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 التوبسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسورة

ٌة َءء َءرآَ َءبسس َءن **  ِه ّمسس ّلسس ِه ال ِل َءرُسسسو َءلسسى َءو َءن ِإ ِذي ّلسس ُتْم ا ْد َءهسس َءن َءعا َءن ّمسس ِكي ِر ْلُمْشسس * ا
ْا َءة الْرِض ِفي َءفِسيُحو َءع َءب ٍر َءأْر ُه ْا َءأْش َءو َءلُم ْع ُكْم َءوا ّن ْيُر َءأ ِزيِ َءغ ْعِجسس ِه ُم ّلسس َءأّن ال َءو

َءه ّلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس ِزيِ ال َءن ُمْخسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس ِري ِف َءكسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا ْل  ا
الله صلى الله رسول على نزل ما أواخر من الكريمة السورة هذه  

أبسسي عسسن شسسعبة الوليد, حدثنا أبو البخاريِ: حدثنا قال كما وسلم عليه
اللسسه قل {يستفتونك نزلت آَية آَخر يقول البراء قال: سمعت إسحاق
فسسي يبسسسمل لسسم براءة, وإنما نزلت سورة الكللة} وآَخر في يفتيكم

المسسام, المصسسحف في أولها في البسملة يكتبوا لم الصحابة لن أولها
عنسسه اللسسه رضسسي عفسسان بن عثمان المؤمنين بأمير ذلك في اقتدوا بل

بسسن يحيسسى بشسسار, حسسدثنا بسسن محمد الترمذيِ: حدثنا قال وأرضاه, كما
قسسالوا: يوسسسف بسسن وسسسهيل عسسديِ أبسسي وابسسن جعفر بن ومحمد سعيد
ابسسن الفارسسسي, أخسسبرني يزيسسد جميلسسة, أخسسبرني أبسسي بسسن عوف حدثنا

النفال إلى عمدتم أن حملكم عفان: ما بن لعثمان قال: قلت عباس
ولسسم بينهمسسا وقرنتسسم المئيسسن مسسن وهسسي بسسراءة وإلى المثاني من وهي

السسسبع فسسي ووضعتموها الرحيم الرحمن الله بسم سطر بينهما تكتبوا
صسسلى اللسسه رسسسول عثمان: كان فقال ؟ ذلك على حملكم ما الطوال

ذوات السسسور عليسسه تنسسزل وهو الزمان عليه يأتي مما وسلم عليه الله
فيقسسول يكتسسب كسسان مسسن بعسسض دعسسا الشيء عليه نزل إذا فكان العدد
َءية هذه ضعوا النفسسال وكذا, وكسسانت كذا فيها يذكر التي السورة في ال

القسسرآَن, مسسن نسسزل مسسا آَخر من براءة وكانت بالمدينة نزل ما أول من
اللسسه رسسسول منهسسا, وقبسسض أنها وحسبت بقصتها شبيهة قصتها وكانت
قرنسست ذلسسك أجسسل فمسسن منهسسا أنهسسا لنا يبين ولم وسلم عليه الله صلى
فسسي ووضعتها الرحيم الرحمن الله بسم سطر بينهما أكتب ولم بينهما
حبان وابن والنسائي داود وأبو أحمد المام رواه الطوال, وكذا السبع

عسسوف عسسن أخسسر طسسرق مسسن مسسستدركه فسسي صسسحيحه, والحسساكم فسسي
هسسذه يخرجسساه, وأول ولسسم السسسناد الحاكم: صحيح به, وقال العرابي
رجع لما وسلم عليه الله صلى الله رسول على نزل الكريمة السورة

عسسامهم يحضسسرون المشسسركين أن ذكر بالحج, ثم وهم تبوك غزوة من
عسسراة, بسسالبيت يطوفسسون وأنهسسم ذلسسك فسسي عسسادتهم على الموسم هذا

ًا عنسسه اللسسه رضسسي الصديق بكر أبا وبعث مخالطتهم فكره علسسى أميسسر
يحجوا ل أن المشركين ويعلم مناسكهم للناس ليقيم السنة تلك الحج
ورسوله} فلما الله من {براءة الناس في يناديِ هذا, وأن عامهم بعد
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ًا ليكون طالب أبي بن بعلي أتبعه قفل الله صلى الله رسول عن مبلغ

بيسسسسسانه. سسسسسسيأتي كمسسسسسا لسسسسسه عصسسسسسبة لكسسسسسونه وسسسسسسلم عليسسسسسه
من تبرؤ أيِ براءة هذه ورسوله} أيِ الله من تعالى: {براءة فقوله  

فسي * فسسيحوا المشسركين مسسن عاهسسدتم السسذين {إلسسى ورسسسوله الله
ًا ههنسسا المفسسسرون أشهر} اختلسسف أربعة الرض ًا, فقسسال اختلفسس كسسثير

َءية قائلون: هذه عهسسد لسسه مسسن أو المؤقتة غير المطلقة العهود لذويِ ال
مسسؤقت عهد له كان من أشهر, فأما أربعة له فيكمل أشهر أربعة دون

إلسى عهسدهم إليهسم تعالى: {فأتموا كان, لقوله مهما مدته إلى فأجله
َءية, ولما رسسسول وبيسسن بينسسه كان الحديث. ومن في سيأتي مدتهم} ال

القسسوال أحسن وهذا مدته إلى فعهده عهد وسلم عليه الله صلى الله
ومحمسسد الكلسسبي عن الله, ورويِ رحمه جرير ابن اختاره وأقواها, وقد

ابسسن عسسن طلحسسة أبسسي بسسن علسسي واحسسد. وقسسال وغير القرظي كعب بن
مسسن عاهسسدتم السسذين إلسسى ورسسسوله اللسسه من قوله: {براءة في عباس

َءية, قسسال: حسسد أربعة الرض في * فسيحوا المشركين اللسسه أشهر} ال
شسساءوا حيسسث الرض فسسي يسسسيحون أشهر أربعة رسوله عاهدوا للذين
إلسسى النحر يوم من الحرم الشهر انسلخا عهد له ليس من أجل وأجل
الشسسهر انسسسلخ إذا نسسبيه اللسسه ليلة, فأمر خمسون فذلك المحرم سلخ

حسستى بقتلهسسم عهسسد وبينسسه بينسسه يكسسن لسسم فيمن السيف يضع أن الُحرم
مسسن أشهر أربعة انسلخ إذا عهد له كان بمن السلم, وأمر في يدخلوا

َءخر ربيع من خلون عشر إلى النحر يوم ًا السيف فيهم يضع أن ال أيضسس
السسسسسسسسسسسسسسسسلم. فسسسسسسسسسسسسسسسي يسسسسسسسسسسسسسسسدخلوا حسسسسسسسسسسسسسسستى

وغيسسره القرظسسي كعسسب بسسن محمسسد المدني: حدثنا معشر أبو وقال  
لى الله رسول قالوا: بعث ه ص ًا بكسر أبسا وسسلم عليسه الل علسى أميسر

أربعيسسن أو آَيسسة بثلثيسسن طسسالب أبي بن علي تسع, وبعث سنة الموسم
أشسسهر أربعسسة المشسسركين النسساس, يؤجسسل علسسى فقرأهسسا براءة من آَية

ذيِ مسسن عشرين أجلهم عرفة يوم عليهم فقرأها الرض في يسيحون
ًا الول ربيسسع وشسسهر وصسسفر والمحرم الحجة َءخسسر, ربيسسع مسسن وعشسسر ال
ول مشسسرك هسسذا عامنا بعد يحجن وقال: ل منازلهم في عليهم وقرأها
مسسن {بسسراءة مجاهسسد نجيح, عسسن أبي ابن عريان. وقال بالبيت يطوفن

أو عهسسد لسسه كسسان ومسسن ومدلسسج خزاعسسة العهسسد أهل ورسوله} إلى الله
فسسرغ حيسسن تبوك من وسلم عليه الله صلى الله رسول غيرهم, فقفل

يحضسسر قسسال: «إنمسسا ثسسم الحج وسلم عليه الله صلى الله رسول فأراد
ذلسسك» يكسسون ل حسستى أحسسج أن أحسسب فل عسسراة فيطوفون المشركون

ًا بكر أبا فأرسل المجسساز ذيِ فسسي بالناس فطافا عنهما الله رضي وعلي
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أصسسحاب كلهسسا, فسسآذنوا وبالمواسسسم بهسسا يتبايعون كانوا التي وبأمكنتهم

مسسن عشسسرون المتواليسسات الشسسهر فهي أشهر أربعة يؤّمنوا بأن العهد
َءخسسر ربيسسع مسسن يخلسسون عشسسر إلى الحجة ذيِ لهسسم, وآَذن عهسسد ل ثسسم ال

وقتسسادة السسسديِ عسسن رويِ يؤمنسسوا, وهكسسذا أن إل بالقتال كلهم الناس
المحسسرم, سسسلخ وآَخسسره شسسوال من التأجيل ابتداء الزهريِ: كان وقال
ظهر وإنما حكمها يبلغهم لم بمدة يحاسبون وكيف غريب القول وهذا
عليسسه اللسسه صسسلى الله رسول أصحاب نادى حين النحر يوم أمرها لهم

تعسسسسسسسسسسسالى:) قسسسسسسسسسسسال ولهسسسسسسسسسسسذا بسسسسسسسسسسسذلك وسسسسسسسسسسسسلم

َءذاٌن َءأ َءو َءن **  ِه ّم ّل ِه ال ِل َءرُسو َءلى َءو ّناِس ِإ َءم ال ْو َءحّج َءي ْل ِر ا َءب ْك َءه َءأّن ال ّلسس َءيِسسٌء ال ِر َءب
َءن َءن ّم ِكي ِر ْلُمْش ُلُه ا َءرُسو ِإن َءو ُتْم َءف ْب َءو ُت ُه ْيٌر َءف ُكسسْم َءخ ِإن ّل ُتْم َءو ْي ّل َءو ْا َءتسس َءو َءلُم ْع َءفسسا

ُكسسسْم ّن ْيسسسُر َءأ ِزيِ َءغ ْعِجسسس ِه ُم ّلسسس ِر ال َءبّشسسس َءن َءو ِذي ّلسسس ْا ا َءفسسسُرو َءذاٍب َءك َءعسسس ٍم ِب ِليسسس  َءأ
النسساس إلسسى وإنذار ورسوله} وتقدم الله {من وإعلم تعالى يقول  

المناسسسك أيسسام أفضسسل هسسو السسذيِ النحسسر يسسوم الكبر} وهو الحج {يوم
ًا وأكثرها وأظهرها ورسسسوله} أيِ المشركين من بريِء الله {أن جمع

ًا منهم بريِء مما تبتم} أيِ {فإن إليه, فقال التوبة إلى دعاهم ثم أيض
تسسوليتم} أيِ لكسسم, وإن خيسسر {فهسسو والضسسلل الشسسرك مسسن فيسسه أنتسسم

هو الله} بل معجزيِ غير أنكم {فاعلموا عليه أنتم ما على استمررتم
السسذين ومشسسيئته, {وبشسسر قهسسره وتحت قبضته في وأنتم عليكم قادر

َءخسسرة وفسسي والنكسسال بسسالخزيِ السسدنيا فسسي أليسسم} أيِ بعسسذاب كفسسروا ال
بسسن اللسسه عبسسد اللسسه: حسسدثنا رحمسسه البخسساريِ والغلل, قسسال بالمقسسامع

قسسال: أخسسبرني شسسهاب ابسسن عسسن عقيسسل الليث, حسسدثني يوسف, حدثنا
عنه الله رضي بكر أبو قال: بعثني هريرة أبا أن الرحمن عبد بن حميد

أن بمنسسى يؤذنون النحر يوم بعثهم الذين المؤذنين في الحجة تلك في
حميسسد: ثسسم عريسسان. قسسال بسسالبيت يطسسوف ول مشرك العام بعد يحج ل

أن فسأمره طسالب أبسي بسن بعلسي وسسلم عليسه الله صلى النبي أردف
النحسسر يسسوم منى أهل في علي معنا فأذن هريرة أبو ببراءة, قال يؤذن

عريسسان, بسسالبيت يطسسوف ول مشسسرك العام هذا بعد يحج ل ببراءة, وأن
ًا: حدثنا البخاريِ ورواه الزهسسريِ, عسسن اليمسسان, أخبرناشسسعيب أبسسو أيض

فيمسسن بكر أبو قال: بعثني هريرة أبا أن الرحمن عبد بن حميد أخبرني
بسسالبيت يطسسوف ول مشسسرك العسسام بعسسد يحسسج أل بمنى النحر يوم يؤذن

قسسول أجسسل مسسن الكبر قيل النحر, وإنما يوم الكبر الحج عريان, ويوم
يحسسج فلم العام ذلك في الناس إلى بكر أبو الصغر, فنبذ الحج الناس
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وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول فيسسه حج الذيِ الوداع حجة عام

السرزاق: عسن عبسد الجهاد. وقال كتاب في البخاريِ لفظ مشرك, هذا
عنسسه اللسسه رضسسي هريسسرة أبي عن المسيب ابن عن الزهريِ عن معمر

اللسسه صسسلى النسسبي كان ورسوله} قال: لما الله من قوله: {براءة في
تلسسك علسسى بكسسر أبسسا أّمر ثم الجعرانة من اعتمر حنين زمن وسلم عليه

بكسسر أبسسا أن يحسسدث هريرة أبو الزهريِ: وكان معمر: قال الحجة, قال
هريسسرة: ثسسم أبو بكر, قال أبي حجة في ببراءة يؤذن أن هريرة أبا أمر

ًا وسلم عليه الله صلى النبي أتبعنا وأبسسو بسسبراءة يسسؤذن أن وأمسسره عليسس
غرابسسة فيه السياق هيئته. وهذا على قال أو هو كما الموسم على بكر
بسسن عتسساب هسسو إنمسسا الجعرانسسة عمسسرة سنة كان الحج أمير أن جهة من

ًا كسسسسان إنمسسسسا بكسسسسر أبسسسسو فأمسسسسا أسسسسسيد تسسسسسع. سسسسسنة أميسسسسر
مغيسسرة عسسن شعبة جعفر, حدثنا بن محمد أحمد: حدثنا المام وقال  
بسسن علي مع قال: كنت أبيه عن هريرة أبي بن محّرر عن الشعبي عن
مكسسة أهل إلى وسلم عليه الله صلى الله رسول بعثه حين طالب أبي

إل الجنسسة يسسدخل ل أنه نناديِ ؟. قال: كنا تنادون كنتم فقال: ما ببراءة
رسسسول وبيسسن بينسسه كسسان عريان, ومن بالبيت يطوف ول, مؤمنة نفس
أشسسهر, أربعسسة إلسسى مسسدته أو أجله فإن عهد وسلم عليه الله صلى الله
ورسسسوله, المشسسركين مسسن بريِسسء الله فإن الشهر الربعة مضت فإذا
حسستى أنسساديِ مشسسرك, قسسال: فكنسست هسسذا عامنا بعد البيت هذا يحج ول

أبيسسه عسسن هريسسرة أبسسي بن محّرر الشعبي: حدثني صوتي, وقال صحل
النسسبي بعثسسه حيسسن عنسسه اللسه رضسسي طسسالب أبي بن علي مع قال: كنت

شسسيء فقلت: بأيِ ناديت صحل إذا فكان يناديِ وسلم عليه الله صلى
عهسسد لسسه كسسان عريان, ومن بالبيت يطوف بأربع, ل قال ؟ تنادون كنتم
يسسدخل مسسدته, ول إلسسى فعهسسده وسسسلم عليه الله صلى الله رسول عند

جريسسر ابن مشرك. رواه هذا عامنا بعد يحج مؤمنة, ول نفس إل الجنة
بسسه, الشسسعبي عسسن مغيرة عن شعبة الشعبي, ورواه عن وجه غير من
وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول وبين بينه كان قال: ومن أنه إل

جريسسر: ابسسن الحسسديث. قسسال تمسسام وذكسسر أشسسهر أربعة إلى فعهده عهد
ًا يكون أن وأخشى فسي متظسساهرة الخبسسار لن نقلتسه بعسض مسن وهمسس

بخلفسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه. الجسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسل
بن أنس عن سماك عن حماد عفان, حدثنا أحمد: حدثنا المام وقال  

ببراءة بعثه وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه الله رضي مالك
أهل من رجل أو أنا إل يبلغها قال: «ل الحليفة ذا بلغ فلما بكر أبي مع

عنسسه, ورواه اللسسه رضسسي طسسالب أبسسي بسسن علسسي مسسع بهسسا بيتي» فبعسسث
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عسسن كلهمسسا الصسسمد وعبد عفان عن بندار التفسير: عن في الترمذيِ

اللسسه رضسسي أنس حديث من غريب قال: حسن به, ثم سلمة بن حماد
سسليمان, سسس بسسن محمسسد حنبل: حسسدثنا بن أحمد بن الله عبد عنه, وقال

ْين َءو الله رضي علي عن حنش عن سماك عن جابر بن محمد حدثنا س ُل
عليسسه اللسسه صلى النبي على براءة من آَيات عشر نزلت قال: لما عنه

علسسى ليقرأهسسا بها فبعثه بكر أبا وسلم عليه الله صلى النبي دعا وسلم
الكتساب فخسذ لحقتسه فحيثما بكر أبا فقال: «أدرك دعاني ثم مكة أهل
فأخسسذت بالجحفسسة عليهسسم» فلحقتسسه فاقرأه مكة أهل إلى فاذهب منه

فقسسال: يسسا وسسسلم عليه الله صلى النبي إلى بكر أبو ورجع منه الكتاب
فقال: لن جاءني جبريل ولكن «ل فقال ؟ شيء فّي الله, نزل رسول
المراد ضعف, وليس فيه إسناد منك» هذا رجل أو أنت إل عنك يؤديِ

التي للمناسك قضائه بعد بل فوره من رجع عنه الله رضي بكر أبا أن
ه رسول عليها أمره لم عليسه اللسه صسلى الل ا وس ًا جساء كم فسي مبينس

ًا: حدثني الله عبد الخرى. وقال الرواية بسسن عمرو بكر, حدثنا أبو أيض
اللسه رضسي علسسي عن حنش عن سماك عن نصر بن أسباط عن حماد

قسسال: يسسا بسبراءة بعثسسه حين وسلم عليه الله صلى الله رسول عنه, أن
بها أذهب أن لي بد قال: «ل بالخطيب ول باللسن لست إني الله نبي
أنسسا, قسسال: فسسسأذهب بسسد ول كسسان أنسست» قسسال: فسسإن بهسسا تسسذهب أو أنا

علسسى يده وضع قلبك» قال: ثم ويهديِ لسانك يثبت الله فإن «انطلق
فيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه.

يسسثيع بسسن زيد عن إسحاق أبي عن سفيان أحمد: حدثنا المام وقال  
ًا همدان, سألنا من رجل النسسبي بعثسسه يوم يعني ؟ بعثت شيء بأيِ علي
بسسأربع: ل الحجسسة, قسسال: بعثسست في بكر أبي مع وسلم عليه الله صلى
بينسسه كان عريان, ومن بالبيت يطوف مؤمنة, ول نفس إل الجنة يدخل
يحسسج مسسدته, ول إلسسى فعهسسده عهسسد وسسسلم عليسسه الله صلى النبي وبين

قلبسسة عسسن الترمسسذيِ هسسذا, ورواه عامهم بعد والمسلمون المشركون
عسسن شسسعبة قال, ورواه كذا صحيح وقال: حسن عيينة بن سفيان عن
أبسسي عسسن الثسسوريِ فيسسه, ورواه وهسسم يسسثيع بسسن فقال: زيسسد إسحاق أبي

جريسسر: ابسسن عنه. وقال الله رضي علي عن أصحابه بعض عن إسحاق
زيسسد عسسن إسسسحاق أبي عن زكريا عن أسامة أبو وكيع, حدثنا ابن حدثنا

حيسسن وسسسلم عليه الله صلى الله رسول قال: بعثني علي عن يثيع بن
المسسسجد يقسسرب عريسسان, ول بسسالبيت يطوف ل بأربع: أن براءة أنزلت
صسسلى الله رسول وبين بينه كان هذا, ومن عامهم بعد مشرك الحرام

مؤمنسسة, نفس إل الجنة يدخل مدته, ول إلى فهو عهد وسلم عليه الله
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معمسسر عسسن ثسسور ابسسن عن العلى عبد بن محمد عن جرير ابن رواه ثم

فسسذكره, بسسأربع قسسال: أمسسرت علسسي عسسن الحسسارث عن إسحاق أبي عن
بسسراءة قسسال: نزلسست يسسثيغ بسسن زيسسد عن إسحاق أبي عن إسرائيل وقال
ًا أرسسسل ثسسم بكسسر أبسسا وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسول فبعث عليسس

ولكسسن قسسال: «ل ؟ شسسيء فسسّي قسسال: نسسزل بكسسر أبو رجع فأخذها, فلما
مكسسة أهسسل إلسسى بيسستي» فسسانطلق أهسسل من رجل أو أنا أبلغها أن أمرت
يطسسوف هسسذا, ول عسسامه بعسسد مشسسرك مكسسة يسسدخل ل بسسأربع فيهم فقام

وبيسسن بينسسه كان مسلمة, ومن نفس إل الجنة يدخل عريان, ول بالبيت
محمسسد مدته, وقال إلى فعهده عهد وسلم عليه الله صلى الله رسول

جعفسسر أبسسي عسسن حنيسسف بسسن عبسساد بسسن حكيم بن حكيم عن إسحاق بن
رسول على براءة نزلت قال: لما علي بن الحسين بن علي بن محمد

للنسساس الحسسج ليقيسسم بكسسر أبا بعث كان وقد وسلم عليه الله صلى الله
إل عنسسي يؤديِ فقال: «ل ؟ بكر أبي إلى بعثت الله: لو رسول يا فقيل
ًا دعسسا بيتي» ثسسم أهل من رجل مسسن القصسسة بهسسذه «اذهسسب فقسسال عليسس

ل بمنسسى, أنسسه اجتمعسسوا إذا النحسسر يسسوم النسساس فسسي وأذن براءة سورة
بسسالبيت يطسسوف مشسسرك, ول العسسام بعسسد يحسسج كسسافر, ول الجنسسة يدخل

فهسسو وسسسلم عليه الله صلى الله رسول عند عهد له كان عريان, ومن
صسسلى الله رسول ناقة على عنه الله رضي علي مدته» فخرج إلى له

أبسسو رآَه فلمسسا الطريق في بكر أبا أدرك حتى العضباء وسلم عليه الله
بكسر أبسسو فأقسسام مضسسيا مأمور, ثسم بل فقال ؟ مأمور أو قال: أمير بكر

كسسانوا التي الحج من منازلهم على السنة تلك في ذاك إذ الحج للناس
طسسالب أبسسي بسسن علسسي قسسام النحر يوم كان إذا حتى الجاهلية في عليها
فقسسال: وسلم عليه الله صلى الله رسول أمره بالذيِ الناس في فأذن

ول مشسسرك العسسام بعد يحج كافر, ول الجنة يدخل ل أيها)الناس, إنه يا
اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول عند عهد له كان عريان, ومن بالبيت يطوف

مشسسرك, ولسسم العسسام ذلسسك بعسسد يحسسج مدته, فلسسم إلى فهو وسلم عليه
وسسسلم عليه الله صلى الله رسول على قدما عريان, ثم بالبيت يطف
العسسام العهسسد أهل من الشرك أهل من كان فيمن براءة من هذا فكان

المسسسسسسسسسسسمى. الجسسسسسسسسسسل إلسسسسسسسسسسى المسسسسسسسسسسدة وأهسسسسسسسسسسل
أبو الحكم, أخبرنا عبد بن الله عبد بن محمد جرير: حدثنا ابن وقال  

صسسخر ابسسن شسسريح, أخبرنسسا بن حيوة راشد, أخبرنا بن الله وهب زرعة
الصهباء أبا يقول: سمعت الكوفة أهل من البجلي معاوية أبا سمع أنه

ًا يقول: سألت وهو البكريِ رسسسول فقال: إن الكبر الحج يوم عن علي
للنسساس يقيسسم قحافسسة أبسسي بسسن بكر أبا بعث وسلم عليه الله صلى الله
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فخطسسب عرفسسة أتسسى حسستى بسسراءة مسسن آَيسسة بسسأربعين معه وبعثني الحج

فأد علي يا فقال: قم إلي التفت خطبته قضى عرفة, فلما يوم الناس
عليهسسم فقسسرأت وسسسلم, فقمسست عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسول رسالة
ونحسسرت الجمسسرة فرميسست منى فأتينا صدرنا براءة, ثم من آَية أربعين
كلهسسم يكونسسوا لسسم الجمسسع أهسسل أن وعلمسست رأسسسي حلقسست ثسسم البدنسسة
أقرأهسسا الفساطيط بها أتتبع فطفت عرفة يوم بكر أبي خطبة حضروا
عرفسسة, وقسسال يسسوم وهو أل النحر يوم أنه حسبتم أخال ثم فمن عليهم

الحج يوم عن جحيفة أبا سألت إسحاق أبي عن معمر عن الرزاق عبد
محمسسد أصسسحاب مسسن أم عنسسدك عرفسسة, فقلسست: أمسسن قال: يوم الكبر
ًا: السسرزاق عبسسد ذلك, وقال في قال: كل ؟ وسلم عليه الله صلى أيضسس

عمسسر عرفة. وقال يوم الكبر الحج قال: يوم عطاء عن جريج ابن عن
ّني: حسسدثنا الوليسسد بن قسسال: أبيسسه عسسن البصسسريِ عبسساد بسسن شسسهاب الّشسس

الكسسبر الحسسج يسسوم هذا عرفة يوم يقول: هذا الخطاب بن عمر سمعت
عسسن فسسسألت المدينسسة فأتيت أبي بعد أحد. قال: فحججت يصومنه فل

عسسن سسألت فقلت: إني فأتيته المسيب بن فقالوا: سعيد أهلها أفضل
يسسوم صوم عن فأخبرني المسيب بن سعيد فقالوا المدينة أهل أفضل

ابسسن أو عمسسر ضسسعف مائسسة منسسي أفضل هو عمن عرفة, فقال: أخبرك
ابسسن الكسسبر, رواه الحسسج يسسوم هسسو ويقسسول صسسومه عن ينهى عمر, كان

الزبيسسر بن الله وعبد عباس ابن عن رويِ حاتم, وهكذا أبي وابن جرير
الحسسج يسسوم هسسو عرفسسة قسسالوا: يسسوم أنهسسم وطسساووس وعكرمة ومجاهد

الكسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسبر.
بسسن محمسسد عن جريج, أخبرت ابن رواه مرسل حديث فيه ورد وقد  

خطسب وسسلم عليسسه اللسه صسلى الله رسول أن مخرمة ابن عن قيس
آَخسسر: عسسن وجسسه مسسن الكسسبر» ورويِ الحج يوم فقال: «هذا عرفة يوم
رسسسول عسسن مخرمسسة بسسن المسسسور عن قيس بن محمد عن جريج ابن
عليسسه وأثنى الله فحمد بعرفات خطبهم أنه وسلم عليه الله صلى الله
يسسوم أنسسه الثسساني الكبر» والقسسول الحج يوم هذا فإن بعد قال: «أما ثم

علسسي عسسن الشسسعبي عسسن خالد أبي بن إسماعيل عن هشيم قال النحر
إسسسحاق النحسسر, وقسسال يسسوم الكسسبر الحسسج قسسال: يسسوم عنسسه اللسسه رضي

ًا العور: سألت الحارث عن السبيعي يسسوم عسسن عنسسه اللسسه رضسسي عليسس
سسسمعت الحكسسم عسسن شسسعبة النحسسر, وقسسال يوم فقال: هو الكبر الحج
النحسسر يسسوم خسسرج أنه عنه الله رضي علي عن يحدث الجزار بن يحيى
عسسن فسأله دابته بلجام فأخذ رجل فجاء الجبانة يريد بيضاء بغلة على
السسرزاق: عبسسد سسسبيلها, وقسسال خل هذا يومك هو فقال الكبر الحج يوم
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أبسسي بسسن اللسسه عبد عن عمير بن الملك عبد عن شعبة عن سفيان عن

عسسن وغيسسره شسسعبة النحسسر, وروى يوم الكبر الحج قال: يوم أنه أوفى
الشيباني عن وغيره هشيم رواه نحوه. وهكذا به عمير بن الملك عبد
سسسنان بسسن اللسسه عبسسد عسسن العمسسش أوفى. وقال أبي بن الله عبد عن

يسسوم فقال: هذا بعير على الضحى يوم شعبة بن المغيرة قال: خطبنا
سسسلمة بسسن حماد الكبر, وقال الحج يوم وهذا النحر يوم وهذا الضحى

يسسوم الكسسبر قسسال: الحسسج أنسه عبسساس ابسسن عسسن عكرمة عن سماك عن
شسسداد بن الله وعبد جبير بن وسعيد جحيفة أبي عن رويِ النحر, وكذا

ومجاهد النخعي وإبراهيم والشعبي مطعم بن جبير بن ونافع الهاد بن
أسسسلم بسسن زيد بن الرحمن وعبد والزهريِ الباقر جعفر وأبي وعكرمة

جريسسر, وقسسد ابسسن واختسساره النحسسر يسسوم هو الكبر الحج قالوا: يوم أنهم
بعثهسسم بكسسر أبسسا أن البخسساريِ صسسحيح في هريرة أبي عن الحديث تقدم
ك فسي ورد بمنسى, وقسد يؤذنون النحر يوم ا أخسر أحساديث ذل قسال كم

أبو الحساني, حدثنا محمد بن سهل جرير: حدثني بن جعفر أبو المام
ابسسن عسسن نسسافع عسسن الجرشسسي الغسسازيِ بن هشام الحرمي, حدثنا جابر
عنسسد النحسسر يسسوم وسسسلم عليسسه اللسسه صلى الله رسول قال: وقف عمر

رواه الكبر» وهكسسذا الحج يوم فقال: «هذا الوداع حجة في الجمرات
عبد بن محمد واسمه جابر أبي حديث من مردويه وابن حاتم أبي ابن

ًا مردويه ابن به, ورواه الملك عسسن مسسلم بسسن الوليسسد حسسديث من أيض
عسسن العزيسسز عبسسد بسسن سسسعيد حديث من رواه به, ثم الغازيِ بن هشام

رجسل عسن الهمسداني مرة عن مرة بن عمرو عن شعبة به, وقال نافع
اللسسه رسسسول فينسسا قال: قسسام وسلم عليه الله صلى النبي أصحاب من

أيِ فقال: «أتسسدرون مخضرمة حمراء ناقة على وسلم عليه الله صلى
الحسج يسوم النحسر, قسال: «صسدقتم ؟» قسالوا: يسوم هسذا يسومكم يسوم

الكسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسبر».
زريع, حدثنا بن يزيد المقدام, حدثنا بن أحمد جرير: حدثنا ابن وقال  

عسسن بكسسرة أبسسي بسسن الرحمسسن عبد عن سيرين بن محمد عن عون ابن
وسسسلم عليسسه اللسسه صلى الله رسول قعد اليوم ذلك كان قال: لما أبيه

؟» هسسذا يسسوم زمامه, فقال: «أيِ أو بخطامه الناس وأخذ له بعير على
هسسذا «أليسسس اسمه, فقال سوى سيسميه أنه ظننا حتى قال: فسكتنا

الصسسحيح. فسسي مخسسرج وأصسسله صسسحيح إسناد ؟» وهذا الكبر الحج يوم
بسسن عمسسرو بسسن سسسليمان عسسن غرقدة بن شبيب عن الحوص أبو وقال

فسسي وسلم عليه الله صلى الله رسول قال: سمعت أبيه عن الحوص
الكسسبر, وعسسن الحج ؟» فقالوا: اليوم هذا يوم فقال: «أيِ الوداع حجة
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يسسوم مسسن الثسساني اليسسوم الكسسبر الحسسج قال: يوم أنه المسيب بن سعيد
ًا: يسسوم مجاهد حاتم, وقال أبي ابن رواه النحر أيسسام الكسسبر الحسسج أيضسس
الجمسسل ويسسوم الحسسج سفيان: يسسوم عبيد. قال أبو قال كلها, وكذا الحج

الحسسسن السسسراج: سسسئل سسسهل كلهسسا, وقسسال أيسسامه أيِ صسسفين ويسسوم
عسسام ذاك الكسسبر وللحسسج لكم فقال: ما ؟ الكبر الحج يوم عن البصريِ

فحج وسلم عليه الله صلى الله رسول استخلفه الذيِ بكر أبو فيه حج
وكيسسع, حسسدثنا ابسسن جرير: حسسدثنا ابن حاتم, وقال أبي ابن رواه بالناس

ًا عون, سألت ابن عن أسامة أبو يسسوم عسسن سسسيرين ابسسن يعنسسي محمد
ًا الكبر, فقال: كان الحج ه رسسول حسج فيسه وافق يوم اللسه صسلى الل

السسسسسسسسسسسوبر. أهسسسسسسسسسسسل وحسسسسسسسسسسسج وسسسسسسسسسسسسلم عليسسسسسسسسسسسه

ّ ِإل َءن **  ِذي ّلسس ّتم ا َءهسسد َءن َءعا َءن ّمسس ِكي ِر ْلُمْشسس ُكْم َءلسسْم ُثسسّم ا ُقُصسسو ًا َءين ْيئ َءلسسْم َءشسس َءو
ْا ِهُرو َءظا ُكْم ُي ْي َءل ًا َءع َءحد ْا َءأ َءو ِتّم َءأ ِهْم َءف ْي َءل ُهْم ِإ َءد ْه َءى َءع َءل ِهْم ِإ ِت ّد َءه ِإّن ُمسس ّلسس ُيِحسسّب ال

َءن ِقيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس ّت ْلُم  ا
مطلق عهد له لمن أشهر بأربعة التأجيل مدة ضرب من استثناء هذا  

لينجسسو فيهسسا يذهب الرض في يسيح أشهر أربعة بمؤقت, فأجله ليس
المضسسروبة مسسدته إلسسى فأجله مؤقت عهد له من شاء, إل حيث بنفسه

رسسسول مسسع عهد له كان ومن الحاديث تقدمت عليها, وقد عوهد التي
ينقض ل أن بشرط مدته, وذلك إلى فعهده وسلم عليه الله صلى الله

ًا المسليمن على يظاهر ولم عهده المعاهد من عليهم يمالىء أيِ أحد
حسسرض ولهسسذا مسسدته إلسسى وعهسسده بسسذمته له يوفي الذيِ سواهم, فهذا

المسسوفين المتقين} أيِ يحب الله {إن بذلك, فقال الوفاء على تعالى
بعهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسدهم.

َءذا ِإ َءف َءخ **  َءل َءس ُهُر ان ْلُحسسُرُم الْش ْا ا ُلو ُت ْق َءن َءفسسا ِكي ِر ْلُمْشسس ْيسسُث ا ُهْم َءح ّتُمو َءجسسد َءو
ُهْم ُذو ُهْم َءوُخ ْا َءواْحُصسسُرو ُدو ُعسس ْق ُهسسْم َءوا ٍد ُكسسّل َءل َءصسس ِإن َءمْر ْا َءفسس ُبو ْا َءتسسا َءقسساُمو َءأ َءو
َءة َء ْا الّصسسسل ُو َءتسسس َءة َءوآَ َءكسسسا ْا الّز ّلسسسو َءخ ُهْم َءف َءل ِبي َءه ِإّن َءسسسس ّلسسس ُفسسسوٌر ال  ّرِحيسسسٌم َءغ

فسذهب ؟ هي ما ههنا الحرم بالشهر المراد في المفسرون اختلف  
ذلسسك حسسرم أربعة تعالى: {منها قوله في المذكورة أنها إلى جرير ابن

َءية, قال فيهن تظلموا فل القيم الدين البسساقر, جعفسسر أبسسو أنفسكم} ال
المحسسرم, وهسسذا حقهسسم فسسي الحسسرم الشهر جرير: آَخر ابن قال ولكن
ذهسسب وإليسسه عبسساس ابن عن طلحة أبي بن علي حكاه إليه ذهب الذيِ
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ًا الضحاك إليسسه ذهب ما السياق حيث من يظهر نظر, والذيِ وفيه أيض

شسسعيب بن وعمرو مجاهد قال عنه, وبه العوفي رواية في عباس ابن
أسسسلم: بسسن زيسسد بن الرحمن وعبد والسديِ وقتادة إسحاق بن ومحمد

{فسسسيحوا بقوله عليها المنصوص الربعة التسيير أشهر بها المراد أن
الحسسرم} أيِ الشسسهر انسسسلخ قال: {فسسإذا أشهر} ثم أربعة الرض في
وأجلنسساهم قتسسالهم فيهسسا عليكسسم حرمنا التي الربعة الشهر انقضت إذا

أولسسى مسسذكور علسسى العهسسد عود لن فاقتلوهم وجدتموهم فحيثما فيها
آَيسسة في حكمها بيان سيأتي المحرمة الربعة الشهر إن مقدر, ثم من

المشسسركين الكريمسسة. وقسسوله: {فسساقتلوا السسسورة هذه في بعد أخرى
تخصيصسسه عسسام, والمشسسهور وهسسذا الرض مسسن وجسسدتموهم} أيِ حيث

الحسسرام المسجد عند تقاتلوهم الحرم, بقوله: {ول في القتال بتحريم
فسساقتلوهم} وقسسوله: {وخسسذوهم} أيِ قاتلوكم فإن فيه يقاتلوكم حتى

ً شسسئتم إن وأسسسروهم ًا, وقسسوله: {واحصسسروهم شسسئتم وإن قتل أسسسر
لهسسم, بسسل وجسسدانكم بمجسسرد تكتفسسوا ل مرصسسد} أيِ كسسل لهسسم واقعدوا

طرقهسسم فسسي والرصسسد وحصسسونهم معسساقلهم فسسي بالحصسسار اقصدوهم
أو القتسسل إلسسى وتضسسطروهم الواسسسع عليهسسم تضسسيقوا حتى ومسالكهم

فخلسوا الزكساة وآَتسوا الصسلة وأقساموا تابوا قال: {فإن السلم, ولهذا
في عنه الله رضي الصديق اعتمد رحيم} ولهذا غفور الله إن سبيلهم

َءيسسة هسسذه على الزكاة مانعي قتال حرمسست وأمثالهسسا, حيسسث الكريمسسة ال
بسسأداء والقيسسام السسسلم فسسي الدخول وهي الفعال هذه بشرط قتالهم

بعسسد السسسلم أركسسان أشسسرف فسسإن أدناهسسا علسسى بأعلهسسا واجباته, ونبه
الزكساة أداء وجسسل, وبعسدها عسز اللسه حسسق هي التي الصلة الشهادتين

الفعسسال أشسسرف وهسسي والمحاويسسج الفقسسراء إلسسى متعسسد نفسسع هي التي
ًا بالمخلوقين, ولهذا المتعلقة والزكسساة. الصسسلة بين الله يقرن ما كثير

رسسسول عسسن عنهمسسا اللسسه رضسسي عمر ابن عن الصحيحين في جاء وقد
حسستى النسساس أقاتسسل أن قسسال: «أمسسرت أنسسه وسلم عليه الله صلى الله

ًا وأن اللسه إل إلسسه ل أن يشسسهدوا الصسسلة ويقيمسسوا اللسسه رسسسول محمسسد
عبسسد عسسن عبيسسدة أبسسي إسحاق: عن أبو الزكاة» الحديث, وقال ويؤتوا

الزكاة وإيتاء الصلة بإقام قال: أمرتم عنه الله رضي مسعود بن الله
أسسسلم: أبسسى بسسن زيد بن الرحمن عبد له, وقال صلة فل يزك لم ومن
كسسان مسسا بكسسر أبسسا اللسسه وقسسال: يرحسسم بالزكسساة إل الصسسلة يقبل أن الله

أفقهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه!
بسسن اللسسه عبسسد إسسسحاق, أنبأنسسا بسسن علسسي أحمسسد: حسسدثنا المام وقال  

عليسسه الله صلى الله رسول أن أنس عن الطويل حميد المبارك, أنبأنا
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اللسسه إل إلسسه ل أن يشسسهدوا حسستى الناس أقاتل أن قال: «أمرت وسلم

ًا وأن ًا وأن اللسسه إل إلسسه ل أن شسسهدوا فسسإذا اللسسه رسسسول محمد محمسسد
حرمسست فقسسد صلتنا وصلوا ذبيحتنا وأكلوا قبلتنا واستقبلوا الله رسول
مسسا وعليهسسم للمسسسلمين مسسا بحقهسسا, لهسسم إل وأمسسوالهم دمسساؤهم علينسسا

مسساجه, مسسن ابسسن إل السنن وأهل صحيحه في البخاريِ عليهم» ورواه
جرير: حدثنا بن جعفر أبو المام به, وقال المبارك بن الله عبد حديث

أبسسو أخبرنسسا موسى بن الله عبيد السديِ, حدثنا واصل بن العلى عبد
اللسسه صسسلى اللسه رسسسول قسسال: قسسال أنس بن الربيع عن الرازيِ جعفر
ل وعبسسادته وحسسده للسسه الخلص علسسى السسدنيا فسسارق وسلم: «من عليه

ًا به يشرك ديسسن أنسسس: هسسو راض» قسسال: وقسسال عنه والله فارقها شيئ
الحسساديث هسسرج قبسسل ربهسسم عسسن وبلغسسوه الرسسسل بسسه جاءت الذيِ الله

أنسسزل, قسسال ما آَخر في الله كتاب في ذلك الهواء, وتصديق واختلف
سسسبيلهم} فخلسسوا الزكسساة وآَتوا الصلة وأقاموا تابوا تعالى: {فإن الله

الزكاة, ثسسم وإيتاء الصلة وإقام ربهم وعبادة الوثان خلع قال: توبتهم
فسسإخوانكم الزكاة وآَتوا الصلة وأقاموا تابوا أخرى: {فإن آَية في قال
فسسي المسسروزيِ نصسسر بسسن محمسسد ورواه مردويه ابن الدين} ورواه في

سسلمة, بسن حكسسام إبراهيسم, أنبأنسسا بسسن إسحاق له. حدثنا الصلة كتاب
َءية سواء, وهذه به الرازيِ جعفر أبو حدثنا السسسيف آَيسسة هي الكريمة ال
النسسبي بيسسن عهسسد كسسل نسسسخت مزاحم: إنها بن الضحاك فيها قال التي
مسسدة, وكسسل عقد وكل المشركين من أحد وبين وسلم عليه الله صلى
َءيسسة هسسذه فسسي عبسساس ابسسن العسسوفي: عسسن وقسسال مسسن لحسسد يبسسق لسسم ال

الحسسرم الشسسهر بسسراءة, وانسسسلخا نزلسست منسسذ ذمة ول عهد المشركين
أشهر, أربعة براءة تنزل أن قبل المشركين من عهد له كان من ومدة

َءخر, وقال ربيع شهر أول من عشر إلى ببراءة أذن يوم من بن علي ال
َءيسسة هذه في عباس ابن طلحة: عن أبي أن تعسسالى اللسسه قسسال: أمسسره ال
كسان مسا السسلم, ونقسض فسي يدخلوا لم إن عاهد فيمن السيف يضع

أبسسي ابسسن الول. وقال الشرط والميثاق, وأذهب العهد من لهم سمي
سفيان قال: قال النصاريِ موسى بن إسحاق حدثنا أبي حاتم: حدثنا

وسسسلم عليه الله صلى النبي طالب: بعث أبي بن علي عيينة: قال بن
تعسسالى: اللسسه العسسرب, قسسال مسسن المشسسركين في سيف أسياف بأربعة

ًا, وأظسسن رواه وجسسدتموهم} هكسسذا حيث المشركين {فاقتلوا مختصسسر
ل السسذين تعالى: {قاتلوا لقوله الكتاب أهل قتال هو الثاني السيف أن

َءخر باليوم ول بالله يؤمنون ول ورسسسوله اللسسه حسسرم مسسا يحرمون ول ال
يسسد عسسن الجزيسسة يعطوا حتى الكتاب أوتوا الذين من الحق دين يدينون
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أيهسسا {يسسا قسسوله فسسي المنسسافقين قتال الثالث صاغرون} والسيف وهم

َءية, والرابع الكفار جاهد النبي قسسوله فسسي الباغين قتال والمنافقين} ال
بغسست فسسإن بينهمسسا فأصسسلحوا اقتتلسسوا المسسؤمنين مسسن طائفتسسان {وإن

الله} ثسسم أمر إلى تفيء حتى تبغي التي فقاتلوا الخرى على إحداهما
هسسي والسسسديِ الضسسحاك فقال هذه السيف آَية في المفسرون اختلف

ًا تعسسالى: {فإمسسا بقسسوله منسسسوخة قتسسادة فسسداء} وقسسال وإمسسا بعسسد منسس
بسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسالعكس.

ِإْن َءو ٌد **  َءح َءن َءأ َءن ّم ِكي ِر ْلُمْش َءك ا َءر َءجا َءت ُه اْس َءأِجْر َءى َءف ّت َءع َءح َءم َءم َءيْس َء ِه َءكل ّل ُثّم ال
ْغسسسسسسسُه ِل ْب َءنُه َءأ َءم ْأ َءك َءمسسسسسسس ِلسسسسسسس ُهْم َءذ ّن أ

َء ْوٌم ِبسسسسسسس ّ َءقسسسسسسس َءن ل َءلُمسسسسسسسو ْع  َءي
مسسن أحسسد {وإن عليسسه وسسسلمه اللسسه صسسلوات لنسسبيه تعسسالى يقسسول  

نفوسسسهم اسسستباحة لسسك وأحللست بقتسسالهم أمرتسسك المشركين} السسذين
يسسسمع حسستى طلبتسسه إلسسى فسسأجبه اسسستأمنك {استجارك} أيِ وأموالهم

ًا له وتذكر عليه تقرؤه القرآَن أيِ الله كلم به تقيم الدين أمر من شيئ
حسستى المسسان مسسستمر آَمسسن وهو مأمنه} أيِ أبلغه {ثم الله حجة عليه
إنمسسا يعلمسسون} أيِ ل قسسوم بسسأنهم {ذلك ومأمنه وداره بلده إلى يرجع

عباده. في الله دعوة وتنتشر الله دين ليعلموا هؤلء مثل أمان شرعنا
َءيسسة هذه تفسير في مجاهد عن نجيح أبي ابن وقال   قسسال: إنسسسان ال

فتسسسمعه يأتيسسك حسستى آَمسسن فهو عليك أنزل وما تقول ما ليسمع يأتيك
صسسلى الله رسول كان هذا جاء, ومن حيث مأمنه يبلغ وحتى الله كلم
ًا جسساءه لمن المان يعطي وسلم عليه الله رسسسالة, فسسي أو مسترشسسد
بن عروة قريش, منهم من الرسل من جماعة الحديبية يوم جاءه كما

ًا عمرو بن وسهيل حفص بن ومكرز مسعود واحسسد بعد وغيرهم, واحد
إعظسسام مسسن فسسرأوا المشسسركين وبيسسن بينسسه القضسسية فسسي يسسترددون

لسسم ومسسا بهرهسسم مسسا وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول المسلمين
بسسذلك, وأخسسبروهم قسسومهم إلى قيصر, فرجعوا ول ملك عند يشاهدوه

ًا أكثرهم, ولهذا هداية أسباب أكبر من وأمثاله ذلك وكان قدم لما أيض
قسسال وسسسلم عليه الله صلى الله رسول على الكذاب مسيلمة رسول

صسسلى الله رسول نعم, فقال قال ؟ الله رسول مسيلمة أن أتشهد له
قيسسض عنقك» وقد لضربت تقتل ل الرسل أن وسلم: «لول عليه الله
يقسسال الكوفسسة, وكسسان على مسعود ابن إمارة في العنق ضرب له الله
لمسسسيلمة يشسسهد أنسسه مسسسعود ابن زمان في عنه ظهر النواحة ابن له

َءن لسسه: إنسسك فقسسال مسسسعود ابسسن إليه بالرسالة, فأرسل فسسي لسسست ال
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مسسن أن ولعنسسه. والغسسرض اللسسه رحمه ل عنقه فضربت به وأمر رسالة

طلب أو تجارة أو رسالة أداء في السلم دار إلى الحرب دار من قدم
مسسن السسسباب, وطلسسب مسسن ذلك نحو أو جزية حمل أو مهادنة أو صلح

ًا نسسائبه أو المام ًا أعطسسي أمانسس ًا دام مسسا أمانسس السسسلم, دار فسسي مسستردد
من يمكن أن يجوز ل العلماء قال ووطنه, لكن مأمنه إلى يرجع وحتى

أشسسهر, أربعة إقامة من يمكن أن سنة, ويجوز السلم دار في القامة
عسسن قسسولن سنة عن ونقص أشهر أربعة على زاد فيما ذلك بين وفيما

اللسسسسسه. رحمهسسسسسم العلمسسسسساء مسسسسسن وغيسسسسسره الشسسسسسافعي المسسسسسام

َءف ْيسس َءك ُكسسوُن **  َءن َءي ِكي ِر ْلُمْشسس ٌد ِل ْهسس َءد َءع ِه ِعنسس ّلسس َءد ال ِه َءوِعنسس ِل ّ َءرُسسسو َءن ِإل ِذي ّلسس ا
ُتْم ْد َءه َءد َءعا ِد ِعن َءمْسِج ْل ِم ا َءرا َءح ْل َءما ا ْا َءف َءقاُمو َءت ُكْم اْس ْا َءل َءتِقيُمو ُهسسْم َءفاْسسس ِإّن َءل

َءه ّلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس َءن ُيِحسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسّب ال ّتِقيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس ْلُم  ا
أربعسسة إياهم ونظرته المشركين من البراءة في حكمته تعالى يبين  

تعسسالى: {كيسسف فقسسال ثقفسسوا أين المرهف السيف ذلك بعد أشهر, ثم
وهسسم فيسسه هسسم فيمسسا ويسستركون أمسسان عهسسد} أيِ للمشسسركين يكسسون

المسسسجد عند عاهدتم الذين {إل وبرسوله به كافرون بالله مشركون
كفسسروا السسذين تعسسالى: {هسسم قسسال كمسسا, الحديبيسسة يسسوم الحرام} يعني

ًا والهديِ الحرام المسجد عن وصدوكم َءيسسة, يبلغ أن معكوف محلسسه} ال
بمسسا تمسسسكوا مهمسسا لهسسم} أيِ فاسسستقيموا لكسسم اسسستقاموا {فمسسا

عشسسر وبينهسسم بينكسسم الحسسرب ترك من وعاهدتموهم عليه عاقدتموهم
اللسسه رسول فعل المتقين} وقد يحب الله إن لهم {فاستقيموا سنين
مسسع والهدنسسة العقسسد والمسسسلمون. اسسستمر ذلك وسلم عليه الله صلى
العهسسد قريسسش نقضسست أن إلى ست سنة في القعدة ذيِ من مكة أهل

صسلى اللسه رسسول أحلف خزاعة على بكر بنو وهم حلفاءهم ومالؤوا
ًا الحسسرم فسي معهم فقتلوهم وسلم عليه الله غزاهسم ذلسك فعنسسذ أيضس

اللسسه ففتسسح ثمسسان سسسنة رمضان في وسلم عليه الله صلى الله رسول
من والمنة, فأطلق الحمد ولله نواصيهم من ومكنه الحرام البلد عليه

انوا فسسموا عليهسم والغلبة القهر بعد منهم أسلم ًا الطلقساء, وك قريبس
اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول مسسن وفّر كفره على استمر ألفين, ومن من

يسسذهب أشهر أربعة الرض في والتسيير بالمان إليه بعث وسلم عليه
وغيرهمسسا, جهسسل أبسسي بسسن وعكرمة أمية بن صفوان شاء, ومنهم حيث

جميسسع علسسى المحمود التام, والله السلم إلى ذلك بعد الله هداهم ثم
ويفعلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه. يقسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسدره مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا
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َءف ْي َءك ِإن **  َءهُروا َءو ْظ ُكسسْم َءي ْي َءل َء َءع ْا ل ُبسسو ُق ُكسسْم َءيْر ّ ِفي َء ِإل ُكم ِذّمسسًة َءول َءن ُيْرُضسسو
ِهْم ِه َءوا ْف َءأ َءى ِبسسسسسسسس َءب أ

ْ َءتسسسسسسسس ُهْم َءو ُب ُلسسسسسسسسو ُهسسسسسسسسْم ُق َءثُر ْك َءأ َءن َءو ُقو  َءفاِسسسسسسسسس
ًا تعالى يقول   ًا منهم والتبريِ معاداتهم على للمؤمنين محرض ومبينسس

وكفرهسسم تعسسالى بسسالله لشسسركهم عهسسد لهم يكون أن يستحقون ل أنهم
المسسسلمين على ظهروا لو وسلم, ولنهم عليه الله صلى الله برسول
ً فيهسسم راقبسسوا ول يسسذروا ولم يبقوا لم عليهم وأديلوا ذمسسة. قسسال ول إل

القرابسسة عبسساس: الّل ابسسن عسسن والعوفي وعكرمة طلحة أبي بن علي
مقبسسل: بسسن تميسسم قسسال كما والسديِ الضحاك قال العهد. وكذا والذمة

الرحسسسسم وأعسسسسراق الل خلفواقطعسسسسوا خلسسسسوف النسسسساس أفسسسسسد
:عنسسسسسه اللسسسسسه رضسسسسسي ثسسسسسابت بسسسسسن حسسسسسسان وقسسسسسال  

ًا وجسسسسسسسدناهم يكسسسسسسسذب ل والعهسسسسسسسد الل إلهمسسسسسسسوذو كاذبسسسسسسس
إل, قال: الل مؤمن في يرقبون مجاهد: ل عن نجيح أبي ابن وقال  

جريسسر: حسسدثني ابسسن غيسسره. وقسسال ول اللسسه يرقبون ل رواية الله, وفي
تعسسالى: قسسوله في مجلز أبي عن سليمان عن علية ابن يعقوب, حدثنا

ً مسسؤمن فسسي يرقبسسون {ل ميكائيسسل جبريسسل قسسوله ذمسسة} مثسسل ول إل
وعليه وأشهر أظهر الول الله, والقول يرقبون ل يقول كأنه إسرافيل

ًا مجاهسسد الكسسثر. وعسسن الحلسسف. قتسسادة: الل العهسسد. وقسسال الل أيضسس

ْا ْو َءر َءت َءياِت ** اْش ِه ِبآ ّل ًا ال َءمن ً َءث ِليل ْا َءق ّدو َءص ِه َءعن َءف ِل ِبي ُهْم َءس ّن َءء ِإ ْا َءما َءسآ ُنو َءكسسا
َءن ُلو َءم ْع َء َءي َءن *  ل ُبو ُق ْؤِمٍن ِفي َءيْر ّ ُم َء ِإل َءك ِذّمًة َءول ِئ َءلـَ ْو ُأ َءن ُهُم َءو ُدو َءتسس ْع ْلُم * ا

ِإن ْا َءف ُبو ْا َءتا َءقاُمو َءأ َءة َءو َء ْا الّصل ُو َءت َءة َءوآَ َءكا ُكْم الّز ُن َءوا ِإْخ ّديِن ِفسسي َءفسس َءفّصسسُل السس ُن َءو
َءيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساِت َء ٍم ال ْو َءقسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس َءن ِل َءلُمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسو ْع  َءي

ًا تعالى يقول    ًا للمشركين ذم {اشتروا قتالهم على للمؤمنين وحث
ًا الله بآيات بمسسا اللسسه آَيسسات اتبسساع عسسن اعتاضسسوا أنهسسم قليلً} يعني ثمن
منعسسوا سسسبيله} أيِ عسسن {فصسسدوا الخسيسسسة الدنيا أمور من به التهوا

في يرقبون * ل يعملون كانوا ما ساء {إنهم الحق اتباع من المؤمنين
ً مؤمن َءية وكذا تفسيره ذمة} تقدم ول إل تسسابوا {فسسإن بعسسدها السستي ال

السسبزار: بكسسر أبسسو الحسسافظ تقدمت. وقسسال آَخرها الصلة} إلى وأقاموا
جعفسسر أبسسو بكسسر, حسسدثنا أبسسي بسسن يحيسسى المثنى, حدثنا بن محمد حدثنا

قسسال يقسسول مالك بن أنس قال: سمعت أنس بن الربيع الرازيِ, حدثنا
الخلص علسسى السسدنيا فسسارق وسلم: «مسسن عليه الله صلى الله رسول
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عنسسه واللسسه فارقها الزكاة وآَتى الصلة به, وأقام يشرك ل وعبادته لله

ربهسسم, قبسسل عسسن وبلغسسوه الرسل به جاءت الذيِ الله دين راٍض» وهو
{فسسإن اللسسه كتسساب فسسي ذلسسك وتصديق الهواء واختلف الحاديث هرج

الزكاة وآَتوا الصلة {وأقاموا وعبادتها الوثان خلعوا فإن تابوا} يقول
وآَتسسوا الصسسلة وأقاموا تابوا {فإن أخرى آَية في سبيلهم} وقال فخلوا
واللسسه عنديِ الحديث البزار: آَخر قال الدين} ثم في فإخوانكم الزكاة
أنسسس. بسسن الربيسسع كلم مسسن عنسسديِ وباقيه راٍض عنه وهو فارقها أعلم

ِإن َءو ْا **  َءو ُث َءك ُهم ّن َءن َءما ْي ِد ّمن َءأ ْع ِهْم َءب ِد ْه ْا َءع ُنو َءع َءط ُكْم ِفي َءو ِن ْا ِدي َءو ُل ِت َءقا َءة َءف ِئّم َءأ

ِر ُكْفسسسسسسس ْل ُهسسسسسسسْم ا ّن َء ِإ َءن ل َءمسسسسسسسا ْي ُهسسسسسسسْم َءأ ُهسسسسسسسْم َءل ّل َءع َءن َءل ُهسسسسسسسو َءت  َءين
مسسدة علسى عاهسدتموهم السذين المشسسركون نكسث وإن تعالى يقول  

عابوه دينكم} أيِ في {وطعنوا ومواثيقهم عهودهم أيِ أيمانهم معينة
وسلمه الله صلوات الرسول سب من قتل أخذ ههنا وانتقصوه, ومن

قسسال: بنقسسص, ولهسسذا ذكسسره أو السسسلم ديسسن فسسي طعسسن مسسن أو عليسسه
يرجعسسون ينتهسسون} أيِ لعلهسسم لهسسم أيمان ل إنهم الكفر أئمة {فقاتلوا

وغيسسره: أئمسسة قتادة قال والضلل. وقد والعناد الكفر من فيه هم عما
رجسسالً, وعسسن وعسسدد خلسسف بسسن وأميسسة وشيبة وعتبة جهل الكفر. كأبي

برجسسل وقسساص أبسسي بن سعد قال: مر وقاص أبي بن سعد بن مصعب
بل كذبت سعد فقال الكفر أئمة من الخارجي: هذا فقال الخوارج من
بسسن زيسسد عسسن العمسسش مردويه, وقسسال ابن رواه الكفر أئمة قاتلت أنا

َءية هذه أهل قوتل ما قال أنه حذيفة عن وهب علسسي عن بعد. ورويِ ال
َءية أن عنه: مثله, والصحيح الله رضي طالب أبي بن كان وإن عامة ال

أعلسسم واللسسه ولغيرهسسم لهسسم عامسسة فهسسي قريش مشركي نزولها سبب
بسسن الرحمن عبد عن عمرو بن صفوان مسلم: حدثنا بن الوليد: وقال
النسساس إلسسى عنسسه اللسسه رضسسي بكر أبي عهد في كان نفير, أنه بن جبير
ًا ستجدون قال: إنكم الشام إلى وجههم حين ّوقسسة قوم رؤوسسسهم, مح

ً أقتسسل لن بالسسسيوف, فسسوالله منهسسم الشسسيطان معاقسسد فاضسسربوا رجل
يقسسول: اللسسه بأن وذلك غيرهم من سبعين أقتل أن من ألّي أحب منهم

حسسسسسسساتم. أبسسسسسسسي ابسسسسسسسن الكفسسسسسسسر} رواه أئمسسسسسسسة {فقسسسسسسساتلوا

َء َءأل َءن **  ُلو ِت َءقسسا ًا ُت ْومسس ْا َءق َءو ُثسس َءك ُهْم ّن َءن َءمسسا ْي ْا َءأ َءهّمسسو َءراِج َءو ِإْخ ُهسسم الّرُسسسوِل ِبسس َءو
ُكْم ُءو َءد َءل َءب ّو ٍة َءأ ُهْم َءمّر َءن ْو َءش َءتْخ ّلُه َءأ ّق َءفال َءح ُه َءأن َءأ ْو َءش ُتْم ِإن َءتْخ َءن ُكن ِني ُؤِم * ّم
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ُهْم ُلو ِت ُهُم َءقا ْب ّذ َءع ّلُه ُي ُكْم ال ِدي ْي أ

َء ِهْم ِب ِز ُيْخ ُكْم َءو ْنُصْر َءي ِهْم َءو ْي َءل َءيْشِف َءع َءر َءو ُدو ُصسس
ٍم ْو َءن َءق ِني ْؤِم ِهْب ّم ْذ ُي َءو َءظ *   ْي ِهْم َءغ ِب ُلو ُتوُب ُق َءي ّلُه َءو َءى ال َءل ُء َءمن َءع َءشآ ّلُه َءي َءوال

ِليسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسٌم ِكيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسٌم َءع  َءح
ًا وهذا    النسساكثين المشركين قتال على وإغراء وتحضيض تهييج أيض

تعسسالى: {وإذ قال مكة, كما من الرسول بإخراج هموا الذين بأيمانهم
ويمكر ويمكرون يخرجوك أو يقتلوك أو ليثبتوك كفروا الذين بك يمكر
أن وإياكم الرسول تعالى: {يخرجون الماكرين} وقال خير والله الله

َءية, وقال بالله تؤمنوا مسسن ليسسستفزونك كسسادوا تعالى: {وإن ربكم} ال
َءية, وقوله: {وهم ليخرجوك الرض مسرة} قيسسل أول بدءوكم منها} ال
وعلمسسوا نجسست عيرهم, فلمسسا لنصر خرجوا حين بدر بذلك: يوم المراد
ًا على استمروا بذلك ًا للقتسسال وجسسوههم, طلبسس ًا بغيسس تقسسدم كمسسا وتكسسبر
بكسسر بنسسي حلفائهم مع وقتالهم العهد نقضهم المراد ذلك, وقيل بسط

إليهسسم سسسار حسستى وسسسلم عليسسه اللسسه صلى الله رسول أحلف لخزاعة
الحمسسد ولله كان ما وكان الفتح عام وسلم عليه الله صلى الله رسول

والمنسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة.
مسسؤمنين} كنتسسم إن تخشسسوه أن أحسسق فسسالله ؟ وقوله: {أتخشونهم  

مسسن العبسساد يخشسسى أن أهسسل فأنسسا واخشسسون تخشسسوهم ل تعسسالى يقول
يكن, ثسسم لم أشأ ومالم كان شئت وما المر فبيديِ وعقوبتي سطوتي

ًا المؤمنين على عزيمة قال الجهسساد مسسن لهسسم شرع فيما لحكمته وبيان
اللسسه يعسسذبهم عنده: {قسساتلوهم من بأمر العداء إهلك على قدرته مع

مؤمنين}: وهسسذا قوم صدور ويشف عليهم وينصركم ويخزهم بأيديكم
هسسذه فسسي والسسسديِ وعكرمسسة مجاهسسد كلهم, وقسسال المؤمنين في عام
َءية فسسي الضسسمير خزاعة, وأعاد مؤمنين} يعني قوم صدور {ويشف ال

ًا. وقد قلوبهم} عليهم غيظ قوله: {ويذهب فسسي عساكر ابن ذكر أيض
يسسسار بن مسلم عن عنه الله رضي العزيز عبد بن لعمر مؤذن ترجمة

كان وسلم عليه الله صلى الله رسول عنها, أن الله رضي عائشة عن
محمسسد النسسبي رب اللهسسم قولي عويش «يا وقال بأنفها أخذ غضبت إذا

من الفتن» ساقه مضلت من وأجرني قلبي غيظ ذنبي, وأذهب اغفر
عبد حدثنا عمار بن هشام عن الباغنديِ الحاكم, عن أحمد أبي طريق

مسسن يشسساء} أيِ مسسن علسسى الله {ويتوب عنه الجوزاء أبي بن الرحمن
وأقسسواله أفعاله {حكيم} في عباده يصلح بما عليم} أيِ {والله عباده

الحاكم العادل يريد, وهو ما ويحكم يشاء ما فيفعل والشرعية الكونية
ًا يجور ل الذيِ عليسسه يجازيِ وشر, بل خير من ذرة مثقال يضيع ول أبد

َءخسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسرة. السسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسدنيا فسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسي وال
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َءأْم ُتْم **  ْب ْا َءأن َءحِس ُكو َءر ْت َءلّمسسا ُت ِم َءو َءلسس ْع ّلسسُه َءي َءن ال ِذي ّلسس ْا ا ُدو َءهسس ُكسسْم َءجا َءلسسْم ِمن َءو
ْا ُذو ّتِخ ِه ُدوِن ِمن َءي ّل َء ال ِه َءول ِل َء َءرُسو َءن َءول ِني ْؤِم ْلُم َءجًة ا ِلي ّلسسُه َءو ِبيسسٌر َءوال َءمسسا َءخ ِب

َءن َءمُلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسو ْع  َءت
ل مهمليسسن نسسترككم أن المؤمنسسون حسبتم} أيهسسا تعالى: {أم يقول  

قسسال: ولهذا الكاذب من الصادق العزم أهل فيها يظهر بأمور نختبركم
ول اللسسه دون مسسن يتخسسذوا ولسسم منكسسم جاهسسدوا السسذين الله يعلم {ولما

الظسساهر فسسي هسسم بسسل ودخيلسسة بطانة وليجة} أيِ المؤمنين ول رسوله
َءخسسر عسسن القسمين بأحد فاكتفى ولرسوله لله النصح على والباطن ال

الشسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساعر: قسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسال كمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا
ًاأريد يممسسسسست إذا أدريِ ومسسسسسا يلينسسسسسي أيهمسسسسسا الخيسسسسسر أرضسسسسس

َءية في تعالى الله قال وقد   يتركوا أن الناس أحسب الخرى: {ألم ال
فليعلمسسن قبلهسسم مسسن السسذين فتنا ولقد ؟ يفتنون ل وهم آَمنا يقولوا أن

أن حسسبتم تعسالى: {أم الكساذبين} وقسال وليعلمن صدقوا الذين الله
الصسسابرين}, ويعلسسم منكسسم جاهسسدوا الذين الله يعلم ولّما الجنة تدخلوا
يميز حتى عليه أنتم ما على المؤمنين ليذر الله كان تعالى: {ما وقال

َءيسسة, والحاصسسل من الخبيث لعبسساده شسسرع لمسسا تعسسالى أنسسه الطيسسب} ال
يعصيه, ممن يطيعه من عبيده اختبار وهو حكمة فيه له أن بين الجهاد

كسسان كيسسف كسسان لسسو يكسسن لسسم وما يكون وما كان بما العالم تعالى وهو
هسسو إل إله ل عليه هو ما على كونه ومع كونه قبل الشيء فيعلم يكون

ّدره لمسسسسسسسسسسا راد سسسسسسسسسسسواه, ول رب ول وأمضسسسسسسسسسساه. قسسسسسسسسسس

َءما َءن **  َءن َءكا ِكي ِر ْلُمْش ْا َءأن ِل ْعُمُرو َءد َءي َءساِج َءن الله َءم ِدي ِه َءى َءشا َءل ِهْم َءع ُفِسسس ْن َءأ

ِر ُكْف ْل َءك ِبا ِئ َءل ْو َءطْت ُأ ِب ُهْم َءح ُل َءما ْع ِفسسي َءأ ِر َءو ّنسا َءن ُهسسْم ال ُدو ِلس َءمسسا َءخا ّن ِإ ْعُمسُر *   َءي
َءد َءساِج ِه َءم ّل َءن َءمْن ال َءم ِه آَ ّل ِم ِبال ْو َءي ْل ِر َءوا َءِخسس َءم ال َءقسا َءأ َءة َءو َء َءى الّصسل َءتسس َءة َءوآَ َءكسا الّز

َءلسسْم َءش َءو ّ َءيْخسس َءه ِإل ّلسس َءى ال َءسسس َءع َءك َءف ِئ َءلـَسس ْو ْا َءأن ُأ ُنسسو ُكو َءن َءي َءن ِمسس ِدي َءتسس ْه ْلُم  ا
التي الله مساجد يعمروا أن بالله للمشركين ينبغي ما تعالى يقول   

بسسه فسسأراد اللسسه مسسسجد قسسرأ له, ومن شريك ل وحده اسمه على بنيت
يسسوم أول مسسن بني الذيِ الرض في المساجد أشرف الحرام المسجد

وهسسم الرحمن, هسسذا خليل له, وأسسه شريك ل وحده الله عبادة على
السسسديِ: لسسو قسسال وبقسسالهم بحسسالهم أيِ بالكفر أنفسهم على شاهدون

مسسا اليهسسوديِ سسسألت نصسسراني, ولسسو لقسسال ؟ دينك ما النصراني سألت
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مشرك لقال صابىء, والمشرك لقال يهوديِ, والصابىء لقال ؟ دينك

خالسسدون} هسسم النسسار {وفسسي بشسسركهم أعمسسالهم} أيِ حبطت {أولئك
المسسسجد عسسن يصسسدون وهسسم اللسسه يعسسذبهم أل لهسسم تعالى: {وما وقال

ل أكسسثرهم ولكسسن المتقسسون إل أوليسساؤه إن أوليسساءه كسسانوا ومسسا الحسسرام
بسسالله آَمسسن مسسن اللسسه مسسساجد يعمر تعالى: {إنما قال يعلمون} ولهذا

َءخر} فشهد واليوم المسسام قسسال كما المساجد لعمار باليمان تعالى ال
ًا الحارث, أن بن عمرو عن وهب ابن شريح, حدثنا أحمد: حدثنا دراجسس

رسسسول الخسسدريِ, أن سسسعيد أبسسي عسسن الهيثم أبي عن حدثه السمح أبا
المسسسجد يعتسساد الرجسسل رأيتسسم «إذا قسسال وسسسلم عليسسه اللسسه صلى الله

مسسن اللسسه مساجد يعمر تعالى: {إنما الله باليمان». قال له فاشهدوا
َءخر} ورواه واليوم بالله آَمن فسسي والحسساكم مردويسسه وابسسن الترمذيِ ال

بسسسسسه. وهسسسسسب بسسسسسن اللسسسسسه عبسسسسسد حسسسسسديث مسسسسسن مسسسسسستدركه
محّمسسد بسسن يسسونس مسنده: حسسدثنا في حميد بن الرحمن عبد وقال  

بسسن وجعفسسر سياه بن ميمون عن البناني ثابت عن المريِ صالح حدثنا
وسسسلم: عليسسه اللسسه صلى الله رسول قال: قال مالك بن أنس عن زيد

السسبزار: بكسسر أبسسو الحسسافظ اللسسه» ورواه أهل هم المساجد عمار «إنما
عسن ثسابت عسن المسريِ بشسير بسن صالح عن غياث بن الواحد عبد عن

عمسسار وسسسلم: «إنمسسا عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول قسسال: قسسال أنس
صسسالح, غيسسر ثسسابت عسسن رواه نعلم قال: ل الله» ثم أهل هم المساجد

بسسن عثمسسان بنسست حكامة طريق من الفراد في قطني الدار روى وقد
ًا أنسسس عسسن دينسسار بسسن مالك أخيه عن أبيها عن دينار أراد إذا« مرفوعسس
قسال: عنهسم» ثسسم فصسسرف المسسساجد أهسل إلسسى نظسر عاهة بقوم الله

إلسسى بسسسنده أبيسسه عسسن المستقصى في البهائي الحافظ غريب, وروى
المسسريِ صسسالح صقير, حسسدثنا بن منصور الطرسوسي, حدثنا أمية أبي
ًا أنس عن ثابت عن بأهل لهم إني وجللي الله: وعزتي يقول مرفوع

ًا الرض وإلسسى فسسي المتحسسابين وإلى بيوتي عمار إلى نظرت فإذا عذاب
عسسساكر: ابسسن قسسال عنهسسم. ثسسم ذلسسك صسسرفت بالسسسحار المستغفرين

.غريسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسب حسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسديث
بن العلء قتادة, حدثنا عن سعيد حدثنا روح أحمد: حدثنا المام وقال  

قسسال: «إن وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى النسسبي أن جبسسل بن معاذ عن زياد
والناحيسسة, القاصسسية الشسساة يأخذ الغنم النسان, كذئب ذئب الشيطان

عبسسد والمسسسجد» وقسسال والعامسسة بالجماعسسة وعليكم والشعاب فإياكم
قال: الوديِ ميمون بن عمرو عن إسحاق أبي عن معمر الرزاق: عن

يقولسسون: إن وهسسم وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى محمسسد أصسسحاب أدركسست
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زاره مسسن يكسسرم أن الله على حق وإنه الرض في الله بيوت المساجد

عسسن ثسسابت بسسن وعديِ ثابت أبي بن حبيب المسعوديِ: عن فيها. وقال
النسسداء سمع قال: من عنهما الله رضي عباس ابن عن جبير بن سعيد

عصسسى وقد له صلة فل ويصلي المسجد يأت ولم يجب لم ثم بالصلة
بسسالله آَمن من الله مساجد يعمر تعالى: {إنما الله ورسوله. قال الله

َءية, رواه واليوم َءخر} ال ًا رويِ مردويه. وقسسد ابن ال وجسسه مسسن مرفوعسس
بسسسطها. وقسسوله: موضسسع هسسذا ليسسس أخسسر وجسسوه من شواهد آَخر, وله
الزكسساة} أيِ {وآَتسسى البدن عبادات أكبر هي التي الصلة} أيِ {وأقام

يخسسش {ولم الخلئق, وقوله بر إلى المتعدية العمال أفضل هي التي
{فعسسسى سسسواه يخسسش ولسسم تعالى الله من إل يخف ولم الله} أيِ إل

ابسسن عسسن طلحسسة أبسسي بسسن علسسي المهتدين} قسسال من يكونوا أن أولئك
َءخسسر} واليوم بالله آَمن من الله مساجد يعمر {إنما قوله في عباس ال

َءخر باليوم وآَمن الله وحد يقول: من اللسسه أنسسزل بمسسا آَمسسن من يقول ال
اللسسه} يقسسول إل يخش {ولم الخمس الصلوات الصلة} يعني {وأقام

المهتسسدين} مسسن يكونسسوا أن أولئسسك قسسال: {فعسسسى ثم الله إل يعبد لم
عليسسه اللسسه صسسلى لنسسبيه كقسسوله المفلحسسون هم أولئك تعالى: إن يقول

ًا ربك يبعثك أن وسلم: {عسى ًا} وهي مقام الشسسفاعة, وكسسل محمود
يسسسار بسسن إسسسحاق بسسن محمسسد واجبسسة, وقسسال فهسسي القرآَن في عسى

حسسسسسسسسق. اللسسسسسسسسه مسسسسسسسسن اللسسسسسسسسه: وعسسسسسسسسسى رحمسسسسسسسسه

ُتْم ْل َءع َءج َءأ َءة **  َءي َءقا َءحاّج ِس ْل َءة ا َءر َءمسسا ِد َءوِع َءمْسسسِج ْل ِم ا َءرا َءحسس ْل َءمسسْن ا َءن َءك َءمسس ِه آَ ّل ِبسسال
ِم ْو َءي ْل ِر َءوا َءِخ َءد ال َءه َءجا ِبيِل ِفي َءو ِه َءس ّل َء ال َءن ل ُوو َءت َءد َءيْس ِه ِعن ّل ّلُه ال َء َءوال ِديِ ل ْه َءي
َءم ْو َءق ْل َءن ا ِلِمي ّظا َءن ال ِذي ّل ْا *  ا ُنسسو َءم ْا آَ َءجُرو َءهسسا ْا َءو ُدو َءهسس َءجا ِبيِل ِفسسي َءو ِه َءسسس ّلسس ال

ِهْم ِل َءوا َءأْم ِهْم ِب ُفِس ْن َءأ َءظسسُم َءو ْع َءجسسًة َءأ َءر َءد َءد ِه ِعنسس ّلس َءك ال ِئ َءلـَسس ْو ُأ َءن ُهسسُم َءو ِئُزو َءفسسا ْل * ا
ُهْم َءبّشُر ُهم ُي ّب ٍة َءر َءم َءرْح ْنُه ِب َءواٍن ّم ِرْضسس ّنسساٍت َءو َءج ُهسسْم َءو َءهسسا ّل ِعيسسٌم ِفي * ّمِقيسسٌم َءن

َءن ِدي ِلسسسسسس َءهسسسسسسآ َءخا ًا ِفي َءبسسسسسسد َءه ِإّن َءأ ّلسسسسسس ُه ال َءد ِظيسسسسسسٌم َءأْجسسسسسسٌر ِعنسسسسسس  َءع
َءية هذه تفسير في عباس ابن عن تفسيره في العوفي قال    قال: ال
ممسسن خيسسر على)السقاية وقيام الله بيت قالوا: عمارة المشركين إن

أنهسسم أجسسل مسسن بسسه ويسسستكبرون بسسالحرم يفخرون وجاهد, وكانوا آَمن
الحسسرم لهسسل وإعراضسهم, فقسسال استكبارهم الله وعماره, فذكر أهله
أعقسسابكم علسسى فكنتسسم عليكسسم تتلسسى آَيسساتي كانت {قد المشركين من

ًا بسسه * مسسستكبرين تنكصسسون كسسانوا أنهسسم تهجسسرون} يعنسسي سسسامر
ًا} كسسانوا {بسسه قال بالحرم يستكبرون ويهجسسرون بسسه يسسسمرون سسسامر
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مسسع والجهسساد اليمسسان الله  فخير وسلم عليه الله صلى والنبي القرآَن
وقيسسامهم السسبيت المشسسركين عمارة على وسلم عليه الله صلى النبي
كسانوا بسه, وإن الشسسرك مسع اللسه عنسسد ينفعهسم يكن ولم السقاية على

اللسسه عنسسد يسسستوون تعسسالى: {ل اللسسه به. قسسال ويحرمون بيته يعمرون
العمسسارة أهل أنهم زعموا الذين الظالمين} يعني القوم يهديِ ل والله

ًا. العمسسارة عنهسسم تغسسن فلسسم بشسسركهم ظسسالمين اللسسه فسسسماهم شسسيئ
َءية هذه تفسير في عباس ابن عن طلحة أبي ابن علي وقال   قال: ال

كنتسسم قال: لئسسن ببدر أسر حين المطلب عبد بن العباس في نزلت قد
الحسسرام المسسسجد نعمسسر كنسسا لقسسد والجهاد والهجرة بالسلم سبقتمونا
إلى س الحاج سقاية وجل: {أجعلتم عز الله العاني, قال ونفك ونسقي

فسسي كسسان كلسسه ذلسسك أن الظسسالمين} يعنسسي القوم يهديِ ل والله س قوله
مزاحم: أقبل بن الضحاك الشرك, وقال في كان ما أقبل ول الشرك

يعيرونهسسم بسسدر يسسوم أسسسروا السسذين وأصحابه العباس على المسلمون
ونفك الحرام المسجد نعمر كنا لقد والله العباس: أما بالشرك, فقال

سسسقاية {أجعلتسسم اللسسه الحسساج, فسسأنزل ونسسسقي البيت ونحجب العاني
َءيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة. الحسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساج} ال

الشسسعبي: عسسن إسسسماعيل عسسن عيينة ابن الرزاق: أخبرنا عبد وقال  
ذلسسك, فسسي تكلمسسا بمسسا عنهما الله رضي والعباس علي في قال: نزلت

لهيعسسة ابسسن وهب, أخسسبرني ابن يونس, أخبرنا جرير: حدثني ابن وقال
افتخسسر يقسسول القرظسسي كعسسب بسسن محمسسد قال: سمعت صخر أبي عن

بسسن وعلي المطلب عبد بن وعباس الدار عبد بني من شيبة بن طلحة
بسست أشسساء ولو مفتاحه معي البيت صاحب طلحة: أنا فقال طالب أبي

بسست أشسساء ولسسو عليهسسا والقائم السقاية صاحب العباس: أنا فيه. وقال
لقسسد تقسسولن مسسا أدريِ عنسسه: مسسا اللسسه رضسسي علي المسجد, فقال في

الجهسساد, فسسأنزل صسساحب وأنا الناس قبل أشهر ستة القبلة إلى صليت
َءية الحاج سقاية {أجعلتم وجل عز الله السديِ قال كلها, وهكذا ؟} ال
نحوه, وقسسال وذكر عثمان بن وشيبة والعباس علي قال: افتخر أنه إل

علي في قال: نزلت الحسن عن عمرو عن معمر الرزاق: أخبرنا عبد
إل أرانسسي العبسساس: مسسا ذلك, فقال في تكلموا وشيبة وعثمان وعباس

«أقيمسسوا وسسسلم عليسسه الله صلى الله رسول سقايتنا, فقال تارك أني
ًا» ورواه فيها لكم فإن سقايتكم على معمسسر ثسسور: عسسن بن محمد خير
َءية هذه تفسير في ورد نحوه, وقد فذكر الحسن عن مرفسسوع حديث ال
أبسسي بن يحيى عن معمر الرزاق: أخبرنا عبد هنا, قال ذكره من بد فل

ً أن عنه الله رضي بشير بن النعمان عن كثير أن أبسسالي قال: مسسا رجل
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ً أعمل ل أن أبالي آَخر: ما الحاج. وقال أسقي أن إل السلم بعد عمل
ً أعمل ل آَخسر: الحسرام. وقسال المسسجد أعمر أن إل السلم بعد عمل

عنسسه الله رضي عمر قلتم. فزجرهم مما أفضل الله سبيل في الجهاد
وسلم, عليه الله صلى الله رسول منبر عند أصواتكم ترفعوا وقال: ل

الله صلى النبي على دخلنا الجمعة صلينا إذا الجمعة, ولكن يوم وذلك
المسسسجد وعمارة الحاج سقاية {أجعلتم فسألناه. فنزلت وسلم عليه

اللسسسسسه}. عنسسسسسد يسسسسسستوون ل سسسسسس قسسسسسوله إلسسسسسى سسسسسس الحسسسسسرام
عسسن سسسلم بن معاوية حدثني مسلم بن الوليد أخرى) قال طريق(  

عند قال: كنت النصاريِ بشير بن النعمان عن السود سلم أبي جده
فقسسال أصسسحابه مسسن نفسسر فسسي وسسسلم عليه الله صلى الله رسول منبر
ً لله أعمل ل أن أبالي منهم: ما رجل أسسسقي أن إل السسسلم بعسسد عمل

الجهسساد آَخسسر: بسسل وقال الحرام المسجد عمارة آَخر: بل الحاج. وقال
اللسسه رضسسي الخطسساب بسسن عمر فزجرهم قلتم مما خير الله سبيل في

عليسسه اللسسه صلى الله رسول منبر عند أصواتكم ترفعوا عنه. وقال: ل
رسول على دخلت الجمعة صليت إذا ولكن الجمعة يوم وسلم, وذلك

ففعسسل فيسسه. قسسال اختلفتسسم فيما فاستفتيته وسلم عليه الله صلى الله
سسس الحرام المسجد وعمارة الحاج سقاية {أجعلتم وجل عز الله فأنزل

صسسحيحه في مسلم الظالمين} ورواه القوم يهديِ ل والله س قوله إلى
فسسي حسساتم أبسسي وابسسن مردويسسه لفظه, وابن وهذا جرير وابن داود وأبو

صسسسسسسسسسسحيحه. فسسسسسسسسسسي حبسسسسسسسسسسان وابسسسسسسسسسسن تفاسسسسسسسسسسسيرهم

َءها ّي أ
َء َءي َءن **  ِذي ّل ْا ا ُنو َءم َء آَ ْا ل َءو ُذ ّتِخس ُكْم َءت َءء َءبسآ ُكْم آَ َءن َءوا ِإْخس َءء َءو َءيسآ ِل ْو ْا َءإِن َءأ ّبو َءح َءت اْسس
َءر ُكْف ْل َءلى ا َءماِن َءع ِلي َءمن ا ُهْم َءو ّل َءو َءت ُكْم َءي َءك ّمن ِئ َءلـَ ْو ُأ َءن ُهسسُم َءف ِلُمو ّظسسا ُقسسْل ال   *

َءن ِإن ُكْم َءكسا ُؤ َءبسا ُكْم آَ ُؤ َءنسآ ْب َءأ ُكْم َءو ُن َءوا ِإْخس ُكسْم َءو َءواُج َءأْز ُكْم َءو ُت َءر َءعِشسي َءواٌل َءو َءأْمسس َءو
َءها ُتُمو ْف َءر َءت ْق ٌة ا َءر َءجا ِت َءن َءو ْو َءش َءها َءتْخ َءد َءسا ِكُن َءك َءسسسا َءم َءهآ َءو َءن ْو َءضسس َءحسسّب َءتْر ُكسسْم َءأ ْي َءل ِإ

َءن ِه ّم ّل ِه ال ِل َءرُسو ٍد َءو َءها ِه ِفي َءوِج ِل ِبي ْا َءسسس ّبُصسسو َءر َءت َءى َءف ّتسس َءي َءح ِت ْأ ّلسسُه َءيسس ِه ال ِر َءأْم ِبسس
ّلُه َء َءوال ِديِ ل ْه َءم َءي ْو َءق ْل َءن ا َءفاِسِقي ْل كسسانوا وإن بسسه الكفسسار بمباينسسة تعالى    ا
علسسى الكفسسر اختسساروا أيِ اسسستحبوا إن موالتهم عن أبناء, ونهى أو آَباء

ًا تجسسد {ل تعسسالى كقوله ذلك على اليمان, وتوعد بسسالله يؤمنسسون قومسس
َءخر واليوم ّدون ال ّد من يوا أبناءهم أو آَباءهم كانوا ولو ورسوله الله حا

بسسروح وأيدهم اليمان قلوبهم في كتب أولئك عشيرتهم أو إخوانهم أو
َءيسسة, وروى تحتهسسا مسسن تجريِ جنات ويدخلهم منه الحسسافظ النهسسار} ال

بسسن عبيسسدة أبسسي أبو قال: جعل شوذب بن الله عبد حديث من البيهقي
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َءلهة له ينعت الجراح أكسثر فلمسا عنسه يحيسد عبيدة أبو وجعل بدر يوم ال
َءيسسة هذه فيه الله فأنزل فقتله عبيدة أبو ابنه قصده الجراح تجسسد {ل ال

ًا َءخر واليوم بالله يؤمنون قوم ّدون ال ّد من يوا َءيسسة. الله حا ورسوله} ال
علسسى وعشسسيرته وقرابتسسه أهلسسه آَثر من يتوعد أن رسوله تعالى أمر ثم

وأبنسساؤكم آَبسساؤكم كسسان إن فقال: {قل سبيله في وجهاد ورسوله الله
اكتسبتموها اقترفتموها} أيِ وأموال وعشيرتكم وأزواجكم وإخوانكم

ترضسسونها} أيِ ومسسساكن كسسسادها تخشسسون {وتجسسارة وحصسسلتموها
مسن إليكسم {أحسب الشسياء هذه كانت إن وحسنها, أيِ لطيبها تحبونها

بكسسم يحل ماذا فانتظروا فتربصوا} أيِ سبيله في وجهاد ورسوله الله
يهسسديِ ل والله بأمره الله يأتي {حتى قال ولهذا بكم ونكاله عقابه من

الفاسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسقين}. القسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسوم
زهرة عن لهيعة ابن حدثنا سعيد بن قتيبة أحمد: حدثنا المام وقال  

وهسسو وسلم عليه الله صلى الله رسول مع قال: كنا جده عن معبد بن
إلسسي أحسسب لنسست الله رسول يا فقال: والله الخطاب بن عمر بيد آَخذ
وسلم: عليه الله صلى الله رسول نفسي, فقال من إل شيء كل من
فسسأنت عمسسر نفسه» فقسسال من إليه أحب أكون حتى أحدكم يؤمن «ل

َءن عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول نفسي, فقال من إلّي أحب والله ال
َءن وسلم بسسن يحيسسى عسسن فسسرواه البخسساريِ بإخراجه عمر» انفرد يا «ال

بسسن زهسسرة عقيسسل أبسسي عن شريح بن حيوة عن وهب ابن عن سليمان
لى النسبي عسن هشسام بسن اللسه عبد جده سمع أنه معبد ه ص عليسه الل

قسسال أنه وسلم عليه الله صلى عنه الصحيح في ثبت بهذا, وقد وسلم
والسسده مسسن إليسه أحسسب أكون حتى أحدكم يؤمن ل بيده نفسي «والذيِ

مسسن لسسه واللفظ داود وأبو أحمد المام أجمعين» وروى والناس وولده
نسسافع عسسن الخراسسساني عطاء عن الخراساني الرحمن عبد أبي حديث

يقسسول وسسسلم عليسسه اللسسه صلى الله رسول قال: سمعت عمر ابن عن
وتركتسسم بسسالزرع ورضسسيتم البقسسر بأذنسساب وأخسسذتم بالعينسسة تبايعتم «إذا

ً عليكم الله سلط الجهاد دينكسسم» وروى إلى ترجعوا حتى ينزعه ل ذل
ًا أحمد المام بسسن شسسهر عسسن جنسساب أبسسي عسسن هارون بن يزيد عن أيض

عليسسه اللسسه صسسلى الله رسول عن عمرو بن الله عبد سمع أنه حوشب
أعلسسسم. واللسسسه قبلسسسه للسسسذيِ شسسساهد ذلسسسك, وهسسسذا بنحسسسو وسسسسلم

ْد َءق َءل ُكُم **  َءر َءص ّلُه َءن َءن ِفي ال ِط َءوا ٍة َءم َءر ِثي َءم َءك ْو َءي ْيٍن َءو َءن ْذ ُح ُكْم ِإ ْت َءب َءج ْع ُكْم َءأ ُت َءر ْث َءك
َءلْم ْغسِن َءف ُكسْم ُت ًا َءعن ْيئ َءقْت َءشس ا َءض ُكسُم َءو ْي َءل َءمسا الْرُض َءع َءبسْت ِب ُتسم ُثسّم َءرُح ْي ّل َءو
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َءن ِري ِب ْد ُثّم ّم َءل *   َءنز ّلُه َءأ َءتُه ال َءن ِكي َءى َءس َءل ِه َءع ِل َءلى َءرُسو َءع َءن َءو ِني ْؤِم ْلُمسس َءل ا َءز َءأنسس َءو

ًا ُنود َءها ّلْم ُج ْو َءر َءب َءت ّذ َءن َءوع ِذي ّل ْا ا َءفُرو َءك َءك ِل َءذ ُء َءو َءزآَ َءن َءج ِري ِف َءكا ْل ُثّم ا ُتوُب *   َءي
ّلسسسُه ِد ِمسسسن ال ْعسسس َءك َءب ِلسسس َءى َءذ َءلسسس ُء َءمسسسن َءع َءشسسسآ ّلسسسُه َءي ُفسسسوٌر َءوال  ّرِحيسسسٌم َءغ

تعالى يذكر براءة من نزلت آَية أول هذه مجاهد عن جريج ابن قال  
مسسواطن فسسي إيسساهم نصره في لديهم وإحسانه عليهم فضله للمؤمنين

وبتأييسسده تعسسالى عنسسده مسسن ذلسسك رسسسوله, وأن مع غزواتهم من كثيرة
سسسواء عنده من النصر أن على ونبههم بعددهم ول بعددهم ل وتقديره

أجسسدى مسسا هسسذا ومسسع كثرتهم أعجبتهم حنين يوم فإن كثر أو الجمع قل
ًا عنهم ذلك صسسلى اللسسه رسسسول مع منهم القليل إل مدبرين فولوا شيئ
المسسؤمنين وعلسسى رسوله على وتأييده نصره أنزل ثم وسلم عليه الله

ً تعالى الله شاء إن سنبينه كما معه الذين النصسسر أن ليعلمهسسم مفصسسل
قليلسسة فئسسة مسسن فكسسم الجمسسع قل وإن وبإمداده وحده تعالى عنده من

أحمسسد: المام قال الصابرين. وقد مع والله الله بإذن كثيرة فئة غلبت
عن الزهريِ عن يحدث يونس سمعت أبي حدثنا جرير بن وهب حدثنا
وسلم: عليه الله صلى الله رسول قال: قال عباس ابن عن الله عبيد

أربعسسة الجيسسوش أربعمائسسة, وخيسسر السرايا أربعة, وخير الصحابة «خير
ًا عشسسر اثنسسا تغلسسب ولسسن آَلف داود أبسسو رواه قلسسة» وهكسسذا مسسن ألفسس

ًا غريسسب حسسسن حديث هذا قال ثم والترمذيِ غيسسر أحسسد يسسسنده ل جسسد
عليسسه اللسسه صسسلى النسسبي عسسن الزهسسريِ عن رويِ حازم, وإنما بن جرير

الجسسوني أكثسسم عن وغيره والبيهقي ماجه ابن رواه مرسلً. وقد وسلم
كسسانت أعلسسم. وقسسد والله بنحوه وسلم عليه الله صلى الله رسول عن

الهجسسرة. مسسن ثمسسان سسسنة شسسوال فسسي مكسسة فتسسح بعسسد حنيسسن وقعسسة
أمورها وتمهدت مكة فتح من وسلم عليه الله صلى فرغ لما وذلك  

فبلغسه وسسلم عليه الله صلى الله رسول وأطلقهم أهلها عامة وأسلم
النضسسر, بسسن عسسوف بن مالك أميرهم وأن ليقاتلوه له جمعوا هوازن أن

هلل بني من وأوزاع بكر بن سعد وبنو جشم وبنو بكمالها ثقيف ومعه
أقبلسسوا وقسسد عامر بن وعوف عامر بن عمرو بني من وناس قليل وهم

وقضيضسسهم بقضسسهم وجسساءوا والنعسسم والشسساء والولدان النساء ومعهم
ه فسي وسلم عليه الله صلى الله رسول إليهم فخرج جساء السذيِ جيش

العسسرب وقبائسسل والنصسسار المهاجرين من آَلف عشرة وهو للفتح معه
بهسسم فسسسار ألفين في الطلقاء وهم مكة أهل من أسلموا الذين ومعه
فيسسه فكسسانت حنيسسن لسسه يقال والطائف مكة بين بواد فالتقوا العدو إلى

وقسسد السسواديِ فسسي انحسسدروا الصسسبح غلسسس فسسي النهسسار أول في الوقعة
قسسد بهسسم إل المسسسلمون يشسسعر لسسم تواجهسسوا فلمسسا هسسوازن فيسسه كمنت
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واحسسد رجل حملة وحملوا السيوف وأصلتوا بالنبال ثاوروهم, ورشقوا

اللسسه قسسال كمسسا مسسدبرين المسلمون ولى ذلك فعند ملكهم أمرهم كما
يومئسسذ راكسسب وهسسو وسلم عليه الله صلى الله رسول وجل, وثبت عز

بركابهسسا آَخسسذ عمسسه العسسدو, والعبسساس نحسسو إلسسى يسوقها الشهباء بغلته
اليسسسر بركابهسسا آَخذ المطلب عبد بن الحارث بن سفيان اليمن, وأبو

ويدعو والسلم الصلة عليه باسمه ينوه وهو السير تسرع لئل يثقلنها
اللسسه» رسسسول أنسسا إلّي الله عباد ويقول: «إلّي الرجعة إلى المسلمين

المطلسسب» عبسسد ابسسن كسسذب, أنسسا ل النسسبي الحال: «أنسسا تلك في ويقول
فمنهسسم ثمانون قال من ومنهم مائة من قريب أصحابه من معه وثبت

عبسساس بسسن والفضسسل وعلسسي والعباس عنهما الله رضي وعمر بكر أبو
وغيرهسسم زيسسد بسسن وأسسسامة أيمن أم بن وأيمن الحارث بن سفيان وأبو

وكسسان العبسساس عمسسه وسسسلم عليسسه اللسسه صلى أمر ثم عنهم الله رضي
شسسجرة يعني الشجرة أصحاب يا صوته بأعلى يناديِ أن الصوت جهير
تحتهسسا والنصسسار المهسساجرين من المسلمون بايعه التي الرضوان بيعة
السسسمرة, ويقسسول أصسسحاب يسسا بهسسم يناديِ فجعل عنه يفروا ل أن على
لبيسك, يسسا لبيسك يسسا يقولسون البقسسرة, فجعلسوا سسورة أصسحاب يسسا تسارة

وسسسلم, عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول إلى فتراجعوا الناس وانعطف
درعسسه لبسسس الرجسسوع على بعيره يطاوعه لم إذا منهم الرجل إن حتى

عليسه اللسه صسلى اللسه رسول إلى بنفسه ورجع وأرسله عنه انحدر ثم
لى اللسه رسسول عند منهم شرذمة اجتمعت فلما وسلم ه ص عليسه الل
تسسراب مسسن قبضة وأخذ الحملة يصدقوا أن السلم عليه أمرهم وسلم

وعسسدتني» ثسسم مسسا لسسي أنجسسز «اللهم واستنصره, وقال ربه دعا ما بعد
مسسا وفمه عينه في منها أصابه إل منهم إنسان بقي فما بها القوم رمى

يقتلسسون أقفسساءهم المسسسلمون فسساتبع انهزمسسوا ثسسم القتسسال عسسن يشغله
رسسسول يديِ بين مجندلة والسرى إل الناس بقية تراجع وما ويأسرون

وسسسسسسسسسسسسسلم. عليسسسسسسسسسسسسه اللسسسسسسسسسسسسه صسسسسسسسسسسسسلى اللسسسسسسسسسسسسه
بن يعلى أخبرنا سلمة بن حماد حدثنا عفان أحمد: حدثنا المام وقال  

الرحمسسن عبسسد أبسسي عسسن همسسام أبسسي عسسن يسار بن الله عبد عن عطاء
قسسال: كسسرز ويقسسال أنيس بن يزيد ويقال أسيد بن يزيد واسمه الفهريِ

في فسرنا حنين غزوة في وسلم عليه الله صلى الله رسول مع كنت
الشسمس زالست فلمسا الشجر ظلل تحت فنزلنا الحر شديد قائظ يوم

ه رسسول إلسى فسانطلقت فرسي وركبت لمتي لبست اللسه صسلى الل
اللسسه رسسسول يسسا عليسسك السسسلم فقلسست فسطاطه في وهو وسلم عليه

بلل» فقسسال: «أجسسل» فقسسال: «يسسا ؟ الرواح حان وبركاته الله ورحمة
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وأنسسا وسسسعديك فقال: لبيسسك طائر ظل ظلها كأن سمرة تحت من فثار

ًا فرسي» فأخرج لي «أسرج فقال فداؤك ليسسس ليف من دفتاه سرج
عشسسيتنا فصسساففناهم وركبنسسا فركسسب فأسسسرج قال بطر ول أشر فيهما
ال مسدبرين المسسلمون فسولى الخيلن فتشامت وليلتنا اللسه قسال كم

وسسسلم عليسسه الله صلى الله رسول مدبرين} فقال وليتم تعالى: {ثم
أنسسا المهاجرين معشر قال: «يا ورسوله» ثم الله عبد أنا الله عباد «يا
ًا فأخسسذ فرسسسه عسسن اقتحم ثم ورسوله» قال الله عبد تسسراب مسسن كفسس

وقسسال: وجسسوههم بسسه ضسسرب أنسسه منسسي إليسسه أدنسسى كسسان الذيِ فأخبرني
عطاء: فحسسدثني بن يعلى تعالى. قال الله الوجوه» فهزمهم «شاهت
وفمسسه عينسساه امتلت إل أحد منا يبق قالوا: لم أنهم آَبائهم عن أبناؤهم

ًا علسسى الحديسسد كسسإمرار والرض السسسماء بيسسن صلصسسلة وسسسمعنا ترابسس
مسسن النبسسوة دلئسسل فسسي البيهقي الحافظ رواه الجديد, وهكذا الطست

بسسن محمسسد بسسه, وقسسال سلمة بن حماد عن الطيالسي داود أبي حديث
جسسابر بسسن الرحمسسن عبسسد عن قتادة بن عمر بن عاصم إسحاق: حدثني

إلسسى معسسه بمسسن عوف بن مالك قال: فخرج الله عبد بن جابر أبيه عن
وتهيئسسوا فأعسسدوا إليسسه وسسسلم عليسسه الله صلى الله رسول فسبق حنين

وسسسلم عليسسه الله صلى الله رسول وأقبل وأحنائه الواديِ مضايق في
النسساس انحسسط فلما الصبح عماية في الواديِ بهم انحط حتى وأصحابه

ل منهزميسسن النسساس وانكفسسأ عليهسسم فشسسدت الخيل وجوههم في ثارت
ذات وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول وانحاز أحد على أحد يقبل

اللسسه, رسسسول الله, أنا رسول أنا إلي هلموا الناس يقول: «أيها اليمين
ًا بعضها البل وركبت شيء الله» فل عبد بن محمد أنا رأى فلمسسا بعض

اصسسرخا عبسساس قال: «يا الناس أمر وسلم عليه الله صلى الله رسول
لبيسسك, لبيسسك, فجعسسل السسسمرة» فأجسسابوه أصحاب يا النصار معشر يا

فسسي درعسسه فيقسسذف ذلسسك علسسى يقسسدر فل بعيره ليعطف يذهب الرجل
الله رسول إلى اجتمع حتى الصوت يؤم ثم وقوسه سيفه ويأخذ عنقه
وكسسانت فسساقتتلوا النسساس فاسسستعرض مائة منهم وسلم عليه الله صلى

ًا جعلت ثم بالنصار كانت ما أول الدعوة صسسبراء وكسسانوا بالخزرج آَخر
ركسسابه فسسي وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى الله رسول وأشرف الحرب عند

َءن القوم مجتلد إلى فنظر ما الوطيس» قال: فوالله حمي فقال: «ال
منهسسم اللسسه فقتسسل ملقسسون الله رسول عند والسارى إل الناس راجعه

أمسسوالهم رسسسوله علسسى اللسسه وأفسساء انهسسزم مسسا منهسسم وانهسسزم قتل من
وأبنسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساءهم.
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بسسن السسبراء عسسن إسسسحاق أبي عن شعبة حديث من الصحيحين وفي  

ً أن عنهما الله رضي عازب عسسن أفررتسسم عمسسارة أبسسا لسسه: يسسا قال رجل
الله رسول فقال: لكن ؟ حنين يوم وسلم عليه الله صلى الله رسول
ًا كانوا هوازن إن يفر لم وسلم عليه الله صلى لقيناهم فلما رماة قوم

بالسسسهام فاستقبلونا الغنائم على الناس فأقبل انهزموا عليهم وحملنا
وأبسسو وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول رأيت فلقد الناس فانهزم
ل النسسبي يقسسول: «أنسسا وهو البيضاء بغلته بلجام آَخذ الحارث بن سفيان

مسسن يكسسون مسسا غايسسة فسسي المطلسسب» قلسست: وهسسذا عبسسد ابن كذب, أنا
انكشسسف وقد الوغى حومة في اليوم هذا مثل في إنه التامة الشجاعة

تصسسلح ول الجسسريِ سسسريعة وليسسست بغلسسة على هذا مع وهو جيشه عنه
ًا هذا مع وهو لهرب ول لكر ول لفر وينسسوه وجسسوههم إلسسى يركضها أيض

ًا عليه وسلمه الله صلوات يعرفه لم من ليعرفه باسمه يوم إلى دائم
ً بالله ثقة إل كله هذا وما الدين ًا عليه وتوكل سينصسسره بسسأنه منه وعلم
تعسسالى: قسسال الديسسان, ولهسسذا سائر على دينه ويظهر به أرسله ما ويتم
رسسسوله على وثباته طمأنينته رسوله} أيِ على سكينته الله أنزل {ثم

ًا {وأنسسزل معسسه الذين المؤمنين} أيِ {وعلى تروهسسا} وهسسم لسسم جنسسود
عرفسسة بن الحسن حدثني جرير ابن جعفر أبو المام قال كما الملئكة

جميلسسة أبسسي ابسسن هسسو عسسوف عسسن سسسليمان بسسن المعتمسسر حسسدثني قسسال
كسسان رجسسل حسسدثني برثن بن مولى الرحمن عبد سمعت قال العرابي

اللسسه رسسسول وأصسسحاب نحسسن التقينا لما قال حنين يوم المشركين مع
شاة, قسسال: فلمسسا حلب لنا يقوموا لم حنين يوم وسلم عليه الله صلى

البغلسسة صسساحب إلسسى انتهينسسا حتى آَثارهم في نسوقهم جعلنا كشفناهم
عنسسده قال: فتلقانسسا وسلم عليه الله صلى الله رسول هو فإذا البيضاء

قسسال ارجعسسوا الوجسسوه شسساهت لنسسا فقسسالوا الوجسسوه حسسان بيض رجال
إياهسسسسسسسسسا. فكسسسسسسسسسانت أكتافنسسسسسسسسسا وركبسسسسسسسسسوا فانهزمنسسسسسسسسسا

ه عبسد أبو البيهقي: أنبأنا بكر أبو الحافظ وقال   حسدثني الحسافظ الل
حسسدثنا الحربسسي الحسسسن بسسن إسسسحاق حسسدثنا بالويه بن أحمد بن محمد
حصسسيرة بسسن الحسسارث حدثنا زياد بن الواحد عبد حدثنا مسلم بن عفان
رضسسي مسسسعود ابسسن قال: قال أبيه عن الرحمن عبد بن القاسم حدثنا
فسسولى حنين يوم وسلم عليه الله صلى الله رسول مع عنه: كنت الله
ً ثمسسانين فسسي معسسه وبقيسست الناس عنه والنصسسار المهسساجرين مسسن رجل

قسسال: السسسكينة عليهسسم اللسسه أنسسزل السسذين وهم الدبر نولهم ولم قدمنا
ًا يمضسسي البيضساء بغلتسسه على وسلم عليه الله صلى الله ورسول قسسدم
اللسسه. قسسال: رفعسسك فقلسست: ارتفسسع السسسرج عسسن فمسسال بغلتسسه فحادت
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ًا «ناولني فسسامتلت وجسسوههم به قال: فضرب التراب» فناولته من كف
ًا أعينهم قال: هناك ؟» قلت: هم والنصار المهاجرون قال: «أين تراب
الشسسهب كأنهسسا بأيمسسانهم وسسسيوفهم فجسساءوا بهم بهم» فهتفت «اهتف

عفسسان عن مسنده في أحمد المام أدبارهم, ورواه المشركون وولى
أبي عن المبارك بن الله عبد مسلم: حدثني بن الوليد نحوه, وقال به

قسسال: عثمسسان بسسن شيبة عن عباس ابن مولى عكرمة عن الهذلي بكر
ذكرت عريِ قد حنين يوم وسلم عليه الله صلى الله رسول رأيت لما
منسسه ثسسأريِ أدرك اليسسوم فقلسست إياهمسسا وحمسسزة علي وقتل وعمي أبي

ًا المطلب عبد بن بالعباس أنا فإذا يمينه عن لجيئه قال: فذهبت قائم
ولسسن فقلسست: عمسسه العجسساج عنهسسا يكشسسف فضة كأنها بيضاء درع عليه

عبسسد بسسن الحارث بن سفيان بأبي أنا فإذا يساره عن فجئته قال يخذله
أن إل يبسسق فلسسم خلفه من فجئته يخذله ولن عمه فقلت: ابن المطلب

بسسرق كأنه وبينه بيني نار من شواظ لي رفع إذ بالسيف سورة أسوره
القهقسسرى ومشسسيت بصسسريِ علسسى يسسديِ فوضسسعت تمحشني أن فخفت
شسسيبة يسسا شسسيبة وقال: «يسسا وسلم عليه الله صلى الله رسول فالتفت

ولهو بصريِ إليه الشيطان» قال: فرفعت عنه أذهب مني, اللهم ادن
الكفسسار» رواه قاتسسل شسسيبة فقسسال: «يسسا وبصريِ سمعي من إلي أحب

فسسسسسسسسسسذكره. الوليسسسسسسسسسسد حسسسسسسسسسسديث مسسسسسسسسسسن السسسسسسسسسسبيهقي
مصسسعب عن سعيد بن صدقة عن جابر بن أيوب حديث من رويِ ثم  
وسسسلم عليسسه الله صلى الله رسول مع قال: خرجت أبيه عن شيبة بن

أن أبيسست ولكننسسي بسسه معرفسسة ول إسسسلم أخرجنسسي مسسا والله حنين يوم
إنسسي اللسسه رسسسول معه: يا واقف وأنا فقلت قريش على هوازن تظهر
ً أرى ًا خيل بيسسده كسسافر» فضسسرب إل يراهسسا ل إنسسه شسسيبة فقال: «يا بلق
قسسال: ثسسم الثانيسسة ضسسربها شيبة» ثسسم اهد قال: «اللهم ثم صدريِ على

شيبة» قسسال: اهد قال: «اللهم ثم الثالثة ضربها شيبة» ثم اهد «اللهم
خلسسق مسسن أحسسد كان ما حتى الثالثة في صدريِ عن يده رفع ما فوالله

وانهسسزام النسساس التقسساء فسسي الحسسديث تمسسام وذكسسر منسسه إلّي أحب الله
وسلم عليه الله صلى الله رسول واستنصار العباس ونداء المسلمين

إسسسحاق: حسسدثني بسسن محمسسد المشسسركين, قسسال تعسسالى الله هزم حتى
اللسسه رضسسي مطعسسم بسسن جسسبير عن حدثه عمن يسار بن إسحاق والديِ

والنسساس حنيسسن يوم وسلم عليه الله صلى الله رسول لمع إنا قال عنه
وقسسع حتى السماء من يهويِ السود البجاد مثل إلى نظرت إذ يقتتلون

هزيمسسة إل يكسسن فلسسم السسواديِ مل قسسد منثسسور نمل فإذا القوم وبين بيننا
يسسسار بسسن السسسائب بسسن سعيد الملئكة, وقال أنها نشك كنا فما القوم
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ًا شسسهد وكسسان السسسوائي عامر بن يزيد قال: سمعت أبيه عن مسسع حنينسس

فسسي اللسسه ألقسسى الذيِ الرعب عن نسأله فكنا بعد أسلم ثم المشركين
فسسي بهسسا فيرمسسي الحصسساة يأخسسذ فكسسان حنيسسن يسسوم المشسسركين قلوب

لسسه تقسسدم هسسذا, وقسسد مثسسل أجوافنا في نجد كنا فيقول فيطن الطست
مسسسلم صسسحيح أعلسسم, وفسسي فالله أسيد أبي بن يزيد حديث من شاهد

ما قال: هذا همام عن معمر أنبأنا الرزاق عبد عن رافع بن محمد عن
قسسال: «نصسسرت وسلم عليه الله صلى الله رسول أن هريرة أبو حدثنا

م» ولهسذا جوامسع وأوتيت بالرعب اللسه أنسزل تعسالى: {ثسم قسال الكل
ًا وأنزل المؤمنين وعلى رسوله على سكينته م جنسود وعسذب تروهسا ل

بعسسد مسسن اللسسه يتسسوب الكافرين} وقوله: {ثم جزاء وذلك كفروا الذين
هسسوازن بقية على الله تاب رحيم} قد غفور والله يشاء من على ذلك

الجعرانة عند مكة قارب وقد ولحقوه مسلمين عليه وقدموا فأسلموا
ًا عشسسرين مسسن بقريب الوقعة بعد وذلك بيسسن خيرهسسم ذلسسك فعنسسد يومسس

بيسسن مسسا أسسسير آَلف ستة وكانوا سبيهم فاختاروا أموالهم وبين سبيهم
ًا ونفسسل الغسسانمين بين الموال وقسم عليهم وامرأة, فرده صبي أناسسس

البل من مائة فأعطاهم السلم على قلوبهم يتألف لكي الطلقاء من
ّنْصسسريِ عسسوف بسسن مالك مائة أعطى من جملة من وكان واسسستعمله ال

فيهسسسا: يقسسسول السسستي بقصسسسيدته فامتسسسدحه كسسسان كمسسسا قسسسومه علسسسى
محمسسسد بمثسسسل كلهسسسم النسسساس بمثلهفسسسي سسسسمعت ول رأيسسست إن مسسسا

غسسد فسسي عمسسا يخسسبرك تشسسأ اجتسسدىومتى إذا للجزيسسل وأعطسسى أوفسسى
مهنسسسسد كسسسسل وضسسسسرب أنيابهابالسسسسسمهريِ عسسسسردت الكتيبسسسسة وإذا

مرصسسسد فسسسي خسسسادر المبسسساءة أشبالهوسسسسط علسسسى ليسسسث فكسسسأنه
(

َءهسسا ّي أ
َء َءي َءن **  ِذي ّلسس ْا ا َءو ُنسس َءم َءمسسا آَ ّن َءن ِإ ُكو ِر ْلُمْشسس َءجسسٌس ا َء َءن ْا َءفل ُبسسو َءر ْق َءد َءي َءمْسسسِج ْل ا

َءم َءرا َءح ْل َءد ا ْع ِهْم َءب َءذا َءعسساِم ِإْن َءهـَسس ُتسسْم َءو ْف َءلسسًة ِخ ْي َءف َءع ْو َءسسس ُكسسُم َءف ِني ْغ ّلسسُه ُي ِمسسن ال
ِه ِل َءء ِإن َءفْض َءه ِإّن َءشآ ّل ِليٌم ال ِكيٌم َءع ْا َءح ُلو ِت َءقا َءن *   ِذي ّل َء ا َءن ل ُنو ْؤِم ِه ُي ّل َء ِبال َءول
ِم ْو َءي ْل ِر ِبا َءِخ َء ال َءن َءول َءحّرُمو َءم َءما ُي ّلُه َءحّر ُلُه ال َءرُسو َء َءو َءن َءول ُنو ِدي َءن َءي ّق ِدي َءحسس ْل ا

َءن َءن ِم ِذي ّل ْا ا ُتو َءب ُأو َءتا ِك ْل َءى ا ّت ْا َءح ُطسسو ْع َءة ُي َءيسس ْلِجْز ٍد َءعسسن ا ُهسسْم َءيسس َءن َءو  َءصساِغُرو
ًا الطاهرين المؤمنين عباده تعالى أمر    ًا دين المشسركين بنفسي وذات

ًا نجس هم الذين نسسزول بعسسد يقربسسوه ل وأن الحسسرام المسسسجد عن دين
َءية هذه الله صلى الله رسول بعث ولهذا تسع سنة في نزولها وكان ال
ًا وسلم عليه أن وأمسسره عامئسسذ عنهمسسا اللسسه رضسسي بكر أبي صحبة علي

يطسسوف ول مشسسرك العسسام هسسذا بعسسد يحسسج ل أن المشسسركين في يناديِ
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ًا بسسه وحكسسم ذلسسك اللسسه عريان. فأتم بالبيت ًا. وقسسال شسسرع عبسسد وقسسدر

الله عبد بن جابر سمع أنه الزبير أبو أخبرني جريج ابن الرزاق: أخبرنا
المسسسجد يقربسسوا فل نجسسس المشسسركون تعالى: {إنما قوله في يقول

ًا يكون أن هذا} إل عامهم بعد الحرام ًا أو عبسسد الذمسسة. أهسسل مسسن أحسسد
ًا رويِ وقد حسسدثنا حسين حدثنا أحمد المام فقال آَخر وجه من مرفوع

قسسال: قسسال جسسابر عن الحسن عن سوار ابن يعني الشعث عن شريك
هسسذا عامنسسا بعد مسجدنا يدخل وسلم: «ل عليه الله صلى الله رسول

ًا أحمسسد المسسام بسسه وخسسدمهم» تفسسرد العهسسد أهسسل إل مشسسرك مرفوعسس
ًا. وقال أصح والموقوف عمسسر الوزاعي, كتسسب عمرو أبو المام إسناد

دخسسول مسسن والنصسسارى اليهود امنعوا أن عنه الله رضي العزيز عبد بن
المشسسركون تعسسالى: {إنمسسا اللسسه قسسول نهيسسه وأتبسسع المسلمين مساجد

يقربسسوا تعسسالى: {فل لقسسوله مسسسجد كلسه عطاء: الحسسرم نجس} وقال
َءيسسة هسسذه هسسذا} ودلسست عسسامهم بعسسد الحرام المسجد علسسى الكريمسسة ال
ينجسسس» وأمسسا ل «المسسؤمن الصسسحيح فسسي ورد كمسسا المشسسرك نجاسسسة
اللسسه لن والسسذات البسسدن بنجسسس ليس أنه على فالجمهور بدنه نجاسة
نجاسسة إلسى الظاهريسة بعسض الكتساب, وذهسب أهل طعام أحل تعالى

ابسسن فليتوضسسأ. رواه صسسافحهم مسسن الحسن عن أشعث أبدانهم, وقال
جريسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسر.

محمد فضله} قال من الله يغنيكم فسوف عيلة خفتم {وإن وقوله  
ولتهلكسسن السسسواق عنسسا لتقطعسسن قسسالوا النسساس أن إسحاق: وذلك بن

{وإن اللسسه فأنزل المرافق من فيها نصيب كنا ما عنا وليذهبن التجارة
{إن ذلسسك غيسسر وجسسه فضله} مسسن من الله يغنيكم فسوف عيلة خفتم

قطسسع من تخوفتم ما عوض هذا صاغرون} أيِ {وهم قوله شاء} إلى
مسسن أعطسساهم مسسا الشسسرك أمسسر قطسسع مما الله فعوضهم السواق تلك

ومجاهسسد عبسساس ابسسن عسسن رويِ الجزية, وهكذا من الكتاب أهل أعناق
عليسسم} اللسه {إن وغيرهسسم والضحاك وقتادة جبير بن وسعيد وعكرمة

فسسي الكامل لنه عنه وينهى به يأمر فيما {حكيم} أيِ يصلحكم بما أيِ
عوضسسهم ولهسسذا وتعسسالى تبارك وأمره خلقه في العادل وأقواله أفعاله

الذمسسة. أهسسل مسسن يأخسسذونها السستي الجزيسسة بسسأموال المكاسب تلك عن
َءخسسر بسساليوم ول بسسالله يؤمنسسون ل السسذين تعالى: {قاتلوا وقوله   ول ال

أوتسسوا السسذين مسسن الحق دين يدينون ول ورسوله الله حرم ما يحرمون
نفسسس فسسي صسساغرون} فهسسم وهسسم يسسد عن الجزية يعطوا حتى الكتاب

إيمسسان لهسسم يبسسق لسسم وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى بمحمد كفروا لما المر
آَراءهسسم يتبعسسون وإنمسسا بسسه جسساءوا بمسسا ول الرسسسل مسسن بأحسسد صسسحيح
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لوكسسانوا ودينه, لنهسسم الله شرع لنه ل فيه هم فيما وآَباءهم وأهواءهم

ًا بأيديهم بما مؤمنين ًا إيمان بمحمسسد اليمسسان إلسسى ذلسسك لقسسادهم صحيح
فلمسسا باتباعه وأمروا به بشروا النبياء جميع لن وسلم عليه الله صلى
بشسسرع متمسكين ليسوا أنهم علم الرسل أشرف وهو به وكفروا جاء

ل فلهسسذا وأهسسوائهم لحظسسوظهم الله. بل عند من لنه القدمين النبياء
وخسساتمهم وأفضسسلهم بسيدهم كفروا وقد النبياء ببقية إيمانهم ينفعهم

َءخسسر بسساليوم ول بسسالله يؤمنون ل الذين قال: {قاتلوا وأكملهم, ولهذا ال
السذين مسن الحسسق ديسسن يسدينون ول ورسسسوله الله حرم ما يحرمون ول

َءية الكتاب} وهذه أوتوا بعسسدما الكتاب أهل بقتال المر أول الكريمة ال
ًا الله دين في الناس ودخل المشركين أمور تمهدت واستقامت أفواج
والنصسسارى اليهود الكتابين أهل بقتال ورسوله الله أمر العرب جزيرة
عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول تجهسسز ولهسسذا تسسسع سنة في ذلك وكان

إلسسى وبعسسث لهسسم وأظهسسره ذلسسك إلسسى النسساس ودعا الروم لقتال وسلم
المقاتلسة مسسن واجتمسسع معه فأوعبوا فندبهم المدينة حول العرب أحياء
ًا ثلثين من نحو حولهسسا ومسسن المدينة أهل من الناس بعض وتخلف ألف
وحسسر قيسسظ ووقست جسسدب عسسام فسسي ذلك وكان وغيرهم المنافقين من

فبلغ الروم لقتال الشام يريد وسلم عليه الله صلى الله رسول وخرج
ًا بها وأقام بها فنزل تبوك ًا عشرين من قريب فسسي اللسسه استخار ثم يوم

بيانه سيأتي كما الناس وضعف الحال لضيق ذلك عامه فرجع الرجوع
َءية بهذه استدل تعالى. وقد الله شاء إن بعد ل أنسسه يرى من الكريمة ال

صسسح كمسسا كسسالمجوس أشبههم من أو الكتاب أهل من إل الجزية تؤخذ
مجوس من أخذها وسلم عليه الله صلى الله رسول أن الحديث فيهم
حنيفسسة أبو وقال عنه المشهور في وأحمد الشافعي مذهب وهذا هجر

أو الكتاب أهل من كانوا سواء العاجم جميع من تؤخذ الله. بل رحمه
الكتسسساب. أهسسسل مسسسن إل العسسسرب مسسسن تؤخسسسذ ول المشسسسركين مسسسن

من الكفار جميع على الجزية تضرب أن يجوز مالك: بل المام وقال  
أدلتهسسا وذكسسر المذاهب هذه ولمأخذ ذلك وغير ووثني ومجوسي كتابي
لسسم إن الجزيسسة} أيِ يعطسسوا أعلم. وقوله: {حتى والله هذا غير مكان

صسساغرون} أيِ {وهسسم وغلبسسة لهسسم قهسسر عسسن يسسد} أيِ {عسسن يسسسلموا
رفعهسم ول الذمسسة أهسسل إعسسزاز يجسسوز ل فلهذا مهانون حقيرون ذليلون

مسلم صحيح في جاء كما أشقياء صغرة أذلء هم بل المسلمين على
قسسال: وسسسلم عليسسه الله صلى النبي أن عنه الله رضي هريرة أبي عن
طريسسق فسسي أحسسدهم لقيتسسم وإذا بالسسسلم والنصسسارى اليهود تبدءوا «ل

بسسن عمسسر المؤمنين أمير عليهم اشترط أضيقه» ولهذا إلى فاضطروه
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إذللهسسم فسسي المعروفسسة الشسسروط تلسسك عنسسه اللسسه رضسسي الخطسساب

عبسسد روايسسة مسسن الحفاظ الئمة رواه مما وذلك وتحقيرهم وتصغيرهم
اللسسه رضسسي الخطسساب بسسن لعمر قال: كتبت الشعريِ غنم بن الرحمن

الرحيسسم الرحمسسن اللسسه الشسسام: بسسسم أهل من نصارى صالح حين عنه
وكسسذا كسسذا مدينسسة نصسسارى من المؤمنين أمير عمر الله لعبد كتاب هذا

وأهسسل وأموالنسسا وذرارينا لنفسنا المان سألناكم علينا قدمتم لما إنكم
حولها فيما ول مدينتنا في نحدث ل أن أنفسنا على لكم وشرطنا ملتنا
ًا ول منهسسا خرب ما نجدد ول راهب صومعة ول قلية ول كنيسة ول دير

ًا كان ما منها نحيي أحسسد ينزلهسسا أن كنائسنا نمنع وأل للمسلمين خطط
السبيل وابن للمارة أبوابها نوسع وأن نهار ول ليل في المسلمين من
فسسي نسسؤويِ ول نطعمهسسم أيام ثلثة المسلمين من بنا مر من ننزل وأن

ًا منازلنا ول كنائسنا ًا نكتم ول جاسوس أولدنسسا نعلم ول للمسلمين غش
ًا نظهر ول القرآَن ًا إليسسه نسسدعو ول شرك ًا نمنسسع ول أحسسد ذويِ مسسن أحسسد
نقسسوم وأن المسلمين نوقر وأن أرادوه إن السلم في الدخول قرابتنا

مسسن شسسيء فسسي بهسسم نتشسسبه ول الجلسسوس أرادوا إن مجالسنا من لهم
نتكلسسم ول شسسعر فسسرق ول نعليسسن ول عمامسسة ول قلنسوة في ملبسهم
نتخذ ول السيوف نتقلد ول السروج نركب ل بكناهم ولنكتني بكلمهم

ًا نسسبيع ول بالعربيسسة خواتيمنسسا ننقش ول معنا نحمله ول السلح من شيئ
نشسسد وأن كنسسا حيثمسسا زينسسا نلسسزم وأن رؤوسنا مقاديم نجز وأن الخمور
نظهر ل وأن كنائسنا على الصليب نظهر ل وأن أوساطنا على الزنانير

نضرب ول أسواقهم ول المسلمين طرق من شيء في كتبنا ول صلبنا
ًا إل كنائسنا في نواقيسنا ًا ضسسرب بسسالقراءة أصسسواتنا نرفسسع ل وأن خفيفسس

ول شسسعانين نخسسرج ول المسسسلمين حضسسرة مسسن شيء في كنائسنا في
ًا شسسيء فسسي معهسسم النيران نظهر ول موتانا مع أصواتنا نرفع ول باعوث

مسن نتخسذ ول بموتانسا نجساورهم ول أسواقهم ول المسلمين طرق من
ول المسسسلمين نرشسسد وأن المسسسلمين سسسهام عليسسه جسسرى مسسا الرقيق

ول فيسسه زاد بالكتسساب عمسسر أتيسست فلمسسا منازلهم. قال في عليهم نطلع
ًا نضرب ملتنسسا وأهل أنفسنا على ذلك لكم شرطنا المسلمين من أحد
لكسسم شسسرطناه ممسسا شسسيء فسسي خالفنسسا نحسسن فسسإن المان عليه وقبلنا

أهسسل مسسن يحسسل مسسا منسسا لكسسم حل وقد لنا ذمة فل أنفسنا على ووظفنا
والشسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسقاق. المعانسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسدة
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َءلِت َءقا َءو ُد **  ُهو َءي ْل ْيٌر ا َءز ْبُن ُع ِه ا ّل َءلْت ال َءقا َءرى َءو َءصا ّن َءمِسيُح ال ْل ْبُن ا ِه ا ّل َءك ال ِل َءذ

ُهم ُل ْو ِهْم َءق ِه َءوا ْف َءأ َءن ِب ُئو ِه َءضا َءل ُي ْو َءن َءق ِذي ّل ْا ا َءفُرو ْبُل ِمن َءك ُهُم َءق َءل َءت ّلُه َءقا َءى ال ّنسس َءأ

َءن ُكو َءف ْؤ ْا ُي َءو ُذ َءخ ّت ُهْم *  ا َءر َءبا ُهْم َءأْح َءن َءبا ْه ًا َءوُر َءبابسس ِه ُدوِن ّمسسن َءأْر ّلسس َءح ال َءمِسسسي ْل َءوا
َءن ْب َءم ا َءي َءمآ َءمْر ْا َءو َءو ّ ُأِمُر ْا ِإل َءو ُد ُب ْع َءي ًا ِل َءلـَه ًا ِإ ّ َءواِحد َءه ل َءلـَ ّ ِإ َءو ِإل َءنُه ُه َءحا ْب َءعّما ُس

َءن ُكو ِر ْشسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس  ُي
اليهسسود من الكفار قتال على للمؤمنين تعالى الله من إغراء وهذا   

تعسسالى اللسسه علسسى والفريسسة الشسسنيعة المقالة هذه لمقالتهم والنصارى
ًا ذلسسك عسسن الله تعالى الله ابن العزير: إنه في فقالوا اليهود فأما علسسو

ًا, وذكر أن ذلسسك فسسي لهسسم حصلت التي الشبهة أن وغيره السديِ كبير
كبسسارهم وسبوا علماءهم فقتلوا إسرائيل بني على غلبت لما العمالقة

سقطت حتى منهم العلم وذهاب إسرائيل بني على يبكي العزير بقي
عند تبكي امرأة وإذا جبانة على مر إذ يوم ذات هو فبينما عينيه جفون

كسسان مسسن لهسسا: ويحسسك فقسسال واكاسسسياه تقسسول: وامطعمسساه وهسسي قبر
يسسا يمسسوت, قسسالت ل حي الله قال: فإن قالت: الله ؟ هذا قبل يطعمك

قسسال: اللسسه. قسسالت: ؟ إسسسرائيل بني قبل العلماء يعلم كان فمن عزير
إلسسى اذهب له قيل ثم به وعظ قد شيء أنه فعرف ؟ عليهم تبكي فلم
ًا هنسساك سسستلقى فإنسسك ركعتين هناك وصل منه فاغتسل كذا نهر شسسيخ
لسه: افتسح فقسال الشيخ فإذا به أمر ما ففعل فذهب فكله أطعمك فما

ًا فيه فألقى فمه ففتح فمك مسسرات ثلث العظيمسسة الجمرة كهيئة شيئ
قسسد إسسسرائيل بنسسي فقال: يا بالتوراة الناس أعلم من وهو عزير فرجع
ًا كنت ما عزير يا فقالوا بالتوراة جئتكم أصسسبع علسسى فربسسط فعمد كذاب

ًا أصابعه من مسسن النسساس تراجسسع فلمسسا كلهسسا بأصبعه التوراة وكتب قلم
السستي النسسسخ فاسسستخرجوا عزيسسر بشسسأن أخبروا العلماء ورجع عدوهم

ًا به جاء ما فوجدوا بها وقابلوها الجبال في أودعوها كانوا فقال صحيح
اللسسسسسه. ابسسسسسن لنسسسسسه هسسسسسذا صسسسسسنع جهلتهسسسسسم: إنمسسسسسا بعسسسسسض

سسسبحانه اللسسه كذب فظاهر, ولهذا المسيح في النصارى ضلل وأما  
فيمسا لهسم مسسستند ل بسأفواههم} أيِ قسسولهم فقسال: {ذلسك الطائفتين

{قسسول يشسسابهون {يضسساهئون} أيِ واختلقهسسم افسسترائهم سوى ادعوه
هسسؤلء ضسسل كما ضلوا المم من قبلهم من قبل} أيِ من كفروا الذين

كيف ؟} أيِ يؤفكون {أنى الله عباس: لعنهم ابن الله} قال {قاتلهم
وقوله: {اتخسسذوا ؟ الباطل إلى ويعدلون ظاهر وهو الحق عن يضلون

ًا ورهبسسانهم أحبارهم مريسسم} روى ابسسن والمسسسيح اللسسه دون مسسن أربابسس
رضسسي حاتم بن عديِ عن طرق من جرير وابن والترمذيِ أحمد المام

إلسسى فر وسلم عليه الله صلى الله رسول دعوة بلغته لما أنه عنه الله
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قسسومه مسسن وجماعسسة أخته فأسرت الجاهلية في تنصر قد وكان الشام

فرجعسست وأعطاها أخته على وسلم عليه الله صلى الله رسول مّن ثم
صسسلى اللسسه رسسسول علسسى القسسدوم وفي السلم في فرغبته أخيها إلى
ًا وكان المدينة إلى عديِ فقدم وسلم عليه الله طيسسء قومه في رئيس

فسسدخل بقسسدومه النسساس فتحسسدث بالكرم المشهور الطائي حاتم وأبوه
مسسن صسليب عسسديِ عنسسق وفسسي وسلم عليه الله صلى الله رسول على
َءية هذه يقرأ وهو فضة ًا ورهبسسانهم أحبسسارهم {اتخذوا ال دون مسسن أربابسس

عليهسسم حرموا إنهم فقال: «بلى يعبدوهم لم الله} قال: فقلت: إنهم
إيسساهم» وقسسال عبسسادتهم فسسذلك فسساتبعوهم الحسسرام لهسسم وأحلوا الحلل
أن أيضسسرك ؟ تقسسول مسسا عسسديِ «يسسا وسسسلم عليه الله صلى الله رسول

ًا تعلم فهل ؟ أكبر الله يقال أن أيضسسرك يضسسرك مسسا اللسسه من أكبر شيئ
ًا تعلم فهل الله  إل إله ل يقال السسسلم إلسسى دعسساه ؟» ثم الله غير إله

قسسال ثسسم استبشسسر وجهسسه رأيسست فلقد قال الحق شهادة وشهد فأسلم
بسسن حذيفة قال ضالون» وهكذا والنصارى عليهم مغضوب اليهود «إن

أحبسسارهم {اتخسذوا تفسسير فسسي وغيرهمسسا عبسساس بن الله وعبد اليمان
ًا ورهبانهم وحرمسوا, حللسسوا فيمسا اتبعسسوهم اللسه} إنهسم دون مسن أرباب

ظهسسورهم وراء اللسه كتسساب ونبسذوا الرجسسال السديِ: استنصسحوا وقال
ًا ليعبسسدوا إل أمسسروا تعالى: {ومسسا قال ولهذا ًا} أيِ إلهسس إذا السسذيِ واحسسد
ومسسا اتبسسع شسسرعه ومسسا الحلل فهسسو حلله وما الحرام فهو الشيء حرم
وتقسسدس تعسسالى يشركون} أيِ عما سبحانه هو إل إله {ل نفذ به حكم
هسسو إل إلسسه ل والولد والضداد والعوان والنظراء الشركاء عن وتنزه

سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسواه. رب ول

َءن ُدو ِري ُي ْا َءأن **  ُئو ِف ْط َءر ُي ِه ُنو ّل ِهْم ال ِه َءوا ْف َءأ َءى ِب َءب أ
ْ َءي ّلسسُه َءو ّ ال ِتسسّم َءأن ِإل ُه ُي َءر ُنسسو

ْو َءل َءه َءو ِر َءن َءك ِفُرو َءكا ْل َءو ا ُهسس َءيِ *   ِذ ّلسس َءل ا َءسسس َءلُه َءأْر َءى َءرُسسسو َءد ُهسس ْل ِديسسِن ِبا ّق َءو َءحسس ْل ا
ُه َءر ِهسسسسس ْظ ُي َءلسسسسسى ِل ّديِن َءع ِه السسسسس ّلسسسسس ْو ُك َءلسسسسس َءه َءو ِر َءن َءكسسسسس ُكو ِر ْلُمْشسسسسس  ا

{أن الكتاب وأهل المشركين من الكفار هؤلء تعالى: يريد يقول   
من وسلم عليه الله صلى الله رسول به بعث ما الله} أيِ نور يطفئوا
كمثسل ذلسك فسي فمثلهسم وافترائهم جدالهم بمجرد الحق ودين الهدى

سبيل ل وهذا بنفخه القمر نور أو الشمس شعاع يطفىء أن يريد من
أن لبسسد وسسسلم عليسسه اللسسه صلى الله رسول به أرسل ما فكذلك  إليه
ً تعالى قال ولهذا ويظهر يتم وأرادوه: {ويسسأبى رامسسوه فيما لهم مقابل
يسسستر السسذيِ هسسو الكسسافرون} والكسسافر كسسره ولسسو نسسوره يتم أن إل الله
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ًا الليل سمي ومنه ويغطيه الشيء والسسزارع الشسسياء يسسستر لنسسه كافر

ًا نباته} ثسم الكفار {يعجب قال كما الرض في الحب يغطي لنه كافر
هسسو الحق} فالهسسدى ودين بالهدى رسوله أرسل الذيِ {هو تعالى قال

النسسافع والعلسسم الصسسحيح واليمسسان الصسسادقة الخبسسارات مسسن به جاء ما
السسدنيا فسسي النافعسسة الصسسحيحة الصسسالحة العمسسال هسسي الحسسق وديسسن

َءخسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسرة .وال
فسسي ثبسست كمسسا الديسسان سسسائر علسسى كله} أيِ الدين على ليظهره{  

اللسسه قسسال: «إن أنسسه وسسسلم عليسسه اللسسه صلى الله رسول عن الصحيح
لسسي زوى مسسا أمسستي ملسسك وسسسيبلغ ومغاربهسسا مشارقها الرض لي زوى

عسسن شسسعبة حسسدثنا جعفسسر بسسن محمسسد أحمد: حدثنا المام منها», وقال
بسسن مسعود عن يحدث حيان بن شقيق سمعت يعقوب أبي بن محمد
محسسارب مسسن الحسسي هسسذا يقسسول: صسسلى مسسسعود بسسن قبيصة أو قبيصة
اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول منهسسم: سسسمعت شاب قال صلوا فلما الصبح
ومغاربهسسا, وإن الرض مشسسارق لكسسم سسستفتح يقول: «إنه وسلم عليه

أحمسسد: المسسام المانة», وقال وأدى الله اتقى من إل النار في عمالها
تميسسم عسسن عسسامر بسسن سسسليم حسسدثنا صسسفوان حسسدثنا المغيسسرة أبو حدثنا

عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول قسسال: سسسمعت عنسسه الله رضي الداريِ
بيت الله يترك والنهار, ول الليل بلغ ما المر هذا «ليبلغن يقول وسلم

ًا يعز الدين هذا أدخله إل وبر ول مدر ًا ويذل عزيز اللسسه يعسسز ذليلً, عسسز
ً السلم به يقسسول: قسسد السسداريِ تميسسم الكفسسر» فكسسان به الله يذل وذل

والشسسرف الخيسر منهسم أسسلم مسن أصساب لقسسد بيتي أهل ذلك عرفت
ًا كسسان مسسن أصسساب ولقسسد والعز والجزيسسة. والصسسغار السسذل منهسسم كسسافر

مسسسلم بسسن الوليسسد حدثنا ربه عبد بن يزيد أحمد: حدثنا المام وقال  
بسسن المقسسداد سسسمعت قسسال عسسامر بسسن سسسليم سمعت جابر ابن حدثني
«ل يقسسول وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسول سمعت يقول السود

يعسسز السسسلم كلمسسة دخلتسسه إل وبر ول مدر بيت الرض وجه على يبقى
ًا, ويذل ً عزيز يسسذلهم أهلهسسا, وإمسسا مسسن فيجعلهسسم اللسسه يعزهم إما ذليل

ًا المسند لها» وفي فيدينون ابسسن عسسن عسسديِ أبسسي بن محمد حدثنا أيض
يقسسول سسسمعه حاتم بن عديِ عن حذيفة أبي عن سيرين ابن عن عون

أسسسلم عسسديِ فقال: «يا وسلم عليه الله صلى الله رسول على دخلت
منسسك» فقلسست بسسدينك أعلم قال: «أنا دين أهل من إني تسلم» فقلت

تأكسسل وأنسست الركوسية من ألست قال: «نعم ؟ مني بديني أعلم أنت
دينسسك» فسسي لسسك يحسسل ل هسسذا قلت: بلى! قال: «فسسإن ؟ قومك مرباع

السسذيِ مسسا أعلسسم إنسسي لها, قال: «أما فتواضعت قالها أن يعد قال: فلم
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وقسسد له قوة ل ومن الناس ضعفة اتبعه إنما السلم, تقول من يمنعك
بها, قسسال: سمعت وقد أرها لم ؟» قلت الحيرة أتعرف العرب رمتهم

مسسن الظعينسسة تخسسرج حسستى المر هذا الله ليتمن بيده نفسي الذيِ «فو
كسسسرى كنسسوز ولتفتحسسن أحد جوار غير من بالبيت تطوف حتى الحيرة

هرمسسز, بسسن كسسسرى قال: «نعسسم ؟ هرمز بن هرمز» قلت: كسرى بن
الظعينسسة حاتم: فهسسذه بن عديِ أحد» قال يقبله ل حتى المال وليبذلن

فيمسسن كنت أحد, ولقد جوار غير من بالبيت فتطوف الحيرة من تخرج
لن الثالثسسة لتكسسونن بيسسده نفسسسي هرمسسز, والسسذيِ بن كسرى كنوز فتح

أبسسو مسسسلم: حسسدثنا قالها. وقسسال قد وسلم عليه الله صلى الله رسول
الحميسسد عبسسد حدثنا الحارث بن خالد حدثنا الرقاشي يزيد بن زيد معن

اللسسه رضسسي عائشة عن سلمة أبي عن العلء بن السود عن جعفر بن
يقسسول: «ل وسسلم عليسسه اللسه صسلى اللسه رسسسول قالت: سمعت عنها

اللسسه رسسسول والعزى» فقلت: يسسا اللت تعبد حتى والنهار الليل يذهب
رسسسوله أرسسسل السسذيِ {هسسو وجسسل عسسز اللسسه أنسسزل حين لظن كنت إن

َءية, أن ودين بالهدى ذلسسك مسسن سسسيكون تام, قال: «إنه ذلك الحق} ال
ًا الله يبعث وجل, ثم عز الله شاء ما كسسان مسسن كسسل فيتوفى طيبة ريح

فيرجعسسون فيه خير ل من فيبقى إيمان من خردل حبة مثقال قلبه في
آَبسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسائهم». ديسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسن إلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسى

َءها ّي أ
َء َءي َءن **  ِذي ّل ْا ا ُنو َءم ًا ِإّن آَ ِثير َءن َءك ِر ّمسس َءبسسا َءبسساِن الْح ْه َءن َءوالّر ُلو ُك ْأ َءيسس َءل َءل َءوا َءأْمسس

ّنسساِس ِطسسِل ال َءبا ْل َءن ِبا ّدو َءيُصسس ِبيِل َءعسسن َءو ِه َءسسس ّلسس َءن ال ِذي ّلسس َءن َءوا ِنسسُزو ْك َءب َءي َءه ّذ السس
َءة ِفّض ْل َء َءوا َءها َءول َءن ُقو ِبيِل ِفي ُينِف ِه َءسسس ّلسس ُهْم ال َءبّشسسْر َءذاٍب َءف َءعسس ٍم ِب ِليسس َءم َءأ ْو َءيسس   *

َءى َءم َءها ُيْح ْي َءل ِر ِفي َءع َءم َءنا ّن َءه َءى َءج َءو ْك ُت َءها َءف ُهْم ِب ُه َءبا ُهْم ِج ُب ُهْم َءوُجنو ُهوُر ُظ َءذا َءو َءهـَ
ُتسسسسسْم َءمسسسسسا َءنْز ُكْم َءك ُفِسسسسسس ْن ْا ل ُقو ُذو ُتسسسسسْم َءمسسسسسا َءفسسسسس َءن ُكن ِنسسسسسُزو ْك  َءت

قال كما وهو النصارى من والرهبان اليهود من السديِ: الحبار قال   
الربسسانيون ينهسساهم تعالى: {لول قال كما اليهود علماء هم الحبار فإن

النصسسارى عبسساد السسسحت} والرهبسسان وأكلهم الثم قولهم عن والخبار
قسيسسين منهسم بسأن تعسالى: {ذلسك قسال كما علماؤهم والقسيسون

ًا} والمقصود قسسال كما الضلل وعباد السوء علماء من التحذير ورهبان
اليهود, ومن من شبه فيه كان علمائنا من فسد عيينة: من بن سفيان

الصسسحيح الحسسديث النصسارى. وفسي مسن شبه فيه كان عبادنا من فسد
بالقسسذة» قسالوا: اليهسود القسذة حسذو قبلكسم كسان مسن سسسنن «لتركبن

والروم, قسسال: «فمسسن فارس رواية وفي قال: «فمن» ؟ ؟ والنصارى
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أقسسوالهم فسسي بهسسم التشسسبه مسسن التحذير ؟» والحاصل هؤلء إل الناس

ويصدون بالباطل الناس أموال تعالى: {ليأكلون قال ولهذا وأحوالهم
ومناصسسبهم بالسسدين السسدنيا يسسأكلون أنهسسم } وذلسسك اللسسه سسسبيل عسسن

اليهسسود لحبسسار كسسان كمسسا بسسذلك أمسسوالهم يأكلون الناس في ورياستهم
تجيسسء وضسسرائب وهسسدايا خرج عندهم ولهم شرف الجاهلية أهل على
علسى اسستمروا وسسلم عليسه اللسه صسلى رسسوله الله بعث فلما إليهم

ًا وعنادهم وكفرهم ضللهم الرياسسسات تلسسك لهسسم تبقسسى أن منهم طمع
وبسساءوا والصغار الذل وعوضهم إياها وسلبهم النبوة بنور الله فأطفأها

تعسسسسسسسسسسسسسسسسالى. اللسسسسسسسسسسسسسسسسه مسسسسسسسسسسسسسسسسن بغضسسسسسسسسسسسسسسسسب
الحرام أكلهم مع وهم الله} أيِ سبيل عن تعالى: {ويصدون وقوله  

ويظهسسرون بالباطسسل الحسسق ويلبسسسون الحسسق اتبسساع عن الناس يصدون
يزعمسسون كمسسا وليسسسوا الخير إلى يدعونه أنهم الجهلة من اتبعهم لمن
ينصسسرون. وقسسوله: {والسسذين ل القيامسسة ويسسوم النسسار إلسسى دعاة هم بل

بعسسذاب فبشسسرهم اللسسه سبيل في ينفقونها ول والفضة الذهب يكنزون
عالسسة النسساس فسسإن النسساس رؤوس من الثالث القسم هم أليم}, هؤلء

أحسسوال فسسسدت فسسإذا المسسوال أرباب وعلى العباد وعلى العلماء على
:المبسسسسارك ابسسسسن قسسسسال كمسسسسا النسسسساس أحسسسسوال فسسسسسدت هسسسسؤلء
ورهبانهسسسسسا سسسسسسوء الملوكوأحبسسسسسار إل السسسسسدين أفسسسسسسد وهسسسسسل

المال هو عمر ابن عن دينار بن الله عبد عن مالك فقال الكنز وأما  
عسسن نسسافع عن الله عبيد عن وغيره الثوريِ زكاته, وروى يؤدى ل الذيِ
ّديِ قال: ما عمر ابن أرضسسين سسسبع تحسست كان وإن بكنز فليس زكاته ُأ
ًا كان وما عبسساس ابسسن عن هذا رويِ كنز, وقد فهو زكاته تؤدى ل ظاهر

ًا هريرة وأبي وجابر ًا, وقال موقوف نحسسوه الخطسساب بسسن عمر ومرفوع
ًا كان وإن بكنز فليس زكاته أديت مال أيما الرض, وأيمسسا فسسي مسسدفون
الرض, وجه على كان وإن صاحبه به يكوى كنز فهو زكاته تؤد لم مال

مسسع قال: خرجنا أسلم بن خالد عن الزهريِ حديث من البخاريِ وروى
جعلهسسا نزلسست فلمسسا الزكسساة تنسسزل أن قبل فقال: هذا عمر بن الله عبد
مالسسك بسسن وعسسراك العزيسسز عبد بن عمر قال للموال, وكذا طهرة الله

َءيسسسة. أمسسسوالهم مسسسن تعسسسالى: {خسسسذ قسسسوله نسسسسخها صسسسدقة} ال
السيوف قال: حلية أنه أمامة أبي عن زياد بن محمد بن سعيد وقال  

عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسول من سمعت ما إل أحدثكم الكنز. ما من
بسسن جعسسدة عسسن الضسسحى أبسسي عن حصين أبي عن الثوريِ وقال وسلم
فمسسا نفقسسة دونهسسا فما آَلف قال: أربعة عنه الله رضي علي عن هبيرة

مسسن التقلسسل مسسدح في جاء وقد غريب وهذا كنز فهو ذلك من أكثر كان

37



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
هنسسا منهسسا كسسثيرة. ولنسسورد أحسساديث منهمسسا التكسسثر وذم والفضة الذهب
أبسسو أخسسبرني الثسسوريِ الرزاق: أخبرنسسا عبد قال الباقي على يدل طرفا

عنسسه اللسسه رضي علي عن هبيرة بن جعدة عن الضحى أبي عن حصين
َءية. قسسال الذهب يكنزون قوله: {والذين في ًا والفضة} ال النسسبي: «تبسس

ًا للذهب ًا للفضة» يقولها تب رسسسول أصسسحاب على ذلك فشق قال ثلث
رضسسي عمسسر فقال ؟ نتخذ مال وقالوا: فأيِ وسلم عليه الله صلى الله
شسق قسد أصسحابك إن الله رسول فقال: يا ذلك لكم أعلم أنا عنه الله

ًا نتخسسذ المسسال وقالوا: فسسأيِ عليهم ًا قسسال: «لسسسان ًا ذاكسسر ًا وقلبسس شسساكر
دينسسسسسسسسسسه». علسسسسسسسسسسى أحسسسسسسسسسسدكم تعيسسسسسسسسسسن وزوجسسسسسسسسسسة

عن مرة بن عمرو بن الله عبد أحمد: حدثنا المام آَخر) قال حديث(  
عبسسد أخبرنسسا اللسسه عبسسد بسسن سالم حدثني شعبة حدثنا جعفر محمد أبي
ه صلى الله رسول أن لي صاحب حدثني الهذيل أبي بن الله عليسه الل

ًا قال وسلم مسسع انطلق أنه صاحبي وحدثني والفضة» قال للذهب «تب
ًا الله رسول فقال: يا الخطاب بن عمر والفضسسة» للسسذهب قولك: «تب
ًا عليسسه اللسسه صلى الله رسول قال ؟ ندخر ماذا ًا وسسسلم: «لسسسان ذاكسسر

ًا ًا وقلبسسسسسسس َءخسسسسسسسرة». علسسسسسسسى تعيسسسسسسسن وزوجسسسسسسسة شسسسسسسساكر ال
عمرو بن الله عبد حدثنا وكيع أحمد: حدثنا المام آَخر) قال حديث(  

فسي نزل قال: لما ثوبان عن الجعد أبي بن سالم عن أبيه عن مرة بن
أعلسسم عمر: فأنا قال ؟ نتخذ المال قالوا: فأيِ نزل ما والفضة الذهب

اللسسه رسسسول فقال: يا أثره في وأنا فأدركه بعير على فأوضع ذلك لكم
ًا ؟ نتخذ المال أيِ ًا قال: «قلب ًا شاكر ًا ولسان أحدكم تعين وزوجة ذاكر

َءخرة» ورواه أمر على سسسالم عن وجه غير من ماجه وابن الترمذيِ ال
ًا أن البخاريِ عن حسن, وحكي الترمذيِ وقال الجعد أبي بن لم سالم

أعلسسم. مرسلً, واللسسه عنه بعضهم رواه قلت: ولهذا ثوبان من يسمعه
مالسسك بسسن حميسسد حسسدثنا أبي حاتم: حدثنا أبي ابن آَخر) قال حديث(  

جسسامع بسسن غيلن حسسدثنا أبسسي حسسدثنا المحسساربي يعلسسى بسسن يحيسسى حدثنا
عسن إيساس أبسي بسن جعفسر عسن اليقظسان أبسي عثمسان عن المحاربي

َءيسسة هسسذه نزلسست قال: لمسسا عباس ابن عن مجاهد يكنسسزون {والسسذين ال
َءية, كبر الذهب يسسستطيع وقالوا: مسسا المسلمين على ذلك والفضة} ال

ً لولده يترك أن منا أحد عنكسسم أفسسرج عمسسر: أنسسا فقسسال بعده يبقى مال
فقال: يسسا وسلم عليه الله صلى النبي فأتى ثوبان واتبعه عمر فانطلق

َءية, فقال هذه أصحابك على كبر قد إنه الله نبي صسسلى اللسسه رسول ال
من بقي ما بها ليطيب إل الزكاة يفرض لم الله وسلم: «إن عليه الله

فكسبر بعسدكم» قسال تبقسى أمسسوال من المواريث فرض وإنما أموالكم
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يكنز ما بخير أخبرك وسلم: «أل عليه الله صلى النبي له قال ثم عمر

أطسساعته أمرها سرته, وإذا إليها نظر إذا التي الصالحة المرأة ؟ المرء
وابسسن مسسستدركه فسسي والحاكم داود أبو حفظته» ورواه عنها غاب وإذا

علسسى الحسساكم: صسسحيح وقسسال بسسه يعلسسى بسسن يحيسسى حديث من مردويه
يخرجسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساه. ولسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم شسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسرطهما

عسسن الوزاعسسي حسسدثنا روح أحمسسد: حسسدثنا المسسام آَخر) قال حديث(  
سسسفر فسسي عنسسه الله رضي أوس بن شداد قال: كان عطية بن حسان
ً فنزل فقسسال: عليه فأنكرت بها نعبث بالشفرة ائتنا لغلمه فقال منزل

هسسذه كلمتي غير وأزمها أخطمها وأنا إل أسلمت منذ بكلمة تكلمت ما
صسسلى اللسسه رسسسول سمعت لكم أقول ما واحفظوا علي تحفظوها فل

هسسؤلء فاكنزوا والفضة الذهب الناس كنز يقول: «إذا وسلم عليه الله
الرشسسد علسسى والعزيمسسة المسسر في الثبات أسألك إني الكلمات: اللهم

ًا وأسسسألك عبادتسسك حسسسن وأسسسألك نعمتسسك شكر وأسألك ًا قلبسس سسسليم
ًا وأسألك ًا لسان ما شر من بك تعلم, وأعوذ ما خير من وأسألك صادق
الغيسسسسوب». علم أنسسسست إنسسسسك تعلسسسسم لمسسسسا وأسسسسستغفرك تعلسسسسم

جبساههم بهسسا فتكسوى جهنم نار في عليها يحمى تعالى: {يوم وقوله  
تكنسسزون} كنتم ما فذوقوا لنفسكم كنزتم ما هذا وظهورهم وجنوبهم

ًا الكلم هذا لهم يقال أيِ ًا تبكيت ًا وتقريعسس {ثسسم قسسوله فسسي كمسسا وتهكمسس
الكريسسم} العزيسسز أنسست إنسسك * ذق الحميم عذاب من رأسه فوق صبوا

أحسسب مسسن يقال ولهذا لنفسكم تكنزون كنتم الذيِ وهذا بذاك هذا أيِ
ًا هسسذه جمسسع كسان لمسسا وهسسؤلء بسسه عسسذب اللسسه طاعسسة على وقدمه شيئ

لهسب أبسسو كسسان كمسا بهسسا عسسذبوا عنهم الله رضا من عندهم آَثر الموال
ًا الله لعنه وامرأتسسه وسلم عليه الله صلى الله رسول عداوة في جاهد
ًا القيامة يوم كانت ذلك في تعينه ًا عذابه على عون أيِ جيسسدها في أيض
عليسسه وتلقسسي النسسار فسسي الحطسسب مسسن تجمسسع أيِ مسد من حبل عنقها
هذه أن كما الدنيا في عليه أشفق هو ممن عذابه في أبلغ ذلك ليكون

عليهسسم الشسسياء أضسسر كانت أربابها على الشياء أعز كانت لما الموال
َءخرة الدار في بهسسا بحرهافتكوى وناهيك جهنم نار في عليها فيحمى ال

اللسسه عبسسد عسسن العمش عن سفيان وظهورهم. قال وجنوبهم جباههم
إلسسه ل مسعود: والذيِ بن الله عبد عن مسروق عن مرة بن عمرو بن

ًا دينسسار فيمسسس يكنز عبد يكوى ل غيره ًا درهسسم ول دينسسار ولكسسن درهمسس
مردويه ابن رواه حدته, وقد على ودرهم دينار كل فيوضع جلده يوسع
ًا هريسسسسرة أبسسسسي عسسسسن أعلسسسسم. واللسسسسه رفعسسسسه يصسسسسح ول مرفوعسسسس
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قال: بلغني أبيه عن طاوس ابن عن معمر أخبرنا الرزاق عبد وقال  

ًا القيامة يوم يتحول الكنز أن ويقسسول: منه يفر وهو صاحبه يتبع شجاع
ًا منه يدرك ل كنزك أنا جريسسر ابن جعفر أبو المام أخذه. وقال إل شيئ

الجعسسد أبسسي بن سالم عن قتادة عن سعيد حدثنا يزيد حدثنا بشر حدثنا
عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسول أن ثوبان عن طلحة أبي بن معدان عن

ًا بعده ترك «من يقول كان وسلم ًا القيامسسة يسسوم لسسه مثسسل كنز شسسجاع
السسذيِ كنسسزك فيقول: أنا ؟ أنت ما ويقول: ويلك يتبعه زبيبتان له أقرع
سسسائر يتبعهسسا ثسسم فيقضمها يده يلقمه حتى يتبعه يزال ول بعدك تركته

بسسه سسسعيد عسسن يزيسسد حديث من صحيحه في حبان ابن جسده» ورواه
العسسرج عسسن الزنسساد أبسسي رواية من الصحيحين في الحديث هذا وأصل

سسسهيل حسسديث من مسلم صحيح عنه, وفي الله رضي هريرة أبي عن
عليسسه اللسسه صلى الله رسول أن هريرة أبي عن أبيه عن صالح أبي بن

القيامسة يسوم لسه جعل إل ماله زكاة يؤديِ ل رجل من قال: «ما وسلم
مقسسداره كسسان يسسوم في وظهره وجبهته جنبه بها فيكوى نار من صفائح

الجنة إلى إما سبيله يرى ثم العباد بين يقضي حتى سنة ألف خمسين
هسسذه تفسسسير فسسي البخسساريِ الحديث. وقال تمام النار» وذكر إلى وإما
َءية وهسسب بسسن زيسسد عسسن حصين عن جرير حدثنا سعيد بن قتيبة حدثنا ال

؟. الرض بهسسذه أنزلسسك مسسا فقلسست بالربسسذة ذر أبسسي علسسى قال: مررت
ينفقونها ول والفضة الذهب يكنزون {والذين فقرأت بالشام كنا قال  

مسسا فينسسا هسسذه مسسا معاويسسة أليم} فقال بعذاب فبشرهم الله سبيل في
جريسسر ابسسن ورواه وفيهم لفينا إنها الكتاب, قال: قلت أهل في إل هذه
ذر أبسسي عسسن وهب بن زيد عن حصين عن القاسم بن عبثر حديث من

فكتسسب القسسول وبينسسه بيني ذلك في فارتفع وزاد فذكره عنه الله رضي
إليسسه فأقبلت قال إليه أقبل أن عثمان إلّي فكتب يشكوني عثمان إلى

يومئسسذ قبسسل يرونسسي لسسم كسسأنهم النسساس ركبنسسي المدينسسة قسسدمت فلمسسا
ًا لي: تنح فقال عثمان إلى ذلك فشكوت مسسا أدع لسسن قلت: والله قريب

ادخار تحريم عنه الله رضي ذر أبي مذهب من (قلت) كان أقول كنت
بسسه ويسسأمرهم عليسسه ويحثهسسم بذلك يفتي وكان العيال نفقة على زاد ما

فسسي النسساس يضسسر أن فخشي ينته فلم معاوية فنهاه خلفه في ويغلظ
إليسسه يأخسسذه وأن عثمسسان المسسؤمنين أميسسر إلسسى يشسسكوه فكتسسب هسسذا

رضسسي مسسات وبهسسا وحده بالّربذة وأنزله المدينة إلى عثمان فاستقدمه
وهسسو عنسسه اللسسه رضسسي معاوية اختبره عثمان. وقد خلفة في عنه الله

يسومه مسن ففرقهسا دينسار بألف إليه فبعث قوله عمله يوافق هل عنده
غيسسرك إلسسى بعثنسسي إنمسسا معاويسسة إن فقسسال بهسسا أتسساه الذيِ إليه بعث ثم
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مسسالي جسساء إذا ولكسسن خرجت إنها ويحك فقال الذهب فهات فأخطأت
عامسسة أنها عباس ابن عن طلحة أبي بن علي روى وهكذا به حاسبناك

قسسدمت قيسسس بسسن الحنسسف وقسسال القبلسسة أهسسل في السديِ: هي وقال
أخشسسن رجسسل جسساء إذ قريسسش مسسن مل فيهسسا حلقة في أنا فبينا المدينة
الكنسسازين فقال: بشر عليهم فقام الوجه أخشن الجسد أخشن الثياب
حسستى أحدهم ثديِ حلمة على فيوضع جهنم نار في عليه يحمى برضف
حلمسسة مسسن يخسسرج حسستى كتفه نغض على ويوضع كتفه نغض من يخرج
ًا رأيسست فمسسا رؤوسهم القوم فوضع قال يتزلزل ثديه رجسسع منهسسم أحسسد
ًا إليه رأيسست فقلسست: مسسا سارية إلى جلس حتى فاتبعته وأدبر قال شيئ

ًا يعلمسسون ل هسسؤلء لهم, فقال: إن قلت ما كرهوا إل هؤلء وفسسي شسسيئ
ذر: «مسسا لبسسي قسسال وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسول أن الصحيح
ًا أحد مثل عنديِ أن يسرني شسسيء منه وعنديِ أيام ثلثة علّي يمر ذهب

علسسى ذر بسسأبي حسسدا السسذيِ هسسو أعلم والله لدين» فهذا أرصده دينار إل
بهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسذا. القسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسول

بن سعيد عن قتادة حدثنا همام حدثنا عفان حدثنا أحمد المام وقال  
أبسي مسع كان أنه عنه الله رضي الصامت بن الله عبد عن الحسن أبي
معهسسا ففضسسلت حسسوائجه تقضي فجعلت جارية ومعه عطاؤه فخرج ذر

ًا به تشتريِ أن فأمرها سبعة بيوتك لحاجة ادخرته لو قال: قلت فلوس
فضسسة أو ذهسسب أيمسسا أن إلسسّي عهسسد خليلسسي إن قسسال بسسك ينزل وللضيف

عسسز اللسسه سسسبيل فسسي يفرغسسه حسستى صاحبه على جمر فهو عليه أوكىء
ًا. وزاد بسسسسسه همسسسسسام عسسسسسن يزيسسسسسد عسسسسسن وجسسسسسل. ورواه إفراغسسسسس

ترجمته في الشبلي بكر أبي إلى بسنده عساكر ابن الحافظ وقال  
اللسسه عبد بن صدقة عن سلمة أبي بن عمر حدثنا مهديِ بن محمد عن
سسسعيد أبسسي عسسن عطسساء عن الرهاويِ فروة أبي عن زيد بن طلحة عن

وسسسلم: «السسق عليسسه اللسسه صسسلى الله رسول قال: قال عنه الله رضي
ًا, ول الله ًا» قال: يا تلقه فقير قسسال: ؟ بسسذلك لسسي كيف الله رسول غني
كيسسف الله رسول تخبىء» قال: يا فل رزقت تمنع, وما فل سئلت «ما
وإل ذاك وسسسلم: «هسسو عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول قال ؟ بذلك لي

ضسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسعيف. فالنسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسار» إسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسناده
عيينسسة حدثنا سليمان بن جعفر حدثنا عفان حدثنا أحمد المام وقال  
ًا سمعت قال الصرم بن يزيد عن رجسسل مات يقول عنه الله رضي علي
اللسسه صلى الله رسول فقال درهمين أو دينارين وترك الصفة أهل من

طسسرق مسسن هسسذا رويِ صاحبكم» وقد على وسلم: «كيتان, صلوا عليه
بسسن صسسديِ أمامسسة أبسسي عسسن حوشسسب بسسن شسسهر عسسن قتادة أخر, وقال
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فقسسال دينسسار مئزره في فوجد الصفة أهل من رجل قال: مات عجلن
مئسسزره فسسي رجسسل تسسوفي «كية» ثم وسلم عليه الله صلى الله رسول
ابسسن «كيتسسان» وقسسال وسلم عليه الله صلى الله رسول فقال ديناران

الفراديسسسي إبراهيسسم بن إسحاق النضر أبو حدثنا أبي حاتم: حدثنا أبي
عسسامر أبسسو حسسدثني أرطسساة حدثني الطرابلسي يحيى بن معاوية حدثنا

قسسال: وسلم عليه الله صلى الله رسول مولى ثوبان سمعت الهوزني
قيسسراط بكسسل اللسسه جعسسل إل أبيض أو أحمر وعنده يموت رجل من «ما

يعلى: أبو الحافظ ذقنه» وقال إلى قدمه من بها يكوى نار من صفحة
العمسسش حدثنا الثوريِ محمد بن سيف حدثنا خداش بن محمود حدثنا

اللسسه رسسسول قسسال: قسسال عنه الله رضي هريرة أبي عن صالح أبي عن
على الدرهم الدينار, ول على الدينار يوضع وسلم: «ل عليه الله صلى

هسسذا وظهورهم وجنوبهم جباههم بها فيكوى جلده يوسع ولكن الدرهم
متروك. كذاب هذا تكنزون» سيف كنتم ما فذوقوا لنفسكم كنزتم ما

ِإّن َءة **  ّد ِر ِع ُهو َءد الّش ِه ِعن ّل َءنا ال ْث َءر ا َءش ًا َءع ْهر َءتاِب ِفي َءش ِه ِك ّل َءم ال ْو َءق َءي َءلسس َءخ
َءوات َءما َءض الّس َءهآ َءوالْر ْن َءعسسٌة ِم َءب َءك ُحسسُرٌم َءأْر ِلسس ّديُن َءذ ّيسسُم السس َءق ْل َء ا ْا َءفل ِلُمسسو ْظ َءت

ِهّن ُكْم ِفي َءس ُف ْن ْا َءأ ُلو ِت َءقا َءن َءو ِكي ِر ْلُمْش ّفًة ا َءما َءكآ ُكْم َءك َءن ُلو ِت َءقا ّفسسًة ُي ْا َءكآ َءو َءلُمسس ْع َءوا
َءه َءأّن ّلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس َءع ال َءن َءمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس ّتِقيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس ْلُم  ا
بسسن محمسسد أخبرنسسا أيسسوب أخبرنسسا إسسسماعيل حدثنا أحمد المام قال  

فسسي خطسسب وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى النسسبي أن بكرة أبي عن سيرين
اللسسه خلسسق يسسوم كهيئتسسه اسسستدار قسسد الزمسسان إن فقسسال: «أل حجتسسه

ًا عشسسر اثنسسا والرض, السسسنة السموات ثلثسسة حسسرم أربعسسة منهسسا شسسهر
بيسسن السسذيِ مضسسر ورجسسب والمحسسرم الحجسسة وذو القعسسدة ذو متواليسسات

أعلسسم ورسسسوله اللسه ؟» قلنسسا هسذا يوم «أيِ قال وشعبان» ثم جمادى
النحسسر يسسوم قسسال: «أليسسس اسمه بغير سيسميه أنه ظننا حتى فسكت
أعلسسم ورسسسوله اللسسه ؟» قلنسسا هسسذا شسسهر قسسال: «أيِ ثسسم بلسسى ؟» قلنا
؟» الحجسسة ذا قال: «أليس اسمه بغير سيسميه أنه ظننا حتى فسكت

فسسسكت أعلسسم ورسسسوله ؟» قلنسسا: اللسسه هذا بلد قال: «أيِ ثم بلى قلنا
بلسسى ؟» قلنا البلدة قال: «أليست اسمه بغير سيسميه أنه ظننا حتى

عليكسم وأعراضسكم سس قسال وأحسسبه سس وأمسوالكم دماءكم قال: «فإن
هسسذا. وسسستلقون بلسسدكم في هذا شهركم في هذا يومكم كحرمة حرام
ً بعديِ ترجعوا ل أل أعمالكم عن فيسألكم ربكم بعضكم يضرب ضلل
مسسن فلعسسل الغسسائب منكسسم الشاهد ليبلغ أل ؟ بلغت هل أل بعض رقاب
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فسسي البخسساريِ سسسمعه» رواه مسسن بعسسض مسسن لسسه أوعسسى يكسسون يبلغسسه

سسسيرين ابن وهو محمد عن أيوب حديث من وغيره. ومسلم التفسير
حسسدثنا جريسسر ابسسن قال به, وقد أبيه عن بكرة أبي بن الرحمن عبد عن

هريسسرة أبسسي عسسن سيرين بن محمد عن أشعث حدثنا روح حدثنا معمر
اسسستدار قسسد الزمان وسلم: «إن عليه الله صلى الله رسول قال: قال

اثنسسا اللسسه عنسسد الشسسهور عدة والرض, وإن السموات خلق يوم كهيئته
ًا عشر أربعسسة منهسسا والرض السسسموات خلسسق يسسوم الله كتاب في شهر

مضسسر ورجسسب س والمحرم الحجة وذو القعدة ذو س متواليات حرم: ثلثة
بسه. معمسر بسن محمسد عسن السبزار وشسعبان» ورواه جمادى بين الذيِ

ابسسن رواه السسوجه, وقسسد هسسذا من إل هريرة أبي عن يروى ل قال ثم  
به, أبيه عن بكرة أبي بن الرحمن عبد عن سيرين ابن عن وقرة عون
ًا جرير ابن وقال المسسسروقي الرحمسسن عبسسد بسسن موسسسى حسسدثني أيضسس
بسسن صسسدقة حدثني الربذيِ عبيدة بن موسى حدثنا حباب بن زيد حدثنا
في وسلم عليه الله صلى الله رسول قال: خطب عمر ابن عن يسار
إن النسساس «أيهسسا فقسسال التشسسريق أيسسام أوسسسط في بمنى الوداع حجة

والرض السسسموات الله خلق يوم كهيئته اليوم فهو استدار قد الزمان
ًا عشسسر اثنا الله عند الشهور عدة وإن أولهسسن حسسرم أربعسسة منهسسا شسسهر

والمحسسرم» الحجسسة وذو القعسسدة وشعبان, وذو جمادى بين مضر رجب
دينسار بسسن الله عبد عن عبيدة بن موسى حديث من مردويه ابن وروى

زيسسد بسسن علي حدثني سلمة بن حماد وقال نحوه أو مثله عمر ابن عن
ًا قسسال: كنسست صحبة له وكانت عمه عن الرقاشي حمزة أبي عن آَخسسذ

أيسسام أوسسسط فسسي وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول ناقسسة بزمسسام
وسسسلم: عليسسه اللسسه صسسلى الله رسول فقال عنه الناس أذود التشريق

والرض, السسسموات اللسسه خلسسق يسسوم كهيئته استدار قد الزمان إن «أل
ًا عشر اثنا الله عند الشهور عدة وإن خلسسق يسسوم اللسسه كتسساب في شهر

أنفسكم» وقسسال فيهن تظلموا فل حرم أربعة منها والرض السموات
ابسسن عسسن صالح أبي عن الكلبي عن معاوية أبو حدثنا منصور بن سعيد
القعسسدة وذو ورجسسب محسسرم حرم} قسسال أربعة {منها قوله في عباس

الزمسسان الحسسديث: «إن فسسي وسلم عليه الله صلى الحجة. وقوله وذو
منسسه والرض» تقريسسر السسسموات اللسسه خلسسق يسسوم كهيئتسسه اسسستدار قسسد

أول , فسسي الله جعله ما على للمر عليه, وتثبيت وسلمه الله صلوات
ول نسسسيء نقسسص, ول ول زيسسادة تسسأخير, ول ول تقسسديم غيسسر مسسن المر
خلسسق يسسوم اللسسه حرمسسه البلد هذا مكة: «إن تحريم في قال كما تبديل

القيامسة» يسوم إلسسى تعسسالى اللسه بحرمسة حرام فهو والرض السموات
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اللسسه خلسسق يسسوم كهيئتسسه اسسستدار قسسد الزمسسان «إن ههنسسا قسسال وهكسسذا

ًا اليوم المر والرض» أيِ السموات فسسي ذلسسك اللسسه ابتسسدع كمسسا شرع
والرض. السسسسسسسسسسسسسموات خلسسسسسسسسسسسسق يسسسسسسسسسسسسوم كتسسسسسسسسسسسسابه

المراد إن الحديث هذا على والمتكلمين المفسرين بعض قال وقد  
اتفسسق والرض» أنه السموات الله خلق يوم كهيئته استدار «قد بقوله

ذيِ فسسي السسسنة تلسسك فسسي وسسسلم عليسسه اللسسه صلى الله رسول حج أن
مسسن كسسثير فسسي يحجسسون النسسسيء نسسسأت كسسانت قد العرب وأن الحجة

فسسي الصسسديق حجسسة أن وزعمسسوا الحجة ذيِ غير في أكثرها بل السنين
تكلمنسسا إذا سسسنبينه كمسسا نظر هذا وفي القعدة ذيِ في كانت تسع سنة
فسسي السسسلف بعسسض عسسن الطسسبراني رواه مسسا منه وأغرب النسيء عن

واحسسد يوم في والنصارى واليهود المسلمين حج اتفق أنه حديث جملة
علسسم الشسسيخ اعلم. (فصل) ذكر والله الوداع حجة عام النحر يوم وهو

اليسسام أسسسماء فسسي {المشسسهور سماه جمعه جزء في السخاويِ الدين
ًا لكونه بذلك سمي المحرم والشهور} أن ًا, وعنسسديِ شهر أنسسه محرمسس

ًا فتحلسسه بسسه تتقلسسب كانت العرب لن لتحريمه تأكيدا بذلك سمي عامسس
ًا وتحرمه ومحسساريم, وصسسفر ومحسسارم محرمسسات على ويجمع قال عام

يقسسال والسسسفار للقتسسال يخرجسسون حين منهم بيوتهم لخلو بذلك سمي
ربيسسع وأجمسسال, وشسسهر كجمل أصفار على ويجمع خل إذا المكان صفر
الربسسع عمسسارة فسسي القامسسة والرتبسساع فيه لرتباعهم بذلك سمّي الول

وأرغفسسة, كرغيسسف أربعسسة وأنصسسباء, وعلسسى كنصيب أربعاء على ويجمع
َءخر وربيع وكانت فيه, قال الماء لجمود بذلك سمي كالول. جمادى ال

منوطة شهورهم كانت إذ نظر هذا تدور, وفي ل حسابهم في الشهور
عنسسد سسسمي مسسا أول بسسذلك سسسموه فلعلهسسم دورانهسسا مسسن بد فل بالهلة

الشسسسسسساعر: قسسسسسسال السسسسسسبرد, كمسسسسسسا فسسسسسسي المسسسسسساء جمسسسسسسود
الطنبسسا ظلمائهسسا فسسي العبسسد يبصسسر أنديسسةل ذات جمسسادى مسسن وليلسسة

السسذنبا خرطسسومه علسسى يلسسف واحسسدةحتى غيسسر فيهسسا الكلسسب ينبسسح ل
فيقسسال ويسسؤنث يسسذكر وقد وحباريات كحبارى جماديات على ويجمع  

َءخر جمادى والول الولى جمادى َءخرة. رجب ال وهسسو الترجيب من وال
تشسعب مسن ورجبسات. شسعبان ورجساب أرجساب على ويجمع التعظيم
مسسن وشعبانات. رمضسسان شعابين على ويجمع للغارة وتفرقها القبائل

ويجمسسع عطشسست إذا الفصسسال رمضسست يقسسال الحر وهو الرمضاء شدة
مسسن اسسسم إنه قال من قال: وقول وأرمضة ورماضين رمضانات على

فيسسه ورد إليسسه, قلسست: قسسد يلتفسست ول عليسسه يعسسرج ل خطسسأ الله أسماء
شسسالت مسسن الصيام. شوال كتاب أول في وبينته ضعيف ولكنه حديث
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.وشسسوالت وشسسواويل شسسواول على ويجمع قال للطراق بأذنابها البل

القتسسال عسسن فيسسه وكسسسرها, لقعسسودهم القسساف, قلسست بفتسسح القعسسدة
وفتحهسسا قلت الحاء بكسر القعدة. الحجة ذوات على ويجمع والترحال

الحجسسة, أسسسماء ذوات علسسى فيسسه, ويجمسسع الحج لقامتهم بذلك سمي
الثنيسن يسسوم ووجسود, ثسم وأوحسساد آَحسساد علسى ويجمع الحد أولها اليام

ثلثسساوات علسسى ويجمسسع ويسسؤنث ويذكر يمد أثانين, الثلثاء على ويجمع
والخميسسس وأرابيسسع أربعسساوات علسسى ويجمسسع بالمد الربعاء وأثالث, ثم

وفتحهسسا وإسكانها الميم بضم الجمعة ثم وأخامس أخمسة على يجمع
ًا وهسسو السسسبت مسسن مسسأخوذ وجماعات, السسسبت جمع على ويجمع أيض

ثم أهون ثم أول اليام تسمي العرب وكانت عنده العدد لنتهاء القطع
العسسرب مسسن الشاعر شيار, قال ثم العروبة ثم مؤنس ثم دبار ثم جبار

المتقسسسسسسسسسسسسسسسسسسسدمين: العاربسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة العربسسسسسسسسسسسسسسسسسسساء
جبسسسسسسار أو بسسسسسسأهون أو يوميبسسسسسسأول وإن أعيسسسسسسش أن أرجسسسسسسى

شسسسسسيار أو عروبسسسسسة أو أفتهفمسسسسسؤنس فسسسسسإن دبسسسسسار التسسسسسالي أو
ًا العرب كانت مما حرم} فهذا أربعة تعالى: {منها وقوله   فسسي أيض

يقسسال منهسسم طائفسسة إل جمهورهم عليه كان الذيِ وهو تحرمه الجاهلية
ًا أشسسهر ثمانيسسة السسسنة من يحرمون كانوا البسل لهم ًا, تعمقسس وتشسسديد
ورجسسب والمحسسرم الحجسسة وذو القعسسدة ذو متواليسسات «ثلثسسة قوله وأما

صسسحة ليسسبين مضر إلى أضافه وشعبان» فإنما جمادى بين الذيِ مضر
تظنسسه كمسسا ل وشسسعبان جمسسادى بيسسن الذيِ الشهر أنه رجب في قولهم
ل وشسسعبان جمسسادى بيسسن السسذيِ الشهر هو المحرم رجب أن من ربيعة

شسسعبان بيسسن السسذيِ الشسسهر هسسو المحسسرم رجب أن من ربيعة تظنه كما
مضر رجب أنه وسلم عليه الله صلى فبين اليوم رمضان وهو وشوال

وواحسسد سسسرد ثلثسسة أربعة المحرمة الشهر كانت ربيعة, وإنما رجب ل
ًا الحسسج أشسسهر قبل فحرم والعمرة الحج مناسك أداء فرد, لجل شسسهر

الحجسسة ذيِ شسسهر وحسسرم القتال عن فيه يقعدون لنهم القعدة ذو وهو
بعسسده وحسسرم المناسسسك بسسأداء فيسسه ويشتغلون الحج فيه يوقعون لنهم
ًا آَمنين, وحسسرم بلدهم أقصى إلى فيه ليرجعوا المحرم وهو آَخر شهر
إليسه يقدم لمن به والعتمار البيت زيارة لجل الحول وسط في رجب
ًا. فيسسه وطنسسه إلسسى يعسسود ثسسم فيسسزوره العسسرب جزيسسرة أقصسسى مسسن آَمنسس

امتثال من المستقيم الشرع هو هذا القيم} أيِ الدين وقوله: {ذلك  
مسسن سسسبق مسسا علسسى بها والحذو الحرم الشهر من جعل فيما الله أمر

هذه في أنفسكم} أيِ فيهن تظلموا تعالى: {فل قال الول الله كتاب
المعاصسسي أن كما غيرها من الثم في وأبلغ آَكد لنها المحرمة الشهر
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بظلسسم بإلحسساد فيسسه يسسرد تعالى: {ومن لقوله تضاعف الحرام البلد في

َءثسسام, ولهسسذا فيسسه تغلظ الحرام الشهر أليم} وكذلك عذاب من نذقه ال
العلماء, وكذا من كثيرة وطائفة الشافعي مذهب في الدية فيه تغلظ

سسلمة بسن حمساد محرم, وقسال ذا قتل أو الحرم في قتل من حق في
قوله: {فل في عباس ابن عن مهران بن يوسف عن زيد بن علي عن

أبسسي بسسن علسسي كلها, وقسسال الشهور أنفسكم} قال: في فيهن تظلموا
َءيسسة, فل عنسسد الشسسهور عدة قوله: {إن عباس ابن عن طلحة اللسسه} ال

أشسسهر أربعسسة ذلسسك مسسن اختسسص ثسسم كلهسسن فسسي أنفسكم فيهن تظلموا
ًا فجعلهن والعمسل أعظسم فيهسن السذنب وجعل حرماتهن وعظم حرام
فيهسسن تظلمسسوا قسسوله: {فل فسسي قتسسادة وقسسال أعظسسم والجسسر الصسسالح

ًا خطيئسسة أعظسسم الحسسرم الشسسهر فسسي الظلسسم أنفسكم} إن مسسن ووزر
ًا حال كل على الظلم كان سواها, وإن فيما الظلم اللسسه ولكسسن عظيم
خلقسسه. مسسن صسسفايا اصسسطفى اللسسه إن يشاء, وقسسال ما أمره من يعظم

ً الملئكة من اصطفى ً الناس ومن رسل الكلم مسسن واصسسطفى رسسسل
الشسسهور مسسن المسسساجد. واصسسطفى الرض مسسن ذكسسره, واصسسطفى

واصسسطفى الجمعسسة يسسوم اليام من واصطفى الحرم والشهر رمضان
بمسسا المور تعظيم الله. فإنما عظم ما فعظموا القدر ليلة الليالي من

بن قيس عن الثوريِ وقال العقل وأهل الفهم أهل عند به الله عظمها
كحرمتهسسن تحرمسسوهن ل بان الحنفية بن محمد عن الحسن عن مسلم
تجعلسسوا ل أنفسسسكم} أيِ فيهسسن تظلموا إسحاق: {فل بن محمد وقال

ً حرامها ًا حللها ول حلل النسسسيء فإنمسسا الشسسرك أهسسل فعل كما حرام
كفروا} الذين به {يضل الكفر في زيادة ذلك من يصنعون كانوا الذيِ

َءيسسسسسسسسة, وهسسسسسسسسذا جريسسسسسسسسر. ابسسسسسسسسن اختيسسسسسسسسار القسسسسسسسسول ال
يقسساتلونكم {كمسسا جميعكسسم كافسسة} أيِ المشركين وقوله: {وقاتلوا  

اختلسسف المتقيسسن} وقسسد مسسع اللسسه أن {واعلمسسوا جميعهسسم كافسسة} أيِ
أو منسسسوخا هو هل الحرام الشهر في القتال ابتداء تحريم في العلماء
قسسال تعسسالى لنه منسوخا أنه الشهر (أحدهما) وهو قولين على محكم

المشسسركين, وظسساهر بقتسسال أنفسسسكم} وأمسسر فيهن تظلموا {فل ههنا
ًا بذلك أمر بأنه مشعر السياق ًا أمر ًا كان ولو عام الشسسهر فسسي محرمسس
عليسسه اللسسه صسسلى الله رسول ولن بانسلخها يقيده أن لوشك الحرام
في ثبت كما القعدة ذو وهو حرام شهر في الطائف أهل حاصر وسلم

واسسستفاء كسسسرهم فلمسسا شسسوال فسسي هسسوازن إلى خرج أنه الصحيحين
فحاصسسرهم الطائف إلى فعمد الطائف إلى لجئوا فلهم ورجع أموالهم
ًا أربعين الحرام الشهر في حاصر أنه فثبت يفتتحها ولم وانصرف يوم
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َءخر والقول ينسسسخ لم وأنه حرام الحرام الشهر في القتال ابتداء أن ال
تحلسسوا ل آَمنسسوا السسذين أيهسا تعسسالى: {يسسا لقسسوله الحسرام الشسهر تحريم
الحرام بالشهر الحرام الحرام} وقال: {الشهر الشهر ول الله شعائر

اعتسسدى مسسا بمثسسل عليه فاعتدوا عليكم اعتدى فمن قصاص والحرمات
َءية, وقال المشسسركين} فاقتلوا الحرم الشهر انسلخ {فإذا عليكم} ال

َءية, وقد التسسسيير أشسسهر ل سسسنة كسسل فسسي المقررة الربعة أنها تقدم ال
كمسسا كافسسة المشسسركين تعالى: {وقسساتلوا قوله القولين. وأما أحد على

مسسستأنف حكسسم وأنسسه قبلسسه عمسسا منقطع أنه كافة} فيحتمل يقاتلونكم
إذا لحربكسسم يجتمعسسون كمسسا أيِ والتحضسسيض التهييسسج بسساب مسسن ويكون

ًا أنتسسم فاجتمعوا حاربوكم بنظيسسر وقسساتلوهم حسساربتموهم إذا لهسسم أيضسس
الشسسهر فسسي المشسسركين بقتسسال للمؤمنين أذن أنه مايفعلون, ويحتمل

الحسسرام تعسسالى: {الشسسهر قسسال كمسسا منهسسم البسسداءة كسسانت إذا الحسسرام
عنسسد تقاتلوهم تعالى: {ول قصاص} وقال والحرمات الحرام بالشهر

َءيسسة, قسساتلوكم فسسإن فيسسه يقاتلوكم حتى الحرام المسجد فسساقتلوهم} ال
أهسسل وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول حصار عن الجواب وهكذا

مسن فسإنه الحسرام الشسهر دخسل أن إلسى الحصار واستصحابه الطائف
القتسسال ابتسسدءوا السسذين هم فإنهم ثقيف من وأحلفها هوازن قتال تتمة

رسسسول قصسسدهم فعنسسدها والنسسزال الحرب إلى ودعوا الرجال وجمعوا
ذهسسب بالطسسائف تحصسسنوا فلمسسا تقسسدم كمسسا وسسسلم عليه الله صلى الله

جماعسسة, وقتلسسوا المسسسلمين مسسن فنسسالوا حصسسونهم مسسن لينزلهم إليهم
ًا وغيرهسسا بالمجسسانيق الحصسسار واستمر ًا, وكسسان أربعيسسن مسسن قريبسس يومسس
ًا فيسسه فاسسستمر الحسسرام الشسسهر ودخل حلل شهر في ابتداؤه ثسسم أيامسس

أمسسر البتسسداء, وهسسذا فسسي يغتفسسر ل ما الدوام في يغتفر لنه عنهم قفل
ذلسسك في الواردة الحاديث أعلم, ولنذكر والله كثيرة نظائر وله مقرر

أعلسسسسسسم. واللسسسسسسه السسسسسسسيرة فسسسسسسي ذلسسسسسسك حررنسسسسسسا وقسسسسسسد

َءما ّن ِإ ُء **  َءي ّنِس ٌة ال َءد َءيا ِر ِفي ِز ْف ُك ْل َءضّل ا ِه ُي َءن ِب ِذي ّل ْا ا َءفسسُرو َءنُه َءك ّلسسو ًا ُيِح َءعامسس
َءنُه َءحّرُمو ُي ًا َءو ْا َءعام ُئو ِط َءوا ُي َءة ّل ّد َءم َءما ِع ّلُه َءحّر ْا ال ّلو ُيِح َءم َءما َءف ّلسسُه َءحسسّر َءن ال ّيسس ُز

ُهسسسسْم ُء َءل َءو ِهْم ُسسسسس ِل َءمسسسسا ْع ّلسسسسُه َءأ َء َءوال ِديِ ل ْهسسسس َءم َءي ْو َءقسسسس ْل َءن ا ِري ِف َءكسسسسا ْل  ا
اللسسه شسسرع فسسي تصرفهم من المشركين به تعالى الله ذم مما هذا  

ما الباردة, وتحليلهم بأهوائهم الله أحكام الفاسدة, وتغييرهم بآرائهم
الغضبية القوة من فيهم كان , فإنهم الله أحل ما وتحريمهم الله حرم

التحريسسم فسسي الثلثسسة الشسسهر مدة به استطالوا ما والحمية والشهامة
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أحسسدثوا قسسد أعدائهم, فكسسانوا قتال من أوطارهم قضاء من لهم المانع

الشسسهر فيحلسسون صسسفر إلى فأخروه المحرم تحليل بمدة السلم قبل
الشسسهر اللسسه حسسرم مسسا عدة ليواطئوا الحلل الشهر ويحرمون الحرام
بجسسذل المعسسروف قيسسس بسسن عميسسر وهسسو شساعرهم قسسال كمسا الربعسسة

الطعسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسان:
ّد علمسسست لقسسسد  كرامسسسا لهسسسم إن النسسساس قسسسوميكرام بسسسأن معسسس
حرامسسسسا نجعلهسسسسا الحسسسسل معدشسسسسهور علسسسسى الناسسسسسئين ألسسسسسنا 
لجامسسسا نعلسسسك لسسسم النسسساس بسسسوتروأيِ نسسسدرك لسسسم النسسساس فسسسأيِ 

النسسسيء قوله: {إنمسسا في عباس ابن عن طلحة أبي بن علي وقال  
الكنسساني أميسسة بسسن عسسوف بن جنادة أن النسيء الكفر} قال في زيادة
إن أل فينسساديِ ثمامسسة أبسسا يكنى وكان عام كل في الموسم يوافي كان

فيحله حلل العام الول العام صفر وإن أل يعاب ول يجاب ل ثمامة أبا
ًا فيحرم للناس ًا صفر ًا المحرم ويحرم عام {إنما الله قول فذلك عام

ًا المحسسرم الكفسسر} يقسسول: يسستركون فسسي زيسسادة النسسسيء ًا عامسس وعامسس
أبسسي بسسن ليسسث نحسسوه, وقسسال عبسساس ابن عن العوفي يحرمونه, وروى

الموسسسم إلسسى عام كل يأتي كنانة بني من رجل كان مجاهد عن سليم
مسسرد ول أجسساب ول أعسساب ل الناس: إنسسي أيها فيقول: يا له حمار على
المقبسسل العسسام يجيء صفر. ثم وأخرنا المحرم حرمنا قد أقول, إنا لما

فهسسو وأخرناالمحرم صفر حرمنا قد إنا ويقول مقالته مثل فيقول بعده
حسسرم مسسا فيحلوا الربعة يعني الله} قال حرم ما عدة {ليواطئوا قوله
وقتسسادة والضحاك وائل أبي عن الحرام, ورويِ الشهر هذا لتأخير الله
النسسسيء {إنما قوله في أسلم بن زيد بن الرحمن عبد هذا, وقال نحو

َءية في زيادة القلمسسس لسسه يقال كنانة بني من رجل هذا قال الكفر} ال
فسسي بعسسض على بعضهم يغير ل الجاهلية في وكانوا الجاهلية في وكان

هسسو كسسان يده, فلمسسا إليه يمد ول أبيه قاتل الرجل يلقى الحرام الشهر
العسسام همسسا العسسام ننسسسئه قسسال المحسسرم هسسذا لسسه قالوا بنا اخرجوا قال

ففعسسل محرمين, قسسال جعلناهما قضينا القابل العام كان صفران, فإذا
المحسرم مسع حرمسوه صسفر فسي تغزوا ل قال قابل عام كان فلما ذلك
فسسي لنهسسم نظسسر وفيهسسا النسسسيء في غريبة صفة محرمان, فهذه هما
يليسسه السسذيِ العسسام وفسسي فقسسط أشسسهر ثلثة هذا على يحرمون إنما عام

ًا تعسسالى: {يحلسسونه قسسوله مسسن هسسذا فسسأين أشسسهر خمسة يحرمون عامسس
ًا ويحرمونه مجاهسسد عسسن رويِ اللسسه} وقسسد حسسرم ما عدة ليواطئوا عام

ًا غريبة أخرى صفة نجيسسح أبسسي عن معمر أخبرنا الرزاق عبد فقال أيض
َءيسسة, فسسي زيسسادة النسيء تعالى: {إنما قوله في مجاهد عن الكفسسر} ال
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المشسسركون وكسسان الحجة, قال ذيِ في الحج وجل عز الله فرض قال

وجمسسادى وجمسسادى وربيسسع وربيسسع وصسسفر المحسسرم الحجسسة ذا يسسسمون
ً ورمضان وشعبان ورجب فيسسه يحجسسون الحجسسة وذا القعدة وذا وشوال

ًا, فيسمون يعودون ثم يذكرونه ول المحرم عن يسكتون ثم مرة صفر
َءخسسرة, ثسسم جمادى رجب يسمون ثم رمضسسان, ثسسم شسسعبان يسسسمون ال

ً يسمون ذا يسسسمون شسسوالً, ثسسم القعدة ذا يسمون رمضان, ثم شوال
واسسسمه فيسسه فيحجون الحجة ذا المحرم يسمون القعدة, ثم ذا الحجة
كسسل فسسي يحجسسون فكانوا الصفة هذه بمثل عادوا الحجة. ثم ذا عندهم

َءخر بكر أبي حجة وافق إذا حتى شهرين عام ذيِ فسسي العسسامين مسسن ال
ذا فوافسسق حسسج التي حجته وسلم عليه الله صلى النبي حج القعدة, ثم

خطبته: «إن في وسلم عليه الله صلى النبي يقول حين فذلك الحجة
والرض» وهسذا السسموات اللسه خلسق يسوم كهيئتسه استدار قد الزمان

ًا نظر فيه مجاهد قاله الذيِ وقعسست وقد بكر أبي حجة تصح وكيف أيض
؟. هسسسسسسسسسسسسسسذا وأنسسسسسسسسسسسسسسى القعسسسسسسسسسسسسسسدة ذيِ فسسسسسسسسسسسسسسي

الحج يوم الناس إلى ورسوله الله من تعالى: {وأذان الله قال وقد  
َءية المشركين من بريِء الله أن الكبر في به نوديِ وإنما ورسوله} ال
الحسج تعسسالى: {يسسوم قال لما الحجة ذيِ في تكن لم فلو بكر أبي حجة

السنة دوران من ذكره الذيِ هذا النسيء فعلهم من يلزم الكبر} ول
هسسذا بسسدون حاصسسل النسسسيء فسسإن عامين شهر كل في وحجهم عليهم
ًا المحسسرم شسسهر يحلون كانوا لما فإنهم ًا عوضسسه يحرمسسون عامسس صسسفر
وأسسسماء وعسسدتها نظامها على بحالها السنة آَخر إلى وربيع ربيع وبعده

تحريمه على ويتركونه المحرم يحرمون الثانية السنة في ثم شهورها
ًا {يحلسسونه آَخرهسسا إلى وربيع وربيع صفر وبعده ًا ويحرمسسونه عامسس عامسس

ّدة ليوطئوا أربعسسة تحريسسم في الله} أيِ حرم ما فيحلوا الله حرم ما ع
الثلثة من الثالث الشهر تحريم يقدمون تارة أنهم إل السنة من أشهر

وقسسد يسسؤخرونه أيِ صسسفر إلسسى ينسسسئونه وتسسارة المحسسرم وهو المتوالية
قسسد الزمسسان وسسسلم: «إن عليسسه اللسسه صسسلى قسسوله علسسى الكلم قسسدمنا

محسسرم هو ما وتحريم الشهور عدة في المر إن أيِ استدار» الحديث
تعتمسسده كمسسا ل والتسسوالي العسسدد مسسن الله كتاب في سبق ما على منها

أعلسسم والله بعض عن بالنسيء بعضها تحريم فصلهم من العرب جهلة
حسسدثنا الطسسبراني سسسلمة بن بشر بن صالح حاتم: حدثنا أبي ابن وقال
عسسن دينسسار بسسن اللسسه عبد عن عبيدة بن موسى حدثنا إبراهيم بن مكي
بالعقبسسة وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى الله رسول قال: وقف أنه عمر ابن

هو بما عليه وأثنى الله فحمد المسلمين من الله شاء من إليه فاجتمع
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به يضل الكفر في زيادة الشيطان من النسيء قال: «إنما ثم أهل له

ًا يحلونه كفروا الذين ًا» فكسسانوا ويحرمونه عام المحسسرم يحرمسسون عام
ًا النسسسسيء. هسسسو المحسسسرم ويسسسستحلون صسسسفر ويسسسستحلون عامسسس

ًا السيرة كتاب في هذا على إسحاق بن محمد المام تكلم وقد   كلم
ًا ًا جيد ًا مفيد فأحل العرب على الشهور نسأ من أول فقال: كان حسن
وهسسو القلمسسس وجسسل عسسز اللسسه أحسسل مسسا منهسسا وحرم الله حرم ما منها

مالسسك بسسن الحارث بن ثعلبة بن عامر بن عديِ بن فقيم عبد بن حذيفة
بسسن معد بن نزار بن مضر بن إلياس بن مدركة بن خزيمة بن كنانة بن

بسسن قلسسع ابنسسه عباد بعد من ثم عباد ابنه ذلك على بعده قام عدنان: ثم
ثمامسسة أبسسو ابنسسه ثسسم أميسسة بسسن عسسوف ابنسسه ثم قلع بن أمية ابنه ثم عباد

إذا العسسرب فكسسانت السسسلم قسسام وعليسسه آَخرهم وكان عوف بن جنادة
ًا فيهسسم فقسسام إليسسه اجتمعسست حجها من فرغت ًا فحسسرم خطيبسس وذا رجبسس
ًا المحرم ويحل الحجة وذا القعدة ويحرمسسه صسسفر مكسسانه ويجعسسل عامسس

أحسسل مسسا ويحسسرم يعنسسي الله حرم ما فيحل الله حرم ما عدة ليواطىء
أعلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم. . واللسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه اللسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه

َءها ّي أ
َء َءي َءن **  ِذي ّل ْا ا ُنو َءم ُكْم َءما آَ َءذا َءل َءل ِإ ُكُم ِقي ْا َءل ِفُرو ِبيِل ِفي ان ِه َءس ّل ُتْم ال ْل َءق ّثا ا
َءلى ُتْم الْرِض ِإ َءرِضي أ

ِة َء َءيا َءح ْل َءيا ِبا ْن ّد َءن ال ِة ِم َءر َءِخ َءمسسا ال ُع َءف َءتسسا ِة َءم َءيسسا َءح ْل َءيا ا ْن ّد السس
ِة ِفي َءر َءِخ ّ ال ِليٌل ِإل ّ َءق ِإل ْا *   ِفُرو ُكْم َءتن ْب ّذ َءع ًا ُي َءذاب ًا َءع ِليم ِدْل َءأ ْب َءت َءيْسسس ًا َءو ْومسس َءق

ُكسسسسْم َءر ْي َء َءغ ُه َءول ًا َءتُضسسسسّرو ْيئ ّلسسسسُه َءشسسسس َءى َءوال َءلسسسس ٍء ُكسسسسّل َءع ِديٌر َءشسسسسْي  َءقسسسس
عليسسه اللسسه صسسلى الله رسول عن تخلف من عتاب في شروع هذا   

الحسسر شسسدة فسسي والظلل الثمسسار طسسابت حيسسن تبسسوك غزوة في وسلم
لكسسم قيسسل إذا لكم ما آَمنوا الذين أيها تعالى: {يا فقال القيظ وحماّرة
اللسسه سسسبيل فسسي الجهسساد إلسسى دعيتسسم إذا اللسسه} أيِ سسسبيل فسسي انفروا

الدعسسة فسي المقسام إلسسى وملتسم تكاسسسلتم الرض} أيِ إلسى {اثساقلتم
َءخسسرة من الدنيا بالحياة {أرضيتم الثمار وطيب والخفض مسسا ؟} أيِ ال

ً بالدنيا منكم أرضًى هكذا فعلتم لكم َءخرة من بدل تبسسارك زهسسد ثم ؟ ال
َءخرة في الدنيا, ورغب في وتعالى السدنيا الحيساة متساع {فمسا فقسال ال

َءخرة في بسن ويحيسى وكيسع أحمسد: حسدثنا المسام قال قليل} كما إل ال
أخسسي المستورد عن قيس عن خالد أبي بن إسماعيل حدثنا قال سعيد

فسسي السسدنيا وسلم: «ما عليه الله صلى الله رسول قال: قال فهر بني
َءخرة ؟» ترجسسع بم فلينظر اليم في هذه أصبعه أحدكم يجعل كما إل ال
بشر حدثنا حاتم أبي ابن مسلم. وروى بإخراجه انفرد بالسبابة وأشار
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حدثنا روح بن الربيع حدثنا بحمص الحمصي الحميد عبد بن مسلم بن

قال: عثمان أبي عن الجصاص يعني زياد حدثنا الوهبي خالد بن محمد
تقسسول: سسسمعت أنسسك بالبصسسرة إخواني من سمعت هريرة أبا قلت: يا

ألسسف بالحسسسنة يجسسزيِ اللسسه «إن يقول وسلم عليه الله صلى الله نبي
عليسسه اللسسه صلى الله رسول سمعت هريرة: بل أبو حسنة» قال ألف

هسسذه تل حسسسنة» ثسسم ألف ألفي بالحسنة يجزيِ الله «إن يقول وسلم
َءية َءخرة في الدنيا الحياة متاع {فما ال مضسسى مسسا قليسسل} فالسسدنيا إل ال
َءية في العمش عن الثوريِ قليل. وقال الله عند منها بقي وما منها ال

َءخسرة فسي السدنيا الحياة متاع {فما الراكسب. قليسل} قسال: كسزاد إل ال
بن العزيز عبد حضرت أبيه: لما عن حازم أبي بن العزيز عبد وقال  

فلمسسا إليسسه أنظسسر فيسسه أكفسسن الذيِ بكفني الوفاة. قال: ائتوني مروان
إل السسدنيا من أخلف ما كبير من لي فقال: أما إليه نظر يديه بين وضع
كسسثيرك كسسان إن دار من لك أف يقول وهو فبكى ظهره ولى ثم ؟ هذا

توعسسد غسسرور. ثسسم لفسسي منسسك كنسسا لقصير, وإن قليلك كان لقليل, وإن
ًا يعسسذبكم تنفسسروا فقال: {إل الجهاد ترك من تعالى ًا} قسسال عسسذاب أليمسس

ًا وسلم عليه الله صلى الله رسول عباس: استنفر ابن العسسرب من حي
ًا {ويستبدل عذابهم فكان القطر عنهم الله فأمسك عنه فتثاقلوا قوم

تتولسسوا تعسسالى: {وإن قسسال كمسسا دينسسه وإقامسسة نبيه لنصرة غيركم} أيِ
ًا يستبدل ًا} أيِ تضروه أمثالكم} {ول يكونوا ل * ثم غيركم قوم شسسيئ

ًا اللسسه تضروا ول عنسسه وتثسساقلكم الجهسساد, ونكسسولكم عسسن بتسسوليكم شسسيئ
العسسداء مسن النتصسار علسى قسسادر قسدير} أيِ شسيء كسسل على {والله

َءية هذه إن قيل بدونكم, وقد ًا وقوله: {انفروا ال وثقالً} وقوله: خفاف
عسسن يتخلفسسوا أن العسسراب مسسن حسسولهم ومسسن المدينسسة لهسسل كان {ما

المؤمنسسون كسسان تعسسالى: {ومسسا بقسسوله منسسسوخات الله} إنهسسن رسول
ابسسن عسسن هذا طائفة} رويِ منهم فرقة كل من نفر فلول كافة لينفروا
وقسسال: إنمسسا جرير ابن ورده أسلم بن والحسن, وزيد وعكرمة عباس

فتعيسن الجهاد إلى وسلم عليه الله صلى الله رسول دعاهم فيمن هذا
سسسبحانه واللسسه اتجسساه لسسه وهسسذا عليسسه لعوقبسسوا تركسسوه فلو ذلك عليهم

بالصسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسواب. أعلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم وتعسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسالى

ّ ِإل ُه **  ْد َءتنُصُرو َءق ُه َءف َءر َءص ّلُه َءن ْذ ال َءجُه ِإ َءر َءن َءأْخ ِذي ّل ْا ا َءفسسُرو َءي َءك ِن ْيسسِن َءثسسا َءن ْث ْذ ا ِإ
َءما ِر ِفي ُه َءغسسا ْل ْذ ا ُقسسوُل ِإ ِه َءي ِب َءصسساِح َء ِل َءزْن ل َءه ِإّن َءتْحسس ّلسس َءنسسا ال َءع َءل َءم َءز أن

َء ّلسسُه َءفسس ال
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َءتُه َءن ِكي ِه َءس ْي َءل ُه َءع َءد ّي َءأ ٍد َءو ُنو َءها ّلْم ِبُج ْو َءر َءل َءت َءع َءج َءة َءو َءم ِل َءن َءك ِذي ّل ْا ا َءفُرو َءى َءك َءل ْف الّس

َءمسسسسسسُة ِل َءك ِه َءو ّلسسسسسس َءي ال َءيسسسسسسا ِهسسسسسس ْل ُع ْل ّلسسسسسسُه ا ِزيسسسسسسٌز َءوال ِكيسسسسسسٌم َءع  َءح
ناصسسره اللسسه فسسإن رسسسوله تنصسسروا تنصروه} أيِ تعالى: {إل يقول  

كفسسروا السسذين أخرجسسه {إذ نصسسره تسسولى كمسسا وحافظه وكافيه ومؤيده
أو حبسسسه أو بقتلسسه المشسسركون هسسم لمسسا الهجسسرة عام اثنين} أيِ ثاني
ًا منهم فخرج نفيه قحافة أبي بن بكر أبي وصاحبه صديقه بصحبة هارب
ثسم آَثارهم في خرجوا الذين الطلب ليرجع أيام ثلثة ثور غار إلى فلجأ

ع أن يجسزع عنسه اللسه رضسي بكسر أبسو فجعل المدينة نحو يسيروا يطل
أذى منهسسم وسسسلم عليه الله صلى الله رسول إلى فيخلص أحد عليهم
بكسسر أبسسا ويقول: «يسسا ويثبته يسكنه وسلم عليه الله صلى النبي فجعل

حسسدثنا عفسسان حسسدثنا أحمد المام قال ثالثهما» كما الله باثنين ظنك ما
الله صلى للنبي قال: قلت حدثه بكر أبا أن أنس عن ثابت أنبأنا همام
لبصسسرنا قسسدميه إلسسى نظسسر أحدهم أن الغار: لو في ونحن وسلم عليه
ثالثهمسا» اللسه بساثنين ظنسك مسا بكسر أبسا قال: فقال: «يسا قدميه تحت

سسكينته اللسه تعسالى: {فسأنزل قسال الصسحيحين, ولهسذا فسي أخرجساه
وسلم عليه الله صلى الرسول على أيِ عليه ونصره تأييده عليه} أيِ

وغيسسره عبسساس ابسسن عن بكر, ورويِ أبي على وقيل القولين أشهر في
ل وهسسذا سكينة معه تزل لم وسلم عليه الله صلى الرسول قالوا: لن

لسم بجنسود قسال: {وأيسده ولهسذا الحال بتلك خاصة سكينة تجدد ينافي
اللسسه وكلمسسة كفرواالسسسفلى السسذين كلمة {وجعل الملئكة تروها} أيِ

وكلمسسة الشسسرك كفسسروا الذين بكلمة يعني عباس ابن العليا} قال هي
الشسسعريِ موسسسى أبسسي عسسن الصسسحيحين الله. وفسسي إل إله ل هي الله

عسسن وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول قال: سئل عنه الله رضي
الله سبيل في ذلك أيِ رياء ويقاتل حمية ويقاتل شجاعة يقاتل الرجل

اللسسه» سسسبيل فسسي فهسسو العليسسا هي الله كلمة لتكون قاتل فقال: «من
يضام ل الجناب وانتصاره, منيع انتقامه في عزيز} أيِ وقوله: {والله

وأفعساله. أقواله {حكيم} في بخطابه بالتمسك ببابه, واحتمى لذ من

ْا ِفُرو ْن ًا ** ا َءفاف ً ِخ َءقال ِث ْا َءو ُدو ِه َءجا ُكْم َءو ِل َءوا َءأْم ُكْم ِب ُفِس ْن َءأ ِبيِل ِفسسي َءو ِه َءسسس ّلسس ال
ُكسسسسسسسسسسْم ِل ْيسسسسسسسسسسٌر َءذ ُكسسسسسسسسسسْم َءخ ُتسسسسسسسسسسْم ِإن ّل َءن ُكن َءلُمسسسسسسسسسسو ْع  َءت

صبيح: هذه بن مسلم الضحى أبي عن أبيه عن الثوريِ سفيان قال  
َءية ًا {انفروا ال ً خفافس وقسال بسراءة سسورة مسن نسزل مسا } أول وثقسال

ًا أن لسسه ذكسسر أنه حضرمي قال: زعم أبيه عن سليمان بن معتمر ناسسس
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ً أحدهم يكون أن عسى كانوا ًا عليل فسأنزل آَثسم ل فيقسول: إنسي وكبير
ًا {انفروا الله ة خفاف َءي ه أمسر وثقسالً} ال مسع العسام بسالنفير تعسالى الل

اللسه أعسسداء لقتسال تبسسوك غزوة عام وسلم عليه الله صلى الله رسول
الخسسروج فسسي المؤمنين على وحتم الكتاب أهل من الكفرة الروم من
فقسسال واليسسسر والعسسسر والمكسسره المنشسسط فسسي حسسال كسسل على معه

ًا {انفسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسروا وثقسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسالً}. خفافسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
ً أبي عن أنس عن زيد بن علي وقال   ًا طلحة: كهول سسسمع ما وشباب

أبسسو قسسرأ رواية وفي قتل حتى فقاتل الشام إلى خرج ثم أحد عذر الله
َءيسسة هسسذه علسسى فسسأتى بسسراءة سسسورة طلحسسة ًا {انفسسروا ال ً خفافسس وثقسسال

استنفرنا ربنا أرى الله} فقال سبيل في وأنفسكم بأموالكم وجاهدوا
ًا ًا شيوخ مسسع غزوت قد الله يرحمك بنوه بني, فقال يا جهزوني وشبان
مسسات حسستى بكر أبي ومع مات حتى وسلم عليه الله صلى الله رسول

فلسسم فمسسات البحسسر فركسسب فأبى عنك نغزو فنحن مات حتى عمر ومع
فيهسسا فدفنوه يتغير فلم أيام تسعة بعد إل فيها يدفنوه جزيرة له يجدوا
البصسسريِ والحسسسن صسسالح وأبسسي وعكرمسسة عباس ابن عن رويِ وهكذا

أنهسم أسسلم بسسن وزيسسد والشسعبي حيسسان بسن ومقاتل عطية بن وسهيل
َءية هذه تفسير في قالوا ًا {انفروا ال ً خفاف ًا وثقالً} كهول وكسسذا وشبان
مجاهسسد وغيرواحسسد, وقسسال حيسسان بسسن ومقاتسسل والضسسحاك عكرمة قال

ًا ًا شبان وقسسال وغيسسره صسسالح أبسسو قسسال وكسسذا ومساكين وأغنياء وشيوخ
ابسسن عسسن العسسوفي مشسساغيل, وقسسال وغيسسر عتيبة: مشسساغيل بن الحكم
ًا تعالى: {انفروا قوله في عباس ًا انفسسروا وثقالً} يقسسول خفاف نشسساط
{انفسسروا مجاهد عن نجيح أبي ابن وقال قتادة قال نشاط, وكذا وغير

ًا والشسسغل والضسسيعة الحاجسسة الثقيسسل, وذا فينا فإن وثقالً} قالوا خفاف
ينفسسروا أن دون يعسسذرهم أن وأبسسى اللسسه فسسأنزل أمسسره بسسه والمتيسسسر

ًا الحسسن أبسي بسسن الحسن وقال منهم كان ما على وثقالً} أيِ {خفاف
ًا البصريِ فسسي العموم مقتضيات من كله وهذا واليسر العسر في أيض

َءيسسسسسسسسسسسسة جريسسسسسسسسسسسسر. ابسسسسسسسسسسسسن اختيسسسسسسسسسسسسار وهسسسسسسسسسسسسذا ال
السسروم دروب إلسسى النفيسسر كان الوزاعي: إذا عمرو أبو المام وقال  
ًا إليها الناس نفر ًا خفاف السسسواحل هسسذه إلسسى النفيسسر كسسان وإذا وركبانسس

ًا إليها نفروا ً خفاف ًا وثقال المسسسألة فسسي تفصسسيل وهسسذا ومشسساة وركبان
وغيرهم الخراساني وعطاء كعب بن ومحمد عباس ابن عن رويِ وقد
َءية هذه أن منهسسم فرقسسة كسسل مسسن نفر تعالى: {فلول بقوله منسوخة ال

قسسوله: السسسديِ الله, وقسسال شاء إن ذلك على الكلم طائفة} وسيأتي
ًا {انفروا ًا وثقالً} يقول خفاف ًا غني ًا وفقير ًا وقوي رجسسل فجاءه وضعيف
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ًا وكان المقداد أنه زعموا يومئذ ًا عظيم أن وسسسأله إليسسه فشسسكا سسسمين
ًا {انفروا يومئذ فنزلت فأبى له يأذن هسسذه نزلسست وثقسسالً} فلمسسا خفاف
َءية ول الضسسعفاء علسسى فقال: {ليسسس الله فنسخها الناس على اشتد ال
لله نصحوا إذا حرج ينفقون ما يجدون ل الذين على ول المرضى على

ورسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسوله}.
عسسن أيسسوب حسسدثنا عليسسة ابسسن حدثنا يعقوب جرير: حدثني ابن وقال  

ًا وسسسلم عليه الله صلى الله رسول مع أيوب أبو شهد قال محمد بسسدر
ًا إل للمسلمين غزاة عن يتخلف لم ثم ًا عام أيسسوب أبو وكان قال واحد

ًا تعالى: {انفروا الله يقول: قال ًا إل أجدني وثقالً} فل خفاف أو خفيف
بقيسسة حسسدثنا السسسكوني عمسسرو بن سعيد جرير: حدثني ابن ثقيلً. وقال

الحبراني راشد أبو حدثني ميسرة بن الرحمن عبد حدثني جرير حدثنا
عليسسه اللسسه صسسلى اللسه رسسسول فارس السود بن المقداد قال: وافيت

ًا وسلم فصسسل وقسسد بحمسص الصسيارفة تسوابيت مسن تابوت على جالس
فقسسال: أتسست إليسسك الله أعذر قد فقلت: له الغزو يريد عظمه من عنها
ًا {انفروا البعوث سورة علينا جريسسر: حسسدثني ابسسن وثقالً} وقال خفاف
ًا وكسسان عمسسرو بن صفوان مع قال: نفرنا الشرعبي زيد بن حيان واليسس
ًا فرأيت الجراجمة إلى الفسوس قبل حمص على ًا شيخ ًا كبير قد هّم

أغسسار فيمسسن راحلتسسه علسسى دمشسسق أهسسل من عينيه على حاجباه سقط
فقسسال حسساجبيه فرفع قال إليك الله أعذر لقد عم يا فقلت إليه فأقبلت

ًا الله استنفرنا أخي ابن يا ً خفاف ثسسم يبتليسسه اللسسه يحبه من إنه أل وثقال
ولم وذكر وصبر شكر من عباده من الله يبتلي وإنما فيبقيه الله يعيده
وبسسذل سسسبيله فسسي النفقسسة فسسي تعسسالى رغب وجل. ثم عز الله إل يعبد

بسسأموالكم فقسسال: {وجاهسسدوا رسسسوله ومرضسساة مرضسساته فسسي المهسسج
هسسذا تعلمسسون} أيِ كنتسسم إن لكسسم خيسسر ذلكم الله سبيل في وأنفسكم

َءخرة الدنيا في لكم خير ً النفقسسة في تغرمون لنكم وال فيغنمكسسم قليل
َءخسسرة في الكرامة من لكم يدخر ما مع الدنيا في عدوكم أموال الله ال
سبيله في للمجاهد الله وسلم: «تكفل عليه الله صلى النبي قال كما
أو أجسسر مسسن نسسال بمسسا منزلسسه إلسسى يسسرده الجنسسة, أو يدخله أن توفاه إن

لكسسم كسسره وهسسو القتسسال عليكسسم تعسسالى: {كتسسب اللسسه قال ولهذا غنيمة
ًا تكرهوا أن وعسى ًا تحبوا أن وعسى لكم خير وهو شيئ شر وهو شيئ

المسسام رواه مسسا القبيسسل هسسذا تعلمسسون} ومسسن ل وأنتسسم يعلم والله لكم
اللسسه رسسسول أّن أنسسس عسسن حميسسد عن عديِ أبي بن محمد حدثنا أحمد
ًا لرجل: «أسلم» قال: أجدني قال وسلم عليه الله صلى قسسال: كارهسس

ًا». كنسسسسسسسسسسسسسسسسسسسست وإن «أسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسلم كارهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
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ْو َءل َءن **  ًا َءكا َءرض ًا َءع ِريب ًا َءق َءفر َءس ًا َءو َءك َءقاِصد ُعو َءب ّت ّ ِكن ل َءلـَسس َءدْت َءو ُعسس ِهسسُم َءب ْي َءل َءع
ّقُة َءن الّش ُفو ِل َءيْح َءس ِه َءو ّل ِو ِبال َءنا َءل ْع َءط َءت َءنا اْس َءرْج َءخ ُكسسْم َءل َءع َءن َءم ُكسسو ِل ْه ُهْم ُي َءسسس ُف ْن َءأ

ّلسسسسسسسسسسسسسسسُه َءلسسسسسسسسسسسسسسسُم َءوال ْع ّنُهسسسسسسسسسسسسسسسْم َءي َءن ِإ ُبو ِذ َءكسسسسسسسسسسسسسسسا  َءل
ًا تعالى يقول   ه صلى النبي عن تخلفوا للذين موبخ وسسلم عليسه الل
ذوو أنهسسم مظهريسسن ذلسسك فسسي استأذنوه بعدما وقعدوا تبوك غزوة في

ًا كسسان فقسسال: {لسسو كسسذلك يكونسسوا ولم أعذار ًا} قسسال عرضسس ابسسن قريبسس
ًا قريبة عباس: غنيمة ًا} أيِ {وسفر ًا قاصد ًا قريب تبعوك} أيِ {ل أيض

المسسسافة الشسسقة} أيِ عليهسسم بعسسدت {ولكن لذلك معك جاءوا لكانوا
استطعنا {لو إليهم رجعتم إذا لكم بالله} أيِ {وسيحلفون الشام إلى

تعالى: الله قال معكم لخرجنا أعذار لنا يكن لم لو معكم} أيِ لخرجنا
لكسسسسسساذبون}. إنهسسسسسسم يعلسسسسسسم واللسسسسسسه أنفسسسسسسسهم {يهلكسسسسسسون

َءفا َءع ّلُه **  َءك ال َءم َءعن َءت ِل ِذن ُهْم َءأ َءى َءل ّت َءن َءح ّيسس َءب َءت َءك َءي َءن َءلسس ِذي ّلسس ْا ا ُقو َءد َءم َءصسس َءلسس ْع َءت َءو
َءن ِبي ِذ َءكا ْل َء ا َءك *  ل ُن ِذ ْأ َءت َءن َءيْس ِذي ّل َءن ا ُنو ْؤِم ِه ُي ّل ِم ِبال ْو َءي ْل ِر َءوا َءِخ ْا َءأن ال ُدو ِهسس َءجا ُي
ِهْم ِل َءوا َءأْم ِهْم ِب ُفِس ْن َءأ ّلسسُه َءو ِليسسٌم َءوال َءن َءع ِقي ّت ْلُم َءمسسا ِبسسا ّن ِإ َءك *   ُن ِذ ْأ َءت َءن َءيْسسس ِذي ّلسس َء ا ل
َءن ُنو ْؤِم ِه ُي ّل ِم ِبال ْو َءي ْل ِر َءوا َءِخ َءبْت ال َءتا ُهْم َءواْر ُب ُلو ُهْم ُق ِهسسْم ِفي َءف ِب ْي َءن َءر ُدو ّد َءر َءتسس  َءي

الرازيِ سليمان بن حصين أبو حدثنا أبي حاتم: حدثنا أبي ابن قال   
بمعاتبسسة سمعتم قال: هل عون عن مسعر عن عيينة بن سفيان حدثنا

لسسم عنسسك اللسسه {عفسسا فقال المعاتبة قبل بالعفو نداء ؟ هذا من أحسن
كمسسا قتسسادة: عسساتبه وغيره. وقال العجلي مورق قال لهم} وكذا أذنت

لهسسم يسسأذن أن فسسي له فرخص النور سورة في التي أنزل ثم تسمعون
منهسسم} شئت لمن فأذن شأنهم لبعض استأذنوك {فإذا فقال شاء إن

َءية. وكذا َءية هذه مجاهد: نزلت الخراساني, وقال عطاء عن رويِ ال ال
أذن فسسإن وسلم عليه الله صلى الله رسول قالوا: استأذنوا أناس في
تعسسالى: {حسستى قسسال فاقعسسدوا, ولهسسذا لكسسم يأذن لم وإن فاقعدوا لكم

الكسساذبين} {وتعلسسم العسسذار إبسسداء فسسي صسسدقوا} أيِ السسذين لك يتبين
القعود في منهم لحد تأذن فلم استأذنوك لما تركتهم هل تعالى يقول
كسسانوا قسسد فسسإنهم الكسساذب مسسن طاعتك إظهار في منهم الصادق لتعلم

فيسسسه. لهسسسم تسسسأذن لسسسم وإن الغسسسزو عسسسن القعسسسود علسسسى مصسسسرين
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يسسؤمن أحسسد الغسسزو عسسن القعود في يستأذنه ل أنه تعالى أخبر ولهذا  

{السسذين الغسسزو عن القعود في فقال: {ليستأذنك} أيِ ورسوله بالله
َءخسسر واليسسوم بالله يؤمنون وأنفسسسهم} لنهسسم بسسأموالهم يجاهسسدوا أن ال
عليسسم {واللسسه وامتثلسسوا بسسادروا إليسسه نسسدبهم ولمسسا قربسسة الجهسساد يسسرون

ل {السسذين لسسه عسسذر ل ممسسن القعود في يستأذنك} أيِ إنما*  بالمتقين
َءخر} أيِ واليوم بالله يؤمنون َءخسسرة السسدار في الله ثواب يرجون ل ال ال

بسسه جئتهسسم مسسا صسسحة في شكت قلوبهم} أيِ {وارتابت أعمالهم على
ً يقسسدمون يتحيسسرون يسترددون} أيِ ريبهسسم فسي {فهسم ويسؤخرون رجل
إلسسى ل هلكى حيارى قوم فهم شيء في ثابتة قدم لهم وليست أخرى

ً لسسه تجسسد فلسسن اللسسه يضسسلل ومسسن هسسؤلء إلسسى ول هسسؤلء .سسسبيل

ْو َءلسس َءو ْا **  ُدو َءرا أ
َءج َء ْلُخسسُرو ْا ا ّدو َءعسس ًة َءلسسُه ل ّد ِكن ُعسس َءلـَسس َءه َءو ِر ّلسسُه َءكسس ُهْم ال َءث َءعسسا ِب ان
ُهْم َءط ّب َءث َءل َءف ِقي ْا َءو ُدو ُع ْق َءع ا َءن َءم ِدي َءقاِع ْل ْو ا َءل ْا *   َءرُجو ُكم َءخ ُكسسْم ّمسسا ِفي ُدو ّ َءزا ِإل

ً َءبال ْا َءخ ُعو َءض ْو ُكْم ول َءل َء ُكُم ِخل َءن ُغو ْب َءة َءي َءنسس ْت ِف ْل ُكسسْم ا ِفي َءن َءو ُعو ُهسسْم َءسسسّما ّلسسُه َءل َءوال
ِليسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسٌم َءن َءع ِلِمي ّظسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا  ِبال

له {لعدوا الغزو إلى معك الخروج} أيِ أرادوا تعالى: {ولو يقول   
أن أبغسسض انبعسساثهم} أيِ اللسه كسسره {ولكسسن له تأهبوا لكانوا عدة} أيِ
ًا معكسسم يخرجسسوا مسسع اقعسسدوا {وقيسسل أخرهسسم {فثبطهسسم} أيِ قسسدر

ًا القاعسسدين} أيِ مسسع لخروجهسسم كراهيتسسه وجسسه تعسسالى بيسسن ثسسم قسسدر
لنهسسم خبسسالً} أيِ إل زادوكسسم مسسا فيكسسم خرجسسوا فقال: {لسسو المؤمنين

ولسسسرعوا الفتنسسة} أيِ يبغسسونكم خللكسسم {ولوضعوا مخذولون جبناء
سسسماعون {وفيكسسم والفتنسسة والبغضاء بالنميمة بينكم والمشي السير

يستنصحونهم وكلمهم لحديثهم ومستحسنون لهم مطيعون لهم} أيِ
المسسؤمنين بيسسن شسسر وقسسوع إلسسى فيسسؤديِ حسسالهم يعلمسسون ل كسسانوا وإن

جريسسر: {وفيكسسم وابسسن أسسسلم بسسن وزيسسد مجاهسسد كسسبير. وقسسال وفسسساد
إليهم, وهسسذا وينقلونها الخبار لهم يسمعون عيون لهم} أيِ سماعون

الحسسوال جميسسع فسسي عام هذا بل معهم بخروجهم اختصاص له يبقى ل
وغيسسره قتسسادة ذهسسب وإليه بالسياق المناسبة في أظهر الول والمعنى

.المفسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسرين مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسن
ذويِ مسسن بلغنسسي فيما استأذنوا الذين إسحاق: كان بن محمد وقال  

وكسسانوا قيسسس بسسن والجسسد سسسلول ابسسن أبسسي بن الله عبد منهم الشرف
ًا فيفسسسدوا معه يخرجوا أن بهم لعلمه الله فثبطهم قومهم في أشراف

يسسدعونهم فيمسسا وطاعة لهم محبة أهل قوم جنده في وكان جنده عليه
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عن تعالى أخبر لهم} ثم سماعون فقال: {وفيكم فيهم لشرفهم إليه

كسسان مسسا يعلسسم بأنه بالظالمين} فأخبر عليم فقال: {والله علمه تمام
تعالى: {لسسو قال يكون, ولهذا كان كيف كان لو يكن لم وما يكون وما

لسسو يكسسون كيسسف حسسالهم عسسن خبالً} فأخبر إل زادوكم ما فيكم خرجوا
نهسسوا لمسسا لعادوا ردوا تعالى: {ولو قال كما خرجوا ما هذا ومع خرجوا

ًا فيهسسم اللسسه علسسم تعسسالى: {ولسسو لكسساذبون} وقسسال وإنهسسم عنسسه خيسسر
أنسسا تعالى: {ولسسو معرضون} وقال وهم لتولوا أسمعهم ولو لسمعهم

إل فعلسسوه مسسا ديسساركم مسسن اخرجسسوا أو أنفسسسكم اقتلوا أن عليهم كتبنا
ًا لكان به يوعظون ما فعلوا أنهم ولو منهم قليل ًا وأشد لهم خير تثبيتسس

ًا َءتيناهم * وإذ ًا لدنا من ل ًا أجر ًا * ولهديناهم عظيم ًا} صراط مسسستقيم
َءيسسسسسسسسسسسسسسسسات كسسسسسسسسسسسسسسسسثيرة. هسسسسسسسسسسسسسسسسذا فسسسسسسسسسسسسسسسسي وال

ِد َءق َءل ْا **  ُو َءغ َءت ْب َءة ا َءن ْت ِف ْل ْبُل ِمن ا ْا َءق ُبو ّل َءق َءك َءو َءر َءل َءى الُُمو ّت َءء َءح ّق َءجآ َءح ْل َءر ا َءهسس َءظ َءو
ِه َءأْمسسسسسسسسسسسسسسسسُر ّلسسسسسسسسسسسسسسسس َءن َءوُهسسسسسسسسسسسسسسسسْم ال ُهو ِر  َءكسسسسسسسسسسسسسسسسا

ًا تعالى يقول   ابتغوا المنافقين: {لقد على السلم عليه لنبيه محرض
وأجسسالوا فكرهسسم أعملسسوا لقسسد المسسور} أيِ لسسك وقلبوا قبل من الفتنة

طويلسسة, مسسدة وإخمسساده دينك وخذلن أصحابك وكيد كيدك في آَراءهم
عن العرب رمته المدينة وسلم عليه الله صلى النبي مقدم أول وذلك
يسسوم اللسسه نصره ومنافقوها, فلما المدينة يهود واحدة, وحاربته قوس

تسسوجه قسسد أمسسر وأصسسحابه: هسسذا أبي بن الله عبد قال كلمته وأعلى بدر
ًا السلم في فدخلوا غسساظهم وأهلسسه السسسلم اللسسه أعز كلما ثم ظاهر

وهسسم الله أمر وظهر الحق جاء تعالى: {حتى قال ولهذا وساءهم ذلك
كسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسارهون}.

ُهْم ْن َءوِم ُقوُل ّمن **  َءذن َءي ْئ َء ّلسسي ا ّنسسي َءول ِت ْف ِة ِفسسي َءأل َءت َءنسس ْت ِف ْل ْا ا ُطو َءق ِإّن َءسسس َءو
َءم ّنسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس َءه َءطسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسٌة َءج َءن َءلُمِحي ِري ِف َءكسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا ْل  ِبا

لي} في {ائذن محمد لك: يا يقول من المنافقين ومن تعالى يقول  
السسروم. نسسساء من الجواريِ بسبب معك تفتني} بالخروج {ول القعود

الفتنسسة فسسي سسسقطوا قسسد سقطوا} أيِ الفتنة في تعالى: {أل الله قال
رومسسان بسسن ويزيد الزهريِ عن إسحاق بن محمد قال كما هذا بقولهم

رسسسول قسسالوا: قسسال وغيرهسسم قتادة بن وعاصم بكر أبي بن الله وعبد
قيسسس بسسن للجسسد جهسسازه فسسي وهسسو يوم وسلمذات عليه الله صلى الله
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؟» فقال: الصفر بني جلد في العام جد يا لك سلمة: «هل بني أخي

رجسسل ما قومي عرف لقد تفتني, فوالله ول لي تأذن أو الله رسول يا
ًا أشد ل أن الصفر بني نساء رأيت إن أخشي مني, وإنى بالنساء عجب

وقسسال: وسسسلم عليسسه اللسسه صلى الله رسول عنه عنهن. فأعرض أصبر
يقسسول مسسن هسسذه: {ومنهسسم نزلت قيس بن الجد لك» ففي أذنت «قد
َءيسسة, أيِ ول لي ائذن بنسسي نسسساء مسسن يخشسسى إنمسسا كسسان إن تفتنسسي} ال

رسسول عسن بتخلفسه الفتنسة مسن فيه سقط فما به ذلك وليس الصفر
أعظسسم. وهكسسذا نفسسسه عن بنفسه والرغبة وسلم عليه الله صلى الله
قيس, بن الجد في نزلت أنها واحد وغير ومجاهد عباس ابن عن رويِ
أن الصسسحيح سلمة. وفي بني أشراف من هذا قيس بن الجد كان وقد

بنسسي يسسا سسسيدكم لهسسم: «مسسن قسسال وسسلم عليسسه الله صلى الله رسول
صلى الله رسول نبخله. فقال أنا على قيس بن ؟» قالوا: الجد سلمة

الجعد الفتى سيدكم البخل! ولكن من أدوأ داء «وأيِ وسلم عليه الله
لمحيطة جهنم تعالى: {وإن معرور» وقوله بن البراء بن بشر البيض

مهسسسسرب. ول محيسسسسص ول عنهسسسسا لهسسسسم محيسسسسد ل بالكسسسسافرين} أيِ

ِإن َءك **  ْب َءنٌة ُتِص َءس ُهْم َءح ْؤ ِإن َءتُس َءك َءو ْب َءبٌة ُتِص ْا ُمِصي ُلو ُقو ْد َءي َءنا َءق ْذ َءخ َءنسسا َءأ َءر َءأْم

ْبُل ِمن ْا َءق ّلو َءو َءت َءي ُهْم َءو َءن ّو ِرُحو ُقل َءف َءنآ ّلن *   َءب ّ ُيِصي َءب َءما ِإل َءت ّلُه َءك َءنا ال َءو َءل ُهسس
َءنسسسسسسسسسا َء ْول َءلسسسسسسسسسى َءم َءع ِه َءو ّلسسسسسسسسس ّكسسسسسسسسسِل ال َءو َءت َءي ْل َءن َءف ُنسسسسسسسسسو ْؤِم ْلُم  ا

لنه له هؤلء بعداوة وسلم عليه الله صلى نبيه وتعالى تبارك يعلم   
ويسسسر يسسسره ممسسا العداء على وظفر فتح أيِ حسنة من أصابه مهما

مسسن أمرنسسا أخسسذنا قسسد يقولوا مصيبة تصبك {وإن ذلك ساءهم أصحابه
فرحون} وهم {ويتولوا هذا قبل من متابعته من احترزنا قد قبل} أيِ

فسسي جسسوابهم إلى وسلم عليه الله صلى الله رسول تعالى الله فأرشد
الله كتب ما إل يصيبنا {لن لهم فقال: {قل} أيِ التامة هذه عداوتهم
وملجؤنسسا سسسيدنا مولنسسا} أيِ {هسسو وقسسدره مشيئته تحت نحن لنا} أيِ
حسبنا وهو عليه متوكلون ونحن المؤمنون} أيِ فليتوكل الله {وعلى

الوكيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسل. ونعسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم

ُقْل َءن َءهْل **  ّبُصو َءر َءنسسآ َءت ّ ِب َءدى ِإل ْيِن ِإْحسس َءي َءن ْلُحْسسس َءنْحسسُن ا ّبسسُص َءو َءر َءت ُكسسْم َءن َءأن ِب

ُكُم َءب ّلُه ُيِصي َءذاٍب ال َءع ِه ّمْن ِب ِد ْو ِعن َءنا َءأ ِدي ْي أ
َء ْا ِب َءو ّبُص َءر َءت ّنا َءف ُكْم ِإ َءع َءن َءم ّبُصو َءر َءت * ّم

ْا ُقْل ُقو ًا َءأنِف ْوع ْو َءط ًا َءأ َءل ّلن َءكْره ّب َءق َءت ُكْم ُي ُكْم ِمن ّن ُتْم ِإ ًا ُكن ْوم َءن َءق ِقي * َءفاِسسس
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َءما ُهْم َءو َءع َءن َءل َءأن َءم َءب ْق ُهْم ُت ْن ُهْم ِم ُت َءقا َءف ّ َءن ُهْم ِإل ّن أ

ْا َء َءفُرو ِه َءك ّل ِه ِبسسال ِل َءرُسسسو ِب َء َءو َءول
َءن ُتو ْأ َءة َءيسسس َء ّ الّصسسسل ُهسسسْم ِإل َءى َءو َءل َءسسسسا َء ُك َءن َءول ُقسسسو ّ ُينِف ُهسسسْم ِإل َءن َءو ُهو ِر  َءكسسسا

تنتظرون بنا} أيِ تربصون {هل محمد يا تعالى: {قل} لهم يقول   
عبسساس ابسسن قسساله بكسسم ظفسسر أو الحسسسنيين} شسسهادة إحسسدى {إل بنسسا

{أن بكسسم ننتظسسر بكسسم} أيِ نسستربص {ونحسسن وغيرهسسم وقتادة ومجاهد
إما هذا أو هذا بكم ننتظر بأيدينا} أيِ أو عنده من بعذاب الله يصيبكم

بقتسسل أو بأيسسدينا} بسسسبي أو عنسسده مسسن بعسسذاب اللسسه يصسسيبكم {أن
ًا أنفقسسوا تعالى: {قل متربصون} وقوله معكم إنا {فتربصوا أو طوعسس
ًا} أيِ منكم يتقبل {لن مكرهين أو طائعين نفقة من أنفقتم مهما كره

ًا كنتم إنكم ل أنهسسم وهسسو ذلك سبب عن تعالى أخبر فاسقين} ثم قوم
تصسسح إنمسسا والعمسسال وبرسسسوله} أيِ بسسالله كفروا {لنهم منهم يتقبل

قصسسد لهسسم ليسسس كسسسالى} أيِ وهسسم إل الصسسلة يسسأتون {ول باليمسسان
كسسارهون} وهسسم {إل ينفقسسون} نفقسسة {ول العمسسل في همة ول صحيح

يمسسل ل اللسه أن وسسسلم عليسسه اللسه صسلى المصدوق الصادق أخبر وقد
ًا. فلهسسذا إل يقبسسل ل طيسسب الله وأن تملوا حتى مسسن اللسسه يقبسسل ل طيبسس

ً ول نفقسسسسة هسسسسؤلء المتقيسسسسن. مسسسسن يتقبسسسسل إنمسسسسا لنسسسسه عمل

َء َءفل َءك **  ْب ْعِج ُهْم ُت ُل َءوا َء َءأْم ُهْم َءول ُد َء ْول َءمسسا َءأ ّن ُد ِإ ِريسس ّلسسُه ُي ُهْم ال َءب ّذ َءعسس ُي َءهسسا ِل ِفسسي ِب
ِة َءيسسسسسسا َءح ْل َءيا ا ْن ّد َءق السسسسسس َءهسسسسسس َءتْز ُهْم َءو ُفُسسسسسسس ُهسسسسسسْم َءأن َءن َءو ِفُرو  َءكسسسسسسا

ول أموالهم تعجبك {فل وسلم عليه الله صلى لرسوله تعالى يقول  
ًا بسسه متعنسسا ما إلى عينيك تمدن تعالى: {ول قال أولدهم} كما أزواجسس

وأبقسسى} وقسسال خيسسر ربسسك ورزق فيه لنفتنهم الدنيا الحياة زهرة منهم
الخيسسرات فسسي لهسسم نسارع وبنين مال من به نمدهم ما أن {أيحسبون

السسدنيا} الحياة في بها ليعذبهم الله يريد {إنما يشعرون} وقوله ل بل
اللسسه, وقسسال سسسبيل فسسي منهسسا والنفقسسة بزكاتهسسا البصسسريِ الحسن قال

ول أمسسوالهم تعجبسسك تقسسديره: فل والمسسؤخر المقسسدم مسسن قتسسادة: هسسذا
َءخرة. واختار في بها ليعذبهم الله يريد إنما الدنيا الحياة في أولدهم ال

{وتزهسسق الحسسسن, وقسسوله القويِ القول الحسن, وهو قول جرير ابن
الكفسسر علسسى يميتهم حين يميتهم أن ويريد كافرون} أيِ وهم أنفسهم

ًا وأشد لهم أنكى ذلك ليكون يكسسون وهذا ذلك من بالله لعذابهم. عياذ
فيسسسسسسسه. هسسسسسسسم فيمسسسسسسسا لهسسسسسسسم السسسسسسسستدراج بسسسسسسساب مسسسسسسسن
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َءن ُفو ِل َءيْح َءو ِه **  ّل ُهْم ِبال ّن ُكْم ِإ َءما َءلِمن ُكْم ُهم َءو ُهْم ّمن ّن ِك َءلـَ ْوٌم َءو َءن َءقسس ُقسسو َءر ْف * َءي

ْو َءن َءلسس ُدو ًا َءيِجسس َءجئسس ْل ْو َءم َءراٍت َءأ َءغسسا ْو َءم ً َءأ َءخل ّد ْا ُمسس ْو ّلسس َءو ِه ّل ْيسس َءل ُهسسْم ِإ َءن َءو َءمُحسسو  َءيْج
وفزعهسسم جزعهسسم عن وسلم عليه الله صلى نبيه تعالى الله يخبر   

ًا إنهم بالله {يحلفون أنهم وهلعهم وفرقهم {وما مؤكدة لمنكم} يمين
السسذيِ فهو يفرقون} أيِ قوم {ولكنهم المر نفس في منكم} أيِ هم

ًا ملجأ} أيِ يجدون {لو الحلف على حملهم ًا به يتحصنون حصن وحسسرز
مسسدخلً} وهسسو {أو الجبسسال فسسي السستي مغارات} وهي {أو به يتحرزون
ومجاهسسد عبسساس ابسسن الثلثسسة في ذلك قال والنفق الرض في السرب
عنكسسم ذهسابهم فسسي يسسرعون يجمحسسون} أيِ وهم إليه {لولوا وقتادة
ًا يخالطونكم إنما لنهم ولكسسن يخسسالطونكم ل أنهسسم وودوا محبة ل كره

السسسلم لن وغسسم وحسسزن هسسم فسسي يزالسسون ل ولهسسذا أحكام للضرورة
المسسسلمون سسسر كلمسسا ورفعسسة, فلهسسذا ونصسسر عسسز فسسي يسسزال ل وأهله

{لسسو قسسال ولهسسذا المسسؤمنين يخسسالطوا ل أن يسسودون فهسسم ذلسسك ساءهم
ً أو مغسسارات أو ملجسسأ يجسسدون يجمحسسون}. وهسسم إليسسه لولسسوا مسسدخل

ُهْم ْن َءوِم َءك ّمن **  ْلِمُز َءقاِت ِفي َءي َءد ِإْن الّص ْا َءف ُطسسو ْع َءهسسا ُأ ْن ْا ِم ِإن َءرُضسسو ّلسسْم َءو
ْا ْو َءطسس ْع َءهسسا ُي َءذا ِمن َءن ُهسسْم ِإ ُطو َءخ ْو َءيْسسس َءلسس َءو ُهسسْم *   ّن أ

ْا َء ْو ُهُم َءمسسآ َءرُضسس َءتسسا ّلسسُه آَ ال
ُلُه َءرُسو ْا َءو ُلو َءقا َءنا َءو ُب ّلُه َءحْس َءنا ال ِتي ْؤ ُي ّلُه َءس ِه ِمسسن ال ِل ُلُه َءفْضسس َءرُسسسو ّنسسآ َءو َءلسسى ِإ ِإ

ِه ّلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس َءن ال ُبسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسو  َءراِغ
يعيب يلمزك} أيِ {من المنافقين ومن تعالى: {ومنهم} أيِ يقول   

وهسسم ذلسسك فسسي ويتهمسسك فرقتهسسا {الصدقات} إذا {في} قسم عليك
لحظ ينكرون وإنما للدين ينكرون ل هذا مع وهم المأبونون المتهمون

هسسم إذا منهسسا يعطسسوا لسسم وإن رضسسوا منهسسا أعطوا {فإن ولهذا أنفسهم
بسسن داود جريسسج: أخسسبرني ابن لنفسهم, قال يغضبون يسخطون} أيِ

هاهنسسا قسمها بصدقة وسلم عليه الله صلى النبي أتى قال عاصم أبي
بالعسسدل هذا فقال: ما النصار من رجل ووراءه قال ذهبت حتى وههنا

َءية, وقال هذه فنزلت فسسي يلمسسزك مسسن قسسوله: {ومنهسسم فسسي قتسسادة ال
لناأن الصدقات, وذكر في عليك يطعن من الصدقات} يقول: ومنهم

ً عليسسه اللسسه صسسلى النبي أتى بأعرابية عهد حديث البادية أهل من رجل
ًا يقسم وهو وسلم أمرك الله كان لئن والله محمد يا فقال وفضة ذهب

فمسسن وسلم: «ويلك عليه الله صلى الله نبي فقال عدلت ما تعدل أن
وأشباهه هذا الله: «احذروا نبي قال ؟» ثم بعديِ عليك يعدل الذيِ ذا

خرجوا فإذا تراقيهم يجاوز ل القرآَن يقرءون هذا أشباه أمتي في فإن
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لنسسا فاقتلوهم» وذكسسر خرجوا إذا ثم فاقتلوهم خرجوا إذا ثم فاقتلوهم

مسسا بيده نفسي يقول: «والذيِ كان وسلم عليه الله صلى الله نبي أن
خسسسسسسازن». أنسسسسسسا إنمسسسسسسا أمنعكمسسسسسسوه ول شسسسسسسيئا أعطيكسسسسسسم

الزهسسريِ حسسديث من الشيخان رواه ما يشبه قتادة ذكره الذيِ وهذا  
واسسسمه الخويصسسرة ذيِ قصسسة فسسي سسسعيد أبسسي عسسن سسسلمة أبسسي عسسن

قسسسم حيسسن وسسسلم عليسسه اللسسه صلى النبي على اعترض لما حرقوص
خبسست فقسسال: «لقسسد تعسسدل لسسم فإنسسك لسسه: اعسسدل فقسسال حنيسسن غنسسائم

عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول قسسال أعسسدل» ثسسم أكن لم إن وخسرت
ًا: «إنه رآَه وقد وسلم أحسسدكم يحقر قوم هذا ضئضىء من يخرج مقفي
مسسروق السسدين مسسن يمرقسسون صسسيامهم مسسع وصسسيامه صلتهم مع صلته

تحسست قتلسسى شسسر فإنهم فاقتلوهم لقيتموهم فأينما الرمية من السهم
ًا تعالى قال ثم الحديث بقية السماء» وذكر أديم هو ما على لهم منبه
ورسسسوله اللسسه آَتسساهم مسسا رضسسوا أنهسسم فقسسال: {ولسسو ذلك من لهم خير

اللسسه إلسسى إنسسا ورسسسوله فضسسله مسسن اللسسه سسسيؤتينا اللسسه حسسسبنا وقسسالوا
َءية هذه راغبون} فتضمنت ًا الكريمة ال ًا أدب ًا عظيم ًا وسر حيث شريف

قسسوله: وهو وحده الله على والتوكل ورسوله الله آَتاه بما الرضا جعل
التوفيسسق فسسي وحسسده اللسسه إلسسى الرغبسسة الله}, وكسسذلك حسبنا {وقالوا
زواجسسره وترك أوامره وامتثال وسلم عليه الله صلى الرسول لطاعة

بآثسسسسسسسسسسسسساره. والقتفسسسسسسسسسسسسساء أخبسسسسسسسسسسسسساره وتصسسسسسسسسسسسسسديق

َءمسسا ّن ِإ َءقاُت **  َءد ِء الّصسس َءرآَ َءقسس ُف ْل ِكيِن ِل َءسسسا َءم ْل َءن َءوا ِلي َءعسساِم ْل َءهسسا َءوا ْي َءل ِة َءع َءفسس ّل َءؤ ْلُم َءوا
ُهْم ُب ُلو ِفي ُق َءقاِب َءو َءن الّر ِرِمي َءغا ْل ِفي َءوا ِبيِل َءو ِه َءس ّل ْبِن ال ِبيِل َءوا َءضسسًة الّس ِري َءف

َءن ِه ّمسسسسسسسسسسسس ّلسسسسسسسسسسسس ّلسسسسسسسسسسسسُه ال ِليسسسسسسسسسسسسٌم َءوال ِكيسسسسسسسسسسسسٌم َءع  َءح
عليه الله صلى النبي على الجهلة المنافقين اعتراض تعالى ذكر لما  

السسذيِ هسسو أنسسه تعسسالى بيسسن الصسسدقات قسسسم فسسي إيسساه ولمزهم وسلم
أحسسد إلسسى قسسسمها يكسسل ولسسم بنفسه أمرها وتولى حكمها وبين قسمها

من سننه في داود أبو المام رواه كما المذكورين لهؤلء فجزأها غيره
عن نعيم بن زياد عن ضعف وفيه أنعم بن زياد بن الرحمن عبد حديث

اللسسه صسسلى النبي قال: أتيت عنه الله رضي الصدائي الحارث بن زياد
لسسه: فقسسال الصسسدقة من فقال: أعطني رجل فأتى فبايعته وسلم عليه
فيهسسا حكسسم حسستى الصدقات في غيره ول نبي بحكم يرض لم الله «إن
أعطيتسسك» وقسسد الجسسزاء تلسسك من كنت فإن أصناف ثمانية فجزأها هو

لها الدفع استيعاب يجب هل الثمانية الصناف هذه في العلماء اختلف
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قسسول وهسسو ذلك يجب (أحدهما) أنه قولين على ؟ منها أمكن ما إلى أو

وجماعسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة. الشسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسافعي
منهسسا واحسسد إلسسى السسدفع يجسسوز بسسل اسسستيعابها يجسسب ل والثاني) أنه(  

مسسن وجماعسسة مالك قول وهو الباقين وجود مع الصدقة جميع ويعطي
وسسسعيد العاليسسة وأبسسو عباس وابن وحذيفة عمر منهم والخلف السلف

عامسسة جماعسسة قسسول جرير: وهو ابن مهران, قال بن وميمون جبير بن
المصسسرف لبيان ههنا الصناف ذكرت فإنما هذا العلم, وعلى أهل من

هسسذا غير مكان والمآخذ الحجاج العطاء. ولوجوه استيعاب لوجوب ل
مسسن أحسسوج لنهسسم البقيسسة علسسى ههنسسا الفقسسراء قسسدم أعلم, وإنمسسا والله

أن حنيفسسة أبسسي وحاجتهم, وعند فاقتهم ولشدة المشهور على غيرهم
ً أسوأ المسكين جريسسر: ابسسن وقسسال أحمد قال كما وهو الفقير من حال

قسسال: قسسال محمسسد عسسن عسسون ابن أنبأنا علية ابن حدثنا يعقوب حدثني
الفقيسسر لسه, ولكسسن مسسال ل بالسسذيِ ليسسس عنسسه: الفقيسسر الله رضي عمر

عنسسدنا, والجمهسسور المحسسارف عليسسة: الخلسسق ابن قال الكسب الخلق
زيد. وابن البصريِ والحسن ومجاهد عباس ابن عن ورويِ خلفه على

يسسسأل ل السسذيِ المتعفسسف هسسو الفقيسسر أن واحسسد وغير جرير ابن واختار
ًا الناس وقسسال النسساس ويتبسسع ويطسسوف يسسسأل الذيِ هو والمسكين شيئ

الثسسوريِ وقسسال الجسم الصحيح والمسكين زمانة به من قتادة: الفقير
الثسسوريِ سسسفيان المهسساجرين, قسسال فقراء هم إبراهيم عن منصور عن

ًا منهسسا العراب يعطى ول يعني جسسبير بسسن سسسعيد عسسن رويِ وكسسذا شسسيئ
أبسسسسسسسسزى. بسسسسسسسسن الرحمسسسسسسسسن عبسسسسسسسسد بسسسسسسسسن وسسسسسسسسسعيد

المسساكين إنما مساكين المسلمين لفقراء تقولوا عكرمة: ل وقال  
الثمانيسسة. فأمسسا الصسسناف مسسن بكل تتعلق أحاديث ولنذكر الكتاب أهل

وسسسلم: عليسسه اللسسه صلى الله رسول قال: قال عمر ابن فعن الفقراء
داود وأبسسو أحمسسد سسسويِ» رواه مسسرة لسسذيِ ول لغنسسي الصسسدقة تحل «ل

ًا والترمذيِ, ولحمد مثلسسه هريسسرة أبسسي عسسن ماجه وابن والنسائي أيض
النسسبي أتيسسا أنهمسسا أخسسبراه رجلين أن الخيار بن عديِ بن الله عبيد وعن
فرآَهما البصر فيهما فقلب الصدقة من يسألنه وسلم عليه الله صلى

لقسسويِ ول لغنسسي فيهسسا ولحسسظ أعطيتكمسسا شسسئتما فقسسال: «إن جلسسدين
أبسسي ابسسن وقال قويِ بإسناد والنسائي داود وأبو أحمد مكتسب» رواه

رضسسي عمر قرأ قال العبسي بكر والتعديل: أبو الجرح كتاب في حاتم
عنسسه روى الكتسساب أهسسل للفقراء} قال: هسسم الصدقات {إنما عنه الله
ًا غريسسب قسسول {قلت} وهسسذا ذلك يقول أبي سمعت نافع بن عمر جسسد

علسسى حسساتم أبسسو ينسسص لسسم وإن هسسذا بكسسر أبسسا فإن السناد صحة بتقدير
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هريسسرة أبسسي فعسسن المسسساكين المجهسسول, وأمسسا حكسسم في لكنه جهالته
قسسال: «ليسسس وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى الله رسول أن عنه الله رضي

اللقمسسة فسسترده النسساس علسسى يطسسوف السسذيِ الطسسواف بهسسذا المسسسكين
؟ اللسسه رسسسول يسسا المسكين فمن قالوا والتمرتان واللقمتان, والتمرة

يسسسأل ول عليسسه فيتصسسدق لسسه يفطن يغنيه, ول غنى يجد ل «الذيِ قال
ًا» رواه النسساس الجبسساة فهسسم عليهسسا العسساملون الشسسيخان. وأمسسا شسسيئ

مسسن يكونسسوا أن يجسسوز ول ذلسسك علسسى قسسسطا منسسه يستحقون والسعاة
الصسسدقة عليهسسم تحرم الذين وسلم عليه الله صلى الله رسول أقرباء

الحارث, أنه بن ربيعة بن المطلب عبد عن مسلم صحيح في ثبت لما
عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول يسألن العباس بن والفضل هو انطلق
لمحمسسد تحسسل ل الصسسدقة فقال: «إن الصدقة على ليستعملهما وسلم

َءل ول فأقسام قلوبهم المؤلفة الناس». وأما أوساخا هي محمد, إنما ل
وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى النسسبي أعطسسى ليسلم, كمسسا يعطى من منهم

ًا, قال: فلسسم شهدها كان حنين, وقد غنائم من أمية بن صفوان مشرك
النسساس أبغسسض كسسان أن بعسسد إلسسي النسساس أحب صار حتى يعطيني يزل

المبسسارك, ابسسن أنبأنسسا عديِ بن زكريا أحمد: حدثنا المام قال إلي, كما
أميسسة بسسن صسسفوان عن المسيب بن سعيد عن الزهريِ عن يونس عن

وإنسه حنيسسن يسسوم وسسسلم عليسسه اللسه صسلى اللسسه رسسسول قال: أعطاني
إلسسي, النسساس لحسسب إنسسه حسستى يعطينسسي زال إلسسي, فمسسا الناس لبغض
مسسن به, ومنهم الزهريِ عن يونس حديث من والترمذيِ مسلم ورواه
ًا حنين يوم أعطى قلبه, كما ويثبت إسلمه ليحسن يعطى جماعة أيض

لعطسسي «إنسسي البسسل, وقسسال من مائة وأشرافهم الطلقاء صناديد من
نسار فسسي وجهسه علسى اللسه يكبه أن خشية منه إلي أحب وغيره الرجل

ًا أن سعيد أبي عن الصحيحين جهنم». وفي صسسلى النبي إلى بعث علي
نفسسر: أربعة بين اليمن, فقسمها من تربتها في بذهبية وسلم عليه الله

الخيسسر, علثسسة, وزيسسد بسسن بسسدر, وعلقمسسة بن حابس, وعيينة بن القرع
نظرائسسه, إسسسلم مسسن يرجسسى لمسسا يعطسسى مسسن «أتألفهم» ومنهم وقال

حسسوزة عسسن ليسسدفع يليسسه, أو ممسسن الصسسدقات ليجبي يعطى من ومنهم
كتسسب فسسي هسسذا تفصسسيل البلد, ومحسسل أطسسراف من الضرر المسلمين

أعلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم. الفسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسروع, واللسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه
؟ وسلم عليه الله صلى النبي بعد السلم على المؤلفة تعطى وهل  

يعطون ل وجماعة: أنهم والشعبي وعامر عمر عن خلف, فرويِ فيه
لهسسم البلد, وأذل فسسي لهسسم ومكن وأهله السلم أعز قد الله لن بعده

قسسد والسسسلم الصلة عليه لنه يعطون آَخرون: بل العباد, وقال رقاب
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فيصرف إليه يحتاج قد أمر هوازن, وهذا وكسر مكة فتح بعد أعطاهم

حيسسان بسسن ومقاتسسل البصسسريِ الحسسسن عسسن فسسرويِ الرقاب إليهم. وأما
زيسسد وابسسن والزهسسريِ والنخعسسي جسسبير بسسن وسعيد العزيز عبد بن وعمر
قسسول نحسسوه, وهسسو الشسسعريِ موسسسى أبسسي عن المكاتبون, ورويِ أنهم

عنهمسسسسسسسسسسا. اللسسسسسسسسسسه رضسسسسسسسسسسي والليسسسسسسسسسسث الشسسسسسسسسسسافعي
الزكاة, وهو من الرقبة تعتق أن بأس والحسن: ل عباس ابن وقال  

يعطسسي أن مسسن أعسسم الرقسساب أن وإسسسحاق, أيِ ومالسسك أحمسسد مذهب
العتاق ثواب في ورد استقللً, وقد فيعتقها رقبة يشتريِ أو المكاتب

ًا منها عضو بكل يعتق الله كثيرة, وأن أحاديث الرقبة وفك مسسن عضسسو
العمسسل جنسسس مسسن الجزاء لن إل ذاك بالفرج, وما الفرج حتى معتقها
عنسسه, اللسسه رضسسي هريسسرة أبي تعملون} وعن كنتم ما إل تجزون {وما

عسسونهم: اللسسه علسسى حسسق قال: «ثلثسسة وسلم عليه الله صلى النبي أن
يريد الذيِ الداء, والناكح يريد الذيِ الله, والمكاتب سبيل في الغازيِ

المسسسند داود, وفسسي أبسسا إل السسسنن وأهسسل أحمد المام العفاف» رواه
علسسى دلنسسي اللسسه رسول فقال: يا رجل قال: جاء عازب بن البراء عن

النسسمة فقسال: «أعتسق ؟ النسار من ويباعدني الجنة من يقربني عمل
ًا ليسسسا أو الله رسول الرقبة» فقال: يا وفك قسسال: «ل, عتسسق ؟ واحسسد

ثمنهسسا» وأمسسا فسسي تعيسسن أن الرقبسسة بعتقهسسا, وفسسك تفسسرد أن النسسسمة
ًا ضمن أو حمالة تحمل فمنهم: من أقسام فهم الغارمون فلزمسسه دينسس
يدفع فهؤلء تاب ثم معصية في أو دينه أداء في غرم أو بماله فأجحف

قسسال: الهللسسي مخارق بن قبيصة حديث الباب هذا في إليهم, والصل
فيهسسا, أسسسأله وسسسلم عليه الله صلى الله رسول فأتيت حمالة تحملت

قسسال: «يسسا بهسسا» قسسال: ثسسم لسسك فنسسأمر الصسسدقة تأتينا حتى «أقم فقال
لسسه فحلت حمالة تحمل ثلثة: رجل لحد إل تحل ل المسألة إن قبيصة

مسساله اجتسساحت جائحسسة أصابته يمسك, ورجل ثم يصيبها حتى المسألة
ًا يصيب حتى المسألة له فحلت ًا قسسال أو س عيش من قوام مسسن سسسداد
قرابسسة مسسن الحجا ذويِ من ثلثة يقوم حتى فاقة أصابته ورجل س عيش
ًا أصابت لقد فيقولون قومه يصسيب حستى المسألة له فحلت فاقة فلن
ًا ًا قال أو س عيش من قوام المسألة من سواهن فما س عيش من سداد

ًا» رواه صسساحبها يأكلهسسا سحت قسسال: سسسعيد أبسسي مسسسلم, وعسسن سسسحت
ثمسسار فسسي وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسول عهد في رجل أصيب
وسسسلم: «تصسسدقوا عليسسه اللسسه صسسلى النسسبي دينسسه, فقسسال فكثر ابتاعها

صلى النبي دينه, فقال وفاء ذلك يبلغ فلم عليه الناس عليه» فتصدق
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ذلسسك» رواه إل لكم وليس وجدتم ما لغرمائه: «خذوا وسلم عليه الله

مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسلم.
عسسن موسسسى بن صدقة الصمد, أنبأنا عبد أحمد: حدثنا المام وقال  
عبسسد عسسن المصرين قاضي عن يزيد بن قيس عن الجوني عمران أبي

وسسلم: عليسه اللسه صسلى اللسه رسسول قال: قال بكر أبي بن الرحمن
فيقول: يا يديه بين يوقف حتى القيامة يوم الدين بصاحب الله «يدعو

فيقول: يسسا ؟ الناس حقوق ضيعت وفيم الدين هذا أخذت فيم آَدم ابن
أتسسى ولكسسن أضسسيع ولسسم أشسسرب ولم آَكل فلم أخذته أني تعلم إنك رب

عبسسديِ صسسدق الله وضيعة. فيقول وإما سرق وإما حرق إما يديِ على
كفسسة فسسي فيضسسعه بشسسيء اللسسه اليوم, فيسسدعو عنك قضى من أحق أنا

اللسسه بفضسسل الجنسسة سسسيئاته, فيسسدخل علسسى حسسسناته فترجسسح ميزانسسه
فسسي لهسسم حسسق ل السسذين الغسسزاة فمنهسسم الله سبيل في ورحمته» وأما
اللسسه سسسبيل مسسن والحج وإسحاق والحسن أحمد المام الديوان, وعند

معسسه ليسسس بلد في المجتاز وهوالمسافر السبيل ابن الحديث, وكذلك
إلسسى يكفيسسه مسسا الصسسدقات من سفره, فيعطى على به يستعين شيء
بلسسده مسسن سفر إنشاء أراد فيمن الحكم مال, وهكذا له كان وإن بلده

وإيسسابه. ذهسسابه فسسي كفسسايته الزكاة مال من شيء, فيعطى معه وليس
َءية ذلك على والدليل حديث من ماجه وابن داود أبو المام رواه وما ال

اللسسه رضي سعيد أبي عن يسار بن عطاء عن أسلم بن زيد عن معمر
الصسسدقة تحسسل وسسسلم: «ل عليه الله صلى الله رسول عنه, قال: قال

غسسارم, أو بمسساله, أو اشسستراها رجسسل أو عليها لخمسة: العامل إل لغني
لغنسسي» وقسسد فأهسسدى منها عليه تصدق مسكين الله, أو سبيل في غاز

عسسن داود مرسسسلً, ولبسسي عطاء عن أسلم بن زيد عن السفيانان رواه
الله صلى الله رسول قال: قال الخدريِ سعيد أبي عن العوفي عطية
أو السسسبيل وابن الله سبيل في إل لغني الصدقة تحل وسلم: «ل عليه
ًا الله} أيِ من يدعوك» وقوله: {فريضة أو لك فيهديِ فقير جار حكم

ًا ه بتقدير مقدر ه وقسسمه وفرضسه الل عليسم حكيسم} أيِ عليسم {والل
ويفعلسسه يقوله {حكيم} فيما عباده وبمصالح وبواطنها المور بظواهر

سسسسسسواه. رب ول هسسسسسو إل إلسسسسسه بسسسسسه, ل ويحكسسسسسم ويشسسسسسرعه

ُهُم ْن َءوِم َءن **  ِذي ّل َءن ا ُذو ْؤ ِبسسّي ُيسس ّن َءن ال ُلسسو ُقو ِي َءو َءو ُذٌن ُهسس ُذُن ُقسسْل ُأ ٍر ُأ ْيسس ُكسسْم َءخ ّل
ْؤِمُن ِه ُي ّل ْؤِمُن ِبال ُي َءن َءو ِني ْؤِم ْلُم َءمٌة ِل َءرْح َءن َءو ِذي ّل ْا ّل ُنو َءم ُكْم آَ َءن ِمن ِذي ّل َءن َءوا ُذو ْؤ ُيسس

َءل ِه َءرُسسسسسسسسسسسسو ّلسسسسسسسسسسس َءذاٌب َءلُهسسسسسسسسسسسْم ال ِليسسسسسسسسسسسٌم َءعسسسسسسسسسسس  َءأ
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عليه الله صلى الله رسول يؤذون قوم المنافقين ومن تعالى يقول  

ًا لسسه قسسال من أذن} أيِ {هو فيه, ويقولون بالكلم وسلم صسسدقه شسسيئ
عسسن معنسساه صسسدقنا. رويِ له وحلفنا جئناه صدقه, فإذا حدثه ومن فينا
لكسسم} أيِ خيسسر أذن تعالى: {قل الله وقتادة. قال ومجاهد عباس ابن
ويسسؤمن بسسالله {يسسؤمن الكسساذب مسسن الصسسادق يعسسرف خيسسر أذن هسسو

منكسسم} أيِ آَمنسسوا للسسذين {ورحمسسة المسسؤمنين ويصدق للمؤمنين} أيِ
لهسسم اللسسه رسسسول يؤذون {والذين قال ولهذا الكافرين على حجة وهو

أليسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم}. عسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسذاب

َءن ُفو ِل َءيْح ِه **  ّل ُكْم ِبال ُكْم َءل ُيْرُضسسو ّلسسُه ِل ُلُه َءوال َءرُسسسو ّق َءو َءحسس ُه َءأن َءأ ِإن ُيْرُضسسو
ْا ُنو َءن َءكا ِني ْؤِم َءلْم ُم َءأ ْا *   َءو َءلُم ْع ّنُه َءي ِد َءمن َءأ ِد َءحا َءه ُي ّلسس َءلُه ال َءرُسسسو َءأّن َءو َءر َءلسسُه َءفسس َءنسسا

َءم ّنسسسسسسسس َءه ًا َءج ِلسسسسسسسسد َءهسسسسسسسسا َءخا َءك ِفي ِلسسسسسسسس ُيِ َءذ ْلِخسسسسسسسسْز ِظيسسسسسسسسُم ا َءع ْل  ا
َءيسسة. لكم بالله تعالى: {يحلفون قوله في قتادة قال   ليرضسسوكم} ال
ً أن لنسسا ذكسسر قال لخيارنسسا هسسؤلء إن قسسال: واللسسه المنسسافقين مسسن رجل

ًا, لهسسم محمد يقول ما كان وإن وأشرافنا الحميسسر. قسسال: مسسن شسسر حق
ولنست لحق محمد يقول ما فقال: والله المسلمين من رجل فسمعها

عليسسه اللسسه صسسلى النسسبي إلى الرجل بها قال: فسعى, الحمار من أشر
الذيِ على حملك «ما فقال فدعاه الرجل إلى فأخبره, فأرسل وسلم
الرجسسل ذلسسك, وجعسسل قسسال مسسا بسسالله ويحلسسف يلتعسسن ؟» فجعسسل قلسست

َءيسسة. الله الكاذب, فأنزل وكذب الصادق صدق يقول: اللهم المسلم ال
َءية, أيِ الله يحادد من أنه يعلموا تعالى: {ألم وقوله ألسسم ورسوله} ال

وخسسالفه, وحسساربه شاقه أيِ وجل عز الله حاد من أنه ويعلموا يتحققوا
ًا جهنسسم نسسار له {فأن حد في ورسوله والله حد في وكان فيهسسا} خالسسد

ًا أيِ ًا, {وذلك مهان العظيسسم السسذل هسسو وهسسذا العظيم} أيِ الخزيِ معذب
الكسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسبير. والشسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسقاء

َءذُر َءيْح َءن **  ُقو ِف َءنا ْلُم َءل َءأن ا َءنّز ِهْم ُت ْي َءل ٌة َءع َءر ُهْم ُسو ُئ ّب َءن َءما ُت ِهم ِفي ِب ِب ُلسسو ُقسسِل ُق
ْا َءو ُء ِز ْه َءت َءه ِإّن اْسسسسسسسسسس ّلسسسسسسسسس ِرٌج ال َءن ّمسسسسسسسسسا ُمْخسسسسسسسسس َءذُرو  َءتْحسسسسسسسسس

يفشي ل أن الله عسى يقولون ثم بينهم القول مجاهد: يقولون قال  
َءية هذا, وهذه سرنا علينا حيسسوك جسساءوك تعالى: {وإذا بقوله شبيهة ال

نقسسول بمسسا اللسسه يعسسذبنا لول أنفسهم في ويقولون الله به يحيك لم بما
َءيسسة: {قسسل هسسذه فسسي المصير}, وقال فبئس يصلونها جهنم حسبهم ال
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رسسسوله على سينزل الله إن تحذرون} أيِ ما مخرج الله إن استهزئوا

فسسي الذين حسب تعالى: {أم أمركم, كقوله له ويبين به يفضحكم ما
فسي ولتعرفنهسم س قوله إلى س أضغانهم الله يخرج لن أن مرض قلوبهم

َءيسسة, ولهسسذا لحن السسسورة هسسذه تسسسمى قتسسادة: كسسانت قسسال القول} ال
.المنسسسسسسسسسسسسسسسسسسافقين فاضسسسسسسسسسسسسسسسسسسحة الفاضسسسسسسسسسسسسسسسسسسحة

ِئن َءل َءو ُهْم **  َءت ْل أ
َء ُلّن َءس ُقسسو َءي َءمسسا َءل ّن ّنسسا ِإ َءعسسُب َءنُخسسوُض ُك ْل َءن ِه ُقسسْل َءو ّل ِبسسال أ

ِه َء ِت َءيسسا َءوآَ
ِه ِل َءرُسو ُتْم َءو َءن ُكن ُءو ِز ْه َءت َء َءتْسسس ْا *  ل ِذُرو َءتسس ْع ْد َءت ُتسْم َءقسس َءفْر َءد َءك ْعس ُكْم َءب ِن َءمسا ِإن ِإي

ْعسسُف ٍة َءعسسن ّن َءفسس ِئ ُكسسْم َءطآ ْن ّذْب ّم َءعسس َءفسسًة ُن ِئ ُهْم َءطآ ّن أ
َء ْا ِبسس ُنو َءن َءكسسا ِرِميسس  ُمْج

قالوا: وغيره القرظي كعب بن محمد المديني: عن معشر أبو قال   
ًا أرغبنا إل هؤلء قراءنا أرى المنافقين: ما من رجل قال وأكسسذبنا بطون

عليسسه الله صلى الله رسول إلى ذلك اللقاء. فرفع عند ألسنة, وأجبننا
وركسسب ارتحل وقد وسلم عليه الله صلى الله رسول إلى فجاء وسلم
للسسه ونلعسسب. فقسسال: {أبسسا نخسسوض كنسسا إنما الله رسول فقال: يا ناقته
مجرميسسن} وإن كسسانوا سسس قسسوله إلسسى سسس تستهزئون كنتم ورسوله وآَياته
عليسسه اللسسه صسسلى الله رسول إليه يلتفت وما الحجارة لتسفعان رجليه
وسسلم. وقسسال عليسسه اللسسه صسسلى الله رسول بنسعة متعلق وهو وسلم

عبسسد عن أسلم بن زيد عن سعد بن هشام وهب: أخبرني بن الله عبد
رأيسست مجلسسس: مسسا فسسي تبسسوك غزوة في رجل قال: قال عمر بن الله
ًا أرغب هؤلء قرائنا مثل ًا أكذب ول بطون اللقسساء. عنسسد أجبسسن ول ألسن

اللسسه رسسسول لخسسبرن منسسافق ولكنسسك المسجد: كذبت في رجل فقال
وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسول ذلك فبلغ وسلم عليه الله صلى
ًا رأيتسسه أنسسا عمسسر بن الله عبد القرآَن, فقال ونزل ناقسسة بحقسسب متعلقسس

رسول يا يقول الحجارة, وهو تنكبه وسلم عليه الله صلى الله رسول
يقسسول: وسلم عليه الله صلى الله ورسول ونلعب نخوض كنا إنما الله
َءية. وقسسد كنتم ورسوله وآَياته لله {أبا عسسن الليسسث رواه تستهزئون} ال

هسسسسسسسسسذا. مسسسسسسسسسن بنحسسسسسسسسسو سسسسسسسسسسعيد بسسسسسسسسسن هشسسسسسسسسسام
بن وديعة منهم المنافقين من جماعة من كان وقد إسحاق ابن وقال  

أشسجع مسن عسوف, ورجسل بسن عمسرو بسن زيسد بن أمية بني أخو ثابت
اللسسه رسول مع حمير, يسيرون بن مخشي له يقال سلمة لبني حليف
لبعسسض: بعضسسهم فقسسال تبسسوك إلسسى منطلق وهو وسلم عليه الله صلى

ًا بعضهم العرب كقتال الصفر بني جلد أتحسبون لكأنسسا واللسسه ؟ بعضسس
ًا بكم ًا في مقرنين غد ًا الحبال, إرجاف مخشسسي فقال للمؤمنين وترهيب
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مائسسة منسسا رجل كل يضرب أن على أقاضي أن لوددت حمير: والله بن

الله رسول هذه, وقال لمقالتكم قرآَن فينا ينزل أن نغلب جلدة, وإننا
فسسإنهم القوم «أدرك ياسر بن لعمار بلغني فيما وسلم عليه الله صلى

وكسسذا» كسسذا قلتم بلى فقل أنكروا فإن قالوا عما فاسألهم احترقوا قد
عليسسه اللسسه صلى الله رسول فأتوا لهم ذلك فقال عمار إليهم فانطلق

علسسى واقسسف اللسسه ورسسسول ثسسابت بن وديعة فقال إليه يعتذرون وسلم
نخسسوض كنسسا إنمسسا الله رسول بحقبها: يا آَخذ وهو يقول راحلته, فجعل

واسسسم اسسسمي بسسي قعد الله رسول حمير: يا بن مخشي فقال ونلعب
َءيسسة هذه في عنه عفي الذيِ فكان أبي فتسسسمى حميسسر بسسن مخشسسي ال
ًا يقتسسل أن الله وسأل الرحمن عبد يسسوم مكسسانه, فقتسسل يعلسسم ل شسسهيد

أثسسسسسسسسسسسسر. لسسسسسسسسسسسسه يوجسسسسسسسسسسسسد ولسسسسسسسسسسسسم اليمامسسسسسسسسسسسسة
ونلعسسب} قسسال: نخسسوض كنا إنما ليقولن سألتهم {ولئن قتادة وقال  

مسسن وركسسب تبسسوك غسسزوة فسسي وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى النسسبي فبينمسسا
السسروم قصسسور يفتح هذاأن يديه, فقالوا: يظن بين يسيرون المنافقين
علسسى وسسسلم عليه الله صلى نبيه الله هيهات, فأطلع هيهات وحصونها

وكسسذا» كسسذا «قلتم فقال النفر} فدعاهم بهؤلء {علّي قالوا, فقال ما
َءيسسة: هسسذه تفسير في عكرمة ونلعب. وقال نخوض إل كنا ما فحلفوا ال

أنسسا آَيسسة أسسسمع إنسسي اللهسسم يقول عنه عفا الله شاء إن ممن رجل كان
وفاتي فاجعل القلوب, اللهم منها وتجب الجلود منها تقشعر بها أعنى
ً دفنسست. قسسال: أنسسا كفنسست أنسسا غسسسلت أنسسا أحد يقول ل سبيلك في قتل

غيسسره. وجسسد وقسسد إل المسسسلمين من أحد من فما اليمامة يوم فأصيب
السسذيِ المقسسال بهسسذا إيمسسانكم} أيِ بعسسد كفرتسسم قد تعتذروا وقوله: {ل
يعفسى ل طائفسسة} أيِ نعسذب منكسسم طائفة عن نعف {إن به استهزأتم

مجرميسسن} أيِ كسسانوا {بسسأنهم بعضسسكم عسسذاب مسسن بد ول جميعكم عن
الخاطئسسسسسسسسة. الفسسسسسسسساجرة المقالسسسسسسسسة بهسسسسسسسسذه مجرميسسسسسسسسن

َءن ُقو ِف َءنا ْلُم َءقاُت ** ا ِف َءنا ْلُم ُهْم َءوا ْعُض ْعٍض ّمن َءب َءن َءب ْأُمُرو ِر َءي َءك ْلُمن َءن ِبسسا ْو َءهسس ْن َءي َءو
ْعُروِف َءعِن َءم ْل َءن ا ِبُضو ْق َءي ُهْم َءو َءي ِد ْي ْا َءأ َءه َءنُسو ّل ُهْم ال َءي َءنِس َءن ِإّن َءف ِقي ِف َءنسسا ْلُم ُهسسُم ا

َءن ُقو َءفاِسسس ْل َءد ا َءعسس َءو َءن اللسسه *   ِقي ِف َءنسسا ْلُم َءقسساِت ا ِف َءنا ْلُم َءر َءوا ّفسسا ُك ْل َءر َءوا َءم َءنسسا ّنسس َءه َءج
َءن ِدي ِلسسس َءهسسسا َءخا َءي ِفي ُهْم ِهسسس ُب ُهسسسُم َءحْسسسس َءن َءع َءل ّلسسسُه َءو ُهسسسْم ال َءل َءذاٌب َءو  ّمِقيسسسٌم َءعسسس

ًا تعالى يقول    صسسفات خلف علسسى هم الذين المنافقين على منكر
عسسن وينهسسون بسسالمعروف يسسأمرون المؤمنسسون كسسان المسسؤمنين, ولمسسا

ويقبضون المعروف عن وينهون بالمنكر {يأمرون هؤلء المنكر, كان
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ذكسسر نسسسوا اللسسه} أيِ الله, {نسوا سبيل في النفاق عن أيديهم} أيِ

تعالى: {وقيسسل كقوله نسيهم من معاملة عاملهم {فنسيهم} أيِ الله
هسسم المنسسافقين هسسذا} {إن يسسومكم لقسساء نسسسيتم كمسسا ننسسساكم اليسسوم

طريسسق فسسي السسداخلون الحسسق طريسسق عسسن الخارجون الفاسقون} أيِ
جهنم} نار والكفار والمنافقات المنافقين الله الضللة, وقوله: {وعد

فيهسسا مسساكثين فيهسسا} أيِ {خالدين عنهم ذكر الذيِ الصنيع هذا على أيِ
{ولعنهم العذاب في كفايتهم حسبهم} أيِ {هي والكفار هم مخلدين

مقيسسسسسم}. عسسسسسذاب {ولهسسسسسم وأبعسسسسسدهم طردهسسسسسم اللسسسسسه} أيِ

َءن ِذي ّل َءكا ُكسسْم ِمسسن **  ِل ْب ْا َءق ُنو ّد َءكسسا َءشسس ُكسسْم َءأ ًة ِمن ّو َءر ُقسس َءثسس ْك َءأ ً َءو َءوال ًا َءأْمسس َءد ْول َءأ َءو
ْا ُعو َءت َءتْم ِهْم َءفاْس ِق َءخل ُتْم ِب ْع َءت َءتْم ُكْم َءفاْس ِق َء َءخل َءما ِب َءع َءك َءت َءتْم َءن اْس ِذي ّل ُكْم ِمن ا ِل ْب َءق

ِهْم ِق َء َءخل ُتْم ِب ِذيِ َءوُخْض ّل ْا َءكا َءو َءك َءخاُضسس ِئ َءلـَسس ْو َءطسسْت ُأ ِب ُهْم َءح ُل َءمسسا ْع َءيا ِفسسي َءأ ْن السسد
ِة َءر َءِخسسسسسسسسسسسسس َءك َءوال ِئسسسسسسسسسسسسس َءل ْو ُأ َءن ُهسسسسسسسسسسسسسُم َءو َءخاِسسسسسسسسسسسسسسُرو ْل  ا

َءخسسرة السسدنيا فسسي اللسسه عذاب من هؤلء أصاب تعالى يقول   كمسسا وال
البصسسريِ: بسسدينهم, الحسسسن {بخلقهم} قال قبلهم, وقوله من أصاب
{أولئسسك والباطسسل الكسسذب فسسي خاضسسوا} أيِ كالسسذيِ {وخضسستم وقوله

لنهسسا عليهسسا لهسسم ثسسواب فل مسسساعيهم بطلسست أعمسسالهم} أيِ حبطسست
َءخرة الدنيا {في فاسدة يحصسسل لسسم الخاسرون} لنهم هم وأولئك وال

عسسن عكرمسسة عن عطاء بن عمرو عن جريج ابن ثواب. قال عليها لهم
َءية, قال من {كالذين قوله في عباس ابن عبسساس: مسسا ابسسن قبلكم} ال

شسسبهنا إسسسرائيل بنسسو قبلكم} هؤلء من {كالذين بالبارحة الليلة أشبه
دخسسل لسسو حسستى لتتبعنهسسم بيده نفسي قال: «والذيِ أنه إل أعلم ل بهم

بسسن زياد جريج: وأخبرني ابن لدخلتموه» قال ضب جحر منهم الرجل
المقسسبريِ سسسعيد أبي بن سعيد عن مهاجر بن زياد بن محمد عن سعد
عليسسه اللسسه صلى الله رسول قال: قال عنه الله رضي هريرة أبي عن

ًا قبلكم من الذين سنن لتتبعن بيده نفسي وسلم: «والذيِ بشبر شبر
ًا ًا بذراع وذراع لسسدخلتموه» قسسالوا: ضب جحر دخلوا لو حتى بباع وباع

أبسسو رواه ؟» وهكذا «فمن قال ؟ الكتاب الله, أهل رسول يا هم ومن
اللسسه صسسلى النسسبي عسسن هريرة أبي عن المقبريِ سعيد أبي عن معشر

القسسرآَن شسسئتم إن هريسسرة: اقسسرأوا أبسسو قال وسلم: فذكره, وزاد عليه
َءية, قال من {كالذين {وخضسستم السسدين هريسسرة: الخلق أبو قبلكم} ال

قسسال ؟ والسسروم فارس صنعت كما الله رسول يا خاضوا} قالوا كالذيِ
الصسسحيح. فسسي شسساهد لسسه الحسسديث ؟» وهسسذا هسسم إل النسساس «فهسسل
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َءلْم َءأ ِهْم **  ِت أ
ْ ُأ َءي َءب َءن َءن ِذي ّل ِهْم ِمن ا ِل ْب ِم َءق ْو ٍد ُنوٍح َءق َءعا َءد َءو َءثُمو ِم َءو ْو َءق َءم َءو ِهي َءرا ْب ِإ
َءحاِب َءأْص َءن ِو َءي ْد َءكسساِت َءم ِف َءت ْؤ ْلُم ُهسسْم َءوا ْت َءت أ

ُهْم َء ُل َءنسساِت ُرُسسس ّي َءب ْل َءمسسا ِبا َءن َءف ّلسسُه َءكسسا ال
ُهسسسسسسسسْم َءم ِل ْظ َءي ِكن ِل َءلـَسسسسسسسس ْا َءو َءو ُن ُهْم َءكسسسسسسسسا َءسسسسسسسسس ُف ْن َءن َءأ ِلُمسسسسسسسسو ْظ  َءي

ًا تعالى يقول   يسسأتهم {ألم للرسل المكذبين المنافقين لهؤلء واعظ
المسسم مسسن قبلكسسم كسسان مسسن خبر تخبروا ألم قبلكم} أيِ من الذين نبأ

أهل لجميع العام الغرق من أصابهم نوح} وما {قوم للرسل المكذبة
السسلم, {وعساد} كيسف عليسه نسوح ورسوله بعبده آَمن من إل الرض
ًا كذبوا لما العقيم بالريح أهلكوا السسسلم, {وثمسسود} كيسسف عليسسه هسسود

ًا كذبوا لما الصيحة أخذتهم الناقة, {وقسسوم وعقروا السلم عليه صالح
عليهسسم الظسساهرة بسسالمعجزات وأيسسده عليهم الله نصره إبراهيم} كيف

اللسسه, لعنسسه الكنعسساني كسسوش بسسن كنعسسان بسسن نمسسروذ ملكهسسم وأهلسسك
أصسسابتهم وكيسسف السسسلم عليسسه شسسعيب قسسوم مدين} وهم {وأصحاب

كسسانوا وقسسد لسسوط الظلسسة, {والمؤتفكسسات} قسسوم يسسوم وعذاب الرجفة
َءية في مدائن, وقال في يسكنون أهسسوى} أيِ {والمؤتفكسسة الخرى ال

تعسسالى الله أن سدوم, والغرض قراهم, وهي أم وقيل المؤتكفة المة
وإتيسسانهم السسسلم عليسسه لسسوط اللسسه نسسبي بتكسسذيبهم آَخرهم عن أهلكهم

رسسسلهم العسسالمين, {أتتهسسم مسسن أحسسد بهسسا يسسسبقهم لسسم التي الفاحشة
ليظلمهسسم} الله كان القاطعات, {فما والدلئل بالحجج بالبينات} أيِ

وإزاحسسة الرسسسل بإرسسسال الحجسسة عليهسسم أقسسام لنسسه إيسساهم بإهلكه أيِ
الرسسسل بتكسسذيبهم يظلمسسون} أيِ أنفسسسهم كسسانوا العلسسل, {ولكسسن

والسسدمار. العسسذاب مسسن إليسسه صسساروا مسسا إلى فصاروا الحق ومخالفتهم

َءن ُنو ْؤِم ْلُم َءوا َءناِت **  ْؤِم ْلُم ُهْم َءوا ْعُضسس ُء َءب َءيسسآ ِل ْو ْعسسٍض َءأ َءن َءب ْأُمُرو ْعُروِف َءيسس َءم ْل ِبسسا
َءن ْو َءه ْن َءي ِر َءعِن َءو َءك ْن ْلُم َءن ا ُيِقيُمو َءة َءو َء َءن الّصسسل ُتسسو ْؤ ُي َءة َءو َءكسسا َءن الّز ُعسسو ِطي ُي َءه َءو ّلسس ال

َءلُه َءرُسسسسسو َءك َءو ِئ َءلـَسسسس ْو ُهُم ُأ َءحُم َءيْر ّلسسسسُه َءسسسسس َءه ِإّن ال ّلسسسس ِزيسسسسٌز ال ِكيسسسسٌم َءع  َءح
صسسفات بسسذكر عطسسف الذميمسسة المنسسافقين صسسفات تعسسالى ذكسسر لما  

أوليسساء بعضسسهم والمؤمنسسات المحمودة, فقال: {والمؤمنون المؤمنين
«المسسؤمن الصسسحيح فسي جسساء كمسا ويتعاضسسدون يتناصسرون بعض} أيِ

ًا» وشبك بعضه يشد كالبنيان للمؤمن الصحيح أصابعه, وفي بين بعض
ًا إذا الواحسسد الجسسسد كمثل وتراحمهم توادهم في المؤمنين «مثل أيض

والسسسهر» وقسسوله: بسسالحمى الجسد سائر له تداعى عضو منه اشتكى
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تعسسالى: {ولتكسسن المنكسسر} كقسسوله عسسن وينهسسون بسسالمعروف {يأمرون

المنكر} عن وينهون بالمعروف ويأمرون الخير إلى يدعون أمة منكم
َءية, وقوله: {ويقيمسسون اللسسه يطيعسسون الزكساة} أيِ ويؤتسسون الصسسلة ال

مسسا وترك أمر فيما ورسوله} أيِ الله {ويطيعون خلقه إلى ويحسنون
بهسسذه اتصسسف مسسن الله سيرحم الله} أيِ سيرحمهم {أولئك زجر عنه

ولرسسسوله للسسه العزة فإن أطاعه من عز عزيز} أيِ الله {إن الصفات
وتخصيصسسه لهسسؤلء الصسسفات هسسذه قسسسمته {حكيسسم} فسسي وللمؤمنين
يفعلسسه مسسا جميسسع فسسي الحكمسسة له المتقدمة, فإنه بصفاتهم المنافقين

وتعسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسالى. تبسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسارك

َءد َءع َءو ّلسسُه **  َءن ال ِني ْؤِم ْلُمسس َءنسساِت ا ْؤِم ْلُم ّنسساٍت َءوا ِريِ َءج َءهسسا ِمسسن َءتْجسس ِت َءهسساُر َءتْح ْن ال
َءن ِدي ِل َءها َءخا َءن ِفي ِك َءسا َءم َءبًة َءو ّي ّناِت ِفي َءط ْدٍن َءج َءواٌن َءعسس ِرْضسس َءن َءو ِه ّمسس ّلس َءبسسُر ال ْك َءأ

َءك ِلسسسسسسسسسسسسسسسس َءو َءذ ْوُز ُهسسسسسسسسسسسسسسسس َءفسسسسسسسسسسسسسسسس ْل ِظيسسسسسسسسسسسسسسسسُم ا َءع ْل  ا
والنعيم الخيرات من والمؤمنات به للمؤمنين أعده بما تعالى يخبر  

مسساكثين فيهسسا} أيِ خالدين النهار تحتها من تجريِ {جنات في المقيم
ًا فيها في جاء القرار, كما طيبة البناء حسنة طيبة} أيِ {ومساكن أبد

أبسسي بسسن بكسسر أبسسي عسسن الجسسوني عمسسران أبسسي حسسديث من الصحيحين
اللسسه رسسسول قسسال: قسسال أبيسسه عن الشعريِ قيس بن الله عبد موسى

فيهمسسا, وجنتسسان ومسسا آَنيتهما ذهب من وسلم: «جنتان عليه الله صلى
ربهسسم إلى ينظروا أن وبين القوم بين فيهما, وما وما آَنيتهما فضة من
اللسسه رسول قال, قال عدن» وبه جنة في وجهه على الكبرياء رداء إل

لؤلسسؤة مسسن لخيمسسة الجنسسة فسسي للمسسؤمن وسسسلم: «إن عليسسه الله صلى
ً ستون طولها مجوفة واحدة أهلسسون فيهسسا السسسماء! للمسسؤمن في ميل
ًا» أخرجاه بعضهم يرى ل عليهم يطوف الصسسحيحين, وفيهمسسا في بعض

ًا وسسسلم: عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسول قال: قال هريرة أبي عن أيض
ًا رمضان, فإن وصام الصلة وأقام ورسوله بالله آَمن «من علسسى حقسس
ولسسد التي أرضه في حبس أو الله سبيل في هاجر الجنة يدخله أن الله

الجنسسة فسسي قسسال: «إن ؟ النسساس نخسسبر أفل الله رسول فيها» قالوا: يا
بيسسن كما درجتين كل بين سبيله في للمجاهدين الله أعدها درجة مائة

الجنة أعلى فإنه الفردوس فاسألوه الله سألتم والرض, فإذا السماء
الرحمن» وعنسسد عرش الجنة, وفوقه أنهار تفجر الجنة, ومنه وأوسط

بسسن عطاء عن أسلم بن زيد رواية من ماجه وابن والترمذيِ الطبراني
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اللسسه صلى الله رسول سمعت عنه الله رضي جبل بن معاذ عن يسار

مثلسسسسسسسسسسسه. فسسسسسسسسسسسذكر يقسسسسسسسسسسسول وسسسسسسسسسسسسلم عليسسسسسسسسسسسه
بن سهل عن حازم أبي مثله. وعن الصامت بن عبادة عن وللترمذيِ  

الجنسسة أهسسل وسسسلم: «إن عليسسه اللسسه صلى الله رسول قال: قال سعد
السسسماء» أخرجسساه في الكوكب ترون كما الجنة في الغرف ليتراءون

لسسه يقسسال مكسسان الجنسسة فسسي منزلة أعلى أن ليعلم الصحيحين, ثم في
عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسول مسكن وهو العرش من لقربه الوسيلة

أخبرنسسا السسرزاق عبسسد أحمسسد: حسسدثنا المسسام قسسال الجنة, كما من وسلم
اللسسه صسسلى اللسسه رسول أن هريرة أبي عن كعب عن ليث عن سفيان

يسسا الوسسسيلة» قيسسل لسسي الله فسلوا علّي صليتم قال: «إذا وسلم عليه
إل ينالهسسا ل الجنسسة فسسي درجسسة «أعلسسى قسسال ؟ الوسيلة وما الله رسول

هسسسسسسسسو». أنسسسسسسسسا أكسسسسسسسسون أن وأرجسسسسسسسسو واحسسسسسسسسد رجسسسسسسسسل
بن الرحمن عبد علقمة: عن بن كعب حديث من مسلم صحيح وفي  

اللسسه صسسلى النسسبي سسسمع العسساص, أنسسه بن عمرو بن الله عبد عن جبير
صلوا ثم يقول ما مثل فقولوا المؤذن سمعتم يقول: «إذا وسلم عليه
ًا, ثسسم بهسسا عليه الله صلى واحدة صلة علي صلى من فإنه علّي عشسسر
عبسساد مسسن لعبسسد إل تنبغسسي ل الجنسسة فسسي منزلة فإنها الوسيلة لي سلوا

عليسسه حلسست الوسسسيلة لسسي اللسسه سسسأل هو, فمسسن أكون أن الله. وأرجو
الطسسبراني: حسسدثنا القاسسسم أبسسو الحسافظ القيامة» وقال يوم الشفاعة

الحرانسسي, حسسدثنا الملسسك عبسسد بسسن الوليسسد البسسار, حسسدثنا علي بن أحمد
عسسن عطاء بن عمرو بن محمد عن ذئب أبي ابن عن أعين بن موسى

لي الله وسلم: سلوا عليه الله صلى الله رسول قال: قال عباس ابن
ًا له كنت إل الدنيا في عبد لي يسألها لم فإنه الوسيلة ًا أو شهيد شفيع

حسسديث مسسن أحمسسد المسسام مسسسند الطبراني. وفسسي القيامة» رواه يوم
عنه الله رضي هريرة أبي عن المدله أبي عن الطائي مجاهد بن سعد

ذهسسب قال: «لبنسسة ؟ بناؤها ما الجنة عن حدثنا الله رسول يا قال: قلنا
واليسساقوت, وترابهسسا اللؤلسسؤ وحصسسباؤها المسسسك فضة, وملطهسسا ولبنة

ول ثيسسابه تبلسسى يموت, ل ل ويخلد يبأس ل ينعم يدخلها الزعفران. من
ًا عمر ابن عن شبابه» ورويِ يفنى مسسن الترمسسذيِ نحوه, وعند مرفوع

رضسسي علسسي عن سعد بن النعمان عن إسحاق بن الرحمن عبد حديث
الجنسسة في وسلم: «إن عليه الله صلى الله رسول قال: قال عنه الله

ًا أعرابسسي ظاهرهسسا» فقسسام مسسن وباطنها باطنها من ظاهرها يرى لغرف
الكلم, وأطعسسم طيسسب فقسسال: «لمسسن ؟ هي لمن الله رسول فقال: يا

قسسال: حسسديث نيام» ثسسم والناس بالليل الصيام, وصلى الطعام, وأدام
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ه عبسد حسديث مسن الطبراني ورواه غريب مالسك وأبسي عمسرو بسن الل

مسسن بنحوه, وكل وسلم عليه الله صلى النبي عن منهما كل الشعريِ
الشسسعريِ, مالسسك أبسسو هسسو السسسائل أن وحسن, وعنسسده جيد السنادين

أعلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم. فسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسالله
وسسسلم: عليسسه اللسسه صلى الله رسول قال: قال زيد بن أسامة وعن  

ورب لهسسا, هسسي خطسسر ل الجنسسة فسسإن ؟ الجنسسة إلى مشمر من هل «أل
مطسسرد, وثمسسرة مشسسيد, ونهسسر تهسستز, وقصسسر وريحانسسة يتلل نور الكعبة

دار فسسي أبسسد فسسي كثيرة, ومقسسام جميلة. وحلل حسناء نضيجة, وزوجة
بهيسسة» قسسالوا: عاليسسة محلة في ونعمة وحبرة وخضرة سليمة, وفاكهة

اللسسه» شسساء إن لها, قال: «قولسسوا المشمرون نحن الله رسول يا نعم
تعسسالى: {ورضسسوان ماجه. وقوله ابن الله, رواه شاء القوم: إن فقال

مسسن فيه هم مما وأعظم وأجل أكبر عنهم الله رضا أكبر} أيِ الله من
عطسساء عسسن أسلم بن زيد عن الله رحمه مالك المام قال النعيم, كما

صسسلى الله رسول عنه, أن الله رضي الخدريِ سعيد أبي عن يسار بن
أهسسل الجنسسة: يسسا لهسسل يقسسول وجل عز الله قال: «إن وسلم عليه الله

يسسديك. فيقسسول: هسسل فسسي والخيسسر وسعديك ربنا فيقولون: لبيك الجنة
تعسسط لسسم مسسا أعطيتنسسا وقد رب يا نرضى ل لنا فيقولون: وما ؟ رضيتم

ًا يسسا فيقولسسون ؟ ذلسك مسن أفضسل أعطيكم خلقك, فيقول: أل من أحد
فل رضسسواني عليكسسم فيقسسول: أحسسل ؟ ذلسسك من أفضل شيء وأيِ رب

ًا» أخرجاه بعده عليكم أسخط الله عبد أبو مالك, وقال حديث من أبد
الرجسسائي, حسسدثنا الفضسسل المحسساملي: حسسدثنا إسسسماعيل بسسن الحسسسين
اللسسه عبسسد بسسن جسسابر عسسن المنكسسدر بن محمد عن سفيان عن الفريابي

الجنسسة أهسسل دخسسل وسسسلم: «إذا عليسسه الله صلى الله رسول قال: قال
ًا تشتهون هل وجل عز الله قال الجنة مسسا ربنسسا يا قالوا ؟ فأزيدكم شيئ
مسسن مسنده في البزار أكبر» ورواه قال: رضواني ؟ أعطيتنا مما خير

الجنة: صفة كتابه في المقدسي الضياء الحافظ الثوريِ, وقال حديث
أعلسسسسسم. الصسسسسسحيح, واللسسسسسه شسسسسسرط علسسسسسى عنسسسسسديِ هسسسسسذا

َءها ّي أ
َء َءي ِبّي **  ّن ِد ال ِه َءر َءجا ّفا ُك ْل َءن ا ِقي ِف َءنا ْلُم ُلْظ َءوا ْغ ِهْم َءوا ْي َءل ُهْم َءع َءوا ْأ َءمسس ّنسسُم َءو َءه َءج

َءس ْئ ِب َءمِصيُر َءو ْل َءن ا ُفسسو ِل َءيْح ِه *   ّل ْا َءمسسا ِبسسال ُلو ْد َءقسسا َءقسس َءل ْا َءو ُلو َءة َءقسسا َءمسس ِل ِر َءك ُكْفسس ْل ا
ْا َءفُرو َءك َءد َءو ْع ِهْم َءب َءِم ْا ِإْسل َءهّمو َءما َءو ْم ِب ْا َءل ُلو َءنسا َءمسا َءي ْا َءو َءو َءقُمس ّ َءن ُهُم َءأْن ِإل َءنسا ْغ َءأ

ّلُه ُلُه ال َءرُسو ِه ِمن َءو ِل ِإن َءفْض ْا َءف ُبو ُتو ًا َءيُك َءي ْيسسر ُهسسْم َءخ ِإن ّل ْوا َءو ّلسس َءو َءت ُهُم َءي ْب ّذ َءعسس ُي
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ّلُه ًا ال َءذاب ًا َءع ِليم َءيا ِفي َءأ ْن ّد ِة ال َءر َءِخ َءما َءوال ُهسسْم َءو ِلسسّي ِمسسن الْرِض ِفسسي َءل َء َءو َءول

ٍر ِصسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسي  َءن
والمنافقين الكفار بجهاد وسلم عليه الله صلى رسوله تعالى أمر   

مسسن اتبعسسه لمسسن جنسساحه يخفسسض بسسأن أمسسره عليهسسم, كمسسا والغلظسسة
السسدار فسسي النسسار إلسسى والمنسسافقين الكفار مصير أن المؤمنين, وأخبره

َءخرة, وقد قسسال: أنسسه طسسالب أبسسي بسسن علي المؤمنين أمير عن تقدم ال
أسسسياف: سسسيف بأربعسسة وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول بعسسث

المشسسركين} وسسسيف فسساقتلوا الحرم الشهر انسلخ {فإذا للمشركين
َءخسسر بسساليوم ول بسسالله يؤمنون ل الذين {قاتلوا الكتاب أهل لكفار ول ال

أوتسسوا السسذين مسسن الحق دين يدينون ول ورسوله الله حرم ما يحرمون
للمنسسافقين صاغرون} وسسسيف وهم يد عن الجزية يعطوا حتى الكتاب
حسستى تبغسسي السستي {فقاتلوا للبغاة والمنافقين} وسيف الكفار {جاهد
إذا بالسسسيوف يجاهسسدون أنهسسم يقتضسسي اللسسه} وهسسذا أمسسر إلسسى تفيسسء

جريسسسسسسسسر. ابسسسسسسسسن اختيسسسسسسسسار وهسسسسسسسسو النفسسسسسسسساق أظهسسسسسسسسروا
والمنافقين} قال: الكفار تعالى: {جاهد قوله في مسعود ابن وقال  

اللسسه عباس: أمسسره ابن وجهه. وقال في فليكفهر يستطع لم فإن بيده
الرفسسق وأذهسسب باللسسسان والمنسسافقين بالسسسيف الكفسسار بجهسساد تعسسالى

المنسسافقين علسسى واغلسسظ بالسيف الكفار الضحاك: جاهد عنهم, وقال
الحسسسن مثلسسه, وقسسال والربيسسع مقاتسسل مجاهسسدتهم, وعسسن وهو بالكلم
ه يقسال عليهم, وقسد الحدود إقامة مجاهدتهم وقتادة بيسن منافساة ل إن

الحوال, والله بحسب بهذا وتارة بهذا يؤاخذهم تارة لنه القوال هذه
وكفسسروا الكفر كلمة قالوا ولقد قالوا ما بالله أعلم. وقوله: {يحلفون

اقتتسسل أنه وذلك أبي بن الله عبد في قتادة: نزلت إسلمهم} قال بعد
اللسسه عبسسد النصسساريِ, فقسسال على الجهني فعل وأنصاريِ جهني رجلن

قسسال كمسسا إل محمسسد ومثسسل مثلنسسا مسسا والله ؟ أخاكم تنصروا أل للنصار
ليخرجسسن المدينسسة إلسسى رجعنسسا لئسسن يأكلك, وقسسال كلبك القائل: سمن

الله صلى النبي إلى المسلمين من رجل بها الذل, فسعى منها العز
الله قاله, فأنزل ما بالله يحلف فجعل فسأله إليه فأرسل وسلم عليه
َءية, وروى هذه فيه موسسسى عمه عن عقبة بن إبراهيم بن إسماعيل ال
مالسسك بسسن أنسسس سسسمع أنه الفضل بن الله عبد قال: فحدثني عقبة بن

فكتب قومي من بالحرة أصيب من على يقول: حزنت عنه الله رضي
يقسسول: اللسسه رسول سمع أنه يذكر حزني شدة وبلغه أرقم بن زيد إلي

أبناء أبناء في الفضل ابن النصار» وشك ولبناء للنصار اغفر «اللهم
بسسن زيد عن عنده كان من بعض أنس الفضل: فسأل ابن قال النصار
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وسسسلم: عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه لهرسسسول يقسسول الذيِ فقال: هو أرقم

ً سسسمع حيسسن بسسإذنه» قسسال: وذلسسك له الله «أوفى المنسسافقين مسسن رجل
ًا كسسان يخطسسب: لئسسن وسسسلم عليه الله صلى الله ورسول يقول صسسادق
ولنسست صسسادق واللسسه أرقم: فهسسو بن زيد الحمير, فقال من شر فنحن

وسسسلم عليسسه اللسسه صلى الله رسول إلى ذلك رفع الحمار. ثم من شر
َءيسسة هسسذه اللسسه فسسأنزل القائسسل فجحسسده ًا ال قسسوله: لزيسسد, يعنسسي تصسسديق

َءيسسة, رواه مسسا بسسالله {يحلفسسون عسسن صسسحيحه فسسي البخسساريِ قسسالوا} ال
إلسسى سسس عقبسسة بسسن إبراهيسسم بسسن إسماعيل عن أويس أبي بن إسماعيل

موسسسى قسسول مسسن بعده ما بإذنه, ولعل له الله أوفى الذيِ هذا س قوله
بإسسسناده: ثسسم عقبة بن موسى عن فليح بن محمد رواه عقبة, وقد بن

شسسهاب. ابسسن عسسن موسسسى عسسن بعسسده مسسا فسسذكر شسسهاب ابن قال قال
فلعل المصطلق بني غزوة في كانت أنه القصة هذه في والمشهور  

َءية, وأراد ذكر في وهم الراويِ أعلسسم. فذكرها,واللسسه غيرها يذكر أن ال
عبد عن الزهريِ عن إسحاق بن محمد مغازيه: حدثنا في المويِ قال

قسسال: لمسسا جسسده عسسن أبيسسه عن مالك بن كعب بن الله عبد بن الرحمن
فقسسالوا: إنسسك قسسومي أخسسذني وسسسلم عليسسه الله صلى الله رسول قدم
عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول إلسسى تعتسسذر أن شسسئت فإن شاعر امرؤ

ًا يكسون ثم العلة ببعض وسلم ه تسستغفر ذنبس الحسديث منسه, وذكسر الل
فيسسه ونسسزل المنسسافقين مسسن تخلسسف ممسسن قسسال: وكسسان أن إلسسى بطوله
بسسن الجلس وسسسلم عليسسه اللسسه صلى النبي مع كان ممن منهم القرآَن
فسسي عميسسر سسسعد, وكسسان بسسن عميسسر أم على الصامت, وكان بن سويد

فسسي أنسسزل ممسسا ذكسسر بمسسا اللسسه وذكرهسسم القسسرآَن نسسزل حجسسره, فلمسسا
ًا الرجل هذا كان لئن الجلس: والله قال المنافقين يقسسول فيمسسا صادق

جلس يسسا فقال: والله سعد بن عمير فسمعها ؟ الحمير من شر لنحن
يصسسله أن علسسّي وأعزهسسم عنسسديِ بلء وأحسسسنهم إلّي الناس لحب إنك

كتمتهسسا ولئسسن لتفضسسحنك ذكرتهسسا لئسسن مقالسسة قلت يكرهه, ولقد شيء
اللسسه رسسسول إلى الخرى, فمشى من علّي أهون لتهلكني, ولحداهما

الجلس ذلك بلغ الجلس, فلما قال ما له فذكر وسلم عليه الله صلى
قال ما قال ما بالله فحلف وسلم عليه الله صلى النبي أتى حتى خرج
{يحلفسسون فيسسه وجسسل عسسز الله علي, فأنزل كذب ولقد سعد بن عمير
آَخسسر إسلمهم} إلسسى بعد وكفروا الكفر كلمة قالوا ولقد قالوا ما بالله

َءية, فوقفه أن فزعمسسوا عليهسسا وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسول ال
النسسسسسزوع. فأحسسسسسسن ونسسسسسزع تسسسسسوبته فحسسسسسسنت تسسسسساب الجلس
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ًا هذا جاء هكذا   ً الحديث في مدرج مسسن أعلسسم واللسسه وكأنه به متصل

بسسن عسسروة مالسسك, وقسسال بسسن كعب كلم من ل نفسه إسحاق ابن كلم
َءية هذه الزبير: نزلت هسو الصسامت, أقبسل بن سويد بن الجلس في ال

محمد به جاء ما كان الجلس: إن قباء, فقال من مصعب امرأته وابن
ًا مصسسعب: أمسسا عليهسسا, فقسسال نحن التي هذه حمرنا من أشر فنحن حق

قلسست بمسسا وسسسلم عليه الله صلى الله رسول لخبرن الله عدو يا والله
أو القسسرآَن فسسّي ينسسزل أن وخفسست وسسسلم عليسسه الله صلى النبي فأتيت

أنسسا أقبلسست الله رسول بخطيئته, فقلت: يا أخلط أن أو قارعة تصيبني
أو بخطيئسسة أخلسسط أن مخافسسة ولسسول وكذا كذا فقال قباء من والجلس

أقلسست جلس «يا فقال الجلس أخبرتك, قال: فدعا ما قارعة تصيبني
قسسالوا} مسسا بسسالله {يحلفسسون اللسسه فأنزل ؟» فحلف مصعب قاله الذيِ
َءية بلغنسسي فيمسسا المقالة تلك قال الذيِ إسحاق: كان بن محمد وقال ال

يقال حجره في كان رجل عليه فرفعها الصامت بن سويد بن الجلس
القسسرآَن فيه نزل قالها, فلما ما بالله فحلف فأنكرها سعد بن عمير له

جرير: بن جعفر أبو المام بلغني, وقال فيما توبته وحسنت ونزع تاب
رجسساء, حسسدثنا بسسن الله عبد إبراهيم, حدثنا بن إسحاق بن أيوب حدثني

قسسال: كسسان عبسساس ابسسن عسسن جسسبير بن سعيد عن سماك عن إسرائيل
ًا وسلم عليه الله صلى الله رسول فقال: «إنسسه شجرة ظل في جالس

فل جسساء فسسإذا سسس الشسسيطان بعينسسي سسس إليكسسم فينظسسر إنسسسان سسسيأتيكم
اللسسه صسسلى الله رسول فدعاه أزرق رجل طلع أن يلبثوا تكلموه» فلم

الرجسسل ؟» فانطلق وأصحابك أنت تشتمني فقال: «علم وسلم عليه
اللسسه عنهسسم, فسسأنزل تجسساوز حتى قالوا ما بالله فحلفوا بأصحابه فجاءه

َءية, وقوله ما بالله {يحلفون وجل عز ينالوا} لم بما {وهموا قالوا} ال
حيسسن امرأتسسه ابن بقتل هم أنه وذلك سويد بن الجلس في أنزلت قيل
بسن الله عبد في وسلم, وقيل عليه الله صلى الله رسول لخبرن قال

السسسديِ: وسسسلم, وقسسال عليسسه اللسه صسلى اللسسه رسسسول بقتل أبي, هم
يسرض لسم وإن أبسسي بسن اللسه عبسسد يتوجسسوا أن أرادوا أنسساس فسي نزلت

ًا أن ورد وقسسد وسسسلم عليه الله صلى الله رسول المنسسافقين مسسن نفسسر
تبسسوك, فسسي غسسزوة في وهو وسلم عليه الله صلى بالنبي بالفتك هموا
رجلً, قسال عشسر بضسعة السسير, وكسانوا حسال فسي الليسالي تلك بعض

َءية, وذلسسك هذه نزلت الضحاك: ففيهم أبسسو الحسسافظ رواه فيمسسا بيسسن ال
عسسن إسسسحاق بن محمد حديث من النبوة دلئل كتاب في البيهقي بكر

اليمسسان بسسن حذيفسسة عسسن البختريِ أبي عن مرة بن عمرو عن العمش
ًا قال: كنت عنه الله رضي اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول ناقسسة بخطام آَخذ
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يقسسوده وعمسسار أسسسوقه أنسسا أو الناقة يسوق وعمار به أقود وسلم عليه
ًا عشر باثني أنا فإذا بالعقبة كنا إذا حتى فيهسسا, قسسال اعترضوه قد راكب

لم عليسه اللسه صلى الله رسول فأنبهت فولسوا بهسم بهسم, فصسرخا وس
عرفتسسم وسسسلم: «هسسل عليسسه اللسسه صسسلى الله رسول لنا فقال مدبرين

عرفنسسا قسسد ولكنسسا متلثميسسن كسسانوا قسسد اللسسه رسول يا ؟» قلنا: ل القوم
مسسا تسسدرون وهسسل القيامسسة يسسوم إلسسى المنسسافقون قال: «هؤلء الركاب
اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول يزاحموا أن ؟» قلنا: ل, قال: «أرادوا أرادوا
تبعسسث أفل اللسسه رسسسول منها» قلنا: يسسا فيلقوه العقبة في وسلم عليه
قسسال: «ل, ؟ صسساحبهم بسسرأس قوم كل إليك يبعث حتى عشائرهم إلى

ًا أن بينها العرب تتحدث أن أكره أظهسسره إذا حسستى بقسسوم قاتسسل محمسسد
بالدبيلة» قلنا: يسسا ارمهم اللهم س قال ثم س يقتلهم عليهم أقبل بهم الله

قلسسب نيسساط علسسى يقسسع نار من قال: «شهاب ؟ الدبيلة وما الله رسول
الوليد أخبرنا يزيد الله: حدثنا رحمه أحمد المام فيهلك, وقال أحدهم

اللسسه رسسسول أقبسسل قسسال: لمسسا الطفيسسل أبسسي عن جميع بن الله عبد بن
ًا أمسسر تبوك غزوة من وسلم عليه الله صلى رسسسول فنسسادى: إن مناديسس
رسسسول فبينمسسا أحسسد يأخسسذها فل العقبة أخذ وسلم عليه الله صلى الله
رهسسط أقبسسل إذ عمار ويسوقه حذيفة يقوده وسلم عليه الله صلى الله

ًا فغشوا الرواحل على متلثمون صسسلى اللسسه برسول يسوق وهو عمار
الرواحسسل وجسسوه يضسسرب عنسسه الله رضي عمار فأقبل وسلم عليه الله

هبسسط قد» حسستى «قد لحذيفة وسلم عليه الله صلى الله رسول فقال
يسسا فقال عمار ورجع نزل هبط فلما وسلم عليه الله صلى الله رسول

والقوم الرواحل عامة عرفت ؟» قال: لقد القوم عرفت عمار: «هل
قسسال: أعلسسم ورسوله ؟» قال: الله أرادوا ما تدريِ «هل قال متلثمون
راحلتسسه سسس وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللهسسس برسسسول ينفسسروا أن «أرادوا

ً عمار فيطرحوه» قال: فسأل صسسلى اللسسه رسسسول أصسسحاب مسسن رجل
؟ العقبسسة أصسسحاب كسسان تعلسسم كسسم بالله نشدتك فقال وسلم عليه الله

ً عشر قال: أربعة عشسسر خمسسسة كسسانوا فقد منهم كنت فقال: إن رجل
مسسا قالوا: والله ثلثة منهم وسلم عليه الله صلى الله رسول فعد قال

أراد مسسا علمنسسا ومسسا وسسسلم عليسسه اللسسه صلى الله رسول مناديِ سمعنا
ولرسسسوله للسسه حرب الباقين عشر الثني أشهد: أن عمار فقال القوم

أبسسي عسسن لهيعسسة ابن روى الشهاد, وهكذا يقوم ويوم الدنيا الحياة في
عليسسه الله صلى الله رسول هذا, وأن نحو الزبير بن عروة عن السود
وحذيفسسة هسسو وصسسعد السسواديِ بطسسن فسسي النسساس يمشسسي أن أمر وسلم
فسسأرادوا متلثمسسون وهسسم الرذلسسون النفسسر هؤلء العقبة, فتبعهم وعمار
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عليسسه اللسسه صسسلى الله رسول مرادهم على الله العقبة, فأطلع سلوك
ففزعسسوا رواحلهسسم وجسسوه فضسسرب إليهسسم فرجسسع حذيفسسة فسسأمر وسسلم
حذيفسسة وسسسلم عليسسه اللسسه صلى الله رسول مقبوحين, وأعلم ورجعوا
ًا اللسسه صسسلوات بسسه الفتسسك مسسن بسسه همسسوا كسسانوا ومسسا بأسسسمائهم وعمار
عسسن بكير بن يونس روى عليهم, وكذا يكتما أن وأمرهما عليه وسلمه

أعلسسسم. للسسسه منهسسسم, فسسسا جماعسسسة سسسسمى أنسسسه إسسسسحاق, إل ابسسسن
لهسسذه السسبيهقي, ويشسسهد قسساله الطسسبراني معجسسم في حكي قد وكذا  

أحمسسد أبسسو حسسدثنا حرب بن زهير مسلم: حدثنا رواه ما بالصحة القصة
رجل بين قال: كان الطفيل أبو جميع, حدثنا بن الوليد الكوفي, حدثنا

الناس, فقال: أنشدك بين يكون ما بعض حذيفة وبين العقبة أهل من
سسسألك إذ القوم: أخسسبره له قال: فقال ؟ العقبة أصحاب كان كم بالله

القسسوم كسسان فقسسد منهسسم كنسست فإن عشر أربعة أنهم نخبر فقال: كنا ؟
ولرسسسوله للسسه حسسرب منهسسم عشر اثني أن بالله عشر, وأشهد خمسة

سسسمعنا قسسالوا: مسسا ثلثسسة الشسسهاد, وعسسذر يقسسوم ويوم الدنيا الحياة في
؟ القسسوم أراد بمسسا علمنسسا ول وسسسلم عليه الله صلى الله رسول مناديِ

أحسسد, إليسه يسبقني فل قليل الماء فقال: إن يمشي حرة في كان وقد
ًا فوجد ًا مسسسلم رواه يومئسسذ, ومسسا فلعنهسسم سسسبقوه قسسد قوم مسسن أيضسس
ياسسسر بسسن عمسسار عسسن عبسساد بسسن قيس عن نضرة أبي عن قتادة حديث

قسسال: «فسسي أنسسه وسلم عليه الله صلى النبي عن حذيفة قال: أخبرني
ًا عشر اثنا أصحابي يلسسج حتى ريحها يجدون ول الجنة يدخلون ل منافق
نسسار مسسن سسسراج الدبيلة تكفيكهم منهم الخياط: ثمانية سم في الجمل
يقسسال حذيفسسة كان صدورهم» ولهذا في ينجم حتى أكتافهم بين تظهر

مسسن جماعسسة تعييسسن مسسن أيِ غيسسره يعلمسسه ل السسذيِ السسسر صسساحب لسسه
عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول عليهم أطلعه قد هؤلء وهم المنافقين

حذيفسسة مسند في الطبراني ترجم أعلم, وقد غيره, والله دون وسلم
الزبيسسر عسسن العزيسسز عبسسد بن علي عن رويِ العقبة, ثم أصحاب تسمية

عبسسد بسن وجسد ثابت بن ووديعة قشيرة بن معتب قال: هم أنه بكار بن
يزيسسد بسسن والحسسارث عسسوف بن عمرو بني من الحارث بن نبتل بن الله

وقيسسس زرارة بسسن وسعد سويد بن والحارث قيظي بن وأوس الطائي
سسسهل بسسن عمرو بن وقيس الحبلى بني من داعس بن وسويد فهد بن

أظهسسرا قينقسساع بنسسي مسسن وهمسسا الحمسسام بسسن وسسسللة اللصيت بن وزيد
السسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسلم.

فضله} أيِ من ورسوله الله أغناهم أن إل نقموا تعالى: {وما وقوله  
سعادته, ولو ويمن ببركته أغناهم الله أن إل ذنب عندهم للرسول وما
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عليسسه اللسسه صسسلى قسسال كما به جاء لما الله لهداهم السعادة عليه تمت

ً أجدكم للنصار: «ألم وسلم متفرقيسسن وكنتسسم بسسي اللسسه فهداكم ضلل
ًا قسسال بي» كلما الله فأغناكم بي, وعالة الله فألفكم اللسسه قسسالوا شسسيئ

نقمسسوا ذنب, كقسسوله: {ومسسا ل حيث تقال الصيغة أمّن. وهذه ورسوله
َءية. وقسسوله يؤمنوا أن إل منهم ابسسن ينقسسم «مسسا السسسلم عليسسه بالله} ال
ًا كان أن إل جميل إلى وتعالى تبارك الله دعاهم الله» ثم فأغناه فقير
ًا يك يتوبوا {فإن فقال التوبة ًا اللسسه يعسسذبهم يتولوا وإن لهم خير عسسذاب
ًا َءخرة} أيِ الدنيا في أليم الله يعذبهم طريقهم على يستمروا وإن وال
ًا ًا عذاب َءخسسرة والهسم بالقتسسل أيِ الدنيا في أليم بالعسذاب أيِ والغسم, وال

نصسسير} ول ولسسي مسسن الرض فسسي لهم {وما والصغار والهوان والنكال
ًا لهم يحصل ل ينجدهم ول يسعدهم أحد لهم وليس أيِ يسسدفع ول خيسسر

ًا. عنهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم شسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسر

ُهْم ْن َءوِم َءد ّمْن **  َءه َءه َءعا ّل ِئْن ال َءنا َءل َءتا ِه ِمسسن آَ ِل َءقّن َءفْضسس ّد َءنّصسس َءنّن َءل ُكسسو َءن َءل َءن َءو ِمسس
َءن ِلِحي َءلّمآ الّصا َءف ُهْم *   َءتا ِه ّمن آَ ِل ْا َءفْض ُلو ِه َءبِخ ْا ِب ّلو َءو َءت ُهسسْم َءو َءن ّو ِرُضسسو ْع * ّم
ُهْم َءب َءق ْع َءأ ًا َءف َءفاق ِهْم ِفي ِن ِب ُلو َءى ُق َءل ِم ِإ ْو َءنُه َءي ْو َءق ْل َءمآ َءي ْا ِب ُفو َءل َءه َءأْخ ّل ُه َءما ال ُدو َءعسس َءو

َءما ِب ْا َءو ُنو َءن َءكا ُبو ِذ ْك َءلْم َءي َءأ ْا *   َءلُمو ْع َءه َءأّن َءي ّل َءلسسُم ال ْع ُهْم َءي ُهْم ِسسسّر َءوا َءنْجسس َءأّن َءو َءو
َءه ّلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس ُيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسوِب َءعلُّم ال ُغ ْل  ا

أغناه لئن وميثاقه عهده الله أعطى من المنافقين ومن تعالى يقول   
بمسسا وفسسى الصسسالحين, فمسسا مسسن وليكونن ماله من ليصدقن فضله من
ًا الصسنيع هسذا ادعسسى, فسأعقبهم فيمسسا صسدق ول قال فسسي سسسكن نفاقس

ًا القيامة يوم وجل عز الله يلقون يوم إلى قلوبهم ذلك, من بالله عياذ
أن البصسسريِ والحسسسن عبسساس ابن منهم المفسرين من كثير ذكر وقد

َءية هذه نزول سبب النصسساريِ, وقسسد حسساطب بسسن ثعلبة في الكريمة ال
معسسان حسسديث من حاتم أبي ههنا, وابن جرير ابن رواه حديث فيه ورد
عبسسد بسسن القاسسسم الرحمسسن عبسسد أبسسي عن يزيد بن علي عن رفاعة بن

الباهلي أمامة أبي عن معاوية بن يزيد بن الرحمن عبد مولى الرحمن
عليسسه اللسسه صلى الله لرسول قال النصاريِ, أنه حاطب بن ثعلبة عن

اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول مالً, قال: فقال يرزقني أن الله وسلم: ادع
ل كسسثير مسسن خيسسر شسسكره تسسؤديِ قليسسل ثعلبسسة يسسا وسلم: «ويحسسك عليه

مثسسل تكسسون أن ترضسسى فقال: «أمسسا أخرى مرة قال تطيقه» قال: ثم
ًا معسسي الجبسسال تسسسير أن شئت لو بيده نفسي الذيِ فو س الله نبي ذهبسس

فرزقنسسي اللسسه دعسسوت لئسسن بسسالحق بعثك لسارت» قال: والذيِ وفضًة
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ً عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول حقسسه, فقسسال حق ذيِ كل لعطين مال

ًا فاتخذ مالً» قال ثعلبة ارزق «اللهم وسلم الدود ينمو كما فنمت غنم
ًا فنزل عنها فتنحى المدينة عليه فضاقت جعسسل حسستى أوديتهسسا من وادي

وكسسثرت نمت سواهما, ثم ما ويترك جماعة في والعصر الظهر يصلي
حتى الدود ينمو كما تنمو الجمعة, وهي إل الصلوات ترك حتى فتنحى

الخبسسار عن ليسألهم الجمعة يوم الركبان يتلقى الجمعة, فطفق ترك
؟» فقالوا: يا ثعلبة فعل وسلم: «ما عليه الله صلى الله رسول فقال

ًا اتخذ الله رسول بسسأمره, فقسسال: المدينة, فأخبروه عليه فضاقت غنم
ثعلبسسسسسة». ويسسسسسح يسسسسسا ثعلبسسسسسة ويسسسسسح يسسسسسا ثعلبسسسسسة ويسسسسسح «يسسسسسا

َءية, ونزلت أموالهم من {خذ ثناؤه جل الله وأنزل   فرائض صدقة} ال
الصدقة على رجلين وسلم عليه الله صلى الله رسول فبعث الصدقة

ً المسلمين من ً جهينسة مسن رجل كيسف لهمسا وكتسب سسليم مسن ورجل
سسس وبفلن بثعلبسسة لهمسسا: «مسسرا المسسسلمين, وقسسال من الصدقة يأخذان

فسسسأله ثعلبة أتيا حتى صدقاتهما» فخرجا فخذا س سليم بني من رجل
وسسسلم, فقسسال: مسسا عليسسه الله صلى الله رسول كتاب وأقرآَه الصدقة

حسستى انطلقسسا ؟ هسسذا مسسا أدريِ ما الجزية أخت إل هذه ما جزية إل هذه
خيسسار إلسسى فنظسسر السسسلمي بهمسسا وسسسمع فانطلقسسا إلّي عودا ثم تفرغا
مسسا قسسالوا رأوهسسا بهما, فلمسسا استقبلهما ثم للصدقة فعزلها إبله أسنان
فسسإن فخسسذوها منك, فقال: بلسسى هذا نأخذ أن نريد وما هذا عليك يجب

فأخذا الناس على ومرا منه لله, فأخذاها هي وإنما طيبة بذلك نفسي
مسسا فقسسال فقسسرأه كتابكمسسا فقال: أرونسسي ثعلبة إلى رجعا ثم الصدقات

رأيي, فانطلقسسا أرى حتى انطلقا الجزية أخت إل هذه ما جزية إل هذه
ثعلبسسة» ويح قال: «يا رآَهما فلما وسلم عليه الله صلى النبي أتيا حتى
ثعلبسسة صسسنع بالسسذيِ فسسأخبراه بالبركسسة للسسسلمي ودعسسا يكلمهما أن قبل

لئسسن الله عاهد من {ومنهم وجل عز الله السلمي, فأنزل صنع والذيِ
َءية, قال فضله من آَتانا عليسسه الله صلى الله رسول وعند لنصدقن} ال

فقسسال: أتسساه حسستى فخسسرج ذلسسك فسسسمع ثعلبسسة أقسسارب من رجل وسلم
النبي أتى حتى ثعلبة وكذا, فخرج كذا فيك الله أنزل قد ثعلبة يا ويحك
إن صسسدقته, فقسسال: ويحسسك منه يقبل أن فسأله وسلم عليه الله صلى
السستراب, رأسسسه علسسى يحثسسو صدقتك» فجعل منك أقبل أن منعني الله

فلم أمرتك قد عملك «هذا وسلم عليه الله صلى الله رسول له فقال
صسسدقته يقبل أن وسلم عليه الله صلى الله رسول أبى تطعني» فلما

يقبسسل ولسسم وسسسلم عليه الله صلى الله رسول منزله, فقبض إلى رجع
ًا, ثم منه قسسد فقسسال اسسستخلف حيسسن عنسسه اللسسه رضسسي بكسسر أبا أتى شيئ
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مسسن وموضسسعي وسسسلم عليه الله صلى الله رسول من منزلتي علمت
صلى الله رسول منك يقبلها لم بكر أبو صدقتي, فقال فاقبل النصار

يقبلهسسا. ولسسم بكسسر أبسسو يقبلهسسا, فقبسسض أن وأبسسى وسسسلم عليسسه اللسسه
اقبسسل المسسؤمنين أميسسر فقال: يسسا أتاه عنه الله رضي عمر ولي فلما  

بكر أبو ول وسلم عليه الله صلى الله رسول يقبلها فقال: لم صدقتي
عنسسه اللسسه رضي عثمان ولي يقبلها, فلما ولم فقبض ؟ منك أقبلها وأنا
عليسسه اللسسه صسسلى الله رسول يقبلها لم فقال صدقتي فقال: اقبل أتاه

فهلسك منسه يقبلهسا فلسم ؟ منسك أقبلهسا وأنسا عمر ول بكر أبو ول وسلم
وعسسدوه} مسسا اللسسه أخلفوا تعالى: {بما عثمان, وقوله خلفة في ثعلبة

َءية, أيِ وكسسذبهم الوعسسد إخلفهسسم بسسسبب قلوبهم في النفاق أعقبهم ال
قسسال أنسسه وسسسلم عليسسه اللسسه صلى الله رسول عن الصحيحين في كما

خسسان» أؤتمن وإذا أخلف وعد وإذا كذب حدث ثلث: إذا المنافق «آَية
يعلسسم اللسسه أن يعلمسسوا أعلسسم. وقسسوله: {ألسسم كثيرة, والله شواهد  وله

َءية, يخبر سرهم أعلم وأخفى, وأنه السر يعلم أنه تعالى ونجواهم} ال
وشكروا منها تصدقوا أموال لهم حصل إن أنه أظهروا وإن بضمائرهم

أيِ الغيسسوب علم تعسسالى أنفسسسهم, لنسسه مسسن بهم أعلم الله فإن عليها
بطسسن. ومسسا ظهسسر مسسا ويعلسسم ونجسسوى سر وكل وشهادة غيب كل يعلم

َءن ِذي ّل َءن ** ا ْلِمُزو َءن َءي ّوِعي ّط ْلُم َءن ا َءن ِم ِني ْؤِم ْلُم َءقاِت ِفسسي ا َءد َءن الّصسس ِذي ّلسس َء َءوا ل
َءن ُدو ّ َءيِج ُهْم ِإل َءد ْه َءن ُج َءخُرو َءيْس ُهْم َءف ْن َءر ِم ّلُه َءسِخ ُهْم ال ْن ُهْم ِم َءل َءذاٌب َءو ِليٌم َءع  َءأ

ًا وهذا   ولمزهسسم عيبهسسم مسسن أحد يسلم ل المنافقين صفات من أيض
أحسسد جسساء منهسسم, إن يسلمون المتصدقون ول حتى الحوال جميع في

الله قالوا: إن يسير بشيء جاء مراء, وإن هذا قالوا جزيل بمال منهم
سسسعيد, بسسن اللسسه عبيسسد حسسدثنا البخاريِ روى هذا, كما صدقة عن لغني
وائسسل أبسسي عسسن سسسليمان عسسن شعبة البصريِ, حدثنا النعمان أبو حدثنا

نحامل كنا الصدقة آَية نزلت قال: لما عنه الله رضي مسعود أبي عن
فقسالوا: مرائسسي, وجساء كسثير بشيء فتصدق رجل ظهورنا, فجاء على
هسسذا. فنزلسست صسسدقة عسسن لغنسسي اللسسه إن بصاع: فقسسالوا فتصدق رجل

َءية. وقد يلمزون {الذين ًا مسلم رواه المطوعين} ال صحيحه في أيض
الجريسسريِ حسسدثنا يزيسسد أحمد: حسسدثنا المام به, وقال شعبة حديث من
فقسسال: بسسالبقيع مجلسسسنا فسسي رجسسل علينسسا قال: وقف السليل أبي عن

بسسالبقيع وسلم عليه الله صلى الله رسول رأى أنه عمي أو أبي حدثني
القيامسسة» قسسال: يسسوم بهسسا لسسه أشسسهد بصسسدقة يتصدق يقول: «من وهو
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بهما, فسسأدركني أتصدق أن أريد وأنا لوثين أو لوثا عمامتي من فحللت

ً بالبقيع أر لم رجل عمامتي, فجاء على فعقدت آَدم ابن يدرك ما رجل
ًا منه أشد ناقسسة بسسالبقيع أر لم ساقه أدم, ببعير ول منه أصغر ول سواد

قال: «نعسسم» قسسال: دونسسك ؟ أصدقة الله رسول فقال: يا منها أحسن
لهسسي اللسسه فسسو بهسسذه يتصسسدق فقال: هذا رجل فلمزه الناقة, قال هذه
فقسسال وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول منه. قال: فسمعها خير

لصسسحاب قال: «ويل مرات, ثم ومنها» ثلث منك خير هو بل «كذبت
ًا من المئين مسسن قسسال: «إل ؟ اللسسه رسسسول يسسا من إل قالوا البل» ثلث

ثسسم شسسماله وعسسن يمينسسه عن كفيه بين هكذاوهكذا» وجمع بالمال قال
العيسسش, المجهسسد فسسي المجهد» ثلثا. المزهسسد المزهد أفلح قال: «قد

َءيسسة هسسذه فسسي عبسساس ابن عن طلحة أبي بن علي العبادة, وقال في ال
رسسسول إلسسى ذهب من أوقية بأربعين عوف بن الرحمن عبد قال: جاء

طعسسام, مسسن بصاع النصار من رجل وجاءه وسلم عليه الله صلى الله
ريسساء, إل بسسه جاء بما الرحمن عبد جاء ما المنافقين: والله بعض فقال

الصسسسسساع. هسسسسسذا عسسسسسن لغنيسسسسسان ورسسسسسسوله اللسسسسسه وقسسسسسالوا: إن
ًا الناس إلى خرج الله رسول عباس: إن ابن عن العوفي وقال   يوم

جسساء صسسدقاتهم, ثسسم النسساس صدقاتكم, فجمسسع اجمعوا أن فيهم فنادى
مسسن صسساع هسسذا اللسسه رسول تمر, فقال: يا من بصاع آَخرهم من رجل
فأمسسسكت تمر من صاعين نلت حتى الماء بالجرير أجر ليلتي بت تمر

َءخر, فأمره وأتيتك أحدهما أن وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى الله رسول بال
لغنيان ورسوله الله وقالوا: إن رجال منه الصدقات, فسخر في ينثره
عوف بن الرحمن عبد إن شيء, ثم من بصاعك يصنعون وما هذا عن
أهسل مسن أحسسد بقسي وسسلم: هسسل عليسسه اللسه صسلى اللسه لرسول قال

أحسسد يبسسق وسسسلم: «لسسم عليه الله صلى الله رسول فقال ؟ الصدقات
مسسن أوقيسسة مائسسة عنسسديِ فسسإن عسسوف بن الرحمن عبد له غيرك» فقال

ه الصسدقات, فقسال فسي ذهب ه رضسي الخطساب بسن عمسر ل عنسه الل
قال: نعسسم ؟ فعلت ما أفعلت جنون, قال بي ليس قال ؟ أنت أمجنون

فلسسي, آَلف وأماأربعة ربي فأقرضها آَلف أربعة أما آَلف ثمانية مالي
فيمسسا لسسك اللسسه «بسسارك وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسول له فقال

أعطسسى مسسا واللسسه فقسسالوا المنسسافقون أعطيت» ولمزه وفيما أمسكت
ًا, فسسأنزل به كان إنما كاذبون وهم رياء إل عطيته الرحمن عبد متطوع
مسسن بالصساع جسساء السسذيِ المسسكين صساحبه وعسسذر عذره وجل عز الله

مسسن المطسسوعين يلمسسزون كتسسابه: {السسذين فسسي تعسسالى فقسسال التمسسر
َءية, وهكذا في المؤمنين واحسسد وغيسسر مجاهسسد عسسن رويِ الصدقات} ال
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الصسسدقات فسسي المسسؤمنين من المطوعين من إسحاق: كان ابن وقال
أخو عديِ بن وعاصم درهم آَلف بأربعة تصدق عوف بن الرحمن عبد
فسسي رغسسب وسسسلم عليسسه الله صلى الله رسول أن العجلن, وذلك بني

آَلف بأربعة فتصدق عوف بن الرحمن عبد فقام عليها وحض الصدقة
وقسسالوا: فلمزوهمسسا تمر من وسق بمائة وتصدق عديِ بن عاصم وقام

أنيسسف بنسسي أخسسو عقيسسل أبسسو بجهسسده تصسسدق الذيِ رياء, وكان إل هذا ما
فسسي فسسأفرغه تمسسر من بصاع عوف, أتى بن عمرو بني حليف الراشي
عقيسسل. أبسسي صسساع عسسن لغنسسي اللسسه وقسسالوا: إن بسسه فتضاحكوا الصدقة

عوانة أبو عباد, حدثنا بن طالوت البزار: حدثنا بكر أبو الحافظ وقال  
اللسسه رسول قال: قال هريرة أبي عن أبيه عن سلمة أبي بن عمر عن

ًا» قال أبعث أن أريد فإني وسلم: «تصدقوا عليه الله صلى فجسساء بعث
آَلف, ألفيسسن أربعسسة الله: عنديِ رسول يا فقال عوف بن الرحمن عبد

عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول لعيسسالي, فقسسال وألفيسسن ربي أقرضهما
أمسكت», وبسسات فيما لك وبارك أعطيت فيما لك الله وسلم: «بارك

الله: أصبت رسول يا فقال تمر من صاعين فأصاب النصار من رجل
فلمسسزه لعيسسالي, قسسال وصسساع لربسسي أقرضسسه صسساع تمسسر مسسن صسساعين

ريسساء, وقسسالوا: إل عوف ابن أعطى الذيِ أعطى وقالوا: ما المنافقون
{السسذين اللسسه فسسأنزل ؟ هسسذا صسساع عسسن غنييسسن ورسسسوله اللسسه يكن ألم

إل يجسسدون ل والسسذين الصدقات في المؤمنين من المطوعين يلمزون
َءيسة, ثسم فيسخرون جهدهم أبسي عسن كامسسل أبسسي عسسن رواه منهسم} ال
إل أحد يسنده ولم مرسل, قال أبيه عن سلمة أبي بن عمر عن عوانة

زيسسد وكيع, حسسدثنا ابن جرير: حدثنا ابن جعفر أبو المام طالوت, وقال
أبسسي ابسسن عن يسار بن خالد عبيدة, حدثني بن موسى عن الحباب بن

مسسن صسساعين علسسى ظهسسريِ على الجرير أجر أبيه, قال: بت عن عقيل
َءخر وجئت به يتبلغون أهلي إلى بأحدهما تمر, فانقلبت إلسسى أتقرب بال

فسسي فأخبرته, فقال: «انسسثره فأتيته وسلم عليه الله صلى الله رسول
ًا الله كان لقد وقالوا القوم فسخر الصدقة» قال هسسذا صسسدقة عن غني

َءيسستين, وكسسذا يلمسسزون {السسذين اللسسه المسكين, فأنزل المطسسوعين} ال
عقيسسل أبسي بسه, وقسسال: اسسسم حباب بن زيد حديث من الطبراني رواه

ثعلبة, وقوله: {فيسسسخرون بن الله عبد بن الرحمن عبد ويقال حباب
صسسنيعهم سسسوء علسسى المقابلسسة بسساب مسسن منهم} هسسذا الله سخر منهم

معاملة فعاملهم العمل جنس من الجزاء بالمؤمنين, لن واستهزائهم
ًا منهم سخر من فسسي للمنسسافقين السسدنيا, وأعسسد فسسي للمسسؤمنين انتصار

َءخسسسسسرة ًا ال ًا عسسسسسذاب العمسسسسسل. جنسسسسسس مسسسسسن الجسسسسسزاء لن أليمسسسسس
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ِفْر ْغ َءت ُهْم ** اْس ْو َءل َء َءأ ِفْر ل ْغ َءت ُهْم َءتْس ِفْر ِإن َءل ْغ َءت ُهْم َءتْس َءن َءل ِعي ْب ًة َءسسس َءلسسن َءمسسّر َءف
َءر ِف ْغ ّلُه َءي ُهْم ال َءك َءل ِل ُهْم َءذ ّن أ

َء ْا ِب َءفُرو ِه َءك ّل ِه ِبال ِل َءرُسسسو ّلسسُه َءو َء َءوال ِديِ ل ْهسس َءم َءي ْو َءقسس ْل ا
َءن ِقي ِسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس َءفا ْل  ا

ليسسسوا المنافيقين هؤلء بأن وسلم عليه الله صلى نبيه تعالى يخبر  
ً لهسسم, اللسسه يغفسسر فلن مرة سبعين لهم استغفر لو وأنه للستغفار أهل
ًا ذكسسرت إنما السبعين إن قيل وقد لهسسم, لن السسستغفار لمسسادة حسسسم

تريسسد كلمهسسا, ول مبالغة في السبعين تذكر كلمها أساليب في العرب
كما مفهوم لها بل بخلفها, وقيل عليها زاد ما يكون أن ول بها التحديد

وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسول أن عباس ابن عن العوفي روى
َءية هذه نزلت قال: «لما ه فسو فيهسم لسي رخسص قسد ربسي أسمع ال الل
لهسسم» فقسسال يغفسسر أن اللسسه لعل مرة سبعين من أكثر لهم لستغفرن

م أسستغفرت عليهسم عليهسم: {سسواء غضسبه شسدة من الله م أم له ل
َءية. وقال تستغفر انطلسسق أبسسي بسسن الله عبد ثقل لما الشعبي لهم} ال

فسسأحب احتضر قد أبي فقال: إن وسلم عليه الله صلى النبي إلى ابنه
وسسلم: «مسسا عليسسه اللسه صسلى النبي له فقال عليه وتصلي تشهده أن

عبسسد بسسن الله عبد أنت قال: «بل الله عبد بن ؟» قال: الحباب اسمك
وألبسسسه شسسهده حسستى معسسه شسسيطان», فسسانطلق اسم الحباب إن الله

؟ منسسافق وهسسو عليسسه له: أتصسسلي فقيل عليه وصلى عرق وهو قميصه
لهم مرة} ولستغفرن سبعين لهم تستغفر {إن قال الله فقال: «إن

ومجاهسسد الزبيسسر بسسن عسسروة عن رويِ وسبعين» وكذا سبعين و سبعين
بأسسسسانيده. جريسسسر ابسسسن ورواه دعامسسسة بسسسن وقتسسسادة جسسسبير بسسسن

َءح ِر َءف َءن **  ُفو ّل َءخ ْلُم ِهْم ا ِد َءع ْق َءم َءف ِب َء ِه َءرُسوِل ِخل ّلسس ْا ال َءو ُهسس ِر َءك ْا َءأن َءو ُدو ِهسس َءجا ُي
ِهْم ِل َءوا َءأْم ِهْم ِب ُفِس ْن َءأ ِبيِل ِفي َءو ِه َءس ّل ْا ال ُلو َءقا َء َءو ْا ل ِفُرو َءحسسّر ِفي َءتن ْل َءنسساُر ُقسسْل ا

َءم ّن َءه ّد َءج َءش ًا َءأ ْو َءحّر ُنوا ّل َءن َءكسسا ُهسسو َءق ْف ْا َءي ُكو َءح َءيْضسس ْل َءف   * ً ِليل ْا َءق ُكسسو ْب َءي ْل ًا َءو ِثيسسر َءك
ًء َءزآَ َءمسسسسسسسسسسسسسسسا َءجسسسسسسسسسسسسسسس ْا ِب ُنو َءن َءكسسسسسسسسسسسسسسسا ُبو ْكِسسسسسسسسسسسسسسسس  َءي

ًا تعالى يقول    اللسسه رسسسول صسسحابة عسسن المتخلفين للمنافقين ذام
خروجسسه بعد بقعودهم تبوك, وفرحوا غزوة في وسلم عليه الله صلى

اللسسه سسسبيل فسسي وأنفسسسهم {بسسأموالهم يجاهسسدوا} معسسه أن {وكرهسسوا
في الخروج أن الحر} وذلك في تنفروا {ل لبعض بعضهم وقالوا} أيِ

قالوا والثمار, فلهذا الظلل طيب عند الحر شدة في كان تبوك غزوة
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وسسسلم: عليه الله صلى لرسوله تعالى الله الحر} قال في تنفروا {ل

ًا} {أشسسد بمخسسالفتكم إليها تصيرون جهنم} التي {نار {قل} لهم حسسر
ًا أشد بل الحر من منه فررتم مما مالسسك المسسام قال النار,كما من حر
اللسه صسلى اللسه رسسسول أن هريرة أبي عن العرج عن الزناد أبي عن

ًا سسسبعين مسسن جزء توقدونها التي آَدم بني قال: «نار وسلم عليه جسسزء
فقسسال: ؟ لكافيسسة كسسانت إن اللسسه رسسسول جهنسسم» فقسسالوا: يسسا نسسار مسسن

ًا» أخرجسساه وسسستين بتسسسعة عليها «فضلت مسسن الصسسحيحين فسسي جسسزء
عسسن الزنسساد أبي عن سفيان أحمد: حدثنا المام به, وقال مالك حديث
قسسال: «إن وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى النبي عن هريرة أبي عن العرج
ًا سبعين من جزء هذه ناركم البحسسر فسسي جهنسسم, وضسسربت نار من جزء
ًا منفعسسة فيهسسا الله جعل ما ذلك ولول مرتين إسسسناده لحسسد» وهذاأيضسس

عبسساس عسسن مسساجه وابسسن الترمذيِ عيسى أبو المام روى صحيح, وقد
صالح أبي عن عاصم عن شريك عن بكير أبي بن يحيى الدوريِ, وعن

عليسسه اللسسه صلى الله رسول قال: قال عنه الله رضي هريرة أبي عن
عليهسسا أوقسسد احمرت, ثسسم حتى سنة ألف النار على الله وسلم: «أوقد

اسودت, فهسسي سنة, حتى ألف عليها أوقد ابيضت, ثم حتى سنة ألف
ًا أعلسسم الترمسسذيِ: ل قسسال المظلم» ثم كالليل سوداء غيسسر رفعسسه أحسسد

إبراهيسسم مردويسسه, عسسن بسسن بكر أبو الحافظ رواه قال, وقد يحيى, كذا
عن سعد بن الله عبيد عن مكرم بن الحسين بن محمد عن محمد بن

بسسسسه. النخعسسسسي اللسسسسه عبسسسسد ابسسسسن وهسسسسو شسسسسريك عسسسسن عمسسسسه
ًا وروى   بسسن ثسسابت عن فضالة بن مبارك رواية مردويه, من ابن أيض

ًا وسلم عليه الله صلى الله رسول قال: تل أنس النسساس وقودهسسا «نار
حتى عام ابيضت, وألف حتى عام ألف عليها والحجارة» قال: «أوقد

لهبها, يضيء ل كالليل سوداء اسودت, فهي حتى عام احمرت, وألف
نجيسسج, وقسسد بسسن تمسسام حديث من الطبراني القاسم أبو الحافظ وروى

أيِ سسس بالمشرق شرارة أن «لو رفعه أنس عن الحسن عن فيه اختلف
يعلسسى, أبسسو الحسسافظ بسسالمغرب» وروى من حرها لوجد س جهنم نار من
بسسن هشسسام عسسن الحسسداد عبيسسدة أبسسي عن إسرائيل أبي بن إسحاق عن

بسسن سسسعيد عن وحشية أبي بن جعفر عن شبيب بن محمد عن حسان
وسسسلم: عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسول قال: قال هريرة أبي عن جبير
أهسسل مسسن رجسسل وفيهم يزيدون أو ألف مائة المسجد هذا في كان «لو
فيسسه» غريسسب, ومسسن المسسسجد لحسسترق نفسسسه فأصسسابهم فتنفس النار
قسسال: قسسال بشسسير بسسن النعمسسان عسسن إسسسحاق أبسسي عن العمش وقال

ًا النسسار أهسسل أهسسون وسلم: «إن عليه الله صلى الله رسول يسسوم عسسذاب
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كمسسا دمسساغه منهما يغلي جهنم نار من وشراكان نعلن له لمن القيامة

ًا أن يرى المرجل, ل يغلي ًا أشسسد النسسار أهسسل مسسن أحد وإنسسه منسسه عسسذاب
ًا» أخرجاه أهونهم العمسسش, وقسسال حسسديث مسسن الصسسحيحين في عذاب
ًا: حدثنا مسلم كسثير, أبسي بسن يحيسى شيبة, حسدثنا أبي بن بكر أبو أيض
أبسسي بسسن النعمسسان عسسن صسسالح أبي بن سهيل عن محمد بن زهير حدثنا

وسسسلم عليسسه اللسسه صلى الله رسول أن الخدريِ سعيد أبي عن عياش
ًا النار أهل أدنى قال: «إن يغلي نار من بنعلين ينتعل القيامة يوم عذاب

ابسن عسن يحيسى أحمسد: حسسدثنا المسسام نعليه», وقال حرارة من دماغه
وسسسلم عليسسه الله صلى النبي عن هريرة أبي عن أبي عجلن, سمعت

ًا النسار أهسل أدنسى «إن قال ه يجعسل رجسل عسذاب منهمسا يغلسي نعلن ل
لم شسرط على رجاله قويِ جيد إسناد دماغه» وهذا ه مس أعلسم, والل

َءثار والحاديث كتسسابه فسسي تعسسالى اللسسه كثيرة, وقال هذا في النبوية وال
فسسوق مسسن تعالى: {يصب للشوى} وقال نزاعة لظى إنها {كل العزيز

مسسن مقسسامع ولهسسم والجلسسود بطونهم في ما به يصهر الحميم رؤوسهم
عسسذاب وذوقسسوا فيهسسا أعيدوا غم من منها يخرجوا أن أرادوا كلما حديد

ًا نصسسليهم سسسوف بآياتنسسا كفسسروا السسذين {إن تعالى الحريق} وقال نسسار
ًا بدلناهم جلودهم نضجت كلما العسسذاب} وقسسال ليسسذوقوا غيرهسسا جلود

َءيسسة هسسذه فسسي تعالى ًا أشسسد جهنسسم نسسار {قسسل الكريمسسة ال كسانوا لسسو حسسر
سبيل في الرسول مع لنفروا ويفهمون يفقهون أنهم لو يفقهون} أيِ

هسسذا أضسسعاف أضسسعاف هسسو السسذيِ جهنم حر من به ليتقوا الحر في الله
َءخسسسسسسسسسسسسسسسسر: قسسسسسسسسسسسسسسسسال كمسسسسسسسسسسسسسسسسا ولكنهسسسسسسسسسسسسسسسسم ال

         بالنسسسسار الرمضسسسساء مسسسسن كالمسسسسستجير        
َءخسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسر وقسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسال  :ال

ًا بالحميسسسسسسة عمسسسسسسرك والحسسسسسسار البسسسسسسارد مسسسسسسن أفنيتهخوفسسسسسس
النسسسسسار حسسسسسذر المعاصسسسسسي تتقيمسسسسسن أن لسسسسسك أولسسسسسى وكسسسسسان

ًا جلله جل تعالى قال ثم   هذا: صنيعهم على المنافقين هؤلء متوعد
َءية, قال {فليضحكوا عبسساس: السدنيا ابسن عسن طلحة أبي ابن قليلً} ال

اللسسه إلسسى وصاروا الدنيا انقطعت شاؤوا, فإذا ما فيها فليضحكوا قليل
ًا, وكسسذا ينقطع ل بكاء استأنفوا وجل عز والحسسسن رزيسسن أبسسو قسسال أبد

الحسسافظ أسلم, وقال بن وزيد العقيلي وعون خثيم بن والربيع وقتادة
خسسداش, أبسسي بسسن الصسسمد عبسسد بن الله عبد الموصلي: حدثنا يعلى أبو

يزيسسد زيد, حدثنا بن عمران عن المبارك ابن عن جبير بن محمد حدثنا
عليه الله صلى الله رسول قال: سمعت مالك بن أنس عن الرقاشي

النسسار أهل فإن فتباكوا تبكوا لم فإن ابكوا الناس أيها يقول: «يا وسلم
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تنقطسسع حسستى جسسداول كأنهسسا وجسسوهم فسسي دمسسوعهم تسيل حتى يبكون

ًا أن العيسسون, فلسسو فتقسسرح السسدماء فتسسسيل الدموع فيهسسا أزجيسست سسسفن
بسسه, الرقاشسسي يزيد عن العمش حديث من ماجه ابن لجرت» ورواه

السسدنيا: حسسدثنا أبسسي بسسن محمسسد بسسن اللسسه عبد بن بكر أبو الحافظ وقال
رفعسه, قسال: رفيسع بسن زيد عن الجزريِ حماد عباس, حدثنا بن محمد

ًا الدموع بكوا النار دخلوا إذا النار أهل إن ًا, القيسسح بكسسوا ثسسم زمان زمانسس
السسدار فسسي البكسساء تركتسسم الشسسقياء معشسسر يا الخزنة لهم قال: فتقول

؟ بسسه تسسستغيثون مسسن اليسسوم تجدون هل الدنيا في أهلها فيها المرحوم
َءبسساء معشسسر يسسا الجنسسة أهسسل يسسا أصسسواتهم قسسال: فيرفعسسون والمهسسات ال

ًا القبور من خرجنا والولد ًا الموقف طول وكنا عطاش ونحسسن عطاشسس
اللسسه, فيسسدعون رزقكم مما أو الماء من علينا عطاش, فأفيضوا اليوم

كسسل مسسن ماكثون} فييأسون {إنكم يجيبهم يجيبهم, ثم ل سنة أربعين
خيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسر».

ِإن َءف َءك **  َءع َءج ّلُه ّر َءى ال َءل ٍة ِإ َءفسس ِئ ُهسسْم َءطآ ْن َءك ّم ُنو َءذ ْأ َءت ْلُخسسُروِج َءفاْسسس ُقسسْل ِل ّلسسن َءف
ْا َءي َءتْخُرُجو ِع ًا َءم َءبد َءلن َءأ ْا َءو ُلو ِت َءقا َءي ُت ِع ًا َءم ّو ُد ُكسسْم َءعسس ّن ُتْم ِإ ِد َءرِضسسي ُعو ْلُق َءل ِبسسا ّو َءأ

ٍة ْا َءمسسسسسسسسسسسسسسسّر ُدو ْقُعسسسسسسسسسسسسسسس َءع َءفا َءن َءمسسسسسسسسسسسسسسس ِفي ِل َءخسسسسسسسسسسسسسسسا ْل  ا
ًا تعالى يقول   اللسسه} رجعسسك {فإن السلم الصلة عليه لرسوله آَمر
لنسسا قتادة: ذكر منهم} قال طائفة {إلى هذه غزوتك من الله ردك أيِ

ً عشر اثني كانوا أنهم غزوة إلى معك للخروج} أيِ {فاستأذنوك رجل
ًا معي تخرجوا لن {فقل أخرى ًا} أيِ معي تقاتلوا ولن أبد ًا عدو تعزير

مسرة} أول بسالقعود رضسيتم بقوله: {إنكسم ذلك علل وعقوبة, ثم لهم
أول بسسه يؤمنوا لم كما وأبصارهم أفئدتهم تعالى: {ونقلب كقوله وهذا

َءية, فإن الحسسسنة ثسواب أن كمسا بعسسدها السسيئة السسيئة جزاء مرة} ال
ِإذا المخلفسسون {سسسيقول الحديبيسسة عمسسرة فسسي بعدها, كقسسوله الحسنة
َءيسسة. وقسسوله مغسسانم إلى انطلقتم مسسع تعسسالى: {فاقعسسدوا لتأخسسذوها} ال

الغسسزاة, عسسن تخلفسسوا السسذين الرجسسال عبسساس: أيِ ابسسن الخالفين} قال
جريسسر ابسسن قسسال النسسساء مسسع الخسسالفين} أيِ مع {فاقعدوا قتادة وقال
النساء أريد ولو والنون بالياء يكون ل النساء جمع لن يستقيم ل وهذا
رضسسي عباس ابن قول الخالفات, ورجح أو الخوالف مع فاقعدوا لقال

عنهمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا. اللسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه
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َء َءول َءصّل **  َءى ُت َءل ٍد َءع َءح ُهم َءأ ْن َءت ّم ًا ّما َءبد َء َءأ ُقْم َءول َءى َءت َءل ِه َءع ِر ْب ُهْم َءق ّن ْا ِإ َءفسسُرو َءك

ِه ّل ِه ِبسسسسسسسسسال ِل َءرُسسسسسسسسسسو ْا َءو ُتو َءمسسسسسسسسسا َءن َءوُهسسسسسسسسسْم َءو ُقو  َءفاِسسسسسسسسسس
المنافقين من يبرأ أن وسلم عليه الله صلى رسوله تعالى الله أمر  

قسسبره علسسى يقسسوم ل مسسات, وأن إذا منهسسم أحسسد علسسى يصسسلي ل وأن
وهسسذا عليسسه ومسساتوا ورسوله لله كفروابا لنهم له يدعو أو له ليستغفر

َءية نزول سبب كان نفاقه, وإن عرف من كل في عام حكم عبد في ال
عبيسسد البخاريِ: حدثنا قال كما المنافقين رأس سلول ابن أبي بن الله
عمسسر ابسسن عسسن نسسافع عسسن اللسسه عبيد عن أسامة أبي عن إسماعيل بن

إلسسى اللسسه عبسسد بن الله عبد ابنه «جاء أبي بن الله عبد توفي قال: لما
فيسسه يكفن قميصه يعطيه أن فسأله وسلم عليه الله صلى الله رسول

اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول فقسسام عليسسه يصلي أن سأله فأعطاه, ثم أباه
الله صلى الله رسول بثوب فأخذ عمر عليه, فقام ليصلي وسلم عليه
تصسسلي أن ربك نهاك وقد عليه تصلي الله رسول فقال: يا وسلم عليه
ِإنمسسا عليسسه الله صلى الله رسول فقال ؟ عليه اللسسه خيرنسسي وسسسلم: «
مسسرة سسسبعين لهسسم تسسستغفر إن لهسسم تستغفر أول لهم {استغفر فقال
منسسافق. قسسال إنسسه السبعين» قال على لهم} وسأزيده الله يغفر فلن

آَية وجل عز الله فأنزل وسلم عليه الله صلى الله رسول عليه فصلى
ًا مات منهم أحد على تصل {ول رواه قسسبره}, وكسسذا علسسى تقم ول أبد

بسسه, أسسسامة بن حماد أسامة أبي عن شيبة أبي بن بكر أبي عن مسلم
عبيسسد عن عياض بن أنس عن المنذر بن إبراهيم عن البخاريِ رواه ثم

وأنسسزل معسسه وصسسلينا عليه فصلى به, وقال العمريِ عمر ابن وهو الله
َءيسسة. وهكسسذا مسسات منهم أحد على تصل {ول الله ًا} ال المسسام رواه أبسسد

بسسسه. اللسسسه عبيسسسد عسسسن القطسسسان سسسسعيد بسسسن يحيسسسى عسسسن أحمسسسد
ًا نفسه الخطاب بن عمر حديث من رويِ وقد   هسسذا, مسسن بنحسسو أيضس

إسحاق, حسسدثني ابن عن أبي يعقوب, حدثنا أحمد: حدثنا المام فقال
عمسسر عباس, قال: سمعت ابن عن الله عبد بن الله عبيد عن الزهريِ

أبسسي, دعسسي بسسن اللسسه عبسسد توفي لما يقول عنه الله رضي الخطاب بن
وقسسف فلمسسا إليه عليه, فقام للصلة وسلم عليه الله صلى الله رسول

اللسسه رسسسول يسسا فقلت صدره في قمت حتى تحولت الصلة يريد عليه
أيامه, يعدد  وكذا وكذا كذا يوم القائل أبي بن الله عبد الله عدو أعلى
عليسسه أكثرت إذا يبتسم, حتى وسلم عليه الله صلى الله ورسول قال

ِإني يا عني فقال: «أخر اسسستغفر لسسي قيسسل فاخترت, قد خيرت عمر, 
َءية. لو لسسزدت» قسسال لسسه غفر السبعين على زدت لو أني أعلم لهم» ال

منسسه, قسسال فسسرغ حسستى قسسبره علسسى وقسسام معسسه ومشسسى عليه صلى ثم

88



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
واللسسه وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول على جرأتي من فعجبت
َءيتسسان هاتان نزلت حتى يسيرا ِإل كان ما لله فوا أعلم. قال ورسوله ال

َءيسسة. فمسسا مات منهم أحد على تصل {ول ًا} ال اللسسه رسسسول صسسلى أبسسد
قبضه حتى قبره على قام ول منافق على بعده وسلم عليه الله صلى
بسن محمد حديث من التفسير في الترمذيِ رواه وجل. وهكذا عز الله

يحيى عن البخاريِ صحيح, ورواه حسن به, وقال الزهريِ عن إسحاق
مثله, قسسال: «أخسسر فذكر به الزهريِ عن عقيل عن الليث عن بكير بن

ِإني عليه أكثرت عمر» فلما يا عني أعلسسم ولو فاخترت خيرت قال: «
عليسسه فصسسلى عليهسسا» قسسال لسسزدت له غفر السبعين على زدت ِإن أني

ًا إل يلبث انصرف, فلم ثم الله رسول َءيتسسان نزلسست حسستى يسير مسسن ال
ًا مات منهم أحد على {ولتصل براءة َءيسسة, علسسى تقم ول أبد قسسبره} ال

وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول علسسى جرأتسسي مسسن بعد فعجبت
أحمسسد: حسسدثنا المسسام أعلم.  وقال وسلم عليه الله صلى الله ورسول

قسسال: جسسابر عسسن الزبيسر أبي عن الملك عبد عبيد, حدثنا أبي بن محمد
فقسسال: وسلم عليه الله صلى النبي ابنه أتى أبي بن الله عبد مات لما
اللسسه صلى النبي بهذا, فأتاه نعير نزل لم تأته لم إن إنك الله رسول يا

تدخلوه» أن قبل فقال: «أفل حفرته في أدخل قد فوجده وسلم عليه
وألبسسسه قسسدمه إلسسى قرنسسه من ريقه من عليه وتفل حفرته من فأخرج

عسسن عبيد بن يعلى عن الحراني داود أبي عن النسائي قميصه, ورواه
بسسن الله عبد البخاريِ: حدثنا به, وقال سليمان أبي ابن وهو عبدالملك

قسسال: أتسسى الله عبد بن جابر سمع عمرو عن عيينة ابن عثمان, أخبرنا
قسسبره فسسي أدخسسل مسسا بعد أبي بن الله عبد وسلم عليه الله صلى النبي
وألبسسسه ريقسسه مسسن عليسسه ونفسسث ركبسستيه علسسى ووضسسع فأخرج به فأمر

أعلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم. واللسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه قميصسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه
ًا رواه وقد   وجه, عسسن غير من والنسائي مسلم موضع غير في أيض

عبسسد بسسن عمسسرو بسسن أحمسسد بكسسر أبسسو المام به. وقال عيينة بن سفيان
يحيسسى, حسسدثنا علي, حسسدثنا بن عمرو مسنده: حدثنا في البزار الخالق

موسى, حدثنا بن يوسف «ح» وحدثنا جابر عامر, حدثنا مجالد, حدثنا
جسسابر عسسن الشعبي عن مجالد الدوسي, حدثنا مغراء بن الرحمن عبد

فأوصسسى بالمدينسسة سعيد بن يحيى قال المنافقين رأس مات قال: لما
صسسلى النبي إلى ابنه فجاء وسلم عليه الله صلى النبي عليه يصلي أن

الكلم وهسسذا بقميصك يكفن أن أوصى أبي فقال: إن وسلم عليه الله
عليه حديثه: فصلى في يحيى مغراء, قال بن الرحمن عبد حديث في

ًا مات منهم أحد على تصل تعالى: {ول الله فأنزل قميصه وألبسه أبد
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عليسسه اللسسه صسسلى النسسبي الرحمن: وخلع عبد قبره} وزاد على تقم ول

قسسبره, علسسى وقسسام عليسسه فصسسلى ومشسسى إيسساه فأعطاه قميصه وسلم
مات منهم أحد على تصل {ول قال ولى لما السلم عليه جبريل فأتاه
ًا لسسه. شسساهد قبلسسه ومسسا بسسه بسسأس ل قسسبره} وإسسسناده علسسى تقم ول أبد

أحمد, إسحاق, حدثنا بن أحمد الطبريِ: حدثنا جعفر أبو المام وقال  
اللسسه رسسسول أنسسس, أن عسسن الرقاشسسي يزيد عن سلمة بن حماد حدثنا
فأخسسذ أبسسي بسسن اللسسه عبسسد علسسى يصسسلي أن أراد وسسسلم عليه الله صلى

ًا مات منهم أحد على تصل {ول وقال بثوبه جبريل علسسى تقسسم ول أبسسد
الرقاشسسي يزيد حديث من مسنده في يعلى أبو الحافظ قبره} ورواه

صلى الله رسول إلى أبي بن الله عبد أرسل قتادة ضعيف. وقال وهو
اللسسه صسسلى النسسبي له قال عليه دخل فلما مريض وهو وسلم عليه الله
إليك أرسلت إنما الله يهود» قال: يارسول حب وسلم: «أهلكك عليه

يعطيسسه أن اللسسه عبسسد سسسأله لتؤنبني, ثسسم إليك أرسل ولم لي لتستغفر
قسسبره, علسسى وقسسام عليسسه وصسسلى إيسساه فأعطسساه أباه فيه يكفن قميصه
َءيسسة, وقسسد مات منهم أحد على تصل {ول وجل عز الله فأنزل ًا} ال أبد

قسسدم لما أبي بن الله عبد لن قميصه كساه إنما أنه السلف بعض ذكر
بسسن اللسسه عبد ثوب إل تفصيله على يوجد فلم قميص له طلب العباس

ًا كان لنه أبي ً ضخم عليسسه اللسسه صلى الله رسول به ذلك ففعل طويل
عليسسه اللسسه صسسلى الله رسول كان أعلم. ولهذا فالله له مكافأة وسلم
َءيسسة هسسذه نسسزول بعد وسلم مسسن أحسسد علسسى يصسسلي ل عليسسه الكريمسسة ال

يعقسسوب, أحمد: حسسدثنا المام قال قبره, كما على يقوم ول المنافقين
قسسال: كسسان أبيه عن قتادة أبي بن الله عبد أبيه, حدثني عن أبي حدثنا

عنها, فإن سأل جنازة إلى دعي إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول
ًا عليها أثني لهلهسسا قسسال ذلسسك غيسسر كسسان عليهسسا, وإن فصسسلى قسسام خير

علسسى يصسسلي ل الخطاب بن عمر عليها, وكان يصل بها» ولم «شأنكم
كسسان لنسسه اليمسسان بسسن حذيفسسة عليهسسا يصلي حتى حاله جهل من جنازة
عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول بهسسم أخسسبره المنافقين, قد أعيان يعلم

مسسن أيِ غيسسره يعلمسسه ل الذيِ السر صاحب له يقال كان وسلم, ولهذا
الصسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسحابة.

يصلي أن أراد عمر, أنه حديث في الغريب كتاب في عبيد أبو وقال  
عليهسسا. الصلة عن يصده أن أراد كأنه حذيفة فمرزه رجل جنازة على

بسأطراف القسرص هو اليمامة أهل بلغة المرز أن بعضهم عن حكى ثم
والقيسسام المنسسافقين علسسى الصلة عن وجل عز الله نهى الصابع, ولما

فسسي القربسسات أكبر من الصنيع هذه لهم, كان للستغفار قبورهم على
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فسسي ثبسست كمسسا الجزيسسل الجسسر فعلسسه ذلك, وفي فشرع المؤمنين حق

اللسسه رسول عنه, أن الله رضي هريرة أبي حديث من وغيرها الصحاح
فلسسه عليها يصلي حتى الجنازة شهد قال: «من وسلم عليه الله صلى

؟ القيراطان وما قيراطان» قيل فله تدفن حتى شهدها قيراط, ومن
مسسات, إذا المسسؤمن قسسبر عنسسد القيسسام أحسسد» وأمسسا مثل «أصغرهما قال

عسسن هشسسام الرازيِ, أخبرنسسا موسى بن إبراهيم داود: حدثنا أبو فروى
بسسن عثمان مولى البربريِ سعيد أبو هانىء, وهو عن بحير بن الله عبد

عليه الله صلى الله رسول قال: كان عنه الله رضي عثمان عن عفان
لخيكسسم وقال: «اسسستغفروا عليه وقف الميت دفن من فرغ إذا وسلم

َءن فإنه التثبيت له واسألوا رحمسسه داود أبسسو بسسإخراجه يسأل» انفسسرد ال
اللسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه.

َء َءول َءك **  ْب ْعِج ُهْم ُت ُل َءوا ُهْم َءأْم ُد َء ْول َءأ َءمسسا َءو ّن ُد ِإ ِريسس ّلسسُه ُي ُهْم َءأن ال َءب ّذ َءعسس َءهسسا ُي ِفسسي ِب
َءيا ْن ّد َءق السسسسسسسسس َءهسسسسسسسسس َءتْز ُهْم َءو ُفُسسسسسسسسسس ُهسسسسسسسسسْم َءأن َءن َءو ِفُرو  َءكسسسسسسسسسا

َءيسسة هسسذه تفسسسيرنظير تسسم قسسد   .والمنسسة الحمسسد وللسسه الكريمسسة ال

َءذآَ ِإ َءو َءلْت **  ِز ٌة ُأن َءر ْا َءأْن ُسو ُنو ِه آَِم ّل ْا ِبسسال ُدو ِهسس َءجا َءع َءو ِه َءمسس ِل َءك َءرُسسسو َءن َءذ ْأ َءت اْسسس
ْا ُلو ْو ْوِل ُأ ّط ُهْم ال ْن ْا ِم ُلو َءقا َءنا َءو ُكْن َءذْر َءع َءن َءن ّم ِدي َءقاِع ْل ْا ا َءرُضو َءأن *   ْا ِب ُنو ُكو َءي

َءع ِلسسسسسِف َءمسسسسس َءوا َءخ ْل َءع ا ِبسسسسس ُط َءى َءو َءلسسسسس ِهْم َءع ِب ُلسسسسسو ُهسسسسسْم ُق َء َءف َءن ل ُهسسسسسو َءق ْف  َءي
ًا تعالى يقول    ًا منكر مسسع عنسسه الناكلين الجهاد عن للمتخلفين وذام

القعسسود فسسي الرسسسول والطول. واستأذنوا السعة ووجود عليه القدرة
فسسي والقعسسود بالعار لنفسهم القاعدين} ورضوا مع نكن {ذرنا وقالوا
الحسرب وقسسع الجيش, فسإذا خروج بعد الخوالف النساء, وهن مع البلد
ًا, كمسسا النسساس أكسسثر كسسانوا أمن كان الناس, وإذا أجبن كانوا قسسال كلمسس

َءية في عنهم تعالى إليك ينظرون رأيتهم الخوف جاء الخرى: {فإذا ال
الخسوف ذهسب المسوت, فسإذا مسن عليسه يغشسى كالسذيِ أعينهسم تسدور

فسسي القسويِ الحسساد بسالكلم ألسسنتهم علت حداد} أيِ بألسنة سلقوكم
الشسسساعر: قسسسال شسسسيء, وكمسسسا أجبسسسن الحسسسرب المسسسن, وفسسسي

اء أشباه الحرب وغلظةوفي أجفاء أعيار السلم أفي ؟ الفسوارك النس
َءية في تعالى وقال   سورة, نزلت لول آَمنوا الذين {ويقول الخرى ال

قلسسوبهم فسسي السسذين رأيت القتال فيها وذكر محكمة سورة أنزلت فإذا
طاعسسة لهم فأولى الموت من عليه المغشي نظر إليك ينظرون مرض
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ًا لكان الله صدقوا فلو المر عزم فإذا معروف وقول َءية, خير لهم} ال
والخسسروج الجهسساد عن نكولهم بسبب قلوبهم} أيِ على {وطبع وقوله

فيسسه مسسا يفهمسسون ل يفقهون} أيِ ل {فهم الله سبيل في الرسول مع
فيجتنبسسسسوه. لهسسسسم مضسسسسرة فيسسسسه مسسسسا ول فيفعلسسسسوه لهسسسسم صسسسسلح

ِكِن َءلـَسس َءن الّرُسسسوُل **  ِذي ّلسس ْا َءوا ُنسسو َءم َءعسسُه آَ ْا َءم ُدو َءهسس ِهْم َءجا ِل َءوا َءأْم ِهْم ِبسس ُفِسسس ْن َءأ َءو
َءك ِئ َءلـَ ْو ُأ ُهُم َءو َءراُت َءل ْي َءخ ْل َءك ا ِئ َءلـَ ْو ُأ َءن ُهُم َءو ِلُحو ْف ْلُم ّد ا َءع َءأ ّلسسُه *   ُهسسْم ال ّنسساٍت َءل َءج
ِريِ َءهسسسا ِمسسسن َءتْجسسس ِت َءهسسساُر َءتْح ْن َءن ال ِدي ِلسسس َءهسسسا َءخا َءك ِفي ِلسسس ْوُز َءذ َءفسسس ْل ِظيسسسُم ا َءع ْل  ا

في ومالهم المؤمنين على ثناءه وبين المنافقين ذنب تعالى ذكر لما   
آَخسسر جاهسسدوا} إلسسى معسسه آَمنوا والذين الرسول {لكن آَخرتهم, فقال

َءيتين الخيسسرات} أيِ لهسسم ومآلهم, وقوله: {وأولئسسك حالهم بيان من ال
َءخسسسرة السسسدار فسسسي .العلسسسى والسسسدرجات الفسسسردوس جنسسسات فسسسي ال

َءء َءجآ َءو َءن **  ّذُرو َءع ْلُم َءن ا َءراِب ِم ْع َءن ال َءذ ْؤ ُي ُهْم ِل َءد َءل َءعسس َءق َءن َءو ِذي ّلسس ْا ا ُبو َءذ َءه َءكسس ّلسس ال
َءلُه َءرُسسسسسو ُيِصسسسسيُب َءو َءن َءس ِذي ّلسسسس ْا ا َءفسسسسُرو ُهسسسسْم َءك ْن َءذاٌب ِم ِليسسسسٌم َءعسسسس  َءأ

رسول جاءوا الذين الجهاد ترك في العذار ذويِ حال تعالى بين ثم  
مسسن فيسسه هسسم مسسا لسسه ويبينون إليه يعتذرون وسلم عليه الله صلى الله

حسسول ممن العرب أحياء من وهم الخروج على القدرة وعدم الضعف
{وجسساء يقسسرأ كسسان عبسساس, إنسسه ابسسن عسسن الضسسحاك المدينسسة. قسسال

عيينسسة ابسسن روى العسسذر. وكسسذا أهل هم: ويقول المعذرون} بالتخفيف
مسسن نفسسر أنهسسم إسحاق: وبلغني ابن سواء, قال مجاهد عن حميد عن
فسسي الظهسسر هسسو رخصسسة, وهسسذا: القسسول بن إيماء بن خفاف غفار بني

َءية, لنه معنى ورسسسوله} أيِ اللسسه كسسذبوا الذين {وقعد هذا بعد قال ال
مسسن المعسسذرون {وجسساء مجاهد عن جريج ابن فيعتذروا, وقال يأتوا لم

اللسسه, يعسسذرهم فلم فاعتذروا جاءوا غفار بني من العراب} قال: نفر
والله أظهر الول والقول إسحاق بن ومحمد وقتادة الحسن قال وكذا

ورسوله} أيِ الله كذبوا الذين {وقعد بعده قوله من قدمنا أعلم, لما
بالعسسذاب أوعسسدهم ثم للعتذار المجيء عن العراب من آَخرون وقعد

أليسسسم}. عسسسذاب منهسسسم كفسسسروا السسسذين فقسسسال: {سيصسسسيب الليسسسم
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َءس ْي ّل َءلى **  ِء َءع َءفآ َءع َء الّض َءى َءول َءل َءى َءع َءض َءمْر ْل َء ا َءلى َءول َءن َءع ِذي ّل َء ا َءن ل ُدو َءما َءيِج
َءن ُقو َءرٌج ُينِف َءذا َءح ْا ِإ َءصُحو ِه َءن ّل ِه ل ِل َءرُسو َءلسسى َءما َءو َءن َءع ِني ْلُمْحِسسس ِبيٍل ِمسسن ا َءسسس

ّلُه ُفوٌر َءوال َء ّرِحيٌم َءغ َءول َءلى *   َءن َءع ِذي ّل َءذا ا َءك َءمآ ِإ ْو َءت ُهْم َءأ َءل َءتْحِم َءت ِل ْل َء ُق ُد ل َءأِجسس

ُكْم َءمآ ُل ِه َءأْحِم ْي َءل ْوا َءع ّل َءو ُهْم َءت ُن ُي ْع َءأ ِفيُض ّو َءن َءت ّدْمِع ِمسس ًا السس َءزنسس ّ َءح ْا َءأل ُدو َءمسسا َءيِجسس
َءن ُقو ْنِف َءما ُي ّن ِإ ِبيُل *   َءلى الّس َءن َءع ِذي ّل َءك ا َءن ُنو ِذ ْأ َءت ُهْم َءيْس ُء َءو َءيآ ِن ْغ ْا َءأ َءأن َءرُضسسو ِبسس
ْا ُنسسو ُكو َءع َءي ِلسسِف َءمسس َءوا َءخ ْل َءع ا َءبسس َءط ّلسسُه َءو َءى ال َءلسس ِهْم َءع ِب ُلسسو ُهسسْم ُق َء َءف َءن ل َءلُمسسو ْع  َءي

القتسسال, عسسن معهسسا قعد من على حرج ل التي العذار تعالى بين ثم  
التركيب في الضعف وهو عنه ينفك ل للشخص لزم هو ما منها فذكر

والعسسرج العمسسى الجهسساد, ومنسسه فسسي الجلد معسسه يسسستطيع ل السسذيِ
فسسي لسسه عسسّن مسسرض بسسسبب عارض هو ما ومنه به بدأ ونحوهما, ولهذا

علسسى يقسسدر ل فقسسره بسسسبب أو الله سبيل في الخروج عن شغله بدنه
حسسال فسسي ونصسسحوا قعدوا إذا حرج هؤلء على للحرب, فليس التجهيز
حسسالهم فسسي محسنون وهم يثبطوهم ولم بالناس يرجفوا ولم قعودهم

رحيسسم} غفسسور واللسسه سبيل من المحسنين على قال: {ما هذا, ولهذا
رضسسي ثمامسسة أبسسي عسسن رفيع بن العزيز عبد عن الثوريِ سفيان وقال
؟ للسسه الناصسسح عسسن أخبرنسسا اللسسه روح يا الحواريون قال: قال عنه الله
بسسدا أو أمسسران لسسه حدث الناس, وإذا حق على الله حق يؤثر الذيِ قال

َءخرة, بدأ وأمر الدنيا أمر له َءخسسرة بالسسذيِ ال للسسدنيا. للسسذيِ تفسسرغ ثسسم لل
بسسن بلل فيهسسم فقسسام الستسسسقاء إلى الناس الوزاعي: خرج وقال  

مقرين ألستم حضر من معشر قال, يا ثم عليه وأثنى الله فحمد سعد
علسسى تقول: {مسسا نسمعك إنا اللهم نعم, فقال اللهم قالوا ؟ بالساءة

وارحمنسسا لنسسا فاغفر بالساءة أقررنا وقد سبيل} اللهم من المحسنين
هسسذه نزلسست قتسسادة فسسسقوا, وقسسال أيسسديهم ورفعوا يديه واسقنا, ورفع

َءية أبسسي, حسساتم: حسسدثنا أبسسي ابسسن المزنسسي, وقسسال عمرو بن عائذ في ال
عسسن فسسروة ابسسن عن جابر ابن الرازيِ, حدثنا الله عبيد بن هشام حدثنا

لرسسسول أكتسسب قال: كنسست ثابت بن زيد عن ليلى أبي بن عبدالرحمن
القلسسم لواضسسع بسسراءة, فسسإني أكتسسب فكنسست وسلم عليه الله صلى الله
وسسسلم عليسسه الله صلى الله رسول بالقتال, فجعل أمرنا إذ أذني على
وأنسسا اللسسه رسسسول يا بي فقال: كيف أعمى جاء عليه, إذ ينزل ما ينظر

َءية, وقال على {ليس فنزلت ؟ أعمى ابسسن عسسن العسسوفي الضعفاء} ال
َءية, وذلك هذه في عباس أمسسر وسلم عليه الله صلى الله رسول أن ال
عبسسد فيهسسم أصسسحابه مسسن عصابة معه, فجاءته غازين ينبعثوا أن الناس

فقسسال احملنسا اللسه فقسالوا: يارسسول المزني مقرن بن مغفل بن الله
عليهم وعز يبكون وهم عليه»} فتولوا أحملكم ما أجد ل لهم: «والله
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اللسسه رأى محملً. فلمسسا ول نفقسسة يجسسدون ول الجهسساد عسسن يجلسسسوا أن

فقسسال كتسسابه فسسي عسسذرهم أنسسزل رسسسوله ومحبسسة محبته على حرصهم
فسسي مجاهد يعلمون} وقال ل {فهم قوله الضعفاء} إلى على {ليس

مقسسرن بنسسي فسسي لتحملهم} نزلسست أتوك ما إذا الذين على قوله: {ول
بسسن عمسسرو بنسسي من نفر سبعة كعب: كانوا بن محمد مزينة, وقال من

بنسي عمسرو, ومسن بسن حرمسي واقف بني عمير, ومن بن سالم عوف
بنسسي ليلسسى, ومسسن أبسسا ويكنسسى كعسسب بسسن الرحمسسن عبد النجار بن مازن

اللسسه وعبسسد غنمسسة بن عمرو سلمة بني صخر, ومن بن سلمان المعلى
تبوك: ثسسم غزوة سياق في إسحاق بن محمد المزني, وقال عمرو بن
ً إن وهسسم وسسسلم عليسسه الله صلى الله رسول أتوا المسلمين من رجال

بسسن عمسسرو بنسسي وغيرهسسم, مسسن النصسسار مسسن نفر سبعة وهم البكاءون
عبسسد ليلسسى حارثسسة, وأبسسو بنسسي أخو زيد بن وعلية عمير بن سالم عوف

بسسن الحمسسام بسسن النجسسار, وعمسسرو بسسن مازن بني أخو كعب بن الرحمن
النسساس المزني, وبعسسض المغفل بن الله وعبد سلمة بني أخو الجموح

بنسسي أخو الله عبد بن المزني, وحرمي عمرو بن الله عبد هو بل يقول
اللسسه صلى الله رسول الفزاريِ, فاستحملوا سارية بن وعياض واقف
تولسوا عليسسه أحملكسم مسا أجسسد {ل فقسال حاجة أهل وكانوا وسلم عليه

ًا السسسدمع مسسسن تفيسسسض وأعينهسسسم ينفقسسسون}. مسسسا يجسسسدوا أل حزنسسس
الربيسسع عسسن وكيع الوديِ, حدثنا بن عمر حاتم: حدثنا أبي ابن وقال  
خلفتم وسلم: «لقد عليه الله صلى الله رسول قال: قال الحسن عن

ًا بالمدينة ًا قطعتم ول نفقة من أنفقتم ما أقوام عسسدو من نلتم ول وادي
ً أتسسوك مسسا إذا الذين على {ول قرأ الجر» ثم في شركوكم وقد إل نيل

َءيسسة, وأصسسل أحملكسسم مسسا أجد ل قلت لتحملهم فسسي الحسسديث عليسسه} ال
وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسول أنس, أن حديث من الصحيحين
ًا بالمدينة قال: «إن ًا قطعتم ما أقوام ًا سسسرتم ول واديسس وهسسم إل سسسير

العسسذر», وقسسال حبسسسهم قسسال: «نعسسم ؟ بالمدينسسة وهسسم معكم» قسسالوا
جسسابر عسسن سسسفيان أبسسي عسسن العمسسش حدثنا وكيع أحمد: حدثنا المام

بالمدينسسة خلفتسسم وسسسلم: «لقسسد عليه الله صلى الله رسول قال: قال
ً ًا قطعتسسم ما رجال ًا سسسلكتم ول واديسس الجسسر, فسسي شسسركوكم إل طريقسس

بسسه العمش عن طرق من ماجه وابن مسلم المرض» ورواه حبسهم
أغنيسساء, وهسسم القعسسود فسسي يسسستأذنون الذين على الملمة تعالى رد ثم

{وطبع الرحال في الخوالف النساء مع يكونوا بأن رضاهم في وأنبهم
يعلمسسسسسسسسسسون}. ل فهسسسسسسسسسسم قلسسسسسسسسسسوبهم علسسسسسسسسسسى اللسسسسسسسسسسه
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َءن ِذُرو َءت ْع َءي ُكْم **  ْي َءل َءذا ِإ ُتْم ِإ ْع َءج ِهْم َءر ْي َءل ّ ُقل ِإ ْا ل ِذُرو َءت ْع َءن َءلن َءت ْؤِم ُكسسْم ّنسس ْد َءل َءقسس
َءنا َءأ ّب ّلُه َءن ُكْم ِمْن ال ِر َءبا َءرى َءأْخ َءي َءس ّلسُه َءو ُكسسْم ال َءل َءم ُلُه َءع َءرُسسو َءن ُثسّم َءو ّدو َءر َءى ُتسس َءلسس ِإ

ِم ِل ْيِب َءعا َءغ ْل ِة ا َءد َءها ُكم َءوالّش ُئ ّب َءن ُي َءما َءف ُتسسْم ِب َءن ُكن ُلسسو َءم ْع َءن َءت ِلُفو َءيْح َءسسس ِه *   ّل ِبسسال
ُكْم َءذا َءل ُتْم ِإ ْب َءل َءق ْن ِهسسْم ا ْي َءل ْا ِإ ِرُضسسو ْع ُت ُهسسْم ِل ْن ْا َءع ِرُضسسو ْع َءأ ُهسسْم َءف ْن ُهسسْم َءع ّن ِرْجسسٌس ِإ

ُهْم َءوا ْأ َءم ّنُم َءو َءه ًء َءج َءزآَ َءما َءج ْا ِب ُنو َءن َءكا ُبو ْكِس َءن َءي ُفو ِل َءيْح ُكْم *   ْا َءل ْو َءض َءتْر ُهْم ِل ْن َءع
ِإن ْا َءفسس ْو َءضسس ُهسسْم َءتْر ْن ِإّن َءع َءه َءفسس ّلسس َء ال َءى ل َءضسس ِم َءعسسِن َءيْر ْو َءقسس ْل َءن ا ِقي َءفاِسسس ْل  ا
أنهسسم المدينسسة إلسسى رجعسسوا إذا بسسأنهم المنسسافقين عسسن تعسسالى أخبر   

{قسسد نصسسدقكم لسسن لكم} أيِ نؤمن لن تعتذروا ل {قل إليهم يعتذرون
ه {وسسيرى أحسوالكم اللسه أعلمنسا قسد أخبساركم} أيِ من الله نبأنا الل

تسسردون {ثسسم الدنيا في للناس أعمالكم سيظهر ورسوله} أيِ عملكم
فيخسسبركم تعملسسون} أيِ كنتسسم بمسسا فينبئكم والشهادة الغيب عالم إلى

أنهسسم عنهسسم أخسسبر عليهسسا, ثسسم ويجزيكسسم وشسسرها خيرهسسا بأعمسسالكم
عنهسسم فأعرضسسوا تؤنبسسوهم فل عنهم لتعرضوا معتذرين لكم سيحلفون

ًا واعتقسساداتهم, بسسواطنهم نجسسس خبسسث أيِ رجسسس إنهسسم لهسسم احتقسسار
َءثسسام مسسن أيِ يكسسسبون كسسانوا بمسسا جسسزاء جهنسسم آَخرتهم في ومأواهم ال

يرضى ل الله {فإن لهم بحلفهم عنهم رضوا إن أنهم والخطايا, وأخبر
رسسسوله, وطاعسسة اللسسه طاعة عن الخارجين الفاسقين} أيِ القوم عن
مسسن لخروجهسسا فويسسسقة الفأرة سميت الخروج, ومنه هو الفسق فإن

أكمامهسسا) مسسن خرجسست إذا الرطبسسة فسسسقت للفسسساد, ويقسسال جحرهسسا

َءراُب ْع ّد ** ال َءش ًا َءأ ْفر ًا ُك َءفاق ِن َءدُر َءو َءأْج ّ َءو ْا َءأل َءلُمو ْع َءد َءي ُدو َءل َءمسسآ ُحسس َءز ّلسسُه َءأنسس ال
َءى َءل ِه َءع ِل ّلُه َءرُسو ِليٌم َءوال ِكيٌم َءع َءن َءح َءوِمسس َءراِب *   ْعسس ُذ َءمسسن ال ّتِخسس ُق َءمسسا َءي ُينِفسس

ًا َءرم ْغ ّبُص َءم َءر َءت َءي ُكُم َءو َءر ِب ِئ َءوا ّد ِهْم ال ْي َءل ُة َءع َءر ِئ ِء َءدآَ ْو ّلسسُه الّس ٌع َءوال ِليسسٌم َءسسسِمي * َءع
َءن َءراِب َءوِم ْع ْؤِمُن َءمن ال ِه ُي ّل ِم ِبال ْو َءي ْل ِر َءوا َءِخ ُذ ال ّتِخ َءي ُق َءما َءو ِف َءباٍت ُين َءد ُقُر ِعن
ِه ّل َءواِت ال َءل َءص َءها َءألَ الّرُسوِل َءو ّن َءبٌة ِإ ُهْم ُقْر ُهُم ّل ُل ْدِخ ُي ّلُه َءس ِه ِفي ال ِتسس َءم ِإّن َءرْح

َءه ّلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس ُفسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسوٌر ال  ّرِحيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسٌم َءغ
ًا العراب في أن تعالى أخبر    كفرهم ومؤمنين, وأن ومنافقين كفار

حسسدود يعلموا ل أن أحرى وأجدر, أيِ وأشد غيرهم من أعظم ونفاقهم
قسسال: جلسسس إبراهيسسم عن العمش قال كما رسوله على الله أنزل ما

أصيبت قد يده وكانت أصحابه يحدث وهو صوحان بن زيد إلى أعرابي
يسسدك ليعجبنسسي, وإن حسديثك إن العرابسسي: واللسه نهاونسد, فقسسال يسوم

العرابسسي: فقال ؟ الشمال إنها يديِ من يريبك زيد: ما لتريبني. فقال
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صسسوحان: بسسن زيسسد فقسسال ؟ الشمال أو يقطعون اليمين أدريِ ما والله
ًا أشد {العراب الله صدق ًا كفر مسا حسسدود يعلمسوا ل أن وأجسدر ونفاق
بسسن الرحمسسن عبسسد أحمسسد: حسسدثنا المام رسوله} وقال على الله أنزل

ابسسن عسسن منبسسه بسسن وهسسب عسسن موسسسى أبسسي عن سفيان مهديِ, حدثنا
البادية سكن قال: «من وسلم عليه الله صلى الله رسول عن عباس

أبسسو افتتسسن» ورواه السسسلطان أتسسى غفسسل, ومسسن الصيد اتبع جفا, ومن
بسسه, وقسسال الثسسوريِ سسسفيان عسسن طسسرق مسسن والنسائي والترمذيِ داود

كسسانت الثسسوريِ, ولمسسا حسسديث مسسن إل نعرفسسه ل غريسسب حسن الترمذيِ
رسسسولً, وإنمسسا منهسسم اللسسه يبعسسث لم البواديِ أهل في والجفاء الغلظة

إل قبلك من أرسلنا تعالى: {وما قال كما القرى أهل من البعثة كانت
ً تلسسك العرابسسي ذلسسك أهسسدى القرى} ولمسسا أهل من إليهم نوحي رجال
حسستى أضسعافها عليسسه فسسرد وسسسلم عليسسه الله صلى الله لرسول الهدية

أو ثقفسسي أو قرشسسي من إل هدية أقبل ل أن هممت رضي, قال: «لقد
والطسسائف مكسسة المسسدن يسسسكنون كانوا هؤلء دوسي» لن أو أنصاريِ
ًا ألطسسف واليمسسن, فهسسم والمدينة طبسساع فسسي لمسسا العسسراب مسسن أخلقسس

الجفسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساء. مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسن العسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسراب
أبي بن بكر أبو مسلم: حدثنا الولد) قال تقبيل في العرابي حديث(  

أبيسسه عسسن هشام عن نمير وابن أسامة أبو قال: حدثنا كريب وأبو شيبة
اللسسه صلى الله رسول على العراب من ناس قالت: قدم عائشة عن

مسسا واللسه لكنا نعم, قالوا قالوا ؟ صبيانكم فقالوا: أتقبلون وسلم عليه
اللسسه كسسان إن وسلم: «وأملك عليه الله صلى الله رسول فقال, نقبل
الرحمسسة». وقسسوله قلبسسك نميسسر: «مسسن ابسسن الرحمة» وقال منكم نزع

والعلسسم, اليمسسان يعلمه أن يستحق بمن عليم حكيم} أيِ عليم {والله
والكفسر واليمسان والجهسسل العلسم مسن عبسساده بيسسن قسسم فيمسسا حكيسم

منهسسم أن تعسسالى وحكمتسسه, وأخسسبر لعلمسسه يفعل عما يسأل والنفاق, ل
ًا} أيِ الله سبيل في ينفق} أيِ ما يتخذ {من وخسسسارة غرامة {مغرم

َءفسسات الحسسوادث بكسسم ينتظسسر السسدوائر} أيِ بكم {ويتربص {عليهسسم وال
{واللسه عليهسم دائسر والسسوء عليهسم منعكسسة هي السوء} أيِ دائرة
ممسسن النصسسر يسسستحق بمن عليم عباده لدعاء سميع عليم} أيِ سميع

َءخر واليوم بالله يؤمن من العراب الخذلن, وقوله: {ومن يستحق ال
القسسسم هسسو الرسسسول} هسسذا وصسسلوات الله عند قربات ينفق ما ويتخذ

اللسسه سبيل في ينفقون ما يتخذون الذين العراب, وهم من الممدوح
إنهسسا {أل لهسسم الرسول دعاء بذلك ويبتغون الله عند بها يتقربون قربة
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إن رحمتسسه فسسي الله {سيدخلهم لهم حاصل ذلك إن أل لهم} أيِ قربة

رحيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم}. غفسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسور اللسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه

َءن ُقو ِب َءوالّسسسا َءن **  ُلسسو ّو َءن ال َءن ِمسس ِري َءهسساِج ْلُم ِر ا َءصسسا ْن َءن َءوال ِذي ّلسس ُهم َءوا ُعسسو َءب ّت ا
َءساٍن ِإْح َءي ِب ّلُه ّرِض ُهْم ال ْن ْا َءع َءرُضو ْنُه َءو ّد َءع َءعسس َءأ ُهسسْم َءو ّنسساٍت َءل ِريِ َءج َءهسسا َءتْجسس َءت َءتْح

َءهسسسسساُر ْن َءن ال ِدي ِلسسسسس َءهسسسسسآ َءخا ًا ِفي َءبسسسسسد َءك َءأ ِلسسسسس ْوُز َءذ َءفسسسسس ْل ِظيسسسسسُم ا َءع ْل  ا
والنصسسار المهسساجرين مسسن السسسابقين عسسن رضسساه عسسن تعسسالى يخبر  

النعيسسم جنسسات مسسن لهسسم أعد بما عنه بإحسان, ورضاهم لهم والتابعين
المهسساجرين مسسن الولسسون الشسسعبي: السسسابقون المقيم, قسسال والنعيم

موسسسى أبسسو الحديبيسسة, وقسسال عسسام الرضسسوان بيعة أدرك من والنصار
وقتسسادة, والحسسسن سسسيرين بسسن ومحمسسد المسيب بن وسعيد الشعريِ

وسسسلم, عليسسه اللسسه صسسلى الله رسول مع القبلتين إلى صلوا الذين هم
هسسذه يقرأ برجل الخطاب بن عمر القرظي: مر كعب بن محمد وقال

َءية, {والسابقون بيده عمر والنصار} فأخذ المهاجرين من الولون ال
حسستى تفسسارقني كعب, فقال: ل بن فقال: أبي ؟ هذا أقرأك فقال: من

َءية هذه هذا أقرأت أنت عمر قال جاءه إليه, فلما بك أذهب ؟ هكسسذا ال
؟ وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسول من قال: نعم. قال: وسمعتها

بعسسدنا, أحسسد يبلغهسسا ل رفعسسة رفعنسسا أنسسا أرى كنسست قال: نعم. قال: لقد
َءية هذه تصديق أبي فقال منهسسم {وآَخريسسن الجمعسسة سسسورة أول في ال

{والسسذين الحشسسر سسسورة الحكيسسم} وفسسي العزيسسز وهو بهم يلحقوا لما
َءيسسة, وفسسي مسسن جسساءوا وهسساجروا آَمنسسوا {والسسذين النفسسال بعسسدهم} ال

َءيسسة, ورواه وجاهدوا الحسسسن عسسن جريسسر, قسسال: وذكسسر ابسسن معكم} ال
ًا النصسسار برفسسع يقرؤهسسا كسسان أنسسه البصسسريِ والسسسابقون علسسى عطفسس

الوليسسن السسابقين عسسن رضسي قسد أنه العظيم الله أخبر الولون, فقد
مسسن بإحسسسان, فياويسسل اتبعسسوهم والسسذين والنصسسار المهسساجرين مسسن

الصسسحابة سسسيد سسسيما بعضسسهم, ول سب أو أبغض أو سبهم أو أبغضهم
والخليفسسة الكسسبر الصسسديق أعنسسي وأفضسسلهم وخيرهسسم الرسسسول بعسسد

المخذولسسة الطائفة عنه, فإن الله رضي قحافة أبي بن بكر أبا العظم
ًا ويبغضسونهم الصسحابة أفضسل يعادون الرافضة من ويسسبونهم. عيساذ

وقلسسوبهم معكوسسسة عقسسولهم أن علسسى يسسدل ذلسسك. وهسسذا مسسن بسسالله
اللسسه رضسسي مسسن يسسسبون إذ بالقرآَن اليمان من هؤلء منكوسة, فأين

ويسسسبون عنه الله رضي عمن يترضون فإنهم السنة أهل وأما ؟ عنهم
يعسساديِ مسسن ويعسسادون اللسسه يوالي من ورسوله, ويوالون الله سبه من
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حسسزب هسسم يبتسسدون, ولهسسذا ول ويقتدون مبتدعون ل متبعون وهم الله

المؤمنسسسسسسسسسسسسون. وعبسسسسسسسسسسسساده المفلحسسسسسسسسسسسسون اللسسسسسسسسسسسسه

َءوِمّمْن ُكْم **  َءل ْو َءن َءح َءراِب ّم ْعسس َءن ال ُقو ِف َءنسسا ْهسسِل َءوِمسسْن ُم ِة َءأ َءنسس ِدي َءم ْل ْا ا ُدو َءر َءمسس
َءلى َءفاِق َءع ّن َء ال ُهْم ل َءلُم ْع ُهْم َءنْحُن َءت َءلُم ْع ُهم َءن ُب ّذ َءع ُن ْيسِن َءس َءت َءن ُثسّم ّمّر ّدو َءر َءى ُيس َءلس ِإ

َءذاٍب ٍم َءعسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس ِظيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس  َءع
العرب أحياء في أن عليه وسلمه الله صلوات رسوله تعالى يخبر   

ًا المدينسسة أهسسل منسسافقون, وفسسي المدينسسة حسسول ممسسن منسسافقون أيضسس
شسسيطان يقسسال عليه, ومنه واستمروا مرنوا النفاق} أيِ على {مردوا

وتجسسبر, وقسسوله: {ل عتسسا أيِ اللسه علسسى فلن تمرد ويقال مريد, ومارد
لرينسساكهم نشسساء تعسسالى: {ولسسو قسسوله ينسسافي ل} نعلمهم نحن تعلمهم

بسساب مسسن هسسذا القسسول} لن لحسسن في ولتعرفنهم بسيماهم فلعرفتهم
مسسن عنسسده مسسن جميسسع يعرف أنه بها, ل يعرفون بصفات فيهم التوسم

مسسن بعسسض فسسي أن يعلسسم كسسان التعيين, وقسسد على والريب النفاق أهل
ًا المدينة أهل من يخالطه ًا يراه كان وإن نفاق ومسسساء, وشسساهد صباح

محمسسد قال: حسسدثنا حيث مسنده في أحمد المام رواه ما بالصحة هذا
بسسن جسسبير عسسن رجل عن سالم بن النعمان عن شعبة جعفر, حدثنا بن

أنسسه يزعمسسون إنهسسم اللسسه رسسسول قلت: يا عنه, قال الله رضي مطعم
جحسسر فسسي كنتسسم ولسسو أجسسوركم فقسسال: «لتسسأتينكم بمكسسة أجسسر لنا ليس

فقسسال برأسسسه وسسسلم عليه الله صلى الله رسول إلى ثعلب» وأصغى
المنسسافقين بعسسض يبسسوح قسسد أنسسه منسسافقين» ومعنسساه أصحابي في «إن

الكلم هسذا صسدر مثلهسم ومسن لسه صسحة ل بما الكلم من والمرجفين
لسسم بمسسا {وهموا قوله تفسير في مطعم, وتقدم بن جبير سمعه الذيِ

أو عشسسر أربعسسة بأعيسسان حذيفة أعلم وسلم عليه الله صلى ينالوا} أنه
ًا, وهذا عشر خمسة أسمائهم على اطلع أنه يقتضي ل تخصيص منافق

أعلسسسسسسسسسسسسسسم. كلهسسسسسسسسسسسسسسم, واللسسسسسسسسسسسسسسه وأعيسسسسسسسسسسسسسسانهم
طريق من البيروتي عمر أبي ترجمة في عساكر ابن الحافظ وروى  

شسسيخ جابر, حسسدثني ابن خالد, حدثنا بن صدقة عمار: حدثنا بن هشام
ً أن الدرداء أبي عن حدثني عمر, أظنه أبا يكنى ببيروت لسسه يقال رجل
وأشسسار ههنسسا فقسسال: اليمسسان وسسسلم عليه الله صلى النبي أتى حرملة

إل اللسسه يذكر قلبه, ولم إلى بيده وأشار ههنا لسانه, والنفاق إلى بيده
ًا له اجعل وسلم: «اللهم عليه الله صلى الله رسول قليلً, فقال لسان
ًا ًا, وقلب ًا, وارزقه ذاكر إلسسى أمسسره يحبني, وصسسير من وحب حبي شاكر

98



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
وكنسست المنسسافقين من أصحاب لي كان إنه الله رسول خير» فقال: يا

ًا أصسسر لسسه, ومسسن اسسستغفرنا أتانا قال: «من ؟ بهم آَتيك أفل فيهم رأس
ًا», قال أحد على تخرقن به, ول أولى فالله أحمسسد أبسسو رواه وكذا ستر

عبسسد بسسه, وقسسال عمسسار بسسن هشسسام عسسن الباغنسسديِ بكر أبي عن الحاكم
َءية هذه في قتادة عن معمر الرزاق: أخبرنا أقسسوام بسسال قال: مسسا أنه ال

سسسألت النسسار, فسسإذا فسسي وفلن الجنسسة فسسي الناس, فلن علم يتكلفون
بسسأحوال منك أعلم بنفسك أنت لعمريِ أدريِ ل قال نفسه عن أحدهم

ًا تكلفت الناس, ولقد نسوح اللسه نسسبي قبلك, قسال النبياء تكلفه ما شيئ
شسسعيب اللسسه نسسبي يعملون} وقسسال كانوا بما علمي {وما السلم عليه
عليكسسم أنسسا ومسسا مسسؤمنين كنتسسم إن لكسسم خيسسر اللسسه {بقية السلم عليه

نحن تعلمهم {ل وسلم عليه الله صلى لنبيه تعالى الله بحفيظ} وقال
َءيسسة هسسذه فسسي عبسساس ابن عن مالك أبي عن السديِ نعلمهم} وقال ال

ًا وسلم عليه الله صلى الله رسول قال: قام فقال: الجمعة يوم خطيب
مسسن منافق» فسسأخرج إنك فلن يا منافق, واخرج فإنك فلن يا «اخرج

ًا المسجد المسسسجد مسسن يخرجون وهم عمر فضحهم, فجاء منهم ناس
انصسسرفوا, قسسد النسساس أن وظن الجمعة يشهد لم أنه حياء منهم فاختبأ

فسسدخل عمسسر بسسأمرهم, فجسساء علسسم قسسد أنه ظنوا عمر من هم واختبأوا
يا المسلمين: أبشر من رجل له يصلوا, فقال لم الناس فإذا المسجد

العسسذاب عبسساس: فهسسذا ابسسن اليوم, قسسال المنافقين الله فضح قد عمر
القسسبر, وكسسذا عذاب الثاني المسجد, والعذاب من أخرجهم حين الول

هسسسسذا. نحسسسسو مالسسسسك أبسسسسي عسسسسن السسسسسديِ عسسسسن الثسسسسوريِ قسسسسال
والسسسبي, القتسسل مرتيسسن} يعنسسي {سنعذبهم قوله في مجاهد وقال  

عظيسسم, عسسذاب إلسسى يسسردون القبر, ثم وعذاب بالجوع رواية في وقال
عسسذاب إلسسى يسسردون ثسسم القسسبر وعسسذاب السسدنيا عسسذاب جريج ابن وقال

فسسي وعسسذاب السسدنيا فسسي البصسسريِ: عسسذاب الحسن النار, وقال عظيم
فسسالموال السسدنيا فسسي عسسذاب أمسسا: زيسسد بسسن الرحمسسن عبد القبر, وقال

يريسسد إنمسسا أولدهم ول أموالهم تعجبك {فل تعالى قوله والولد, وقرأ
وهسسي عسسذاب لهسم المصسسائب الدنيا} فهذه الحياة في بها ليعذبهم الله

َءخرة في أجر, وعذاب للمؤمنين عسسذاب إلسسى يسسردون {ثسسم النار في ال
مرتين} قسسال: {سنعذبهم إسحاق بن محمد النار, وقال عظيم} قال

غيسسظ مسسن عليهم يدخل وما السلم أمر من فيه هم ما بلغني فيما هو
إليهسسا, ثسسم صسساروا إذا القبسسور فسسي عسسذابهم حسسسبة, ثسسم غيسسر على ذلك

َءخسسرة عسسذاب إليسسه يردون الذيِ العظيم العذاب فيسسه, وقسسال والخلسسد ال
وعسسذاب السسدنيا مرتين} عسسذاب قوله: {سنعذبهم في قتادة عن سعيد
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ّدون {ثم القبر اللسسه صسسلى الله نبي أن لنا عظيم} وذكر عذاب إلى ير
ً عشسسر باثني حذيفة إلى أسر وسلم عليه المنسسافقين, فقسسال مسسن رجل
أحسسدهم كتسسف في يأخذ جهنم نار من سراج الدبيلة تكفيهم منهم ستة
ًا, وذكسسر يموتسسون صدره, وستة إلى يفضي حتى بسسن عمسسر أن لنسسا موتسس

منهسسم, نظسسر أنه يرى ممن رجل مات إذا كان عنه الله رضي الخطاب
لحذيفسسة قسسال عمسسر أن لنا تركه, وذكر وإل عليه صلى فإن حذيفة إلى

ًا منهسسا أومسسن ول ل قسسال ؟ أنسسا أمنهسسم اللسسه أنشسسدك بعسسدك. أحسسد

َءن َءخُرو َءوآَ ْا **  ُفو َءر َءت ْع ِهْم ا ِب ُنو ُذ ْا ِب ُطو َءل ً َءخ َءمل ًا َءع ِلح َءر َءصا َءخسس ًا َءوآَ ّيئ َءسسسى َءسسس َءع
ّلسسسسسسسُه َءب َءأن ال ُتسسسسسسسو ِهسسسسسسسْم َءي ْي َءل َءه ِإّن َءع ّلسسسسسسس ُفسسسسسسسوٌر ال  ّرِحيسسسسسسسٌم َءغ

ّين لما   عنهسسا رغبسسة الغسسزاة عسسن المتخلفيسسن المنسسافقين حال تعالى ب
ًا ًا, شرع وتكذيب الجهسساد عن تأخروا الذين المذنبين حال بيان في وشك
ً ً كسسسل بسسالحق, فقسسال وتصسسديقهم إيمسسانهم مسسع الراحسسة إلسسى وميل

وبيسسن بينهسسم فيما واعترفوا بها أقروا بذنوبهم} أيِ اعترفوا {وآَخرون
عفسسو تحسست فهسسؤلء بتلسسك هسسذه خلطوا صالحة أخر أعمال ربهم, ولهم

َءية وغفرانه, وهذه الله أنهسسا إل معينيسسن أنسساس فسسي نزلت كانت وإن ال
قسسال المتلسسوثين, وقسسد المخلطيسسن الخطسسائين المسسذنبين كسسل في عامة

الذبسسح قريظسسة: إنسسه لبنسسي قسسال لمسسا لبابسسة أبسسي في نزلت مجاهد: إنها
أبسسي فسسي {وآَخسسرون} نزلسست عباس ابن حلقه, وقال إلى بيده وأشار

عليسه اللسه صسلى اللسه رسسول عسن تخلفسسوا أصحابه من وجماعة لبابة
معسسه, وقيسسل وخمسسسة لبابسسة بعضهم: أبو تبوك, فقال غزوة في وسلم

عليه الله صلى الله رسول رجع معه, فلما وتسعة معه, وقيل وسبعة
يحلهسسم ل وحلفسسوا المسسسجد بسواريِ أنفسهم ربطوا غزوته من وسلم

َءيسسة هسسذه اللسسه أنسسزل فلمسسا وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول إل ال
عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول بذنوبهم} أطلقهسسم اعترفوا {وآَخرون

هشسسام, حسسدثنا بسسن مؤمسسل البخسساريِ: حسسدثنا عنهم, وقسسال وعفا وسلم
بسسن سسسمرة رجاء, حدثنا أبو عوف, حدثنا إبراهيم, حدثنا بن إسماعيل

الليلسسة «أتسساني لنسسا وسلم عليه الله صلى الله رسول قال: قال جندب
فضسسة ولبسسن ذهسسب بلبسسن مبنيسسة مدينسسة إلسسى بي فانتهيا فابتعثاني آَتيان

مسسا كأقبح راء, وشطر أنت ما كأحسن خلقهم من شطر رجال فتلقانا
رجعسسوا ثسسم فيسسه فوقعوا النهر ذلك في فقعوا اذهبوا لهم راء, قال أنت
لسي صسورة, قسال أحسسسن فسي فصاروا عنهم السوء ذلك ذهب قد إلينا
منهسسم شسسطر كسسانوا الذين القوم وأما منزلك, قال وهذا عدن جنة هذه
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ً خلطوا قبيح, فإنهم منهم وشطر حسن ًا عمل ًا وآَخر صالح تجاوز سيئ
ًا البخسساريِ رواه عنهسسم» هكسسذا اللسسه َءيسسة. هسسذه تفسسسير فسسي مختصسسر ال

ْذ ِهْم ِمْن ** ُخ ِل َءوا َءقًة َءأْمسس َءد ُهسسْم َءصسس ّهُر َءط ِهسسْم ُت ّكي َءز ُت َءهسسا َءو َءصسسّل ِب ِهسسْم َءو ْي َءل ِإّن َءع
َءك َءت َءوا َءل َءكٌن َءص ُهْم َءس ّلُه ّل ٌع َءوال ِليٌم َءسِمي َءلْم َءع َءأ ْا *   َءو َءلُم ْع َءه َءأّن َءي ّلسس َءو ال َءبسسُل ُهسس ْق َءي
َءة َءبسس ْو ّت ِه َءعسسْن ال ِد َءبسسا ُذ ِع ْأُخسس َءي َءقاِت َءو َءد َءأّن الّصسس َءه َءو ّلسس َءو ال ّواُب ُهسس ّتسس  الّرِحيسسُم ال

أمسسوالهم مسسن يأخسسذ بسسأن وسسسلم عليسسه الله صلى رسوله تعالى أمر  
فسسي الضسسمير بعضسسهم أعاد وإن عام وهذا بها ويزكيهم يطهرهم صدقة

ً وخلطوا بذنوبهم اعترفوا الذين إلى أموالهم ًا عمل ًا, وآَخر صالح سسسيئ
إلسسى الزكسساة دفع أن العرب أحياء من الزكاة مانعي بعض اعتقد ولهذا
ًا هذا كان يكون, وإنما ل المام وسسسلم, عليه الله صلى بالرسول خاص
َءيسسة, وقسسد أموالهم من تعالى: {خذ بقوله احتجوا ولهذا رد صسسدقة} ال
الصسسحابة وسسسائر الصسسديق بكر الفاسد, أبو والفهم التأويل هذا عليهم

رسسسول إلسسى يؤدونها كانوا كما الخليفة إلى الزكاة أدوا حتى وقاتلوهم
ًا منعوني لو الصديق: والله قال وسلم, حتى عليه الله صلى الله عناق

ً رواية وفي س عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول إلسسى يسسؤدونه كانوا س عقال
لهسسم ادع عليهسسم} أيِ {وصسسل منعسسه, وقسسوله علسسى لقسساتلنهم وسسسلم

أوفسسى أبي بن الله عبد عن صحيحه في مسلم رواه كما لهم واستغفر
صسسلى قسسوم بصسسدقة أتسسي إذا وسسسلم عليسسه اللسسه صلى النبي قال: كان

أوفى» وفي أبي آَل على صل فقال: «اللهم بصدقته أبي فأتاه عليهم
َءخر الحديث زوجسسي, وعلى علّي صل الله رسول قالت: يا امرأة أن ال

سسسكن صسسلتك زوجسسك» وقسسوله: {إن وعلسسى عليسسك الله «صلى فقال
علسسى صلتك إن قرأوا وآَخرون الجمع على صلواتك بعضهم لهم} قرأ

وقسسار, قتسسادة لهم, وقسسال عباس: رحمة ابن لهم} قال {سكن الفراد
ذلسسك يسسستحق بمسسن {عليسسم} أيِ لسسدعائك سسسميع} أيِ وقوله: {والله

أبسسو وكيسسع, حسسدثنا أحمسسد: حسسدثنا المسسام لسسه, قسسال أهسسل هسسو ومن منك
أن أبيسسه عسسن حذيفسسة ابسسن عن عتبة بن عمرو بن بكر أبي عن العميس

ولسسده وأصسسابت أصابته لرجل دعا إذا كان وسلم عليه الله صلى النبي
عمسسرو بسسن بكسسر أبي عن مسعر عن نعيم أبي عن رواه ولده, ثم وولد

إن حذيفسسة عسسن مرة ذكره مسعر: وقد لحذيفة, قال ابن عن عتبة بن
ولسسده. وولسسد وولسسده الرجسسل لتسسدرك وسلم عليه الله صلى النبي صلة

ويأخسسذ عبسساده عسسن التوبسسة يقبسسل هسسو اللسسه أن يعلمسسوا {ألسسم وقسسوله  
يحسسط منهمسسا كسسل اللسستين والصسسدقة التوبسسة إلسسى تهييج الصدقات} هذا
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تسساب إليسسه تسساب مسسن كسسل أن تعالى ويمحقها, وأخبر ويمحصها الذنوب

يتقبلهسسا تعسسالى اللسسه حلل, فسسإن كسسسب من بصدقة تصدق عليه, ومن
بسسذلك جسساء أحسسد, كمسسا مثسسل التمرة تصير حتى لصاحبها فيربيها بيمينه

ووكيع الثوريِ قال كما وسلم عليه الله صلى الله رسول عن الحديث
هريرة أبا سمع محمد, أنه بن القاسم عن منصور بن عباد عن كلهما

الصدقة يقبل الله وسلم: «إن عليه الله صلى الله رسول يقول: قال
أن مهسسره, حسستى أحسسدكم يربسسي كمسسا لحسسدكم قيربيهسسا بيمينسسه ويأخذها
{ألسسم وجسسل عز الله كتاب في ذلك أحد» وتصديق مثل لتكون اللقمة
الصسسدقات} وقسسوله: ويأخسسذ عبسساده عن التوبة يقبل هو الله أن يعلموا

والعمش, كلهمسسا الثوريِ الصدقات} وقال ويربي الربا الله {يمحق
عبسسد قسسال: قسسال قتسسادة أبسسي بن الله عبد عن السائب بن الله عبد عن
وجسسل عسسز الله يد في تقع الصدقة عنه, إن الله رضي مسعود بن الله
َءية هذه قرأ السائل, ثم يد في تقع أن قبل هسسو اللسسه أن يعلموا {ألم ال
فسسي عسسساكر ابسسن روى الصدقات} وقسسد ويأخذ عباده عن التوبة يقبل

وأصسسله الدمشسسقي السكسكي الشاعر بن الله عبد ترجمة في تاريخه
عنسسه وغيسسره, وحكسسى معاويسسة عسسن الفقهسساء, روى أحسسد حمصي, وكان

زمسان فسسي النساس قسسال: غسسزا الحمصي السكسكي سيف بن حوشب
الوليسسد, فغسسل بن خالد بن الرحمن عبد وعليهم عنه الله رضي معاوية

وأتسسى نسسدم الجيسسش قفسسل رومية. فلما دينار مائة المسلمين من رجل
حتى منك أقبلها ولن الناس تفرق وقال: قد منه يقبلها أن فأبى المير
فيقولسسون الصسسحابة يسسستقريِ الرجل القيامة, فجعل يوم بها الله تأتي

فسسأبىعليه, منه ليقبلها معاوية إلى ذهب دمشق قدم ذلك, فلما مثل له
الشسساعر بسسن اللسسه بعبسسد ويسسسترجع, فمسسر يبكسسي وهسسو عنده من فخرج

مطيعسسي لسسه: أو أمره, فقال له فذكر ؟ يبكيك ما له فقال السكسكي
خمسك مني اقبل له فقل معاوية إلى اذهب فقال: نعم, فقال ؟ أنت

ًا عشرين إليه فادفع عسسن بها فتصدق الباقية الثمانين إلى وانظر دينار
بأسسسمائهم أعلسسم وهسسو عبسساده عسسن التوبسسة يقبل الله الجيش, فإن ذلك

أكسسون عنسسه: لن اللسسه رضسسي معاويسسة الرجسسل, فقسسال ومكانهم, ففعل
الرجسسل. أملكسسه, أحسسسن شسسيء كسسل مسسن إلسسي أحسسب بهسسا أفسستيته

ُقِل َءو ْا **  ُلو َءم ْع َءرى ا َءي َءس ّلُه َءف ُكْم ال َءل َءم ُلُه َءع َءرُسو َءن َءو ُنسسو ْؤِم ْلُم َءن َءوا ّدو َءر ُت َءسسس َءو
َءى َءلسسس ِم ِإ ِل ْيسسسِب َءعسسسا َءغ ْل ِة ا َءد َءها ُكسسسْم َءوالّشسسس ُئ ّب َءن ُي َءمسسسا َءف ُتسسسْم ِب َءن ُكن ُلسسسو َءم ْع  َءت
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بأن أوامره للمخالفين تعالى الله من يعني وعيد مجاهد: هذا قال   

عليسسه اللسسه صلى الرسول وعلى وتعالى تبارك عليه ستعرض أعمالهم
قسسال: كمسسا القيامسسة يسسوم محالسسة ل كسسائن المؤمنين. وهذا وعلى وسلم

تبلسسى تعسالى: {يسوم خافيسسة} وقسال منكسم تخفسى ل تعرضون {يومئذ
ذلك تعالى الله يظهر الصدور} وقد في ما السرائر} وقال: {وحصل

موسسسى, بسسن حسسسن أحمسسد: حسسدثنا المسسام قسسال الدنيا, كما في للناس
ًا سسسعيد أبسسي عسسن الهيثم أبي عن دراج لهيعة, حدثنا ابن حدثنا مرفوعسس

يعمسسل أحسسدكم أن قال: «لو أنه وسلم عليه الله صلى الله رسول عن
ًا للناس عمله الله لخرج كوة ول باب لها ليس صماء صخرة في كائنسس
القرباء من الموات على تعرض الحياء أعمال ورد: أن كان» وقد ما

بسسن الصلت الطيالسي: حدثنا داود أبو قال البرزخا, كما في والعشائر
صسسلى اللسسه رسسسول قال: قسسال الله عبد بن جابر عن الحسن عن دينار
فسسي وعشائركم أقربائكم على تعرض أعمالكم وسلم: «إن عليه الله

ًا كان قبورهم, فإن قالوا: اللهسسم ذلك غير كان به, وإن استبشروا خير
عسسن الرزاق عبد أحمد: أنبأنا المام بطاعتك» وقال يعملوا أن ألهمهم
ًا سمع عمن سفيان وسسسلم: إن عليسسه الله صلى النبي يقول: قال أنس

ًا كان فإن الموات من وعشائركم أقاربكم على تعرض أعمالكم خيسسر
كمسسا تهديهم حتى تمتهم ل اللهم قالوا ذلك غير كان وإن به استبشروا

هسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسديتنا».
عمل حسن أعجبك عنها: إذا الله رضي عائشة قالت البخاريِ وقال  

ورسسسوله عملكسسم اللسسه فسسسيرى {اعملسسوا فقسسل مسسسلم امرىسسء
أحمسسد: المسسام بهسسذا, قسسال شسسبيه الحسسديث فسسي ورد والمؤمنون} وقد

عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول أن أنسسس عسسن حميسسد يزيد, حدثنا حدثنا
لسسه, فسسإن يختم بم تنظروا حتى بأحد تعجبوا أن عليكم قال: «ل وسلم

ًا يعمل العامل مسسات لسسو صالح بعمل دهره من برهة أو عمره من زمان
ً فيعمسسل يتحسسول ثسسم الجنسسة دخسسل عليسسه ًا, وإن عمل ليعمسسل العبسسد سسسيئ

يتحسول ثسم النسار دخسل عليسه مسات لسو سسيء بعمسل دهره من البرهة
ً فيعمل ًا, وإذا عمل ًا بعبده الله أراد صالح مسوته» قبسل اسستعمله خيسر

ثسسم صسسالح لعمسسل قال: «يوفقه ؟ يستعمله وكيف الله رسول قالوا: يا
السسسوجه. هسسسذا مسسسن أحمسسسد المسسسام بسسسه عليسسسه» تفسسسرد يقبضسسسه

َءن َءخُرو َءوآَ َءن **  ْو َءج ِر ُمْر ِه لْم ّل ُهْم ِإّما ال ُب ّذ َءع ِإّما ُي ُتوُب َءو ِهْم َءي ْي َءل ّلُه َءع ِليٌم َءوال َءع
 َءحِكيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسٌم
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الثلثسسة واحد: هم وغير والضحاك وعكرمة ومجاهد عباس ابن قال  

مالسسك بسسن وكعسسب الربيسسع بسسن مسسرارة التوبة, وهم عن أيِ خلفوا الذين
ً قعد من جملة في تبوك غزوة عن أمية, قعدوا بن وهلل ً كسسسل وميل

ًا ل والظلل الثمسسار وطيسسب والحفسسظ الدعة إلى ًا, فكسسانت شسسك ونفاقسس
وأصسسحابه, لبابسسة أبسسو فعسسل كما بالسواريِ أنفسهم ربطوا طائفة منهم

توبسسة المسسذكورون, فنزلسست الثلثسسة هسسؤلء وهم ذلك يفعلوا لم وطائفة
َءية نزلت التوبة, حتى عن هؤلء وأرجي هؤلء قبل أولئك َءتية ال وهي ال
َءية, {وعلسسى والمهاجرين النبي على الله تاب {لقد قوله والنصار} ال

َءيسسة, بمسسا الرض عليهم ضاقت إذا حتى خلفوا الذين الثلثة رحبسست} ال
وإمسسا يعسسذبهم {إمسسا مالك, وقوله بن كعب حديث في بيانه سيأتي كما

شسساء وإن هسسذا بهسسم فعل شاء إن الله عفو تحت هم عليهم} أيِ يتوب
حكيسسم} أيِ عليسسم {واللسسه غضسسبه تغلسسب رحمتسسه ذاك, ولكن بهم فعل
أفعسساله فسسي العفسسو, حكيسسم يسسستحق ممسسن العقوبة يستحق بمن عليم

سسسسسسسسسسسسسواه. رب ول هسسسسسسسسسسسسو إل إلسسسسسسسسسسسسه ل وأقسسسسسسسسسسسسواله

َءن ِذي ّلسس َءوا ْا **  ُذو َءخسس ّت ًا ا ًا َءمْسسسِجد َءرار ًا ِضسس ُكْفسسر ًا َءو ِريقسس ْف َءت َءن َءو ْيسس َءن َءب ِني ْؤِم ْلُمسس ا
ًا َءصاد ِإْر َءمسسْن َءو َءب ّل َءر َءه َءحسسا ّلسس َءلُه ال َءرُسسسو ْبسسُل ِمسسن َءو َءفسسّن َءق ِل َءيْح َءل َءنسسا ِإْن َءو ْد َءر أ

ّ َء ِإل
َءى َءن ْلُحْس ّلُه ا ُد َءوال َءه ُهْم َءيْش ّن َءن ِإ ُبو ِذ َءكا َء َءل ُقْم *  ل ِه َءت ًا ِفي َءبد ٌد َءأ َءمْسِج َءس ّل ُأّسسس

َءلى َءى َءع َءو ْق ّت ّوِل ِمْن ال ٍم َءأ ْو ّق َءي َءحسس َءم َءأن َءأ ُقسسو ِه َءت ِه ِفيسس َءجسساٌل ِفيسس َءن ِر ّبسسو َءأن ُيِح

ْا َءطّهسسسسسسسسسسسسسُرو َءت ّلسسسسسسسسسسسسسُه َءي َءن ُيِحسسسسسسسسسسسسسّب َءوال ّهِريسسسسسسسسسسسسس ّط ْلُم  ا
َءيات هذه نزول سبب    مقسسدم قبسسل بالمدينسسة كان الكريمات, أنه ال

أبسسو لسسه يقال الخزرج من رجل إليها وسلم عليه الله صلى الله رسول
الكتسساب, أهسسل علسم وقسرأ الجاهليسة في تنصر قد الراهب, وكان عامر
قسسدم كبير, فلمسسا الخزرج في شرف وله الجاهلية في عبادة فيه وكان

ًا وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول واجتمسسع المدينسسة إلسسى مهسساجر
بسسدر, يوم الله وأظهرهم عالية كلمة للسلم وصارت عليه المسلمون

ًا بهسا, وخسرج وظساهر بالعداوة وبارز بريقه عامر أبو اللعين شرق فسار
اللسسه رسسسول حسسرب على قريش, يمالئهم مشركي من مكة كفار إلى

وقدموا العرب أحياء من وافقهم بمن فاجتمعوا وسلم عليه الله صلى
وجسسل, عسسز اللسسه وامتحنهم كان ما المسلمين أمر من أحد, فكان عام

بيسسن فيمسسا حفسسائر حفسسر قد الفاسق هذا للمتقين, وكان العاقبة وكانت
وأصيب وسلم عليه الله صلى الله رسول إحداهن في الصفين, فوقع

رأسسسه وشج السفلى اليمنى رباعيته وكسرت وجهه فجرح اليوم ذلك
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إلسسى المبسسارزة أول فسسي عسسامر أبسسو عليه, وتقسسدم وسلمه الله صلوات

ومسسوافقته, فلمسسا نصسسره إلسسى واستمالهم فخاطبهم النصار من قومه
ًا بك الله أنعم قالوا: ل كلمه عرفوا اللسسه, ونسسالوا عسسدو يا فاسق يا عين

شسسر, بعسسديِ قسسومي أصسساب لقسسد يقسسول: واللسسه وهو فرجع وسبوه منه
فسسراره قبسسل الله إلى دعاه قد وسلم عليه الله صلى الله رسول وكان
اللسسه رسسسول عليه وتمرد, فدعا يسلم أن القرآَن, فأبى من عليه وقرأ
ًا يمسسوت أن وسلم عليه الله صلى ًا بعيسسد السسدعوة, هسسذه فنسسالته طريسسد
عليسسه الله صلى الرسول أمر أحد, ورأى من الناس فرغ لما أنه وذلك
يستنصسسره السسروم ملسسك هرقسسل إلسسى وظهور, ذهسسب ارتفاع في وسلم
عنسسده, وكتسسب وأقسسام ومنسساه فوعده وسلم عليه الله صلى النبي على
يعسسدهم والريسب النفسساق أهسسل مسسن النصسار مسسن قومه من جماعة إلى

وسلم عليه الله صلى الله رسول به يقاتل بجيش سيقدم أنه ويمنيهم
ً لسسه يتخذوا أن فيه, وأمرهم هو عما ويرده ويغلبه عليهسسم يقسسدم معقل

ًا ويكون كتبه لداء عنده من يقدم من فيه عليهسسم قسسدم إذا لسسه مرصسسد
فبنسسوه قبسساء لمسسسجد مجسساور مسسسجد بنسساء فسسي ذلسسك, فشسسرعوا بعسسد

وسسسلم عليسسه اللسسه صلى الله رسول خروج قبل منه وفرغوا وأحكموه
يسسأتي أن وسسسلم عليه الله صلى الله رسول فسألوا تبوك, وجاءوا إلى

وإثبسساته, تقريره على فيه بصلته ليحتجوا مسجدهم في فيصلي إليهم
الشسساتية, الليلسسة فسسي العلة وأهل منهم للضعفاء بنوه إنما أنهم وذكروا
إن رجعنسسا إذا ولكن سفر على فقال: «إنا فيه الصلة من الله فعصمه

ًا السلم عليه قفل الله» فلما شاء ولسسم تبسسوك مسسن المدينسسة إلى راجع
مسسسجد بخسبر جبريسل عليسسه يسوم, نسسزل بعض أو يوم إل وبينها بينه يبق

المسسؤمنين جماعسسة بيسسن والتفريق الكفر من بانوه اعتمده وما الضرار
التقسوى. علسى يسوم أول مسن أسسس السذيِ قباء مسجد مسجدهم في

هسسدمه من المسجد ذلك إلى وسلم عليه الله صلى الله رسول فبعث
فسسي عبسساس ابن عن طلحة أبي بن علي قال المدينة, كما مقدمه قبل

َءية, هم ًا بنوا النصار من أناس ال عسسامر: ابنسسوا أبسسو لهسسم فقسسال مسجد
ًا إلسسى ذاهب فإني سلح ومن قوة من استطعتم بما واستعدوا مسجد

ًا وأخسسرج السسروم مسسن بجنسسود فآتي الروم ملك قيصر وأصسسحابه, محمسسد
لسسه: فقالوا وسلم عليه الله صلى النبي أتوا مسجدهم من فرغوا فلما

بالبركسسة, لنسسا وتسسدعو فيسسه تصسسلي أن فنحب مسجدنا بناء من فرغنا قد
ًا} إلى فيه تقم {ل وجل عز الله فأنزل قوله: {الظسسالمين} وكسسذا أبد
واحسسد وغيسسر وقتادة الزبير بن وعروة ومجاهد جبير بن سعيد عن رويِ
بسسن ويزيد الزهريِ يسار, عن بن إسحاق بن محمد العلماء, وقال من
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وغيرهسسم, قتسسادة بسسن عمسسر بسسن وعاصسسم بكسسر أبي بن الله وعبد رومان

حسستى تبسوك مسن يعنسي وسسلم عليه الله صلى الله رسول قالوا: أقبل
أصسسحاب نهسسار, وكسسان مسسن ساعة المدينة وبين بينه بلد أوان بذيِ نزل

رسسسول فقسسالوا: يسسا تبوك إلى يتجهز وهو أتوه كانوا قد الضرار مسجد
ًا بنينا قد إنا الله والليلسسة المطيسسرة والليلسسة والحاجسسة العلة لذيِ مسجد

جنسساح علسسى فيه, فقسسال: «إنسسي لنا فتصلي تأتينا أن نحب الشاتية, وإنا
وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول قال كما شغل» أو وحال سفر
نسسزل فيه» فلما لكم فصلينا أتيناكم تعالى الله شاء إن قدمنا قد «ولو
وسسسلم عليسسه اللسسه صلى الله رسول فدعا المسجد خبر أتاه أوان بذيِ

أخسساه أو عسسديِ بسسن عوف, ومعسسن بن سالم بني أخا الدخشم بن مالك
الظسسالم المسسسجد هذا إلى فقال: «انطلقا بلعجلن أخا عديِ بن عامر
بسسن سسسالم بنسسي أتيسسا حسستى سسسريعين وحرقسساه» فخرجسسا فاهسسدماه أهله

حتى لمعن: أنظرني مالك الدخشم. فقال بن مالك رهط عوف, وهم
ًا فأخذ أهله أهلي, فدخل من بنار إليك أخرج فأشسسعل النخل من سعف

ًا فيه أهلسسه, فحرقسساه وفيسسه المسسسجد دخل حسستى يشسستدان خرجا ثم نار
اتخسسذوا {والذين نزل ما القرآَن من فيهم عنه, ونزل وتفرقوا وهدماه
ًا ًا مسجد ًا} إلى ضرار عشسسر اثني بنوه الذين القصة. وكان آَخر وكفر

عسسوف, بسسن عمسسرو بنسسي أحد زيد بن عبيد بني من خالد بن رجلً: خذام
عبيسسد بنسسي مسسن حسساطب بسسن الشقاق, وثعلبسسة مسجد أخرج داره ومن

زيسسد, بسسن ضسسبيعة بني من قشير بن زيد, ومعتب بن أمية بني وموالي
أخسسو حنيسسف بسسن زيسسد, وعبسساد بسسن ضبيعة بني من الزعر بن حبيبة وأبو

وابنسساه عسسامر بسسن عسسوف, وحارثسسة بسسن عمسسرو بني من حنيف بن سهل
ضسسبيعة بنسسي مسسن وهسم الحسسارث ونبتل حارثة بن وزيد حارثة بن مجمع

ضسسبيعة, بنسسي من وهو عثمان بن ضبيعة, وبجاد بني من ومخرج, وهم
المنسسذر. عبسسد بسسن لبابسسة أبسسي رهط أمية بني ثابت, وموالي بن ووديعة
أردنا ما الحسنى} أيِ إل أردنا {إن بنوه الذين {وليحلفن} أيِ وقوله
ًا إل ببنيانه ًا خير إنهسسم يشسسهد تعسسالى: {واللسسه اللسسه بالناس, قسسال ورفق

ًا بنوه نووا, وإنما وفيما قصدوا فيما لكاذبون} أيِ قبسساء لمسجد ضرار
ًا ًا بالله وكفر ًا المؤمنين بين وتفريق ورسسوله اللسه حارب لمن وإرصاد

اللسسه, لعنسسه الراهسسب لسسه يقسسال السسذيِ الفاسسسق عامر أبو قبل, وهو من
ًا} نهي فيه تقم {ل وقوله لسسه تبسسع والمة وسلم عليه الله صلى له أبد

ًا. ثسسم فيسسه يصلي أيِ فيه يقوم أن عن ذلك في الصسسلة علسسى حثسسه أبسسد
طاعة التقوى, وهي على بنيانه يوم أول من أسس الذيِ قباء بمسجد

ًا رسوله وطاعة الله ً المسسؤمنين لكلمة وجمع ً ومعقل للسسسلم ومسسوئل
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يسسوم أول مسسن التقسسوى على أسس تعالى: {لمسجد قال وأهله, ولهذا

قبسساء, ولهسسذا مسجد معرض في هو إنما فيه} والسياق تقوم أن أحق
قسسال: وسسسلم عليه الله صلى الله رسول أن الصحيح الحديث في جاء

صسسلى اللسسه رسول أن الصحيح كعمرة», وفي قباء مسجد في «صلة
ًا قباء مسجد يزور كان وسلم عليه الله ًا, وفي راكب أن الحديث وماشي

ونزوله قدومه أول وأسسه بناه لما وسلم عليه الله صلى الله رسول
القبلسسة, جهسسة لسسه عيسسن السسذيِ هو جبريل كان عوف بن عمرو بني على

أعلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم. فسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسالله
عسسن هشام بن معاوية العلء, حدثنا بن محمد داود: حدثنا أبو وقال  

أبسسي عن صالح أبي عن ميمونة أبي بن إبراهيم عن الحارث بن يونس
قسسال: «نزلسست وسسسلم عليه الله صلى النبي عن عنه الله رضي هريرة

َءية هذه كسسانوا س قال يتطهروا} س أن يحبون رجال {فيه قباء أهل في ال
َءية». ورواه هذه فيهم فنزلت بالماء يستنجون مسساجه وابن الترمذيِ ال

مسسن غريسسب الترمذيِ ضعيف, وقال وهو الحارث بن يونس حديث من
المعمسسريِ, حسسدثنا علي بن الحسن الطبراني: حدثنا الوجه, وقال هذا

إسحاق بن محمد عن الفضل بن سلمة الرازيِ, حدثنا حميد بن محمد
َءيسسة هسسذه نزلسست قسسال: لمسسا عبسساس ابن عن مجاهد عن العمش عن ال

عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول يتطهروا} بعسسث أن يحبون رجال {فيه
اللسسه أثنسسى السسذيِ الطهسسور هذا فقال: «ما ساعدة بن عويم إلى وسلم
الغائط من امرأة ول رجل منا خرج ما الله رسول ؟» فقال: يا عليكم

وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى النبي مقعدته, فقال قال أو فرجه وغسل إل
هسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسذا». «هسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسو

أويس, حسسدثنا أبو محمد, حدثنا بن حسين أحمد: حدثنا المام وقال  
صسسلى النسسبي أن حسسدثه النصسساريِ, أنسسه ساعدة بن عويم عن شرحبيل

قسسد تعسسالى اللسسه فقسسال: «إن قبسساء مسسسجد فسسي أتاهم وسلم عليه الله
الطهور هذا مسجدكم, فما قصة في الطهور في الثناء عليكم أحسن

ًا, إل نعلم ما الله رسول يا ؟» فقالوا: والله به تطهرون الذيِ أنه شيئ
فغسسسلنا الغائط من أدبارهم يغسلون فكانوا اليهود من جيران لنا كان
عبسسد عسسن هشسسيم صسسحيحه, وقسسال فسسي خزيمة ابن غسلوا, ورواه كما

اللسسه رسسسول النصسساريِ: أن إسماعيل بن إبراهيم عن المدني الحميد
اللسسه أثنى الذيِ هذا ساعدة: «ما بن لعويم قال وسلم عليه الله صلى

َءية, قالوا: يا يتطهروا أن يحبون رجال {فيه عليكم الله رسول ؟»} ال
عمسسارة بسسن محمسسد جريسسر: حسسدثني ابسسن بالماء, وقال الدبار نغسل إنا

بن شرحبيل عن محمد بن إبراهيم عن سعد بن محمد السديِ, حدثنا
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َءية هذه يقول: نزلت ثابت بن خزيمة قال: سمعت سعد رجال {فيه ال

يغسسسلون كسسانوا المطهريسسن} قسسال يحسسب واللسسه يتطهسسروا أن يحبسسون
الغسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسائط. مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسن أدبسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسارهم

آَدم, حدثنا بن يحيى حنبل: حدثنا بن أحمد المام آَخر) قال حديث(  
ًا مغول, سمعت ابن يعني مالك حوشسسب بن شهر عن الحكم أبا سيار
اللسسه صسسلى الله رسول قدم قال: لما سلم بن الله عبد بن محمد عن

فسسي عليكسسم أثنسسى قسسد وجل عز الله «إن قباء, فقال يعني وسلم عليه
ًا الطهور أن يحبسسون رجسسال {فيسسه قسسوله ؟» يعنسسي تخسسبروني أفل خيسسر

ًا نجسسده إنسسا اللسسه رسول يا يتطهروا} فقالوا التسسوراة فسسي علينسسا مكتوبسس
بالمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساء. السسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسستنجاء

أبسسي بسسن علي السلف, رواه من جماعة قباء مسجد بأنه صرح وقد  
عسسن الزهسسريِ معمسسر عسسن السسرزاق عبسسد عبسساس, ورواه ابن عن طلحة
أسسسلم بن زيد بن الرحمن وعبد العوفي عطية الزبير, وقال بن عروة

وقتسسادة, جبير بن سعيد عن البغويِ ونقله البصريِ والحسن والشعبي
عليسسه اللسسه صسسلى الله رسول مسجد أن الصحيح الحديث في ورد وقد

التقسسوى, على أسس الذيِ المسجد هو المدينة جوف في الذيِ وسلم
َءية بين منافاة صحيح. ول وهذا قبسساء مسسسجد كسسان إذا هذا, لنه وبين ال

اللسسه صسسلى اللسسه رسول يوم, فمسجد أول من التقوى على أسس قد
حنبسسل بن أحمد المام قال والحرى, ولهذا الولى بطريق وسلم عليه
عسسن السسسلمي عسسامر بسسن اللسسه عبد نعيم, حدثنا أبو مسنده: حدثنا في

النسسبي أن كعسسب بسسن أبي عن سعد بن سهل أنس, عن أبي بن عمران
التقسسوى علسسى أسسسس السسذيِ قسسال: «المسسسجد وسسسلم عليسسه الله صلى

أحمسسسسسسسسسسسد. بسسسسسسسسسسسه هسسسسسسسسسسسذا» تفسسسسسسسسسسسرد مسسسسسسسسسسسسجديِ
عثمسسان بن ربيعة وكيع, حدثنا أحمد: حدثنا المام آَخر) قال حديث(  

قسسال: السسساعديِ سسسعد بسسن سهل عن أنس أبي بن عمران عن التيمي
فسسي وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول عهسسد علسسى رجلن اختلسسف

رسسسول مسسسجد هسسو أحسسدهما فقسسال التقوى على أسس الذيِ المسجد
َءخر وسلم, وقال عليه الله صلى الله النسسبي قبسساء, فأتيسسا مسسسجد هو ال

بسسه هسسذا» تفسسرد مسسسجديِ فقسسال: «هسسو فسأله وسلم عليه الله صلى
ًا. أحمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسد أيضسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس

ليسسث داود, حسسدثنا بن موسى أحمد: حدثنا المام آَخر) قال حديث(  
اللسسه رضسسي الخدريِ سعيد أبي بن سعيد عن أنس أبي بن عمران عن
مسسن التقسسوى علسسى أسسسس السسذيِ المسجد في رجلن قال: تمارى عنه
َءخر قباء, وقال مسجد هو أحدهما يوم, فقال أول رسول مسجد هو ال
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وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى الله رسول فقال وسلم عليه الله صلى الله

أحمسسسسسسسسد. بسسسسسسسسه هسسسسسسسسذا» تفسسسسسسسسرد مسسسسسسسسسجديِ «هسسسسسسسسو
عيسسسى, حسسدثنا بن إسحاق أحمد: حدثنا المام أخرى) قال طريق(  

قسسال: أنه أبيه عن سعيد أبي ابن عن أنس أبي بن عمران حدثني ليث
يسسوم, أول مسسن التقسسوى علسسى أسسسس الذيِ المسجد في رجلن تمارى
َءخر قباء, وقال مسجد هو رجل فقال ه رسسول مسجد هو ال صسلى الل
«هسسو وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول فقسسال وسسسلم عليسسه اللسسه

الليسسث عسسن قتيبسسة عسسن والنسسسائي الترمسسذيِ رواه مسسسجديِ» وكسسذا
سسسسسسسسيأتي. كمسسسسسسسا مسسسسسسسسلم ورواه الترمسسسسسسسذيِ وصسسسسسسسححه

أبسسي بسسن أنيسسس عسسن يحيى أحمد: حدثنا المام أخرى) قال طريق(  
رجلن قال: اختلف الخدريِ سعيد أبا قال: سمعت أبي يحيى, حدثني

المسسسجد عسسوف, فسسي بسسن عمسسرو بنسسي من ورجل خدرة بني من رجل
صسسلى الله رسول مسجد هو الخدريِ التقوى, فقال على أسس الذيِ
اللسسه رسسسول قبسساء, فأتيسسا مسسسجد هسسو العمسسريِ وسلم, وقال عليه الله

المسسسجد» هسسذا فقسسال: «هسسو ذلسسك عن فسأله وسلم عليه الله صلى
يعنسسي ذلسسك فسسي وسسسلم, وقسسال عليسسه اللسسه صسسلى الله رسول لمسجد

قبسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساء. مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسجد
ابن جرير: حدثنا بن جعفر أبو أحمد: قال المام أخرى) قال طريق(  

أبسسا سسسألت المسسدني الخراط حميد سعيد, حدثنا بن يحيى بشار, حدثنا
يقسسول أبسساك سسسمعت كيف فقلت سعيد أبي بن الرحمن عبد بن سلمة

اللسسه رسسسول أتيسست إني فقال ؟ التقوى على أسس الذيِ المسجد في
فقلسست: يسسا نسسسائه لبعض بيت في عليه فدخلت وسلم عليه الله صلى

ًا قسسال: فأخسسذ ؟ التقوى على أسس الذيِ المسجد أين الله رسول كفسس
قسسال هسسذا» ثسسم مسسسجدكم قال: «هو ثم الرض به فضرب حصباء من

ًا مسلم يذكره, رواه أباك سمعت عسسن حسساتم بسسن محمد عن به منفرد
حسساتم عسسن وغيره شيبة أبي بن بكر أبي عن به, ورواه سعيد بن يحيى

صسسلى النسسبي مسجد بأنه قال به, وقد الخراط حميد عن إسماعيل بن
بن عمر عن مرويِ والخلف, وهو السلف من جماعة وسلم عليه الله

المسسيب, واختساره بسن وسسعيد ثابت بن وزيد الله عبد وابنه الخطاب
أن أحق يوم أول من التقوى على أسس جرير, وقوله: {لمسجد ابن

المطهرين} دليسسل يحب والله يتطهروا أن يحبون رجال فيه فيه تقوم
بنائها أول من المؤسسة القديمة المساجد في الصلة استحباب على
مسسع الصسسلة اسسستحباب لسسه, وعلسسى شسسريك ل وحسسده اللسسه عبسسادة على
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الوضسسوء إسسسباغ على المحافظين العاملين والعباد الصالحين الجماعة

القسسسسسسسسسسسسساذورات. ملبسسسسسسسسسسسسسسة عسسسسسسسسسسسسسن والتنسسسسسسسسسسسسسزه
عبسسد عسسن شسسعبة عسسن جعفر بن محمد أحمد: حدثنا المام قال وقد  

ًا عمير, سمعت بن الملك أصسسحاب مسسن رجل عن يحدث روح أبا شبيب
عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول أن وسسسلم عليسسه الله صلى الله رسول
قسسال: انصسسرف فلمسسا فسسأوهم فيهسسا الروم فقرأ الصبح بهم صلى وسلم
ًا إن القسسرآَن علينا يلبس «إنه يحسسسنون ل معنسسا يصسسلون منكسسم أقوامسس

مسسن رواه الوضسسوء» ثسسم فليحسسسن معنسسا الصسسلة شسسهد الوضوء, فمن
ذيِ مسسن روح أبسسي شبيب عن عمير بن الملك عبد عن آَخرين طريقين

هسسذا فسسذكره, فسسدل وسسسلم عليسسه الله صلى النبي مع صلى الكلع, أنه
إتمامهسسا على ويعين العبادة في القيام يسهل الطهارة إكمال أن على

تعسسالى: قسسوله فسسي العاليسسة أبسسو بمشسسروعاتها. وقسسال والقيسسام وإكمالها
ولكنهسسسم لحسسسسن بالمسسساء الطهسسسور المطهريسسسن} إن يحسسسب {واللسسسه

والتطهسر السسذنوب مسسن التوبسة العمش الذنوب. وقال من المطهرون
السسسنن فسسي طسسرق مسسن المسسرويِ الحسسديث فسسي ورد الشرك, وقد من

قبسساء: «قسسد لهسسل قسسال وسسسلم عليسسه الله صلى الله رسول أن وغيرها
نسسستنجي ؟» فقسسالوا تصسسنعون فمسساذا الطهسسور فسسي عليكسسم اللسسه أثنى

شسسبيب, بسسن اللسسه عبسسد البزار: حسسدثنا بكر أبو الحافظ قال بالماء, وقد
عن الزهريِ عن أبي كتاب في قال: وجدته العزيز عبد بن أحمد حدثنا
َءيسسة هسسذه نزلسست قال عباس ابن عن الله عبد بن الله عبيد أهسسل فسسي ال
المطهرين} فسسسألهم يحب والله يتطهروا أن يحبون رجال {فيه قباء

رواه بالماء الحجارة نتبع إنا وسلم, فقالوا عليه الله صلى الله رسول
يسسرو ولسسم الزهسسريِ عسسن العزيز عبد بن محمد به قال: تفرد البزار, ثم

بيسسن مشسسهور لنسسه اللفسسظ بهسسذا ذكرتسسه ابنه, {قلت} وإنما سوى عنه
كلهسسم, واللسسه أو المتسسأخرين المحسسدثين مسسن كسسثير يعرفسسه ولم الفقهاء

أعلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم.

َءمْن َءف َءأ َءس **  َءنُه َءأّس َءيا ْن َءى ُب َءل َءى َءع َءو ْق َءن َءت ِه ِم ّل َءواٍن ال ِرْض ْيٌر َءو َءس ّمْن َءأم َءخ َءأّس

َءنُه َءيا ْن َءى ُب َءل َءفا َءع ٍر ُجُرٍف َءش َءر َءها َءها ْن ِه َءفا ِر ِفي ِب َءم َءنا ّن َءه ّلُه َءج َء َءوال ِديِ ل ْه َءم َءي ْو َءق ْل ا
َءن ِلِمي ّظا َء ال َءزاُل *  ل ُهُم َءي ُن َءيا ْن ِذيِ ُب ّل ْا ا ْو َءن َءبًة َءب ِهْم ِفي ِري ِب ُلسسو ّ ُق َءع َءأن ِإل ّطسس َءق َءت

ُهْم ُب ُلسسسسسسسسسسسسسسسو ّلسسسسسسسسسسسسسسسُه ُق ِليسسسسسسسسسسسسسسسٌم َءوال ِكيسسسسسسسسسسسسسسسٌم َءع  َءح
ورضوان الله من تقوى على بنيانه أسس من يستويِ ل تعالى يقول  

ًا بنى ومن ًا مسجد ًا ضرار ًا وكفر ًا بين وتفريق لمن المؤمنين, وإرصاد
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شسسفا علسسى بنيسسانهم هسسؤلء يبنسسي قبسسل, فإنمسسا من ورسوله الله حارب
يهسسديِ ل واللسسه جهنسسم نسسار {فسسي حفيسسرة, مثسساله طرف هار, أيِ جرف
عبسد بسن جسابر المفسسدين. قسال عمسل يصلح ل الظالمين} أيِ القوم

ًا بني الذيِ المسجد الله: رأيت عهسسد علسسى السسدخان منسسه يخسسرج ضرار
ً أن لنا جريج: ذكر ابن وسلم, وقال عليه الله صلى الله رسول رجسسال
بسسن خلسسف قتسسادة, وقسسال قسسال منه, وكذا يخرج الدخان فوجدوا حفروا
فسسي تعسسالى اللسسه ذكسسره الذيِ المنافقين مسجد الكوفي: رأيت ياسين
جرير ابن مزبلة, رواه اليوم وهو الدخان منه يخرج جحر وفيه القرآَن
فسسي ريبسسة بنسسوا السسذيِ بنيسسانهم يسسزال تعسسالى: {ل اللسسه. وقسسوله رحمسسه

ًا قلوبهم} أيِ ًا, بسبب شك الشسسنيع الصسسنيع هسسذا علسسى إقسسدامهم ونفاق
ًا أورثهم حبسسه, وقسسوله: {إل العجسسل عابدو أشرب كما قلوبهم في نفاق

وزيسسد وقتسسادة ومجاهد عباس ابن بموتهم, قاله قلوبهم} أيِ تقطع أن
بسسن وعبسسدالرحمن والضسسحاك ثسسابت أبي بن وحبيب والسديِ أسلم بن

عليسسم} أيِ السسسلف, {واللسسه علمسساء مسسن واحسسد وغيسسر أسسسلم بسسن زيسسد
وشسسر. خيسسر مسسن عنهسسا مجسسازاتهم {حكيسسم} فسسي خلقسسه بأعمسسال

ِإّن َءه **  ّل َءى ال َءر َءت َءن اْش َءن ِم ِني ْؤِم ْلُم ُهْم ا َءسسس ُف ُهْم َءأن َءل َءوا َءأْمسس َءأّن َءو ُهسسُم ِبسس َءة َءل ّنسس َءج ّل ا
َءن ُلو ِت َءقا ِبيِل ِفي ُي ِه َءس ّل َءن ال ُلو ُت ْق َءي َءن َءف ُلو َءت ْق ُي ًا َءو ْعد ِه َءو ْي َءل ًا َءع ّق ِة ِفسسي َءح َءرا ْو ّتسس ال

ْنِجيِل ِل ُقْرآَِن َءوا ْل َءمْن َءوا َءى َءو َءف ْو ِه َءأ ِد ْه َءع َءن ِب ِه ِم ّل ْا ال ْبِشُرو َءت ُكُم َءفاْس ِع ْي َءب ِذيِ ِب ّل ا
ُتْم ْع َءي ِه َءبسسسسسسسسا َءك ِبسسسسسسسس ِلسسسسسسسس َءذ َءو َءو ْوُز ُهسسسسسسسس َءفسسسسسسسس ْل ِظيسسسسسسسسُم ا َءع ْل  ا

إذ وأمسسوالهم أنفسسسهم عن المؤمنين عباده عاوض أنه تعالى يخبر   
قبسسل وإحسانه, فسسإنه وكرمه فضله من بالجنة, وهذا سبيله في بذلوها

قسسال له. ولهذا المطيعين عبيده على به تفضل بما يملكه عما العوض
بسسن شسسمر ثمنهم. وقسسال فأغلى والله وقتادة: بايعهم البصريِ الحسن

أو بهسسا بيعسسة, وفسسى عنقسسه فسسي وجسسل عز ولله إل مسلم من عطية: ما
َءية. ولهذا هذه تل ثم عليها مات بسسايع اللسسه سبيل في حمل من يقال ال
القرظسسي كعسسب بسسن محمسسد بسسه. وقسسال ووفسسى العقسسد هذا قبل أيِ الله

الله صلى الله لرسول عنه الله رضي رواحة بن الله عبد وغيره, قال
شئت, فقسسال ما ولنفسك لربك العقبة: اشترط ليلة يعني وسلم عليه

ًا. وأشسسترط به تشركوا ول تعبدوه أن لربي «أشترط أن لنفسسسي شسسيئ
فعلنسسا إذا لنسسا فما وأموالكم» قالوا أنفسكم منه تمنعون مما تمنعوني

{إن نستقيل, فنزلت ول نقيل ل البيع «الجنة» قالوا: ربح قال ؟ ذلك
َءيسسة, وقسسوله: {يقسساتلون المسسؤمنين مسسن اشترى الله فسسي أنفسسسهم} ال
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لهسسم اجتمسسع قتلوا, أو أو قتلوا سواء ويقتلون} أيِ فيقتلون الله سبيل

الجنسسسسسسسسسة. لهسسسسسسسسسم وجبسسسسسسسسست فقسسسسسسسسسد وهسسسسسسسسسذا هسسسسسسسسسذا
ل سسسبيله فسسي خسسرج لمسسن اللسسه «وتكفسسل الصحيحين في جاء ولهذا  

يسسدخله أن توفسساه بسسأن برسسسلي وتصسسديق سسسبيلي فسسي جهاد إل يخرجه
ً منسسه خسسرج الذيِ منزله إلى يرجعه أو الجنة أو أجسسر مسسن نسسال مسسا نسسائل

ًا ًا عليسسه غنيمة» وقوله: {وعسسد والقسسرآَن} والنجيسسل التسسوراة فسسي حقسس
علسسى وأنزلسسه الكريمة نفسه على كتبه قد بأنه وإخبار الوعد لهذا تأكيد
موسسسى, والنجيسسل علسسى المنزلسسة التوراة الكبار, وهي كتبه في رسله

اللسسه صسسلوات محمسسد علسسى المنسسزل عيسسسى, والقسسرآَن علسسى المنسسزل
ل الله} فسسإنه من بعهده أوفى أجمعين. وقوله: {ومن عليهم وسلمه

ًا} {ومسسن اللسسه مسسن أصسسدق كقسسوله: {ومسسن الميعاد. هذا يخلف حسسديث
بسسه بسسايعتم الذيِ ببيعكم {فاستبشروا قال قيلً} ولهذا الله من أصدق
العقسسد هسسذا بمقتضسسى قام من فليستبشر العظيم} أيِ الفوز هو وذلك

المقيسسسسسم. والنعيسسسسسم العظيسسسسسم بسسسسسالفوز العهسسسسسد بهسسسسسذا ووفسسسسسى

َءن ُبو ِئ ّتسسا َءن ** ال ُدو ِبسس َءعا ْل َءن ا ُدو َءحاِمسس ْل َءن ا ِئُحو َءن الّسسسا ُعسسو ِك َءن الّرا الّسسساِجدو
َءن َءِمُرو ْعُروِف ال َءم ْل َءن ِبا ُهو ّنسسا ِر َءعسسِن َءوال َءكسس ْلُمن َءن ا ُظو ِف َءحسسا ْل ِد َءوا ُدو ِه ِلُحسس ّلسس ال

ِر َءبّشسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس َءن َءو ِني ْؤِم ْلُمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس  ا
بهذه وأموالهم أنفسهم منهم الله اشترى الذين المؤمنين نعت هذا  

كلهسسا السسذنوب {التسسائبون} مسسن الجليلسسة والخلل الجميلسسة الصسسفات
محسسافظين ربهم بعبادة القائمون {العابدون} أيِ للفواحش التاركون

قسسال: الحمد, فلهسسذا القوال أخص والفعال, فمن القوال وهي عليها
مسسن الملذ تسسرك وهسسو الصسسيام العمسسال أفضسسل {الحامسسدون} ومسسن

قسسال: ههنسسا, ولهسسذا بالسسسياحة المراد والجماع, وهو والشراب الطعام
في بذلك وسلم عليه الله صلى النبي أزواج وصف {السائحون} كما

وهمسسا والسسسجود الركسسوع صائمات, وكذا تعالى: {سائحات} أيِ قوله
ذلسك مسسع الساجدون} وهم قال: {الراكعون الصلة, ولهذا عن عبارة

بسسالمعروف بسسأمرهم اللسسه طاعسسة إلسسى ويرشسسدونهم اللسسه خلق ينفعون
حفسسظ تركسسه, وهسسو ويجب فعله ينبغي بما العلم مع المنكر عن ونهيهم
ًا وتحريمسسه تحليلسسه فسسي الله حدود الحسسق بعبسسادة وعملً, فقسساموا علمسس
هسسذا يشمل اليمان المؤمنين} لن قال: {وبشر الخلق, ولهذا ونصح

بسسسسسه. اتصسسسسسف لمسسسسسن السسسسسسعادة كسسسسسل كلسسسسسه, والسسسسسسعادة
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عاصم الثوريِ: عن سفيان الصيام) قال بالسياحة المراد أن بيان(  

وكسسذا {السسسائحون} الصسسائمون قسسال مسعود بن الله عبد عن ِزّر عن
أبسسي بسسن علي عباس, وقال ابن عن والعوفي جبير بن سعيد عن رويِ

هسسم السسسياحة القسسرآَن فسسي اللسسه ذكسسر مسسا كسسل عبسساس ابسسن عن طلحة
جريسسر: حسسدثنا ابسسن اللسسه, وقسسال رحمسسه الضحاك قال الصائمون, وكذا

الوليسسد عسسن يزيسسد بن إبراهيم أحمد, حدثنا أبو إسحاق, حدثنا بن أحمد
المسسة هسسذه قسسالت: سسسياحة عنهسسا اللسسه رضسسي عائشة عن الله عبد بن

الرحمسسن عبسسد وأبو وعطاء جبير بن وسعيد مجاهد قال الصيام, وهكذا
المسسراد وغيرهسسم, أن عيينة بن وسفيان مزاحم بن والضحاك السلمي

البصسسسريِ: {السسسسائحون} الحسسسسن الصسسسائمون, وقسسسال بالسسسسائحين
العبسسديِ: {السسسائحون} عمسسرو أبسسو رمضسسان, وقسسال شسسهر الصسسائمون

نحسسو مرفوع حديث في ورد المؤمنين, وقد من الصيام يديمون الذين
حكيسسم بزيع, حدثنا بن الله عبد بن محمد جرير: حدثني ابن هذا, وقال

قسسال: قسسال هريسسرة أبسسي عسسن صسسالح أبي عن سليمان حزام, حدثنا بن
الصسسائمون» وهسسذا هم «السائحون وسلم عليه الله صلى الله رسول

ًا أصح, وقال الموقوف بسسن عمسسر عن وهب ابن عن يونس حدثني أيض
صلى النبي عمير, قال: سئل بن عبيد عن دينار بن عمرو عن الحارث

مرسسسل الصائمون» وهسسذا «هم السائحين, فقال عن وسلم عليه الله
وأشسسسسسسسسسسهرها. القسسسسسسسسسسوال أصسسسسسسسسسسح وهسسسسسسسسسسذا جيسسسسسسسسسسد

سننه في داود أبو روى ما وهو الجهاد السياحة أن على يدل ما وجاء  
ً أن أمامسسة أبسسي حديث من فسسي لسسي ائسسذن اللسسه رسسسول قسسال: يسسا رجل

الجهسساد أمسستي وسسسلم: «سسسياحة عليه الله صلى النبي السياحة, فقال
بسسن عمارة لهيعة, أخبرني ابن عن المبارك ابن الله» وقال سبيل في

وسلم, فقال عليه الله صلى الله رسول عند ذكرت السياحة أن غزية
سبيل في الجهاد بذلك الله وسلم: «أبدلنا عليه الله صلى الله رسول

العلم, طلبة قال: هم أنه عكرمة شرف» وعن كل على والتكبير الله
أبسسي ابن المهاجرون, رواهما أسلم: هم بن زيد بن الرحمن عبد وقال

بمجسسرد يتعبد من بعض يفهمه قد ما السياحة من المراد حاتم, وليس
والسسبراريِ, والكهوف الجبال شواهق في والتفرد الرض في السياحة

السسدين, كمسسا فسسي والسسزلزل الفتسسن أيام في إل بمشروع ليس هذا فإن
صلى الله رسول الخدريِ, أن سعيد أبي عن البخاريِ صحيح في ثبت
بهسسا يتبسسع غنم الرجل مال خير يكون أن قال: «يوشك وسلم عليه الله

العسسوفي الفتسسن» وقسسال مسسن بسسدينه يفسسر القطر ومواقع الجبال شعف
لحسسدود قسسوله: {والحسسافظون في عباس ابن عن طلحة أبي بن وعلي
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وعنسسه البصسسريِ الحسسسن قسسال اللسسه, وكسسذا بطاعة القائمون الله} قال

روايسة اللسه, وفسسي اللسه} قسال: لفرائسض لحسدود {الحسافظون روايسة
اللسسسسسسسسسسسسسسسه. أمسسسسسسسسسسسسسسسر علسسسسسسسسسسسسسسسى القسسسسسسسسسسسسسسسائمون

َءما َءن **  ِبّي َءكا ّن َءن ِلل ِذي ّل ْا َءوا َءو ُنسس َءم ْا َءأن آَ ِفُرو ْغ َءت َءن َءيْسسس ِكي ِر ْلُمْشسس ْو ِل َءلسس ْا َءو َءو ُن َءكسسا
ِلي ْو َءى ُأ َءب ِد ِمن ُقْر ْع َءن َءما َءب ّي َءب ُهسسْم َءت ُهسسْم َءل ّن أ

َءحاُب َء ِم َءأْصسس َءجِحيسس ْل َءمسسا ا َءو َءن *   َءكسسا
َءفاُر ْغ ِت َءم اْس ِهي َءرا ْب ِه ِإ ِبي ّ ل ٍة َءعن ِإل َءد ْوِع َءهآ ّم َءد َءع ُه َءو ّيا َءلّما ِإ َءن َءف ّي َءب ّنُه َءلُه َءت ّو َءأ ُد َءع

ِه ّلسسسسسسسسس َءأ ل َءبسسسسسسسسسّر ْنسسسسسسسسسُه َءت َءم ِإّن ِم ِهيسسسسسسسسس َءرا ْب ٌه ِإ ّوا ِليسسسسسسسسسٌم ل  َءح
عسسن الزهسسريِ عن معمر عبدالرزاق, حدثنا أحمد: حدثنا المام قال  
عليسسه دخسسل الوفسساة طسسالب أبا حضرت قال: لما أبيه عن المسيب ابن

أميسسة, أبسسي بسسن الله وعبد جهل أبو وعنده وسلم عليه الله صلى النبي
وجل» عز الله عند بها لك أحاج كلمة الله إل إله ل عم, قل «أيِ فقال
ملسسة عسسن أترغسسب طسسالب أبسسا أمية: يا أبي بن الله وعبد جهل أبو فقال
لى النسبي المطلسب, فقسال عبد ملة على فقال: أنا ؟ المطلب عبد ص
كسان {مسسا عنسسك» فنزلسست أنسه لسسم ما لك «لستغفرن وسلم عليه الله

من قربى أولي كانوا ولو للمشركين يستغفروا أن آَمنوا والذين للنبي
تهديِ ل {إنك فيه ونزلت الجحيم} قال أصحاب أنهم لهم تبين ما بعد
أحمسسد: المسسام يشاء} أخرجاه. وقسسال من يهديِ الله ولكن أحببت من

الخليسسل أبسسي عسسن إسسسحاق أبي عن سفيان آَدم, أخبرنا بن يحيى حدثنا
ً قسسال: سسسمعت عنسسه اللسسه رضي علي عن وهمسسا لبسسويه يسسستغفر رجل

فقسسال: أو ؟ مشسسركان وهما لبويه الرجل مشركان, فقلت: أيستغفر
وسسسلم عليسسه الله صلى للنبي ذلك فذكرت ؟ لبيه إبراهيم يستغفر لم

َءيسسة, يستغفروا أن آَمنوا والذين للنبي كان {ما فنزلت للمشسسركين} ال
فسسي هسسو أو إسسسرائيل قسساله أو سسسفيان أدريِ, قسساله فل مسسات لمسسا قسسال

مسسات. لمسسا قسسال أنسسه مجاهسسد عن ثابت مات, (قلت): هذا لما الحديث
زبيسسد زهير, حسسدثنا موسى, حدثنا بن الحسن أحمد: حدثنا المام وقال

قسسال أبيسسه عسسن بريسسدة ابن عن دثار بن محارب عن اليامي الحارث بن
ونحسن بنسا سسفر, فنسزل في ونحن وسلم عليه الله صلى النبي مع كنا

وعينسساه بسسوجهه علينسسا أقبسسل ثسسم ركعتين راكب, فصلى ألف من قريب
وقسال: يسا والم بسسالب وفسداه الخطساب بسن عمسسر إليسه تذرفان, فقام

السسستغفار فسسي وجسسل عسسز ربسسي سسسألت «إني قال ؟ مالك الله رسول
كنسست النسسار, وإنسسي مسسن لهسسا رحمسسة عينسسايِ فدمعت لي يأذن فلم لمي

زيارتهسسا لتسسذكركم فزوروها القبور زيارة عن ثلث: نهيتكم عن نهيتكم
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ًا. ونهيتكم شئتم, ما وأمسكوا فكلوا ثلث بعد الضاحي لحوم عن خير

ول شسسئتم وعسساء أيِ فسسي فاشسسربوا الوعيسسة فسسي الشسسربة عن ونهيتكم
ًا». تشسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسربوا مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسكر

بريسسدة بن سليمان عن مرثد بن علقمة حديث من جرير ابن وروى  
قسسبر رسسسم مكة, أتى قدم لما وسلم عليه الله صلى النبي أن أبيه عن

ًا, فقلنا قام ثم يخاطب فجعل إليه فجلس إنسسا اللسسه رسسسول يا مستعبر
فسسأذن أمسسي قسسبر زيسسارة في ربي استأذنت صنعت. قال: «إني ما رأينا
ًا رئي لي» فما يأذن فلم لها الستغفار في واستأذنته لي من أكثر باكي

بسسن خالسسد أبسسي, حسسدثنا تفسيره: حسسدثنا في حاتم أبي ابن يومئذ. وقال
هسسانىء بسسن أيسسوب عسسن جريج ابن عن وهب بن الله عبد خداش, حدثنا

صسسلى اللسسه رسسسول مسعود, قال: خرج بن الله عبد عن مسروق عن
ًا وسلم عليه الله قسسبر إلسسى جلسسس حتى فجاء فاتبعناه المقابر إلى يوم

ً منها, فناجاه بسسن عمسسر إليسسه فقام قام لبكائه, ثم فبكينا بكى ثم طويل
لبكائسك. بكينسسا ؟» فقلنسسا أبكسساكم «مسسا دعانا, فقال ثم فدعاه الخطاب

فسسي ربي استأذنت آَمنة, وإني قبر عنده جلست الذيِ القبر قال: «إن
ابسسن حسسديث مسسن ذكسسر آَخسسر, ثسسم وجه من أورده لي» ثم فأذن زيارتها
ًا مسعود فلسسم لهسسا السسدعاء فسسي ربسسي اسسستأذنت «وإني منه, وفيه قريب

َءية, فأخسسذني والذين للنبي كان {ما علي وأنزل لي يأذن مسسا آَمنوا} ال
فإنهسا القبسور, فزوروهسا زيسارة عسن نهيتكسم للوالد, وكنست الولد يأخذ

َءخسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسرة». تسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسذكر ال
علسسي بسسن محمسسد الطسسبراني: حسسدثنا معنسساه. قسسال آَخر) في حديث(  

بسسن إسسسحاق منيسسب, حسسدثنا بن العزيز عبد الدرداء أبو المروزيِ, حدثنا
رسسسول أن عبسساس ابسسن عسسن عكرمة عن أبيه كيسان, عن بن الله عبد
واعتمسسر, فلمسسا تبسسوك غسسزوة مسسن أقبسسل لما وسلم عليه الله صلى الله

أرجسسع حسستى العقبة إلى استندوا أن أصحابه أمر عسفان ثنية من هبط
بكسسى إنسه طسسويلً, ثسم ربسه فنسساجى أمسسه قسسبر على فنزل إليكم, فذهب

المكسسان بهذا الله نبي بكى ما لبكائه, وقالوا هؤلء وبكى بكاؤه فاشتد
ًا أمته في الله أحدث وقد إل فرجع قام هؤلء بكى تطيقه, فلما ل شيئ

لعلسسه لبكائك, فقلنا بكينا الله نبي يا ؟» قالوا يبكيكم فقال: «ما إليهم
بعضسسه, ولكسسن كسسان تطيقه, قسسال: «ل, وقسسد ل شيء أمتك في أحدث
يسسوم شسسفاعتها فسسي لسسي يسسأذن أن اللسسه فسسسألت أمسسي قسسبر على نزلت

جسساءني فبكيت, ثسسم أمي وهي فرحمتها لي يأذن أن الله فأبى القيامة
وعسسدها موعسسدة عن إل لبيه إبراهيم استغفار كان فقال: {وما جبريل

تسسبرأ كمسسا أمك من أنت منه} فتبرأ تبرأ لله عدو أنه له تبين إياه, فلما
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أمسستي عن يرفع أن ربي ودعوت أمي وهي أبيه, فرحمتها من إبراهيم

ًا أن ربسسي اثنتين, ودعسسوت عنهم يرفع أن وأبى اثنتين عنهم فرفع أربع
يلبسسسهم ل وأن الرض مسسن والغسسرق السسسماء مسسن الرجسسم عنهسسم يرفع
ًا مسسن الرجسسم عنهسسم اللسسه بعسسض, فرفسسع بأس بعضهم يذيق ل وأن شيع

والهسسرج» القتسسل عنهسسم يرفع أن الله وأبى الرض من والغرق السماء
عسسسفان وكانت كداء تحت مدفونة كانت لنها أمه قبر إلى عدل وإنما

مسسا نكسسارة وأشسسد منه عجيب, وأغرب وسياق غريب حديث لهم, وهذا
عسسن مجهول بسند واللحق السابق كتاب في البغداديِ الخطيب رواه

ة, أن فيسه حسديث في عائشة ه قص عسادت, ثسم فسآمنت أمسه أحيسا الل
مجهولسسون: إن جماعة فيه بسند الروض في السهيلي رواه ما وكذلك

هسسذا فسسي دحيسسة ابسسن الحسسافظ قال به. وقد فآمنا وأمه أباه له أحيا الله
بعسسد الشسسمس رجعسست كما جديدة حياة هذه أن حاصله الستدلل, بما

يعنسسي ثسسابت حديث الطحاويِ: وهو العصر, قال علي غيبوبتها, فصلى
ً يمتنسسع إحياؤهمسسا القرطسسبي: فليسسس الشسسمس, قسسال حسسديث ول عقل

ًا, قال به, (قلسست) فآمن طالب أبا عمه أحيا الله أن سمعت وقد شرع
ه مسانع فل صسح فسإذا الحسديث صحة على متوقف كله وهذا منسه, والل

.أعلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم
آَمنوا والذين للنبي كان قوله: {ما في عباس ابن عن العوفي وقال  

َءية, أن يستغفروا أن أراد وسسسلم عليه الله صلى النبي للمشركين} ال
إبراهيسسم «إن ذلسسك, فقسسال عسسن وجسسل عسسز الله فنهاه لمه يستغفر أن

إبراهيسسم اسسستغفار كسسان {ومسسا لبيسسه» فسسأنزللله استغفر قد الله خليل
َءية, وقال عدها موعدة عن إل لبيه عسسن طلحسسة أبسسي بسسن علي إياه} ال
َءية, كانوا هذه في عباس ابن َءيسسة, هذه نزلت حتى لهم يستغفرون ال ال

حتى للحياء يستغفروا أن ينهوا ولم لمواتهم الستغفار عن فأمسكوا
َءيسسة, وقسسال إبراهيسسم استغفار كان {وما الله أنزل يموتوا, ثم لبيسسه} ال

َءية: ذكر في قتادة ً أن لنا ال عليسسه اللسسه صسسلى النسسبي أصحاب من رجال
ويصسسل الجسسوار يحسسسن كان من آَبائنا من إن الله نبي وسلم: قالوا: يا

قسسال: فقسسال ؟ لهسسم نسسستغفر أفل بالذمم ويوفي العاني ويفك الرحام
كمسسا لبسسي لسسستغفر إنسسي واللسسه «بلسسى وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى النبي

أن آَمنسسوا والسسذين للنسسبي كسسان {مسسا الله لبيه» فأنزل إبراهيم استغفر
تعسسالى اللسسه عذر {الجحيم} ثم قوله بلغ للمشركين} حتى يستغفروا

َءيسسة, إبراهيم استغفار كان السلم, فقال: {وما عليه إبراهيم لبيه} ال
الله أوحى قال: «قد وسلم عليه الله صلى الله نبي أن لنا قال: وذكر

أسسستغفر ل أن قلسسبي: أمسسرت فسسي وقرن أذني في فدخلن كلمات إلّي
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ًا, ومن مات لمن ه, ومسن خير فهو ماله فضل أعطى مشرك ك ل أمس

كفسسسسسساف». علسسسسسسى اللسسسسسسه يلسسسسسسوم لسسسسسسه, ول شسسسسسسر فهسسسسسسو
قال: عباس ابن عن جبير بن سعيد عن الشيباني عن الثوريِ وقال  

لبسن ذلسك معسه, فسذكر يخسرج فلسم مسسلم ابن وله يهوديِ رجل مات
بالصلح له ويدعو ويدفنه معه يمشي أن له ينبغي فقال: فكان عباس

ًا, فإذا دام ما اسسستغفار كسسان قسسال: {ومسسا شأنه, ثسسم إلى وكله مات حي
مسسا بالصسسحة لسسه يسسدع. ويشسسهد منه} لم تبرأ س قوله إلى س لبيه إبراهيم

طسسالب أبسسو مسسات عنسسه, لمسسا اللسسه رضي علي عن وغيره داود أبو رواه
مسسات, قسسال: «اذهسسب قسسد الضال الشيخ عمك الله: إن رسول يا قلت

ًا تحدثن ول فواره أنسسه الحسسديث, ورويِ تمسسام تأتيني» فسسذكر حتى شيئ
قسسال: طسسالب أبسسي عمسسه جنسسازة بسسه مسسرت لمسسا وسسسلم عليه الله صلى

الصلة لدع كنت رباح: ما أبي بن عطاء عم» وقال يا رحمة «وصلتك
لسسم الزنسسا, لنسسي مسسن حبلى حبشية كانت القبلة,ولو أهل من أحد على

وجل: {مسسا عز الله المشركين, يقول عن إل الصلة حجب الله أسمع
َءيسسسة. يسسسستغفروا أن آَمنسسسوا والسسسذين للنسسسبي كسسسان للمشسسسركين} ال

عسسن زامسسل بسسن عصمة عن أبيه عن وكيع ابن جرير, عن ابن وروى  
ً اللسسه رحسسم يقسسول هريسسرة أبسسا أبيه, قال: سسسمعت لبسسي اسسستغفر رجل

ًا, وقسسوله: مات أبي إن ل. قال ولبيه. قال ولمه, قلت هريرة مشسسرك
إبراهيسسم زال عباس: ما ابن منه} قال تبرأ لله عدو أنه له تبين {فلما

منسسه, وفسسي تسسبرأ للسسه عسسدو أنسسه لسسه تبين مات, فلما حتى لبيه يستغفر
والضسسحاك مجاهسسد قسسال للسسه, وكسسذا عسسدو أنسسه لسسه تسسبين مات لما رواية

جبير: إنه بن وسعيد عمير بن عبيد الله, وقال رحمهم وغيرهم وقتادة
والغسسبرة, القترة أبيه وجه أباه, وعلى يلقى حتى القيامة يوم منه يتبرأ

أيِ أعصيك, فيقول ل اليوم وإني أعصيك كنت إني إبراهيم فيقول: يا
أبسسي مسسن أخسسزى خسسزيِ يبعثون, فسسأيِ يوم تخزني ل أن تعدني ألم رب

مسسسخ قسسد متلطخ, أيِ بذيخ هو فإذا وراءك ما إلى انظر البعد, فيقال
ًا لواه إبراهيسسم النار. وقسسوله: {إن في ويلقى بقوائمه يسحب ثم ضبع

زر عسسن بهدلسسة بسسن عاصم واحد: عن وغير الثوريِ سفيان حليم} قال
رويِ السدعاء, وكسذا الواه قال مسعود, أنه بن الله عبد عن حبيش بن
المثنى, حدثنا جرير: حدثني ابن مسعود, وقال ابن وجه: عن غير من

بسسن شسسهر بهسسرام, حسسدثنا بسسن الحميسسد عبسسد منهال, حسسدثني بن الحجاج
اللسسه صسسلى النسسبي الهاد, قال: بينما بن شداد بن الله عبد عن حوشب

قسسال: ؟ الواه مسسا اللسسه رسسسول يسسا قسسال: رجسسل جسسالس وسسسلم عليسسه
حاتم: من أبي ابن حليم} ورواه لواه إبراهيم «المتضرع» قال: {إن
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الواه قسسال بسسه, ولفظسسه بهرام بن الحميد عبد عن المبارك ابن حديث

البطين مسلم عن كهيل بن سلمة عن الثوريِ الدعاء. وقال المتضرع
الرحيم, وبه هو فقال الواه عن مسعود ابن سأل الغدير, أنه أبي عن
وقتسسادة البصسسريِ والحسسسن شرحبيل بن عمر ميسرة وأبو مجاهد قال

اللسسسسسسسسسسسسه. بعبسسسسسسسسسسسساد أيِ الرحيسسسسسسسسسسسسم أيِ وغيرهمسسسسسسسسسسسسا
عباس, قال: الواه ابن عن عكرمة عن خالد عن المبارك ابن وقال  

أنسسه عبسساس ابسسن عسسن العسسوفي قسسال الحبشسسة, وكسسذا بلسسسان المسسوقن
طلحسسة أبسسي بسسن علسسي والضسسحاك, وقسسال مجاهسسد قسسال الموقن, وكسسذا

عنسسه: طلحة أبي بن علي المؤمن, زاد عباس: الواه ابن عن ومجاهد
الحبشسسة. بلسسسان المسسؤمن هسسو عنه العوفي التواب, وقال المؤمن هو

الحبشسسسسة. بلسسسسسان المسسسسؤمن هسسسسو جريسسسسج ابسسسسن قسسسسال وكسسسسذا
بسسن الحارث عن لهيعة ابن موسى, حدثنا أحمد: حدثنا المام وقال  

اللسه صسلى اللسسه رسسسول أن عامر بن عقبة عن رباح بن علي عن يزيد
رجل أنه أواه» وذلك «إنه البجادين ذو له يقال لرجل قال وسلم عليه
جريسسر. ابسسن بالسسدعاء, ورواه صسسوته رفسسع القسسرآَن في الله ذكر إذا كان

عسسن وهسسب ابسسن المسبح, وقال والشعبي: الواه جبير بن سعيد وقال
السسدرداء أبسسي عن نفير بن جبير عن الزاهرية أبي عن صالح بن معاوية
الواه, وقسسال إل الضسسحى سسسبحة علسسى يحافظ قال: ل عنه الله رضي
اسسستغفر خطايسساه ذكسسر إذا السسذيِ أيسسوب, الواه أبي عن مانع بن شفي

ًا الذنب يذنب الوجل الحفيظ الواه مجاهد منها, وعن يتسسوب ثسسم سسسر
ًا, ذكر منه جريسسر: ابسسن اللسسه. وقسسال رحمسسه حاتم أبي ابن كله ذلك سر

بن الحسن عن الحكم عن حجاج عن المحاربي وكيع, حدثنا ابن حدثنا
ً بيان, أن بن مسلم للنسسبي ذلسسك ويسبح, فذكر الله ذكر يكثر كان رجل

أواه». «إنسسسسسسسه فقسسسسسسسال وسسسسسسسسلم عليسسسسسسسه اللسسسسسسسه صسسسسسسسلى
ًا: حدثنا وقال   بسسن المنهسسال هانىء, حسسدثنا ابن كريب, حدثنا أبو أيض

صسسلى النبي عباس, أن ابن عن عطاء عن أرطاة بن حجاج عن خليفة
ًا دفن وسلم عليه الله لواهسسا» يعنسسي كنت إن الله فقال: «رحمك ميت
ً سسسمعت البسساهلي, قسسال يونس أبي عن شعبة للقرآَن, وقال تلء رجل

ًا أصله وكان بمكة ًا وكان رومي ذر, قسسال: كسسان أبسسي عسسن يحسسدث قاصسس
ذلسسك فسسذكر أوه دعسسائه: أوه فسسي ويقسسول الحسسرام بالبيت يطوف رجل
ذات أواه» قسسال: فخرجسست وسلم, فقال: «إنسسه عليه الله صلى للنبي
ً الرجسسل ذلسسك يسسدفن وسسسلم عليسسه اللسسه صلى الله رسول فإذا ليلة ليل

كعسسب عسسن جريسسر. ورويِ ابسسن رواه غريسسب حديث المصباح, هذا ومعه
النسسار ذكسسر إذا كسسان لواه} قسسال إبراهيم {إن قال: سمعت أنه الحبار
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إبراهيسسم {إن عبسساس ابسسن عسسن جريسسج ابسسن النسسار, وقسسال من قال: أوه

القسسوال جريسسر: وأولسسى بسسن جعفسسر أبسسو المام لواه} قال: فقيه. قال
تعسسالى اللسسه أن للسياق, وذلك المناسب وهو الدعاء إنه قال من قول
إيسساه, وقسسد وعسسدها موعسسدة عسسن لبيه استغفر إنما إبراهيم أن ذكر لما

ًا الدعاء كثير إبراهيم كان ًا, ولهسسذا وأنسساله ظلمسسه عمسسن حليمسس مكروهسس
يسسا آَلهسستي عسسن أنسست {أراغسسب قسسوله في له أذاه شدة مع لبيه استغفر
ًا واهجرنسي لرجمنسك تنتسسه لم لئن ؟ إبراهيم عليسك سسلم * قسال مليس

ًا} فحلم بي كان إنه ربي لك سأستغفر لسسه ودعسسا لسسه أذاه مع عنه حفي
حليسسسسم}. لواه إبراهيسسسسم تعسسسسالى: {إن قسسسسال واسسسسستغفر, ولهسسسسذا

َءما َءو َءن **  ّلُه َءكا ُيِضّل ال ًا ِل ْوم َءد َءق ْع ْذ َءب ُهْم ِإ َءدا َءى َءه ّت َءن َءح ّي َءب ُهم ُي َءن ّما َءل ُقو ّت ِإّن َءي
َءه ّل ُكّل ال ٍء ِب ِليٌم َءشْي ِإّن َءع َءه *   ّلسس ْلسسُك َءلسسُه ال َءواِت ُم َءما ِيسسسي َءوالْرِض الّسسس ُيْح

ُيِميسسسسُت َءمسسسسا َءو ُكسسسسْم َءو ِه ُدوِن ّمسسسسن َءل ّلسسسس ِلسسسسّي ِمسسسسن ال َء َءو ٍر َءول  َءنِصسسسسي
ًا تعالى يقول   يضسسل ل العادل: إنسه وحكمه الكريمة نفسه عن مخبر

ًا الحجسسة, عليهسسم قسسامت قسسد يكونوا إليهم, حتى الرسالة إبلغ بعد قوم
َءية, وقال ثمود تعالى: {وأما قال كما قسسوله فسسي مجاهد فهديناهم} ال

ًا ليضل الله كان تعالى: {وما َءية, قال إذ بعد قوم الله بيان هداهم} ال
بيسسانه خاصة, وفسسي للمشركين الستغفار ترك في للمؤمنين وجل عز
جريسر: ابسسن ذروا. وقسسال أو عامسسة, فسسافعلوا وطسساعته معصيته من لهم

لموتاكم استغفاركم في عليكم ليقضي الله كان وما تعالى الله يقول
بسسه لليمسسان ووفقكسسم الهدايسسة رزقكسسم إذ بعسسد بالضسسلل المشسسركين

يسسبين أن قبسسل فتسستركوا, فأمسسا عنه بالنهي إليكم يتقدم وبرسوله, حتى
ل فسإنه عنه نهاكم ما إلى نهيه تضيعوا فلم عنه بالنهي ذلك كراهة لكم

المسسأمور من يكونان إنما والمعصية الطاعة بالضلل, فإن عليه يحكم
ًا كائن فغير ينه ولم يؤمر لم من والمنهي, وأما ًا أو مطيع فيمسسا عاصسسي

عنسسسسسسسسسسه. ينسسسسسسسسسسه ولسسسسسسسسسسم بسسسسسسسسسسه يسسسسسسسسسسؤمر لسسسسسسسسسسم
ويميسست يحيسسي والرض السسسموات ملسسك له الله تعالى: {إن وقوله  

تحريسسض جرير, هذا ابن نصير} قال ول ولي من الله دون من ومالكم
الكفسسر, وملسسوك المشسسركين قتال في المؤمنين لعباده تعالى الله من
أعسسدائه, مسسن يرهبسسوا ول والرض السموات مالك الله بنصر يثقوا وأن
أبسسي ابسسن سسسواه, وقسسال لهسسم نصسسير ول اللسسه دون من لهم ولي ل فإنه

بسسن الوهسساب عبسسد البغسسداديِ, حسسدثنا دلمسسة أبسسي بسسن علي حاتم: حدثنا
بسسن حكيسسم عسسن محسسرز بسسن صسسفوان عن قتادة عن سعيد عطاء, حدثنا
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قسسال إذ أصحابه بين وسلم عليه الله صلى الله رسول قال: بينا حزام

شسسيء, فقسسال مسسن نسسسمع مسسا ؟» قالوا أسمع ما تسمعون لهم: «هل
ومسسا السسسماء أطيسسط لسسسمع وسلم: «إني عليه الله صلى الله رسول

قسسائم» أو سسساجد ملسسك وعليه إل شبر موضع من فيها وما تئط أن تلم
وملسسك إل الرض مسسن إبسسرة خسسرم موضسسع مسسن الحبار: مسسا كعب وقال
عسسدد من لكثر السماء ملئكة الله, وإن إلى ذلك علم يرفع بها موكل

مائة مسيرة مخه إلى أحدهم كعب بين ما العرش حملة التراب, وإن
عسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسام.

ْد َءق َءل َءب **  َءى الله َءتا َءل ِبّي َءع ّن َءن ال ِري َءهاِج ْلُم ِر َءوا َءصسسا َءن َءوالن ِذي ّلسس ُه ا ُعسسو َءب ّت ِفسسي ا
ِة َءع ِة َءسا َءر ُعْس ْل ِد ِمن ا ْع َءد َءما َءب ُغ َءكا ِزي ُلوُب َءي ِريٍق ُق ُهْم َءف ْن َءب ُثّم ّم ِهسسْم َءتسسا ْي َءل َءع

ّنسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسُه ُءوٌف ِبِهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسْم ِإ  ّرِحيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسٌم َءر
َءية هذه واحد: نزلت وغير مجاهد قال   أنهم تبوك, وذلك غزوة في ال

وعسسسر شسسديد وحسسر مجدبسسة سسسنة في المر من شدة في إليها خرجوا
لهبسسان فسسي تبوك عام الشام إلى قتادة: خرجوا والماء, قال الزاد من

لقسسد حسستى شسسديد جهد فيها الجهد, أصابهم من الله يعلم ما على الحر
يتسسداولون النفسسر بينهما, وكسسان التمرة يشقان كانا الرجلين أن لنا ذكر

يشسسرب ثسسم هسسذا يمصسسها ثسسم عليها يشرب ثم هذا يمصها بينهم التمرة
جريسسر: ابسسن غزوتهسسم, وقسسال مسسن وأقفلهسسم عليهسسم اللسسه عليها, فتسساب

ب, أخسبرني ابسن العلى, أخبرنسا عبد بن يونس حدثني بسن عمسرو وه
بسسن نسسافع عسسن عتبسسة أبسسي بن عتبة عن هلل أبي بن سعيد عن الحارث

الخطسساب بسسن لعمسسر قيسسل عباس, أنسه بن الله عبد عن مطعم بن جبير
اللسسه رسسسول مسسع الخطسساب: خرجنسسا بن عمر العسرة, فقال شأن في

ً شديد, فنزلنا قيظ في تبوك إلى وسلم عليه الله صلى فأصسسابنا منزل
الرجسل كسان إن سسستنقطع, وحسستى رقابنسا أن ظننسسا حسستى عطسسش فيسه

سسستنقطع, وحسستى رقبتسسه أن يظسسن حتى يرجع فل الماء يلتمس ليذهب
علسى بقسي مسا ويجعسل فيشسربه فرثسه فيعصسر بعيره لينحر الرجل إن

قسسد وجسسل عسسز اللسسه إن اللسسه رسسسول الصسسديق: يسسا بكر أبو كبده, فقال
ًا الدعاء في عودك نعسسم, ؟» قسسال ذلسسك «تحسسب لنسسا, فقسسال فسسادع خير
سسسكنت, ثسسم فسسأهطلت السسسماء سسسالت حتى يرجعهما فلم يديه فرفع
ابسسن العسكر, وقسسال جاوزت نجدها فلم ننظر ذهبنا ثم معهم ما فملؤا

والنصسار والمهساجرين النسبي علسى اللسه تساب {لقسد قسوله جرير: في
والسسزاد والطهسسر النفقسسة مسسن العسسسرة} أيِ سسساعة فسسي اتبعسسوه الذين
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الحسسق, عسسن منهسسم} أيِ فريسسق قلسسوب يزيسسغ كسساد مسسا بعسسد {من والماء
نسسالهم للسسذيِ ويرتسساب وسسسلم عليه الله صلى الرسول دين في ويشك

عليهسسم} يقسسول: تسساب {ثم وغزوهم سفرهم في والشدة المشقة من
بهسسم {إنسسه دينسسه علسسى الثبات إلى والرجوع ربهم إلى النابة رزقهم ثم

رحيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم}. رؤوف

َءلى َءع َءو ِة **  َءث َء ّثل َءن ال ِذي ّل ْا ا ُفو ّل َءى ُخ ّت َءذا َءح َءقْت ِإ ِهُم َءضا ْي َءل َءما الْرُض َءع َءبْت ِب َءرُح
َءقْت َءضا ِهْم َءو ْي َءل ُهْم َءع ُفُس ْا َءأن َءو ّن َءظ ّ َءأن َءو َءأ ل َءج ْل َءن َءم ِه ِم ّلسس ّ ال ِه ِإل ْيسس َءل َءب ُثسسّم ِإ َءتسسا

ِهْم ْي َءل ْا َءع َءو ُب ُتو َءي َءه ِإّن ِل ّل َءو ال ّواُب ُه ّت َءها*   الّرِحيُم ال ّي أ
َء َءن َءيـَسس ِذي ّلسس ْا ا ُنسسو َءم ْا آَ ّتُقسسو ا

َءه ّلسسسسسسسسسسسسسسس ْا ال ُنسسسسسسسسسسسسسسسو ُكو َءع َءو َءن َءمسسسسسسسسسسسسسسس ِقي ِد  الّصسسسسسسسسسسسسسسسا
الزهريِ أخي ابن إبراهيم, حدثنا بن يعقوب أحمد: حدثنا المام قال  

عبسسد أخسسبرني الزهسسريِ مسسسلم بن محمد عمه الله, عن عبد بن محمد
بسسن كعسسب بسسن اللسسه عبسسد مالسسك, أن بسسن كعب بن الله عبد بن الرحمن

بسسن كعسسب عمسسي, قسسال: سسسمعت حيسسن بنيه من كعب قائد وكان مالك
وسسسلم عليه الله صلى الله رسول عن تخلف حين حديثه يحدث مالك

اللسسه رسسسول عسسن أتخلسسف مالسسك: لسسم بن كعب تبوك, فقال غزوة في
تبوك, غيرأني غزاة في إل قط غزاها غزوة في وسلم عليه الله صلى
خسرج عنهسا, وإنمسا تخلسف أحسد يعساتب ولم بدر غزاة في تخلفت كنت

اللسسه جمسسع حسستى قريسسش عيسسر يريسسد وسلم عليه الله صلى الله رسول
صلى الله رسول مع شهدت ميعاد, ولقد غير على عدوهم وبين بينهم
أن أحسسب السسسلم, ومسسا علسسى تواثقنا حين العقبة ليلة وسلم عليه الله
وأشسسهر, وكسسان منهسسا الناس في أذكر بدر كانت وإن بدر مشهد بها لي
فسسي وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسول عن تخلفت حين خبريِ من

عنسسه تخلفسست حيسسن منسسي أيسر ول أقوى قط أكن لم تبوك, أني غزوة
في جمعتهما حتى قط راحلتين قبلها جمعت ما الغزاة, والله تلك في
غسسزوة يريسسد قلما وسلم عليه الله صلى الله رسول الغزاة, وكان تلك

اللسه رسسسول فغزاهسا الغسسزوة تلسسك كسانت حستى بغيرها ورى إل يغزوها
ًا واسسستقبل شديد حر في وسلم عليه الله صلى ًا سسسفر ومفسساوز, بعيسسد

ًا واستقبل ًا عدو عسسدوهم, أهبسسة ليتأهبوا أمرهم للمسلمين فخلى كثير
اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول مسسع يريد, والمسسسلمون الذيِ وجهه فأخبرهم

كعسسب: قسسال س الديوان يريد س حافظ كتاب يجمعهم كثير, ل وسلم عليه
ينسسزل لسسم مسسا عليسسه سيخفى ذلك أن ظن إل يتغيب أن يريد رجل فقل
وسسسلم عليسسه اللسسه صلى الله رسول وجل, وغزا عز الله من وحي فيه
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إليهسسا أصسسعر, فتجهسسز إليهسسا وأنا والظلل الثمار طابت حين الغزاة تلك

أغسسدو معسسه, فطفقسست والمؤمنسسون وسسسلم عليه الله صلى الله رسول
لنفسسسي شسسيئا, فسسأقول جهازيِ من أقض ولم فأرجع معهم أتجهز لكي

شسسّمر حسستى بسسي يتمسسادى ذلسسك يسسزل أردت, فلسسم إذا ذلك على قادر أنا
ًا وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول الجسسد, فأصسسبح بالنسساس غاديسس

ًا جهازيِ من أقض ولم معه والمسلمون أو يسسوم بعد أتجهز وقلت شيئ
مسسن أقض ولم فرجعت لتجهز فصلوا ما بعد فغدوت ألحقه ثم يومين
ًا, ثسسم جهازيِ ًا, فلسسم أقسسض ولسسم فرجعسست غسسدوت شيئ ذلسسك يسسزل شسسيئ
فسسألحقهم أرتحسسل أن فهممسست الغزو وتفارط أسرعوا حتى بي يتمادى
النسساس في خرجت إذا فطفقت لي ذلك يقدر لم فعلت, ثم أني وليت

ً إل أرى ل أنسسي يحزننسسي وسسسلم عليسسه اللسه صسلى الله رسول بعد رجل
ًا ً أو النفسساق في عليه مغموص وجسسل, ولسسم عسسز اللسسه عسسذره ممسسن رجل
وهسسو تبوك, فقسسال بلغ حتى وسلم عليه الله صلى الله رسول يذكرني
مسسن رجسسل مالسسك» فقسسال بن كعب فعل بتبوك: «ما القوم في جالس

عطفيسسه, فقسسال فسسي والنظسسر بسسرداه اللسسه رسول يا سلمة: حبسه بني
ًا. إل عليه علمنا ما الله رسول يا والله قلت جبل: بئسما بن معاذ خيسسر

.وسسسسسسسلم عليسسسسسسه اللسسسسسسه صسسسسسسلى اللسسسسسسه رسسسسسسسول فسسسسسسسكت
عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول أن بلغنسسي مالك: فلما بن كعب قال  

ً توجه قد وسلم الكسسذب, أتذكر وطفقت بثي تبوك, حضرني من قافل
ًا سخطه من أخرج بماذا وأقول رأيِ ذيِ بكسسل ذلسسك على وأستعين غد

أظسسل قسسد وسسلم عليسسه اللسه صلى الله رسول إن قيل أهلي, فلما من
ًا, زاح ًا, بشسسيء منسسه أنسسج لسسم أنسسي وعرفسست الباطسسل عنسسي قادمسس أبسسد

إذا وكسسان وسسسلم عليسسه اللسسه صلى الله رسول فأصبح صدقه فأجمعت
للنسساس, فلمسسا جلسسس ثسسم ركعسستين فصسسلى بالمسجد بدأ سفر من قدم
وكسسانوا لسسه ويحلفون إليه يعتذرون فطفقوا المتخلفون جاءه ذلك فعل

وسسسلم عليسسه اللسسه صلى الله رسول منهم رجلً, فيقبل وثمانين بضعة
جئسست تعسسالى, حسستى اللسسه إلسسى سرائرهم ويكل لهم ويستغفر علنيتهم

«تعسسال» فجئسست لي قال المغضب, ثم تبسم تبسم عليه سلمت فلما
قسسد تكسسن ألسم خلفسسك لسسي: «مسسا يسسديه, فقسسال بين جلست حتى أمشي

ًا» فقلت اشتريت ت لو إني الله رسول يا ظهر مسن غيسرك عنسد جلس
ً أعطيسست بعسسذر, لقسسد سسسخطه مسسن أخسسرج أن لرأيسست السسدنيا أهل جسسدل

عني به ترضى كذب بحديث اليوم حدثتك لئن علمت لقد والله ولكني
فيسسه علسسي تجسسد بصسسدق حسسدثتك علي, ولئن يسخطك أن الله ليوشكن

عسسذر, واللسسه لسسي كان ما والله وجل عز الله من ذلك عقبى لرجو إني
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رسول عنك, قال: فقال تخلفت حين مني أيسر ول أفرغ قط كنت ما

اللسسه يقضي حتى فقم صدق فقد هذا وسلم: «أما عليه الله صلى الله
لسسي: فقسسالوا واتبعسسوني سسسلمة بنسسي من رجال إلي وقام فيك» فقمت

ًا أذنبت كنت علمناك ما والله تكسسون أن إل عجسسزت ولقسسد هسسذا قبل ذنب
بسسه اعتسسذر بمسسا وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول ِإلسسى اعتسسذرت

اللسسه صلى الله رسول استغفار ذنبك من كافيك كان المتخلفون, فقد
أرجسسع أن أردت حسستى يؤنبسسوني زالسسوا مسسا لك, قال: فوالله وسلم عليه

نعسسم قسسالوا ؟ أحد هذا معي لقي هل لهم قلت ثم نفسي, قال فأكذب
لك, فقلت قيل ما مثل لهما قلت, وقيل ما مثل قال رجلن معك لقيه
السسواقفي, أميسسة بسسن وهلل العامريِ الربيع بن مرارة قالوا ؟ هما فمن

ًا شسسهدا قسسد صالحين رجلين لي فذكروا أسسسوة, قسسال: فيهمسسا لسسي بسسدر
لى اللسه رسسول ونهسى قسال لي ذكروهما حين فمضيت ه ص عليسه الل

عنسسه, تخلسسف مسسن بيسسن مسسن الثلثسسة أيهسسا كلمنسسا عسسن المسلمين وسلم
هسسي فما الرض نفسي في لي تنكرت حتى لنا وتغيروا الناس فاجتنبنا
صسساحبايِ فأما ليلة خمسين ذلك على أعرف, فلبثنا كنت التي بالرض

القسسوم أشسسد فكنسست أنسسا يبكيسسان, وأمسسا بيوتهمسسا وقعسسدافي فاسسستكانا
فل بالسسسواق وأطسسوف المسسسلمين مع الصلة أشهد وأجلدهم, فكنت

مجلسه في وهو وسلم عليه الله صلى الله رسول أحد, وآَتي يكلمني
علسسّي السسسلم بسسرد شفتيه أحرك نفسي في وأقول فأسلم الصلة بعد
ًا أّصلي ثم ؟ ل أم صسسلتي علسسى أقبلسست النظر, فإذا وأسارقه منه قريب

ِإذا نظر ّتى أعرض نحوه التفُت إلّي, ف ّني, ح ّلي طال ِإذا ع مسسن ذلك ع
ّتى مشيت المسلمين هجر ّورت ح عمسسي وهسسوابن قتادة أبي حائط تس

السسسلم, فقلسست علسسي رد مسسا فوالله عليه إلّي, فسلمت الناس وأحب
قسسال ؟ ورسسسوله اللسسه أحسسب أنسسي تعلم هل الله أنشدك قتادة أبا له: يا

فسسسكت, فنشسسدته له فسكت, فعدت فنشدته له فعدت فسكت, قال
أعلسسسسسسسسسسسسسسسم. ورسسسسسسسسسسسسسسسسوله اللسسسسسسسسسسسسسسسه فقسسسسسسسسسسسسسسسال

أمشسسي أنسسا الجدار, فبينا تسورت حتى وتوليت عينايِ ففاضت قال  
يسسبيعه بطعسسام قدم ممن الشام أنباط من بنبطي أنا إذا المدينة بسوق

النسساس فطفسسق مالسسك, قسسال بسسن كعسسب علسسى يسسدل من يقول بالمدينة
ًا إلي فدفع جاء حتى إلي له يشيرون ًا, وكنت غسان ملك من كتاب كاتب

ِإذا يجعلسسك لسسم اللسسه وإن جفاك قد صاحبك أن بلغنا فقد بعد فيه: أما ف
قرأتسسه حيسسن نواسك, قال: فقلت بنا مضيعة, فالحق ول هوان دار في

ًا وهذا إذا حسستى بسسه فسسسجرته التنسسور بسسه البلء, قال: فتيممت من أيض
اللسسه صسسلى الله رسول برسول الخمسين, إذا من ليلة أربعون مضت
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أن وسلم عليه الله صلى الله رسول يقول: يأمرك يأتيني وسلم عليه

اعتزلهسسا فقال: بسسل ؟ أفعل ماذا أم أطلقها فقلت امرأتك, قال تعتزل
لمرأتسسي فقلسست ذلك, قسسال بمثل صاحبّي إلى وأرسل تقربها, قال ول

يشسساء, ما المر هذا في الله يقضي حتى عندهم فكوني بأهلك الحقي
وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى الله رسول أمية بن هلل امرأة فجاءت قال

ً إن الله رسول فقالت: يا تكسسره فهل خادم له ليس ضعيف شيخ هلل
ّنك» قالت ل ولكن «ل أخدمه, قال أن حركة من به ما والله وإنه يقرب

إلسسى كسسان مسسا أمسسره مسسن كسسان منذ يبكي زال ما والله شيء, وإنه إلى
صسسلى اللسسه رسسسول اسسستأذنت لسسو أهلي بعض لي فقال هذا, قال يومه
تخدمه, أن أمية بن هلل مرأة ل أذن فقد امرأتك في وسلم عليه الله
وما وسلم عليه الله صلى الله رسول فيها أستأذن ل والله فقلت قال

وأنا استأذنته إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول فيها يقول ما أدريِ
شسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساب. رجسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسل

عسسن نهسسى حيسسن مسسن ليلة خمسون لنا فكمل ليال عشر قال: فلبثنا  
ظهسسر علسسى ليلسسة خمسسسين صسسباح الصبح صلة صليت كلمنا, قال: ثم

قد منا تعالى الله ذكر التي الحال على جالس أنا بيوتنا, فبينا من بيت
ًا رحبت, سسسمعت بما الرض علي وضاقت نفسي علي ضاقت صسسارخ
مالسسك, بسسن كعسسب يسسا صسسوته: أبشسسر بأعلى يقول سلع جبل على أوفى

ًا قال: فخررت وجسسل عسز اللسه مسسن الفسسرج جساء قد أن وعرفت ساجد
علينسسا الله بتوبة وسلم عليه الله صلى الله رسول علينا, فآذن بالتوبة
صسساحبّي قبسسل وذهسسب يبشسسروننا النسساس الفجسسر, فسسذهب صسسلى حيسسن

ًا رجل إلي مبشرون, وركض على وأوفى أسلم من ساع وسعى فرس
سسمعت السذيِ جساءني الفسرس, فلمسا من أسرع الصوت فكان الجبل
أملك ما ببشارته, والله إياه فكسوتهما ثوبّي له نزعت يبشرني صوته
اللسسه رسسسول أؤم وانطلقت فلبستهما ثوبين غيرهما, واستعرت يومئذ
ًا الناس وتلقاني وسلم عليه الله صلى ًا فوج اللسه, بتوبسسة يهنسسوني فوج

اللسسه رسسسول المسجد, فإذا دخلت حتى عليك الله توبة ليهنك يقولون
إلسسّي حسسوله, فقسسام والناس المسجد في جالس وسلم عليه الله صلى
إلسسي قسسام مسسا واللسسه وهنسسأني صافحني حتى يهرول الله عبيد بن طلحة
لطلحسسة, قسسال ينسسساها ل كعب غيره, قال: فكان المهاجرين من رجل

وهسو قسال وسسلم عليه الله صلى الله رسول على سلمت كعب: فلما
أمسسك» ولسسدتك منذ عليك مر يوم بخير «أبشر السرور من وجهه يبرق

مسسن بسسل «ل قسسال ؟ الله عند من أم الله رسول عندك أمن قال: قلت
استنار سر إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول وكان الله» قال عند
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بيسسن جلسسست منسسه, فلمسسا ذلك يعرف حتى قمر قطعة كأنه حتى وجهه
إلسسى صسسدقة مالي من أنخلع أن توبتي من ِإن الله رسول يا قلت يديه
لك» قال: خير فهو مالك بعض عليك «أمسك رسوله, قال وإلى الله

اللسسه: إنمسسا رسسسول يسسا وقلسست بخيبر الذيِ سهمي أمسك فقلت: فإني
ًا إل أحسسدث ل أن توبسستي من وإن بالصدق الله نجاني بقيسست, مسسا صسسدق

ًا أعلم ما قال: فوالله فسسي الصسسدق مسسن اللسسه أبله المسلمين من أحد
أحسسسن وسسسلم عليسسه اللسسه صلى الله لرسول ذلك ذكرت منذ الحديث

لرسسسول ذلسسك قلسست منسسذ كذبة تعمدت ما تعالى, والله الله أبلني مما
ِإنسسي يومي إلى وسلم عليه الله صلى الله يحفظنسسي أن لرجسسو هسسذا, و

بقسسسسسسسسسسسسسي. فيمسسسسسسسسسسسسسا وجسسسسسسسسسسسسسل عسسسسسسسسسسسسسز اللسسسسسسسسسسسسسه
والمهسساجرين النسسبي علسسى اللسسه تاب تعالى: {لقد الله قال) وأنزل(  

قلسسوب يزيسسغ كسساد ما بعد من العسرة ساعة في اتبعوه الذين والنصار
الذين الثلثة * وعلى رحيم وف رؤ بهم إنه عليهم تاب ثم منهم فريق

عليهسسم وضسساقت رحبسست بمسسا الرض عليهسسم ضسساقت إذا حسستى خلفسسوا
ًا ل أن وظنوا أنفسهم إن ليتوبسسوا عليهسسم تسساب ثسسم إليه إل الله من ملج

مسسع وكونسسوا للسسه اتقسسوا آَمنسسوا السسذين أيهسسا * يسسا الرحيسسم التواب هو الله
َءيات. قال آَخر الصاديقين} إلى مسسن علي الله أنعم ما كعب: فوالله ال

رسسسول صدقي من نفسي في أعظم للسلم هداني أن بعد قط نعمة
هلسسك كمسسا فأهلسسك كذبته أكون ل يومئذ, أن وسلم عليه الله صلى الله

شسسر الوحي أنزل حين كذبوه للذين قال تعالى الله كذبوه, فإن الذين
انقلبتسسم إذا لكسسم للسسه بسسا تعسسالى: {سسسيحلفون الله لحد, فقال قال ما

جسسزاء جهنم ومأواهم رجس إنهم عنهم فأعرضوا عنهم لتعرضوا إليهم
ِإن عنهم ترضوا فإن عنهم لترضوا لكم * يحلفون يكسبون كانوا بما ف
خلفنا الذين الثلثة أيها الفاسقين} قال: وكنا القوم عن يرضى ل الله
وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول منهم قبل الذين أولئك أمر عن

قضى حتى أمرنا الله رسول لهم, وأرجأ واستغفر فبايعهم حلفوا حين
خلفسوا} وليسس السذين الثلثسة {وعلسى وجل عز قال فيه, فلذلك الله

الغسسزو, عسسن بتخليفنسسا خلفنسسا ممسسا ذكر الذيِ أمرنا وارجاؤه ِإيانا تخليفه
منسسسسه. فقبسسسسل إليسسسسه واعتسسسسذر لسسسسه حلسسسسف عمسسسسن هسسسسو وإنمسسسسا

الصسسحيح صسساحبا رواه صسسحته علسسى متفق ثابت صحيح حديث هذا   
الحسسديث هذا تضمن بنحوه, فقد الزهريِ حديث ومسلم, من البخاريِ
َءية هذه تفسير عسسن رويِ وأبسسسطها, وكسسذا الوجسسوه بأحسن الكريمة ال

أبسسي عسسن العمسسش رواه تفسسسيرها, كمسسا فسسي السسسلف مسسن واحد غير
السسذين الثلثسسة تعسسالى: {وعلسسى قوله في الله عبد بن جابر عن سفيان
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الربيسسع, بسسن أمية, ومرارة بن مالك, وهلل بن كعب خلفوا} قال: هم

وغيسسر والسديِ وقتادة والضحاك مجاهد قال النصار, وكذا من وكلهم
فسسي ربيعسسة ابسسن مسسلم فسسي ربيعسة, وكسسذا بن مرارة قال وكلهم واحد
الضسسحاك عسسن رواية الربيع, وفي بن مرارة بعضها نسخه, وفي بعض

فسموا الصواب, وقوله وهو الصحيحين في وقع كما الربيع بن مرارة
ًا شهدا رجلين ِإنه مسسن خطسسأ إنه قيل بدر شسسهود يعسسرف ل الزهسسريِ, فسس

ًا, واللسسسسسسه الثلثسسسسسسة هسسسسسسؤلء مسسسسسسن واحسسسسسسد أعلسسسسسسم. بسسسسسسدر
من والكرب الضيق من الثلثة هؤلء عن به فرج ما تعالى ذكر ولما  

ًا إياهم المسلمين هجر عليهسسم بأيامها, وضسساقت ليلة خمسين من نحو
فسسسدت سسسعتها مسسع رحبسست, أيِ بمسسا الرض عليهسسم وضسساقت أنفسهم

اللسسه لمر يصنعون, فصبروا ما يهتدون فل والمذاهب المسالك عليهم
رسول صدقهم بسبب عنهم الله فرج حتى وثبتوا الله لمر واستكانوا

عسسذر غيسسر عسسن كسسان تخلفهسسم, وأنسسه فسسي وسسسلم عليسسه اللسه صلى الله
عاقبسسة عليهسسم, فكسسان اللسسه تسساب ثسسم المسسدة هسسذه ذلسسك علسسى فعوقبوا
ًا صدقهم اتقسسوا آَمنسسوا السسذين أيها {يا قال عليهم, ولهذا وتوبة لهم خير

مسسن تكونسسوا الصسسدق والزمسسوا اصسسدقوا الصادقين} أيِ مع وكونوا الله
ًا لكسسم المهالك, ويجعل من وتنجوا أهله ًا, أمسسوركم مسسن فرجسس ومخرجسس
شسسقيق العمسسش, عسسن معاوية, حدثنا أبو أحمد: حدثنا المام قال وقد
اللسسه رسسسول قسسال: قسسال عنسسه اللسسه رضي مسعود ابن هو الله عبد عن

ِإن بالصدق وسلم: «عليكم عليه الله صلى السسبر, إلسسى يهديِ الصدق ف
الصسدق ويتحسسرى يصسسدق الرجسل يسسزال الجنسة, ول إلى يهديِ البر وإن
ًا, وإياكم الله عند يكتب حتى إلسسى يهسسديِ الكسسذب فسسإن والكسسذب صديق

ويتحسسرى يكسسذب الرجسسل يزال النار, ول إلى يهديِ الفجور وإن الفجور
ًا» أخرجسساه اللسسه عند يكتب حتى الكذب الصسسحيحين, وقسسال فسسي كسسذاب
بسسن اللسسه عبسسد عسسن يحسسدث عبيسسدة أبسسا مرة: سمع بن عمرو عن شعبة

هسسزل, ول جسسد منسسه يصسسلح ل قسسال: الكسسذب أنه عنه الله رضي مسعود
الصسسادقين} مع وكونوا الله اتقوا آَمنوا الذين أيها {يا شئتم إن اقروءا

بسسن  اللسسه عبد رخصة, وعن فيه لحد تجدون فهل قال قرأها, ثم هكذا
محمسسد مسسع الصسسادقين} قسسال مسسع وكونسسوا الله {اتقوا قوله في عمرو
وعمسسر بكسسر أبسسي مسسع الضسسحاك وأصحابه, وقال وسلم عليه الله صلى

الصسسادقين مسسع تكسسون أن أردت إن البصريِ الحسن وأصحابهما, وقال
الملسسسسة. أهسسسسل عسسسسن والكسسسسف السسسسدنيا فسسسسي بالزهسسسسد فعليسسسسك
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َءما َءن **  ْهِل َءكا ِة ل َءن ِدي َءم ْل َءمْن ا ُهْم َءو َءل ْو َءن َءحسس َءراِب ّمسس ْعسس ْا َءأن ال ّلُفسسو َءخ َءت َءعسسن َءي

ِه ّرُسوِل ّل َء ال ْا َءول ُبو َءغ ِهْم َءيْر ُفِس ْن َءأ ِه َءعن ِب ْفِس َءك ّن ِل ُهْم َءذ ّن أ
َء َء ِب ُهْم ل ُب ٌأ ُيِصي َءم َءظ

َء َءصٌب َءول َء َءن َءصٌة َءول َءم ِبيِل ِفي َءمْخ ِه َءس ّل َء ال َءن َءول ُأو َءط ًا َءي ِطئ ْو ِغيُظ َءم َءر َءي ُكّفسسا ْل ا
َء َءن َءول ُلو َءنا ّو ِمْن َءي ُد ً َءع ْيل ّ ّن َءب ِإل ِت ُهْم ُك ِه َءل َءمٌل ِب ِلٌح َءع َءه ِإّن َءصسسا ّلسس َء ال ُع ل ُيِضسسي

َءر َءن َءأْجسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس ِني ْلُمْحِسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس  ا
عليسسه اللسسه صسسلى الله رسول عن المتخلفين وتعالى تبارك يعاتب   

العسسرب, أحيسساء من حولها ومن المدينة أهل من تبوك غزوة في وسلم
المشسسقة, فسسإنهم مسسن لسسه حصسسل فيما مواساته عن بأنفسهم ورغبتهم

{ول العطسسش ظمأ} وهسسو يصيبهم {ل لنهم الجر من أنفسهم نقصوا
ًا يطئون {ول المجاعة مخمصة} وهي {ول التعب نصب} وهو موطئ

ً ينزلسسون الكفار}. أيِ يغيظ ينسسالون} منسسه {ول عسسدوهم يرهسسب منسسزل
ًا داخلسسة ليسسست السستي العمسسال لهم} بهذه كتب {إل عليه وغلبة ظفر
ً أفعالهم عن ناشئة هي وإنما قدرهم تحت ًا صالحة أعمال ً وثواب جزيل
أحسن من أجر نضيع ل {إنا المحسنين} كقوله أجر يضيع ل الله {إن

عملً}.

َء َءول َءن **  ُقو َءقًة ُينِف َءف ًة َءن َءر ِغي َء َءصسس ًة َءول َءر ِبيسس َء َءك َءن َءول ُعسسو َءط ْق ًا َءي ِديسس ّ َءوا َءب ِإل ِتسس ُك
ُهسسسسسسْم ُهسسسسسسُم َءل َءي ِز َءيْج ّلسسسسسسُه ِل َءن ال َءسسسسسسس ْا َءمسسسسسسا َءأْح ُنو َءن َءكسسسسسسا ُلسسسسسسو َءم ْع  َءي

{نفقسسة اللسسه سسسبيل في الغزاة ينفقون} هؤلء تعالى: {ول يقول   
ً كسبيرة} أيِ ول صغيرة ًا ول قليل ًا} أيِ يقطعسون {ول كسسثير فسسي واديس
أفعسسال هسسذه بسسه, لن ههنا يقل لهم} ولم كتب {إل العداء إلى السير
يعملسسون} كسسانوا مسسا أحسسسن الله قال: {ليجزيهم عنهم, ولهذا صادرة

هسسذه مسسن عنسسه الله رضي عفان بن عثمان المؤمنين لمير حصل وقد
َءية هسسذه فسسي أنفسسق أنسسه عظيسسم, وذلسسك ونصسسيب وافسسر حظ الكريمة ال

بسسن اللسسه عبسسد قسسال الجزيلسسة, كمسسا والمسسوال الجليلسسة النفقات الغزوة
عبسسد بسسن الصسسمد عبسسد الغنسسزيِ, حسسدثنا موسسسى أبو أحمد: حدثنا المام

هشسسام, أبسسي بسسن الوليسسد المغيرة, حدثني بن سليمان الوارث, حدثني
السسسلمي, قسسال: خبسساب بسسن الرحمسسن عبسسد طلحة, عسسن أبي فرقد عن

العسسسرة جيسسش علسسى فحسسث وسلم عليه الله صلى الله رسول خطب
ه رضسي عفسان بسن عثمان فقال بأحلسسها بعيسر مائسة عنسه: علسّي الل

بأحلسسسها أخسسرى بعيسسر مائة عثمان: علّي حث, فقال ثم وأقتابها, قال
بسسن عثمسسان حسسث, فقسسال ثسسم المنسسبر مسسن مرقاة نزل ثم وأقتابها, قال
اللسسه رسسسول وأقتابها. قال: فرأيسست بأحلسها أخرى مائة عفان: علّي
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يسسده الصمد عبد يحركها, وأخرج هكذا بيده قال وسلم عليه الله صلى

ًا: اللسسه عبسسد هذا» وقسسال بعد عمل ما عثمان على «ما كالمتعجب أيضسس
شسسوذب, بسسن اللسسه عبسسد ضمرة, حدثنا معروف, حدثنا بن هارون حدثنا

عسسن سسسمرة بسسن الرحمن عبد مولى كثير عن القاسم بن الله عبد عن
النسسبي إلسسى عنسسه اللسسه رضي عثمان سمرة, قال: جاء بن الرحمن عبد

اللسسه صسسلى النبي جهز حتى ثوبه في دينار بألف وسلم عليه الله صلى
اللسسه صسسلى النسسبي حجسسر فسسي العسرة, قال: فصبها جيش وسلم عليه
ويقسسول: بيسسده يقلبهسسا وسسسلم عليه الله صلى النبي فرأيت وسلم عليه
ًا, وقال اليوم» يرددها بعد عمل ما عفان ابن ضر «ما في قتادة مرار

ًا يقطعون تعالى: {ول قوله َءيسة. مسا كتسب إل وادي قسوم ازداد لهسم} ال
ًا اللسسسه سسسسبيل فسسسي ًا ازدادوا إل أهليهسسسم مسسسن بعسسسد اللسسسه. مسسسن قربسسس

َءما َءو َءن **  َءن َءكا ُنو ْؤِم ْلُم ْا ا ِفُرو َءين ّفًة ِل َء َءكآ ْول َءلس َءر َءف َءفس ّل ِمسن َءن ٍة ُك َءقس ُهسْم ِفْر ْن ّم
َءفٌة ِئ ْا َءطآ ُهو ّق َءف َءت َءي ّديِن ِفي ّل ْا ال ِذُرو ُينسس ِل ُهْم َءو َءم ْو َءذا َءقسس ْا ِإ َءو ُعسس َءج ِهسسْم َءر ْي َءل ُهسسْم ِإ ّل َءع َءل

َءن َءذُرو ْحسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس  َءي
اللسسه رسسسول مسسع الحيسساء نفيسسر من أراد لما تعالى الله من بيان هذا  

مسسن طائفسسة ذهبسست قسسد تبسسوك, فسسإنه غسسزوة في وسلم عليه الله صلى
اللسسه رسول خرج إذا مسلم كل على النفير يجب كان أنه إلى السلف

ًا تعالى: {انفروا قال ولهذا وسلم عليه الله صلى وثقالً} وقسسال خفاق
َءيسة, قسال من حولهم ومن المدينة لهل كان {ما فنسسخ العسراب} ال
َءية. وقد بهذه ذلك الحيسساء نفيسسر من تعالى لمراده بيان هذا إن يقال ال
الخسسارجون كلهسسم, ليتفقسسه يخرجسسوا لم إن قبيلة كل من وشرذمة كلها
إليهم رجعوا إذا قومهم وينذروا عليه الوحي من ينزل بما الرسول مع
المعيسسن, النفيسسر هسسذا في المران لهم العدو, فيجتمع أمر من كان بما

إمسسا الحسسي مسسن النسسافرة الطائفسة تكسسون وسسلم عليه الله صلى وبعده
أبي بن علي الحياء, وقال على كفاية فرض للجهاد, فإنه وإما للتفقه
َءية في عباس ابن عن طلحة كافسة} لينفسسروا المؤمنسون كسان {ومسا ال

ًا لينفروا المؤمنون كان يقول: ما عليسسه الله صلى النبي ويتركوا جميع
عصسبة طائفسة} يعنسي منهسم فرقسة كسل مسن نفر {فلول وحده وسلم
أنسسزل وقسسد السسسرايا رجعسست بسسإذنه, فسسإذا إل يسسسيروا ول السرايا يعني

وسلم, وقسسالوا عليه الله صلى النبي مع القاعدون تعلمه قرآَن بعدهم
ًا نسسبيكم علسسى أنسسزل قسسد اللسسه إن السسسرايا فتمكسسث تعلمنسساه وقسسد قرآَنسس

أخسسرى, فسسذلك سسسرايا ويبعث بعدهم نبيهم على الله أنزل ما يتعلمون
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نسسبيهم علسسى الله أنزل ما الدين} يقول: ليتعلموا في قوله: {ليتفقهوا

مجاهسسد: يحسسذرون} وقسسال إليهم, {لعلهم رجعت إذا السرايا وليعلموا
َءية هذه نزلت وسسسلم, عليسسه اللسسه صلى النبي أصحاب من أناس في ال

ًا, ومسسن النسساس مسسن فأصسابوا البواديِ في خرجوا مسا الخصسسب معروفس
النسساس الهسسدى, فقسسال إلسسى النسساس من وجدوا من به, ودعوا ينتفعون

فسسي فوجسسدوا ؟ وجئتمونسسا أصسسحابكم تركتسسم وقسسد إل نراكسسم لهسسم: مسسا
ًا ذلك من أنفسهم علسسى دخلسسوا حسستى كلهسسم الباديسسة من وأقبلوا تحرج

كسسل من نفر وجل: {فلول عز الله وسلم, فقال عليه الله صلى النبي
ما الدين} وليستمعوا في {ليتفقهوا الخير طائفة} يبغون منهم فرقة

إذا كلهم قومهم} الناس {ولينذروا فعذرهم الله أنزل وما الناس في
َءيسسة: هسسذا فسسي قتسسادة يحذرون} وقال {لعلهم إليهم رجعوا بعسسث إذا ال
بنسسبيه يغزوا أن الله أمرهم الجيوش وسلم عليه الله صلى الله رسول
عليسسه اللسسه صسسلى الله رسول مع طائفة وسلم, وتقيم عليه الله صلى
وقسسائع وتحسسذرهم قومها تدعو طائفة الدين, وتنطلق في تتفقه وسلم

قبلهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم. خل فيمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسن اللسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه
غسسزا إذا وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول الضحاك: كان وقال  

العسسذار, أهسسل إل عنسسه يتخلسسف أن المسلمين من لحد يحل لم بنفسه
بإذنه, وكسسان إل ينطلقوا أن لهم يحل لم السرايا وأسرى قام إذا وكان

عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه نسسبي وتله قسسرآَن بعسسده فنزل أسرى إذا الرجل
لهسسم قسسال السسسرية رجعسست معسسه, فسسإذا القاعسسدين أصحابه على وسلم
أنسسزل اللسسه وسسسلم: إن عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسول مع أقاموا الذين
ًا نبيه على بعدكم قسسوله: السسدين, وهسسو في ويفقهونهم فيقرئونهم قرآَن
{فلسسول الله رسول أقام إذا كافة} يقول لينفروا المؤمنون كان {وما
للمسسسلمين ينبغسسي ل أنسسه بسسذلك طائفة} يعني منهم فرقة كل من نفر
ًا ينفروا أن قعد إذا قاعد, ولكن وسلم عليه الله صلى الله ونبي جميع

أبسسي بن علي الناس. وقال معظم معه وقعد السرايا فسرت الله نبي
ًا طلحة َءيسسة, قسسوله فسسي عبسساس ابسسن عن أيض المؤمنسسون كسسان {ومسسا ال

صلى الله رسول دعا لما الجهاد, ولكن في ليست كافة} إنها لينفروا
القبيلسسة وكسسانت بلدهسسم بالسنين, أجسسدبت مضر على وسلم عليه الله

بالسسسلم ويعتلسسوا الجهسسد مسسن بالمدينة يحلوا بأسرها, حتى تقبل منهم
وسلم عليه الله صلى الله رسول أصحاب على كاذبون, فضيقوا وهم

مسؤمنين, ليسسوا أنهسم رسسوله يخسبر تعسالى اللسه وأجهسدوهم, فسأنزل
قومهم وحذر عشائرهم إلى وسلم عليه الله صلى الله رسول فردهم
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إليهسسم} رجعسسوا إذا قسسومهم قوله: {ولينسسذروا فعلهم, فذلك يفعلوا أن

َءيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة. ال
َءية: كان هذه في عباس ابن عن العوفي وقال   حي كل من ينطلق ال

عمسسا فيسألونه وسلم عليه الله صلى النبي فيأتون عصابة العرب من
الله صلى للنبي دينهم, ويقولون في ويتقفهون دينهم أمر من يريدون

إذا عشسسائرنا بسسه نسسأمر بمسسا وأخبرنسسا ؟ نفعلسسه أن تأمرنا وسلم: ما عليه
بطاعسسة وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى الله نبي فيأمرهم عليهم, قال قدمنا

أتسسوا إذا والزكسساة, وكسسانوا بالصسسلة قسسومهم إلسسى ويبعثهم ورسوله الله
الرجسل إن وينسذرونهم, حسستى منسا فهسسو أسسلم مسسن قسالوا: إن قسومهم
يخسسبرهم وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى النسسبي أبسساه, وأمسسه, وكسسان ليفسسارق
وينسسذرونهم السسسلم إلسسى يدعونهم إليهم رجعوا قومهم, فإذا وينذرهم

َءية هذه نزلت لما عكرمة بالجنة, وقال ويبشرونهم النار تنفروا {إل ال
ًا يعذبكم ًا} و{ما عذاب َءية, قال لهل كان أليم المنسسافقون: المدينة} ال

كان معه, وقد ينفروا ولم محمد عن تخلفوا الذين البدو أصحاب هلك
إلسسى البسسدو إلسسى خرجوا وسلم عليه الله صلى النبي أصحاب من ناس

لينفسسروا المؤمنسسون كسسان {ومسسا وجل عز الله فأنزل يفقهونهم قومهم
َءية, ونزلت{والذين لسسه استجيب ما بعد من الله في يحاجون كافة} ال

شسسديد} وقسسال عسسذاب ولهسسم غضب وعليهم ربهم عند داحضة حجتهم
َءية: ليتفقه في البصريِ الحسن مسسن اللسسه يريهسسم بمسسا خرجسسوا الذين ال
إليهسسم. رجعسسوا إذا قسسومهم والنصرة, وينذروا المشركين على الظهور

َءها ّي أ
َء َءي َءن **  ِذي ّل ْا ا ُنو َءم ْا آَ ُلو ِت َءن َءقا ِذي ّل ُكْم ا َءن ُلسو َءن َءي ِر ّمس ّفسا ُك ْل ْا ا ُدو َءيِجسس ِل ُكسسْم َءو ِفي

َءظسسسسسسسسسسًة ْل ْا ِغ َءو َءلُمسسسسسسسسسس ْع َءه َءأّن َءوا ّلسسسسسسسسسس َءع ال َءن َءمسسسسسسسسسس ّتِقيسسسسسسسسسس ْلُم  ا
ً الكفسار يقساتلوا أن المسؤمنين تعسالى اللسه أمسر   القسرب أولً, فسأول

الله صلى الله رسول بدأ السلم, ولهذا حوزة إلى فالقرب فالقرب
منهسسم فسسرغ العسسرب, فلمسسا جزيسسرة فسسي المشسسركين بقتال وسلم عليه
وخيسسبر وهجر واليمامة واليمن والطائف والمدينة مكة عليه الله وفتح

مسسن النسساس العسسرب, ودخسسل جزيرة أقاليم من ذلك وغير وحضرموت
ًا, شرع الله دين في العرب أحياء سائر الكتسساب, أهسسل قتال في أفواج

وأولسسى العسسرب جزيسرة إلى الناس أقرب هم الذين الروم لغزو فتجهز
رجسسع ثسسم تبسسوك الكتسساب, فبلسسغ أهل لنهم السلم إلى بالدعوة الناس
مسسن تسسسع سسسنة الحسسال, وذلسسك وضسسيق البلد وجدب الناس جهد لجل

الوداع, ثسسم بحجة العاشرة السنة في اشتغل السلم, ثم عليه هجرته
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ًا, وثمانين بأحد حجته بعد عليه وسلمه الله صلوات المنية عاجلته يوم

أبسسو وخليفتسسه وصسسديقه وزيره بعده بالمر وقام عنده لما الله فاختاره
فثبتسسه ينجفل أن كاد ميلة الدين مال عنه, وقد الله رضي الصديق بكر
وهسسو السسدين شسسارد السسدعائم, ورد وثبسست القواعد به, فوطد تعالى الله

مسسن منعهسسا ممسسن الزكسساة السسسلم, وأخسسذ إلسسى السسردة أهل راغم, ورد
شرع حمله, ثم ما الرسول عن جهله, وأدى لمن الحق الطغاة, وبين

الفرس الصلبان, وإلى عبدة الروم إلى السلمية الجيوش تجهيز في
كسسسرى أنسسف البلد, وأرغسسم سسسفارته ببركسسة اللسسه النيران, ففتح عبدة

كمسسا اللسسه سبيل في كنوزهما العباد. وأنفق من أطاعهما ومن وقيصر
بعسسده, مسسن وصسسيه يسسديِ على المر تمام الله, وكان رسول بذلك أخبر

بسسن عمسسر حفسسص المحسسراب, أبسسي الواب, شهيد الفاروق عهده وولي
الملحسسدين, الكفسسرة أنسسوف بسسه اللسسه عنسسه, فسسأرغم الله رضي الخطاب

ًا الممالسسك علسسى واسسستولى والمنسسافقين الطغسساة وقمسسع ًا. شسسرق وغربسس
ًا القسساليم سسسائر من الموال خزائن إليه وحملت ًا. ففرقهسسا بعسسد وقربسس

ًا مسسات لمسسا المرضي. ثسسم الشرعي. والسبيل الوجه على وقسسد شسسهيد
ًا. أجمع عاش أمير خلفة على والنصار المهاجرين من الصحابة حميد

السسسدار. شسسسهيد عنسسسه اللسسسه رضسسسي عفسسسان بسسسن عثمسسسان المسسسؤمنين
على القاليم سائر في سابغة. وامتدت حلة رياسته السلم فكسى  

الرض مشسسارق فسسي السسسلم البالغسسة. فظهسسر اللسسه حجة العباد رقاب
مسسن الحنيفيسسة الملسسة دينسسه. وبلغسست وظهر الله كلمة ومغاربها. وعلت

ثسسم بعسسدهم مسسن إلسسى انتقلسسوا أمسسة علسسوا مآربها. وكلما غاية الله أعداء
ً العتاة من يلونهم الذين السسذين أيهسسا تعسسالى: {يسسا لقوله الفجار, امتثال
فيكسسم تعالى: {وليجسسدوا الكفار} وقوله من يلونكم الذين قاتلوا آَمنوا

المسسؤمن لهسسم, فسسإن قتالكم في غلظة منكم الكفار وليجد غلظة} أيِ
ًا يكون الذيِ هو الكامل ًا المؤمن لخيه رفيق الكافر, عدوه على غليظ
علسسى أذلسسة ويحبسسونه يحبهسسم بقسسوم اللسسه يسسأتي تعالى: {فسوف كقوله

اللسسه رسسسول تعسسالى: {محمسسد الكافرين} وقوله على أعزة المؤمنين
أيهسسا تعالى: {يسسا بينهم} وقوله رحماء الكفار على أشداء معه والذين
الحسسديث: أن عليهسسم} وفسسي واغلسسظ والمنسسافقين الكفسسار جاهسسد النبي

القتسسال} يعنسسي الضحوك قال: «أنا وسلم عليه الله صلى الله رسول
الله أن عدوه, وقوله: {واعلموا لهامة قتال وليه وجه في ضحوك أنه
اللسسه أن واعلمسسوا اللسسه علسسى وتوكلسسوا الكفسسار قسساتلوا المتقين} أيِ مع

الثلثسسة القسسرون كسسانت لما المر وأطعتموه, وهكذا اتقيتموه ِإذا معكم
ة فسي المسة هسذه خير هم الذين اللسه بطاعسة والقيسام السستقامة غاي
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ولسسم كثيرة الفتوحات تزل عدوهم. ولم على ظاهرين يزالوا لم تعالى
والهسسواء الفتسسن وقعسست لمسسا وخسسسار, ثسسم سسسفال فسسي العسسداء تسسزل

وتقسسدموا البلد أطسسراف فسسي العسسداء طمسسع الملسسوك بيسسن والختلفات
حوزة إلى تقدموا ببعض, ثم بعضهم الملوك لشغل يمانعوا إليها, فلم
ًا الطسسراف مسسن فأخسسذوا السسسلم حسستى يزالسسوا لسسم كسسثيرة, ثسسم بلسسدان

بعسسد, ومسسن قبسسل مسسن المسسر ولله السلم بلد من كثير على استحوذوا
اللسسه على وتوكل الله أوامر وأطاع السلم ملوك من ملك قام فكلما

فيسسه مسسا وبقسسدر بحسسسبه العداء من واسترجع البلد من عليه الله فتح
ه. واللسه ولية من لمين يمكسن أن المسأمول المسسؤول الل مسن المس

جواد إنه القاليم سائر في كلمتهم يعلي وأن الكافرين أعدائه نواصي
كريسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم.

َءذا ِإ َءو َءلْت َءمآ **  ِز ٌة ُأن َءر ُهْم ُسو ْن ُقوُل ّمن َءفِم ُكْم َءي ّي ْتُه َءأ َءد ِه َءزا ِذ ًا َءهـَ َءمان َءأّمسسا ِإي َءف
َءن ِذي ّل ْا ا ُنو َءم ُهْم آَ ْت َءد َءزا ًا َءف َءمان ُهْم ِإي َءن َءو ْبِشُرو َءت َءأّما َءيْس َءو َءن *   ِذي ّل ِهم ِفي ا ِب ُلو ُق

َءرٌض ُهسسسْم ّمسسس ْت َءد َءزا ًا َءف َءى ِرْجسسسس َءلسسس ِهْم ِإ ْا ِرْجِسسسس ُتو َءمسسسا ُهسسسْم َءو َءن َءو ِفُرو  َءكسسسا
يقسسول {مسسن المنافقين سورة} فمن أنزلت ما تعالى: {وإذا يقول  

ًا} أيِ هسسذه زادته أيكم هسسذه زادتسسه أيكسسم لبعسسض بعضسسهم يقسسول إيمانسس
ًا السورة ًا فزادتهم آَمنوا الذين تعالى: {فأما الله قال إيمان م إيمان وه

َءيسسسة يستبشسسسرون} وهسسسذه اليمسسسان أن علسسسى السسسدلئل أكسسسبر مسسسن ال
ة مسن والخلسف السلف أكثر مذهب هو يزيدوينقص, كما اء. أئم العلم

هسسذه على الكلم بسط ذلك. وقد على الجماع واحد غير حكى قد بل
قلسسوبهم فسسي السسذين {وأما الله رحمه البخاريِ شرح أول في المسألة

ًا فزادتهم مرض ًا زادتهسسم رجسسسهم} أيِ إلسسى رجس شسسكهم إلسسى شسسك
ًا شسسفاء} هسسو مسسا القسسرآَن من تعالى: {وننزل قال كما ريبهم إلى وريب

َءية, وقوله ل والسسذين وشسسفاء هسسدى آَمنسسوا للسسذين هسسو تعسسالى: {قسسل ال
مكسان مسن ينسادون أولئسسك عمسسًى عليهسم وهسسو وقر آَذانهم في يؤمنون

ًا يكسسون القلسسوب يهسسديِ مسسا أن شسسقائهم جملسسة مسسن بعيسسد} وهسسذا سسسبب
ً إل يزيسسده ل بسسه غذيِ لو المزاج سيء أن كما ودمارهم لضللهم خبسسال

ًا. ونقصسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
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َء َءول َءأ َءن **  ْو َءر ُهْم َءي ّن أ

َءن َء ُنو َءت ْف ٍم ُكّل ِفي ُي ًة َءعا ْو ّمسسّر ْيسسِن َءأ َءت َء ُثسسّم َءمّر َءن ل ُبسسو ُتو َءي
َء َءن ُهْم َءول ّكُرو ّذ َءذا َءي ِإ َءو َءلْت َءمآ *   ِز ٌة ُأن َءر َءر ُسو َءظ ُهْم ّن ْعُضسس َءى َءب َءلسس ْعسسٍض ِإ َءهسسْل َءب

ُكْم َءرا ٍد ّمْن َءي َءح ْا ُثّم َءأ ُفو َءر َءص َءف ان َءر ّلُه َءص ُهم ال َءب ُلو ُهْم ُق ّن أ
َء ْوٌم ِب ّ َءق ُهسسون ل َءق ْف  َءي

يختبرون يفتنون} أيِ {أنهم المنافقون هؤلء يرى ل أو يقول: تعالى  
ل يسسذكرون} أيِ هسسم ول يتوبسسون ل ثسسم مرتيسسن أو مسسرة عسسام كل {في

مسسن يسسستقبل فيمسسا يسسذكرون هسسم ول السسسالفة ذنسسوبهم مسسن يتوبسسون
فسسي بالغزو قتادة وقال والجوع بالسنة يختبرون مجاهد أحوالهم, قال

أبسسي عسسن الجعفسسي جسسابر: هسسو عن شريك مرتين, وقال أو مرة السنة
عسسام كسسل فسسي يفتنون أنهم يرون ل قوله: {أو في حذيفة عن الضحى

بها فيضل كذبتين أو كذبة عام كل في نسمع مرتين} قال: كنا أو مرة
يسسزداد أنسسس: ل عن الحديث وفي جرير ابن رواه كثير الناس من فئام
ًا إل الناس يزداد ول شدة إل المر بعسده والسذيِ إل عسام مسن ومسا شح
مسسا وقسسوله: {وإذا وسسسلم عليسسه اللسه صلى نبيكم من منه, سمعته شر

انصسسرفوا ثسسم أحد من يراكم بعض: هل إلى بعضهم نظر سورة أنزلت
ًا يفقهسسون} هسسذا ل قسسوم بسسأنهم قلسسوبهم اللسسه صسسرف عسسن إخبسسار أيضسس

عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول علسسى سورة أنزلت إذا أنهم المنافقين
ثسسم أحسسد مسسن يراكسسم {هل تلفتوا بعض} أيِ إلى بعضهم {نظر وسلم

ل السسدين في حالهم وهذا عنه وانصرفوا الحق عن تولوا انصرفوا} أيِ
عسسن لهم تعالى: {فما كقوله يفهمونه ول يقبلونه ول الحق عند يثبتون

قسسسورة} وقسسوله من فّرت مستنفرة حمر * كأنهم معرضين التذكرة
الشمال وعن اليمن * عن مهطعين قبلك كفروا الذين تعالى: {فماِل

ًا عنسسك يتفللسسون القوم لهؤلء ما عزين} أيِ ً يمينسس ًا وشسسمال مسسن هروبسس
ًا الحق قلسسوبهم} اللسسه صسسرف انصرفوا وقوله: {ثم الباطل إلى وذهاب

ل يفقهسسون} أيِ ل قسسوم بسسأنهم قلسسوبهم اللسسه أزاغ زاغوا كقوله: {فلما
فسسي هسسم بسسل يريسسدونه ول لفهمه يقصدون ول خطابه الله عن يفهمون
إليسسسه. صسسساروا مسسسا إلسسسى صسسساروا فلهسسسذا منسسسه ونفسسسور عنسسسه شسسسغل

ْد َءق َءل ُكْم **  َءء ُكْم ّمْن َءرُسوٌل َءجآ ُفِس ِزيٌز َءأن ِه َءع ْي َءل ّتْم َءما َءع ِن ِريٌص َءع ُكسسْم َءح ْي َءل َءع
َءن ِني ْؤِم ْلُم ُءوٌف ِبا ِإن ّرِحيٌم َءر َءف ْا *   ْو ّل َءو ُقْل َءت َءي َءف ِب ّلسسُه َءحْس َءه لَ ال َءلـَسس ّ ِإ َءو ِإل ُهسس
ِه ْيسسسسسسسسس َءل ْلُت َءع ّك َءو َءو َءتسسسسسسسسس َءعسسسسسسسسسْرِش َءرّب َءوُهسسسسسسسسس ْل ِم ا ِظيسسسسسسسسس َءع ْل  ا

ًا تعالى يقول    ً إليهسم أرسسل بمسا المسؤمنين على ممتن مسن رسسول
السسلم: عليسه إبراهيسم قال كما لغتهم وعلى جنسهم من أيِ أنفسهم

ً فيهم وابعث {ربنا علسسى اللسسه مسسّن تعسسالى: {لقسسد منهم} وقال رسول
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ً فيهسسم بعث إذ المؤمنين تعسسالى: {لقسسد أنفسسسهم} وقسسال مسسن رسسسول

أبي بن جعفر قال كما وبلغتكم منكم أيِ} أنفسكم من رسول جاءكم
كسسسرى: لرسسسول شعبة بن والمغيرة للنجاشي عنه الله رضي طالب

ً فينا بعث الله إن ومخرجسسه ومسسدخله وصسسفته نسسسبه نعسسرف منا رسول
بسسن جعفسسر عسسن عيينسسة بن سفيان وقال الحديث وذكر وأمانته وصدقه
أنفسسسكم} مسسن رسسسول جسساءكم تعالى: {لقد قوله في أبيه عن محمد

وسسسلم عليسسه اللسسه صلى وقال الجاهلية ولدة من شيء يصبه قال: لم
آَخر وجه من هذا وصل سفاح» وقد من أخرج ولم نكاح من «خرجت

فسسي الرامهرمزيِ الرحمن عبد بن الحسن محمد أبو الحافظ قال كما
هسسارون بن يوسف أحمد أبو والواعي: حدثنا الراويِ بين الفاصل كتابه

قسسال: محمسد بسسن جعفسسر بسن محمسسد حسدثنا عمر أبي ابن حدثنا زياد بن
رسسسول قال: قسسال علي عن جده عن أبيه عن لحدثني أبي على أشهد

سسسفاح مسسن أخسسرج ولسسم نكاح من «خرجت وسلم عليه الله صلى الله
الجاهليسسة سفاح من يمسني لم وأمي أبي ولدني أن إلى آَدم لدن من

الشسسيء عليسسه يعسسز عنتسسم} أيِ مسسا عليسسه تعالى: {عزيز شيء» وقوله
مسسن المسسرويِ الحسسديث فسسي جسساء ولهسسذا عليهسسا ويشق أمته يعنت الذيِ
«إن الصسسحيح السسسمحة» وفسسي بالحنيفيسسة قال: «بعثت أنه عنه طرق

ة سسمحة سهلة كلها وشريعته يسر الدين هذا مسن علسى يسسيرة كامل
ووصسسول هدايتكم على عليكم} أيِ عليه» {حريص تعالى الله يسرها
عبسسد بسسن محمسسد حدثنا الطبراني إليكم, وقال والخرويِ الدنيويِ النفع
حسسدثنا المقسسريِ يزيسسد بسسن اللسسه عبسسد بسسن محمسسد حسسدثنا الحضرمي الله

ْطن عن عيينة بن سفيان قسسال: تركنسسا ذر أبسسي عسسن الطفيل أبي عن ِف
الهسسواء فسسي جناحيه يقلب طائر وما وسلم عليه الله صلى الله رسول

ًا منه لنا يذكر وهو إل عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول قسسال: وقسسال علم
بيسسن وقسسد إل النسسار من ويباعد الجنة من يقرب شيء بقي وسلم: «ما
الحسسسن عسسن المسسسعوديِ حدثنا فطن أحمد: حدثنا المام لكم» وقال

رسسسول قال: قسسال مسعود بن الله عبد عن الهذلي عبدة عن سعد بن
أنسسه علسسم وقد إل حرمة يحرم لم الله وسلم: «إن عليه الله صلى الله

النسسار فسسي تهسسافتوا أن بحجزكسسم آَخسسذ وإنسسي أل مطلسسع منكسسم سيطلعها
السسسسسسسسسسسسسسسسسسذباب». أو الفسسسسسسسسسسسسسسسسسسراش كتهسسسسسسسسسسسسسسسسسسافت

عن سلمة بن حماد حدثنا موسى بن حسن أحمد: حدثنا المام وقال  
أن عبسساس ابسسن عسسن مهسسران بسسن يوسسسف عسسن جدعان بن زيد بن علي

فقعسسد النسسائم يسسرى فيمسسا ملكان أتاه وسلم عليه الله صلى الله رسول
َءخر رجليه عند أحدهما عند للذيِ رجليه عند الذيِ رأسه. فقال عند وال
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كمثسسل أمتسسه ومثسسل مثلسسه فقال: إن أمته ومثل هذا مثل رأسه: اضرب

مسسا السسزاد مسسن معهسسم يكسسن ولسسم مفسسازة رأس إلسسى انتهسسوا سسسفر قسسوم
رجسسل أتاهم إذ كذلك هم فبينما به يرجعون ما ول المفازة به يقطعون

ًا بكسسم وردت إن فقسسال: أرأيتسسم حبرة حلة في ًا معشسسبة رياضسس وحياضسس
ًا فسسأوردهم بهسسم قسسال: فسسانطلق فقسسالوا: نعسسم ؟ تتبعسسوني رواء رياضسس

ًا معشبة ألفكسسم لهسسم: ألسسم فقسسال وسمنوا وشربوا فأكلوا رواء وحياض
ًا بكسسم وردت إن لسسي فجعلتسسم الحال تلك على ًا معشسسبة رياضسس وحياضسس
ًا أيسسديكم بيسسن فقسال: فسإن بلسسى فقسسالوا ؟ تتبعوني أن رواء هسي رياضسس

ًا هذه من أعشب طائفسسة فقسسالت فسساتبعوني هذه من أروى هي وحياض
عليسسه, وقسسال نقيسسم بهسسذا رضسسينا قسسد طائفة لنتبعه, وقالت والله صدق

بن إبراهيم حدثنا قال منصور بن وأحمد شبيب بن سلمة البزار: حدثنا
عنسسه اللسسه رضسسي هريرة أبي عن عكرمة عن أبي حدثنا أبان بن الحكم

ًا أن فسسي يسسستعينه وسسسلم عليسسه اللسسه صلى الله رسول إلى جاء أعرابي
اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول فأعطاه دم في قال عكرمة: أراه قال شيء
ًا وسسسلم عليسسه ول ل العرابسسي إليسسك» قسسال قسسال: «أحسسسنت ثسسم شسسيئ

رسسسول فأشار إليه يقوموا أن وهموا المسلمين بعض فغضب أجملت
صسسلى اللسسه رسول قام فلما كفوا أن إليهم وسلم عليه الله صلى الله
فقال: «إنسسك البيت إلى العرابي دعا منزله إلى وبلغ وسلم عليه الله
صسسلى اللسسه رسول قلت» فزاده ما فقلت فأعطيناك تسألنا جئتنا إنما
ًا وسلم عليه الله نعسسم العرابسسي ؟» فقسسال إليك وقال: «أحسنت شيئ

ًا. قال وعشيرة أهل من الله فجزاك وسلم: عليه الله صلى النبي خير
أصسسحابي أنفسسس قلسست. وفسسي ما فقلت فأعطيناك فسألتنا جئتنا «إنك
حتى يديِ بين قلت ما أيديهم بين فقل جئت فإذا شيء ذلك من عليك
اللسسه رسول قال العرابي جاء فلما صدورهم» فقال: نعم عن يذهب
فقسسال فأعطينسساه فسألنا جاء كان صاحبكم «إن وسلم عليه الله صلى

يسا رضسي, كسذلك قسد أنسه فزعسم فأعطينسساه دعونساه قسد قال, وإنسسا ما
ًا. وعشيرة أهل من الله فجزاك العرابي: نعم ؟» فقال أعرابي خيسسر

العرابسسي هسسذا ومثل مثلي وسلم: «إن عليه الله صلى النبي فقال  
إل يزيدوها فلم الناس فاتبعها عليه فشردت ناقة له كانت رجل كمثل

ًا. فقال بهسسا أرفسسق فأنسسا نسساقتي وبين بيني خلوا الناقة صاحب لهم نفور
جاءت حتى ودعاها الرض قتام من لها وأخذ إليها فتوجه بها أعلم وأنا

لدخل قال ما قال حيث أطعتكم لو وإني رحلها عليها وشد واستجابت
(قلسست) السسوجه هسسذا مسسن إل يسسروى نعلمسسه ل قال ثم البزار النار» رواه

أعلسسم, وقسسوله: واللسسه أبسسان بسسن الحكسسم بسسن إبراهيم بحال ضعيف وهو
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مسسن اتبعسسك لمسسن جناحك {واخفض رحيم} كقوله رءوف {بالمؤمنين

علسسى * وتوكسسل تعملسسون مما بريِء إني فقل عصوك * فإن المؤمنين
َءية هذه في تعالى أمره الرحيم} وهكذا العزيز قسسوله وهسسي الكريمة ال
العظيمسسة الشسسريعة مسسن بسسه جئتسسم عمسسا تولسسوا تولوا} أيِ {فإن تعالى

اللسسه هسسو} أيِ إل إلسسه ل اللسسه حسبي {فقل الشاملة الكاملة المطهرة
المشسسرق تعسسالى: {رب قسسال كمسسا تسسوكلت عليسسه هسسو إل إلسسه ل كسسافي

العظيسسم} أيِ العرش رب وكيلً} {وهو فاتخذه هو إل إله ل والمغرب
سسسقف هسسو الذيِ العظيم العرش رب وخالقه, لنه شيء كل مالك هو

ومسسا فيهمسسا ومسسا والرضسسين السموات من الخلئق وجميع المخلوقات
بكسسل محيسسط تعالى, وعلمسسه الله بقدرة مقهورون العرش تحت بينهما
وكيسسل, قسسال شسسيء كسسل علسسى وهسسو شسسيء كسسل في نافذ وقدره شيء
شعبة حدثنا عمر بن بشر حدثنا بكر أبي بن محمد أحمد: حدثنا المام

اللسسه رضسسي عبسساس ابسسن عسسن مهسسران بن يوسف عن زيد بن علي عن
َءيسسة هسسذه القسسرآَن مسسن نزلسست آَيسسة قال: آَخر كعب بن أبي عن عنهما ال
اللسسه عبسسد السورة, وقسسال آَخر أنفسكم} إلى من رسول جاءكم {لقد

حدثنا شقيق بن عمر حدثنا المؤمن عبد بن روح حدثنا أحمد المام بن
كعب بن أبي عن العالية أبي عن أنس بن الربيع عن الرازيِ جعفر أبو

بكسر أبسي خلفة في مصاحف في القرآَن جمعوا أنهم عنهم الله رضي
فلمسسا كعسسب بسسن أبي عليهم ويملي يكتبون رجال فكان عنه الله رضي
َءيسسة هسسذه إلسسى انتهوا اللسسه صسسرف انصسسرفوا {ثسسم بسسراءة سسسورة مسسن ال

َءية بن أبي لهم فقال القرآَن من نزل ما آَخر هذا أن فظنوا قلوبهم} ال
{لقسسد آَيسستين بعدها أقرأني وسلم عليه الله صلى الله رسول إن كعب

نسسزل مسسا آَخسسر هسسذا قال السورة آَخر أنفسكم} إلى من رسول جاءكم
اللسسه قسسول وهسسو هسسو إل إلسسه ل السسذيِ بالله به فتح بما فختم القرآَن من

أنا أل إله ل أنه إليه نوحي إل رسول من قبلك من أرسلنا تعالى: {وما
ًا. غريسسسسسسسسسسسسسسب فاعبسسسسسسسسسسسسسسدون} وهسسسسسسسسسسسسسسذا أيضسسسسسسسسسسسسسس

عسسن سسلمة بن محمد بن علي حدثنا بحر بن علي حدثنا أحمد وقال  
بسسن اللسسه عبسسد بسسن عبسساد أبيسسه عن عباد بن يحيى عن إسحاق بن محمد
َءيسستين بهسساتين خزيمة بن الحارث أتى قال عنه الله رضي الزبير مسسن ال

الخطسساب بسسن عمسسر أنفسكم} إلى من رسول جاءكم {لقد براءة آَخر
لسسسمعتها لشسسهد إنسسي والله أدريِ قال: ل ؟ هذا على معك فقال: من

عمسسر: فقسسال وحفظتهسسا ووعيتها وسلم عليه الله صلى الله رسول من
قال: لسسو ثم وسلم عليه الله صلى الله رسول من لسمعتها أشهد وأنا

القسسرآَن من سورة فانظروا حدة على سورة لجعلتها آَيات ثلث كانت
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بسسن عمر أن الكلم تقدم براءة, وقد آَخر في فيها, فوضعوها فضعوها
بجمسسع عنهما الله رضي الصديق بكر أبي على أشار الذيِ هو الخطاب

يكتبسسون وهسسم يحضسسرهم عمسسر وكان فجمعه ثابت بن زيد فأمر القرآَن
ًا أن الصسسحيح ذلك, وفسسي مسسع بسسراءة سسسورة آَخسسر قسسال: فوجسسدت زيسسد

الصسسحابة مسسن جماعسسة أن قسسدمنا خزيمة, وقسسد أبي أو ثابت بن خزيمة
بن خزيمة قال كما وسلم عليه الله صلى الله رسول عند ذلك تذكروا

بسسن يزيسسد عسسن داود أبسسو روى أعلسسم, وقسسد واللسسه بها ابتدأهم حين ثابت
مسسن المسسسلمين ثقات من كان وقال س عمر بن الرزاق عبد عن محمد

بسسن يسسونس عسسن ثقسسة شسسيخ يزيسسد قسسال سسسعد بن مدرك عن المتعبدين
وإذا أصسسبح إذا قسسال قال: مسسن الدرداء أبي عن الدرداء أم عن ميسرة

العسسرش رب وهسسو تسسوكلت عليسسه هسسو إل إلسسه ل اللسسه أمسسسى: حسسسبي
فسسي عسسساكر ابن رواه أهمه, وقد ما الله كفاه إل مرات العظيم. سبع

عنسسه الدمشقي زرعة أبي رواية من عمر, هذا عن الرزاق عبد ترجمة
بسسن ميسسسرة بن يونس عن الفزاريِ سعد أبي بن مدرك سعد أبي عن

يقسسول: عبسسد مسسن يقسسول: مسسا الدرداء أبا سمعت الدرداء أم عن حليس
سسسبع العظيسسم العسسرش رب وهسسو توكلت عليه هو إل إله ل الله حسبي
ًا مرات ًا أو بهسسا كان صادق زيسادة أهمسه. وهسذه مسسا اللسه كفساه إل كاذبسس

عبسسد بسسن أحمسسد عن محمد أبي الرزاق عبد ترجمة في رواه غريبة, ثم
فذكر فرفعه بسنده عمر بن الرزاق عبد جده عن الرزاق عبد بن الله

أعلسسسسسسسسم. منكسسسسسسسسر, واللسسسسسسسسه وهسسسسسسسسذا بالزيسسسسسسسسادة مثلسسسسسسسسه

)  يونس ( سورة

يونس    مقدمة سورة تفسير

الرحيم     الرحمن الله بسم

تسع      وآَياتها مكية يونس  ومئةسورة
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َءك الر ْل َءياُت ِت َءتاِب آَ ِك ْل ِم ا ِكي َءح ْل َءن1{ ا َءكا َءأ ّناِس }  ًا ِلل َءجب َءع

َءنا َءأْن ْي َءح ْو َءلى َءأ ُهْم َءرُجٍل ِإ ْن ِر َءأْن ّم ِذ َءس َءأن ّنا ِر ال َءبّش َءن َءو ِذي ّل ْا ا ُنو َءم آَ

ُهْم َءأّن َءم َءل َءد ْدٍق َءق َءد ِص ِهْم ِعن ّب َءل َءر َءن َءقا ِفُرو َءكا ْل َءذا ِإّن ا َءهس

َءساِحٌر ِبيٌن َءل }2{ ّم

في           عليها الكلم تقدم فقد السور أوائل في المقطعة الحروف أما

سورة   تعالى         البقرةأوائل قوله في عباس بن عن الضحى أبو وقال

قال(  )        وكذلك أرى الله أنا أيِ الكتاب  (   الضحاكالر آَيات تلك وغيره

وقال )         المبين المحكم القرآَن آَيات هذه أيِ تلك (  مجاهدالحكيم الر

تلك   )       (  قتاده وقال والزبور التوراة الحسن وقال الحكيم الكتاب آَيات

)         آَيات ل   القول وهذا القرآَن قبل كانت التي الكتب قال الكتاب

معناه     ول وجهه )   وقولهأعرف     ) تعالى  يقول الَية عجبا للناس أكان

إرسال         من الكفار من تعجب من على البشر  المرسلينمنكرا من

القرون      عن تعالى أخبر (  الماضينكما أبشر    قولهم )يهدوننامن  

على    (         ربكم من ذكر جاءكم أن عجبتم أو لقومهما وصالح هود وقال

 ( منكم   ( وقالرجل أجعل         قالوا أنهم قريش كفار عن مخبرا تعالى

لشيء       هذا إن واحدا إلها عباس )     عجابالَلهة بن عن الضحاك وقال

محمدا      تعالى الله بعث أو     رسوللما ذلك العرب أنكر منأنكرت
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قال            محمد مثل بشرا رسوله يكون أن من أعظم الله فقالوا منهم

عز    الله (   وجلفأنزل    (     ) قدم  لهم أن وقوله الَية عجبا للناس أكان

فقال   )     فيه اختلفوا ربهم عند عباس      عليصدق بن عن طلحة أبي بن

   (         ) سبقت   يقول صدق قدم لهم أن آَمنوا الذين وبشر قوله لهمفي

قدم         (    لهم أن عباس بن عن العوفي وقال الول الذكر في السعادة

 ( ربهم    عند الضحاك       يقولصدق قال وكذا قدموا بما حسنا أجرا

بن         زيد بن الرحمن وعبد أنس بن تعالى   أسلموالربيع كقوله وهذا

     )     ( عند(     صدق قدم لهم أن مجاهد وقال الَية شديدا بأسا لينذر

وتسبيحهم )       ربهم وصدقتهم وصومهم صلتهم الصالحة العمال قال

ومحمد   بن      يشفعقال زيد قال وكذا حيان   أسلملهم بن ومقاتل

أنها            مجاهد قول جرير بن واختار ربهم عند صدق سلف قتادة وقال

كقول          العمال السلم في قدم له يقال كما قدموها التي الصالحة

حسان 

تابع        العلياالقدم  لنا الله طاعة في لولنا وخلفنا إليك

الرمة   وقول ل   لكمذيِ العاديِ     ينكرقدم الحسب مع أنها الناس

البحر    على طمت

(    وقوله إن   الكافرون قال )    هذاتعالى بعثنا    أنا مع أيِ مبين لساحر
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ونذيرا        (  بشيرا جنسهم من رجل منهم رسول إن  قالإليهم الكافرون

ذلك   )       في الكاذبون وهم ظاهر أيِ مبين لساحر هذا

ُكُم ِإّن  ّب ّلُه َءر ِذيِ ال ّل َءق ا َءل َءواِت َءخ َءما َءض الّس َءلْر َءوا

ِة ِفي ّت ٍم ِس ّيا َءوى ُثّم َءأ َءت َءلى اْس َءعْرِش َءع ْل ّبُر ا َءد َءر ُي َءلْم َءشِفيٍع ِمن َءما ا

ّ ِد ِمن ِإل ْع ِه َءب ِن ْذ ُكُم ِإ ِل ّلُه َءذ ُكْم ال ّب ُه َءر ُدو ُب ْع َء َءفا َءفل َءأ

َءن ّكُرو َءذ }3{ َءت

 

في          يخبر والرض السماوات خلق وأنه جميعه العالم رب أنه تعالى

كهذه     قيل أيام كما        اليامستة تعدون مما سنة كألف يوم كل وقيل

والعرش        العرش على استوى ثم بيانه المخلوقات أعظمسيأتي

أسامة            أبو حدثنا حمزة بن حجاج حدثنا حاتم أبي بن قال وسقفها

العرش         إسماعيلحدثنا  يقول الطائي سعدا سمعت قال خالد أبي بن

بن      وهب وقال حمراء غريب      منبهياقوتة وهذا نوره من الله خلقه

   )     (   ) يعزب  ل الخلئق يدبر أيِ يدبرالمر في   عنهوقوله ذرة مثقال

       ( تغلطه     ول شأن عن شأن يشغله ول الرض في ول السماوات
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الصغير         ولالمسائل  عن الكبير تدبير يلهيه ول الملحين بإلحاح يتبرم

والبحار    الجبال (      والعمرانفي إل   الرض في دابة من وما والقفار

    )   ( من    تسقط وما الَية رزقها الله في     ورقةعلى حبة ول يعلمها إل

 ( وقال           مبين كتاب في إل يابس ول رطب ول الرض ظلمات

الَية            الدراورديِ هذه نزلت حين قال أنه كعب بن إسحاق بن سعد عن

الذيِ(      الله ربكم )   خلقإن ركب    لقيهم الَية والرض السماوات

لهم          فقالوا العرب من أنهم إل يرون ل الجن    منعظيم من قالوا أنتم

 ) ما            وقوله حاتم أبي بن رواه الَية هذه أخرجتنا المدينة من خرجنا

إل      )   (       عنده يشفع الذيِ ذا من تعالى كقوله إذنه بعد من إل شفيع من

شفاعتهم  (        وكقولهبإذنه )  تغني ل السماوات في ملك من وكم تعالى

يأذن       أن بعد من إل (  اللهشيئا   ( تنفع     ول وقوله ويرضى يشاء لمن

وقوله      )  (  له أذن لمن إل عنده أفل    ذلكمالشفاعة فاعبدوه ربكم الله

  )         ( أفل  له شريك ل وحده بالعبادة أفردوه أيِ ) تذكرونتذكرون أيِ 

تعلمون           وأنتم غيره إلها الله مع تعبدون أمركم في المشركون أيها

(     المتفردأنه  ليقولن     خلقهم من سألتهم ولئن تعالى كقوله بالخلق

    )   ( رب  من قل وقوله العظيم    السماواتالله العرش ورب السبع

التي     )     الَية وكذا تتقون أفل قل لله بعدها   قبلهاسيقولون والتي

ِه ْي َءل ُكْم ِإ ُع ًا َءمْرِج َءد َءجِميع ْع ِه َءو ّل ًا ال ّق ّنُه َءح ِإ
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ُأ َءد ْب َءق َءي ْل َءخ ْل ُه ُثّم ا ُد ِعي َءيِ ُي ِز َءيْج َءن ِل ِذي ّل ْا ا ُنو َءم ْا آَ ُلو َءعِم َءحاِت َءو ِل الّصا

ِقْسِط ْل َءن ِبا ِذي ّل ْا َءوا َءفُرو ُهْم َءك َءراٌب َءل ٍم ّمْن َءش َءذاٌب َءحِمي َءع َءو

ِليٌم َءما َءأ ْا ِب ُنو َءن َءكا ُفُرو ْك }4{ َءي

مرجع     يخبر إليه أن حتى       الخلئقتعالى أحدا منهم يترك ل القيامة يوم

كما         أنه تعالى ذكر ثم بدأه كما ( بدأيعيده وهو     يعيده كذلك الخلق

  )  ( ليجزيِ         عليه أهون وهو يعيده ثم الخلق يبدأ آَمنوا الذينالذيِ

 )      ( والذين    الوفى والجزاء بالعدل أيِ بالقسط الصالحات وعملوا

لهم   ) شرابكفروا أيِ         يكفرون كانوا بما أليم وعذاب حميم من

القيامة      يوم يعذبون كفرهم وحميم    بأنواعبسبب سموم من العذاب

       ) شكله    من وآَخر وغساق حميم فليذوقوه هذا يحموم من وظل

(         أزواج  ( وبين  بينها يطوفون المجرمون بها يكذب التي جهنم هذه

آَن  ) حميم

َءو ِذيِ ُه ّل َءل ا َءع َءس َءج الّشْم

َءياء َءر ِض َءم َءق ْل ًا َءوا ُه ُنور َءر ّد َءق َءل َءو ِز َءنا ْا َءم َءلُمو ْع َءت َءد ِل َءد َءن َءع ِني الّس

َءب َءسا ْلِح َءق َءما َءوا َءل ّلُه َءخ َءك ال ِل ّ َءذ ّق ِإل َءح ْل َءفّصُل ِبا َءياِت ُي الَ

ٍم ْو َءق َءن ِل َءلُمو ْع }5{ َءي

َءِف ِفي ِإّن ِتل ْيِل اْخ ّل ِر ال َءها ّن َءما َءوال َءق َءو َءل َءخ
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ّلُه َءواِت ِفي ال َءما َءلْرِض الّس َءياٍت َءوا ٍم لَ ْو َءق َءن ّل ُقو ّت }6{ َءي

وعظيم          يخبر قدرته كمال على الدالة الَيات من خلق عما تعالى

جعل    وأنه وجعل      الشعاعسلطانه ضياء الشمس جرم عن الصادر

ففاوت          آَخر فن وهذا فن هذا نورا القمر يشتبها  بينهماشعاع لئل

القمر         وقدر بالليل القمر وسلطان بالنهار الشمس سلطان وجعل

يستوسق         فأولمنازل  حتى وجرمه نوره يتزايد ثم صغيرا يبدو ما

النقص       في يشرع ثم إبداره في     2ويكمل الولى حالته إلى يرجع حتى

      ) عاد     حتى منازل قدرناه والقمر تعالى كقوله شهر كالعرجونتمام

النهار            سابق الليل ول القمر تدرك أن لها ينبغي الشمس ل القديم

في   )فلكوكل     )    ( حسبانا   والقمر والشمس تعالى وقوله يسبحون

الَية      هذه في وقوله ( الكريمةالَية    (   ) منازل  القمر أيِ وقدره

   ( تعرف     فبالشمس والحساب السنين عدد وبسير الياملتعلموا

  (        ) لم     أيِ بالحق إل ذلك الله خلق ما والعوام الشهور تعرف القمر

تعالى           يخلقه كقوله بالغة وحجة ذلك في عظيمة حكمة له بل عبثا

السماء(     خلقنا كفروا       والرضوما الذين ظن ذلك باطل بينهما وما

  ( وقال      النار من كفروا للذين (   تعالىفويل خلقناكم  أنما أفحسبتم

الحق          الملك الله فتعالى ترجعون ل إلينا وأنكم رب    لعبثا هو إل إله

)      (    )   ( والدلة   الحجج نبين أيِ الَيات نفصل وقوله الكريم العرش
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إذا  )  (      )   لقوم تعاقبهما أيِ والنهار الليل اختلف في إن وقوله يعلمون

ذهب    هذا كقوله          هذاجاء شيئا عنه يتأخر ل هذا جاء هذا ذهب وإذا

يطلبه (      النهار الليل يغشي لها )  (   حثيثاتعالى ينبغي لالشمس وقال

الصباح   )    (    فالق تعالى وقال الَية القمر تدرك سكنا   )وجعلأن الليل

   (        ) الَيات   من أيِ والرض السماوات في الله خلق وما وقوله الَية

(     الدالة السماوات       في آَية من وكأين قال كما تعالى عظمته على

 )    ( وقوله  الَية والرض     قلوالرض السماوات في ماذا انظروا

ما       )  (     إلى يروا أفلم وقال يؤمنون ل قوم عن والنذر الَيات وماتغني

   )   ( خلق        في إن وقال والرض السماء من خلفهم وما أيديهم بين

) السماوات أيِ         اللباب لولي لَيات والنهار الليل واختلف والرض

ها    وقال )    هناالعقول     ) وسخطه  الله عقاب أيِ يتقون لقوم لَيات

وعذابه

َءن َءإّن ِذي ّل َء ا َءن ل َءنا َءيْرُجو َءقاء ْا ِل َءرُضو ِة َءو َءحيا ْل َءيا ِبا ْن ّد ْا ال ّنو َءأ َءم ْط َءوا

َءها َءن ِب ِذي ّل َءنا َءعْن ُهْم َءوا ِت َءيا َءن آَ ُلو ِف َءك7{ َءغا ِئ َءلس ْو ُأ ُهُم }  َءوا ْأ َءم

ّناُر َءما ال ْا ِب ُنو َءن َءكا ُبو ْكِس }8{ َءي

يوم        مخبراتعالى  يقول الله بلقاه كفروا الذين الشقياء حال عن

شيئا       لقائه في يرجون ول واطمأنت    ورضواالقيامة الدنيا الحياة بهذه

ول        مازينوها والله الحسن قال نفوسهم بها   رفعوهاإليها رضوا حتى
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والشرعية           فيها يتفكرون فل الكونية الله آَيات عن غافلون فلوهم

يكسبون           ماكانوا على جزاء النار معادهم يوم مأواهم فإن بها يأتمرون

من    دنياهم بالله        الَثامفي الكفر من فيه ماهم مع والجرام والخطايا

واليوم   الَخرورسوله

َءن ِإّن ِذي ّل ْا ا ُنو َءم آَ

ْا ُلو َءعِم َءحاِت َءو ِل ِهْم الّصا ِدي ْه ُهْم َءي ّب ِهْم َءر ِن َءما ِإي ِريِ ِب ِمن َءتْج

ِهُم ِت َءهاُر َءتْح ْن ل
َء ّناِت ِفي ا ِم َءج ِعي ّن ُهْم9{ ال َءوا ْع َءد َءها }  َءك ِفي َءن َءحا ْب ُس

ُهّم ّل ُهْم ال ُت ّي َءتِح َءها َءو َءٌم ِفي ُهْم َءوآَِخُر َءسل َءوا ْع ُد َءأِن َءد َءحْم ْل ِه ا ّل ِل

َءن َءرّب َءلِمي َءعا ْل }10{ ا

 )10 9 10 (  

عن   هذا المرسلين      حالإخبار وصدقوا بالله آَمنوا الذين السعداء

فعملوا      به أمروا ما يحتمل    الصالحاتوامتثلوا بإيمانهم سيهديهم بأنه

بسب         فتقديره سببية هنا ها الباء تكون يهديهم   إيمانهمأن الدنيا في

ويخلصوا          يجوزوه حتى المستقيم الصراط على القيامة يوم إلىالله

يهديهم          (  قوله في مجاهد قال كما للستعانة تكون أن ويحتمل الجنة

          ( في   جريج بن وقال به يمشون نورا لهم يكون قال بإيمانهم ربهم

حسنة        صورة في عمله له يمثل قبره     وريحالَية من قام إذا طيبة
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أنا            فيقول أنت من له فيقول خير بكل ويبشره صاحبه عملكيعارض

تعالى            قوله فذلك الجنة يدخله حتى يديه بين من نوره له فيجعل

ربهم(    وريح )        بإيمانهميهديهم سيئة صورة في عمله له يمثل والكافر

حتى      ويلده صاحبه فيلزم قتادة      يقذفهمنتنة عن نحوه ورويِ النار في

سبحانك    (     فيها دعواهم وقوله أعلم فالله فيها  اللهممرسل وتحيتهم

    ( أهل         حال هذا أيِ العالمين رب لله الحمد أن دعواهم وآَخر سلم

اللهم       (     )الجنة سبحانك فيها دعواهم قوله بأن أخبرت جريج بن قال

بهم     مر إذا دعواهم      الطيرقال وذلك اللهم سبحانك قالوا يشتهونه

فيسلم      يشتهونه بما الملك قوله    عليهمفيأتيهم فذلك عليه فيردون

       ( ربهم(     الله حمدوا أكلوا فإذا قال سلم فيها قوله فذلكوتحيتهم

إذا(        )      حيان بن مقاتل وقال العالمين رب لله الحمد أن دعواهم وآَخر

قال       (   ) أهلأراد  اللهم سبحانك أحدهم قال بالطعام يدعوا أن الجنة

عشرة     أحدهم على ذهب       آَلففيقوم من صحفة خادم كل مع خادم

كلهن          منهن فيأكل قال الخرى في ليس طعام سفيان وقالفيها

الَ        (   )   وهذه اللهم سبحانك قال بشيء يدعو أن أحدهم أراد إذا الثوريِ

)  فيهاية       ) وقوله     الَية سلم يلقونه يوم تحيتهم قوله من شبه

ول(      لغوا فيها ( تأثيماليسمعون   ( سلم      وقوله سلما سلما قيل إل

  )   ( والملئكة     وقوله رحيم رب من باب    يدخلونقول كل من عليهم
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      )    ( رب   لله الحمد أن دعواهم وآَخر وقوله الَية عليكم سلم

على )           العالمين المعبود أبدا المحمود هو تعالى إنه على دللة فيه هذا

المدى   وفي       ولهذاطول واستمراره خلقه ابتداء عند نفسه حمد

حيث       تنزيله ابتداء وعند كتابه (   يقولابتداء الذيِ   لله الحمد تعالى

السماوات    ) (       خلق الذيِ لله الحمد الكتاب عبده على  )والرضأنزل

في           المحمود وإنه بسطها يطول التي الحوال من ذلك غير إلى

والَخرة   ولهذا        فيالولى الحوال جميع في الَخرة وفي الدنيا الحياة

الجنة       أهل إن الحديث في يلهمون    يلهمونجاء كما والتحميد التسبيح

تزايد          من يرون لما كذلك ذلك يكون وإنما عليهم  نعمالنفس الله

رب              ول هو إل إله فل أمد ول انقضاء لها فليس وتزداد وتعاد فتكرر

سواه

ْو َءل َءعّجُل َءو ّلُه ُي ّناِس ال الّشّر ِلل

ُهم َءل َءجا ْع ِت ِر اْس ْي َءخ ْل َءي ِبا ُقِض ِهْم َءل ْي َءل ُهْم ِإ ُل َءج َءذُر َءأ َءن َءن َءف ِذي ّل ا

َء َءن ل َءنا َءيْرُجو َءقاء ِهْم ِفي ِل ِن َءيا ْغ َءن ُط ُهو َءم ْع } 11{ َءي

إذا           يخبر لهم يستجيب ل أنه بعباده ولطفه حلمه عن على دعواتعالى

وغضبهم           ضجرهم حال في الشر في أولدهم أو أموالهم أو أنفسهم

منهم    يعلم لهم        عدموإنه يستجيب ل فلهذا ذلك إرادة إلى القصد

يستجيب       كما ورحمة لطفا هذه أو    لهموالحالة لنفسهم دعوا إذا
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 ) قال         ولهذا والنماء والبركة بالخير لولدهم أو يعجل ولولموالهم

لو        )    أيِ الَية أجلهم إليهم لقضي بالخير استعجالهم الشر للناس الله

الكثار          لهماستجاب  ينبغي ل ولكن لهلكهم ذلك في به دعوه كلما

الحديث       في جاء كما ذلك في      الذيِمن البزار بكر أبو الحافظ رواه

محمد          بن يعقوب حدثنا معمر بن محمد حدثنا بن  حدثنامسنده حاتم

الوليد           بن عبادة عن حزرة أبو مجاهد بن يعقوب حدثنا إسماعيل

له     جابرحدثنا  ال رسول قال تدعوا     لقال ل أنفسكم على تدعوا

أموالكم       على تدعوا ل أولدكم فيها     لعلى ساعة الله من توافقوا

داود       أبو ورواه لكم فيستجيب حاتم    1532إجابة حديث بنمن

بن            عبادة بن الوليد بن عبادة به وتفرد البزار وقال به إسماعيل

النصاريِ   ( لمالصامت ويدع        تعالى كقوله وهذا فيه أحد يشاركه

الَية    )   بالخير دعاءه بالشر الَية     وقالالنسان هذه تفسير في مجاهد

 ( بالخير(         استعجالهم الشر للناس الله يعجل قول هو الَيةولو

ماله     أو لولده فلو        إذاالنسان والعنه فيه تبارك ل اللهم عليه غضب

يستجاب        كما ذلك في الستجابة لهم لهلكهم    لهميعجل الخير في

َءذا ِإ َءمّس َءو

َءن َءسا ِلن َءنا الّضّر ا َءعا ِه َءد ِب َءجن ْو ِل ًا َءأ ْو َءقاِعد ًا َءأ ِئم َءلّما َءقآ َءنا َءف ْف َءش َءك
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ْنُه ُه َءع َءأن َءمّر ُضّر َءنا ّلْم َءك ُع ْد َءلى َءي َءك ّمّسُه ُضّر ِإ ِل َءذ َءن َءك ّي ُز

َءن ِفي ِر ْلُمْس ْا َءما ِل ُنو َءن َءكا ُلو َءم ْع }12{ َءي

إذا       يخبر وقلقه وضجره النسان عن وإذا   مسهتعالى كقوله الشر

       ( وذلك      واحد معنى في وهما كثير أيِ عريض دعاء فذو الشر مسه

فدعا           إذالنه  ذلك عند الدعاء وأكثر منها وجزع لها قلق شدة أصابته

ورفعها     كشفها في وفي      عنهالله وقيامه وقعوده اضطجاعه حال في

كربته         وكشف شدته الله فرج فإذا أحواله بجانبه  أعرضجميع ونأى

مسه        (        ضر إلى يدعنا لم كأن مر شيء ذلك من به كان ما كأنه وذهب

للمسرفين        (   ثم)  زين كذلك فقال وطريقته صفته هذه من تعالى ذم

  ( فأما   يعملون والتوفيق     منماكانوا والسداد الهداية الله رزقه

تعالى       (  كقوله ذلك من مستثنى فإنه وعملوا   إلوالرشاد صبروا الذين

الله )     رسول وكقول يقضي     عجباالصالحات ل المؤمن اللهلمر

وإن              له خيرا كان فصبر ضراء أصابته إن له خيرا كان إل قضاء له

سراء   م         فشكرأصابته للمؤمنين إل لحد ذلك وليس له خيرا كان

2999 

ْد َءق َءل َءنا َءو ْك َءل ْه َءن َءأ ُقُرو ْل ا

ُكْم ِمن ِل ْب ْا َءلّما َءق َءلُمو ُهْم َءظ ْت َءجاء ُهم َءو ُل َءناِت ُرُس ّي َءب ْل َءما ِبا ْا َءو ُنو َءكا
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ْا ُنو ْؤِم ُي َءك ِل ِل َءذ ِزيِ َءك َءم َءنْج ْو َءق ْل َءن ا ِرِمي ْلُمْج ُثّم13{ ا ُكْم }  َءنا ْل َءع َءج

َءف ِئ َء َءلْرِض ِفي َءخل ِهم ِمن ا ِد ْع َءر َءب ُظ َءنن َءف ِل ْي َءن َءك ُلو َءم ْع }14{ َءت

فيما         أخبر الرسل تكذيبهم في الماضية بالقرون أحل عما تعالى

من    به هؤلء      البيناتجاءوهم الله استخلف ثم الواضحات والحجج

رسول       إليهم وأرسل بعدهم من وإتباعهم   لينظرالقوم له طاعتهم

مسلم     صحيح وفي سعيد       2742رسوله أبي عن نضرة أبي حديث من

الله    قال رسول مستخلفكم      إنقال الله وإن خضرة حلوة لدنيا ا

واتقوا        الدنيا فاتقوا تعملون كيف فناظر بني    النساءفيها فتنة أول فإن

حدثنا           المثنى حدثني جرير بن وقال النساء من كانت بن زيدإسرائيل

بن             الرحمن عبد عن البناني ثابت عن حماد أنبأنا فهد ربيعة أبو عوف

ليلى   كأن           إنأبي النائم يرى فيما رأيت بكر لبي قال مالك بن عوف

فانتشط      السماء من دلى له  رسولسببا بو فانتشطأعيد  ثمال أ

المنبر            حول أذرع بثلث عمر ففضل المنبر حول الناس ذرع ثم بكر

عمر   يا           دعنافقال قال عمر استخلف فلما فيها لنا أرب ل رؤياك من

في       لك وهل قال رؤياك قال     رؤيايِعوف تنتهرني أولم حاجة من
150



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     

الله         رسول لخليفة تنعى أن كرهت إني عليه  نفسهويحك فقص

حتى   أما          إذاالرؤيا قال الذرع الثلث بهذه المنبر إلى الناس ذرع بلغ

خليفة     كان فإنه لئم        وأماإحداهن لومة الله في يخاف ل فإنه الثانية

يقول        فقال قال شهيد فإنه الثالثة (  اللهؤاما جعلناكم   ثم تعالى

استخلفت        )    فقد تعملون كيف لننظر بعدهم من الرض في ياخلئف

لومة              الله في أخاف ل فإني قوله وأما تعمل كيف فانظر عمر أم بن

شاء    فيما )   اللهلئم   ) الشهادة    لعمر فأنى شهيد قوله وأما

به    مطيفون والمسلمون

َءذا ِإ َءلى َءو ْت ِهْم ُت ْي َءل َءنا َءع ُت َءيا َءناٍت آَ ّي َءل َءب َءن َءقا ِذي ّل َء ا َءن ل َءيْرُجو

َءنا َءقاء ْئِت ِل ُقْرآٍَن ا ِر ِب ْي َءذا َءغ ْو َءهس ْلُه َءأ ّد ُكوُن َءما ُقْل َءب ِلي َءي

َءلُه َءأْن ّد َءب َءقاء ِمن ُأ ْل ْفِسي ِت ُع ِإْن َءن ِب ّت أ
ّ َء َءحى َءما ِإل َءلّي ُيو ّني ِإ ِإ

َءخاُف ْيُت ِإْن َءأ َءص ّبي َءع َءب َءر َءذا ٍم َءع ْو ٍم َءي ِظي ُقل15{ َءع ْو }  َءشاء ّل

ّلُه ُتُه َءما ال ْو َءل ُكْم َءت ْي َءل َء َءع ُكم َءول َءرا ْد ِه َءأ ْد ِب َءق ْثُت َءف ِب َءل

ُكْم ًا ِفي ِه ّمن ُعُمر ِل ْب َء َءق َءفل َءن َءأ ُلو ِق ْع } 16{ َءت

 

من      يخبر الكفار تعنت عن الجاحدين  مشركيتعالى قريش

سول        الر هم علي قرأ إذا هم إن نه ع ضين تابالمعر جه  ك وحج له ال
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نمط            قالواالواضحة  من بغيره وجئنا هذا رد أيِ هذا غير بقرآَن ائت له

آَخر       وضع إلى بدله أو لنبيه    قالآَخر تعالى لي(    الله يكون ما قل

      ( إنما      إلي هذا ليس أيِ نفسي تلقاء من أبدله مأمور  أناأن عبد

عصيت    (           إن أخاف إني إلي يوحى ما إل أتبع إن الله عن مبلغ ورسول

به   )          (عذابربي  جاءهم ما صحة في عليهم محتجا قال ثم عظيم يوم

تلوته       ما الله شاء لو به    )     عليكمقل جئتكم إنما هذا أيِ به أدراكم ول

وإرادته         ومشيئته ذلك في لي الله إذن لست   والدليلعن إني على

وإنكم          معارضته عن عاجزون إنكم افتريته ول عنديِ من أتقوله

عز          تعلمون الله بعثني حين إلى بينكم نشأت منذ ؤامانتي صدقي

شيئا      علي تنتقدون ل فيكم    (   تغمصونيوجل لبثت فقد قال ولهذا به

لكم     )     أفليس أيِ تعقلون أفل قبله من الحق   عقولعمرا بها تعرفون

معه            ومن سفيان أبا الروم ملك هرقل سأل لما ولهذا الباطل من

ما نبي     في ال صفة من تم     قالسأله كن هل سفيان بي ل قل هر

قال        ما يقول أن قبل بالكذب وكان     قالتتهمونه ل فقلت سفيان أبو

هذا           ومع المشركين وزعيم الكفرة رأس ذاك إذ سفيان اعترفأبو

العداء     والفضلبالحق  به شهدت ما

يكن        فقال لم إنه أعرف فقد هرقل ثم    ليدعله الناس على الكذب
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ملك           للنجاشي طالب أبي بن جعفر وقال الله على فيكذب يذهب

كانت          الحبشة وقد وأمانته ونسبه صدقه نعرف رسول فينا الله بعث

عليه    مقامه وعن       السلممدة سنة أربعين النبوة قبل أظهرنا بين

سنة       وأربعين ثلثا المسيب بن الول   والصحيحسعيد المشهور

َءمْن َءلُم َءف ْظ َءأ

َءرى ِمّمِن َءت ْف َءلى ا ِه َءع ّل ًا ال ِذب ْو َءك َءب َءأ ّذ ِه َءك ِت َءيا ّنُه ِبآ ِإ

َء ِلُح ل ْف َءن ُي ِرُمو ْلُمْج }17{ ا

ول        يقول أعتى ول أظلم أحد ل على  (   أشدتعالى افترى ممن إجراما

          ( يكن   ولم أرسله الله أن وزعم الله على وتقول كذبا كذلكالله

يخفى             ل هذا ومثل هذا من ظلما أعظم ول جرما أكبر أحد فليس

الغبياء    على هذه        فكيفأمره قال من فإن بالنبياء هذا حال يشتبه

الله        أن فلبد كاذبا أو صادقا بره     ينصبالمقالة على الدلة من عليه

محمد           ين ب فرق ال فإن الشمس أظهرمن هو ما فجوره ينأو وب

لمن    الكذاب الضحى      شاهدهمامسيلمة وقت بين الفرق من أظهر

كل          شيم فمن الظلماء حندس في الليل نصف وأفعاله منهماوبين

مد         مح صدق لى ع صيرة ب له من ستدل ي كذبوكلمه مسيلمة و
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وسجاح   قدم        والسودالكذاب لما سلم بن الله عبد قال العنسي

له   ال نةرسول فكنت    المدي ناس ال ته   فيمنإنجفل رأي ما فل إنجفل

سمعته            ما أول فكان قال كذاب رجل بوجه ليس وجهه أن عرفت

الرحام        يايقول  وصلوا الطعام وأطعموا السلم أفشوا الناس أيها

نيام     والناس بالليل بن      تدخلواوصلوا ضمام وفد ولما بسلم الجنة

له     ال رسول على بة كر      فيثعل ب بن سعد ني ب لرسول قالقومه

هذه              نصب ومن قال الله قال السماء هذه رفع من له قال فيما الله

قال   فبالذيِ         اللهالجبال قال الله قال الرض هذه سطح ومن قال

الجبال       هذه ونصب السماء هذه أرسلك    وسطحرفع ألله الرض هذه

والزكاة            الصلة عن سأله ثم نعم اللهم قال كلهم الناس والحجإلى

له           ال رسول له ويحلف اليمين هذه حدة وا كل ند ع ويحلف صيام وال

بعثك     فقال والذيِ صدقت أنقص      بالحقله ول ذلك على أزيد ل

صلوات          بصدقه أيقن وقد هذا بمجرد الرجل هذا وسلمه اللهفاكتفى

ثابت             بن حسان وقال عليه الدالة الدلئل من وشاهد رأى بما عليه

بالخبر         لم لو تأتيك بديهته كانت مبينة آَيات فيه تكن

ذويِ      وأما من شاهده فمن لمحاله   البصائرمسيلمة أمره علم
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بل          الحسنة غير وأفعاله بفصيحة ليست التي الركيكة القبيحةبأقواله

فرق            من وكم والفضيحة الحسرة يوم النار في به يخلد الذيِ وقرآَنه

قوله   ولنوم (            )تعالىبين سنة تأخذه ل القيوم الحي هو إل إله ل الله

قول     وبين آَخرها ضفدعين      مسيلمةإلى بنت ياضفدع ولعنه الله قبحه

ولالشارب       تكدرين لالماء تنقين كم الله   تمنعيننقي قبحه وقوله

من            تسعى نسمة منها أخرج إذ الحبلى على الله أنعم صفاق بينلقد

في      الله خلده وقوله أدراك      ناروحشى وما الفيل فعل وقد جهنم

رحمته          عن الله أبعده وقوله طويل خرطوم له والعاجناتماالفيل

قوم          قريشا إن وسمنا إهالة لقما واللقمات خبزا والخابزات عجنا

إلى   أن        غيريعتدون الصبيان يأنف التي والهذيانات الخرافات من ذلك

وجه      على إل بها أنفه     السخريةيتلفظوا الله أرغم ولهذا والستهزاء

شمله        ومزق حتفه الموت حديقة يوم وأهله  ولعنهوشرب صحبه

فسألهم          راغبين الله دين في وجاءوا تائبين الصديق على وقدموا

أن         الصديق عنه ورضي عليه وسلمه الله صلوات الرسول خليفة

قرآَن      من شيئا عليه من      مسيلمةيقرأوا يعفيهم أن فسألوه الله لعنه

منه         شيئا يقرأوا أن إل عليهم فأبى من    ليسمعهذلك يسمعه لم من

من           عليه فقرأوا والعلم الهدى من عليه ماهم فضل فيعرفوا الناس

الله          هذا رضي الصديق لهم قال فرغوا فلما وأشباهه ذكرناه الذيِ
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كان     أين ويحكم إل        يذهبعنه من يخرج لم هذا إن والله بعقولكم

مسيلمة         على وفد العاص بن عمرو أن في   وكانوذكروا له صديقا

ياعمرو           ويحك مسيلمة له فقال بعد يسلم لم عمرو وكان الجاهلية

نزلماذا  له      أ ال رسول ني يع صاحبكم قال   فيعلى ف مدة ال هذه

فقال         قصيرة عظيمة سورة يقرأون أصحابه سمعت وماهيلقد

    (       ) ففكر  السورة آَخر إلى خسر لفي النسان إن والعصر فقال

قال     ثم ساعة فقال       وأنامسيلمة وماهو فقال مثله علي أنزل قد

حفر         وسائرك وصدر أذنان أنت إنما ياوبر ياعمرو   نقرياوبر ترى كيف

هذا              كان فاذا تكذب أنك أعلم أني لتعلم إنك والله عمرو له منفقال

محمد          حال عليه يشتبه لم شركه حال في وحال وصدقهمشرك

لعنه   وأصحاب      اللهمسيلمة والنهى البصائر بأولي فكيف وكذبه

والحجى     المستقيمة السليمة ( ولهذاالعقول ومن     تعالى الله قال

يوح             ولم إلي أوحي قال أو كذبا الله على افترى ممن شيء إليهأظلم

     ( الكريمة        الَية هذه في وقال الله أنزل ما مثل سأنزل قال ومن

أظلم(    يفلح          ممنفمن ل إنه بآياته كذب أو كذبا الله على افترى

     ( بالحق  كذب من وكذلك وقامت    الذيِالمجرمون الرسل به جاءت
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على            الناس أعتى الحديث كمافي منه أظلم أحد ل الحجج اللهعليه

نبي      قتله أو نبيا قتل رجل

 

َءن ُدو ُب ْع َءي ِه ُدوِن ِمن َءو ّل ال

َء َءما ُهْم ل َء َءيُضّر ُهْم َءول ُع َءف َءن َءين ُلو ُقو َءي ُؤلء َءو َءنا َءهس ُؤ َءعا َءف ُش

َءد ِه ِعن ّل َءن ُقْل ال ُئو ّب َءن ُت َءه َءأ ّل َءما ال َء ِب َءلُم ل ْع َءواِت ِفي َءي َءما َء الّس َءول

َءلْرِض ِفي َءنُه ا َءحا ْب َءلى ُس َءعا َءت َءن َءعّما َءو ُكو ِر َءما18{ ُيْش َءو َءن }  َءكا

ّناُس ّ ال ًة ُأّمًة ِإل َءد ْا َءواِح ُفو َءل َءت َء َءفاْخ ْول َءل َءمٌة َءو ِل َءك

َءقْت َءب َءك ِمن َءس ّب َءي ّر ُقِض ُهْم َءل َءن ْي َءما َءب ِه ِفي َءن ِفي ُفو ِل َءت َءيْخ

}19{

الذين     ينكر المشركين على تلك      عبدواتعالى أن ظانين غيره الله مع

أنها         تعالى فأخبر الله عند شفاعتها تنفعهم ول    لالَلهة تنفع ول تضر

ولهذا            أبدا هذا وليكون فيها يزعمون مما شيء وليقع شيئا قالتملك

(            ) الرض  ولفي السماوات في يعلم ل بما الله أتنبئون قل تعالى

جرير    بن ولفي       معناهوقال السماوات في يكون بمال الله أتخبرون

عن       الكريمة نفسه نزه ثم ( شركهمالرض سبحانه    فقال وكفرهم
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        ( حادث    الشرك هذا أن تعالى أخبر ثم يشركون عما فيوتعالى

وهو              واحد دين على كانوا كلهم الناس وأن يكن لم أن بعد كائن الناس

بن    قال على        عباسالسلم كلهم قرون عشرة ونوح آَدم بين كان

وعبدت        الناس بين الختلف وقع ثم والوثان  الصنامالسلم والنداد

وبراهينه         البالغة وحججه وبيناته بآياته الرسل الله الدامغةفبعث

 )   ( ولول(            وقوله بينة عن حي من ويحيى بينة عن هلك من ليهلك

من    سبقت )          ربككلمة ل  أنه تعالى الله من تقدم ما لول أيِ الَية

الحجة       قيام بعد إل أحدا أجل      عليهيعذب إلى الخلق أجل قد وأنه

المؤمنين         فأسعد فيه اختلفوا فيما بينهم لقضي وأعنتمعدود

الكافرين 

َءن ُلو ُقو َءي َء َءو ْول َءل َءل ِز ِه ُأن ْي َءل َءيٌة َءع ِه ّمن آَ ّب ُقْل ّر َءما َءف ّن ِإ

ْيُب َءغ ْل ِه ا ّل ْا ِل ِظُرو َءت ْن ّني َءفا ُكم ِإ َءع َءن َءم َءن ّم ِري ِظ َءت ْلُمن }20{ ا

المعاندون      أيِ المكذبون الكفرة هؤلء محمد   لولويقول على أنزل

لهم              يحول أن أو الناقة ثمود الله أعطى كما يعنون ربه من الصفاآَية

نحو            أو وأنهارا بساتين مكانها ويجعل مكة جبال عنهم يزيح أو ذهبا

الله    مما ولكنه   عليهذلك كما     حكيمقادر وأقواله أفعاله قالفي

من (             تجريِ جنات ذلك من خيرا لك جعل شاء إن الذيِ تبارك تعالى

النهار   كذب        ويجعلتحتها لمن واعتدنا بالساعة كذبوا بل قصورا لك
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وما  )  (   وكقوله سعيرا بها       منعنابالساعة كذب أن إل بالَيات نرسل أن

        ( خلقي  في سنتي إن تعالى يقول الَية ما   أنيالولون آَتيتهم إذا

الله            رسول خير لما ولهذا بالعقوبة عاجلتهم وإل آَمنوا فان سألوا

ما   بين اختار       سألواإعطائهم إنظارهم وبين عذبوا وإل آَمنوا فان

سول        ر مرة ير غ هم عن لم ح ما ك ظارهم لهإن هذا ال عالىقال  ول ت

لنبيه   ) إلىإرشادا      ) أيِ     لله الغيب إنما فقل سألوا عما الجواب

في        العواقب يعلم وهو لله كله من (    المورالمر معكم إني فانتظروا

ما )          تشاهدوا حتى تؤمنون ل كنتم إن أيِ فانتظروا سألتمالمنتظرين

آَياته            من شاهدوا قد أنهم مع هذا وفيكم في الله مما أعظمحكم

أشار    حين فرقة       بحضرتهمسألوا اثنين فانشق إبداره ليلة القمر إلى

وهذا        دونه من وفرقة الجبل وراء الرضية    أعظممن الَيات سائر من

سألوا           أنهم منهم الله علم ولو يسألوا ومالم سألوا ذلكمما

وتعنتا          عنادا يسألون إنما أنهم علم ولكن لجابهم وتثبتا استرشادا

فيما   ( رابهمفتركهم إن          تعالى كقوله أحد منهم يؤمن ل أنهم وعلم

ل       ربك كلمة عليهم حقت ) يؤمنونالذين الَية      آَية كل جاءتهم ولو

      ) الملئكة   إليهم نزلنا أننا ولو تعالى وحشرنا  وكلمهموقوله الموتى
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  ( الَية            الله يشاء أن إل ليؤمنوا كانوا ما قبل شيء كل ولماعليهم

(       ) السماء      من بابا عليهم فتحنا ولو تعالى كقوله المكابرة من فيهم

وقوله   )  تعالىالَية        ) وقال  الَية ساقطا السماء من كسفا يروا وإن

     ) كتابا  عليك نزلنا ولو لقال    فيتعالى بأيديهم فلمسوه قرطاس

     ( من        أقل هؤلء فمثل مبين سحر إل هذا إن كفروا يجابوا أنالذين

وعنادهم            تعنتهم على دائر لنه جوابهم في لفائدة لنه سألوا ما إلى

(    فجورهملكثرة  من     معكم إني فانتظروا قال ولهذا وفسادهم

 ( المنتظرين 

َءذا ِإ َءنا َءو ْق َءذ َءس َءأ ّنا َءمًة ال ِد ّمن َءرْح ْع ُهْم َءضّراء َءب ْت َءذا َءمّس ُهم ِإ ْكٌر َءل ِفي ّم

َءنا ِت َءيا ّلُه ُقِل آَ ُع ال َءر ًا َءأْس ْكر َءنا ِإّن َءم َءل َءن ُرُس ُبو ُت ْك َءن َءما َءي ُكُرو َءتْم

َءو21{ ُه ِذيِ }  ّل ُكْم ا ّيُر َءس َءبّر ِفي ُي ْل ِر ا َءبْح ْل ّتى َءوا َءذا َءح ُتْم ِإ ْلِك ِفي ُكن ُف ْل ا

َءن ْي َءر َءج ِهم َءو ِريٍح ِب ٍة ِب َءب ّي ْا َءط ِرُحو َءف َءها َءو َءها ِب ْت َءعاِصٌف ِريٌح َءجاء

ُهُم َءجاء ْوُج َءو َءم ْل َءكاٍن ُكّل ِمن ا ْا َءم ّنو َءظ ُهْم َءو ّن أ
َءط َء ِهْم ُأِحي ْا ِب ُو َءع َءد

َءه ّل َءن ال ِلِصي َءن َءلُه ُمْخ ّدي ِئْن ال َءنا َءل َءت ْي َءج ِه ِمْن َءأن ِذ َءنّن َءهس ُكو َءن َءن َءل ِم

َءن ِري ِك }22{ الّشا

كالرخاء           يخبر مستهم ضراء بعد من رحمة الناس أذاق إذا أنه تعالى
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الشدة   إذا        ( والخصببعد ذلك ونحو القحط بعد والمطر الجدب بعد

   ( مجاهد     قال آَياتنا في مكر (  إستهزاءلهم مس    وإذا كقوله وتكذيب

 ( قائما         أو قاعدا أو لجنبه دعانا الضر أن   الَيةالنسان الصحيح وفي

له   ال أيِ         صلىرسول يل الل من كانت سماء ثر أ على الصبح هم ب

تدرون      هل قال ثم أعلم       ماذامطر ورسوله الله قالوا الليلة ربكم قال

وكافر         بي مؤمن عباديِ من أصبح قال مطرنا   فأماقال قال من

قال           من وأما بالكوكب كافر بي مؤمن فذلك ورحمته الله بفضل

الله         (  بنوءمطرنا  قل وقوله بالكوكب مؤمن بي كافر فذلك وكذا كذا

   ( أشد   أيِ مكرا من     استدراجاأسرع الظان يظن حتى وإمهال

ثم          مهلة في هو وإنما بمعذب ليس أنه منه   يؤخذالمجرمين غرة على

ثم          عليه ويحصونه يفعله ما جميع عليه يكتبون الكرام والكاتبون

والحقير        يعرضونه الجليل على فيجازيه والشهادة الغيب عالم على

ثم    والقمطير (     أخبرالنقير البر    في يسيركم الذيِ هو أنه تعالى

  )      ( حتى  بحراسته ويكلؤكم يحفظكم أيِ الفلك   إذاوالبحر في كنتم

فبينما      )      رافقين سيرهم بسرعة أيِ بها وفرحوا طيبة بريح بهم وجرين

)  هم    )     (   ) شديدة    أيِ عاصف ريح السفن تلك أيِ جاءتها إذ كذلك

كل(      من الموج أنهم )     (  مكانوجاءهم وظنوا عليهم البحر اغتلم أيِ
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    )    ( مخلصين   الله دعوا هلكوا أيِ بهم )   لهأحيط يدعون   ل أيِ الدين

كقوله          والبتهال بالدعاء يفردونه بل وثنا ول صنما ( تعالىمعه وإذا 

البر             إلى نجاكم فلما إياه إل تدعون من ضل البحر في الضر مسكم

(  وكانأعرضتم      ( الله    دعوا هنا ها وقال كفورا له مخلصين النسان

أنجيتنا    لئن الشاكرين  )    (    )منالدين من لنكونن الحال هذه أيِ هذه

ولنفردنك       أحدا بك نشرك ل ها     بالعبادةأيِ بالدعاء أفردناك كما هناك

من    (   )    أيِ أنجاهم فلما تعالى الله قال يبغون  (   تلكهنا هم إذا الورطة

لم    )        (    كأن شيء ذلك من يكن لم كأن أيِ الحق بغير الرض يدعنافي

أنفسكم   )    (        على بغيكم إنما الناس أيها يا تعالى قال ثم مسه ضر إلى

إنما)    أحدا         يذوقأيِ به تضرون ول أنفسكم أنتم البغي هذا وبال

من        ما الحديث في جاء كما عقوبته     ذنبغيركم الله يعجل أن أجدر

البغي            من الَخرة في لصاحبه الله يدخر ما مع الدنيا وقطيعةفي

الدنيا  (    )        الحياة في متاع لكم إنما أيِ الدنيا الحياة متاع وقوله الرحم

فننبئكم  (    )    (  )الدنيئة ومآلكم مصيركم أيِ مرجعكم إلينا ثم الحقيرة

فنخبركم   فليحمد       بجميعأيِ خيرا وجد فمن إياها ونوفيكم أعمالكم

يلومن        فل ذلك غير وجد ومن نفسه  إلالله

َءلّما ُهْم َءف َءجا َءذا َءأن َءن ُهْم ِإ ُغو ْب َءلْرِض ِفي َءي ِر ا ْي َءغ ِب

ّق َءح ْل َءها َءيا ا ّي أ
ّناُس َء َءما ال ّن ُكْم ِإ ُي ْغ َءلى َءب ُكم َءع ُفِس َءع َءأن َءتا ِة ّم َءيا َءح ْل ا
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َءيا ْن ّد َءنا ُثّم ال َءلي ُكْم ِإ ُع ُكم َءمْرِج ُئ ّب َءن ُن َءما َءف ُتْم ِب َءن ُكن ُلو َءم ْع }23{ َءت

َءما ّن َءثُل ِإ ِة َءم َءيا َءح ْل َءيا ا ْن ّد َءماء ال ُه َءك َءنا ْل َءز َءن َءأن ِء ِم َءما َءط الّس َءل َءت ِه َءفاْخ ِب

َءباُت َءلْرِض َءن ُكُل ِمّما ا ْأ ّناُس َءي َءعاُم ال ْن َءل َءى َءوا ّت َءذا َءح َءذِت ِإ َءخ َءلْرُض َءأ ا

َءها َءف َءنْت ُزْخُر ّي َءظّن َءواّز َءها َءو ُل ْه ُهْم َءأ ّن أ
َءن َء ِدُرو َءها َءقا ْي َءل َءع

َءها َءتا َءنا َءأ ً َءأْمُر ْيل ْو َءل ًا َءأ َءهار َءها َءن َءنا ْل َءع َءج ًا َءف َءأن َءحِصيد َءن ّلْم َءك ْغ َءت

َءلْمِس َءك ِبا ِل َءذ َءفّصُل َءك َءياِت ُن ٍم الَ ْو َءق َءن ِل ّكُرو َءف َءت ّلُه24{ َءي َءوال  {

ُعو ْد َءلى َءي ِر ِإ ِم َءدا َء ِديِ الّسل ْه َءي ُء َءمن َءو َءشا َءلى َءي َءراٍط ِإ ٍم ِص َءتِقي }25{ ّمْس

وزينتها        ضرب الدنيا الحياة لزهرة مثل وتعالى انقضائها وسرعةتبارك

السماء           من أنزل بماء الرض من الله أخرجه الذيِ بالنبات وزوالها

وما         يأكلمما  وأصنافها أنواعها اختلف على وثمار زروع من الناس

وقضب      أب من النعام (    وغيرتأكل الرض   أخذت إذا حتى ذلك

    (   )     ( بما  حسنت أيِ وازينت الفانية زينتها أيِ رباها  خرجزخرفها في

 (    ) الذين       أهلها وظن واللوان الشكال مختلفة نضرة زهور من

)    وغرسوهازرعوها      ) وحصادها  جذاذها على أيِ عليها قادرون أنهم

جاءتها      إذ كذلك هم فأيبست     صاعقةفبينما باردة شديدة ريح أو

  ) أتاها       تعالى قال ولهذا ثمارها وأتلفت نهارا   أمرناأوراقها أو ليل
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   )       ( تغن   لم كأن والنضارة الخضرة بعد يابسا أيِ حصيدا فجعلناها

)            بالمس تغن  لم كأن قتادة وقال ذلك قبل حينا كانت ما كأنها أيِ

وهكذا     تنعم لم في        الموركأن جاء ولهذا تكن لم كأنها زوالها بعد

فيغمس       الدنيا أهل بأنعم يؤتى هل     فيالحديث له فيقال غمسة النار

بأشد             ويؤتى ل فيقول قط نعيم بك مر هل قط خيرا الناسرأيت

بؤسا             رأيت هل له يقال ثم غمسة النعيم في فيغمس الدنيا في عذابا

ل    فيقول دارهم     (   وقالقط في فأصبحوا المهلكين عن إخبارا تعالى

ثم     )   فيها يغنوا لم كأن أيِ  (    ) قالجاثمين الَيات نفصل كذلك تعالى

فيعتبرون   (   )   يتفكرون لقوم والدلة الحجج زوال   بهذانبين في المثل

وثقتهم          وتمكنهم بها اغترارهم مع سريعا أهلها عن بمواعيدهاالدنيا

هرب           لمن والطلب طلبها ممن الهرب طبعها من فإن عنهم وتفلتها

ضرب    وقد من          اللهمنها آَية ما غير في الرض بنبات الدنيا مثل تعالى

سورة      في فقال العزيز الدنيا (     الكهفكتابه الحياة مثل لهم واضرب

الرض         نبات به فاختلط السماء من أنزلناه تذروه  فأصبحكماء هشيما

    ( الزمر        سورة في وكذا مقتدرا شيء كل على الله وكان الرياح

حدثني          والحديد جرير بن وقال الدنيا الحياة مثل بذلك الله يضرب

عبد    حدثنا عبد         العزيزالحارث عن دينار بن عمرو عن عيينة بن حدثنا

بن         الرحمن عبد بن بكر أبي بن قال   الحارثالرحمن هشام بن
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أهلها           وظن وازينت المنبر على يقرأ الحكم بن يعني مروان سمعت

قد           أنهم قال أهلها بذنوب إل ليهلكهم الله كان وما عليها قادرون

في    وليست عباس       المصحفقرأتها بن الله عبد بن عباس فقال

عباس         بن إلى فارسلوا عباس بن يقرؤها أقرأني  فقالهكذا هكذا

تعالى           ( وقوله للتفسير زيدت وكأنها غريبة قراءة وهذه كعب بن أبي

زوالها     )       والله وسرعة الدنيا تعالى ذكر لما الَية السلم دار إلى يدعو

الجنة    في الَفات      ودعااليهارغب من أيِ السلم دار وسماها

    ) إلى    يدعو والله فقال والنكبات من   داروالنقائص ويهديِ السلم

نبي    )         ال عن قلبة بي أ عن يوب أ قال مستقيم صراط لى إ يشاء

عينك     قال لتنم لي عيني     وليعقلقيل فنامت أذنك ولتسمع قلبك

ومثل          مثلي لي قيل ثم أذني وسمعت قلبي سيد  ماجئتوعقل كمثل

دخل           الداعي أجاب فمن داعيا وأرسل مأدبة صنع داراثم الداربنى

عنه     وأكل ورضي المأدبة يدخل      السيدمن لم الداعي يجب لم ومن

السيد          عنه يرض ولم المأدبة من يأكل ولم والدار  واللهالدار السيد

مد      مح لداعي وا نة الج بة والمأد سلم هذاال قد   و و سل مر حديث

هلل            متصلجاء  أبي بن سعيد عن يزيد بن خالد عن الليث حديث من
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رضي       الله عبد بن جابر الله       اللهعن رسول علينا خرج قال عنه

عند           يوما وميكائيل رأسي عند جبريل كأن المنام في رأيت إني فقال

أذنك          رجلي سمعت اسمع فقال مثل له اضرب لصاحبه أحدهما يقول

إنما     قلبك عقل بنى        مثلكواعقل ثم دارا اتخذ ملك كمثل أمتك ومثل

بعث         ثم مأدبة فيها جعل ثم بيتا طعامه    رسولفيها إلى الناس يدعو

والدار           الملك فالله تركه من ومنهم الرسول أجاب من السلمفمنهم

ومن          السلم دخل أجابك فمن الرسول يامحمد وأنت الجنة والبيت

السلم   جرير         دخلدخل بن رواه منها أكل الجنة دخل ومن الجنة

عن       العصريِ خليد حدثني قتادة قال    أبيوقال قال مرفوعا الدرداء

له   ال سول كان       مامنر مل ها وبجنبي إل شمس ال يه ف عت طل يوم

خلق    يسمعه إلى        اللهيناديان هلموا الناس أيها يا الثقلين إل كلهم

كثر         مما خير وكفى قل ما إن أيها      وألهىربكم يا قوله في وأنزل قال

   (       ) بن     رواه الَية السلم دار إلى يدعو والله ربكم إلى هلموا الناس

جرير     وبن حاتم أبي

َءن ِذي ّل ْا ّل ُنو َءس َءنى َءأْح ْلُحْس ٌة ا َءد َءيا ِز َء َءو ُق َءول َءه ُهْم َءيْر َءه َءتٌر ُوُجو َءق

َء ّلٌة َءول َءك ِذ ِئ َءلس ْو َءحاُب ُأ ِة َءأْص ّن َءج ْل َءها ُهْم ا َءن ِفي ُدو ِل } 26{ َءخا
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أحسن     يخبر لمن أن الصالح     العملتعالى والعمل باليمان الدنيا في

  ) هل       تعالى كقوله الَخرة الدار في إل  جزاءالحسنى الحسان

عشر )  (  )       بالحسنة العمال ثواب تضعيف هي وزيادة وقوله الحسان

يعطيهم          أمثالها ما ويشمل أيضا ذلك على وزيادة ضعف سبعمائة إلى

من     الجنان في من       القصورالله لهم أخفاه وما عنهم والرضا والحور

النظر        وأعله ذلك من وأفضل أعين زيادة    إلىقرة فانه الكريم وجهه

بفضله           بل بعملهم يستحقونها ل أعطوه ما جميع من ورحمتهأعظم

بكر           أبي عن الكريم وجهه إلى بالنظر الزيادة تفسير رويِ وقد

بن    وحذيفة المسيب       اليمانالصديق بن وسعيد عباس بن الله وعبد

بن         الرحمن وعبد ليلى أبي بن الرحمن وعكرمة  سابطوعبد ومجاهد

ومحمد         والسديِ وقتادة والحسن والضحاك وعطاء سعد بن وعامر

أحاديث        إسحاقبن  فيه وردت وقد والخلف السلف من وغيرهم

النبي    عن المام    فمنكثيرة مارواه عفان  4333 أحمدذلك حدثنا

أبي             بن الرحمن عبد عن البناني ثابت عن سلمة بن حماد ليلىأخبرنا

له         ال رسول أن عنه له ال رضي صهيب لذين   ( تلعن ل ية الَ هذه

النار   )        أحسنوا وأهل الجنة الجنة أهل دخل إذا وقال وزيادة الحسنى

مناد    نادى أن         ياالنار يريد موعدا الله عند لكم إن الجنة أهل
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يثقل      ألم وماهو فيقولون وجوهنا   موازينناينجزكموه يبيض ألم

الحجاب          لهم فيكشف قال النار من ويجرنا الجنة فينظرونويدخلنا

أقر             ول إليه النظر من إليهم أحب شيئا الله أعطاهم ما فوالله إليه

مسلم   وهكذالعينهم  حماد      181رواه حديث من الئمة من وجماعة

حدثني        جرير بن وقال به سلمة قال     يونسبن وهب بن أخبرنا قال

أبا            سمع أنه الهجيمي تميمة أبي عن أبان عن شبيب موسىأخبرني

الله      رسول عن يحدث مناديا     إنالشعريِ القيامة يوم يبعث الله

يسمع       بصوت الجنة أهل يا وعدكم    أولهميناديِ الله إن وآَخرهم

وجه         إلى النظر والزيادة الجنة فالحسنى وزيادة عز الرحمنالحسنى

أبي             عن الهذلي بكر أبي حديث من حاتم أبي بن أيضا ورواه وجل

الهجيمي   إبراهيم         بهتميمة حدثنا حميد بن حدثنا أيضا جرير بن وقال

عطاء        عن جريج بن عن المختار النبي      عنبن عن عجرة بن كعب

)    في      ) وجه   إلى النظر قال وزيادة الحسنى أحسنوا للذين قوله

أبي           عزالرحمن  بن عمر حدثنا الرحيم عبد بن حدثنا أيضا وقال وجل

سمع      عمن زهيرا سمعت أنه      أباسلمة كعب بن أبي حدثنا العالية

الله    رسول وجل     ( عنسأل عز الله الحسنى  للذينقول أحسنوا

168



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
          ( وجل  عز الله وجه إلى النظر والزيادة الجنة الحسنى قال وزيادة

يرهق           (  ورواه ول تعالى وقوله به زهير حديث من أيضا حاتم أبي بن

أيِ  )   قتر وجوه       قتاموجوههم يعتريِ كما المحشر عرصات في وسواد

ول     (   والغبرة القترة من الفجرة ل )     ذلةالكفرة أيِ وصغار هوان أيِ

كما            هم بل الظاهر في ول الباطن في إهانة لهم قاليحصل

(   تعالى الله    فوقاهم حقهم نضرة    شرفي ولقاهم اليوم ذلك

الله )           جعلنا قلوبهم في وسرورا وجوههم في نضرة أيِ منهموسرورا

آَمين    ورحمته بفضله

َءن ِذي ّل َءوا

ْا ُبو َءس َءئاِت َءك ّي َءزاء الّس ٍة َءج َءئ ّي َءها َءس ِل ْث ُهْم ِبِم ُق َءه َءتْر ّلٌة َءو ُهم ّما ِذ َءن َءل ّم

ِه ّل ٍم ِمْن ال َءما َءعاِص ّن َءأ َءيْت َءك ْغِش ُهْم ُأ ُه ًا ُوُجو َءطع َءن ِق ْيِل ّم ّل ًا ال ِلم ْظ ُم

َءك ِئ َءلس ْو َءحاُب ُأ ِر َءأْص ّنا َءها ُهْم ال َءن ِفي ُدو ِل } 27{ َءخا

السعداءالذين      لما حال عن تعالى الحسنات  يضاعفأخبر لهم

عدله          تعالى فذكر الشقياء حال بذكر عطف ذلك على ويزدادون

وترهقهم         ( وأنهفيهم  ذلك على يزيدهم ل بمثلها السيئة على يجازيهم

وتعلوهم)     تعتريهم قال      ذلةأيِ كما منها وخوفهم معاصيهم من
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  ( الَية(        الذل من خاشعين عليها يعرضون ( وقالوتراهم ول   تعالى

تشخص          ليوم يؤخرهم إنما الظالمون يعمل عما غافل الله تحسبن

(   البصارفيه     ( من     لهم ما وقوله الَيات رؤوسهم مقنعي مهطعين

مانع   )    أيِ عاصم من يقول      ( ولالله تعالى كقوله العذاب يقيهم واق

إلى        لوزر كل المفر أين يومئذ ) ربكالنسان وقوله    المستقر يومئذ

       ( في(     وجوههم سواد عن إخبار الَية وجوههم أغشيت الداركأنما

       ) الذين    فأما وجوه وتسود وجوه تبيض يوم تعالى كقوله الَخرة

وجوههم   كنتم      أكفرتماسودت بما العذاب فذوقوا إيمانكم بعد

ففي       وجوههم ابيضت الذين وأما خالدون    رحمةتكفرون فيها هم الله

ووجوه)   (        مستبشرة ضاحكة مسفرة يومئذ وجوه تعالى يومئذوقوله

  ( الَية   غبرة عليها

َءم ْو َءي ُهْم َءو َءنْحُشُر

ًا ُقوُل ُثّم َءجِميع َءن َءن ِذي ّل ْا ِل ُكو َءر ُكْم َءأْش َءن َءكا ُتْم َءم ُكْم َءأن ُؤ َءكآ َءر َءنا َءوُش ْل ّي َءز َءف

ُهْم َءن ْي َءل َءب َءقا ُهم َءو ُؤ َءكآ َءر ُتْم ّما ُش َءنا ُكن ّيا َءن ِإ ُدو ُب ْع َءفى28{ َءت َءك َءف ِه }  ّل ِبال

ًا ِهيد َءنا َءش َءن ْي ُكْم َءب َءن ْي َءب ّنا ِإن َءو ُكْم َءعْن ُك ِت َءد َءبا َءن ِع ِلي ِف َءغا }29{ َءل

َءك ِل َءنا ُلو ُه ْب ْفٍس ُكّل َءت َءفْت ّما َءن َءل ْا َءأْس ّدو َءلى َءوُر ِه ِإ ّل ُهُم ال َء ْول َءم

ّق َءح ْل َءضّل ا ُهم َءو ْن ْا ّما َءع ُنو َءن َءكا َءتُرو ْف }30{ َءي
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)   يقول    ) أهل   أيِ نحشرهم ويوم وإنس    الرضتعالى جن من كلهم

  )  (       ) نقول    ثم أحدا منهم نغادر فلم وحشرناهم كقوله وفاجر وبر

عن  )          للذين فيه امتازوا معينا مكانا وهم أنتم الزموا أيِ الَية أشركوا

المؤمنين   وقوله  (     ) كقولهمقام المجرمون أيها اليوم وامتازوا تعالى

يومئذ(      الساعة تقوم ( يتفرقونويوم     ( يومئذ  الخرى الَية وفي

        ( جاء  إذا يكون وهذا صدعين يصيرون أيِ تبارك الربيصدعون

الله          إلى المؤمنون يستشفع ذلك قيل ولهذا القضاء لفصل وتعالى

أن   الحديث        يأتيتعالى وفي هذا مقامنا من ويريحنا القضاء لفصل

كوم       على القيامة يوم نحن في     فوقالَخر تعالى الله وقال الناس

المشركين         به يأمر عما إخبارا الكريمة الَية القيامة  وأوثانهمهذه يوم

    ( أنكروا(       أنهم الَية بينهم فزيلنا وشركاؤكم أنتم عبادتهممكانكم

  )    (     ) تبرأ    إذ وقوله الَية بعبادتهم سيكفرون كل كقوله منهم وتبرءوا

دون    )  (      اتبعواالذين  من يدعو ممن أضل ومن وقوله اتبعوا الذين من

له      يستجيب ل من وإذا       إلىالله غافلون دعائهم عن وهم القيامة يوم

  ( الَية      أعداء لهم كانوا الناس عن     وقولهحشر إخبارا الَية هذه في

ادعائهم         عند عابديهم فيه راجعوا فيما الشركاء فكفى ( عبادتهمقول

بها    )           نعلم ول بها نشعر كنا ما أيِ الَية وبينكم بيننا شهيدا وإنمابالله

أنا            وبينكم بيننا شهيد والله بكم ندريِ ل حيث من تعبدوننا كنتم
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إلى   هذا        عبادتنامادعوناكم وفي بذلك منكم ولرضينا بها أمرناكم ول

الذين     للمشركين عظيم ول       عبدواتبكيت يسمع ل ممن غيره الله مع

ول          بذلك يأمرهم ولم شيئا عنهم يغني ول بل    رضييبصر أراده ول به

الحي            عبادة تركوا وقد إليه يكونون ما أحوج وقت منهم القيومتبرأ

أرسل           وقد شيء بكل العليم شيء كل على القادر البصير السميع

كتبه    وأنزل ما         آَمرارسله عبادة عن ناهيا له شريك ل وحده بعبادته

   ) بعثنا     ولقد تعالى قال كما الله      فيسواه اعبدوا أن رسول أمة كل

حقت          من ومنهم الله هدى من فمنهم الطاغوت عليهواجتنبوا

الضللة

من  (    وقال أرسلنا وما إله        قبلكتعالى ل أنه إليه نوحي إل رسول من

أرسلنا   )  (     من واسأل وقال فاعبدون أنا أجعلنا    منإل رسلنا من قبلك

    ( وأقسام      أنواع والمشركون يعبدون آَلهة الرحمن دون كثيرونمن

هم            فيما عليهم ورد وأقوالهم أحوالهم وبين كتابه في الله ذكرهم قد

رد    أتم )  وقولهفيه        ) في   أيِ أسلفت ما نفس كل تبلو هنالك تعالى

تختبر      القيامة يوم الحساب من     كلموقف سلف ما وتعلم نفس

  (     ) وقال       السرائر تبلى يوم تعالى كقوله وشر خير من تعالىعملها

   )    ( يوم(        له ونخرج تعالى وقال وأخر قدم بما يومئذ النسان ينبأ

عليك        كتاباالقيامة  اليوم بنفسك كفى كتابك اقرأ منشورا يلقاه
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هنالك )    (   بعضهم قرأ وقد وفسرها     ) تبلوحسيبا أسلفت ما نفس كل

من          قدمت ما تتبع بمعنى بعضهم وفسرها بالقراءة وشر خيربعضهم

كان            من فيتبع تعبد كانت ما أمة كل لتتبع بحديث بعضهم وفسرها

الشمس   كان         الشمسيعبد من ويتبع القمر القمر يعبد كان من ويتبع

الحديث     الطواغيت الطواغيت (    وقولهيعبد مولهم  الله إلى وردوا

العدل )          الحكم الله إلى كلها المور ورجعت أيِ وأدخل ففصلهاالحق

   (    ) عن       ذهب أيِ عنهم وضل النار النار وأهل الجنة الجنة أهل

افتراء  )       ماكانواالمشركين (  الله دون من يعبدون ماكانوا أيِ يفترون

عليه 

ُكم َءمن ُقْل ُق َءيْرُز

َءن ِء ّم َءما َءلْرِض الّس ِلُك َءأّمن َءوا َءع َءيْم َءر الّسْم َءصا ْب َءل َءمن وا ِرُج َءو ُيْخ

َءحّي ْل َءن ا ّيِت ِم َءم ْل ِرُج ا ُيْخ َءت َءو ّي َءم ْل َءن ا َءحّي ِم ْل َءمن ا ّبُر َءو َءد َءر ُي َءلْم ا

َءن ُلو ُقو َءي َءس ّلُه َءف ُقْل ال َء َءف َءفل َءن َءأ ُقو ّت ُكُم31{ َءت ِل َءذ َءف ّلُه }  ُكُم ال ّب ّق َءر َءح ْل ا

َءذا َءما َءد َءف ْع ّق َءب َءح ْل ّ ا َءُل ِإل ّنى الّضل َءأ َءن َءف ُفو َءر َءك32{ ُتْص ِل َءذ َءك  {

ّقْت َءمُت َءح ِل َءك َءك ّب َءلى َءر َءن َءع ِذي ّل ْا ا ُقو َءس ُهْم َءف ّن أ
َء َء َءن ل ُنو ْؤِم }33{ ُي

على       يحتج وربوبيته بوحدانيته باعترافهم المشركين على تعالى

إلهيته   والرض  (       )فقالوحدانية السماء من يرزقكم من قل تعالى
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ماء         السماء من ينزل الذيِ ذا من شقا   المطرأيِ الرض فيشق

ونخل     (      وزيتونا وقضبا وعنبا حبا منها فيخرج ومشيئته وحدائقبقدرته

الذيِ   ) (    ) (   ) (    هذا أمن الله فسيقولون الله مع أإله وأبا وفاكها غلبا

) يرزقكم      )   ( أيِ     والبصار السمع يملك أمن وقوله رزقه أمسك إن

القوة     هذه وهبكم بها      السامعةالذيِ لذهب شاء ولو الباصرة والقوة

الذيِ    (     هو قل تعالى كقوله إياها السمع   أنشأكمولسلبكم لكم وجعل

       )    ( سمعكم  الله أخذ إن أرأيتم قل وقال الَية )وأبصاركموالبصار  

(          ) الحي   من الميت ويخرج الميت من الحي يخرج ومن وقوله الَية

بقدرته   ذلك        العظيمةأيِ في الخلف ذكر تقدم وقد العميمة ومنته

 ) وقوله       كله لذلك عامة الَية )   ومنوأن بيده    من أيِ المر يدبر

المتصرف          وهو عليه يجار يجيرول وهو شيء كل الذيِ الحاكمملكوت

   ) في         من يسأله يسئلون وهم يفعل عما يسئل ول لحكمه لمعقب

)   والرضالسماوات  العلويِ       كله فالملك شأن في هو يوم كل

وإنس       ملئكة من فيهما وما له    وجانوالسفلي عبيد إليه فقيرون

ذلك  (   )      يعلمون وهم أيِ الله فسيقولون لديه به  (ويعترفونخاضعون

         ( بآرائكم    غيره معه تعبدوا أن منه تخافون أفل أيِ تتقون أفل فقل

اعترفتم  (     )     وجهلكم الذيِ فهذا أيِ الَية الحق ربكم الله فذلكم وقوله

ذلك    فاعل يفرد        كلهبأنه أن يستحق الذيِ الحق وإلهكم ربكم هو
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ل (      )       باطل سواه معبود فكل أيِ الضلل إل الحق بعد فماذا بالعبادة

فكيف       (   )    أيِ تصرفون فأنى له شريك ل واحد هو إل عن تصرفونإله

كل            خلق الذيِ الرب أنه تعلمون وأنتم سواه ما عبادة إلى عبادته

على     (     والمتصرفشيء  ربك كلمة حقت كذلك وقوله شيء كل في

     ( كفر   كما أيِ الَية فسقوا على   هؤلءالذين واستمروا المشركون

بأنه          يعترفون أنهم مع غيره الله مع وعبادتهم الرازق الخالقشركهم

حقت          فلهذا بتوحيده رسله بعث الذيِ وحده الملك في المتصرف

كلمة   (  اللهعليهم بلى        قالوا كقوله النار ساكني من أشقياء أنهم

على      العذاب كلمة حقت ) الكافرينولكن  

ُكم ِمن َءهْل ُقْل ِئ َءكآ َءر ُأ ّمن ُش َءد ْب َءق َءي ْل َءخ ْل ُه ُثّم ا ُد ِعي ّلُه ُقِل ُي ُأ ال َءد ْب َءي

َءق ْل َءخ ْل ُه ُثّم ا ُد ِعي ّنى ُي َءأ َءن َءف ُكو َءف ْؤ ُقْل34{ ُت ُكم ِمن َءهْل }  ِئ َءكآ َءر ِديِ ّمن ُش ْه َءي

َءلى ّق ِإ َءح ْل ّلُه ُقِل ا ِديِ ال ْه ّق َءي َءح ْل َءمن ِل َءف ِديِ َءأ ْه َءلى َءي ّق ِإ َءح ْل ّق ا َءح َءأن َءأ

َءع َءب ّت ّ َءأّمن ُي َءيِ ل ّد ِه ّ َءي َءدى َءأن ِإل ْه َءما ُي ُكْم َءف َءف َءل ْي َءن َءك ُكُمو }35{ َءتْح

َءما ُع َءو ِب ّت ُهْم َءي َءثُر ْك ّ َءأ ًا ِإل ّن ّظّن َءإّن َءظ َء ال ِني ل ْغ َءن ُي ّق ِم َءح ْل ًا ا ْيئ َءه ِإّن َءش ّل ال

َءليٌم َءما َءع َءن ِب ُلو َءع ْف }36{ َءي

فيما    وهذا لدعواهم الصنام     أشركواإبطال من وعبدوا غيره بالله

ثم (          الخلق يبدؤ من شركائكم من هل قل بدأ )   يعيدهوالنداد من أيِ
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ويفرق           الخلئق من فيهما ما ينشىء ثم والرض السماوات هذه خلق

خلقا          أجرام الخلق يعيد ثم فيهما ما بفناء ويبدلهما والرض السماوات

          (    ) له  شريك ل وحده به ويستقل هذا يفعل الذيِ هو الله قل جديدا

     ( عن(    تصرفون فكيف أيِ تؤفكون الباطل   طريقفأنى إلى الرشد

أيِ(             )  للحق يهديِ الله قل الحق إلى يهديِ من شركائكم من هل قل

يهديِ          أنتم وإنما ضال هداية على تقدر ل شركاءكم أن تعلمون

ويقلب    والضلل لإله       القلوبالحيارى الذيِ الله الرشد إلى الغي من

يتبع  (         أن أحق الحق إلى يهديِ أفمن هو يهديِ      )أمنإل أن إل يهديِ ل

أم            العمى بعد ويبصر الحق إلى يهديِ الذيِ العبد أفيتبع ل الذيِأيِ

عن             إخبارا تعالى قال كما وبكمه لعماه يهدى أن إل شيء إلى يهديِ

أنه   عنك (            قالإبراهيم يغني ول يبصر ول يسمع ل ما تعبد لم أبت يا

 )    ( لقومه  وقال )أتعبدونشيئا تعملون        وما خلقكم والله تنحتون ما

   ) لكم       فما وقوله الَيات من ذلك غير )  كيفإلى فما   أيِ تحكمون

وعدلتم            خلقه وبين الله بين سويتم كيف بعقولكم يذهب أن هذابالكم

الحاكم           المالك جلله جل الرب أفردتم وهل وهذا هذا وعبدتم بهذا

من   ثم       الضللةالهاديِ والنابة الدعوة إليه وأخلصتم وحده بالعبادة

يتبعون      ل أنهم تعالى ظن        فيبين هو وإنما برهانا ول دليل هذا دينهم

عنهم         يغني ل وذلك وتخيل توهم أيِ (    شيئامنهم بما  عليم الله إن
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أنه )          أخبر تعالى لنه شديد ووعيد لهم تهديد على سيجازيهميفعلون

الجزاء    أتم ذلك

َءما َءن َءو َءذا َءكا ُقْرآَُن َءهس ْل َءرى َءأن ا َءت ْف ُدوِن ِمن ُي

ِه ّل ِكن ال َءلس َءق َءو ِدي ِذيِ َءتْص ّل َءن ا ْي ِه َءب ْي َءد َءل َءي ْفِصي َءت َءتاِب َءو ِك ْل َء ا َءب ل ْي َءر

ِه َءن ّرّب ِمن ِفي َءلِمي َءعا ْل َءأْم37{ ا َءن }  ُلو ُقو ُه َءي َءرا َءت ْف ْا ُقْل ا ُتو ْأ ٍة َءف َءر ِبُسو

ِه ِل ْث ْا ّم ُعو ْد ُتم َءمِن َءوا ْع َءط َءت ِه ُدوِن ّمن اْس ّل ُتْم ِإن ال َءن ُكن ِقي ِد }38{ َءصا

ْا َءبْل ُبو ّذ َءما َءك ْا َءلْم ِب ُطو ِه ُيِحي ْلِم ِع َءلّما ِب ِهْم َءو ِت أ
ْ ُلُه َءي ِوي ْأ َءك َءت ِل َءذ َءب َءك ّذ َءك

َءن ِذي ّل ِهْم ِمن ا ِل ْب ُظْر َءق َءف َءفان ْي َءن َءك َءبُة َءكا ِق َءن َءعا ِلِمي ّظا }39{ ال

ُهم ْؤِمُن ّمن َءوِمن ِه ُي ُهم ِب ْن ّ ّمن َءوِم ْؤِمُن ل ِه ُي َءك ِب ّب َءر َءلُم َءو ْع َءأ

َءن ِدي ْلُمْفِس }40{ ِبا

ل      هذا وأنه القرآَن لعجاز بعشر      يستطيعبيان ول بمثله يأتوا أن البشر

وبلغته         بفصاحته لنه مثله من بسورة ول وحلوته ووجازتهسور

والَخرة          الدنيا في النافعة والغريزة العزيزة المعاني على لواشتماله

ول               صفاته في ول ذاته في شيء يشبهه ل الذيِ الله عند من إل تكون

أفعاله   تعالى         (وأقوالهفي قال ولهذا المخلوقين كلم يشبه ل فكلمه

أن      القرآَن هذا كان ل    )     يفترىوما القرآَن هذا مثل أيِ الله دون من

كلم         هذا وليشبه الله عند من إل (   البشريكون الذيِ  تصديق ولكن
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لما  )          ومبينا عليه ومهيمنا المتقدمة الكتب من أيِ يديه فيها وقعبين

    ) فيه      لريب الكتاب وتفصيل وقوله والتبديل والتأويل التحريف من

رب   )       العالمينمن شافيا  بيانا والحرام والحلل الحكام وبيان أيِ

من      فيه لمرية حقا حديث      اللهكافيا في تقدم كما العالمين رب

ما           خبر فيه طالب أبي بن علي عن العور ونبأ قبلكمالحارث

فيما           وحكم سيأتي وعما سلف عما خبر أيِ مابينكم وفصل مابعدكم

الناس   افتراه      (   بالشرعبين يقولون أم وقوله ويرضاه الله يحبه الذيِ

وادعوا      مثله بسورة فأتوا كنتم      منقل إن الله دون من استطعتم

         ( هذا  أن في وشككتم وافتريتم إدعيتم إن أيِ الله  منصادقين عند

جاء             وقد مثلكم بشر فمحمد محمد عند من هذا إن ومينا كذبا وقلتم

هذا          زعمتمفيما  جنس من أيِ مثله بسورة أنتم فأتوا القرآَن بهذا

ذلك     على واستعينوا وهذا       بكلالقرآَن وجان إنس من عليه قدرتم من

تحداهم         تعالى فإنه التحديِ في الثالث المقام كانوا  ودعاهمهو إن

به            جاء ما بنظير فليعارضوه محمد عند من أنه دعواهم في صادقين

ذلك        وليستعينواوحده  على يقدرون ل أنهم وأخبر شاءوا بمن

تعالى     (  فقال إليه لهم على     قلولسبيل والجن النس إجتمعت لئن

ولوكان          بمثله يأتون ل القرآَن هذا بمثل يأتوا لبعض بعضهمأن

)     ظهيرا إلى  معهم تقاصر سورة      عشرثم أول في فقال منه سور
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         ) مثله  سور بعشر فأتوا قل افتراه يقولون أم وادعوا مفترياتهود

    ( سورة         إلى تنازل ثم صادقين كنتم إن الله دون من استطعتم من

في   (       هذهفقال مثله   بسورة فأتوا قل افتراه يقولون أم السورة

الله       دون من استطعتم من سورة   )   إنوادعوا في وكذا صادقين كنتم

ل          أنهم وأخبر منه بسورة تحداهم مدنية وهي ذلك يستطيعونالبقرة

   (         ) وقد   هذا الَية النار فاتقوا تفعلوا ولن تفعلوا لم فإن فقال أبدا

في        كانت المنتهى إليها ومعلقاتهم وأشعارهم سجاياهم من الفصاحة

جاءهم     ولكن الباب آَمن          منهذا من آَمن ولهذا به لحد قبل ل ما الله

الكلم        هذا بلغة من عرف بما وإفادته   وحلوتهمنهم وطلوته وجزالته

وأتبعهم         له وأفهمهم به الناس أعلم فكانوا له  لهوبراعته وأشدهم

فعله           الذيِ هذا أن السحر بفنون بعلمهم السحرة عرف كما انقيادا

وأن           عليهموسى  الله من مرسل مسدد مؤيد عن إل يصدر ل السلم

إل      لبشر يستطاع ل بعث      بإذنهذا السلم عليه عيسى وكذلك الله

فكان        المرضى ومعالجة الطب علماء زمان الكمه يبرىءفي

والدواء          للعلج لمدخل هذا ومثل الله بإذن الموتى ويحيي والبرص

في          فعرففيه  جاء ولهذا ورسوله الله عبد أنه منهم عرف من

له     ال سول ر عن صحيح نهال من     أ نبي مامن ياءقال قد  النب و إل
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وحيا            أوتيته الذيِ كان وإنما البشر مثله على ماآَمن الَيات من أوتي

لم         (    أوحاه بما كذبوا بل وقوله تابعا أكثرهم أكون أن فأرجو إلي الله

بعلمه   )      ولمايحيطوا ولم    بالقرآَن هؤلء كذب بل يقول تأويله يأتهم

   ) يأتهم    ولما عرفوه ول )     تأويلهيفهموه من  مافيه يحصلوا ولم أيِ

 ) وسفها          جهل به تكذيبهم حين إلى الحق ودين كذب كذلكالهدى

    )      ( عاقبة    كان كيف فانظر السالفة المم من أيِ قبلهم من الذين

 ( وعلوا       أيِالظالمين  ظلما رسلنا بتكذيبهم أهلكناهم كيف فانظر

أيها      فاحذروا وجهل وعنادا أصابهم    المكذبونوكفرا ما يصيبكم أن

      (      ) الذين  هؤلء ومن أيِ الَية به يؤمن من ومنهم إليهم بعثتوقوله

ومنهم          (  به أرسلت بما وينتفع ويتبعك القرآَن بهذا يؤمن من يامحمد

ل   (  يؤمنمن        ( أعلم   وربك عليه ويبعث ذلك على يموت بل به

بمن )      أعلم وهو أيِ يستحق    يستحقبالمفسدين ومن فيهديه الهداية

كل           يعطي بل يجور ل الذيِ العادل وهو فيضله يستحقه ماالضللة

هو        إل لإله وتنزه وتقدس وتعالى تبارك

ِإن َءك َءو ُبو ّذ ُقل َءك ِلي ّلي َءف َءم ُكْم َءع َءل ُكْم َءو ُل َءم َءع

ُتْم َءن َءأن ُئو ِري َءمُل ِمّما َءب ْع ْا َءأ َءن َءأ ٌء َءو ِريِ َءن ّمّما َءب ُلو َءم ْع ُهم41{ َءت ْن َءوِم ّمن } 

َءن ُعو َءتِم َءك َءيْس ْي َءل َءت ِإ َءأن َءف ُع َءأ ْو الّصّم ُتْسِم َءل ْا َءو ُنو َء َءكا َءن ل ُلو ِق ْع }42{ َءي
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ُهم ُظُر ّمن َءوِمن َءك َءين ْي َءل َءت ِإ َءأن َءف ِديِ َءأ ْه َءي َءت ُعْم ْل ْو ا َءل ْا َءو ُنو َءكا

َء َءن ل ْبِصُرو ِإّن43{ ُي َءه }  ّل َء ال ِلُم ل ْظ َءس َءي ّنا ًا ال ْيئ ِكّن َءش َءلس َءو

َءس ّنا ُهْم ال َءس ُف َءن َءأن ِلُمو ْظ كذبك وإن لنبيهتعالى  يقول}44{ َءي

(    هؤلءالمشركون ولكم      عملي لي فقل عملهم ومن منهم فتبرأ

قل )   (   تعالى كقوله إلى       ) ياعملكم تعبدون ما أعبد ل الكافرون أيها

وأتباعه      الخليل إبراهيم وقال (  لقومهمآَخرها برآَء   إنا المشركين

من      )   (    ومنهم وقوله الَية الله دون من تعبدون ومما يستمعونمنكم

       ( والحاديث  العظيم والقرآَن الحسن كلمك يسمعون أيِ إليك

الفصيحة   هذا      النافعةالصحيحة وفي والبدان والديان القلوب في

ول        إليك ذلك ليس ولكن عظيمة على    إليهمكفاية تقدر ل فإنك

إل            هؤلء هداية على تقدر ل فكذلك الطرش وهو الصم أنإسماع

أعطاك (     )       ما وإلى إليك ينظرون أيِ إليك ينظر من ومنهم يشاءالله

التؤدة    من الظاهرة     والسمتالله والدللة العظيم والخلق الحسن

والنهى      البصائر لولي نبوتك غيرهم    وهؤلءعلى ينظر كما ينظرون

بل           لغيرهم يحصل كما شيء الهداية من لهم يحصل المؤمنونول

الحتقار          ( بعين إليك ينظرون الكفار وهؤلء الوقار بعين إليك ينظرون

)        رأوكوإذا  يظلم      ل أنه تعالى أخبر م ث الَية هزوا إل يتخذونك إن
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قد      كان وإن شيئا به         هدىأحدا وفتح العمى من به وبصر هدى من به

به         وأضل غلفا وقلوبا صما وآَذانا عميا فهو   عنأعينا آَخرين اليمان

وهم            يفعل عما يسئل ل الذيِ يشاء بما ملكه في المتصرف الحاكم

(    يسئلون يظلم        ل الله إن تعالى قال ولهذا وعدله وحكمته لعلمه

ولكن    شيئا ذر   )     الناسالناس أبي عن الحديث وفي يظلمون أنفسهم

النبي   وجل      فيماعن عز ربه عن الظلم   ياعباديِيرويه حرمت إني

بينكم    وجعلته نفسي على

قال      محرما أن إلى تظالموا أعمالكم     فيفل هي إنما ياعباديِ آَخره

فليحمد          خيرا وجد فمن إياها أوفيكم ثم لكم وجد  اللهأحصيها ومن

مسلم         رواه نفسه إل يلومن فل ذلك بطوله  2577غير

َءم ْو َءي ُهْم َءو َءأن َءيْحُشُر ْا ّلْم َءك ُثو َءب ْل ّ َءي ِإل

َءعًة َءن َءسا ِر ّم َءها ّن َءن ال ُفو َءر َءعا َءت ُهْم َءي َءن ْي ْد َءب َءر َءق َءن َءخِس ِذي ّل ْا ا ُبو ّذ َءقاء َءك ِل ِه ِب ّل ال

َءما ْا َءو ُنو َءن َءكا ِدي َءت ْه } 45{ ُم

إلى         يقول أجداثهم من وحشرهم الساعة قيام للناس مذكرا تعالى

القيامة  (  ما  )   (    ويومعرصات يرون يوم كأنهم كقوله الَية يحشرهم

    )   ( لم        يرونها يوم كأنهم وكقوله نهار من ساعة إل يلبثوا لم يوعدون

ينفخ     )   (    يوم تعالى وقال ضحاها أو عشية إل ونحشر  فييلبثوا الصور
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أعلم           نحن عشرا إل لبثتم إن بينهم يتخافتون زرقا يومئذ المجرمين

)  يقولونبما  تعالى          وقال يوما إل لبثتم إن طريقة أمثلهم يقول إذ

الساعة(     تقوم ) يقسمويوم الَيتين      ساعة غير مالبثوا المجرمون

الدنيا        الحياة استقصار على دليل كله كقوله   فيوهذا الَخرة الدار

بعض(              أو يوما لبثنا قالوا سنين عدد الرض في لبثتم كم يومقال

 ( وقوله            تعلمون كنتم أنكم لو قليل إل لبثتم إن قال العادين فاسئل

)       بينهميتعارفون(   لبعض  بعضهم والقرابات الَباء البناء يعرف أيِ

كل       ولكن الدنيا في كانوا (    مشغولكما الصور   في نفخ فإذا بنفسه

يسأل   )    (    ول تعالى وقال الَية بينهم أنساب الَيات  ) حميمفل حميما

 (           ) مهتدين  كانوا وما الله بلقاء كذبوا الذين خسر قد كقولهوقوله

أل (   )        القيامة يوم وأهليهم أنفسهم خسروا لنهم للمكذبين ويل تعالى

هو   بينه         الخسرانذلك فرق من خسارة من أعظم خسارة ول المبين

الحسرة     يوم أحبته  والندامةوبين

ِإّما َءك َءو ّن َءي ِر َءض ُن ْع ِذيِ َءب ّل ُهْم ا ُد ِع ْو َءن َءك َءأ ّن َءي ّف َءو َءت َءن

َءنا ْي َءل ِإ ُهْم َءف ُع ّلُه ُثّم َءمْرِج ٌد ال ِهي َءلى َءش َءن َءما َءع ُلو َءع ْف ُكّل46{ َءي ِل َءو  {

ٍة َءذا ّرُسوٌل ُأّم ِإ ُهْم َءجاء َءف ُل َءي َءرُسو ُهم ُقِض َءن ْي ِقْسِط َءب ْل ُهْم ِبا َءو

َء َءن ل َءلُمو ْظ } 47{ ُي
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لرسوله    يقول مخاطبا الذيِ(     تعالى بعض نرينك أيِ ) نعدهموإما

مرجعهم       (     ) فإلينا نتوفينك أو منهم عينك لتقر حياتك في منهم ننتقم

قال        مصيرهمأيِ  وقد بعدك أفعالهم على شهيد والله ومنقلبهم

الله    3055الطبراني  عبد حدثنا      بنحدثنا مكرم بن عقبة حدثنا أحمد

أبي          عن الجارود بن داود حدثنا الحنفي بكر بن   السليلأبو حذيفة عن

النبي    عن الحجرة       قالأسيد هذه لدى البارحة أمتي علي عرضت

رجل     فقال وآَخرها فكيف       ياأولها خلق من عليك عرض الله رسول

أني           حتى الطين في لي صوروا فقال يخلق لم بالنسان لعرفمن

ورواه      بصاحبه أحدكم من أبي      3054منهم بن عثمان بن محمد عن

عن   عن           عقبةشيبة المنذر بن زياد عن بكير بن يونس عن مكرم بن

به        أسيد بن حذيفة عن الطفيل (   نحوهأبي رسول   أمة ولكل وقوله

  )       ( قضي    القيامة يوم يعني مجاهد قال رسولهم جاء بينهمفإذا

فكل )    (     )   الَية ربها بنور الرض وأشرقت تعالى كقوله الَية بالقسط

تعرض   وشر        علىأمة خير من أعمالها وكتاب رسولها بحضرة الله

من      وحفظتهم عليهم شاهد أمة     الملئكةموضوع بعد أمة أيضا شهود

الخلق          في المم آَخر كانت وإن الشريفة المة المم   إلوهذه أول أنها

عن           الصحيحين في جاء كما لهم ويقضى بينهم يفصل القيامة يوم
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نحن   أنه اللهرسول  المقضى    الَخرونقال القيامة يوم السابقون

السبق         قصب حازت إنما فأمته الخلئق قبل رسولها بشرفلهم

الدين         يوم إلى دائما عليه وسلمه الله صلوات

َءن ُلو ُقو َءي َءتى َءو َءذا َءم ُد َءهس ْع َءو ْل ُتْم ِإن ا َءن ُكن ِقي ِد َءصا

ُقل48{  { ّ ِلُك ل ْفِسي َءأْم َءن ًا ِل َء َءضّر ًا َءول ْفع ّ َءن ّلُه َءشاء َءما ِإل ُكّل ال ٍة ِل ُأّم

َءجٌل َءذا َءأ ُهْم َءجاء ِإ ُل َءج َء َءأ َءن َءفل ْأِخُرو َءت َءعًة َءيْس َء َءسا َءن َءول ِدُمو ْق َءت }49{ َءيْس

ُتْم ُقْل ْي َءأ َءر أ
ُكْم ِإْن َء َءتا ُبُه َءأ َءذا ًا َءع َءيات ْو َءب ًا َءأ َءهار َءذا َءن ْعِجُل ّما َءت ْنُه َءيْس ِم

َءن ِرُمو ْلُمْج ُثّم50{ ا َءأ َءذا }  َءع َءما ِإ َءق ُتم َءو ْن َءم ِه آَ َءن ِب ْد آَلَ َءق ُتم َءو ِه ُكن ِب

َءن ُلو ْعِج َءت ُثّم51{ َءتْس َءل }  َءن ِقي ِذي ّل ْا ِل َءلُمو ْا َءظ ُقو َءب ُذو َءذا ِد َءع ْل ْلُخ ا

َءن َءهْل ْو َءز ّ ُتْج َءما ِإل ُتْم ِب َءن ُكن ُبو ْكِس } 52{ َءت

كفر     يقول عن مخبرا العذاب    هؤلءتعالى استعجالهم في المشركين

لهم          فائدة ل مما التعيين قبل وقته عن كقوله فيهوسؤالهم

منها(           مشفقون آَمنوا والذين بها يؤمنون ل الذين بها يستعجل

أنها   )        الحقويعلمون وقتها  يعلموا لم وإن وواقعة لمحالة كائنة أيِ

سوله      ر عالى ت شد أر هذا ول نا لىعي قال   ( إ ف لك  قلجوابهم أم ل

         ( على     أقدر ول ماعلمني إل أقول ل أيِ الَية نفعا ول ضرا لنفسي

إليكم           مماشيء  ورسوله عبده فأنا عليه الله يطلعني أن إل به استأثر
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بمجيء    أخبرتكم وقتها      الساعةوقد على يطلعني ولم كائنة وأنها

      (     ) من  مدة قرن لكل أيِ أجل أمة لكل فإذا  العمرولكن مقدرة

 )   (       ) ولن   كقوله يستقدمون ول ساعة يستأخرون فل أجلهم انقضى

)       اللهيؤخر  سيأتيهم      الله عذاب أن أخبر ثم الَية أجلها جاء إذا نفسا

قل  (   فقال نهارا       (    أرأيتمبغتة أو ليل أيِ نهارا أو بياتا عذابه أتاكم أن

منه(     يستعجل كنتم         المجرمونماذا وقد آَلَن به آَمنتم وقع ما إذا أثم

     ( جاءهم   إذا أنهم يعني تستعجلون (  العذاببه أبصرنا   ربنا قالوا

     )     ( قالوا  بأسنا رأوا فلما تعالى وقال الَية وحده  آَمناوسمعنا بالله

بأسنا             رأوا لما إيمانهم ينفعهم يك فلم مشركين به كنا بما سنةوكفرنا

للذين         ) (    قيل ثم الكافرون هنالك وخسر عباده في خلت قد التي الله

ذوقوا   )       عذابظلموا تبكيتا   هذا لهم يقال القيامة يوم أيِ الخلد

إلى  (     يدعون يوم كقوله بها       ناروتقريعا كنتم التي النار هذه دعا جهنم

اصلوها         تبصرون ل أنتم أم هذا أفسحر تصبروا   فاصبرواتكذبون ل أو

 ( تعملون        كنتم ما تجزون إنما عليكم سواء

َءك َءن ُئو ِب َءتن َءيْس َءو

ّق َءح َءو َءأ ّبي ِإيِ ُقْل ُه َءر ّنُه َءو ّق ِإ َءح َءما َءل ُتْم َءو َءن َءأن ِزي ْعِج }53{ ِبُم

ْو َءل ُكّل َءأّن َءو ْفٍس ِل َءمْت َءن َءل َءلْرِض ِفي َءما َءظ َءدْت ا َءت ْف َء ِه ل ْا ِب َءسّرو َءأ َءو
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َءة َءم َءدا ّن ْا َءلّما ال ُو َءأ َءب َءر َءذا َءع ْل َءي ا ُقِض ُهم َءو َءن ْي ِقْسِط َءب ْل ُهْم ِبا َءو

َء َءن ل َءلُمو ْظ } 54{ ُي

الجداث   (   )     يقول من والقيامة المعاد أيِ هو أحق ويستخبرونك تعالى

صيرورة   (       الجسامبعد أنتم   وما لحق إنه وربي إيِ قل ترابا

     ( ترابا  صيرورتكم ليس أيِ كما    بمعجزبمعجزين إعادتكم عن الله

له    (          يقول أن شيئا أراد إذا أمره إنما ف العدم من فيكون  )كنبدأكم

تعالى             الله يأمر أخريان آَيتان إل القرآَن في نظير لها ليس الَية وهذه

( رسوله وقال            سبأ سورة في المعاد أنكر من على به يقسم أن

تأتينا     ل كفروا )  الساعةالذين التغابن      وفي لتأتينكم وربي بلى قل

بلى(          قل يبعثوا لن أن كفروا الذين بما    وربيزعم لتنبؤن ثم لتبعثن

قامت     )        إذا أنه تعالى أخبر ثم يسير الله على وذلك يود القيامةعملتم

  ) الندامة          وأسروا ذهبا الرض بملء الله عذاب من افتدى لو الكافر

يظلمون     )   (    )رأوالما  ل وهم بالحق أيِ بالقسط بينهم وقضي العذاب

ِه ِإّن َءأل ّل َءواِت ِفي َءما ِل َءما َءلْرِض الّس َء َءوا ِإّن َءأل

َءد ْع ِه َءو ّل ّق ال ِكّن َءح َءلس ُهْم َءو َءر َءث ْك َء َءأ َءن ل َءلُمو ْع َءو55{ َءي ُه ِيي }  ُيِميُت ُيْح َءو

ِه ْي َءل ِإ َءن َءو ُعو َءج } 56{ ُتْر
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محالة           يخبر ل كائن حق وعده وأن والرض السماوات مالك أنه تعالى

يحيي   بما        ويميتوأنه العليم ذلك على القادر وأنه مرجعهم وإليه

سائر       في وتمزق الجسام من والقفار   أقطارتفرق والبحار الرض

َءها َءيا ّي أ
ّناُس َء ْد ال ُكم َءق ْت َءظٌة َءجاء ْوِع ّم

ُكْم ّمن ّب َءفاء ّر َءما َءوِش ِر ِفي ّل ُدو ًدى الّص ُه َءمٌة َءو َءرْح َءن َءو ِني ْؤِم ْلُم ّل

ُقْل57{ َءفْضِل }  ِه ِب ّل ِه ال ِت َءم َءرْح ِب َءك َءو ِل َءذ ِب ْا َءف َءرُحو ْف َءي ْل َءو َءف ْيٌر ُه ّمّما َءخ

َءن ُعو َءم }58{ َءيْج

بما      يقول خلقه على ممتنا على    أنزلهتعالى العظيم القرآَن من

من  (         موعظة جاءتكم قد الناس أيها يا الكريم زاجر أيِ ربكمرسوله

  ) وشفاء   الفواحش )    لماعن والشكوك    الشبه من أيِ الصدور في

أيِ           ورحمة وهدى ودنس رجس من فيها ما إزالة به يحصلوهو

والمصدقين          به للمؤمنين ذلك وإنما تعالى الله من والرحمة الهداية

(      بماالموقنين  شفاء     هو ما القرآَن من وننزل تعالى كقوله فيه

يزيد     ول للمؤمنين للذين   )  (   الظالمينورحمة هو قل وقوله خسارا إل

 )     ( تعالى    وقوله الَية وشفاء هدى وبرحمته   قلآَمنوا الله بفضل

         ( ودين   الهدى من الله من جاءهم الذيِ بهذا أيِ فليفرحوا فبذلك

أيِ       (     ) الحق يجمعون مما خير هو به يفرحون ما أولى فإنه فليفرحوا
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وما     الدنيا حطام قال       فيهامن كما لمحالة الذاهبة الفانية الزهرة من

الَية        هذه تفسير في حاتم أبي عن      وذكربن الوليد بن بقية عن بسنده

لما           يقول الكلعي عبد بن أيفع سمعت عمرو بن خراج قدمصفوان

يعد             عمر فجعل له ومولى عمر خرج عنه الله رضي عمر إلى العراق

هي    فإذا ويقول         أكثرالبل تعالى لله الحمد يقول عمر فجعل ذلك من

الله       فضل من والله هذا هو      ورحمتهموله هذا ليس كذبت عمر فقال

 (      ) وبرحمته     الله بفضل قل تعالى الله يقول مما  الَيةالذيِ وهذا

أبي          عن فرواه الطبراني القاسم أبو الحافظ أسنده وقد يجمعون

فذكره        الدمشقيزرعة  بقية عن شريح بن حيوة عن

ُتم ُقْل ْي َءأ َءر أ
َءل ّما َء َءز ّلُه َءأن ُكم ال ّرْزٍق ّمن َءل

ُتم ْل َءع َءج ْنُه َءف ًا ّم َءرام ً َءح َءل َءحل ّلُه ُقْل َءو َءن آَل ِذ ُكْم َءأ َءلى َءأْم َءل ِه َءع ّل ال

َءن َءتُرو ْف َءما59{ َءت َءو َءن َءظّن }  ِذي ّل َءن ا َءتُرو ْف َءلى َءي ِه َءع ّل َءب ال ِذ َءك ْل ا

َءم ْو ِة َءي َءم َءيا ِق ْل َءه ِإّن ا ّل ُذو ال َءلى َءفْضٍل َءل ّناِس َءع ِكّن ال َءلس ُهْم َءو َءر َءث ْك َءأ

َء َءن ل ُكُرو } 60{ َءيْش

ومجاهد    قال عباس بن      والضحاكبن زيد بن الرحمن وعبد وقتادة

فيما        المشركين على إنكارا نزلت وغيرهم يحلون كانواأسلم

لله       (   وجعلوا تعالى كقوله والوصايل والسوائب البحائر من ويحرمون
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)     ذرأمما  أحمد      المام وقال الَيات نصيبا والنعام الحرث 3473من

جعفر     بن محمد أبا      حدثناحدثنا سمعت إسحاق أبي عن شعبة

قال            أبيه عن يحدث نضلة بن مالك بن عوف وهو أتيتالحوص

الله   أيِ          رث وأنارسول من قال نعم قلت مال لك هل فقال الهيئة

البل         من المال كل من قلت قال فقال   والرقيقالمال والغنم والخيل

صحاحا            إبلك تنتج هل قال عليك فلير مال الله آَتاك فتعمد آَذانهاإذا

هذه           وتقول جلودها وتشق بحر هذه فتقول آَذانها فتقطع موسى إلى

لك          وتحرمهاصرم  الله ماآَتاك فإن قال نعم قال أهلك وعلى عليك

ساعدك       من أشد الله ساعد وذكر     وموسىحل موساك من أحد الله

رواه     ثم الحديث أبي       4136تمام عن عيينة بن سفيان الزعراءعن

و         الحوص أبي عمه عن عمرو بن عن     3473عمرو أسد بن بهز عن

عن     سلمة بن وهذا        عبدحماد به الحوص أبي عن عمير بن الملك

تعالى         الله أنكر وقد السناد قويِ جيد أحل    علىحديث ما حرم من

ول             لها لمستند التي والهواء الَراء بمجرد حرم ما أحل أو دليلالله

يفترون        (    الذين وماظن فقال القيامة يوم ذلك على توعدهم ثم عليها

الله   مرجعهم   )       الكذبعلى يوم بهم يصنع إن ماظنهم أيِ القيامة يوم

وقوله    (  القيامة يوم جرير      )   إنإلينا بن قال الناس على فضل لذو الله
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قلت        الدنيا في بالعقوبة معاجلتهم تركه المراد   ويحتملفي يكون أن

في             المنافع من خلقه مما لهم أباح فيما الناس على فضل الدنيالذو

 ) ولكن             دينهم أو دنياهم في لهم ضار هو ما إل عليهم يحرم ولم

ل   )        يشكرونأكثرهم ويضيقون  عليهم به الله أنعم ما يحرمون بل

حلل      بعضا فيجعلون أنفسهم فيه     وبعضاعلى وقع قد وهذا حراما

ابتدعوه         فيما الكتاب وأهل لنفسهم شرعوه فيما فيالمشركون

أحمد             حدثنا أبي حدثنا الَية هذه تفسير في حاتم أبي بن وقال دينهم

الحواريِ    أبي موسى        حدثنابن حدثنا سليمان بن الله عبد حدثنا رباح

  ) إن       وجل عز قوله في الصباح ) اللهبن قال      الناس على فضل لذو

وجل           عز الله ولية بأهل يؤتى القيامة يوم كان يديِ  فيقومونإذا بين

فيقول           الول الصنف من برجل فيؤتى أصناف ثلثة وجل عز الله

وثمارها       لماذاعبديِ  وأشجارها الجنة خلقت يارب فيقول عملت

وما     ونعيمها وحورها فأسهرت    أعددتوأنهارها فيها طاعتك لهل

تعالى          الله فيقول قال إليها شوقا نهاريِ وأظمأت إنما عبديِليلي

من           أعتقتك قد عليك فضلي ومن فادخلها الجنة هذه للجنة عملت

فضلي    ومن جنتي   عليكالنار أدخلك الجنة    فيدخل أن معه ومن هو

عملت         ثمقال  لماذا عبديِ فيقول الثاني الصنف من برجل يؤتى

وخلقت      نارا خلقت يارب ويحمومها   أغللهافيقول وسمومها وسعيرها
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ليلي         فأسهرت فيها معصيتك وأهل لعدائك أعددت وأظمأتوما

فإني            ناريِ من خوفا ذلك عملت إنما عبديِ فيقول منها خوفا نهاريِ

من    أعتقتك هو        النارقد فيدخل جنتي أدخلك أن عليك فضلي ومن

الصنف         من برجل يؤتى ثم الجنة معه لماذا   الثالثومن عبديِ فيقول

ليلي           أسهرت لقد وعزتك إليك وشوقا لك حبا رب فيقول عملت

إنما          وأظمأت عبديِ وتعالى تبارك فيقول لك وحبا إليك شوقا نهاريِ

وشوقا     لي حبا ذا         إليعملت أنا ها ويقول جلله جل الرب له فيتجلى

أن         عليك فضلي من يقول ثم إلي وأبيحك   أعتقكفانظر النار من

معه          ومن هو فيدخل بنفسي عليك وأسلم ملئكتي وأزيرك جنتي

 الجنة

َءما ُكوُن َءو ْأٍن ِفي َءت َءما َءش ُلو َءو ْت ْنُه َءت ُقْرآٍَن ِمن ِم

َء َءن َءول ُلو َءم ْع َءمٍل ِمْن َءت ّ َءع ّنا ِإل ُكْم ُك ْي َءل ًا َءع ُهود ْذ ُش َءن ِإ ِفيُضو ُت

ِه َءما ِفي ْعُزُب َءو َءك َءعن َءي ّب َءقاِل ِمن ّر ْث ٍة ّم َءلْرِض ِفي َءذّر َء ا ِفي َءول

َءماء َء الّس َءر َءول َءغ َءك ِمن َءأْص ِل َءر َءول َءذ َءب ْك ّ َءأ َءتاٍب ِفي ِإل ِبيٍن ِك }61{ ّم

نبيه   يخبر أحواله    أنهتعالى جميع الخلئق   وأحواليعلم وجميع أمته

وبصره            علمه عن يعزب ل وأنه ولحظة وأوان ساعة كل مثقالفي
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منها            أصغر ول الرض في ول السماوات في وصغرها حقارتها في ذرة

إل    أكبر (      فيول إل     يعلمها ل الغيب مفاتح وعنده كقوله مبين كتاب

والبحر       البر في ما ويعلم حبة       وماهو ول يعلمها إل ورقة من تسقط

كتاب           في إل يابس ول رطب ول الرض ظلمات ) مبينفي فأخبر 

الدواب          وكذلك الجمادات من وغيرها الشجار حركة يعلم أنه تعالى

بجناحيه  (         فيالسارحة  يطير طائر ول الرض في دابة من وما قوله

وقال      الية أمثالكم أمم الله        تعالىإل على إل الرض في دابة من وما

       ( بحركات  علمه هذا كان وإذا الَية علمه   هذهرزقها فكيف الشياء

  ) وتوكل        تعالى قال كما بالعبادة المأمورين المكلفين علىبحركات

 ( ولهذا          الساجدين في وتقلبك تقوم حين يراك الذيِ الرحيم العزيز

  ) وما   تعالى تعملون         تكونقال ول قرآَن من منه تتلوا وما شأن في

إذ        شهودا عليكم كنا إل عمل )    تفيضونمن في   تأخذون إذ أيِ فيه

قال          ولهذا سامعون راءون لكم مشاهدون نحن الشيء لماذلك

عن    جبريل تراه         الحسانسأله تكن لم فإن تراه كأنك الله تعبد أن

يراك   فإنه

َءياء ِإّن َءأل ِل ْو ِه َءأ ّل َء ال ْوٌف ل ِهْم َءخ ْي َءل َء َءع َءن ُهْم َءول ُنو َءز َءيْح

َءن62{ ِذي ّل ْا } ا ُنو َءم ْا آَ ُنو َءكا َءن َءو ُقو ّت ُهُم63{ َءي َءل َءرى }  ُبْش ْل ا
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ِة ِفي َءحيا ْل َءيا ا ْن ّد ِفي ال ِة َءو َءر َء الَِخ َءل ل ِدي ْب َءماِت َءت ِل َءك ِه ِل ّل ال

َءك ِل َءو َءذ ْوُز ُه َءف ْل ِظيُم ا َءع ْل }64{ ا

بهم           يخبر فسرهم كما يتقون وكانوا آَمنوا الذين هم أولياءه أن تعالى

كان    من )  تقيافكل     ) فيما      أيِ عليهم خوف ل ف وليا لله كان

  ) ولهم     الَخرة أهوال من )    يحزنونيستقبلونه في  وراءهم ما على

من            واحد وغير عباس وبن مسعود بن الله عبد وقال السلفالدنيا

كما              مرفوع حديث في هذا ورد وقد الله ذكر رؤوا إذا الذين الله أولياء

سعيد         3626 البزارقال  بن محمد حدثنا الرازيِ حرب بن علي حدثنا

بن      يعقوب حدثنا سابق جعفر      عبدبن عن القمي وهو الشعريِ الله

قال            عباس بن عن جبير بن سعيد عن المغيرة أبي يا  قالبن رجل

البزار              قال ثم الله ذكر رؤوا إذا الذين قال الله أولياء من الله رسول

الرفاعي           وقد هشام أبو حدثنا جرير بن وقال مرسل سعيد عن رويِ

حدثنا     فضيل أبو عن        أبيحدثنا زرعة أبي عن القعقاع بن عمارة عن

الله          رضي هريرة أبي عن البجلي جرير بن رسول   عنهعمرو قال قال

هم          إنالله  من قيل والشهداء النبياء يغبطهم عبادا الله عباد من

أموال            رسوليا  غير من الله في تحابوا قوم هم قال نحبهم لعلنا الله

وجوههم    أنساب الناس         نورول خاف إذا يخافون ل نور من منابر على
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قرأ       (  ثم الناس حزن إذا يحزنون عليهم      ألول خوف ل الله أولياء إن

رواه   )    ثم يحزنون هم داود    11132ول أبو جرير  من 3527أيضا حديث

عمارة  عن      بن عن زرعة أبي عن بن     عمروالقعقاع عمر عن جرير بن

النبي       عن عنه الله رضي إسناد    بمثلهالخطاب أيضا إل جيدوهذا

حديث            وفي أعلم والله الخطاب بن وعمر زرعة أبي بين منقطع أنه

أحمد   شهر          5343المام عن بهرام بن الحميد عبد عن النضر أبي عن

عن         غنم بن الرحمن عبد عن حوشب قال    أبيبن قال الشعريِ مالك

له   ال تتصل        يأتيرسول لم قوم ئل القبا نوازع و ناس ال ناء أف من

أرحام   لهم         متقاربةبينهم الله يضع الله في وتصافوا الله في تحابوا

نور      من منابر القيامة يفزعون     فيجلسهميوم ول الناس يفزع عليها

هم          ول عليهم خوف ل الذين الله أولياء مطول  يحزنونوهم والحديث

أحمد    المام عن       6445وقال سفيان أخبرنا الرزاق عبد العمشحدثنا

عن              عنه الله رضي الدرداء أبي عن رجل عن صالح أبي بن ذكوان عن

في  (    فيالنبي  البشرى لهم قال    ) الحياةقوله الَخرة وفي الدنيا

له        ترى أو المسلم يراها الصالحة الرؤيا

عن           وقال العمش عن معاوية أبو حدثنا السائب أبو حدثني جرير بن

195



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
عن    صالح أبي         عطاءأبي عن مصر أهل من رجل عن يسار بن

     ) الحياة    في البشرى لهم قوله في ) الدنياالدرداء قال    الَخرة وفي

ما             شيء عن سألت لقد فقال الَية هذه عن الدرداء أبا رجل سأل

الله          سمعت رسول عنه سأل رجل بعد عنه سأل هي فقالأحدا

الصالحة   الحياة        يراهاالرؤيا في بشراه له ترى أو المسلم الرجل

ثم       الجنة الَخرة في وبشراه بن      رواهالدنيا عن سفيان عن جرير بن

سأل             أنه مصر أهل من رجل عن يسار بن عطاء عن أباالمنكدر

حدثني             جرير بن قال ثم تقدم ما نحو فذكر الَية هذه عن الدرداء

حجاج    حدثنا بهدلة         بنالمثنى بن عاصم عن زيد بن حماد حدثنا منهال

سئل         الدرداء أبا سمعت قال صالح أبي ( عنعن الذين    الَية هذه

المام     )       وقال سواء نحوه فذكر البشرى لهم يتقون وكانوا أحمدآَمنوا

بن            5315 عبادة عن سلمة أبي عن يحيى حدثنا أبان حدثنا عفان حدثنا

أنه   الله   سألالصامت الله     يا فقالرسول قول أرأيت الله رسول

الَخرة (        )  وفي الدنيا الحياة في البشرى لهم سألتني  فقالتعالى لقد

الرؤيا              تلك قبلك أحد قال أو أمتي من أحد عنه سألني ما شيء عن

الطيالسي           الصالحة داود أبو رواه وكذا له ترى أو الرجل 583يراها

عن     القطان عمران عن       يحيىعن الوزاعي ورواه به كثير أبي بن
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بن         علي ورواه فذكره كثير أبي بن أبي    المباركيحيى عن يحيى عن

الله           رسول سأل الصامت بن عبادة عن نبئنا قال هذه عنسلمة

وقال    فذكره بن        بنالَية يحيى حدثنا الحمصي حميد أبو حدثني جرير

عبد        بن عمرو بن عمر حدثنا الله     الحموسيسعيد عبد بن حميد عن

كتاب            في آَية فقال الصامت بن عبادة رجل أتى قال اللهالمزني

 (       ) فقال      الدنيا الحياة في البشرى لهم تعالى الله قول عنها أسألك

ما   ذلك          سألنيعبادة مثل فقال الله نبي عنها سألت قبلك أحد عنها

قبلك      أحد عنها سألني في     الرؤياما المؤمن العبد يراها الصالحة

بن           موسى حديث من رواه ثم له ترى أو بن   عبيدةالمنام أيوب عن

الله            لرسول قال أنه الصامت بن عبادة عن صفوان بن لهم( خالد

الحياة    في )    الدنياالبشرى الَخرة    بشرى عرفنا فقد الَخرة وفي

الرؤيا       قال الدنيا بشرى فما وهي      الصالحةالجنة له ترى أو العبد يراها

من          جزءا سبعين أو جزءا وأربعين أربعة من المام  النبوةجزء وقال

أيضا   عبد          5156أحمد عن عمران أبو حدثنا حماد حدثنا بهز اللهحدثنا

العمل             يعمل الرجل الله رسول يا قال أنه ذر أبي عن الصامت بن

عليه    الناس الله      ويثنونويحمده رسول فقال به عاجل تلكعليه
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مسلم     رواه المؤمن أيضا    2642بشرى أحمد حسنحدثنا  2219وقال

جبير            بن الرحمن عبد عن دراج حدثنا لهيعة بن حدثنا الشيب يعني

بن     الله عبد الله    عمروعن رسول في  (   أنهعن البشرى لهم قال

        ( من   جزء المؤمن يبشرها الصالحة الرؤيا قال الدنيا تسعةالحياة

سوى            رأى ومن بها فليخبر ذلك رأى فمن النبوة من جزءا وأربعين

من     هو فإنما ول       الشيطانذلك وليكبر ثلثا يساره عن فلينفث ليحزنه

بن        وقال يخرجوه لم أحدا بها وهب     جريريخبر بن أنبأنا يونس حدثني

عن           حدثه السمح أبا دراجا أن الحارث بن عمرو الرحمن عبدحدثني

له           ال سول ر عن مرو ع بن له ال بد ع عن جبير نهبن هم  أ ل قال

في   من       الحياةالبشرى جزء المؤمن يبشرها الصالحة الرؤيا الدنيا

النبوة      من جزءا وأربعين بن      وقالستة محمد حدثني جرير بن أيضا

العمش          حدثنا محمد بن عمار حدثنا المؤدب حاتم صالح  عنأبي أبي

نبي      ال عن يرة هر بي أ في(      عن و لدنيا ا ياة الح في شرى الب هم ل

في )   قال يراها    الدنيا الَخرة الصالحة في     العبدالرؤيا وهي له ترى أو

عن              عياش بن بكر أبي عن كريب أبي عن رواه ثم الجنة أبيالَخرة

بشرى            الحسنة الرؤيا قال أنه هريرة أبي عن صالح أبي عن حصين
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من     وهي الله موقوفا      المبشراتمن الطريق هذه من رواه هكذا

بكر         أبو حدثنا كريب أبو حدثنا أيضا سيرين    حدثناوقال بن عن هشام

له        ال رسول قال قال هريرة أبي البشرى   الرؤياعن هي الحسنة

حماد           يراها بن أحمد حدثني جرير بن وقال له ترى أو المسلم

عن     سفيان حدثنا سباع        عبيدالدولبي عن أبيه عن يزيد أبي بن الله

له          ال سول ر سمعت ية الكعب يز كر أم عن ثابت قولبن بت ي ذه

وبن         وبقيتالنبوة  هريرة وأبي مسعود بن عن رويِ وهكذا المبشرات

الزبير      بن وعروة ومجاهد النخعي     ويحيىعباس وإبراهيم كثير أبي بن

ذلك         فسروا أنهم وغيرهم رباح أبي بن وقيل  بالرؤياوعطاء الصالحة

بالجنة         احتضاره عند للمؤمن الملئكة بشرى بذلك والمغفرةالمراد

         ) عليهم   تتنزل استقاموا ثم الله ربنا قالوا الذين إن تعالى كقوله

نحن         ألالملئكة  توعدون كنتم التي بالجنة وأبشروا تحزنوا ول تخافوا

الحياة    في أنفسكم       الدنياأولياؤكم تشتهي ما فيها ولكم الَخرة وفي

    ( رضي         البراء حديث وفي رحيم غفور من نزل تدعون ما فيها ولكم

الوجوه            بيض ملئكة جاءه الموت حضره إذا المؤمن أن عنه بيضالله

غير           ورب وريحان روح إلى الطيبة الروح أيتها اخرجي فقالوا الثياب

من    فتخرج وأما       فمهغضبان السقاء فم من القطرة تسيل كما
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  ) ل       تعالى قال فكما الَخرة في الكبر  يحزنهمبشراهم الفزع

تعالى       )   (  وقال توعدون كنتم الذيِ يومكم هذا الملئكة يوموتتلقاهم

وبأيمانهم        أيديهم بين نورهم يسعى والمؤمنات المؤمنين ترى

جنات    اليوم هو       تجريِبشراكم ذلك فيها خالدين النهار تحتها من

 ( العظيم   الفوز

(   وقوله تبديل  )        لكلماتل ول   يخلف ول يبدل ل الوعد هذا أيِ الله

ل        كائن مثبت مقرر هو بل ) محالةيغير      ) العظيم  الفوز هو ذلك

َء َءك َءول ُهْم َءيْحُزن ُل ْو ِإّن َءق

َءة ِعّز ْل ِه ا ّل ًا ِل َءو َءجِميع ُع ُه ِليُم الّسِمي َءع ْل َءأل65{ ا ِه ِإّن }  ّل ِل

َءوات ِفي َءمن َءما َءمن الّس َءلْرِض ِفي َءو َءما ا ُع َءو ِب ّت َءن َءي ِذي ّل ا

َءن ُعو ْد ِه ُدوِن ِمن َءي ّل َءكاء ال َءر َءن ِإن ُش ُعو ِب ّت ّ َءي ِإل

ّظّن ِإْن ال ّ ُهْم َءو َءن ِإل َءو66{ َءيْخُرُصو ُه ِذيِ }  ّل َءل ا َءع ُكُم َءج َءل

َءل ْي ّل ْا ال ُنو ُك َءتْس ِه ِل َءر ِفي َءها ّن ًا َءوال ْبِصر َءك ِفي ِإّن ُم ِل َءذ

َءياٍت ٍم لَ ْو َءق َءن ّل ُعو َءم }67{ َءيْس

لرسوله   يقول هؤلء(   )   تعالى قول يحزنك واستعن المشركينول

ولرسوله            له جميعها أيِ جميعا لله العزة فإن عليه وتوكل عليهم بالله

)     وللمؤمنين     ) العليم  عباده لقوال السميع أيِ العليم السميع هو
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أخبر    ثم وأن      تعالىبأحوالهم والرض السماوات ملك له أن

ل         شيئا تملك ل وهي الصنام يعبدون ول   ضراالمشركين نفعا ول

وتخرصهم           ظنونهم ذلك في يتبعون إنما بل عبادتها على لهم دليل

أيِ           وكذبهم فيه ليسكنوا الليل لعباده جعل الذيِ أنه أخبر ثم وإفكهم

من    فيه ) نصبهميستريحون    ) أيِ    مبصرا والنهار وحركاتهم وكلمهم

وأسفارهم     وسعيهم لمعاشهم لَيات (    ومصالحهممضيئا ذلك في إن

       ( فيعتبرون   والدلة الحجج هذه يسمعون أيِ يسمعون بهالقوم

ومسيرها       ومقدرها خالقها عظمة على ويستدلون

ْا ُلو َءذ َءقا َءخ ّت ّلُه ا ًا ال َءلد َءو

َءنُه َءحا ْب َءو ُس ِنّي ُه َءغ ْل َءوات ِفي َءما َءلُه ا َءما َءما الّس َءلْرِض ِفي َءو ا

ُكم ِإْن َءد َءطاٍن ّمن ِعن ْل َءذا ُس َءهس َءن ِب ُلو ُقو َءلى َءأت ِه َءع ّل َءما ال

َء َءن ل َءلُمو ْع ُقْل68{ َءت َءن ِإّن }  ِذي ّل َءن ا َءتُرو ْف َءلى َءي ِه َءع ّل َءب ال ِذ َءك ْل ا

َء َءن ل ِلُحو ْف ٌع69{ ُي َءتا َءم َءيا ِفي }  ْن ّد َءنا ُثّم ال ْي َءل ُهْم ِإ ُع ُثّم َءمْرِج

ُهُم ِذيُق َءب ُن َءذا َءع ْل َءد ا ِدي َءما الّش ْا ِب ُنو َءن َءكا ُفُرو ْك }70{ َءي

أيِ       (    ) منكراتعالى  يقول الغني هو سبحانه ولدا له أن ادعى من على

كل        عن الغني هو ذلك عن له      ( ماتقدس إليه فقير شيء وكل سواه

      ( ولد      له يكون فكيف أيِ الرض ومافي السماوات في خلق مماما
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ليس      (      )   أيِ بهذا سلطان من عندكم إن له عبد له مملوك شيء وكل

على    دليل الله     (   ماعندكم على أتقولون والبهتان الكذب من تقولونه

    ( أكيد    ووعيد إنكار تعلمون ل ( وتهديدما وقالوا     تعالى كقوله شديد

تكاد         إدا شيئا جئتم لقد ولدا الرحمن منه  السماواتاتخذ يتفطرن

هدا     الجبال وتخر الرض وما     أن وتنشق ولدا للرحمن ينبغيدعوا

آَت            إل والرض السماوات في من كل إن ولدا يتخذ أن للرحمن

لقد    عبدا فردا        )أحصاهمالرحمن القيامة يوم آَتيه وكلهم عدا وعدهم

عليه      الكاذبين تعالى توعد ل       المفترينثم بأنهم ولدا له أن زعم ممن

في         فأما الَخرة في ول الدنيا في استدرجهم   الدنيايفلحون إذا فإنهم

  (       ) كما     غليظ عذاب إلى يضطرهم ثم قليل متعهم لهم قالوأملى

أيِ   (    )    (    )  مرجعهم إلينا ثم قريبة مدة أيِ الدنيا في متاع هنا ها تعالى

( القيامةيوم      (      ) بما  المؤلم الموجع أيِ الشديد العذاب نذيقهم ثم

  ( أيِ   يكفرون فيما      بسببكانوا الله على وكذبهم وافترائهم كفرهم

والزور     الفك من ادعوه

ْتُل ِهْم َءوا ْي َءل َءأ َءع َءب ْذ ُنوٍح َءن َءل ِإ ِه َءقا ْوِم َءق ِم َءيا ِل ْو َءن ِإن َءق َءر َءكا ُب ُكم َءك ْي َءل َءع

َءقاِمي ِريِ ّم ِكي ْذ َءت َءياِت َءو ِه ِبآ ّل َءلى ال َءع ِه َءف ّل ْلُت ال ّك َءو ْا َءت ُعو َءأْجِم َءف

ُكْم َءر ُكْم َءأْم َءكاء َءر َء ُثّم َءوُش ُكْن ل ُكْم َءي ُكْم َءأْمُر ْي َءل ْا ُثّم ُغّمًة َءع ْقُضو ا
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َءلّي َء ِإ ِظُروِن َءول ِإن71{ ُتن َءف ُتْم }  ْي ّل َءو َءما َءت ُكم َءف ُت ْل َءأ ٍر ّمْن َءس ِإْن َءأْج

َءيِ ِر ّ َءأْج َءلى ِإل ِه َءع ّل ُأِمْرُت ال َءن َءأْن َءو ُكو َءن َءأ َءن ِم ِلِمي ْلُمْس }72{ ا

ُه ُبو ّذ َءك ُه َءف َءنا ْي َءنّج َءمن َءف َءعُه َءو ْلِك ِفي ّم ُف ْل ُهْم ا َءنا ْل َءع َءج َءف َءو ِئ َء َءخل

َءنا ْق َءر ْغ َءأ َءن َءو ِذي ّل ْا ا ُبو ّذ َءنا َءك ِت َءيا ُظْر ِبآ َءف َءفان ْي َءن َءك َءبُة َءكا ِق َءن َءعا ِري َءذ ْلُمن ا

}73 {

) يقول    ) أيِ        عليهم واتل عليه وسلمه الله صلوات لنبيه تعالى

عليهم    واقصص ويخالفونك      أيِأخبرهم يكذبونك الذين مكة كفار على

كذبوه(   )        الذين قومه مع خبره أيِ نوح ودمرهم   كيفنبأ الله أهلكهم

الهلك          من يصيبهم أن هؤلء ليحذر آَخرهم عن أجمعين بالغرق

عليكم    (          )والدمار كبر كان إن قوم يا لقومه قال إذ أولئك أصاب ما

عليكم   (  عظم إياكم )     (  ) مقاميأيِ وتذكيريِ أظهركم بين فيكم أيِ

 )     ( وبراهينه(    بحججه أيِ الله )   فعلىبآيات ل    فإني أيِ توكلت الله

  ) فأجمعوا         أول عليكم عظم سواء عنكم أكف ول أمركمأبالي

الله )          دون من تدعون الذين وشركاؤكم أنتم فاجتمعوا أيِ وشركاءكم

ووثن   (  صنم أمركم      )    ثممن تجعلوا ول أيِ غمة عليكم أمركم يكن ل

معي       حالكم أفصلوا بل ملتبسا أنكم   فإنعليكم تزعمون كنتم

أيِ           واحدة ساعة تؤخروني ول أيِ تنظرون ول إلي فاقضوا محقون
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على           مهما لستم لنكم منكم أخاف ول أباليكم ل فإني فافعلوا قدرتم

هود     قال كما (       لقومهشيء مما  بريِء أني واشهدوا الله أشهد إني

ل        ثم جميعا فكيدوني دونه من على   تنظرونتشركون توكلت إني

   (    )    ( كذبتم    أيِ توليتم فإن وقوله الَية وربكم ربي عن وأدبرتمالله

شيئا (     )        إياكم نصحي منكم أطلب لم أيِ أجر من سألتكم فما الطاعة

)  أجريِإن(   وأنا          أيِ المسلمين من أكون أن وأمرت الله على إل

من      به أمرت ما النبياء       السلمممتثل دين هو والسلم وجل عز لله

تنوعت        وإن آَخرهم إلى أولهم من مناهلهم  شرائعهمجميعا وتعددت

   (       ) عباس    بن قال ومنهاجا شرعة منكم جعلنا لكل تعالى قال كما

وقال     (      ) سبيل المسلمين من أكون أن وأمرت يقول نوح فهذا وسنة

إبراهيم    عن (        الخليلتعالى لرب  أسلمت قال أسلم ربه له قال إذ

ويعقوب       بنيه إبراهيم بها ووصى لكم     ياالعالمين اصطفى الله إن بني

قد      )   (    رب يوسف وقال مسلمون وأنتم إل تموتن فل من آَتيتنيالدين

أنت         والرض السماوات فاطر الحاديث تأويل من وعلمتني الملك

الدنيا    في ) والَخرةولي وقال      بالصالحين وألحقني مسلما توفني

بالله (        آَمنتم كنتم إن قوم يا مسلمين     )فعليهموسى كنتم إن توكلوا

 (        ) وقالت   مسلمين وتوفنا صبرا علينا أفرغ ربنا السحرة وقالت

         ) رب  لله سليمان مع وأسلمت نفسي ظلمت إني رب بلقيس
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 )    ( تعالى  وقال بها       إناالعالمين يحكم ونور هدى فيها التوراة أنزلنا

 )    ( تعالى    وقال أسلموا الذين أن    وإذالنبيون الحواريين إلى أوحيت

  ( وقال         مسلمون بأننا واشهد آَمنا قالوا وبرسولي بي خاتمآَمنوا

البشر    وسيد رب(       الرسل لله ومماتي ومحيايِ ونسكي صلتي إن

وبذلك      له شريك ل هذه    )   أمرتالعالمين من أيِ المسلمين أول وأنا

نحن         عنه الثابت الحديث في قال ولهذا أولد  معاشرالمة النبياء

وإن             له شريك ل وحده الله عبادة وهو أيِ واحد وديننا تنوعتعلت

شتى           أمهات من الخوة وهم علت أولديِ قوله معنى وذلك شرائعنا

واحد   دينه  (     )   وقولهوالب على أيِ معه ومن فنجيناه فكذبوه تعالى

 )    ( السفينة(    وهي الفلك )   وجعلناهمفي الرض   في أيِ خلئف

عاقبة(          كان كيف فانظر باياتنا كذبوا الذين ) المنذرينوأغرقنا أيِ 

المكذبين      وأهلكنا المؤمنين أنجينا كيف يامحمد

َءنا ُثّم ْث َءع ِه ِمن َءب ِد ْع ً َءب َءلى ُرُسل ِهْم ِإ ْوِم ُهم َءق ُؤو َءجآ َءناِت َءف ّي َءب ْل ِبا

َءما ْا َءف ُنو ْا َءكا ُنو ْؤِم ُي َءما ِل ْا ِب ُبو ّذ ِه َءك ْبُل ِمن ِب َءك َءق ِل َءذ ُع َءك َءب ْط َءلى َءن ُقلوِب َءع

َءن ِدي َءت ْع ْلُم } 74{ ا

بالبينات         ثمتعالى  يقول فجاءوهم قومهم إلى رسل نوح بعد من بعثنا

والبراهين     والدلة بالحجج (  علىأيِ كانوا      فما به جاءوهم ما صدق
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المم      )      كانت فما أيِ قبل من به كذبوا بما جاءتهم  لتؤمنليؤمنوا بما

تعالى           ( كقوله إليهم أرسلوا ما أول إياهم تكذيبهم بسبب رسلهم به

(    ونقلب    ( قلوب    على نطبع كذلك وقوله الَية وأبصارهم أفئدتهم

    ( طبع  كما أيِ بسبب      اللهالمعتدين آَمنوا فما هؤلء قلوب على

من         قلوب على الله يطبع هكذا المتقدم بعدهم  أشبههمتكذيبهم ممن

أن            والمراد الليم العذاب يروا حتى يؤمنوا فل قلوبهم على اللهويختم

بعد            من وذلك بهم آَمن من وأنجى للرسل المكذبة المم أهلك تعالى

السلم    عليه عليه        فإننوح آَدم زمان من قبله من كانوا الناس

الناس        أحدث أن إلى السلم على الله   عبادةالسلم فبعث الصنام

يوم          المؤمنون له يقول ولهذا السلم عليه نوحا أنت القيامةإليهم

آَدم             بين كان عباس بن وقال الرض أهل إلى الله بعثه رسول أول

عشرة   أهلكنا       (  قرونونوح وكم تعالى الله وقال السلم على كلهم

الَية     )   نوح بعد من القرون العرب     وفيمن لمشركي عظيم إنذار هذا

والمرسلين        النبياء وخاتم الرسل سيد كذبوا قد   فإنهالذين كان إذا

والنكال            العذاب من تعالى الله ذكره ما الرسل بتلك كذب من أصاب

أولئك        فماذا من أكبر ارتكبوا وقد هؤلء ظن

َءنا ُثّم ْث َءع ِهم ِمن َءب ِد ْع َءسى َءب َءن ّمو َءهاُرو َءلى َءو ِإ

َءن ْو َءع ِه ِفْر ِئ َءل َءم َءنا َءو ِت َءيا ْا ِبآ َءبُرو ْك َءت ْا َءفاْس ُنو َءكا ًا َءو ْوم َءن َءق ِرِمي }75{ ّمْج
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َءلّما ُهُم َءف ّق َءجاء َءح ْل َءنا ِمْن ا ِد ْا ِعن ُلو َءذا ِإّن َءقا ِبيٌن َءلِسْحٌر َءهس }76{ ّم

َءل َءسى َءقا َءن ُمو ُلو ُقو ّق َءأت َءح ْل ُكْم َءلّما ِل َءذا َءأِسْحٌر َءجاء َء َءهس ِلُح َءول ْف ُي

َءن ْا77{ الّساِحُرو ُلو َءقا َءنا }  َءت ْئ َءنا َءأِج َءت ِف ْل َءت َءنا َءعّما ِل ْد َءج ِه َءو ْي َءل َءنا َءع َءباء آَ

َءن ُكو َءت َءما َءو ُك َءياء َءل ِر ْب ِك ْل َءلْرِض ِفي ا َءما ا َءما َءنْحُن َءو ُك َءن َءل ِني ْؤِم }78{ ِبُم

(  يقول ثم   (   بعثناتعالى      ( إلى  وهارون موسى الرسل تلك بعد من

  (   )    ( أيِ   بآياتنا قومه أيِ وملئه ( حججنافرعون فاستكبروا   وبراهيننا

الحق   )       اتباع عن استكبروا أيِ مجرمين قوما وكانوا  والنقيادوكانوا له

لسحر  (           هذا إن قالوا عندنا من الحق جاءهم فلما مجرمين مبينقوما

كذب)             قالوه ما أن يعلمون وهم ذلك على أقسموا الله قبحهم كأنهم

قال    كما وعلوا (       )تعالىوبهتان ظلما أنفسهم واستيقنتها بها وجحدوا

موسى (  )  (  )  لهم قال جاءكم  (    منكراالَية لما للحق أتقولون عليهم

أجئتنا        قالوا الساحرون يفلح ول هذا ( لتلفتناأسحر    ( عما  تثنينا أيِ

وتكون   )      (   عليه كانوا الذيِ الدين أيِ آَباءنا عليه لك )  لكماوجدنا أيِ

لكما (  )    (      نحن وما الرض في والرياسة العظمة أيِ الكبرياء ولهارون

)          بمؤمنين مع  السلم عليه موسى قصة تعالى الله يذكر ما وكثيرا

كتابه    في حذر       العزيزفرعون فرعون فإن القصص أعجب من لنها

هذا          ربى أن القدر فسخره الحذر كل موسى على   الذيِمن منه يحذر
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من            أخرجه سببا له الله وعقد ترعرع ثم الولد بمنزلة ومائدته فراشه

إلى         بين ليدعوه إليه وبعثه والتكليم والرسالة النبوة ورزقه أظهرهم

تعالى   عظمة          ليعبدهالله من فرعون عليه كان ما مع هذا إليه ويرجع

برسالة     فجاءه والسلطان سوى     اللهالمملكة وزير له وليس تعالى

وأخذته         واستكبر فرعون فتمرد السلم عليه هارون الحميةأخيه

له           ليس ما وادعى بركنه وتولى رأسه وقوى البية الخبيثة والنفس

على   إسرائيل        اللهوتجهرم بني من اليمان حزب وأهان وبغى وعتا

عليه       موسى رسوله يحفظ تعالى هارون  السلموالله وأخاه

المحاجة          تزل ولم تنام ل التي بعينه ويحرسهما بعنايته ويحوطهما

بعد          والمجادلة ومرة شيء بعد شيئا موسى يديِ على تقوم والَيات

العقول     يبهر مما يأتي        ويدهشمرة ول شيء له يقوم ل مما اللباب

وما       (   الله من مؤيد هو من إل أختها       )من تأتيهمبه من أكبر هي إل آَية

والجحد          كله بذلك التكذيب على الله قبحهم وملؤه فرعون وصمم

حتى    والمكابرة في        أحلوالعناد وأغرقهم يرد ل الذيِ بأسه بهم الله

    ) القوم    دابر فقطع أجمعين واحدة لله   الذينصبيحة والحمد ظلموا

 ( العالمين   رب

َءل َءقا ْوُن َءو َءع ِني ِفْر ُتو ْئ ُكّل ا ٍر ِب ٍم َءساِح ِلي َءلّما79{ َءع َءف ُة َءجاء }  َءر َءح الّس

َءل ُهم َءقا َءسى َءل ْا ّمو ُقو ْل ُتم َءما َءأ َءن َءأن ُقو ْل َءلّما80{ ّم َءف ْا }  َءقو ْل َءل َءأ َءقا
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َءسى ُتم َءما ُمو ْئ ِه ِج َءه ِإّن الّسْحُر ِب ّل ُلُه ال ِط ْب ُي َءه ِإّن َءس ّل َء ال ِلُح ل ُيْص

َءل َءم َءن َءع ِدي ْفِس ْلُم ّق81{ ا ُيِح َءو ّلُه }  ّق ال َءح ْل ِه ا ِت َءما ِل َءك ْو ِب َءل َءه َءو ِر َءك

َءن ِرُمو ْلُمْج } 82{ ا

قصة    ذكر سبحانه سورة      السحرةالله في السلم عليه موسى مع

هذه         وفي هناك عليها الكلم تقدم وقد سورة  السورةالعراف وفي

على            يتهرج أن أراد الله لعنه فرعون أن وذلك الشعراء وفي طه

المبين         ويعارضالناس  الحق من السلم عليه موسى به جاء ما

فانعكس     والمشعبذين السحرة له    عليهبزخارف يحصل ولم النظام

العام          المحفل ذلك في اللهية البراهين وظهرت المرام ذلك من

موسى(          رب العالمين برب آَمنا قالوا ساجدين السحرة وألقي

    ( أنه  فرعون فظن عالم    يستنصروهارون رسول على بالسحار

   ) فرعون       وقال النار واستوجب الجنة وخسر فخاب ائتونيالسرار

أنتم            ما ألقوا موسى لهم قال السحرة جاء فلما عليم ساحر بكل

  ( وإنما  من        قالملقون وعدوا وقد اصطفوا لما لنهم ذلك لهم

قالوا    (   الجزيل والعطاء بالتقريب وإما     يافرعون تلقي أن إما موسى

تكون        )      أن موسى فأراد ألقوا بل قال ألقى من أول نكون البداءةأن

ولهذا           باطلهم فيدمغ بعده بالحق يأتي ثم ماصنعوا الناس ليرى منهم

ألقوا   عظيم      سحروالما بسحر وجاءوا واسترهبوهم الناس أعين
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ل(         قلنا موسى خيفة نفسه في وألق    تخففأوجس العلى أنت إنك

يفلح             ول ساحر كيد صنعوا ما إن صنعوا ما تلقف يمينك في ما

(   الساحر        ( به    جئتم ما ألقوا لما موسى قال ذلك فعند أتى حيث

سيبطله     الله إن الله       إنالسحر ويحق المفسدين عمل يصلح ل الله

   ( بن      وقال المجرمون كره ولو بكلماته محمد   أبيالحق حدثنا حاتم

أبو           أخبرنا الدشتكي يعني الرحمن عبد حدثنا الحارث بن عمار بن

الَيات            جعفر هؤلء أن بلغني قال سليم أبي بن وهو ليث عن الرازيِ

بإذن     السحر من على         اللهشفاء يصب ثم ماء فيه إناء في تقرأ تعالى

من      التي الَية المسحور رأس

ما(       موسى قال ألقوا ل        جئتمفلما الله إن سيبطله الله إن السحر به

بكلماته        الحق الله ويحق المفسدين عمل المجرمون   )ولويصلح كره

   (        ) أربع   آَخر إلى يعملون كانوا ما وبطل الحق فوقع الخرى والَية

) آَيات            ) أتى   حيث الساحر يفلح ول ساحر كيد صنعوا ما إن وقوله

َءما َءن َءف َءم َءسى آَ ّ ِلُمو ّيٌة ِإل ِه ّمن ُذّر ْوِم َءلى َءق َءع

ْوٍف َءن ّمن َءخ ْو َءع ِهْم ِفْر ِئ َءل َءم ُهْم َءأن َءو َءن ِت ْف ِإّن َءي َءن َءو ْو َءع َءعاٍل ِفْر َءل

َءلْرِض ِفي ّنُه ا ِإ َءن َءو َءن َءلِم ِفي ِر ْلُمْس } 83{ ا
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الَيات             يخبر من به جاء ما مع السلم عليه بموسى يؤمن لم أنه تعالى

قوم       والحججالبينات  من قليل إل الساطعات والبراهين القاطعات

الشباب      وهم الذرية من أن      علىفرعون ملئه ومن منه وخوف وجل

لعنه           فرعون لن الكفر من عليه كانوا ما إلى جبارا  اللهيردوهم كان

رعيته           تخاف ومهابة سطوة له وكانت والعتو التمرد في مسرفا عنيدا

(    خوفامنه  إل        لموسى آَمن فما عباس بن عن العوفي قال شديدا

من       خوف على قومه من فإن    )  فرعونذرية قال يفتنهم أن وملئهم

إسرائيل          بني غير أناس من لموسى آَمنت التي قوم منالذرية

فرعون          وخازن فرعون آَل ومؤمن فرعون امرأة منهم يسير فرعون

وروى    خازنه فما         ( عليوامرأة قوله في عباس بن عن طلحة أبي بن

بني      )    يقول قومه من ذرية إل لموسى عباس   إسرائيلآَمن بن وعن

   ) ذرية         إل قوله في مجاهد وقال القليل الذرية وقتادة منوالضحاك

          ( الزمان  طول من موسى إليهم أرسل الذين أولد هم قال قومه

بن     واختار آَباؤهم بني       جريرومات من أنها الذرية في مجاهد قول

إسرائيل

الضمير      ل لعود فرعون قوم نظر     علىمن هذا وفي المذكورين أقرب

بني         من وأنهم والشباب الحداث بالذرية أراد إسرائيللنه

السلم         عليه بموسى آَمنوا كلهم إسرائيل بني أن فالمعروف
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وقد    به كتبهم       كانواواستبشروا من به والبشارة وصفته نعته يعرفون

به       سينقذهم تعالى الله وأن ويظهرهم   منالمتقدمة فرعون أسر

شيئا              عنه يجد فلم الحذر كل حذر فرعون هذا بلغ لما ولهذا ولماعليه

تأتينا       (       أن قبل من أوذينا قالوا و الذى أشد فرعون آَذاهم موسى جاء

ما    بعد في        جئتناومن ويستخلفكم عدوكم يهلك أن ربكم عسى قال

   ( تقرر     وإذا تعملون كيف فينظر إل    هذاالرض المراد يكون فكيف

    ) فرعون        من خوف على إسرائيل بنو وهم موسى قوم من ذرية

)          وملئهم إسرائيل  بني في يكن ولم يفتنهم أن قومهم وأشراف أيِ

عن       يفتن أن منه يخاف قوم      اليمانمن من كان فإنه قارون سوى

متصل          فرعون إلى طاويا كان لكنه عليهم فبغى متعلقا بهموسى

فرعون           إلى عائد وملئهم قوله في الضمير إن قال ومن بحباله

من    الملك المضاف       أجلوعظم وإقامة فرعون آَل بحذف أو اتباعه

قد          جرير بن كان وإن أبعد فقد مقامه النحاة   حكاهماإليه بعض عن

تعالى             قوله مؤمن إل إسرائيل بني في يكن لم أنه على يدل ومما

كنتم(             إن توكلوا فعليه بالله آَمنتم كنتم إن قوم يا موسى وقال

على    فقالوا الظالمين       اللهمسلمين للقوم فتنة تجعلنا ل ربنا توكلنا

 ( الكافرين      القوم من برحمتك ونجنا

َءل َءقا َءسى َءو ِم َءيا ُمو ْو ُتْم ِإن َءق ُكن
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ُتم َءمن ِه آَ ّل ِه ِبال ْي َءل َءع ْا َءف ُلو ّك َءو ُتم ِإن َءت َءن ُكن ِلِمي ْا84{ ّمْس ُلو َءقا َءف َءلى }  ِه َءع ّل ال

َءنا ْل ّك َءو َءنا َءت ّب َء َءر َءنا ل ْل َءع َءنًة َءتْج ْت ِم ِف ْو َءق ْل َءن ّل ِلِمي ّظا َءنا85{ ال َءنّج َءو  {

َءك ِت َءم َءرْح َءن ِب ِم ِم ْو َءق ْل َءن ا ِري ِف َءكا ْل }86{ ا

(  يقول يا          إسرائيل لبني قال أنه موسى عن مخبرا إن قومتعالى

    ( كاف         الله فإن أيِ مسلمين كنتم إن توكلوا فعليه بالله آَمنتم كنتم

توكل   فهو (     ) (     عليهمن الله على يتوكل ومن عبده بكاف الله أليس

الله )      يقرن ما وكثيرا تعالى      (تعالىحسبه كقوله والتوكل العبادة بين

     )  ( آَمنا    الرحمن هو قل عليه وتوكل ( بهفاعبده  ( رب    توكلنا وعليه

   ( الله         وأمر وكيل فاتخذه هو إل إله ل والمغرب تعالىالمشرق

وإياك        (    نعبد إياك متعددة مرات صلواتهم كل في يقولوا أن المؤمنين

ل     (      وقدنستعين )  ربنا توكلنا الله على فقالوا ذلك إسرائيل بنو امتثل

للقوم    فتنة )      الظالمينتجعلنا علينا  وتسلطهم بنا تظفرهم ل أيِ

الحق        على لنهم سلطوا إنما أنهم فيفتنوا   ونحنفيظنوا الباطل على

نجيح            أبي بن وقال الضحى وأبي مجلز أبي عن رويِ هكذا بذلك

عندك           وغيره من بعذاب ول فرعون آَل بأيديِ تعذبنا ل مجاهد عن

لو     فرعون قوم عليهم       كانوافيقول سلطنا ول عذبوا ما حق على

بن        أنبأنا الرزاق عبد وقال بنا عن     عيينةفيفتنوا نجيح أبي بن عن

   (        ) تسلطهم  ل الظالمين للقوم فتنة تجعلنا ل ربنا علينامجاهد
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     (    ) وإحسان   منك برحمة خلصنا أيِ برحمتك ونجنا وقوله فيفتنونا

القوم(    آَمنا )        الكافرينمن قد ونحن وستروه الحق كفروا الذين أيِ

عليك    وتوكلنا بك

َءنا ْي َءح ْو َءأ َءلى َءو َءسى ِإ ِه ُمو َءأِخي َءو

َءءا َءأن ّو َءب َءما َءت ُك ْوِم َءق َءر ِل ًا ِبِمْص ُيوت ْا ُب ُلو َءع ُكْم َءواْج َءت ُيو َءلًة ُب ْب ِق

ْا ِقيُمو َءأ َءة َءو َء ِر الّصل َءبّش َءن َءو ِني ْؤِم ْلُم } 87{ ا

وكيفية         يذكر وقومه فرعون من إسرائيل بني انجائه سبب تعالى

منهم   عليهما        وذلكخلصهم هارون وأخاه موسى أمر تعالى الله أن

لقومهما       يتخذا أيِ يتبوآَ أن المفسرون   بمصرالسلم واختلف بيوتا

  (     ) فقال     قبلة بيوتكم واجعلوا تعالى قوله معنى وغيره الثوريِفي

 (     ) قال        قبلة بيوتكم واجعلوا عباس بن عن عكرمة عن خصيف عن

أن   عن        يتخذوهاأمروا منصور بن عن أيضا الثوريِ وقال مساجد

قبلة (    )  بيوتكم واجعلوا يصلوا      قالإبراهيم أن فأمروا ئفين خا كانوا

بن          والربيع مالك وأبو مجاهد قال وكذا بيوتهم والضحاك أنسفي

والله             هذا وكأن أسلم بن زيد وأبوه أسلم بن زيد بن الرحمن وعبد

لما   عليهم        اشتدأعلم وضيقوا وقومه فرعون قبل من البلء بهم

تعالى     (  كقوله الصلة بكثرة بالصبر     ياأمروا استعينوا آَمنوا الذين أيها
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الله )       رسول كان الحديث وفي أخرجه    إذاوالصلة صلى أمر حزبه

(   1319داود  أبو قبلة        بيوتكم واجعلوا الَية هذه في تعالى قال ولهذا

الصلة   ) وبشروأقيموا أيِ   وقال   بالثواب المؤمنين القريب والنصر

إسرائيل           العوفي بنو قالت قال الَية هذه تفسير في عباس بن عن

ل     السلم عليه فأذن      نستطيعلموسى الفراعنة مع صلتنا نظهر أن

وأمروا         بيوتهم في يصلوا أن لهم تعالى قبل   أنالله بيوتهم يجعلوا

بنو   (    )     خاف لما قبلة بيوتكم واجعلوا مجاهد وقال من إسرائيلالقبلة

بيوتهم          يجعلوا أن أمروا الجامعة الكنائس في يقتلوا أن فرعون

والضحاك        مستقبلةمساجد  قتادة قال وكذا سرا فيها يصلون الكعبة

  ) واجعلوا     جبير بن سعيد )     بيوتكموقال بعضا   بعضها يقابل أيِ قبلة

َءل َءقا َءسى َءو ُمو

َءنا ّب َءك َءر ّن َءت ِإ ْي َءت َءن آَ ْو َءع ُه ِفْر َءمل َءنًة َءو ً ِزي َءوال َءأْم ِة ِفي َءو َءيا َءح ْل ا

َءيا ْن ّد َءنا ال ّب ْا َءر ّلو ُيِض َءك َءعن ِل ِل ِبي َءنا َءس ّب ْطِمْس َءر َءلى ا ِهْم َءع ِل َءوا َءأْم

ْد ُد َءلى َءواْش ِهْم َءع ِب ُلو َء ُق ْا َءفل ُنو ْؤِم ّتى ُي ْا َءح ُو َءر َءب َءي َءذا َءع ْل َءم ا ِلي َءل }88{ ا

َءل ْد َءقا َءبت َءق َءما ُأِجي ُك ُت َءو ْع َءما ّد َءتِقي َء َءفاْس َءعآّن َءول ِب ّت َءل َءت ِبي َءس

َءن ِذي ّل َء ا َءن ل َءلُمو ْع }89{ َءي
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تعالى     هذا الله من فرعون       عماإخبار على السلم عليه موسى به دعا

على        واستمروا الحق قبول أبوا لما معاندين  ضللهموملئه وكفرهم

آَتيت       (     إنك ربنا موسى قال وعتوا وتكبرا وعلوا ظلما فرعونجاحدين

   (   )       ( كثيرة   جزيلة أيِ وأموال ومتاعها الدنيا أثاث من أيِ زينة ومله

 ( )   هذهفي(          ) أيِ  الياء بفتح سبيلك عن ليضلوا ربنا الدنيا الحياة

تعلم     وأنت ذلك إليهم      أنهمأعطيتهم به أرسلتني بما يؤمنون ل

فيه     (   )  لنفتنهم تعالى كقوله لهم منك ليضلوا  وقرأاستدراجا آَخرون

من            ليظن خلقك من شئت من أعطيتهم بما ليفتتن أيِ الياء بضم

اطمس        (  أنكأغويته  ربنا بهم واعتنائك إياهم لحبك هذا أعطيتهم إنما

بن  )    قال أموالهم وابو      عباسعلى الضحاك وقال أهلكها أيِ ومجاهد

حجارة        الله جعلها أنس بن والربيع كانت   منقوشةالعالية ما كهيئة

كعب           بن محمد وقال حجارة تحولت زروعهم أن بلغنا قتادة وقال

بن          القرظي إسماعيل حدثنا حاتم أبي بن وقال حجارة سكرهم جعل

يحيى     حدثنا الحارث بن        بنأبي محمد حدثني معشر أبي عن بكير أبي

قرأ       كعب بن محمد أن حتى      علىقيس العزيز عبد بن وقال ( بلغعمر

( الدنيا            الحياة في وأموال زينة ومله فرعون آَتيت إنك ربنا موسى

أيِ (     )       قولهإلى  حمزة أبا يا عمر فقال الَية أموالهم على اطمس ربنا

عادت     قال الطمس عبد      أموالهمشيء بن عمر فقال حجارة كلها
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فإذا         بكيس فجاءه بكيس ائتني له لغلم قد   فيهالعزيز وبيض حمص

     (     ) اطبع    أيِ عباس بن قال قلوبهم على واشدد وقوله حجارة حول

 ) )    فلعليها  من       كانت الدعوة وهذه الليم العذاب يروا حتى يؤمنوا

غضبا     السلم عليه تبين      للهموسى الذين وملئه فرعون على ولدينه

كما           شيء منهم يجيء ول فيهم خير ل أنهم السلم   دعاله عليه نوح

           ) تذرهم  إن إنك ديارا الكافرين من الرض على تذر ل رب فقال

)    يضلوا تعالى        الله استجاب ولهذا كفارا فاجرا إل يلدوا ول عبادك

عليه   هارون        السلملموسى أخوه عليها أمن التي الدعوة هذه فيهم

دعوتكما  (    )  أجيبت قد تعالى وعكرمة     قالفقال صالح وأبو العالية أبو

موسى          دعا أنس بن والربيع القرظي كعب بن هارون وأمنومحمد

بهذه             يحتج وقد فرعون آَل تدمير من سألتما فيما كما أجبنا قد أيِ

من   منزلة        يقولالَية ينزل الفاتحة قراءة على المأموم تأمين إن

وهارون      دعا موسى لن (  أمنقراءتها أجيبت    قد تعالى وقال

       ( فاستقيما   دعوتكما أجيبت كما أيِ الَية فاستقيما علىدعوتكما

وهي           لمريِ فامضيا فاستقيما عباس بن عن جريج بن قال أمريِ

جريج     بن قال الدعوة      يقولونالستقامة هذه بعد مكث فرعون إن

الحسين          بن وعلي كعب بن محمد وقال سنة يوما  أربعينأربعين

َءنا َءوْز َءجا ِني َءو َءب َءل ِب ِئي َءرا َءر ِإْس َءبْح ْل ا
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ُهْم َءع َءب ْت أ

َء ْوُن َءف َءع ُه ِفْر ُد ُنو ًا َءوُج ْغي ًا َءب ْدو َءع ّتى َءو َءذا َءح َءكُه ِإ َءر ْد َءأ

ُق َءر َءغ ْل َءل ا َءمنُت َءقا ّنُه آَ َءه ل َءأ ِلس ّ ِإ ِذيِ ِإل ّل َءنْت ا َءم ِه آَ ُنو ِب َءل َءب ِئي َءرا ِإْس

ْا َءن َءأ َءن َءو َءن ِم ِلِمي ْلُمْس َءن90{ ا ْد } آَلَ َءق َءت َءو ْي َءص ْبُل َءع َءت َءق ُكن َءو

َءن َءن ِم ِدي ْفِس ْلُم َءم91{ ا ْو َءي ْل َءفا َءك }  َءنّجي َءك ُن ِن َءد َءب َءن ِب ُكو َءت َءمْن ِل ِل

َءك َءف ْل َءيًة َءخ ِإّن آَ ًا َءو ِثير َءن َءك ّناِس ّم َءنا َءعْن ال ِت َءيا َءن آَ ُلو ِف َءغا }92{ َءل

إغراقه    يذكر كيفية لما     فرعونتعالى إسرائيل بني فإن وجنوده

قيل           فيما وهم السلم عليه موسى صحبة مصر من مئة ستخرجوا

كثيرا           حليا القبط من استعاروا كانوا وقد الذرية سوى مقاتل ألف

به   المدائن       معهمفخرجوا في فأرسل عليهم فرعون حنق فاشتد

أقاليمه       من جنوده له يجمعون أبهة   فركبحاشرين في وراءهم

أحد            عنه يتخلف ولم بهم تعالى الله يريده لما هائلة وجيوش عظيمة

شروق         ممن وقت فلحقوهم مملكته سائر في وسلطان دولة له

    ) الجمعان  تراءى فلما )قالالشمس لمدركون      إنا موسى أصحاب

وراءهم          وفرعون البحر ساحل إلى انتهوا لما أنهم إل  ولموذلك يبق

في          عليه السلم عليه موسى أصحاب وألح الجمعان يتقاتل أن
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كيف   ها         المخلصالسؤال أسلك أن أمرت إني فيقول فيه نحن مما

سيهدين (      )  ربي معي إن كل الله     فعندماهنا فأمره اتسع المر ضاق

البحر         فانفلق فضربه بعصاه البحر يضرب أن فرق  فكانتعالى كل

لكل          طريقا عشر اثني وصار العظيم كالجبل أيِ العظيم كالطود

وأمر    واحد في    (    اللهسبط طريقا لهم فاضرب أرضه فنشفت الريح

تخشى       )  ول دركا تخاف ل يبسا كهيئة    وتخرقالبحر الطرق بين الماء

هلكوا          أنهم يظنوا لئل الَخرين قوم كل ليرى بنو وجاوزتالشبابيك

إلى          وجنوده فرعون انتهى منه آَخرهم خرج فلما البحر إسرائيل

من   اللوان         الناحيةحافته بقية سوى أدهم ألف مئة في وهو الخرى

وهاب       وأحجم هاله ذلك رأى حين    وهمفلما ولت وهيهات بالرجوع

عليه         جبريل وجاء الدعوة واستجيبت القدر نفذ على السلممناص

إليها          فحمحم فرعون حصان جانب إلى فمر حائل وديق فرس

البحر    جبريل يملك      فاقتحمواقتحم فرعون يبق ولم وراءه الحصان

ليس         لهم وقال لمرائه فتجلد شيئا نفسه بأحق  بنومن إسرائيل

يترك           ل ساقتهم في وميكائيل آَخرهم عن كلهم فاقتحموا منا بالبحر

أولهم          منهم وهم وتكاملوا فيه استوسقوا فلما بهم ألحقه إل أحدا

أمر    منه عليهم       اللهبالخروج فارتطم عليهم يرتطم أن البحر القدير

المواج       وجعلت أحد منهم ينج وتراكمت  ترفعهمفلم وتخفضهم
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كذلك         وهو فقال الموت سكرات وغشيته فرعون فوق المواج

المسلمين            )أنهآَمنت(   من وأنا إسرائيل بنو به آَمنت الذيِ إل إله ل

ينفعه     ل حيث (       اليمانفآمن وحده  بالله آَمنا قالوا بأسنا رأوا فلما

يك        فلم مشركين به كنا بما سنة     ينفعهموكفرنا بأسنا رأوا لما إيمانهم

الله         )    قال ولهذا الكافرون هنالك وخسر عباده في خلت قد التي الله

(      ) قبل         عصيت وقد آَلَن قال ما قال حين فرعون جواب في تعالى

وبينه          أهذاأيِ  بينك فيما هذا قبل الله عصيت وقد تقول الوقت

   ( في(     أيِ المفسدين من الناس   الرضوكنت أضلوا الذين

 ( ينصرون(           ل القيامة ويوم النار إلى يدعون أئمة وهذاوجعلناهم

من             ذلك حاله في هذا قوله من فرعون عن تعالى الله حكى الذيِ

التي    الغيب رسوله    أعلمأسرار بها بن    ولهذاالله أحمد المام قال

الله    رحمة بن        1309حنبل حماد حدثنا حرب بن سليمان سلمةحدثنا

رسول              قال قال عباس بن عن مهران بن يوسف عن زيد بن علي عن

أنه     لماالله  آَمنت فرعون إسرائيل       لقال بنو به آَمنت الذيِ إل إله

حال           من أخذت وقد رأيتني لو جبريل لي قال في  البحرقال فدسسته

الترمذيِ        ورواه الرحمة تناله أن مخافة أبي    3107فيه وبن جرير وبن

الترمذيِ          حاتم وقال به سلمة بن حماد حديث من تفاسيرهم في
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داود      أبو وقال حسن بن     2618 الطيالسيحديث عديِ عن شعبة حدثنا

بن           عن جبير بن سعيد عن السائب بن وعطاء قال  عباسثابت قال

له   ال سول حر         قالر الب حال من خذ آَ نا وأ ني رأيت لو يل جبر لي

فرعون     فم في عيسى       مخافةفأدسه أبو رواه وقد الرحمة تدركه أن

أيضا   غير      3108الترمذيِ من أيضا جرير فذكر    وجهوبن به شعبة عن

جرير            بن عند رواية في ووقع صحيح غريب حسن الترمذيِ وقال مثله

سعيد           محمدعن  عن وعديِ عطاء عن شعبة عن غندر عن المثنى بن

فكأن       أحدهما رفعه عباس بن بن      الَخرعن وقال أعلم فالله يرفع لم

خالد          أبو حدثنا الشج سعيد أبو حدثنا حاتم بن   الحمرأبي عمر عن

لما              قال عباس بن عن جبير بن سعيد عن الثقفي يعلى بن الله عبد

الذيِ      (      اللهأغرق  إل إله ل أنه آَمنت صوته ورفع بأصبعه أشار فرعون

        ( فيه     الله رحمة تسبق أن جبريل فخاف قال إسرائيل بنو به آَمنت

به        فيضرب بجناحيه الحال يأخذ فجعل وكذا  وجههغضبه فيرمسه

به           خالد أبي عن وكيع بن سفيان عن جرير بن رويِ  موقوفا رواه وقد

أبي    حديث حكام         هريرةمن حدثنا حميد بن حدثنا جرير بن فقال أيضا

كثير         عن سعيد أبي بن هو عنبسة عن     بنعن حازم أبي عن زاذان

الله          رسول قال قال عنه الله رضي هريرة يا   قالأبي جبريل لي
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لو   تدركه          رأيتنيمحمد أن مخافة فيه في الحال من وأدس أغطه وأنا

يعني      له فيغفر الله ل        فرعونرحمة معين بن قال هذا زاذان بن كثير

وباقي         مجهول حاتم وأبو زرعة أبو وقال وقد  رجالهأعرفه ثقات

التيمي         وإبراهيم قتادة السلف من جماعة الحديث هذا أرسل

بن   للناس         مهرانوميمون بهذا خطب أنه قيس بن الضحاك عن ونقل

ننجيك   (    فاليوم وقوله أعلم قال     ) ببدنكفالله آَية خلفك لمن لتكون

في            شكوا إسرائيل بني بعض إن السلف من وغيره عباس موتبن

وعليه            روح بل سويا بجسده يلقيه أن البحر تعالى الله فأمر فرعون

المعروفة   ليتحققوا       علىدرعه المرتفع المكان وهو الرض من نجوة

تعالى     (  قال ولهذا وهلكه نشز  )    فاليومموته على نرفعك أيِ ننجيك

الحسن  (  )       وقال بجسدك مجاهد قال ببدنك الرض روح  بجسممن ل

ليحققوه            يتمزق لم أيِ صحيحا سويا شداد بن الله عبد وقال فيه

كما          وقالويعرفوه  بينهما منافاة ل القوال هذه وكل بدرعك صخر أبو

 ) وقوله     أعلم والله )   لتكونتقدم لبني     لتكون أيِ آَية خلفك لمن

هو         الله وأن وهلكك موتك على دليل كل   القادرإسرائيل ناصية الذيِ

  ) لتكون           بعضهم قرأ ولهذا شيء لغضبه يقوم ل وأنه بيده لمندابة

بها         )     يتعظون ل أيِ لغافلون آَياتنا عن الناس من كثيرا وإن آَية خلفك

يعتبرون   البخاريِ         بهاول قال كما عشوراء يوم إهلكهم كان 4680وقد
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حدثنا      بشار بن محمد سعيد       غندرحدثنا عن بشر أبي عن شعبة حدثنا

النبي         قدم قال عباس بن عن جبير يوم   المدينةبن تصوم واليهود

فيه           عاشوراء ظهر يوم هذا فقالوا تصومونه الذيِ اليوم هذا ما فقال

فرعون    على منهم   أنتم لصحابهالنبي  فقالموسى بموسى أحق

فصوموه 

ْد َءق َءل َءنا َءو ْأ ّو ِني َءب َءل َءب ِئي َءرا َءأ ِإْس ّو َءب ْدٍق ُم ُهم ِص َءنا ْق َءز َءر َءن َءو َءباِت ّم ّي ّط ال

َءما ْا َءف ُفو َءل َءت ّتى اْخ ُهُم َءح ْلُم َءجاء ِع ْل َءك ِإّن ا ّب ْقِضي َءر ُهْم َءي َءن ْي َءم َءب ْو ِة َءي َءم َءيا ِق ْل ا

َءما ْا ِفي ُنو ِه َءكا َءن ِفي ُفو ِل َءت } 93{ َءيْخ

بني       يخبر على به أنعم عما الدنيوية    إسرائيلتعالى الدينية النعم من

مما (   )        والشام مصر بلد هو قيل صدق مبوأ المقدس  يليوقوله بيت

الدولة           يد استقرت وجنوده فرعون أهلك لما تعالى الله فإن ونواحيه

القوم         (  الموسوية وأورثنا تعالى الله قال كما بكمالها مصر بلد على

كانوا   فيها      يستضعفونالذين باركنا التي ومغاربها الرض مشارق

بني       على الحسنى ربك كلمة ما    إسرائيلوتمت ودمرنا صبروا بما

في       )    وقال يعرشون كانوا وما وقومه فرعون يصنع الخرى الَيةكان

وأورثناها(          كذلك كريم ومقام وكنوز وعيون جنات من فأخرجناهم

)  إسرائيلبني        )   ( ولكن  الَيات وعيون جنات من تركوا كم وقال
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عليه     موسى مع وهي      السلماستمروا المقدس بيت بلد إلى طالبين

بمن        موسى فاستمر السلم عليه الخليل بيت  معهبلد طالبا

قتالهم           عن إسرائيل بنو فنكل العمالقة من قوم فيه وكان المقدس

ثم         اللهفشردهم  هارون فيه ومات سنة أربعين التيه في تعالى

وخرجوا     السلم عليهما الله      بعدهماموسى ففتح نون بن يوشع مع

أن         إلى عليها أيديهم واستقرت المقدس بيت منهم أخذهاعليهم

فكانت            اليونان ملوك أخذها ثم إليهم عادت ثم الدهر من حينا بختنصر

في          أحكامهم السلم عليه مريم بن عيسى الله وبعث طويلة مدة

فاستعانت    المدة عليه      اليهودتلك عيسى معاداة على الله قبحهم

أحكامهم       تحت وكانت اليونان بملوك وأوحوا  ووشواالسلم عندهم

فرفعه            عليه يقبض من فبعثوا الرعايا عليكم يفسد هذا أن اللهإليهم

فصلبوه          فأخذوه وقدره الله بمشيئة الحواريين بعض لهم وشبه إليه

عزيزا   (           الله وكان إليه الله رفعه بل يقينا قتلوه وما هو أنه واعتقدوا

     ( عليه  المسيح بعد ثم دخل     السلمحكيما سنة مئة ثلث بنحو

وكان         النصرانية دين في اليونان ملوك أحد قبل فيلسوفاقسطنطين

فوضعت           ليفسده حيلة وقيل تقية قيل النصارى دين في فدخل ذلك

الساقفة   لهم      منهمله فبنى وأحدثوها بدعوها وشريعة قوانين

والصغار     الكبار والبيع والقليات   والصوامعالكنائس والمعابد والهياكل
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واشتهر        الزمان ذلك في النصرانية دين تبديل   علىوانتشر من مافيه

ومخالفة    وتحريف وتغيير وكذب على    لدينووضع يبق ولم المسيح

الرهبان          من القليل إل منهم الحقيقة على المسيح لهم فاتخذوادين

على         النصارى يد واستحوذت والقفار والمهامه البراريِ في الصوامع

مدينة        الشاممملكة  المذكور الملك هذا وبنى الروم وبلد والجزيرة

وبيت    والقمامة ومدن     لحمقسطنطينية المقدس بيت ببلد وكنائس

هائلة        بناءات البلدان من وغيرها كبصرى وعبدوا محكمةحوران

لحم          وأحلوا الكنائس وصوروا الشرق إلى وصلوا حينئذ من الصليب

والصول        وغيرالخنزير  دينهم في الفروع من أحدثوه مما ذلك

التي      الحقيرة المانة له القوانين    يسمونهاووضعوا له وصنفوا الكبيرة

هذه           على تزل لم يدهم أن والغرض يطول هذا أن  البلدوبسط إلى

على           المقدس بيت فتح وكان عنهم الله رضي الصحابة منهم انتزعها

الحمد         أميريديِ  ولله عنه الله رضي الخطاب بن عمر المؤمنين

من  (    ورزقناهم وقوله الطيب )     الطيباتوالمنة الرزق من الحلل أيِ

  ) فما      وقوله وشرعا طبعا المستطاب جاءهم  اختلفواالنافع حتى

           ( جاءهم  ما بعد من إل المسائل من شيء في مااختلفوا أيِ العلم

عنهم            العلم وأزال لهم الله بين وقد يختلفوا أن لهم يكن ولم أيِ

في     ورد وقد وسبعين      الحديثاللبس إحدى على اختلفوا اليهود إن
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اثنتين       على اختلفوا النصارى وأن هذه   وسبعينفرقة وستفترق فرقة

وثنتان           الجنة في واحدة منها فرقة وسبعين ثلث على وسبعونالمة

رواه              وأصحابي عليه أنا ما قال الله رسول يا هم من قيل النار في

في   والمسانيد      1129 مستدركهالحاكم السنن في وهو اللفظ بهذا

ربك    (    إن تعالى الله قال يوم  )    ( يقضيولهذا بينهم يفصل أيِ بينهم

 ( يختلفون      فيه كانوا فيما القيامة

ِإن َءت َءف َءنا ّمّما َءشّك ِفي ُكن ْل َءز َءك َءأن ْي َءل ِإ

َءأِل َءن َءفاْس ِذي ّل َءن ا ُؤو َءر ْق َءب َءي َءتا ِك ْل َءك ِمن ا ِل ْب ْد َءق َءق َءك َءل َءجاء

ّق َءح ْل َءك ِمن ا ّب َء ّر َءنّن َءفل ُكو َءن َءت َءن ِم ِري َءت ْلُمْم َء94{ ا َءول َءنّن }  ُكو َءت

َءن َءن ِم ِذي ّل ْا ا ُبو ّذ َءياِت َءك ِه ِبآ ّل َءن ال ُكو َءت َءن َءف َءن ِم ِري َءخاِس ْل ا

ِإّن95{ َءن }  ِذي ّل ّقْت ا ِهْم َءح ْي َءل َءمُت َءع ِل َءك َءك ّب َء َءر َءن ل ُنو ْؤِم ُي

ْو96{ َءل َءو ُهْم }  ْت ٍة ُكّل َءجاء َءي ّتى آَ ْا َءح ُو َءر َءب َءي َءذا َءع ْل َءم ا ِلي َءل }97{ ا

الله        قال رسول أن بلغنا دعامة بن أسأل    قالقتادة ول أشك ل

تثبيت          قالوكذا  فيه وهذا البصريِ والحسن جبير بن وسعيد عباس بن

صفة      أن هم ل وإعلم مة جودة نبيهملل تبفي  مو مة الك المتقد

النبي       (     الرسول يتبعون الذين تعالى قال كما الكتاب أهل بأيديِ التي

مع        )   المي ثم الَية والنجيل التوراة في عندهم مكتوبا يجدونه الذيِ
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الذيِ    العلم ذلك       يعرفونههذا يلبسون أبناءهم يعرفون كما كتبهم من

به      يؤمنون ول ويبدلونه قال     معويحرفونه ولهذا عليهم الحجة قيام

          ) ولو  يؤمنون ل ربك كلمة عليهم حقت الذين إن كل جاءتهمتعالى

        ( ل      حين بل ينفعهم إيمانا يؤمنون ل أيِ الليم العذاب يروا حتى آَية

فرعون         نفساينفع  على السلم عليه موسى دعا لما ولهذا إيمانها

على  (     اطمس ربنا قال يؤمنوا     أموالهموملئه فل قلوبهم على واشدد

ولو    )    (   تعالى قال كما الليم العذاب يروا الملئكة   أنناحتى إليهم نزلنا

كانوا          ما قبل شيء كل عليهم وحشرنا الموتى أن  ليؤمنواوكلمهم إل

   )     ( قرية      كانت فلول تعالى قال ثم يجهلون أكثرهم ولكن الله يشاء

عذاب          آَمنت عنهم كشفنا آَمنوا لما يونس قوم إل إيمانها فنفعها

الحياة    في ) الدنياالخزيِ حين     إلى ومتعنهاهم

َء ْول َءل َءنْت َءف َءيٌة َءكا َءنْت َءقْر َءم َءها آَ َءع َءف َءن َءها َءف ُن َءما ّ ِإي َءم ِإل ْو َءس َءق ُن َءلّما ُيو

ْا ُنو َءم َءنا آَ ْف َءش ُهْم َءك ْن َءب َءع َءذا َءة ِفي الِخْزيِِ َءع َءيا َءح ْل َءيا ا ْن ّد ُهْم ال َءنا ْع ّت َءم َءو

َءلى } 98{ ِحيٍن ِإ

قرية     يقول كانت فهل الذين     آَمنتتعالى السالفة المم من بكمالها

يا          قبلك من أرسلنا ما بل الرسل إليهم كذبه    محمدبعثنا إل رسول من

       ) يأتيهم      ما العباد على حسرة يا تعالى كقوله أكثرهم أو منقومه
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       )  ( من      قبلهم من الذين أتى ما كذلك يستهزئون به كانوا إل رسول

قالوا    إل (      ساحررسول  ( في    قبلك من أرسلنا ما وكذلك مجنون أو

إنا        مترفوها قال إل نذير من على     وجدناقرية وإنا أمة على آَباءنا

       ( النبياء   علي عرض الصحيح الحديث وفي مقتدون فجعلآَثارهم

معه            والنبي الرجل معه يمر والنبي الناس من الفئام ومعه يمر النبي

السلم          والنبيالرجلن  عليه موسى أتباع كثرة ذكر ثم أحد معه ليس

صلوات      أمته كثرة ذكر الخافقين     اللهثم سدت كثرة عليه وسلمه

قرية        توجد لم أنه والغرض والغربي بنبيهم بكمالها آَمنتالشرقي

من    سلف إيمانهم         القرىممن كان وما نينوى أهل وهم يونس قوم إل

الذيِ       العذاب وصول من تخوفا عاينوا     أنذرهمإل ما بعد رسولهم به

إلى          جأروا فعندها أظهرهم بين من رسولهم وخرج اللهأسبابه

ودوابهم        أطفالهم وأحضروا واستكانوا له وتضرعوا به واستغاثوا

وسألوا   به        اللهومواشيهم أنذرهم الذيِ العذاب عنهم يرفع أن تعالى

عنهم       وكشف الله رحمهم فعندها قال   العذابنبيهم كما وأخروا

في (            الخزيِ عذاب عنهم كشفنا آَمنوا لما يونس قوم إل الحياةتعالى

     ( عنهم     كشف هل المفسرون واختلف حين إلى ومتعناهم الدنيا

مع    الخرويِ على        الدنيويِالعذاب فقط الدنيا في عنهم كشف إنما أو

الحياة        في ذلك كان إنما أحدهما هذه     الدنياقولين في مقيد هو كما
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    ) مائة      إلى وأرسلناه تعالى لقوله فيهما والثاني يزيدون  ألفالَية أو

من    )       منقذ واليمان اليمان عليهم فأطلق حين إلى فمتعناهم فآمنوا

تفسير          العذاب في قتادة وقال أعلم والله الظاهر هو وهذا الخرويِ

ينفع     لم الَية فتركت       قريةهذه العذاب حضرها حين آَمنت ثم كفرت

أن         وظنوا نبيهم فقدوا لما يونس قوم قذف    العذابإل منهم دنا قد

بهيمة           كل بين وفرقوا المسوح ولبسوا التوبة قلوبهم في وولدهاالله

من            الصدق منهم الله عرف فلما ليلة أربعين الله إلى عجوا ثم

والتوبة   بعد        والندامةقلوبهم العذاب عنهم كشف منهم مضى ما على

قوم         أن وذكر قتادة قال عليهم تدلى الموصل   يونسأن أرض بنينوى

من            واحد وغير جبير بن وسعيد ومجاهد مسعود بن عن رويِ وكذا

)  السلف      ) أبو      وقال آَمنت قرية كانت فهل يقرؤها مسعود بن وكان

الجلد     أبي عن على       قالعمران يدور جعل العذاب بهم نزل لما

من         رجل إلى فمشوا المظلم الليل كقطع فقالوا علمائهمرؤوسهم

قولوا            فقال العذاب عنا يكشف أن الله لعل به ندعوا دعاء علمنا

قال            حينياحي  أنت إل إله ل ياحي الموتى محيي حي يا حي ل

القصة      وتمام العذاب عنهم سورة   سيأتيفكشف في مفصل

الله     شاء إن الصافات

ْو َءل َءك َءشاء َءو ّب َءن َءر َءم َءلْرِض ِفي َءمن لَ ُهْم ا ّل ُك
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ًا َءت َءجِميع َءأن َءف ُه َءأ ِر ْك َءس ُت ّنا ّتى ال ْا َءح ُنو ُكو َءن َءي ِني ْؤِم َءما99{ ُم َءو  {

َءن ْفٍس َءكا َءن َءن َءأن ِل ْؤِم ّ ُت ْذِن ِإل ِإ ِه ِب ّل َءعُل ال َءيْج َءس َءو الّرْج

َءلى َءن َءع ِذي ّل َء ا َءن ل ُلو ِق ْع } 100{ َءي

(  يقول ولو   )       شاءتعالى في   كلهم الرض لهل لذن محمد يا ربك

ولكن        كلهم فآمنوا به جئتهم بما تعالى    لهاليمان يفعله فيما حكمة

         ) ول   واحدة أمة الناس لجعل ربك شاء ولو تعالى يزالونكقوله

لملن           ربك كلمة وتمت خلقهم ولذلك ربك رحم من إل مختلفين

الجنة    من (   والناسجهنم    ( الذين   ييأس أفلم تعالى وقال أجمعين

الناس        لهدى الله يشاء لو أن أفأنت )    ( جميعاآَمنوا تعالى قال ولهذا

   )     ( يكونوا   حتى وتلجئهم تلزمهم أيِ الناس )  مؤمنينتكره ليس  أيِ

       ) فل       يشاء من ويهديِ يشاء من يضل الله بل إليك ول عليك ذلك

يهديِ   ) (      نفسكتذهب  الله ولكن هداهم عليك ليس حسرات عليهم

     )  ( أن   نفسك باخع لعلك يشاء (   لمن  ( تهديِ    ل إنك مؤمنين يكونوا

   )  (       )  ( أنت   إنما فذكر الحساب وعلينا البلغ عليك فإنما أحببت من

أن    )         على الدالة الَيات من ذلك غير إلى بمصيطر عليهم لست مذكر

يشاء          تعالىالله  لمن المضل يشاء من الهاديِ يريد لما الفعال هو

ولهذا     وعدله وحكمته إل  (      قاللعلمه تؤمن أن لنفس كان وما تعالى

   )     ( ل     الذين على والضلل الخبال وهو الرجس ويجعل الله بإذن
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من )             هداية في ذلك كل في العادل وهو وأدلته الله حجج أيِ يعقلون

ضل   وإضللهدى  من

ْا ُقِل ُظُرو َءذا ان َءواِت ِفي َءما َءما الّس

َءلْرِض َءما َءوا ِني َءو ْغ َءياُت ُت ُذُر الَ ّن ٍم َءعن َءوال ْو ّ َءق َءن ل ُنو ْؤِم }101{ ُي

َءهْل َءن َءف ِظُرو َءت ّ َءين َءل ِإل ْث ِم ِم ّيا َءن َءأ ِذي ّل ْا ا ْو َءل ِهْم ِمن َءخ ِل ْب َءق

ْا ُقْل ِظُرو َءت ّني َءفان ُكم ِإ َءع َءن َءم َءن ّم ِري ِظ َءت ْلُمن ُثّم102{ ا َءنّجي }  ُن

َءنا َءل َءن ُرُس ِذي ّل ْا َءوا ُنو َءم َءك آَ ِل َءذ ًا َءك ّق َءنا َءح ْي َءل َءن ُننِج َءع ِني ْؤِم ْلُم ا

}103{

خلق         يرشد وما آَلَئه في التفكر إلى عباده السماوات  اللهتعالى في

من          السماوات في مما اللباب لذويِ الباهرة الَيات من والرض

والنهار      نيراتكواكب  والليل والقمر والشمس وسيارات ثوابت

وإيلج   ويقصر      في أحدهماواختلفهما هذا يطول حتى ثم هذاالَخر

وما          وزينتها وحسنها واتساعها السماء وارتفاع هذا ويطول هذا يقصر

الله   من          منهاأنزل فيها وأخرج موتها بعد الرض به فأحيا مطر من

والزروع    الثمار من      والزاهيرأفانين فيها ذرأ وما النبات وصنوف

وما       والمنافع واللوان الشكال مختلفة وسهول   فيهادواب جبال من

مع           وهو والمواج العجائب من البحر في وما وخراب وعمران وقفار
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بتسخير         هذا برفق بها ويجريِ سفنهم يحمل للسالكين مذلل مسخر

ول       هو إل إله ل عن   (     ربالقدير والنذر الَيات تغني وما وقوله سواه

      ( الَيات    تغني شيء وأيِ أيِ يؤمنون ل والرضية السماويةقوم

ل          قوم عن صدقها على الدالة وبراهينها وحججها بآياتها والرسل

) يؤمنون          ) الَية   يؤمنون ل ربك كلمة عليهم حقت الذين إن كقوله

   ) ينتظرون  فهل )  إلوقوله فهل        أيِ قبلهم من خلوا الذين أيام مثل

من        محمد يا لك المكذبون هؤلء أيام    النقمةينتظر مثل إل والعذاب

المكذبة           الماضية المم من قبلهم من خلوا الذين في لرسلهمالله

آَمنوا(            والذين رسلنا ننجي ثم المنتظرين من معكم إني فانتظروا قل

ونهلك)    حقا  (      ) المكذبينأيِ المؤمنين ننجي علينا حقا كذلك بالرسل

نفسه      على تعالى الله نفسه  (    الكريمةأوجبه على ربكم كتب كقوله

الله )         رسول عن الصحيحين في جاء وكما إن   أيِالرحمة قال أنه

غضبي          كتبالله  سبقت رحمتي إن العرش فوق عنده فهو كتابا

َءها َءيا ُقْل ّي أ
ّناُس َء ُتْم ِإن ال ِني ّمن َءشّك ِفي ُكن َء ِدي ُد َءفل ُب ْع َءن َءأ ِذي ّل ا

َءن ُدو ُب ْع ِه ُدوِن ِمن َءت ّل ِكْن ال َءلس ُد َءو ُب ْع َءه َءأ ّل ِذيِ ال ّل ُكْم ا ّفا َءو َءت ُأِمْرُت َءي َءو

َءن َءأْن ُكو َءن َءأ َءن ِم ِني ْؤِم ْلُم َءأْن104{ ا َءو ِقْم }  َءك َءأ َءه ّديِن َءوْج ًا ِلل ِنيف َءح

َء َءنّن َءول ُكو َءن َءت َءن ِم ِكي ِر ْلُمْش َء105{ ا َءول ُع }  ْد ِه ُدوِن ِمن َءت ّل ال
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َء َءما َءك ل ُع َءف َء َءين َءك َءول ِإن َءيُضّر َءت َءف ْل َءع َءك َءف ّن ِإ ًا َءف َءن ِإذ َءن ّم ِلِمي ّظا }106{ ال

ِإن َءك َءو َءسْس ّلُه َءيْم َء ِبُضّر ال َءف َءفل ّ َءلُه َءكاِش َءو ِإل ِإن ُه َءو

َءك ْد ِر ٍر ُي ْي َءخ َء ِب ّد َءفل ِه َءرآَ ِل َءفْض َءصيُب ِل ِه ُي ُء َءمن ِب َءشا ِه ِمْن َءي ِد َءبا ِع

َءو ُه ُفوُر َءو َءغ ْل } 107{ الّرِحيُم ا

محمد   تعالى يقول من        قللرسوله شك في كنتم إن الناس أيها يا

أوحاه          الذيِ الحنيف الدين من به جئتكم ما أعبد    اللهصحة ل فأنا إلي

له             شريك ل وحده الله أعبد ولكن الله دون من تعبدون وهوالذين

التي           آَلهتكم كانت فإن مرجعكم إليه ثم أحياكم كما يتوفاكم الذيِ

دون    من ل        اللهتدعون فإنها فلتضرني فادعوها أعبدها ل فأنا حقا

بيده       الذيِ وإنما تنفع ول له       الضرتضر شريك ل وحده الله هو والنفع

أقم      (    وأن وقوله المؤمنين من أكون أن حنيفا   )وجهكوأمرت للدين

ولهذا            الشرك عن منحرفا أيِ حنيفا وحده لله العبادة أخلص أيِ الَية

( قال      (      ) وأمرت  قوله على معطوف وهو المشركين من تكونن ول

 ( المؤمنين     من أكون )  وقولهأن      ) فيه  الَية بضر الله يمسسك وإن

هو         إنما والضر والنفع والشر الخير لن تعالى   راجعبيان الله إلى

ل            وحده العبادة يستحق الذيِ فهو أحد ذلك في يشاركه ل وحده

من           شريك سليم بن صفوان ترجمة في عساكر بن الحافظ روى له
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وهب      بن الله عبد بن      أخبرنيطريق عيسى عن أيوب بن يحيى

الله             رسول أن مالك بن أنس عن سليم بن صفوان عن موسى

الخير   قال نفحات       دهركماطلبوا لله فإن ربكم لنفحات وتعرضوا كله

عباده         من يشاء من بها يصيب رحمته عوراتكم   واسألوهمن يستر أن

عن            موسى بن عيسى عن الليث طريق من رواه ثم روعاتكم ويؤمن

سواء          صفوان بمثله مرفوعا هريرة أبي عن أشجع من رجل عن

 (     ) الرحيم  الغفور وهو من       أيِوقوله ولو عليه وتوكل إليه تاب لمن

عليه           يتوب فإنه به الشرك من حتى كان ذنب أيِ

َءها َءيا ُقْل ّي أ
ّناُس َء ْد ال ُكُم َءق َءجاء

ّق َءح ْل ُكْم ِمن ا ّب َءمِن ّر َءدى َءف َءت ْه َءما ا ّن ِإ ِديِ َءف َءت ْه ِه َءي ْفِس َءن َءمن ِل َءو

َءما َءضّل ّن ِإ َءها َءيِضّل َءف ْي َءل َءما َءع ْا َءو َءن ُكم َءأ ْي َءل ِكيٍل َءع َءو ْع108{ ِب ِب ّت َءوا  {

َءحى َءما َءك ُيو ْي َءل ِبْر ِإ َءى َءواْص ّت َءم َءح ُك ّلُه َءيْح َءو ال ُه ْيُر َءو َءن َءخ ِكِمي َءحا ْل }109{ ا

لرسوله    يقول آَمر الذيِ     أنتعالى أن الناس من  جاءهميخبر به

مرية       ل الذيِ الحق هو الله عند

به      فيه اهتدى فمن شك على      واتبعهول التباع ذلك نفع يعود فإنما

عليه         (  ذلك وبال يرجع فإنما عنه ضل ومن بوكيل   ومانفسه عليكم أنا
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لكم)             نذير أنا وإنما مؤمنين تكونوا حتى بكم موكل أنا وما أيِ

) والهداية       ) أيِ      واصبر إليك يوحى ما واتبع وقوله تعالى الله على

الله     أنزل بما من      عليكتمسك مخالفة على واصبر إليك وأوحاه

يفتح   (    )    أيِ الله يحكم حتى الناس من خير  (  بينكخالفك وهو وبينهم

وحكمته )      بعدله الفاتحين خير أيِ الحاكمين

 

هسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسود سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسورة
الحوص أبو حدثنا البزار هشام بن خلف حدثنا يعلى أبو الحافظ قال  

اللسسه رسسسول بكسسر: سسسألت أبسسو قال: قال عكرمة عن إسحاق أبي عن
وعسسم والواقعسسة هسسود «شسسيبتني قال ؟ شيبك ما وسلم عليه الله صلى

أبسسو الترمذيِ: حدثنا عيسى أبو كورت» وقال الشمس وإذا يتساءلون
أبسسي عسسن شسسيبان عسسن هشسسام بن معاوية حدثنا العلء بن محمد كريب

اللسسه رسسسول بكر: يا أبو قال: قال عباس ابن عن عكرمة عن إسحاق
يتسسساءلون وعسسم والمرسسسلت والواقعسسة هسسود «شيبتني قال شبت قد

الطسسبراني وأخواتهسسا» وقسسال «هسسود رواية كورت» وفي الشمس وإذا
سسسلم بسسن سسسعيد حدثنا الحسن بن حجاج حدثنا أحمد بن عبدان حدثنا
قسسال: قسسال سسسعد بسسن سسسهل عسسن حسسازم أبي عن محمد بن عمر حدثنا

وأخواتهسسا: الواقعسسة هسسود وسلم: «شيبتني عليه الله صلى الله رسول
رويِ وأخواتها» وقسسد «هود رواية كورت» وفي الشمس وإذا والحاقة

بسسن سسسليمان القاسسسم أبسسو الحافظ فقال نحوه مسعود ابن حديث من
أبسسي بسسن عثمسسان بسسن محمسسد الكبير: حدثنا معجمه في الطبراني أحمد
أبسسي عسسن ثسسابت بسسن عمرو حدثنا الرائشي طارق بن أحمد حدثنا شيبة

قسسال: يسسا بكسسر أبسسا أن عنسسه الله رضي مسعود بن الله عبد عن إسحاق
متروك ثابت بن والواقعة». عمرو قال: «هود ؟ شيبك ما الله رسول
أعلسسسسم. واللسسسسه مسسسسسعود ابسسسسن يسسسسدرك لسسسسم إسسسسسحاق وأبسسسسو
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ِم  ِه ِبْسسسسسسسسسسسس ّلسسسسسسسسسسس ِم الّرْحمـَسسسسسسسسسسسِن ال  الّرِحيسسسسسسسسسسس

َءلر َءتاٌب ** ا َءمسسْت ِك ِك ُتُه ُأْح َءيسسا َءلْت ُثسسّم آَ ُدْن ِمسسن ُفّصسس ٍم ّلسس ِكيسس ٍر َءح ِبيسس ّ َءخ َءأل   *
ْا َءو ُد ُب ْع ّ َءت َءه ِإل ّل ِني ال ّن ُكْم ِإ ْنُه َءل ِذيٌر ّم َءبِشيٌر َءن َءأِن َءو َءو ْا *   ِفُرو ْغ َءت ُكسسْم اْسسس ّب ُثسسّم َءر
ْا َءو ُب ِه ُتو ْي َءل ُكْم ِإ ْع ّت َءم ًا ُي َءتاع ًا ّم َءسن َءى َءح َءل َءجٍل ِإ َءسّمى َءأ ْؤِت ّم ُي َءفْضسسٍل ِذيِ ُكسسّل َءو

َءلُه ِإن َءفْض ْا َءو ْو ّل َءو َءي َءت ّن ِإ َءخسساُف َءفسس ُكسسْم َءأ ْي َءل َءب َءع َءذا ٍم َءعسس ْو ٍر َءيسس ِبيسس َءلسسى َءك ِإ ِه *   ّلسس ال
ُكسسسسسسسسْم ُع َءو َءمْرِج ُهسسسسسسسس َءى َءو َءلسسسسسسسس ٍء ُكسسسسسسسسّل َءع ِديٌر َءشسسسسسسسسْي  َءقسسسسسسسس

أغنى بما البقرة سورة أول في الهجاء حروف على الكلم تقدم قد   
فصسسلت} ثم آَياته قوله: {أحكمت التوفيق, وأما وبالله هنا إعادته عن
صسسورة كامسسل فهسسو معناهسسا فسسي مفصسسلة لفظهسسا فسسي محكمسسة هي أيِ

جريسسر ابسسن واختسساره وقتسسادة مجاهسسد عسسن رويِ مسسا معنسسى ومعنى, هذا
فسسي الحكيسسم اللسسه عنسسد مسسن خسسبير} أيِ حكيسسم لدن {من قوله ومعنى
هسسذا نزل الله} أيِ إل تعبدوا {أل المور بعواقب خبير وأحكامه أقواله
تعسسالى: كقوله له شريك ل وحده الله لعبادة المفصل المحكم القرآَن

أنسسا إل إلسسه ل أنسسه إليسسه نسسوحي إل رسسسول مسسن قبلسسك مسسن أرسلنا {وما
ً أمسسة كسسل فسسي بعثنسسا {ولقسسد فاعبدون} وقال اللسسه اعبسسدوا أن رسسسول

لكسسم إني وبشير} أيِ نذير منه لكم {إنني الطاغوت} وقوله واجتنبوا
جسساء كمسسا أطعتموه إن بالثواب خالفتموه, وبشير إن العذاب من نذير
صسسعد وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول أن الصسسحيح الحديث في

فقسسال: «يسسا فسساجتمعوا القسسرب ثسسم القرب قريش بطون فدعا الصفا
ً أن أخبرتكم لو أرأيتم قريش معشر ؟» مصدقي ألستم تصبحكم خيل

ًا عليك جربنا فقالوا: ما عسسذاب يسسديِ بيسسن لكسسم نسسذير قال: «فإني كذب
ًا يمتعكسسم إليسسه توبسسوا ثسسم ربكسسم استغفروا شديد» وقوله: {وأن متاعسس

ًا وآَمركسم فضسسله} أيِ فضسسل ذيِ كسل ويسؤت مسسسمى أجسسل إلسى حسن
فيمسسا وجسسل عسسز الله إلى منها والتوبة السالفة الذنوب من بالستغفار

ًا {يمتعكم ذلك على تستمروا تستقبلونه, وأن ًا} أيِ متاعسس فسسي حسسسن
السسدار فسسي فضسسله} أيِ فضسسل ذيِ كسسل ويؤت مسمى أجل {إلى الدنيا

َءخرة ًا عمسسل كقوله: {من قتادة قاله ال وهسسو أنسسثى أو ذكسسر مسسن صسسالح
َءيسسسسسسسسسسة. حيسسسسسسسسسساة فلنحيينسسسسسسسسسسه مسسسسسسسسسسؤمن طيبسسسسسسسسسسة} ال

قسسال وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى الله رسول أن الصحيح في جاء وقد  
مسسا حسستى بها أجرت إل الله وجه بها تبتغي نفقة تنفق لن «وإنك لسعد
شسريك بسن المسسيب جرير: حدثني ابن امرأتك» وقال في في تجعل

فسسي عنسسه اللسسه رضي مسعود ابن عن جبير بن سعيد عن بكر أبي عن
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عليسسه كتبسست سسسيئة عمل من فضله} قال فضل ذيِ كل قوله: {ويؤت

بالسسسيئة عسسوقب فسسإن حسسسنات عشر له كتبت حسنة عمل ومن سيئة
بهسسا يعسساقب لسسم وإن حسنات عشر له بقيت الدنيا في عملها كان التي
حسسنات, تسسع لسه وبقيست واحدة العشر الحسنات من أخذ الدنيا في
فإني تولوا أعشاره, وقوله: {وإن على آَحاده غلب من هلك يقول ثم

أوامسسر عسسن تولى لمن شديد تهديد كبير} هذا يوم عذاب عليكم أخاف
{إلسسى محالة ل القيامة يوم يناله العذاب فإن رسله وكذب تعالى الله
قسسدير} شسسيء كل على {وهو القيامة يوم معادكم مرجعكم} أيِ الله
مسسن وانتقسسامه أوليسسائه إلسسى إحسسسانه مسسن يشسساء مسسا على القادر هو أيِ

أن كمسسا السسترهيب مقسسام القيامسسة, وهسسذا يسسوم الخلئسسق أعدائه, وإعادة
ترغيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسب. مقسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسام الول

َءأل ُهْم **  ّن َءن ِإ ُنو ْث ُهْم َءي َءر ُدو ْا ُص ُفو َءتْخ َءيْس ْنُه ِل َءن َءأل ِم َءن ِحي ْغُشسسو َءت ُهْم َءيْس َءب َءيسسا ِث
َءلسسسُم ْع َءن َءمسسسا َءي َءمسسسا ُيِسسسسّرو َءن َءو ُنسسسو ِل ْع ّنسسسُه ُي ِليسسسٌم ِإ َءذاِت َءع ِر ِبسسس ُدو  الّصسسس

وحال بفروجهم السماء يستقبلوا أن يكرهون كانوا عباس ابن قال  
َءية, رواه هذه الله فأنزل وقاعهم عن جريج ابن طريق من البخاريِ ال

صسسدورهم, تثنسسوني إنهم أل قرأ عباس ابن أن جعفر بن عباد بن محمد
َءية كسسان قسسال: الرجسسل ؟ صسسدورهم تثنسسوني مسسا العباس أبا فقلت: يا ال

تثنسسوني إنهسسم فنزلسست: {أل فيستحي يتخلى أو فيستحي امرأته يجامع
يسسستحيون كسسانوا عباس: أناس ابن قال له آَخر لفظ صدورهم}. وفي

إلسسى فيفضسسوا نسسساءهم يجسسامعوا وأن السسسماء إلسسى فيفضوا يتخلوا أن
حسسدثنا سسسفيان حدثنا الحميديِ قال: حدثنا ثم فيهم ذلك فنزل السماء
منسسه ليسسستخفوا صدورهم تثنوني إنهم عباس: {أل ابن قرأ قال عمرو

ثيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسابهم}. يستغشسسسسسسسسسسسسسسسسسسسون حيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسن أل
{يستغشسسون} يغطسسون عبسساس ابسسن عسسن غيسسره وقال البخاريِ قال  

َءيسسة: هسسذه تفسسسير فسسي أخسسرى رواية في عباس ابن رؤوسهم, وقال ال
مجاهسسد عسسن رويِ وكسسذا السسسيئات وعمسسل اللسسه فسسي الشسسك بسسه يعنسسي

ًا قسالوا إذا صسسدورهم يثنسون كسانوا أنهسسم أيِ وغيرهسسم والحسن أو شسسيئ
تعسسالى اللسسه فسسأخبرهم بسسذلك الله من يستخفون أنهم فيظنون عملوه

مسسا {يعلسسم الليسسل ظلمسسة فسسي منامهم عند ثيابهم يستغشون حين أنهم
يعلم الصدور} أيِ بذات عليم * إنه يعلنون {وما القول يسرون} من

قسسال مسسا أحسن والسرائر, وما والضمائر النيات من صدورهم تكن ما
المشسسسسسهورة: معلقتسسسسسه فسسسسسي سسسسسسلمى أبسسسسسي بسسسسسن زهيسسسسسر
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يعلسسم اللسسه يكتسسم ومهمسسا قلسسوبكمليخفى فسسي مسسا اللسسه تكتمسسن فل

فينقسسم يعجسسل أو حسسساب فيسسدخرليوم كتسساب فسسي فيوضسسع يسسؤخر
بالجزئيسسات وعلمه الصانع بوجود الجاهلي الشاعر هذا اعترف فقد  

القيامسسة, وقسسال ليسسوم الصحف في العمال وبكتابة وبالجزاء وبالمعاد
صسسدره عنسسه ثنسسى اللسسه برسسسول مر إذا أحدهم شداد: كان بن الله عبد

لقسسوله: أولسسى اللسسه إلسسى الضسسمير ذلك, وعود الله فأنزل رأسه وغطى
ابسسن يعلنسسون} وقسسرأ ومسسا يسرون ما يعلم ثيابهم يستغشون حين {أل

وهسسو الفاعليسسة علسسى الصسسدور برفسسع صسسدورهم تثنسسوني إنهم أل عباس
المعنسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسى. قريسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسب

َءما َءو ٍة ِمسسن **  ّبسس ّ الْرِض ِفسسي َءدآَ َءلسسى ِإل ِه َءع ّلسس َءهسسا ال ُق َءلسسُم ِرْز ْع َءي َءها َءو َءقّر َءت ُمْسسس
َءها َءع َءد ْو َءت َءتسسسسسسسسسساٍب ِفسسسسسسسسسسي ُكسسسسسسسسسسّل َءوُمْسسسسسسسسسسس ِبيسسسسسسسسسسٍن ِك  ّم

الرض دواب سسسائر مسسن المخلوقات بأرزاق متكفل أنه تعالى أخبر  
أيِ ومسسستودعها مسسستقرها يعلسسم وأنسسه وبريها بحريها وكبيرها صغيرها

وهسسو وكرهسسا مسسن إليسسه تسسأويِ وأيسسن الرض في سيرها منتهى أين يعلم
{ويعلسسم عبسساس ابسسن عن وغيره طلحة أبي بن علي مستودعها, وقال

مجاهسسد تموت, وعسسن {ومستودعها} حيث تأويِ حيث مستقرها} أيِ
فسسي كسسالتي الصسسلب {ومسسستودعها} فسسي الرحسسم {مسسستقرها} فسسي

أبسسي ابسسن وجماعة, وذكر والضحاك عباس ابن عن رويِ النعام, وكذا
َءية تلك عند ذكره كما ههنا المفسرين أقوال حاتم أعلسسم. وأن فالله ال
كقسسوله: ذلسك جميسسع عسسن مسبين اللسه عند كتاب في مكتوب ذلك جميع
مسسا أمثسسالكم أمسسم إل بجناحيه يطير طائر ول الرض في دابة من {وما

يحشرون} وقوله: {وعنده ربهم إلى ثم شيء من الكتاب في فرطنا
تسسسقط ومسسا والبحسسر السسبر فسسي ما هو, ويعلم إل يعلمها ل الغيب مفاتح

إل يسسابس ول رطب ول الرض ظلمات في حبة ول يعلمها إل ورقة من
مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسبين}. كتسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساب فسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسي

َءو ُه َءو ِذيِ **  ّل َءلق ا َءواِت َءخ َءما َءض الّسس ِة ِفسسي َءوالْر ّت ٍم ِسس ّيسسا َءن َءأ َءكسا َءعْرُشسسُه َءو
َءلى ِء َءع َءمآ ْل ُكْم ا َءو ُل ْب َءي ُكْم ِل ّي َءسُن َءأ ً َءأْح َءمل ِئن َءع َءل َءت َءو ْلسس ُكسسْم ُق ّن َءن ِإ ُثسسو ُعو ْب ِمسسن ّم
ِد ْع ْوِت َءب َءم ْل َءلّن ا ُقو َءي َءن َءل ِذي ّل ْا ا َءو َءفُر َءذآَ ِإْن َءك ّ َءهـَ ِبيٌن ِسْحٌر ِإل ِئْن ّم َءل َءو َءنا *   َءأّخْر

ُهُم ْن َءب َءع َءذا َءع ْل َءى ا َءل ٍة ِإ ٍة ُأّم َءد ُدو ْع ُلّن ّم ُقو َءي ِبُسُه َءما ّل َء َءيْح َءم َءأل ْو ِهْم َءي ِتي أ
ْ َءس َءيسس ْيسس َءل

ًا ُهسسسسْم َءمْصسسسسُروف ْن َءق َءع َءحسسسسا ِهسسسسم َءو ْا ّمسسسسا ِب ُنو ِه َءكسسسسا َءن ِبسسسس ُءو ِز ْه َءت  َءيْسسسسس

238



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
والرض السموات خلق وأنه شيء كل على قدرته عن تعالى يخبر   

ك قبسل المساء على كان عرشه وأن أيام ستة في المسام قسال كمسا ذل
عسن شسداد بسسن جسسامع عسسن العمسش حسدثنا معاويسة أبسسو أحمد: حسدثنا

صسسلى اللسسه رسول قال: قال حصين بن عمران عن محرز بن صفوان
بشسسرتنا, تميسسم» قسسالوا: قسسد بنسسي يا البشرى وسلم: «اقبلوا عليه الله

قبلنسسا. فأخبرنسسا قالوا: قد اليمن أهل يا البشرى فأعطنا, قال: «اقبلوا
شسسيء, وكسسان كل قبل الله قال: «كان ؟ كان كيف المر هذا أول عن

شسسيء» قسسال: كسسل ذكر المحفوظ اللوح في الماء, وكتب على عرشه
عقالها, قسسال: فخرجسست من ناقتك انحلت عمران فقال: يا آَت فأتاني

صسسحيحي فسسي مخسسرج الحديث بعديِ, وهذا كان ما أدريِ فل إثرها في
أول عسسن نسسسألك قسسالوا: جئنسساك فمنهسسا كثيرة بألفاظ ومسلم البخاريِ

سسس غيسسره سسس رواية وفي قبله شيء يكن ولم الله فقال: «كان المر هذا
كسسل السسذكر فسسي وكتسسب المسساء علسسى عرشسسه وكسسان س معه س رواية وفي

والرض. السسسسسسسسسسسسسموات خلسسسسسسسسسسسسق شسسسسسسسسسسسسيء, ثسسسسسسسسسسسسم
قسسال: قسسال العسساص بسسن عمسسرو بن الله عبد عن مسلم صحيح وفي  

قبسسل الخلئق مقادير قدر الله وسلم: «إن عليه الله صلى الله رسول
علسسى عرشسسه وكسسان سسسنة ألسسف بخمسين والرض السموات يخلق أن

َءية: حدثنا هذه تفسير في البخاريِ الماء» وقال أخبرنسسا اليمسسان أبسسو ال
أن عنسسه الله رضي هريرة أبي عن العرج عن الزناد أبو أخبرنا شعيب
لم عليه الله صلى الله رسول أنفسق وجسل عسز اللسه قسال: «قسال وس
الليسسل نفقسسة, سسسحاء يغيضسسها ل ملى اللسسه عليسسك» وقسسال: «يسسد أنفسسق

فسسإنه والرض السسسموات خلسسق منذ أنفق ما والنهار» وقال: «أفرأيتم
يخفسسض الميزان الماء, وبيده على عرشه وكان يمينه في ما يغض لم

ويرفسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسع».
عسسن سلمة بن حماد أخبرنا هارون بن يزيد أحمد: حدثنا المام وقال 

لقيسسط واسسسمه رزين أبي عمه عن عدس بن وكيع عن عطاء بن يعلى
ربنسسا كسسان أيسسن الله قال: قلت: يارسول العقيلي المنتفق بن عامر بن

فسسوقه ومسسا هسسواء تحتسسه مسسا عمسساء فسسي قال: «كان خلقه يخلق أن قبل
التفسسسير فسسي الترمسسذيِ رواه ذلسسك» وقسسد بعسسد العرش خلق هواء, ثم

الترمسسذيِ: وقسسال بسسه هارون بن يزيد حديث من السنن في ماجه وابن
أن المسساء} قبسسل علسسى عرشسسه {وكان مجاهد حسن, وقال حديث هذا

ًا, وكذا يخلق وغيسسر جريسسر وابن وقتادة وضمرة منبه بن وهب قال شيئ
كيسسف المسساء} ينسسبئكم على عرشه {وكان قوله في قتادة واحد, وقال

أنسسس بن الربيع والرض, وقال السموات يخلق أن قبل خلقه بدء كان
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ذلسسك قسسسم والرض السسسموات خلق الماء} فلما على عرشه {وكان
ًا فجعسسل قسسسمين المسساء المسسسجور. البحسسر وهسسو العسسرش تحسست نصسسف

ًا العسسرش سسسمي عبسساس: إنمسسا ابسسن وقسسال   لرتفسساعه, وقسسال عرشسس
ًا سمعت خالد أبي بن إسماعيل ياقوتسسة يقسسول: العسسرش الطائي سعد

خلسسق السسذيِ تعسسالى: {وهسسو قسسوله في إسحاق بن محمد حمراء, وقال
كمسسا الماء} فكسسان على عرشه وكان أيام ستة في والرض السموات

ذو العسسرش وعلسسى العرش وعليه الماء إل ليس إذ تعالى نفسه وصف
والقسسدرة, والحلسسم والسسسلطان, والملسسك والكسسرام, والعسسزة الجلل

عسسن العمسسش يريسسد, وقسسال لمسسا الفعسسال والنعمسسة والعلسسم, والرحمسسة
قسسول عسسن عباس ابن قال: سئل جبير بن سعيد عن عمرو بن المنهال

على قال ؟ الماء كان شيء أيِ الماء} على على عرشه الله: {وكان
خلسق عملً} أيِ أحسسن أيكسم تعسالى: {ليبلسوكم الريسح, وقسوله متسن

بسسه يشسسركوا ول ليعبسسدوه خلقهسسم الذين عباده لنفع والرض السموات
ًا ًا ذلسسك يخلق ولم شيئ ومسسا والرض السسسماء خلقنسسا {ومسسا كقسسوله عبثسس

ً بينهما النسسار} مسسن كفسسروا للسسذين فويسسل كفسسروا السسذين ظن ذلك باطل
ًا خلقنسساكم أنمسسا تعالى: {أفحسبتم وقال ترجعسسون ل إلينسسا وأنكسسم عبثسس

الكريسسم} وقسسال العسسرش رب هسسو إل إلسسه ل الحسسق الملسسك الله فتعالى
َءيسسة إل والنسسس الجسسن خلقسست تعسسالى: {ومسسا وقسسوله ليعبسسدون} ال
ً أحسن {أيكم ليختبركم {ليبلوكم} أيِ عملً, أكسسثر يقسسل } ولسسم عمل

ً أحسن بل ًا العمسل يكون ول عمل ًا يكسون حستى حسسن ه خالصس عسز لل
العمل فقد فمتى وسلم عليه الله صلى الله رسول شريعة على وجل

ًا وبطسسسسسسسل. حبسسسسسسسط الشسسسسسسسرطين هسسسسسسسذين مسسسسسسسن واحسسسسسسسد
َءيسسة بعسسد مسسن مبعوثون إنكم قلت وقوله: {ولئن   يقسسول المسسوت} ال

بعسسد سسسيبعثهم اللسسه أن المشسسركين هؤلء محمد يا أخبرت ولئن تعالى
خلسسق السسذيِ هسسو تعسسالى اللسسه أن يعلمسسون أنهسسم مسسع بدأهم كما مماتهم

ليقسسولن خلقهم من سألتهم تعالى: {ولئن قال كما والرض السموات
الشسسمس وسسسخر والرض السسسموات خلسسق مسسن سألتهم الله} {ولئن

القيامسسة يوم والمعاد البعث ينكرون هذا مع الله} وهم ليقولن والقمر
تعالى: {وهسسو قال كما البداءة من أهون القدرة إلى بالنسبة هو الذيِ
خلقكسسم تعالى: {ما عليه} وقال أهون وهو يعيده ثم الخلق يبدأ الذيِ

مسسبين} أيِ سسسحر إل هسسذا واحدة} وقسسولهم: {إن كنفس إل بعثكم ول
ًا يقولون ًا كفر إل ذلسسك يسسذكر البعث, وما وقوع على نصدقك ما وعناد

عنهسسم أخرنسسا تقسسول, وقسسوله: {ولئسسن مسسا علسسى يتبعك فهو سحرته من
َءيسسة. يقسسول أمة إلى العذاب العسسذاب أخرنسسا ولئسسن تعسسالى معسسدودة} ال
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محصسور وأمسد معسدود أجسل إلسى المشسركين هسؤلء عسن والمؤاخسذة
ًا ليقولن مضروبة مدة إلى وأوعدناهم أيِ يحبسه واستعجالً, ما تكذيب

فلسسم والشسسك التكسسذيب ألفسست قد سجاياهم فإن عنا العذاب هذا يؤخر
في والسنة القرآَن في تستعمل والمة محيد ول عنه محيص لهم يبق

َءيسسة هسسذه فسسي كقسسوله المسسد بهسسا فيسسراد متعسسددة معسسان أمسسة {إلسسى ال
معسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسدودة}.

ّدكسسر منهمسسا نجسسا السسذيِ يوسسسف: {وقسسال فسسي وقسسوله   أمسسة} بعسسد وا
ًا أمسسة كان إبراهيم كقوله: {إن به المقتدى المام في وتستعمل قانتسس

ًا لله كقوله والدين الملة في المشركين} وتستعمل من يك ولم حنيف
ًا علسسى وإنا أمة على آَباءنا وجدنا قالوا: {إنا إنهم المشركين عن إخبار
مسساء ورد كقسسوله: {ولمسسا الجماعسسة فسسي مقتسسدون} وتسسستعمل آَثارهم
كسسل في بعثنا يسقون} وقوله: {ولقد الناس من أمة عليه وجد مدين

ً أمة تعسسالى: {ولكسسل الطاغوت} وقال واجتنبوا الله اعبدوا أن رسول
يظلمسسون} ل وهسسم بالقسط بينهم قضي رسولهم جاء فإذا رسول أمة

وكسسافرهم مسسؤمنهم الرسسسول فيهم يبعث الذين ههنا المة من والمراد
هسسذه مسسن أحد بي يسمع ل بيده نفسي «والذيِ مسلم صحيح في كما

أمسسة النسسار» وأمسسا دخسسل إل بسسي يسسؤمن ل ثسسم نصسسراني ول يهوديِ المة
أمسسة خيسسر تعسسالى: {كنتسسم قسسال كمسسا للرسسسل المصسسدقون فهسسم التباع

المسسة أمتي» وتستعمل أمتي «فأقول الصحيح للناس} وفي أخرجت
يهسسدون أمسسة موسسسى قسسوم تعالى: {ومسسن كقوله والطائفة الفرقة في

َءيسسة. أمسسة الكتسساب أهسسل يعدلون} وكقوله: {من وبه بالحق قائمسسة} ال

ِئْن َءل َءو َءنا **  ْق َءذ َءن َءأ َءسا ْن ِل ّنا ا َءمًة ِم َءها ُثّم َءرْح َءنا ْع َءز ْنسسُه َءن ّنسسُه ِم ُئسسوٌس ِإ َءي * َءكُفسسوٌر َءل
ِئْن َءل ُه َءو َءنا ْق َءذ َءء َءأ َءمآ ْع َءد َءن ْع َءء َءب ْتُه َءضّرآَ َءلّن َءمّس ُقو َءي َءب َءل َءهسس َءئاُت َءذ ّي َءي الّسسس ّنسس ّنسسُه َءع ِإ
ِرٌح َءف ّ َءفُخوٌر َءل ِإل َءن *   ِذي ّل ْا ا َءبُرو ْا َءص ُلو َءعِم َءحاِت َءو ِل َءك الّصا ِئ َءلـَ ْو ُهْم ُأ ٌة َءل َءر ِف ْغ ّم

َءأْجسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسٌر ِبيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسٌر َءو  َءك
رحم من إل الذميمة الصفات من فيه وما النسان عن تعالى يخبر   

يسسأس لسسه حصل نعمة بعد شدة أصابته إذا أنه المؤمنين عباده من الله
الحسسال لماضي وجحود وكفر المستقبل إلى بالنسبة الخير من وقنوط

ًا ير لم كأنه ًا. وهكذا ذلك بعد يرج ولم خير بعسسد نعمسسة أصسسابته إن فرج
هسسذا بعسسد ينسسالني يقسسول: مسسا عنسسي} أيِ السيئآت ذهب {ليقولن نقمة
على فخور بطر يده في بما فرح فخور} أيِ لفرح {إنه سوء ول ضيم

والمكاره الشدائد على صبروا} أيِ الذين تعالى: {إل الله غيره, قال
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مغفسسرة} لهسسم {أولئسسك والعافية الرخاء في الصالحات} أيِ {وعملوا

الرخاء زمن في أسلفوه كبير} بما {وأجر الضراء من يصيبهم بما أيِ
غم ول هم المؤمن يصيب ل بيده نفسي «والذيِ الحديث في جاء كما
بها عنه الله كفر إل يشاكها الشوكة حتى حزن ول وصب ول نصب ول
اللسسه يقضسسي ل بيسسده نفسسسي «والسسذيِ الصسسحيحين خطاياه» وفسسي من

ًا كان إل قضاء للمؤمن ًا كان فشكر سراء أصابته إن له خير لسسه, خيسسر
ًا كان فصبر ضراء أصابته وإن المسسؤمن» غير لحد ذلك له, وليس خير

السسذين * إل خسسسر لفسسي النسسسان إن تعالى: {والعصر الله قال ولهذا
بالصسسبر} وقسسال وتواصسسوا بسسالحق وتواصسسوا الصسسالحات وعملسسوا آَمنوا

َءيسسسسسسسسات. خلسسسسسسسسق النسسسسسسسسسان تعسسسسسسسسالى: {إن ًا} ال هلوعسسسسسسسس

َءك ّل َءع َءل َءف ِرٌك **  َءض َءتا ْع َءى َءما َءب َءح َءك ُيو ْي َءل ٌق ِإ ِئ َءضآ ِه َءو َءك ِب ْدُر ْا َءأن َءص ُلو ُقو َء َءي ْول َءل
َءل ِز ِه ُأن ْي َءل ْو َءكنٌز َءع َءء َءأ َءعُه َءجآ َءلٌك َءم َءمآ َءم ّن َءت ِإ ِذيٌر َءأن ّلسُه َءنس َءى َءوال َءلس ّل َءع ٍء ُك َءشسْي

ِكيسسٌل َءأْم َءو َءن *   ُلسسو ُقو ُه َءي َءرا َءتسس ْف ْا ُقسسْل ا ُتو ْأ ِر َءفسس َءعْشسس ٍر ِب َءو ِه ُسسس ِلسس ْث َءيسساٍت ّم َءر َءت ْف ُم
ْا ُعسسو ْد ُتْم َءمسسِن َءوا ْع َءط َءت ِه ُدوِن ّمسسن اْسسس ّلسس ُتسسْم ِإن ال َءن ُكن ِقي ِد ّلْم َءصسسا ِإ َءفسس   *

ْا ُبو َءتِجي ُكْم َءيْس ْا َءل َءو َءلُم ْع َءمآ َءفا ّن ِزِل َءأ ِم ُأن ْل ِع ِه ِب ّلسس َءأن ال ّ َءو َءه ل َءلـَسس ّ ِإ َءو ِإل َءهسسْل ُهسس َءف
ُتسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسْم َءن َءأن ِلُمو  ّمْسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس

ًا تعالى يقول   به يتعنت كان عما وسلم عليه الله صلى لرسوله مسلي
في عنهم تعالى أخبر كما الرسول عن يقولونه كانوا فيما المشركون

؟ السسسواق فسسي ويمشي الطعام يأكل الرسول لهذا ما قوله: {وقالوا
ًا معه فيكون ملك إليه أنزل لول لسسه تكسسون أو كنسسز إليه يلقى * أو نذير
ً إل تتبعسسون إن الظسسالمون وقال منها يأكل جنة ًا} فسسأمر رجل مسسسحور
يضيق ل أن إلى وأرشده عليه وسلمه الله صلوات رسوله تعالى الله

عسسز اللسسه إلسسى دعائهم عن يثنينه ول ذلك يصدنه ول صدره منهم بذلك
أنسسك نعلسسم تعسسالى: {ولقسسد قسسال كمسسا النهسسار وأطسسراف الليل آَناء وجل

َءية, وقال بما صدرك يضيق مسسا بعسسض تسسارك {فلعلك ههنا يقولون} ال
أنسست فإنمسسا ذلك لقولهم يقولوا} أيِ أن صدرك به وضائق إليك يوحى
فصبروا وأوذوا كذبوا فإنهم قبلك الرسل من بإخوانك أسوة ولك نذير
ل وأنسسه القسسرآَن إعجسساز تعسسالى بيسسن وجل, ثسسم عز الله نصر أتاهم حتى

مثلسسه مسسن بسسسورة ول مثله سور بعشر ول بمثله يأتي أن أحد يستطيع
تشسسبه ل صسسفاته أن كما المخلوقين كلم يشبه ل تعالى الرب كلم لن

إلسسه ل وتنسسزه وتقسسدس تعالى شيء يشبهها ل المحدثات. وذاته صفات
لسسم لكم} فإن يستجيبوا لم تعالى: {فإن قال ثم سواه رب ول هو إل
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وأن ذلك عن عاجزون أنهم فاعلموا إليه دعوتموهم ما بمعارضة يأتوا
إلسسه ل {وأن ونهيه وأمره علمه متضمن الله عند من منزل الكلم هذا
مسسسسسسسسسسسسسسسلمون}. أنتسسسسسسسسسسسسسسم فهسسسسسسسسسسسسسسل هسسسسسسسسسسسسسسو إل

َءمن َءن **  ُد َءكا ِري َءة ُي َءيا َءح ْل َءيا ا ْن ّد َءها ال َءت َءن ِزي َءوّف َءو ِهسسْم ُن ْي َءل ُهْم ِإ َءل َءمسسا ْع َءهسسا َءأ ُهسسْم ِفي َءو
َءها َء ِفي َءن ل َءخُسو ْب َءك ُي ِئ َءلـَ ْو ُأ َءن *   ِذي ّل َءس ا ْي ُهْم َءل ِة ِفي َءل َءر َءِخ ّ ال ّناُر ِإل َءط ال ِبسس َءح َءو

ْا َءمسسسسسسا ُعو َءن َءهسسسسسسا َءصسسسسسس ِطسسسسسسٌل ِفي َءبا ْا ّمسسسسسسا َءو ُنو َءن َءكسسسسسسا ُلسسسسسسو َءم ْع  َءي
َءية: إن هذه في عباس ابن عن العوفي قال   يعطسسون الريسساء أهل ال

ًا يظلمسسون ل أنهسسم وذلسسك الدنيا في بحسناتهم عمسسل مسسن يقسسول نقيسسر
ًا ًا السسدنيا التمسساس صسسالح ًا أو صسسلة أو صسسوم إل يعملسسه ل بالليسسل تهجسسد
مسسن السسدنيا فسسي التمسسس السسذيِ تعالى: أوفيسسه الله يقول الدنيا التماس
َءخسسرة فسسي وهسسو الدنيا للتماس يعمله كان الذيِ عمله وحبط المثابة ال

واحسسد, وقسسال وغيسسر والضحاك مجاهد عن رويِ الخاسرين: وهكذا من
مجاهسسد والنصسسارى, وقسسال اليهسسود في والحسن: نزلت مالك بن أنس

ونيتسسه همه الدنيا كانت قتادة: من الرياء, وقال أهل في وغيره: نزلت
َءخرة إلى يفضي ثم الدنيا في بحسناته الله جازاه وطلبته لسسه وليس ال
َءى حسنة ويثاب الدنيا في بحسناته فيجازى المؤمن وأما جزاء بها يعط
َءخرة, وقد في عليها هسسذا, وقسسال من نحو المرفوع الحديث في ورد ال

ثسسم نريسسد لمسسن نشسساء مسسا فيها له عجلنا العاجلة يريد كان تعالى: {من
ًا يصلها جهنم له جعلنا ًا مذموم َءخرة أراد * ومن مدحور لهسسا وسعى ال

ًا سسعيهم كسان فأولئسسك مسسؤمن وهسو سعيها ً مشسسكور هسسؤلء نمسسد * كل
ًا ربسسك عطسساء كسسان وما ربك عطاء من وهؤلء كيسسف * انظسسر محظسسور
َءخرة بعض على بعضهم فضلنا تفضسسيلً} وقسسال وأكسسبر درجات أكبر ولل

َءخرة حرث يريد كان تعالى: {من يريسسد كسسان ومسسن حرثه في له نزد ال
َءخسسسرة فسسسي لسسسه ومسسسا منهسسسا نسسسؤته السسسدنيا حسسسرث نصسسسيب}. مسسسن ال

َءمن َءف َءأ َءن **  َءى َءكا َءل ٍة َءع َءن ّي ِه ّمن َءب ّب ُه ّر ُلو ْت َءي ٌد َءو ِه ْنسسُه َءشسسا ِه َءوِمسسن ّم ِلسس ْب َءتسساُب َءق ِك
َءى َءس ًا ُمو َءمام َءمًة َءإ َءرْح َءك َءو ِئ َءلـَ ْو َءن ُأ ُنو ْؤِم ِه ُي َءمسسن ِب ُفسسْر َءو ْك ِه َءي َءن ِبسس َءزاِب ِمسس الْحسس
ّناُر ُه َءفال ُد ْوِع َء َءم ٍة ِفي َءتُك َءفل َءي ْنُه ِمْر ّنسسُه ّم ّق ِإ َءحسس ْل َءك ِمسسن ا ّبسس ِكّن ّر َءلـَسس َءر َءو َءثسس ْك َءأ

ّنسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساِس َء ال َءن ل ُنسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسو ْؤِم  ُي
تعسسالى اللسسه فطسسرة على هم الذين المؤمنين حال عن تعالى يخبر   
قسسال كمسسا هسسو إل إلسسه ل بسسأنه لسسه العسستراف من عباده عليها فطر التي
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ًا للسسدين وجهسسك تعالى: {فسسأقم النسساس فطسسر السستي اللسسه فطسسرة حنيفسس

َءية اللسسه رسسسول قسسال: قسسال هريرة أبي عن الصحيحين وفي عليها} ال
يهسسودانه فسسأبواه الفطرة على يولد مولود كل: «وسلم عليه الله صلى

تحسسسون هسسل جمعسساء بهيمسسة البهيمة تولد كما يمجسانه أو ينصرانه أو
حمسساد بسسن عياض عن مسلم صحيح ؟» الحديث. وفي جدعاء من فيها
إنسسي تعسسالى اللسه قسسال: «يقسسول وسلم عليه الله صلى الله رسول عن

وحرمت دينهم عن فاجتالتهم الشياطين فجاءتهم حنفاء عباديِ خلقت
بسسه أنسسزل لسسم مسسا بسسي يشسسركوا أن لهسسم, وأمرتهسسم أحللسست مسسا عليهسسم

ًا» وفي حتى الملة هذه على يولد مولود «كل والسنن المسند سلطان
الفطسسرة, قسسوله: هذه على باق لسانه» الحديث, فالمؤمن عنه يعرب

إلسسى أوحسساه مسسا وهسسو اللسسه مسسن شسساهد وجاءه منه} أيِ شاهد {ويتلوه
بشسسريعة المختتمسسة المعظمسسة المكملسسة المطهرة الشرائع من النبياء
ابسسن قسسال أجمعيسسن. ولهسسذا وعليهسسم عليسسه وسلمه الله صلوات محمد
النخعسسي وإبراهيسسم والضسسحاك العاليسسة وأبسسو وعكرمسسة ومجاهسسد عباس

جبريل منه}: إنه شاهد تعالى: {ويتلوه قوله في واحد وغير والسديِ
السسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسلم. عليسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه

عليه الله صلى محمد هو وقتادة والحسن عنه الله رضي علي وعن  
ً لن المعنى في قريب وكلهما وسلم صسسلوات ومحمد جبريل من كل

إلسى ومحمسسد محمسد إلسسى فجبريسسل تعسسالى اللسه رسالة بلغ عليهما الله
هسسو والثسساني والول قائسسل له يثبت ل ضعيف وهو علّي هو المة, وقيل
مسسن للشسسريعة يشسسهد مسسا الفطسسرة مسسن عنده المؤمن أن الحق, وذلك

وتسسؤمن تصسسدقها والفطرة الشريعة من تؤخذ والتفاصيل الجملة حيث
شساهد ويتلسوه ربسه مسن بينسة علسى كان تعالى: {أفمن قال بها, ولهذا
وبلغسسه وسلم عليه الله صلى النبي إلى جبريل بلغه القرآَن منه} وهو

تعسسالى: {ومسسن قسسال أمته, ثسسم إلى وسلم عليه الله صلى محمد النبي
التسوراة وهسو موسسى كتساب القرآَن قبل ومن موسى} أيِ كتاب قبله

ًا ًا المة تلك إلى تعالى الله أنزله ورحمة} أيِ {إمام وقسسدوة لهم إمام
ذلسسك قسساده اليمسسان حق بها آَمن فمن بهم الله من ورحمة بها يقتدون

قسسال بسسه} ثسسم يؤمنون تعالى: {أولئك قال بالقرآَن, ولهذا اليمان إلى
ًا تعالى مسسن بسسه يكفسسر منه: {ومن بشيء أو بالقرآَن كذب لمن متوعد

الرض أهسسل سسسائر من بالقرآَن كفر ومن موعده} أيِ فالنار الحزاب
آَدم بنسسي طوائسسف سائر من وغيرهم الكتاب وأهل وكافرهم مشركهم

قال كما القرآَن بلغه ممن وأجناسهم وأشكالهم ألوانهم اختلف على
إنسسي النسساس أيهسسا يا تعالى: {قل بلغ} وقال ومن به تعالى: {لنذركم
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ًا} وقال إليكم الله رسول الحسسزاب مسسن بسسه يكفر تعالى: {ومن جميع

موعسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسده}. فالنسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسار
بسسن سسسعيد عسسن بشسسر أبي عن شعبة حديث من مسلم صحيح وفي  

لى اللسه رسسول أن عنسه الله رضي الشعريِ موسى أبي عن جبير ص
هسسذه مسسن أحسسد بي يسمع ل بيده نفسي قال: «والذيِ وسلم عليه الله

ال دخسل إل بسي يسؤمن ل ثم نصراني أو يهوديِ المة أيسوب النسار» وق
النسسبي عسسن بحسسديث أسمع ل كنت: قال جبير بن سعيد عن السختياني

تصسسديقه قسسال أو مصداقه وجدت إل وجهه على وسلم عليه الله صلى
بي يسمع قال: «ل وسلم عليه الله صلى النبي أن فبلغني القرآَن في
النسسار» دخسسل إل بسسي يسسؤمن فل نصسسراني ول يهوديِ المة هذه من أحد

عسسن سسسمعت وقلمسسا قسسال ؟ الله كتاب في مصداقه أين أقول فجعلت
ًا لسسه وجدت إل وسلم عليه الله صلى الله رسول القسسرآَن فسسي تصسسديق

َءية هذه وجدت حتى موعسسده} فالنسسار الحسسزاب مسسن بسسه يكفر {ومن ال
ربسسك} من الحق إنه منه مرية في تك {فل وقوله كلها الملل من قال

َءية, أيِ تعسسالى: قسسال كمسسا فيسسه شسسك ول مرية ل الله من حق القرآَن ال
تعسسالى: العسسالمين} وقسسال رب مسسن فيسسه ريسسب ل الكتسساب {ألم, تنزيل
ل النسساس أكسسثر فيسسه} وقسسوله: {ولكسسن ريسسب ل الكتسساب {السسم, ذلسسك

بمسسؤمنين} حرصسست ولسسو النسساس أكسسثر تعالى: {ومسسا يؤمنون} كقوله
اللسسه} سبيل عن يضلوك الرض في من أكثر تطع تعالى: {وإن وقال
ًا إل فسساتبعوه ظنسسه إبليس عليهم صدق تعالى: {ولقد وقال مسسن فريقسس

المسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسؤمنين}.

َءمْن َءو َءلُم **  ْظ َءى ِمّمِن َءأ َءر َءت ْف َءلى ا ِه َءع ّل ًا ال ِذب َءك َءك ِئ َءلـَ ْو َءن ُأ َءرُضو ْع َءى ُي َءل ِهسسْم َءع ّب َءر
ُقوُل َءي ُد َءو َءها ِء الْش ُؤلَ َءن َءهـَسس ِذي ّلسس ْا ا ُبو َءذ َءى َءكسس َءلسس ِهسسْم َءع ّب َء َءر َءنسسُة َءأل ْع ِه َءل ّلسس َءلسسى ال َءع

َءن ِلِمي ّظسسا َءن ال ِذي ّلسس َءن *  ا ّدو ِبيِل َءعسسن َءيُصسس ِه َءسسس ّلسس َءهسسا ال َءن ُغو ْب َءي ًا َءو َءوجسس ُهسسْم ِع َءو
ِة َءر َءِخ َءن ُهْم ِبال ِفُرو َءك َءكا ِئ َءلـَ ُأو ْا َءلْم *   ُنو ُكو َءن َءي ِزي ْعِج َءما الْرِض ِفي ُم َءن َءو َءكا

ُهْم ِه ُدوِن ّمن َءل ّل َءء ِمْن ال َءيآ ِل ْو َءعُف َءأ َءضا ُهُم ُي َءذاُب َءل َءع ْل ْا َءما ا ُنو َءن َءكا ُعو ِطي َءت َءيْس
َءع َءما الّسْم ْا َءو ُنو َءن َءكا ْبِصسُرو َءك ُي ِئ َءلـَسس ْو ُأ َءن *   ِذي ّلس ْا ا َءو ُهْم َءخِسسُر َءسسس ُف ْن َءضسسّل َءأ َءو
ُهْم ْن ْا ّما َءع ُنو َءن َءكا َءتُرو ْف َء َءي َءم *  ل َءر ُهسسْم َءجسس ّن أ

ِة ِفسسي َء َءر َءِخسس َءن ُهسسُم ال َءسسسُرو  الْخ
َءخسسرة السسدار في وفضيحتهم عليه المفترين حال تعالى يبين   علسسى ال

والجسسان البشسسر وسسسائر والنبياء والرسل الملئكة من الخلئق رؤوس
عسسن قتسسادة حسسدثنا همام أخبرنا وعفان بهز حدثنا أحمد المام قال كما

ًا قال: كنت محرز بن صفوان قال: رجل له عرض إذ عمر ابن بيد آَخذ
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يوم النجوى في يقول وسلم عليه الله صلى الله رسول سمعت كيف

فيضسسع المؤمن يدني وجل عز الله يقول: «إن قال: سمعته ؟ القيامة
ذنسسب له: أتعسسرف ويقول بذنوبه ويقرره الناس من ويستره كنفه عليه
بسسذنوبه قسسرره إذا حسستى ؟ كسسذا ذنسسب أتعسسرف ؟ كسسذا ذنب أتعرف ؟ كذا

السسدنيا فسسي عليسسك سسسترتها قسسد قال: فإني هلك قد أنه نفسه في ورأى
الكفسسار حسسسناته, وأمسسا كتسساب يعطسسى اليسسوم» ثسسم لسسك أغفرهسسا وإنسسي

لعنسسة أل ربهسسم علسسى كذبوا الذين هؤلء فيقول: {الشهاد والمنافقون
َءية على الله الصسسحيحين فسسي ومسسسلم البخسساريِ أخرجسسه الظالمين} ال
ويبغونهسسا اللسه سسسبيل عسسن يصدون وقوله: {الذين به قتادة حديث من

ًا} أيِ الهسسدى طريسسق وسسسلوك الحسسق اتبسساع عسسن النسساس يسسردون عوجسس
ًا} أيِ {ويبغونهسسا الجنسسة ويجنبسسونهم وجسسل عز الله إلى الموصلة عوجسس
ًا طريقهسسم يكون أن ويريدون َءخرة {وهسسم معتدلسسة غيسسر عوجسس هسسم بسسال

يكونسسوا لم {أولئك وكونها بوقوعها مكذبون بها جاحدون كافرون} أيِ
بسسل أوليسساء} أيِ مسسن اللسسه دون مسسن لهم كان وما الرض في معجزين

النتقام على قادر وهو وسلطانه قبضته وفي وغلبته قهره تحت كانوا
َءخرة قبل الدنيا الدار في منهم فيسسه تشسسخص ليسسوم يسسؤخرهم {إنمسسا ال

البصسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسار}.
يفلتسسه} لسسم أخذه إذا حتى للظالم ليملي الله «إن الصحيحين وفي  

َءيسسة لهسسم تعالى: {يضاعف قال ولهذا عليهسسم يضسساعف أيِ العسسذاب} ال
ًا لهسسم جعل تعالى الله أن العذاب, وذلك ًا سسسمع فمسسا وأفئسسدة وأبصسسار

ًا كانوا بل أفئدتهم ول أبصارهم ول سمعهم عنهم أغنى سماع عن صم
ًا الحق كقوله: النار دخولهم حين عنهم تعالى أخبر كما اتباعه عن عمي

السسسعير} وقسسال أصسسحاب فسسي كنسسا مسسا نعقسسل أو نسمع كنا لو {وقالوا
ًا زدنسساهم اللسسه سسسبيل عسسن وصسسدوا كفسسروا تعالى: {الذين فسسوق عسسذاب

َءية, ولهذا نهسسي كسل وعلسسى تركسسوه أمسر كسسل علسى يعذبون العذاب} ال
أمرهسسا الشسسرائع بفروع مكلفون أنهم القوال أصح كان ولهذا ارتكبوه
َءخسسرة السسدار إلسسى بالنسسسبة ونهيهسسا خسسسروا السسذين وقسسوله: {أولئسسك ال

لنهسسم أنفسسسهم خسسسروا يفسسترون} أيِ كسسانوا مسسا عنهسسم وضل أنفسهم
ًا أدخلوا طرفسسة عسسذابها مسسن عنهسسم يفتر ل فيها معذبون فهم حامية نار

ًا} {وضّل زدناهم خبت تعالى: {كلما قال كما عين عنهسسم} أيِ سعير
فلم والصنام النداد من الله دون يفترون} من كانوا {ما عنهم ذهب
ًا عنهم تجد حشسر تعسالى: {وإذا قسال كمسا الضسرر كل ضرتهم بل شيئ

كسسسسافرين}. بعبسسسسادتهم وكسسسسانوا أعسسسسداء لهسسسسم كسسسسانوا النسسسساس
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ًا لهسسم ليكونسسوا آَلهسسة اللسسه دون مسسن تعالى: {واتخسسذوا وقال   كل عسسز

ًا} وقال عليهم ويكونون بعبادتهم سيكفرون {إنمسسا لقومه الخليل ضد
ًا اللسسه دون من اتخذتم يسسوم ثسسم السسدنيا الحيسساة فسسي بينكسسم مسسودة أوثانسس
ًا بعضكم ويلعن ببعض بعضكم يكفر القيامة ومسسا النسسار ومسسأواكم بعضسس

ورأوا اتبعوا الذين من اتبعوا الذين تبرأ ناصرين} وقوله: {إذ من لكم
َءيات من ذلك غير السباب} إلى بهم وتقطعت العذاب علسسى الدالة ال

َءخسسرة فسسي أنهسسم جسسرم قسسال: {ل ولهسسذا ودمسسارهم خسسسرهم هسسم ال
فسسي صسسفقة النسساس أخسسسر أنهسسم مسسآلهم عن تعالى الخسرون} يخبر

َءخرة الدار عسسن السسدرجات, واعتاضسسوا عسسن السسدركات استبدلوا لنهم ال
وحميسسم بسسسموم المختسسوم الرحيق شرب وعن آَن بحميم الجنان نعيم
القصسسور وعسسن غسلين من بطعام العين الحور وعن يحموم من وظل

وعقسسوبته, الديان بغضب الرحمن, ورؤيته قرب بالهاوية, وعن العالية
َءخسسسسسسسرة فسسسسسسسي أنهسسسسسسسم جسسسسسسسرم فل الخسسسسسسسسرون. هسسسسسسسم ال

ِإّن َءن **  ِذي ّلسس ْا ا ُنسسو َءم ْا آَ ُلسسو َءعِم َءحاِت َءو ِل ْا الّصسسا َءو ُتسس َءب َءأْخ َءى َءو َءلسس ِهسسْم ِإ ّب َءك َءر ِئ َءلـَسس ْو ُأ

َءحاُب ِة َءأْص ّن َءج َءها ُهْم ال َءن ِفي ُدو ِلسس َءثسسُل َءخا َءم ْيسسِن *   َءق ِري َءف ْل َءى ا َءم ْع َءصسسّم َءكسسال َءوال
ِر َءبِصسسسسسسي ْل َءياِن َءهسسسسسسْل َءوالّسسسسسسسِميِع َءوا ِو َءت ً َءيْسسسسسسس َءثل َء َءم َءفل َءن َءأ ّكُرو َءذ  َءتسسسسسس

آَمنسوا السذين وهسم السسسعداء بذكر ثنى الشقياء حال تعالى ذكر لما  
الصالحة العمال جوارحهم وعملت قلوبهم فآمنت الصالحات وعملوا

ً ً قسسول ورثسسوا وبهسسذا المنكسسرات وتسسرك بالطاعسسات التيسسان مسسن وفعل
المصسسفوفات, العاليسسات, والسسسرر الغسسرف علسسى الجنسسات, المشسستملة

الخيسسرات, والحسسسان المرتفعسسات السسدانيات, والفسسرش والقطسسوف
المسسستلذات, والمشسسارب المشسستهيات المتنوعات, والمآكل والفواكه
ل خالسسدون ذلسسك فسسي والسسسموات, وهسسم الرض خسسالق إلسسى والنظسسر
يبصقون ول يتغوطون ول ينامون ول يمرضون ول يهرمون ول يموتون

مثسسل تعسسالى ضسسرب يعرقون, ثم مسك رشح إل هو يتمخطون, إن ول
ً وصسسفهم السسذين الفريقين} أيِ فقال: {مثل والمؤمنين الكافرين أول
وهسسؤلء والصسسم كسسالعمى فأولئسسك بالسسسعادة والمسسؤمنين بالشسسقاء
ل والخرة الدنيا في الحق وجه عن أعمى والسميع, فالكافر كالبصير

ينتفسسع مسسا يسمع فل الحجج سماع عن يعرفه, أصم ول خير إلى يهتديِ
ًا فيهسسسسم اللسسسسه علسسسسم {ولسسسسو بسسسسه َءيسسسسة. خيسسسسر لسسسسسمعهم} ال

الباطسسل وبين بينه يميز بالحق بصير لبيب ذكي ففطن المؤمن وأما  
فل الشسسبهة وبيسسن بينهسسا يفسسرق للحجسسة سميع الشر ويترك الخير فيتبع
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تسسذكرون} أفل {أفل ؟ وهسسذا هسسذا يسسستويِ باطسسل, فهسسل عليسسه يسسروج

َءيسسة فسسي قسسال كما وهؤلء هؤلء بين فتفرقون تعتبرون الخسسرى: {ل ال
الفسسائزون} هسسم الجنة أصحاب ؟ الجنة وأصحاب النار أصحاب يستويِ

ول النسسور ول الظلمسسات ول والبصسسير العمسسى يسسستويِ وكقوله: {ومسسا
مسسن يسسسمع الله الموات, إن ول الحياء يستويِ وما الحرور ول الظل
أرسسسلناك إنسسا نسسذير إل أنت * إن القبور في من بمسمع أنت وما يشاء

ًا بسسسسالحق ًا بشسسسسير نسسسسذير}. فيهسسسسا خل إل أمسسسسة مسسسسن وإن ونسسسسذير

ْد َءق َءل َءو َءنا **  ْل َءس ًا َءأْر َءى ُنوح َءل ِه ِإ ْوِم ّني َءق ُكسْم ِإ ِذيٌر َءل ِبيسٌن َءنس َءأن ّم   * ّ ْا ل َءو ُد ُبس ْع َءت
ّ َءه ِإل ّل َءي ال ّن َءخاُف ِإ ُكْم َءأ ْي َءل َءب َءع َءذا ٍم َءع ْو ٍم َءي ِلي َءل َءأ َءقا َءف   * ُ َءمل ْل َءن ا ِذي ّل ْا ا َءفُرو َءك
ِه ِمن ْوِم َءك َءما ِق َءرا ّ َءن ًا ِإل َءشر َءنا َءب َءل ْث َءما ّم َءك َءو َءرا َءك َءن َءع َءب ّت ّ ا َءن ِإل ِذي ّل َءنا ُهْم ا ُل ِذ َءرا أ

َء

َءيِ ِد ْأيِِ َءبسسا َءمسسا السسّر َءى َءو َءر ُكسسْم َءنسس َءنسسا َءل ْي َءل ُكسسْم َءبسسْل َءفْضسسٍل ِمسسن َءع ّن ُظ َءن َءن ِبي ِذ  َءكسسا
ه بعثسه رسسول أول وكان السلم عليه نوح عن تعالى يخبر   إلسى الل

لكسسم {إنسسي لقسسومه قسسال أنه الصنام عبدة المشركين من الرض أهل
غيسسر عبسسدتم أنتم إن الله عذاب من لكم النذارة ظاهر مبين} أيِ نذير

عليكسسم أخسساف الله} وقسسوله: {إنسسي إل تعبدوا ل قال: {أن الله, ولهذا
اللسسه عسسذبكم عليسسه أنتسسم مسسا علسسى استمررتم إن أليم} أيِ يوم عذاب
ًا ًا عذاب ًا أليم ًا موجع َءخرة الدار في شاق كفسسروا السسذين المل {فقسسال ال

نسسراك {مسسا منهم الكافرين من والكبراء السادة هم قومه} والمل من
ًا إل مسسن إليسسك أوحسسي فكيسسف بشسسر ولكنك بملك لست مثلنا} أيِ بشر

وأشباههم والحاكة كالباعة أراذلنا هم الذين إل اتبعك نراك ما ثم دوننا
يكسسن لسسم اتبعسسوك الذين هؤلء ثم منا الرؤساء ول الشراف يتبعك ولم
فسساتبعوك أجابوك دعوتهم ما بمجرد بل نظر ول فكر ول منهم ترو عن

في الرأيِ} أيِ باديِ أراذلنا هم الذين إل اتبعك نراك {وما قالوا ولهذا
رأينسسا مسسا فضسسل} يقولسسون مسسن علينا لكم نرى {وما الرأيِ بادىء أول
فسسي دخلتسسم لمسسا حسسال ول رزق ول خلق ول خلق في فضيلة علينا لكم

السسبر مسسن لكسسم تسسدعونه فيمسسا كسساذبين} أيِ نظنكسسم {بسسل هسسذا دينكسسم
َءخسرة السدار فسي والسسعادة والعبادة والصلح إليهسا, هسذا صسرتم إذا ال
علسسى دليسسل وهسسو وأتبسساعه السسسلم عليسسه نسسوح على الكافرين اعتراض

مسسن رذالسسة الحسسق علسسى بعسسار ليسسس فإنه وعقلهم علمهم وقلة جهلهم
بل الراذل أو الشراف اتبعه سواء صحيح نفسه في الحق اتبعه, فإن

فقسسراء كسسانوا ولسسو الشسسراف هم الحق أتباع أن فيه شك ل الذيِ الحق
ًا الواقسسع ثم أغنياء كانوا ولو الراذل هم يأبونه والذين يتبسسع مسسا أن غالبس
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كمسسا مخسسالفته والكسسبراء الشراف على الناس, والغالب ضعفاء الحق
قسسال إل نسسذير مسسن قريسسة في قبلك من أرسلنا ما تعالى: {وكذلك قال

مقتسسدون}. آَثسسارهم علسسى وإنسسا أمسسة علسسى آَباءنسسا وجسسدنا إنسسا مترفوهسسا
صسسفات عن حرب بن صخر سفيان أبا الروم ملك هرقل سأل ولما  

اتبعسسوه النسساس قال: أشراف فيما له قال وسلم عليه الله صلى النبي
غفاؤهم, فقسال ضعفاؤهم. قال: بسل أو الرسسل, أتبساع هسم هرقسل ض

ل وضسسح إذا الحسسق لن عيسسب ول بمذمسسة الرأيِ} ليسسس {باديِ وقولهم
لكل هذه والحالة الحق اتباع من بد ل بل مجال للفكر ول للرأيِ يبقى

اللسسه صلوات عيي, والرسل أو غبي إل ههنا يفكر ل بل وذكاء زكاء ذيِ
فسسي جسساء واضسسح. وقسسد جلسسي بسسأمر جاءوا إنما أجمعين عليهم وسلمه
ًا دعسسوت قال: «ما وسلم عليه الله صلى الله رسول أن الحديث أحسسد

تردد ما يتلعثم» أيِ لم فإنه بكر أبي غير كبوة له كانت إل السلم إلى
ًا رأى لنه تروى ول ًا أمر ًا جلي ًا عظيم وقسسوله: وسارع إليه فبادر واضح

عسسن عمسسي لنهسسم ذلسسك يسسرون ل فضل} هسسم من علينا لكم نرى {وما
ظلمسسات في يترددون ريبهم في هم بل يبصرون ول يسمعون ل الحق

فسسي وهسسم الرذلسسون القلسسون الكسساذبون الفاكون وهم يعمهون الجهل
َءخسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسرة الخسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسرون. هسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم ال

َءل َءقا ِم **  ْو َءق ُتْم َءي ْي َءأ َءر أ
َءى ُكنُت ِإن َء َءل ٍة َءع َءنسس ّي َءي ّمسسن َءب ّبسس ِني ّر َءتسسا َءمسسًة َءوآَ ّمسسْن َءرْح

ِه ِد َءيسسسسْت ِعنسسسس ُعّم ُكسسسسْم َءف ْي َءل َءهسسسسا َءع ُكُمو ِزُم ْل ُن ُتسسسسْم َءأ َءأن َءهسسسسا َءو َءن َءل ُهو ِر  َءكسسسسا
ًا تعالى يقول    إن ذلك: {أرأيتم في قومه على نوح به رد عما مخبر

وهسسي صادقة ونبوة جلي وأمر يقين على ربي} أيِ من بينة على كنت
عليكم خفيت عليكم} أيِ {فعميت وبهم به الله من العظيمة الرحمة

وردهسسا تكسسذيبها إلسسى بسسادرتم بسسل قسسدرها عرفتسسم ول إليهسسا تهتسسدوا فلسسم
كسسسسارهون. لهسسسسا وأنتسسسسم بقبولهسسسسا نغضسسسسبكم {أنلزمكموهسسسسا} أيِ

ِم ْو َءق َءي َءو ُكْم لَ **  ُل َءأ ِه َءأْس ْي َءل ً َءع َءيِ ِإْن َءمال ِر ّ َءأْج َءلى ِإل ِه َءع ّل َءمسسآ ال ْا َءو َءنسس ِد َءأ ِر َءطسا ِب
َءن ِذي ّل ْا ا َءو ُن َءم ُهْم آَ ّن ُقو ِإ َء ِهْم ّمل ّب َءي َءر ّن ِك َءلـَ ُكْم َءو َءرا أ

ًا َء ْومسس َءن َءق ُلسسو َءه ِم َءتْج ْو َءقسس َءي َءو   *
ِني َءمسسسسسن َءن َءينُصسسسسسُر ِه ِمسسسسس ّلسسسسس ُهسسسسسْم ِإن ال ّت َءرد َء َءط َءفل َءن َءأ ّكُرو َءذ  َءتسسسسس

إنما منكم آَخذها مالً: أجرة لكم نصحي على أسألكم ل لقومه يقول  
آَمنسسوا} كسسأنهم السسذين بطسسارد أنسسا {ومسسا وجل عز الله من الجر أبتغي
ًا عنه المؤمنين يطرد أن منه طلبوا يجلسسسوا أن منهم ونفاسة احتشام

249



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
يطسسرد أن وسلم عليه الله صلى الرسل خاتم أمثالهم سأل كما معهم
ًا معهم ويجلس الضعفاء من جماعة عنهم ًا مجلسسس اللسسه فسسأنزل خاصسس

َءيسسة بالغداة ربهم يدعون الذين تطرد تعالى: {ول وقسسال والعشسسي} ال
مسسن عليهم الله من أهؤلء ليقولوا ببعض بعضهم فتنا تعالى: {وكذلك

َءيسسسسسسات. بسسسسسسأعلم اللسسسسسسه أليسسسسسسس ؟ بيننسسسسسسا بالشسسسسسساكرين} ال

َء َءول ُقوُل **  ُكْم َءأ ِديِ َءل ِئُن ِعن َءزآَ ِه َءخ ّلسس َء ال َءلسسُم َءول ْع َءب َءأ ْيسس َءغ ْل َء ا ُقسسوُل َءول ّنسسي َءأ ِإ
َءلٌك َء َءم ُقوُل َءول َءن َءأ ِذي ّل َءيِ ِل ِر َءد ُكْم َءتْز ُن ُي ْع ُهُم َءلن َءأ َءي ِت ْؤ ّلُه ُي ًا ال ْير ّلُه َءخ َءلُم ال ْع َءما َءأ ِب

ِهْم ِفسسسسسسسسسي ُفِسسسسسسسسسس ْن َءي َءأ ّنسسسسسسسسس ًا ِإ َءن ِإذ َءن ّلِمسسسسسسسسس ِلِمي ّظسسسسسسسسسا  ال
له شريك ل وحده الله عبادة إلى يدعو الله من رسول أنه يخبرهم  

ًا ذلك على يسألهم ول ذلك في له الله بإذن لقيه من يدعو هو بل أجر
له قدرة ل أنه نجا, ويخبرهم فقد له استجاب فمن ووضيع شريف من

اللسسه أطلعسسه مسسا إل الغيسسب من يعلم ول الله خزائن في التصرف على
مؤيسسد مرسسسل بشسسر هسسو بسسل الملئكسسة مسسن بملسسك هسسو وليسسس عليسسه

إنهسسم وتزدرونهسسم تحقرونهسسم السسذين هسسؤلء عسسن أقسول ول بالمعجزات
فإن أنفسهم في بما أعلم الله أعمالهم على ثواب الله عند لهم ليس
ًا مؤمنين كانوا الحسسسنى جسسزاء فلهسسم حسسالهم من الظاهر هو كما باطن
ًا لكان آَمنوا ما بعد بشر أحد لهم قطع ولو ً ظالم به. له علم ل ما قائل

ْا ُلو َءقا ُنوُح **  ْد َءي َءنا َءق َءت ْل َءد َءت َءجا َءثْر ْك َءأ َءنا َءف َءل َءدا ِنا ِج َءت ْأ َءمسا َءف َءنآ ِب ُد ِعس َءت ِإن َءت َءن ُكنس ِمس
َءن ِقي ِد َءل الّصا َءقا َءما *   ّن ُكْم ِإ ِتي ْأ ِه َءي ّلُه ِب َءء ِإن ال َءمآ َءشآ ُتْم َءو َءن َءأن ِزي ْعِج َء ِبُم َءول   *

ُكْم ُع َءف َءي َءين ْدّت ِإْن ُنْصِح َءر أ
َءح َءأْن َء َءص ُكْم َءأن َءن ِإن َءل ّلسسُه َءكا ُد ال ِريسس ُكْم َءأن ُي َءي ِو ْغسس ُي

َءو ُكسسسسسسسسسسسسسسسْم ُهسسسسسسسسسسسسسسس ّب ِه َءر ْيسسسسسسسسسسسسسسس َءل ِإ َءن َءو َءجُعسسسسسسسسسسسسسسسو  ُتْر
ًا تعسسالى يقول   وعسسذابه اللسسه نقمسسة نسسوح قسسوم اسسستعجال عسسن مخسسبر

فسسأكثرت جادلتنسسا قسسد نوح يا بالمنطق. {قالوا موكل وسخطه, والبلء
بمسسا {فأتنسسا نتبعسسك ل ونحسسن ذلسسك مسسن فسسأكثرت حاججتنسسا جسسدالنا} أيِ

بسسه تسسدعو ما فليأتنا شئت بما علينا ادع والعذاب النقمة من تعدنا} أيِ
أنتسسم ومسسا شسساء إن اللسسه بسسه يسسأتيكم إنمسسا قال الصادقين من كنت {إن

يعجسسزه ل السسذيِ اللسسه لكسسم ويعجلهسسا يعاقبكم الذيِ إنما بمعجزين} أيِ
يريسسد اللسسه كسسان إن لكم أنصح أن أردت إن نصحي ينفعكم {ول شيء

إيسساكم وإنسسذاريِ لكسسم إبلغسسي عليكسسم يجديِ شيء أيِ يغويكم} أيِ أن
{هسسو ودمسساركم إغسسواؤكم يغويكم} أيِ أن يريد الله كان {إن ونصحي
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الحسساكم المتصسسرف المسسور أزمسسة مالسسك هسسو ترجعون} أيِ وإليه ربكم

مالسسك المعيسسد المبسسدىء وهو المر وله الخلق يجور, له ل الذيِ العادل
َءخسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسرة. السسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسدنيا وال

َءأْم َءن **  ُلو ُقو ُه َءي َءرا َءت ْف ُتُه ِإِن ُقْل ا ْي َءر َءت ْف َءلسسّي ا َءع َءراِمسسي َءف ْا ِإْج َءنسس َءأ ٌء َءو َءيِسس ِر ّمّمسسا َءب
َءن َءرُمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسو  ُتْج

يقسسول لها لها. مقرر مؤكد القصة هذه وسط في معترض كلم هذا  
وافتعله هذا افترى الجاحدون الكافرون هؤلء يقول لمحمد: أم تعالى

{وأنسسا علسسي ذلسسك فإثم إجرامي} أيِ فعلي افتريته إن {قل عنده من
ً ذلك ليس تجرمون} أيِ مما بريِء مسسا أعلسسم لنسسي مفسسترى ول مفتعل

عليسسسسسسسه. كسسسسسسسذب لمسسسسسسسن العقوبسسسسسسسة مسسسسسسسن اللسسسسسسسه عنسسسسسسسد

َءي ُأوِح َءو َءى **  َءل ّنُه ُنوٍح ِإ َءن َءلن َءأ ْؤِم َءك ِمن ُي ْوِم ّ َءق ْد َءمن ِإل َءن َءق َءم َء آَ ِئْس َءفل َءت ْب َءت
َءما ْا ِب ُنو َءن َءكا ُلو َءع ْف َءنِع َءي َءواْصسس َءك *   ْلسس ُف ْل َءنسسا ا ِن ُي ْع َءأ َءنسسا ِب ِي َءوْح َء َءو ِني َءول ْب ِط َءخسسا ِفسسي ُت

َءن ِذي ّل ْا ا َءو َءلُم ُهْم َءظ ّن َءن ِإ ُقو َءر ْغ ُع ّم َءن َءيْص َءو َءك *   ْل ُف ْل َءما ا ّل ُك ِه َءمسسّر َءو ْيسس َءل ٌل َءع ّمسسن َءم
ِه ْوِم ْا َءق ْنُه َءسِخُرو َءل ِم ْا ِإن َءقا َءخُرو ّنا َءتْس ّنا ِم ِإ َءخُر َءف ُكْم َءنْس َءما ِمن َءن َءك َءخُرو َءتْس

َءف ْو َءس َءف َءن *   َءلُمو ْع ِه َءمن َءت ِتي ْأ َءذاٌب َءي ِه َءع ِزي َءيِحسسّل ُيْخ ِه َءو ْيسس َءل َءذاٌب َءع  ّمِقيسسٌم َءعسس
بهسم اللسه نقمسة قسومه اسستعجل لما نوح إلى أوحى أنه تعالى يخبر  

ًا تعسسالى الله قال التي دعوته نوح عليهم فدعا لهم وعذابه عنسسه مخسسبر
ًا} {فدعا الكافرين من الرض على تذر ل قال: {رب أنه أني ربه ديار

قومسسك مسسن يؤمن لن {أنه إليه الله أوحى ذلك فانتصر} فعند مغلوب
الفلسسك} {واصسسنع أمرهسسم يهمنك ول عليهم تحزن آَمن} فل قد من إل

مسسا لسسك تعليمنسسا {ووحينسسا} أيِ منا بمرأى {بأعيننا} أيِ السفينة يعني
بعسسض مغرقسسون} فقسسال إنهسسم ظلموا الذين في تخاطبني {ول تصنعه

ذلك فكان وييبسه ويقطعه الخشب يغرز أن تعالى الله السلف: أمره
سسسنة أربعيسسن فسسي وقيسسل أخسسرى سسسنة مائسسة في ونجرها سنة مائة في

أن أمسسره اللسسه التسسوراة: أن عسسن إسسسحاق بسسن محمد أعلم. وذكر والله
ًا ثمسسانين طولهسسا يجعسسل وأن الساج خشب من يصنعها وعرضسسها ذراعسس

ًا خمسسسين لهسسا يجعسسل وأن بالقسسار وظاهرهسسا باطنهسسا يطلسسي وأن ذراعسس
ًا فسسي ذراع ثلثمائسسة طولهسسا كسسان قتادة الماء, وقال يشق أزورا جؤجؤ
ثلثمائسسة وعرضسسها ذارع سسستمائة طولهسسا الحسسسن وعن خمسين عرض
وقيسسل سسستمائة عرض في ذراع ومائتا ألف طولها عباس ابن مع وعنه
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وكسسان كلهسسم أعلسسم, قسسالوا فسسالله ذراع مائسسة وعرضها ذارع ألفا طولها

ًا ثلثين السماء في ارتفاعها أذرع عشرة طبقة كل طبقات ثلث ذراع
وكسسان للطيسسور والعليا للنس والوسطى والوحوش للدواب فالسفلى

عليهسسسا. مطبسسسق فوقهسسسا مسسسن غطسسساء ولهسسسا عرضسسسها فسسسي بابهسسسا
ًا جرير بن جعفر أبو المام ذكر وقد   ًا أثر زيد بن علي حديث من غريب

قسسال: أنسسه عبسساس بسسن اللسسه عبد عن مهران بن يوسف عن جدعان بن
ً لنسسا بعثسست مريم: لسسو ابن لعيسى الحواريون قال السسسفينة شسسهد رجل

فأخسسذ تسسراب مسسن كسسثيب إلى انتهى حتى بهم فانطلق قال عنها فحدثنا
ًا ورسسسوله قالوا: الله ؟ هذا ما أتدرون فقال بكفه التراب ذلك من كف

قسسال بعصسساه الكسسثيب فضرب نوح. قال بن حام كعب أعلم. قال: هذا
لسسه قسسال شسساب قد رأسه عن التراب ينفض قائم هو فإذا الله بإذن قم

شسساب وأنسسا مسست قال: ل. ولكني ؟ هلكت السلم: أهكذا عليه عيسى
؟ نوح سفينة عن حدثنا شبت, قال ثم فمن الساعة أنها ظننت ولكني

وكانت ذراع ستمائة وعرضها ذراع ومائتي ذراع ألف طولها قال: كان
النسسس فيهسسا وطبقسسة والوحسسوش السسدواب فيهسسا فطبقسسة طبقسسات ثلث

نوح إلى وجل عز الله أوحى الدواب روث كثر فلما الطير فيها وطبقة
وخنزيسسرة خنزيسسر منسسه فوقسسع فغمزه الفيل ذنب اغمز أن السلم عليه

وحبالهسسا يقرضسسها السسسفينة بجسسوف الفسسأر وقع فلما الروث على فأقبل
منخسسره مسسن فخرج فضرب السد عيني بين اضرب أن إليه الله أوحى
السسسلم: كيسسف عليه عيسى له الفأر, فقال على فأقبل وسنورة سنور
فوجسسد بسسالخبر يسسأتيه الغراب قال: بعث ؟ غرقت قد البلد أن نوح علم

السسبيوت. يسسألف ل فلسسذلك بسسالخوف عليسسه فسسدعا عليهسسا فوقسسع جيفسسة
برجليها وطين بمنقارها زيتون بورق فجاءت الحمامة بعث قال: ثم  

ودعسسا عنقهسسا في التي الخضرة فطوقها قال غرقت قد البلد أن فعلم
يسسا فقلنسسا قسسال السسبيوت تسسألف ثسسم فمسسن وأمسسان أنسسس في تكون أن لها

ه ننطلق الله: أل رسول قسال: ؟ ويحسدثنا معنسا فيجلسس أهلينسا إلسى ب
ًا, فعسساد اللسسه بإذن له: عد فقال قال ؟ له رزق ل من يتبعكم كيف ترابسس

منسسه} أيِ سخروا قومه من مل عليه مر وكلما الفلك وقوله: {ويصنع
منسسا تسخروا إن {قال الغرق من به يتوعدهم بما ويكذبون به يهزءون

َءية نسخر فإنا عسسذاب يسسأتيه {مسسن أكيسسد وتهديسسد شسسديد وعيد منكم} ال
دائسم مقيسم} أيِ عسذاب عليسسه ويحسسل{ السدنيا فسسي يهينسسه يخزيسه} أيِ

ًا مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسستمر .أبسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسد
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َءى ّت َءح َءذا **  َءء ِإ َءنا َءجآ َءر َءأْمُر َءفا ّنوُر َءو ّت َءنا ال ْل َءها اْحِمْل ُق ْيِن ُكّل ِمن ِفي َءج ْو ْيِن َءز َءن ْث ا
َءك َءل ْه َءأ ّ َءو َءق َءمن ِإل َءب ِه َءس ْي َءل ْوُل َءع َءق ْل َءمسسْن ا َءن َءو َءمسس َءمسسآ آَ َءن َءو َءمسس َءعسسُه آَ ّ َءم ِليسسٌل ِإل  َءق

مسسن اللسسه أمر جاء إذا السلم عليه لنوح تعالى الله من موعدة هذه  
ا هسو يفستر, بسل ول يقلسع ل السذيِ والهتسان المتتابعسة المطار قسال كم

ًا الرض * وفجرنسسا منهمسسر بمسساء السسسماء أبواب تعالى: {ففتحنا عيونسس
* ودسسسر ألسسواح ذات علسسى * وحملنسساه قسسدر قد أمر على الماء فالتقى
ابسسن التنور} فعن {وفار قوله كفر} وأما كان لمن جزاء بأعيننا تجريِ
ًا الرض صسسارت الرض, أيِ وجسسه التنور عباس فسسار حسستى تفسسور عيونسس
قسسول وهسسذا مساء تفسسور صسارت النسسار مكسان هي التي التنانير من الماء

اللسسه رضسسي طسسالب أبي بن علي الخلف, وعن وعلماء السلف جمهور
والول وإشسسراقه ضسسياؤه الفجسسر, وهسسو وتنسسوير الصسسبح فلق التنور عنه

ابسن بالكوفسسة, وعسسن التنسسور هسسذا والشسعبي: كسان مجاهسد وقال أظهر
السسوردة عيسسن لهسسا يقسسال بسسالجزيرة عين قتادة بالهند, وعن عين عباس
ًا الله أمر فحينئذ غريبة أقوال وهذه معسسه يحمسسل أن السسسلم عليه نوح

ذوات المخلوقسسات صسسنوف مسسن اثنيسسن زوجيسسن كسسل مسسن السسسفينة في
ًا اثنين النباتات من وغيرها الرواح, قيل من أول كان فقيل وأنثى ذكر

فتعلسسق الحمار الحيوانات من أدخل من وآَخر الدرة الطيور من أدخل
بسذنبه متعلسق وهسسو إبليسس فيثقلسه ينهسسض أن يريد وجعل بذنبه إبليس
يقسسدر ول فينهض ادخل ويحك السلم: مالك عليه نوح له يقول فجعل

بعسسض السسسفينة, وذكسسر فسسي فدخل معك إبليس كان وإن فقال: ادخل
عليسسه ألقيسست حسستى السد معهم يحملوا أن يستطيعوا لم أنهم السلف

الحمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسى.
الليسسث كاتب صالح بن الله عبد حدثنا أبي حدثنا حاتم أبي ابن وقال  

أن أبيسسه عسسن أسسسلم بسسن زيسسد عن سعد بن هشام حدثني الليث حدثني
السسسفينة فسسي نسسوح حمل قال: «لما وسلم عليه الله صلى الله رسول

ومعهسسا المواشسسي تطمئسسن أصسسحابه: وكيسسف قال اثنين زوجين كل من
الرض, فسسي نزلت حمى أول فكانت الحمى عليه الله فسلط ؟ السد

فسسأوحى ومتاعنسسا طعامنا علينا تفسد فقالوا: الفويسقة الفأر شكوا ثم
».منهسسا الفسسأرة فتخبسسأت منسسه الهرة فعطس, فخرجت السد إلى الله

وهم أهلك فيها واحمل القول} أيِ عليه سبق من إل {وأهلك وقوله  
بسسالله يسسؤمن لسسم ممن منهم القول عليه سبق من إل وقرابته بيته أهل

بسسالله كافرة وكانت نوح وامرأة وحده انعزل الذيِ يام ابنه منهم فكان
قليل} إل معه آَمن {وما قومك من آَمن} أيِ {ومن ورسوله, وقوله

إل سسسنة ألسسف أظهرهسسم بيسسن والمقسسام المسسدة طسسول مسسع يسير نزر أيِ
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ًا, فعن خمسين ًا ثمسسانين كسسانوا عبسساس ابن عام نسسساؤهم, منهسسم نفسسس

ًا. وقيسسل وسسسبعين اثنيسسن كسانوا الحبار كعب وعن عشسسرة, كسسانوا نفسس
نساء الربع وكنائنه ويافث وحام سام الثلثة وبنوه نوح كان إنما وقيل
السفينة في معهم كانت نوح امرأة بل يام, وقيل وامرأة الثلثة هؤلء
قومهسسا ديسسن علسسى كسسانت لنهسسا هلكسست أنهسسا الظاهر نظر, بل فيه وهذا

أعلم قومها, والله أصاب ما لوط امرأة أصاب كما أصابهم ما فأصابها
وأحكسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم.

َءل َءقا َءو ْا **  ُبو َءك َءها اْر ِم ِفي ِه ِبْس ّل َءها ال َءرا َءها َءمْج َءسا ّبي ِإّن َءوُمْر ُفوٌر َءر َءغ ّرِحيٌم َءل
َءي ِه َءو ِريِ *   ِهْم َءتْج ْوٍج ِفي ِب َءباِل َءم ْلِج َءى َءكا َءد َءنا َءنُه ُنوٌح َءو ْب َءن ا َءكا ِزٍل ِفي َءو ْعسس َءم

َءنسسّي ُب َءب َءي َءكسس َءنسسا اْر َءع َء ّم ُكسسن َءول َءع َءت َءن ّمسس ِري ِف َءكسسا ْل َءل ا َءقسسا َءيِ *   ِو َءى َءسسسآ َءلسس َءبسسٍل ِإ َءج
ِني ْعِصُم َءن َءي ِء ِم َءمآ ْل َءل ا َء َءقا َءم ل َءم َءعاِصسس ْو َءيسس ْل ِر ِمسسْن ا ِه َءأْمسس ّلسس ّ ال َءم َءمسسن ِإل ّرِحسس

َءل َءحسسسسسسسا َءمسسسسسسسا َءو ُه َءن ْي ْوُج َءب َءمسسسسسسس ْل َءن ا َءكسسسسسسسا َءن َءف َءن ِمسسسسسسس ِقيسسسسسسس َءر ْغ ْلُم  ا
ًا تعالى يقول   بحملهم أمر للذين قال أنه السلم عليه نوح عن إخبار

بسسسم ومرساها} أيِ مجريها الله بسم فيها {اركبوا السفينة في معه
وهو سيرها منتهى يكون الله الماء, وبسم وجه على جريها يكون الله

ّوها, وقرأ ومرسسسيها} مجريهسسا اللسسه {بسسسم العطسسارديِ رجسساء أبسسو رس
فقسسل الفلسسك علسسى معسسك ومسسن أنسست استويت تعالى: {فإذا الله وقال

ً أنزلنسي رّب وقسل الظسالمين القسوم مسن نجانسا الذيِ لله الحمد منسزل
ًا المور ابتداء في التسمية تستحب المنزلين} ولهذا خير وأنت مبارك

خلق تعالى: {والذيِ قال كما الدابة وعلى السفينة على الركوب عند
علسسى لتسسستووا تركبسسون ما والنعام الفلك من لكم وجعل كلها الزواج

َءية, وجساءت كمسا إليسه والنسدب ذلسك علسسى بسسالحث السسنة ظهوره} ال
القاسسم أبسو وقسال الثقسسة وبه الله شاء إن الزخرف سورة في سيأتي

بكسسر أبسسي بسسن محمسسد حسسدثنا البغويِ هاشم بن إبراهيم حدثنا الطبراني
موسسسى بسسن محمسسد حسسدثنا السسساجي يحيسسى بن زكريا وحدثنا المقدمي
بسسن نهشسسل عسسن الهللسسي الحسسسن بسسن الحميد عبد حدثنا قال الحرشي

وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى النبي عن عباس ابن عن الضحاك عن سعيد
بسسسم يقولسسوا أن السسسفن فسسي ركبسسوا إذا الغرق من أمتي قال: «أمان

َءية قدره} س حق الله قدروا {وما الملك الله مجريهسسا اللسسه {بسسسم سسس ال
رحيسسم} لغفسسور ربسسي {إن رحيسسم}.)  وقسسوله لغفور ربي إن ومرساها
أنسسه فسسذكر أجمعيسسن بسسإغراقهم الكافرين من النتقام ذكر عند مناسب

رحيسسم} لغفسسور * وإنسسه العقسساب لسسسريع ربك كقوله: {إن رحيم غفور
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لشسسديد ربسسك وإن ظلمهسسم علسسى للنسساس مغفرة لذو ربك وقال: {وإن

َءيات من ذلك غير العقاب} إلى وانتقامه رحمته بين فيها يقرن التي ال
بهسسم سائرة السفينة كالجبال} أيِ موج في بهم تجريِ وقوله: {وهي

رؤوس علسسى طفسست حتى الرض جميع طبق قد الذيِ الماء وجه على
ًا عشسسر بخمسة عليها وارتفع الجبال ميلً, وهسسذه بثمسسانين وقيسسل ذراعسس

وعنسسايته كنفسسه وتحت الله بإذن سائرة الماء وجه على جارية السفينة
فسسي حملنسساكم الماء طغى لما تعالى: {إنا قال كما وامتنانه وحراسته
تعسسالى: واعيسسة} وقسسال أذن وتعيهسسا تسسذكرة لكسسم * لنجعلهسسا الجاريسسة

كفسسر كسسان لمن جزاء بأعيننا * تجريِ ودسر ألواح ذات على {وحملناه
َءيسسة, نوح مدكر} وقوله: {ونادى من فهل آَية تركناها * ولقد ابنسسه} ال

ًا وكسسان يسسام واسمه الرابع البن هو هذا ركسسوب عنسسد أبسسوه دعسساه كسافر
الكسسافرون يغسرق مسا مثسسل يغسرق ول معهسم ويركب يؤمن أن السفينة

ًا لسسه اتخسسذ إنه الماء} وقيل من يعصمني جبل إلى سآويِ {قال مركبسس
عليسسه نص بصحته, والذيِ أعلم والله السرائيليات من وهذا زجاج من

بجهلسسه الماء} اعتقسسد من يعصمني جبل إلى قال: {سآويِ أنه القرآَن
جبسسل رأس فسسي تعلسسق لو الجبال, وأنه رؤوس إلى يبلغ ل الطوفان أن

عاصسسم السسسلم: {ل عليسسه نسسوح أبسسوه لسسه الغرق, فقال من ذلك لنجاه
أمسسر مسسن اليوم يعصم شيء ليس رحم} أيِ من إل الله أمر من اليوم

ًا إن الله, وقيل بمعنسسى وكسساس طاعم يقال كما معصوم بمعنى عاصم
المغرقيسسن}. مسسن فكسسان المسسوج بينهمسسا {وحسسال ومكسسسو مطعسسوم

َءل ِقي َءو َءأْرُض **  ِعي َءي َءل ْب َءءِك ا ُء َءمآ َءمآ َءس َءي ِعي َءو ِل ْق َءض َءأ ُء َءوِغي َءمآ ْل َءي ا ُقِض الْمُر َءو
َءوْت َءت َءلسسسسى َءواْسسسسس ّيِ َءع ِد ْلُجسسسسو َءل ا ِقيسسسس ًا َءو ْعسسسسد ِم ُب ْو َءقسسسس ْل َءن ّل ِلِمي ّظسسسسا  ال

أمر السفينة أصحاب إل كلهم الرض أهل اغرق لما أنه تعالى يخبر   
أن السسسماء عليهسسا, وأمسسر واجتمسسع منها نبع الذيِ ماءها تبلع أن الرض

المر} {وقضي النقص في شرع الماء} أيِ {وغيض المطر عن تقلع
ديسسار منهسسم يبسسق لسسم بسسالله كفسسر ممسسن قاطبة الرض أهل من فرغ أيِ

مجاهسسد: وهسسو الجسسوديِ} قسسال {علسسى فيها بمن {واستوت} السفينة
وتواضسسع وتطسساولت الغسسرق من يومئذ الجبال تشامخت بالجزيرة جبل
َءسسست يغرق فلم وجل عز لله هو السسسلم عليسسه نسسوح سسسفينة عليسسه وأر

ًا عليه قتادة: استوت وقال أبقى قتادة: قد منها, قال نزلوا حتى شهر
عسسبرة الجزيسسرة أرض مسسن الجسسوديِ على السلم عليه نوح سفينة الله
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ا حتى وآَية انت قسد سسفينة مسن وكسم المسة هسذه أوائسل رآَه بعسدها ك

ًا. وصسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسارت فهلكسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسست رمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساد
الطسسور, بعضسسهم: هسسو وقال بالموصل جبل الضحاك: الجوديِ وقال  

بسسن محمسسد حسسدثنا رافع بن عمرو حدثنا أبي حاتم: حدثنا أبي ابن وقال
الزاويسسة فسسي يصسسلي حبيش بن زر قال: رأيت سالم بن توبة عن عبيد
ههنا الصلة لكثير إنك فسألته يمينك على كندة أبواب من يدخل حين
علبسساء ههنسسا. وقسسال مسسن أرست نوح سفينة أن بلغني قال الجمعة يوم
السسسفينة فسسي نسسوح مع قال: كان عباس ابن عن عكرمة عن أحمر بن

ً ثمانون ًا وخمسسسين مائة فيها كانوا وإنهم أهلوهم معهم رجل وإن يومسس
ًا أربعين بالبيت فطافت مكة إلى السفينة وجه الله الله وجهها ثم يوم
الرض بخسسبر ليسسأتيه الغسسراب نسسوح فبعسسث عليه فاستقرت الجوديِ إلى

بسسورق فسسأتته الحمامسسة فبعسسث عليسسه فأبطسسأ الجيسسف على فوقع فذهب
قسسد الماء أن السلم عليه نوح فعرف بالطين رجليها فلطخت الزيتون
ثمسسانين قريسسة, وسسسماها فسسابتنى الجسسوديِ أسسسفل إلسسى فهبسسط نضسسب

إحسسدها لغسسة ثمسسانين علسسى ألسسسنتهم تبلبلسست وقسسد يسسوم ذات فأصسسبحوا
عليسسه نسسوح فكسسان بعسسض كلم يفقسسه ل بعضسسهم العربي, فكسسان اللسان
بيسسن مسسا طسافت السسسفينة الحبسار: إن كعسب عنهم. وقال يعبر السلم

وغيسسره: قتادة الجوديِ, وقال على تستقر أن قبل والمغرب المشرق
ًا وخمسسسين مائة فساروا رجب شهر عاشر في ركبوا واسسستقرت يومسس
ًا الجسسوديِ علسسى بهسسم يسسوم فسسي السسسفينة مسسن خروجهسسم وكسسان شسسهر

ابسسن رواه مرفسسوع حديث في هذا نحو ورد المحرم, وقد من عاشوراء
أعلسسسسسسم. واللسسسسسسه ذلسسسسسسك يسسسسسسومهم صسسسسسساموا وأنهسسسسسسم جريسسسسسسر

الزديِ حبيب بن الصمد عبد حدثنا جعفر أبو حدثنا أحمد المام وقال  
النسسبي قسسال: مسسر هريسرة أبي عن شبل عن الله عبد بن حبيب أبيه عن

عاشسسوراء يسسوم صسساموا وقسسد اليهسسود مسسن بأناس وسلم عليه الله صلى
موسسسى بسسه اللسسه نجسسى السسذيِ اليسسوم هذا قالوا ؟ الصوم هذا «ما فقال
فيسسه اسسستوت يسسوم وهسسذا فرعون فيه وغرق الغرق من إسرائيل وبني

ًا السسسلم عليهما وموسى نوح فصام الجوديِ على السفينة للسسه شسسكر
وأحق بموسى أحق وسلم: «أنا عليه الله صلى النبي وجل. فقال عز

ًا منكم أصبح كان لصحابه: «من وقال اليوم» فصام هذا بصوم صائم
يسسومه» وهسسذا بقية فليتم أهله غذاء من أصاب كان صومه, ومن فليتم

الصسسحيح, وقسسوله: فسسي شسساهد ولبعضسسه السسوجه هسسذا من غريب حديث
ًا {وقيل ًا الظسسالمين} أيِ للقسسوم بعسسد ًا هلكسس ًا لهسسم وخسسسار مسسن وبعسسد
بقيسسة. لهسسم يبسسق فلسسم آَخرهسسم عسسن هلكسسوا قسسد فسسإنهم اللسسه رحمسسة
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حسساتم أبسسي بن محمد أبو والحبر جرير بن جعفر أبو المام روى وقد  
مسسولى قائد عن الزمعي يعقوب بن موسى حديث من تفسيريهما في

ربيعسسة أبسسي بسسن الرحمسسن عبسسد بسسن إبراهيسسم أن رافسسع أبي بن الله عبيد
النسسبي أن أخسسبرته وسسسلم عليسسه الله صلى النبي زوج عائشة أن أخبره
ًا نوح قوم من الله رحم قال: «لو وسلم عليه الله صلى أم لرحم أحد

عليسسه نسسوح وسسسلم: «كسسان عليسسه اللسسه صسسلى الله رسول الصبي» قال
ًا خمسين إل سنة ألف قومه في مكث السلم مائسسة وغرس يعني عام

سسسفينة جعلهسسا ثسسم قطعها ثم مذهب كل وذهبت فعظمت الشجر سنة
فكيسسف السسبر فسسي سفينة تعمل ويقولون منه ويسخرون عليه ويمرون

السسسكك فسسي وصسسار المسساء ونبع فرغ فلما تعلمون سوف قال ؟ تجريِ
ًا تحبه وكانت عليه الصبي أم خشيت ًا حب الجبسسل إلسسى فخرجسست شديد

بلغهسسا فلمسسا ثلسسثيه بلغت حتى ارتفعت الماء بلغها فلما ثلثه بلغت حتى
رفعتسسه رقبتها الماء بلغ فلما الجبل على استوت حتى به خرجت الماء
ًا منهم الله رحم فغرقا, فلو بيديها حسسديث الصبي» وهذا أم لرحم أحد
جسبير بسسن ومجاهسد الحبسار كعسب عن رويِ الوجه, وقد هذا من غريب

هسسسسسسسذا. مسسسسسسسن بنحسسسسسسسو وأمسسسسسسسه الصسسسسسسسبي هسسسسسسسذا قصسسسسسسسة

َءدى َءنا َءو ّبُه ُنوٌح **  َءل ّر َءقا ِني ِإّن َءرّب َءف ُب ِلي ِمْن ا ْه ِإّن َءأ َءك َءو َءد ْع ّق َءو َءح ْل َءت ا َءأن َءو
َءكُم َءن َءأْح ِكِمي َءحا ْل َءل ا َءقا ُنوُح *   ّنُه َءي َءس ِإ ْي َءك ِمْن َءل ِل ْه ّنُه َءأ َءمسسٌل ِإ ْيسسُر َءع ِلٍح َءغ َءصسسا

َء ِنسي َءفل ْل َءأ َءس َءما َءتْس ْي َءك َءل ِه َءل ْلٌم ِب َءي ِع ّن َءك ِإ ُظ َءن َءأن َءأِع ُكو َءن َءت َءن ِم ِلي ِه َءجسسا ْل * ا
َءل َءي َءرّب َءقا ّن ُذ ِإ ُعو َءك َءأ َءك َءأْن ِب َءل َءأ َءس َءما َءأْس ْي ِه ِلسسي َءل ْلسسٌم ِبسس ّ ِع ِإل ْغِفسسْر َءو ِلسسي َءت

َءي ِنسسسسسسسسسسسسسس َءحْم َءتْر ُكسسسسسسسسسسسسسسن َءو َءن َءأ َءن ّمسسسسسسسسسسسسسس ِري َءخاِسسسسسسسسسسسسسسس ْل  ا
ولسسده حسسال عسسن السسسلم عليه نوح من وكشف استعلم سؤال هذا  

أهلي بنجاة وعدتني وقد أهلي} أيِ من ابني إن رب {قال غرق الذيِ
{قسسال الحاكمين أحكم وأنت غرق فكيف يخلف ل الذيِ الحق ووعدك

وعدتك إنما لني إنجاءهم وعدت الذين أهلك} أيِ من ليس إنه نوح يا
عليسسه سسسبق مسسن إل قسسال: {وأهلسسك أهلسسك, ولهسسذا مسسن آَمن من بنجاة
لكفسسره بسسالغرق القول عليه سبق ممن الولد هذا منهم} فكان القول

ًا الله نبي أباه ومخالفته مسسن واحسسد غيسسر نسسص السسسلم, وقسسد عليه نوح
وإنمسسا بسسابنه ليس أنه إلى هذا تفسير في ذهب من تخطئة على الئمة

عن امرأته ابن كان وإنما بابنه ليس بأنه القول زنية, ويحكى ابن كان
جرير, واحتسسج وابن الباقر جعفر وأبي عمير بن وعبيد والحسن مجاهد
صالح} وبقسسوله: {فخانتاهمسسا} فممسسن غير عمل بقوله: {إنه بعضهم
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َءيتين بهاتين احتج البصريِ الحسن قاله امرأتسسه ابسسن يقسسول وبعضهم ال
ًا إليه نسب أنه أراد أو الحسن أراد ما أراد يكون أن يحتمل وهذا مجاز

ًا كان لكونه مسسن واحسسد وغيسسر عبسساس ابسسن أعلم. وقال فالله عنده ربيب
أهلسسك} مسسن ليسسس قال: وقوله: {إنه قط نبي امرأة زنت السلف: ما

ل السسذيِ الحسسق هو هذا في عباس ابن نجاتهم, وقول وعدتك الذين أيِ
الفاحشة من نبي امرأة يمكن أن من أغير سبحانه الله فإن عنه محيد
الصسسديق بنسست عائشسسة المؤمنين أم رموا الذين على الله غضب ولهذا
تكلمسسوا السسذين المسسؤمنين على وأنكر وسلم عليه الله صلى النبي زوج
منكم عصبة بالفك جاءوا الذين تعالى: {إن قال ولهذا وأشاعوه بهذا

ًا تحسبوه ل اكتسسب مسا منهسم امرىء * لكل لكم خير هو بل لكم شر
إذ سسس قسسوله إلسسى سسس عظيسسم عسسذاب لسسه منهم كبره تولى والذيِ الثم من

وتحسسسبونه علسسم بسسه لكم ليس ما بأفواهكم وتقولون بألسنتكم تلقونه
ًا عظيسسسسسسسسسسسسم}. اللسسسسسسسسسسسسه عنسسسسسسسسسسسسد وهسسسسسسسسسسسسو هينسسسسسسسسسسسس

ابن عن عكرمة عن وغيره قتادة عن معمر أخبرنا الرزاق عبد وقال  
فسسي عكرمسسة قال والنية العمل في خالفه أنه غير ابنه قال: هو عباس
ً عمل إنه الحروف بعض غيسسر علسى تكسون صسالح, والخيانسة غيسر عمل

قسسرأ وسسسلم عليه الله صلى الله رسول أن الحديث في ورد باب, وقد
سسسلمة بسسن حمسساد حسسدثنا هارون بن يزيد حدثنا أحمد المام فقال بذلك
قسسالت: سسسمعت يزيسسد بنسست أسماء عن حوشب بن شهر عن ثابت عن

صسسالح} غيسسر عمسسل {إنسسه يقسسرأ وسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسه رسسسول
مسسن تقنطوا ل أنفسهم على أسرفوا الذين عباديِ يقول: {يا وسمعته

ًا} ول السسذنوب يغفر الله إن الله رحمة الغفسسور هسسو {إنسسه يبسسالي جميعسس
ًا أحمد الرحيم} وقال ثسسابت عسسن النحويِ هارون حدثنا وكيع حدثنا أيض

اللسسه صسسلى اللسسه رسول أن سلمة أم عن حوشب بن شهر عن البناني
ًا أحمسسد صسسالح} أعسساده غيسسر عمسسل {إنسسه قرأهسسا وسلم عليه فسسي أيضسس

أسسسماء أنهسسا أعلسسم واللسسه والظاهر المؤمنين أم هي سلمة مسنده, أم
ًا. وقال بذلك تكنى فإنها يزيد بنت ًا الرزاق عبد أيض الثسسوريِ أنبأنسسا أيض
قسسال قبسسة بسسن سسسليمان عسسن عائشة أبي بن موسى عن عيينة ابن عن

اللسسه: قسسول عسسن الكعبسسة جنسسب إلسسى وهسسو سسسئل عبسساس ابسسن سسسمعت
النسساس تخبر هذه كانت ولكن بالزنا يكن لم إنه {فخانتاهما} قال: أما

غيسسر عمسل {إنسسه قسسرأ ثسم الضسسياف على تدل هذه مجنون, وكانت أنه
جسسبير بن سعيد سأل أنه الدهني عمار وأخبرني عيينة ابن صالح} قال

تعسسالى: {ونسسادى يكسسذب. قسسال ل الله إن نوح ابن فقال: كان ذلك عن
قسسط. وكسسذا نسسبي امسسرأة فجرت العلماء: ما بعض وقال ابنه} قال نوح
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ًا مجاهد عن رويِ وثسسابت مهسسران بسسن وميمون والضحاك وعكرمة أيض

شسسك ل السسذيِ الصواب وهو جرير بن جعفر أبي اختيار وهو الحجاج بن
فيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه.

َءل ِقي ُنوُح **  ِبْط َءي ْه ٍم ا َء َءسل ّنا ِب َءكاٍت ّم َءبر َءك َءو ْي َءل َءى َءع َءلسس َءع ٍم َءو َءمسس َءك ّمّمسسن ُأ َءعسس ّم
َءمسسسسسسٌم ُأ ُهْم َءو ُع ّت َءم ُن ُهْم ُثسسسسسسّم َءسسسسسسس َءمّسسسسسسس ّنسسسسسسا َءي َءذاٌب ّم ِليسسسسسسٌم َءعسسسسسس  َءأ

على السفينة أرست حين السلم عليه لنوح قيل عما تعالى يخبر   
كسل وعلسسى المسؤمنين مسن معسسه مسسن وعلسى عليه السلم من الجوديِ
فسسي كعب: دخسسل بن محمد قال كما القيامة يوم إلى ذريته من مؤمن

العسسذاب فسسي وكسسذلك القيامسسة يوم إلى ومؤمنة مؤمن كل السلم هذا
إسسحاق: بسن محمسد وقسال القيامسة يوم إلى وكافرة كافر كل والمتاع

ًا أرسل الطوفان يكف أن الله أراد لما فسسسكن الرض وجسسه على ريح
اللسسه يقسسول السسسماء وأبسسواب الكبر الغمر الرض ينابيع وانسدت الماء

َءية ابلعي أرض يا تعالى: {وقيل ويغيسسض ينقص الماء فجعل ماءك} ال
فسسي التسسوراة أهسسل يزعم فيما الجوديِ على الفلك استواء وكان ويدبر

الشسسهر مسسن يسسوم أول في منه مضت ليلة عشرة لسبع السابع الشهر
ًا أربعون ذلك بعد مضى فلما الجبال رؤوس رأى العاشر نسسوح فتح يوم

المسساء صسسنع مسسا له لينظر الغراب أرسل ثم فيها ركب التي الفلك كوة
ًا لرجليهسسا تجد لم إليه فرجعت الحمامة فأرسل إليه يرجع فلم موضسسع

أرسسسلها ثسسم أيسسام سبعة مضى ثم فأدخلها فأخذها للحمامة يده فبسط
أن نسسوح فعلسسم زيتسسون ورق فيهسسا وفسسي أمست حين فرجعت له لتنظر
ترجع فلم أرسلها ثم أيام سبعة مكث ثم الرض وجه عن قل قد الماء
أرسسسل أن بيسسن فيما السنة كملت فلما برزت قد الرض أن نوح فعلم
الشسسهر من واحد يوم ودخل الحمامة نوح أرسل أن إلى الطوفان الله

غطسساء نسسوح وكشسسف البر وظهر الرض وجه برز اثنتين سنة من الول
منسسه ليلة وعشرين ست في اثنتين سنة من الثاني الشهر وفي الفلك

َءيسسسسسسسة. بسسسسسسسسلم اهبسسسسسسسط نسسسسسسسوح يسسسسسسسا {قيسسسسسسسل منسسسسسسسا} ال

َءك ْل ِت ِء ِمْن **  َءبآ ْن ْيِب َءأ َءغ ْل َءهآ ا َءك ُنوِحي ْي َءل َءت َءما ِإ َءهآ ُكن َءلُم ْع َءت َءت َء َءأن َءك َءول ْوُم ِمن َءق
ْبسسسسسسسسسِل َءذا َءق ِبْر َءهـَسسسسسسسسس َءة ِإّن َءفاْصسسسسسسسسس َءبسسسسسسسسس ِق َءعا ْل َءن ا ّتِقيسسسسسسسسس ْلُم  ِل

وأشباهها: {من القصة هذه وسلم عليه الله صلى لنبيه تعالى يقول   
وجههسسا على إليك نوحيها السالفة أخبارالغيوب من الغيب} يعني أنباء
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ًا بهسسا نعلمسسك أيِ إليك نوحيها شاهدها كأنك كنسست {مسسا إليسسك منسسا وحيسس

أحسد عنسد ول عنسسدك يكسسن لسم هذا} أيِ قبل من قومك ول أنت تعلمها
أخسسبرك بسسل منه تعلمتها إنك يكذبك من يقول حتى بها علم قومك من
النبياء كتب به تشهد كما الصحيح المر عليه كان لما مطابقة بها الله

فإنسسا لسسك وأذاهسسم قومسسك مسسن كسسذبك مسسن تكسسذيب علسسى فاصسسبر قبلك
السسدنيا فسسي ولتباعسسك لسك العاقبسسة ونجعسسل بعنايتنا ونحوطك سننصرك

َءخرة {إنسسا أعسسدائهم علسسى نصسسرناهم حيسسث بالمرسسسلين فعلنسسا كمسسا وال
َءية والذين رسلنا لننصر كلمتنسسا سسسبقت تعالى: {ولقسسد وقال آَمنوا} ال
َءية لهم إنهم المرسلين لعبادنا تعسسالى: {فاصسسبر وقال المنصورون} ال

للمتقيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسن}. العاقبسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة إن

َءى َءل ِإ َءو ٍد **  ُهْم َءعا َءخا ًا َءأ َءل ُهود ِم َءقا ْو َءق ْا َءي ُدو ُب ْع َءه ا ّل ُكْم َءما ال ٍه ّمْن َءل َءلـَ ُه ِإ ْيسسُر َءغ
ُتْم ِإْن ّ َءأن َءن ِإل َءتُرو ْف ِم ُم ْو َءق َءي ُكْم لَ *   ُل َءأ ِه َءأْس ْي َءل ًا َءع َءيِ ِإْن َءأْجر ِر ّ َءأْجسس َءلسسى ِإل َءع

ِذيِ ّل َءي ا ِن َءر َءط َء َءف َءفل َءن َءأ ُلو ِق ْع ِم َءت ْو َءق َءي َءو ْا *   ِفُرو ْغ َءت ُكسسْم اْس ّب ْا ُثسسّم َءر َءو ُبسس ِه ُتو ْيسس َءل ِإ
َءء ُيْرِسِل َءمآ ُكسسْم الّس ْي َءل ًا َءع َءرار ْد ُكسسْم ّمسس ْد ِز َءي ًة َءو ّو َءى ُقسس َءلسس ُكْم ِإ ِت ّو َء ُقسس ْا َءول ْو ّلسس َءو َءت َءت

َءن ِرِميسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس  ُمْج
ًا أخسساهم عسساد {إلسسى أرسلنا {و} لقد تعالى يقول   ًا} آَمسسر لهسم هسسود

ًا لسسه شريك ل وحده الله بعبادة افتروهسسا السستي الوثسسان عسسن لهسسم ناهيسس
َءلهة أسماء لها واختلقوا هسسذا علسسى أجسسرة منهسسم يريد ل أنه وأخبرهم ال

أفل فطسسره السسذيِ اللسسه مسسن ثسسوابه يبغسسي إنمسسا اللسسه مسسن والبلغ النصح
َءخرة الدنيا في يصلحكم ما إلى يدعوكم من تعقلون أجرة غير من وال

عمسسا وبالتوبسسة السسسالفة الذنوب تكفير فيه الذيِ بالستغفار أمرهم ثم
عليه وسهل رزقه عليه الله يسر الصفة بهذه اتصف يستقبلون, ومن

ًا} وفسسي عليكم السماء قال: {يرسل ولهذا شأنه وحفظ أمره مسسدرار
ًا هم كل من له الله جعل الستغفار لزم «من الحديث كسسل ومسسن فرج

ًا ضسسسسسسيق يحتسسسسسسسب». ل حيسسسسسسث مسسسسسسن ورزقسسسسسسه مخرجسسسسسس

ْا ُلو َءقا ُد **  ُهو َءنا َءما َءي َءت ْئ ٍة ِج َءن ّي َءب َءما ِب َءي َءنْحُن َءو ِك ِر َءتا َءنا ِب ِت َءه ِل َءك َءعن آَ ِل ْو َءما َءق َءنْحُن َءو
َءك َءن َءل ِني ْؤِم ِإن ِبُم ُقوُل *   ّ ّن َءك ِإل َءرا َءت ْع ْعُض ا َءنا َءب ِت َءه ِل ٍء آَ َءو َءل ِبُس َءي َءقا ّن ُد ِإ ِه ُأْشسس

ِه ّل ْا ال َءو ُد َءه ّني َءواْش ٌء َءأ َءيِ ِر َءن ّمّما َءب ُكو ِر ِه *  ِمن ُتْش ِن ِني ُدو ُدو ِكي ًا َءف ُثّم َءجِميع
َء ِظُروِن ل ّني ُتن ِإ ْلُت *   ّك َءو َءلى َءت ِه َءع ّل ّبي ال ُكسسْم َءر ّب َءر ٍة ِمسسن ّمسسا َءو ّبسس ّ َءدآَ َءو ِإل ُهسس

ٌذ َءهآ آَِخسسسسسس ِت َءي َءناِصسسسسسس ّبسسسسسسي ِإّن ِب َءى َءر َءلسسسسسس َءراٍط َءع ٍم ِصسسسسسس ِقي َءت  ّمْسسسسسسس
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على وبرهان بحجة ببينة} أيِ جئتنا {ما لنبيهم قالوا أنهم تعالى يخبر  

قولسك بمجسسرد قولسسك} أيِ عسسن آَلهتنسسا بتسساركي نحسسن {ومسسا تسسدعيه مسسا
إل نقسسول {إن بمسسؤمنين} بمصسسدقين لسسك نحن {وما نتركهم اتركوهم
َءلهسة بعسض أن إل نظسسن بسسسوء} يقولسسون: مسسا آَلهتنسا بعسض اعستراك ال
لهسا وعيبسسك عبادتهسسا عسسن نهيسسك بسبب عقلك في وخبل بجنون أصابك
دونسسه} مسسن تشسسركون ممسسا بريِسسء أنسسي واشهدوا الله أشهد إني {قال

ًا} أيِ {فكيسسدوني والصسسنام النسسداد جميع من بريِء يقول: إني جميعسس
ًا كانت إن وآَلهتكم أنتم وقسسوله: عيسسن طرفسسة تنظرون} أيِ ل {ثم حق

بناصسسيتها} آَخسسذ هسسو إل دابة من ما وربكم ربي الله على توكلت {إني
حكمسسه فسسي يجور ل الذيِ العادل الحاكم وهو وسلطانه قهره تحت أيِ

بسسن صسسفوان عسسن مسسسلم بسسن الوليسسد مستقيم. قسسال صراط على فإنه
دابة من تعالى: {ما قوله في قال أنه الكلعي عبد بن أيفع عن عمرو

مسسستقيم} قسسال: فيأخسسذ صسسراط علسسى ربسسي إن بناصسسيتها آَخسسذ هسسو إل
لولسده الوالسد مسن أشفق له يكون حتى المؤمن فيلقن عباده بنواصي

بالغسسة حجسسة المقسسام هذا تضمن الكريم} وقد بربك غرك ويقول: {ما
عبسسادة من عليه هم ما وبطلن به جاءهم ما صدق على قاطعة ودللة

تسسوالي ول ولتبصر تسمع ل جماد هي بل تضر ول تنفع ل التي الصنام
السسذيِ لسسه شسسريك ل وحده الله العبادة إخلص يستحق وإنما تعاديِ ول

وقهسسره ملكسسه تحسست إل شسسيء مسسن ومسسا التصسسرف ولسسه الملسسك بيسسده
سسسسسسسسسسسسواه. رب ول هسسسسسسسسسسسو إل إلسسسسسسسسسسسه فل وسسسسسسسسسسسسلطانه

ِإن َءف ْا **  ْو ّل َءو ْد َءت َءق ُكْم َءف ُت ْغ َءل ْب ْلُت ّمآ َءأ ِه ُأْرِس ُكْم ِب ْي َءل ِلُف ِإ َءتْخ َءيْس ّبسسي َءو ًا َءر ْومسس َءق
ُكْم َءر ْي َء َءغ َءنُه َءول ًا َءتُضّرو ْيئ ّبي ِإّن َءش َءى َءر َءل ٍء ُكّل َءع َءلّمسسا َءحِفيسسٌظ َءشْي َءو َءء *   َءجسسآ
َءنا َءنا َءأْمُر ْي ًا َءنّج َءن ُهود ِذي ّل ْا َءوا ُنو َءم َءعُه آَ ٍة َءم َءمسس َءرْح ّنسسا ِب ُهْم ّم َءنسسا ْي َءنّج َءذاٍب ّمسسْن َءو َءعسس
ِليٍظ َءك َءغ ْل ِت َءو ٌد *   ْا َءعا ُدو َءح َءياِت َءج ِهْم ِبآ ّب ْا َءر ْو َءص َءع َءلُه َءو ْا ُرُس َءو ُع َءب ّت َءر َءوا ُكسسّل َءأْمسس
ٍر ّبا ٍد َءج ِني ْا َءع ُعو ِب ْت أ

ُ َءو ِه ِفي *   ِذ َءيا َءهـَ ْن ّد َءنسسًة السس ْع َءم َءل ْو َءيسس ِة َءو َءمسس َءيا ِق ْل ًا ِإّن َءألَ ا َءعسساد
ْا َءفسسسسسسسسُرو ُهسسسسسسسسْم َءك ّب َء َءر ًا َءأل ْعسسسسسسسسد ٍد ُب َءعسسسسسسسسا ِم ّل ْو ٍد َءقسسسسسسسس  ُهسسسسسسسسو

وحده ربكم الله عبادة من به جئتكم عما تولوا هود: فإن لهم يقول  
السستي اللسسه رسسسالة إياكم بإبلغي الحجة عليكم قامت فقد له شريك ل

ًا ربي {ويستخلف بها بعثني يشسسركون ل وحسسده غيركم} يعبدونه قوم
عليكسسم ذلسسك وبسسال يعود بل بكفركم تضرونه ل فإنكم بكم يبالي ول به

عبسساده لقسسوال وحسسافظ شسساهد حفيسسظ} أيِ شسسيء كل على ربي {إن
ًا إن عليها ويجزيهم وأفعالهم ًا وإن فخيسسر خير جسساء {ولمسسا فشسسر شسسر
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ًا ونجسسى آَخرهسسم عسسن اللسسه فسسأهلكهم العقيسسم الريسسح أمرنا} وهسسو هسسود

جحسسدوا عسساد {وتلسسك ولطفسسه تعسسالى برحمتسسه غليظ عذاب من وأتباعه
فقسسد بنبي كفر من أن وذلك الله رسل وعصوا بها ربهم} كفروا بآيات
ه اليمسان وجسوب فسي منهسم أحد بين فرق ل لنه النبياء بجميع كفر ب
{واتبعسسوا الرسل بجميع كفر من منزلة كفرهم فنزل بهود كفروا فعاد
كسسل أمسسر واتبعسسوا ؟ الرشسسيد رسسسولهم اتباع عنيد} تركوا جبار كل أمر

المسسؤمنين عبسساده ومن الله من لعنة الدنيا في أتبعوا عنيد, فلهذا جبار
ِإن {أل الشسسهاد رؤوس علسسى القيامسسة يسسوم عليهم وينادى ذكروا كلما
ًا َءية كفروا عاد لعنسسوا إل عسساد بعسسد نسسبي بعث السديِ: ما قال ربهم} ال

لسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسانه. علسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسى

َءى َءل ِإ َءو َءد **  ُهْم َءثُمو َءخا ًا َءأ ِلح َءل َءصا ِم َءقا ْو َءق ْا َءي ُدو ُب ْع َءه ا ّل ُكسسْم َءمسسا ال ٍه ّمسسْن َءل َءلـَسس ِإ
ُه ْيُر َءو َءغ ُكْم ُه َءأ َءش َءن َءأن ُكْم الْرِض ّم َءر َءم ْع َءت َءهسا َءواْس ُه ِفي ِفُرو ْغ َءت ْا ُثسسّم َءفاْسس َءو ُبس ُتو

ِه ْيسسسسسسسسسسسسسسس َءل ّبسسسسسسسسسسسسسسسي ِإّن ِإ  ّمِجيسسسسسسسسسسسسسسسٌب َءقِريسسسسسسسسسسسسسسسٌب َءر
ِإلسسى أرسسسلنا تعالى: {و} لقسسد يقول    كسسانوا السسذين ثمسسود} وهسسم {

اللسسه فبعسسث عسساد بعد وكانوا والمدينة تبوك بين الحجر مدائن يسكنون
ًا} فأمرهم {أخاهم منهم ه بعبسادة صالح قسال: {هسو ولهسذا وحسده الل

آَدم أبسساكم منهسسا خلسسق منهسسا خلقكسسم ابتسسدأ الرض} أيِ مسسن أنشسسأكم
ًا جعلكسسسم فيهسسسا} أيِ {واسسسستعمركم وتسسسستغلونها تعمرونهسسسا عمسسسار

{إن تسسستقبلونه إليه} فيما توبوا {ثم ذنوبكم {فاستغفروه} لسالف
فسسإني عنسسي عبسساديِ سسسألك تعالى: {وإذا قال مجيب} كما قريب ربي

َءيسسسسسسسة. إذا السسسسسسسداع دعسسسسسسسوة أجيسسسسسسسب قريسسسسسسسب دعسسسسسسسان} ال

ْا ُلو َءقا ِلُح **  َءصا ْد َءي َءت َءق َءنا ُكن ًا ِفي ّو َءل َءمْرُج ْب َءذا َءق َءنآ َءهـَ َءها ْن َءت أ
َءد َءأن َء ُب ْع ُد َءمسسا ّن ُبسس ْع َءي

َءنا ُؤ َءبا َءنا آَ ّن ِإ َءنآ ّمّما َءشّك َءلِفي َءو ُعو ْد ِه َءت ْي َءل ِريسسٍب ِإ َءل ُم َءقسسا ِم *   ْو َءقسس ُتسسْم َءي ْي َءأ َءر أ
ِإن َء

َءى ُكنُت َءل َءنًة َءع ّي ّبي ّمن َءب ِني ّر َءتا ْنُه َءوآَ َءمًة ِم َءمسسن َءرْح ِني َءف َءن َءينُصسسُر ِه ِمسس ّلسس ِإْن ال
ُتُه ْي َءصسسسسسسسسسس َءمسسسسسسسسسسا َءع ِني َءف َءن ُدو َءر َءتِزيسسسسسسسسسس ْيسسسسسسسسسس ٍر َءغ  َءتْخِسسسسسسسسسسسي

وما قومه وبين السلم عليه صالح بين الكلم من كان ما تعالى يذكر  
ًا فينا كنت {قد قولهم في والعناد الجهل من كان هذا} أيِ قبل مرجو
يعبسسد مسسا نعبسسد أن {أتنهانا قلت ما تقول أن قبل عقلك في نرجوك كنا

مريب} إليه تدعونا مما شك لفي {وإننا أسلفنا عليه كان آَباؤنا} وما
ربسسي} فيمسسا مسسن بينسسة على كنت إن أرأيتم قوم يا {قال كثير شك أيِ
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ينصرني فمن رحمة منه {وآَتاني وبرهان يقين على إليكم به أرسلني

وحسسده, اللسسه وعبسسادة الحسسق إلى دعوتكم عصيته} وتركت إن الله من
خسسسارة. تخسسسير} أيِ {غيسسر زدتمسسوني ولما نفعتموني لما تركته فلو

ِم ْو َءق َءي َءو ِه **  ِذ َءقُة َءهـَ ِه َءنا ّل ُكسسْم ال َءيسسًة َءل َءها آَ َءذُرو ُكسسْل َءفسس ْأ َءي َءت ِه َءأْرِض ِفسس ّلسس َء ال َءول
َءها َءمّسو ٍء َءت َءو ُكْم ِبُس َءذ ْأُخ َءي َءذاٌب َءف ِريٌب َءع َءها َءق َءقُرو َءع َءف َءل *   َءقسسا ْا َءف ُعسسو ّت َءم ِفسسي َءت

ُكْم ِر َءة َءدا َءث َء ٍم َءثل ّيا َءك َءأ ِل ٌد َءذ ْع ْيُر َءو ُذوٍب َءغ ْك َءلّما َءم َءف َءء *   َءنا َءجآ َءنا َءأْمُر ْي ًا َءنّج ِلح َءصا
َءن ِذي ّل ْا َءوا ُنو َءم َءعُه آَ ٍة َءم َءم َءرْح ّنسسا ِب ٍذ ِخسسْزيِِ َءوِمسسْن ّم ِئسس ْوِم َءك ِإّن َءي ّبسس َءو َءر ّيِ ُهسس ِو َءقسس ْل ا
ِزيُز َءع ْل َءذ ا َءخ َءأ َءو َءن *   ِذي ّل ْا ا َءلُمو َءحُة َءظ ْي ْا الّص َءبُحو َءأْص ِهْم ِفي َءف ِر َءيا َءن ِد ِثِمي * َءجسسا
َءأن ْا ّلسسْم َءكسس ْو َءنسس ْغ َءهسسآ َءي َء ِفي َءد ِإّن َءأل ْا َءثُمسسو ُهسسْم َءكفسسُرو ّب َء َءر ًا َءأل ْعسسد َءد ُب َءثُمسسو  ّل

أغنى بما العراف سورة في مستوفى القصة هذه على الكلم تقدم  
.التوفيسسسسسسسسسسسق وبسسسسسسسسسسسالله ههنسسسسسسسسسسسا إعسسسسسسسسسسسادته عسسسسسسسسسسسن

ْد َءق َءل َءو َءءْت **  َءنآ َءجآ ُل َءم ُرُس ِهي َءرا ْب َءى ِإ َءر ُبسْش ْل ْا ِبا ُلو ًا َءقا َءم َءل َءسل َءٌم َءقا َءمسسا َءسسسل َءف
َءث ِب َءء َءأن َءل ِعْجسسٍل َءجسسآ ٍذ ِب ِنيسس َءلّمسسا َءح َءف َءأى *   ُهْم َءر َءي ِد ْيسس َء َءأ ِه َءتِصسسُل ل ْيسس َءل ُهسسْم ِإ َءر ِك َءن

َءس َءجسس ْو َءأ ُهسسْم َءو ْن َءفسسًة ِم ْا ِخي ُلو َء َءقسسا َءخسسْف ل ّنسسا َءت َءنا ِإ ْل َءى ُأْرِسسس َءلسس ِم ِإ ْو * ُلسسوٍط َءقسس
ُتُه َءأ َءر َءمٌة َءواْم ِئ َءكْت َءقآ َءضِح َءها َءف َءنا َءبّشْر َءق َءف َءحا ِإْس ِء َءوِمن ِب َءرآَ َءق َءو َءحا َءب ِإْس ْعُقو َءي
َءلْت َءقا َءتا *   َءل ْي َءو ُد َءي ِلسس َءأ ْا َءأ َءنسس َءأ َءذا َءعُجسسوٌز َءو َءهـَسس ِلسسي َءو ْع ًا َءب ْيخ َءذا ِإّن َءشسس َءشسسْيٌء َءهـَسس َءل

ْا َءعِجيٌب َءو ُل َءقا َءن *   ِبي َءج ْع َءت ِر ِمْن َءأ ِه َءأْم ّل َءمُة ال ِه َءرْح ّل ُتُه ال َءكا َءر َءب ُكسسْم َءو ْي َءل َءل َءع ْهسس َءأ

ْيسسسسسسسسسسسسسسسسِت َءب ْل ّنسسسسسسسسسسسسسسسسُه ا ٌد ِإ ٌد َءحِميسسسسسسسسسسسسسسسس  ّمِجيسسسسسسسسسسسسسسسس
بالبشرى إبراهيم الملئكة رسلنا} وهم جاءت تعالى: {ولقد يقول  

تعسسالى: قوله للول ويشهد لوط قوم بهلك وقيل بإسحاق تبشره قيل
قسسوم فسسي يجادلنسسا البشسسرى وجسساءته السسروع إبراهيسسم عسسن ذهب {فلما

ًا لوط} {قالوا البيسسان: هسسذا علمسساء قسسال عليكم سلم} أيِ قال سلم
أن لبث {فما والدوام الثبوت على يدل الرفع لن به حيوه مما أحسن

ًا ذهب حنيذ} أيِ بعجل جاء فسستى عجسسل وهسسو بالضسسيافة فأتسساهم سريع
معنسسى المحماة. هذا الحجارة وهي الرضف على البقر, حنيذ: مشويِ

َءيسسة فسسي قال كما واحد وغير وقتادة عباس ابن عن رويِ ما الخسسرى ال
تأكلون} وقسسد أل قال إليهم فقربه سمين بعجل فجاء أهله إلى {فراغ

َءية هذه تضمنت رأى وقسسوله: {فلمسسا كثيرة وجوه من الضيافة آَداب ال
أن خيفة} وذلسسك منهم {وأوجس نكرهم}تنكرهم إليه تصل ل أيديهم

رأى فلهسسذا يسسأكلونه ول يشسستهونه ول الطعسسام إلى لهم همة ل الملئكة
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نكرهسسم ذلسسك فعند بالكلية عنه فارغين به جاءهم عما معرضين حالهم

لقسسوم الملئكسسة اللسسه بعسسث السسسديِ: لمسسا خيفة} قال منهم {وأوجس
إبراهيسم علسى نزلسوا حستى شسبان رجسال صور في تمشي أقبلت لوط

سسسمين} بعجسسل فجسساء أهلسسه إلسسى {فسسراغ أجلهم رآَهم فتضيفوه, فلما
سسسارة وقسسامت معهسسم فقعسسد بسسه وأتسساهم الرضف في شواه ثم فذبحه

ابن قراءة في س جالس وهو قائمة وامرأته س يقول حين فذلك تخدمهم
نأكسسل ل إنسسا إبراهيم ؟} قالوا: يا تأكلون أل قال إليهم {فقربه مسعود
ًا ًا, قالوا: ومسسا لهذا فإن بثمن, قال إل طعام تسسذكرون قسسال ؟ ثمنسسه ثمن

ميكائيسسل إلسسى جبريسسل فنظر آَخره على وتحمدونه أوله على الله اسم
ً ربسسه يتخسسذه أن لهذا حق فقال إليسسه تصسسل ل أيسسديهم رأى {فلمسسا خليل

خيفسسة, منهسسم وأوجسسس منهم فزع يأكلون ل رآَهم فلما نكرهم} يقول
ضسسحكت تخسسدمهم هسسي  وقسسامت أكرمهسسم قسسد أنسسه سسسارة نظرت فلما

ل وهسسم لهسسم كرامسسة بأنفسسسنا نخسسدمهم هسسؤلء لضسسيافنا وقالت: عجبسسا
طعامنسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا. يسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسأكلون

نوح حدثنا علي بن نصر حدثنا الحسين بن علي حدثنا حاتم ابن وقال  
أربعسسة: كسسانوا قسسال إبراهيم ضيف في محصن بن عثمان عن قيس بن

نسسوح فزعسسم قيسسس بسسن نوح ورفائيل. قال وإسرافيل وميكائيل جبريل
مسحه العجل إليهم فقرب إبراهيم على دخلوا لما أنهم شداد أبي بن

الدار, وقوله في العجل وأم بأمه لحق حتى يدرج فقام بجناحه جبريل
ًا تعالى إنسسا منسسا تخسسف ل قالوا تخف} أيِ ل الملئكة: {قالوا عن إخبار
ًا سسسارة لنهلكهسسم, فضسسحكت لسسوط قسسوم إلى أرسلنا ملئكة استبشسسار

بالولسسد بالبشسسارة جوزيت فلهذا كفرهم وغلظ فسادهم لكثرة بهلكهم
ًا أن وعجبت ضحكت قتادة الياس, وقال بعد وهم العذاب يأتيهم قوم
ابسسن عن العوفي يعقوب} قال إسحاق وراء غفلة, وقوله: {ومن في

ضسسحكت إنما قيس: إنها بن محمد حاضت, وقول أيِ فضحكت عباس
لسسوط. وقسسول قسسوم يعمسسل كمسسا يعملسسوا أن يريدون أنهم ظنت أنها من

ًا ضعيفان بإبراهيم الروع من رأت لما ضحكت إنما الكلبي: إنها ووجد
واللسسه ذلسسك إلى يلتفت فل إليهما بسنده رواهما قد جرير ابن كان وإن

وهسسذا بإسسسحاق بشسسرت لمسسا ضسسحكت منبه: إنما بن وهب أعلم. وقال
ضسسحكها علسسى مرتبسسة صسسريحة البشسسارة فسسإن السسسياق لهسسذا مخسسالف

لسسه يكون لها بولد يعقوب} أيِ إسحاق وراء ومن بإسحاق {فبشرناها
البقسسرة آَيسسة فسسي قسسال كمسسا إسحاق ولد يعقوب فإن ونسل وعقب ولد
مسسن تعبسسدون مسسا لبنيه قال إذ الموت يعقوب حضر إذ شهداء كنتم {أم
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ًا وإسحاق إبراهيم آَبائك وإله إلهك نعبد قالوا ؟ بعديِ ًا إله ونحسسن واحد

مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسلمون}. لسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه
َءيسسة بهسسذه استدل من استدل ههنا ومن   هسسو إنمسسا الذبيسسح أن علسسى ال

وأنه به البشارة وقعت لنه إسحاق هو يكون أن يمتنع إسماعيل, وأنه
ولسسم صسسغير طفسسل وهسسو بسسذبحه إبراهيم يؤمر فكيف يعقوب له سيولد

فيسسه خلسسف ل حسسق اللسسه ووعسسد بوجسسوده الموعسسود يعقسسوب بعد له يولد
إسسسماعيل يكسسون أن هسسذه, فتعيسسن والحالسسة هسسذا بذبح يؤمر أن فيمتنع

ويلتى يا {قالت الحمد لله و وأبينه وأصحه الستدلل أحسن من وهذا
َءية بعلي وهذا عجوز وأنا أألد ًا} ال َءيسسة هذه في قولها حكى شيخ كمسسا ال

َءية في فعلها حكى عجسسوز} وأنسسا أألسسد ويلسستى يا {قالت فإنها الخرى ال
عجوز وقالت وجهها فصكت صرة في امرأته {فأقبلت الذاريات وفي

التعجسسب عند وأفعالهن أقوالهن في النساء عادة به جرت عقيم} كما
أمر من تعجبي ل لها الملئكة قالت الله} أيِ أمر من أتعجبين {قالوا

ًا أراد إذا فإنه الله وإن هذا من تعجبي فيكون. فل كن له يقول أن شيئ
ًا كنت ًا عجوز ًا وبعلك عقيم ًا شيخ قسسدير يشسساء مسسا علسسى الله فإن كبير

الحميد هو مجيد} أيِ حميد إنه البيت أهل عليكم وبركاته الله {رحمة
ثبسست وذاته, ولهسسذا صفاته في ممجد محمود وأقواله أفعاله جميع في
الصسسلة فكيسسف عليسسك السسسلم علمنسسا قسسالوا: قسسد أنهم الصحيحين في

آَل وعلسسى محمسسد على صّل اللهم قولوا ؟» «قال الله رسول يا عليك
وعلى محمد على إبراهيم, وبارك وآَل إبراهيم على صليت كما محمد

مجيسسد». حميسسد إنسسك إبراهيسسم وآَل إبراهيسسم على باركت كما محمد آَل

َءلّما َءف َءب **  َءه َءم َءعْن َءذ ِهي َءرا ْب ُع ِإ ْو ْتُه الّر َءء َءجسسآ َءى َءو َءر ُبْشسس ْل َءنسسا ا ُل ِد َءجا ِم ِفسسي ُي ْو َءقسس
ِإّن ُلوٍط َءم *   ِهي َءرا ْب ِليٌم ِإ َءح ٌه َءل ّوا ِنيٌب َءأ ِهيُم ّم َءرا ْب ِإ ِرْض *  ي ْع َءذآَ َءعْن َءأ ّنسسُه َءهـَ ِإ
ْد َءء َءقسسسس َءك َءأْمسسسسُر َءجسسسسآ ّبسسسس ُهسسسسْم َءر ّن ِإ ِهسسسسْم َءو ِتي َءذاٌب آَ ْيسسسسُر َءعسسسس ٍد َءغ ُدو  َءمسسسسْر

ما وهو الروع عنه ذهب لما أنه السلم عليه إبراهيم عن تعالى يخبر  
بالولسد ذلسك بعسسد وبشسسروه يسسأكلوا لسم حيسسن خيفة الملئكة من أوجس

َءيسسة فسسي جبير بن سعيد قال كما يقول أخذ لوط قوم بهلك وأخبروه ال
هسذه أهسل مهلكسو لسه: {إنسا قسسالوا معسه ومسن جبريسل جسساءه قال: لما

قالوا: ل, قسسال: ؟ مؤمن ثلثمائة فيها قرية لهم: أتهلكون القرية} قال
فيهسسا قرية أفتهلكون قالوا: ل, قال ؟ مؤمن مائتا فيها قرية أفتهلكون

ًا أربعون خمسسسة بلسسغ قسسالوا: ل, حسستى ؟ ثلثسسون قالوا: ل, قال ؟ مؤمن
ان إن قالوا: ل, قال: أرأيتكم ؟ أتهلكونهسا واحسد مسسلم رجسل فيهسا ك
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ًا فيهسسا ذلك: {إن عند السلم عليه إبراهيم قالوا: ل, فقال قسالوا لوطسس

َءيسسة. فسسسكت إل وأهلسسه لننجينه فيها بمن أعلم نحن عنهسسم امرأتسسه} ال
ًا وغيره قتادة نفسه, وقال واطمأنت إسسسحاق ابسسن زاد هسسذا مسسن قريبسس

لسسوط فيها كان قالوا: ل, قال: فإن ؟ واحد مؤمن فيها كان إن أفرأيتم
َءيسسة, وقسسوله: بمسسن أعلسسم قالوا: {نحن العذاب عنهم به يدفع فيهسسا} ال
الجميلة, الصفات بهذه لبراهيم منيب} مدح أواه لحليم إبراهيم {إن
قسسد إنه هذا عن أعرض إبراهيم تعالى: {يا تفسيرها, وقوله تقدم وقد
َءية, أيِ أمر جاء الكلمة عليهم وحقت القضاء فيهم نفذ قد أنه ربك} ال

المجرميسسسن. القسسسوم عسسسن يسسسرد ل السسسذيِ البسسسأس وحلسسسول بسسسالهلك

َءلّما َءو َءءْت **  َءنا َءجآ ُل ًا ُرُس َءء ُلوط َءي ِهْم ِس َءق ِب َءضا ِهْم َءو ًا ِب َءل َءذْرع َءقا َءذا َءو ْوٌم َءهـَ َءي
ُه َءعِصيٌب َءء َءجآ َءو ْوُمُه *   َءن َءق ُعو َءر ْه ِه ُي ْي َءل ْبُل َءوِمن ِإ ْا َءق ُنو َءن َءكا ُلو َءم ْع َءئاِت َءي ّي الّس

َءل ِم َءقا ْو َءق ِء َءي ُؤلَ ِتي َءهـَ َءنا َءهسسُر ُهّن َءب ْط ُكسسْم َءأ ْا َءل ُقو ّت َءه َءفسسا ّلسس َء ال ِفسسي ُتْخسسُزوِن َءول
ْيِفي َءس َءض ْي َءل ُكْم َءأ ْن ٌد َءرُجٌل ِم ْا ّرِشي ُلو َءقا ْد *   َءق َءت َءل ِلْم َءنسا َءمسا َءع َءك ِفسي َءل ِتس َءنا َءب

ّق ِمسسسسسسسسسسْن َءك َءحسسسسسسسسسس ّنسسسسسسسسسس ِإ َءلسسسسسسسسسسُم َءو ْع َءت ُد َءمسسسسسسسسسسا َءل  ُنِريسسسسسسسسسس
إبراهيسسم أعلمسسوا مسسا بعد الملئكة من رسله قدوم عن تعالى يخبر   

فسسانطلقوا الليلة هذه لوط قوم الله بإهلك وأخبروه وفارقوه بهلكهم
ًا فأتوا عنده من وقيل له أرض في قيل ما على وهو السلم عليه لوط
شسسبان هيئسسة على تكون صورة أجمل في وهم عليه ووردوا منزله في

فسسساءه البالغسسة والحجسسة الحكمسسة ولسسه اللسسه مسسن ابتلء الوجوه حسان
أحد يضيفهم أن يضيفهم لم إن وخشي بسببهم نفسه وضاقت شأنهم

عبسساس ابسسن عصسسيب} قسسال يسسوم هسسذا {وقال بسوء فينالهم قومه من
عليسسه ويشسسق عنهم سيدافع أنه علم أنه وذلك بلؤه واحد: شديد وغير

منهسسم فاستحيا فتضيفوه له أرض في وهو أتوه أنهم قتادة ذلك. وذكر
بسسأن لهسسم كسسالمعرض الطريسسق أثنسساء فسسي لهسسم وقسسال أمامهم فانطلق
بلسسد أهسسل الرض وجسسه علسسى أعلسسم ما هؤلء يا والله عنه: إنه ينصرفوا

ً مشى هؤلء. ثم من أخبث أربسسع كسسرره حتى عليهم ذلك أعاد ثم قليل
عليهسسم يشسسهد حسستى يهلكوهم ل أن أمروا كانوا وقد قتادة مرات, قال

بسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسذلك. نسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسبيهم
فبلغوا لوط قرية نحو إبراهيم عند من الملئكة خرجت السديِ وقال  

هسسل جاريسسة يسسا فقسسالوا تستقي لوط بنت ولقوا النهار نصف سدوم نهر
قومهسسا مسسن عليهسسم وفرقسست آَتيكسسم حسستى مكسسانكم فقالت ؟ منزل من

ًا أدرك أبتسساه يسا فقالت أباها فأتت رأيسست مسسا المدينسسة بسساب علسى فتيانس
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يضسسيف أن نهوه قومه وكان قومك يأخذهم ل منهم أحسن قوم وجوه
ً إل أحسسد بهسسم يعلم فلم بهم فجاء الرجال فلنضيف عنا خل فقالوا رجل
وقسسوله: إليه يهرعون فجاءوا قومها فأخبرت امرأته فخرجت بيته أهل

وقسسوله: بسسذلك فرحهسسم مسسن ويهرولسسون يسرعون إليه} أيِ {يهرعون
حتى سجيتهم من هذا يزل لم السيئات} أيِ يعملون كانوا قبل {ومن
هسسن بنسساتي هسسؤلء قسسوم يسسا وقسسوله: {قسسال الحال ذلك على وهم أخذوا
الوالسسد بمنزلسسة للمسسة النسسبي فسسإن نسسسائهم إلسسى لكم} يرشدهم أطهر

َءخسسرة الدنيا في لهم أنفع هو ما إلى فأرشدهم فسسي لهسسم قسسال كمسسا وال
َءية لكسسم خلسسق مسسا وتسسذرون العسسالمين من الذكران الخرى: {أتأتون ال
َءيسسة فسسي عسسادون} وقسسوله قوم أنتم بل أزواجكم من ربكم الخسسرى: ال

الرجسسال ضسسيافة عسسن ننهسسك ألسسم العسسالمين} أيِ عن ننهك أولم {قالوا
سسسكرتهم لفسسي إنهسسم * لعمسسرك فسساعلين كنتسسم إن بنسساتي هسسؤلء {قال

َءية هذه في يعمهون} وقال لكم} أطهر هن بناتي الكريمة: {هؤلء ال
وكسسذا أمتسسه أبسسو نسسبي وكل أمته من كن ولكن بناته يكن لم مجاهد قال
واحسسسسسسسسسسسسسسسد. وغيسسسسسسسسسسسسسسسر قتسسسسسسسسسسسسسسسادة عسسسسسسسسسسسسسسسن رويِ

عليهسسم يعسسرض ولسسم النسسساء يسستزوجوا أن جريسسج: أمرهسسم ابن وقال  
ًا, وقال لهسسم أب وهسسو بنسساته هسسن نسسساءهم جبير: يعني بن سعيد سفاح

أنفسسسهم مسسن بسسالمؤمنين أولسسى {النسسبي القسسراءات بعسسض فسسي ويقسسال
وقتسسادة أنس بن الربيع عن رويِ لهم} وكذا أب وهو أمهاتهم وأزواجه
تخسسزون ول اللسسه وقوله: {فاتقوا وغيرهم إسحاق بن ومحمد والسديِ

نسسسائكم علسسى القتصسسار مسسن بسسه آَمركسسم مسسا اقبلسسوا ضسسيفي} أيِ فسسي
مسسا ويسسترك بسسه آَمسسره مسسا يقبل خير فيه رشيد} أيِ رجل منكم {أليس

لتعلسسم إنسسك حق} أيِ من بناتك في لنا ما علمت لقد {قالوا عنه أنهاه
نريسسد} أيِ مسسا لتعلسسم {وإنسسك ول)نشسستهيهن فيهن لنا أرب ل نساءنا أن

تكسرار فسسي حاجسة فسسأيِ ذلسك تعلم وأنت الذكور في إل غرض لنا ليس
نريسسد نريسسد} إنمسسا ما لتعلم {وإنك السديِ قال ؟ ذلك في علينا القول

الرجسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسال.

َءل َءقا ْو **  ُكْم ِلي َءأّن َءل ًة ِب ّو ْو ُق َءيِ َءأ ِو َءى آَ َءل ْكٍن ِإ ٍد ُر ِدي ْا َءش ُلو َءقسسا ُلسسوُط *   ّنسسا َءي ِإ
َءك ُرُسُل ّب ْا َءلن َءر َءو ُل َءك َءيِص ْي َءل ِر ِإ َءأْس َءك َءف ِلسس ْه َءأ ْطسسٍع ِب ِق َءن ِب ْيسسِل ّمسس ّل ْل َء ا َءتِفسسْت َءول ْل َءي
ُكْم ٌد ِمن َءح ّ َءأ َءك ِإل َءت َءأ َءر ّنُه اْم َءها ِإ ُب ُهْم َءمآ ُمِصي َءب َءصا ُهُم ِإّن َءأ َءد ْوِع ْبُح َءم َءس الّص ْي َءل َءأ

ْبُح َءقِريسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسٍب الّصسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس  ِب
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ًا تعالى يقول   ًا إن السسسلم عليسسه لوط نبيه عن مخبر توعسسدهم لوطسس

َءية بكم لي أن بقوله: {لو بكسسم وفعلسست بكسسم نكلت لكنت أيِ قوة} ال
محمد طريق من الحديث في ورد وعشيرتي, ولهذا بنفسي الفاعيل

اللسسه رسسسول أن هريسسرة أبسسي عسسن سسسلمة أبي بن علقمة بن عمرو بن
ِإلسسى يأويِ كان لقد لوط على الله رحمة: «قال وسلم عليه الله صلى
فسسي ِإل نسسبي مسسن بعده الله بعث فما س وجل عز الله يعني س شديد ركن
ِإليهسسم اللسه رسسسل أنهسسم الملئكسسة أخسسبرته ذلسك قومه» فعند من ثروة

إليك} يصلوا لن ربك رسل إنا لوط يا {قالوا إليه لهم وصول ل وأنهم
يكسسون أيِ أدبسسارهم يتبسسع وأن الليسسل آَخسسر مسسن بأهله يسريِ أن وأمروه

ول بهسسم نسسزل مسسا سسسمعت ِإذا أحسسد} أيِ منكم يلتفت {ول لهله ساقة
ِإل ذاهبين استمروا ولكن المزعجة الصوات تلك تهولنكم امرأتسسك} {

بأهلسسك} قسسوله: {فأسسسر وهسسو المثبسست مسسن اسسستثناء هو الكثرون قال
ِإل تقديره امرأتك هؤلء مسعود, ونصب ابن قرأها امرأتك} وكذلك {

والنحسساة القسسراء من آَخرون عندهم, وقال نصبه فوجب مثبت من لنه
الرفع امرأتك} فجوزوا ِإل أحد منكم يلتفت {ول قوله من استثناء هو

والنصسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسب.
التفتسست الوجبسسة سسسمعت لمسسا وأنهسسا معهسسم خرجت أنها هؤلء وذكر  

هلك لسسه قربسسوا ثسسم فقتلهسسا السماء من حجر فجاءها وقالت: واقوماه
ًا قومه ِإن فقسسالوا الساعة أهلكوهم لهم قال لنه له تبشير موعسسدهم {

البساب علسسى وقسسوف لسسوط وقسسوم بقريسسب} هسذا الصسسبح أليسسس الصبح
البسساب على واقف ولوط جانب كل من ِإليه يهرعون جاءوا قد عكوف

بسسل منسسه يقبلسسون ل وهسسم فيسسه هسسم عمسسا وينهسساهم ويردعهسسم يسسدافعهم
السسسلم عليسسه جبريسسل عليهسسم خسسرج ذلسسك فعنسسد ويتهسسددونه يتوعسسدونه

يهتسسدون ل وهسسم فرجعسسوا أعينهسسم فطمسسس بجنسساحه وجسسوههم فضرب
أعينهسسم فطمسسسنا ضسسيفه عسسن راودوه تعالى: {ولقد قال كما الطريق
َءيسسة عذابي فذوقوا بسسن حذيفسسة عسسن قتسسادة عسسن معمسسر وقسسال ونذر} ال
أنهسساكم فيقسسول لسسوط قوم يأتي السلم عليه ِإبراهيم قال: كان اليمان

انتهسست أجلسسه الكتاب بلغ ِإذا حتى يطيعوه فلم لعقوبته تعرضوا أن الله
فقالوا الضيافة ِإلى فدعاهم له أرض في يعمل وهو لوط ِإلى الملئكة

يشسسهد حتى يعذبهم أل جبريل ِإلى عهد قد الله وكان الليلة ضيوفك ِإنا
مسسا ذكسسر الضسسيافة إلسسى لوط بهم توجه فلما شهادات ثلث لوط عليهم
أمسسا فقسسال ِإليهم التفت ثم ساعة معهم فمشى الشر من قومه يعمل

ًا الرض وجسسه علسسى أعلسسم ما ؟ القرية هذه أهل يعمل ما تعلمون شسسر
جبريل الله, فالتفت خلق أشر وهم قومي ِإلى ؟ بكم أذهب أين منهم

268



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
فلمسسا سسساعة معهم مشى ثم واحدة هذه احفظوها فقال الملئكة ِإلى

يعمسسل ما تعلمون أما قال منهم واستحيا عليهم وأشفق القرية توسط
أشر قومي إن منهم أشر الرض وجه على أعلم ما ؟ القرية هذه أهل
اثنتسسان, هاتسسان احفظوهسسا فقال الملئكة ِإلى جبريل فالتفت الله خلق
ِإن عليهسسم وشسسفقة منهم حياء بكى االدار باب ِإلى انتهى فلما فقسسال: 

مسا ؟ القريسة هسذه أهسل يعمسل مسا تعلمون أما ؟ الله خلق أشر قومي
ًا قريسسسسسة أهسسسسسل الرض وجسسسسسه علسسسسسى أعلسسسسسم منهسسسسسم. شسسسسسر

دخلوا فلما العذاب حق قد ثلث هذه احفظوا للملئكة جبريل فقال  
يهرعسسون الفسسساق فأتاهسسا بثوبها فلوحت فصعدت السوء عجوز ذهبت
ًا ًا لوط ضيف قالت ؟ عندك ما قالوا سراع أحسسسن قسسط رأيت ما قوم
ًا ًا أطيسسب ول منهسسم وجوه البسساب ِإلسسى يسسسارعون فهرعسسوا منهسسم ريحسس

ً فسسدافعوه البسساب علسسى لوط فعالجهم خسسارج وهسسم داخسسل وهسسو طسسويل
فلسسز الملك لكم} فقام أطهر هن بناتي ويقول: {هؤلء الله يناشدهم

لسسه اللسسه فسسأذن عقسسوبتهم فسسي جبريل واستأذن س فشده يقول س بالباب
سسس جنسساحه السسسماء, فنشسسر فسسي فيهسسا يكسسون السستي الصسسورة فسسي فقسسام

أجلسسى الثنايا براق وهو منظوم در من وشاح وعليه س جناحان ولجبريل
ورجله الثلسسج كسسأنه اللؤلؤ وهو المرجان مثل حبك حبك ورأسه الجبين

ِإنا لوط فقال: يا الخضرة إلى يسسا ِإليك} امسسض يصلوا لن ربك رسل {
ِإياهم, فتنحى ودعني الباب عن لوط ِإليهسسم فخسسرج البسساب عسسن لوط و

ل عميسسا فصسساروا أعينهسسم شسسدخا وجسسوههم بسسه فضسسرب جنسساحه فنشسسر
قسسال: {فأسسسر ليلتسه في بأهله فاحتمل لوط أمر الطريق, ثم يعرفون

والسسسديِ وقتسسادة كعسسب بسسن محمد عن الليل} ورويِ من بقطع بأهلك
هسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسذا) نحسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسو

َءلّما َءف َءء **  َءنا َءجآ َءنا َءأْمُر ْل َءع َءهسسا َءج َءي ِل َءها َءعا َءل ِف َءنسسا َءسسسا َءطْر َءأْم َءهسسا َءو ْي َءل ًة َءع َءر َءجسسا ّمسسن ِح
ٍد ِسّجيٍل ْنُضو َءمًة ّم ّو َءس َءد *  ّم َءك ِعنسس ّبسس َءمسسا َءر َءي َءو َءن ِهسس َءن ِمسس ِلِمي ّظسسا ٍد ال ِعيسس َءب  ِب

الشسسمس طلسسوع عنسسد ذلسسك أمرنسسا} وكسسان جاء تعالى: {فلما يقول  
ماغشسسى} {سافلها} كقسسوله: {فغشسساها سدوم عاليها} وهي {جعلنا

طيسسن مسسن حجارة بالفارسية وهي سجيل من حجارة عليها أمطرنا أيِ
وكسسل الحجسسر وهسسو سسسنك مسسن أيِ بعضهم وقال وغيره عباس ابن قاله
َءية في قال وقد الطين وهو مسسستحجرة أيِ طين من حجارة الخرى ال
سسسجيل: الشسسديد البخسساريِ مشوية, وقال بعضهم شديدة, وقال قوية

مقبسسل: بسسن تميسسم أختسسان, وقسسال والنسسون اللم وسجين الكبير, سجيل
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ًا السسبيض يضسسربون ورجلسسة سسسجينا البطسسال بسسه تواصسست صاحبةضسسرب

وقسسال لسسذلك معدة أيِ السماء بعضهم: في وقوله: {منضود} قال  
ًا بعضسسها يتبع آَخرون: {منضود} أيِ وقسسوله: عليهسسم نزولهسسا فسسي بعضسس

ّومة} أيِ مكتوب حجر كل أصحابها أسماء عليها مختومة معلمة {مس
وعكرمة: {مسومة} مطوقسسة قتادة وقال عليه ينزل الذيِ اسم عليه

المتفرقين وعلى البلد أهل على نزلت أنها وذكروا حمرة من نضح بها
جسساءه ِإذ يتحسسدث النسساس عند يكون أحدهم فبينا حولها مما القرى في

فتتبعهسسم فسسدمره النسساس بيسسن مسسن عليسسه فسسسقط السسسماء مسسن حجسسر
أحد, منهم يبق فلم آَخرهم عن أهلكتهم حتى البلد سائر من الحجارة

حملهسسم ودورهسسم سسسرحهم مسسن لسسوط قسسوم جبريسسل مجاهد: أخذ وقال
ثسسم كلبهسسم نبسساح السماء أهل سمع حتى ورفعهم وأمتعتهم بمواشيهم

كسسان قلبها ولما قال اليمن جناحه حوافي على حملهم أكفأهم, وكان
بعسروة أخسسذ جبريسسل أن بلغنسا قتادة شرفاتها, وقال منها سقط ما أول

السسسماء أهسسل سمع حتى السماء جو ِإلى بها ألوى ثم الوسطى القرية
ًا القوم شذاذ أتبع ثم بعض على بعضهم دمر ثم كلبهم ضواغي صسسخر

روايسسة وفسسي ألف مائة قرية كل في قرى أربع كانوا أنهم لنا وذكر قال
السسسلم عليسسه ِإبراهيسسم أن وبلغنسسا سدوم, قال منها الكبرى قرى ثلث
عسن روايسة وفسسي هالسك يسسوم ويقول: سسسدوم سدوم على يشرف كان

جنسساحه نشر أصبح لما السلم عليه جبريل أن وبلغنا قال وغيره قتادة
وشسسجرها وحجارتهسسا ودوابها قصورها من فيها بما أرضهم بها فانتسف

ثم جناحه جوف في وطواها فحواها جناحه في فضمها فيها ما وجميع
النسساس أصسسوات السسسماء سكان سمع حتى الدنيا السماء ِإلى بها صعد

منكوسسسة الرض ِإلسسى فأرسسسلها قلبهسسا ثسسم آَلف أربعسسة وكانوا والكلب
مسسن حجسسارة أتبعهسسا ثسسم سافلها عاليها فجعل بعض على بعضها ودمدم

خمسسس لسسوط قوم قرى القرظي: كانت كعب بن محمد سجيل, وقال
احتملهسسا ودومسسا وغمسسة وصسسعود وصسسعبة العظمسسى وهي سدوم قريات
ليسسسمعون السسدنيا السسسماء أهسسل ِإن حسستى بهسسا صسسعد ثم بجناحه جبريل
ه أتبعهسا ثسم وجههسا علسى كفأهسا ثسم دجاجهسا وأصوات كلبها نابحة الل

عليهسسا وأمطرنسسا سسسافلها عاليهسسا تعسسالى: {جعلنسسا الله بالحجارة, يقول
المؤتفكسسات, وقسسال مسسن حولهسسا ومسسا الله سجيل} فأهلكها من حجارة

سسسبع مسسن الرض فسساقتلع جبريسسل نسسزل لسسوط قسسوم أصسسبح السديِ: لما
نباح الدنيا السماء أهل سمع حتى السماء بها بلغ حتى فحملها أرضين
قسوله: {والمؤتفكسة فسذلك فقتلهسم قلبهسا ثم ديوكهم وأصوات كلبهم

تحسست وهسسو عليسسه الله أمطر للرض سقط حتى يمت لم أهوى} ومن
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ًا منهم كان ومن الحجارة الرض القسسرى فسسي يتبعهسسم الرض فسسي شاذ
وجسسل: عسسز قسسوله فسسذلك فيقتلسسه الحجسسر فيسسأتيه يتحسسدث الرجسسل فكان

قسسال هكسسذا سسسجيل مسسن حجسسارة القسسرى فسسي عليهسسم} أيِ {وأمطرنسسا
هسسذه ومسسا ببعيسسد} أيِ الظسسالمين مسسن هسسي ) وقسسوله: {ومسسا1السسسديِ(

الحسسديث فسسي ورد عنه, وقسسد ببعيد ظلمهم في بهم تشبه ممن النقمة
ًا عبسساس ابسسن عن السنن في المرويِ يعمسسل وجسسدتموه «مسسن مرفوعسس

الشافعي المام به» وذهب والمفعول الفاعل فاقتلوا لوط قوم عمل
كسان سسسواء يقتسل اللئسسط أن ِإلسى العلمساء مسسن وجماعة عنه قول في

ًا ً محصن غير أو محصن حنيفسسة أبسسو المسسام الحسسديث, وذهسسب بهذا عمل
والله لوط بقوم الله فعل كما بالحجارة ويتبع شاهق من يلقى أنه إلى

بالصسسسسسسسسسسسسسواب. أعلسسسسسسسسسسسسسم وتعسسسسسسسسسسسسسالى سسسسسسسسسسسسسسبحانه

َءى َءل ِإ َءو َءن **  َءي ْد ُهْم َءم َءخا ًا َءأ ْيب َءع َءل ُش ِم َءقا ْو َءق ْا َءي ُدو ُب ْع َءه ا ّل ُكسسْم َءمسسا ال ٍه ّمسسْن َءل َءلـَسس ِإ
ُه ْيُر َء َءغ ْا َءول ُقُصسسو َءل َءتن َءيسسا ْك ْلِم َءن ا َءزا ْلِميسس َءي َءوا ّنسس ُكسسْم ِإ َءرا أ

ٍر َء ْيسس َءخ َءي ِب ّنسس ِإ َءخسساُف َءو َءأ

ُكسسسسسسسسسسسسسسسْم ْي َءل َءب َءع َءذا ٍم َءعسسسسسسسسسسسسسسس ْو  ّمِحيسسسسسسسسسسسسسسسٍط َءيسسسسسسسسسسسسسسس
كسانوا العسرب مسسن قبيلسة وهم مدين إلى أرسلنا ولقد تعالى يقول   

ًا والشام الحجاز بين يسكنون ًا من قريب يقسسال بهسسم تعسسرف معان. بلد
ًا ِإليهم الله فأرسل مدين لها ًا, ولهسسذا أشسسرفهم مسسن وكسسان شعيب نسسسب

ًا} يأمرهم قال: {أخاهم ه شسريك ل وحسده تعسالى اللسه بعبادة شعيب ل
ِإنسسي والميزان المكيال في التطفيف عن وينهاهم بخيسسر} أيِ أراكسسم {

ِإني ورزقكم معيشتكم في بانتهسساككم فيسسه أنتسسم ما تسلبوا أن أخاف و
السسدار فسسي محيسسط} أيِ يسسوم عسسذاب عليكسسم أخاف {وإني الله محارم

َءخسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسرة .ال

ِم ْو َءقسس َءي َءو ْا **  ُفسسو ْو َءل َءأ َءيسسا ْك ْلِم َءن ا َءزا ْلِميسس ِقْسسسِط َءوا ْل َء ِبا ْا َءول َءخُسسسو ْب َءس َءت ّنسسا ال
ُهْم َءء َءيآ َء َءأْش ْا َءول ْو َءث ْع َءن الْرِض ِفي َءت ِدي ْفِس ّيُة ُم ِق َءب ِه *   ّل ْيٌر ال ُكْم َءخ ُتم ِإن ّل ُكن

َءن ِني ْؤِم َءمسسسسسسسسسسسآ ّمسسسسسسسسسسس ْا َءو َءنسسسسسسسسسسس ُكسسسسسسسسسسسْم َءأ ْي َءل َءحِفيسسسسسسسسسسسٍظ َءع  ِب
ً ينهاهم   أمرهم الناس, ثم أعطوا ِإذا والميزان المكيال نقص عن أول

فسسي العثسسو عسسن ونهاهم ومعطين آَخذين بالقسط والوزن الكيل بوفاء
خيسسر اللسسه الطريق, وقوله: {بقيسسة يقطعون كانوا وقد بالفساد الرض

خير الله رزق الحسن وقال لكم خير الله عباس: رزق ابن لكم} قال
لكسسم, خيسسر اللسسه وصسسية أنس بن الربيع الناس, وقال بخسكم من لكم
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لكم, وقال خير الله من حظكم وقال: قتادة الله مجاهد: طاعة وقال
فسسي والبقيسسة العسسذاب فسسي أسسسلم: الهلك بسسن زيسسد بسسن الرحمسسن عبسسد

يفضسسل ما لكم} أيِ خير الله {بقية جرير بن جعفر أبو الرحمة, وقال
أمسوال أخسذ مسن لكسم خيسر والميسزان الكيسل وفساء بعد الربح من لكم

تعسالى: قسوله ويشسبه قلست عبساس ابسن عن هذا رويِ وقد قال الناس
َءيسسة, كسسثرة أعجبسسك ولسسو والطيسسب الخبيث يستويِ ل {قل الخسسبيث} ال

ذلسسك افعلوا أيِ حفيظ ول برقيب بحفيظ} أيِ عليكم أنا وقوله: {وما
وجسسسل. عسسسز للسسسه بسسسل النسسساس ليراكسسسم تفعلسسسوه ل وجسسسل عسسسز للسسسه

ْا ُلو َءقا ْيُب **  َءع َءك َءيُش ُت َءوا َءل َءص َءك َءأ ْأُمُر َءك َءأن َءت ْتُر ُد َءما ّن ُب ْع َءنآ َءي ُؤ َءبا ْو ءا َءل َءأن َءأ َءع ّنْف
َءي َءنسسسسسا ِفسسسسس ِل َءوا ُء َءمسسسسسا َءأْم َءشسسسسسا َءك َءن ّنسسسسس َءت ِإ ِليسسسسسُم لنسسسسس َءح ْل ُد ا  الّرِشسسسسسي

العمش {أصلواتك} قال الله قبحهم التهكم سبيل على له يقولون  
{أو والصنام الوثان نا} أيِ آَباؤ يعبد ما نترك أن {تأمرك قراءتك أيِ
َءى التطفيسسف نشسساء} فتسسترك مسسا أموالنا في نفعل أن وهسسي قولسسك علسس

أن تأمرك قوله: {أصلتك في الحسن نريد, قال ما فيها نفعل أموالنا
كسسان مسسا يسستركوا أن لتسسأمرهم صسسلته ِإن والله آَباؤنا} أيِ يعبد ما نترك
أموالنسسا فسسي نفعسسل أن قسسوله: {أو فسسي الثسسوريِ آَبسساؤهم, وقسسال يعبسسد

ِإنك الزكاة مانشاء} يعنون عبسساس ابسسن الرشيد} قسسال الحليم لنت {
ذلسسك يقولسسون جريسسر وابسسن أسلم وابن جريج وابن مهران بن وميمون

وقسسد رحمتسسه عسسن ولعنهم الله قبحهم الستهزاء سبيل على الله أعداء
فعسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسل.

َءل َءقا ِم **  ْو َءق ُتْم َءي ْي َءأ َءر أ
َءى ُكنُت ِإن َء َءل ٍة َءع َءن ّي ّبسسي ّمسسن َءب ِنسسي ّر َءق َءز َءر ْنسسُه َءو ًا ِم ِرْزقسس

ًا َءسن َءمآ َءح ُد َءو ِري ُكْم َءأْن ُأ َءف ِل َءخا َءى ُأ َءل ُكْم َءمآ ِإ َءها ْن أ
ْنُه َء ُد ِإْن َءع ِري ّ ُأ َءح ِإل َء ِلْصل َءمسسا ا

ْعُت َءط َءت َءمسسسا اْسسسس َءي َءو ِق ِفي ْو ّ َءتسسس ِه ِإل ّل ِه ِبسسسال ْيسسس َءل ْلُت َءع ّك َءو ِه َءتسسس ْيسسس َءل ِإ ِنيسسسُب َءو  ُأ
على ربي} أيِ من بينة {على كنت ِإن قوم يا رأيتم هل لهم يقول   

ًا منسسه {ورزقنسسي ِإليه أدعو فيما بصيرة ًا} قيسسل رزقسس النبسسوة أراد حسسسن
أن {وماأريسسد الثوريِ المرين, وقال ويحتمل الحلل الرزق أراد وقيل

في أنا وأخالف الشيء عن أنهاكم ل عنه} أيِ أنهاكم ما ِإلى أخالفكم
ا عنكسم خفيسة فسأفعله السسر أن {وماأريسد قسوله فسي قتسادة قسال كم

وأرتكبسسه أمسسر عسسن أنهاكم أكن عنه} يقول: لم أنهاكم ما ِإلى أخالفكم
ِإن ِلصلح ِإل أريد { أريسد إنمسسا وأنهاكم آَمركم فيما استطعت} أيِ ما ا
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فيمسسا الحسسق إصسسابة فسسي {ومسساتوفيقي} أيِ وطاقتي جهديِ ِإصلحكم

ِإلبالله أريده أنيسسب} أيِ }وإليسسه أمسسوريِ جميسسع تسسوكلت} فسسي عليه {
بن حماد حدثنا عفان أحمد: حدثنا المام قال وغيره مجاهد قاله أرجع

معاويسسة بسسن حكيسسم عن الباهلي حجير بن سويد قزعة أبو حدثنا سلمة
ًا: قال أخاه أن أبيه عن ًا ِإن معاوية يا مالك فانطلق جيراني أخذ محمد
ِإنه ِإليه فقسد جيرانسسي لي فقال: دع معه فانطلقت وعرفك كلمك قد ف

ًا فقام عنه فأعرض أسلموا كانوا ِإن فعلت لئن والله فقال: أما مغضب
أجسسره وجعلسست غيسسره ِإلسسى وتخالف بالمر لتأمرنا أنك يزعمون الناس

؟» وسسسلم: «مسساتقول عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسول فقال يتكلم وهو
بسسالمر لتأمر أنك ليزعمون الناس إن ذلك فعلت لئن والله فقال: إنك

ولئسسن سسس قسسائلهم أيِ سسس قالوهسسا قسسد «أو غيره. قال: فقسسال إلى وتخالف
لسسه أرسسسلوا شسسيء مسسن ذلسسك مسسن عليهسسم ومسسا علسسّي ِإل ذاك ما فعلت

ًا: حدثنا جيرانه» وقال حكيسسم بن بهز عن معمر حدثنا الرزاق عبد أيض
ًا وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى النبي قال: أخذ جده عن أبيه عن مسسن ناسسس

صلى الله رسول ِإلى قومي من رجل فجاء فحبسهم تهمة في قومي
؟ جيرانسسي تحبسسس علم محمسسد فقال: يسسا يخطب وهو وسلم عليه الله

ِإن وسسسلم عليه الله صلى الله رسول فصمت ًا فقسسال:  ليقولسسون ناسسس
وسلم: عليه الله صلى النبي فقال به وتستخلي الشيء عن تنهى ِإنك
ًا بينهمسسا أعرض ؟» قال: فجعلت تقول «ما يسسسمعها أن مخافسسة كلمسس

ًا بعدها يفلحون ل دعوة قومي على فيدعو اللسه رسسول يسزل فلسم أبد
منهسسم قائلهسسا أو قالوهسسا فقال: «قد فهمها حتى وسلم عليه الله صلى
هسسذا جيرانه» ومن عن خلوا عليهم كان وما علّي لكان فعلت لو والله

سسسليمان حسسدثنا عامر أبو حدثنا أحمد المام رواه الذيِ الحديث القبيل
بسسن سسسعيد بسسن الملك عبد عن الرحمن عبد أبي بن ربيعة عن بلل بن

صسسلى عنسسه يقولسسون أسسسيد وأبسسا حميد أبا سمعت قال النصاريِ سويد
ِإذا إنه وسلم عليه الله قلسسوبكم, تعرفسسه عنسسي الحديث سمعتم قال: «

بسسه, أولكم فأنا قريب منكم أنه وأبشاركم, وترون أشعاركم له وتلين
أشسسعاركم منسسه وتنفسسر قلسسوبكم تنكسسره عنسسي الحسسديث سسسمعتم وإذا

ِإسناده أبعدكم فأنا بعيد منكم أنه وترون وأبشاركم صحيح. وقد منه» 
ِإذا حسسديث السسسند بهسسذا مسلم أخرج فليقسسل المسسسجد أحسسدكم دخسسل «
مسسن أسسسألك ِإني اللهم فليقل خرج رحمتك, وإذا أبواب لي افتح اللهم

بسسه. أولكسسم فأنا خير من عني بلغكم مهما أعلم والله فضلك» ومعناه
مسسا ِإلى أخالفكم أن أريد {وما منه أبعدكم فأنا مكروه من يكن ومهما
بسسن يحيى عن العرني الحسن عن عزرة عن قتادة عنه} وقال أنهاكم
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تنهسسى فقسسالت مسعود ابن ِإلى امرأة قال: جاءت مسروق عن الجزار

حفظسست مسسا نسائك, فقال بعض نعم, قالت: فعله قال ؟ الواصلة عن
ًا الصالح العبد وصية عنسسه} أنهسساكم مسسا إلسسى أخسسالفكم أن أريد {وما ِإذ
قسسال: العتسبي سسليمان أبي عن جرير حدثنا شيبة أبي بن عثمان وقال
فسسي فيكتسسب والنهسسي المسسر فيها العزيز عبد بن عمر كتب تجيئنا كانت
ِإل تسسوفيقي الصسسالح: {ومسسا العبد قال كما ِإل ذلك من كنت وما آَخرها

أنيسسسسسسسسسسسب}. وإليسسسسسسسسسسسه تسسسسسسسسسسسوكلت عليسسسسسسسسسسسه بسسسسسسسسسسسالله

ِم ْو َءق َءي َءو َء **  ُكْم ل ّن َءم ِر َءي َءيْج ِق َءقا ُكم َءأن ِش َءب ْثُل ُيِصي َءب َءمآ ّم َءصا َءم َءأ ْو ْو ُنسسوٍح َءق َءأ

َءم ْو ٍد َءق ْو ُهو َءم َءأ ْو ِلٍح َءق َءما َءصا ْوُم َءو ُكم ُلوٍط َءق ٍد ّمن ِعي َءب ْا ِب ِفُرو ْغ َءت َءواْس ُكسسْم *   ّب َءر
ْا ُثسسسسسسسسسسّم َءو ُبسسسسسسسسسس ِه ُتو ْيسسسسسسسسسس َءل ّبسسسسسسسسسسي ِإّن ِإ ٌد َءرِحيسسسسسسسسسسٌم َءر ُدو  َءو

عسسداوتي تحملنكسسم ل شسسقاقي} أيِ يجرمنكم ل {وياقوم لهم يقول  
فيصسسيبكم والفساد الكفر من عليه أنتم ما على الصرار على وبغضي

النقمسسة من لوط وقوم صالح وقوم هود وقوم نوح قوم أصاب ما مثل
شسسقاقي} يقسسول: ل يجرمنكسسم ل {ويسساقوم قتسسادة وقسسال والعسسذاب
الضسسلل فسسي تمادوا أن عداوتي, على السديِ فراقي, وقال يحملنكم

حسساتم: حسسدثنا أبسسي ابن أصابهم. وقال ما العذاب من فيصيبكم والكفر
الحجساج بن القدوس عبد المغيرة أبو حدثنا الحمصي عوف ابن محمد
ليمان أبسي بن الملك عبد حدثني غنية أبي ابن حدثنا أبسي ابسن عسن س
النسساس أحسساط وقسسد دابتسسه أمسسسك مسسوليِ مسسع قال: كنت الكنديِ ليلى

يجرمنكم ل قوم فقال: {يا داره من علينا أشرف ِإذ عفان بن بعثمان
قسسوم أو هسسود قسسوم أو نسسوح قسسوم أصسساب مسسا مثسسل يصسسيبكم أن شقاقي

بيسسن وشسسبك هكسسذا كنتسسم قتلتمسسوني ِإن ِإنكم تقتلوني ل قوم صالح} يا
الزمان, في المراد ببعيد} قيل منكم لوط قوم أصابعه, وقوله: {وما

المكسسان فسسي بسسالمس, وقيسسل أيديكم بين هلكوا إنما قتادة: يعني قال
توبسوا {ثسم السسذنوب سسالف ربكم} من {واستغفروا المران ويحتمل

ِإن السسسيئة العمسال مسسن تستقبلونه ِإليه} فيما رحيسم ربسسي وقسوله: {
تسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساب. ودود} لمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسن

ْا ُلو َءقا ْيُب **  َءع َءقُه َءما َءيُش ْف ًا َءن ِثير ُقوُل ّمّما َءك ّنا َءت ِإ َءك َءو َءرا َءن َءنا َءل ًا ِفي ِعيف َء َءض ْول َءل َءو
َءك ُط ْه َءك َءر َءنا َءجْم َءر َءمسسآ َءل َءت َءو َءنسسا َءأنسس ْي َءل ٍز َءع ِزيسس َءع َءل ِب َءقسسا ِم *   ْو َءقسس َءي َءي ِطسس ْه َءر أ

َءعسسّز َء َءأ

ُكم ْي َءل َءن َءع ِه ّم ّل ُه ال ُتُمو ْذ َءخ ّت ُكْم َءوا َءء َءرآَ ًا َءو ّي ِر ْه ّبي ِإّن ِظ َءما َءر َءن ِب ُلو َءم ْع  ُمِحيٌط َءت
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ًا} من نفهم نفقه} ما ما {ياشعيب يقولون   ِإنا قولك {كثير لنراك {و

ًا} قال فينا البصسسر, وقسسال ضسسرير وكسسان والثوريِ جبير بن سعيد ضعيف
ِإنسسا السسسديِ النبيسساء, قسسال خطيب له يقال كان الثوريِ فينسسا لنسسراك {و

ًا} قال: أنت ً روق: يعنسسون أبسسو واحد, وقسسال ضعيف عشسسيرتك لن ذليل
معزتهسسم لسسول قومسسك لرجمنسساك} أيِ رهطك {ولول دينك على ليسوا
بعزيسسز} علينسسا أنت {وما لسببناك وقيل بالحجارة قيل لرجمناك علينا

اللسسه} مسسن عليكسسم أعز أرهطي قوم يا {قال معزة لك عندنا ليس أيِ
ًا تتركوني ول قومي لجل يقول: أتتركوني تبارك الرب لجناب ِإعظام

{وراءكسسم اللسسه كتسساب اتخسسذتم وقسسد بمسسساءة نسسبيه تنسسالوا أن وتعسسالى
ًا} أيِ ِإن تعظمسسونه ول تطيعسسونه ل خلفكسسم نبذتموه ظهري بمسسا ربسسي {

بهسسا. وسسسيجزيكم أعمسسالكم جميسسع يعلسسم هسسو محيسسط} أيِ تعملسسون

ِم ْو َءق َءي َءو ْا **  ُلو َءم ْع َءى ا َءل ُكْم َءع ِت َءن َءكا ّني َءم َءف َءعاِمٌل ِإ ْو َءن َءس َءلُمسسو ْع ِه َءمسسن َءت ِتي ْأ َءيسس
َءذاٌب ِه َءع ِزي َءمْن ُيْخ َءو َءو ِذٌب ُه ْا َءكا َءو ُب ِق َءت ّني َءواْر ُكسسْم ِإ َءع ِقيسسٌب َءم َءلّمسسا َءر َءو َءء *   َءجسسآ
َءنا َءنا َءأْمُر ْي ًا َءنّج ْيب َءع َءن ُش ِذي ّل ْا َءوا ُنو َءم َءعُه آَ ٍة َءم َءم َءرْح ّنا ِب َءذِت ّم َءخ َءأ َءن َءو ِذي ّلسس ْا ا َءلُمسسو َءظ

َءحُة ْي ْا الّص َءبُحو َءأْص ِهْم ِفي َءف ِر َءيا َءن ِد ِثِمي َءأن َءجا َءك ْا ّلْم *   ْو َءنسس ْغ َءهسسآ َءي َء ِفي ًا َءأل ْعسسد ُب
َءن َءي ْد َءمسسسسسسسسسسسسسسسس َءمسسسسسسسسسسسسسسسسا ّل َءدْت َءك ُد َءبِعسسسسسسسسسسسسسسسس  َءثُمسسسسسسسسسسسسسسسسو

{اعملسسوا قسسوم يسسا قسسال له استجابتهم من شعيب الله نبي يئس لما  
ِإنسسي شسسديد تهديد وهذا طريقتكم مكانتكم} أيِ على عامسسل} علسسى {

كسساذب} أيِ هسسو ومن يخزيه عذاب يأتيه من تعلمون {سوف طريقتي
ِإني انتظروا {وارتقبوا} أيِ ومنكم مني اللسسه رقيسسب} قسسال معكم {{

ًا نجينا أمرنا جاء تعالى: {ولما منسسا برحمسسة معسسه آَمنسسوا والسسذين شسسعيب
جسساثمين} وقسسوله ديسسارهم في فأصبحوا الصيحة ظلموا الذين وأخذت
صسسيحة, وفسسي أتتهسسم أنسسه ههنا بهم. وذكر حراك ل هامدين ايِ جاثمين

واحسسدة أمسسة وهسسم الظلسسة يسسوم عسسذاب الشسسعراء وفسسي رجفة العراف
ِإنما النقم هذه عذابهم يوم عليهم اجتمع مسسا سياق كل في ذكر كلها, و
آَمنسسوا والسسذين شسسعيب يسسا {لنخرجنسسك قسسالوا لما العراف ففي يناسبه

الرض بهم فرجفت الرجفة الرجفة يذكر أن قريتنا} ناسب من معك
في الدب أساءوا لما منها, وههنا نبيهم ِإخراج وأرادوا بها ظلموا التي

وأخمسسدتهم, وفسسي اسسستلبثتهم السستي الصسسيحة ذكسسر نبيهم على مقالتهم
ًا علينسسا {فأسقط قالوا لما الشعراء مسسن كنسست ِإن السسسماء مسسن كسسسف

يسسوم عسسذاب كسسان إنسسه الظلسسة يسسوم عسسذاب {فأخسسذهم الصادقين} قال
ًا والمنسسة الحمسسد وللسسه الدقيقة السرار من عظيم} وهذا ًا, كسسثير دائمسس
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ًا {أل ذلك قبل دارهم في يعيشوا فيها} أيِ يغنوا لم وقوله: {كأن بعد

ًا جيرانهم ثمود} وكانوا بعدت كما لمدين ًا الدار في منهم قريب وشبيه
ًا وكسسسسانوا الطريسسسسق وقطسسسسع الكفسسسسر فسسسسي بهسسسسم مثلهسسسسم. عربسسسس

ْد َءق َءل َءو َءنا **  ْل َءس َءى َءأْر َءس َءنا ُمو ِت َءيا َءطاٍن ِبآ ْل ِبيسسٍن َءوُس َءى ّم َءلسس ِإ َءن *   ْو َءعسس ِه ِفْر ِئسس َءل َءم َءو
ْا َءو ُع َءب ّت َءر َءفا َءن َءأْمسس ْو َءعسس َءمسسآ ِفْر َءن َءأْمسسُر َءو ْو َءعسس ٍد ِفْر َءرِشسسي ُدُم ِب ْقسس َءي َءمُه *   ْو َءم َءقسس ْو َءيسس
ِة َءم َءيا ِق ْل ُهُم ا َءد َءر ْو َءأ َءر َءف ّنا َءس ال ْئ ِب ُد َءو ِوْر ْل ُد ا ْوُرو َءم ْل ْا*   ا ُعو ِب ْت أ

ُ ِه ِفي َءو ِذ َءنسسًة َءهـَ ْع َءل
َءم ْو َءيسسسسسسسسسس ِة َءو َءمسسسسسسسسسس َءيا ِق ْل َءس ا ْئسسسسسسسسسس ُد ِب ُد الّرْفسسسسسسسسسس َءمْرُفسسسسسسسسسسو ْل  ا

ًا تعالى يقول   ِإلسسى البسساهرة ودللتسسه بآياته موسى ِإرسال عن مخبر
ومسسسلكه منهجه فرعون} أيِ أمر {فاتبعوا وملئه القبط ملك فرعون

ول رشسسد فيسسه ليس برشيد} أيِ فرعون أمر {وما الغي في وطريقته
ِإنما السسدنيا فسسي اتبعوه أنهم وعناد, وكما وكفر وضلل جهل هو هدى. و

جهنسسم نسسار إلى القيامة يوم يقدمهم هو كذلك ورئيسهم مقدمهم وكان
الوفسسر, الحسسظ ذلسسك في رداها, وله حياض من وشربوا ِإياها فأوردهم

الرسسسول فرعسسون تعسسالى: {فعصسسى قسسال الكسسبر, كمسسا العسسذاب مسسن
ًا فأخذناه * يسعى أدبر * ثم وعصى تعالى: {فكذب وبيلً} وقال أخذ
َءخسسرة نكسسال اللسسه * فأخسسذه العلسسى أنسساربكم * فقسسال فنسسادى فحشر ال

ِإن والولى قومه تعالى: {يقدم يخشى} وقال لمن لعبرة ذلك في * 
شسسأن المسسورود} وكسسذلك السسورد النسسار, وبئسسس فسسأوردهم القيامسسة يوم

تعسسالى: قال كما القيامة يوم العذاب في موفورين يكونون المتبوعين
ًا تعالى تعلمون} وقال ل ولكن ضعف {لكل أنهسسم الكفسسرة عسسن ِإخبار

ربنا السبيل فأضلونا وكبراءنا سادتنا أطعنا ِإنا النار: {ربنا في يقولون
َءيسسة, وقسسال من ضعفين آَتهم هشسسيم أحمسسد: حسسدثنا المسسام العذاب} ال

قال: قسسال هريرة أبي عن سلمة أبي عن الزهريِ عن الجهم أبو حدثنا
شسسعراء لسسواء حامل القيس وسلم: «امرؤ عليه الله صلى الله رسول

القيامسسة} ويسسوم لعنسسة هسسذه فسسي النار» وقوله: {وأتبعوا إلى الجاهلية
َءية, أيِ {ويسسوم السسدنيا فسسي لعنسسة النسسار عسسذاب علسسى زيسسادة أتبعنسساهم ال
القيامسسة يسسوم لعنسسة مجاهسسد: زيسسدوا المرفود} قال الرفد بئس القيامة

الرفسسد {بئسسس عبسساس ابن عن طلحة أبي بن علي لعنتان, وقال فتلك
َءخرة الدنيا المرفود} قال: لعنة وهسسو وقتسسادة الضسسحاك قسسال وكسسذا وال

* ينصسسرون ل القيامسسة ويسسوم النسسار ِإلى يدعون أئمة {وجعلناهم كقوله
المقبوحين} وقال من هم القيامة ويوم لعنة الدنيا هذه في وأتبعناهم
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ًا عليها يعرضون {النار تعالى ًا غدو أدخلسسوا السسساعة تقوم ويوم وعشي

العسسسسسسسسسسسسسسسسسسسذاب}. أشسسسسسسسسسسسسسسسسسسسد فرعسسسسسسسسسسسسسسسسسسسون آَل

َءك ِلسس َءذ ِء ِمسسْن **  َءبسسآ ْن َءى َءأ َءر ُقسس ْل ُقّصسسُه ا َءك َءن ْيسس َءل َءهسسا َءع ْن ِئٌم ِم ٌد َءقسسآ َءحِصسسي َءمسسا َءو َءو   *
ُهْم َءنا َءلْم ِكن َءظ َءلـَ ْا َءو َءو َءلُم ُهْم َءظ َءس ُف َءما َءأن َءنْت َءف ْغ ُهْم َءأ ْن ُهُم َءع ُت َءه ِل ِتسسي آَ ّل َءن ا ُعو ْد َءيسس

ِه ُدوِن ِمن ّل ٍء ِمن ال َءء ّلّمسا َءشْي َءك َءأْمسُر َءجسآ ّب َءمسا َءر ُهسْم َءو ُدو َءر َءزا ْيس ِبيسٍب َءغ ْت  َءت
أهلسك وكيسسف أممهسسم مسسع لهسسم جرى وما النبياء خبر تعالى ذكر لما  

أخبسسارهم القسسرى} أيِ أنباء من قال: {ذلك المؤمنين ونجى الكافرين
{ومسسا هالسسك {وحصسسيد} أيِ عسسامر قسسائم} أيِ منهسسا عليسسك {نقصسسه

رسسسلنا أنفسهم} بتكسسذيبهم ظلموا {ولكن أهلكناهم ِإذ ظلمناهم} أيِ
يعبسسدونها السستي آَلهتهسسم} أوثسسانهم عنهسسم أغنسست {فمسسا بهسسم وكفرهسسم
جسساء لمسسا أنقذوهم ول نفعوهم شيء} ما من الله دون {من ويدعونها

ِإهلكهم اللسسه أمر وقتسسادة مجاهسسد تتسسبيب} قسسال غيسسر زادوهسسم {ومسسا بسس
كسسان ِإنمسسا ودمسسارهم هلكهم سبب أن وذلك تخسير غير وغيرهما: أيِ

َءلهسسسة تلسسسك باتبسسساعهم َءخسسسرة. السسسدنيا فسسسي خسسسسروا فلهسسسذا ال وال

َءك ِل َءذ َءك َءو ُذ **  َءك َءأْخ ّب َءذا َءر َءذ ِإ َءخ َءى َءأ َءر ُق ْل َءي ا ِه َءمٌة َءو ِل ُه ِإّن َءظا َءذ ِليسسٌم َءأْخ ٌد َءأ ِدي  َءشسس
لرسسلنا المكذبسة الظالمسة القرون أولئك أهلكنا وكما تعالى يقول   

عسسن الصسسحيحين شسسديد} وفسسي أليم أخذه {إن بأشباههم نفعل كذلك
عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول قسسال: قسسال عنه الله رضي موسى أبي

ِإن قسسرأ يفلتسسه» ثسسم لسسم أخسسذه ِإذا حسستى للظسسالم ليملسسي الله وسلم: «
القسسرى أخسسذ ِإذا ربسسك أخسسذ {وكذلك وسلم عليه الله صلى الله رسول

َءيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة وهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسي .ظالمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة} ال

ِإّن َءك ِفي **  ِل َءيًة َءذ َء َءمْن ل َءف ّل َءب َءخسسا َءذا ِة َءعسس َءر َءِخسس َءك ال ِلسس ْوٌم َءذ ٌع َءيسس ّلسسُه ّمْجُمسسو
ّناُس َءك ال ِل َءذ ْوٌم َءو ٌد َءي ُهو َءما ّمْش َءو ُه *   َءؤّخُر ّ ُن َءجٍل ِإل ٍد ل ُدو ْعسس َءم ّم ْو َءيسس ْأِت *   َءيسس

َء ّلسسسسسسُم ل َءك ْفسسسسسسٌس َءت ّ َءن ِه ِإل ِن ْذ ِإ ُهسسسسسسْم ِبسسسسسس ْن ِقّي َءفِم ٌد َءشسسسسسس ِعي َءسسسسسسس  َءو
ِإنجائنا الكافرين ِإهلكنا في إن تعالى يقول   َءيسسة} أيِ المسسؤمنين و {ل

ًا عظة َءخسرة فسي موعودنسسا صسدق علسسى واعتبار رسسلنا لننصسسر {إنسسا ال
تعسسالى الشسسهاد} وقسال يقسسوم ويسسوم السسدنيا الحيسساة فسسي آَمنسسوا والذين

َءيسسة. وقسسوله: {ذلسسك لنهلكسسن ربهم إليهم {فأوحى يسسوم الظسسالمين} ال
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نغادر فلم كقوله: {وحشرناهم وآَخرهم أولهم الناس} أيِ له مجموع

ًا} {وذلك منهم ويجتمع الملئكة تحضره عظيم مشهود} أيِ يوم أحد
والطيسسر والجسسن النسسس مسسن بأسسسرهم الخلئسسق وتحشسسر الرسسسل فيسسه

وإن ذرة مثقسسال يظلسسم ل الذيِ العادل فيه ويحكم والدواب والوحوش
نؤخر ما معدود} أيِ لجل إل نؤخره {وما يضاعفها, وقوله حسنة تك

معسسدودين أنسساس وجسسود في الله كلمة سبقت قد لنه إل القيامة إقامة
أولئسسك وجسسود وتكامسل انقطعسست إذا معينسة مسدة وضرب آَدم ذرية من

لجسسل إل نسسؤخره قسسال: {ومسسا ولهسسذا السسساعة قامت خروجهم المقدر
ل يسسأت {يسسوم منهسسا ينتقسسص ول عليهسسا يزاد ل مؤقتة لمدة معدود} أيِ

بسسإذن إل أحسسد يتكلسسم ل القيامة يوم يأتي يوم بإذنه} أيِ إل نفس تكلم
ًا} وقسسال: وقال الرحمن له أذن من إل يتكلمون كقوله: {ل الله صواب

َءيسسة. وفسسي الصوات {وخشعت حسسديث مسسن الصسسحيحين للرحمسسن} ال
اللهسسم يومئسسذ الرسسسل ودعسسوى الرسسسل إل يومئسسذ يتكلم «ول الشفاعة

الجمسسع أهسسل فمسسن وسسسعيد} أيِ شسسقي سلم» وقوله: {فمنهسسم سلم
السسسعير} فسسي وفريسسق الجنة في {فريق قال كما سعيد ومنهم شقي
ّيان بن موسى مسنده: حدثنا في يعلى أبو الحافظ وقال عبسسد حدثنا ح

عن دينار بن الله عبد حدثنا سفيان أبو سليمان حدثنا عمرو بن الملك
وسسسعيد} سسسألت شسسقي {فمنهسسم نزلسست قال: لمسسا عمر عن عمر ابن

علسسى ؟ نعمسسل الله: علم رسول يا فقلت وسلم عليه الله صلى النبي
شسسيء منسسه, فقسسال: «علسسى يفرغ لم شيء على أم منه فرغ قد شيء

لسسه» خلسسق لما ميسر كل القلم, ولكن به وجرت عمر يا منه فرغ قد
ّيسسسسن ثسسسسم فقسسسسال:) السسسسسعداء وحسسسسال الشسسسسقياء حسسسسال تعسسسسالى ب

َءأّما َءف َءن **  ِذي ّل ْا ا ُقو ِر َءفِفي َءش ّنا ُهْم ال َءها َءل ِفيٌر ِفي ٌق َءز ِهي َءش َءن َءو ِدي ِل َءخا َءها *   ِفي
َءمِت َءما َءواُت َءدا َءما ّ َءوالْرُض الّس َءء َءما ِإل َءك َءشآ ّب َءك ِإّن َءر ّب ّعاٌل َءر َءمسسا َءف ُد ّل ِريسس  ُي

فسسي الزفيسسر عباس ابن وشهيق} قال زفير فيها {لهم تعالى يقول  
شسسهيق, النفس وأخذهم زفير تنفسهم أيِ الصدر في والشهيق الحلق

ًا العذاب من فيه هم لما دامسست مسسا فيهسسا {خالسسدين ذلك من بالله عياذ
العسسرب عادة جرير: من بن جعفر أبو المام والرض} قال السموات

ًا بالسسدوام الشسسيء تصسسف أن أرادت إذا دوام دائسسم هسسذا قسسالت أبسسد
والنهسسار, الليسسل اختلسسف ما باق هو يقولون والرض, وكذلك السموات

ًا كلسه بسذلك يعنسون بأذنابهسا العيسر للت وما سمير أبناء سمر وما أبسد
دامت ما فيها فقال: {خالدين بينهم يتعارفونه بما ثناؤه جل فخاطبهم
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السسسموات دامسست بما المراد أن والرض} (قلت): ويحتمل السموات

َءخسسرة عالم في بد ل لنه الجنس والرض كمسسا وأرض سسسموات مسسن ال
ّدل {يسسوم تعالى قال قسسال والسسسموات} ولهسسذا الرض غيسسر الرض تبسس

والرض} قسسال: السسسموات دامسست قسسوله: {مسسا فسسي البصسسريِ الحسن
السسسماء تلك دامت فما هذه غير وأرض السماء هذه غير يقول: سماء

عسسن حسسسين بسسن سسسفيان عسسن ذكسسر حسساتم أبي ابن الرض. وقال وتلك
السسسموات دامسست قسسوله: {مسسا عبسساس ابسسن عسسن مجاهسسد عسسن الحكسسم

بسسن زيد بن الرحمن عبد وأرض, وقال سماء جنة والرض} قال: لكل
ربك شاء ما {إل سماء. وقوله والسماء أرضا الرض دامت أسلم: ما

شسساء ما إل فيها خالدين مثواكم {النار يريد} كقوله لما فعال ربك إن
هسسذا من المراد في المفسرون اختلف عليم} وقد حكيم ربك إن الله

فسسي الجسسوزيِ بسسن الفسسرج أبو الشيخ حكاها كثيرة أقوال على الستثناء
ًا التفسير, ونقل علماء من المسير, وغيره زاد كتابه المسسام منها كثير

خالسسد عسسن نقلسسه مسسا هو واختار كتابه في الله رحمه جرير بن جعفر أبو
ابسسن عسسن حاتم أبي ابن ورواه سنان وابن وقتادة والضحاك معدان بن

ًا والحسن عباس التوحيسسد أهل من العصاة على عائد الستثناء أن أيض
والنبيين الملئكة الشافعين, من بشفاعة النار من الله يخرجهم ممن

أرحسسم رحمسسة تسسأتي ثم الكبائر أصحاب في يشفعون والمؤمنين, حتى
م من النار من فتخرج الراحمين ًا يعمسل ل ًا وقسال قسط خيسر مسن يومس

عن المستفيضة الصحيحة الخبار بذلك وردت كما الله إل إله ل الدهر
أنسسس حسسديث مسسن ذلسسك بمضسسمون وسسسلم عليه الله صلى الله رسول
ذلك بعد يبقى ول الصحابة من وغيرهم هريرة وأبي سعيد وأبي وجابر

السسذيِ عنها, وهسسذا له محيد ول فيها الخلود عليه وجب من إل النار في
ًا العلماء من كثير عليه ًا قديم َءيسسة هسسذه تفسسسير في وحديث الكريمسسة. ال
وابسسن الخطسساب بسسن عمسسر المسسؤمنين أميسسر عن تفسيرها في رويِ وقد

وأبسسي وجسسابر عمسسرو بسسن اللسسه وعبسسد هريسسرة وأبي عباس وابن مسعود
التسسابعين, مسسن وغيرهما والشعبي مجلز أبي الصحابة, وعن من سعيد
مسسن وغيرهمسسا راهويه بن وإسحاق أسلم بن زيد بن الرحمن عبد وعن

الكبير الطبراني معجم في غريب حديث وورد غريبة أقوال في الئمة
واللسه ضسعيف سسنده ولكسسن البسساهلي عجلن بسن صديِ أمامة أبي عن

بقوله منسوخة هي السديِ بثنياه, وقال أعلم قتادة: الله أعلم. وقال
ًا}. فيهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا {خالسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسدين أبسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسد
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َءأّما َءو َءن **  ِذي ّل ْا ا ُدو ِع ِة َءفِفي ُس ّن َءج ْل َءن ا ِدي ِل َءهسسا َءخا َءمسسِت َءمسسا ِفي َءواُت َءدا َءما الّسسس
ّ َءوالْرُض َءء َءمسسسسسسا ِإل َءك َءشسسسسسسآ ّبسسسسسس ًء َءر َءطسسسسسسآ َءر َءع ْيسسسسسس ٍذ َءغ ُذو  َءمْجسسسسسس

الجنة} {ففي الرسل أتباع سعدوا} وهم الذين تعالى: {وأما يقول   
ًا فيهسسا مسساكثين فيها} أيِ {خالدين الجنة فمأواهم أيِ دامسست {مسسا أبسسد

دوامهسسم أن ههنسسا الستثناء ربك} معنى شاء ما إل والرض السموات
ًا ليس النعيم من فيه هم فيما ًا أمسر إلسى موكسول هسو بسل بسذاته واجبس

ًا عليهسسم المنسسة فلسسه تعسسالى الله مشيئة التسسسبيح يلهمسسون ولهسسذا دائمسس
هسسي البصسسريِ والحسسسن الضحاك النفس. وقال يلهمون كما والتحميد

وعقب منها أخرجوا ثم النار في كانوا الذين الموحدين عصاة حق في
وابسسن مجاهسسد قسساله مقطسسوع غيسسر مجذوذ} أيِ غير {عطاء بقوله ذلك

أن المشيئة ذكره بعد متوهم يتوهم لئل واحد وغير العالية وأبو عباس
ًا ثم ًا أو انقطاع ًا أو لبس كمسسا النقطسساع وعسسدم بالدوام له حتم بل شيئ

ًا النار في النار أهل عذاب أن هناك بين وأنسسه مشيئته إلى مردود دائم
قسسال: يريد} كمسسا لما فعال ربك {إن قال ولهذا عذبهم وحكمته بعدله

وثبسست القلسسوب طيسسب يسسسألون} وهنسسا وهسسم يفعسسل عمسسا يسسسأل {ل
«يؤتى الصحيحين في جاء مجذوذ} وقد غير بقوله: {عطاء المقصود
أهسسل يسسا يقال ثم والنار الجنة بين فيذبح أملح كبش صورة في بالموت

الصسسحيح مسسوت, وفسسي فل خلسسود النسسار أهسسل فل)موت, ويا خلود الجنة
ًا ًا تموتوا فل تعيشوا أن لكم إن الجنة أهل يا «فيقال أيض لكم وإن أبد

ًا تهرموا فل تشبوا أن ًا تسسسقموا فل تصسسحوا أن لكسسم وإن أبسسد وإن أبسسد
ًا». تبأسسسسسسسسسسسسسسوا فل تنعمسسسسسسسسسسسسسوا أن لكسسسسسسسسسسسسسم أبسسسسسسسسسسسسسد

َء َءفل ٍة ِفي َءتُك **  َءي ُد ّمّما ِمْر ُب ْع ِء َءي ُؤلَ َءن َءما َءهـَ ُدو ُبسس ْع ّ َءي َءمسسا ِإل ُد َءك ُبسس ْع ُهم َءي ُؤ َءبسسا آَ
ْبُل ّمن ّنا َءق ِإ ُهْم َءو ّفسسو َءو ُهْم َءلُم َءب َءر َءنِصسسي ْيسس ْد َءمنُقسسوٍص َءغ َءقسس َءل َءو َءنسسا *   ْي َءت َءى آَ َءسسس ُمو

َءب َءتا ِك ْل َءف ا ِل ُت ِه َءفاْخ َء ِفي ْول َءل َءمٌة َءو ِل َءقْت َءك َءب َءك ِمن َءس ّب َءي ّر ُقِضسس ُهسسْم َءل َءن ْي ُهسسْم َءب ّن ِإ َءو
ْنُه َءشّك َءلِفي ِريٍب ّم ِإّن ُم َءو   * ّ ُهْم ّلّما ُكسل ّن َءي ّف َءو ُي َءك َءل ّبسس ُهْم َءر َءل َءمسسا ْع ّنسسُه َءأ َءمسسا ِإ ِب

َءن ُلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسو َءم ْع ِبيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسٌر َءي  َءخ
إنسسه هسسؤلء} المشسسركون يعبسسد مما مرية في تك تعالى: {فل يقول  

أيِ قبسسل مسسن آَبسساؤهم يعبسسد مسسا يعبدون إنما فإنهم وضلل وجهل باطل
َءباء إتباع إل فيه هم فيما مستند لهم ليس وسسسيجزيهم الجهالت في ال
ًا كسسافرهم فيعسسذب الجزاء أتم ذلك على الله ًا يعسسذبه ل عسسذاب وإن أحسسد
َءخسسرة. قسسال قبسسل السسدنيا فسسي إياها الله وفاهم فقد حسنات لهم كان ال

{وإنسسا عبسساس ابسن عسن مجاهسسد عسسن الجعفي جابر عن الثوريِ سفيان
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شر. وقسسال أو خير من وعدوا ما منقوص} قال غير نصيبهم لموفوهم

غيسسر نصسسيبهم العسسذاب مسسن لموفسسوهم أسسسلم بسسن زيد بن الرحمن عبد
فيسسه النسساس فسساختلف الكتسساب موسسسى آَتسسى أنه تعالى ذكر ثم منقوص

محمد يا قبلك النبياء من سلف بمن فلك به كافر ومن به مؤمن فمن
من سبقت كلمة {ولول ذلك يهمنك ول لك تكذيبهم يغيظنك فل أسوة
إلى العذاب تأجيله من تقدم ما لول جرير ابن بينهم} قال لقضي ربك
ل أنسسه بالكلمسسة المراد يكون أن ويحتمل بينهم الله لقضى معلوم أجل

ًا يعذب قسسال: كمسسا إليسسه الرسول وإرسال عليه الحجة قيام بعد إل أحد
َءيسسة فسسي قال قد رسولً} فإنه نبعث حتى معذبين كنا {وما الخسسرى: ال

ًا لكان ربك من سبقت كلمة {ولول على * فاصبر مسمى وأجل لزام
َءخريسسن الوليسسن سيجمع أنه تعالى أخبر يقولون} ثم ما المسسم مسسن وال

ًا إن بأعمالهم ويجزيهم ًا وإن فخير خير ً فقال: {وإن فشر شر لما كل
بأعمسسالهم عليسسم خسسبير} أيِ يعملسسون بمسسا إنسسه أعمسسالهم ربك ليوفينهم
َءيسسة هسسذه وفسي وكبيرهسسا صسغيرها وحقيرهسسا جليلهسا جميعها قسراءات ال
تعسسالى: {وإن قسسوله فسسي كما ذكرناه الذيِ هذا إلى معناها يرجع كثيرة

محضسسسسسسسسسسسرون}. لسسسسسسسسسسسدينا جميسسسسسسسسسسسع لمسسسسسسسسسسسا كسسسسسسسسسسسل

ِقْم َءت َءفاْس َءمآ **  َءت َءك َءمسسن ُأِمْر َءب َءو َءك َءتسسا َءعسس َء َءم ْا َءول ْو َءغسس ْط ّنسسُه َءت َءمسسا ِإ َءن ِب ُلسسو َءم ْع َءت
َء َءبِصيٌر َءول ْا *   َءو ُن َءك َءلى َءتْر َءن ِإ ِذي ّل ْا ا َءلُمو ُكُم َءظ َءمّس َءت ّناُر َءف َءما ال ُكْم َءو ُدوِن ّمن َءل

ِه ّلسسسسسسسسسسس َءء ِمسسسسسسسسسسسْن ال َءيسسسسسسسسسسسآ ِل ْو َء ُثسسسسسسسسسسسّم َءأ َءن ل َءصسسسسسسسسسسسُرو  ُتن
الستقامة على والدوام بالثبات المؤمنين وعباده رسوله تعالى يأمر  

ونهى الضداد ومخالفة العداء على النصر على العون أكبر من وذلك
مشسسرك علسسى كسسان ولسسو حسستى مصسسرعة فسسإنه البغي وهو الطغيان عن

عليه يخفى ول شيء عن يغفل ل العباد بأعمال بصير أنه تعالى وأعلم
.شسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسيء

عن طلحة أبي بن علي ظلموا} قال الذين إلى تركنوا وقوله: {ول  
إلسى الركسسون عباس: هسو ابن عن العوفي وقال تداهنوا عباس: ل ابن

ابسسن عسسن جرير ابن وقال بأعمالهم ترضوا العالية: ل أبو وقال الشرك
تسسستعينوا ل أيِ حسن القول وهذا ظلموا الذين إلى تميلوا عباس: ول

ومسسا النسسار {فتمسسسكهم بأعمسسالهم رضسسيتم قد كأنكم فتكونوا بالظلمة
دونسسه مسسن لكسسم ليسسس تنصرون} أيِ ل ثم أولياء من الله دون من لكم

عسسسسسذابه. مسسسسسن يخلصسسسسسكم ناصسسسسسر ول ينقسسسسسذكم ولسسسسسي مسسسسسن
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ِم ِق َءأ َءو َءة **  َء َءفِي الّصل َءر ِر َءط َءها ّن ًا ال َءلف َءن َءوُز ْيسسِل ّمسس ّل ْل َءناِت ِإّن ا َءسسس َءح ْل َءن ا ْب ِه ْذ ُيسس
َءئاِت ّي َءك الّسسسس ِلسس َءى َءذ َءر ْكسس َءن ِذ ِري ِك ّذا ِبْر ِللسس َءواْصسس ِإّن *   َءه َءفسس ّلسس َء ال ُع ل َءر ُيِضسسي َءأْجسس

َءن ِني ِسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس ْلُمْح  ا
طرفسسي الصسسلة {وأقسسم عبسساس ابسسن عسسن طلحسسة أبي بن علي قال  

الرحمسسن وعبسسد الحسسسن قال وكذا والمغرب الصبح يعني النهار} قال
وغيرهسسم والضسسحاك وقتادة رواية في الحسن أسلم, وقال بن زيد بن

والظهسسر النهسسار أول فسسي الصبح مجاهد: هي وقال والعصر الصبح هي
ًا آَخسسره مسسن والعصسسر ومجاهسسد عبسساس ابسسن الليسسل} قسسال مسسن {وزلفسس
ابسسن روايسسة فسسي الحسسسن وقسسال العشسساء صلة يعني وغيرهم والحسن
ًا عنه فضالة بن مبارك عن المبارك المغسرب الليل} يعنسي من {وزلف
الليسسل زلفتسسا وسسسلم: «همسسا عليسسه الله صلى الله رسول قال والعشاء

وقتسسادة كعسسب بسسن ومحمسسد مجاهسسد قسسال والعشسساء» وكسسذا المغسسرب
َءية هذه تكون أن يحتمل والعشاء, وقد المغرب صلة إنها والضحاك ال

يجسسب كسسان إنما فإنه السراء ليلة الخمس الصلوات فرض قبل نزلت
غروبهسسا, قبسسل وصسسلة الشسسمس طلسسوع قبل صلتان: صلة الصلة من

وثبسست المسسة حسسق فسسي نسخ ثم المة وعلى عليه قيام الليل أثناء وفي
ًا عنسسسه نسسسسخ ثسسسم عليسسسه وجسسسوبه أعلسسسم. واللسسسه قسسسول فسسسي أيضسسس

الخيسسرات فعسسل إن السيئات} يقسسول يذهبن الحسنات وقوله: {إن  
أحمسسد المسسام رواه السسذيِ الحسسديث في جاء كما السالفة الذنوب يكفر
إذا قسسال: كنسست طسسالب أبسسي بسسن علي المؤمنين أمير عن السنن وأهل

ًا الله رسول من سمعت وإذا منه ينفعني أن شاء بما الله نفعني حديث
بكسسر أبسسو صسسدقته, وحسسدثني لسسي حلسسف فإذا استحلفته أحد عنه حدثني
يقول: «ما وسلم عليه الله صلى الله رسول سمع أنه بكر أبو وصدق

ًا يسسذنب مسسسلم من لسسه} وفسسي غفسسر إل ركعسستين ويصسسلي فيتوضسسأ ذنبسس
كوضسسوء توضسسألهم أنه عفان بن عثمان المؤمنين أمير عن الصحيحين

اللسسه رسسسول رأيسست قسسال: هكسسذا ثم وسلم عليه الله صلى الله رسول
صسسلى ثسسم هذا وضوئي توضأ وقال: «من يتوضأ وسلم عليه الله صلى

المسسام ذنبه» وروى من تقدم ما له غفر نفسه فيهما يحدث ل ركعتين
أنسسه معبسسد بسسن زهسسرة عقيل أبي حديث من جرير ابن جعفر وأبو أحمد
معسسه وجلسسسنا يومسسا عثمسسان يقول: جلسسس عثمان مولى الحارث سمع

مسسد قسسدر فيسسه سسسيكون أظنه ِإناء في بماء عثمان فدعا المؤذن فجاءه
يتوضسسأ وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول قسسال: رأيسست ثسسم فتوضأ

صسسلة فصسسلى قسسام ثسسم هسسذا وضسسوئي توضسسأ «من قال ثم هذا وضوئي
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مسسا لسسه غفسسر العصسسر صسسلى ثم الصبح صلة وبين بينه ما له غفر الظهر

صسسلة وبيسسن بينسسه مسسا لسسه غفر المغرب صلى ثم الظهر صلة وبين بينه
لعلسسه ثسسم المغسسرب صسسلة وبين بينه ما له غفر العشاء صلى ثم العصر
وبين بينها ما له غفر الصبح وصلى فتوضأ قام ِإن ثم ليلته يتمرغ يبيت
أبسسي عن الصحيح السيئات» وفي يذهبن الحسنات وهن العشاء صلة

أن لسسو قال: «أرأيتسسم أنه وسلم عليه الله صلى الله رسول عن هريرة
ًا أحدكم بباب ًا نهر يبقسسى هسسل مسسرات خمسسس يوم كل فيه يغتسل غمر
ًا درنسه مسن الصسلوات قسال: «كسذلك اللسه رسسول يسا قسالوا: ل ؟ شسيئ

صسسحيحه: في مسلم والخطايا» وقال الذنوب بهن الله يمحو الخمس
أبسسي عسسن وهسسب ابسسن قسسال: حسسدثنا سعيد ابن وهارون الطاهر أبو حدثنا
هريسسرة أبسسي عسسن أبيه عن حدثه زائدة مولى إسحاق بن عمر أن صخر

الخمسسس يقول: «الصلوات كان وسلم عليه الله صلى الله رسول أن
مسسا بينهسسن لمسسا مكفسسرات رمضسسان ِإلى ورمضان الجمعة ِإلى والجمعة
حسسدثنا نسسافع بسسن الحكسسم حسسدثنا أحمسسد المسسام الكبسسائر» وقسسال اجتنبسست

أن عبيسسد بسسن شسسريح عسسن زرعسسة بسسن ضمضم عن عياش بن ِإسماعيل
رسسول أن حسدثه النصساريِ أيسوب أبسا أن يحدث كان السمعي أبارهم

ِإن كان وسلم عليه الله صلى الله بيسسن مسسا تحسسط صسسلة كسسل يقسسول: «
عسسوف بسسن محمسسد حسسدثنا جريسسر بسسن جعفسسر أبو خطيئة» وقال يديهامن

شسسريح عن زرعة بن ضمضم عن أبي حدثنا إسماعيل بن محمد حدثنا
عليه الله صلى الله رسول قال: قال الشعريِ مالك أبي عن عبيد بن

ِإن لمسسا كفسسارات الصسسلوات وسلم: «جعلت ِإن قسسال اللسسه بينهسسن» فسس }
السسسسسسسسسسسسسسسسسسسسيئات}. يسسسسسسسسسسسسسسسسسسسذهبن الحسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسنات

عسسن زريسسع بسسن يزيسسد حسسدثنا سسعيد بسسن قتيبسسة البخاريِ: حسسدثنا وقال  
ً أن مسسسعود ابسسن عسسن النهسسديِ عثمسسان أبسسي عسسن التيمي سليمان رجل

فسسأخبره وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى النسسبي فسسأتى قبلسسة امرأة من أصاب
ًا النهار طرفي الصلة {وأقم الله فأنزل الحسسسنات إن الليل من وزلف
قال: «لجميسسع ؟ هذا ألي الله رسول يا الرجل السيئات} فقال يذهبن
عسسن التفسسسير فسسي وأخرجسسه الصلة كتاب في رواه كلهم» هكذا أمتي

ِإل السسسنن وأهسسل وأحمسسد مسلم ورواه بنحوه زريع بن يزيد عن مسدد
مسسل بن الرحمن عبد واسمه النهديِ عثمان أبي عن طرق من داود أبا

وهسسذا جريسسر وابن والنسائي والترمذيِ ومسلم أحمد المام به. ورواه
يحدث يزيد بن إبراهيم سمع أنه حرب بن سماك عن طرق من لفظه

اللسسه رسسسول ِإلسسى رجسسل جاء قال مسعود ابن عن والسود علقمة عن
فسسي امسسرأة وجسسدت ِإنسسي اللسسه رسسسول فقال: يا وسلم عليه الله صلى
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ولسسم ولزمتهسسا قبلتهسسا أجامعها لم أني غير شيء كل بها ففعلت بستان
اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول يقسسل فلم شئت ما بي فافعل ذلك غير أفعل
ًا وسلم عليه لسسو عليسسه اللسسه سسستر عمر: لقد الرجل. فقال فذهب شيئ
ثسسم بصسسره وسلم عليه الله صلى الله رسول نفسه, فأتبعه على ستر

النهار طرفي الصلة {أقم عليه فقرأ عليه علي» فردوه قال: «ردوه
ًا للسسذاكرين} ذكسسرى ذلك السيئات يذهبن الحسنات ِإن الليل من وزلف
؟ كافسسة للنسساس أم وحده أله الله رسول عمريا رواية وفي معاذ فقال

عبيسسد بسسن محمسسد أحمسسد: حسسدثنا المسسام كافة» وقال للناس قال: «بل
عسسن الهمسسداني مسسرة عسسن محمد بن الصباح عن إسحاق بن أبان حدثنا
وسسسلم: عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول قال: قال مسعود بن الله عبد
ِإن ِإن أرزاقكسسم بينكسسم قسسسم كمسسا أخلقكسسم بينكسسم قسم الله « اللسسه و

فمن أحب من ِإل الدين يعطي ول يحب ل ومن يحب من الدنيا يعطي
حسستى عبسسد يسسسلم ل بيسسده نفسسسي والسسذيِ أحبسسه فقد الدين الله أعطاه
بوائقه» قال: قلنا: ومسسا جاره يأمن حتى يؤمن ول ولسانه قلبه يسلم
ً عبسسد يكسب ول وظلمه قال: «غشه ؟ الله نبي يا بوائقه ًا مسسال حرامسس
ظهره خلف يتركه ول منه فيقبل يتصدق ول فيه له فيبارك منه فينفق

يمحسسو ولكسسن بالسسسيء السسسيء يمحسسو ل الله ِإن النار ِإلى زاده كان ِإل
جريسسر: حسسدثنا ابن الخبيث» وقال يمحو ل الخبيث ِإن بالحسن السيء

فلن قال: كان ِإبراهيم عن العمش عن معاوية أبو حدثنا السائب أبو
ً معتب ابن امسسرأة علسسّي دخلسست اللسسه رسسسول يا فقال النصار من رجل

رسسسول يسسدر فلم أواقعها لم أني ِإل أهله من الرجل ينال ما منها فنلت
َءيسسة هسسذه نزلسست حسستى يجيبسسه مسسا وسسسلم عليه الله صلى الله {وأقسسم ال

ًا النهار طرفي الصلة السسسيئات يسسذهبن الحسسسنات ِإن الليسسل من وزلف
ابسسن وعسسن عليسسه فقرأهسسا اللسسه رسسسول للسسذاكرين} فسسدعاه ذكرى ذلك

نفيسسل أبسسو هسسو مقاتسسل وقال التمار النصاريِ غزية بن عمرو أنه عباس
كعسسب اليسر أبو أنه البغداديِ الخطيب وذكر النصاريِ قيس بن عامر

حمسساد قسسال: حسسدثنا وعفسسان يسسونس حدثنا أحمد المام عمرو. وقال بن
عسسن يزيسسد بسسن علسسي أنبأنا عفان قال زيد بن علي عن سلمة ابن يعني

ً أن عباس ابن عن مهران بن يوسف امسسرأة إن فقسسال عمسسر أتسسى رجل
الجمساع, فقسسال دون مسسا منهسسا فأصسبت الدولسج فأدخلتهسسا تبايعه جاءت
بكسسر أبسسا فسسائت أجسسل, قسسال قسسال ؟ اللسسه سسسبيل في مغيبة لعلها ويحك

مثل فقال ؟ الله سبيل في مغيبة لعلها فقال فسأله فأتاه فسله. قال
قسسال ذلسسك مثل له فقال وسلم عليه الله صلى النبي أتى ثم عمر قول

طرفسسي الصسسلة {وأقسسم القسسرآَن الله» ونزل سبيل في مغيبة «فلعلها
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ًا النهار ِإلى يذهبن الحسنات ِإن الليل من وزلف َءيسسة, آَخسسر السيئات}  ال
عمسسر يعنسسي فضسسرب ؟ عامسسة للناس أم خاصة لي الله رسول يا فقال

اللسسه رسسسول فقسسال عامة للناس بل عين نعمة ول ل وقال بيده صدره
جرير بن جعفر أبو المام عمر» وروى وسلم: «صدق عليه الله صلى

بسسن موسسسى عسسن مسوهب بسسن عثمسان عسن الربيسع بن قيس حديث من
تبتسساع امرأة أتتني قال النصاريِ عمرو بن كعب اليسر أبي عن طلحة

ًا بدرهم مني ًا السبيت فسي ِإن فقلت تمر فسدخلت هسذا مسن أجسود تمسر
علسسى واسسستر اللسه اتق فقال فسألته عمر فأتيت فقبلتها ِإليها فأهويت
ًا تخبرن ول نفسك اتسسق فقال فسألته بكر أبا أتيت حتى أصبر فلم أحد

ًا تخبرن ول نفسك على واستر الله أتيسست حسستى أصسسبر فلسسم قسسال أحسسد
ً «أخلفسست فقال فأخبرته وسلم عليه الله صلى النبي ًا رجل فسسي غازيسس
حسستى النسسار أهسسل مسسن أني ظننت هذا» حتى بمثل أهله في الله سبيل
وسلم عليه الله صلى الله رسول فأطرق ساعتئذ أسلمت أني تمنيت
اللسسه رسسسول علسسّي فقسسرأ فجئسست اليسسسر أبو فقال جبريل فنزل ساعة
ًا النهسار طرفسي الصلة {وأقم يسسذهبن الحسسسنات ِإن الليسل مسسن وزلفس

خاصة له الله رسول ِإنسان: يا للذاكرين} فقال ذكرى ذلك السيئات
الحسسسن أبسسو الحسسافظ عامسسة» وقسسال «للنسساس قسسال ؟ عامة للناس أم

بسسن يوسسسف حسسدثنا المحاملي إسماعيل بن الحسين حدثنا الدارقطني
أبسسي بن الرحمن عبد عن عمير بن الملك عبد عن جرير حدثنا موسى

ًا كان أنه جبل بن معاذ عن ليلى وسلم عليه الله صلى النبي عند قاعد
ل امسسرأة من أصاب رجل في تقول ما الله رسول فقال: يا رجل فجاء
ًا يدع فلم له تحل غيسسر منها أصاب قد ِإل امرأته من يصيبه الرجل شيئ
ًا وسلم: «توضأ عليه الله صلى النبي له فقال ؟ يجامعها لم أنه وضوء

ًا َءيسسة هسسذه وجسسل عسسز اللسسه فصسسّل» فسسأنزل قم ثم حسن قسسوله: يعنسسي ال
للمسلمين أم خاصة له أهي معاذ النهار} فقال طرفي الصلة {وأقم
عسن طسرق مسن جرير ابن عامة» ورواه للمسلمين قال: «بل ؟ عامة
عسسن مسلم بن محمد حدثنا الرزاق عبد به. وقال عمير بن الملك عبد

ً أن جعدة بن يحيى عن دينار بن عمرو صسسلى النسسبي أصحاب من رجل
عليه الله صلى الله رسول مع جالس وهو امرأة ذكر وسلم عليه الله

فأقبسسل يجسسدها فلسسم يطلبهسسا فسسذهب لسسه فسسأذن لحاجسسة فاستأذنه وسلم
فوجسسد بسسالمطر وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى النسسبي يبشسسر أن يريد الرجل
فصسسار رجليهسسا بين وجلس صدرها في فدفع غدير على جالسة المرأة
ًا فقام الهدبة مثل ذكره وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى النبي أتى حتى نادم
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ركعسسات» قسسال: أربسسع وصسسل ربك له: «استغفر فقال صنع بما فأخبره

ًا النهسسار طرفسسي الصسسلة {وأقسسم عليسسه وتل َءيسسة. مسسن وزلفسس الليسسل} ال
إسحاق حدثنا سيبويه بن أحمد بن الله عبد جرير: حدثني ابن وقال  

عسسن سسسالم بسسن اللسسه عبد حدثني الحارث بن عمرو حدثني ِإبراهيم بن
ً ِإن يقسسول أمامسسة أبسسا سسسمع أنسسه عامر بن سليم عن الزبيديِ أتسسى رجل

سسس اللسسه حسسد فسسّي أقم الله رسول فقال: يا وسلم عليه الله صلى النبي
ثسسم وسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسه رسول عنه فأعرض س اثنتين أو مرة

قال: الصلة من وسلم عليه الله صلى النبي فرغ فلما الصلة أقيمت
ذا. قال: أتممت ؟» قال: أنا الله حد فّي أقم القائل الرجل هذا «أين

ًا معنا وصليت الوضوء خطيئتسسك مسسن قسسال: نعسسم. قسسال: «فإنسسك ؟ آَنفسس
الصسسلة {وأقم الله رسول على الله تعد» وأنزل فل أمك ولدتك كيوم

ًا النهار طرفي ذلسسك السسسيئات يسسذهبن الحسسسنات إن الليسسل مسسن وزلفسس
سلمة بن حماد حدثنا عفان حدثنا أحمد المام للذاكرين} وقال ذكرى
الفارسسسي سسسلمان كنسست: مسسع قسسال عثمسسان أبي عن زيد بن علي أنبأنا
ًا منها فأخذ شجرة تحت ًا غصن قسسال: ثسسم ورقسسه تحات حتى فهزه يابس

فعسسل هكسسذا قسسال ؟ تفعله ولم قلت هذا أفعل لم تسألني أل عثمان أبا
توضسسأ إذا المسسسلم فقسسال: إن وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول
كمسسا خطايسساه تحسساتت الخمسسس الصسسلوات صسسلى ثسسم الوضسسوء فأحسن
ًا النهسسار طرفسسي الصسسلة الورق. وقسسال: {وأقسسم هذا يتحات مسسن وزلفسس
ال ذكسرى ذلسك السسيئات يسذهبن الحسسنات إن الليسل للسذاكرين} وق
عسسن ثسسابت أبسسي بسسن حسسبيب عسسن سفيان حدثنا وكيع حدثنا أحمد المام

وسسسلم عليه الله صلى الله رسول أن معاذ عن شبيب أبي بن ميمون
بخلسسق النسساس وخسسالق تمحهسسا الحسسسنة السسسيئة «أتبسسع معاذ له: يا قال

عسسن حسسبيب عسسن سسسفيان حسسدثنا وكيع حدثنا أحمد المام حسن» وقال
عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول أن ذر أبسسي عسسن شبيب أبي بن ميمون
وخسسالق تمحها الحسنة السيئة وأتبع كنت حيثما الله قال: «اتق وسلم
عسسن العمش حدثنا معاوية أبو حدثنا أحمد حسن» وقال بخلق الناس
اللسسه رسسسول قسسال: قلسست: يسسا ذر أبسسي عن أشياخه عن عطية بن شمر

تمحها» قال: قلت: يا بحسنة فأتبعها سيئة عملت أوصني, قال: «إذا
أفضسسل قسسال: «هسسي ؟ اللسسه إل إلسسه ل الحسسسنات أمسسن اللسسه رسسسول

إبراهيسسم بن هذيل حدثنا الموصلي يعلى أبو الحافظ الحسنات» وقال
أبسسي بسسن سعد ولد عن الزهريِ الرحمن عبد بن عثمان حدثنا الجماني

صسسلى اللسسه رسسسول قسسال: قسسال مالك بن أنس عن الزهريِ عن وقاص
نهار أو ليل من ساعة في الله إل إله ل عبد قال وسلم: «ما عليه الله
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مسسن مثلهسسا إلسسى تسكن حتى السيئات من الصحيفة في ما طلست إل

ضسسعف. فيسسه الوقاصسسي لسسه يقسسال الرحمسسن عبد بن الحسنات» عثمان
قسسال أخسسرم بسسن وزيسسد آَدم بسسن بشسسر حدثنا البزار بكر أبو الحافظ وقال
أن أنسس عسن ثابت عن عباد بن مستور حدثنا مخلد بن الضحاك حدثنا
ً رسسسول فقسسال داجسسة ول حاجسسة من تركت ما الله رسول قال: يا رجل
اللسسه رسول وأني الله إل إله ل أن وسلم: «تشهد عليه الله صلى الله

السسوجه هذا من به ذلك» تفرد على يأتي هذا «فإن ؟» قال: بلى. قال
مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسستور.

َء ْول َءل َءف َءن **  َءن َءكا ُقُروِن ِم ْل ُكْم ِمن ا ِل ْب ْا َءق ُلو ْو ٍة ُأ ّي ِق َءن َءب ْو َءه ْن ِد َءعِن َءي َءسا َءف ْل ِفي ا
ّ الْرِض ً ِإل ِليل َءنا ّمّمْن َءق ْي َءج ُهْم َءأن ْن َءع ِم َءب ّت َءن َءوا ِذي ّل ْا ا َءلُمسسو ْا َءمسسآ َءظ ُفسسو ِر ْت ِه ُأ ِفيسس
ْا ُنو َءكا َءن َءو ِرِمي َءما ُمْج َءو َءن *   َءك َءكا ّب َءك َءر ِل ْه ُي َءى ِل َءر ُق ْل ٍم ا ْل ُظ َءها ِب ُل ْه َءأ َءن َءو ِلُحو  ُمْص

الخيسسر أهسسل مسسن بقايسسا الماضسسية القسسرون من وجد فهل تعالى يقول  
فسسي والفسسساد والمنكسسرات الشسسرور مسسن بينهسسم يقسسع كسسان عمسسا ينهون

لم قليل الضرب هذا من منهم وجد قد قليلً} أيِ الرض, وقوله: {إل
ًا يكونوا نقمتسسه وفجسسأة غضسسبه حلسسول عند الله أنجاهم الذين وهم كثير
يسسأمر مسسن فيهسسا يكسسون أن الشسسريفة المسسة هسسذه تعسسالى الله أمر ولهذا

أمسسة منكسسم تعسسالى: {ولتكسسن قسسال كمسسا المنكسسر عن وينهى بالمعروف
هسسم وأولئك المنكر عن وينهون بالمعروف ويأمرون الخير إلى يدعون

يغيسسروه فلسسم المنكسسر رأوا إذا النسساس «إن الحسسديث المفلحون} وفسسي
مسسن كسسان تعسسالى: {فلسسول قسسال بعقسساب» ولهسسذا الله يعمهم أن أوشك

قليل إل الرض فسسي الفسسساد عسسن ينهسسون بقيسسة أولو قبلكم من القرون
فيسسه} أيِ أترفسسوا مسسا ظلمسسوا الذين منهم} وقوله: {واتبع أنجينا ممن

إلسسى يلتفتسسوا ولم والمنكرات المعاصي من عليه هم ما على استمروا
تعسسالى أخسسبر مجرميسسن} ثسسم {وكانوا العذاب فجأهم حتى أولئك إنكار

بأسه مصلحة قرية يأت ولم لنفسها ظالمة وهي إل قرية يهلك لم أنه
ظلمناهم تعالى: {وما قال كما الظالمين هم يكونوا حتى قط وعذابه
للعبيسسسد}. بظلم ربسسسك أنفسسسسهم} وقسسسال: {ومسسسا ظلمسسسوا ولكسسسن

ْو َءل َءو َءء **  َءك َءشآ ّب َءل َءر َءع َءج َءس َءل ّنا ًة ُأّمًة ال َءد َء َءواِح َءن َءول ُلو َءزا َءن َءي ِلِفيسس َءت ّ ُمْخ ِإل   *
َءم َءمن َءك ّرِح ّب َءك َءر ِل َءذ ِل ُهْم َءو َءق َءل َءتّمْت َءخ َءمُة َءو ِل َءك َءك ّب َءم لْملّن َءر ّن َءه َءن َءج ِة ِمسس ّنسس ْلِج ا

ّنسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساِس َءن َءوال َءمِعيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس  َءأْج
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أو إيمان من واحدة أمة كلهم الناس جعل على قادر أنه تعالى يخبر  

َءمسسن ربسسك شسساء تعسسالى: {ولسسو قسسال كما كفر كلهسسم الرض فسسي مسسن ل
ًا} وقوله: {ول يسسزال ول ربك} أيِ رحم من إل مختلفين يزالون جميع

ومسسذاهبهم ونحلهسسم مللهسسم واعتقسسادات أديانهم في الناس بين الخلف
البصسسريِ: الحسسسن وقسسال الهدى في عكرمة: مختلفين وآَرائهم, وقال

ًا, والمشسسهور بعضهم يسخر الرزق في مختلفين الول. الصسسحيح بعض
الذين الرسل أتباع من المرحومين إل ربك} أيِ رحم من وقوله: {إل

يزل ولم إليهم الله رسل به الدين, أخبرتهم من به أمروا بما تمسكوا
وصسسدقوه فسساتبعوه والنبيسساء الرسسل وخاتم النبي كان حتى دأبهم ذلك

َءخرة الدنيا بسعادة ففازوا ووازروه جسساء كمسسا الناجية الفرقة لنهم وال
بعضسسها يشسسد طسسرق مسسن والسسسنن المسسسانيد في المرويِ الحديث في

ًا النصسارى وإن فرقسة وسسبعين إحسدى علسى افترقت اليهود «إن بعض
ثلث علسسى المسسة هسسذه وسسستفترق فرقة وسبعين اثنتين على افترقت
يسسا هسسم واحسسدة, قسسالوا: ومسسن فرقسسة إل النسسار فسسي كلهسا فرقة وسبعين
مستدركه في الحاكم وأصحابي» رواه عليه أنا «ما قال ؟ الله رسول
اليهسسود مختلفيسسن} يعنسسي يزالسسون عطسساء: {ول الزيسسادة, وقسسال بهسسذه

قتسسادة وقسسال الحنيفية ربك} يعني رحم من {إل والمجوس والنصارى
وأهسسل وأبسسدانهم ديسسارهم تفرقسست وإن الجماعسسة أهسسل اللسسه رحمة أهل

وأبسسدانهم, وقسسوله: {ولسسذلك ديسسارهم اجتمعت وإن فرقة أهل معصيته
خلقهم, وقال وللختلف عنه رواية في البصريِ الحسن خلقهم} قال

كقسسوله: {فمنهسسم فريقين عباس: خلقهم ابن عن طلحة أبي بن مكي
بن مسلم أخبرني وهب ابن قال خلقهم للرحمة وسعيد} وقيل شقي
فسسأكثرا إليسه اختصسسما رجليسسن طسساوس: أن عن نجيح أبي ابن عن خالد
فقال خلقنا الرجلين: لذلك أحد فقال وأكثرتما اختلفتما طاوس فقال

مسسن إل مختلفيسسن يزالون يقول: {ول الله أليس فقال طاوس: كذبت
خلقهسسم ولكسسن ليختلفسسوا يخلقهسسم لسسم خلقهسسم} قسسال ولذلك ربك رحم

عباس ابن عن عكرمة عن أبان بن الحكم قال كما والرحمة للجماعة
مجاهسسد قسسال للعسسذاب, وكسسذا يخلقهسسم ولسسم خلقهسسم قسسال: للرحمسسة

تعسسالى: {ومسسا قسسوله إلسسى القسسول هسسذا معنسسى ويرجع وقتادة والضحاك
وللرحمسسة المسسراد بسسل ليعبسسدون} وقيسسل إل والنسسس الجسسن خلقسست

قسسوله: فسسي عنه رواية في البصريِ الحسن قال كما خلقهم والختلف
النسساس خلقهسسم} قسسال ولسسذلك ربك رحم من إل مختلفين يزالون {ول

غيسسر ربسسك رحسسم ربك} فمسسن رحم من {إل شتى أديان على مختلفون
هسسؤلء وخلسسق لجنتسسه هسسؤلء خلسسق قسسال خلقهسسم لذلك له فقيل مختلف
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ابسسن والعمش, وقال رباح أبي بن عطاء قال وكذا لعذابه وخلق لناره
ًا سألت وهب رحم من إل مختلفين يزالون تعالى: {ول قوله عن مالك
السسسعير, وقسسد فسسي وفريسسق الجنة في فريق خلقهم} قال ولذلك ربك

عنسسه روينا فيما مالك وعن الفراء عبيد وأبو جرير ابن القول هذا اختار
للختلف. قسسوم وقسسال للرحمسسة خلقهسسم} قسسال {ولسسذلك التفسسسير من

أجمعيسسن} والنسساس الجنسسة من جهنم لملن ربك كلمة وقوله: {وتمت
وحكمتسسه التسسام لعلمسسه وقسسدره قضسسائه فسسي سسسبق قسسد أنسسه تعالى يخبر

وأنه النار يستحق من ومنهم الجنة يستحق من خلقه ممن أن النافذة
البالغسسة الحجسسة وله والنس الجن الثقلين هذين من جهنم يمل أن بد ل

رسسسول قسسال: قسسال هريسسرة أبي عن الصحيحين التامة, وفي والحكمة
الجنة: مسسا فقالت والنار الجنة وسلم: «اختصمت عليه الله صلى الله
النسسار: أوثسسرت وقسسالت وسسسقطهم النسساس ضسسعفاء إل يسسدخلني ل لسسي

أرحسسم رحمتي للجنة: أنت وجل عز الله فقال والمتجبرين بالمتكبرين
واحدة ولكل أشاء ممن بك أنتقم عذابي أنت للنار وقال أشاء من بك

ًا لها الله ينشىء حتى فضل فيها يزال فل الجنة فأما ملؤها منكما خلق
يضسسع حسستى مزيسسد من هل تقول تزال فل النار وأما الجنة فضل يسكن

وعزتسسسسسك. قسسسسسط قسسسسسط فتقسسسسسول قسسسسسدمه العسسسسسزة رب عليهسسسسسا

ّ ُكسل َءو ُقّص **  َءك ّن ْي َءل ِء ِمْن َءع َءبا ْن ّبُت َءما الّرُسِل َءأ َءث ِه ُن َءك ِب َءد َءؤا َءك ُف َءء َءجسسآ ِفسسي َءو
ِه ِذ ّق َءهـَسسسسسسسس َءحسسسسسسسس ْل َءظسسسسسسسسٌة ا ْوِع َءم َءى َءو َءر ْكسسسسسسسس ِذ َءن َءو ِني ْؤِم ْلُمسسسسسسسس  ِل

من المتقدمين الرسل أنباء من عليك نقصها أخبار وكل تعالى يقول   
ومسسا والخصسسومات المحاجسسات مسسن لهسسم جسسرى وكيف أممهم مع قبلك

المسسؤمنين حزبسسه اللسسه نصسسر وكيف والذى التكذيب من النبياء احتمله
يسسا قلبسسك أيِ فسسؤادك بسسه نثبسست ممسسا هسسذا الكافرين. كل أعداءه وخذل
أسوة, وقوله: المرسلين من إخوانك من مضى بمن لك ليكون محمد

ومجاهسسد عبسساس ابسسن قسسال السورة هذه الحق} أيِ هذه في {وجاءك
هسسذه فسسي وقتسسادة عنسسه روايسسة في الحسن السلف, وعن من وجماعة

وكيف النبياء قصص على المشتملة السورة هذه في والصحيح الدنيا
حسسق قصسسص فيهسسا جاءك الكافرين وأهلك بهم والمؤمنين الله أنجاهم

المؤمنسسون. بها يتذكر وذكرى الكافرون بها يرتدع وموعظة صدق ونبأ
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ُقسسل َءو َءن **  ِذي ّلسس َء ّل َءن ل ُنسسو ْؤِم ْا ُي ُلسسو َءم ْع َءى ا َءلسس ُكْم َءع ِت َءن َءكسسا ّنسسا َءم َءن ِإ ُلو * َءعسساِم

ْا َءو ِظسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسُر َءت ْن ّنسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا َءوا َءن ِإ ِظسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسُرو َءت  ُمن
ًا تعالى يقول   مسسن بسسه جاء بما يؤمنون ل للذين يقول أن رسوله آَمر
طريقتكسسم علسسى مكسسانتكم} أيِ علسسى {اعملسسوا التهديسسد وجه على ربه

إنسسا {وانتظسسروا ومنهجنسسا طريقتنسسا علسسى عسساملون} أيِ {إنا ومنهجكم
يفلسسح ل إنسه السسدار عاقبسسة لسه تكسسون مسسن {فستعلمون منتظرون} أيِ

كلمتسسه وجعسسل وأيده ونصره وعده لرسوله الله أنجز الظالمون} وقد
حكيسسم. عزيسسز واللسسه السسسفلى كفسسروا السسذين وكلمسسة العليسسا هسسي

ِه ّل َءول ْيُب **  َءواِت َءغ َءما ِه َءوالْرِض الّس ْي َءل ِإ ُع َءو َءج ّلُه الْمُر ُيْر ُه ُك ْد ُب ْع ّكْل َءفا َءو َءت َءو
ِه ْيسسسسسسسس َءل َءمسسسسسسسسا َءع َءك َءو ّبسسسسسسسس ِفسسسسسسسسٍل َءر َءغا َءن َءعّمسسسسسسسسا ِب ُلسسسسسسسسو َءم ْع  َءت

المرجسسع إليسسه وأنسسه والرض السسسموات غيب عالم أنه تعالى يخبر   
ه يوم عمله عامل كل والمآب, وسيؤتي والمسر, الخلسق الحساب, فل

وأنسساب عليسسه توكسسل مسسن كسساف عليه. فإنه والتوكل بعبادته تعالى فأمر
مسسا عليسسه يخفى ليس تعملون} أيِ عما بغافل ربك إليه, وقوله: {وما

ذلسسك علسسى وسسسيجزيهم بسسأحوالهم عليم هو بل محمد يا مكذبوك عليه
السسدارين, فسسي عليهم وحزبك وسينصرك والخرة الدنيا في الجزاء أتم

بسسن جعفسسر عسسن الحبسساب بسسن زيد حدثنا وكيع ابن حدثنا جرير ابن وقال
قال: كعب عن رباح بن الله عبد عن الجوني عمران أبي عن سليمان

وللسسه السسسلم عليسسه هسسود سورة تفسير هود.آَخر خاتمة التوراة خاتمة
والمنسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة. الحمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسد

يوسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسف سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسورة
سسسلم, ويقسسال: سسسليم بسسن سسسلم طريسسق مسسن وغيسسره الثعلبي روى  

أبسسو جهسسالته على نص كثير, وقد بن هارون عن متروك المدائني, وهو
كعسسب بسسن أبسسي أمامة, عن أبي أبيه, عن أسلم, عن بن زيد حاتم, عن
سسسورة أرقسساكم «علمسسوا وسسسلم عليه الله صلى الله رسول قال: قال

يمينسسه, هسسون ملكت ما أو أهله علمها أو تلها مسلم أيما يوسف, فإنه
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ًا», يحسسسد ل أن القسسوة مسسن وأعطاه الموت سكرات عليه الله مسسسلم

سسساقه بالكليسسة, وقسسد إسسسناده لضسسعف يصسسح ل السسوجه هسسذا مسسن وهسسذا
ًا عساكر ابن الحافظ هسسارون الحكم, عن بن القاسم طريق من متابع

النضسسريِ, الواحسسد عبسسد بسسن محمسسد عن شبابة طريق به, ومن كثير بن
بسسن زر ميمونسسة, عسسن أبي بن عطاء جدعان, وعن بن زيد بن علي عن

وسسسلم, فسسذكر عليسسه اللسسه صسسلى النبي كعب, عن بن أبي حبيش, عن
أن السسدلئل فسسي السسبيهقي طرقسسه, وروى سسسائر مسسن منكسسر نحوه, وهو

يتلسسو وسسسلم عليه الله صلى الله رسول سمعوا حين اليهود من طائفة
عسسن الكلبي رواية من عندهم, وهو ما لموافقتها أسلموا السورة هذه

عبسسسسسسسسسسسساس. ابسسسسسسسسسسسسن عسسسسسسسسسسسسن صسسسسسسسسسسسسالح أبسسسسسسسسسسسسي

ِم  ِه ِبْسسسسسسسسسسسس ّلسسسسسسسسسسس ِم الّرْحمـَسسسسسسسسسسسِن ال  الّرِحيسسسسسسسسسسس

َءلر َءك ** ا ْل َءيسساُت ِت َءتسساِب آَ ِك ْل ِبيسسِن ا ْلُم ّنسسآ ا ِإ ُه *   َءنسسا ْل َءز ْن ًا َءأ ًا ُقْرآَنسس ّيسس ِب َءر ُكسسْم َءع ّل َءع ّل
َءن ُلو ِق ْع َءنْحُن َءت ُقّص *   َءك َءن ْيسس َءل َءن َءع َءسسس َءصسسِص َءأْح َءق ْل َءمسسآ ا َءنسسآ ِب ْي َءح ْو َءك َءأ ْيسس َءل َءذا ِإ َءهـَسس

َءن ُقسسسسسسسْرآَ ْل ِإن ا َءت َءو ِه ِمسسسسسسسن ُكنسسسسسسس ِلسسسسسسس ْب َءن َءق َءن َءلِمسسسسسسس ِلي ِف َءغسسسسسسسا ْل  ا
البقرة. سورة أول في تقدم فقد المقطعة الحروف على الكلم أما   

القسسرآَن الكتسساب, وهسسو آَيسسات هسسذه الكتسساب} أيِ آَيسسات وقسسوله: {تلسسك
المبهمة, ويفسرها الشياء عن يفصح الذيِ الجلي الواضح المبين, أيِ

ًا أنزلناه {إنا ويبينها ًا قرآَن العسسرب لغة لن تعقلون} وذلك لعلكم عربي
تقسسوم السستي للمعسساني تأديسسة وأكثرهسسا وأوسسسعها وأبينهسسا اللغسسات أفصح

أشسسرف اللغسسات, علسسى بأشسسرف الكتب أشرف أنزل بالنفوس, فلهذا
الرض, بقسساع أشرف في ذلك الملئكة, وكان أشرف بسفارة الرسل

كل من رمضان, فكمل السنة, وهو شهور أشرف في إنزاله وابتدىء
بمسسا القصسسص أحسسسن عليسسك نقسسص تعالى: {نحسسن قال الوجوه, ولهذا

القسسرآَن. هسسذا إليسسك إيحائنسسا القسسرآَن} بسسسبب هسسذا إليسسك أوحينسسا
َءية هذه نزول سبب في ورد وقد   نصسسر جرير: حدثني ابن رواه ما ال
هسسو عمرو أيوب, عن عن الرازيِ حكام الوديِ, حدثنا الرحمن عبد بن
صسلى اللسه رسسول قال: قسسالوا: يسا عباس ابن الملئي, عن قيس ابن
أحسسسن عليك نقص {نحن فنزلت ؟ علينا قصصت لو وسلم عليه الله

مرسسسلً. وقسسال قيسسس بسسن عمسسرو عسسن آَخر وجه من القصص}, ورواه
ًا. حدثنا محمسسد, أنبأنسسا بسسن عمسسرو القطان, حسسدثنا سعيد بن محمد أيض

بسسن مصعب مرة, عن بن عمرو قيس, عن بن عمرو عن الصفار خالد
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القسسرآَن. وسسسلم عليسسه الله صلى النبي على قال: أنزل أبيه سعد, عن
ًا, فقسسالوا: يارسسسول عليهم قال: فتله ؟ علينسسا قصصسست لسسو اللسسه زمان

قسوله: المسبين} إلسى الكتساب آَيسات تلسك {السر وجسل عسز اللسه فأنزل
ًا, فقسسالوا: يسسا عليهسسم تله تعقلون} ثسسم {لعلكم لسسو اللسسه رسسسول زمانسس

َءيسسة, وذكسسر أحسن نزل {الله وجل عز الله حدثتنا, فأنزل الحديث} ال
بسسن عمسسرو عسسن راهويه بن إسحاق حديث من الحاكم الحديث, ورواه

المسسسعوديِ, عن بسنده جرير ابن به, وروى المنقريِ القرشي محمد
لى اللسه رسول أصحاب قال: مل الله عبد بن عون عن ه ص عليسه الل

أحسسسن نزل {الله الله حدثنا, فأنزل الله رسول فقالوا: يا ملة وسلم
فسسوق حسسدثنا اللسسه رسسسول أخسسرى, فقسسالوا: يسسا ملسسة ملسسوا الحديث} ثم

تلك {الر وجل عز الله القصص, فأنزل يعنون القرآَن الحديث, ودون
ًا أنزلناه إنا المبين الكتاب آَيات ًا قرآَن نقص * نحن تعقلون لعلكم عربي
َءية, فأرادوا أحسن عليك أحسسسن علسسى الحسسديث, فسسدلهم القصص} ال

القصسسسسص. أحسسسسسن علسسسسى فسسسسدلهم القصسسسسص الحسسسسديث, وأرادوا
َءيسسة هسسذه عند ذكره يناسب ومما   مسسدح علسسى المشسستملة الكريمسسة ال

أحمسسد: المسسام رواه ما الكتب من سواه ما كل عن كاف القرآَن, وأنه
الشسسعبي, عسسن عن مجالد هشيم, أنبأنا النعمان, أنبأنا بن سريج حدثنا
عليسسه اللسه صسلى النسبي أتسسى الخطسساب بسسن عمسر أن الله عبد بن جابر

صسسلى النسسبي علسسى الكتاب, فقسسرأه أهل بعض من أصابه بكتاب وسلم
ّوكون وسلم. قال: فغضب عليه الله الخطاب ابن يا فيها وقال: «أمته

عسسن تسسسألوهم نقيسسة, ل بيضسساء بهسسا جئتكسسم بيده, لقسسد نفسي والذيِ ؟
نفسسسي فتصدقونه, والسسذيِ بباطل فتكذبونه, أو بحق فيخبروكم شيء

ًا كان موسى أن بيده, لو ّي المسسام يتبعنسسي». وقسسال أن إل وسسسعه مسسا ح
الشسسعبي, عسسن جسسابر, عسسن عن سفيان الرزاق, أنبأنا عبد أحمد: حدثنا

عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول إلسسى عمسسر قال: جاء ثابت بن الله عبد
لسسي قريظة, فكتب من لي بأخا مررت إني الله رسول فقال: يا وسلم
اللسسه رسسسول وجسسه قال: فتغيسسر ؟ عليك أعرضها أل التوراة من جوامع
مسسا تسسرى لسسه: أل ثابت: فقلت بن الله عبد وسلم, قال عليه الله صلى
ًا بالله عمر: رضينا فقال ؟ وسلم عليه الله صلى الله رسول بوجه ربسس

ًا, وبمحمد وبالسلم لى النسبي عسن رسولً. قسال: فسسريِ دين ه ص الل
موسسسى فيكسسم أصبح بيده, لو محمد نفس وقال: «والذيِ وسلم عليه

حظكسسم المسسم, وأنسسا من حظي لضللتم, إنكم وتركتموني اتبعتموه ثم
النسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسبيين». مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسن
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بن الله عبد بن الغفار عبد الموصلي: حدثنا يعلى أبو الحافظ وقال  

خليفة إسحاق, عن بن الرحمن عبد عن مسعر بن علي الزبير, حدثنا
ًا قال: كنسست عرفطة بن خالد قيس, عن بن أتسسي إذ عمسسر عنسسد جالسسس

بسسن فلن عمر: أنت له بالسوس, فقال مسكنه القيس عبد من برجل
قسسال: نعسسم, ؟ بالسسسوس النسسازل قال: نعم. قال: وأنت ؟ العبديِ فلن

فقال ؟ المؤمنين أمير يا لي الرجل: ما معه, قال: فقال بقناة فضربه
* آَلسسر الرحيم الرحمن الله {بسم عليه فجلس, فقرأ عمر: اجلس له

ًا أنزلناه * إنا المبين الكتاب آَيات * تلك ًا قرآَن * تعقلسسون لعلكسسم عربيسس
الغافلين} فقرأهسسا لمن س قوله إلى س القصص أحسن عليك نقص نحن
ًا, وضربه عليه ًا, فقال ثلث ؟ المسسؤمنين يسساأمير لسسي الرجسسل: مسسا له ثلث

أتبعه, قال: بأمرك دانيال. قال: مرني كتاب نسخت الذيِ فقال: أنت
ًا تقرئسسه ول تقسسرأه ل ثسسم البيض والصوف بالحميم فامحه انطلق أحسسد

ًا أقرأتسسه أو قرأتسسه أنسسك عنسسك بلغني فلئن الناس من النسساس مسسن أحسسد
يديه, فقال: انطلقسست بين فجلس اجلس قال, له عقوبة, ثم لنهكنك

ًا فانتسخت أنا لسسي أديسسم, فقسسال في به جئت الكتاب, ثم أهل من كتاب
؟» قسسال: عمر يا يدك في هذا وسلم: «ما عليه الله صلى الله رسول

ًا به لنزداد نسخته كتاب الله رسول قلت: يا علمنسسا, فغضسسب إلى علم
نسسوديِ وجنتسساه, ثسسم احمسسرت حسستى وسسلم عليسسه الله صلى الله رسول
عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه نسسبيكم النصار: أغضب جامعة, فقالت بالصلة
صسسلى الله رسول بمنبر أحدقوا حتى السلح, فجاءوا السلح ؟ وسلم

الكلسسم جوامسسع أوتيسست قسسد إنسسي النسساس أيها فقال: «يا وسلم عليه الله
ًا, ولقسسد لسسي وخواتيمه, واختصر نقيسسة, فل بيضسساء بهسسا أتيتكسسم اختصسسار

فقلسست: رضسسيت عمسسر: فقمسست المتهوكون» قسسال يغرنكم ول تتهوكوا
ًا بالله ًا, وبك وبالسلم رب اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول نزل رسولً, ثم دين
ًا تفسيره في حاتم أبي ابن رواه وسلم, وقد عليه حسسديث من مختصر
السسوجه, وعبسسد هسسذا من غريب حديث وهذا به إسحاق بن الرحمن عبد

وشسسيخه. ضسسعفوه الواسسسطي, وقسسد شسسيبة أبو هو إسحاق بن الرحمن
آَخسسر, وجه من شاهد له رويِ حديثه, قلت: وقد يصح البخاريِ: ل قال

الحسسسن السماعيلي: أخبرني إبراهيم بن أحمد بكر أبو الحافظ فقال
بسن إبراهيسم بسن إسسحاق سفيان, حسدثنا بن يعقوب سفيان, حدثنا بن

سسسالم بسسن اللسسه عبسسد الحارث, حسسدثنا بن عمرو الزبيديِ, حدثني العلء
حسسدثهم نفير بن جبير أن عامر بن سليم الزبيديِ, حدثنا عن الشعريِ

إليهمسسا عنه, فأرسسسل الله رضي عمر خلفة في بحمص كانا رجلين أن
صلصسسفة اليهسسود مسسن اكتتبسا قسسد حمسص, وكانسا أهسل من أرسل فيمن

293



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
لنسسا رضسسيها يقولسسون: إن المؤمنين أمير فيها يستفتيان معهما فأخذاها

قسسدما رفضسسناها, فلمسسا عنها نهانا رغبة, وإن فيها ازددنا المؤمنين أمير
ًا منهم نسمع الكتاب, وإنا أهل بأرض قال: إنا عليه منسسه تقشسسعر كلمسس

ًا منه كتبتما فقال: لعلكما ؟ نترك أو منه جلودنا, أفنأخذ فقسسال: ؟ شيئ
وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى النسسبي حياة في سأحدثكما: انطلقت ل, قال

ًا خيبر, فوجدت أتيت حتى ً يقول يهودي أنسست أعجبني, فقلت: هل قول
حسستى علسسي يملسسي بسسأديم, فأخسسذ فسسأتيت قال: نعم ؟ تقول مما مكتبي
«ائتنسسي وأخبرته. قال الله نبي قلت: يا رجعت الكرع, فلما في كتبت

اللسسه رسسسول جئسست أكسسون أن رجسساء الشسسيء عن أرغب به» فانطلقت
علسي» فقسرأت اقسرأ قسسال: «اجلسسس بسه أتيست يحسسب, فلمسا ما ببعض

هو وسلم, فإذا عليه الله صلى الله رسول وجه إلى نظرت ساعة, ثم
حرفسسا, فلمسسا منسسه أجيز أن استطعت الفرق, فما من يتلون, فتحيرت

ًا يتبعه جعل ثم رفعه بي الذيِ رأى ًا رسم بريقسسه, وهسسو فيمحسسوه رسم
آَخسسره محسسا وتهوكسسوا» حسستى هوكسسوا قسسد فإنهم هؤلء تتبعوا يقول: «ل

ًا ًا. قال حرف منسه كتبتمسا أنكمسا علمست عنه: فلسو الله رضي عمر حرف
ًا ً جعلتكما شيئ ًا منسسه نكتسسب ما المة, قال: والله لهذه نكال ًا, شسسيئ أبسسد

ودفناهسسا, فكسسان يعمقسسا أن يسسألوا لها, فلم بصلصفتهما, فحفرا فخرجا
عسسن يزيسسد)الجعفسسى بسسن جابر عن الثوريِ روى منها, وهكذا العهد آَخر

بنحوه, الخطاب بن عمر عن النصاريِ ثابت بن الله عبد عن الشعبي
نحسسوه, عمسسر عسسن قلبسسة أبسسي حديث من المراسيل في داود أبو وروى

أعلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم. واللسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه

ْذ ِإ َءل **  ِه ُيوُسُف َءقا ِبي َءأبِت ل ّني َءي ْيسسُت ِإ َءأ َءد َءر َءحسس َءر َءأ َءشسس ًا َءع َءكبسس ْو َءس َءك َءوالّشسسْم
َءر َءمسسسسسسسسسسسسسس َءق ْل ُتُهسسسسسسسسسسسسسسْم َءوا ْي َءأ َءن ِلسسسسسسسسسسسسسسي َءر ِدي  َءسسسسسسسسسسسسسسساِج

قصسسة مسسن عليهم قصصك في محمد يا لقومك تعالى: اذكر يقول   
عليهسسم إبراهيسسم بسسن إسحاق بن يعقوب هو لبيه, وأبوه قال إذ يوسف

الرحمسسن عبسسد حسسدثنا الصمد عبد أحمد: حدثنا المام قال السلم, كما
اللسسه صلى الله رسول أن عمر ابن عن أبيه دينار, عن بن الله عبد بن

يوسسسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم: «قال وسلم عليه
البخسساريِ, فسسرواه بسسإخراجه إبراهيم» انفسسرد بن إسحاق بن يعقوب بن
ًا: حسسدثنا البخاريِ به, وقال الصمد عبد عن محمد بن الله عبد عن أيض

أبسسي سسسعيد, عسسن أبسسي بسسن سعيد عن الله عبيد عن عبدة محمد, أنبأنا
أكسسرم الناس وسلم, أيِ عليه الله صلى الله رسول قال: سئل هريرة
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نسألك. قال: هذا عن أتقاهم» قالوا: ليس الله عند قال: «أكرمهم ؟

خليسسل ابسسن اللسسه نبي ابن الله نبي ابن الله نبي يوسف الناس «فأكرم
العسسرب معسسادن نسسسألك, قسسال: «فعسسن هسسذا عسسن اللسسه» قسسالوا: ليسسس

فسسي خيسساركم الجاهليسسة فسسي «فخيسساركم ؟» قالوا: نعم. قال تسألوني
اللسسه. عبيسسد عسسن أسسسامة أبسسو قسسال: تسسابعه فقهسسوا» ثسسم إذا السسسلم

تعبير على المفسرون تكلم وحي, وقد النبياء رؤيا عباس ابن وقال  
ًا عشر الحد أن المنام هذا عشسسر أحسسد إخوته, وكسسانوا عن عبارة كوكب

ً ابن عن هذا وأبيه. رويِ أمه عن عبارة والقمر سواه, والشمس رجل
بسسن زيسسد بسسن الرحمسسن وعبسسد الثوريِ وسفيان وقتادة والضحاك عباس

سنة, وذلسسك سنة, وقيل: ثمانين أربعين بعد تفسيرها وقع أسلم, وقد
لسسه {وخّروا يديه بين وإخوته سريره وهو العرش على أبويه رفع حين

ًا ًا} ربسسي جعلهسسا قسسد قبسسل مسسن رؤيايِ تأويل هذا أبت يا وقال سجد حقسس
ًا, فقسسال عشر الحد هذه تسمية حديث في جاء وقد أبسسو المسسام كوكبسس

ظهير بن الحكم الكنديِ, حدثنا سعيد بن علي جرير: حدثني بن جعفر
ابط, عسن بن الرحمن عبد عن السديِ عن النسبي قسال: أتسى جسابر س

اليهسسوديِ, فقسسال بستانة له يقال يهود من رجل وسلم عليه الله صلى
لسسه, سسساجدة أنهسسا يوسف رآَها التي الكواكب عن أخبرني محمد له: يا

فلسسم سساعة وسسلم عليسسه الله صلى النبي قال: فسكت ؟ أسماؤها ما
بأسسسمائها, قسسال: فأخبره السلم عليه جبريل عليه بشيء. ونزل يجبه

مسؤمن أنسست فقال: «هل إليه وسلم عليه الله صلى الله رسول فبعث
«جريسسان, والطسسارق, ؟» فقسسال: نعسسم. قسسال بأسسسمائها أخبرتسسك إذا

الكنفسسات, وقسسابس, ووثسساب, وعمسسودان, والفيلسسق, والسسذيال, وذو
اليهسسوديِ: الفرغ, والضسسياء, والنسسور» فقسسال والمصبح, والضروح, وذو

لسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسماؤها. إنهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا للسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه وا إيِ
الحكسسم عن منصور بن سعيد حديث من الدلئل في البيهقي ورواه  
وأبسسو الموصسسلي يعلسسى أبو الحافظان الحديث هذا روى ظهير. وقد بن

يعلسسى أبسسو تفسيره, أمسسا في حاتم أبي مسنديهما, وابن في البزار بكر
بسسه, وزاد: قسسال ظهيسسر بسسن الحكسسم عسسن شسسيوخه مسسن أربعة عن فرواه
أبيسسه علسسى قصها يوسف رآَها وسلم: «لما عليه الله صلى الله رسول
سسس قسسال بعسسد, سس من الله يجمعه متشتت أمر أبوه: هذا له فقال يعقوب

وقسسد الفسسزاريِ ظهيسسر بسسن الحكم به أّمه» تفرد والقمر أبوه والشمس
صسساحب وهو الجوزجاني: ساقط الكثرون, وقال وتركه الئمة ضعفه
ًا أن جابر عن المرويِ الحديث ذكر حسن, ثم حديث النبي سأل يهودي
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؟ أسسسماؤها يوسف, مسسا رآَها التي الكواكب عن وسلم عليه الله صلى
الربعسة. ضسعفه ظهيسسر, وقسسد بسسن الحكسسم به قال: تفرد أجابه, ثم وأنه

َءل َءقا َءنسسّي **  ُب َء َءي ْقُصسسْص ل َءك َءت َءيسسا ْؤ َءى ُر َءلسس َءك َءع ِتسس َءو ْا ِإْخ ُدو ِكيسس َءي َءك َءف ًا َءلسس ْيسسد ِإّن َءك
َءن َءطا ْي َءسسسسسسسسسسسسسسساِن الّشسسسسسسسسسسسسسس ْن ِل ّو ِل ُد ِبيسسسسسسسسسسسسسسٌن َءعسسسسسسسسسسسسسس  ّم

ًا تعالى يقول   ما عليه قص حين يوسف لبنه يعقوب قول عن مخبر
إيسساه لسسه, وتعظيمهسسم إخسسوته خضسسوع تعبيرها التي الرؤيا هذه من رأى

ًا ًا تعظيم ً سسساجدين لسسه يخسسرون بحيسسث زائد ًا إجلل ًا, واحترامسس وإكرامسس
ًا بهذا يحدث أن السلم عليه يعقوب فخشي إخسسوته مسسن المنسسام, أحسد

ًا الغوائل له ذلك, فيبغون على فيحسدونه قسسال له, ولهسسذا منهم حسد
ًا} أيِ لك فيكيدوا إخوتك على رؤياك تقصص له: {ل لسسك يحتسسالوا كيد

عليسه اللسه صلى الله رسول عن السنة ثبتت فيها, ولهذا يردونك حيلة
يكسسره مسسا رأى بسسه, وإذا فليحسسدث يحب ما أحدكم رأى «إذا قال وسلم

َءخر, وليتفل جنبه إلى فليتحول ًا, وليستعذ يساره عن ال مسسن بسسالله ثلث
ًا بها يحدث شرها, ول َءخسسر الحديث تضره» وفي لن فإنها أحد السسذيِ ال

حيسسدة, بسسن معاويسسة روايسسة مسسن السسسنن أهل وبعض أاحمد المام رواه
وسسسلم: «الرؤيسسا عليسسه اللسسه صلى الله رسول قال: قال أنه القشيريِ

المسسر يؤخذ هذا وقعت» ومن عبرت تعبر, فإذا لم ما طائر رجل على
على «استعينوا حديث في ورد وتظهر, كما توجد حتى النعمة بكتمان

محسسسسسود». نعمسسسسة ذيِ كسسسسل بكتمانهسسسسا, فسسسسإن الحوائسسسسج قضسسسساء

َءك ِل َءذ َءك َءو َءك **  ِبي َءت َءك َءيْج ّب َءك َءر ّلُم َءع ُي ِويِل ِمن َءو ْأ ِديِث َءت َءحا ِتّم ال ُي َءتُه َءو َءم ْع َءك ِن ْيسس َءل َءع
َءى َءل َءع َءب آَِل َءو ُقو ْع َءمآ َءي َءهآ َءك َءتّم َءى َءأ َءل َءك َءع ْي َءو َءب ْبُل ِمن َءأ َءم َءق ِهيسس َءرا ْب َءق ِإ َءحا ِإْسسس ِإّن َءو

َءك ّبسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس ِليسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسٌم َءر ِكيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسٌم َءع  َءح
ًا تعالى يقول   اختارك كما يوسف: إنه لولده يعقوب قول عن مخبر

اجدة والقمسر الشسمس مسع الكواكب هذه وأراك ربك ك س {كسذلك ل
تأويسسل مسسن {ويعلمسسك لنبسسوته ويصسسطفيك يختسسارك ربسسك} أيِ يجتبيسسك

نعمتسسه {ويتسسم الرؤيسسا تعسسبير واحد: يعنسسي وغير مجاهد الحاديث} قال
أبويك على أتمها قال: {كما إليك, ولهذا واليحاء بإرسالك عليك} أيِ

فسسي الذبيسسح وهسسو {وإسسسحاق} ولسسده الخليسسل إبراهيم} وهسسو قبل من
يجعسسل حيث أعلم هو حكيم} أيِ عليم ربك {إن بالرجيح قول, وليس

َءيسسسسسسسسة فسسسسسسسسي قسسسسسسسسال رسسسسسسسسسالته, كمسسسسسسسسا الخسسسسسسسسرى. ال
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ْد َءق ّل َءن **  َءف ِفي َءكا ِه ُيوُس ِت َءو ِإْخ َءيسساٌت َءو َءن آَ ِلي ِئ ْذ ّللّسسسا ِإ ْا *   ُلو ُيوُسسسُف َءقسسا َءل
ُه َءأُخو َءحّب َءو َءى َءأ َءل َءنا ِإ ِبي أ

ّنسسا َء َءنْحسسُن ِم َءبٌة َءو َءنسسا ِإّن ُعْصسس َءبا َءٍل َءلِفسسي َءأ ِبيسسٍن َءضسسل * ّم
ْا ُلو ُت ْق َءف ا ِو ُيوُس ُه َءأ َءرُحو ْط ًا ا ُكسسْم َءيْخسسُل َءأْرض ُكسسْم َءوْجسسُه َءل ِبي أ

ْا َء ُنسسو ُكو َءت ِمسسن َءو
ِه ِد ْع ًا َءب ْوم َءن َءق ِلِحي َءل َءصا َءقا ِئٌل *   ُهْم َءقآ ْن َء ّم ْا ل ُلسسو ُت ْق َءف َءت ُه ُيوُسسس ُقسسو ْل َءأ ِفسسي َءو

ِة َءبسسسس َءيا ْلُجسسسسّب َءغ ْطسسسسُه ا ِق َءت ْل ْعسسسسُض َءي ِة َءب َءر ّيا ُتسسسسْم ِإن الّسسسسس َءن ُكن ِلي  َءفسسسساِع
آَيسسات, أيِ إخسسوته مسسع وخبره يوسف قصة في كان تعالى: لقد يقول 

عجيسسب خبر عنه, فإنه المستخبرين ذلك عن للسائلين ومواعظ عبرة
منا} أيِ أبينا إلى أحب وأخوه ليوسف قالوا {إذ عنه يخبر أن يستحق

شسسقيقه وكان بنيامين وأخوه, يعنون ليوسف والله يظنون فيما حلفوا
ذينسسك أحب جماعة, فكيف عصبة} أيِ ونحن منا أبينا إلى {أحب لمه

فسسي مسسبين} يعنسسون ضسسلل لفسسي أبانسسا {إّن الجماعسسة مسسن أكثر الثنين
منسسسسسسسا. أكسسسسسسسثر إياهمسسسسسسسا علينسسسسسسسا, ومحبتسسسسسسسه تقسسسسسسسديمهما

السياق هذا يوسف, وظاهر إخوة نبوة على دليل يقم لم أنه واعلم  
بعسسد إليهسسم أوحسسي أنهسسم يزعسسم من الناس ذلك, ومن خلف على يدل

سسسوى يذكروا دليل, ولم إلى ذلك مدعي نظر, ويحتاج هذا ذلك, وفي
إبراهيسسم إلسسى أنسسزل ومسسا إلينسسا أنزل وما بالله آَمنا تعالى: {قولوا قوله

بطون لن احتمال فيه والسباط} وهذا ويعقوب وإسحاق وإسماعيل
وللعجسسم قبائسسل للعسسرب يقسسال السسسباط, كمسسا لهسسم يقال إسرائيل بني

إسسسرائيل بنسسي أسسسباط مسسن النبياء إلى أوحى أنه تعالى شعوب, يذكر
ً فذكرهم مسسن رجسسل نسسسل مسسن سسسبط كل كثيرون, ولكن لنهم إجمال

إليهم, والله أوحي أنهم هؤلء أعيان على دليل يقم يوسف, ولم إخوة
ًا اطرحسسوه أو يوسسسف أعلسسم, {اقتلسسوا أبيكسسم} وجسسه لكسسم يخسسل أرضسس

وجسسه مسسن أعسسدموه لكسسم أبيكم محبة في يزاحمكم الذيِ يقولون: هذا
مسسن أرض فسسي تلقسسوه أو تقتلسسوه بسسأن وحسسدكم, إمسسا لكسسم أبيكم, ليخلو

ًا بعسسده من {وتكونوا بأبيكم أنتم منه, وتخلوا تستريحوا الراضي قومسس
قتسسادة منهم} قسسال قائل {قال الذنب قبل التوبة صالحين} فأضمروا

السديِ: الذيِ روبيل. وقال واسمه أكبرهم إسحاق: وكان بن ومحمد
يوسسسف} تقتلسسوا {ل الصفا شمعون هو مجاهد ذلك, يهوذا. وقال قال
إلسسى سسسبيل لهسسم يكسسن قتله, ولسسم إلى وبغضه عداوته في تصلوا ل أيِ

ًا منه يريد كان تعالى الله لن قتله مسسن وإتمسسامه إمضائه من بد ل أمر
بها, فصرفهم والحكم مصر ببلد له التمكين بالنبوة, ومن إليه اليحاء

الجسسب غيابة في يلقوه بأن عليهم وإشارته فيه روبيل بمقالة عنه الله
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بعسسض {يلتقطسسه المقسسدس بيسست بئسسر قتسسادة: وهسسي أسسسفله. قسسال وهو

حاجسة ول بهسذا منسه فتسستريحوا المسافرين من المارة السيارة} أيِ
تقولسسون. مسسا علسسى عسسازمين كنتسسم إن فاعلين} أيِ كنتم {إن قتله إلى
مسسن عظيسسم أمسسر علسسى اجتمعسسوا يسار: لقد بن إسحاق بن محمد قال

ل السسذيِ الضسسرع بالصسسغير الرأفسسة الوالد, وقلة الرحم, وعقوق قطيعة
عنسسد والفضسسل, وخطسسره والحرمسسة الحق ذيِ الفاني له, وبالكبير ذنب
كسسبر على وحبيبه أبيه وبين بينه ولده, ليفرقوا على الوالد حق مع الله
ً أحبه فيمن الله من مكانه عظمه, مع ورقة سنه ًا, وبيسسن طفل صسسغير
وسسسكونه والسسده لطسسف إلى وحاجته سنه وصغر قوته ضعف على ابنه

ًا احتملسسوا الراحمين, فقسسد أرحم وهو لهم الله إليه, يغفر ًا أمسسر عظيمسس
عنسسسه. الفضسسسل بسسسن سسسسلمة طريسسسق مسسسن حسسساتم أبسسسي ابسسسن رواه

ْا ُلو َءقا َءنا **  َءبا أ
َء َءك َءما َءيس َء َءل ّنا ل َءم ْأ َءى َءت َءل َءف َءع ّنا ُيوُس ِإ َءن َءلُه َءو َءناِصُحو ْلُه َءل َءأْرِسسس   *

َءنسسسسسسا َءع ًا َءم ْع َءغسسسسسسد َءتسسسسسس َءعسسسسسسْب َءيْر ْل َءي ّنسسسسسسا َءو ِإ َءن َءلسسسسسسُه َءو ُظو ِف َءحسسسسسسا  َءل
أخوهم عليهم به أشار كما البئر في وطرحه أخذه على تواطأوا لما   

{ل بالسسك فقسسالوا: مسسا السسسلم عليه يعقوب أباهم روبيل, جاءوا الكبير
ودعسسوى, وهسسم توطئسسة لناصسسحون} وهسسذه لسسه وإنسسا يوسسسف على تأمنا

لسسه أبيسسه لحسسب الحسسسد مسسن قلسسوبهم فسسي لسسه لمسسا ذلسسك خلف يريدون
ًا معنا ابعثه معنا} أيِ {أرسله باليسساء بعضسسهم ونلعب} وقرأ نرتع {غد

قتسسادة قسسال وينشسسط, وكسسذا عبسساس: يسسسعى ابسسن ويلعب} قال {يرتع
لحسسافظون} يقولسسون: ونحسسن لسسه {وإنسسا وغيرهسسم والسسسديِ والضحاك

أجلسسسسسسسسسسسسسسك. مسسسسسسسسسسسسسسن ونحسسسسسسسسسسسسسسوطه نحفظسسسسسسسسسسسسسسه

َءل َءقا ّني **  َءي ِإ ِن ُن َءيْحُز ْا َءأن َءل ُبو َءه ْذ ِه َءت َءخاُف ِب َءأ َءلُه َءأن َءو ُك ْأ ْئُب َءي ّذ ُتسسْم ال ْن َءأ ْنسسُه َءو َءع
َءن ُلو ِف ْا َءغا ُلو َءقسسا ِئسسْن *   َءلسسُه َءل َءك ْئُب َءأ ّذ َءنْحسسُن السس َءبٌة َءو ّنسسآ ُعْصسس ًا ِإ َءذ َءن ِإ َءخاِسسسُرو  ّل

ًا تعالى يقول   سألوا ما جواب في لبنيه قال أنه يعقوب نبيه عن مخبر
أن ليحزننسي {إنسي الصحراء في الرعي إلى معهم يوسف إرسال من

يرجسسع, أن إلسسى بسسه ذهسسابكم مسسدة مفسسارقته علسسي يشق به} أيِ تذهبوا
وشسسمائل العظيسسم الخيسسر مسسن فيسسه يتوسسسم لمسسا له محبته لفرط وذلك
عليه. وقسسوله: وسلمه الله صلوات والخلق الخلق في والكمال النبوة

أن غسسافلون} يقسسول: وأخشسسى عنسسه وأنتسسم السسذئب يسسأكله أن {وأخاف
تشسسعرون, ل وأنتسسم فيسسأكله ذئسسب فيأتيه ورعيكم برميكم عنه تشتغلوا

298



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
فعلسسوه, وقسسالوا فيمسسا عسسذرهم الكلمة, وجعلوهسسا هذه فمه من فأخذوا
إنسسا عصبة ونحن الذئب أكله {لئن الراهنة الساعة في عنها له مجيبين

ًا ونحسسن بيننسسا مسسن فسسأكله الذئب عليه عدا لخاسرون} يقولون: لئن إذ
ًا إنسسسسسسسسسسسسسا جماعسسسسسسسسسسسسسة عسسسسسسسسسسسسساجزون. لهسسسسسسسسسسسسسالكون إذ

َءلّما َءف ْا **  ُبو َءه ِه َءذ ْا ِب َءو ُع َءم َءأْج ُه َءأن َءو ُلو َءع ِة ِفي َءيْج َءبسس َءيا ْلُجسسّب َءغ َءنسسآ ا ْي َءح ْو َءأ ِه َءو ْيسس َءل ِإ
ّنُهسسسسسسسسسْم َءئ ّب َءن ُت ِهْم َءل ِر َءأْم َءذا ِبسسسسسسسسس َء َءوُهسسسسسسسسسْم َءهـَسسسسسسسسس َءن ل ُعُرو  َءيْشسسسسسسسسس

في له مراجعتهم بعد أبيه عند من إخوته به ذهب تعالى: فلما يقول   
لمسسا تعظيسسم فيسسه الجسسب} هسسذا غيابسسة فسسي يجعلسسوه أن {وأجمعوا ذلك

وقسسد الجسسب ذلسسك أسسسفل فسسي إلقسسائه علسسى كلهسسم اتفقوا فعلوه, أنهم
ًا لسسه يظهرونسسه فيمسسا أبيه عند من أخذوه ًا إكرامسس ًا لسسه, وبسسسط وشسسرح

ً لمسسا السسسلم عليسسه يعقسسوب إن عليه, فيقسسال للسرور لصدره, وإدخال
يكسسن لسسم أنه وغيره السديِ له, وذكر ودعا وقبله إليه ضمه معهم بعثه
وتواروا أبيه عين عن غابوا أن إل له الذى إظهار وبين له إكرامهم بين

ضسسرب مسسن ونحوه, والفعسسل شتم من بالقول يؤذونه شرعوا عنه, ثم
فيسسه, رميسسه علسسى اتفقسسوا السسذيِ الجسسب ذلسسك إلسسى به جاءوا ونحوه, ثم
لطمسسه منهسسم واحسسد إلسسى لجسسأ إذا فيسسه, فكسسان ودلسسوه بحبسسل فربطسسوه

بسسه قطعسسوا يسسديه, ثسسم علسسى ضسسربوا البئر بحافات تشبث وشتمه, وإذا
إلسسى فغمسسره, فصسسعد المسساء فسسي المسسسافة, فسسسقط نصف من الحبل

فوقهسسا. الراغوفسسة, فقسسام لهسسا يقسسال وسسسطه فسسي تكسسون صسسخرة
يشعرون}, يقول ل وهم هذا بأمرهم لتنبئنهم إليه وقوله: {وأوحينا  

ًا تعالى العسسسر: حسسال فسسي اليسر وإنزاله وعائدته ورحمته لطفه ذاكر
ًا الضيق الحال ذلك في يوسف إلى أوحى إنه ًا لقلبسسه تطييب لسسه, وتثبيتسس
ًا ذلسسك مسسن لك فيه, فإن أنت مما تحزن ل إنك ًا فرجسس ًا, ومخرجسس حسسسن

فعلسسوا بمسسا وسسستخبرهم درجتسسك ويرفسسع ويعليك عليهم الله وسينصرك
مجاهسسد يشسسعرون}. قسسال ل الصسسنيع, وقسسوله: {وهسسم هسسذا مسسن معسسك

عبسساس: ابسسن إليسسه. وقسسال اللسسه يشسسعرون} بإيحسساء ل وقتسسادة: {وهسسم
يستشسسعرون ول يعرفونسسك ل حقسسك, وهسسم فسسي هذا بصنيعهم ستنبئهم
العزيسسز, حسسدثنا عبسسد الحسسارث, حسسدثنا جرير: حسسدثني ابن قال بك, كما

دخل يقول: لما عباس ابن أبيه, سمعت عن السديِ عبادة بن صدقة
بالصسسواع منكسسرون, قسسال: جيسسء لسسه وهسسم فعرفهم عليه يوسف إخوة

أنسسه الجسسام هسسذا ليخبرني فطن, فقال: إنه نقره يده, ثم على فوضعه
انطلقتسسم دونكم, وأنكسسم يوسف, يدنيه له يقال أبيكم من أخا لكم كان
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أباكم فطن, قال: فأتيتم نقره الجب, قال: ثم غيابة في وألقيتموه به

كسسذب, قسسال: فقسسال بسسدم قميصسسه علسسى وجئتم أكله الذئب فقلتم: إن
عبسساس: فل ابسسن بخسسبركم. قسسال ليخسسبره الجام هذا لبعض: إن بعضهم

َءيسسة هسسذه نسسرى ل وهسسم هسسذا بسسأمرهم {لتنسسبئنهم فيهسسم إل نزلسست ال
يشسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسعرون}.

َءوا ُء َءجآ َءو ُهْم **  َءبا ًء َءأ َءشآ َءن ِع ُكو ْب ْا َءي ُلو َءقا َءنا *   َءبا أ
َء ّنسسا َءي َءنسسا ِإ ْب َءه ُق َءذ ِب َءت َءنسسا َءنْسسس ْك َءر َءت َءو

َءف َءد ُيوُس َءنا ِعن َءتاِع َءلُه َءم َءك َءأ ْئُب َءف ّذ َءمآ ال َءت َءو ْؤِمٍن َءأن َءنا ِبُم ْو ّل َءل ّنا َءو َءن ُك ِقي ِد * َءصسسا
َءجآُءوا َءى َءو َءل ِه َءع ٍم َءقِميِص َءد ِذٍب ِب َءل َءك َءلْت َءبسسْل َءقسسا ّو ُكسسْم َءسسس ُكْم َءل ُفُسسس ًا َءأن َءأْمسسر

ْبٌر َءصسسسسس ّلسسسسسُه َءجِميسسسسسٌل َءف َءعاُن َءوال َءت ْلُمْسسسسسس َءى ا َءلسسسسس َءن َءمسسسسسا َءع  َءتِصسسسسسُفو
ًا تعالى يقول    في ألقوه ما بعد يوسف إخوة اعتمده الذيِ عن مخبر

ويظهسسرون يبكسسون الليسسل ظلمسسة في أبيهم إلى رجعوا الجب, ثم غيابة
عمسسا معتسسذرين لبيهم, وقسسالوا ويتغممون يوسف على والجزع السف

عنسسد يوسسسف نترامى, {وتركنا نستبق} أيِ ذهبنا {إنا زعموا فيما وقع
جسسزع قسسد كسسان الذيِ الذئب}, وهو وأمتعتنا, {فأكله ثيابنا متاعنا} أيِ

ادقين} كنسا ولسو لنسا بمسؤمن أنست عليسه. وقسوله: {ومسا وحذر منه ص
ل أنسسك نعلسسم يحسساولونه, يقولسسون: ونحسسن مسسا تقريسسر في عظيم تلطف
فسي تتهمنسا وأنست صسادقين, فكيسف عندك كنا لو هذه والحالة تصدقنا

فسسي معسسذور السسذئب, فسسأنت الذئب, فأكله يأكله أن خشيت ذلك, لنك
{وجسساءوا هذا أمرنا في لنا اتفق ما وقع, وعجيب ما لغرابة لنا تكذيبك

السستي الفعسسال من مفترى, وهذا مكذوب كذب} أيِ بدم قميصه على
سسسخلة إلسسى عمدوا أنهم المكيده, وهو من عليه تمالئوا ما بها يؤكدون

يوسف ثوب ولطخوا واحد, فذبحوها وغير والسديِ مجاهد ذكره فيما
مسن أصسابه الذئب, وقد فيه أكله الذيِ قميصه هذا أن بدمها, موهمين

نسسبي علسسى الصسسنيع هسسذا يرج لم يخرقوه, فلهذا أن نسوا دمه, ولكنهم
ًا لهم قال يعقوب, بل الله نفسسسه فسسي وقسسع ما إلى كلمهم عن معرض
ّولت {بل عليه لبسهم من ًا أنفسسسكم لكسسم س جميسسل} أيِ فصسسبر أمسسر

ًا فسأصبر ً صبر يفرجسسه حسستى عليسسه اتفقتم الذيِ المر هذا على جميل
مسا علسى تصسفون} أيِ مسا علسى المسستعان {والله ولطفه بعونه الله

والمحسسسسسسسسسسسسسسال. الكسسسسسسسسسسسسسسذب مسسسسسسسسسسسسسسن تسسسسسسسسسسسسسسذكرون
عبسساس ابسسن جسسبير, عسسن بسسن سسعيد سسسماك, عسسن عن الثوريِ وقال  

لخسسرق السسسبع أكلسسه كسسذب} قسسال: لسسو بسسدم قميصسسه علسسى {وجسساءوا
واحسسد. وقسسال وغيسسر وقتسسادة والحسسسن الشسسعبي قسسال القميسسص, وكسسذا
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عبسسد عسسن هشسسيم فيسسه. وروى جسسزع ل السسذيِ الجميسسل مجاهسسد: الصسسبر

اللسسه رسسسول جبلسسة, قسسال: سسسئل أبي بن حبان يحيى, عن بن الرحمن
ل جميسسل} فقسسال: صسسبر قسسوله: {فصسسبر عسسن وسسسلم عليسسه الله صلى

بعسض الثوريِ, عسسن الرزاق: قال عبد مرسل. وقال فيه, وهذا شكوى
بمصسسيبتك, بوجعك, ول تحدث ل الصبر: أن من قال: ثلث أنه أصحابه

حسستى الفسسك فسسي عائشسسة حسسديث ههنا البخاريِ وذكر نفسك تزكي ول
ً ولكم لي أجد ل قولها: والله ذكر يوسف: {فصبر أبو قال كما إل مثل

تصسسسسسسسفون}. مسسسسسسسا علسسسسسسسى المسسسسسسسستعان واللسسسسسسسه جميسسسسسسسل

َءءْت َءجا َءو ٌة **  َءر ّيا ْا َءس ُلو َءس َءأْر ُهسْم َءف َءد ِر َءى َءوا َءل ْد َءأ ُه َءفسس َءو ْلس َءل َءد َءى َءقسسا َءر ُبْشسس َءذا َءي َءهـَس
َءٌم ُه ُغل َءسّرو َءأ َءعًة َءو َءضا ّلُه ِب ِليٌم َءوال َءما َءع َءن ِب ُلو َءم ْع ُه َءي ْو َءر َءشسس َءو َءمسسٍن *   َءث َءبْخسسٍس ِب

َءم ِهسسسسسسس َءرا ٍة َءد َءد ُدو ْعسسسسسسس ْا َءم ُنو َءكسسسسسسسا ِه َءو َءن ِفيسسسسسسس َءن ِمسسسسسسس ِدي ِهسسسسسسس  الّزا
ًا تعالى يقول   إخوته ألقاه حين السلم عليه ليوسف جرى عما مخبر

ًا الجب ذلك في وتركوه ًا, فمكث وحيد فيمسسا أيسسام ثلثة البئر في فريد
إخسسوته ألقسساه إسسسحاق: لمسسا بسسن محمسسد عياش, وقسسال بن بكر أبو قاله

بسسه, يصسسنع ومسسا يصسسنع مسساذا ذلسسك, ينظسسرون يسسومهم البئر حول جلسوا
ًا سيارة, فنزلوا له الله فساق واردهسسم السسبئر, وأرسسسلوا تلسسك من قريب

فيهسسا, دلسسوه وأدلسسى السسبئر ذلسسك جاء الماء, فلما لهم يتطلب الذيِ وهو
بسسه, وقسسال: {يسسا واستبشسسر فسسأخرجه فيهسسا السلم عليه يوسف تشبث
أنسسه السسسديِ بشسسرايِ, فزعسسم يسسا القراء بعض غلم}. وقرأ هذا بشرى

ًا دلسسوه أدلسسى الذيِ الرجل ذلك رجل, ناداه اسم أصسساب أنسسه لسسه معلمسس
ًا, وهذا هسسذه تفسسسير إلسسى يسبق لم لنه غريب السديِ من القول غلم

معنسسى أعلسسم, وإنمسسا عبسساس, واللسسه ابن عن رواية في إل بهذا القراءة
أضسساف قسسد الخرى, ويكون القراءة إلى يرجع النحو هذا على القراءة
العرب: تقول كما يريدها الضافة, وهو ياء وحذف نفسه إلى البشرى

الكسسسر الضافة, ويجسسوز حرف أقبل, بحذف غلم ويا اصبريِ نفس يا
بشسسرايِ, واللسسه يسسا الخرى القراءة منه, وتفسرها والرفع, وهذا حينئذ

أعلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم.
السسسيارة بقيسسة من الواردون وأسره بضاعة} أيِ وقوله: {وأسروه  

يشسساركوهم أن مخافسسة المسساء أصحاب من وتبضعناه وقالوا: اشتريناه
قسسول, جريسسر: هسسذا وابسسن والسسسديِ مجاهسسد خبره, قسساله علموا إذا فيه

إخسسوة بضسساعة} يعنسسي قوله: {وأسسسروه عباس ابن عن العوفي وقال
شسسأنه يوسسسف أخسساهم, وكتسسم يكسسون أن شأنه, وكتمسسوا أسروا يوسف
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القوم, فنادى لوارد إخوته فذكره البيع إخوته, واختار يقتله أن مخافة

إخسسسسسوته. فبسسسسساعه غلم} يبسسسسساع هسسسسسذا بشسسسسسرى {يسسسسسا أصسسسسسحابه
يوسسسف إخوة يفعله بما عليم يعملون} أيِ بما عليم وقوله: {والله  

وقسسدر حكمسسة لسسه ودفعسسه, ولكسسن ذلك تغيير على قادر ومشتروه, وهو
والمسسر الخلسسق لسسه {أل وقضسساه قسسدره مسسا ليمضسسي ذلك سابق, فترك

اللسسه صلى محمد لرسوله تعريض هذا العالمين} وفي رب الله تبارك
علسسى قسسادر لسسك, وأنسسا قومسسك بسسأذى عسسالم بسسأني له وإعلم وسلم عليه

والحكسسم العاقبسسة لسسك أجعسسل ثسسم لهسسم سسسأملي عليهسسم, ولكنسسي النكار
إخسسسوته. علسسسى والعاقبسسسة الحكسسسم ليوسسسسف جعلسسست عليهسسسم, كمسسسا

تعالى: وبسساعه معدودة} يقول دراهم بخس بثمن وقوله: {وشروه  
النقسسص, كمسسا والبخسسس: هسسو وعكرمسسة مجاهد قليل. قاله بثمن إخوته

ًا يخاف تعالى: {فل قال ًا} أيِ ول بخس بثمسسن إخسسوته عنه اعتاض رهق
فيسسه, رغبسة لهسم ليس أيِ الزاهدين من فيه كانوا ذلك قليل, ومع دون
والضحاك: إن ومجاهد عباس ابن لجابوا. قال شيء بل سئلوه لو بل

قتسسادة: يوسسسف. وقسسال إخوة على قوله: {وشروه} عائد في الضمير
مسن فيسه قوله: {وكسانوا أقوى, لن السيارة. والول على عائد هو بل

استبشسسروا السسسيارة السيارة, لن أولئك ل إخوته أراد الزاهدين} إنما
مسسن اشسستروه, فترجسسح لمسسا زاهسسدين فيه كانوا بضاعة, ولو وأسروه به

بقسسوله لخسسوته. وقيسسل: المسسراد هسسو {شروه} إنما في الضمير أن هذا
هسسو ليسسس لكسسن كسسذلك كان وإن {بخس} الحرام. وقيل: الظلم, هذا

حال كل على حرام ثمنه أن أحد كل يعرفه معلوم هذا هنا, لن المراد
فهسسو الرحمسسن خليسسل ابسسن نسسبي ابسسن نسسبي ابسسن نسسبي لنه أحد كل وعلى

بسسالبخس هنسسا المراد الكريم, وإنما ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم
هسسذا بسساعوه, ومسسع وقسسد إخسسوته إنهسسم كلهما, أيِ أو الزيوف أو الناقص
رضي مسعود ابن معدودة}, فعن {دراهم قال الثمان, ولهذا بأنقص

ًا, وكذا بعشرين عنه: باعوه الله البكسالي ونسوف عباس ابن قال درهم
درهميسسن. درهميسسن اقتسسسموها العوفي, وزاد وعطية وقتادة والسديِ

ًا. وقسسال وعشسسرون مجاهسسد: اثنسسان وقسسال إسسسحاق بسسن محمسسد درهمسس
ًا. وقال وعكرمة: أربعون مسسن فيسسه {وكسسانوا قسسوله في الضحاك درهم
وجسسل, عسسز اللسسه عنسسد ومنزلتسسه نبوته يعلموا لم أنهم الزاهدين} وذلك

منسسه لهم: اسسستوثقوا ويقولون يتبعونهم جعلوا باعوه مجاهد: لما وقال
فاشسستراه ؟ وليبشسسر يبتسساعني فقسسال: مسسن بمصسسر وقفوه يأبق, حتى ل

ًا. وكسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسان الملسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسك مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسلم
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َءل َءقا َءو ِذيِ **  ّل ُه ا َءرا َءت َءر ِمسسن اْشسس ِه ّمْصسس ِتسس َءأ َءر ِرِمسسي لِْم ْك ُه َءأ َءوا ْثسس َءى َءم َءسسس َءأن َءع

َءنآ َءع َءف ْو َءين ُه َءأ َءذ ّتِخ ًا َءن َءلد َءك َءو ِل َءذ َءكسس ّنسسا َءو ّك َءف َءم ُيوُسسس َءمسسُه الْرِض ِفسسي ِل ّل َءع ُن ِل ِمسسن َءو
ِويِل ْأ ِديِث َءت َءحا ّلُه ال ِلٌب َءوال َءى َءغا َءل ِه َءع ِر ِكّن َءأْم َءلـَ َءر َءو َءث ْك ّناِس َءأ َء ال َءن ل َءلُمو ْع * َءي
َءلّمسسا َءغ َءو َءلسس ُه َءب ّد ُه َءأُشسس َءنسسا ْي َءت ًا آَ ْكمسس ًا ُح ْلمسس َءك َءوِع ِل َءذ َءكسس ِزيِ َءو َءن َءنْجسس ِني ْلُمْحِسسس  ا

اشتراه الذيِ له قيض أنه السلم عليه بيوسف بألطافه تعالى يخبر  
الخيسسر فيسسه به, وتوسم أهله وأكرمه, وأوصى به اعتنى حتى مصر من

نتخسسذه أو ينفعنسسا أن عسسسى مثسسواه {أكرمسسي لمرأتسسه والصلح, فقسسال
ًا} وكان العوفي الوزير. حدثنا وهو عزيزها مصر من اشتراه الذيِ ولد

إسسسحاق: اسسسمه بسسن محمد قطفير, وقال اسمه وكان عباس ابن عن
الملسسك مصر, وكسسان خزائن على العزيز, وكان وهو روحيب بن أطفير
راعيسسل امرأته العماليق, قال: واسم من رجل الوليد بن الريان يومئذ
ًا, إسحاق بن محمد زليخا, وقال غيره: اسمها رعائيل, وقال بنت أيض
السذيِ عبساس: كسان ابسن صسالح, عسن أبي السائب, عن بن محمد عن

إبراهيسسم, بسسن مسسديان بسسن عنقسسا بن بويب بن دعر بن مالك بمصر باعه
مسسسعود بن الله عبد عن عبيدة أبي عن إسحاق أبو أعلم. وقال فالله

لمرأتسسه: {أكرمسسي قال حين مصر ثلثة: عزيز الناس قال: أفرس أنه
َءية, وأبو أبت {يا لبيها قالت التي مثواه}, والمرأة بكسسر استأجره} ال

عنهمسسا. يقسسول اللسسه رضسسي الخطسساب بسسن عمر استخلف حين الصديق
فسسي ليوسسسف مكنسسا {كسسذلك إخسسوته مسسن يوسسسف أنقسسذنا تعسسالى: كمسسا

الحسسساديث}. تأويسسسل مسسسن {ولنعلمسسسه مصسسسر بلد الرض} يعنسسسي
أمره} أيِ على غالب {والله الرؤيا تعبير والسديِ: هو مجاهد قال  

ًا أراد إذا سسسواه. لمسسا الغسسالب هسسو يخالف, بل ول يمانع ول يرد فل شيئ
لما فعال أمره}: أيِ على غالب قوله: {والله في جبير بن سعيد قال

حكمته يدرون يعلمون} يقول: ل ل الناس أكثر يشاء. وقوله: {ولكن
يوسسسف بلسسغ} أيِ يريسسد, وقسسوله: {ولمسسا لمسسا وفعله وتلطفه خلقه في

ًا {آَتينسساه خلقسسه وتسسم عقلسسه اسسستكمل {أشده} أيِ السلم عليه حكمسس
ًا} يعني نجسسزيِ {وكسسذلك القسسوام أولئسسك بين بها حباه أنه النبوة وعلم

ًا كان إنه المحسنين} أيِ ً عمله في محسن تعسسالى, اللسسه بطاعسسة عامل
عبسساس ابسسن أشسسده, فقسسال فيها بلغ التي المدة مقدار في اختلف وقد

وثلثسسون. عبسساس: بضسسع ابن سنة. وعن وثلثون وقتادة: ثلث ومجاهد
عكرمسة: سنة. وقال الحسن: أربعون الضحاك: عشرون, وقال وقال

بسسن سسسعيد سسسنة. وقسسال السديِ: ثلثون سنة. وقال وعشرون خمس
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أسسسلم بسسن زيد بن وربيعة مالك المام سنة. وقال عشرة جبير: ثماني

أعلسسسم. ذلسسسك, واللسسسه غيسسسر الحلسسسم, وقيسسسل والشسسسعبي: الشسسسد

ْتُه َءد َءو َءرا َءو ِتي **  ّل َءو ا َءها ِفي ُه ِت ْي ِه َءعن َءب ْفِس َءقِت ّن ّل َءغ َءب َءو َءوا ْب َءلْت ال َءقسسا َءت َءو ْيسس َءه
َءك َءل َءل َءذ َءقا َءعسسا ِه َءم ّلسس ّنسسُه ال َءي ِإ ّبسس َءن َءر َءسسس َءيِ َءأْح َءوا ْثسس ّنسسُه َءم َء ِإ ِلسسُح ل ْف َءن ُي ِلُمو ّظسسا  ال
بمصر, وقد بيتها في يوسف كان التي العزيز امرأة عن تعالى يخبر   

علسسى حسساولته نفسسه, أيِ عسسن وبسسإكرامه, فراودتسسه بسسه زوجهسسا أوصاها
ًا أحبته انها إليها, وذلك ودعته نفسه ًا حب وبهائه, وحسنه لجماله شديد

إلسسى ودعتسسه البسسواب عليسسه وغلقسست لسسه تجملسست أن على ذلك فحملها
المتنسساع, و{قسسال أشسسد ذلسسك مسسن لك} فسسامتنع هيت نفسها, {وقالت

السسسيد علسسى السسرب يطلقون مثوايِ} وكانوا أحسن ربي إنه الله معاذ
فل إلسسي منزلسسى, وأحسسسن أيِ مثسسوايِ أحسن ربي بعلك إن الكبير, أيِ

مجاهسسد ذلسسك الظالمون}, قال يفلح ل {إنه أهله في بالفاحشة أقابله
قسسوله: فسسي القسسراء اختلسسف وغيرهم. وقد إسحاق بن ومحمد والسديِ

التاء, وقسسال وفتح الياء وإسكان الهاء بفتح كثيرون لك} فقرأه {هيت
نفسسسها. وقسال إلسى تسدعوه أنها واحد: معناه وغير ومجاهد عباس ابن

لك, هلم لك, تقول عباس: هيت ابن عن والعوفي طلحة أبي بن علي
عبيد بن عمرو وقتادة. قال والحسن وعكرمة حبيش بن زر قال وكذا
السسديِ: هيست عليسك. وقسال بالسريانية, أيِ كلمة الحسن: وهي عن

تسسدعوه عربية لغة مجاهد: هي بالقبطية. وقال لك, وهي هلم لك, أيِ
بالحورانيسسة. لسسك هلم لك, أيِ عكرمة: هيت البخاريِ: وقال بها. وقال

ًا. ذكسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسره وهكسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسذا معلقسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
الواسطي, سهل بن أحمد جرير: حدثني بن جعفر المام أسنده وقد  

عكرمسسة عسسن الجسسزريِ عربسسي بسسن النضسسر عيسى, حدثنا بن قرة حدثنا
لسسك, قسسال: هسسي لسسك} قسسال: هلسسم قوله: {هيت في عباس ابن مولى

يحكسسي الكسسسائي سسسلم: وكسسان بن القاسم عبيد أبو بالحورانية, وقال
وقعسست حسسوران لهسسل لغسسة لك, ويقول: هسسي هيت القراءة, يعني هذه
ًا عبيدة: سألت أبو تعال. وقال الحجاز, ومعناها أهل إلى ًا شيخ عالمسس
جريسسر ابن المام يعرفها, واستشهد لغتهم أنها حوران, فذكر أهل من

عنسسه: اللسسه رضي طالب أبي بن لعلي الشاعر بقول القراءة هذه على
أتينسسسسسسسسا إذا العسسسسسسسسراق أذى المؤمنسسسسسسسسسسين أميسسسسسسسسر أبلسسسسسسسسغ

هيتسسسسسسسسسا فهيسسسسسسسسست إليسسسسسسسسسك وأهلهعنسسسسسسسسسق العسسسسسسسسسراق إن
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الهسساء بكسسسر لسسك هئسست آَخسسرون ذلسسك واقترب, وقسسرأ يقول: فتعال  

بسسالمر هئسست القائسسل قسسول مسسن لسسك تهيأت التاء, بمعنى وضم وبالهمز
عبسسد وأبسسو عبسساس القسسراءة: ابسسن هسسذه عنسسه روى هئسسة, وممسسن أهيسسء

بمعنسسى يفسسسرها وقتادة, وكلهسسم وعكرمة وائل وأبو السلمي الرحمن
هسسذه ينكسسران والكسسسائي عمسسرو أبسسو جرير: وكان ابن لك. قال تهيأت

التاء, وهي وكسر الهاء بفتح إسحاق: هيت بن الله عبد القراءة, وقرأ
وضسسم الهسساء بفتسسح هيسست المدينسسة أهل عامة منهم آَخرون غريبة, وقرأ

الشسسسسسسسسسسسسسسساعر: قسسسسسسسسسسسسسسسول التسسسسسسسسسسسسسسساء, وأنشسسسسسسسسسسسسسسسد
هيسسست العشسسسيرة مسسسن داع ماقسسسال إذا بالبعسسسدين قسسسومي ليسسسس

وائل, قسسال: أبي العمش, عن الثوريِ, عن الرزاق: أنبأنا عبد قال  
كمسسا متقسساربين, فسساقرءوا القراء: سمعتهم سمع وقد مسعود ابن قال

أحسسدكم: هلسسم كقسسول هسسو والختلف, وإنمسسا والتنطسسع علمتسسم, وإيسساكم
ًا إن الرحمسسن عبد أبا لك, فقال: يا الله: هيت عبد قرأ وتعال. ثم ناسسس
إلسسّي. وقسسال أحب علمت كما أقرأها الله: أن عبد هيت. قال يقرءونها

أبسسي منصسسور, عسسن عسسن عيينسسة ابن وكيع, حدثنا ابن جرير: حدثني ابن
ًا مسسسروق: إن لسسه لسسك, فقسسال اللسسه: هيسست عبسسد وائل, قال: قال ناسسس
إلسسّي, أقرئت, أحسسب كما أقرأ فإني لك, فقال: دعوني يقرءونها: هيت

ًا: حدثني وقال عسسن شعبة إياس, حدثنا أبي بن آَدم المثنى, حدثنا أيض
نهمسسز. والتاء, ول الهاء بنصب لك مسعود, قال: هيت ابن شقيق, عن

التسساء. قسسال الياء, وضسسم الهاء, وإسكان بكسر لك آَخرون: هيت وقال
تسسؤنث, بسسل تجمسسع, ول تثنسسى, ول ل المثنسسى: هيسست بسسن معمر عبيد أبو

لكسسم, وهيسست لسسك, وهيسست واحد, فيقسسال: هيسست بلفظ الجميع يخاطب
لهسسسسسسسسسسسن. لكسسسسسسسسسسسن, وهيسسسسسسسسسسست لكمسسسسسسسسسسسا, وهيسسسسسسسسسسست

ْد َءق َءل َءو ِه َءهّمْت **  َءهّم ِب َءها َءو ْولَ ِب َءأى َءأن َءل َءن ّر َءها ِه ُبْر ّب َءك َءر ِل َءذ َءف َءك ِر َءنْصسس ْنسسُه ِل َءع
َءء َءو َءء الّسسسسسسس َءشسسسسسسآ َءفْح ْل ّنسسسسسسُه َءوا َءنسسسسسسا ِمسسسسسسْن ِإ ِد َءبا َءن ِع َءلِصسسسسسسي ْلُمْخ  ا

ابن عن رويِ المقام, وقد هذا في وعباراتهم الناس أقوال اختلفت  
رواه مسسا ذلك في السلف من وطائفة جبير بن وسعيد ومجاهد عباس

حسسديث خطسسرات بها بهمه أعلم. وقيل: المراد وغيره, والله جرير ابن
ههنسا البغسسويِ أورد التحقيسسق, ثسسم أهل بعض عن البغويِ النفس, حكاه

اللسسه رضسسي هريسسرة أبي همام, عن معمر, عن عن الرزاق عبد حديث
تعالى: الله وسلم: «يقول عليه الله صلى الله رسول عنه. قال: قال

بعشر له فاكتبوها عملها حسنة, فإن له فاكتبوها بحسنة عبديِ هم إذا
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مسسن تركهسسا حسسسنة, فإنمسسا فاكتبوها يعملها فلم بسيئة هم أمثالها, وإن

فسسي مخسسرج الحسسديث بمثلهسسا», وهسسذا فاكتبوهسسا عملهسسا جرائسسي, فسسإن
بضسسربها. وقيسسل: منهسسا. وقيسسل: هسسم هسسذا كسسثيرة ألفاظ وله الصحيحين

بهسسا, يهسسم فلسسم أيِ ربه برهان رأى أن لول بها زوجة. وقيل: هم تمناها
وغيسسره. وأمسسا جريسسر ابن العربية, حكاه حيث من نظر القول هذا وفي

ًا, فعن أقوال ففيه رآَه الذيِ البرهان ومجاهسسد وسسسعيد عباس ابن أيض
صسالح وأبسي وقتسادة والحسسن سسيرين بسن ومحمسد جسبير بسن وسعيد

عليسسه يعقسسوب أبيسسه صورة وغيرهم: رأى إسحاق بن ومحمد والضحاك
ًا السلم فسسي روايسسة: فضسسرب فسسي عنسسه بفمه. وقيل أصبعه على عاض

يعنسسي الملسسك خيسسال عبسساس: رأى ابن عن العوفي يوسف. وقال صدر
هسسو بعضسسهم: إنمسسا عسسن حكاه فيما إسحاق بن محمد قال سيده, وكذا

البسسسسسساب. مسسسسسسن دنسسسسسسا حيسسسسسسن سسسسسسسيده قطفيسسسسسسر خيسسسسسسال
مسودود, أبسسي عسسن وكيسسع كريسسب, حسسدثنا أبسو جرير: حسسدثنا ابن وقال  

إلسسى رأسسسه يوسسسف رفسسع القرظسسي. قسسال كعب بن محمد من سمعت
كسسان إنسه الزنسسا تقربسسوا {ول السسبيت حائط في كتاب البيت, فإذا سقف

بسسن محمسسد عسسن المسسدني معشسسر أبو رواه سبيلً}, وكذا وساء فاحشة
صسسخر, أبي يزيد, عن بن نافع وهب: أخبرني بن الله عبد كعب. وقال

ثلث يوسسسف رآَه السسذيِ البرهسسان يقسسول: فسسي القرظسسي قال: سمعت
َءية, وقوله: {وما عليكم {إن الله كتاب من آَيات تكسسون لحافظين} ال
َءية, وقوله: {أفمن في كسسسبت} بما نفس كل على قائم هو شأن} ال
رابعسسة آَيسسة القرظسسي, وزاد قول مثل يقول هلل أبا نافع: سمعت قال
الجسسدار في الله كتاب من آَية رأى الوزاعي الزنا}. وقال تقربوا {ول
مسسن آَيسسة رأى يقسسال: إنسسه أن جرير: والصواب ابن ذلك. قال عن تنهاه
يعقسسوب, صسسورة يكسسون أن بسه, وجسسائز هسسم كسسان عما تزجره الله آَيات

ًا رآَه مسسا يكسسون أن الملسسك, وجسسائز صسسورة يكون أن وجائز مسسن مكتوبسس
ذلسسك, مسسن شسسيء تعييسسن علسسى قاطعسسة حجسسة ذلسسك, ول عسسن الزجسسر

عنسسه لنصرف تعالى. وقوله: {كذلك الله قال كما يطلق أن فالصواب
ًا أريناه كما والفحشاء} أيِ السوء فيسسه, كسسذلك كسسان عما صرفه برهان

المخلصسسين} عبادنا من أموره: {إنه جميع في والفحشاء السوء نقيه
الخيسسار, صسسلوات المصسسطفين المختارين المطهرين المجتبين من أيِ

عليسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه. وسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسلمه اللسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه
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َءقا َءب َءت َءواُس َءب **  َءبا ْل ّدْت ا َءق َءصُه َءو ٍر ِمسسن َءقِمي ُبسس َءيسسا ُد َءف ْل َءأ َءها َءو َءد ّي َءدى َءسسس َءبسساِب َءلسس ْل ا

َءلْت ُء َءما َءقا َءزآَ َءد َءمْن َءج َءرا أ
َءك َء ِلسس ْه َءأ ًءا ِب َءو ّ ُسسس َءن َءأن ِإل َءج ْو ُيْسسس َءذاٌب َءأ ِليسسٌم َءعسس * َءأ

َءل َءي َءقا ِني ِه ْت َءد َءو ْفِسي َءعن َءرا َءد ّن ِه َءش ٌد َءو ِه َءهسسآ ّمْن َءشا ِل ْه َءن ِإن َءأ َءقِميُصسسُه َءكسسا
ّد ُبٍل ِمن ُق َءقْت ُق َءد َءص َءو َءف ُه َءن َءو َءن ِم ِبي ِذ َءكسا ِإْن ال َءو َءن *   ا ّد َءقِميُصسُه َءك ِمسن ُقس
ٍر ُب َءبْت ُد َءذ َءك َءو َءف ُه َءن ِمن َءو ِقي ِد َءلّما الّصا َءف َءأى *   َءصُه َءر ّد َءقِمي ٍر ِمسسن ُق ُبسس َءل ُد َءقسسا
ّنسسُه ُكّن ِمسسن ِإ ِد ْيسس ُكّن ِإّن َءك َءد ْيسس ِظيسسٌم َءك ُيوُسسسُف َءع ِرْض *   ْعسس َءذا َءعسسْن َءأ َءهـَسس

ِريِ ِف ْغ َءت ِبِك َءواْسسسسسسسس َءذن ّنسسسسسسسِك ِلسسسسسسس َءن ُكنسسسسسسسِت ِإ َءن ِمسسسسسسس ِئي ِط َءخسسسسسسسا ْل  ا
البسساب: يوسسسف إلسسى يسسستبقان خرجسسا حيسسن حالهما عن تعالى يخبر  

ذلسك أثنسساء فسسي السسبيت, فلحقتسسه إلسسى ليرجسسع تطلبسسه هسسارب, والمسسرأة
ْته من بقميصه فأمسكت ّد ًا ورائه, فق ًا, يقال: إنه قد عنه سقط فظيع

ًا يوسف واستمر ًا, وهي هارب زوجهسسا وهو سيدها أثره, فألفيا في ذاهب
وكيسسدها, وقسسالت بمكرهسسا فيسسه هسسي مما خرجت ذلك الباب, فعند عند

بأهلسسك أراد مسسن جسسزاء {مسسا بسسدائها يوسسسف وقاذفسسة متنصسسلة لزوجهسسا
ًا} أيِ أليسسم} أيِ عذاب يحبس, {أو يسجن} أيِ أن {إل فاحشة سوء

ًا يضرب ًا ضرب ًا. فعند شديد السسسلم عليسسه يوسسسف انتصسسر ذلسسك موجع
ًا مسسن به رمته مما بالحق, وتبرأ ًا الخيانسسة, و{قسسال} بسسار {هسسي صسسادق

قميصسسه قسسدت حتى إليها تجذبه اتبعته أنها نفسي} وذكر عن راودتني
ّد قميصه كان إن أهلها من شاهد {وشهد قسسدامه مسسن قبل} أيِ من ق

دعاها لما يكون نفسها, لنه عن راودها إنه قولها في {فصدقت} أيِ
ّدت في دفعته عليه وأبت {وإن قسسالت مسسا فيصسسح قميصسسه صدره, فقسس
كمسسا يكون الصادقين} وذلك من وهو فكذبت دبر من قد قميصه كان
إليهسسا لسسترده ورائسسه من بقميصه وتطلبته, أمسكت منها هرب لما وقع

صسسغير هو الشاهد: هل هذا في اختلفوا ورائه, وقد من قميصه فقدت
السسرزاق, أخبرنسسا عبسسد السسلف, فقسسال لعلمساء قسسولين علسسى ؟ كسسبير أو

مسسن شسساهد {وشهد عباس ابن عكرمة, عن سماك, عن عن إسرائيل
مليكسسة, أبسسي ابسسن جسسابر, عسسن الثوريِ, عن لحية, وقال ذو أهلها} قال

وعكرمسسة مجاهسسد قسسال الملسسك, وكسسذا خاصسسة من عباس: كان ابن عن
رجلً. كسسان وغيرهم: إنسسه إسحاق بن ومحمد والسديِ وقتادة والحسن

عبسساس: كسسان ابسسن عمها. وقال ابن والسديِ: كان أسلم بن زيد وقال
أخسست بنسست كسسانت زليخسسا أن إسسسحاق ابسسن ذكر الملك. وقد خاصة من

الوليسسسسسسسسسسسسسسسد. بسسسسسسسسسسسسسسسن الريسسسسسسسسسسسسسسسان الملسسسسسسسسسسسسسسسك
أهلهسسا} مسسن شسساهد {وشهد قوله في عباس ابن عن العوفي وقال  

ًا قال: كان يساف بن وهلل هريرة أبي عن رويِ المهد, وكذا في صبي
ًا كسسان أنسسه مزاحسسم بسسن والضسسحاك جبير بن وسعيد والحسن فسسي صسسبي
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جرير: ابن فقال مرفوع حديث فيه ورد جرير: وقد ابن الدار, واختاره

سسسلمة, ابسسن هسسو حمسساد عفسسان, حسسدثنا محمد, حسسدثنا بن الحسن حدثنا
عبسساس, عسسن ابسسن جبير, عسسن بن سعيد عن السائب بن عطاء أخبرني

صسغار» فسسذكر وهسم أربعسة قسال: «تكلسم وسلم عليه الله صلى النبي
عطاء, عسسن سلمة, عن بن حماد عن غيره يوسف, ورواه شاهد فيهم

ماشسسطة صغار: ابسسن وهم أربعة «تكلم قال أنه عباس ابن سعيد, عن
مريسسم». ابسسن جريج, وعيسسسى يوسف, وصاحب فرعون, وشاهد بنت

تعسسالى, ولسسم اللسسه أمسسر مسسن مجاهد: كان عن سليم أبي بن ليث وقال
ًا يكسسسسسسسسسسسن غريسسسسسسسسسسسب. قسسسسسسسسسسسول وهسسسسسسسسسسسذا إنسسسسسسسسسسسسي

ّد قميصه رأى وقوله: {فلما   صدق زوجها تحقق لما دبر} أيِ من ق
هذا إن كيدكن} أيِ من إنه {قال به ورمته قذفته فيما وكذبها يوسف
كيسسدكن جملسسة مسسن بسسه الشاب هذا عرض لطخت الذيِ واللطخ البهت

ًا قال عظيم}, ثم كيدكن {إن مسسا بكتمسسان السسسلم عليسسه ليوسف آَمر
ًا, أيِ هسسذا عسسن اضسسرب هسسذا} أيِ عسسن أعرض {يوسف وقع فل صسسفح

لحسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسد. تسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسذكره
ً العريكسسة لين كان وقد لمرأته لذنبك} يقول واستغفريِ{   أو سسسهل
أيِ لسسذنبك لها: استغفريِ فقال عنه لها صبر ل ما رأت لنها عذرها أنه

بريِسسء هسسو بمسسا قسسذفه ثم الشاب بهذا السوء إرادة من منك وقع الذيِ
}.الخسسسسسسسسسساطئين مسسسسسسسسسسن كنسسسسسسسسسست {إنسسسسسسسسسسك منسسسسسسسسسسه

َءل َءقا َءو ٌة **  َءو ِة ِفي ِنْس َءن ِدي َءم ْل ُة ا َءأ َءر ِز اْم ِزي َءع ْل ُد ا ِو َءرا َءهسسا ُت َءتا ِه َءعسسن َءف ْفِسسس ْد ّن َءقسس
َءها َءف َءغ ًا َءشسس ّبسس ّنسسا ُح َءهسسا ِإ َءرا َءن َءٍل ِفسسي َءل ِبيسسٍن َءضسسل َءلّمسسا ّم َءف َءعْت *   ِهسسّن َءسسسِم ِر ْك َءم ِب
َءلْت َءس ِهّن َءأْر ْي َءل َءدْت ِإ َءتسس ْع َءأ ُهسسّن َءو ًا َءل َءكئسس ّت َءتسسْت ُم ٍة ُكسسّل َءوآَ َءد ُهسسّن َءواِحسس ْن ًا ّم ّكين ِسسس
َءلِت َءقا ِهّن اْخُرْج َءو ْي َءل َءلّما َءع َءنُه َءف ْي َءأ َءنُه َءر َءبْر ْك َءن َءأ ْع ّط َءق ُهّن َءو َءي ِد ْي َءن َءأ ْل ُق َءش َءو ِه َءحا ّل ل

َءذا َءما ًا َءهـَ َءشر َءذآَ ِإْن َءب ّ َءهـَ َءلٌك ِإل ِريٌم َءم َءلْت َءك َءقا ُكّن *   ِل َءذ ِذيِ َءف ّل ِني ا ّن ُت ِه ُلْم ِفي
ْد َءق َءل ّتُه َءو َءود ِه َءعن َءرا ْفِس َءم ّن َءص ْع َءت َءس ِئن َءفا َءل َءعسسْل ّلسسْم َءو ْف ُه َءمسسآ َءي َءنّن آَُمسسُر َءج ُيْسسس َءل

ًا ُكون َءي َءل َءن ّمن َءو ِري َءل الّصاِغ َءقا َءحسسّب الّسسسْجُن َءرّب *   َءلسسّي َءأ َءي ِمّمسسا ِإ ِن َءن ُعو ْد َءيسس
ِه ْيسس َءل ّ ِإ ِإل ِرْف َءو ّنسسي َءتْصسس ُهّن َءع َءد ْيسس ِهسسّن َءأْصسسُب َءك ْي َءل ُكسسن ِإ َءأ َءن َءو َءن ّمسس ِلي ِه َءجسسا ْل * ا

َءب َءجا َءت ّبسسُه َءلسسُه َءفاْسسس َءف َءر َءر َءصسس ْنسسُه َءف ُهّن َءع َءد ْيسس ّنسسُه َءك َءو ِإ ُع ُهسس ِليسسُم الّسسسِمي َءع ْل  ا
وهي المدينة في العزيز, شاع وامرأة يوسف خبر أن تعالى يخبر    

نسسساء المدينسسة} مثسسل فسسي نسسسوة {وقال الناس به تحدث حتى مصر
ذلسسك ويعبسسن السسوزير وهسسو العزيسسز امرأة على والمراء, ينكرن الكبراء

عسسن غلمهسسا تحسساول نفسسسه} أيِ عسسن فتاها تراود العزيز {امرأة عليها
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ًا} أيِ شسسغفها {قد نفسها إلى وتدعوه نفسه إلسسى حبسسه وصسسل قسسد حبسس

الحب عباس: الشغف ابن عن الضحاك غلفه. قال وهو قلبها شغاف
فسسي لنراهسسا «إنا القلب حجاب ذلك, والشغاف دون القاتل, والشغف

عسسن إيسساه ومراودتهسسا فتاهسسا حبها من هذا صنيعها في مبين} أيِ ضلل
الحسسب ذهسسب بعضسسهم: بقسسولهن بمكرهن} قال سمعت نفسه, {فلما

أن يوسسسف, فسسأحببن حسسسن بلغهسسن إسسسحاق: بسسل بن محمد بها, وقال
{أرسلت ذلك ومشاهدته, فعند رؤيته إلى ليتوصلن ذلك يرينه, فقلن
متكسسأ}. قسال لهسن {وأعتسسدت لتضيفهن منزلها إلى دعتهن إليهن} أيِ

وغيرهسم: هسو والسسديِ والحسسن ومجاهد جبير بن وسعيد عباس ابن
بالسكاكين يقطع ما فيه مفارش, ومخاد, وطعام فيه المعد المجلس

ًا} منهسسن واحسسدة كل تعالى: {وآَتت قال ونحوه, ولهذا أترج من سسسكين
{وقسسالت رؤيتسسه على احتيالهن في لهن ومقابلة منها مكيدة هذا وكان
{فلما} خسسرج آَخر مكان في خبأته قد كانت أنها عليهن} وذلك اخرج

قسسدره, شسسأنه, وأجللسسن أعظمسسن أيِ أعظمنسسه أكسسبرنه} أيِ {ورأينسسه
ًا أيديهن يقطعن وجعلن التسسرج يقطعن أنهن يظنن برؤيته, وهن دهش

واحسسد, وعسسن غيسسر بهسسا, قسساله أيديهن حززن أنهن بالسكاكين, والمراد
أعلسسسم. ألقينهسسسا, فسسسالله حسسستى أيسسسديهن وقتسسسادة: قطعسسسن مجاهسسسد

أنفسهن, ثم وطابت أكلن ما بعد لهن قالت أنها واحد غير ذكر وقد  
ًا أيديهن بين وضعت ًا: هل منهن واحدة كل وآَتت أترج فسسي لكن سكين
إليهسسن, اخسسرج أن تسسأمره إليسسه قلن: نعم, فبعثسست ؟ يوسف إلى النظر
ً ليرينسسه يرجسسع أن أمرتسسه أيسسديهن, ثسسم يقطعسسن جعلسسن رأينه فلما مقبل

ًا, فرجع جعلسسن بسساللم أحسسسسن أيديهن, فلما في يحززن وهن ومدبر
؟ أنسسا ألم هسسذا, فكيسسف فعلتن واحدة نظرة من يولولن, فقالت: أنتن

ًا هذا ما لله حاشى {وقلن لهسسا: قلسسن كريسسم} ثسسم ملك إل هذا إن بشر
البشسسر فسسي يرين لم رأينا, لنهن الذيِ هذا بعد لوم من عليك نرى وما

ًا ول شبيهه الحسسسن شطر أعطي قد كان السلم عليه منه, فإنه قريب
اللسسه رسول أن السراء حديث في الصحيح الحديث في ذلك ثبت كما

الثالثسسة, السسسماء فسسي السسسلم عليه بيوسف مر وسلم عليه الله صلى
سسسلمة, عسسن بسسن حماد الحسن» وقال شطر أعطي قد هو «فإذا قال

وسسسلم: عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول أنسسس, قسسال: قسسال ثابت, عسسن
أبسسي الثوريِ, عن سفيان الحسن». وقال شطر وأمه يوسف «أعطي

قسسال: أعطسسي مسسسعود بسسن اللسسه عبسسد الحوص, عسسن أبي إسحاق, عن
ًا, عن إسحاق أبو الحسن. وقال ثلث وأمه يوسف الحسسوص, أبسسي أيض

إذا المسسرأة السسبرق, وكسسانت مثسسل يوسف وجه الله, قال: كان عبد عن

309



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
البصسسريِ الحسسسن بسسه. ورواه تفتتن أن مخافة وجهه غطى لحاجة أتته

ً يوسسسف قسسال: «أعطسسي أنسسه وسسسلم عليسسه الله صلى النبي عن مرسل
«أعطي قال الثلثين», أو الناس الدنيا, وأعطي أهل حسن ثلث وأمه

منصور, عسسن سفيان, عن الثلث». وقال والناس الثلثين وأمه يوسف
فسسأعطي نصسسفين الحسسسن قسسال: قسسسم الجرشسسي ربيعسسة عسسن مجاهسسد
َءخر الحسن, والنصف نصف سارة وأمه يوسف الخلسسق. سسسائر بيسسن ال

السسسلم عليسسه يوسسسف أن السهيلي: معناه القاسم أبو المام وقال  
بيده آَدم خلق الله السلم, فإن عليه آَدم حسن من النصف على كان
جماله, في يوازيه من ذريته في يكن وأحسنها, ولم صورة أكمل على
عنسسد النسسسوة هسسؤلء قسسال حسنه, فلهذا شطر أعطي قد يوسف وكان
هسسذا {مسسا اللسسه واحسسد: معسساذ وغيسسر مجاهسسد لله}. قسسال {حاشى رؤيته

ًا}, وقرأ إل هسسذا {إن بشسسراء بمشسسترى أيِ بشريِ هذا ما بعضهم بشر
إليهن معتذرة هذا فيه} تقول لمتنني الذيِ فذلكن * قالت كريم ملك
نفسسسه عسسن راودتسسه وكمسساله, {ولقسسد لجمسساله يحسسب أن حقيق هذا بأن

الظسساهر جمسساله رأيسسن بعضسسهم: لمسسا فسسامتنع. قسسال فاستعصسسم} أيِ
هسسذا مسسع العفسسة عنهسسن, وهسسي تخفسسى السستي الحسسسنة بصسسفاته أخبرتهن

ًا ليسسسجنن آَمسسره ما يفعل لم {ولئن تتوعده قالت الجمال, ثم وليكونسس
شسسرهن مسسن السسسلم عليسسه يوسسسف استعاذ ذلك الصاغرين} فعند من

مسسن إليسسه} أيِ يسسدعونني ممسسا إلي أحب السجن رب وكيدهن, و{قال
إلسسى وكلتنسسي إن إليهن} أيِ أصب كيدهن عني تصرف {وإل الفاحشة

ًا لهسسا أملسسك ول قسسدرة منها لي فليس نفسي ًا ول ضسسر بحولسسك إل نفعسس
{أصسسب نفسي إلى تكلني التكلن, فل وعليك المستعان وقوتك, أنت

َءيسسة, وذلسسك له فاستجاب الجاهلين من وأكن إليهن يوسسسف أن ربه} ال
أشسسد منهسسا فسسامتنع عظيمسسة, وحمسساه عصسسمة الله عصمه السلم عليه

أنه الكمال مقامات غاية في ذلك, وهذا على السجن المتناع, واختار
مصسسر, عزيسسز امسسرأة سسسيدته, وهسسي تسسدعوه وكمسساله وجماله شبابه مع

ذلسسك مسسن والرياسسسة, ويمتنسسع والمسسال الجمسسال غايسسة في هذا مع وهي
ًا ذلسسسك علسسسى السسسسجن ويختسسسار ثسسسوابه. ورجسسساء اللسسسه مسسسن خوفسسس

قال: وسلم عليه الله صلى الله رسول أن الصحيحين في ثبت ولهذا  
عسسادل, وشسساب ظله: إمام إل ظل ل يوم ظله في الله يظلهم «سبعة

حسستى منسسه خسسرج إذا بالمسسسجد معلسسق قلبه الله, ورجل عبادة في نشأ
عليسسه, ورجسسل وتفرقسسا عليسسه اجتمعسسا اللسسه في تحابا إليه, ورجلن يعود

يمينسسه, ورجسسل أنفقسست مسسا شماله تعلم ل حتى فأخفاها بصدقة تصدق
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ذكسسر اللسسه, ورجسسل أخسساف فقال: إني وجمال منصب ذات امرأة دعته

ًا اللسسسسسسسسسسسسسسسه عينسسسسسسسسسسسسسسساه». ففاضسسسسسسسسسسسسسسست خاليسسسسسسسسسسسسسسس

ُثسسّم َءدا **  ُهسسْم َءبسس ِد ّمسسن َءل ْعسس ْا َءمسسا َءب ُو َءأ َءيسساِت َءر َء ّنُه ال ُن َءيْسسسُج َءى َءل ّتسس  ِحيسسٍن َءح
يسسسجنونه أنهسسم رأوه فيمسسا المصلحة من لهم ظهر تعالى: ثم يقول  
َءيسسات, وظهسسرت براءتسسه عرفوا ما بعد مدة, وذلك إلى حين, أيِ إلى ال

إنمسسا س أعلم والله س ونزاهته, وكأنهم عفته في صدقه على الدلة وهي
ًا الحديث شاع لما سجنوه سسسجنوه وأنهسسم نفسها عن راودها أنه إيهام

مسسن امتنسسع المسسدة آَخسسر فسسي الكسسبير الملسسك طلبه لما ذلك. ولهذا على
ذلك, تقرر الخيانة. فلما من إليه نسب مما براءته تتبين حتى الخروج

أنهسسم السديِ وسلمه. وذكر عليه الله صلوات العرض نقي وهو خرج
فيفضسسحها. عرضسسه حقه, ويسسبرأ في منها كان ما يشيع لئل سجنوه إنما

َءل َءخ َءد َءو َءعُه **  َءن َءم َءن الّسْج َءيا َءت َءل َءف َءمآ َءقسسا ُه ُد َءحسس َءي َءأ ّنسس َءي ِإ ِنسس َءرا أ
ْعِصسسُر َء ًا َءأ َءخْمسسر

َءل َءقا َءخُر َءو َء ّني ال َءي ِإ ِن َءرا أ
َءق َءأْحِمُل َء ْو ْأِسي َءف ًا َءر ْبز ُكسسُل ُخ ْأ ْيسسُر َءت ّط ْنسسُه ال َءنسسا ِم ْئ ّب َءن

ِه ِل ِوي ْأ َءتسسسسسسسسسسس ّنسسسسسسسسسسسا ِب َءك ِإ َءرا َءن َءنسسسسسسسسسسس َءن ِمسسسسسسسسسسس ِني ْلُمْحِسسسسسسسسسسسس  ا
َءخر ساقي أحدهما قتادة: كان قال   بن محمد خبازه. قال الملك, وال

َءخسسر نبسسوا الشسسراب علسسى السسذيِ اسسسم إسحاق: كسسان مجلسسث. قسسال وال
َء أنهمسسا تسسوهم أنسسه إياهمسسا الملك حبس سبب السديِ: كان علسسى تمسسال

فسسي اشسستهر قسسد السلم عليه يوسف وشرابه, وكان طعامه في سمه
السسسمت, وكسسثرة الحسسديث, وحسسسن والمانة, وصسسدق بالجود السجن

إلسسى والحسسسان التعسسبير وسلمه. ومعرفسسة عليه الله العبادة, صلوات
هسذان دخسل بحقسوقهم. ولمسا مرضاهم, والقيام السجن, وعيادة أهل

ًا وأحباه به تآلفا السجن إلى الفتيان ًا حب لقسسد لسسه: واللسسه وقسسال شسسديد
ًا أحببناك ًا. قال: بارك حب دخسسل إل أحسسد أحبنسسي ما فيكما, إنه الله زائد

بسسسببها, الضسسرر علسسّي فسسدخل عمسستي ضسسرر, أحبتنسسي محبتسسه من علّي
فكسسذلك, فقسسال: العزيسسز امسسرأة بسسسببه, وأحبتنسسي فأوذيت أبي وأحبني

ًا رأيا إنهما ذلك, ثم إل نستطيع ما والله يعصسسر أنه الساقي فرأى منام
ًا ًا, وكذلك يعني خمر مسسسعود: إنسسي بسسن اللسسه عبسسد قسسراءة في هي عنب

ًا. أعصسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسر أرانسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسي عنبسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
هسارون, عسن بن يزيد سنان, عن بن أحمد عن حاتم أبي ابن ورواه  

قرأهسسا: أنسسه مسسسعود ابن وهب, عن بن زيد العمش, عن شريك, عن
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ًا: وقال أعصر ًا} يعنسسي أعصر أراني {إني قوله في الضحاك عنب خمسسر

ًا, قال: وأهل ًا, وقال العنب يسمون عمان عنب ه: عكرمة: قسال خمر ل
فخسسرج عنسسب, فنبتسست مسسن حبة غرست أني النائم يرى فيما رأيت إني
السسسجن في الملك, فقال: تمكث سقيتهن ثم عناقيد, فعصرتهن فيها
ًا, وقال فتسقيه تخرج ثم أيام ثلثة َءخر خمر أرانسسي {إني الخباز وهو ال

ًا رأسي فوق أحمل َءية, والمشهور نبئنا الطيرمنه تأكل خبز بتأويله} ال
ًا رأيسسا أنهمسسا ذكرنسساه ما الكثرين عند ابسسن تعسسبيره. وقسسال وطلبسسا منامسس

القعقسساع بن عمارة عن جرير قال: حدثنا حميد وابن وكيع جرير: حدثنا
يوسسسف صسساحبا رأى قسسال: مسسا مسسسعود بسسن اللسسه عبد عن إبراهيم عن

ًا, إنمسسسسسسسسا ًا كسسسسسسسسان شسسسسسسسسيئ عليسسسسسسسسه. ليجربسسسسسسسسا تحالمسسسسسسسس

َءل َءقا َء **  َءما ل ُك ِتي ْأ َءعاٌم َءي ِه َءط ِن َءقسسا َءز ّ ُتْر َءمسسا ِإل ُك ُت ْأ ّب ِه َءن ِل ِوي ْأ َءتسس َءل ِب ْبسس َءمسسا َءأن َءق ُك ِتي ْأ َءي
َءما ُك ِل ِني ِمّما َءذ َءم ّل َءي َءع ّب ّنسسي َءر ْكسسُت ِإ َءر َءة َءت ّلسس ٍم ِم ْو ّ َءقسس َءن ل ُنسسو ْؤِم ِه ُي ّل ُهسسْم ِبسسال َءو

ِة َءر َءِخ َءن ُهْم ِبال ِفُرو ْعُت َءكا َءب ّت َءوا َءة *   ّل َءي ِم ِئس َءبآ َءم آَ ِهي َءرا ْب َءق ِإ َءحا ِإْسسس َءب َءو ُقسسو ْع َءي َءو
َءن َءما َءنآ َءكا َءك َءأن َءل ِر ِه ّنْش ّل ٍء ِمن ِبال َءك َءشْي ِل ِه َءفْضِل ِمن َءذ ّلسس َءنسسا ال ْي َءل َءلسسى َءع َءع َءو

ّنسسسسسسسسساِس ِكّن ال َءلـَسسسسسسسسس َءر َءو َءثسسسسسسسسس ْك ّنسسسسسسسسساِس َءأ َء ال َءن ل ُكُرو  َءيْشسسسسسسسسس
حلسسم مسسن المنسسام في رأيا مهما أنهما السلم عليه يوسف يخبرهما  

قسسال: {ل وقسسوعه, ولهسسذا قبسسل بتسسأويله يخبرهما بتفسيره عارف فإنه
يأتيكمسسا {ل بتأويله}. ومجاهد: يقول نبأتكما إل ترزقانه طعام يأتيكما
يأتيكمسسا}, أن قبسسل بتسسأويله نبأتكمسسا {إل يومكمسسا ترزقانه} فسسي طعام
بسسن علسسي اللسسه: حسسدثنا رحمسسه حسساتم أبسسي ابن السديِ. وقال قال وكذا

لسسه, عسسن شسسيخ يزيسسد بن محمد العلء, حدثنا بن محمد الحسين, حدثنا
لعسسل أدريِ قسسال: مسسا عبسساس ابسسن عكرمة, عن ثوبان, عن بن الحسن
اللسسه كتسساب فسسي أجد كذلك, لني وهو يعتاف كان السلم عليه يوسف

بتأويله} قال: نبأتكما إل ترزقانه طعام يأتيكما للرجلين: {ل قال حين
ًا الطعام جاء إذا ًا أو حلو عباس: إنما ابن قال ذلك. ثم عند اعتاف مر

إيايِ, الله تعليم من هو إنما قال: وهذا غريب, ثم أثر فعلم, وهذا علم
َءخسسر, فل واليسسوم بسسالله الكافرين ملة اجتنبت لني ًا يرجسسون ال ول ثوابسس
ًا ويعقسسوب} وإسسسحاق إبراهيسسم آَبسسائي ملسة {واتبعسست المعسساد في عقاب

َءية, يقول: هجرت هسسؤلء طريسسق والشسسرك, وسسسلكت الكفسسر طريق ال
من حال يكون أجمعين, وهكذا عليهم وسلمه الله صلوات المرسلين

طريسسق عسسن المرسسسلين, وأعسسرض طريسسق الهدى, واتبسسع طريق سلك
ًا يعلم, ويجعله يكن لم ما قلبه, ويعلمه يهديِ الله الضالين, فإن إمامسس
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ًا في به يقتدى نشسسرك أن لنا كان {ما الرشاد سبيل إلى الخير, وداعي
التوحيسسد النسساس} هسسذا وعلى علينا الله فضل من ذلك شيء من بالله
اللسه فضسسل {مسسن لسسه شسسريك ل وحسسده اللسسه إل إلسه ل بأنه القرار وهو

لهسسم دعسساة جعلنسسا الناس} إذ به. {وعلى وأمرنا إلينا أوحاه علينا} أيِ
اللسه نعمسة يعرفسون ل يشسكرون} أيِ ل النسساس أكثر {ولكّن ذلك إلى

ًا اللسسه نعمسسة {بسسدلوا إليهسسم, بسسل الرسسسل بإرسسسال عليهم وأحلسسوا كفسسر
سنان, حسسدثنا بن أحمد حاتم: حدثنا أبي ابن البوار}. وقال دار قومهم

يجعسسل كسسان أنسسه عبسساس ابسسن عطاء, عسسن عن حجاج معاوية, حدثنا أبو
ًا الجد ًا اللسسه ذكسسر الحجر, ما عند لعنته شاء فمن ويقول: والله أب جسسد

ًا يعني تعالى الله جدة, قال ول آَبائي ملة يوسف: {واتبعت عن إخبار
ويعقسسسسسسسسسسسسسسسسسسوب}. وإسسسسسسسسسسسسسسسسسسسحاق إبراهيسسسسسسسسسسسسسسسسسسم

َءبِي َءصاِح َءي َءباٌب الّسْجِن **  َءأْر َءن َءأ ُقو َءفّر ّت ْيٌر ّم ِم َءخ ّلُه َءأ ُد ال َءواِح ْل ّهاُر ا َءق ْل َءما ا   *
َءن ُدو ُب ْع ِه ِمن َءت ِن ّ ُدو ًء ِإل َءمآ َءهآ َءأْس ُتُمو ْي ُتْم َءسّم ُكْم َءأن ُؤ َءبآ َءل ّمآ َءوآَ َءز ّلسسُه َءأنسس َءهسسا ال ِب

َءطاٍن ِمن ْل ْكُم ِإِن ُس ْلُح ّ ا ِه ِإل ّل َءر ل َءم ّ َءأ ْا َءأل َءو ُد ُب ْع ّ َءت ُه ِإل ّيا َءك ِإ ِل ّديُن َءذ ّيسسُم ال َءق ْل ا
ِكّن َءلـَسسسسسسسسسسسسسس َءر َءو َءثسسسسسسسسسسسسسس ْك ّنسسسسسسسسسسسسسساِس َءأ َء ال َءن ل َءلُمسسسسسسسسسسسسسسو ْع  َءي

والسسدعاء بالمخاطبسسة الفسستيين على أقبل السلم عليه يوسف إّن ثم  
الوثسسان مسسن سسسواه مسسا له, وخلسسع شريك ل وحده الله عبادة إلى لهما
الواحسسد اللسسه أم خيسسر متفرقسسون قومهما, فقال: {أأربسساب يعبدها التي

بيسسن سسسلطانه, ثسسم وعظمسسة جلله لعز شيء كل ذل الذيِ القهار} أيِ
من منهم, وتسمية جهل هو إنما آَلهة ويسمونها يعبدونها التي أن لهما
مسسن مسسستند لسسذلك سسسلفهم, وليسسس عن خلفهم أنفسهم, تلقاها تلقاء
ول حجسسة سسلطان} أيِ مسسن بهسسا اللسه أنسسزل قال: {ما الله, ولهذا عند

للسسه, كلسسه والملسسك والمشسسيئة والتصرف الحكم أن أخبرهم برهان, ثم
الدين تعالى: {ذلك قال إياه, ثم إل يعبدوا ل أن قاطبة عباده أمر وقد

لسسه, العمسسل وإخلص الله توحيد من إليه أدعوكم الذيِ هذا القيم} أيِ
الذيِ والبرهان الحجة به به, وأنزل الله أمر الذيِ المستقيم الدين هو

أكسسثرهم كسسان فلهسسذا يعلمون} أيِ ل الناس أكثر {ولكن ويرضاه يحبه
ابسسن قسسال بمسسؤمنين}. وقسسد حرصسست ولو الناس أكثر مشركين, {وما

أنهسسا عرف هذا, لنه إلى الرؤيا تعبير عن يوسف بهم عدل جرير: إنما
فيهسسا. يعسساودوه لئل ذلسسك بغيسسر يشسسغلهما أن لحسسدهما, فسسأحب ضسسارة

قسسد نظسسر, لنسسه قسساله السسذيِ هذا الموعظة, وفي عليهم فأعاد فعاودوه
ً وعدهما التعظيسسم وجسسه علسسى لسسه سسسؤالهما جعسسل بتعبيرها, ولكن أول
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ًا وصلة والحترام رأى والسسسلم, لمسسا التوحيسسد إلى دعائهما إلى وسبب

لمسسا إليه, ولهذا والنصات عليه والقبال الخير قبول من سجيتهما في
سسسؤال تكسسرار غيسسر مسسن رؤياهمسسا تعسسبير فسسي شسسرع دعوتهمسسا من فرغ

فقسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسال:)

َءبِي َءصاِح َءي َءما َءأّمآ الّسْجِن **  ُك ُد َءح َءيْسِقي َءأ ّبُه َءف ًا َءر َءأّما َءخْمر َءخُر َءو َء َءلُب ال ُيْص َءف
ُكسسسُل ْأ َءت ْيسسسُر َءف ّط ِه ِمسسسن ال ْأِسسسس َءي ّر ِذيِ الْمسسسُر ُقِضسسس ّلسسس ِه ا َءياِن ِفيسسس ِت ْف َءت  َءتْسسسس

ًا} وهو ربه فيسقي أحدكما أما السجن صاحبي {يا لهما يقول    خمر
ًا, ولكنه يعصر أنه رأى الذيِ أبهمه ذاك, ولهذا يحزن لئل يعينه لم خمر
َءخر {وأما قوله في نفس في رأسه} وهو من الطير فتأكل فيصلب ال

ًا, ثسسم رأسه فوق يحمل أنه رأى الذيِ المر قسسد هسسذا أن أعلمهمسسا خسسبز
تعسسبر لسسم مسسا طائر رجل على الرؤيا محالة, لن ل واقع وهو, منه فرغ
إبراهيم القعقاع, عن بن عمارة الثوريِ: عن وقعت, وقال عبرت فإذا
ًا, رأينسسا وأخبرهمسسا, قسسال: مسسا قسسال مسسا قسسال قال: لما الله عبد عن شسسيئ

عن فضيل بن محمد تستفتيان} ورواه فيه الذيِ المر فقال: {قضي
فسسسره بسسه, وكسسذا مسسسعود ابسسن علقمة, عن إبراهيم, عن عمارة, عن

تحلم من أن وغيرهم, وحاصله أسلم بن زيد بن الرحمن وعبد مجاهد
فسسي ورد أعلسسم, وقسسد تعسسالى بتأويله, واللسسه يلزم فإنه بباطل, وفسره

حيسسدة, عسسن بسسن معاويسسة عن أحمد المام رواه الذيِ الشريف الحديث
تعبر, لم ما طائر رجل على قال: «الرؤيا وسلم عليه الله صلى النبي
الرقاشسسي, يزيسسد طريق من يعلى أبي مسند وقعت» وفي عبرت فإذا

ًا أنسسسسسسسسسس عسسسسسسسسسن عسسسسسسسسسابر». لول «الرؤيسسسسسسسسسا مرفوعسسسسسسسسس

َءل َءقا َءو ِذيِ **  ّل ّنُه َءظّن ِل َءما َءناٍج َءأ ُه ْن ِني ّم ُكْر ْذ َءد ا َءك ِعن ّب ُه َءر َءسا ْن َءأ َءطاُن َءف ْي الّشسس
َءر ْكسسسسسس ِه ِذ ّبسسسسسس َءث َءر ِبسسسسسس َءل َءع الّسسسسسسسْجِن ِفسسسسسسي َءف َءن ِبْضسسسسسس ِني  ِسسسسسسس

خفية يوسف له ناج, قال الساقي أن السلم عليه يوسف ظن ولما  
َءخر, والله عن {اذكرنسسي لسسه قسسال س المصلوب أنه يشعره لئل س أعلم ال
ذلسسك الملسسك, فنسسسي ربسسك, وهسسو عنسسد قصسستي ربك} يقول: اذكر عند

الشيطان مكايد جملة من بذلك, وكان الملك موله يذكر أن الموصى
قسسوله في الضمير أن الصواب هو السجن, هذا من الله نبي يطلع لئل

مجاهسسد قسساله النسساجي, كمسسا علسسى ربه} عائسسد ذكر الشيطان {فأنساه
يوسسسف علسسى عائد الضمير واحد. ويقال: إن وغير إسحاق بن ومحمد
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ًا ومجاهسسد عبسساس ابسسن عن جرير ابن رواه السلم عليه وعكرمسسة أيضسس

ًا ههنا جرير ابن وغيرهم, وأسند وكيسسع, حسسدثنا ابسسن فقال: حسسدثنا حديث
دينسسار, عسسن بسسن عمسسرو يزيسسد, عسسن بسسن إبراهيسسم عسسن محمسسد بن عمرو

ًا, قسسال: قسسال عباس ابن عكرمة, عن عليسسه اللسسه صسسلى النسسبي مرفوع
ة س يوسف يعني س يقل لم وسلم: «لو فسي لبسث قسال, مسا الستي الكلم

اللسسه», وهسسذا غيسسر عنسسد مسسن الفسسرج يبتغي حيث لبث ما طول السجن
ًا, لن ضعيف الحديث يزيسسد بسسن ضعيف, وإبراهيم وكيع بن سفيان جد

ًا. وقد منه أضعف الخوزيِ هو ً وقتسسادة الحسسسن عسسن رويِ أيض مرسسسل
مسسن المرسسسل قبسسل لسسو تقبسسل ل ههنا المرسلت منهما, وهذه كل عن

أعلسسسسسم. المسسسسسوطن, واللسسسسسه هسسسسسذا غيسسسسسر فسسسسسي هسسسسسو حيسسسسسث
التسع. وقال إلى الثلث بين ما وقتادة: هو مجاهد فقال البضع وأما  

ًا, ويوسسسف البلء فسسي أيسسوب منبه: مكسسث بن وهب السسسجن فسسي سسسبع
ًا, وعذب ًا, وقال بختنصر سبع الله رضي عباس ابن عن الضحاك سبع

سسسنة. وقسسال عشرة سنين} قال: ثنتا بضع السجن في {فلبث عنهما
.سسسسسسسسسسسسسسسنة عشسسسسسسسسسسسسسسرة الضسسسسسسسسسسسسسسحاك: أربسسسسسسسسسسسسسسع

َءل َءقا َءو ِلسُك **  َءم ْل َءي ا ّنسس َءى ِإ َءر أ
َءع َء ْب َءراٍت َءسس َءقسس َءماٍن َءب ُهّن ِسس ُل ُك ْأ ٌع َءيسس ْب َءجسساٌف َءسس ِع

َءع ْب َءس َءٍت َءو ُبل ْن ٍر ُس َءر ُخْض َءخ ُأ َءساٍت َءو ِب َءهسسا َءيا ّي أ
َء ُ َءي َءمل ْل ِني ا ُتسسو ْف َءيِ ِفسسي َءأ َءيسسا ْؤ ِإن ُر

ُتْم َءيا ُكن ْؤ َءن ِللّر ُبُرو ْع ْا َءت َءو ُل َءقا َءغاُث *   ٍم َءأْضسس َء َءمسسا َءأْحل ِويسسِل َءنْحسسُن َءو ْأ َءت ِم ِب َء الْحل
َءن ِلِمي َءعا َءل ِب َءقا َءو ِذيِ *   ّل َءجا ا َءما َءن ُه ْن َءر ِم َءكسس ّد َءد َءوا ْعسس ٍة َءب ْا ُأّمسس َءنسس ُكسسْم َءأ ُئ ّب َءن ِه ُأ ِل ِوي ْأ َءتسس ِب

ُلوِن َءأْرِس ُيوُسُف َءف َءها *   ّي أ
ُق َء ّدي َءنا الّص ِت ْف ْبِع ِفي َءأ َءراٍت َءس َءق َءماٍن َءب ُهّن ِس ُل ُك ْأ َءيسس

ٌع ْب َءجاٌف َءس ْبِع ِع َءس َءٍت َءو ُبل ٍر ُسن َءر ُخْض َءخ ُأ َءساٍت َءو ِب َءي َءيا ّل َءع ُع ّل َءلى َءأْرِج ّناِس ِإ ال
ُهْم ّل َءع َءن َءل َءلُمو ْع َءل َءي َءقا َءن *   ُعو َءر ُع َءتْز ْب َءن َءس ِني ًا ِس َءأبسس َءمسسا َءد ّتْم َءف َءصسسد ُه َءح َءذُرو َءفسس

ِه ِفي ِل ُب ّ ُسن ً ِإل ِليل َءن ّمّما َءق ُلو ُك ْأ ُثّم َءت ِتي *   ْأ ِد ِمن َءي ْعسس َءك َءب ِلسس ٌع َءذ ْب ٌد َءسسس َءدا ِشسس
َءن ْل ُك ْأ ُتْم َءما َءي ّدْم ُهّن َءق ّ َءل ً ِإل ِليل َءن ّمّما َءق ُنو ُثّم ُتْحِص ِتي *   ْأ ِد ِمسسن َءي ْعسس َءك َءب ِلسس َءذ

ِه َءعسسسسسسسساٌم َءغسسسسسسسساُث ِفيسسسسسسسس ّنسسسسسسسساُس ُي ِه ال ِفيسسسسسسسس َءن َءو ْعِصسسسسسسسسُرو  َءي
ًا كانت أنها تعالى الله قدر مما مصر ملك من الرؤيا هذه   لخروج سبب

ًا من السلم عليه يوسف ًا, وذلك السجن, معزز رأى الملسسك أن مكرم
تفسسسيرها, فجمسسع يكسسون ومسسا أمرهسسا مسسن وتعجسسب الرؤيا, فهالته هذه

عن وسألهم رأى ما عليهم فقص وأمراءه دولته وكبار والحذاة الكهنة
أحلم} أيِ {أضسسغاث بأنهسسا إليسسه ذلسك, واعتسسذروا يعرفسسوا تأويلها, فلم

بعسسالمين} الحلم بتأويسسل نحسسن {وما هذه رؤياك اقتضته أحلم أخلط
بتأويلهسسا, وهسسو معرفة لنا كان لما أخلط من صحيحة رؤيا كانت لو أيِ
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فسي كانسسا اللسذين الفستيين ذينسك من نجا الذيِ تذكر ذلك تعبيرها, فعند

مسسن يوسف به وصاه ما أنساه قد الشيطان يوسف, وكان مع السجن
بعسسد بعضهم مدة, وقرأ أمة, أيِ بعد تذكر ذلك للملك, فعند أمره ذكر
{أنسسا لسسذلك جمعهسسم والسسذين للملك لهم, أيِ نسيان, فقال بعد أيِ أمه

إلسسى فسسابعثون المنام, {فأرسلون} أيِ هذا بتأويل بتأويله} أيِ أنبئكم
فجسساءه, فقسسال: فبعثسسوه الكلم السسسجن, ومعنسسى إلى الصديق يوسف

ذلسسك الملك, فعند رآَه الذيِ المنام أفتنا} وذكر الصديق أيها {يوسف
نسسسيانه في للفتى تعنيف غير من تعبيرها السلم عليه يوسف له ذكر
قال: {تزرعون ذلك, بل قبل للخروج اشتراط غير به, ومن وصاه ما

ًا} أيِ سنين سبع متواليسسات سسسنين سسسبع والمطسسر الخصسسب يأتيكم دأب
الثمسسرات منهسسا تسسستغل السستي الرض تسسثير لنهسسا بالسسسنين البقر ففسر

تلك في يعتدونه ما إلى أرشدهم الخضر, ثم السنبلت والزروع, وهن
ً إل سنبله في فذروه حصدتم {فما السنين, فقال تسسأكلون} مما قليل

فسسي الخصسسب, فسسادخروه السسسنين السسسبع هسسذه في استغللتم مهما أيِ
السسذيِ المقسسدار إل إليه الفساد إسراع عن وأبعد له أبقى ليكون سنبله

ً تأكلونه, وليكن الشداد, السبع في لتنتفعوا فيه تسرفوا قليلً, ل قليل
المتواليسسات, وهسسن السسسبع هذه تعقب التي المحل السنين السبع وهن

ما فيها يؤكل الجدب سني السمان, لن تأكل اللتي العجاف البقرات
أنهسسن اليابسات, وأخسسبرهم السنبلت الخصب, وهن سني في جمعوه

ًا, وما ينبتن ل قسسال: شسسيء, ولهسسذا إلسسى منسسه يرجعسسون فل بسسذروه شيئ
ً إل لهن قدمتم ما {يأكلن الجسسدب بعد بشرهم تحصنون} ثم مما قليل

يسسأتيهم النسساس, أيِ يغاث فيه عام ذلك بعد يعقبهم بأنه المتوالي العام
علسسى يعصسسرون كانوا ما الناس البلد, ويعصر وتغل المطر وهو الغيث

فيسسه بعضهم: يدخل قال ونحوه, حتى ونحوه, وسكر زيت من عادتهم
ًا. قال اللبن حلب {وفيسسه عبسساس ابسسن عسسن طلحسسة أبسسي بسسن علسسي أيض

يعصسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسرون} يحلبسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسون.

َءل َءقا َءو ِلُك **  َءم ْل ِني ا ُتو ْئ ِه ا َءلّما ِب ُه َءف َءء َءل الّرُسسسوُل َءجسسآ ْع َءقسسا َءى اْرِجسس َءلسس َءك ِإ ّبسس َءر
ْلُه َءأ ِة َءباُل َءما َءفاْس َءو ّنْس ِتي ال ّ َءن الل ْع ّط ُهّن َءق َءي ِد ْي ّبسسي ِإّن َءأ ِهّن َءر ِد ْيسس َءك ِليسسٌم ِب * َءع

َءل ُكّن َءما َءقا ُب ْط ْذ َءخ ُتّن ِإ َءود َءف َءرا ِه َءعن ُيوُس ْفِس َءن ّن ْل َءش ُق ِه َءحا ّل َءنسسا َءمسسا ل ِلْم َءع
ِه ْي َءل ٍء ِمن َءع َءو َءلِت ُس ُة َءقا َءأ َءر ِز اْم ِزي َءع ْل َءن ا َء َءص ال َءح ّق َءحْص َءح ْل ْا ا َءن ّتُه َءأ ْد َءو َءعسسن َءرا

ِه ْفِس ّنُه ّن ِإ َءن َءو َءن َءلِم ِقي ِد َءك الّصا ِل َءذ َءم *   َءل ْع َءي ّني ِل ْنُه َءلْم َءأ ْيِب َءأُخ َءغ ْل َءأّن ِبا َءه َءو ّلسس ال
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َء ِديِ ل ْه َءد َءي ْي َءن َءك ِني ِئ َءخا ْل َءمآ ا َءو ُء *   َءبّرى َءي ُأ ْفِس َءس ِإّن َءن ْف ّن ٌة ال َءر َءوِء لّمسسا ِبالّسسس
ّ َءم َءمسسسسسسسسا ِإل َءي َءرِحسسسسسسسس ّبسسسسسسسس ّبسسسسسسسسي ِإّن َءر ُفسسسسسسسسوٌر َءر  ّرِحيسسسسسسسسٌم َءغ
ًا تعالى يقول   كان التي رؤياه بتعبير إليه رجعوا لما الملك عن إخبار

السسسلم, وعلمسسه عليسسه يوسسسف فضسسل وأيقنه, فعسسرف أعجبه بما رآَها
رعاياه, من ببلده من على أخلقه رؤياه, وحسن على اطلعه وحسن

جسساءه وأحضسسروه, فلمسسا السسسجن من أخرجوه به} أيِ فقال: {ائتوني
بسسراءة ورعيتسسه الملسسك يتحقسسق حسستى الخروج من امتنع بذلك الرسول
هسسذا العزيز, وأن امرأة جهة من إليه نسب مما عرضه ونزاهة ساحته
ًا كسسان يقتضسسيه, بسسل أمسسر على يكن لم السجن ًا, فقسسال: ظلمسس وعسسدوان
َءية. وقد إلى {ارجع والتنسسبيه ذلسسك علسسى بمدحه السنة وردت ربك} ال

عليسسه, وسسلمه اللسه وصبره, صسلوات قدره وعلو وشرفه فضله على
سسسلمة, وأبي سعيد عن الزهريِ حديث من والصحيحين المسند ففي
عليسسه اللسسه صلى الله رسول قال: قال عنه الله رضي هريرة أبي عن

تحيسسي كيف أرني {رب قال إذ إبراهيم من بالشك أحق وسلم: «نحن
َءية, ويرحم لبثت شديد, ولو ركن إلى يأويِ كان لوطا الله الموتى} ال

لحمد: حسسدثنا لفظ الداعي», وفي لجبت يوسف لبث ما السجن في
سسسلمة, أبسسي عسسن عمرو بن محمد سلمة, حدثنا بن حماد عفان, حدثنا

قوله: {فاسسسأله في وسلم عليه الله صلى النبي هريرة, عن أبي عن
عليسسم} فقسسال بكيسسدهن ربسسي إن أيسسديهن قطعن اللتي النسوة بال ما

وما الجابة أنا, لسرعت كنت وسلم: «لو عليه الله صلى الله رسول
العسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسذر». ابتغيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسست

عكرمة دينار, عن بن عمرو عن عيينة ابن الرزاق: أخبرنا عبد وقال  
يوسف من عجبت وسلم: «لقد عليه الله صلى الله رسول قال: قال

العجسساف البقسسرات عسسن سسسئل حيسسن لسسه يغفسسر واللسسه وكرمسسه وصسسبره
يخرجسسوني, أن أشسسترط حسستى أجبتهسسم مسسا مكسسانه كنسست والسمان, ولو

أتسساه حيسسن لسسه يغفسسر وكرمسسه, واللسسه وصسسبره يوسسسف من عجبت ولقد
لسسه يكسسون أن أراد البسساب, ولكنسسه لبسسادرتهم مكسسانه كنت الرسول, ولو
إذ خطبكسسن مسسا تعسسالى: {قسسال مرسسسل. وقسسوله حسسديث العسسذر», هسسذا

اللتسسي النسوة جمع حين الملك عن نفسه} إخبار عن يوسف راودتن
ًا العزيز, فقال امرأة عند أيديهن قطعن يريسسد وهسسو كلهسسن لهن مخاطب
أيسسديهن قطعسسن اللتسسي للنسوة الملك العزيز, قال وزيره, وهو امرأة

نفسسسه} عسسن يوسسسف راودتسسن {إذ وخبركن شأنكن خطبكن} أيِ {ما
سسسوء} أيِ مسسن عليسسه علمنسسا مسسا للسسه حسساش الضيافة, {قلن يوم يعني
ًا النسوة قالت ًا, واللسسه يوسسسف يكون أن لله للملك: حاش جواب متهمسس
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َءن العزيز امرأة {قالت ذلك سوء, فعند من عليه علمنا ما حصحص ال

َءن واحسسد: تقسسول وغيسسر ومجاهد عباس ابن الحق} قال الحسسق تسسبين ال
فسسي الصسسادقين} أيِ لمسسن وإنسسه نفسسسه عسسن راودتسسه وبرز, {أنا وظهر

بسسالغيب} أخنسسه لم أني ليعلم نفسي} {ذلك عن راودتني قوله: {هي
أخنسسه لسسم أنسسي زوجسسي ليعلسسم نفسسسي علسسى بهسسذا اعسسترفت تقول: إنما

هسسذا راودت الكسسبر, وإنمسسا المحسسذور وقسسع المر, ول نفس في بالغيب
ل اللسسه {وأن بريئسسة أنسسي ليعلم اعترفت فامتنع, فلهذا مراودة الشاب

أبرىسسء المرأة: ولست نفسي} تقول أبرىء * وما الخائنين كيد يهديِ
لمارة {النفس لن راودته وتتمنى, ولهذا تتحدث النفس نفسي, فإن

ربسسي تعسسالى: {إن اللسسه عصسسمه مسسن إل ربسسي} أيِ رحسسم ما إل بالسوء
القصسسة بسياق والنسب والليق الشهر هو القول رحيم} وهذا غفور

الكلم. ومعسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساني
العباس أبو المام لنصره تفسيره, وانتدب في الماورديِ حكاه وقد  

ذلسسك قيسسل: إن حسسدة, وقسسد على بتصنيف الله, فأفرده رحمه تيمية بن
أخنسسه} فسسي لسسم أني ليعلم يقول: {ذلك السلم عليه يوسف كلم من

َءيسستين, أيِ زوجتسسه الملسسك ليعلسسم الرسسسول رددت إنمسسا {بسسالغيب} ال
اللسسه وأن {بسسالغيب زوجته أخنه} في لم {أني العزيز براءتي, وليعلم

َءية, وهذا كيد يهديِ ل جريسسر ابسسن يحك لم الذيِ هو القول الخائنين} ال
وكيسع كريب, حدثنا أبو جرير: حدثنا ابن سواه. وقال حاتم أبي ابن ول
جمع قال: لما عباس ابن عكرمة, عن سماك, عن إسرائيل, عن عن

حسساش {قلن ؟ نفسه عن يوسف راودتن فسألهن: هل النسوة الملك
َءن العزيز امرأة قالت سوء من عليه علمنا ما لله الحسسق} حصسسحص ال

َءية, قال جبريسسل بسسالغيب} فقسسال أخنسسه لسسم أني ليعلم {ذلك يوسف ال
أبرىسسء {ومسسا فقسسال ؟ بسسه هممسست بمسسا هممسست يسسوم السلم: ول عليه

َءية, وهكذا أبسسي وابسسن وعكرمة جبير بن وسعيد مجاهد قال نفسي} ال
أقسسوى الول والسسسديِ, والقسسول وقتسسادة والحسسسن والضسسحاك الهسسذيل

الملسسك, بحضسسرة العزيسسز امرأة كلم من كله الكلم سياق وأظهر, لن
الملسسك. أحضسسره ذلسسك بعسسد عندهم, بسسل السلم عليه يوسف يكن ولم

َءل َءقا َءو ِلُك **  َءم ْل ِني ا ُتو ْئ ِه ا ِلْصُه ِب َءتْخ ْفِسي َءأْس َءن َءلّما ِل َءمُه َءف ّل َءل َءك َءك َءقا ّن َءم ِإ ْو َءي ْل ا
َءنا ْي َءد ِكيٌن َءل َءل َءأِميٌن ِم َءقا ِني *   ْل َءع َءى اْج َءل ِئِن َءع َءزآَ ّني الْرِض َءخ ِفيٌظ ِإ ِليسسٌم َءح  َءع

ًا تعالى يقول   السلم عليه يوسف براءة تحقق حين الملك عن إخبار
لنفسسسي} أستخلصسسه بسسه {ائتسسوني إليه, قال نسب مما عرضه ونزاهة
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خسساطبه كلمسسه} أيِ {فلمسسا مشسسورتي وأهسسل خاصسستي مسسن أجعلسسه أيِ

خلسق مسن عليسه هسو مسا وبراعتسه, وعلسم فضله الملك, وعرفه, ورأى
إنسسك أميسسن} أيِ مكيسسن لدينا اليوم {إنك الملك له وكمال, قال وخلق
{اجعلنسسي السسسلم عليه يوسف وأمانة, فقال مكانة ذا بقيت قد عندنا
ذلك للرجل نفسه, ويجوز عليم} مدح حفيظ إني الرض خزائن على

أميسسن, {عليسسم} خسسازن {حفيظ} أيِ أنه للحاجة, وذكر أمره جهل إذا
لمسسا نعامسسة: حفيسسظ بسسن شسسيبة يتسسوله. وقسسال بمسسا وبصسسيرة علسسم ذو

العمسسل حسساتم, وسسسأل أبي ابن الجدب, رواه بسني استودعتني, عليم
أن سسسأله للنسساس, وإنمسسا المصسسالح مسسن فيسسه ولمسسا عليه بقدرته لعلمه
الغلت, لمسسا فيهسسا يجمع التي الهرام الرض, وهي خزائن على يجعله

علسسى لهسم بشسسأنها, فيتصسسرف أخسسبرهم السستي السسسنين مسسن يستقبلونه
وتكرمسسة فيسسه رغبة ذلك إلى والرشد, فأجيب والصلح الحوط الوجه

تعسسسسسسسسسسسسسسسسالى:) قسسسسسسسسسسسسسسسسال ولهسسسسسسسسسسسسسسسسذا لسسسسسسسسسسسسسسسسه

َءك ِل َءذ َءك َءو ّنسا **  ّك َءف َءم ُيوُسس ُأ الْرِض ِفسي ِل ّو َءبس َءت َءهسا َءي ْن ْيسُث ِم ُء َءح َءشسآ ُنِصسيُب َءي
َءنا ِت َءم َءرْح ُء َءمن ِب َءشسسآ َء َءن ُع َءول َءر ُنِضسسي َءن َءأْجسس ِني ْلُمْحِسسس َءولْجسسُر ا ِة *   َءر َءِخسس ْيسسٌر ال َءخ

َءن ِذي ّلسسسسسسسسسسسسسسس ْا ّل ُنسسسسسسسسسسسسسسسو َءم ْا آَ ُنو َءكسسسسسسسسسسسسسسسا َءن َءو ُقسسسسسسسسسسسسسسسو ّت  َءي
مصسسر, أرض الرض} أيِ فسسي ليوسسسف مكنا تعالى: {وكذلك يقول  

أسسسلم: بن زيد بن الرحمن وعبد السديِ يشاء} قال حيث منها {يتبوأ
ً منها جرير: يتخذ ابن يشاء. وقال كيف فيها يتصرف يشاء حيث منزل

أجر نضيع ول نشاء من برحمتنا والسار, {نصيب والحبس الضيق بعد
علسسى وصبره إخوته أذى على يوسف صبر أضعنا وما المحسنين} أيِ

السسسلم وجسسل عسسز اللسسه أعقبسسه العزيسسز, فلهسسذا امسسرأة بسسسبب الحبس
َءخرة * ولجر المحسنين أجر نضيع والتأييد, {ول والنصر للذين خير ال

يوسسسف لنبيه تعالى الله ادخره ما أن تعالى يتقون} يخبر وكانوا آَمنوا
َءخسسرة السسدار فسسي السلم عليه مسسن خسسوله ممسسا وأجسسل وأكسسثر أعظسسم ال

السسسلم عليسسه سسسليمان حسسق فسسي الدنيا, كقسسوله في والنفوذ التصرف
لزلفسسى عنسسدنا لسه * وإن حسسساب بغيسسر أمسسسك أو فامنن عطاؤنا {هذا

مصسسر ملسسك وله السسسلم عليسسه يوسسسف أن مسسآب} والغسسرض وحسسسن
مصسسر مسسن اشتراه الذيِ مكان مصر بلد في الوزارة الوليد بن الريان

السسسلم, قسساله عليه يوسف يديِ على الملك راودته, وأسلم التي زوج
مجاهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسد.
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علسى للملسك: {اجعلنسي يوسسف قسال إسحاق: لما بن محمد وقال  

فيمسسا فعلسست, فسسوله الملك: قسسد عليم} قال حفيظ إني الرض خزائن
وجل: عز الله عليه, يقول كان عما اطفير اطفير, وعزل عمل ذكروا

نصسسيب يشسساء حيسسث منهسسا يتبسسوأ الرض فسسي ليوسسسف مكنسسا {وكسسذلك
واللسسه سسس لسسي المحسنين} قال: فسسذكر أجر نضيع ول نشاء من برحمتنا

الوليسسد بسسن الريسسان الملك الليالي, وأن تلك في هلك اطفير أن س أعلم
ّوج لهسسا: قسسال عليسسه دخلسست حيسسن راعيل, وأنهسسا اطفير امرأة يوسف ز

ًا هذا أليس قسسالت: أيهسسا أنهسسا قسسال: فيزعمسسون ؟ تريدين كنت مما خير
فسسي ناعمة جميلة حسناء ترى كما امرأة كنت تلمني, فإني ل الصديق

فسسي اللسسه جعلسسك كمسسا النساء, وكنت يأتي ل صاحبي ودنيا, وكان ملك
عسسذراء, فأصسسابها, وجدها أنه رأيت, فيزعمون ما على وهيئتك حسنك
يوسسسف, وولسسد بسن يوسسف, وميشسسا بسسن رجليسن: أفرائيسسم لسه فولدت

السسسلم, عليسسه أيسسوب امسسرأة نون, ورحمة بن يوشع والد نون لفرائيم
الطريسسق ظهسسر علسسى العزيسسز امسسرأة عياض: وقفسست بن الفضيل وقال
ًا العبيد جعل الذيِ لله يوسف, فقالت: الحمد مر حتى بطسساعته, ملوك

ًا والملسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسوك بمعصسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسيته. عبيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسد

َءء َءجآ َءو ُة **  َءو َءف ِإْخ ْا ُيوُس ُلو َءخ َءد ِه َءف ْي َءل ُهْم َءع َءف َءر َءع ُهْم َءف َءن َءلُه َءو ِكُرو َءلّمسسا ُمن َءو   *
ُهم َءز ّه ِهْم َءج ِز َءها َءج َءل ِب ِني َءقا ُتو ْئ َءأخٍا ا ُكْم ِب ُكسْم ّمْن ّل ِبي أ

َء َء َءن َءأل ْو َءر َءي َءتس ّنس ِفسي َءأ ُأو

َءل ْي َءك ْل ْا ا َءن َءأ ْيُر َءو َءن َءخ ِلي ِز ْن ْلُم ِإن ا َءف ِني ّلْم *   ُتو ْأ ِه َءت َء ِب َءل َءفل ْي ُكسْم َءك ِديِ َءل َء ِعنس َءول
ُبسوِن َءر ْق ْا َءت ُلو َءقسا ُد *   ِو َءرا ُن ْنسُه َءسس ُه َءع َءبسا ّنسا َءأ ِإ َءن َءو ُلو َءفساِع َءل َءل َءقسا َءو ِه *   ِن َءيسا ْت ِف ِل

ْا ُلو َءع ُهْم اْج َءت َءع َءضا ِهْم ِفي ِب ِل َءحا ُهْم ِر ّل َءع َءهسسآ َءل َءن ُفو ِر ْع َءذا َءي ْا ِإ َءو ُبسس َءل َءق ْن َءى ا َءلسس ِهسسْم ِإ ِل ْه َءأ

ّلُهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسْم َءع َءن َءل  َءيْرِجُعسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسو
السبب أن المفسرين من وغيرهما إسحاق بن ومحمد السديِ ذكر  

باشسسر لمسسا السلم عليه يوسف مصر, أن بلد يوسف إخوة أقدم الذيِ
السسسبع تلتهسسا المخصسسبة, ثسسم السسسنين السسسبع ومضسست بمصسسر السسوزارة
بلد إلسسى بكمالهسسا, ووصسسل مصسسر بلد القحسسط المجدبة, وعسسم السنين
احتسساط وأولده, وحينئسسذ السسسلم عليسسه يعقسسوب فيهسسا التي وهي كنعان

جمع, فحصسسل أحسن غلتهم, وجمعها في للناس السلم عليه يوسف
سائر من الناس عليه هائلة, وورد متعددة وهدايا عظيم مبلغ ذلك من

يعطسسي ل وعيسسالهم, فكسسان لنفسسسهم والمعسساملت, يمتسسارون القسساليم
يشسسبع السسسلم, ل عليسسه السسسنة, وكسسان في بعير حمل من أكثر الرجل

وسسط فسي واحسسدة أكلسة إل وجنودهمسسا والملسك هسسو يأكسسل نفسسه, ول
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سسسنين, وكسسان السسسبع مسسدة أيسسديهم فسسي بمسسا الناس يتكفا النهار, حتى
مصسسسسسسسسسر. أهسسسسسسسسسل علسسسسسسسسسى اللسسسسسسسسسه مسسسسسسسسسن رحمسسسسسسسسسة

بالموال, الولى السنة في باعهم أنه من المفسرين بعض ذكره وما  
بسساعهم بكذا, حتى الرابعة بكذا, وفي الثالثة بالمتاع, وفي الثانية وفي

أعتقهسسم يملكسسون, ثسسم ما جميع عليهم تملك ما بعد وأولدهم بأنفسهم
السرائيليات من ذلك, وهو بصحة أعلم كلها, الله أموالهم عليهم ورد
للميسسرة ورد مسسن جملة في كان أنه تكذب, والغرض ول تصدق ل التي
مصسسر عزيسسز أن بلغهسسم ذلك, فإنه في لهم أبيهم أمر عن يوسف إخوة

بهسسا يعتاضسسون بضسساعة معهسسم بثمنسسه, فأخسسذوا الطعسسام النسساس يعطسسي
ًا, وركبوا ابنسسه عنسسده السسسلم عليه يعقوب نفر, واحتبس عشرة طعام

يوسف, بعد إليه ولده أحب السلم, وكان عليه يوسف شقيق بنيامين
وسسسيادته, ورياسسسته أبهتسسه فسسي جسسالس وهسسو يوسسسف على دخلوا فلما

يعرفسسونه, لنهسسم ل أيِ منكسسرون لسسه إليهسسم, وهسسم نظسسر حيسسن عرفهسسم
بسسه, يسسذهبون أين يدروا ولم للسيارة حدث, وباعوه صغير وهو فارقوه

لم إليه, فلهذا صار ما إلى يصير أن أنفسهم في يستشعرون كانوا ول
يخسساطبهم, شسسرع أنسسه وغيره السديِ فعرفهم. فذكر هو يعرفوه, وأما

إنسسا العزيسسز فقالوا: أيها ؟ بلديِ أقدمكم عليهم: ما كالمنكر لهم فقال
أيسسن الله. قال: فمن قالوا: معاذ ؟ عيون للميرة, قال: فلعلكم قدمنا
أولد اللسسه. قسسال: ولسسه نسسبي يعقوب كنعان, وأبونا بلد من قالوا ؟ أنتم

البريسسة فسسي أصغرنا, هلسسك عشر, فذهب اثني كنا قالوا: نعم ؟ غيركم
عنسسه, بسسه ليتسسسلى أبسسوه فاحتبسسسه شسسقيقه أبيه, وبقي إلى أحبنا وكان
لهسسم أوفسسى بجهسسازهم} أيِ جهزهسسم {ولمسسا وإكرامهسسم بسسإنزالهم فأمر

ذكرتسسم السسذيِ هسسذا بسسأخيكم أحمالهم, قال: ائتسسوني لهم كيلهم, وحمل
خيسر وأنسا الكيسل أوفسي أنسي تسرون {أل ذكرتسم فيمسا صسدقكم لعلسم

لسسم فقسسال: {فسسإن رهبهسسم إليسسه, ثسسم الرجوع في ؟} يرغبهم المنزلين
َءية, أيِ لكم كيل فل به تأتوني فسسي معكسسم بسسه تقدموا لم إن عنديِ} ال
سسسنراود * قسسالوا تقربسسون ميسسرة, {ول عنديِ لكم فليس الثانية المرة

ممكسسن, بكسسل إليسسك مجيئسسه على سنحرص لفاعلون} أيِ وإنا أباه عنه
ًا نبقي ول منهسسم أخذ أنه السديِ قلناه, وذكر فيما صدقنا لتعلم مجهود

ورغبهسم إليهم أحسن لنه نظر هذا معهم, وفي به يقدموا حتى رهائن
ًا, وهسسذا غلمسسانه لفتيسسانه} أيِ رجسسوعهم, {وقسسال علسسى لحرصسسه كسسثير

ًا ليمتسساروا بهسسا قسسدموا التي بضاعتهم} أيِ {اجعلوا {فسسي عنهسسا عوضسس
يرجعسسون} يشسسعرون, {لعلهسسم ل حيسسث من أمتعتهم في رحالهم} أيِ

أخرى بضاعة عندهم يكون ل أن السلم عليه يوسف بها, قيل: خشي
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ًا وإخوته أبيه من يأخذ أن بها. وقيل: تذمم للميرة يرجعون عسسن عوض

ًا متاعهم في وجدوها إذا يردهم أن أراد الطعام, وقيل ًا, تحرج وتورعسس
أعلسسسسسسسسسم. واللسسسسسسسسسه منهسسسسسسسسسم ذلسسسسسسسسسك يعلسسسسسسسسسم لنسسسسسسسسسه

َءلّما َءف ُعوا **  َءى َءرِج َءل ِهْم ِإ ِبي أ
ْا َء ُلو َءنا َءقا َءبا أ

َء َءع َءي ِن ّنا ُم ْيُل ِم َءك ْل َءأْرِسْل ا َءنآ َءف َءع َءنسسا َءم َءخا َءأ

َءتْل ْك ّنا َءن ِإ َءن َءلُه َءو ُظو ِف َءحا َءل َءل َءقا ُكْم َءهْل *   ُن َءم ِه آَ ْيسس َءل ّ َءع َءمسسآ ِإل ُكسسْم َءك ُت َءى َءأِمن َءلسس َءع
ِه ْبسسسُل ِمسسسن َءأِخيسسس ّلُه َءق ْيسسسٌر َءفسسسال ًا َءخ ِفظسسس َءو َءحا ُهسسس َءحسسسُم َءو َءن َءأْر  الّراِحِميسسس

منا منع أبانا يا {قالوا أبيهم إلى رجعوا عنهم: إنهم تعالى الله يقول  
ل بنيسسامين أخانسسا معنسسا ترسسسل لسسم المسسرة, إن هسسذه بعد الكيل} يعنون
أيِ باليسساء بعضسسهم لحسسافظون, قسسرأ لسسه نكتل, وإنا معنا نكتل, فأرسله

إليسسك, سسسيرجع فسسإنه عليسسه تخسسف ل لحافظون} أيِ له هو, {وإنا يكتل
ًا معنا {أرسله يوسف في له قالوا كما وهذا لسسه وإنسسا ويلعسسب يرتسسع غد

علسسى أمنتكسسم كمسسا إل عليسسه آَمنكسسم لهم: {هل قال لحافظون} ولهذا
قبسسل, من بأخيه صنعتم كما إل به صانعون أنتم هل قبل} أيِ من أخيه

ًا} وقسسرأ خيسسر للسسه {فسسا ؟ وبينسسه بينسسي عنسسي, وتحولسسون تغيبونه حافظسس
ًا بعضهم بسسي, الراحميسسن أرحسسم هسسو الراحميسسن} أيِ أرحم {وهو حفظ

علي يرده أن الله من بولديِ, وأرجو ووجديِ وضعفي كبريِ وسيرحم
الراحميسسسسسسسن. أرحسسسسسسسم بسسسسسسسه, إنسسسسسسسه شسسسسسسسملي ويجمسسسسسسسع

َءلّما َءو ْا **  َءتُحو ُهْم َءف َءع َءتا ْا َءم ُدو َءجسس ُهْم َءو َءت َءع َءضسسا ّدْت ِب ِهسسْم ُر ْي َءل ْا ِإ ُلو َءنسسا َءقسسا َءبا أ
َء َءمسسا َءي

ِغي ْب ِه َءن ِذ َءنا َءهـَ ُت َءع َءضا ّدْت ِب َءنا ُر ْي َءل َءنِميُر ِإ َءنسسا َءو َءل ْه َءفسسُظ َءأ َءنْح َءنسسا َءو َءخا ُد َءأ َءدا َءنسسْز َءل َءو ْيسس َءك
ٍر ِعي َءك َءب ِل ْيٌل َءذ َءل َءيِسيٌر َءك َءقا َءلُه َءلْن *   ُكْم ُأْرِس َءع َءى َءم ّتسس ُتسسوِن َءح ْؤ ًا ُت ِثقسس ْو َءن َءم ّمسس
ِه ّل ِني ال ّن ُت ْأ َءت ِه َءل ّ ِب َءط َءأن ِإل َءحا ُكْم ُي َءلّمآ ِب ُه َءف ْو َءت ُهْم آَ َءق ِث ْو َءل َءم ّلسسُه َءقا َءى ال َءلسس َءمسسا َءع

ُقسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسوُل ِكيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسٌل َءن  َءو
ردت بضاعتهم متاعهم, وجدوا يوسف إخوة فتح تعالى: ولما يقول  

رحسسالهم, فلمسسا فسسي بوضسسعها فتيانه يوسف أمر كان التي إليهم, وهي
{هسسذه نريسسد مسساذا نبغسسي} أيِ مسسا أبانسسا يسسا {قسسالوا متاعهم في وجدوها
بضسساعتنا هسسذا, إن وراء نبغسسي قتادة: مسسا قال إلينا}, كما ردت بضاعتنا

أخانسسا أرسسلت إذا أهلنسسا} أيِ الكيل, {ونميسسر لنا أوفى إلينا, وقد ردت
بعيسسر} وذلسسك كيل ونزداد أخانا أهلنا, {ونحفظ إلى بالميرة نأتي معنا
مجاهد: بعير, وقال حمل رجل كل يعطي كان السلم عليه يوسف أن

ًا, كذا اللغات بعض في يسمى حمار, وقد حمل كيسسل {ذلسسك قال بعير
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ة فسي يسسير هسذا إن وتحسسينه, أيِ الكلم تمام من يسير} هذا مقابل

ًا تؤتون حتى معكم أرسله لن {قال هذا يعدل ما أخيهم أخذ مسسن موثق
بكم} إل يحاط أن إل به {لتأتنني والمواثيق بالعهود تحلفون الله} أيِ

مسسوثقهم} أكسسده آَتوه {فلما تخليصه على تقدرون ول كلكم تغلبوا أن
إسسسحاق: وإنمسسا ابسسن وكيل}, قسسال نقول ما على عليهم, فقال: {الله

ًا يجد لم لنه ذلك فعل لهسسم غنسسى ل السستي الميسسرة لجسسل بعثهسسم من بد
معهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم. عنهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا, فبعثسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه

َءل َءقا َءو ِنّي **  َءب َء َءي ْا ل ُلو ْدُخ ٍد َءباٍب ِمن َءت ْا َءواِحسس ُلسسو ْدُخ َءواٍب ِمسسْن َءوا ْبسس ٍة َءأ َءقسس َءفّر َءت ّم
َءمآ ِني َءو ْغ ُكْم ُأ َءن َءعن ِه ّم ّلسس ٍء ِمسسن ال ْكسسُم ِإِن َءشسسْي ْلُح ّ ا ِه ِإل ّلسس ِه ل ْيسس َءل ْلُت َءع ّك َءو َءتسس

ِه ْي َءل َءع ّكِل َءو َءو َءت َءي ْل َءن َءف ُلو ّك َءو َءت ْلُم َءلّما ا َءو ْا *   ُلو َءخ ْيُث ِمْن َءد ُهسسْم َءح َءر َءم ُهم َءأ ُبسسو ّمسسا َءأ
َءن ِني َءكا ْغ ُهْم ُي ْن َءن َءع ِه ّم ّل ٍء ِمن ال ّ َءشْي َءجًة ِإل ْفِس ِفي َءحا َءب َءن ُقو ْع َءها َءي َءضسسا َءق

ّنسسسُه ِإ ُذو َءو ٍم َءلسسس ْلسسس َءمسسسا ِع ُه ّل َءنسسسا ّلْم ِكّن َءع َءلـَسسس َءر َءو َءثسسس ْك ّنسسساِس َءأ َء ال َءن ل َءلُمسسسو ْع  َءي
ًا تعالى يقول   جهزهم لما بنيه أمر السلم, إنه عليه يعقوب عن إخبار

واحسسد, بسساب مسسن كلهسسم يسسدخلوا ل أن مصسسر إلسسى بنيسسامين أخيهسسم مسسع
بسسن ومحمسسد عبسساس ابسسن قسسال كمسسا متفرقة, فإنه أبواب من وليدخلوا

عليهم إنه: خشي واحد وغير والسديِ وقتادة والضحاك ومجاهد كعب
وبهسساء, حسسسنة, ومنظسسر وهيئسسة جمسسال ذويِ كسسانوا أنهسسم العين, وذلسسك

تسسستنزل حسسق العيسسن بعيسسونهم, فسسإن الناس يصيبهم أن عليهم فخشي
فسسي النخعسسي إبراهيسسم عسسن حسساتم أبسسي ابن فرسه, وروى عن الفارس

فسسي إخسسوته سيلقى أنه متفرقة} قال: علم أبواب من {وادخلوا قوله
شسسيء} أيِ مسسن اللسسه من عنكم أغني {وما البواب. وقوله تلك بعض

ًا أراد إذا اللسسه وقضسساءه, فسسإن اللسسه قسسدر يرد ل الحتراز هذا إن ل شسسيئ
فليتوكسسل وعليسسه تسسوكلت عليسسه للسسه إل الحكسسم يمسسانع, {إن ول يخسسالف

عنهسسم يغنسسي كسسان مسسا أبوهم أمرهم حيث من دخلوا * ولما المتوكلون
دفع قضاها} قالوا: هي يعقوب نفس في حاجة إل شيء من الله من

والثوريِ: لذو قتادة علمناه} قال لما علم لذو {وإنه لهم العين إصابة
أكسسثر {ولكسسن إيسساه لتعليمنسسا علسسم جريسسر: لسسذو ابسسن بعلمه. وقال عمل

يعلمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسون}. ل النسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساس

َءلّما َءو ْا **  ُلو َءخ َءى َءد َءل َءف َءع َءى ُيوُسسس َءو ِه آَ ْيسس َءل ُه ِإ َءخسسا َءل َءأ َءي َءقسسا ّنسس ْا ِإ َءنسس َءك َءأ َء َءأُخسسو َءفل
ِئسسسسسسسسسسسسسسسْس َءت ْب َءمسسسسسسسسسسسسسسسا َءت ْا ِب ُنو َءن َءكسسسسسسسسسسسسسسسا ُلسسسسسسسسسسسسسسسو َءم ْع  َءي
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أخوه ومعهم يوسف على قدموا لما يوسف إخوة عن تعالى يخبر   

عليهسسم ضيافته, وأفسساض ومنزل كرامته دار بنيامين, وأدخلهم شقيقه
ومسسا شسسأنه علسسى فسسأطلعه بسسأخيه والحسان, واختلى واللطاف الصلة
مسسا علسسى تأسسسف ل تبتئس, أيِ له: ل أخوه, وقال أنه له, وعرفه جرى

أطلعسسه مسسا على يطلعهم ل عنهم, وأن ذلك بكتمان بي, وأمره صنعوا
عنسسده يبقيسسه أن علسسى سسسيحتال أنسسه معسسه أخسسوه, وتواطسسأ أنه من عليه

ًا ًا معسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسزز ًا. مكّرمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس معظمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس

َءلّما َءف ُهْم **  َءز ّه ِهْم َءج ِز َءها َءج َءل ِب َءع َءة َءج َءي َءقا ِه َءرْحِل ِفي الّس َءن ُثّم َءأِخي ّذ ّذٌن َءأ َءؤ ُمسس
َءها ُت ّي أ

ِعيُر َء ْل ُكسسْم ا ّن َءن ِإ ُقو ِر َءسسسا ْا َءل ُلو َءقسسا ْا *   ُلسسو َءب ْق َءأ ِهسسْم َءو ْي َءل َءذا َءع َءن ّمسسا ُدو * َءتْفِقسس
ْا ُلو ُد َءقا ِق ْف َءع َءن َءوا ِلسسِك ُصسس َءم ْل َءمسسن ا ِل َءء َءو ِه َءجسسآ ٍر ِحْمسسُل ِبسس ِعيسس ْا َءب َءنسس َءأ ِه َءو  َءزِعيسسٌم ِبسس

ًا, أمسسر أبعرتهم لهم وحمل جهزهم لما   يضسسع أن فتيسسانه بعسسض طعام
ذهسسب, الكسسثرين, وقيسسل: مسسن قسسول فسسي فضة من إناء السقاية, وهي

إذ الطعسسام عسسزة مسسن بسسه للناس فيه, ويكيل يشرب زيد, كان ابن قال
زيد, بن الرحمن وعبد والضحاك وقتادة ومجاهد عباس ابن ذاك, قاله

عباس: صسسواع ابن جبير, عن بن سعيد عن, بشر أبي عن شعبة وقال
المكسسوك, وكسسان مثسسل فيه, وكان يشربون فضة من الملك, قال: كان

ل حيسسث مسسن بنيسسامين متسساع فسسي الجاهلية, فوضسسعها في مثله للعباس
لسارقون} فسسالتفتوا إنكم العير {أيتها بينهم مناد نادى أحد, ثم يشعر

الملسسك} أيِ صسسواع نفقسسد * قسسالوا تفقسسدون {ماذا وقالوا المناديِ إلى
ه يكيسل السذيِ صاعه ه جساء {ولمسن ب بساب مسن بعيسر} وهسذا حمسل ب

.والكفالسسة الضسسمان بسساب مسسن زعيسسم} وهسسذا بسسه الجعالسسة, {وأنسسا

ْا ُلو َءقا ِه **  ّل ْد َءتال َءق ُتْم َءل ِلْم َءنا ّما َءع ْئ َءد ِج ْفِس ُن َءما الْرِض ِفي ِل ّنسسا َءو َءن ُك ِقي ِر َءسسسا
ْا ُلو َءقا َءما *   ُه َءف ُؤ َءزآَ ُتسْم ِإن َءج َءن ُكن ِبي ِذ ا ْا َءك ُلو َءقسا ُه *   ُؤ َءزآَ َءد َءمسن َءجس ِفسي ُوِجس

ِه ِل َءو َءرْح ُه ُه َءف ُؤ َءزا َءك َءج ِل َءذ ِزيِ َءك َءن َءنْج ِلِمي ّظا َءأ ال َءد َءب َءف ِهْم *   ِت َءي ْوِع َءأ َءل ِبسس ْبسس َءعسسآِء َءق ِو
ِه َءها ُثّم َءأِخي َءج َءر َءتْخ ِء ِمن اْس َءعآ ِه ِو َءك َءأِخي ِل َءذ َءنا َءك ْد َءف ِك ُيوُسسس َءن َءمسسا ِل َءذ َءكسسا ْأُخسس َءي ِل
ُه َءخا ِلِك ِديِن ِفي َءأ َءم ْل ّ ا َءء َءأن ِإل َءشآ ّلُه َءي ُع ال َءف َءجسساٍت َءنْر َءر ُء ّمسسن َءد َءشسسآ َءق ّن ْو َءفسس َءو

ٍم ِذيِ ُكسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسّل ْلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس ِليسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسٌم ِع  َءع
للسسه {تسسا يوسف إخوة لهم بالسرقة, قال الفتيان أولئك اتهمهم لما  
لقسسد سسسارقين} أيِ كنسسا ومسسا الرض فسسي لنفسسسد جئنسسا مسسا علمتسسم لقد

أنسسا حسسسنة سسسيرة منهم شاهدوا عرفتمونا, لنهم منذ وعلمتم تحققتم
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سسسجايانا ليسسست سسسارقين} أيِ كنسسا ومسسا الرض فسسي لنفسسسد جئنا {ما

إن السسارق جسزاؤه} أيِ {فما الفتيان لهم الصفة, فقال هذه تقتضي
وجسسدنا إن عقسسوبته يكسسون شيء كاذبين} أيِ: أيِ كنتم {إن فيكم كان

كسسذلك جسسزاؤه فهو رحله في وجد من جزاؤه {قالوا ؟ أخذه من فيكم
السسسلم, أن عليسسه إبراهيسسم شسسريعة كسسانت الظسسالمين} وهكسسذا نجزيِ

عليسسه يوسسسف أراد السسذيِ هسسو منه, وهسسذا المسروق إلى يدفع السارق
توريسسة, قبلسسه فتشسسها أخيسسه, أيِ وعسساء قبل بأوعيتهم بدأ السلم, ولهذا

اعسسترافهم بحكسسم منهسسم أخيسسه} فأخسسذه وعسساء مسسن اسسستخرجها {ثسسم
ًا كسسدنا تعالى: {كذلك قال يعتقدونه, ولهذا بما لهم والتزامهم, وإلزام

ويرضسساه, اللسسه يحبسسه السسذيِ المراد المحبوب الكيد من ليوسف} وهذا
المطلوبسسسسسسسة. والمصسسسسسسسلحة الحكمسسسسسسسة مسسسسسسسن فيسسسسسسسه لمسسسسسسسا

أخسسذه لسسه يكسسن لم الملك} أيِ دين في أخاه ليأخذ كان وقوله: {ما  
التزم أن له الله قيض وغيره, وإنما الضحاك قاله مصر ملك حكم في
مسسدحه شريعتهم, ولهذا من ذلك يعلم كان التزموه, وهو بما إخوته له

تعسسالى: {يرفسسع قسسال نشاء} كما من درجات فقال: {نرفع تعالى الله
َءيسسة, {وفسسوق آَمنسسوا السسذين الله عليسسم} قسسال علسسم ذيِ كسسل منكسسم} ال

عسسز اللسسه إلسسى ينتهسسي حتى عالم فوقه إل عالم البصريِ: ليس الحسن
العلسسى عبسسد الثسسوريِ, عسسن سسسفيان عسسن الرزاق عبد روى وجل, وكذا

بحسسديث فحدث عباس ابن عند جبير, قال: كما بن سعيد الثعلبي, عن
عليم, فقسسال علم ذيِ كل فوق لله فقال: الحمد رجل عجيب, فتعجب

روى عسالم, وكسسذا كسسل فسوق العليسسم قلسست: اللسه مسا عباس: بئس ابن
عليم} قسسال: علم ذيِ كل {وفوق عباس ابن عكرمة, عن عن سماك
عسسالم, كسسل فسسوق هسسذا, واللسسه من أعلم هذا, وهذا من أعلم هذا يكون
ينتهي عليم, حتى علم ذيِ كل قتادة: وفوق عكرمة, وقال قال وهكذا
قسسراءة يعود, وفسسي العلماء, وإليه بدىء, وتعلمت الله, منه إلى العلم

عليسسسسسسسسسم. عسسسسسسسسسالم كسسسسسسسسسل اللسسسسسسسسسه, وفسسسسسسسسسوق عبسسسسسسسسسد

ْا َءو ُل َءقا ْق ِإن **  ِر ْد َءيْس َءق َءق َءف َءر ْبسسُل ِمسسن ّلسسُه َءأخٌا َءس َءها َءق َءسسسّر َءأ ِفسسي ُيوُسسسُف َءف
ِه ْفِس َءلْم َءن َءها َءو ِد ْب ُهْم ُي َءل َءل ُتسْم َءقسا ْن ًا َءشسّر َءأ َءكانس ُه ّم ّل َءلسْم َءوال ْع َءمسا َءأ َءن ِب  َءتِصسُفو

{إن بنيامين متاع من أخرج قد الصواع رأوا لما يوسف إخوة وقال   
به, التشبه من العزيز إلى قبل} يتنصلون من له أخا سرق فقد يسرق

عليسسه يوسف به قبل, يعنون من له أخا فعل كما فعل هذا أن ويذكرون
قسسد السسسلم عليه يوسف قتادة: كان جبير, عن بن سعيد السلم. قال
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ًا سرق عبد إسحاق, عن بن محمد فكسره, وقال أمه أبي لجده صنم

يوسسسف علسسى دخسسل مسسا أول مجاهد, قال: كان نجيح, عن أبي بن الله
إسسسحاق, ولسسد أكبر إسحاق, وكانت ابنة عمته أن بلغني فيما البلء من

مسسن بسسالكبر, فكسسان يتوارثونهسسا إسسسحاق, وكسسانوا منطقة عندها وكانت
ًا له كان وليها ممن اختبأها يشسساء, مسسا فيسسه فيسسه, يصسسنع ينسسازع ل سسسلم

ولسسه, بسسه لهسسا عمته, وكان حضنته قد يوسف له ولد حين يعقوب وكان
ًا تحب فلم إليسه سسنوات, تسساقت وبلسسغ ترعسرع إذا حستى إيساه حبها أحد

يوسسسف, إلسسّي سلمي أخية فقال: يا السلم, فأتاها عليه يعقوب نفس
أنسسا مسسا اللسسه سسساعة. قسسالت: فسسو عنسسي يغيسسب أن على أقدر ما الله فو

ًا عنديِ قالت: فدعه بتاركته, ثم ذلك لعل عنه إليه, وأسكن أنظر أيام
إلسسى عمسسدت يعقسسوب عنسسدها من خرج فلما قالت كما عنه, أو يسليني
قسسالت: ثيسسابه, ثسسم تحسست مسسن يوسسسف علسسى فحزمتهسسا إسحاق منطقة
أصسسابها ومسسن أخذها من السلم, فانظروا عليه إسحاق منطقة فقدت

مسسع فكشفوهم, فوجسسدوها البيت أهل قالت: اكشفوا فالتمست, ثم ؟
شسسئت, فأتسساه مسسا فيسه لسسلم, أصسنع لسي إنسه يوسف, فقسالت: واللسه

فهسو ذلسك فعل كان وذلك, إن لها: أنت الخبر, فقال يعقوب, فأخبرته
حسستى يعقسسوب عليه قدر فما ذلك, فأمسكته غير أستطيع لك, ما سلم

صسسنع مسسا بسسأخيه صسسنع حيسسن يوسف إخوة يقول الذيِ ماتت, قال: فهو
قبل}. وقسوله: {فأسسسرها من له أخا سرق فقد يسرق {إن أخذه حين

شسسر قسسوله: {أنتسسم بعدها, وهي التي الكلمة نفسه} يعني في يوسف
ًا ولسسم نفسسسه فسسي هذا تذكرون, قال تصفون} أيِ بما أعلم والله مكان
الشاعر: كثير, كقول الذكر, وهو قبل الضمار باب لهم, وهذامن يبده

سسسنمار يجسسزيِ كمسسا فعسسل كبروحسسسن عسسن الغيلن أبسسا بنسسوه جسسزى
وأخبارها منثورها في واللغة والحديث القرآَن في كثيرة شواهد وله  

نفسه}, في يوسف {فأسرها عباس ابن عن العوفي وأشعارها. قال
ًا شسسر {أنتسسم نفسسه فسسي قال: أسر }.تصسسفون بمسسا أعلسسم واللسسه مكانسس

ْا ُلو َءقا َءها **  ّي أ
َء ِزيُز َءي َءع ْل ًا َءلُه ِإّن ا ًا َءأب ْيخ ًا َءش ِبير ْذ َءك َءنا َءفُخ َءد َءح َءنُه َءأ َءكا ّنسسا َءم َءك ِإ َءرا َءنسس

َءن َءن ِم ِني ْلُمْحِس َءل ا َءقا َءذ *   َءعا ِه َءم ّل َءذ َءأن ال ْأُخ ّ ّن َءنا َءمن ِإل ْد َءجسس َءنسسا َءو َءع َءتا ُه َءم َءد ِعنسس
ّنسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسآ ًا ِإ َءن ِإذ ِلُمو َءظسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا  ّل

اعسسترافهم, بمقتضسسى يوسف عند تركه وتقرر بنيامين أخذ تعين لما  
ًا له إن العزيز أيها يا {فقالوا عليهم ويعطفونه له يترققون شرعوا أبسس

ًا ًا} يعنون شيخ ًا يحبه وهو كبير ًا حب السسذيِ ولسسده عن به ويتسلى شديد
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ًا عندك يكون بدله مكانه} أيِ أحدنا {فخذ فقده نراك عنه, {إنا عوض

معسساذ للخيسسر, {قسسال القابلين المنصفين العادلين المحسنين} أيِ من
{إنسا واعسترفتم قلتسم كما عنده} أيِ متاعنا وجدنا من إل نأخذ أن الله
ًا ًا أخسسسسسسسسسسذنا إن لظسسسسسسسسسسالمون} أيِ إذ بسسسسسسسسسسسقيم. بريئسسسسسسسسسس

َءلّما َءف ْا **  َءأُسو ْي َءت ْنُه اْس ْا ِم َءلُصو ًا َءخ ّي َءل َءنِج ُهْم َءقا ِبيُر َءلْم َءك ْا َءأ َءو َءلُمس ْع ُكْم َءأّن َءت َءبسا َءأ

ْد َءذ َءق َءخ ُكْم َءأ ْي َءل ًا َءع ِثق ْو َءن ّم ِه ّم ّل ْبُل َءوِمن ال ُتسسْم َءما َءق َءف ِفسسي َءفّرط َءلسسْن ُيوُسسس َءف
َءح َءر ْب أ

َءض َء َءى الْر ّت َءن َءح َءذ ْأ َءي َءي َءي ِل ِب أ
ْو َء َءم َءأ ُك ّلُه َءيْح َءو ِلي ال ُه ْيُر َءو َءن َءخ ِكِمي َءحسسا ْل * ا

ْا َءو ُع َءى اْرِج َءل ُكْم ِإ ِبي أ
ْا َء ُلو ُقو َءنا َءف َءبا أ

َء َءك ِإّن َءي َءن ْب َءق ا َءر َءما َءس َءنآ َءو ْد ِه ّ َءش َءما ِإل َءنا ِب ِلْم َءع
َءما ّنا َءو ْيِب ُك َءغ ْل َءن ِل ِظي ِف َءأِل َءحا َءواْس َءة *   َءي َءقْر ْل ِتسسي ا ّل ّنسسا ا َءهسسا ُك َءر ِفي ْيس ِع ّل َءي َءوا ِتسس ّل ا

َءنسسسسسسسسسسسسسسسا ْل َءب ْق َءهسسسسسسسسسسسسسسسا َءأ ّنسسسسسسسسسسسسسسسا ِفي ِإ َءن َءو ُقو ِد َءصسسسسسسسسسسسسسسسا  َءل
أخيهسسم تخليسسص مسسن يئسوا لما أنهم يوسف إخوة عن تعالى يخبر   

ذلك, فسسامتنع على إليه, وعاهدوه برده لبيهم التزموا قد الذيِ بنيامين
ًا} يتنسساجون النسساس عن انفردوا {خلصوا} أيِ ذلك عليهم فيمسسا {نجيسس
أشسسار السسذيِ روبيسسل, وقيسسل: يهسسوذا, وهسسو كسسبيرهم} وهسسو {قال بينهم

أن تعلمسسوا لهسم: {ألسم بقتله, قال هموا عندما البئر في بإلقائه عليهم
ًا عليكم أخذ قد أباكم تعذر كيف رأيتم فقد إليه الله} لتردنه من موثق

أبسسرح {فلسسن عنسسه يوسسسف إضسساعة مسسن لكسسم تقسسدم مسسا مع ذلك عليكم
الرجسسوع أبسسي} فسسي لي يأذن {حتى البلدة هذه أفارق لن الرض} أيِ

ًا إليه لسسي} قيسسل: بالسسسيف, وقيسسل: بسسأن اللسسه يحكسسم {أو عنسسي راضسسي
يخسسبروا أن أمرهسسم الحسساكمين}, ثسسم خيسسر {وهو أخي أخذ من يمكنني

ًا يكسسون وقسسع, حسستى ما بصورة أباهم إليسسه عنسسده, ويتنصسسلوا لهسسم عسسذر
قتسسادة حافظين} قال للغيب كنا وقوله: {وما بقولهم وقع مما ويبرؤا

بسسن زيسسد بسسن الرحمسسن عبسسد سسسرق. وقسسال ابنك أن علمنا وعكرمة: ما
ًا, إنمسسا لسسه سسسرق أنه الغيب في علمنا أسلم: ما جسسزاء مسسا سسسألنا شسسيئ
مصسسر, قسساله المسسراد فيهسسا}: قيسسل كنا التي القرية {واسأل ؟ السارق

رافقناها, عسسن التي فيها} أيِ أقبلنا التي غيرها, {والعير قتادة, وقيل
بسسه أخبرناك لصادقون} فيما وحراستنا, {وإنا وحفظنا وأمانتنا صدقنا

بسسسسسسسسسسسسرقته. وأخسسسسسسسسسسسذوه سسسسسسسسسسسسرق أنسسسسسسسسسسسه مسسسسسسسسسسسن

َءل َءقا َءلْت َءبْل **  ّو ُكسْم َءس ُكْم َءل ُفُسسس ًا َءأن ْبٌر َءأْمسر َءصسس َءسسسى َءجِميسٌل َءف ّلسُه َءع َءأن ال

ِني َءي ِت أ
ْ ِهْم َءي ًا ِب ّنُه َءجِميع َءو ِإ ِليُم ُه َءع ْل ِكيُم ا َءح ْل َءى ا ّل َءو َءت َءو ُهسسْم *   ْن َءل َءع َءقسسا َءفا َءو َءسسس َءأ َءي
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َءلى َءف َءع َءيّضْت ُيوُس ْب ُه َءوا َءنا ْي َءن َءع ْلُحْزِن ِم َءو ا ُه ِظيٌم َءف ْا َءك ُلو َءقا ُأ َءتسسالله *   َءتسس ْف َءت
ُكُر ْذ َءف َءت َءى ُيوُس ّت َءن َءح ُكو ًا َءت َءرضسس ْو َءح َءن َءأ ُكسسو َءن َءت َءن ِمسس ِكي ِل َءهسسا ْل َءل ا َءقسسا َءمسسآ *   ّن ِإ

ُكو ّثسسي َءأْشسس ِنسسي َءب َءلسسى َءوُحْز ِه ِإ ّلسس َءلسسُم ال ْع َءأ َءن َءو ِه ِمسس ّلسس َء َءمسسا ال َءن ل َءلُمسسو ْع  َءت
{بل كذب بدم يوسف قميص على جاءوا حين لهم قال كما لهم قال  

ّولت ًا أنفسكم لكم س إسسسحاق: لمسسا بن محمد جميل} قال فصبر أمر
بيوسف, كفعلتهم أنها فظن جرى, اتهمهم بما وأخبروه يعقوب جاءوا

ًا أنفسسسكم لكسسم سسسولت قال: {بسسل بعسسض جميسسل} وقسال فصسسبر أمسسر
ًا هذا صنيعهم كان الناس: لما حكسسم الول, سسسحب فعلهسسم علسسى مرتب

ّولت قسسوله: {بسسل عليسسه, وصسسح الول ًا أنفسسسكم لكسسم سسس فصسسبر أمسسر
وأخسساه الثلثسسة: يوسسسف أولده عليه يرد أن الله من ترجى جميل} ثم

أن فيسسه, إمسسا اللسسه أمسسر ينتظسسر مصسسر بسسديار أقام الذيِ وروبيل بنيامين
خفيسسة, أخسساه يأخسسذ أن إليسسه, وإمسسا بسسالرجوع أبوه, فيسسأمره عنه يرضى
ًا بهسسم يسسأتيني أن اللسسه قال: {عسى ولهذا العليسسم} أيِ هسسو إنسسه جميعسس
عنهسسم وقسسدره, {وتسسولى وقضائه أفعاله بحالي, {الحكيم} في العليم
ًا بنيه, وقال عن أعرض يوسف} أيِ على أسفا يا وقال حسسزن متسسذكر

البنيسسن حسسزن لسسه يوسسسف} جسسدد علسسى أسفا {يا الول القديم يوسف
العصسسفريِ, سفيان عن الثوريِ الرزاق: أنبأنا عبد الدفين, قال الحزن

السسسترجاع, المسسة هسسذه غير أحد يعط قال: لم أنه جبير بن سعيد عن
يوسسسف علسسى أسسسفا {يسسا السسسلم عليسسه يعقوب قول إلى تسمعون أل

إلسسى أمسسره يشكو ل ساكت كظيم} أيِ فهو الحزن من عيناه وابيضت
حزيسسن. كئيسسب كظيسسم الضحاك: فهو وغيره. وقال قتادة مخلوق, قاله

بسسن علي عن سلمة بن حماد أبي. حدثنا حاتم: حدثنا أبي ابن وقال  
وسلم عليه الله صلى النبي أن قيس بن الحنف الحسن, عن عن زيد

يسسسألونك إسسسرائيل بنسسي إن رب قال: يسسا السلم عليه داود قال: «إن
ًا, فسسأوحى لهم ويعقوب, فاجعلني وإسحاق بإبراهيم تعسسالى اللسسه رابعسس
لم بلية فصبر, وتلك بسببي النار في ألقي إبراهيم إن داود يا إليه: أن

تنلسسك, لسسم بلية فصبر, وتلك بسببي دمه مهجة بذل إسحاق تنلك, وإن
فصسسبر, وتلسسك الحزن من عيناه فابيضت حبيبه منه أخذت يعقوب وإن
إسسسماعيل أن الصسسحيح نكارة, فسسإن وفيه مرسل تنلك». وهذا لم بلية
كسسثيرة, وغرائسسب له, منسساكير جدعان بن زيد بن علي الذبيح, ولكن هو

حكسساه اللسسه رحمه قيس بن الحنف أن هذا في ما أعلم, وأقرب والله
بنسسي أعلم, فإن ونحوهما, والله ووهب ككعب إسرائيل بني بعض عن

بسسسبب أخساه احتبس لما يوسف إلى كتب يعقوب أن ينقلون إسرائيل
مصسسابون بيسست أهسسل أنهسسم لسسه ابنسسه, ويسسذكر رد في له يتلطف السرقة
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بفسسراق بالذبسسح, ويعقسسوب بالنسسار, وإسسسحاق ابتلسسي بسسالبلء, فسسإبراهيم

بنسسوه, له رق ذلك أعلم, فعند يصح, والله ل طويل حديث يوسف, في
تسسذكر تفتسسؤ عليسسه: {تسسالله والشسسفقة بسسه الرفسسق سبيل على له وقالوا

ًا} أيِ تكسسون {حستى يوسف تذكر تفارق ل يوسف} أيِ ضسعيف حرضسس
الحسسال هسسذا بسسك اسسستمر إن الهسسالكين} يقولسسون مسسن تكون {أو القوة
اللسسه} إلسسى وحزنسسي بثي أشكو إنما {قال والتلف الهلك عليك خشينا

ومسسا همسسي وحزنسسي} أيِ بثي أشكو بقوله: {إنما قالوا عما أجابهم أيِ
أرجسسو تعلمسسون} أيِ ل مسسا الله من الله} وحده, {وأعلم {إلى فيه أنا

تعلمسسون} يعنسسي ل مسسا الله من {وأعلم عباس ابن خير, وعن كل منه
عنسسه العسسوفي يظهرها, وقال أن بد ل الله صدق, وأن أنها يوسف رؤيا
َءيسسة: أعلسسم فسسي لسسه. أسسسجد سسسوف وأنسسي صسسادقة يوسسسف رؤيسسا أن ال

عبسسد بسسن يحيسسى عرفة, حدثنا بن الحسن حاتم: حدثنا أبي ابن وقال  
بسسن أنسسس الزبيسسر, عسسن أبي بن عمر بن حفص عن غنية أبي بن الملك
وسسسلم: عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسول قال: قال عنه الله رضي مالك
يسسوم: مسسا ذات له له, فقال مؤاخا أخا السلم عليه النبي ليعقوب «كان
بصسسريِ أذهسسب السسذيِ قسسال: أمسسا ؟ ظهرك بصرك, وقوس أذهب الذيِ

بنيسسامين, علسسى فالحزن ظهريِ قوس الذيِ يوسف, وأما على فالبكاء
السسلم يقرئسسك اللسه إن يعقسوب فقسسال: يسسا السسلم عليه جبريل فأتاه

يعقسسوب: إنمسسا فقال ؟ غيريِ إلى تشكوني أن تستحي لك: أما ويقول
بمسسا أعلم السلم: الله عليه جبريل الله, فقال إلى وحزني بثي أشكو

نكسسسسسسسارة. فيسسسسسسسه غريسسسسسسسب حسسسسسسسديث تشسسسسسسسكو» وهسسسسسسسذا

ِنّي َءب َءي ْا **  ُبو َءه ْذ ْا ا َءحّسُسو َءت َءف ِمن َءف ِه ُيوُس َءأِخي َء َءو ْا َءول َءأُسو ْي ْوِح ِمن َءت ِه ّر ّل ال
ّنُه َء ِإ َءأُس ل ْي ْوِح ِمن َءي ِه ّر ّلسس ّ ال ْوُم ِإل َءقسس ْل َءن ا ِفُرو َءكسسا ْل َءلّمسسا ا َءف ْا *   ُلسسو َءخ ِه َءد ْيسس َءل َءع

ْا ُلو َءها َءقا ّي أ
َء ِزيُز َءي َءع ْل َءنا ا َءنا َءمّس َءل ْه َءأ َءنا الّضّر َءو ْئ ٍة َءوِج َءع َءضسسا ِب ٍة ِب َءجسسا ْوِف ّمْز َءأ َءنسسا َءفسس َءل

َءل ْيسسسسسس َءك ْل ْق ا ّد َءصسسسسسس َءت َءنسسسسسسآ َءو ْي َءل َءه ِإّن َءع ّلسسسسسس ِزيِ ال َءن َءيْجسسسسسس ِقي ّد َءصسسسسسس َءت ْلُم  ا
ًا تعالى يقول   علسسى بنيسسه نسسدب السسسلم: إنسسه عليه يعقوب عن مخبر

بنيسسسامين, وأخيسسسه يوسسسسف أخبسسسار يسسسستعلمون الرض فسسسي السسسذهاب
الشسسر, ونهضسسهم فسسي يكسسون الخير, والتجسسسس في يكون والتحسس

رجسساءهم يقطعسسوا ل أيِ اللسسه روح مسسن ييأسسسوا ل أن وأمرهم وبشرهم
ول الرجسساء يقطسسع ل ويقصسسدونه, فسسإنه يرومسسونه فيما الله من وأملهم

عليسسه} دخلسسوا {فلمسسا الكافرون. وقسسوله القوم إل الله روح من ييأس
أيها يا {قالوا يوسف على مصر, ودخلوا فدخلوا الكلم: فذهبوا تقدير
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الطعسسام, وقلسسة والقحط الجدب من الضر} يعنون وأهلنا مسنا العزيز
ثمن نمتاره, وهو الذيِ الطعام ثمن ومعنا مزجاة} أيِ ببضاعة {وجئنا

ل عبسساس: الرديِسسء ابن واحد. وقال وغير والحسن مجاهد قليل, قاله
عنسسه: السسدراهم روايسسة والشيء, وفي والحبل الغرارة خلق مثل ينفق

والسسسديِ. وقسسال قتسسادة قسسال بنقصسسان, وكسسذا إل تجسسوز ل التي الرديئة
الصسسنوبر صسسالح: هسسو أبو الفسول. وقال الدراهم جبير: هي بن سعيد
صسسالح: أبسسو تنفسسق. وقسسال ل الضسسحاك: كاسسسدة الخضراء, وقسسال وحبة
لضسعف الزجساء الخساء والصسنوبر, وأصسل الخضر البطم بحب جاءوا

طيسسسسسسسسسسسء: حسسسسسسسسسسساتم قسسسسسسسسسسسال الشسسسسسسسسسسسيء, كمسسسسسسسسسسسا
أرمل الليسسل مسسع تزجسسي مدافعوأرملسسة ضسسيف ملحسسان علسسى لبيسسك

:ثعلبسسسسسسسسسسة بنسسسسسسسسسسي أعشسسسسسسسسسسى وقسسسسسسسسسسال  
ًا الهجسسسان المائسسسة السسسواهب أطفالهسسسا خلفهسسسا تزجسسسي وعبسسسدهاعوذ

ًا وقوله   القليل الثمن بهذا أعطنا الكيل} أيِ لنا {فأوف عنهم إخبار
وتصسسدق ركابنسسا مسسسعود: فسسأوقر ابسسن ذلك, وقسسرأ قبل تعطينا كنت ما

بسسن سسسعيد إلينا. وقسسال أخينا برد علينا جريج: وتصدق ابن علينا. وقال
هسسذه بقبسسض علينسسا علينسسا} يقولسسون: تصسسدق {وتصسسدق والسديِ جبير

حرمسست عيينسسة: هسسل بن سفيان فيها. وسئل المزجاة, وتجوز البضاعة
فقال ؟ وسلم عليه الله صلى النبي قبل النبياء من أحد على الصدقة

يجسزيِ اللسه إن علينسسا وتصسسدق الكيسل لنسسا قسوله: {فسأوف تسسسمع ألسم
عنسسه. وقسسال القاسم الحارث, عن عن جرير ابن ؟} رواه المتصدقين

عن معاوية بن مروان القاسم, حدثنا الحارث, حدثنا جرير: حدثنا ابن
ًا السود, سمعت بن عثمان الرجسسل يقول أن يكره وسئل: هل مجاهد

يبتغسسي لمسسن الصسسدقة قال: نعم, إنمسسا ؟ علي تصدق دعائه: اللهم في
الثسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسواب.

َءل َءقا ُتْم َءهْل **  ِلْم ُتم ّما َءع ْل َءع َءف َءف ُيوُس ِه ِب َءأِخي ْذ َءو ُتسسْم ِإ َءن َءأن ُلو ِه ْا َءجسسا َءو ُل َءقسسا   *
َءك ّن ِإ أ

َءت َء َءل ُيوُسُف لن ْا َءقا َءن َءذا ُيوُسُف َءأ َءهـَ ْد َءأِخي َءو ّلُه َءمّن َءق َءنآ ال ْي َءل ّنُه َءع َءمسسن ِإ
ّتِق ِبْر َءي ِيْص ِإّن َءو َءه َءف ّل َء ال ُع ل َءر ُيِضي َءن َءأْج ِني ْلُمْحِس ْا ا ُلو َءقا ِه *   ّل ْد َءتال َءقسس َءك َءل َءر َءثسس آَ
ّلُه َءنا ال ْي َءل ِإن َءع ّنا َءو َءن ُك ِئي ِط َءخا َءل َءل َءقا َء *   َءب ل َءري ْث ُكسسُم َءت ْي َءل َءم َءع ْو َءيسس ْل ْغِفسسُر ا ّلسسُه َءي ال

ُكسسسسسسسسسسسسسسسْم َءو َءل َءحسسسسسسسسسسسسسسسُم َءوُهسسسسسسسسسسسسسسس َءن َءأْر  الّراِحِميسسسسسسسسسسسسسسس
ًا تعالى يقول   ما إخوته له ذكر لما السلم, أنه عليه يوسف عن مخبر

أبساه الجسسدب, وتسسذكر وعموم الطعام وقلة والضيق الجهد من أصابهم
والتصسسرف الملك من فيه هو ما مع ولديه لفقد الحزن من فيه هو وما
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أبيسسه علسسى وشسسفقة ورحمسسة ورأفسسة رقسسة أخسسذته ذلسسك والسسسعة, فعنسسد
جبهتسسه, عن التاج رفع إليهم, فيقال: إنه فتعرف البكاء وإخوته, وبدره

أنتسسم إذ وأخيسسه بيوسسسف فعلتم ما علمتم {هل شامة, وقال فيها وكان
إنما جاهلون} أيِ أنتم {إذ أخيه وبين بينه فرقوا كيف جاهلون} يعني

بعسسض قسسال ارتكبتموه, كمسسا الذيِ هذا بمقدار الجهل هذا على حملكم
للسسذين ربسسك إن {ثسسم جاهسسل, وقسسرأ فهسسو اللسسه عصى من السلف: كل

َءية, والظاهر السوء عملوا عليسسه يوسسسف أن س أعلم والله س بجهالة} ال
أنسسه ذلك, كمسسا في له تعالى الله بإذن بنفسه إليهم تعرف إنما السلم

فسسي لسسه تعسسالى اللسسه بأمر الوليين المرتين في نفسه منهم أخفى إنما
تعسسالى اللسسه المر, فرج واشتد الحال ضاق لما ولكن أعلم ذلك, والله

ًا العسر مع تعالى: {فإن قال الضيق, كما ذلك من العسر مع إّن يسر
ًا} فعند كعسسب بسسن أبسسي ؟} وقسسرأ يوسسسف لنسست {أئنك قالوا ذلك يسر

يوسسسف}, والقسسراءة {أنسست محيصسسن ابسسن يوسف}, وقرأ لنت {إنك
أنهسسم أيِ السسستعظام على يدل الستفهام الولى, لن هي المشهورة

يعرفسسونه ل وهسسم وأكسسثر سنتين من إليه يترددون أنهم ذلك من تعجبوا
السسستفهام: سبيل على قالوا نفسه, فلهذا ويكتم يعرفهم هذا مع وهو

أخسسسسي}. وهسسسسذا يوسسسسسف أنسسسسا قسسسسال يوسسسسسف لنسسسست {أئنسسسسك
المدة وبعد التفرقة بعد بيننا بجمعه علينا} أيِ الله مّن وقوله: {قد  

لقد تالله * قالوا المحسنين أجر يضيع ل الله فإن ويصبر يتق من {إنه
َءية, يقولون الله آَثرك عليهسسم والثسسرة بالفضسسل لسسه معترفين علينا} ال
ًا, على والنبوة والتصرف والملك والسعة والخلق الخلق في قول أيض
أوا إليه أساءوا بأنهم له أنبياء, وأقروا يجعلهم لم من حقسه فسي وأخط

عتسسب ول عليكسسم تسسأنيب ل اليسسوم} يقسسول: أيِ عليكسسم تسسثريب ل {قال
زادهسسم اليسسوم, ثسسم بعسسد حقي في ذنبكم عليكم أعيد اليوم, ول عليكم
الراحميسسن} أرحسسم وهسسو لكسسم الله فقال: {يغفر بالمغفرة لهم الدعاء

اليسسوم} عليكسسم تسسثريب فقسسال: {ل يوسسسف إلى السديِ: اعتذروا قال
{لتسسثريب والثسسوريِ إسسسحاق ابسسن ذنبكسسم: وقسسال لكسسم أذكسسر يقسسول: ل

اللسسه صسسنعتم, {يغفسسر فيمسسا عنسسديِ اليسسوم عليكسسم تأنيب ل عليكم} أيِ
الراحميسسن}. أرحسسم {وهسسو فعلتسسم فيمسسا عليكسسم اللسسه يسسستر لكم} أيِ

ْا ُبو َءه ْذ َءقِميِصي ** ا َءذا ِب ُه َءهـَ ُقو ْل َءأ َءى َءف َءل ِه َءع ِبسسي َءوْجسس أ
ْأِت َء ًا َءيسس ِني َءبِصسسير ُتسسو ْأ َءو

ُكْم ِل ْه َءأ َءن ِب ِعي َءم َءلّما َءأْج َءو َءلِت *   َءص ِعيُر َءف ْل َءل ا ُهْم َءقا ُبو ّني َءأ ُد ِإ َءح لِج َءف ِري ُيوُس
َء ْول ُدوِن َءأن َءلسسس ّنسسس َءف ْا ُت ُلو َءقسسسا ِه *   ّل َءك َءتسسسال ّنسسس َءك َءلِفسسسي ِإ ِل َء ِم َءضسسسل ِدي َءقسسس ْل  ا

331



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
ًا} يسسأت أبسسي وجسسه على {فألقوه القميص بهذا يقول: اذهبوا   بصسسير

بجميسسع أجمعين} أيِ بأهلكم البكاء, {وأتوني كثرة من عمي قد وكان
أبوهم} {قال مصر من خرجت العير} أيِ فصلت يعقوب, {ولما بني

ريسسح لجسسد {إنسسي بنيسسه مسسن عنسسده بقي لمن السلم عليه يعقوب يعني
السسرزاق: عبد قال والكبر الفند إلى تفندون} تنسبوني أن لول يوسف

الهسسذيل, قسسال: أبسسي بسسن اللسسه عبسسد سنان, عسسن أبي عن إسرائيل أنبأنا
العيسسر خرجسست العير, قال: لما فصلت يقول: ولما عباس ابن سمعت
لجسسد {إنسسي يوسسسف, فقسسال قميسسص بريح يعقوب ريح, فجاءت هاجت

ثمانيسسة مسسسيرة مسسن ريحسسه تفندون} قسسال: فوجسسد أن لول يوسف ريح
بسسه سسسنان أبسسي عسسن وغيرهمسسا وشسسعبة الثوريِ سفيان رواه أيام, وكذا

ًا, وكان ثمانون بينهما جريج: كان وابن الحسن وقال وبينه بينه فرسخ
سسسسسسسسسسسسسسسسنة. ثمسسسسسسسسسسسسسسسانون افترقسسسسسسسسسسسسسسسا منسسسسسسسسسسسسسسسذ

وقتسسادة وعطسساء ومجاهسسد عباس ابن تفندون} قال أن {لول وقوله  
ًا مجاهسسد وقسسال تسسسفهون جسسبير بسسن وسعيد والحسسسن: تهرمسسون. أيضسس
خطئسسك عبسساس: لفسسي ابسسن القسسديم} قسسال ضسسللك لفي {إنك وقولهم

ولتسسله, قسالوا تنسساه ل يوسسف حسب مسن قتادة: أيِ القديم. وقال
لنسسبي ول لوالدهم يقولوها أن لهم ينبغي يكن لم غليظة كلمة لوالدهم

.وغيسسسره السسسسديِ قسسسال وسسسسلم, وكسسسذا عليسسسه اللسسسه صسسسلى اللسسسه

َءلّمآ َءف َءء َءأن **  َءبِشيُر َءجآ ْل ُه ا َءقا ْل َءى َءأ َءل ِه َءع ِه ّد َءوْج َءت ًا َءفاْر َءل َءبِصسسير َءلسسْم َءقسسا ُقسسْل َءأ َءأ

ُكْم َءي ّل ّن َءلُم ِإ ْع َءن َءأ ِه ِم ّل َء َءما ال َءن ل َءلُمو ْع ْا َءت ُلو َءقا َءنا *   َءبا أ
َء ِفْر َءي ْغ َءت َءنسسا اْس َءنسسآ َءل َءب ُنو ُذ

ّنا ّنا ِإ َءن ُك ِئي ِط َءل َءخا َءقا َءف *   ْو ِفُر َءس ْغ َءت ُكْم َءأْس َءي َءل ّب ّنُه َءر َءو ِإ ُفوُر ُه َءغ ْل  الّرِحيُم ا
والسديِ: مجاهد والضحاك: {البشير} البريد. وقال عباس ابن قال  

جساء السذيِ هسو لنسه بسه جساء السديِ: إنمسا يعقوب, قال بن يهوذا كان
بهسسذا, فجسساء ذلسسك يغسسسل أن كسسذب, فسسأحب بدم ملطخ وهو بالقميص
ًا, وقسسال فرجسسع أبيه وجه على فألقاه بالقميص ذلسسك عنسسد لبنيسسه بصسسير

اللسسه أن أعلسسم تعلمسسون} أيِ ل مسسا اللسسه مسسن أعلسسم إني لكم أقل {ألم
تفنسسدون} أن لسسول يوسسسف ريسسح لجسسد لكم: {إنسسي إلي, وقلت سيرده

كنسسا إنسسا ذنوبنسسا لنا استغفر أبانا له: {يا مترفقين لبيهم قالوا ذلك فعند
الرحيسسم} أيِ الغفسسور هسسو إنسه ربي لكم أستغفر سوف * قال خاطئين

بسسن وعمسسرو التيمي وإبراهيم مسعود ابن عليه, قال تاب إليه تاب من
ابسسن السسسحر. وقسسال وقسست إلسسى وغيرهسسم: أرجسسأهم جريسسج وابن قيس

الرحمسن عبسد إدريسس, سسمعت ابن السائب, حدثنا أبو جرير: حدثني
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عنسسه اللسسه رضسسي عمر قال: كان دثار بن محارب عن يذكر إسحاق بن

ًا فيسمع المسجد يأتي فسسأجبت, وأمرتنسسي دعوتني يقول: اللهم إنسان
مسسن هسسو الصوت, فإذا فاستمع لي. قال فاغفر السحر فأطعت, وهذا

يعقسسوب ذلك, فقسسال: إن عن الله عبد مسعود, فسأل بن الله عبد دار
فسسي ورد ربسسي} وقسسد لكم أستغفر {سوف بقوله السحر إلى بنيه أخر

ًا: حسسدثني جريسسر ابسسن قال الجمعة, كما ليلة كان ذلك أن الحديث أيضسس
الوليد, الدمشقي, حدثنا أيوب الرحمن عبد بن سليمان المثنى, حدثنا

اللسسه رسسسول عباس, عن ابن عن عطاء, وعكرمة عن جريج ابن أنبأنا
تسسأتي ربي} يقسسول: حسستى لكم أستغفر {سوف وسلم عليه الله صلى
هسسذا مسسن غريسسب «وهسسذا لبنيسسه يعقسسوب أخسسي قسسول الجمعة, وهسسو ليلة

أعلسسسسسسسم». نظسسسسسسسر, واللسسسسسسسه رفعسسسسسسسه السسسسسسسوجه, وفسسسسسسسي

َءلّما َءف ْا **  ُلو َءخ َءى َءد َءل َءف َءع َءى ُيوُس َءو ِه آَ ْي َءل ِه ِإ ْي َءو َءب َءل َءأ َءقا ْا َءو ُلو ْدُخ َءر ا َءء ِإن ِمْص َءشآ
ّلُه َءن ال ِني َءع آَِم َءف َءر َءو ِه *   ْي َءو َءب َءلى َءأ َءعْرِش َءع ْل ْا ا َءخّرو ًا َءلسسُه َءو َءد َءل ُسسسّج َءقسسا َءبِت َءو أ

َء َءيسس
َءذا ِويُل َءهـَ ْأ َءيِ َءت َءيا ْؤ ْبسسُل ِمن ُر ْد َءق َءهسسا َءقسس َءل َءع ّبسسي َءج ًا َءر ّقسس ْد َءح َءقسس َءن َءو َءسسس َءي َءأْح ْذ َءبسس ِإ

ِني َءج َءر َءن َءأْخ َءء الّسْجِن ِم َءجآ ُكْم َءو َءن ِب ِو ّم ْد َءب ْل ِد ِمسسن ا ْعسس َءغ َءأن َءب َءطاُن ّنسسز ْي الّشسس
ِني ْي َءن َءب ْي َءب َءي َءو ِت َءو ّبي ِإّن ِإْخ ِطيسسٌف َءر َءمسسا َءل ُء ّل َءشسسآ ّنسسُه َءي َءو ِإ ِليسسُم ُهسس َءع ْل ِكيسسُم ا َءح ْل  ا

السلم, عليه يوسف على السلم عليه يعقوب ورود عن تعالى يخبر  
بسسأهلهم يسسأتوه أن لخسسوته تقدم قد يوسف كان مصر, لما بلد وقدومه

بلد قاصسسدين كنعسسان بلد مسسن آَخرهم, وترحلوا عن أجمعين, فتحملوا
وأمسسر لتلقيهسسم باقترابهم, خسسرج السلم عليه يوسف أخبر مصر, فلما

اللسه نسبي لتلقسسي يوسسسف مسسع بسسالخروج النساس وأكسابر أمسراءه الملك
ًا خسسرج الملسسك السسسلم, ويقسسال: إن عليسسه يعقسسوب لتلقيسسه, وهسسو أيضسس

مصسسر} علسسى ادخلوا وقال أبويه إليه قوله: {آَوى أشكل الشبه, وقد
والمؤخر, ومعنى المقدم من بعضهم: هذا المفسرين, فقال من كثير

أبسسويه إليسسه آَمنيسسن} وآَوى اللسسه شسساء إن مصسسر اخلسسوا {وقسسال الكلم
اختسسار ذلسسك, ثسسم في هذا, وأجاد جرير ابن العرش, ورد على ورفعهما

لمسسا تلقاهمسسا, ثسسم لمسسا أبسسويه إليه آَوى يوسف أن السديِ عن حكاه ما
هسسذا آَمنيسسن} وفسسي اللسسه شاء إن مصر قال: {ادخلوا البلد باب وصلوا

أخسساه} إليه {آَوى المنزل, كقوله في يكون إنما اليواء أيضا, لن نظر
ًا» وما آَوى «من الحديث وفي بعسسدما لهسسم قسسال يكون أن المانع محدث

شسساء إن مصسسر اسكنوا مصر, وضمنه إليه: ادخلوا وآَواهم عليه دخلوا
س أعلم والله س والقحط, ويقال الجهد من فيه كنتم مما آَمنين, أيِ الله
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قسسدوم ببركسسة المجدبسسة السنين بقية مصر أهل عن رفع تعالى الله إن

صسسلى اللسسه رسسسول بها دعا التي السنين بقية رفع عليهم, كما يعقوب
بسسسبع عليهسسم أعنسسي قال: «اللهم حين مكة أهل على وسلم عليه الله

أبسسا لسسديه, وأرسسسلوا واستشسسفعوا إليسسه تضرعوا لما يوسف» ثم كسبع
عليسسه دعسسائه ببركسسة ذلسسك بقية عنهم فرفع لهم ذلك, فدعا في سفيان

السسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسلم.
بسسن زيسسد بسسن الرحمسسن وعبسسد السديِ أبويه} قال إليه وقوله: {آَوى  

ًا. وقال ماتت قد أمه وخالته, وكانت أباه كان أسلم: إنما محمسسد قديم
جريسسر: ولسسم ابسسن يعيشان, قال وأمه أبوه جرير: كان وابن إسحاق بن

السسذيِ حياتها, وهذا على يدل القرآَن أمه, وظاهر موت على دليل يقم
على أبويه السياق. وقوله: {ورفع عليه يدل الذيِ المنصور هو نصره

السسسرير, أيِ واحسسد: يعنسسي وغيسسر ومجاهسسد عبسساس ابسسن العرش} قال
ًا} أيِ لسسه سريره, {وخروا على معه أجلسهما أبسسواه لسسه سسسجد سسسجد

تأويسسل هسسذا أبسست يسسا رجلً, {وقسسال عشسسر أحسسد الباقون. وكانوا وإخوته
رأيسست قبسسل, {إنسسي من أبيه على قصها كان التي قبل} أيِ من رؤيايِ

َءية, وقد عشر أحد ًا} ال ًا هذا كان كوكب سسسلموا إذا شسسرائعهم في سائغ
ًا هذا يزل له, ولم يسجدون الكبير على شريعة إلى آَدم لدن من جائز

السسسجود الملسسة, وجعسسل هسسذه فسسي هسسذا السسسلم, فحسسرم عليسسه عيسى
ًا وغيره. قتادة قول مضمون وتعالى, هذا سبحانه الرب بجناب مختص

ًا أن الحديث وفي   لسسساقفتهم, يسجدون فوجدهم الشام قدم معاذ
يسسا هسسذا «مسسا فقال وسلم عليه الله صلى الله لرسول سجد رجع فلما
يسجد أن أحق لساقفتهم, وأنت يسجدون رأيتهم إني ؟» فقال معاذ
ًا كنت الله, فقال: «لو رسول يا لك ًا آَمر لحد, لمسسرت يسجد أن أحد

آَخسسر: أن حسسديث عليهسسا». وفسسي حقسسه لعظم لزوجها تسجد أن المرأة
المدينسسة, طسسرق بعسسض فسسي وسسسلم عليه الله صلى النبي لقي سلمان

عليسسه اللسسه صسسلى للنسسبي بالسسسلم, فسسسجد عهسسد حديث سلمان وكان
يموت», ل الذيِ للحي سلمان, واسجد يا لي تسجد فقال: «ل وسلم

ًا كان هذا أن والغرض ًا, لسسه خسسروا شسسريعتهم, ولهسسذا فسسي جسسائز سسسجد
ربسسي جعلها قد قبل من رؤيايِ تأويل هذا أبت يوسف: {يا قال فعندها

ًا} أيِ إليسه يصسسير مسسا على يطلق التأويل المر, فإن إليه آَل ما هذا حق
تسسأويله} أيِ يسسأتي يسسوم تأويله إل ينظرون تعالى: {هل قال المر, كما

وشسسسسر. خيسسسسر مسسسسن بسسسسه وعسسسسدوا مسسسسا يسسسسأتيتهم القيامسسسسة يسسسسوم
ًا} أيِ ربي جعلها وقوله: {قد   ًا صحيحة حق عليه, الله نعم يذكر صدق

البسسدو} أيِ مسسن بكسسم وجسساء السسسجن مسسن أخرجني إذ بي أحسن {وقد
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وماشية, وقسسال: كسسانوا بادية أهل وغيره: كانوا جريج ابن البادية. قال

الشسسام, قسسال: وبعسسض غور من فلسطين أرض من بالعربات يسكنون
حسسسمى, وكسسانوا مسسن أسسسفل شسسعب ناحيسسة مسسن بسسالولج يقول: كانوا

وبيسسن بينسسي الشسسيطان نسسزع أن بعسسد وإبسسل, {مسسن وشاء بادية أصحاب
ًا أراد إذا يشساء} أيِ لمسا لطيف ربي إن إخوتي ًا لسه قيسض أمسر أسسباب
أقواله عباده, {الحكيم} في العليم} بمصالح هو {إنه ويسره وقدره

النهسسديِ, عثمسسان أبسسو ويريده. قسسال يختاره وما وقدره وقضائه وأفعاله
عبسسد سسسنة, قسسال أربعسسون وتأويلهسسا يوسف رؤيا بين سليمان: كان عن
ًا: جرير, وقال ابن الرؤيا, رواه أقصى ينتهي شداد: وإليها بن الله أيض

عسسن هشسسام الثقفسسي, حسسدثنا الوهسساب عبسسد علي, حسسدثنا بن عمر حدثنا
ثمسسانون التقيسسا أن إلسسى يعقسسوب يوسسسف فسسارق منذ قال: كان الحسن

علسسى خسسديه, ومسا علسى تجسريِ قلبه, ودمسوعه الحزن يفارق سنة, لم
يعقسسسسسسوب. مسسسسسسن اللسسسسسه إلسسسسسسى أحسسسسسب عبسسسسسد الرض وجسسسسسه

سسنة, وقسال وثمسانون الحسن: ثلث يونس, عن هشيم, عن وقال  
سسسبع ابن وهو الجب في يوسف الحسن: ألقي فضالة, عن بن مبارك
ًا ذلسسك بعسسد سسسنة, وعسساش ثمسسانين أبيسسه عسسن سسسنة, فغسساب عشرة ثلثسس

قتسسادة: كسسان سسسنة, وقسسال ومائسسة عشسسرون وله سنة, فمات وعشرين
أعلم والله س إسحاق: ذكر بن محمد سنة. وقال وثلثون خمس بينهما

سسسنة, قسسال: وأهسسل عشسسرة ثماني كانت يعقوب عن يوسف غيبة أن س
عليسسه يعقسسوب نحوهسسا, وأن أو سسسنة أربعين كانت أنها يزعمون الكتاب
سسسنة, ثسسم عشرة سبع مصر عليه قدم أن بعد يوسف مع بقي السلم
عبسسد عبيدة, عسسن أبي السبيعي, عن إسحاق أبو إليه. وقال الله قبضه

وسسستون ثلثسسة وهسسم مصسسر إسسسرائيل بنسسو مسعود, قال: دخسسل بن الله
ًا, وخرجسسوا ًا, وقسسال وسسسبعون ألسسف سسستمائة وهسسم منهسسا إنسان أبسسو ألفسس

وامرأة, رجل بين وتسعون ثلثمائة وهم مسروق: دخلوا إسحاق, عن
القرظسسي, كعسسب بسسن محمسسد عبيدة, عن بن موسى أعلم. وقال لله فا

ستة وهم بمصر يوسف إلى يعقوب آَل شداد: اجتمع بن الله عبد عن
ًا: صغيرهم وثمانون منهسسا وأنثسساهم, وخرجسسوا وكبيرهم, وذكرهم إنسان

ونيسسسسسسسسسسسسسسسف. ألسسسسسسسسسسسسسسسف سسسسسسسسسسسسسسسستمائة وهسسسسسسسسسسسسسسسم

َءرّب ْد **  ِنسي َءق َءت ْي َءت َءن آَ ِك ِمس ْل ْلُم ِنسي ا َءت ّلْم َءع ِويسِل ِمسن َءو ْأ ِديِث َءت َءحسا َءر ال ِط َءفسا
َءواِت َءما َءت َءوالْرِض الّسسس ّيسسي َءأنسس ِل َءيا ِفسسي َءو ُن ّد ِة السس َءر َءِخسس ِني َءوال ّف َءو ًا َءتسس ِلم ُمْسسس

ِنسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسي ْق ْلِح َءأ َءن َءو ِلِحي  ِبالّصسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا

335



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
نعمة تمت لما وجل عز ربه به الصديق, دعا يوسف من دعاء هذا   

النبسسوة مسسن عليسسه بسسه اللسسه مسسّن وإخوته, وما بأبويه باجتماعه عليه الله
بها يستمر أن الدنيا في عليه نعمته أتم كما وجل عز ربه سأل والملك

َءخرة, وأن في عليه ًا يتوفاه ال الضسسحاك: وأن يتوفاه, قاله حين مسلم
اللسه والمرسسلين, صسلوات النسسبيين من إخوانه وهم بالصالحين يلحقه

السسسلم, عليه يوسف أن يحتمل الدعاء أجمعين, وهذا عليهم وسلمه
اللسسه رضسسي عائشسسة عسسن الصسسحيحين في ثبت اختصاره, كما عند قاله
عنسسد أصسسبعه يرفسسع جعسسل وسسسلم عليسسه اللسسه صلى الله رسول أن عنها

ًا, ويحتمسسل الرفيق في ويقول: {اللهم الموت سسسأل أنسسه العلى} ثلث
أجلسسه, وانقضسسى جسساء إذا بالصسسالحين واللحسساق السسسلم علسسى الوفسساة

ًا ذلك سأله أنه عمره, ل اللسسه لغيسسره: أماتسسك السسداعي يقول كما منجز
مسلمين, مسلمين, وتوفنا أحينا الداعي: اللهم السلم, ويقول على

ًا, وكسسان ذلك سأل أنه بالصالحين, ويحتمل وألحقنا ًا ذلسسك منجز سسسائغ
ًا قسسوله: {تسسوفني قتسسادة قسسال ملتهسسم, كمسسا فسسي وألحقنسسي مسسسلم

فسسي مغمسسور يومئسسذ عينه, وهسسو وأقر شمله الله جمع بالصالحين} لما
قبلسسسسه. الصسسسسالحين إلسسسسى ونضسسسسارتها, اشسسسستاق وملكهسسسسا السسسسدنيا

عليسسه يوسف قبل الموت قط نبي تمنى يقول: ما عباس ابن وكان  
دعسسا نبي أول أنه عباس ابن عن والسديِ جرير ابن ذكر السلم, وكذا

أن السسلم, كمسسا علسى الوفسساة سسأل من أول أنه يحتمل , وهذا بذلك
ًا ًا} بيسستي دخل ولمن ولوالديِ لي اغفر قال: {رب من أول نوح مؤمنسس

قتسسادة, قسسول سسسياق ظسساهر ذلك, وهو إنجاز سأل من أول أنه ويحتمل
الله: رحمه حنبل بن أحمد المام شريعتنا. قال في يجوز ل هذا ولكن
بن أنس عن صهيب بن العزيز عبد إبراهيم, حدثنا بن إسماعيل حدثنا
أحسسدكم يتمنين وسلم: «ل عليه الله صلى الله رسول قال: قال مالك

ًا بسسد ول كسسان فسسإن به نزل لضر الموت المسسوت, فليقسسل: اللهسسم متمنيسس
ًا الحياة كانت ما أحيني ًا الوفسساة كانت إذا لي, وتوفني خير لسسي» خيسسر

لضسسر المسسوت أحسسدكم يتمنيسسن «ل الصحيحين, وعنسسدهما في وأخرجاه
ًا إما به نزل ِإما محسن ًا فيزداد, و ليقسسل: يسسستعتب, ولكسسن فلعله مسيئ

ًا الحياة كانت ما أحيني اللهم ًا الوفسساة كانت ِإذا لي, وتوفني خير خيسسر
لسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسي».

رفاعة, حدثني بن معان المغيرة, حدثنا أبو أحمد: حدثنا المام وقال  
اللسسه رسول إلى قال: جلسنا أمامة أبي عن القاسم عن يزيد بن علي
وقسساص أبسسي بسسن سسسعد ورققنسسا, فبكسسى فسسذكرنا وسلم عليه الله صلى
وسسسلم: عليه الله صلى النبي مت, فقال ليتني البكاء, وقال: يا فأكثر
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قال: «يا مرات, ثم ثلث ذلك ؟» فردد الموت تتمنى أعنديِ سعد «يا

عملسسك مسسن وحسسسن عمرك من طال للجنة, فما خلقت كنت إن سعد
لهيعة, حدثنا ابن حسن, حدثنا أحمد: حدثنا المام لك» وقال خير فهو
اللسسه صسسلى النسسبي عسسن هريرة أبي عن جبير بن سليم يونس, وهو أبو

به يدع ول به نزل لضر الموت أحدكم يتمنين قال: «ل أنه وسلم عليه
ِإنه وثسسق قسسد يكون أن إل يأتيه أن قبل من أحسسدكم مسسات ِإذا بعملسسه, فسس

ًا» تفرد إل عمره المؤمن يزيد ل عمره, وأنه عنه انقطع أحمد, به خير
ًا الضر كان إذا فيما وهذا فيجسسوز الدين في فتنة كان ِإذا به, وأما خاص

ًا تعالى الله قال الموت, كما سؤال أرادهسسم لمسسا السسسحرة عسسن ِإخبسسار
ًا علينسسا أفسسرغ ربنسسا {قسسالوا بالقتسسل وتهسسددهم دينهسسم عن فرعون صسسبر
الطلق, إلسسى أجاءهاالمخاض, وهو لما مريم مسلمين} وقالت وتوفنا
ًا وكنت هذا قبل مّت ليتني النخلة: {يا جذع ًا} لمسسا نسي علمسست منسسسي
زوج, وقسسد ذات تكسسن لسسم بالفاحشسسة, لنهسسا يقسسذفونها النسساس أن مسسن

ًا جئسست لقد مريم قالوا: {يا ووضعت, وقد حملت ًا شسسيئ أخسست يسسا فريسس
ًا} فجعسسل أّمسسك كانت وما سوء أمرأ أبوك كان ما هارون لهسسا اللسسه بغيسس

ًا الحال ذلك من ًا, وأنطق فرج الله عبد بأنه المهد في الصبي ومخرج
وسسسلمه اللسه صسلوات بسساهرة عظيمسة, ومعجسزة آَيسة ورسوله, فكان

قصسسة فسسي والترمسسذيِ أحمسسد المام رواه الذيِ معاذ حديث عليه. وفي
ِإذا فيسسه الذيِ والدعاء المنام غيسسر إليسسك فتسسوفني فتنسسة بقسسوم أردت «و

مفتسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسون».
عن محمد بن العزيز عبد سلمة, أنبأنا أبو أحمد: حدثنا المام وقال  

ًا لبيسد بسن محمود قتادة, عن بن عمر بن عاصم عن عمرو أن مرفوعس
آَدم: يكسسره ابسسن يكرههمسسا قسسال: «اثنتسسان وسلم عليه الله صلى النبي

المال وقلة المال قلة الفتن, ويكره من للمؤمن خير والموت الموت
المسسوت, سسسؤال يجسسوز السسدين فسسي الفتسسن حلسسول فعند» للحساب أقل

رأى لمسسا خلفته آَخر في عنه الله رضي طالب أبي بن علي قال ولهذا
خسسذني شسسدة, فقسسال: اللهسسم ِإل المسسر يسسزداد ول له تجتمع ل المور أن

وقعسست الله: لمسسا رحمه البخاريِ وسئموني. وقال سئمتهم إليك, فقد
تسسوفني جرى, قال: اللهم ما خراسان أمير مع له وجرى الفتنة تلك له

سسس السسدجال زمسسان فسسي أيِ س ليمربالقبر الرجل «إن الحديث ِإليك. وفي
والبلبسسل الفتسسن. والسسزلزل مسسن يسسرى مكانسسك» لمسسا ليتنسسي فيقول: يسسا

جريسسر: بسسن جعفسسر أبسسو مفتون. قال لكل فتنة هي التي الهائلة والمور
لهسسم فعلسسوا, اسسستغفر مسسا بيوسسسف فعلسسوا السسذين يعقوب َءبني أن وذكر

ذنسسوبهم. لهسسم عنهسسم, وغفسسر عليهسسم, وعفسسا اللسسه أبسسوهم, فتسساب
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)ذلسسسسسسسسسسسسسسسسسك قسسسسسسسسسسسسسسسسسال مسسسسسسسسسسسسسسسسسن ذكسسسسسسسسسسسسسسسسسر(
المريِ, عن صالح عن حجاج الحسين, حدثني القاسم, حدثنا حدثنا  

ِإن مالسسك بسسن أنسسس الرقاشي, عسسن يزيد جمسسع لمسسا تعسسالى اللسه قسسال: 
قسسد لبعض: ألسسستم بعضهم نجيا, فقال ولده خل بعينيه شمله ليعقوب
؟ يوسسسف منكسسم لقسسي الشيخ, ومسسا منكم لقي وما ؟ صنعتم ما علمتم

فاستقام ؟ بربكم لكم عنكم, فكيف عفوهما فيغركم قالوا: بلى. قال
أبيه جانب إلى ويوسف يديه بين الشيخ, فجلسوا أتوا أن على أمرهم

بنسسا قسسط, ونسسزل مثلسسه لمر نأتك لم لمر أتيناك ِإنا أبانا قاعد, قالوا: يا
أرحسسم السسسلم عليهسسم حركوه, والنبياء حتى قط مثله بنا ينزل لم أمر

منسسا كسسان مسسا علمسست قسسد قالوا: ألسسست ؟ بني يا لكم البرية, فقال: ما
قسسد قسسالوا: أولسسستما قسسال: بلسسى ؟ يوسسسف أخينا ِإلى منا كان وما ِإليك

ِإن عنا يغني ل عفوكما قال: بلى. قالوا: فإن ؟ لنا غفرتما ًا,  كسسان شسسيئ
اللسسه تدعو أن قالوا: نريد ؟ بني يا تريدون عنا. قال: فما يعف لم الله

أعيننسسا, عنسسا, قسسرت عفسسا قسسد بسسأنه اللسسه مسسن السسوحي جسساءك لنسسا, فسسإذا
ِإل واطمأنت ًا. قسسال: فقسسام لنسسا السسدنيا فسسي عيسسن قرة فل قلوبنا, و أبسسد

أذلسسة خلفهمسسا أبيه, وقسساموا خلف يوسف وقام القبلة فاستقبل الشيخ
سسسنة, عشسسرين فيهسسم يجسسب يوسف, فلسسم وأمن خاشعين, قال: فدعا

العشسسرين رأس علسسى كسسان ِإذا يخيفهم, قال: حسستى المريِ صالح قال
ِإن عليه يعقوب السلم, على عليه جبريل نزل اللسسه السسسلم, فقسسال: 

الله وأن ولدك في دعوتك أجاب قد بأنه أبشرك إليك بعثني قد تعالى
علسسى بعسسدك مسسن مسسواثيقهم اعتقسسد قد صنعوا, وأنه عما عفا قد تعالى

المسسريِ وصسسالح الرقاشسسي أنس. ويزيسسد عن موقوف الثر النبوة. هذا
ًا. وذكسسر ضسسعيفان حضسسره لمسسا السسسلم عليسسه يعقسسوب أن السسسديِ جسسد

ِإسحاق, فلما ِإبراهيم عند يدفن بأن يوسف إلى أوصى الموت مات و
السسسسلم. عليهسسسم عنسسسدهما الشسسسام, فسسسدفن إلسسسى وأرسسسسله صسسسبره

َءك ِل َءذ ِء ِمْن **  َءبآ ْن ْيِب َءأ َءغ ْل ِه ا َءك ُنوِحي ْي َءل َءما ِإ َءت َءو ِهْم ُكن ْي َءد ْذ َءل ْا ِإ َءو ُع َءم ُهسسْم َءأْج َءر َءأْم

ُهْم َءن َءو ُكُرو َءمآ َءيْم َءو َءثُر *   ْك ّناِس َءأ ْو ال َءل َءت َءو َءرْص َءن َءح ِني ْؤِم َءما ِبُم َءو ُهْم *   ُل أ
َء َءتْس

ِه ْيسسسسسسس َءل ٍر ِمسسسسسسسْن َءع َءو ِإْن َءأْجسسسسسسس ّ ُهسسسسسسس ْكسسسسسسسٌر ِإل َءن ِذ َءلِمي َءعسسسسسسسا ْل  ّل
ِإخسسوة نبسسأ عليسسه قص لما وسلم عليه الله صلى لمحمد تعالى يقول  

والملسسك والنصسسر العاقبسسة لسسه عليهم, وجعسسل الله رفعه يوسف, وكيف
يسسا وأمثسساله والعدام, هذا والهلك السوء من به أرادوا ما والحكم, مع
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محمسسد يسسا به ِإليك} ونعلمك {نوحيه السابقة الغيوب أخبار من محمد

ك, والتعساظ العسبرة من فيه لما ك لمسن ل لسديهم} كنست {ومسا خالف
ًا ًا ول عندهم حاضر ِإذ لهم مشاهد ِإلقسائه علسى أمرهسم} أيِ أجمعوا {

ًا بسسه أعلمناك يمكرون} به, ولكنا {وهم الجب في ً ِإليسسك وحيسس ِإنسسزال و
َءيسسة, وقسسال يلقسسون ِإذ لسسديهم كنسست عليك, كقسسوله: {ومسسا أقلمهسسم} ال

َءيسسة, موسسسى ِإلى قضينا ِإذ الغربي بجانب كنت تعالى: {وما المسسر} ال
َءية, وقال: {وما ِإذ الطور بجانب كنت قوله: {وما ِإلى كنت نادينا} ال
ًا َءية, وقال عليهم تتلو مدين أهل في ثاوي مسسن لسسي كسسان {مسسا آَياتنا} ال
ِإن يختصمون ِإذ العلى بالمل علم مبين} نذير أنا أنما ِإل إلي يوحى * 

ِإنه يقول ِإنه رسوله تعالى:  سسسبق, ممسسا قسسد مسسا أنباء على أطلعه قد و
أكسثر آَمسن ما هذا ودنياهم, ومع دينهم في لهم ونجاة للناس عبرة فيه

بمسسؤمنين} وقسسال: حرصسست ولو الناس أكثر قال: {وما الناس, ولهذا
ِإن ِإن سبيل عن يضلوك الرض في من أكثر تطع {و الله} كقسسوله: {

َءية ذلك في ِإلسى أكسثرهم كان وما ل َءيسات. مسن ذلسك غيسر مسؤمنين}  ال
هذا على محمد يا تسألهم ما أجر} أيِ من عليه تسألهم وقوله: {وما

أجسسرة ول جعالسسة مسسن أجسسر, أيِ من والرشد الخير ِإلى والدعاء النصح
ًا اللسسه وجه ابتغاء تفعله ذلك, بل على ِإن لخلقسسه ونصسسح ذكسسر ِإل هسسو {

َءخسسرة. السسدنيا فسسي بسسه وينجسسون ويهتسسدون بسسه للعسسالمين} يتسسذكرون وال

ّين أ
َء َءك َءو ٍة ّمن **  َءيسس َءواِت ِفسسي آَ َءما َءن َءوالْرِض الّسسس َءهسسا َءيُمسسّرو ْي َءل ُهسسْم َءع َءهسسا َءو ْن َءع

َءن ِرُضو ْع َءما ُم َءو ْؤِمُن *   ُهْم ُي َءثُر ْك ِه َءأ ّل ّ ِبال ُهْم ِإل َءن َءو ُكو ِر ْا ّمْش َءو ُن َءأِم َءفسس َءأ َءأن *  

ُهْم َءي ِت أ
ْ َءيٌة َءت َءذاِب ّمْن َءغاِش ِه َءع ّل ْو ال ُهُم َءأ َءي ِت أ

ْ َءعُة َءت َءتًة الّسا ْغ ُهْم َءب َء َءو َءن ل ُعُرو  َءيْشسس
ودلئسسل اللسسه آَيات في التفكر عن الناس أكثر غفلة عن تعالى يخبر  

زاهسسرات كسسواكب مسسن والرض السسسموات فسسي اللسسه خلقه بما توحيده
فسسي مسسسخرات, وكسسم دائسسرات, والجميسسع وأفلك ثسسوابت, وسسسيارات

راسيات, وبحسسار وجنات, وجبال متجاورات, وحدائق قطع من الرض
أحيسساء مسسن شاسسسعات, وكسسم متلطمسسات, وقفسسار زاخسسرات, وأمسسواج

الطعسسوم فسسي ومختلفسسات متشابهة ونبات, وثمرات وأموات, وحيوان
أنسسواع الحسسد, خسسالق الواحسسد والصسسفات, فسسسبحان واللسسوان والروائح

والصسسفات, للسسسماء والصسسمدية والبقاء بالدوام المخلوقات, المتفرد
ذلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسك. وغيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسر

ابسسن مشسسركون} قسسال وهسسم إل بسسالله أكسسثرهم يسسؤمن وقوله: {وما  
خلق السموات, ومن خلق لهم: من قيل ِإذا أنهم ِإيمانهم عباس: من
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قسسال به. وكذا مشركون قالوا: الله, وهم ؟ الجبال خلق الرض, ومن

بسسن الرحمن وعبد والضحاك وقتادة والشعبي وعكرمة وعطاء مجاهد
فسسي يقولسسون كسسانوا المشسسركين الصسسحيحين: أن أسسسلم, وفسسي بن زيد

ملسسك. وفسسي ومسسا لك, تملكسسه هو شريك إل لك شريك ل تلبيتهم: لبيك
الله رسول لك, قال شريك ل قالوا: لبيك ِإذا كانوا أنهم مسلم صحيح
علسسى تزيسسدوا حسسسب, ل حسسسب قسسد» أيِ وسلم: «قد عليه الله صلى

ِإن الله هذا. وقال الشسسرك هسسو عظيم} وهسسذا لظلم الشرك تعالى: {
قلت: مسعود ابن عن الصحيحين في غيره, كما الله مع يعبد العظم

ًا للسسه تجعسسل قسسال: «أن ؟ أعظسسم السسذنب اللسسه, أيِ رسسسول يا وهسسو نسسد
خلقسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسك».

وهسسم ِإل بالله أكثرهم يؤمن قوله: {وما في البصريِ الحسن وقال  
النسساس, وهسسو ريسساء عمسسل ِإذا يعمسسل المنسسافق مشركون} قسسال: ذلسسك

ِإن قوله يعني ذلك بعمله مشرك اللسسه يخسسادعون المنسسافقين تعالى: {
ِإذا خادعهم وهو ول النساس يسراءون كسسالى قاموا الصلة إلى قاموا و

ًا بسسه يشعر ل خفي آَخر شرك قليل} وثّم ِإل الله يذكرون فسساعله, غالبسس
قسسال: عسسروة عسسن النجسسود أبي بن عاصم عن سلمة بن حماد روى كما

ًا عضده في فرأى مريض على حذيفة دخل سسس انتزعه أو س فقطعه سير
م إل بسالله أكثرهم يؤمن {وما قال ثم الحسديث مشسركون} وفسي وه

روايسسة مسسن وحسسسنه الترمسسذيِ أشرك» رواه فقد الله بغير حلف «من
ابسسن عسسن وغيسسره داود وأبسسو أحمسسد رواه السسذيِ الحديث عمر, وفي ابن

وسسسلم: عليسسه اللسسه صسسلى الله رسول قال: قال عنه الله رضي سعود
شسسرك «الطيرة لهما لفظ شرك», وفي والتولة والتمائم الرقى «إن
مسسن بأبسسسط أحمد المام بالتوكل» ورواه يذهبه الله ولكن إل منا وما
مسسرة, عسسن بن عمرو عن العمش معاوية, حدثنا أبو فقال: حدثنا هذا

بسسن اللسسه عبسسد امسسرأة زينسسب زينسسب, عسسن أخسسي ابسسن عسسن الجزار يحيى
البسساب إلسسى فسسانتهى حاجسسة مسسن جسساء إذا اللسسه عبد قالت: كان مسعود

جساء يكرهسه, قسالت: وإنسه أمسسر علسى منا يهجم أن كراهة وبزق تنحنح
تحست فأدخلتهسا الحمسرة مسن ترقينسي عجسوز وعنديِ فتنحنح يوم ذات

ًا عنقسسي فسسي جسسانبي, فسسرأى إلى فجلس السرير, قالت: فدخل خيطسس
فيسسه, فأخسسذه لسسي رقسسي قسسالت: قلسست: خيسسط ؟ الخيسسط هسسذا فقال: ما

ِإن ثم فقطعه رسسسول الشسسرك, سسسمعت عن لغنياء الله عبد آَل قال: 
ِإن وسلم عليه الله صلى الله شرك» والتولة والتمائم الرقى يقول: «

أختلسسف تقسسذف, فكنسست عيني كانت وقد هذا تقول له: لم قالت: قلت
مسسن ذاك إنما سكنت, فقال رقاها إذا يرقيها, فكان اليهوديِ فلن إلى
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أن يكفيسسك كان عنها, إنما كف رقاها بيده, فإذا ينخسها كان الشيطان

البسساس, رب وسسسلم: «أذهسسب عليسسه اللسسه صسسلى النبي قال كما تقولي
يغسسادر ل شسسفاء شسسفاؤك إل شسسفاء الشسسافي, ل وأنسست النسساس, اشسسف

ًا». سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسقم
ليلى, عن أبي ابن وكيع, عن عن أحمد المام رواه آَخر حديث وفي  

وهسسو عكيسسم بسسن اللسسه عبسسد علسسى قال: دخلسست الرحمن عبد بن عيسى
ًا, فقال: أتعلق تعلقت له, لو نعوده, فقيل مريض ًا شيئ قسسال وقد شيئ
ًا تعلق وسلم: «من عليه الله صلى الله رسول ِإليسسه» ورواه وكل شيئ

بن عقبة حديث من أحمد المام مسند هريرة, وفي أبي عن النسائي
تميمسسة علسسق وسلم: «من عليه الله صلى الله رسول قال: قال عامر
تعلق له, ومن الله أتم فل تميمة تعلق «من رواية أشرك», وفي فقد

رضسسي هريسسرة أبسسي أبيه, عسسن عن العلء له», وعن الله ودع فل ودعة
يقول: «قال وسلم عليه الله صلى الله رسول قال: سمعت عنه الله

ً عمل الشرك, من عن الشركاء أغنى الله: أنا معسسي فيسسه أشرك عمل
مسسسسسسسسسسسسسلم. وشسسسسسسسسسسسسركه» رواه تركتسسسسسسسسسسسسه غيسسسسسسسسسسسسريِ

اللسسه صلى الله رسول قال: سمعت فضالة أبي بن سعيد أبي وعن  
َءخرين الولين الله جمع يقول: «إذا وسلم عليه فيسسه ريسسب ل ليسسوم وال

مسسن ثسسوابه للسسه, فليطلسسب عمله عمل في أشرك كان مناد: من يناديِ
أحمد المام الشرك» رواه عن الشركاء أغنى الله الله, فإن غير عند

الهسساديِ, عسسن ابسسن يعني يزيد عن ليث حدثنا يونس أحمد: حدثنا وقال
قال: وسلم عليه الله صلى الله رسول أن لبيد بن محمود عمرو, عن

الشسسرك الصسسغر» قسسالوا: ومسسا الشسسرك عليكسسم أخسساف ما أخوف «إن
القيامسسة يسسوم تعسسالى اللسه قال: «الرياء, يقول ؟ الله رسول يا الصغر

السسدنيا فسسي تسسراءون كنتم الذين الى بأعمالهم: اذهبوا الناس جازى إذا
ًء عندهم تجدون هل فانظروا جعفسسر بسسن إسسسماعيل رواه ؟» وقسسد جزا

قتادة بن عمر بن عاصم المطلب, عن مولى عمرو أبي بن عمرو عن
ابسسن حسسسن, أنبأنسسا أحمسسد: حسسدثنا المسسام به. وقال لبيد بن محمود عن

بسسن اللسسه عبد عن الحبلي الرحمن عبد أبي عن هبيرة ابن لهيعة, أنبأنا
ردتسه وسسلم: «مسسن عليسسه اللسسه صسسلى اللسه رسسسول قسسال: قسسال عمرو

؟ ذلك كفارة الله, ما رسول أشرك» قالوا: يا فقد حاجته عن الطيرة
طيسسرك, ِإل طيسسر خيسسرك, ول ِإل خيسسر ل أحدهم: اللهم يقول قال: «أن

غيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسرك». ِإلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه ول
أبي بن الملك عبد نمير, حدثنا بن الله عبد أحمد: حدثنا المام وقال  

قسسال: خطبنسسا سسس كاهسسل بني من رجل س علي أبي عن العرزمي سليمان
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الشسسرك, فسسإنه هسسذا اتقسسوا النسساس أيهسسا فقال: يسسا الشعريِ موسى أبو

المضسسارب بسسن وقيس حزن بن الله عبد النمل. فقام دبيب من أخفى
غيسسر أو لنسسا مأذونسسا عمسسر لنسسأتين قلسست, أو ممسسا لتخرجسسن فقال: واللسسه

عليسسه اللسسه صسسلى الله رسول قلت, خطبنا مما أخرج مأوذن. قال: بل
أخفسسى الشسسرك, فسسإنه هذا اتقوا الناس أيها فقال: «يا يوم ذات وسلم

وهسسو نتقيسسه يقول: فكيسسف أن الله شاء من له النمل» فقال دبيب من
نعسسوذ إنسسا قال: «قولسسوا: اللهسسم ؟ الله رسول يا النمل دبيب من أخفى

ًا بك نشرك أن من بك نعلمسسه». وقسسد ل لمسسا نعلمسسه, ونسسستغفرك شيئ
رواه الصسسديق, كمسسا هسسو ذلك في السائل أن آَخر, وفيه وجه من رويِ

ليث مسلم, عن بن العزيز عبد حديث من الموصلي يعلى أبو الحافظ
يسسسار, قسسال: شسسهدت بسسن معقسسل محمد, عسسن أبي سليم, عن أبي بن

عسسن الصسسديق بكسسر أبسسو قسسال: حسسدثني أو وسسسلم عليه الله صلى النبي
مسسن فيكم أخفى قال: «الشرك أنه وسلم عليه الله صلى الله رسول
ًا اللسسه مسسع دعسسا مسسن ِإل الشرك بكر: وهل أبو النمل», فقال دبيب ِإلهسس
أخفسسى فيكم وسلم: «الشرك عليه الله صلى الله رسول فقال ؟ آَخر
ذلسسك صسسغير عنسسك يذهب ما على أدلك قال: «أل النمل» ثم دبيب من

أعلم, وأستغفرك وأنا بك أشرك أن بك أعوذ ِإني قل: اللهم ؟ وكبيره
أعلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم». ل ممسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا

فسسروخا, عسسن بسسن شسسيبان عسسن البغويِ القاسم أبو الحافظ رواه وقد  
بن قيس خالد, عن أبي بن إسماعيل الثوريِ, عن كثير, عن بن يحيى

اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول الصديق, قال: قسسال بكر أبي حازم, عن أبي
الصسسفا» علسسى النمل دبيب من أمتي في أخفى وسلم: «الشرك عليه

؟ ذلسسك من والمخرج النجاة الله, فكيف رسول بكر: يا أبو قال: فقال
وصسغيره وكسسثيره قليلسسه مسسن برئسست قلته ِإذا بشيء أخبرك فقال: «أل

بسسك أعسسوذ ِإنسسي الله. قال: «قل: اللهم رسول يا ؟» قال: بلى وكبيره
السسدارقطني: أعلسسم». قسسال ل لما أعلم, وأستغفرك وأنا بك أشرك أن

روى الحسسديث, وقسسد النضسسر, مسستروك أبسسو لسسه هذا, يقال كثير بن يحيى
يعلسسى حسسديث من والنسائي وصححه والترمذيِ داود وأبو أحمد المام

أبسسو قال: قسسال هريرة أبا عاصم, سمعت بن عمرو عطاء, سمعت بن
ًا اللسسه, علمنسسي رسسسول عنه: يا الله رضي الصديق بكر ِإذا أقسسوله شسسيئ

ِإذا أصبحت ِإذا و فسساطر مضجعي, قال: «قل: اللهسسم أخذت أمسيت, و
ومليكسسه, شسسيء كسسل والشسسهادة, رب الغيب والرض, عالم السموات

الشسسيطان شسسر ومسسن نفسي شر من بك أنت, أعوذ ِإل إله ل أن أشهد
فسسي أحمسسد المسسام وصسسححه, وزاد والنسسسائي داود أبو وشركه», رواه
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بكسسر أبسسي مجاهسسد, عسسن عسسن سسسليم أبسسي بن ليث حديث له: من رواية

سسس أقسسول أن وسسسلم عليسسه الله صلى الله رسول الصديق, قال: أمرني
ًا نفسسسي على أقترف «وأن س آَخره في وزاد الدعاء هذا فذكر أو سسسوء

مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسلم». ِإلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسى أجسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسره
َءية, أيِ عذاب من غاشية تأتيهم أن وقوله: {أفأمنوا   أفسسأمن لله} ال

يشسسعرون, ل حيسسث من يغشاهم أمر يأتيهم أن بالله المشركون هؤلء
بهسسم اللسسه يخسسسف أن السسسيئات مكروا الذين تعالى: {أفأمن قال كما

تقلبهم في يأخذهم * أو يشعرون ل حيث من العذاب يأتيهم أو الرض
رحيم}. لرؤوف ربكم فإن تخوف على يأخذهم * أو بمعجزين هم فما

ًا بأسسسنا يسسأتيهم أن القرى أهل وقوله: {أفأمن * أو نسسائمون وهسسم بياتسس
مكسسر * أفسسأمنوا يلعبسسون وهسسم ضسسحى بأسنا يأتيهم أن القرى أهل أمن

الخاسسسسسسسرون}. القسسسسسسوم ِإل اللسسسسسسه مكسسسسسسر يسسسسسسأمن فل اللسسسسسسه

ُقْل ِه **  ِذ َءي َءهـَسس ِل ِبي ُعسسو َءسسس ْد َءى َءأ َءلسس ِه ِإ ّلس َءى ال َءلسس ٍة َءع َءر ْا َءبِصسسي َءنسس َءمسسِن َءأ ِنسسي َءو َءع َءب ّت ا
َءن َءحا ْب ِه َءوُسسسسسسسسس ّلسسسسسسسس َءمسسسسسسسسآ ال ْا َءو َءنسسسسسسسس َءن َءأ َءن ِمسسسسسسسس ِكي ِر ْلُمْشسسسسسسسس  ا

الثقليسسن: النسسس إلسسى وسلم عليه الله صلى لرسوله تعالى يقول   
ًا ومسسسلكه طريقتسسه أيِ سسسبيله هذه أن الناس يخبر أن له والجن, آَمر
لسسه, شسسريك ل وحده الله ِإل ِإله ل أن شهادة إلى الدعوة وسنته, وهي

مسسن وكسسل هسسو وبرهسسان ويقيسسن ذلك من بصيرة على بها الله إلى يدعو
علسسى وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى الله رسول إليه دعا ما إلى يدعو اتبعه

اللسه} أيِ وشسسرعي. وقسسوله: {وسسسبحان عقلي وبرهان ويقين بصيرة
أو نظير أو شريك له يكون أن عن وأقدسه وأعظمه وأجله الله وأنزه

مشسسير, تبسسارك أو وزيسسر أو صسساحبة أو والسسد أو ولسسد أو نديسسد أو عسسديل
ًا كله ذلك عن وتعالى وتنزه وتقدس ًا, {تسبح علو السسسموات لسسه كبير

ل ولكسسن بحمسده يسسبح ِإل شسيء مسن وإن فيهسن ومن والرض السبع
ًا كسسسسسسسان ِإنسسسسسسسه تسسسسسسسسبيحهم تفقهسسسسسسسون ًا}. حليمسسسسسسس غفسسسسسسسور

َءمآ َءو َءنا **  ْل َءس َءك ِمن َءأْر ِل ْب ّ َءق ً ِإل َءجال َءي ِر ِهْم ّنوِح ْي َءل ْهسسِل ّمْن ِإ َءى َءأ َءر ُقسس ْل َءلسسْم ا َءف َءأ

ْا ْا الْرِض ِفي َءيِسيُرو ُظُرو َءين َءف َءف ْي َءن َءك َءبُة َءكا ِق َءن َءعا ِذي ّل ِهسسْم ِمسسن ا ِل ْب َءداُر َءق َءلسس َءو
ِة َءر َءِخسسسسسسسسس ْيسسسسسسسسسٌر ال َءن َءخ ِذي ّلسسسسسسسسس ْا ّل َءقسسسسسسسسسو ّت َء ا َءفل َءن َءأ ُلسسسسسسسسسو ِق ْع  َءت

النسسساء, وهسسذا من ل الرجال من رسله أرسل إنما أنه تعالى يخبر   
َءيسسة هسسذه سياق عليه دل العلماء, كما جمهور قول اللسسه أن الكريمسسة ال
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تشسسريع. وزعسسم وحسسي آَدم بنسسي بنسسات مسسن امسسرأة ِإلسسى يسسوح لم تعالى

أم عمسسران بنسست ومريسسم موسسسى وأم الخليسسل امرأة سارة أن بعضهم
وراء ومسسن بإسحاق سارة بشرت الملئكة بأن نبيات, واحتجوا عيسى
َءيسسة, أن موسى أّم ِإلى يعقوب, وبقوله: {وأوحينا إسحاق أرضعيه} ال

السسسلم, وبقسسوله عليسسه بعيسسسى فبشسسرها مريسسم إلسسى جاء الملك وبأن
ِإن يسسا الملئكسسة قسسالت تعسسالى: {إذ وطهسسرك اصسسطفاك اللسسه مريسسم, 
واسسسجديِ لربسسك اقنسستي مريسسم * يسسا العسسالمين نسسساء علسسى واصطفاك

هذا من يلزم ل لهن, ولكن حاصل القدر الراكعين}, وهذا مع واركعي
مسسن القسسدر هسسذا بنبسسوتهن القائسسل أراد بسسذلك, فسسإن نبيسسات يكسسن أن

يكفسسي هسسل هذا أن في معه الكلم فيه, ويبقى شك ل التشريف, فهذا
السسنة أهسل عليسه السذيِ ؟ ل أم بمجرده النبوة سلك في النتظام في

إسسسماعيل بسسن علسسي الحسسسن أبسسو الشسسيخ نقلسسه السسذيِ والجماعة, وهو
صسسديقات, كمسسا فيهسسن نبية, وإنما النساء في ليس أنه عنهم الشعريِ

ًا تعالى قال تعسسالى: قسسال حيسسث عمران بنت مريم أشرفهن عن مخبر
وأمسسه الرسسسل قبلسسه مسسن خلسست قسسد رسسسول ِإل مريم ابن المسيح {ما

بالصديقية, مقاماتها أشرف في الطعام} فوصفها يأكلن كانا صديقة
ّديقة والعظام, فهسسي التشريف مقام في ذلك لذكر نبية كانت فلو صس

القسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسرآَن. بنسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسص
ِإل قبلسسك من أرسلنا قوله: {وما في عباس ابن عن الضحاك وقال  

َءية, أيِ مسسن القسسول قلتسسم, وهسسذا كما السماء أهل من ليسوا رجالً} ال
ِإل المرسسسلين مسسن قبلك أرسلنا تعالى: {وما بقوله يعتضد عباس ابن

َءيسسة, وقسسوله فسسي ويمشون الطعام ليأكلون ِإنهم تعسسالى: السسسواق} ال
ًا جعلنسساهم {ومسسا * ثسسم خالسسدين كسسانوا ومسسا الطعسسام يسسأكلون ل جسسسد

المسسسرفين}. وقسسوله وأهلكنسسا نشسساء ومن فأنجيناهم الوعد صدقناهم
ًا كنست ما تعالى: {قل َءيسة. وقسوله: {مسن مسن بسدع أهسل الرسسل} ال

مسسن هسسم الذين البواديِ أهل من أنهم ل المدن بالقرى القرى} المراد
ًا الناس أجفى ًا, وهسسذا طباعسس أهسسل أن المعسسروف المعهسسود هسسو وأخلقسس
ًا أرق المدن والسسسواد الريسسف سوادهم, وأهسسل أهل من وألطف طباع
ً أقسسرب تعسسالى: قسسال البسسواديِ, ولهسسذا فسسي يسسسكنون السسذين مسسن حسسال

ّد {العراب ًا أش َءية. وقال كفر ًا} ال أهسسل {مسسن قسسوله في قتادة ونفاق
َءخسر الحسسديث العمسسور. وفسسي أهل من وأحلم أعلم القرى} لنهم أن ال

ً فلسسم ناقة وسلم عليه الله صلى الله لرسول أهدى العراب من رجل
عليسه اللسه صسلى اللسه رسسول رضسسي, فقسسال حتى ويزيده يعطيه يزل
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أو أنصسساريِ أو قرشسسي مسسن ِإل هبسسة أتهسسب ل أن هممسست وسلم: «لقسسد

دوسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسي». أو ثقفسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسي
يحيى عن العمش عن شعبة حجاج, حدثنا أحمد: حدثنا المام وقال  

وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسول أصحاب من شيخ وثاب, عن بن
قال: أنه وسلم عليه الله صلى النبي عمر, عن ابن العمش: هو قال

ل السسذيِ مسسن خيسسر أذاهسسم علسسى ويصسسبر النسساس يخالط الذيِ «المؤمن
الرض} فسسي يسسسيروا أذاهم. وقسسوله: {أفلسسم على يصبر ول يخالطهم

كسسان كيسسف {فينظسسروا الرض فسسي محمسسد يا لك المكذبين هؤلء يعني
دمسسر للرسسسل, كيسسف المكذبسسة المسسم من قبلهم} أيِ من الذين عاقبة

الرض فسسي يسسسيروا أمثالهسسا, كقسسوله: {أفلسسم وللكسسافرين عليهسسم الله
َءيسسة, فسسإذا يعقلون قلوب لهم فتكون رأوا ذلسسك خسسبر اسسستمعوا بهسسا} ال
تعسسالى سسسنته كسسانت المسسؤمنين, وهسسذه ونجى الكافرين أهلك قد أنالله

َءخسسرة تعسسالى: {ولسسدار قال خلقه, ولهذا في اتقسسوا} أيِ للسسذين خيسسر ال
َءخرة الدار في النجاة لهم كتبنا كذلك الدنيا في المؤمنين نجينا وكما ال
آَمنوا والذين رسلنا لننصر بكثير, كقوله: {إنا الدنيا من لهم خير وهي
معسسذرتهم الظسسالمين ينفسسع ل يسسوم الشهاد يقوم ويوم الدنيا الحياة في

َءخسسرة, فقسسال: إلسسى السسدار السسدار} وأضسساف سسسوء ولهسسم اللعنة ولهم ال
َءخرة} كما {ولدار أول, الجسسامع, وعسسام ومسجد الولى يقال: صلة ال

الشسسسسسساعر: الخميسسسسسسس. وقسسسسسسال الولسسسسسسى, ويسسسسسسوم وبارحسسسسسسة
ًا أتمسسسسدح  ًاأل وتسسسسذم فقعسسسسس هجيسسسسن مسسسسن أمسسسسك للسسسسه عبسسسسس
اليقيسسسن عرفسسسان السسسذل عبسسسسعرفت ديسسسار عليسسسك أقسسسوت ولسسسو 

َءى ّت َءح َءذا **  َءس ِإ َءأ ْي َءت ْا الّرُسسسُل اْس َءو ّنسس َءظ ُهسسْم َءو ّن أ
ْد َء ْا َءقسس ُبو ِذ ُهْم ُكسس َءء َءنا َءجسسآ َءنْصسسُر

َءي ُنّجسسس ُء َءمسسسن َءف َءشسسسآ َء ّن ّد َءول َءر َءنا ُيسسس ْأُسسسس ِم َءعسسسِن َءب ْو َءقسسس ْل َءن ا ِرِميسسس ْلُمْج  ا
عليهم وسلمه الله صلوات رسله على ينزل نصره أن تعالى يذكر   

الوقسات أحسوج فسي اللسه من الفرج وانتظار الحال ضيق عند أجمعين
معسسه آَمنسسوا والسسذين الرسول يقول حتى تعالى: {وزلزلوا إليه, كقوله

َءيسسة, وفسسي نصسسر مسستى إحسسداهما قسسوله: {كسسذبوا} قراءتسسان اللسسه} ال
تقرؤها, قال عنها الله رضي عائشة كانت كذبوا, وكذلك قد بالتشديد

عسسن سسسعد بسسن إبراهيسسم حسسدثنا الله عبد بن العزيز عبد البخاريِ: حدثنا
ة عسن الزبيسر بن عروة قال: أخبرني شهاب ابن عن صالح أنهسا عائش
اسسستيأس إذا تعسسالى: {حسستى اللسسه قسسول عسسن يسسسألها وهسسو لسسه قسسالت

فقد كذبوا. قلت عائشة قالت ؟ كذبوا أم الرسل} قال: قلت: أكذبوا
لعمسسريِ ؟: قالت: أجل بالظن هو فما كذبوهم قد قومهم أن استيقنوا

345



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
معساذ كسذبوا} قسسالت قسد أنهم لها: {وظنوا بذلك, فقلت استيقنوا لقد
َءية هذه قلت: فما بربها ذلك تظن الرسل تكن لم الله قالت: هسسم ؟ ال

البلء, عليهسسم وصسسدقوهم, فطسسال بربهسسم آَمنسسوا السسذين الرسسسل أتبسساع
مسن كسذبهم الرسسل} ممسن استيأس إذا {حتى النصر عنهم واستأخر

عنسسد اللسسه نصسسر كسسذبوهم, جسساء قد أتباعهم أن الرسل قومهم, وظنت
عسسروة قسسال: أخبرنسسا الزهسسريِ عسسن شعبة اليمان, أنبأنا أبو ذلك, حدثنا

ذكسسره. ما الله. انتهى قالت: معاذ ؟ مخففة كذبوا قد لها: لعلها فقلت
قرأهسا عبساس ابسن أن مليكسة أبسي ابسن جريسج: أخسبرني ابسن وقال  

ثسسم مليكسسة أبسسي ابن هو الله عبد كذبوا} خفيفة. قال قد أنهم {وظنوا
ًا, ثم عباس: كانوا ابن لي قال والسسذين الرسسسول يقسسول {حتى تل بشر

جريسسج: ابسسن قريسسب} قسسال اللسسه نصسسر إن أل اللسسه نصر متى معه آَمنوا
ذلسسك خالفت أنها عائشة عن عروة مليكة, وأخبرني أبي ابن لي وقال

ًا الله وعد وأبته, وقالت: ما إل شيء من وسلم عليه الله صلى محمد
حسستى بالرسسسل البلء يسسزل لسسم مسسات, ولكنسسه حتى سيكون أنه علم قد

فسسي مليكة أبي ابن كذبوهم. قال قد المؤمنين من معهم من أن ظنوا
من كذبوا} مثقلة قد أنهم {وظنوا تقرؤها عائشة عروة, كانت حديث

قسسراءة, العلسسى عبسسد بسسن يسسونس حاتم: أنبأنسسا أبي ابن التكذيب. وقال
قسسال: سسسعيد بسسن يحيسسى عسسن بلل بن سليمان وهب, أخبرني ابن أنبأنا
القرظسسي كعب بن محمد فقال: إن محمد بن القاسم إلى إنسان جاء
َءية هذه قرأ كذبوا} فقال قد أنهم وظنوا الرسل استيأس إذا {حتى ال

عليسسه اللسسه صسسلى النسسبي زوج عائشة سمعت أني عني القاسم: أخبره
كسسذبوا} قسسد أنهسسم وظنسسوا الرسسسل اسسستيأس إذا تقسسول: {حسستى وسلم

ًا. صسسسسسسسحيح إسسسسسسسسناد أتبسسسسسسساعهم تقسسسسسسسول: كسسسسسسسذبهم أيضسسسسسسس
عباس ابن تفسيرها, فقال في بالتخفيف, واختلفوا الثانية والقراءة  
العمسسش, عسسن الثسسوريِ سسسفيان رواه فيما مسعود ابن تقدم. وعن ما

ه اللسه عبسد مسسروق, عسن الضسحى, عسن أبسي عن إذا {حستى قسرأ أن
اللسسه: هسسو عبسسد كذبوا} محففسسة, قسسال قد أنهم وظنوا الرسل استيأس

عنهمسسا, اللسسه رضسسي مسسسعود وابسسن عبسساس ابسسن عن تكره, وهذا الذيِ
عسسن العمسسش عباس, فسسروى ابن عنهما. أما آَخرون رواه لما مخالف
وظنسسوا الرسسسل اسسستيأس إذا قوله: {حسستى في عباس ابن عن مسلم

وظن قومهم لهم يستجيب أن الرسل كذبوا} قال: لماأيست قد أنهم
مسسن {فنجسسي ذلسسك على النصر كذبوهم, جاءهم قد الرسل أن قومهم

السسسلمي الحسسارث بسسن وعمسسران جبير بن سعيد عن رويِ نشاء} وكذا
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ابسسن عسسن والعسسوفي طلحسسة أبسسي بسسن وعلسسي معاويسسة بن الرحمن وعبد

بمثلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه. عبسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساس
حماد حدثنا النعمان أبو عارم المثنى, حدثنا جرير: حدثني ابن وقال  

قال: سسسأل الجزريِ حّرة أبي بن إبراهيم شعيب, حدثنا زيد, حدثنا بن
هسسذا كيسسف اللسسه عبسسد أبسسا لسسه: يسسا فقال جبير بن سعيد قريش من فتى

إذا {حسستى السورة هذه أقرأ ل أن تمنيت عليه أتيت إذا الحرف, فإني
اسسستيأس إذا حتى قال: نعم كذبوا} ؟ قد أنهم وظنوا الرسل استيأس
قد الرسل أن إليهم المرسل يصدقوهم, وظن أن قومهم من الرسل

ً قسسط كسساليوم رأيسست مزاحم: مسسا بن الضحاك كذبوا, فقال يسسدعى رجل
روى قليلً, ثسسم كسسان هسسذه فسسي اليمسسن إلى رحلت فيتلكأ, ولو علم إلى
ًا جرير ابن جسسبير بسسن سعيد سأل يسار بن مسلم أن آَخر وجه من أيض
وقسسال: فسسرج فسساعتنقه سعيد إلى الجواب, فقام بهذا ذلك, فأجابه عن
بسسن سسعيد عسسن وجسه غيسسر من رويِ عني, وهكذا فرجت كما عنك الله
مسسن واحسسد وغيسسر جسسبر بن مجاهد فسرها كذلك, وكذا فسرها أنه جبير

ًا إن حتى السلف السسذال. كسسذبوا} بفتسسح قد أنهم {وظنوا قرأها مجاهد
قسسوله فسسي الضسسمير يعيد كذلك فسرها من بعض أن إل جرير ابن رواه

مسن المسؤمنين, ومنهسم من الرسل أتباع كذبوا} إلى قد أنهم {وظنوا
كسسذبوا قسسد الرسسسل أن الكفسسار وظسسن منهسسم, أيِ الكسسافرين إلسسى يعيده

جريسسر: ابسسن مسعود, فقال ابن النصر. وأما من به وعدوا فيما مخففة
بسسن جحسسش عن فضيل بن محمد الحسين, حدثنا القاسم, حدثنا حدثنا
ْذلم بن تميم عن الضبي زياد مسسسعود بسسن اللسسه عبسسد قسسال: سسسمعت َءح

َءية هذه في يقول أن قومهم إيمان الرسل} من استيأس إذا {حتى ال
سسس بسسالتخفيف كسسذبوا قسسد أنهم المر أبطأ حين قومهم وظن بهم يؤمنوا
أنكسسرت عبسساس, وقسسد وابسسن مسعود ابن من كل عن الروايتان فهاتان

جريسسر, ووجسسه ابسسن لهسسا بسسذلك, وانتصسسر فسسسرها من على عائشة ذلك
َءخسسر القسسول وزيف الجمهور عن المشهور ولسم وأبسساه بالكليسسة, ورده ال

أعلسسسسسسسسسسسسسم. , واللسسسسسسسسسسسسسه ارتضسسسسسسسسسسسسساه ول يقبلسسسسسسسسسسسسسه

ْد َءق َءل َءن **  ِهْم ِفي َءكا َءصِص ٌة َءق َءر ْب ِلي ِع ْو ُ َءبسساِب ل ْل َءن َءمسسا ال ًا َءكسسا ِديث َءى َءحسس َءر َءتسس ْف ُي
ِكن َءلـَ َءق َءو ِدي ِذيِ َءتْص ّل َءن ا ْي ِه َءب ْي َءد َءل َءي ْفِصي َءت ٍء ُكّل َءو ًدى َءشْي ُه َءمًة َءو َءرْح ٍم َءو ْو َءقسس ّل

َءن ُنسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسو ْؤِم  ُي
نجينا قومهم, وكيف مع المرسلين خبر في كان تعالى: لقد يقول   

العقول, {ما اللباب} وهي لولي {عبرة الكافرين وأهلكنا المؤمنين
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ًا كان اللسسه, دون مسسن يفترى أن القرآَن لهذا كان وما يفترى} أيِ حديث
الكتسب يسسديه} أيِ: مسن بيسسن السسذيِ تصسديق {ولكن ويختلق يكذب أيِ

وقسسع مسسا الصسسحيح, وينفسسي من فيها ما يصدق وهو السماء من المنزلة
التقريسسر أو بالنسسسخ عليهسسا وتغييسسر, ويحكسسم وتبسسديل تحريسسف مسسن فيها

ومكسسروه, وغيسسر ومحبسسوب وتحريسسم تحليسسل شيء} من كل {وتفصيل
عسسن والمسسستحبات, والنهسسي والواجبسسات بالطاعسسات المسسر مسسن ذلسسك

الجليسسة, المسسور عسسن المكروهات, والخبار من شاكلها وما المحرمات
السسرب عسسن والتفصسسيلية, والخبسسار المجملسسة المسسستقبلة الغيوب وعن

المخلوقسسات, مماثلسسة عسسن والصفات, وتنزهه وبالسماء وتعالى تبارك
الغسي مسسن قلسوبهم به يؤمنون} تهتديِ لقوم ورحمة {هدى كان فلهذا

رب مسسن الرحمسسة بسسه السداد, ويبتغون إلى الضلل الرشاد, ومن إلى
أن العظيسسم اللسسه المعسساد, فنسسسأل ويسسوم السسدنيا الحياة هذه العباد, في

َءخرة, يسسوم الدنيا في منهم يجعلنا وجسسوههم المبيضسسة بالربسسح يفسسوز وال
ّدة الناضرة, ويرجع تفسسسير الخاسسسرة. آَخسسر بالصفقة وجوههم المسو

المسسستعان. وبسسه والمنسسة الحمسسد وللسسه السسسلم عليسسه يوسسسف سسسورة

الرعسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسد سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسورة
ِم  ِه ِبْسسسسسسسسسسسس ّلسسسسسسسسسسس ِم الّرْحمـَسسسسسسسسسسسِن ال  الّرِحيسسسسسسسسسسس

َءمر َءل َءك ** ا ْل َءياُت ِت َءتاِب آَ ِك ْل َءيِ ا ِذ ّل َءل َءوا ِز َءك ُأن ْي َءل َءك ِمن ِإ ّب ّق ّر َءح ْل ِكّن ا َءلـَ َءر َءو َءث ْك َءأ

ّنسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساِس َء ال َءن ل ُنسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسو ْؤِم  ُي
في تقدم السور, فقد أوائل في المقطعة الحروف على الكلم أما  

ففيهسسا الحروف بهذه ابتدئت سورة كل أن البقرة, وقدمنا سورة أول
مرية ول فيه شك ل حق الله عند من نزوله أن وتبيان للقرآَن النتصار

الكتاب, وهسسو آَيات هذه الكتاب} أيِ آَيات قال: {تلك ريب, ولهذا ول
بسسل نظسسر وقتادة, وفيسسه مجاهد والنجيل, قاله وقيل: التوراة, القرآَن

أنسسزل فقسسال: {والسسذيِ صسسفات عطسسف ذلسسك علسسى عطف بعيد, ثم هو
قسسوله: مبتسسدؤه, وهسسو تقسسدم الحق} خبر ربك {من محمد يا إليك} أيِ

لتفسسير المطسسابق الصسحيح هسسو ربسك} هسسذا مسسن إليسك أنسسزل {والذيِ
صسسفة عاطفة أو زائدة الواو تكون أن جرير ابن وقتادة, واختار مجاهد

:الشسسسسساعر بقسسسسسول قسسسسسدمنا, واستشسسسسسهد كمسسسسسا صسسسسسفة علسسسسسى
المزدحسسم فسسي الكتيبسسة الهمسساموليث وابسسن القسسرم الملسسك إلسسى 

348



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
ولو الناس أكثر يؤمنون} كقوله: {وما ل الناس أكثر وقوله: {ولكن 

يسسؤمن ل والوضسسوح والجلء البيسسان هسسذا مسسع بمسسؤمنين} أيِ حرصسست
)والنفسسسسساق والعنسسسسساد الشسسسسسقاق مسسسسسن فيهسسسسسم لمسسسسسا أكسسسسسثرهم

ّلُه ِذيِ ** ال ّل َءع ا َءف َءواِت َءر َءما ِر الّس ْي َءغ ٍد ِب َءم َءها َءع َءن ْو َءر َءى ُثّم َءت َءو َءت َءلى اْس َءعْرِش َءع ْل ا
َءر َءسّخ َءس َءو َءر الّشْم َءم َءق ْل ِريِ ُكّل َءوا َءجٍل َءيْج َءسّمسسسى ل ّبُر ّم َءد َءر ُيسس َءفّصسسُل الْمسس ُي

َءيسسسسسسسسسساِت َء ُكسسسسسسسسسسْم ال ّل َءع ِء َءل َءقسسسسسسسسسسآ ِل ُكسسسسسسسسسسْم ِب ّب َءن َءر ُنسسسسسسسسسسو ِق  ُتو
بسسإذنه السسذيِ أنسه سسسلطانه وعظيم قدرته كمال عن تعالى الله يخبر  

ٍد, بل بغير السموات رفع وأمره عسسن رفعها وتسخيره وأمره بإذنه عم
ًا الرض بجميسسع محيطسسة السسدنيا مسسداها, فالسسسماء تدرك ول تنال ل بعد
وجهاتهسسا نواحيهسسا جميسسع مسسن  والهسسواء المسساء مسسن حولهسسا ومسسا الرض

بينهسسا مسسا السسسواء, وبعسسد علسسى جسسانب كل من عليها وأرجائها, مرتفعة
فسسي عسسام, وسسسمكها خمسسسمائة مسسسيرة ناحيسسة كسسل مسسن الرض وبين

بالسسماء محيطسة الثانيسسة السسسماء عسام, ثسسم خمسمائة مسيرة نفسها
عسسام, وسسسمكها خمسسسمائة المسسسير بعسسد من حوت, وبينهما وما الدنيا

والسادسسسة والخامسة والرابعة الثالثة السماء عام, وهكذا خمسمائة
ومسسن سسسموات سسسبع خلسسق السسذيِ تعسسالى: {اللسسه قسسال والسابعة, كمسسا

َءيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة. الرض مثلهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسن} ال
فسسي بينهسسن ومسسا فيهسسن ومسسا السسسبع السسسموات «مسسا الحسسديث وفسسي  

المجيسسد العسسرش في فلة, والكرسي بأرض ملقاة كحلقة إل الكرسي
إل قسسدره يقدر ل «والعرش رواية الفلة». وفي تلك في الحلقة كتلك
إلسسى العسسرش بيسسن مسسا بعسسد أن السسسف بعسسض عن وجل» وجاء عز الله

مسسسيرة قطريسسه بيسسن مسسا سسسنة, وبعسسد ألسسف خمسسسين مسسسيرة الرض
عمسسد حمسسراء. وقسسوله: {بغيسسر ياقوتسسة مسسن سسسنة, وهسسو ألسسف خمسين

واحسسد وغيسسر وقتسسادة والحسسسن ومجاهسسد عبسساس ابن عن ترونها} رويِ
معاويسسة: السسسماء بسسن إيسساس ترى. وقسسال ل ولكن عمد قالوا: لها أنهم
هسسو قتادة, وهذا عن رويِ عمد, وكذا بل القبة, يعني مثل الرض على

تقسسع أن السسسماء تعالى: {ويمسك قوله من بالسياق, والظاهر اللئق
ًا يكون هذا بإذنه} فعلى إل الرض على لنفسي قوله: {ترونهسا} تأكيسد

فسسي الكمسسل هسسو ترونهسسا, وهسسذا كمسسا عمسسد بغير مرفوعة هي ذلك, أيِ
قلبسه شعره, وكفسسر آَمن الذيِ الصلت أبي بن أمية شعر القدرة, وفي

عنسسه: الله رضي نفيل بن عمرو بن لزيد الحديث, ويروى في ورد كما
ً موسسسى إلسسى ورحمسسةبعثت مّن فضل من الذيِ وأنت  مناديسسا رسسسول
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ًا كان الذيِ فرعون الله فادعواإلى وهارون له: فاذهب فقلت  طاغيسس

:لسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه وقسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسول
؟ هيسسسا كمسسسا اسسسستقلت حسسستى وتسسسد هسسسذهبل سسسسويت أنسسست هسسسل 

:لسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه وقسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسول
؟ بانيسسسسسا ذلسسسسسك فسسسسسوق أو عمسسسسسد هسسسسسذهبل رفعسسسسست أأنسسسسست 

:لسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه وقسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسول
ًا سسسسويت أنسسست هسسسل  ؟ هاديسسسا الليسسسل جنسسسك مسسسا إذا وسسسسطهامنير

الرض مسسن مسسست مسسا غسسدوة,فيصسسبح الشسسمس يرسسسل له: من وقول
؟ ضسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساحيا

رابيسسا يهسستز العشسسب منسسه الثرىفيصسسبح فسسي الحسسب أنبسست له: من وقول
واعيسسا كسسان لمسسن آَيسسات ذاك ؟ففسسي رؤوسسسه فسسي حبسسه منسسه ويخسسرج 

سورة في تفسيره العرش} تقدم على استوى تعالى: {ثم وقوله  
تعطيسسل, ول ول تشسسبيه ول تكييسسف غير من جاء كما يمر وأنه العراف

ًا الله تمثيل, تعالى ًا. وقوله: {وسخر علو كسسل والقمسسر الشسسمس كبير
بقيام انقطاعهما إلى يجريان أنهما مسمى} قيل: المراد لجل يجريِ

لها} وقيل: المراد لمستقر تجريِ تعالى: {والشمس الساعة, كقوله
الجسسانب مسسن الرض بطسسن يلي مما العرش تحت وهو مستقرهما إلى

َءخر, فإنهما يكسسون ما أبعد يكونون هنالك وصلوا إذا الكواكب وسائر ال
يلسسي ممسسا قبسسة الدلسسة عليه تقوم الذيِ الصحيح على العرش, لنه عن

قسسوائم لسسه الفلك, لن كسسسائر بمحيسسط الوجه, وليسسس هذا من العالم
واضسسح المسسستدير, وهسسذا الفلسسك فسسي هسسذا يتصور يحملونه, ول وحملة
َءيسسات بسسه وردت مسسا تسسدبر لمسسن الحمسسد الصسسحيحة, وللسسه والحسساديث ال

والمنسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة.
السستي السبعة السيارة الكواكب أظهر لنهما والقمر الشمس وذكر  
يدخل , فلن هذه سخر قد كان الثوابت, فإذا من وأعظم أشرف هي
بقسسوله نبسسه والحرى, كمسسا الولى بطريق الكواكب سائر التسخير في

إن خلقهسسن الذيِ لله واسجدوا للقمر ول للشمس تسجدوا تعالى: {ل
والقمسسر بقسسوله: {والشسسمس بسسذلك صسسرح أنسسه مع} تعبدون إياه كنتم

رب اللسسه تبسسارك والمسسر الخلسسق لسسه أل بسسأمره مسسسخرات والنجسسوم
َءيسسات العالمين}. وقوله: {يفصل توقنسسون} أيِ ربكسسم بلقساء لعلكسم ال

َءيات يوضح الخلسسق يعيسسد هو, وأنه إل إله ل أنه على الدالة والدللت ال
.بسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسدأه كمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا شسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساء إذا
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َءو ُه َءو ِذيِ **  ّل ّد ا َءض َءم َءل الْر َءع َءج َءها َءو َءي ِفي َءواِس ًا َءر َءهار ْن أ

َء َءراِت ُكّل َءوِمن َءو َءم ّث ال
َءل َءع َءها َءج ْيِن ِفي َءج ْو ْيِن َءز َءن ْث ْغِشي ا َءل ُي ْي ّل ْل َءر ا َءها ّن َءك ِفسسي ِإّن ال ِلسس َءيسساٍت َءذ َء ٍم ل ْو َءقسس ّل

َءن ّكُرو َءف َءت ِفي َءي َءو ٌع الْرِض *   َءطسس َءراٌت ِق ِو َءجسسا َءت ّنسساٌت ّم َءج َءنسساٍب ّمسسْن َءو ْع ٌع َءأ َءزْر َءو
َءنِخيٌل َءواٌن َءو ْن ْيُر ِص َءغ َءواٍن َءو ْن َءى ِص َءق ٍء ُيْس َءمسسآ ٍد ِب َءفّضسسُل َءواِحسس ُن َءها َءو َءضسس ْع َءى َءب َءلسس َءع

ْعسسسسٍض ُكسسسسِل ِفسسسسي َءب ُ َءك ِفسسسسي ِإّن ال ِلسسسس َءيسسسساٍت َءذ َء ٍم ل ْو َءقسسسس َءن ّل ُلسسسسو ِق ْع  َءي
وحكمتسسه قسسدرته ذكسسر فسسي العلسسويِ, شسسرع العسسالم تعسسالى ذكر لما   

جعلهسسا الرض} أيِ مسسد السسذيِ السفلي, فقال: {وهسسو للعالم وإحكامه
راسسسيات بجبسسال والعسسرض, وأرسسساها الطسسول فسسي ممتسسدة متسسسعة

جعسسل مسسا والعيسسون, ليسسسقي والجداول النهار فيها شامخات, وأجرى
{من والروائح والطعوم والشكال اللوان المختلفة الثمرات من فيها
النهار} أيِ الليل {يغشي صنفان شكل كل من اثنين} أيِ زوجين كل

ً جعل َءخر يطلب منهما كل ًا ال ًا, فسسإذا طلب هسسذا, غشسسيه هسسذا ذهسسب حثيث
َءخر, فيتصرف جاء هذا انقضى وإذا ًا ال يتصسسرف كمسسا الزمسسان في أيض
َءيسسات ذلك في والسكان, {إن المكان في فسسي يتفكسسرون} أيِ لقسسوم ل
ودلئلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه. وحكمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه اللسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه آَلء
بعضسسها يجسساور أراض متجسساورات} أيِ قطسسع الرض وقوله: {وفسسي  

ًا, مع ل مالحسسة سسسبخة وهسسذه النسساس ينفسسع مسسا تنبت طيبة هذه أن بعض
ًا, هكسسذا تنبسست جسسبير بسسن وسسسعيد ومجاهسسد عبسساس ابسسن عسسن رويِ شسسيئ

َءيسسة هسسذه فسسي واحسسد. ويسسدخل وغيسسر والضسسحاك بقسساع ألسسوان اختلف ال
سسسوداء, صفراء, وهذه بيضاء, وهذه حمراء, وهذه تربة الرض, فهذه

سسسميكة, وهسسذه مرملسسة, وهسسذه سسسهلة, وهسسذه محجسسرة, وهسسذه وهذه
الخرى, فهسسذا بصفتها بصفتها, وهذه متجاورات, فهذه رقيقة, والكل

سواه. وقسسوله: رب ول هو إل إله ل المختار الفاعل على يدل مما كله
علسسى عاطفسسة تكسسون أن ونخيسسل} يحتمسسل وزرع أعنسساب مسسن {وجنات

ًا يكون أن ونخيل} مرفوعين. ويحتمل {وزرع جنات, فيكون معطوف
ًا, ولهذا أعناب, فيكون على الئمسسة. من طائفة منهما بكل قرأ مجرور

في المجتمعة الصول صنوان} الصنوان: هو وغير وقوله: {صنوان  
ذلسسك, وغيسسر ونحسسو النخيسسل والسستين, وبعسسض واحسسد, كالرمسسان منبسست

عسسم سسسمي الشجار, ومنسسه واحد, كسائر أصل على كان الصنوان: ما
عليسسه الله صلى الله رسول أن الصحيح في جاء أبيه, كما صنو الرجل
أبيسسه». وقسسال صسسنو الرجسسل عسسم أن شسسعرت لعمسسر: «أمسسا قسسال وسلم

عنسسه: اللسسه رضسسي السسبراء عسسن إسحاق أبي عن وشعبة الثوريِ سفيان
المتفرقسسات, الصسسنوان واحسسد, وغيسسر أصسسل فسسي النخلت هي الصنوان
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بسسن زيسسد بن الرحمن وعبد وقتادة والضحاك ومجاهد عباس ابن وقاله

.واحسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسد وغيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسر أسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسلم
الكسسل} فسسي بعسسض على بعضها ونفضل واحد بماء وقوله: {تسقى  

عنسسه, عسسن اللسسه رضسسي هريسسرة أبسسي صالح, عن أبي عن العمش قال
الكسسل} فسسي بعسسض على بعضها {ونفضل وسلم عليه الله صلى النبي
وقسسال: الترمسسذيِ «الدقل, والفارسي, والحلو, والحامض», رواه قال

فسسي والسسزروع الثمسسرات أجنسساس فسسي الختلف هسسذا غريب, أيِ حسن
فسسي وأزهارهسسا, فهسسذا وروائحها, وأوراقهسسا وألوانها, وطعومها أشكالها

المسسرارة, وذا غايسسة فسسي الحموضسسة, وذا غايسة فسسي الحلوة, وهذا غاية
آَخسسر طعسسم إلسسى يستحيل وهذا, ثم هذا جمع عذب, وهذا عفص, وهذا

أسسسود, أبيسسض, وهسسذا أحمر, وهسسذا أصفر, وهذا تعالى, وهذا الله بإذن
واحسسدة طبيعسسة من تستمد كلها أنها مع الزهورات أزرق, وكذلك وهذا
ذلسسك ففسسي ينضسسبط ول ينحصر ل الذيِ الكثير الختلف الماء, مع وهو
ًا, وهذا كان لمن آَيات المختسسار الفاعسسل علسسى الدللت أعظم من واعي
قسسال يريسسد, ولهسسذا مسسا علسسى الشسسياء, وخلقهسسا بين فاوت بقدرته الذيِ

َءيسسسسسسات ذلسسسسسسك فسسسسسسي تعسسسسسسالى: {إن يعقلسسسسسسون}. لقسسسسسسوم ل

ِإن َءو َءجْب **  ْع َءجٌب َءت َءع ُهْم َءف ُل ْو َءذا َءق ِإ أ
ّنا َء ًا ُك َءراب ّنا ُت ِإ أ

ْلٍق َءلِفي َء ٍد َءخ ِديس َءك َءج ِئ َءلـَس ْو ُأ

َءن ِذي ّل ْا ا َءفُرو ِهْم َءك ّب َءر َءك ِب ِئ َءل ْو ُأ َءُل َءو ْغل َءي ال ِهْم ِف ِق َءنا ْع َءك َءأ ِئ َءلـَ ْو ُأ َءحاُب َءو ِر َءأْص ّنا ال
َءهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا ُهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسْم َءن ِفي ِلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسدو  َءخا

تعجب} وسلم: {وإن عليه الله صلى محمد لرسوله تعالى شايقول  
اللسسه آَيسسات من يشاهدونه ما بالمعاد, مع المشركين هؤلء تكذيب من

ه في ودلئله سبحانه مسا يشساء, ومسع مسا علسى القسادر أنسه علسى خلق
ًا تكسسن لسسم أن بعسسد فكونهسسا الشياء خلق ابتدأ أنه من به يعترفون شسسيئ

ًا, ثم ًا العسسالم سسسيعيد أنسسه فسسي خسسبره يكسسذبون هذا بعد هم مذكور خلقسس
ًا, وقد بسسه, فسسالعجب كسسذبوا ممسسا أعجب هو ما وشاهدوا اعترفوا جديد

ًا كنا {أئذا قولهم من عسسالم كسسل علسسم جديد}, وقسسد خلق لفي أئنا تراب
بسسدأ من الناس, وأن خلق من أكبر والرض السموات خلق أن وعاقل
اللسسه أن يسسروا لسسم تعسسالى: {أو قسسال أسهل, كمسسا عليه فالعادة الخلق
يحيسسي أن علسسى بقسسادر بخلقهن يعي ولم والرض السموات خلق الذيِ

فقسسال: بهسسذا المكذبين نعت قدير} ثم شيء كل على إنه بلى الموتى
يسحبون أعناقهم} أيِ في الغلل وأولئك بربهم كفروا الذين {أولئك
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فيها ماكثون خالدون} أيِ فيها هم النار أصحاب {وأولئك النار في بها

ًا يزولسسسسسسسسسسسسسون. ول عنهسسسسسسسسسسسسسا يحولسسسسسسسسسسسسسون ل أبسسسسسسسسسسسسسد
َءك  َءن ُلو ْعِج َءت َءيْس ِة َءو َءئ ّي َءل ِبالّس ْب ِة َءق َءن َءس َءح ْل ْد ا َءق َءلْت َءو ِهُم ِمن َءخ ِل ْب َءُت َءق ُثل َءم ْل ِإّن ا َءو

َءك ّبسس ُذو َءر ٍة َءلسس َءر ْغِفسس ّنسساِس َءم َءى ّلل َءلسس ِهسسْم َءع ْلِم ِإّن ُظ َءك َءو ّبسس ُد َءر ِدي َءشسس َءقسساِب َءل ِع ْل  ا
قبسسل {بالسسيئة المكسسذبون هؤلء تعالى: {ويستعجلونك} أيِ يقول  

السسذيِ أيهسسا يا قوله: {وقالوا في عنهم أخبر كما بالعقوبة الحسنة} أيِ
مسسن كنسست إن بالملئكسسة تأتينسسا مسسا لمجنسسون, لسسو إنسسك السسذكر عليه نزل

ًا كانوا وما بالحق إل الملئكة ننزل الصادقين, ما منظرين}, وقسسال إذ
َءيتين, وقال ويستعجلونك: {تعالى سسسائل تعالى: {سسسأل بالعذاب} ال
آَمنسسوا والذين بها يؤمنون ل الذين بها واقع}, وقال: {يستعجل بعذاب

قطنسسا} لنسسا عجسسل ربنسسا الحسسق} {وقسسالوا أنها ويعلمون منها مشفقون
َءية, أيِ ًا قال وحسابنا, كما عقابنا ال إن اللهسسم قالوا عنهم: {وإذ مخبر

َءيسسة, فكسسانوا مسسن الحسسق هسسو هسسذا كسسان تكسسذيبهم شسسدة مسسن عنسسدك} ال
تعسسالى: اللسسه قسسال اللسسه  بعسسذاب يسسأتيهم أن يطلبون وكفرهم وعنادهم

الخاليسسة بسسالمم نقمنسسا أوقعنسسا قسسد المثلت} أيِ قبلهم من خلت {وقد
بهسسسسسسسم. اتعسسسسسسسظ لمسسسسسسسن وعظسسسسسسسة عسسسسسسسبرة وجعلنسسسسسسساهم

قسسال: كمسسا بالعقوبسسة لعسساجلهم وعفسسوه حلمه لول أنه تعالى أخبر ثم  
دابسسة}, مسسن ظهرهسسا علسسى تسسرك ما كسبوا بما الناس الله يؤاخذ {ولو
َءيسسة هذه في تعالى وقال للنسساس مغفسسرة لسسذو ربسسك الكريمسسة: {وإن ال
أنهسسم مسسع للنسساس وسسستر وصسسفح عفسسو ذو تعالى إنه ظلمهم} أيِ على

شسسديد بسسأنه الحكسسم هسسذا قسسرن والنهسسار, ثسسم بالليل ويخطئون يظلمون
فقسسل كسسذبوك تعالى: {فسسإن قال والخوف, كما الرجاء ليعتدل العقاب

المجرميسسن} وقسسال: القسسوم عسسن بأسسسه يرد ول واسعة رحمة ذو ربكم
عبسساديِ رحيسسم}, وقسسال: {نسسبىء لغفسسور وإنه العقاب لسريع ربك {إن
أمثسسال الليسسم} إلسسى العسسذاب هسسو عذابي * وأن الرحيم الغفور أنا أني
َءيات من ذلك حسساتم: أبسسي ابسسن والخسسوف. وقسسال الرجسساء تجمسسع التي ال

زيسسد بسسن علسسي عن حماد إسماعيل, حدثنا بن موسى أبي, حدثنا حدثنا
َءيسسة هسسذه نزلسست قسسال: لمسسا المسسسيب بن سعيد عن لسسذو ربسسك {وإن ال

َءية, قال على للناس مغفرة عليسسه اللسسه صسسلى الله رسول ظلمهم} ال
ًا هنسسأ مسسا وتجسساوزه الله عفو وسلم: «لول وعيسسده العيسسش, ولسسول أحسسد

ترجمسسة فسسي عسسساكر ابسسن الحسسافظ أحسسد» وروى كسسل تكسسل ل وعقسسابه
النسسوم, فسسي العزة رب رأى أنه الزياديِ حسان أبي عثمان بن الحسن
رجسسل فسسي يشسسفع يسسديه بين واقف وسلم عليه الله صلى الله ورسول
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الرعسسد سسسورة فسسي عليسسك أنزلسست أنسسي يكفسسك له: ألم أمته, فقال من

انتبهسست. ظلمهسسم} قسسال: ثسسم علسسى للنسساس مغفسسرة لسسذو ربسسك {وإن

ُقوُل َءي َءو َءن **  ِذي ّل ْا ا َءفُرو ْولَ َءك َءل َءل ِز ِه ُأن ْيسس َءل َءيسسٌة َءع ِه ّمسسن آَ ّبسس َءمسسآ ّر ّن َءت ِإ ِذٌر َءأنسس ُمنسس
ُكسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسّل ِل ٍم َءو ْو ٍد َءقسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس  َءهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا

ًا تعالى يقول   ًا يقولون أنهم المشركين عن إخبار ًا: لسسول كفر وعنسساد
لهسسم يجعسسل أن عليسسه تعنتوا الولون, كما أرسل كما ربه من بآية يأتينا

ًا, وأن الصفا ًا مكانهسسا الجبسسال, ويجعسسل عنهم يزيح ذهب ًا, مروجسس وأنهسسار
َءيسسات نرسسسل أن منعنا تعالى: {وما قال الولسسون} بهسسا كسسذب أن إل بال

َءية, قال رسسسالة تبلغ أن عليك إنما منذر} أيِ أنت تعالى: {إنما الله ال
يشسساء} مسسن يهديِ الله ولكن هداهم عليك بها, {ليس أمرك التي الله

عباس: أيِ ابن عن طلحة أبي بن علي هاد} قال قوم وقوله: {ولكل
َءيسسة: يقسسول فسسي عبسساس ابسسن عسسن العوفي داع. وقال قوم لكل اللسسه ال

مجاهسسد قسسال قسسوم, وكسسذا كسسل هسساديِ منذر, وأنسسا محمد يا تعالى: أنت
هسساد} قوم {ولكل مجاهد واحد. وعن وغير والضحاك جبير بن وسعيد

وعبد قتادة قال نذير}, وبه فيها خل إل أمة من نبي, كقوله: {وإن أيِ
هاد} أيِ قوم {ولكل رافع بن ويحيى صالح أبو زيد. وقال بن الرحمن

العمسسل. المام, والمام القائد, والقائد العالية: الهاديِ أبو قائد. وقال
الله صلى محمد هاد} قال: هو قوم {لكل الضحى وأبي عكرمة وعن
عسسز اللسسه إلسسى هسساد} يسسدعوهم قسسوم مالك: {ولكل وسلم. وقال عليه

وجسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسل.
الصسسوفي, حسسدثنا يحيسسى بسسن أحمسسد حدثني جرير بن جعفر أبو وقال  

الهسسرويِ مسسسلم, حسسدثنا بن معاذ النصاريِ, حدثنا الحسين بن الحسن
اللسسه رضسسي عباس ابن عن جبير بن سعيد السائب, عن بن عطاء عن

هسساد} قسسال: وضسسع قسسوم ولكل منذر أنت {إنما نزلت عنهما, قال: لما
المنذر, وقال: «أنا صدره على يديه وسلم عليه الله صلى الله رسول
يسسا الهسساديِ «أنسست علي, فقسسال منكب إلى بيده هاد» وأومأ قوم ولكل
نكسارة فيسه الحسديث بعسديِ» , وهسذا مسن المهتسدون يهتسديِ بسك علي

عثمسسان الحسسسين, حسسدثنا بسسن علي حاتم: حدثنا أبي ابن شديدة, وقال
عسسن خيسسر عبسسد عسسن السديِ عن زياد بن المطلب شيبة, حدثنا أبي بن

هاشسسم. قسسال بنسسي مسسن رجسسل هسساد} قسسال: الهسساديِ قسسوم {ولكل علي
حسساتم: أبسسي ابسسن عنسسه. قسسال الله رضي طالب أبي بن علي الجنيد: هو
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بسسن محمسسد جعفسسر أبي وعن الروايات إحدى في عباس ابن عن ورويِ

ذلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسك. نحسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسو علسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسي

ّلُه َءلُم ** ال ْع َءى ُكّل َءتْحِمُل َءما َءي َءث َءمسسا ُأن ِغيسسُض َءو َءحسساُم َءت َءمسسا الْر ُد َءو َءدا ُكسسّل َءتسسْز َءو
ٍء ُه َءشسسْي َءد ٍر ِعنسس َءدا ْقسس ِلُم ِبِم َءعسسا ْيسسِب *   َءغ ْل ِة ا َءد َءها ِبيسسُر َءوالّشسس َءك ْل َءعسساِل ا َءت ْلُم  ا

محيط شيء, وأنه عليه يخفى ل الذيِ علمه تمام عن تعالى يخبر   
تعالى: {ويعلسسم قال الحيوانات, كما إناث كل من الحوامل تحمله بما
قبيسسح, أو أو حسسسن أنثى, أو أو ذكر من حملت ما الرحام} أيِ في ما

أعلسسم تعالى: {هسسو قصيره, كقوله أو العمر طويل سعيد, أو أو شقي
َءيسسة, وقسسال أنتسسم وإذ الرض مسسن أنشسسأكم إذ بكسسم تعسسالى: أجنسسة} ال

ًا أمهاتكم بطون في {يخلقكم ثلث} ظلمسسات فسسي خلسسق بعد من خلق
ًا خلقكم أيِ النسان خلقنا تعالى: {ولقد قال طور, كما بعد من طور
خلقنسسا * ثسسم مكيسسن قسسرار فسسي نطفسسة جعلنسساه ثسسم طين من سللة من

ًا المضسسغة فخلقنسسا مضغة العلقة فخلقنا علقة النطفة فكسسسونا عظامسس
ًا العظام ًا أنشأناه ثم لحم الخسسالقين} أحسسسن اللسسه فتبسسارك آَخسسر خلقسس

اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول قسسال: قسسال مسعود ابن عن الصحيحين وفي
ًا, ثسسم أربعيسسن أمسسه بطن في يجمع إحدكم خلق وسلم: «إن عليه يومسس
إليسسه اللسسه يبعسسث ذلك, ثسسم مثل مضغة يكون ذلك, ثم مثل علقة يكون
ًا ه, وعمسره, وعملسه, وشسقي كلمات, بكتسب بأربع فيؤمر ملك أو رزق

َءخر الحديث سعيد». وفي ؟ أنسسثى أم أذكسسر رب أيِ الملسسك «فيقسسول ال
اللسسه, فيقسسول ؟ الجسسل فمسسا ؟ السسرزق فمسسا ؟ سسسعيد أم أشقي رب أيِ

الملسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسك}. ويكتسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسب
إبراهيم البخاريِ: حدثنا تزداد} قال وما الرحام تغيض {وما وقوله  

عمسسر ابن دينار, عن بن الله عبد عن مالك حدثنا معن حدثنا المنذر بن
خمسسس, ل الغيب قال: «مفاتيح وسلم عليه الله صلى الله رسول أن

الرحسسام تغيسسض ما يعلم الله, ول إل غد في ما يعلم الله: ل إل يعلمهن
ه, ول إل أحسد المطر يأتي متى يعلم الله, ول إل بسأيِ نفسس تسدريِ الل

عسسن العسسوفي الله» وقال إل الساعة تقوم متى يعلم تموت, ول أرض
تسسزداد} يقسسول: السقط,{ومسسا الرحام} يعني تغيض {وما عباس ابن
ًا, وذلسسك ولسسدته حتى غاضت ما على الحمل في الرحم زادت ما تمامسس
أشسسهر, تسسسعة تحمسسل أشسسهر, ومسسن عشسسرة تحمسسل من النساء من أن

والزيادة الغيض تنقص, فذلك من الحمل, ومنهن في تزيد من ومنهن
.تعسسسسسالى بعلمسسسسسه ذلسسسسسك وكسسسسسل تعسسسسسالى اللسسسسسه ذكسسسسسر السسسسستي
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ومسسا الرحسسام تغيض قوله: {وما في عباس ابن عن الضحاك وقال  

الضسسحاك: عليهسسا, وقسسال زاد ومسسا تسسسعة مسسن نقصسست تزداد} قال: ما
نبتسست وقسسد سسسنتين, وولسسدتني بطنهسسا فسسي حملتنسسي وقد أمي وضعتني

ة عسن سسعد بنست جميلسة عسن جريج ابن ثنيتي. وقال قسالت: ل عائش
مجاهد مغزل, وقال ظل يتحرك ما قدر سنتين من أكثر الحمل يكون
حملهسسا, فسسي السسدم مسسن تسسرى تزداد} قال: ما وما الرحام تغيض {وما
البصريِ والحسن العوفي عطية قال أشهر, وبه تسعة على تزداد وما

ًا: إذا مجاهسسد والضسسحاك, وقسسال وقتسسادة دون السسدم المسسرأة رأت أيضسس
بسسن وسعيد عكرمة الحيض, وقاله أيام مثل التسعة على التسعة, زاد

ًا: {وما مجاهد زيد. وقال وابن جبير السسدم الرحام} إراقسسة تغيض أيض
وعظسسم. الولد المرأة, تم تهرق لم تزداد} إن الولد, {وما يخس حتى
يغتسسم, ول يحسسزن ول يطلسسب ل أمسسه بطسسن فسسي مكحول: الجنيسسن وقال
تحيسسض ل ثسسم حيضسستها, فمسسن دم مسسن أمسسه بطسسن في رزقه يأتيه وإنما

لمكسسانه, اسسستنكاره الرض, استهل, واسسستهلله إلى وقع الحامل, فإذا
ول يحسسزن ل حسستى أمسسه ثسسديي إلى رزقه الله سرته, حول قطعت فإذا

ً يصير يغتم, ثم ول يطلب هسسو فيسسأكله, فسسإذا بكفه الشيء يتناول طفل
ياويلك: مكحول فيقول ؟ بالرزق لي أنى القتل أو الموت قال: هو بلغ

اشسستددت إذا صسسغير, حسستى طفسسل وأنسست أمسسك بطسسن فسسي وأنت غذاك
مكحسسول قسسرأ بسسالرزق, ثسسم لسسي أنى القتل أو الموت قلت: هو وعقلت

َءيسسسسسسسة. كسسسسسسسل تحمسسسسسسسل مسسسسسسسا يعلسسسسسسسم {اللسسسسسسسه أنسسسسسسسثى} ال
أرزاق بأجسسل, حفسسظ بمقسسدار} أيِ عنسسده شيء قتادة: {وكل وقال  

ً لذلك وآَجالهم, وجعل خلقه ًا. وفسسي أجل أن الصسسحيح الحسسديث معلوم
ًا أن إليسسه بعثسست وسسسلم عليه الله صلى النبي بنات إحدى فسسي لهسسا ابنسس

أخسسذ, مسسا للسسه يقسسول: «إن إليها يحضره. فبعث أن تحب الموت, وأنها
فلتصسسبر مسسسمى, فمروهسسا بأجسسل عنسسده شسسيء أعطسسى, وكسل مسسا وله

والشسسهادة} أيِ الغيسسب بتمامه. وقسسوله: {عسسالم ولتحتسب» الحديث
عليسسه يخفسسى عنهم, ول يغيب ومما العباد يشاهده مما شيء كل يعلم
على شيء, {المتعال} أيِ كل من أكبر هو {الكبير} الذيِ شيء منه
ًا} وقهر شيء بكل أحاط {قد شيء كل لسسه شيء, فخضسسعت كل علم

ًا العبسسسسسسسسساد لسسسسسسسسسه ودان الرقسسسسسسسسساب ًا. طوعسسسسسسسسس وكرهسسسسسسسسس

ٌء َءوآَ َءس ُكْم **  ْن َءسّر ّمْن ّم َءل َءأ ْو َءق ْل َءمْن ا َءر َءو َءه ِه َءج َءمْن ِب َءو َءو َءتْخٍف ُه ْيسسِل ُمْس ّل ْل ِبا
ِرٌب َءسا ِر َءو َءها ّن َءلُه ِبال َءباٌت *   ّق َءع ْيِن ّمن ُم ِه َءب ْي َءد ِه َءوِمْن َءي ِف ْل َءنُه َءخ ُظسسو َءف ِمسسْن َءيْح
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ِر ِه َءأْم ّل َءه ِإّن ال ّل َء ال ّيُر ل َءغ ٍم َءما ُي ْو َءقسس َءى ِب ّتسس ْا َءح ّيسسُرو َءغ ِهْم َءمسسا ُي ُفِسس ْن َءأ َءذا ِب ِإ َءد َءو َءرا أ

َء

ّلسسُه ٍم ال ْو َءقسس ًءا ِب َءو َء ُسسس ّد َءفل َءر َءمسسا َءلسسُه َءمسس ُهسسْم َءو ِه ّمسسن َءل ِنسس  َءواٍل ِمسسن ُدو
أسر من منهم سواء خلقه, وأنه بجميع علمه إحاطة عن تعالى يخبر  

تجهر شيء, كقوله: {وإن عليه يخفى ل يسمعه به, فإنه جهر أو قوله
ومسسا تخفسسون مسسا وأخفسسى}, وقسسال: {ويعلسسم السسسر يعلسسم فإنه بالقول

سسمعه وسسع السذيِ عنهسا: سسبحان الله رضي عائشة تعلنون}, قالت
اللسسه رسسسول إلسسى زوجها تشتكي المجادلة جاءت لقد الصوات, والله

بعسسض علسسّي ليخفسسى البيت, وإنه جنب في وسلم, وأنا عليه الله صلى
زوجهسسا فسسي تجادلسسك السستي قسسول اللسسه سسسمع {قسسد اللسسه كلمها, فأنزل

بصير} وقسسوله سميع الله إن تحاوركما يسمع والله الله إلى وتشتكي
الليسسل, ظلم فسسي بيته قعر في مختف بالليل} أيِ مستخف هو {ومن

وضسسيائه, فسسإن النهسسار بيسساض فسسي مسساش ظسساهر بالنهار} أيِ {وسارب
يستغشسسون حين تعالى: {أل السواء, كقوله على الله علم في كليهما

َءيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة. ثيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسابهم} ال
ول قسسرآَن مسسن منسسه تتلسسو ومسسا شسسأن فسسي تكون تعالى: {وما وقوله  

ًا عليكم كنا إل عمل من تعملون عسسن يعزب وما فيه تفيضون إذ شهود
ول ذلسسك مسسن أصغر ول السماء في ول الرض في ذرة مثقال من ربك

}.مسسسسسسسسسسسسسسسبين كتسسسسسسسسسسسسسسساب فسسسسسسسسسسسسسسسي إل أكسسسسسسسسسسسسسسسبر
أمسسر مسسن يحفظسسونه خلفسسه ومسسن يديه بين من معقبات وقوله: {له  

بالنهسسار, وحسسرس بالليسسل عليه, حرس يتعاقبون ملئكة للعبد الله} أيِ
لحفسسظ آَخسسرون ملئكة يتعاقب والحادثات, كما السواء من يحفظونه
عسسن بالنهسسار, فاثنسسان وملئكسسة بالليسسل شر, ملئكة أو خير من العمال
الحسسسنات, يكتسسب اليميسسن العمسسال, صسساحب يكتبان والشمال اليمين

يحفظسسسانه آَخسسسران السسسسيئات, وملكسسسان يكتسسسب الشسسسمال وصسسساحب
أملك أربعسسة بيسسن قسسدامه, فهسسو مسسن وآَخر ورائه من ويحرسانه, واحد

ً أملك بالنهار, وأربعة فسسي جسساء وكاتبسسان, كمسسا حافظسسان بالليسسل, بسسدل
بالنهسسار, ويجتمعسسون وملئكسسة بالليسسل ملئكة فيكم «يتعاقبون الصحيح

فيكسسم بسساتوا السسذين إليسسه العصسسر, فيصسسعد وصسسلة الصسسبح صسسلة فسسي
وهسسم فيقولون: أتيناهم ؟ عباديِ تركتم بكم: كيف أعلم وهو فيسألهم

َءخر الحديث يصلون». وفي وهم يصلون, وتركناهم مسسن معكم «إن ال
وأكرمسسوهم». الجمسساع, فاسسستحيوهم وعنسسد الخلء عنسسد إل يفسسارقكم ل
من معقبات قوله: {له في عباس ابن عن طلحة أبي بن علي وقال  

هسسي اللسسه من الله} والمعقبات أمر من يحفظونه خلفه ومن يديه بين
الله} قال: أمر من {يحفظونه عباس ابن عن عكرمة الملئكة, وقال
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خلسسوا اللسسه قسسدر جسساء خلفسسه, فسسإذا ومن يديه بين من يحفظونه ملئكة

فينسسومه موكسسل, يحفظسسه ملسسك لسسه إل عبسسد مسسن مجاهد: ما عنه, وقال
يريسسده, إل يسسأتيه شسسيء منهسسا والهوام, فمسسا والنس الجن من ويقظته
فيصسسسسيبه. فيسسسسه اللسسسسه أذن شسسسسيء وراءك, إل الملسسسسك لسسسسه قسسسسال

ابسسن عسسن جبير بن سعيد ثابت, عن أبي بن حبيب عن الثوريِ وقال  
خلفسسه} قسسال: ذلسسك ومسسن يديه بين من معقبات قوله: {له في عباس

عسسن العسسوفي حرس, وقسسال دونه من حرس الدنيا, له ملوك من ملك
ولسسي خلفسسه} يعنسسي ومسسن يسسديه بيسسن مسسن معقبسسات عبسساس: {لسسه ابسسن

تفسسسيرها: هسسؤلء فسسي عكرمسسة الحسسرس. وقسسال عليه يكون الشيطان
َءيسسة: هسسو فسسي الضسسحاك خلفه, وقال ومن يديه بين المواكب المراء ال

والله س الشرك, والظاهر أهل الله, وهم أمر من المحروس السلطان
الملئكة حرس أن بهذا والضحاك وعكرمة عباس ابن مراد أن س أعلم

وأمرائهسسسسسسم. لملسسسسسسوكهم هسسسسسسؤلء حسسسسسسرس يشسسسسسسبه للعبسسسسسسد
ًا ههنسسا جرير بن جعفر أبو المام روى وقد   ًا حسديث ًا, فقسال غريبسس جسد

القشسسيريِ, صسسالح بسسن السسسلم عبسسد بسسن إبراهيم المثنى, حدثنا حدثني
عن جعفر بن الحميد عبد عن سلمة بن حماد عن جرير بن علي حدثنا
اللسه صسلى الله رسول على عفان بن عثمان قال: دخل العدويِ كنانة
ملسسك من معه كم العبد عن أخبرني الله رسول وسلم, فقال: يا عليه

علسسى السسذيِ علسسى أمير حسناتك, وهو على يمينك على «ملك فقال ؟
ًا, وإذا كتبت حسنة عملت الشمال, فإذا السسذيِ قال سيئة عملت عشر

اللسسه يسسستغفر قسسال: ل, لعلسسه ؟ أكتبها اليمين على للذيِ الشمال على
ًا, قال: اكتبهسسا قال مرات, فإذا ثلث فيستأذنه ويتوب اللسسه أراحنسسا ثلث

منسسا, يقسسول اسسستحياءه وأقسسل للسسه مراقبته أقل القرين, ما فبئس منه
يسسديك بيسسن من عتيد} وملكان رقيب لديه إل قول من يلفظ الله: {ما

خلفه} ومن يديه بين من معقبات تعالى: {له الله خلفك, يقول ومن
َءية ِإذا على قابض وملك ال تجبرت رفعك, وإذا لله تواضعت ناصيتك, ف
إل عليسسك يحفظسسان ليسسس شسسفتيك علسسى قصسسمك, وملكسسان اللسسه على

ل فيسسك علسسى قسسائم وسسسلم. وملسسك عليه الله صلى محمد على الصلة
عشسسرة عينيسسك, فهسسؤلء علسسى فيسسك, وملكسسان في الحية تدخل أن يدع

النهسسار, لن ملئكسسة علسسى الليسسل ملئكة آَدمي, ينزلون كل على أملك
ًا عشسسرون النهسسار, فهسسؤلء ملئكسسة سوى الليل ملئكة كسسل علسسى ملكسس

بالليسسسسسسسسسل». وولسسسسسسسسسده بالنهسسسسسسسسسار آَدمسسسسسسسسسي, وإبليسسسسسسسسسس
سفيان, عامر, حدثنا بن أسود الله: حدثنا رحمه أحمد المام وقال  

قسسال: اللسسه عبسسد أبيه, عن عن الجعد أبي بن سالم عن منصور حدثني
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وقسسد إل أحسسد مسسن منكسسم وسلم: «مسسا عليه الله صلى الله رسول قال
يارسسسول الملئكة» قسسالوا: وإيسساك من وقرينه الجن من قرينه به وكل
بخيسسر», إل يسسأمرني عليسسه, فل أعسسانني الله قال: «وإيايِ, ولكن ؟ الله

الله} قيل: المسسراد أمر من مسلم. وقوله: {يحفظونه بإخراجه انفرد
ابسسن عسسن وغيسسره طلحسسة أبسسي بسسن علي الله, رواه أمر من له حفظهم

وغيرهم. النخعي وإبراهيم جبير بن وسعيد مجاهد ذهب عباس, وإليه
القسسراءات بعسسض اللسسه} قسسال: وفسسي أمر من قتادة: {يحفظونه وقال

َءدم لبن تجلى الحبار: لو كعب الله, وقال بأمر يحفظونه سسسهل كسل ل
بكسسم وكسسل الله أن شياطين, لول ذلك من شيء كل حزن, لرأى وكل

ًا وعوراتكم ومشربكم مطعمكم في عنكم يذبون ملئكة لتخطفتم. إذ
للسسذيِ يسسسلمه حتى عنه يذود ملك ومعه آَدمي من أمامة: ما أبو وقال
عنسسه اللسسه رضي علي إلى مراد من رجل مجلز: جاء أبو له, وقال قدر
ًا فقال: احترس: فإن يصلي وهو قتلسسك, فقسسال: يريدون مراد من ناس
ّدر, فسسإذا لم مما يحفظانه ملكين رجل كل مع إن خليسسا القسسدر جسساء يقسس

حصسسسسسسسسسسينة. جنسسسسسسسسسسة الجسسسسسسسسسسل وبينسسسسسسسسسسه, إن بينسسسسسسسسسسه
فسسي جسساء اللسسه, كمسسا اللسسه} بسسأمر أمر من {يحفظونه بعضهم وقال  

َءى الله, أرأيت رسول قالوا: يا أنهم الحديث تسسرد بها, هسسل نسترقي رق
ًا الله قدر من حسساتم: أبسسي ابن الله». وقال قدر من «هي فقال ؟ شيئ

جهسسم, عسسن أشسسعث عسسن غياث بن حفص الشج, حدثنا سعيد أبو حدثنا
قسسل إسرائيل: أن بني أنبياء من نبي إلى الله قال: أوحى إبراهيم عن

اللسسه طاعة على يكونون بيت أهل ول قرية أهل من ليس لقومك: إنه
مسسا إلسسى يحبون ما عنهم الله حول الله, إل معصية إلى منها فيتحولون

مسسا يغيسسر ل الله {إن الله كتاب في ذلك تصديق قال: إن يكرهون, ثم
مرفسسوع, حسسديث فسسي هسسذا ورد بأنفسسسهم}. وقسسد ما يغيروا حتى بقوم
العسسرش: صفة كتابه في شيبة أبي بن عثمان بن محمد الحافظ فقال
أبسسو السسسلمي, حسسدثنا الشعث بن الهيثم علي, حدثنا بن الحسن حدثنا
بن علي قال: خطبنا الملك عبد بن عمير عن النصاريِ اليماني حنيفة

اللسسه رسسسول عن أمسكت إذا قال: كنت الكوفة منبر على طالب أبي
أنبسسأني, وإنسسه الخسسبر عسسن سسسألته ابتسسدأني, وإذا وسسسلم عليه الله صلى

وارتفاعي وجللي الرب: وعزتي قال: «قال وجل عز ربه عن حدثني
مسسن كرهسست مسسا علسسى كسسانوا بيسست أهسسل ول قرية من عرشي, ما فوق

لهسسم تحسسولت طسساعتي, إل مسسن أحببت ما إلى عنها تحولوا ثم معصيتي
غريسسب, رحمسستي», وهسسذا مسسن يحبسسون ما إلى عذابي من يكرهون عما

أعرفسسسسسسسسسسسسسسسه. ل مسسسسسسسسسسسسسسسن إسسسسسسسسسسسسسسسسناده وفسسسسسسسسسسسسسسسي
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َءو ُه ِذيِ **  ّل ُكُم ا ِري َءق ُي َءبْر ْل ًا ا ْوف ًا َءخ َءمعسس َءط ُء َءو ْنِشسسى ُي َءب َءو َءحا َءل الّسسس َءقسسا ّث * ال
ّبُح َءس ُي ُد َءو ْع ِه الّر ِد َءحْم َءكُة ِب ِئ َء َءمل ْل ِه ِمْن َءوا ِت َءف ُيْرِسُل ِخي َءق َءو َءواِع ُيِصسسيُب الّصسس َءف

َءهسسا ُء َءمسسن ِب َءشسسآ ُهسسْم َءي َءن َءو ُلو ِد َءجسسا ِه ِفسسي ُي ّلسس َءو ال ُهسس ُد َءو ِدي َءحسساِل َءشسس ْلِم  ا
اللمسسع النور من يرى ما البرق, وهو يسخر الذيِ هو أنه تعالى يخبر  

ًا إلسسى كتسسب عبسساس ابن أن جرير ابن السحاب. وروى خلل من ساطع
ًا السسبرق, فقسسال: السسبرق عسسن يسسسأله الجلد أبي المسساء. وقسسوله: {خوفسس

ًا} قال ًا وطمع ًا أذاه يخسساف للمسسسافر قتسسادة: خوفسس ومشسسقته, وطمعسس
اللسسه, {وينشسسىء رزق فسسي ويطمسسع ومنفعتسسه بركتسسه يرجسسو للمقيسسم
ثقيلسسة مائهسسا لكثرة جديدة, وهي منشأة ويخلقها الثقال} أيِ السحاب

الماء, قسسال: فيه الذيِ الثقال مجاهد: السحاب قال الرض إلى قريبة
بحمسسده}. يسسسبح إل شسسيء من بحمده} كقوله: {وإن الرعد {ويسبح

أبي سعد, أخبرني بن إبراهيم يزيد, حدثنا أحمد: حدثنا المام وقال  
ًا قال: كنت المسجد, فمسسر في الرحمن عبد بن حميد جنب إلى جالس

أخسسي, قسسال: يسساابن أقبسسل حميد, فلما إليه غفار, فأرسل بني من شيخ
عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول صسسحب قد وبينك, فإنه بيني فيما وسع

الحسسديث حميد: مسسا له وبينه, فقال بيني فيما جلس حتى وسلم, فجاء
لى اللسه رسسول عسن حسدثتني الذيِ ه ص ه فقسال ؟ وسسلم عليسه الل ل

عليه الله صلى النبي سمع أنه غفار بني من شيخ عن الشيخ: سمعت
النطسسق, أحسسسن فينطسسق السسسحاب ينشسسىء اللسسه يقسسول: «إن وسسسلم

الرعسسد نطقهسسا أن سسس أعلسسم واللسسه سسس الضحك» والمراد أحسن ويضحك
قسسال: إبراهيسسم بسسن سسسعد عن عبيدة بن موسى البرق. وقال وضحكها

ًا, ول منسسه أحسسسن فل الغيسسث اللسسه يبعسسث ًا, منسسه آَنسسس مضسسحك منطقسس
الرعسسسسسسسسسسسسسد. السسسسسسسسسسسسسبرق, ومنطقسسسسسسسسسسسسسه فضسسسسسسسسسسسسسحكه

السسرازيِ اللسه عبيسد بن هشام أبي, حدثنا حاتم: حدثنا أبي ابن وقال  
وجسسوه: وجسسه أربعسسة له ملك البرق أن قال: بلغنا مسلم بن محمد عن

فسذاك بسذنبه مصسع أسسد, فسإذا نسر, ووجسه ثور, ووجه إنسان, ووجه
زيسساد, بسسن الواحسسد عبسسد عفان, حسسدثنا أحمد, حدثنا المام البرق. وقال

رسسسول كسسان قسسال أبيسسه سالم, عسسن عن مطر أبو حدثنا, الحجاج حدثنا
ل «اللهسسم قسسال والصسسواعق الرعد سمع إذا وسلم عليه الله صلى الله

الترمسسذيِ ذلسسك», ورواه قبل بعذابك, وعافنا تهلكنا بغضبك, ول تقتلنا
فسسي والليلة, والحاكم اليوم في الدب, والنسائي كتاب في والبخاريِ
بسسه. يسسسم ولم مطر أبي أرطاة, عن بن الحجاج حديث من مستدركه
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أبسسو حسسدثنا إسسسحاق بسسن أحمسسد جرير: حسسدثنا بن جعفر أبو المام وقال

رفعسسه, أنسسه هريسسرة أبي رجل, عن أبيه, عن عن إسرائيل أحمد, حدثنا
بحمسسده», ورويِ الرعسسد يسبح من قال: «سبحان الرعد سمع إذا كان
يقول: سبحان الرعد صوت سمع إذا كان أنه عنه الله رضي علي عن
يزيسسد, بسسن والسود وطاوس عباس ابن عن رويِ له, وكذا سبحت من

يقسسول: زكريسسا أبسسي ابسسن الوزاعي: كان ذلك. وقال يقولون كانوا أنهم
صسساعقة, تصسسبه وبحمده, لسسم الله الرعد: سبحان يسمع حين قال من

وقسسال: الحسسديث تسسرك الرعد سمع إذا كان أنه الزبير بن الله عبد وعن
ِإن مسسن والملئكسسة بحمده الرعد يسبح الذيِ سبحان خيفتسسه, ويقسسول: 

فسسي موطئه, والبخسساريِ في مالك الرض, رواه لهل شديد لوعيد هذا
الدب. كتسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساب

صدقة الطيالسي, حدثنا داود بن سليمان أحمد: حدثنا المام وقال  
هريسسرة أبسسي نهار, عسسن بن شتير عن واسع بن محمد حدثنا موسى بن
وجسسل: لسسو عسسز ربكم قال: «قال وسلم عليه الله صلى الله رسول أن
عليهسسم بالليسسل, وأطلعسست المطسسر لسسسقيتهم أطسساعوني عبيسسديِ أن

الطسسبراني: الرعسسد». وقسسال صسسوت أسسسمعتهم بالنهار, ولمسسا الشمس
يحيى الجحدريِ, حدثنا كامل أبو الساجي, حدثنا يحيى بن زكريا حدثنا

عبسساس ابسسن عسسن عطسساء الكريسسم, حسسدثنا عبد النضر, حدثنا أبو كثير بن
ِإذا عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسول قال: قال الرعسسد سسسمعتم وسسسلم: «

ًا» وقوله يصيب ل فإنه الله فاذكروا الصسسواعق تعالى: {ويرسسسل ذاكر
يشسساء, ولهسسذا ممسسن بها ينتقم نقمة يرسلها يشاء} أيِ من بها فيصيب

مصسسعب, بن محمد أحمد: حدثنا المام قال الزمان, كما آَخر في تكثر
عنسسه اللسه رضسسي الخسسدريِ سعيد أبي نضرة, عن أبي عن عمارة حدثنا

اقسستراب عنسسد الصسسواعق قسسال: «تكسسثر وسلم عليه الله صلى النبي أن
؟ الغسسداة تلكسسم صسسعق فيقسسول: مسسن القسسوم الرجل يأتي حتى الساعة

وفلن». وفلن فلن فيقولسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسون: صسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسعق
الموصسسلي: يعلسسى أبسسو الحسسافظ رواه مسسا نزولها سبب في رويِ وقد  

عسسن ثسسابت الشسسيباني, حسسدثنا سسسارة أبي بن علي إسحاق, حدثنا حدثنا
ً بعث وسلم عليه الله صلى الله رسول أن أنس رجسسل إلسسى مرة رجل
ِاذهسسب فراعنة من إليسسه لسسي». قسسال: فسسذهب فسسادعه العرب, فقال: «

لسسه: مسسن وسسسلم, فقسسال عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسول فقال: يدعوك
نحسساس مسسن هو, أم فضة من هو, أم ذهب الله, أمن الله, وما رسول

فسسأخبره, وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول إلى قال: فرجع ؟ هو
كسسذا لسسي ذلسسك, قسسال مسسن أعسستى أنسسه أخبرتك الله, قد رسول فقال: يا
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إلى مثلها, فرجع له فقال الثانية» فذهب إليه لي: «ارجع وكذا, فقال

أنه أخبرتك قد الله رسول فقال: يا وسلم عليه الله صلى الله رسول
الثالثسسة, قسسال: إليسسه فادعه» فرجسسع إليه ذلك, فقال: «ارجع من أعتى
سسسحابة وجل عز الله بعث إذ يكلمه هو الكلم, فبينما ذلك عليه فأعاد
اعقة, فسذهب منهسا فسوقعت رأسه, فرعسدت حيال ه, بقحسف ص رأس

َءية, ورواه {ويرسل وجل عز الله فأنزل مسسن جريسسر ابن الصواعق} ال
بسسسسسسسسسه. سسسسسسسسسسارة أبسسسسسسسسسي بسسسسسسسسسن علسسسسسسسسسي حسسسسسسسسسديث

بسسن يزيسسد عسسن اللسسه عبسسد بن عبدة عن البزار بكر أبو الحافظ ورواه  
نحوه, وقسسال: فذكر أنس ثابت, عن غزوان, عن بن ديلم هارون, عن

أبسسو يزيسسد, حسسدثنا بن أبان عفان, حدثنا محمد, حدثنا بن الحسن حدثنا
النسسبي أن بلغسسه أنه العبديِ صحار بن الرحمن عبد عن الجوني عمران

أذهسسب ربكم فقال: أرأيتم يدعوه جبار إلى بعثه وسلم عليه الله صلى
اللسسه بعث إذ يجادلهم هو قال: فبينما ؟ هو لؤلؤ أم ؟ هو فضة أم ؟ هو

رأسه, ونزلسست بقحف صاعقة, فذهبت عليه فرعدت, فأرسل سحابة
َءية. وقال هذه مجاهد سليم, عن أبي بن ليث عن عياش بن بكر أبو ال

؟ هو شيء أيِ ربك, من عن أخبرني محمد فقال: يا يهوديِ قال: جاء
فأخسسذته, صاعقة قال: فجاءت ؟ ياقوت أو لؤلؤ من هو, أم نحاس من

َءيسسسسسسسسسة. {ويرسسسسسسسسسسل اللسسسسسسسسسه وأنسسسسسسسسسزل الصسسسسسسسسسواعق} ال
ً أن لنا قتادة: ذكر وقال   اللسه صسلى النبي القرآَن, وكذب أنكر رجل

{ويرسسسل اللسسه فسسأهلكته, وأنسسزل صسساعقة اللسسه فأرسسسل وسسسلم عليسسه
َءية, وذكروا الطفيسسل بسسن عسسامر قصسسة نزولهسسا سبب في الصواعق} ال

وسسسلم عليسسه اللسه صسلى اللسسه رسسسول علسسى قدما ربيعة, لما بن وأربد
اللسه رسسول عليهمسا المر, فأبى نصف لهما يجعل أن فسأله المدينة

سسس: أمسسا اللسسه لعنسسه سسس الطفيل بن عامر له وسلم, فقال عليه الله صلى
ً عليك لملنها والله ًا خيل ً جسسرد ًا, فقسسال ورجسسال اللسسه رسسسول لسسه مسسرد
قيلسسة» يعنسسي وأبنسساء ذلسسك عليسسك اللسسه وسسسلم: «يسسأبى عليه الله صلى

وسسسلم عليسسه اللسه صسلى اللسسه برسسسول بالفتسسك همسسا إنهما النصار, ثم
َءخر أحدهما فجعل ورائسسه, فحمسساه من ليقتله سيفه يستل يخاطبه, وال

أحيسساء فسسي فانطلقسسا المدينسسة مسسن منهماوعصسسمه, فخرجسسا تعسسالى الله
على الله والسلم, فأرسل الصلة عليه لحربه الناس يجمعان العرب

الطفيسسل, فأرسسسل بسسن عسسامر فأحرقته, وأمسسا صاعقة فيها سحابة أربد
آَل يقسسول: يسسا عظيمسسة, فجعسسل غسسدة فيه فخرجت الطاعون عليه الله

الله, لعنهما ماتا سلولية, حتى بيت في البكر, وموت كغدة غدة عامر
يشسساء مسسن بهسسا فيصسسيب الصسسواعق {ويرسل ذلك مثل في الله وأنزل
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أربسد أخسو ربيعسة بسسن لبيسد يقسسول ذلسك الله}, وفسي في يجادلون وهم

يرثيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه:
والسسسسد السسسسماك نسسسوء ولأرهسسسب الحتسسسوف أربسسسد علسسسى أخشسسسى
النجسسسد الكريهسسسة يسسسوم بالسسسسسفارس والصسسسواعق الرعسسسد فجعنسسسي

سسسعيد بسسن مسسسعدة الطسسبراني: حسسدثنا القاسسسم أبسسو الحسسافظ وقال  
بسن العزيسز عبسد الحزامسي, حسدثني المنسذر بن إبراهيم العطار, حدثنا

أبيهمسسا, عسسن أسسسلم بن زيد ابنا الله وعبد الرحمن عبد عمران, حدثني
جليد بن جزء بن قيس بن أربد أن عباس ابن يسار, عن بن عطاء عن
علسسى المدينسسة مالك, قسسدما بن الطفيل بن كلب, وعامر بن جعفر بن

بين فجلسا جالس وهو إليه وسلم, فانتهيا عليه الله صلى الله رسول
؟ أسسسلمت إن لسسي تجعسسل محمد, مسسا الطفيل: يا بن عامر يديه, فقال

وعليسسك للمسسسلمين مسسا وسلم: «لك عليه الله صلى الله رسول فقال
مسسن أسسسلمت إن المسسر لي الطفيل: أتجعل بن عامر عليهم». قال ما

ول لسسك ذلسسك وسسسلم: «ليسسس عليه الله صلى الله رسول قال ؟ بعدك
َءن الخيسسل» قسسال: أنسسا أعنة لك لقومك, ولكن نجسسد, خيسسل أعنسسة فسسي ال

وسسسلم: عليسسه اللسسه صسسلى الله رسول المدر. قال ولك الوبر لي اجعل
ً عليسسك لملنهسسا واللسسه عسسامر: أمسسا قسسال عنده من قفل «ل», فلما خيل

اللسسه», وسسسلم: «يمنعسسك عليه الله صلى الله رسول له ورجالً, فقال
ًا عنسسك أشسسغل أربسسد, أنسسا عامر: يسسا وعامر, قال أربد خرج فلما محمسسد

ًا قتلسست إذا النسساس بالسيف, فإن فاضربه بالحديث يزيسسدوا لسسم محمسسد
أربسسد: الديسسة. قسسال الحسسرب, فنعطيهسسم ويكرهوا بالدية يرضوا أن على

أكلمسسك, معسسي قسسم محمسسد عسسامر: يسسا إليه, فقال راجعين أفعل, فأقبل
الجسسدار, إلسسى فجلسسسا وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى الله رسول معه فقام

لى اللسه رسول معه ووقف ه ص أربسد يكلمسه, وسسل وسسلم عليسه الل
السسسيف, قسسائم علسسى يسسده يبست السيف على يده وضع السيف, فلما

بالضسسرب, فسسالتفت عسسامر علسسى أربد السيف, فأبطأ سل يستطع فلم
يصسسنع, فانصسسرف ومسسا أربسسد فسسرأى وسسسلم عليه الله صلى الله رسول

عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول عنسسد من وأربد عامر خرج عنهما, فلما
بسسن سسسعد إليهمسسا نزل, فخرج س راقم حرة س بالحرة كانا إذا حتى وسلم
الله, فقال لعنكما الله عدويِ يا حضير, فقال: اشخصا بن وأسيد معاذ

الكتسسائب, فخرجسسا حضسسير بسسن أسيد قال: هذا ؟ سعد يا هذا عامر: من
فقتلتسسه, وخسسرج صسساعقة أربسسد علسسى اللسسه بالرقم, أرسسسل كانا ِإذا حتى
الليسسل فأخسسذته, فسسأدركه قرحة الله  أرسل بالخريم كان إذا حتى عامر

ويقسسول: حلقة في قرحته يمس سلول, فجعل بني من امرأة بيت في
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بيتهسسا, ثسسم فسسي يمسسوت أن سسسلولية, ترغسسب بيت في الجمل كغدة غدة

ًا, فأنزل عليه مات حتى فأحضره فرسه ركب {اللسسه فيهمسسا الله راجع
وال} قال: من دونه من لهم وما س قوله إلى س أنثى كل تحمل ما يعلم

ًا يحفظون الله أمر من المعقبات وسسسلم, ثسسم عليسسه اللسسه صلى محمد
َءيسسسة. {ويرسسسسل بسسسه, فقسسسال قتلسسسه ومسسسا أربسسسد ذكسسسر الصسسسواعق} ال

إله ل عظمته, وأنه في يشكون لله} أيِ ا في يجادلون {وهم وقوله  
فسسي حلتسسه ممسسا جرير: شسسديدة ابن المحال} قال شديد هو, {وهو إل

َءيسسة كفسسره, وهسسذه فسسي وتمسسادى عليه, وعتا طغى من عقوبة شسسبيهة ال
ًا بقوله: {ومكروا ًا ومكرنا مكر كيسسف * فسسانظر يشسسعرون ل وهم مكر

رضسسي علسسي أجمعين}, وعن وقومهم دمرناهم أنا مكرهم عاقبة كان
مجاهسسد: شسسديد الخذ, وقال شديد المحال} أيِ شديد {وهو عنه الله

القسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسوة.

َءلُه ُة **  َءو ْع ّق َءد َءح ْل َءن ا ِذي ّل َءن َءوا ُعو ْد ِه ِمن َءي ِن َء ُدو َءن ل ُبو َءتِجي ُهسسم َءيْسسس َءشسسْيٍء َءل ِب
ّ َءباِسِط ِإل ِه َءك ْي ّف َءلى َءك ِء ِإ َءمآ ْل َءغ ا ُل ْب َءي ُه ِل َءما َءفا َءو َءو ِه ُه ِغ ِل َءبا َءما ِب ُء َءو َءعآ َءن ُد ِري ِف َءكسسا ْل ا
ّ َءٍل ِفسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسي ِإل  َءضسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسل
الحسسق} قسسال: دعسسوة {لسسه عنسسه الله رضي طالب أبي بن علي قال  

محمسسد عسسن ومالسك وقتسسادة عباس ابن جرير. وقال ابن التوحيد, رواه
مسسن يسسدعون {والسسذين اللسسه إل إلسسه الحسسق} ل دعسسوة {لسسه المنكدر بن

َءية, أيِ إلى كفيه {كباسط الله غير آَلهة يعبدون الذين ومثل دونه} ال
المسساء يتنسساول السسذيِ طالب: كمثل أبي بن علي قال}. فاه ليبلغ الماء

ًا يناله ل وهو بيده البئر طرف من وقسسال ؟ فسساه يبلسسغ بيسسده, فكيسسف أبد
ًا, يسسأتيه فل إليه ويشير بلسانه الماء كفيه} يدعو {كباسط مجاهد أبسسد

شسسي, علسسى منسسه يحكسسم ل الماء, فسسإنه على يده كقابض وقيل: المراد
:الشسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساعر قسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسال كمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا

ِإيسسساكم فسسسإني ًا و أنسسسامله تسسسسقه لسسسم مسسساء إليكمكقسسسابض وشسسسوق
َءخسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسر وقسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسال  :ال

ّد وبينهسسامن بينسسي كسسان ممسسا فأصسسبحت باليسسد المسساء القسسابض مثسسل السسو
ًا إمسسا المسساء إلسسى يده يبسط الذيِ أن الكلم هذا ومعنى   وإمسسا قابضسس

ً السسذيِ فيسسه إلى يصل لم الذيِ بالماء ينتفع ل أنه كما بعد من له متناول
ً جعله اللسسه مسسع يعبدون الذين المشركون هؤلء للشرب, فكذلك محل
ًا ًا بهم ينتفعون غيره, ل إله َءخسسرة, ولهسسذا فسسي ول الدنيا في أبد قسسال ال

ضسسسسسسسسسلل}. فسسسسسسسسسي إل الكسسسسسسسسسافرين دعسسسسسسسسساء {ومسسسسسسسسسا
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ِه ّل َءول ُد **  َءواِت ِفسسي َءمن َءيْسُج َءما ًا َءوالْرِض الّسسس ْوعسس ًا َءط َءكْرهسس ُهسسم َءو ُل ِظل َءو
ّو ُد ْلُغسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس َءصسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساِل ِبا َء  َءوال

لسسه شيء, ودان كل قهر وسلطانه, الذيِ عظمته عن تعالى يخبر   
ًا شيء كل له يسجد شيء, ولهذا كل ًا المؤمنين من طوع على وكره

ّو} أيِ {وظللهم الكافرين َءصال} وهو البكر بالغد أصسسيل, جمسسع {وال
شيء من الله خلق ما إلى يروا لم تعالى: {أو النهار, كقوله آَخر وهو

َءيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة. يتفيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسؤ ظللسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه} ال

ُقْل َءواِت ّرّب َءمن **  َءما ّلسُه ُقِل َءوالْرِض الّس ُتْم ُقسْل ال ْذ َءخس ّت َءفا ِه ّمسن َءأ ِنس ُدو
َءء َءيآ ِل ْو َء َءأ َءن ل ُكو ِل ِهْم َءيْم ُفِسسس ْن ًا ل ْفعسس َء َءن ًا َءول ِويِ َءهسسْل ُقسسْل َءضسسّر َءت َءى َءيْسسس َءمسس ْع ال

َءبِصيُر ْل ِويِ َءهْل َءأْم َءوا َءت َءماُت َءتْس ُل ّظ ّنوُر ال ْا َءأْم َءوال ُلو َءع ِه َءج ّلس َءء ل َءكآ َءر ْا ُشس َءلُقسو َءخ
ِه ِق ْل َءخ َءه َءك َءب َءشا َءت ُق َءف ْل َءخ ْل ِهْم ا ْي َءل ّلسسُه ُقِل َءع ُق ال ِل ٍء ُكسسّل َءخسسا َءو َءشسسْي ُهسس ُد َءو َءواِحسس ْل ا

ّهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساُر َءق ْل  ا
خلسسق السسذيِ هسسو بسسأنه معترفون هو, لنهم إل إله ل أنه تعالى يقرر   

مسسن اتخسسذوا قسسد هسسذا مسسع ومدبرها, وهم ربها والرض, وهو السموات
َءلهسسة يعبسسدونهم, وأولئسسك أوليسساء دونه لعابسسديها ول لنفسسسها تملسسك ل ال

ًا الولى بطريق ًا, أيِ ول نفع عنهسسم تسسدفع ول منفعة لهم تحصل ل ضر
َءلهة هذه عبد من يستويِ مضرة, فهل وحده الله عبد الله, ومن مع ال

يسسستويِ هسل قسسال: {قسسل ولهسسذا ؟ ربسه مسن نور على فهو له شريك ل
شسسركاء لله جعلوا أم والنور الظلمات تستويِ هل أم والبصير العمى
مسسع المشسسركون هؤلء أجعل عليهم} أيِ الخلق فتشابه كخلقه خلقوا

الخلق فتشابه كخلقه فخلقوا الخلق في وتماثله الرب تناظر آَلهة الله
كسسذلك المسسر ليس أيِ غيره مخلوق من مخلوقة أنها يدرون فل عليهم

ول لسسه وزيسسر ول لسسه عدل ول له ند ول يماثله شيء, ول يشابهه ل فإنه
ًا ذلسسك عسسن اللسسه تعسسالى صسساحبة ول ولد ًا علسسو هسسؤلء عبسسد وإنمسسا كسسبير

كانوا له, كما له, عبيد مخلوقة أنها معترفون هم آَلهة معه المشركون
ًا لك, إل شريك ل تلبيتهم: لبيك في يقولون ومسسا لك, تملكه هو شريك

إلسسى ليقربونا إل نعبدهم قوله: {ما في عنهم تعالى أخبرنا ملك, وكما
ل تعالى ذلك, وهو اعتقدوا حيث ذلك عليهم تعالى زلفى} فأنكر الله

لسسه} أذن لمسسن إل عنسسده الشسسفاعة تنفع {ول بإذنه إل عنده أحد يشفع
َءيسسة, وقسسال فسسي ملسسك مسسن {وكسسم فسسي مسسن كسسل {إن السسسموات} ال
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ًا الرحمن آَتي إل والرض السموات ًا وعدهم أحصاهم * لقد عبد * عد

ًا} فسسإذا القيامسسة يسسوم آَتيه وكلهم ًا, فلسم الجميسسع كسان فسسرد يعبسسد عبيسسد
ًا بعضهم والبتداع, والختراع الرأيِ مجرد برهان, بل ول دليل بل بعض

وتنهسساهم ذلك عن آَخرهم, تزجرهم إلى أولهم من رسله أرسل قد ثم
كلمسسة عليهسسم وخالفوهم, فحقسست الله, فكذبوهم سوى من عبادة عن

ًا}. ربسسسسسسسسك يظلسسسسسسسسم {ول محالسسسسسسسسة ل العسسسسسسسسذاب أحسسسسسسسسد

َءل َءز َءن َءأ َءن **  ِء ِم َءمآ ًء الّس َءلْت َءمآ َءسا َءيٌة َءف ِد ْو َءها َءأ ِر َءد َءق َءل ِب َءمسس َءت ْيُل َءفاْح ًا الّسسس َءبسسد َءز
ًا ِبي َءن َءوِمّما ّرا ُدو ِق ِه ُيو ْي َءل ِر ِفي َءع ّنا َءء ال َءغآ ِت ْب ٍة ا َءي ْل ْو ِح َءتاٍع َءأ ٌد َءم َءب ُلسسُه َءز ْث َءك ّم ِل َءذ َءكسس

ِرُب ّلُه َءيْض ّق ال َءح ْل َءل ا ِطسس َءبا ْل َءأّمسسا َءوا ُد َءف َءبسس َءهُب الّز ْذ َءيسس ًء َءف َءفسسآ َءأّمسسا ُج ُع َءمسسا َءو َءفسس َءين
َءس ّنسسسسا ُكسسسسُث ال َءيْم َءك الْرِض ِفسسسسي َءف ِل َءذ ِرُب َءكسسسس ّلسسسسُه َءيْضسسسس َءل ال َءثسسسسا  الْم

َءية هذه اشتملت    ثبسساته في للحق مضروبين مثلين على الكريمة ال
مسسن تعسسالى: {أنسسزل وفنسسائه, فقسسال اضسسمحلله فسسي وبقائه, والباطسسل

ًا مسساء} أيِ السماء واد كسسل أخسسذ بقسسدرها} أيِ أوديسسة {فسسسالت مطسسر
ًا وسع كبير بحسبه, فهذا بقدره, وهو وسع صغير الماء, وهذا من كثير

ًا يسع ما وتفاوتها, فمنها القلوب إلى إشارة ًا, ومنهسسا علم ل مسسن كسسثير
ًا السسسيل {فاحتمسسل عنها يضيق بل العلوم من لكثير يتسع ًا} زبسسد رابيسس

عليسسه, عسسال زبسسد الوديسسة هذه في سال الذيِ الماء وجه على فجاء أيِ
مثسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسل. هسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسذا

َءية, هذا أو حلية ابتغاء النار في عليه يوقدون وقوله: {ومما   متاع} ال
حلية, ابتغاء فضة أو ذهب من النار في يسبك ما وهو الثاني المثل هو
ًا, فإنه حديد, فيجعل أو نحاس حلية ليجعل أيِ كما منه زبد يعلوه متاع

اجتمعسسا, إذا والباطل} أيِ الحق الله يضرب {كذلك منه زبد ذلك يعلو
مسسع ول المسساء مسسع يثبسست ل الزبسسد أن لسه, كمسسا دوام ول للباطل ثبات ل

ويضسسمحل, يسسذهب النار, بل في يسبك مما والفضة, ونحوهما الذهب
يتفسسرق بسسل بسسه ينتفسسع ل جفسساء} أيِ فيسسذهب الزبسسد قال: {فأمسسا ولهذا

الريسساح, بالشجر, وتنسفه الواديِ, ويعلق جانبي في ويتمزق, ويذهب
منسسه يرجسسع ول والنحاس, يذهب والحديد والفضة الذهب خبث وكذلك
قسسال: بسسه, ولهسسذا ينتفسسع ونحسسوه الذهب الماء, وذلك إل يبقى ول شيء
المثسسال} اللسسه يضرب كذلك الرض في فيمكث الناس ينفع ما {وأما
العسسالمون} إل يعقلها وما للناس نضربها المثال تعالى: {وتلك كقوله
ً قسرأت ِإذا السسلف: كنست بعسض وقال أفهمسه, فلسم القسرآَن مسن مثل
العسالمون}. إل يعقلهسسا {ومسا يقول تعالى الله نفسي, لن على بكيت

366



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
من تعالى: {أنزل قوله في عباس ابن عن طلحة أبي بن علي قال  

َءيسسة, هسسذا أوديسسة فسسسالت مسساء السسسماء اللسسه, ضسسربه مثسسل بقسسدرها} ال
معه ينفع فل الشك وشكها, فأما يقينها قدر على القلوب منه احتملت

الزبسسد} وهسسو قوله: {فأمسسا وهو أهله به الله فينفع اليقين العمل, وأما
الرض} وهسسو فسسي فيمكث الناس ينفع ما وأما جفاء الشك, {فيذهب

فسي خبثسه ويسترك خالصسه فيؤخسذ النار في الحلي يجعل اليقين, وكما
ابسسن عسسن العسسوفي الشك, وقال ويترك اليقين الله يقبل النار, فكذلك

فاحتمسسل بقسسدرها أوديسسة فسسسالت ماء السماء من قوله: {أنزل عباس
ًا السيل ًا} يقول: احتمل زبد ودمنة عود من الواديِ في ما السيل رابي
والمتسساع والحليسسة والفضة الذهب النار} فهو في عليه يوقدون {ومما

خبثسسه مثسسل اللسسه خبسسث, فجعسسل والحديد والحديد, فللنحاس والنحاس
الرض ينفسع ما والفضة, وأما فالذهب الناس ينفع ما الماء, فأما كزبد
يبقسسى الصسسالح العمسسل مثسسل ذاك فأنبتت, فجعل الماء من شربت فما

الزبسسد, هسسذا يسسذهب أهلسه, كمسا عسسن يضسسمحل السسسيء لهله, والعمسسل
لسه كسان بسسالحق عمسل اللسه, فمسن عند من جاءا والحق الهدى وكذلك

يسسستطاع ل الحديد الرض, وكذلك في الناس ينفع ما بقي وبقي, كما
خبثسسه, النسسار, فتأكسسل فسسي يسسدخل حسستى سسسيف ول سكين منه يعمل أن

يسسوم كسسان الباطسسل, فسسإذا يضسسمحل بسسه, فكسسذلك فينتفسسع جيسسده ويخرج
ويهلك, وينتفسسع الباطل العمال, فيزيغ وعرضت الناس وأقيم القيامة

والحسسسن مجاهسسد عسسن تفسسيرها فسسي رويِ بسسالحق, وهكسسذا الحق أهل
والخلسسسف. السسسسلف مسسسن واحسسسد وقتسسسادة, وغيسسسر وعطسسساء البصسسسريِ

مثلين: للمنافقين البقرة سورة أول في وتعالى سبحانه ضرب وقد  
ًا ًا ناري ًا استوقد الذيِ كمثل {مثلهم قوله وهما ومائي أضساءت فلمسا نار

َءية, ثم ما ورعسد ظلمسسات فيسه السسماء مسسن كصيب {أو قال حوله} ال
َءية, وهكذا (أحدهما) مثلين النور سورة في للكافرين ضرب وبرق} ال

َءية, والسسسراب أعمالهم كفروا {والذين قوله يكسسون إنمسسا كسراب} ال
القيامسسة: يوم لليهود الصحيحين: فيقال في جاء الحر, ولهذا شدة في
؟ تسسردون فاسقنا. فيقال: أل عطشنا ربنا فيقولون: أيِ ؟ تريدون فما

ًا. ثم بعضها يحطم كسراب هي فإذا النار فيردون في تعالى قال بعض
َءخر: {أو المثل َءية, وفي بحر في كظلمات ال عن الصحيحين لجي} ال

عليسسه اللسسه صسسلى الله رسول أن عنه الله رضي الشعريِ موسى أبي
غيسسث والعلم, كمثل الهدى من به الله بعثني ما مثل قال: «إن وسلم
ًا, فكان أصاب والعشسسب الكل فسسأنبتت المسساء قبلسست طائفسسة منهسسا أرض

النسساس, بهسسا اللسسه المسساء, فنفسسع أمسسسكت أجسسادب منهسسا الكثير, وكانت
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ِإنمسسا منهسسا طائفة فشربوا, ورعوا, وسقوا, وزرعوا, وأصابت أخسسرى, 

ديسسن فسسي فقسسه مسسن مثسسل كل, فذلك تنبت ول ماء تمسك ل قيعان هي
يرفسسع لسسم مسسن وعلسسم, ومثسسل به, فعلم ونفع بعثني بما الله ونفعه الله

ًا بذلك مسسائي. مثسسل بسسه» فهسسذا أرسسسلت الذيِ الله هدى يقبل ولم رأس
َءخر الحديث في وقال السسرزاق, عبسسد أحمد: حسسدثنا المام رواه الذيِ ال
عسسن هريسسرة أبسسو حسسدثنا مسسا قسسال: هسسذا منبسسه بن همام عن معمر حدثنا

رجل كمثل ومثلكم قال: «مثلي أنه وسلم عليه الله صلى الله رسول
ًا استوقد السستي الدواب وهذه الفراش حوله, جعل ما أضاءت فلما نار

سسس فيهسسا فيقتحمسسن ويغلبنسسه يحجزهن فيها, وجعل يقعن النار في يقعن
النسسار, عن هلم النار عن بحجزكم آَخذ ومثلكم, أنا مثلي س: فذلكم قال

ًا, فهسسذا الصحيحين في فيها» وأخرجاه فتقتحمون فتغلبوني مثسسل أيض
نسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساريِ.

َءن ِذي ّل ِل ْا **  ُبو َءجا َءت ِهُم اْس ّب َءر َءى ِل َءن ْلُحْس َءن ا ِذي ّل ْا َءلْم َءوا ُبو َءتِجي ْو َءلُه َءيْس ُهسسْم َءأّن َءل َءل
ًا الْرِض ِفي ّما َءلُه َءجِميع ْث َءعُه َءوِم ْا َءم ْو َءد َءت ْف َء ِه ل َءك ِب ِئ َءلـَ ْو ُهْم ُأ ُء َءل َءو َءسسساِب ُس ْلِح ا

ُهْم َءوا ْأ َءمسسسسسسسسسسسسسس ّنسسسسسسسسسسسسسسُم َءو َءه َءس َءج ْئسسسسسسسسسسسسسس ِب ُد َءو َءهسسسسسسسسسسسسسسا ْلِم  ا
اسسستجابوا فقال: {للذين والشقياء السعداء مآل عن تعالى يخبر   

أخبسساره لوامسسره, وصسسدقوا ورسوله, وانقادوا الله أطاعوا لربهم} أيِ
َءتية, فلهم الماضية تعسسالى الحسن, كقوله الجزاء {الحسنى} وهو وال

ًا يسسرد ثسسم نعذبه فسوف ظلم من قال: {أما أنه القرنين ذيِ عن مخبر
ًا فيعذبه ربه إلى ًا. وأما عذاب ًا وعمسسل آَمسسن مسسن نكر جسسزاء فلسسه صسسالح

ًا}, وقال أمرنا من له وسنقول الحسنى أحسسسنوا تعالى: {للذين يسر
يطيعسسوا لسسم لسسه} أيِ يستجيبوا لم وزيادة}. وقوله: {والذين الحسنى
ًا} أيِ الرض في ما لهم أن الله, {لو َءخسسرة السدار فسسي جميعس أن لسو ال

ًا الرض بملء الله عذاب من يفتدوا أن يمكنهم لفتدوا معه ومثله ذهب
ًا القيامسسة يسسوم منهسسم يقبل ل تعالى منهم, لنه يقبل ل به, ولكن صسسرف

ً ول َءخسسرة. أيِ السسدار فسسي الحسسساب} أيِ سسسوء لهسسم {أولئسسك عسسدل ال
نسسوقش والحقيسسر, ومسسن والقطميسسر, والجليسسل النقيسسر علسسى يناقشسسون
المهسساد}. وبئسسس جهنسسم {ومسسأواهم قسسال عسسذب, ولهسسذا الحسسساب

َءمن َءف َءأ َءلُم **  ْع َءمآ َءي ّن َءل َءأ ِز َءك ُأن ْي َءل َءك ِمسسن ِإ ّبسس ّق َءر َءحسس ْل َءمسسْن ا َءو َءك َءى ُهسس َءمسس ْع َءمسسا َءأ ّن ِإ
ّكُر َءذ َءتسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس ْا َءي ُلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسو ْو َءبسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساِب ُأ ْل  ال
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إليك} يا {أنزل الذيِ أن الناس من يعلم من يستويِ ل تعالى يقول    

فيه, لبس مرية, ول فيه, ول شك ل الذيِ الحق ربك} هو {من محمد
ًا, ل بعضه يصدق حق كله هو فيه, بل اختلف ول منه شيء يضاد بعض

ًا تعسسالى: قال عدل, كما ونواهيه حق, وأوامره كلها آَخر, فأخباره شيئ
ًا ربك كلمة {وتمت ًا وعدلً} أيِ صدق ً فسسي صدق فسسي الخبسسار, وعسسدل

ه جئت ما صدق تحقق من يستويِ الطلب, فل هسو محمسد, ومسن يسا ب
ول صدقه ول له انقاد ما فهمه يفهمه, ولو ول خير إلى يهتديِ ل أعمى
الجنة, أصحاب وأصحاب النار أصحاب يستويِ تعالى: {ل كقوله اتبعه
َءية هذه في الفائزون} وقال هم الجنة أنمسسا يعلسسم الكريمة: {أفمسسن ال
استواء. ل ؟ كهذا أفهذا أعمى} أيِ هو كمن الحق ربك من إليك أنزل

أولسسو ويعقسسل ويعتسسبر يتعسسظ إنما اللباب} أيِ أولو يتذكر وقوله: {إنما
منهسسسسسسم. اللسسسسسسه الصسسسسسسحيحة, جعلنسسسسسسا السسسسسسسليمة العقسسسسسسول

َءن ِذي ّل َءن ** ا ُفو ِد ُيو ْه َءع ِه ِب ّل َء ال َءن َءول ُقُضو َءق ِين َءثا ْلِمي َءن ا ِذي ّل َءوا َءن *   ُلو َءمسسآ َءيِصسس
َءر َءمس ّلسُه َءأ ِه ال َءل َءأن ِب َءصس َءن ُيو ْو َءشس َءيْخ ُهسْم َءو ّب َءن َءر ُفو َءخسا َءي َءء َءو َءسساِب ُسسو * الِح

َءن ِذي ّل ْا َءوا َءبُرو َءء َءص َءغا ِت ْب ِه ا ِهْم َءوْج ّب ْا َءر َءقاُمو َءأ َءة َءو َء ْا الّصل ُقو َءف ْن َءأ ُهْم ِمّما َءو َءنسسا ْق َءز َءر
ًا َءيًة ِسّر ِن َء َءعل َءن َءو ُءو َءر ْد َءيس ِة َءو َءن َءسس َءح ْل َءة ِبا َءئ ّي َءك الّسس ِئ َءلـَس ْو ْم ُأ ُه َءى َءل َءبس ْق ِر ُع ّدا * الس

ّنسساُت ْدٍن َءج َءها َءعسس َءن ُلو ْدُخ َءمسسْن َءيسس َءح َءو َءل ِهْم ِمسسْن َءصسس ِئ َءبسسا ِهسسْم آَ َءواِج َءأْز ِهْم َءو ِت ّيسسا ُذّر َءو
َءكُة ِئ َء َءمل َءن َءوال ُلو ْدُخ ِهْم َءي ْي َءل َءٌم َءبسساٍب ُكسسّل ّمن َءع َءسسسل ُكسسم *   ْي َءل َءمسسا َءع ُتْم ِب َءبْر َءصسس

َءم ِنْعسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس َءى َءف َءبسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس ْق ِر ُع ّدا  السسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
ًا تعالى يقول   لهسم بسأن الحميسدة الصسفات بهسذه اتصف عمن مخبر

َءخرة: {الذين الدنيا في والنصرة العاقبة الدار, وهي عقبى يوفون وال
عاهسسد ِإذا السسذين كالمنسسافقين الميثاق} وليسسسوا ينقضون ول الله بعهد

خسسان ائتمسسن كسسذب, وإذا حسسدث فجسسر, وإذا خاصسسم غسسدر, وإذا أحسسدهم
الرحسسام صسسلة يوصسسل} مسسن أن بسسه اللسسه أمسسر مسسا يصسسلون {والسسذين

المعسسروف, والمحاويسسج, وبسسذل الفقسسراء إليهسسم, وإلسسى والحسسسان
العمسسال, ويراقبسسون من يذرون وما يأتون فيما ربهم} أيِ {ويخشون

َءخرة, فلهذا الدار في الحساب سوء ذلك, ويخافون في الله أمرهم ال
وسسسكناتهم, وجميسسع حركسساتهم جميسسع فسسي والسسستقامة السسسداد علسسى

ربهسسم} أيِ وجسسه ابتغسساء صسسبروا {والذين والمتعدية القاصرة أحوالهم
ابتغسساء وجسسل عسسز للسسه عنهسسا أنفسسسهم والمسسآثم, ففطمسسوا المحارم عن

وركوعهسسا ومواقيتها الصلة} بحدودها {وأقاموا ثوابه وجزيل مرضاته
ممسسا {وأنفقسسوا المرضسسي الشسسرعي الوجه وخشوعها, على وسجودها
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زوجسسات مسسن لهسسم النفسساق عليهسسم يجسسب السسذين علسسى رزقنسساهم} أيِ

ًا ومساكين ومحاويج فقراء من وأجانب وقرابات وعلنيسسة} أيِ {سسسر
الليسسل الحسسوال, آَنسساء مسسن حال ذلك من يمنعهم والجهر, لم السر في

القبيسسح يسسدفعون السسسيئة} أيِ بالحسسسنة {ويسسدرءون النهسسار وأطسسراف
ًا بالجميسسل قسسابلوه أحسسد آَذاهسسم بالحسن, فإذا ً صسسبر ًا واحتمسسال وصسسفح
ًا, كقوله وبينسسه بينسسك السسذيِ فسسإذا أحسن هي بالتي تعالى: {ادفع وعفو

ذو إل يلقاهسسا ومسسا صبروا الذين إل يلقاها * وما حميم ولي كأنه عداوة
ًا قال عظيم}, ولهذا حظ بهسسذه المتصسسفين السسسعداء هسسؤلء عن مخبر

بقسسوله: {جنسسات ذلسسك فسر الدار, ثم عقبى لهم بأن الحسنة الصفات
اللسسه عبسسد فيها, وعن يخلدون إقامة جنات القامة, أيِ عدن} والعدن

ًا الجنة في قال: إن أنه عمرو بن السسبروج عسسدن, حسسوله لسسه يقال قصر
حسسبرة, ل آَلف خمسسة باب كل باب, على آَلف خمسة والمروج, فيه

شسسسسسسسسسسسسسهيد. أو صسسسسسسسسسسسسسديق أو نسسسسسسسسسسسسسبي إل يسسسسسسسسسسسسسدخله
الرسل الجنة, فيها عدن}: مدينة قوله: {جنات في الضحاك وقال  

حولهسسا, والجنسسات بعد حولهم الهدى, والناس وأئمة والشهداء والنبياء
وأزواجهسسم آَبسسائهم مسسن صسسلح جريسسر. وقسسوله: {ومسسن ابسسن رواهمسسا

َءبسساء مسسن فيهسسا أحبسسابهم وبيسسن بينهسسم يجمسسع وذرياتهم} أيِ والهليسسن ال
بهسسم أعينهم المؤمنين, لتقر من الجنة لدخول صالح هو والبناء, ممن

ًا العلى درجة إلى الدنى درجة ترفع إنه حتى ًا الله من امتنان وإحسسسان
آَمنسسوا تعسسالى: {والسسذين قسسال درجته, كمسسا عن للعلى تنقيص غير من

َءيسسسسة. بهسسسسم ألحقنسسسسا بإيمسسسسان ذريتهسسسسم واتبعتهسسسسم ذريتهسسسسم} ال
بمسسا عليكسسم سسسلم بسساب كسل مسن عليهم يدخلون {والملئكة وقوله  

ومسسن ههنسسا مسسن الملئكة عليهم وتدخل الدار} أيِ عقبى فنعم صبرتم
الملئكسسة عليهسسم تفسسد إياهسسا دخسسولهم الجنة, فعنسسد بدخول للتهنئة ههنا

والنعسسام التقريسسب مسسن اللسسه من لهم حصل بما لهم مسلمين, مهنئين
والرسسسل والنبيسساء الصسسديقين جسسوار فسسي السسسلم دار فسسي والقامسسة

الرحمن, حسسدثني عبد أبو الله: حدثنا رحمه أحمد المام الكرام. وقال
عشانة أبي عن الحراني سويد بن معروف أيوب, حدثنا أبي بن سعيد

عنهمسسا, عسسن اللسسه رضي العاص بن عمرو بن الله عبد المعافريِ, عن
مسسن أول تسسدرون قسسال: «هسسل أنسسه وسسسلم عليسسه الله صلى الله رسول
أعلسسم. قسسال: «أول ورسوله ؟» قالوا: الله الله خلق من الجنة يدخل

بهسسم تسسسد السسذين المهسساجرون الفقسسراء الله خلق من الجنة يدخل من
ل صسسدره فسسي وحسساجته أحسسدهم المكسساره, ويمسسوت بهم الثغور, وتتقى

ملئكتسسه: ائتسسوهم من يشاء لمن تعالى الله قضاء, فيقول لها يستطيع
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خلقسسك, مسسن وخيرتسسك سسسمائك سكان الملئكة: نحن فحيوهم, فتقول

ًا كسانوا فيقسسول: إنهسسم ؟ عليهسسم ونسسلم هسسؤلء نسسأتي أن أفتأمرنا عبسساد
ًا, وتسد بي يشركون ل يعبدونني المكاره, بهم الثغور, وتتقى بهم شيئ

: سسس قسسال سسس قضسساء لهسسا يسسستطيع ل صسسدره فسسي وحاجته أحدهم ويموت
عليكم {سلم باب كل من عليهم فيدخلون ذلك عند الملئكة فتأتيهم

السسسسسسسسسسدار}». عقسسسسسسسسسسبى فنعسسسسسسسسسسم صسسسسسسسسسسبرتم بمسسسسسسسسسسا
بسسن أحمسسد رشسسدين, عسسن بسسن أحمد عن الطبراني القاسم أبو رواه  

عشسسانة أبي الحارث, عن بن عمرو وهب, عن بن الله عبد صالح, عن
قسسال: «أول وسسسلم عليه الله صلى النبي عن عمرو بن الله عبد سمع

المكسساره, وإذا بهسسم تتقسسى السسذين المهسساجرين فقراء الجنة يدخلون ثلة
لسم سسلطان إلى حاجة منهم لرجل كانت وإن, وأطاعوا سمعوا أمروا
الجنسسة القيامسسة يسسوم يدعو الله صدره, وإن في وهي يموت حتى تقض
سسسبيلي, فسسي قاتلوا الذين عباديِ وزينتها, فيقول: أين بزخرفها فتأتي
ول عسسذاب بغير الجنة ادخلوا ؟ سبيلي في سبيلي,وجاهدوا في وأوذوا

بحمسسدك نسبح نحن ويقولون: ربنا فيسجدون الملئكة حساب. وتأتي
فيقسسول ؟ علينسسا آَثرتهسسم السسذين هسسؤلء مسسن لسسك والنهار, ونقدس الليل
فسسي سسسبيلي, وأوذوا فسسي جاهسسدوا الذين عباديِ وجل: هؤلء عز الرب

بمسسا عليكسسم بسساب: {سسسلم كسسل مسسن الملئكسسة عليهسسم سبيلي, فتدخل
السسسسسسسسسسسسسسدار}. عقسسسسسسسسسسسسسسبى فنعسسسسسسسسسسسسسسم صسسسسسسسسسسسسسسبرتم

بسسن أرطسساة الوليسسد: حسسدثنا بسسن بقيسسة عن المبارك بن الله عبد وقال  
ً المنذر, سمعت يقسول: الحجساج أبسو لسه يقسال الجند مشيخة من رجل

ًا ليكون المؤمن فقال: إن أمامة أبي إلى جلست إذا أريكته على متكئ
بسساب السسسماطين طرف خدم, وعند من سماطان الجنة, وعنده دخل

يستأذن, ويقول ملك يليه للذيِ فيقول فيستأذن الملك مبوب, فيقبل
فيقسسول: ائسسذنوا, المسسؤمن يبلغ يستأذن, حتى ملك يليه للذيِ يليه الذيِ

يليه: ائسسذنوا للذيِ يليه الذيِ له, ويقول للمؤمن: ائذنوا أقربهم فيقول
لم له, فيسدخل الباب, فيفتح عند الذيِ أقصاهم يبلغ له, حتى ثسم فيس

إسسسماعيل حسسديث مسسن حسساتم أبي ابن جرير. ورواه ابن ينصرف, رواه
اللهسساني يوسسسف الحجسساج أبسسي عسسن المنسسذر بن أرطاة عياش, عن بن

رسسسول أن الحسسديث فسسي جاء نحوه. وقد فذكر أمامة أبا قال: سمعت
حول كل رأس في الشهداء قبور يزور كان وسلم عليه الله صلى الله

أبسسو الدار} وكذلك عقبى فنعم صبرتم بما عليكم لهم: {سلم فيقول
وعثمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسان. وعمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسر بكسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسر
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َءن ِذي ّل َءوا َءن **  ُقُضو َءد َءين ْه ِه َءع ّل ِد ِمن ال ْع ِه َءب ِق َءثا َءن ِمي ُعو َءط ْق َءي َءر َءمآ َءو َءم ّلُه َءأ ِه ال ِبسس
َءل َءأن َءص َءن ُيو ُدو ْفِس ُي َءك الْرِض ِفي َءو ِئ َءلـَ ْو ُهُم ُأ َءنُة َءل ْع ّل ُهسسْم ال َءل ُء َءو َءو ِر ُسسس ّدا  السس
َءخسسرة, ومصسسيرهم في لهم ما وصفاتهم, وذكر الشقياء حال هذا   ال
صسسفاتهم بخلف اتصسسفوا أنهسسم المؤمنون, كما إليه صار ما خلف إلى
أن بسسه اللسسه أمر ما الله, ويصلون بعهد يوفون كانوا الدنيا, فأولئك في

أمسسر مسسا ويقطعسسون ميثاقه بعد من الله عهد {ينقضون يوصل, وهؤلء
«آَيسسة الحسسديث فسسي ثبت الرض} كما في ويفسدون يوصل أن به الله

خسسان». اؤتمسسن أخلسسف, وإذا وعسسد كذب, وإذا حدث ثلث: إذا المنافق
لهم {أولئك قال فجر», ولهذا خاصم وإذا غدر عاهد «وإذا رواية وفي

سسسوء السسدار} وهسسي سسسوء الرحمسسة, {ولهسسم عسسن البعاد اللعنة} وهي
في العالية أبو المهاد}. وقال وبئس جهنم والمآل, {ومأواهم العاقبة

َءيسسة, قسسال: هسسي عهسسد ينقضسسون تعسسالى: {والسسذين قوله سسست اللسسه} ال
هذه أظهروا الناس على الظهرة فيهم كان المنافقين, إذا في خصال

خسسانوا, ائتمنسسوا أخلفسسوا, وإذا وعسسدوا كسسذبوا, وإذا حسسدثوا الخصسسال: إذا
يوصسسل, أن بسسه اللسسه أمر ما ميثاقه, وقطعوا بعد من الله عهد ونقضوا

الثلث أظهسسروا عليهسسم الظهسسرة كسسانت الرض, وإذا فسسي وأفسسسدوا
خسسانوا. اؤتمنسسوا أخلفسسوا, وإذا وعسسدوا كسسذبوا, وإذا حسسدثوا الخصال: إذا

ّلُه ْبُسُط ** ال َءق َءي َءمْن الّرْز ُء ِل َءشسسآ ِدُر َءي َءقسس َءي ْا َءو ِرُحسسو َءف ِة َءو َءيسسا َءح ْل َءيا ِبا ْن ّد َءمسسا السس َءو
ُة َءيا َءح ْل َءيا ا ْن ّد ِة ِفي ال َءر َءِخ ّ ال ٌع ِإل َءتا ُقسسوُل َءم َءي َءو َءن *   ِذي ّلسس ْا ا َءفسسُرو َء َءك ْول َءل َءلسس ِز ُأنسس

ِه ْي َءل َءيٌة َءع ِه ّمن آَ ّب َءه ِإّن ُقْل ّر ّل ُء َءمسسن ُيِضّل ال َءشسسآ َءيِ َءي ِد ْهسس َءي ِه َءو ْيسس َءل َءب َءمسسْن ِإ َءنسسا  َءأ
من على يشاء, ويقتر من على الرزق يوسع الذيِ هو أنه تعالى يذكر  

بمسسا الكفسسار هسسؤلء والعسسدل, وفسسرح الحكمة من ذلك في له يشاء, لما
ًا الدنيا الحياة من أوتوا قسسال: {أيحسسسبون وإمهسسالً, كمسسا لهم استدراج
ل بسسل الخيسسرات فسسي لهسسم نسسسارع وبنيسسن مسسال مسسن بسسه نمسسدهم أنمسسا

لعبسساده تعسسالى ادخسسره ما إلى بالنسبة الدنيا الحياة حقر يشعرون} ثم
َءخرة, فقال: {وما الدار في المؤمنين َءخسسرة فسسي السسدنيا الحياة ال إل ال

َءخسسرة قليل الدنيا متاع قال: {قل متاع}, كما ول اتقسسى لمسسن خيسسر وال
َءخسسرة السسدنيا الحيسساة تسسؤثرون فسستيلً}. وقسسال: {بسسل تظلمسسون خيسسر وال

سعيد, قال: حسسدثنا بن ويحيى وكيع أحمد: حدثنا المام وأبقى}. وقال
قسسال: فهسسر بني أخي المستودر قيس, عن عن خالد أبي بن إسماعيل

َءخسسرة في الدنيا وسلم: «ما عليه الله صلى الله رسول قال كمسسا إل ال
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ترجسسع» وأشسسار بسسم اليسسم, فلينظسسر فسسي هسسذه أصسسبعه احسسدكم يجعسسل

َءخسسر الحسسديث صسسحيحه. وفسسي في مسلم بالسبابة, رواه رسسسول أن ال
الصسسغير ميسست, والسسسك أسسسك بجسسديِ مسسر وسلم عليه الله صلى الله

حيسسن أهلسسه علسسى هذا من الله على أهون للدنيا الذنين, فقال: «والله
ألقسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسوه».

َءن ِذي ّلسس ْا ** ا ُنسسو َءم ِئسسّن آَ َءم ْط َءت ُهْم َءو ُب ُلسسو ِر ُق ْك ِذ ِه ِبسس ّلسس َء ال ِر َءأل ْك ِذ ِه ِبسس ّلسس ِئسسّن ال َءم ْط َءت
ُلوُب ُق ْل َءن ا ِذي ّل ْا *  ا ُنو َءم ْا آَ ُلو َءعِم َءحاِت َءو ِل َءى الّصا َءب ُهسسْم ُطو  َءمسسآٍب َءوُحْسسسُن َءل

مسسن آَية عليه {أنزل هل {لول} أيِ المشركين قيل عن تعالى يخبر  
الكلم تقسسدم الولسسون}. وقسسد أرسسسل كمسسا بآية {فليأتنا ربه}, كقولهم

الحسسديث سألوا, وفسسي ما إجابة على قادر الله مرة, وأن غير هذا على
ًا, وأن الصسسفا لهسسم يحول أن سألوه لما رسوله إلى أوحى الله إن ذهبسس

ًا, وأن لهم يجريِ مكانهسسا مكسسة, فيصسسير حسسول مسسن الجبسسال يزيح ينبوع
أعسسذبهم كفروا ذلك, فإن أعطيتهم محمد يا شئت وبساتين: إن مروج
ًا ًا أعذبه ل عذاب التوبة باب عليهم فتحت شئت العالمين, وإن من أحد

قسسال والرحمسسة», ولهسسذا التوبسسة بسساب لهسسم تفتح والرحمة, فقال: «بل
هسسو أنسساب} أيِ مسسن إليه ويهديِ يشاء من يضل الله إن لرسوله: {قل

لسسم أو اقترحوا ما وفق على بآية الرسول بعث سواء والهاديِ المضل
ًا ليسسس والضسسلل الهدايسسة سسسؤالهم, فسسإن إلى يجبهم ول بسسذلك منوطسس

َءيات تغني قال: {وما عدمه, كما يؤمنون} وقال: ل قوم عن والنذر ال
حسستى آَية كل جاءتهم ولو يؤمنون ل ربك كلمة عليهم حقت الذين {إن
وكلمهسسم الملئكسسة إليهسسم نزلنسسا أننسسا الليم} وقال: {ولسسو العذاب يروا

ً شسسيء كل عليهم وحشرنا الموتى يشسساء أن إل ليؤمنسسوا كسسانوا مسسا قبل
يشاء من يضل الله إن قال: {قل يجهلون}, ولهذا أكثرهم ولكن الله

إليسسه ورجسسع اللسه إلسسى أنسساب من إليه ويهديِ أناب} أيِ من إليه ويهديِ
اللسسه} بسسذكر قلسسوبهم وتطمئسسن آَمنوا {الذين لديه وتضرع به واستعان

بسسه ذكسسره, وترضسسى عنسسد اللسسه, وتسسسكن جسسانب إلى وتركن تطيب أيِ
ًا, ولهذا مولى ه بسذكر قسال: {أل ونصير هسو القلسوب} أيِ تطمئسن الل

بسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسذلك. حقيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسق
مسسآب} وحسن لهم طوبى الصالحات وعملوا آَمنوا وقوله: {الذين  
عكرمسسة: عيسسن. وقسسال وقرة عباس: فرح ابن عن طلحة أبي ابن قال
النخعسسي: خيسسر إبراهيسسم لهم. وقال الضحاك: غبطة لهم. وقال ما نعم

لسسك, أيِ الرجسسل: طسسوبى عربيسسة, يقسسول كلمسة قتادة: هسسي لهم. وقال
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ًا. وقسسال أصبت لهسسم, {وحسسسن حسسسنى لهسسم طسسوبى: روايسسة فسسي خير

بينهسسا. وقسسال منافسساة واحسسد, ل شسسيء القوال مرجع, وهذه مآب} أيِ
الجنسسة أرض لهسسم} قسسال: هسسي {طوبى عباس ابن عن جبير بن سعيد

بالهندية, وكسسذا الجنة اسم مسجوح: طوبى بن سعيد بالحبشية, وقال
مجاهسسد. قسسال الجنسسة, وبسسه هسسي لهسسم عكرمة: طوبى عن السديِ روى
منهسسا, قسسال: وفسسرغ الجنسسة الله خلق عباس: لما ابن عن العوفي وقال

حين مآب} وذلك وحسن لهم طوبى الصالحات وعملوا آَمنوا {الذين
أعجبتسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه.

شهر جعفر, عن عن يعقوب حميد, حدثنا ابن حدثنا جرير ابن وقال  
منهسا, الجنسة شسجر الجنسة, كسل فسي شسجرة قال: طسوبى حوشب بن

عباس وابن هريرة أبي عن رويِ الجنة, وهكذا سور وراء من أغصانها
السسسلف مسسن واحسسد السبيعي, وغيسسر إسحاق وأبي سليمان بن ومغيث

بعضهم منها. وذكر غصن منها دار كل في الجنة في شجرة طوبى أن
أن لؤلسسؤة, وأمرهسسا حبسسة مسسن بيسسده غرسسسها وتعالى تبارك الرحمن أن

أصسسلها من وتعالى, وخرجت تبارك الله يشاء حيث إلى تمتد, فامتدت
بسسن اللسه عبسد قسال ولبن. وقد وماء وخمر عسل من الجنة أنهار ينابيع

أبسسي عسسن حسسدثه السسسمح أبسسا دراجسسا أن الحارث بن عمرو وهب: حدثنا
ًا سعيد أبي الهيثم, عن الجنسسة فسسي شسسجرة «طسسوبى الخدريِ, مرفوع

أكمامهسسسا». مسسسن تخسسسرج الجنسسسة أهسسسل سسسسنة, ثيسسساب مائسسسة مسسسسيرة
بسسن اللسسه عبسسد موسى, سسسمعت بن حسن أحمد: حدثنا المام وقال  

سسسعيد أبسسي عسسن حسسدثه الهيثسسم أبسسا أن السسسمح أبسسو دراج لهيعة, حسسدثنا
ً أن وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسول الخدريِ, عن قسسال: يسسا رجل

رآَنسسي لمسسن بسسك, قسسال: «طسسوبى وآَمسسن رآَك لمسسن الله: طوبى رسول
يرنسسي» قسسال ولم بي آَمن لمن طوبى ثم طوبى ثم بي, وطوبى وآَمن

عسسام مائسسة مسسسيرتها الجنسسة فسسي قال: «شجرة ؟ طوبى رجل: وما له
ًا ومسسسلم البخسساريِ أكمامها». وروى من تخرج الجنة أهل ثياب جميعسس
أبسسي عسسن وهيسسب عسسن المخزومسسي مغيرة راهويه, عن بن إسحاق عن

اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول أن عنسسه الله رضي سعد بن سهل حازم, عن
مائسسة ظلهسسا في الراكب يسير شجرة الجنة في قال: «إن وسلم عليه
الزرقسسي, عيسساش أبسسي بسسن النعمسسان بسسه يقطعها» قال: فحدثت ل عام

قال: وسلم عليه الله صلى النبي عن الخدريِ سعيد أبو فقال: حدثني
عام مائة السريع المضمر الجواد الراكب يسير شجرة الجنة في «إن

يقطعهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا». مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا
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قتادة, سعيد, عن عن زريع بن يزيد حديث من البخاريِ صحيح وفي  

وسسسلم عليه الله صلى الله رسول قال: قال عنه الله رضي أنس عن
يسسسير شسسجرة الجنة ممدود} قال: «في تعالى: {وظل الله قول في

أحمسسد: حسسدثنا المسسام يقطعهسسا». وقسسال ل عسسام مائة ظلها في الراكب
عمرة, أبي بن الرحمن عبد علي, عن بن هلل عن فليح سريج, حدثنا

وسسسلم: «فسسي عليسسه اللسسه صسسلى الله رسول قال: قال هريرة أبي عن
ب يسسير شجرة الجنة شسئتم إن سسنة, اقسرأوا مائسة ظلهسا فسي الراك

ًا: لحمسسد لفسسظ الصسسحيحين. وفسسي فسسي ممدود}. أخرجاه {وظل أيضسس
الضسسحاك أبا شعبة: سمعت وحجاج, قال: حدثنا جعفر بن محمد حدثنا

قسسال: «إن أنسسه وسلم عليه الله صلى النبي عن هريرة أبي عن يحدث
هسسي سسس سنة مائة أو س سبعين ظلها في الراكب يسير شجرة الجنة في

عبسسد بسسن عبسساد بسسن يحيسسى عن إسحاق بن محمد الخلد». وقال شجرة
ه رضسي بكسر أبسي بنت أسماء أبيه, عن الزبير, عن بن الله عنهمسا الل

المنتهى, سدرة ذكر وسلم عليه الله صلى الله رسول قالت: سمعت
سسس قسسال أو سسس سسسنة مائسسة الراكسسب منهسسا الغصسسن ظل في فقال: «يسير

ثمرهسسا كسسأن السسذهب فسسراش راكب, فيها مائة منها الفنن في يستظل
الترمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسذيِ. القلل» رواه

أبسسي بن يحيى يوسف, عن بن سعيد عن عياش بن إسماعيل وقال  
قال: قسسال الباهلي أمامة أبا قال: سمعت السود سلم أبي كثير, عن

إل الجنسسة يدخل أحد من منكم وسلم: «ما عليه الله صلى الله رسول
شسساء, إن ذلسسك أيِ مسسن فيأخذ أكمامها له طوبى, فتفتح إلى به انطلق

مثسسل أسسسود شسساء أصسسفر, وإن شسساء أحمسسر, وإن شسساء وإن أبيض شاء
جريسسر: بسسن جعفسسر أبسسو المسسام وأحسن», وقسسال وأرق النعمان شقائق

معمسر, عسسن عسن ثسسور بسن محمسسد العلسى, حسدثنا عبد بن محمد حدثنا
اللسسه رضي هريرة أبي حوشب, عن بن شهر الله, عن عبد بن أشعث

عما لعبديِ لها: تفتقي الله الجنة, يقول في شجرة عنه, قال: طوبى
بأزمتهسسا, البسسل ولجمهسسا, وعسسن بسسسروجها الخيسسل عسسن له شاء, فتفتق

الكسسسسسسسسسسسسسسسسسوة. مسسسسسسسسسسسسسسسسن شسسسسسسسسسسسسسسسساء وعمسسسسسسسسسسسسسسسسا
ًا ههنا منبه بن وهب عن جرير ابن روى وقد   ًا أثر ًا, قسسال غريب عجيبسس

الراكسسب طوبى, يسير لها يقال شجرة الجنة في الله: إن رحمه وهب
بسسرود, وقضسسبانها رياط, وورقهسسا يقطعها, زهرها ل عام مائة ظلها في

مسسن مسسسك, يخسسرج كسسافور, ووحلهسسا قوت, وترابها يا عنبر, وبطحاؤها
الجنسة, فبينمسا لهسل مجلس والعسل, وهي واللبن الخمر أنهار أصلها

ًا يقسسودون ربهسسم مسسن ملئكة أتتهم إذ مجلسهم في هم مزمومسسة, نجبسس
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ًا, ووبرها كالمصابيح ذهب, وجوهها من بسلسل المرعسسزيِ كخز حسن

ذهسسب, وثيابهسسا من ياقوت, ودفوفها من ألواحها رحال لينه, عليها من
إليكسسم أرسسسلنا ربنسسا يقولسسون: إن وإسسستبرق, فينيخونهسسا سسسندس مسسن

لموا لتزوروه الطسائر, مسن أسسرع فهسي عليسه. قسال: فيركبونهسا وتس
ًا من وأوطأ أخيسسه جنسسب إلى الرجل مهنة, يسير غير من الفراش, نجب

َءخسسرى, ول أذن منهسسا راحلسسة أذن تصيب ويناجيه, ل يكلمه وهو بسسرك ال
تفسسرق لئل طريقهسسم عن لتتنحى الشجرة إن الخرى, حتى برك رحلة
عسسن لهم فيسفر الرحيم الرحمن إلى وأخيه, قال: فيأتون الرجل بين

السسسلم أنسست قسسالوا: اللهسسم رأوه إليه, فإذا ينظروا حتى الكريم وجهه
ذلك: عند تعالى والكرام, قال: فيقول الجلل لك وحق السلم ومنك

ًا رحمسستي حقسست وعليكسسم السسسلم ومنسسي السسسلم أنا ومحبسستي, مرحبسس
لسسم أمريِ, قال: فيقولون: ربنسسا وأطاعوا بغيب خشوني الذين بعباديِ
السسجود فسي لنسا قسدرك, فسأذن حسق نقدرك عبادتك, ولم حق نعبدك

عبسسادة, ولكنهسسا ول نصسسب بسسدار ليست الله: إنها قدامك. قال: فيقول
مسسا العبسسادة, فسسسلوني نصسسب عنكسسم رفعسست قد ونعيم, وإني ملك دار

أمنيسسة أقصرهم أن حتى أمنيته, فيسألونه منكم رجل لكل شئتم, فإن
فسآتني رب فيهسسا فتضسسايقوا دنيساهم في الدنيا أهل تنافس ليقول: ربي

الدنيا, فيقسسول انتهت أن إلى خلقتها يوم من فيها كانوا شيء كل مثل
لك منزلتك, هذا دون سألت أمنيتك, ولقد بك قصرت تعالى: لقد الله

يد, قال: قصر ول نكد عطائي في ليس لنه بمنزلتي مني, وسأتحفك
لهسسم يخطسسر أمسسانيهم, ولسسم يبلسسغ لم ما عباديِ على يقول: اعرضوا ثم

فسسي السستي أمسسانيهم بهسسم تقصر حتى عليهم بال, قال: فيعرضون على
أربعسسة كسسل مقرنة, على براذين عليهم يعرضون فيما أنفسهم, فيكون

ذهسسب, مسسن قبسسة منهسسا سسسرير كسسل واحدة, على ياقوتة من سرير منها
كسسل فسسي الجنسسة, متظسساهرة فسسرش من فرش منها قبة كل في مفرغة

مسسن ثوبسسان منهسسن جاريسسة كل العين, على الحور من جاريتان منها قبة
إل طيسسب ول ريسسح فيهما, ول وهو إل لون الجنة في الجنة, وليس ثياب

يراهمسا مسن يظسن حستى القبة غلظ وجوههما ضوء بهما, ينفذ عبق قد
فسسي البيسسض كالسسلك سوقهما فوق من مخهما القبة, يرى دون أنهما

على الشمس كفضل صاحبته على الفضل من له يريان حمراء ياقوتة
فيحييسسانه, إليهمسسا ويسسدخل ذلسسك مثل لهما هو أفضل, ويرى أو الحجارة

مثلسسك يخلسسق الله أن ظننا ما له: والله به, ويقولن ويقبلنه, ويتعلقان
ًا بهم فيسيرون الملئكة تعالى الله يأمر ثم ينتهسسي حتى الجنة في صف
أبي ابن الثر هذا روى له, وقد أعدت التي منزلته إلى منهم رجل كل
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ربكسسم موهسسوب إلسسى منبسسه, وزاد: فسسانظروا بن وهب عن بسنده حاتم
مسسن مبنية العلى, وغرف الرفيق في بقباب هو لكم, فإذا وهب الذيِ
مسسن ياقوت, وفرشسسها من ذهب, وسررها من والمرجان, أبوابها الدر

نسور أبوابهسسا, وعراصسسها مسسن يفور نور من وإستبرق, ومنابرها سندس
المضسسيء, النهسسار فسسي السسدريِ الكوكب مثل عنده الشمس شعاع مثل
نورهسسا, فلسسول يزهسسو الياقوت من عليين أعلى في شامخة بقصور وإذا
ًا مسخر أنه اليسساقوت مسسن القصور تلك من كان البصار, فما للتمع إذ

ان البيسض, ومسا بسالحرير مفسروش فهو البيض اليساقوت مسن فيهسا ك
اليسساقوت مسسن فيهسسا كسسان الحمسسر, ومسسا بالعبقريِ مفروش فهو الحمر
اليسساقوت مسسن فيهسسا كان الخضر, وما بالسندس مفروش فهو الخضر
الخضسسر بسسالزمرد الصسسفر, مبوبسسة بسسالرجوان مفسسروش فهسسو الصسسفر

الجسسوهر, مسسن وأركانهسسا البيضسساء, قوائمهسسا والفضسسة الحمسسر والسسذهب
انصسسرفوا المرجان, فلمسسا من غرف لؤلؤ, وبروجها من قباب وشرفها

أبيسسض, منفسسوخا يسساقوت مسسن براذين لهم ربهم, قربت أعطاهم ما إلى
برذون حكمة منهم وليد كل بيد المخلدون الولدان الروح, تجنبها فيها
بالسسدر منظومسسة بيضسساء فضسسة مسسن وأعنتهسسا البراذين, ولجمهسسا تلك من

والسسستبرق, بالسسسندس مفروشسسة موضسسونة سرر والياقوت, سروجها
انتهسسوا الجنة, فلما رياض ببطن بهم تزف البراذين تلك بهم فانطلقت

ًا الملئكة منازلهم, وجدوا إلى ينتظرونهسسم نسسور مسسن منسسابر على قعود
قصسسورهم دخلسسوا ربهم, فلما كرامة ويهنئوهم ويصافحوهم ليزوروهم

علسسى وتمنسسوا, وإذا سسسألوا عليهم, ومسسا به تطاول ما جميع فيها وجدوا
أفنسسان, ذواتسسا جنسسان: جنتسسان أربعسسة القصسسور تلسسك مسسن قصسسر كسسل باب

فاكهسسة كسسل مسسن نضسساختان, وفيهمسسا عينسسان مدهامتان, وفيهما وجنتان
واسسستقروا منسازلهم تبوءوا الخيام, فلما في مقصورات زوجان, وحور
ًا ربكم وعد ما وجدتم ربهم: هل لهم قرارهم, قال قسسالوا: نعسسم ؟ حقسس

عنسسا. فسسارض رضسسينا قسسالوا: ربنسسا ؟ ربكم ثواب رضيتم وربنا. قال: هل
وجهسسي, وصسسافحتكم إلسسى داريِ, ونظرتسسم حللتسسم عنكسسم قال: برضايِ

ًا ول تنغيسسص فيسسه مجسسذوذ} ليسسس غيسسر لكسسم, {عطسساء ملئكتي, فهنيئسس
الحسسزن, وأدخلنسسا عنسسا أذهسسب الذيِ لله قالوا: الحمد ذلك تصريد, فعند

لغوب, إن فيها يمسنا نصب, ول فيها يمسنا فضله, ل من المقامة دار
شسسواهد, عجيب, ولبعضسسه غريب, وأثر سياق شكور, وهذا لغفور ربنا

أهسسل آَخسسر يكسسون الرجسل لسسذلك يقسول تعسالى الله أن الصحيحين ففي
ً الجنة يقسسول المسساني بسسه انتهسست إذا الجنة: تمّن, فيتمنى, حسستى دخول
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لسسك يقسسول: ذلسسك كذا, يذكره, ثسسم من كذا, وتمن من تعالى: تمن الله

أمثسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساله. وعشسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسرة
عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول ذر, عن أبي عن مسلم صحيح وفي  

وإنسسسكم وآَخركسسم أولكسسم أن لسسو عبسساديِ «يسسا وجل عز الله عن وسلم
مسسسألته إنسسسان كل فأعطيت فسألوني واحد صعيد في قاموا وجنكم

ًا ملكي من ذلك نقص ما فسسي أدخسسل إذا المخيسسط ينقسسص كمسسا إل شسسيئ
شسسجرة الجنسسة في معدان: إن بن خالد بطوله, وقال البحر». الحديث

سسسقط الجنسسة, وإن أهل صبيان ترضع كلها ضروع طوبى, لها لها يقال
القيامسة, تقسوم حستى فيسه يتقلب الجنة أنهار من نهر في يكون المرأة

حسسسسساتم. أبسسسسسي ابسسسسسن سسسسسسنة, رواه أربعيسسسسسن ابسسسسسن فيبعسسسسسث

َءك ِل َءذ َءك َءك **  َءنا ْل َءس َءي َءأْر ٍة ِف ْد ُأّم َءلْت َءق َءهآ ِمن َءخ ِل ْب َءمٌم َءق َءو ُأ ُل ْت َءت ِهسسُم ّل ْي َءل َءيِ َءع ِذ ّلسس ا
َءنآ ْي َءح ْو َءك َءأ ْي َءل ُهْم ِإ َءن َءو ُفُرو ْك َءمـَِن َءي َءو ُقْل ِبالّرْح ّبسسي ُهسس َءه لَ َءر َءلـَسس ّ ِإ َءو ِإل ِه ُهسس ْيسس َءل َءع

ْلُت ّك َءو ِه َءتسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس ْيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس َءل ِإ َءتسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساِب َءو  َءم
عليهم {لتتلو المة هذه في محمد يا أرسلناك : وكما تعالى يقول   

الة تبلغهم إليك} أيِ أوحينا الذيِ فسي أرسسلنا إليهسم, كسذلك اللسه رس
أسسسوة, بهسسم قبلك من الرسل كذب بالله, وقد الكافرة الماضية المم
بهسسم, النقم حلول من هؤلء بأولئك, فليحذر ونقمتنا بأسنا أوقعنا وكما
اللسسه المرسسسلين, قسسال مسسن غيسسرك تكسسذيب مسسن أشد لك تكذيبهم فإن

َءيسسة, وقسسال مسسن أمسسم إلى أرسلنا لقد تعالى: {تالله تعسسالى: قبلسسك} ال
أتاهم حتى وأوذوا كذبوا ما على فصبروا قبلك من رسل كذبت {ولقد
كيسسف المرسلين} أيِ نبإ من جاءك ولقد الله لكلمات مبدل ول نصرنا

َءخسسرة. السسدنيا فسسي ولتبسساعهم لهسسم العاقبسسة نصسسرناهم, وجعلنسسا وال
فيهسسم بعثناك التي المة هذه بالرحمن} أيِ يكفرون وقوله: {وهم  

اللسسه وصسسف مسسن يسسأنفون كسسانوا به, لنهسسم يقرون ل بالرحمن يكفرون
اللسسه بسسسم يكتبسسوا أن الحديبيسسة يسسوم أنفسسوا الرحيسسم, ولهسسذا بسسالرحمن

قتسسادة, الرحيسسم, قسساله الرحمسسن مسسا ندريِ الرحيم, وقالوا: ما الرحمن
أو الله ادعوا تعالى: {قل الله قال البخاريِ. وقد صحيح في والحديث

ًا الرحمن ادعوا مسلم صحيح الحسنى}. وفي السماء فله تدعو ما أي
وسسسلم: عليسسه اللسسه صسسلى الله رسول قال: قال عمر بن الله عبد عن
هسسو الرحمسسن» {قسسل وعبد الله عبد تعالى الله إلى السماء أحب «إن
معسسترف, بسه مسسؤمن بسه, أنسسا تكفسسرون الذيِ هذا هو} أيِ إل إله ل ربي
تسسوكلت} أيِ {عليسسه هسسو إل إله ل ربي واللوهية, هو بالربوبية له مقر
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يستحق ل وأنيب, فإنه أرجع إليه متاب} أيِ أموريِ, {وإليه جميع في

سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسواه. أحسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسد ذلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسك

ْو َءل َءو ًا َءأّن **  َءرْت ُقْرآَن ّي ِه ُسسس َءبسساُل ِبسس ْلِج ْو ا َءعسسْت َءأ ّط ِه ُق ْو الْرُض ِبسس َءم َءأ ّلسس ِه ُك ِبسس
َءى َءت ْو َءم ْل ِه َءبل ا ّل ًا الْمُر ل َءلْم َءجِميع َءف َءأِس َءأ ْي َءن َءي ِذي ّل ْا ا َءو ُنس َءم ْو َءأن آَ ُء ّلس َءشسآ ُه َءي ّل ال

َءدى َءه َءس َءل ّنا ًا ال َء َءجِميع َءزاُل َءول َءن َءي ِذي ّل ْا ا َءفُرو ُهم َءك ُب َءما ُتِصي ْا ِب ُعو َءن َءعسسٌة َءصسس ِر َءقا
ْو ًا َءتُحّل َءأ ِريب ِهْم ّمن َءق ِر َءى َءدا ّت َءي َءح ِت ْأ ُد َءي ْع ِه َءو ّل َءه ِإّن ال ّل َء ال ِلُف ل َءد ُيْخ َءعسا ْلِمي  ا
ًا تعالى يقول    عليه الله صلى محمد على أنزله الذيِ للقرآَن مادح

ً وسلم ًا أن {ولسسو قبلسسه المنزلسسة الكتسسب سسسائر علسسى له ومفضل قرآَنسس
بسسه تسسسير كتسساب الماضسسية الكتسسب فسسي كسسان لو الجبال} أيِ به سيرت
المسسوتى بسسه تكلسسم وتنشسسق, أو الرض به تقطع أماكنها, أو عن الجبال

غيسره, أو دون بسذلك المتصسف هسو القسرآَن هسذا قبسورهم, لكسان فسي
يسسستطيع ل السسذيِ العجسساز مسسن فيه لما كذلك يكون أن الولى بطريق
مسسن بسورة بمثله, ول يأتوا أن اجتمعوا إذا آَخرهم عن والجن النسان

للسسه {بسسل لسسه به, جاحسسدون كافرون المشركون فهؤلء هذا مثله, ومع
ًا} أيِ المر اللسسه شسساء وجسسل, مسسا عز الله إلى كلها المور مرجع جميع

اللسسه يهد له, ومن هاديِ فل الله يضلل يكن, ومن لم يشأ لم كان, وما
الكتسسب مسسن كسسل علسسى القسسرآَن اسسسم يطلسسق مضسسل, وقسسد مسسن له فما

الجميسسسسسسسسسسع. مسسسسسسسسسسن مشسسسسسسسسسستق المتقدمسسسسسسسسسسة, لنسسسسسسسسسسه
منبه. بن همام عن معمر الرزاق, حدثنا عبد أحمد: حدثنا المام قال  

عليسه اللسه صسلى اللسه رسسول قال: قال هريرة أبو حدثنا ما قال: هذا
تسسسرج, فكسسان أن بدابته يأمر فكان القراءة داود على «خففت وسلم

يديه» عمل من إل يأكل ل دابته, وكان تسرج أن قبل من القرآَن يقرأ
{أفلسسم الزبسسور. وقسسوله هسسو بسسالقرآَن البخاريِ. والمراد بإخراجه انفرد
{أن يتبينوا ويعلموا, أو الخلق جميع إيمان من آَمنوا} أيِ الذين ييأس

ًا} فإنه الناس لهدى الله يشاء لو أبلسسغ معجسسزة ول حجة ثم ليس جميع
على الله أنزله لو الذيِ القرآَن هذا من والنفوس العقول في أنجع ول

ًا لرأيته جبل ًا خاشع أن الصسسحيح فسسي اللسسه. وثبسست خشسسية من متصدع
مسسا أوتسسي وقد إل نبي من قال: «ما وسلم عليه الله صلى الله رسول

ًا أوتيتسسه الذيِ كان البشر, وإنما مثله على آَمن إلسسي, اللسسه أوحسساه وحيسس
ًا أكثرهم أكون أن فأرجو نسسبي كل معجزة أن القيامة», معناه يوم تابع

َءباد على باقية حجة القرآَن بموته, وهذا انقرضت عجسسائبه تنقضي ل ال
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بسسالهزل ليس الفصل هو العلماء منه يشبع ول الرد كثرة عن يخلق ول
الله. أضله غيره من الهدى ابتغى الله, ومن قصمه جبار من تركه من

الحارث, أنبأنا بن منجاب زرعة, حدثنا أبو حاتم: حدثنا أبي ابن وقال  
قسسال: قلسست العوفي عطية عن حسان بن عمر عمارة, حدثنا بن بشر

ًا أّن له: {ولو َءية, قالوا به سيرت قرآَن اللسسه صسسلى لمحمسسد الجبال} ال
فيهسسا, أو تتسسسع, فنحسسرث حسستى مكسسة جبسسال لنا سيرت وسلم: لو عليه

لنسسا أحييت بالريح, أو لقومه يقطع سليمان كان كما الرض لنا قطعت
َءيسسة, هسسذه اللسسه لقومه, فأنزل الموتى يحيي عيسى كان كما الموتى ال

صسسلى النسسبي أصحاب من أحد عن الحديث هذا تروون قال: قلت: هل
عليسسه اللسسه صسسلى النسسبي عن سعيد أبي عن قال: نعم وسلم عليه الله

واحسسد وغيسسر والثسسوريِ وقتسسادة والشسسعبي عباس ابن روى وسلم, وكذا
َءيسسة, واللسه هذه نزول سبب في هسسذا فعسسل قتسسادة: لسسو أعلسسم. وقسسال ال

بقرآَنكسسسسسسسسسسم. لفعسسسسسسسسسسل قرآَنكسسسسسسسسسسم غيسسسسسسسسسسر بقسسسسسسسسسسرآَن
ًا} قال المر لله {بل وقوله   ذلسسك من يصنع ل عباس: أيِ ابن جميع
ابسسن عنسسه, وقسساله بسنده إسحاق ابن ليفعل, رواه يكن ولم شاء ما إل

ًا. وقال جرير السسذين ييسسأس {أفلم قوله في السلف من واحد غير أيض
آَمنسسوا السسذين يتبين آَخرون: أفلم آَمنوا, وقرأ الذين يعلم آَمنوا}: أفلم

ًا. وقال الناس لهدى الله يشاء لو أن السسذين يئس العالية: قد أبو جميع
ًا. وقسوله: {ول الناس لهدى الله يشاء يهدوا, ولو أن آَمنوا يسزال جميع
ًا تحل أو قارعة صنعوا بما تصيبهم كفروا الذين دارهسسم} أيِ مسسن قريب

مسسن تصسسيب أو السسدنيا فسسي تصسسيبهم القسسوارع تسسزال ل تكسسذيبهم بسسسبب
حسسولكم مسسا أهلكنسسا تعالى: {ولقسسد قال ويعتبروا, كما حولهم, ليتعظوا

َءيات وصرفنا القرى من نسسأتي أنا يرون {أفل يرجعون} وقال لعلهم ال
الحسسن عسن قتسادة الغالبون}. قال أفهم أطرافها من ننقصها الرض

ًا تحل {أو السسسياق. من الظاهر هو وهذا القارعة دارهم} أيِ من قريب
بن سعيد عن قتادة عن المسعوديِ الطيالسي: حدثنا داود أبو وقال  

بمسسا تصسسيبهم كفسسروا السسذين يزال قوله: {ول في عباس ابن جبير, عن
ًا تحل قارعة} قال: سرية, {أو صنعوا محمسسد دارهسسم} قسسال من قريب
ال وعسد يسأتي وسسلم: {حستى عليه الله صلى مكسة», «فتسح اللسه} ق

العسسوفي رواية, وقال في ومجاهد جبير بن وسعيد عكرمة قال وهكذا
السسماء مسن قارعة} قال: عذاب صنعوا بما {تصيبهم عباس ابن عن

ًا تحل {أو عليهم ينزل صسسلى الله رسول نزول دارهم} يعني من قريب
وقتسسادة. وقسسال مجاهسسد قسسال إياهم, وكسسذا وقتاله بهم وسلم عليه الله

قسسال نكبسسة. وكلهسسم {قارعسسة} أيِ عبسساس ابسسن عسسن رواية في عكرمة
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البصسسريِ: يسسوم الحسسسن مكة. وقسسال فتح الله} يعني وعد يأتي {حتى

لرسله وعده ينقض ل الميعاد} أيِ يخلف ل الله القيامة, وقوله: {إن
َءخسسرة الدنيا في ولتباعهم لهم بالنصرة مخلسسف اللسسه تحسسسبن {فل وال

انتقسسسسسسسسسام}. ذو عزيسسسسسسسسسز اللسسسسسسسسسه إن رسسسسسسسسسسله وعسسسسسسسسسده

ِد َءق َءل َءو َءء **  ِزى ْه ُت َءك ّمن ِبُرُسٍل اْس ِل ْب ْيُت َءق َءل َءأْم َءن َءف ِذي ّل ْا ِل َءفُرو ُهْم ُثسسّم َءك ُت ْذ َءخسس َءأ

َءف ْيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس َءك َءن َءف َءقسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساِب َءكسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا  ِع
ًا تعالى يقول    من تكذيب في وسلم عليه الله صلى لرسوله مسلي

فيهسسم فلسسك قبلسسك} أيِ مسسن برسسسل استهزىء قومه: {ولقد من كذبه
أخسذتهم} وأجلتهسم, {ثسم أنظرتهم كفروا} أيِ للذين {فأمليت أسوة
لهسسم, كمسسا وأمليسست وعسساقبتهم بهم صنعت ما بلغك رابية, فكيف أخذة
وإلسسي أخسسذتها ثم ظالمة وهي لها أمليت قرية من تعالى: {وكأين قال

لسسم أخسسذه إذا حسستى للظالم ليملي الله «إن الصحيحين المصير} وفي
إذا ربك أخذ {وكذلك وسلم عليه الله صلى الله رسول قرأ يفلته» ثم

}.شسسسسسديد أليسسسسسم أخسسسسسذه إن ظالمسسسسسة وهسسسسسي القسسسسسرى أخسسسسسذ

َءمْن َءف َءأ َءو **  ِئٌم ُه َءى َءقآ َءل ْفٍس ُكّل َءع َءما َءن َءبْت ِب َءس ْا َءك ُلو َءع َءج ِه َءو ّلسس َءء ل َءكآ َءر ُقسسْل ُشسس
ُهْم َءنُه َءأْم َءسّمو ُئو ّب َءن َءما ُت َء ِب َءلُم ل ْع ٍر َءأم الْرِض ِفسسي َءي ِه َءظسسا َءن ِب ْوِل ّمسس َءقسس ْل َءبسسْل ا

َءن ّي َءن ُز ِذي ّل ْا ِل َءفُرو ُهْم َءك ْكُر ْا َءم ّدو ِبيِل َءعِن َءوُص َءمن الّس ِلِل َءو ّلُه ُيْض َءما ال َءلسسُه َءف
ٍد ِمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسْن  َءهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا

حفيظ كسبت} أيِ بما نفس كل على قائم هو تعالى: {أفمن يقول   
خيسسر مسسن العاملون يعمل ما يعلم منفوسة نفس كل على رقيب عليم

مسسن منسسه تتلسسو ومسسا شسسأن في تكون {وما خافية عليه يخفى وشر, ول
ًا عليكسسم كنسسا إل عمل من تعملون ول قرآَن فيسسه}, تفيضسسون إذ شسسهود
دابة من يعلمها}, وقال: {وما إل ورقة من تسقط تعالى: {وما وقال

فسسي كسسل ومسسستودعها مسسستقرها ويعلم رزقها الله على إل الرض في
ومسسن به جهر ومن القول أسر من منكم مبين}, وقال: {سواء كتاب

وأخفسسى}, السسسر بالنهار}, وقال: {يعلسسم وسارب بالليل مستخف هو
هسسو بصسسير} أفمسسن تعملسسون بما والله كنتم ما أين معكم وقال: {وهو

تملسسك تعقل, ول تبصر, ول ول تسمع يعبدونها, ل التي كالصنام كذلك
ًا ؟ عابسسديها عسسن ول عنهسسا ضسسر كشسسف لعابسسديها, ول ول لنفسسسها نفعسس

قسسوله: {وجعلسسوا وهسسو عليسسه السياق بدللة اكتفاء الجواب هذا وحذف
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سموهم} {قل وأوثان وأنداد أصنام من معه عبدوها شركاء} أيِ لله
لهسسم, حقيقسسة ل يعرفسسوا, فسسإنهم حتى عنهم بهم, واكشفوا أعلمونا أيِ

لو له, لنه وجود ل الرض} أيِ في يعلم ل بما تنبئونه قال: {أم ولهذا
بظسساهر {أم خافية عليه تخفى ل لعلمها, لنه الرض في وجود له كان
وقتسادة: الضسحاك القسول. وقسال مسن مجاهد: بظسن القول} قال من

تنفسسع أنهسسا منكسسم بظسسن الصنام هذه عبدتم إنما القول, أيِ من بباطل
مسسا وآَباؤكم أنتم سميتموها أسماء إل هي {إن آَلهة وسميتموها وتضر
النفسسس تهسسوى ومسسا الظسسن إل يتبعسسون * إن سلطان من بها الله أنزل
مكرهسسم} قسسال كفسسروا للسسذين زيسسن الهدى, بسسل ربهم من جاءهم ولقد

الليسل آَنساء إليسه والسدعوة الضسلل مسن عليه هم ما أيِ مجاهد: قولهم
َءيسسة, فزينوا قرناء لهم تعالى: {وقيضنا كقوله النهار وأطراف لهسسم} ال
ما لهم زين لما أنه معناه الصاد بفتح قرأها السبيل} من عن {وصدوا

الرسسسل, طريسسق اتباع عن الناس إليه, وصدوا دعوا حق فيه, وأنه هم
بسسه عليسسه, صسسدوا هسسم مسسا صحة من لهم زين بما أيِ بالضم قرأها ومن
هساد} كمسا مسن لسه فمسا الله يضلل قال: {ومن الله, ولهذا سبيل عن
ًا} وقسسال اللسسه مسسن لسسه تملسسك فلن فتنته الله يرد {ومن قال {إن شسسيئ

مسسن لهسسم ومسسا يضسسل مسسن يهسسديِ ل اللسسه فسسإن هسسداهم علسسى تحسسرص
ناصسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسرين}.

ُهْم ّل َءذاٌب **  ِة ِفي َءع َءيا َءح ْل َءيا ا ْن ّد َءذاُب ال َءع َءل ِة َءو َءر َءُِخ ّق ال َءش َءما َءأ ُهم َءو َءن َءل ِه ّم ّل ال
َءثُل َءواٍق ِمن ِة *  ّم ّن َءج ْل ِتي ا ّل َءد ا َءن ُوِع ُقو ّت ْلُم ِريِ ا َءها ِمن َءتْج ِت َءهاُر َءتْح ْن َءها ال ُل ُك ُأ

ِئسسٌم َءهسسا َءدآَ ّل ِظ َءك ِو ْلسس َءى ِت َءبسس ْق َءن ُع ِذي ّلسس ْا ا َءقسسو ّت َءبسسى ا ْق ُع َءن ّو ِري ِف َءكسسا ْل ّنسساُر ا  ال
حسال عسن إخباره بعد البرار, فقال وثواب الكفار عقاب تعالى ذكر  

الحيسساة فسسي عسسذاب {لهم والشرك الكفر من عليه هم وما المشركين
ً المسسؤمنين بأيسسديِ السسدنيا} أيِ ًا, {ولعسسذاب قتل َءخسسرة} أيِ وأسسسر ال

قسسال بكثير, كما هذا من {أشق} أيِ الدنيا في الخزيِ هذا مع المدخر
أهون الدنيا عذاب للمتلعنين: «إن وسلم عليه الله صلى الله رسول

َءخرة» وهو عذاب من عليسسه, فسسإن وسسسلمه اللسسه صسسلوات قسسال كما ال
ًا دائم انقضاء, وذاك له الدنيا عذاب هسسذه إلسسى بالنسبة هي نار في أبد

ًا, ووثسساق سسسبعون تعسسالى: قسسال وشسسدته, كمسسا كثسسافته يتصسسور ل ضسسعف
تعسسالى: احسسد}, وقسسال وثسساقه يوثسسق ول أحسسد عسسذابه يعسسذب ل {فيومئذ

ًا بالسسساعة كسسذب لمسسن {وأعتسسدنا بعيسسد مكسسان مسسن رأتهسسم * إذا سسسعير
ًا لها سمعوا ًا تغيظ ًا منها ألقوا * وإذا وزفير ًا مكان دعسسوا مقرنيسسن ضيق
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ًا هناك ًا اليسسوم تدعو * ل ثبور ًا ثبسسور ًا وادعسسوا واحسسد ًا ثبسسور * قسسل كسسثير
ًء لهم كانت المتقون وعد التي الخلد جنة أم خير أذلك ًا}, جزا ومصسسير
صسسفتها المتقسسون} أيِ وعسسد السستي الجنسسة بقوله: {مثل هذا قرن ولهذا
وجوانبهسسا, أرجائهسسا فسسي سسسارحة النهسسار} أيِ تحتها من {تجريِ ونعتها
ًا, أيِ يفجرونها أهلها شاء وحيث وأيسسن شسساءوا كيسسف يصسسرفونها تفجير

غيسسر ماء من أنهار فيها المتقون وعد التي الجنة شاءوا, كقوله: {مثل
للشسساربين لسسذة خمسسر مسسن وأنهسسار طعمه يتغير لم لبن من وأنهار آَسن

َءيسسة. الثمرات كل من فيها ولهم مصفى عسل من وأنهار ومغفسسرة} ال
والمشارب والمطاعم الفواكه فيها وظلها} أيِ دائم وقوله: {أكلها  

صسسلة فسسي عبسساس ابسسن حديث من الصحيحين فناء, وفي ول لانقطاع
ًا تناولت رأيناك الله رسول قالوا: يا الكسوف, وفيه مقامسسك فسسي شيئ

سسس الجنسسة أريسست أو س الجنة رأيت تكعكعت, فقال: «إني رأيناك هذا, ثم
ًا, ولو منها فتناولت السسدنيا». وقسسال بقيسست مسسا منه لكلتم أخذته عنقود
جعفسسر, حسسدثنا بسسن اللسسه عبد خيثمة, حدثنا أبو يعلى: حدثنا أبو الحافظ

الظهسسر صسسلة في نحن قال: بينما جابر عن عقيل أبو الله, حدثنا عبيد
ًا تنسساول فتقسسدمنا, ثسسم وسسسلم عليه الله صلى الله رسول تقدم إذ شسسيئ

رسسسول كعسسب: يسسا بن أبي له الصلة, قال قضى تأخر, فلما ثم ليأخذه
ًا الصلة في اليوم الله, صنعت تصسسنعه, فقسسال: كنست رأينساك مسا شسيئ

منها والنضرة, فتناولت الزهرة من فيها وما الجنة علي عرضت «إني
ًا َءتيكم عنب من قطف منسسه لكسسل بسسه أتيتكم وبينه, ولو بيني به, فحيل ل

أبسي حسديث مسن مسسلم ينقصونه». وروى ل والرض السماء بين من
ًا جابر عن الزبير ًا أن السلمي عبد بن عتبة لبعضه, وعن شاهد أعرابي
قسسال: ؟ عنب الجنة, فقال: فيها عن وسلم عليه الله صلى النبي سأل

البقع للغراب شهر قال: «مسيرة ؟ العنقود عظم «نعم». قال: فما
أحمسسسسسسسسسسسسسسسسسسد. المسسسسسسسسسسسسسسسسسسام يفسسسسسسسسسسسسسسسسسستر», رواه ول
المسسديني, بسسن علسسي المثنى, حسسدثنا بن معاذ الطبراني: حدثنا وقال  

قلبسسة أبسسي عسسن أيوب منصور, عن بن عباد عن سعيد بن ريحان حدثنا
عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول قسسال: قسسال ثوبان أسماء, عن أبي عن

أخسسرى». مكانهسسا عسسادت الجنسسة مسسن ثمسسرة نزع إذا الرجل وسلم: «إن
وسسسلم: عليسسه اللسسه صلى الله رسول قال: قال الله عبد بن جابر وعن

يبولسسون, يتغوطون, ول ول يتمخطون ويشربون, ول الجنة أهل «يأكل
كمسسا والتقسسديس التسسسبيح المسسسك, ويلهمسسون كريسسح جشسساء طعسسامهم
مسسن والنسسسائي أحمسسد المسسام مسسسلم, وروى النفسسس» رواه يلهمسسون

قسسال: جسساء أرقسسم بسسن زيد عقبة, سمعت بن تمام عن العمش حديث
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الجنسسة أهسسل أن القاسسسم: تزعسسم أبسسا فقسسال: يسسا الكتسساب أهسسل من رجل

الرجسسل بيسسده, إن محمد نفس قال: «نعم, والذيِ ؟ ويشربون يأكلون
والشسسهوة». والجماع والشرب الكل في رجل مائة قوة ليعطى منهم

؟ أذى الجنة في الحاجة, وليس له تكون ويشرب يأكل الذيِ قال: إن
ًا أحدهم حاجة قال: «تكون المسسسك كريسسح جلسسودهم مسسن يفيض رشح
والنسسسسسسسسائي. أحمسسسسسسسد المسسسسسسسام بطنسسسسسسسه» رواه فيضسسسسسسسمر

العسسرج, حميسسد عسسن خليفة بن خلف عرفة: حدثنا بن الحسن وقال  
عنسسه اللسسه رضسسي مسسسعود بسسن اللسسه عبد الحارث, عن بن الله عبد عن

إلسسى لتنظسسر وسسلم: «إنسك عليسه اللسه صلى الله رسول لي قال: قال
ًا» وجاء يديك بين الجنة, فيخر في الطير الحسساديث بعسسض فسسي مشوي

ًا عاد منه فرغ إذا أنه اللسسه قسسال تعسسالى, وقسسد اللسسه بإذن كان كما طائر
{ ودانيسسة ممنوعسسة}, وقسسال ول مقطوعسسة ل كسسثيرة تعسسالى: {وفاكهسسة

يقلسص, ول يزول ل ظلها تذليلً} وكذلك قطوفها وذللت ظللها عليهم
جنسات سسندخلهم الصسالحات وعملسوا آَمنسوا تعالى: {والذين قال كما

ًا فيهسسا خالسسدين النهسسار تحتهسسا من تجريِ مطهسسرة أزواج فيهسسا لهسسم أبسسد
ً ونسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسدخلهم ظليلً}. ظل

اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول أن وجه غير من الصحيحين في تقدم وقد  
الجسسواد المجسسد الراكسسب يسير شجرة الجنة في قال: «إن وسلم عليه

{وظسسل قسسرأ يقطعهسسا» ثسسم ل عسسام مائسسة ظلهسسا فسسي السسسريع المضمر
ًا النسسار وصسسفة الجنسسة صسسفة بيسسن تعسسالى اللسسه يقسسرن ما ممدود} وكثير

ذكسسر بمسسا الجنة صفة ذكر لما النار, ولهذا من ويحذر الجنة في ليرغب
قسسال النار}. كما الكافرين وعقبى اتقوا الذين عقبى بعده: {تلك قال

هسسم الجنسسة الجنة, أصسسحاب وأصحاب النار أصحاب يستويِ تعالى: {ل
خطبه: عباد بعض في دمشق خطيب سعد بن بلل الفائزون}. وقال

ًا أن يخبركم مخبر جاءكم الله, هل منكسسم, أو تقبلت عبادتكم من شيئ
ًا أن ًا خلقنسساكم أنمسسا {أفحسسسبتم ؟ لكسسم غفرت خطاياكم من شيئ عبثسس

ل السسدنيا فسسي الثسسواب لكسسم عجسسل لسسو ترجعسسون}, واللسسه ل إلينسسا وأنكم
لتعجيسسل اللسسه طاعسسة في ترغبون عليكم, أو افترض ما كلكم ستقللتم
حسساتم. أبسسي ابسسن دائسسم} رواه {أكلهسسا جنسسة فسسي تنافسسسون ول دنيسساكم

َءن ِذي ّل َءوا ُهُم **  َءنا ْي َءت َءب آَ َءتا ِك ْل َءن ا َءرُحو ْف َءمآ َءي َءل ِب ِز َءك ُأن ْي َءل َءن ِإ َءزاِب َءوِمسس َءمسسن الْحسس
ِكُر َءضُه ُين ْع َءمآ ُقْل َءب ّن َءد َءأْن ُأِمْرُت ِإ ُب ْع َءه َءأ ّل َءك َءولَ ال ِر ِه ُأْش ِه ِب ْيسس َءل ُعسسو ِإ ْد ِه َءأ ْيسس َءل ِإ َءو
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َءك َءمآِب ِل َءذ َءك َءو ُه *   َءنا ْل َءز ًا َءأن ْكم ًا ُح ّي ِب َءر ِئِن َءع َءل َءت َءو ْع َءب ّت ُهم ا َءء َءوا ْه َءد َءأ ْع َءك َءما َءب َءء َءجآ

َءن ِم ِمسسسسس ْلسسسسس ِع ْل َءك َءمسسسسسا ا َءن َءلسسسسس ِه ِمسسسسس ّلسسسسس ِلسسسسسّي ِمسسسسسن ال َء َءو  َءواٍق َءول
بمقتضسساه قسسائمون الكتسساب} وهسسم آَتينسساهم تعالى: {والسسذين يقول  

الشسسواهد من كتبهم في لما القرآَن من إليك} أيِ أنزل بما {يفرحون
الكتسساب آَتينسساهم تعسسالى: {السسذين قسسال به, كمسسا والبشارة صدقه على

َءية, وقال حق يتلونه إلى س تؤمنوا ل أو به آَمنوا تعالى: {قل تلوته} ال
فسسي بسه اللسه وعسسدنا مسسا كسان إن لمفعولً} أيِ ربنا وعد كان إن س قوله
ًا وسلم عليه الله صلى محمد إرسال من كتبنا ًا لحق ً وصسسدق ل مفعسسول

ًا, فسبحانه محالة {ويخسسّرون وحسسده الحمد وعده, فله أصدق ما وكائن
ًا}, وقوله ويزيدهم يبكون للذقان ينكسسر مسسن الحسسزاب {ومسسن خشوع

إليسسك. وقسال أنسزل مسا ببعسسض يكسسذب مسسن الطوائسسف ومن بعضه} أيِ
بعضسه} أيِ ينكسسر {مسسن والنصارى اليهود الحزاب} أيِ {ومن مجاهد
بسسن زيسسد بسسن الرحمسسن وعبد قتادة قال الحق, وكذا من جاءك ما بعض

بسسالله} يؤمن لمن الكتاب أهل من تعالى: {وإن قال كما أسلم, وهذا
َءية, {قل بعثسست إنمسسا أيِ} بسسه أشسسرك ول اللسسه أعبسسد أن أمسسرت إنما ال

{إليسسه قبلسسي مسسن النبيسساء أرسسسل لسسه, كمسسا شريك ل وحده الله بعبادة
مرجعسسي مسسآب} أيِ {وإليسسه النسساس أدعسسو سسسبيله إلسسى أدعسسو} أيِ

.ومصسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسيريِ
ًا أنزلنسساه وقسسوله: {وكسسذلك   ًا} أيِ حكمسس أرسسسلناقبلك وكمسسا عربيسس

عليسسك أنزلنسسا السسسماء, كسسذلك مسسن الكتسسب عليهسسم المرسلين, وأنزلنسسا
ًا القرآَن ًا, شرفناك محكم بهسسذا سسسواك مسسن علسسى به, وفضلناك معرب
ول يسسديه بيسسن من الباطل يأتيه {ل الذيِ الجلي الواضح المبين الكتاب

أهسسواءهم} اتبعسست حميد}. وقوله: {ولئسسن حكيم من تنزيل خلفه من
مسسن {مالك سبحانه الله من العلم} أيِ من جاءك {بعدما آَراءهم أيِ

أهسسل سسسبل يتبعسسوا أن العلسسم لهسسل وعيسسد واق} وهذا ول ولّي من الله
والمحجسسة النبويسسة السسسنة سسسلوك مسسن إليسسه صسساروا بعسسدما الضسسللة

والسسسسلم. الصسسسلة أفضسسسل بهسسسا جسسساء مسسسن المحمديسسسة, علسسسى

ْد َءق َءل َءو َءنا **  ْل َءس ً َءأْر َءك ّمن ُرُسل ِل ْب َءنا َءق ْل َءع َءج ُهسسْم َءو ًا َءل َءواجسس ّيسسًة َءأْز ُذّر َءمسسا َءو َءن َءو َءكسسا
َءرُسوٍل َءي َءأن ِل ِت ْأ ٍة َءي َءي ّ ِبآ ْذِن ِإل ِإ ِه ِب ّل ُكّل ال َءجسسٍل ِل َءتسساٌب َءأ َءيْمُحسسو ِك ّلسسُه *   َءمسسا ال

ُء َءشسسسسسسسسسسسسسآ ِبسسسسسسسسسسسسسُت َءي ْث ُي ُه َءو َءد َءتسسسسسسسسسسسسساِب ُأّم َءوِعنسسسسسسسسسسسسس ِك ْل  ا
ً محمد يا أرسلناك تعالى: وكما يقول   ًا, كذلك رسول بعثنسسا قد بشري

ًا, يسسأكلون قبلسسك المرسسسلين السسسواق, فسسي الطعسسام, ويمشسسون بشسسر
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ًا لهسسم لهم, وجعلنسسا الزوجات, ويولد ويأتون قسسال وذريسسة, وقسسد أزواجسس
إلسسّي} يسسوحى مثلكم بشر إنماأنا {قل وخاتمهم الرسل لشرف تعالى
أنسسا قسسال: «أمسسا وسلم عليه الله صلى الله رسول أن الصحيحين وفي

النسسساء, فمسسن اللحسسم, وأتسسزوج وأنسسام, وآَكسسل وأفطر, وأقسسوم فأصوم
يزيسسد, أنبأنسسا أحمد: حسسدثنا المام مني». وقال فليس سنتي عن رغب

اللسسه رسسسول أيوب: قسسال أبو قال: قال مكحول عن أرطاة بن الحجاج
والنكسساح. المرسسسلين: التعطسسر سنن من وسلم: «أربع عليه الله صلى

بسسن سسسفيان عسسن الترمسسذيِ عيسى أبو رواه والسواك, والحناء». وقد
أبسي مكحسول, عسن الحجساج, عسن غيساث, عسن بسن حفسص عسن وكيسع

الذيِ الحديث من أصح قال: وهذا فذكره, ثم أيوب أبي الشمال, عن
الشسسسسسسسسسسسسمال. أبسسسسسسسسسسسسو فيسسسسسسسسسسسسه يسسسسسسسسسسسسذكر لسسسسسسسسسسسسم

يكسسن لسسم اللسسه} أيِ بإذن إل بآية يأتي أن لرسول كان وقوله: {وما  
عسسز اللسسه إلسسى بسسل إليه ذلك فيه, ليس له أذن إذا إل بخارق قومه يأتي
مسسدة لكسسل كتاب} أيِ أجل يريد, {لكل ما ويحكم يشاء ما يفعل وجل

أن تعلسسم {ألسسم بمقسسدار عنسسده شيء بها, وكل مكتوب مضروبة, كتاب
اللسسه على ذلك إن كتاب في ذلك إن والرض السماء في ما يعلم الله

كتسساب} أجل قوله: {لكل في يقول مزاحم بن الضحاك يسير} وكان
مضسسروبة مسسدة السماء من أنزله كتاب لكل أجل, يعني كتاب لكل أيِ

يشاء} منها, {ويثبسست} ما الله {يمحو معين, فلهذا الله, ومقدار عند
صسسوات رسسسوله علسسى الله أنزله الذيِ بالقرآَن كلها نسخت حتى يعني
ويثبسست} اختلسسف يشسساء مسسا اللسسه {يمحسسو عليسسه. وقسسوله وسسسلمه اللسسه

ليلسسى, أبسسي ابسسن عن وهشيم ووكيع الثوريِ فقال ذلك في المفسرون
أمسسر عباس: يدبر ابن جبير! عن بن سعيد عمرو, عن بن المنهال عن

والمسسوت, والحيسساة والسسعادة الشسسقاء إل يشسساء ما الله السنة, فيمحو
المسوت إل شسيء ويثبست} قسال: كسل يشاء ما الله {يمحو رواية وفي

منهمسسسسا. فسسسسرغ قسسسسد والسسسسسعادة, فإنهمسسسسا والشسسسسقاء والحيسسسساة
ه {يمحسو مجاهسد وقسال   والمسوت الحيساة ويثبست} إل يشساء مسا الل

ًا, منصور: سسسألت يتغيران. وقال ل فإنهما والسعادة والشقاء مجاهسسد
السسسعداء فسسي اسسسمي كسسان إن يقول: اللهم أحدنا دعاء فقلت: أرأيت

السعداء في عنهم, واجعله فامحه الشقياء في كان فيهم, وإن فأثبته
ذلسسك عسسن أكسسثر, فسسسألته أو بحسسول ذلك بعد لقيته فقال: حسن: ثم ؟

َءيسستين, قسسال: يقضسسي ليلة في أنزلناه فقال: {إنا ليلسسة فسسي مباركة} ال
ويؤخر يشاء ما يقدم مصيبة, ثم أو رزق من السنة في يكون ما القدر

يغيسسر, وقسسال ل ثسسابت فهسسو والشسسقاوة السسسعادة كتسساب يشاء, فأمسسا ما
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ًا كان سلمة: إنه بن شقيق وائل أبي العمش, عن بهسسذا يدعو ما كثير
كنسست سعداء, وإن واكتبنا أشقياء, فامحه كتبتنا كنت إن الدعاء: اللهم

الكتسساب, أم وتثبسست, وعنسسدك تشاء ما تمحو فأثبتنا, فإنك سعداء كتبتنا
ًا: حدثنا جرير ابن جرير, وقال ابن رواه معاذ حدثنا علي بن عمرو أيض

النهسسديِ عثمسسان أبي عصمة, عن حكيمة أبي عن أبي هشام, حدثنا بن
ويبكسسي: بسسالبيت يطسسوف وهو قال عنه الله رضي الخطاب بن عمر أن

ًا أو شقوة علي كتبت كنت إن اللهم تشسساء مسسا تمحسسو فامحه, فإنك ذنب
ومغفسسسسسرة. سسسسسسعادة الكتسسسسساب, فسسسسساجعله أم وتثبسسسسست, وعنسسسسسدك

رضي مسعود ابن قلبة, عن أبي الحذاء, عن خالد عن حماد وقال  
ًا. ورواه الدعاء بهذا يدعو كان أنه عنه الله بسسن هلل عسسن شسسريك أيضسس

ابسسن بمثلسسه. وقسسال مسسسعود ابسسن عكيسسم, عسسن بسسن الله عبد حميد, عن
حمزة, عن أبي عن خصاف حجاج, حدثنا المثنى, حدثنا جرير: حدثني

ًا إبراهيم, أن آَيسسة المسسؤمنين, لسسول أميسسر الخطاب: يا بن لعمر قال كعب
؟ هسسي القيامة. قسسال: ومسسا يوم إلى كائن هو بما لنبأتك الله كتاب في

َءيسسة, ومعنسسى مسسا اللسه تعسسالى: {يمحسسو اللسه قال: قول هسسذه يشسساء} ال
يشاء, وقسسد ما منها منها, ويثبت يشاء ما الله ينسخ القدار أن القوال

وكيسسع, وحسسدثنا احمسسد: حسسدثنا المسسام ورواه بمسسا القسسول لهسسذا يستأنس
أبسسي بسسن اللسسه عبسسد عيسسسى, عسسن بن الله عبد الثوريِ, عن هو سفيان

وسسسلم: «إن عليسسه اللسسه صلى الله رسول قال: قال ثوبان الجعد, عن
يزيسسد الدعاء, ول إل القدر يرد يصيبه, ول بالذنب الرزق ليحرم الرجل

سسسفيان حسسديث مسسن مسساجه وابسسن النسسسائي البر», ورواه إل العمر في
بسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه. الثسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسوريِ

آَخر حديث العمر. وفي في تزيد الرحم صلة أن الصحيح في وثبت  
ابسسن والرض». وقسسال السسسماء بيسسن ليعتلجسسان والقضسساء السسدعاء «إن

السسرزاق, أخبرنسسا عبسسد عسكر, حدثنا بن سهل بن محمد جرير: حدثني
ًا للسسه قسسال: إن عبسساس ابسسن عطاء, عسسن عن جرير ابن ًا لوحسس محفوظسس

سسس يسساقوت مسسن دفتسسان لهسسا بيضسساء درة مسسن عسسام خمسسسمائة مسسسيرة
لحظسسة, وسسستون ثلثمائسسة يسسوم وجسسل, كسسل عسسز لله س والدفتان: لوحان

عسسن سسسعد بسسن الليسسث الكتاب. وقسسال أم ويثبت, وعنده يشاء ما يمحو
عبيسسد, بسسن فضسسالة القرظي, عن كعب بن محمد محمد, عن بن زيادة

وسسسلم: «يفتسسح عليه الله صلى الله رسول قال: قال الدرداء أبي عن
منهسسا الولسسى السسساعة الليسسل, فسسي مسسن يبقين ساعات ثلث في الذكر
ويثبسست» يشسساء مسسا فيمحو غيره أحد فيه ينظر ل الذيِ الذكر في ينظر

جريسسسسسسسسسر. ابسسسسسسسسسن الحسسسسسسسسسديث, رواه تمسسسسسسسسسام وذكسسسسسسسسسر
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السسرزق مسسن ويثبسست, قسسال: يمحسسو يشاء ما الله الكلبي: يمحو وقال  

؟ بهسسذا حسسدثك لسه: مسن فيه, فقيل ويزيد الجل من فيه, ويمحو ويزيد
اللسسه صسسلى النبي رئاب, عن بن الله عبد بن جابر عن صالح فقال: أبو

َءية, فقال: يكتب هذه عن ذلك بعد سئل وسلم, ثم عليه كلسسه القول ال
ول ثسسواب فيسسه ليسسس شسسيء كسسل منسسه طرح الخميس يوم كان إذ حتى

مسسن ذلسسك وخرجت, ونحو وشربت, ودخلت قولك: أكلت عقاب, مثل
العقسساب, وقسسال وعليسسه الثواب فيه كان ما صادق, ويثبت الكلم, وهو

يشاء ما منه الله يمحو كتابان, فكتاب عباس: الكتاب ابن عن عكرمة
الكتسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساب, أم ويثبسسسسسسسسسسسسسسسسسسسست, وعنسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسده

ويثبت يشاء ما الله قوله: {يمحو في عباس ابن عن العوفي وقال  
ثسسم اللسسه بطاعسسة الزمسسان يعمسسل الرجسسل الكتاب} يقول: هو أم وعنده

يثبسست يمحو, والذيِ الذيِ ضللة, فهو على الله, فيموت لمعصية يعود
في وهو يموت حتى خير له سبق كان الله, وقد بمعصية يعمل الرجل
بمعنسسى أنهسسا جسسبير بسسن سسسعيد عسسن يثبسست, ورويِ الذيِ وهو الله طاعة
قدير}. وقال شيء كل على والله يشاء من ويعذب يشاء لمن {يغفر

ويثبسست} يشسساء مسسا اللسسه {يمحسسو عبسساس ابسسن عسسن طلحة أبي بن علي
أم يبسسدله, {وعنسسده فل يشسساء ما فينسخه, ويثبت يشاء ما يقول: يبدل

والمنسسوخا, ومسا الناسسخ الكتساب أم فسي عنسده ذلك الكتاب} وجملة
اللسسه قوله: {يمحو في قتادة كتاب, وقال في ذلك كل يثبت وما يبدل

َءية. وقال أو آَية من ننسخ ويثبت} كقوله: {ما يشاء ما ابن ننسها} ال
ويثبسست} قسسال: يشسساء مسسا اللسسه قوله: {يمحو في مجاهد عن نجيح أبي

بسسإذن إل بآيسسة يسسأتي أن لرسول كان {وما نزلت لما قريش كفار قالت
ًا نرى الله}: ما ًا يملك محمد هسسذه المسسر, فسسأنزلت مسسن فرغ وقد شيئ

َءية ًا ال ًا تخويف شسسئنا, مسسا أمرنسسا مسسن لسسه أحسسدثنا شئنا إن لهم, إنا ووعيد
أرزاق مسسن يشسساء ما يشاء, ويثبت ما رمضان, فيمحو كل في ونحدث

لهسسسسسم. يقسسسسسسم ومسسسسسا يعطيهسسسسسم ومسسسسسا ومصسسسسسائبهم النسسسسساس
جسساء ويثبت} قال: مسسن يشاء ما الله {يمحو البصريِ الحسن وقال  

هسسذا اختسسار أجلسسه, وقسسد إلسسى يجسسريِ حسسي هو الذيِ يذهب, ويثبت أجله
الكتسساب} أم اللسسه, وقسسوله: {وعنسسده رحمسسه جرير بن جعفر أبو القول

وأصسسله, وقسسال الكتسساب جملسسة قتادة: أيِ والحرام, وقال قال: الحلل
العسسالمين, وقسسال رب عنسسد الكتاب} قال: كتسساب أم {وعنده الضحاك

أنسسه عبسساس ابن يسار, عن أبيه, عن عن معتمر داود: حدثني بن سنيد
ًا سأل خلقسسه ومسسا خسسالق هسسو مسسا اللسسه الكتاب, فقال: علسسم أم عن كعب
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ًا لعلمه: كن قال عاملون, ثم ًا, وقال فكان كتاب ابن عن جريج ابن كتاب
الكتسسسسسسسساب} قسسسسسسسسال: السسسسسسسسذكر. أم {وعنسسسسسسسسده عبسسسسسسسساس

ِإن َءو َءك ّما **  ّنس َءي ِر َءض ُن ْعس ِذيِ َءب ّلس ُهْم ا ُد ِعس ْو َءن َءك َءأ ّنسس َءي ّف َءو َءت َءمسا َءن ّن ِإ َءك َءف ْيسس َءل ُغ َءع َء َءبل ْل ا
َءنا ْي َءل َءع َءساُب َءو ْلِح َءلْم ا َءو َءأ ْا *   ْو َءر ّنسسا َءيسس ِتي َءأ ْأ َءض َءنسس َءها الْر ُقُصسس َءهسسا ِمسسْن َءنن ِف َءرا ْط َءأ

ّلسسسسُه ُكسسسسُم َءوال َء َءيْح َءب ل ّقسسسس َءع ِه ُم ْكِمسسسس َءو ِلُح ُهسسسس ُع َءو ِري َءسسسسساِب َءسسسسس ْلِح  ا
نعسسد السسذيِ محمسسد, بعسسض نرينسسك} يسسا {وإمسسا لرسسسوله تعالى يقول  

ذلسسك, قبسسل نتوفينسسك} أيِ {أو السسدنيا فسسي والنكال الخزيِ من أعداءك
فعلت الله, وقد رسالة لتبلغهم أرسلناك إنما البلغ} أيِ عليك {فإنما

تعسسالى: وجزاؤهم, كقوله حسابهم الحساب} أيِ {وعلينا به أمرت ما
* وكفر تولى من * إل بمسيطر عليهم * لست مذكر انت إنما {فذكر

حسسسابهم}, علينسسا إن * ثم إيابهم إلينا * إن الكبر العذاب الله به فيعذ
ابسسن أطرافهسسا} قسسال مسسن ننقصسسها الرض نأتي أنا يروا لم وقوله: {أو
بعسسد الرض وسسسلم عليسسه الله صلى لمحمد نفتح أنا يروا لم عباس: أو

يكسسون حسستى تخسسرب القريسسة إلسسى يسسروا لم رواية: أو في الرض, وقال
أطرافهسسا, مسسن وعكرمسسة: ننقصسسها مجاهسسد ناحيسسة. وقسسال في العمران

علسسى المسسسلمين ظهسسور والضسسحاك: هسسو الحسسسن قال: خرابها. وقال
وبركتهسسا. أهلهسا عبساس: نقصسان ابسسن عسسن العسسوفي المشركين. وقال

الرض. وقسسال وخسسراب والثمسسرات النفسسس مجاهسسد: نقصسسان وقسسال
تنقسسص حشسسك, ولكسسن عليسسك لضسساق تنقسسص الرض كانت الشعبي: لو

تجسسد لسسم تنقص الرض كانت عكرمة: لو قال والثمرات, وكذا النفس
ًا رواية: خرابهسا في عباس ابن الموت. وقال هو فيه, ولكن تقعد مكان

ًا: هسسو مجاهد قال منها, وكذا الخير وأهل وفقهائها علمائها بموت أيضسس
ترجمسسة في عساكر ابن الحافظ روى المعنى هذا العلماء, وفي موت
أصسسبهان, سسسكن السسواعظ المصسسريِ القاسسسم أبي العزيز عبد بن أحمد
بكسسر أبسسو بدمشسسق, أنشسسدنا المرئسسي أسسسد بسسن طلحسسة محمد أبو حدثنا

َءجسسسسريِ لنفسسسسسه: غسسسسزال بسسسسن أحمسسسسد قسسسسال: أنشسسسسدنا بمكسسسسة ال
طسسرف يمسست منهسسا عسسالم يمسست عالمهسسامتى عسساش مسسا إذا تحيا الرض

التلسسف أكنافهسسا فسسي عسساد أبسسى بهسساوإن حسسل الغيسسث ما إذا تحيا كالرض
قرية, بعد قرية الشرك على السلم ظهور أولى, وهو الول والقول  

َءيسسة, وهسسذا من حولكم ما أهلكنا كقوله: {ولقد ابسسن اختيسسار القرى} ال
.جريسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسر
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ْد َءق َءو َءر **  َءك َءن َءم ِذي ّل ِهْم ِمن ا ِل ْب ِه َءق ّل ِل ْكُر َءف َءم ْل ًا ا َءلُم َءجِميع ْع ْكِسسسُب َءمسسا َءي ُكسسّل َءت
ْفسسسسسسسٍس َءلُم َءن ْع َءي َءسسسسسسسس ّفسسسسسسساُر َءو ُك ْل َءمسسسسسسسْن ا َءبسسسسسسسى ِل ْق ِر ُع ّدا  السسسسسسس

قبلهسسم} برسسسلهم, وأرادوا مسسن السسذين مكسسر تعسسالى: {وقسسد يقول   
للمتقيسسن, كقسسوله: العاقبة وجعل بهم الله بلدهم, فمكر من إخراجهم

ويمكسسرون يخرجسسوك أو يقتلوك أو ليثبتوك كفروا الذين بك يمكر {وإذ
ًا تعسسالى: {ومكسسروا المسساكرين}, وقسسوله خيسسر الله, والله ويمكر مكسسر
ًا ومكرنا أنسسا مكرهسسم عاقبسسة كسسان كيف * فانظر يشعرون ل وهم مكر

َءيسستين. بمسسا خاويسسة بيوتهم فتلك أجمعين وقومهم دمرناهم ظلمسسوا} ال
بجميسسع عسسالم تعسسالى أنسسه نفسسس} أيِ كسسل تكسسسب مسسا وقسسوله: {يعلسسم

الكسسافر}, {وسسسيعلم بعملسسه عامسسل كسسل وسسسيجزيِ والضمائر السرائر
السسدائرة تكسسون لمسسن الدار} أيِ عقبى الكفار, {لمن الخرى والقراءة
السسدنيا فسسي الرسسسل لتبسساع هسسي الرسل, كل, بل لتباع أو لهم والعاقبة

َءخسسسسسسسسسسسسسسرة, وللسسسسسسسسسسسسسسه والمنسسسسسسسسسسسسسسة. الحمسسسسسسسسسسسسسسد وال

ُقوُل َءي َءو َءن **  ِذي ّل ْا ا َءفُرو َءت َءك ً َءلْسسس َءسسسل َءى ُقسسْل ُمْر َءفسس ِه َءك ّل ًا ِبسسال ِهيد ِنسسي َءشسس ْي َءب
ُكسسسسسسسسسسسْم َءن ْي َءب َءمسسسسسسسسسسسْن َءو ُه َءو َءد ْلسسسسسسسسسسسُم ِعنسسسسسسسسسسس َءتسسسسسسسسسسساِب ِع ِك ْل  ا

ما مرسل} أيِ ويقولون: {لست الكفار هؤلء تعالى: يكذبك يقول   
ًا بالله كفى {قل الله أرسلك هسسو اللسسه حسبي وبينكم} أيِ بيني شهيد
الرسسسالة, مسسن عنسسه بلغسست فيمسسا علسسي وعليكسسم. شسساهد علسسي الشاهد
البهتان, وقوله: {ومن من تفترونه فيما المكذبون أيها عليكم وشاهد

مجاهسد, سسسلم, قساله بن الله عبد في قيل: نزلت} الكتاب علم عنده
َءية هذه غريب, لن القول وهذا أسلم إنما سلم بن الله مكية, وعبد ال
هسسذا في المدينة, والظهر وسلم عليه الله صلى النبي مقدم أول في
والنصسسارى, وقسسال اليهود من قال: هم عباس ابن عن العوفي قاله ما

فسسي مجاهسسد السسداريِ, وقسسال وتميسسم وسسسلمان سسسلم ابن قتادة: منهم
المسسراد يكسسون أن ينكر جبير بن سعيد تعالى, وكان الله عنه: هو رواية

عنسسده {ومسسن يقرؤهسسا مكية, وكسسان ويقول: هي سلم بن الله عبد بها
َءم ِل والحسسسن مجاهسسد قرأهسسا اللسسه, وكسسذا عنسسد الكتاب} ويقول: مسسن ُع

البصسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسريِ.
سالم, عن الزهريِ عن العور هارون حديث من جرير ابن روى وقد  

عنسسده {ومن قرأها وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عمر ابن عن
َءم ِل الثقسات, عنسد الزهسريِ حسديث مسن له أصل قال: ل الكتاب}, ثم ُع

390



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
بسسن هسسارون طريسسق مسسن مسنده في يعلى أبو الحافظ رواه قلت, وقد

عسسن الزهسسريِ ضسسعيف, عسسن أرقم, وهسسو بن سليمان هذا, عن موسى
ًا أبيه عن سالم هذا في أعلم, والصحيح يثبت, والله ول كذلك مرفوع

يجسسدون الذين الكتاب أهل علماء يشمل جنس عنده} اسم {ومن أن
مسسن المتقدمسة كتبهسسم فسي ونعتسه وسسلم عليسه الله صلى محمد صفة

ا النبياء بشارات عت تعسالى: {ورحمستي قسال به, كم شسيء كسل وس
السسذين يؤمنون بآياتنا هم والذين الزكاة ويؤتون يتقون للذين فسأكتبها

ًا يجدونه الذيِ المي النبي الرسول يتبعون التسسوراة فسسي عندهم مكتوب
َءية: وقال علمسساء يعلمسسه أن آَيسسة لهسسم يكن لم تعالى: {أو والنجيل} ال

َءية, وأمثال بني بنسسي علمسساء عسسن الخبسسار فيسسه ممسسا ذلسسك إسرائيل} ال
حسسديث فسسي ورد المنزلسسة. وقسسد كتبهم من ذلك يعلمون أنهم إسرائيل
الهجسسرة. قبسسل بمكسسة أسسسلم بسسأنه سسسلم بسسن اللسسه عبسسد عسسن الحبسسار

كتسساب وهسسو النبوة دلئل كتاب في الصبهاني نعيم أبو الحافظ قال  
أحمسسد, بسسن عبسسدان الطسسبراني, حسسدثنا أحمسسد بسسن سليمان جليل: حدثنا

حمسسزة بسسن محمد عن مسلم بن الوليد مصفى, حدثنا بن محمد حدثنا
أنسسه سلم بن الله عبد جده عن أبيه سلم, عن بن الله عبد بن يوسف

إبراهيسسم أبينسسا بمسسسجد أحسسدث أن أردت اليهسسود: إنسسي لحبسسار قسسال
ًا, فانطلق وإسماعيل وهسسو وسلم عليه الله صلى الله رسول إلى عيد

اللسسه صسسلى الله رسول الحج, فوجد من انصرفوا وقد بمكة, فوافاهم
إليسه نظسسر النسساس, فلمسسا مسسع حسسوله, فقسسام والنسساس بمنى وسلم عليه

؟» سسسلم بسسن اللسسه عبد قال: «أنت وسلم عليه الله صلى الله رسول
بسسالله منه. قال: «أنشسسدك «ادن». قال: فدنوت قلت: نعم, قال قال

له: ؟» فقلت الله رسول التوراة في تجدني سلم, أما بن الله عبد يا
صسسلى اللسسه رسسسول يسسديِ بين وقف حتى جبريل ربنا, قال: فجاء انعت
آَخرهسسا, الصمد} إلى الله أحد الله هو له: {قل فقال وسلم عليه الله

سسسلم: ابسسن وسسسلم, فقسسال عليسسه اللسسه صسسلى الله رسول علينا فقرأها
إلسسى سسسلم ابسسن انصسسرف الله, ثم رسول وأنك الله إل إله ل أن أشهد

وسسسلم عليسسه الله صلى الله رسول هاجر إسلمه, فلما المدينة, فكتم
أمسسي: نفسسسي, فقسسالت أجذها, فألقيت لي نخلة فوق وأنا المدينة إلى
مسسن نفسسسك تلقسسي أن لسسك كان ما عمران بن موسى كان أنت, لو لله

عليه الله صلى الله رسول بقدوم أسر لنا النخلة, فقلت: والله رأس
ًا. آَخسسر غريسسب حسسديث بعث, وهذا إذ عمران بن موسى من وسلم جسسد

والمنسسسسسسسة. الحمسسسسسسسد للسسسسسسسه الرعسسسسسسسد, و سسسسسسسسورة تفسسسسسسسسير
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إبراهيم سورة
ِم  ِه ِبْسسسسسسسسسسسس ّلسسسسسسسسسسس ِم الّرْحمـَسسسسسسسسسسسِن ال  الّرِحيسسسسسسسسسسس

َءلر َءتاٌب ** ا ُه ِك َءنا ْل َءز َءك َءأن ْي َءل َءج ِإ ِر ُتْخ َءس ِل ّنا َءن ال َءماِت ِم ُل ّظ َءلى ال ِر ِإ ّنسسو ْذِن ال ِإ ِبسس
ِهْم ّب َءى َءر َءل َءراِط ِإ ِز ِص ِزي َءع ْل ِد ا َءحِمي ْل ِه ا ّل ِذيِ *  ال ّل َءواِت ِفي َءما َءلُه ا َءما َءما الّس َءو
ْيسسٌل الْرِض ِفسسي َءو َءن َءو ِري ِف َءكسسا ْل َءذاٍب ِمسسْن ّل ٍد َءعسس ِدي َءن َءشسس ِذي ّلسس َءن *  ا ّبو َءتِح َءيْسسس

َءة َءيا َءح ْل َءيا ا ْن ّد َءلى ال ِة َءع َءر َءِخسس َءن ال ّدو َءيُصسس ِبيِل َءعسسن َءو ِه َءسسس ّلسس َءهسسا ال َءن ُغو ْب َءي ًا َءو َءوجسس ِع
َءك ِئ َءلـَسسسسسسسسسسسسسسسس ْو َءٍل ِفسسسسسسسسسسسسسسسسي ُأ ٍد َءضسسسسسسسسسسسسسسسسل  َءبِعيسسسسسسسسسسسسسسسس

{كتسساب السسسور أوائسسل في المقطعة الحروف على الكلم تقدم قد  
العظيسسم القسسرآَن محمد, وهو يا أنزلناإليك كتاب هذا إليك} أيِ أنزلناه

رسسسول أشسسرف السسسماء, علسسى مسسن الله أنزله كتاب أشرف هو الذيِ
النسساس {لتخرج وعجمهم عربهم أهلها جميع إلى الرض في الله بعثه
لتخسسرج الكتسساب بهذا محمد يا بعثناك إنما أيِ} النور إلى الظلمات من

قسسال والرشسسد, كمسسا الهسسدى إلى والغي الضلل من فيه هم مما الناس
النسسور, إلسسى الظلمسسات مسسن يخرجهسسم آَمنسسوا السسذين ولسسي تعالى: {الله

الظلمات} إلى النور من يخرجونهم الطاغوت أولياؤهم كفروا والذين
َءية. وقال ليخرجكسسم بينسسات آَيسسات عبده على ينزل الذيِ تعالى: {هو ال
َءيسسسسسسسسسسسة. إلسسسسسسسسسسسى الظلمسسسسسسسسسسسات مسسسسسسسسسسسن النسسسسسسسسسسسور} ال

يسسديِ على الهداية له قدر لمن الهاديِ هو ربهم} أيِ وقوله: {بإذن  
العزيسسز العزيسسز}, أيِ صسراط {إلى يهديهم أمره عن المبعوث رسوله
سسسواه, {الحميسسد} أيِ ما لكل القاهر هو يغالب, بل ول يمانع ل الذين

فسسي الصسسادق ونهيه وأمره وشرعه وأقواله أفعاله جميع في المحمود
الرض} قسسرأ فسسي ومسسا السموات في ما له الذيِ الله: {خبره. وقوله

ًا بعضهم ًا مستأنف للجللسسة, صسسفة التبسساع علسسى آَخسسرون وقسسرأ مرفوعسس
ًا إليكم الله رسول إني الناس أيها يا تعالى: {قل كقوله له الذيِ جميع
َءية. وقوله: {وويل السموات ملك عسسذاب مسسن للكسسافرين والرض} ال

وكسسذبوك, ثسسم محمسسد يسسا خسسالفوك إذ القيامسسة يوم لهم ويل شديد} أيِ
َءخسسرة, أيِ علسسى السسدنيا الحيسساة يسسستحبون بسسأنهم وصسسفهم يقسسدمونها ال

َءخرة للدنيا, ونسوا ويعملون عليها ويؤثرونها ظهورهم وراء وتركوها ال
ًا} أيِ {ويبغونهسسا الرسسسل اتباع الله} وهي سبيل عن {ويصدون عوجسس

ًا الله سبيل تكون أن ويحبون فسسي مسسستقيمة عائلسة, وهسسي مائلة عوج
فسسي ذلسسك ابتغائهم في فهم خذلها من خالفها, ول من يضرها ل نفسها
صسسلح. هسسذه والحالسسة لهسسم يرجسسى الحسسق, ل مسسن بعيسسد وضسسلل جهسسل
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َءمآ َءو َءنا **  ْل َءس ّ ّرُسوٍل ِمن َءأْر َءساِن ِإل ِل ِه ِب ْوِم َءن َءق ّي َءب ُي ُهْم ِل ُيِضّل َءل ّلسسُه َءف َءمسسن ال
ُء َءشسسسسسسآ ِديِ َءي ْهسسسسسس َءي ُء َءمسسسسسسن َءو َءشسسسسسسآ َءو َءي ُهسسسسسس ِزيسسسسسسُز َءو َءع ْل ِكيسسسسسسُم ا َءح ْل  ا

ً إليهسم يرسل أنه بخلقه تعالى لطفه من هذا   بلغساتهم, منهسم رسسل
المسسام روى إليهسسم, كمسسا بسسه أرسسسلوا يريسسدون, ومسسا مسسا عنهم ليفهموا

ذر: قسسال أبسسي عن مجاهد قال: قال ذر بن عمر عن وكيع أحمد: حدثنا
ًا وجسسل عسسز الله يبعث وسلم: «لم عليه الله صلى الله رسول قال نبيسس

يشسساء} أيِ من ويهديِ يشاء من الله وقوله: {فيضل». قومه بلغة إل
الهسسدى, وجه عن يشاء من الله عليهم, يضل الحجة وإقامة البيان بعد

لسسم كان, ومسسا شاء ما العزيز} الذيِ {وهو الحق إلى يشاء من ويهديِ
الضسسلل يسسستحق مسسن أفعسساله, فيضسسل يكن, {الحكيسسم} فسسي لم يشأ

بعسسث مسسا أنه خلقه في سنته هذه كانت لذلك, وقد أهل هو من ويهديِ
ًا إلسسى رسسسالته بسسإبلغ نبي كل بلغتهم, فاختص يكون أن إل أمة في نبي

اللسسه صسسلى اللسسه رسول الله عبد بن محمد غيرهم, واختص دون أمته
الصحيحين في ثبت الناس, كما سائر إلى الرسالة بعموم وسلم عليه
وسسسلم: «أعطيسست عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول قال: قال جابر عن

ًا مسسسيرة بسسالرعب قبلسسي: نصسسرت النبيسساء مسسن أحسسد يعطهن لم خمس
ًا الرض لي شهر, وجعلت ًا, وأحلسست مسجد ولسسم الغنسسائم لسسي وطهور

قسسومه إلسسى يبعسسث النسسبي الشسسفاعة, وكسسان قبلي, وأعطيت لحد تحل
كسسثيرة. وقسسال وجسسوه من شواهد عامة» وله الناس إلى وبعثت خاصة

ًا}. إليكسسم اللسسه رسسسول إنسسي النسساس أيهسسا يسسا تعسسالى: {قسسل جميعسس

ْد َءق َءل َءو َءنا **  ْل َءس َءى َءأْر َءس َءنآ ُمو ِت َءيا ِرْج َءأْن ِبآ َءك َءأْخ َءم ْو َءن َءق َءماِت ِم ُل ّظ َءلى ال ِر ِإ ّنو ال
ُهسسسْم ّكْر َءذ ِم َءو ّيسسسا أ

َء ِه ِب ّلسسس َءك ِفسسسي ِإّن ال ِلسسس َءيسسساٍت َءذ َء ُكسسسّل ل ٍر ّل ّبا ٍر َءصسسس ُكو  َءشسسس
لتخسسرج الكتاب عليك وأنزلنا محمد يا أرسلناك تعالى: {وكما يقول  

النسسور, كسسذلك إلسسى الظلمسسات مسسن الخروج إلى كلهم, تدعوهم الناس
التسسسع مجاهسسد: هسسي بآياتنسسا}, قسسال إسسسرائيل بني إلى موسى أرسلنا
َءيات مسسن قومسسك {أخسسرج لسسه قسسائلين أمرنسساه قومك} أيِ أخرج {أن ال

مسسا ظلمسسات مسسن ليخرجسسوا الخير إلى ادعهم النور} أيِ إلى الظلمات
اليمسسان, وبصسسيرة الهسسدى نسسور إلسسى والضسسلل الجهسسل مسسن فيسسه كسسانوا

مسسن إيسساهم إخراجه في عليهم ونعمه بأياديه الله} أيِ بأيام {وذكرهم
عسسدوهم, مسسن إيسساهم وغشسسمه, وإنجسسائه وظلمسسه وقهسسره فرعون أسر

المسسن عليهسسم بالغمسسام, وإنزالسسه إيسساهم البحسسر, وتظليلسسه لهسسم وفلقسسه
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واحد, وغير وقتادة مجاهد ذلك النعم, قال من ذلك غير إلى والسلوى

بسسن أحمد المام بن الله عبد رواه الذيِ المرفوع الحديث فيه ورد وقد
بنسسي مسسولى اللسسه عبسسد بن يحيى حدثني قال حيث أبيه مسند في حنبل

بسسن سسسعيد عسسن إسحاق أبي عن الجعفي أبان بن محمد هاشم, حدثنا
عليسسه اللسسه صسسلى النسسبي عسسن كعسسب بسسن أبي عباس, عن ابن عن جبير

اللسسه, ورواه الله} قال: بنعسسم بأيام تعالى: {وذكرهم قوله في وسلم
الله عبد به, ورواه أبان بن محمد حديث من حاتم أبي وابن جرير ابن

ًا ابنسسسسسسسسسسسه ًا أيضسسسسسسسسسسس .أشسسسسسسسسسسسبه وهسسسسسسسسسسسو موقوفسسسسسسسسسسس
َءيات ذلك في وقوله: {إن   صسسنعنا فيمسسا إن شسسكور} أيِ صبار لكل ل

ممسسا وأنجينسساهم فرعسسون يسسد مسسن أنقذناهم حين إسرائيل بني بأوليائنا
شسسكور الضراء في صبار, أيِ لكل لعبرة المهين العذاب من فيه كانوا

صسسبر, وإذا ابتلسسي إذا عبسسد العبسسد قتادة: نعسسم قال السراء, كما في أيِ
عليسسه اللسسه صسسلى الله رسول عن الصحيح في جاء شكر. وكذا أعطي
قضسساء لسسه اللسسه يقضي عجب, ل كله المؤمن أمر قال: «إن أنه وسلم

ًا كان إل ًا صبر, فكسسان ضراء أصابته له, إن خير أصسسابته لسسه, وإن خيسسر
ًا شسسسسسسسسسسسكر, فكسسسسسسسسسسسان سسسسسسسسسسسسراء لسسسسسسسسسسسه». خيسسسسسسسسسسسر

ْذ ِإ َءو َءل **  َءى َءقا َءس ِه ُمو ْوِم َءق ْا ِل ُكُرو ْذ َءة ا َءم ْع ِه ِن ّل ُكْم ال ْي َءل ْذ َءع ُكْم ِإ َءجسسا آَِل ّمسسْن َءأن
َءن ْو َءعسس ُكْم ِفْر َءن َءء َءيُسسسوُمو َءو َءذاِب ُسسس َءعسس ْل َءن ا ّبُحو َءذ ُيسس ُكْم َءو َءء َءنسسآ ْب َءن َءأ ُيو َءتْح َءيْسسس َءو
ُكْم َءء َءسسسآ ِفسسي ِن ُكسسْم َءو ِل ٌء َءذ ُكسسْم ّمسسن َءبلَ ّب ِظيسسٌم ّر ْذ َءع ِإ َءو َءن *   ّذ َءأ ُكسسْم َءتسس ّب ِئسسن َءر َءل
ُتْم َءكْر ُكْم َءش ّن َءد ِزي ِئن ل َءل ُتْم َءو َءفْر ِبي ِإّن َءك َءذا ٌد َءع ِدي َءشسس َءل َءل َءقسسا َءو َءى *   َءسسس ِإن ُمو
ْا َءو ُفسسُر ْك ُتسسْم َءت َءمسسن َءأن ًا الْرِض ِفسسي َءو ِإّن َءجِميعسس َءه َءفسس ّلسس ِنسسّي ال َءغ ٌد َءل  َءحِميسس

ًا تعالى يقول    عنسسدهم اللسسه بأيام قومه ذكر حين موسى عن مخبر
مسسن به يسومونهم كانوا فرعون, وما آَل من أنجاهم عليهم, إذ ونعمه

أبنسسائهم, ويسستركون مسسن وجد من يذبحون كانوا والذلل, حيث العذاب
قال: {وفي عظيمة, ولهذا نعمة ذلك, وهذه من الله إناثهم, فأنقذهم

ذلسسك, فسسي عليكسسم منسسه عظيمسسة نعمة عظيم} أيِ ربكم من بلء ذلكم
قسسوم بكسسم يصسسنعه كان وقيل: وفيما بشكرها القيام عن عاجزون أنتم

يكسسون أن عظيم, ويحتمل اختبار {بلء} أيِ الفاعيل تلك من فرعون
بالحسسسنات تعسسالى: {وبلونسساهم أعلسسم, كقسسوله وهذا, والله هذا المراد

آَذنكسسم ربكسسم} أيِ تسسأذن يرجعسسون}. وقسسوله: {وإذ لعلهسسم والسسسيئات
ربكسسم أقسسسم المعنسسى: وإذ يكسسون أن لكسسم, ويحتمسسل بوعده وأعلمكم
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ليبعثسسن ربسسك تسسأذن تعسسالى: {وإذ وكبريائه, كقسسوله وجلله بعزته وآَلى

القيامسسسسسسسسسسسسسسسة}. يسسسسسسسسسسسسسسسوم إلسسسسسسسسسسسسسسسى عليهسسسسسسسسسسسسسسسم
عليكسم نعمستي شسكرتم لئسن لزيسدنكم} أيِ شسكرتم وقوله: {لئن  

وسسسترتموها النعسسم كفرتسسم كفرتسسم} أيِ منهسسا, {ولئسسن لزيسسدنكم
إيسساهم وعقسسابه عنهسسم بسلبها لشديد}, وذلك عذابي {إن وجحدتموها

بالسسذنب السسرزق ليحسسرم العبسسد «إن الحسسديث في جاء كفرها, وقد على
بسسه وسسسلم, مسسر عليسسه الله صلى الله رسول أن المسند يصيبه». وفي

فأعطسساه آَخسسر بسسه مسسر يقبلهسسا, ثسسم ولم تمرة, فسخطها فأعطاه سائل
وسلم, فأمر عليه الله صلى الله رسول من وقال: تمرة إياها, فقبلها

ًا, أو بأربعين له أسسسود, حسسدثنا أحمد: حدثنا المام قال: قال كما درهم
عليه الله صلى النبي أنس, قال: أتى عن ثابت عن الصيدلني عمارة
سس: وأتسساه قسسال سسس بهسسا وحش أو يأخذها فلم بتمرة له فأمر سائل وسلم

صسسلى اللسسه رسسسول مسسن تمرة الله بتمرة, فقال: سبحان له فأمر آَخر
لم, فقسال عليسه اللسه فسأعطيه سسلمة أم إلسى للجاريسة: «اذهسبي وس

ًا الربعين زاذان بسسن أحمد, وعمارة المام به عندها» تفرد التي درهم
معيسن: صسالح. ابسن سفيان. وقسال بن ويعقوب وأحمد حبان ابن وثقه
بسسه, يحتسسج ول حديثه حاتم: يكتب أبو به. وقال بأس زرعة: ل أبو وقال
أحمسسد حسسديثه, وعسسن في يضطرب البخاريِ: ربما بالمتين. وقال ليس
ًا بسسذاك داود: ليسسس أبسسو منكسسرة. وقسسال أحسساديث قسسال: روى أنسسه أيضسس

حسسديثه. يكتسسب ممسسن بسسه بأس عديِ: ل ابن الدارقطني. وقال وضعفه
ًا الرض في ومن أنتم تكفروا إن موسى تعالى: {وقال وقوله   جميع

الحميسسد عبسساده, وهسسو شسسكر عسسن غنسسي هسسو حميسسد} أيِ لغني الله فإن
غنسسي اللسسه فسسإن تكفسسروا كفسسره, كقسسوله: {إن من كفره وإن المحمود

َءيسسة. وقسسوله: {فكفسسروا غنسسي واللسسه اللسسه واسسستغنى وتولسسوا عنكسسم} ال
اللسه صسلى اللسسه رسسسول عسسن ذر أبسسي عن مسلم صحيح حميد}. وفي

أن لسسو عبسساديِ قسسال: «يسسا أنسسه وجل عز ربه عن يرويه فيما وسلم عليه
واحسسد رجسسل قلسسب أتقسسى علسسى كسسانوا وجنكسسم وإنسكم وآَخركم أولكم

ًا, يسسا ملكي في ذلك زاد منكم, ما وآَخركسسم أولكسم أن لسسو عبسساديِ شسيئ
ذلك نقص منكم, ما واحد رجل قلب أفجر على كانوا وجنكم وإنسكم

ًا, يا ملكي في قاموا وجنكم وإنسكم وآَخركم أولكم أن لو عباديِ شيئ
نقسسص مسسسألته, مسسا إنسسسان كل واحد, فسألوني, فأعطيت صعيد في
ًا ملكي من ذلك البحر» فسبحانه أدخل إذا المخيط ينقص كما إل شيئ

الحميسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسد. الغنسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسي وتعسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسالى
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َءلْم َءأ ُكْم **  ِت ْأ ُأ َءي َءب َءن َءن ِذي ّل ُكْم ِمن ا ِل ْب ِم َءق ْو ٍد ُنوٍح َءق َءعسسا َءد َءو َءثُمسسو َءن َءو ِذي ّلسس ِمسسن َءوا
ِهْم ِد ْع َء َءب ُهْم ل َءلُم ْع ّ َءي ّلُه ِإل ُهْم ال ْت َءء ُهْم َءجآ ُل َءناِت ُرُس ّي َءب ْل ْا ِبا َءو ّد َءر ُهْم َءفسس َءي ِد ْيسس َءي َءأ ِفسس

ِهْم ِه َءوا ْف ْا َءأ َءو ُل َءقا ّنا َءو َءنا ِإ َءفْر َءمآ َءك ُتْم ِب ْل ِه ُأْرِس ّنسسا ِب ِإ َءنآ ّمّمسسا َءشسسّك َءلِفسسي َءو َءن ُعو ْد َءتسس
ِه ْيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس َءل  ُمِريسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسٍب ِإ

وتسسذكيره يعنسسي لقسسومه موسسسى قسسول تمام من جرير: هذا ابن قال  
ابسسن قسسال بالرسل, وفيمسسا المكذبة المم من بانتقامه الله بأيام إياهم
المة, فإنه لهذه تعالى الله من مستأنف خبر أنه نظر, والظاهر جرير

كلم من هذا كان التوراة, فلو في ليست وثمود عاد قصة قيل: إن قد
فسسي القصسستان هاتسسان تكون أن شك عليهم, ل وقصصه لقومه موسى

نوح قوم خبر علينا قص قد تعالى فالله أعلم, وبالجملة التوراة, والله
عسسددهم يحصي ل مما للرسل المكذبة المم من وغيرهم وثمود وعاد

والسسدلئل بالحجسسج بالبينسسات} أيِ رسسسلهم {جسساءتهم وجسسل عسسز الله إل
بسسن عمسسرو عسسن إسسسحاق ابسسن القاطعسسات, وقسسال الباهرات الواضحات

اللسسه} كسسذب إل يعلمهسسم قسسوله: {ل في قال أنه الله عبد ميمون, عن
ًا وجدنا الزبير: ما بن عروة النسابون. وقال معسسد بعسسد مسسا يعسسرف أحد

عسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسدنان. بسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسن
معناه, في المفسرون أفواههم} اختلف في أيديهم وقوله: {فردوا  

عنهسم بالسسكوت بسأمرهم الرسسل أفواه إلى أشاروا أنهم قيل: معناه
أفسسواههم على أيديهم وضعوا وجل. وقيل: بل عز الله إلى دعوهم لما

ًا الرسسسل. جسسواب عسسن سسسكوتهم عسسن عبسسارة هو لهم. وقيل: بل تكذيب
وردوا كسسذبوهم أنهسسم وقتسسادة: ومعنسساه كعسسب بسسن ومحمد مجاهد وقال

بمعنسسى هنسسا فسسي أن جرير: وتسسوجيهه ابن بأفواههم. قال قولهم عليهم
الجنسسة, في يعنون بالجنة الله أدخلك العرب من سمع الباء, قال: وقد

:الشسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساعر وقسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسال
أرغسسب لسسست سسسنبس عسسن ورهطهسسولكنني لقيسسط عسسن فيهسسا وأرغسسب

{وقالوا الكلم بتمام ذلك تفسير مجاهد بها. قلت: ويؤيد أرغب يريد  
مريب} فكسسأن إليه تدعوننا مما شك لفي وإنا به أرسلتم بما كفرنا إنا

أفواههم}. وقسسال في أيديهم {فردوا لمعنى تفسير س أعلم والله س هذا
عبسسد عسسن الحوص أبي عن إسحاق أبي عن وإسرائيل الثوريِ سفيان

ًا. عليها أفواههم} قال: عضوا في أيديهم قوله: {فردوا في الله غيظ
أنسسه الله عبد يريم, عن بن هبيرة أبي عن إسحاق أبي عن شعبة وقال
ًا. وقد ذلك قال ابن أسلم, ووجهه بن زيد بن الرحمن عبد اختاره أيض

ًا جرير عليكسسم عضسسوا خلوا {وإذا المنافقين عن تعالى بقوله له مختار
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كلم سسسمعوا عبسساس: لمسسا ابن عن العوفي الغيط}. وقال من النامل

أرسلتم بما كفرنا أفواههم, وقالوا: إنا إلى بأيديهم ورجعوا عجبوا الله
َءية, يقولون: ل به ًا فيه عندنا به, فإن جئتم فيما نصدقكم ال ًا. شك قويسس

َءلْت َءقا ُهْم **  ُل ِفي ُرُس ِه َءأ ّلسس ِر َءشسسّك ال ِط َءواِت َءفسسا َءما ُكْم َءوالْرِض الّسسس ُعو ْد َءيسس
َءر ِف ْغ َءي ُكْم ِل ُكْم ّمن َءل ِب ُنو ُكْم ُذ َءر َءؤّخ ُي َءى َءو َءل َءجٍل ِإ َءسسّمسى َءأ ْا ّم َءو ُل ُتسسْم ِإْن َءقسسا ّ َءأن ِإل
َءشٌر َءنا َءب ُل ْث َءن ّم ُدو ِري َءنا َءأن ُت ّدو َءن َءعّمسسا َءتُصسس ُد َءكسا ُبسس ْع َءنسسا َءي ُؤ َءبآ َءنسا آَ ُتو ْأ َءطاٍن َءف ْل ِبُسس
ِبيٍن َءلْت ّم َءقا ُهْم *   ُهْم َءل ُل ّ ّنْحُن ِإن ُرُس َءشٌر ِإل ُكسسْم َءب ُل ْث ِكّن ّم َءلـَسس َءه َءو ّلسس َءيُمسسّن ال
َءى َءل ُء َءمن َءع َءشآ ِه ِمْن َءي ِد َءبا َءما ِع َءن َءو َءنآ َءكا ُكْم َءأن َءل َءي ِت أ

ْ َءطاٍن ّن ْل ّ ِبُس ْذِن ِإل ِإ ِه ِب ّلسس ال
َءلى ِه َءوع ّل ّكِل ال َءو َءت َءي ْل َءن َءف ُنسسو ْؤِم ْلُم َءمسسا ا َءو َءنسسآ *   ّ َءل َءل َءأل ّكسس َءو َءت َءلسسى َءن ِه َءع ّلسس ْد ال َءقسس َءو
َءنا َءدا َءنا َءه َءل ُب َءرّن ُس ِب َءنْص َءل َءى َءو َءل َءنا َءمآ َءع ُتُمو ْي َءذ َءلى آَ َءع ِه َءو ّل ّكِل ال َءو َءت َءي ْل َءن َءف ُلو ّك َءو َءت ْلُم  ا
أن المجادلسسة, وذلسسك من رسلهم وبين الكفار بين دار عما تعالى يخبر

ل وحسسده اللسسه عبسسادة من به جاءوهم فيما بالشك واجهوهم لما أممهم
شسسيئين يحتمسسل شسسك} وهسسذا اللسسه الرسسسل: {أفسسي له, قسسالت شريك

ومجبولسسة بوجسسوده شسساهدة الفطسسر شسسك, فسسإن وجوده (أحدهما) أفي
السليمة, ولكن الفطر في ضروريِ به العتراف به, فإن القرار على

السسدليل فسسي النظسسر إلسسى واضسسطراب, فتحتسساج شك لبعضها يعرض قد
طريسسق إلسسى ترشسسدهم الرسسسل لهم قالت وجوده, ولهذا إلى الموصل
وابتسسدعهما خلقهمسسا والرض} السسذيِ السسسموات {فسساطر بسسأنه معرفته

ظسساهر والتسسسخير والخلسسق الحدوث شواهد سبق, فإن مثال غير على
كسسل خسسالق هسسو اللسسه إل إلسسه ل اللسسه وهسسو صانع من لهما بد عليهما, فل

اللسسه قسسولهم: {أفسسي الثسساني)  فسسي  (والمعنسسى¹ومليكسسه وإلهه شيء
الخسسالق شسسك, وهسسو لسسه العبسسادة بوجوب وتفرده إلهيته أفي شك} أيِ

له, فإن شريك ل وحده هو إل العبادة يستحق الموجودات, ول لجميع
الوسسسائط مسسن غيره معه تعبد بالصانع, ولكن مقرة كانت المم غالب
رسسسلهم: لهسسم زلفى, وقالت الله  من تقربهم أو تنفعهم يظنونها التي

َءخسسرة السسدار فسسي ذنوبكم} أيِ من لكم ليغفر {يدعوكم {ويسسؤخركم ال
اسسستغفروا تعسسالى: {وأن قسسال كمسسا السسدنيا فسسي مسمى} أيِ أجل إلى

ًا يمتعكم إليه توبوا ثم ربكم ًا متاع كسسل ويسسؤت مسسسمى أجسسل إلى حسن
َءية, فقالت فضل ذيِ الرسسسالة مقام في محاجين المم لهم فضله} ال
بشسسر ِإل أنتم {إن قالوه ما الول, وحاصل المقام تسليمهم تقدير بعد

معجسسزة, {فأتونسسا منكم نر ولما قولكم بمجرد نتبعكم كيف مثلنا} أيِ
نحن ِإن رسلهم لهم {قالت عليكم نقترحه خارق مبين} أيِ بسلطان
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اللسسه {ولكسسن البشسسرية فسسي مثلكم بشر إنا صحيح مثلكم} أيِ بشر ِإل

أن لنسسا كان {وما والنبوة بالرسالة عباده} أيِ من يشاء من على يمّن
ِإل سألتم ما وفق بسلطان} على نأتيكم ِإذن { سسسؤالنا بعد الله} أيِ ب

ِإذنه ِإياه جميسسع في المؤمنون} أيِ فليتوكل الله {وعلى ذلك في لنا و
ومسسا اللسسه} أيِ علسسى نتوكل ل أن لنا الرسل: {وما قالت أمورهم, ثم

وأبينهسسا وأوضسسحها الطسسرق لقسسوم هسسدانا عليه, وقسسد التوكل من يمنعنا
والفعسسال السسسيء الكلم مسسن آَذيتمونسسا} أيِ مسسا علسسى {ولنصسسبرن

المتوكلسسسسسسسون}. فليتوكسسسسسسسل اللسسسسسسسه {وعلسسسسسسسى السسسسسسسسخيفة

َءل َءقا َءو َءن **  ِذي ّل ْا ا َءفُرو ِهْم َءك ِل ُكْم ِلُرُس ّنس َءج ِر ُنْخ َءنآ ّمْن َءل ْو َءأْرِضس ُدّن َءأ ُعسسو َءت ِفسسي َءل
َءنا ِت ّل َءى ِم َءح ْو َءأ ِهْم َءف ْي َءل ُهْم ِإ ّب َءكّن َءر ِل ْه ُن َءن َءل ِلِمي ّظا ُكُم ال ّنس َءن ِك ُنْس َءل َءو َءض *   ِمسسن الْر

ِهْم ِد ْع َءك َءب ِل َءمْن َءذ َءف ِل َءقاِمي َءخا َءف َءم َءخا ِد َءو ْا َءوِعي َءتُحو ْف َءت َءواْس َءب *   َءخسسا ُكسسّل َءو
ٍر ّبا ٍد َءج ِني ِه *  ّمن َءع ِئ َءرآَ ّنُم َءو َءه َءى َءج َءق ُيْس ٍء ِمن َءو ٍد ّمسسآ ِدي ُعسسُه َءصسس َءجّر َءت َءي َء *   َءول
ُد َءكا ُغُه َءي ِه ُيِسي ِتي ْأ َءي ْوُت َءو َءم ْل ّل ِمن ا َءكساٍن ُك َءمسا َءم َءو َءو ّيسٍت ُهس َءم ِه َءوِمسن ِب ِئ َءرآَ َءو

َءذاٌب ِليسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسٌظ َءعسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس  َءغ
مسسن الخسسراج من رسلهم الكافرة المم به توعدت عما تعالى يخبر  

آَمسسن ولمسسن له شعيب قوم قال أظهرهم, كما بين من والنفي أرضهم
َءيسسة. وكمسسا من معك آَمنوا والذين شعيب يا به: {لنخرجنك قريتنسسا} ال

َءيسسة, وقسسال مسسن لوط آَل لوط: {أخرجوا قوم قال تعسسالى قريتكسسم} ال
ًا ِإن مشسسركي عسسن ِإخبسسار الرض مسسن ليسسستفزونك كسسادوا قريسسش: {و

ًا منهسسا ليخرجوك ِإذ تعسسالى: {وإذ قليلً}. وقسسال ِإل خلفسسك يلبثسسون ل و
ويمكر ويمكرون يخرجوك أو يقتلوك أو ليثبتوك كفروا الذين بك يمكر
رسسسوله أظهسسر أنسسه تعسسالى صسسنعه من الماكرين} وكان خير والله الله

ًا مكسسة مسسن خروجسسه بسسسبب له ونصره, وجعل ًا أنصسسار ًا وأعوانسس وجنسسد
إلسسى شسسيء مسسن تعسسالى يرقيه يزل تعالى, ولم الله سبيل في يقاتلون

أنسسوف فيهسسا, وأرغسسم لسسه أخرجته, ومكسسن التي مكة له فتح حتى شيء
اللسه ديسن فسي النساس دخسل حتى الرض أهل سائر ومن منهم أعدائه

ًا, وظهرت ة أفواج ه كلم مشسارق فسي الديسان سسائر علسى ودينسه الل
إليهسسم تعسسالى: {فسسأوحى قسسال زمان, ولهذا أيسر في ومغاربها الرض

قسسال: بعسسدهم} وكمسسا مسسن الرض ولنسكننكم الظالمين لنهلكن ربهم
ِإنهسسم المرسلين لعبادنا كلمتنا سبقت {ولقد ِإن المنصسسورون لهسسم *  و
ِإن ورسسسلي أنسسا لغلبن الله تعالى: {كتب الغالبون}, وقال لهم جندنا
بعسد مسن الزبسسور فسي كتبنسا تعسالى: {ولقسد عزيسسز}, وقسال قسويِ الله
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َءية, {وقال الرض إن واصبروا بالله استعينوا لقومه موسى الذكر} ال

تعسسالى: للمتقيسسن}, وقسسال والعاقبسسة عبسساده مسسن يشسساء مسسن يورثها لله
التي ومغاربها الرض مشارق يستضعفون كانوا الذين القوم {وأورثنا

صسسبروا بمسسا إسسسرائيل بنسسي على الحسنى ربك كلمة وتمت فيها باركنا
يعرشسسون} وقسسوله: كسسانوا ومسسا وقسسومه فرعسسون يصسسنع كان ما ودمرنا
خسساف لمسسن هسسذا وعيسسديِ وعيسسد} أيِ وخسساف مقامي خاف لمن {ذلك

وعذابي تخويفي وهو وعيديِ من وخشي القيامة يوم يديِ بين مقامي
هسسي الجحيسسم فسسإن السسدنيا الحياة وآَثر طغى من تعالى: {فأما قال كما

جنتسسسسسان}. ربسسسسسه مقسسسسسام خسسسسساف {ولمسسسسسن المسسسسسأوى} وقسسسسسال
قومها, قاله على ربها الرسل استنصرت وقوله: {واستفتحوا} أيِ  

أسسسلم: بسسن زيسسد بسسن الرحمسسن عبسسد وقتادة, وقسسال ومجاهد عباس ابن
الحسسق هو هذا كان إن قالوا: {اللهم كما أنفسها على المم استفتحت

أليسسم} بعسسذاب ائتنسسا أو السسسماء مسسن حجسسارة علينسسا فسسأمطر عندك من
ًا هذا يكون أن ويحتمل ًا, كمسسا وهسسذا مراد علسسى اسسستفتحوا أنهسسم مسسراد

وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول واسسستفتح بسسدر يسسوم أنفسسسهم
جسساءكم فقسسد تسسستفتحوا للمشركين: {إن تعالى الله واستنصر, وقال

َءية, والله خير فهو تنتهوا وإن الفتح جبسسار كسسل أعلم, {وخسساب لكم} ال
تعسسالى: {ألقيسسا للحسسق, كقسسوله معاند عنيد نفسه في متجبر عنيد} أيِ

اللسسه مع جعل مريب, الذيِ معتد للخير عنيد, مناع كفار كل جهنم في
ًا بجهنم يؤتى «إنه الحديث الشديد} وفي العذاب في فألقياه آَخر إله
عنيسد» جبسار بكسسل وكلست الخلئق, فتقسسول: إنسسي القيامة, فتناديِ يوم

ربهسسا إلسسى البتهسسال فسسي النبيسساء اجتهسسد حيسسن وخسر خاب أيِ الحديث
المقتسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسدر. العزيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسز

تعسسالى: أمسسام, كقسسوله بمعنى هنا جهنم} وراء ورائه وقوله: {ومن  
ًا} وكان سفينة كل يأخذ ملك وراءهم {وكان يقرؤها: عباس ابن غصب
لسسه هسسي جهنسسم, أيِ العنيسسد الجبسسار وراء مسسن ملسسك, أيِ أمسسامهم وكسسان

ًا يسكنها بالمرصاد ًا عليها المعاد, ويعرض يوم مخلد ًا غدو إلسسى وعشي
إل شسسراب لسسه ليسسس النار في صديد} أيِ ماء من {ويسقى التناد يوم
غايسسة فسسي بسسارد الحرارة, وهسسذا غاية في حار وغساق, فهذا حميم من

شكله من وآَخر وغساق حميم فليذوقوه قال: {هذا والنتن, كما البرد
قتسسادة: والدم. وقال القيح من وعكرمة: الصديد مجاهد أزواج} وقال

مسسن يخسسرج ما عنه: الصديد رواية وجلده, وفي لحمه من يسيل ما هو
عن حوشب بن شهر حديث والدم. وفي القيح خالط قد الكافر جوف
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الخبال طينة ما الله رسول يا قالت: قلت السكن بن يزيد بنت أسماء

النسسار». أهسسل «عصسسارة روايسسة النسسار». وفسسي أهسسل «صسسديد قسسال ؟
اللسسه, أخبرنسسا عبسسد إسحاق, أنبأنا بن علي أحمد: حدثنا المام وقال  

اللسسه رضسسي أمامسسة أبسسي بسر, عن بن الله عبيد عن عمرو بن صفوان
مسساء مسسن قسسوله: {ويسسسقى فسسي وسسسلم عليه الله صلى النبي عن عنه

َءى منسسه أدنسسي فيكرهسسه, فسسإذا إليسسه يتجرعه} قال: «يقسسرب صديد شسسو
مسسن يخسسرج حسستى أمعاءه قطع شربه رأسه, فإذا فروة وجهه, ووقعت
ًا مسساء تعسسالى: {وسسسقوا اللسسه دبسسره» يقسسول أمعسساءهم} فقطسسع حميمسس
َءيسة, يشسسويِ كالمهسسل بمسساء يغسساثوا يستغيثوا ويقول: {وإن الوجسسوه} ال

هسسو بسسه. ورواه المبسسارك بن الله عبد حديث من جرير ابن رواه وهكذا
بسه. عمسسرو بسسن صسسفوان عسسن الوليد بن بقية حديث من حاتم أبي وابن

ًا يشربه ويتكرهه, أيِ يتغصصه وقوله: {يتجرعه} أيِ   ًا قهر ل وقسر
تعالى: قال حديد, كما من بمطراق الملك يضربه حتى فمه في يضعه

طعمسسه لسوء يزدرده يسيغه} أيِ يكاد حديد} {ول من مقامع {ولهم
كل من الموت {ويأتيه يستطاع ل الذيِ برده أو وحرارته وريحه ولونه

بسسن عمسسرو وأعضسسائه. قسسال وجسسوارحه بسسدنه جميسسع له يألم مكان} أيِ
عكرمة: حسستى وعرق. وقال وعصب عظم كل مهران: من بن ميمون

شسسعرة, أيِ كل موضع التيمي: من إبراهيم شعره, وقال أطراف من
المسسوت جرير: {ويأتيه ابن شعره. وقال أطراف من حتى جسده من

يمينسسه روايسسة: وعسسن وخلفسسه, وفسسي أمسسامه مسسن مكسسان} أيِ كسسل مسسن
جسسسده. أعضسساء سسسائر أرجلسسه, ومسسن تحسست ومن فوقه وشماله, ومن

مكان} قال: كل من الموت {ويأتيه عباس ابن عن الضحاك وقال  
منها جهنم, ليس نار في القيامة يوم بها الله يعذبه الذيِ العذاب أنواع
تعسسالى اللسسه لن يموت ل يموت, ولكن كان لو منه الموت يأتيه إل نوع

عسسذابها} ومعنسسى من عنهم يخفف ول فيموتوا عليهم يقضى قال: {ل
مسسن النسسواع هسسذه مسسن نسسوع من ما أنه عنه الله رضي عباس ابن كلم

ل يموت, ولكنسسه كان لو منه يموت أن اقتضى عليه ورد إذا إل العذاب
تعسسالى: {ويسسأتيه قسسال والنكسسال, ولهسسذا العسسذاب دوام في ليخلد يموت

بميسسسسسسست}. هسسسسسسسو ومسسسسسسسا مكسسسسسسسان كسسسسسسسل مسسسسسسسن المسسسسسسسوت
عذاب الحال هذه بعد من وله غليظ} أيِ عذاب ورائه وقوله: {ومن  

وأمسسر, قبله, وأدهى الذيِ من أغلظ شديد صعب مؤلم غليظ, أيِ آَخر
أصل في تخرج شجرة الزقوم: {إنها شجرة عن تعالى قال كما وهذا

َءكلون * فإنهم الشياطين رؤوس كأنه * طلعها الجحيم فمالئون منها ل
ًا عليها لهم إن * ثم البطون منها مرجعهسسم إن * ثسسم حميسسم مسسن لشوب
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فسسي زقسسوم, وتسسارة أكسسل فسسي يكونون تارة أنهم الجحيم} فأخبر لإلى

ًا إلى يردون حميم, وتارة شرب ذلسسك, وهكسسذا مسسن بسسالله جحيم, عياذ
بينهسسا يطوفسسون المجرمسسون بهسسا يكسسذب السستي جهنم تعالى: {هذه قال
الثيسسم, طعسسام الزقسسوم شسسجرة تعسسالى: {إن آَن}, وقسسال حميسسم وبين

سسسواء إلسسى فسساعتلوه الحميم, خسسذوه كغلي البطون في يغلي كالمهل
العزيسز أنست إنك الحميم, ذق عذاب من رأسه فوق صبوا الجحيم, ثم
مسسا الشسسمال تمترون}, وقال: {وأصسسحاب به كنتم ما هذا الكريم, إن

ول بسسارد ل يحمسسوم مسسن وظسسل وحميسسم سسسموم فسسي الشسسمال أصحاب
يصسسلونها مسسآب, جهنسسم لشر للطاغين وإن تعالى: {هذا كريم}, وقال

أزواج} شسسكله مسسن وآَخسسر وغساق حميم فليذوقوه المهاد, هذا فبئس
َءيات من ذلك غير إلى عليهسسم, وتكسسراره العسسذاب تنسسوع علسسى الدالسسة ال

ًء وجسسل عز الله إل يحصيه ل مما وأنواعه, وأشكاله ًا جسسزا {ومسسا وفاقسس
للعبيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسد}. بظلم ربسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسك

َءثُل َءن ** ّم ِذي ّل ْا ا َءفُرو ِهْم َءك ّب َءر ُهْم ِب ُل َءما ْع ٍد َءأ َءما َءر ّدْت َءك َءت ِه اْش ٍم ِفي الّريُح ِب ْو َءيسس
ّ َءعاِصٍف َءن ل ِدُرو ْق ْا ِمّما َءي ُبو َءس َءى َءك َءلسس ٍء َءع َءك َءشسسْي ِلسس َءو َءذ َءُل ُهسس ُد الّضسسل ِعيسس َءب ْل  ا

غيسسره, معسسه عبسسدوا الذين الكفار لعمال تعالى الله ضربه مثل هذا  
صسسحيح, فانهسسارت أسسساس غيسسر علسسى أعمسسالهم رسسسله, وبنسسوا وكسسذبوا

بربهسسم كفروا الذين تعالى: {مثل إليها, فقال كانوا ما أحوج وعدموها
اللسسه مسسن ثوابهسسا طلبسسوا إذا القيامسسة يسسوم أعمسسالهم مثل أعمالهم} أيِ
ًا, ول يجدو فلم شيء على كانوا أنهم يحسبون كانوا تعالى, لنهم شيئ

ً ألفوا العاصسسفة الريسسح به اشتدت إذا الرماد من يتحصل كما إل حاصل
يقسسدروا قويسسة, فلسسم عاصسسفة شسسديدة ريح ذيِ عاصف}  أيِ يوم {في
علسى يقسدرون كمسا إل السدنيا في كسبوا التي أعمالهم من شيء على
عملسسوا مسسا إلى تعالى: {وقدمنا اليوم, كقوله هذا في الرماد هذا جمع
ًا}, وقوله هباء فجعلناه عمل من فسسي ينفقسسون ما تعالى: {مثل منثور
ابت صسر فيهسا ريسح كمثسل السدنيا الحيساة هذه ظلمسوا قسوم حسرث أص

يظلمسون}, وقسسوله أنفسسسهم الله. ولكن ظلمهم وما فأهلكته أنفسهم
كالسسذيِ والذى بسسالمن صسسدقاتكم تبطلوا ل آَمنوا الذين أيها تعالى: {يا

َءخسر واليسوم بسالله يسؤمن ول النساس رئساء مساله ينفسق كمثسل فمثلسه ال
ًا فتركه وابل فأصابه تراب عليه صفوان شسسيء علسسى يقسسدرون ل صلد

َءيسسة هسسذه فسسي الكسسافرين}, وقسسوله القسسوم يهسسديِ ل والله كسبوا مما ال
ول أسسساس غيسسر علسسى وعملهسسم سسسعيهم البعيد} أيِ الضلل هو {ذلك
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الضسسلل هسسو {ذلسسك إليسسه كسسانوا مسسا أحوج ثوابهم فقدوا استقامة, حتى

البعيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسد}.

َءلْم َءأ َءر **  َءه َءأّن َءت ّل َءق ال َءلسس َءواِت َءخ َءما َءض الّسسس ّق َءوالْر ْلح ْأ ِإن ِبسسا َءشسس ُكْم َءي ْب ِه ْذ ُيسس
ْأِت َءيسسسس ْلسسسسٍق َءو َءخ ٍد ِب ِديسسسس َءمسسسسا َءج َءو َءك *   ِلسسسس َءلسسسسى َءذ ِه َءع ّلسسسس ٍز ال ِزيسسسس َءع  ِب

ًا تعالى يقول   بسسأنه القيامسسة يسسوم البدان معاد على قدرته عن مخبر
السسذيِ الناس, أفليس خلق من أكبر هي التي والرض السموات خلق
وعظمتهسسا, ومسسا واتساعها ارتفاعها في السموات هذه خلق على قدر

المختلفسسات, والسسسيارات, والحركسسات الثسسوابت الكسسواكب مسسن فيهسسا
َءيات وأوتسساد, ووهسساد مهسساد مسسن فيهسسا بمسسا الرض البسساهرات, وهسسذه وال

علسسى ونبسسات, وحيسسوان وبحسسار, وأشسسجار وصسسحارى, وقفسسار وبسسراريِ
السسذيِ الله أن يروا لم {أو وألوانها وأشكالها ومنافعها أصنافها اختلف

يحيسسي أن علسسى بقسسادر بخلقهسسن يعسسي ولسسم والرض السسسموات خلسسق
يسسر لسسم تعسسالى: {أو قسسدير} وقسسال شسسيء كسسل علسسى إنسسه الموتى, بلى

ً لنسسا * وضسسرب مسسبين خصيم هو فإذا نطفة من خلقناه أنا النسان مثل
السسذيِ يحييهسسا * قسسل ؟ رميسسم وهي العظام يحيي من قال خلقه ونسي
الشسجر مسسن لكسم جعسل * السذيِ عليم خلق بكل وهو مرة أول أنشأها
ًا الخضر السسسموات خلسسق السسذيِ * أوليسسس توقسسدون منسسه أنتم فإذا نار
* إنمسسا العليسسم الخلق وهسسو بلسسى مثلهسسم يخلسسق أن على بقادر والرض

ًا أراد إذا أمره بيسده السذيِ * فسسبحان فيكسسون كسن لسه يقسول أن شسيئ
ويسسأت يسسذهبكم يشسسأ {إن ترجعسسون} وقسسوله وإليسسه شسسيء كل ملكوت

هسسو بسسل ممتنسسع ول بعظيم بعزيز} أيِ الله على ذلك * وما جديد بخلق
غيسسر علسسى بسسآخرين ويسسأت يسسذهبكم أن أمسسره خسسالفتم إذا عليسسه سسسهل

الغني هو والله الله إلى الفقراء أنتم الناس أيها قال: {يا كما صفتكم
اللسسه علسسى ذلسسك * ومسسا جديسسد بخلسسق ويسسأت يسسذهبكم يشأ * إن الحميد

ًا يسسستبدل تتولسسوا بعزيسسز} وقسسال: {وإن يكونسسوا ل * ثسسم غيركسسم قومسس
فسسسوف دينه عن منكم يرتد من آَمنوا الذين أيها أمثالكم} وقال: {يا

النسساس أيهسسا يسسذهبكم يشأ ويحبونه} وقال: {إن يحبهم بقوم الله يأتي
ًا}. ذلسسسسسسك علسسسسسسى اللسسسسسسه وكسسسسسسان بسسسسسسآخرين ويسسسسسسأت قسسسسسسدير
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ْا َءرُزو َءب َءو ِه **  ّل ًا ل َءل َءجِميع َءقا ُء َءف َءفا َءع َءن الّض ِذي ّل ْا ِل َءو َءبُر ْك َءت ّنا اْس ّنا ِإ ُكسسْم ُك ًعسسا َءل َءب َءت

َءهْل ُتْم َءف َءن َءأن ُنو ْغ ّنا ّم َءذاِب ِمْن َءع ِه َءع ّل ٍء ِمسسن ال ْا َءشسسْي ُلو ْو َءقسسا َءنا َءلسس َءدا ّلسسُه َءهسس ال
ُكْم َءنا ْي َءد َءهسسس ٌء َءل َءوآَ َءنسسسآ َءسسسس ْي َءل َءنسسسآ َءع ْع ِز َءج َءنا َءأْم َءأ َءبْر َءنسسسا َءمسسسا َءصسسس  ّمِحيسسسٍص ِمسسسن َءل

للسسه وفاجرها برها كلها الخلئق برزت تعالى: {وبرزوا} أيِ يقول   
السسذيِ المكسسان وهسسو الرض من براز في له اجتمعوا القهار, أيِ الواحد

ًا يستر شيء فيه ليس لقسسادتهم التبسساع الضسسعفاء} وهسسم {فقسسال أحسسد
شريك ل وحده الله عبادة استكبروا} عن {للذين وكبرائهم وسادتهم

ًا} أيِ لكسسم كنسسا لهسسم: {إنسسا قسسالوا الرسسسل موافقسسة وعن له مهمسسا تبعسس
مسسن اللسسه عسسذاب مسسن عنسسا مغنسسون أنتم {فهل وفعلنا ائتمرنا أمرتمونا

ًا عنا تدفعون فهل شيء} أيِ تعسسدوننا كنتسسم كمسسا اللسه عسسذاب من شيئ
حسسق لهسسديناكم} ولكسسن اللسسه هسسدانا لهم: {لسسو القادة وتمنوننا, فقالت

العسسذاب كلمسسة اللسسه, وحقسست قسسدر وفيكسسم فينا ربنا, وسبق قول علينا
محيسسص} أيِ مسسن مالنا صبرنا أم أجزعنا علينا الكافرين, {سواء على

منسسه. جزعنسسا أو عليسسه صسسبرنا إن فيسسه نحسسن ممسسا خلص لنسسا ليسسس
لبعض: بعضهم قال النار أهل أسلم: إن بن زيد بن الرحمن عبد قال  

عسسز اللسسه إلسسى وتضسسرعهم ببكسسائهم الجنة الجنة أهل أدرك فإنما تعالوا
ل أنسسه رأوا فلمسسا وتضسسرعوا فبكسسوا اللسسه إلى ونتضرع نبك وجل, تعالوا

نصسسبر حسستى بالصسسبر, تعسسالوا الجنة الجنة أهل أدرك قالوا: إنما ينفعهم
ًا فصبروا {سسسواء قسسالوا ذلسسك ذلك, فعند ينفعهم مثله, فلم ير لم صبر

َءية, قلت: والظاهر أم أجزعنا علينا فسسي المراجعسسة هذه أن صبرنا} ال
النسسار فسسي يتحسساجون تعسسالى: {وإذ قسسال إليهسسا, كمسسا دخسسولهم بعد النار

ًا لكم كنا إنا استكبروا للذين الضعفاء فيقول عنسسا مغنون أنتم فهل تبع
ًا بيسسن حكم قد الله إن فيها كل إنا استكبروا الذين النار, قال من نصيب

مسسن قبلكسسم مسسن خلسست قد أمم في ادخلوا تعالى: {قال العباد} وقال
اداركسسوا إذا حسستى أختهسسا لعنسست أمة دخلت كلما النار في والنس الجن
ًا فيها ًا فسسآتهم أضسسلونا هسسؤلء ربنسسا لولهسسم أخراهسسم قسسالت جميع عسسذاب

ًا أولهسسم * وقسسالت تعلمسسون ل ولكسسن ضسسعف لكل النار, قال من ضعف
ان فمسا لخراهم كنتسم بمسا العسذاب فسذوقوا فضسل مسن علينسا لكسم ك

فأضسسلونا وكبراءنسسا سسسادتنا أطعنسسا إنسسا تعسسالى: {ربنسسا تكسبون}, وقال
ًا والعنهسسم العسسذاب مسسن ضسعفين آَتهسسم السبيل, ربنسسا ًا} وأمسسا لعنسس كسسبير

الظسسالمون إذ تسسرى تعسسالى: {ولسسو المحشسسر, فقسسال فسسي تخاصسسمهم
السسذين القسسول, يقسسول بعسض إلسسى بعضسسهم يرجسسع ربهسسم عند موقوفون
استكبروا الذين قال مؤمنين لكنا أنتم لول استكبروا للذين استضعفوا

كنتسسم جسساءكم, بسسل إذ بعد الهدى عن صددناكم أنحن استضعفوا للذين
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الليسسل مكسسر بسسل اسسستكبروا للسسذين استضسسعفوا السسذين مجرمين. وقسسال

ًا له ونجعل بالله نكفر أن تأمروننا إذ والنهار لمسسا الندامة وأسروا أنداد
مسسا إل يجسسزون هل كفروا الذين أعناق في الغلل وجعلنا العذاب رأوا

يعملسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسون}. كسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسانوا

َءل َءقسسا َءو َءطاُن **  ْي َءي َءلّمسسا الّشسس َءه ِإّن الْمسسُر ُقِضسس ّلسس ُكْم ال َءد َءعسس َءد َءو ْعسس ّق َءو َءحسس ْل ا
ُكْم ّت َءعد َءو ُكْم َءو ُت ْف َءل َءأْخ َءما َءف َءن َءو َءي َءكا ُكْم ِل ْي َءل َءطاٍن ّمسسن َءع ْل ّ ُسسس ُكْم َءأن ِإل ُت ْو َءعسس َءد
ُتْم ْب َءج َءت َء ِلي َءفاْس ِني َءفل ُلوُمو ْا َءت َءو ُلوُم ُكْم َءو َءس ُف ْا ّمآ َءأن َءن ُكْم َءأ ِرِخ َءمآ ِبُمْص ُتْم َءو َءأن

ِرِخّي ّنسسي ِبُمْص َءفسسْرُت ِإ َءمسسآ َءك ُتُموِن ِب ْك َءر ْبسسُل ِمسسن َءأْشسس َءن ِإّن َءق ِلِمي ّظسسا ُهسسْم ال َءل
َءذاٌب ِليٌم َءع َءل َءأ ْدِخ ُأ َءو َءن *   ِذي ّل ْا ا ُنو َءم ْا آَ ُلو َءعِم َءحاِت َءو ِل ّناٍت الّصا ِريِ َءج ِمن َءتْج
َءهسسسا ِت َءهسسساُر َءتْح ْن َءن ال ِدي ِلسسس َءهسسسا َءخا ْذِن ِفي ِإ ِهسسسْم ِبسسس ّب ُهسسسْم َءر ُت ّي َءهسسسا َءتِح َءٌم ِفي  َءسسسسل

عباده, بين الله قضى بعدما أتباعه إبليس به خاطب عما تعالى يخبر  
فيهسسم السسدركات, فقسسام الكسسافرين الجنات, وأسسسكن المؤمنين فأدخل
ًا يومئذ الله لعنه إبليس ًا ليزيدهم خطيب ًا إلسسى حزن إلسسى حزنهسسم, وغبنسس

الحسسق} وعسسد وعسسدكم الله حسرتهم, فقال: {إن إلى غبنهم, وحسرة
والسسسلمة, وكسسان النجسساة اتباعهم في رسله, ووعدكم ألسنة على أيِ

ًا ًا وعد ًا حق ًا, وأما وخبر اللسسه قسسال فسسأخلفتكم, كمسسا فوعدتكم أنا صدق
ًا}, ثسسم إل الشسسيطان يعدهم وما ويمنيهم تعالى: {يعدهم قسسال: غسسرور

دعسسوتكم فيمسسا دليل لي كان ما سلطان} أيِ من عليكم لي كان {وما
لي} بمجسسرد فاستجبتم دعوتكم أن {إل به وعدتكم فيما حجة ول إليه

علسسى الصسسحيحة والدلسة الحجسسج الرسسسل عليكم أقامت وقد ذلك, هذا
{فل فيسسه أنتسسم مسسا إلسسى فصسسرتم بسسه, فخسسالفتموهم جسساءوكم ما صدق

خسسالفتم لكسسونكم لكم الذنب أنفسكم} فإن {ولوموا تلوموني} اليوم
بمصرخكم} أنا {ما الباطل إلى دعوتكم ما بمجرد واتبعتموني الحجج

بمصسسرخّي} أنتم فيه, {وما أنتم مما ومخلصكم ومنقذكم بنافعكم أيِ
بمسسا كفسسرت {إنسسي والنكال العذاب من فيه أنا مما بإنقاذيِ بنافعي أيِ

قبسسل, مسسن أشركتمون ما بسبب قتادة: أيِ قبل} قال من أشركتمون
ًا أكسسون أن جحدت جرير: يقول: إني ابن وقال وجسسل, عسسز للسسه شسسريك
يسسدعو ممسسن أضسسل تعالى: {ومن قال الراجح, كما هو قاله الذيِ وهذا
دعسسائهم عسسن وهسسم القيامسسة يسسوم إلسسى له يستجيب ل من الله دون من

كافرين}, بعبادتهم وكانوا أعداء لهم كانوا الناس حشر * وإذا غافلون
ّ ًا}. عليهسسسسم ويكونسسسسون بعبسسسسادتهم سسسسسيكفرون قسسسسال: {كل ضسسسسد
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واتبسساعهم الحسسق عسسن إعراضسسهم فسسي الظسسالمين} أيِ وقسسوله: {إن  

َءيسسة سسسياق مسسن أليم, والظاهر عذاب الباطل, لهم الخطبسسة هسسذه أن ال
فسسي ورد قسسد قسسدمنا, ولكسسن كمسسا النسسار دخسسولهم بعسسد إبليس من تكون

عبسسد روايسسة مسسن جريسسر لفظسسه, وابسسن حاتم, وهذا أبي ابن رواه حديث
عسن عسامر بسن عقبسة عسن الحجسريِ دخيسن زيساد: حسدثني بن الرحمن
الوليسسن اللسسه جمسسع قسسال: «إذا أنسسه وسسسلم عليه الله صلى الله رسول

َءخرين قضسسى المؤمنون: قسسد القضاء, قال من ففرغ بينهم فقضى وال
ًا آَدم, وذكر إلى بنا فيقولون, انطلقوا ؟ لنا يشفع ربنا, فمن بيننا نوحسس

المسسي, النسسبي علسسى عيسى: أدلكم فيقول وعيسى وموسى وإبراهيم
أطيسسب مسسن مجلسسسي مسسن فيثور إليه أقوم أن لي الله فيأتوني, فيأذن

ًا لسسي ويجعسسل فيشسسفعني ربسسي آَتي قط, حتى أحد شمها ريح مسسن نسسور
وجسسد قسسد الكسسافرون: هسسذا يقسسول قسسدمي, ثسسم ظفسسر إلسسى رأسي شعر

السسذيِ هسسو إبليس إل هو ما ؟ لنا يشفع لهم, فمن يشفع من المؤمنون
لهسسم, يشسسفع مسسن المؤمنسسون وجسسد فيقولون: قد إبليس أضلنا, فيأتون

مسسن مجلسسسه من فيثور فيقوم أضللتنا أنت لنا, فإنك فاشفع أنت فقم
قضي لما الشيطان {وقال نحيبهم يعظم قط, ثم أحد شمها ريح أنتن
لسسي كسسان ومسسا فسسأخلفتكم ووعسسدتكم الحسسق وعسسد وعدكم الله إن المر

ولومسسوا تلومسسوني فل لي فاستجبتم دعوتكم أن إل سلطان من عليكم
بسسن رشسسدين عن المبارك حاتم, ورواه أبي ابن سياق أنفسكم} وهذا

بسسه عقبسسة عسسن دخيسسن نعيسسم, عسسن بسسن زيسساد بسسن الرحمن عبد عن سعد
ًا. مرفوعسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس

{سواء النار أهل قال الله: لما رحمه القرظي كعب بن محمد وقال  
اللسسه {إن إبليسسس لهسسم محيص} قال من لنا ما صبرنا أم أجزعنا علينا

َءية, فلما وعد وعدكم فنسسودوا أنفسهم مقالته, مقتوا سمعوا الحق} ال
اليمسسان إلسسى تسسدعون إذ أنفسسسكم مقتكسسم مسسن أكسسبر اللسسه {لمقسست

علسسى القيامسسة يسسوم خطيبسسان الشسسعبي: يقسسوم عامر فتكفرون} وقال
قلسست مريسسم: {أأنسست ابسسن لعيسسسى تعسسالى اللسسه الناس, يقسسول رؤوس
اللسه {قسسال قسسوله ؟} إلسسى اللسسه دون من إلهين وأمي اتخذوني للناس

فيقول الله لعنه إبليس صدقهم} قال: ويقوم الصادقين ينفع يوم هذا
َءية. فاستجبتم دعوتكم أن إل سلطان من عليكم لي كان {وما لي} ال

والنكسسال, الخسسزيِ مسسن إليه صاروا وما الشقياء مآل تعالى ذكر لما ثم
آَمنوا الذين {وأدخل السعداء, فقال بمآل عطف إبليس خطيبهم وأن

حيسسث فيهسسا النهار} سارحة تحتها من تجريِ جنات الصالحات وعملوا
ًا فيها} ماكثين {خالدين ساروا وأين ساروا يزولسسون ول يحولون ل أبد
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جاءوهسسا إذا تعسسالى: {حسستى قال سلم}, كما فيها تحيتهم ربهم {بإذن

تعسسالى: عليكسسم}, وقسسال سسسلم خزنتهسسا لهسسم وقسسال أبوابهسسا وفتحسست
تعسسالى: عليكم}, وقسسال سلم باب كل من عليهم يدخلون {والملئكة

ًا}, وقال تحية فيها {ويلقون سسسبحانك فيهسسا تعالى: {دعسسواهم وسلم
العسسالمين}. رب لله الحمد أن دعواهم وآَخر سلم فيها وتحيتهم اللهم

َءلْم َءأ َءر **  َءف َءت ْي َءب َءك َءر ّلُه َءض ً ال َءثل َءمًة َءم ِل َءبًة َءك ّي ٍة َءط َءجر َءش ٍة َءك َءب ّي َءها َءط ُل ِبٌت َءأْص َءثسسا
َءها ُع َءفْر ِء ِفي َءو َءمآ َءي الّس ِت ْؤ ُت َءها *   َءل ُك ْذِن ِحيسسٍن ُكّل ُأ ِإ َءهسسا ِبسس ّب ِرُب َءر َءيْضسس ّلسسُه َءو ال
َءل َءثا ّناِس الْم ُهْم ِلل ّل َءع َءن َءل ّكُرو َءذ َءت َءمثسسُل َءي َءو ٍة *   َءمسس ِل ٍة َءك َءثسس ِبي ٍة َءخ َءر َءج َءشسس ٍة َءك َءثسس ِبي َءخ

ّثسسسسسسْت ُت ْوِق ِمسسسسسسن اْج َءهسسسسسسا َءمسسسسسسا الْرِض َءفسسسسسس ٍر ِمسسسسسسن َءل َءرا  َءقسسسسسس
كلمسسة {ومثسسل قسسوله فسسي عبسساس ابسسن عن طلحة أبي بن علي قال  

المسسؤمن, طيبسسة} وهسسو {كشسسجرة اللسسه إل إلسسه ل أن طيبسسة} شسسهادة
فسسي المسسؤمن, {وفرعهسسا قلب في الله إل إله ثابت} يقول: ل {أصلها

قسال السسماء, وهكسذا إلسى المسؤمن عمسل بهسا يرفسع السماء} يقسول
عبسسارة ذلك واحد: إن وغير ومجاهد وعكرمة جبير بن وسعيد الضحاك

المسسؤمن الصسسالح, وإن الطيسسب, وعملسسه المسسؤمن, وقسسوله عمسسل عسسن
ووقسست حيسسن كسسل فسسي صالح عمل له يرفع يزال ل النخل من كشجرة
قسسال: مسسسعود ابسسن عسسن مرة عن السديِ رواه ومساء, وهكذا وصباح

النخلة. وحمسساد أنس: هي عن قرة بن معاوية عن النخلة, وشعبة هي
اللسسه صلى الله رسول أن أنس عن الحبحاب بن شعيب عن سلمة بن

طيبسسة} كشسسجرة طيبسسة كلمة {ومثل فقرأ بسر بقناع أتي وسلم عليه
ًا, أنسسس عن غيره ومن الوجه هذا من النخلة, ورويِ قال: هي موقوفسس

والضسسحاك جسسبير بن وسعيد وعكرمة ومجاهد مسروق عليه نص وكذا
وغيرهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم. وقتسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسادة

عبيسسد أسامة, عن أبي عن إسماعيل بن عبيد البخاريِ: حدثنا وقال  
عليسسه اللسسه صلى الله رسول عند قال: كنا عمر ابن نافع, عن عن الله

ل المسسسلم كالرجسسل سسس أو سسس تشبه شجرة عن فقال: «أخبروني وسلم
ًا ورقها يتحات ربهسسا» قسسال بسسإذن حيسسن كل أكلها شتاء, وتؤتي ول صيف

ل وعمسسر بكسسر أبسسا النخلسسة, ورأيسست أنهسسا نفسسسي فسسي عمسسر: فوقسسع ابن
ًا, قسال يقولسوا لم أتكلم, فلما أن يتكلمان, فكرهت اللسه رسسسول شسسيئ

أبتسساه, لعمر: يسسا قلت قمنا النخلة», فلما وسلم: «هي عليه الله صلى
؟ تتكلسسم أن منعسسك النخلة. قال: ما أنها نفسي في وقع كان لقد والله
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ًا, قسسال أقول أو أتكلم أن تتكلمون, فكرهت أركم قلت: لم عمسسر: شيئ

وكسسسسسسذا. كسسسسسسذا مسسسسسسن إلسسسسسسّي أحسسسسسسب قلتهسسسسسسا تكسسسسسسون لن
ابن مجاهد: صحبت عن نجيح أبي ابن عن سفيان أحمد: حدثنا وقال  

عليسه اللسه صسلى الله رسول عن يحدث أسمعه فلم المدينة إلى عمر
ًا إل وسلم ًا حديث وسلم عليه الله صلى الله رسول عند قال: كنا واحد
المسسسلم» الرجسسل مثل مثلها شجرة الشجر بجمار, فقال: «من فأتي

القسسوم, فقسسال أصسسغر أنسسا فسسإذا النخلسسة, فنظسسرت هي أقول أن فأردت
النخلسسة», أخرجسساه. وقسسال وسسسلم: «هسسي عليسسه الله صلى الله رسول
قسسال: قسسال عمسسر ابسسن دينسسار, عسسن بسسن الله عبد عن العزيز وعبد مالك

ًا وسسلم عليسه الله صلى الله رسول الشسسجر مسن لصسسحابه: «إن يومس
السواديِ, شسجر فسي المؤمن». قال: فوقع مثل ورقها يطرح ل شجرة
صسلى اللسه رسسسول قسسال حسستى النخلة, فاستحييت أنها قلبي في ووقع

ًا. النخلسسسسسة», أخرجسسسسساه وسسسسسسلم: «هسسسسسي عليسسسسسه اللسسسسسه أيضسسسسس
إسماعيل, حسسدثنا بن موسى أبي, حدثنا حاتم: حدثنا أبي ابن وقال  

ً أن قتادة العطار, حدثنا زيد ابن يعني أبان اللسسه, رسسسول قال: يا رجل
السسدنيا متسساع إلسسى عمسسد لسسو بالجور, فقسسال: «أرأيسست الدثور أهل ذهب

أصسسله بعمسسل أخسسبرك السسسماء, أفل يبلغ أكان بعض على بعضه فركب
قسسال: ؟ اللسسه رسسسول يا هو ؟» قال: ما السماء في وفرعه الرض في

للسسه, عشسسر اللسسه, والحمسسد أكبر, وسسسبحان الله, والله إل إله ل «تقول
فسسي وفرعسسه الرض فسسي أصسسله صسسلة, فسسذاك كسسل دبسسر فسسي مسسرات

فسسي شسسجرة طيبسسة} قسسال: هسسي {كشجرة عباس ابن السماء». وعن
ًا, وقيل: كسسل حين} قيل: غدوة كل أكلها الجنة. وقوله: {تؤتي وعشي

سسسبعة أشسسهر. وقيسسل: كسسل ستة شهرين. وقيل: كل شهر. وقيل: كل
كمثسسل مثلسسه المؤمن أن السياق من سنة, والظاهر أشهر. وقيل: كل

ليسل أو شستاء أو صيف من وقت كل في ثمر منها يوجد يزال ل شجرة
وأطراف الليل آَناء صالح عمل له يرفع يزال ل المؤمن نهار, كذلك أو

ً ربها} أيِ {بإذن وحين وقت كل في النهار ًا كسسامل ًا حسسسن ًا كسسثير طيبسس
ًا يتسسسذكرون}. لعلهسسسم للنسسساس المثسسسال اللسسسه {ويضسسسرب مباركسسس

كفسسر مثسل خبيثسة} هسذا كشسجرة خبيثة كلمة تعالى: {ومثل وقوله  
لهسسا الحنظسسل, ويقسسال بشسسجرة ثبسسات, مشسسبه ول لسسه أصسسل ل الكسسافر

مالسسك: أنهسسا بسسن أنسسس عسسن قسسرة بن معاوية عن شعبة الشريان, رواه
محمسسد بسن يحيسى الحافظ: حسسدثنا البزار بكر أبو وقال الحنظل شجرة

بسسن معاويسسة عسسن شسسعبة الربيع, حدثنا بن سعيد زيد أبو السكن, حدثنا
طيبسسة} كشسسجرة طيبة كلمة {ومثل رفعه, قال أحسبه أنس عن قرة
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خبيثسسة} قسسال: هسسي كشسسجرة خبيثسسة كلمسسة النخلسسة, {ومثسسل قال: هي

شسسعبة, عسسن عسسن غنسسدر عسسن المثنسسى بن محمد عن رواه الشريان, ثم
ًا. وقسسال أنس عن معاوية أبسسي, حسسدثنا حسساتم: حسسدثنا أبسسي ابسسن موقوفسس
بسسن شسسعيب عسسن سسسلمة ابسسن هسسو حمسساد إسسسماعيل, حسسدثنا بن موسى

قسسال: وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى النبي أن مالك بن أنس الحبحاب, عن
أبا بذلك الحنظلة» فأخبرت خبيثة} هي كشجرة خبيثة كلمة «{ومثل

بسسن حمسساد حسسديث مسسن جرير ابن نسمع. ورواه كنا فقال: هكذا العالية
بسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه. سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسلمة

عن غسان فقال: حدثنا هذا من بأبسط مسنده في يعلى أبو ورواه  
أتسسي وسلم عليه الله صلى الله رسول أن أنس شعيب, عن عن حماد
ثسسابت أصلها طيبة كشجرة طيبة كلمة بسر, فقال: {ومثل عليه بقناع

«هسسي ربهسسا} فقسسال بسسإذن حيسسن كسسل أكلهسسا تسسؤتي السماء في وفرعها
مسسا الرض فوق من اجتثت خبيثة كشجرة خبيثة كلمة النخلة» {ومثل

أبسسا بسسذلك شسسعيب: فسسأخبرت الحنظل» قال قرار} قال: «هي من لها
{من استؤصلت نسمع. وقوله: {اجتثت} أيِ كنا فقال: كذلك العالية

ل الكفسسر ثبات, كذلك ول لها أصل ل قرار} أيِ من لها ما الرض فوق
شسسيء. منسسه يتقبسسل عمسسل, ول للكسسافر يصسسعد ولفسسرع, ول لسسه أصسسل

ّبُت َءث ُي ّلُه **  َءن ال ِذي ّل ْا ا ُنو َءم ْوِل آَ َءق ْل ِبِت ِبا ّثا ِة ِفي ال َءيا َءح ْل َءيا ا ْن ّد ِفي ال ِة َءو َءر َءِخسس ال
ُيِضسسسسسسّل ّلسسسسسسُه َءو َءن ال ِلِمي ّظسسسسسسا َءعسسسسسسُل ال ْف َءي ّلسسسسسسُه َءو َءشسسسسسسآُء َءمسسسسسسا ال  َءي

مرثد بن علقمة شعبة, أخبرني الوليد, حدثنا أبو البخاريِ: حدثنا قال  
أن عنسسه اللسسه رضي عازب بن البراء عن عبيدة بن سعد قال: سمعت

القسسبر فسسي سئل إذا قال: «المسلم وسلم عليه الله صلى الله رسول
ًا الله, وأن إل إله ل أن شهد قسسوله: {يثبسست الله, فسسذلك رسول محمد
َءخرة}» ورواه وفي الدنيا الحياة في الثابت بالقول آَمنوا الذين الله ال

ًا مسسسسلم .بسسسه شسسسعبة حسسسديث مسسسن كلهسسسم الجماعسسسة وبقيسسسة أيضسسس
بن المنهال عن العمش معاوية, حدثنا أبو أحمد: حدثنا المام وقال  

اللسسه رسسسول مسسع قسسال: خرجنسسا عازب بن البراء عن زاذان عمرو, عن
القسسبر إلى النصار, فانتهينا من رجل جنازة في وسلم عليه الله صلى
حسسوله وسلم, وجلسسسنا عليه الله صلى الله رسول يلحد, فجلس ولما
رأسسسه الرض, فرفع به ينكت عود يده الطير, وفي رؤوسنا على كأن

ًا, ثسسم أو القسسبر» مرتيسسن عسسذاب من بالله فقال: «استعيذوا قسسال: ثلثسس
َءخسسرة, مسسن وإقبسسال الدنيا من انقطاع في كان إذا المؤمن العبد «إن ال
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الشسسمس وجسسوههم الوجسسوه, كسسأن بيسسض السسسماء من ملئكة إليه نزل

يجلسسسوا حسستى الجنسسة حنسسوط من وحنوط الجنة أكفان من كفن معهم
ّد منه رأسسسه, فيقسسول: عند يجلس حتى الموت ملك يجيء ثم البصر م
سسس: قسسال سسس ورضسسوان اللسسه من مغفرة إلى اخرجي الطيبة النفس أيتها

السسسقاء, فيأخسسذها, فسسإذا فسسي مسسن القطسسرة تسيل تسيل, كما فتخرج
ذلك في فيجعلوها يأخذوها حتى عين طرفة يده في يدعوها لم أخذها
وجسسدت مسسسك نفحسسة كسسأطيب منهسسا الحنوط, ويخرج ذلك وفي الكفن

مسسن مل علسسى بهسسا, يعنسسي يمسسرون فل بها الرض, فيصعدون وجه على
فلن بسسن فيقولسسون: فلن ؟ الطيبسسة السسروح هذه قالوا: ما الملئكة, إل

إلسسى بسسه ينتهسسوا حسستى الدنيا في بها يسمونه كانوا التي أسمائه بأحسن
سسسماء كسسل مسسن فيشسسيعه لسسه لسسه, فيفتسسح فيسسستفتحون السسدنيا السسسماء
السسسابعة, السماء إلى بها ينتهى تليها, حتى التي السماء إلى مقربوها

الرض, فسسإني إلى وأعيدوه عليين في عبديِ كتاب الله: اكتبوا فيقول
قسسال: فتعسساد أخسسرى تسسارة أخرجهسسم أعيدهم, ومنها وفيها خلقتهم منها

؟ ربسسك لسسه: مسسن فيقسسولن فيجلسسسانه ملكان جسده, فيأتيه في روحه
السسسلم, فيقسسول: دينسسي ؟ دينسسك لسسه: مسسا الله, فيقسسولن فيقول: ربي

الله, رسول فيقول: هو ؟ فيكم بعث الذين الرجل هذا له: ما فيقولن
بسسه فسسآمنت اللسسه كتسساب فيقسسول: قسسرأت ؟ علمسسك لسسه: ومسسا فيقسسولن

مسسن فأفرشسسوه عبسسديِ صسسدق السسسماء: أن من مناد وصدقت, فيناديِ
ًا له الجنة, وافتحوا من الجنة, وألبسوه سسس: فيسسأتيه قسسال س الجنة إلى باب

حسسسن رجسسل ويسسأتيه بصسسره مد قبره في له ويفسح وطيبها روحها من
هسسذا يسسسرك بالسسذيِ الريح, فيقول: أبشسسر الثياب, طيب الوجه, حسن

يسسأتي الذيِ الوجه فوجهك أنت له: من توعد, فيقول كنت الذيِ يومك
أقسسم رب الساعة أقم الصالح, فيقول: رب عملك فيقول: أنا ؟ بالخير

إذا الكسسافر العبسسد سسس: وإن قسسال سسس ومالي أهلي إلى أرجع الساعة, حتى
َءخسسرة, نسسزل من وإقبال الدنيا من انقطاع في كان مسسن ملئكسسة إليسسه ال

البصسسر, ثسسم مسسد منسسه المسسسوح, فجلسسسوا معهسسم الوجوه سود السماء
الخبيثسسة, النفسسس رأسه, فيقول: أيتها عند فيجلس الموت ملك يجيء

جسسسده فسي سس: فتفسسرق قسسال سس وغضسسب اللسه مسن سخط إلى اخرجي
أخسسذها فإذا المبلول, فيأخذها الصوف من السفود ينتزع كما فينتزعها

المسسسوح, تلسسك فسسي يجعلوهسسا حسستى عيسسن طرفسسة يسسده فسسي يدعوها لم
بهسسا الرض, فيصسسعدون وجه على وجدت جيفة ريح كأنتن منها فيخرج

؟ الخبيثسسة الروح هذه قالوا: ما إل الملئكة من مل على بها يمرون فل
السسدنيا فسسي بها يسمى كان التي أسمائه بأقبح فلن بن فيقولون: فلن
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قسسرأ ثسسم سسس لسسه يفتح فل له الدنيا, فيستفتح السماء إلى بها ينتهى حتى

ول السسسماء أبسسواب لهسسم تفتسسح {ل وسسسلم عليسسه الله صلى الله رسول
اللسسه: اكتبسسوا الخياط} فيقول سم في الجمل يلج حتى الجنة يدخلون

ًا روحه فتطرح السفلى الرض في سجين في كتابه قسسرأ ثسسم سسس طرحسس
بسسه تهويِ أو الطير فتخطفه السماء من خّر فكأنما بالله يشرك {ومن
ملكسسان ويسسأتيه جسسسده فسسي روحسسه سسسحيق} فتعسساد مكسسان فسسي الريسسح

أدريِ, فيقسسولن ل هسساه فيقول: هاه ؟ ربك له: من ويقولن فيجلسانه
الرجسسل هسسذا لسسه: مسسا أدريِ, فيقولن ل هاه فيقول: هاه ؟ دينك له: ما
السسسماء: من مناد أدريِ, فيناديِ ل هاه فيقول: هاه ؟ فيكم بعث الذيِ

ًا له وافتحوا النار من فأفرشوه عبديِ كذب أن النسسار, فيسسأتيه إلسسى بابسس
أضسسلعه, فيسسه تختلسسف حسستى قسسبره عليسسه ويضسسيق وسمومها حرها من

الريسسح, فيقسسول: أبشسسر الثيسساب, منتسسن السسوجه, قبيسسح قبيح رجل ويأتيه
أنسست, توعسسد, فيقسسول: ومسسن كنسست السسذيِ يومسسك يسسسوؤك, هسسذا بالذيِ

الخبيث, فيقسسول: رب عملك فيقول: أنا ؟ بالشر يجيء الوجه فوجهك
وابسسن والنسسسائي العمسسش حسسديث من داود أبو الساعة» ورواه تقم ل

عبسسد أحمد: حسسدثنا المام به.)وقال عمرو بن المنهال حديث من ماجه
عمرو, عسسن بن المنهال عن حبيب بن يونس عن معمر الرزاق, حدثنا

الله رسول مع قال: خرجنا عنه الله رضي عازب بن البراء عن زاذان
خرجسست «فسسإذا نحسسوه, وفيسسه جنازة, فسسذكر إلى وسلم عليه الله صلى
السماء, في ملك وكل والرض السماء بين ملك كل عليه صلى روحه

عسسز اللسسه يسسدعون وهسسم إل بسساب أهسسل من ليس السماء أبواب وفتحت
أعمسسى لسسه يقيسسض «ثسسم آَخره قبلهم», وفي من بروحه يعرج أن وجل
ًا, فيضسسربه لكسسان جبسسل بهسسا ضرب لو مرزبة يده أبكم, وفي أصم ترابسس

ًا, ثم فيصير ضربة ضسسربة كسسان, فيضسسربه كمسسا وجل عز الله يعيده تراب
السسبراء: ثسسم الثقليسسن» قسسال إل شيء كل يسمعها صيحة فيصيح أخرى
الثسسوريِ سفيان النار, وقال فرش من له ويمهد النار إلى باب له يفتح
السسذين اللسه تعسالى: {يثبست قسوله فسسي البراء عن خيثمة أبيه, عن عن

َءخرة} قال وفي الدنيا الحياة في الثابت بالقول آَمنوا القسسبر. عذاب ال

قال: الله عبد عن أبيه عن مخارق بن الله عبد عن المسعوديِ وقال  
؟ دينسسك مسسا ؟ ربسسك له: ما فيقال قبره في أجلس مات إذا المؤمن إن
محمسسد السلم, ونبيي الله, وديني فيقول: ربي الله فيثبته ؟ نبيك من

بسسالقول آَمنسسوا الذين الله {يثبت الله عبد وسلم, وقرأ عليه الله صلى
َءخسسرة} وقسسال وفسسي الدنيا الحياة في الثابت حميسسد بسسن عبسسد المسسام ال
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عبسسد بسسن شسسيبان محمد, حسسدثنا بن يونس حدثنا مسنده في الله رحمه

صسسلى اللسسه رسول قال: قال مالك بن أنس قتادة, حدثنا عن الرحمن
أصسسحابه, عنسسه قبره, وتسسولى في وضع إذا العبد وسلم: «إن عليه الله
كنسست له: ما فيقولن فيقعدانه ملكان نعالهم, فيأتيه قرع ليسمع وإنه

اللسسه عبد أنه فيقول: أشهد المؤمن قال: فأما ؟ الرجل هذا في تقول
به الله أبدلك قد النار من مقعدك إلى له: انظر ورسوله, قال: فيقال

ًا وسسسلم: «فيراهمسسا عليسسه اللسسه صسسلى النسسبي الجنسسة», قسسال من مقعد
ًا», قال ًا, سسبعون قسبره فسي له يفسح أنه لنا قتادة: وذكر جميع ذراعس

ًا عليه ويمل حميسسد, بسسن عبسسد عسسن مسسسلم القيامة, رواه يوم إلى خضر
بسسه. المسسؤدب محمسسد بسسن يسسونس حسسديث مسسن النسسسائي وأخرجسسه

أبو جريج, أخبرني ابن عن سعيد بن يحيى أحمد: حدثنا المام وقال  
القسسبر, فقسسال: سسسمعت فتسساني عسسن اللسسه عبد بن جابر سأل أنه الزبير
فسسي تبتلسسى المسسة هسسذه يقسسول: «إن وسلم عليه الله صلى الله رسول

ملسسك أصسسحابه, جسساءه عنسسه وتسسولى قسسبره المسسؤمن أدخل قبورها, فإذا
فأمسسا ؟ الرجسسل هسسذا فسسي تقسسول كنسست لسسه: مسسا النتهسسار, فيقسسول شديد

وعبده, فيقسسول وسلم عليه الله صلى الله رسول فيقول: إنه المؤمن
منه الله أنجاك قد النار في لك كان الذيِ مقعدك إلى الملك: انظر له

الجنسسة, مسسن تسسرى السسذيِ مقعسسدك النسسار من ترى الذيِ بمقعدك وأبدلك
لسسه: فيقسسال أهلسسي أبشسسر المسسؤمن: دعسسوني كليهمسسا, فيقسسول فيراهمسسا

كنسست لسسه: مسسا فيقسسال أهلسسه عنسسه تولى إذا فيقعد المنافق اسكن, وأما
النسساس, يقسسول كمسسا أدريِ, أقسسول فيقسسول: ل ؟ الرجسسل هسسذا في تقول
أبسسدلت قسسد الجنسسة فسسي لسسك كسسان الذيِ مقعدك هذا دريت له: ل فيقال
عليسسه اللسسه صسسلى النسسبي جابر: فسمعت النار» قال من مقعدك مكانه
علسسى مسسات, المسسؤمن مسسا على القبر في عبد كل يقول: «يبعث وسلم

مسلم, ولسسم شرط على صحيح نفاقه» إسناده على إيمانه, والمنافق
يخرجسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساه.

بن داود عن راشد بن عباد عامر, حدثنا أبو أحمد: حدثنا المام وقال  
مسسع الخسسدريِ, قسسال: شسسهدنا سسسعيد أبسسي نضرة, عن أبي هند, عن أبي

اللسسه صلى الله رسول جنازة, فقال وسلم عليه الله صلى الله رسول
قبورهسسا, فسسإذا فسسي تبتلسسى المسسة هسسذه إن النسساس أيها وسلم: «يا عليه

مسسن مطسسراق يسسده فسسي ملسسك أصحابه, جاءه عنه وتفرق دفن النسان
ًا كان فإن ؟ الرجل هذا في تقول فأقعده, فقال: ما حديد قسسال: مؤمن
ًا أن الله, وأشهد إل إله ل أن أشهد لسسه: ورسوله, فيقسسول عبده محمد

ًا له يفتح ثم صدقت كفسسرت لسسو منزلسسك هذا النار, فيقول: كان إلى باب

411



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
ًا له منزلك, فيفتح فهذا آَمنت إذ بربك, فأما أن الجنسسة, فيريسسد إلسسى باب

ًا كسسان قبره, وإن في له ويفسح له: اسكن فيقول إليه ينهض أو كسسافر
ًا أدريِ, سسسمعت فيسسول: ل ؟ الرجل هذا في تقول له: ما فيقول منافق
ًا, فيقول: ل يقولون الناس يفتسسح اهتسسديت, ثسسم ول تليت ول دريت شيئ

ًا له إذ بربسسك, فأمسسا آَمنسست لسسو منزلسسك لسسه: هسسذا الجنة, فيقسسول إلى باب
ًا له هذا, فيفتح به أبدلك وجل عز الله فإن به كفرت ثسسم النسسار إلى باب
وجسسل عسسز اللسسه خلسسق يسسسمعها صيحة بالمطراق, فيصيح قمعة يقمعه
يقسسوم أحسسد اللسسه, مسسا رسسسول القوم: يا بعض الثقلين, فقال غير كلهم
صسسلى الله رسول ذلك, فقال  عند هيل إل مطراق يده في ملك عليه
ًا الثسابت} وهسذا بالقول آَمنوا الذين الله وسلم: {يثبت عليه الله أيضس

البخسساريِ لسسه روى التميمسسي راشسسد بسسن عبسساد بسسه, فسسإن بسسأس ل إسسسناد
ًا, ولكسسسسسسسسسسسسسسن بعضسسسسسسسسسسسسسسهم. ضسسسسسسسسسسسسسسعفه مقرونسسسسسسسسسسسسسس

ذئسسب, عسسن أبي ابن عن محمد بن حسين أحمد: حدثنا المام وقال  
عسن هريسسرة أبسي يسار, عسن بن سعيد عطاء, عن بن عمرو بن محمد
الملئكسسة, فسسإذا تحضره الميت قال: «إن وسلم عليه الله صلى النبي
فسسي كسسانت الطيبسسة النفسسس أيتهسسا قسسالوا: اخرجسسي الصسسالح الرجل كان

غيسسر ورب وريحسسان بسسروح وأبشسسريِ حميسسدة الطيسسب, اخرجسسي الجسد
إلسسى بهسسا يعسسرج ثسسم تخسسرج ذلسسك, حسستى لها يقال يزال فل غضبان. قال

فيقسسال: فلن, فيقولسسون: ؟ هسسذا فيقسسال: مسسن لهسسا فيسسستفتح السسسماء
ًا حميسسدة, الطيسسب, ادخلسسي الجسسسد فسسي كسسانت الطيبسسة بسسالروح مرحبسس

ذلك لها يقال يزال غضبان. قال: فل غير ورب وريحان بروح وأبشريِ
الرجسسل كسسان وجسسل. وإذا عز الله فيها التي السماء إلى بها ينتهى حتى

الخسسبيث, الجسسسد في كانت الخبيثة النفس أيتها قالوا: اخرجي السوء
أزواج, فل شسسكله مسسن وغساق, وآَخسسر بحميم وأبشريِ ذميمة اخرجي

لها السماء, فيستفتح إلى بها يعرج تخرج, ثم حتى ذلك لها يقال يزال
ًا فيقسسال: فلن, فيقسسال: ل ؟ هسسذا فيقال: مسسن الخبيثسسة بسسالنفس مرحبسس

أبسواب لسك تفتسح ل فسإنه ذميمسة الخسبيث, ارجعسي الجسسد فسي كانت
الرجسسل القسسبر, فيجلسسس إلسسى يصسسير ثسسم السماء من السماء, فيرسل

الرجسسل الول, ويجلسسس الحسسديث فسسي قيسسل ما مثل له الصالح, فيقال
النسسسائي الول. ورواه الحسسديث فسسي لسسه قيل ما مثل له فيقال السوء

بنحسسسسسوه. ذئسسسسسب أبسسسسسي ابسسسسسن طريسسسسسق مسسسسسن مسسسسساجه وابسسسسسن
ِإذا عنه الله رضي هريرة أبي عن مسلم صحيح وفي   خرجسست قال: 

مسسن حمسساد: فسسذكر بها. قسسال يصعدان ملكان تلقاها المؤمن العبد روح
طيبسسة السسسماء: روح أهسسل سسس: ويقسسول قال س المسك وذكر ريحها طيب
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تعمرينسسه, كنسست جسسسد وعلسسى عليسسك الله صلى الرض قبل من جاءت

الجل. وإن آَخر إلى به وجل, فيقال: انطلقوا عز ربه إلى به فينطلق
ًا, نتنهسسا, وذكسسر مسسن وذكسسر سسس حمسساد قال س روحه خرجت إذا الكافر مقتسس

الرض, فيقسسال: قبسسل مسسن جسساءت خبيثسسة السسسماء: روح أهسسل ويقسسول
صسسلى اللسسه رسسسول هريسسرة: فسسرد أبو قال س الجل آَخر إلى به انطلقوا

هكسسسذا. أنفسسسه علسسسى عليسسسه كسسسانت ريطسسسة وسسسسلم عليسسسه اللسسسه
الهمداني, حدثنا محمد بن عمر صحيحه: حدثنا في حبان ابن وقال  

قسام قتادة, عن عن أبي هشام, حدثني بن معاذ أخرم, حدثنا بن زيد
قسسال وسلم عليه الله صلى الله رسول هريرة, عن أبي زهير, عن بن

بيضسساء, فيقولسسون: بحريرة الرحمة ملئكة قبض, أتته إذا المؤمن «إن
لينسساوله إنسسه حسستى مسسسك ريسسح كسسأطيب الله, فتخرج روح إلى اخرجي
ًا بعضهم هسسذه السسسماء, فيقولسسون: مسسا باب به يأتوا حتى يشمونه بعض

قسسالوا إل سسسماء يسسأتون الرض, ول قبسسل مسسن جاءت التي الطيبة الريح
ًا أشد المؤمنين, فلهم أرواح به يأتوا حتى ذلك مثل أهسسل مسسن بسسه فرح

حسستى فيقولسسون: دعسسوه ؟ فلن فعسسل بغسسائبهم, فيقولسسون: مسسا الغسسائب
فيقولسسون: ؟ أتسساكم أمسسا مسسات غم, فيقسسول: قسسد في كان فإنه يستريح

بمسسسح العسسذاب ملئكسسة فيسسأتيه الكسسافر الهاوية, وأما أمه إلى به ذهب
جيفسسة, فيسسذهب ريسسح كأنتن الله, فتخرج غضب إلى فيقولون: اخرجي
الرض». بسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساب إلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسى بسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه

ًا رويِ وقد   أبي الجوزاء, عن أبي عن يحيي بن همام طريق من أيض
«فيسسسأل: مسسا بنحسسوه, قسسال وسسلم عليسسه الله صلى النبي هريرة, عن

فسإذا الكسافر قسال: وأمسا ؟ فلنسة فعلست فلن, مسا فعل فلن, ما فعل
الرض: مسسا خزنسسة الرض, تقسسول بسساب إلسسى بهسسا نفسه, وذهب قبضت
ًا وجدنا قتسسادة السسسفلى». قسسال الرض بهسسا هسسذه, فيبلسسغ مسسن أنتن ريح

قسسال: عمسسرو بسسن اللسسه عبسسد المسيب, عن بن سعيد عن رجل وحدثني
سسسبخة ببرهوت تجتمع الكفار بالجابية, وأرواح تجتمع المؤمنين أرواح

الترمسسذيِ عيسسسى أبو الحافظ قبره. وقال عليه يضيق بحضرموت, ثم
عبسسد عسسن المفضسسل بسسن بشسسر خلف, حدثنا بن يحيى الله: حدثنا رحمه

أبسسي المقسسبريِ, عسسن سسسعيد أبسسي بسسن سسعيد إسحاق, عسسن بن الرحمن
ِإذا عليه الله صلى الله رسول قال: قال هريرة س الميت قبر وسلم: «

منكسر لحسدهما أزرقسان, يقسال أسسودان ملكسان أتاه س قال: أحدكم أو
َءخر كان فيقول: ما ؟ الرجل هذا في تقول كنت نكير, فيقولن: ما وال
ًا أن وأشسسهد الله إل إله ل أن ورسوله, أشهد الله عبد هو يقول محمسسد
فسسي له يفسح هذا, ثم تقول أنك نعلم كنا ورسوله, فيقولن: قد عبده
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ًا سبعون قبره لسسه: نسسم, يقسسال فيسسه, ثسسم لسسه سسسبعين, وينسسور فسسي ذراع

ل الذيِ العروس نومة فأخبرهم, فيقولن: نم أهلي الى فيقول: أرجع
كسسان ذلسسك, وإن مضجعه من الله يبعثه حتى إليه أهله أحب إل يوقظه
ًا أدريِ, فيقسسولن: ل مثلهم يقولون: فقلت الناس قال: سمعت منافق

عليسسه فتلسستئم عليسسه للرض: السستئمي هذا, فيقال تقول أنك نعلم كنا قد
ًا فيها يزال أضلعه, فل تختلف حتى مضجعه من الله يبعثه حتى معذب

غريسسسسب. حسسسسسن حسسسسديث الترمسسسسذيِ: هسسسسذا قسسسسال ذلسسسسك» ثسسسسم
أبسسي عن سلمة أبي عمرو, عن بن محمد عن سلمة بن حماد وقال  

الذين الله وسلم: {يثبت عليه الله صلى الله رسول قال: قال هريرة
َءخرة} س وفي لدنيا الحياة في الثابت بالقول آَمنوا ِإذا : ذلسسك سسس قسسال ال
اللسسه, فيقول: ربسسي ؟ نبيك دينك, ومن ربك, وما من القبر في له قيل

بسسه اللسسه, فسسآمنت عند من بالبينات جاءنا محمد السلم, ونبيي وديني
مسست, وعليسسه عشسست, وعليسسه هسسذا له: صدقت, على وصدقت, فيقال

محمسسد, بن والحسن موسى بن مجاهد جرير: حدثنا ابن تبعث».وقال
هريرة أبي سلمة, عن أبي عن عمرو بن محمد يزيد, أنبأنا قال: حدثنا

نفسي قال: «والذيِ وسلم عليه الله صلى النبي عنه, عن الله رضي
مسسدبرين, فسسإن عنسسه تولسسون حين نعالكم خفق ليسمع الميت بيده, إن

ًا كان عسسن والصسسوم يمينسسه عسسن والزكسساة رأسه عند الصلة كانت مؤمن
والحسان والمعروف والصلة الصدقة من الخيرات فعل وكان يساره

قبلي الصلة: ما رأسه, فتقول قبل من رجليه, فيؤتى عند الناس إلى
عسسن مسسدخل, فيسسؤتى قبلي الزكاة: ما فتقول يمينه عن مدخل, فيؤتى

فيقسسول: رجليسسه عنسسد مسسدخل, فيسسؤتى قبلسسي الصيام: ما فيقول يساره
مثلسست قسسد له: اجلس, فيجلسسس مدخل, فيقال قبلي ما الخيرات فعل

نسسسألك, فيقسسول: عما له: أخبرنا للغروب, فيقال دنت قد الشمس له
نسسسألك, عمسسا فأخبرنسسا سسستفعل لسسه: إنسسك أصسسلي, فيقسسال حسستى دعني

فيكسسم كسسان السسذيِ الرجسسل هذا فيقال: أرأيت ؟ تسألوني فيقول: وعم
له: نعم, فيقال ؟ فيقول: أمحمد ؟ عليه به تشهد به, وماذا تقول ماذا

اللسه عنسد مسن بالبينسسات جاءنسا اللسه, وأنسه رسسول أنسه فيقول: أشسهد
تبعسسث مسست, وعليسسه ذلسسك وعلى حييت ذلك له: على فصدقناه, فيقال

ًا سبعون قبره في له يفسح ثم الله شاء إن فيه, ويفتح له وينور ذراع
فيهسا, فيسسزداد لسك اللسه أعسد ما إلى له: انظر فيقال الجنة إلى باب له

ًا, ثم غبطة خضسسر طير الطيب, وهي النسم في نسمته تجعل وسرور
السستراب», وذلسسك مسسن بسسدىء مسسا إلى الجسد الجنة, ويعاد بشجر تعلق
السسدنيا الحيسساة فسسي الثسسابت بسسالقول آَمنسسوا الذين الله الله: {يثبت قول
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َءخرة}, رواه وفي عسسن سسسليمان بسسن المعتمسسر طريسسق من حبان ابن ال

وعسسسسسذابه. الكسسسسسافر جسسسسسواب عمسسسسسر, وذكسسسسسر بسسسسسن محمسسسسسد
بسسن الوليسسد القراطيسسسي, حسسدثنا بحسسر بن سعيد البزار: حدثنا وقال  

أحسسسبه هريرة أبي حازم, عن أبي عن كيسان بن يزيد القاسم, حدثنا
لسسو يعسساين, فيسسود مسسا ويعاين الموت به ينزل المؤمن رفعه, قال: «إن

الى بروحه يصعد المؤمن وإن لقاءه يحب نفسه, والله خرجت, يعني
أهسسل مسسن معسسارفهم عسسن فتسسستخبره المسسؤمنين أرواح السماء, فتأتيه

ِإذا ًا قال: تركت الرض, ف ِإذا الرض, أعجبهم في فلن ِإن ذلك, و قال: 
ًا قسسبره فسسي يجلسسس المؤمن إلينا, وإن به جيء مات, قالوا: ما قد فلن

فيقسسول: ؟ نبيسسك اللسسه, ويسسسأل: مسسن فيقول: ربي ؟ ربك فيسأل, من
بسساب لسسه السسسلم, فيفتسسح قال: ديني ؟ دينك نبيي, فيقال: ماذا محمد

فكأنمسسا القسسبر يرى مجلسك, ثم إلى انظر س يقال أو س فيقول قبره في
ل عاين, فإنه ما وعاين الموت به نزل الله عدو كان رقدة, وإذا كانت
ًا, والله روحه تخرج أن يحب أو قسسبره في جلس لقاءه, فإذا يبغض أبد

دريسست, أدريِ, فيقسسال: ل فيقسسول: ل ؟ ربسسك لسسه: مسسن أجلسسس, فيقسسال
الثقلين, إل دابة كل تسمعها ضربة يضرب ثم جهنم إلى باب له فيفتح

المنهسسوش هريرة: مسسا لبي المنهوش». قلت ينام كما له: نم يقال ثم
قسسال: قبره, ثسسم عليه يضيق والحيات, ثم الدواب تنهشه قال: الذيِ ؟
القاسسسسسسسسسسم. بسسسسسسسسسن الوليسسسسسسسسسد إل رواه مسسسسسسسسسن نعلسسسسسسسسسم ل

عبسسد المثنسسى, حسسدثنا بن حجين الله: حدثنا رحمه أحمد المام وقال  
قسسال: كسسانت المنكسسدر بسسن محمد عن الماجشون سلمة أبي بن العزيز

صسسلى النسسبي عسسن عنها, تحسسدث الله رضي الصديق بنت أسماء, يعني
ًا كان قبره, فإن النسان دخل قالت: قال: «إذا وسلم عليه الله مؤمن

الصسسلة نحسسو مسسن الملسسك والصيام, قال: فيسسأتيه الصلة عمله به أحف
فيجلسسس, فيقسسول اجلس فيرده, قال: فيناديه الصيام نحو ومن فترده

؟ وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى النبي الرجل, يعني هذا في تقول له: ماذا
ال: أشسهد ؟ قال: مسن ه قسال: محمسد, ق اللسه, قسال: ومسا رسسول أن

ذلسسك علسسى الله, قسسال: يقسسول رسول أنه قال: اشهد ؟ يدريك, أدركته
ًا كان وإن تبعث مت, وعليه عشت, وعليه ًا أو فاجر الملك جاءه كافر

هسسذا فسسي تقسسول له: مسساذا فأجلسه, فيقول يرده شيء وبينه بينه ليس
أدريِ مسسا قسسال: يقسسول: واللسسه ؟ قال: محمد ؟ رجل قال: أيِ ؟ الرجل

ًا يقولون الناس سمعت عشسست, ذلك الملك: على له فقلته, قال شيئ
معهسسا قسسبره فسسي دابسسة عليسسه ويسسسلط تبعسسث, قسسال مت, وعليسسه وعليه
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ل اللسسه, صسسماء شسساء ما البعير, تضربه غرب مثل جمرة سوط, ثمرته

فسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسترحمه». صسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسوته تسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسمع
َءيسسة هذه في عنهما الله رضي عباس ابن عن العوفي وقال   قسسال: ال
وبشروه عليه الملئكة, فسلموا شهدته الموت حضره إذا المؤمن إن

ِإذا مع عليه صلوا ثم جنازته مع مشوا مات بالجنة, فإذا دفن الناس, ف
لسسه: الله, فيقسسال فيقول: ربي ؟ ربك له: من قبره, فيقال في أجلس

لسسه: مسسا وسسسلم, فيقسسال عليسسه الله صلى فيقول: محمد ؟ رسولك من
ًا أن الله, وأشهد إل إله ل أن فيقول: أشهد ؟ شهادتك رسسسول محمسسد

الملئكسسة عليه فتنزل الكافر بصره, وأما مد قبره في له الله, فيوسع
وجسسوههم الضسسرب, {يضسسربون هسسو أيسسديهم, والبسسسط فيبسسسطون

؟ ربسسك لسسه: مسسن أقعد, فقيل قبره أدخل الموت, فإذا وأدبارهم} عند
ًا, وأنساه إليهم يرجع فلم الرسسسول قيل: مسسن ذلك, وإذا ذكر الله شيئ

ًا إليهم يرجع ولم له يهتد لم ؟ إليك بعث الذيِ اللسسه يضسسل {كذلك شيئ
الظسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسالمين}.

حسسدثنا الوديِ حكيسسم بن عثمان بن أحمد حاتم: حدثنا أبي ابن وقال  
إسحاق, أبي عن أبيه عن يوسف بن إبراهيم مسلمة, حدثنا بن شريح

تعسسالى: قسسوله فسسي النصاريِ قتادة أبي عن البجلي سعد بن عامر عن
َءخسسرة} وفي الدنيا الحياة في الثابت بالقول آَمنوا الذين الله {يثبت ال

َءية, قال: إن ربسسك له: من قبره, فيقال في أجلس مات إذا المؤمن ال
اللسسه, عبسسد بسسن فيقسسول: محمسسد ؟ نبيسسك له: من فيقول: الله, فيقال ؟

إلسسى له: انظسسر النار, فيقال إلى باب له يفتح مرات, ثم ذلك له فيقال
له: انظسسر الجنة, فيقال إلى باب له يفتح زغت, ثم لو النار من منزلك

قسبره فسي أجلسس الكسافر مسات ثبست, وإذا إذا الجنسة مسن منزلك إلى
النسساس أسسسمع كنسست أدريِ فيقول: ل ؟ نبيك من ؟ ربك له: من فيقال

لسسه: الجنسسة, فيقسسال إلسسى باب له يفتح دريت, ثم له: ل يقولون, فيقال
لسسه: انظسسر النار, فيقال إلى باب له يفتح ثبت, ثم إذا منزلك إلى انظر
آَمنسسوا السسذين اللسسه تعسسالى: {يثبسست قسسوله زغسست, فسسذلك ِإذ منزلك إلى

َءخسسسسسرة}. وفسسسسسي السسسسسدنيا الحيسسسسساة فسسسسسي الثسسسسسابت بسسسسسالقول ال
الله {يثبت أبيه طاووس, عن ابن عن معمر عن الرزاق عبد وقال  

اللسسه, إل إلسسه السسدنيا} قسسال: ل الحيسساة فسسي الثسسابت بالقول آَمنوا الذين
َءخرة} المسسسألة {وفي السسدنيا الحيسساة أمسسا قتسسادة القسسبر, وقسسال فسسي ال

َءخرة} فسسي الصالح, {وفي والعمل بالخير فيثبتهم رويِ وكسسذا القسسبر ال
فسسي الترمسسذيِ الحكيسسم اللسسه عبسسد أبو السلف. وقال من واحد غير عن

أبسسي ابسسن عسسن نافع بن الله عبد أبي, حدثنا الصول: حدثنا نوادر كتابه
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عبسسد المسسسيب, عسسن بن سعيد عن الله عبد بن عبدالرحمن عن فديك

وسلم عليه الله صلى الله رسول علينا قال: خرج سمرة بن الرحمن
ًا, البارحة رأيت المدينة, فقال: «إني مسجد في ونحن يوم ذات عجبسس

ً رأيت بسسره روحسسه, فجسساءه ليقبسسض المسسوت ملسسك جاءه أمتي من رجل
ً عنه, ورأيت بوالديه, فرد القسسبر, عذاب عليه بسط قد أمتي من رجل

ً ذلسسك, ورأيسست مسسن فاسسستنقذه وضسسوؤه فجسساءه قسسد أمسستي مسسن رجل
ً بينهم, ورأيسست من فخلصه الله ذكر الشياطين, فجاءه احتوشته رجل

مسسن فاسسستنقذته صلته العذاب, فجاءته ملئكة احتوشته قد أمتي من
ً أيديهم, ورأيت ًا يلهث أمتي من رجل ًا ورد كلما عطش منه, منع حوض

ً وأرواه, ورأيت فسقاه صيامه فجاءه قعسود والنسبيون أمستي مسن رجل
ًا ًا, كلما حلق فأخسسذ الجنابسة من اغتساله طردوه, فجاءه لحلقة دنا حلق
ً جنبي, ورأيت إلى فأقعده بيده ظلمسسة, ومسسن يديه بين أمتي من رجل

فسسوقه ظلمسسة, ومسسن شسسماله ظلمسسة, وعسسن يمينسسه ظلمة, وعسسن خلفه
وعمرتسسه حجتسسه فيهسا, فجسساءته متحيسر ظلمسة, وهسو تحته ظلمة, ومن
ً النور, ورأيت وأدخله الظلمة من فاستخرجاه يكلسسم أمسستي مسسن رجل
معشسسر فقسسالت: يسسا الرحسسم صسسلة يكلمسسونه, فجسساءته فل المسسؤمنين

ً فكلموه, ورأيسست المؤمنين, كلموه النسسار وهسسج يتقسسي أمسستي مسسن رجل
ًا له فصارت صدقته وجهه, فجاءته عن بيده وشررها وجهسسه على ستر

ً ً رأسه, ورأيت على وظل كسسل مسسن الزبانيسسة أخسسذته قد أمتي من رجل
مسسن فاسسستنقذاه المنكسسر عسسن ونهيسسه بسسالمعروف أمسسره مكان, فجسساءه

ً الرحمة, ورأيت ملئكة مع وأدخله أيديهم ًا أمتي من رجل علسسى جاثيسس
فسسأدخله بيسسده خلقه, فأخسسذ حسن حجاب, فجاءه الله وبين بينه ركبتيه
ً وجل, ورأيت عز الله على قبسسل من صحيفته هوت قد أمتي من رجل

يمينسسه, فسسي فجعلهسسا صسسحيفته اللسسه, فأخسسذ مسسن خسسوفه شماله, فجاءه
ً ورأيت ميزانه, فثقلوا أفراطه ميزانه, فجاءته خف قد أمتي من رجل
ً ورأيت ًا أمتي من رجل اللسسه مسسن وجله جهنم, فجاءه شفير على قائم

ً ومضسى, ورأيست ذلك من فاستنقذه النسار فسي هسوى أمستي مسن رجل
مسسن السسدنيا, فاسستخرجته في الله خشية من بكى التي دموعه فجاءته

ً النار, ورأيت ًا أمتي من رجل ًا يزحف الصراط على قائم ويحبسسو أحيانسس
ًا, فجسساءته علسسى ومضسسى بيسسده, فأقسسامته علسسّي, فأخسسذت صسسلته أحيانسس

ً الصسسراط, ورأيسست الجنسسة, فغلقسست بسساب إلسسى انتهسسى أمسستي مسسن رجل
البسسواب لسسه ففتحسست اللسسه إل إلسسه ل أن شسسهادة دونه, فجسساءته البواب
هسسذا مسسن الحسسديث هسسذا إيسسراده بعسسد القرطسسبي الجنسسة», قسسال وأدخلته
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ً فيسسه ذكسسر عظيم حديث الوجه: هذا أهسسوال مسسن تنجسسي خاصسسة أعمسسال

التسسسسسسسسسذكرة. كتابسسسسسسسسسة فسسسسسسسسسي هكسسسسسسسسسذا خاصسسسسسسسسسة, أورده
ًا هذا في الموصلي يعلى أبو الحافظ روى وقد   ًا حديث ً غريبسس مطسسول

بسسن محمسسد النكسسريِ, حسسدثنا إبراهيم بن أحمد الله عبد أبو فقال: حدثنا
أخيسسار مسسن الحبطي, وكان عاصم أبو عثمان, حدثنا أبو البرساني بكر
مطيسسع, حسسدثنا أبسسي بسسن حزم, وسلم أصحاب من البصرة, وكان أهل
بسسن أنس الرقاشي, عن يزيد عمرو, عن بن ضرار عن خنيس بن بكر

قسسال: يقسسول وسسسلم عليه الله صلى النبي الداريِ, عن تميم عن مالك
ِإني فسسأتني وليسسي إلسسى الموت: انطلسسق لملك وجل عز الله قسسد بسسه, فسس

فلريحنسسه, بسسه أحسسب, ائتنسسي حيسسث والضراء, فوجسسدته بالسراء ضربته
أكفسسان معهسسم الملئكسسة من خمسمائة ومعه الموت ملك إليه فينطلق
واحسسد, وفسسي الريحانة أصل الريحان ضبائر الجنة, ومعهم من وحنوط
ًا عشرون رأسها صساحبه, ومعهسم ريسسح سسوى ريسسح منهسسا لون لكل لون
رأسسسه عنسسد المسسوت ملسسك الذفر, فيجلس المسك فيه البيض الحرير
أعضسسائه, مسسن عضو على يده منهم ملك كل الملئكة, ويضع به وتحف

باب له ذقنه, ويفتح تحت الذفر والمسك البيض الحرير ذلك ويبسط
بأزواجهسسا, تسسارة الجنسسة بطسسرف ذلسسك عند لتعلل نفسه الجنة, فإن إلى

بكسسى, قسسال: إذا أهلسسه الصسسبي يعلل كما بثمارها بكسوتها, ومرة وتارة
ًا, قسسال: وتسسبرز ذلسسك عنسسد ليبتهشسسن أزواجسسه ِإن السسروح, قسسال ابتهاشسس

ملسسك تحب, قال: ويقسسول ما إلى العجل من تخرج أن البرساني: يريد
مخضسود, وطلسسح سسدر إلسسى الطيبسة السسروح أيتهسسا يسا الموت, اخرجسي

بسسه أشسسد المسسوت مسكوب, قال: ولملسسك ممدود, وماء منضود, وظل
ًا لربسسه, فهسسو حسسبيب السسروح تلسسك أن بولسسدها, يعسسرف الوالسسدة من لطف

ًا بلطفه يتلمس تسسسل كمسسا روحسسه عنه, فتسل للرب لديه, رضاء تحبب
تتوفسساهم وجسسل: {السسذين عسسز اللسسه العجيسسن, قسسال: وقسال من الشعرة
ّقربين من كان إن طيبين}, وقال: {فأما الملئكة وريحسسان فسسروح الم

نعيم به, وجنة يتلقى الموت, وريحان جهة من نعيم} قال: روح وجنة
للجسسسد: السسروح روحسسه, قسسالت المسسوت ملسسك قبسسض تقابله, قال: فإذا

ًا, فقد عني الله جزاك ًا كنت خير ًا طاعة إلى بي سريع بسسي الله, بطيئ
مثسسل للروح الجسد وأنجيت, قال: ويقول نجيت الله, فقد معصية عن

فيهسسا, وكسسل اللسسه يطيسسع كان التي الرض بقاع عليه ذلك, قال: وتبكي
ليلسسة, قسسال: أربعين رزقه منه وينزل عمله منه يصعد السماء من باب
عنسسد الملئكسسة مسسن الخمسسسمائة روحه, أقامت الموت ملك قبض فإذا

قبلهسسم, وغسسسلته الملئكسسة قلبتسسه إل لشسسق آَدم بنسسو يقلبسسه جسده, فل
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آَدم, بنسسي حنسسوط قبسسل آَدم, وحنسسوط بنسسي أكفسسان قبسسل بأكفان وكفنته
يسسستقبلونه الملئكسسة مسسن صسسفان قسسبره إلسسى بيتسسه بسساب مسسن ويقسسوم

جسده, عظام منها تتصدع صيحة إبليس ذلك عند بالستغفار, فيصيح
؟ منكسسم العبسسد هسسذا خلسسص كيسسف لكسسم لجنسسوده: الويسسل قسسال: ويقسسول
ًا كان هذا فيقولون: إن ًا, قسسال: فسسإذا عبد المسسوت ملسسك صسسعد معصوم

ًا سبعين في جبريل يستقبله بروحه ببشارة يأتيه الملئكة, كل من ألف
إلى بروحه الموت ملك انتهى صاحبه, قال: فإذا بشارة سوى ربه من

ًا, قال: يقول الروح العرش, خر المسسوت: لملسسك وجسسل عسسز الله ساجد
وظسسل منضسسود مخضسسود, وطلسسح سسسدر فسسي فضعه عبديِ بروح انطلق

الصسسلة جسساءته قسسبره فسسي وضسسع مسسسكوب, قسسال: فسسإذا ممدود, ومسساء
القسسرآَن يسسساره, وجسساءه عسسن فكسسان الصيام يمينه, وجاءه عن فكانت
رجليسسه, وجسساءه عنسسد فكان الصلة الى مشيه رأسه, وجاءه عند فكان
ًا وجل عز الله القبر, قال: فيبعث ناحية فكان الصبر العذاب, من عنق

زال مسسا وراءك: واللسسه الصسسلة يمينسسه, قسسال: فتقسسول عن قالوا: فيأتيه
ًا َءن استراح وإنما كله عمره دائب قسسال: فيسسأتيه قسبره فسسي وضسع حين ال
رأسسسه عنسسد مسسن يسسأتيه ذلك, قسسال: ثسسم مثل الصيام فيقول يساره عن

فيقسسول رجليسسه عنسسد من يأتيه قال: ثم ذلك مثل والذكر القرآَن فيقول
هسسل يلتمسسس ناحيسسة مسسن العذاب يأتيه ذلك, فل مثل الصلة إلى مشيه

ًا إليه يجد العسسذاب جنته, قال: فينقمسسع أخذ قد الله ولي وجد إل مساغ
ه أمسا العمسال لسسائر الصسبر فيخسرج, قسال: ويقسول ذلسك عند لسم إن

عجزتسسم فسسإن عنسسدكم مسسا نظرت أني بنفسي, إل أنا أباشر أن يمنعني
الصسسراط عنسسد ذخسسر لسسه فأنسسا عنسسه أجزأتسسم إذا صسساحبه, فأمسسا أنسسا كنت

الخسساطف, كسسالبرق أبصسسارهما ملكيسسن اللسسه والميسسزان, قسسال: ويبعسسث
كالصياصسسي, وأنفاسسسهما القاصسسف, وأنيابهمسسا كالرعسسد وأصسسواتهما

وكسسذا, كسسذا مسيرة واحد كل منكب بين أشعارهما في كاللهب, يطآن
كسسل يد ونكير, في منكر لهما والرحمة, يقال الرأفة منهما نزعت وقد

يقلوهسسا, قسسال: لسسم ومضسسر ربيعسسة عليهسسا اجتمع لو مطرقة منهما واحد
ًا, قال: وتقع فيستويِ له: اجلس, قال: فيجلس فيقولن أكفانه جالس

قسسال ؟ نبيسك ربك, ومادينسك, ومسسن له: من حقويه, قال: فيقولن في
مسسن تصسسف وأنسست ذلسسك عنسسد الكلم يطيسسق ومسسن الله رسول قالوا: يا
وسسسلم: عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسول قال: فقال ؟ تصف ما الملكين
َءخسسرة وفي الدنيا الحياة في الثابت بالقول آَمنوا الذين الله {يثبت * ال
اللسسه فيقسسول: ربسسي يشسساء} قسسال مسسا الله ويفعل الظالمين الله ويضل
الملئكسسة, ونسسبيي بسسه دانسست السسذيِ السسسلم له, ودينسسي شريك ل وحده
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القسسبر له: صدقت, قال: فيسسدفعان النبيين, قال: فيقولن خاتم محمد

ًا, وعن أربعين يديه بين من فيوسعان ًا, وعسسن أربعين يمينه ذراع ذراع
ًا, ومن أربعين شماله ًا, ومن أربعين رأسه عند ذراع رجليسسه عنسسد ذراع

ًا, قسسال: فيوسسسعان أربعيسسن البرسسساني: ذراع, قسسال مسسائتي لسسه ذراعسس
ًا وأربعين فأحسبه فوقسسك, لسسه: انظسسر يقسسولن به, قال: ثم تحاط ذراع

إذ منزلسسك هسسذا الله له: ولي فيقولن الجنة, قال إلى مفتوح باب فإذا
نفسسس وسلم: «والسسذيِ عليه الله صلى الله رسول الله, فقال أطعت
ًا» ثسسم ترتد ل فرحة ذلك عند قلبه إلى يصل بيده, إنه محمد يقسسال أبسسد

سسس قسسال سسس النار إلى مفتوح باب فإذا تحته تحتك, قال: فينظر له: انظر
صلى الله رسول قال: فقال س عليك ما آَخر نجوت الله فيقولن: ولي

ًا» ترتسسد ل فرحسسة ذلسسك عنسسد قلبسسه إلى ليصل إنه س وسلم عليه الله أبسسد
ًا وسسسبعون سسسبعة لسسه عائشة: يفتح قال: قالت الجنسسة, يسسأتيه إلسسى بابسس
وجسسسسسسل. عسسسسسسز اللسسسسسسه يبعثسسسسسسه حسسسسسستى وبردهسسسسسسا ريحهسسسسسسا

قسسال: «ويقسسول وسلم عليه الله صلى النبي إلى المتقدم وبالسناد  
قسسد بسسه, فسسإني فسسأتني عسسدويِ إلسسى المسسوت: انطلسسق لملسسك تعالى الله

بسسه, فسسأتني معصسسيتي إل نعمسستي, فسسأبى له رزقي, ويسرت له بسطت
أحسسد رآَهسسا صورة أكره في الموت ملك إليه منه, قال: فينطلق لنتقم

ًا, ومعه عشر ثنتا قط, له الناس من الشوك النار, كثير من سفود عين
جهنسسم, جمسسر مسسن وجمسسر نحسساس معهسسم الملئكة من خمسمائة ومعه

تأجج, قال: فيضسسربه نار السياط, وهي لينهالين نار من سياط ومعهم
ذلسسك مسسن شسسوكة أصسسل كسسل يغيسسب ضسسربة السسسفود بذلك الموت ملك

ًا يلويه وظفر, قال: ثم وعرق شعرة كل أصل في السفود ًا, لي شسسديد
عقسسبيه. قسسال: فسسي قدميه, قال: فيلقيهسسا أظفار من روحه قال: فينزع

عنسسه, قسسال: المسسوت ملسسك فيرفسسه سسسكرة ذلسسك عنسسد الله عدو فيسكر
ك ودبسره وجهسه الملئكسة وتضسرب ملسك السسياط, قسال: فيشسده بتل

عدو يسكر ركبتيه, ثم في فيلقيها عقبيه من روحه فينزع شدة الموت
الملئكسسة عنه, قال: فتضسسرب الموت ملك فيرفه سكرة ذلك عند الله

ّدة المسسوت ملسسك السياط, قسسال: فيشسسده بتلك ودبره وجهه فينسسزع شسس
سكرة ذلك عند الله عدو حقويه, فيسكر في فيلقيها ركبتيه من روحه
بتلسسك ودبسسره وجهسسه الملئكسسة عنه, قال: فتضسسرب الموت ملك فيرفه

تبسسسط حلقه, قال: ثسسم إلى كذلك ثم صدره كذلك: إلى السياط, قال
ملسسك ذقنسسه, قسسال: ويقسسول تحسست جهنسسم وجمسسر النحاس ذلك الملئكة

مسسن وظسسل وحميسسم سسسموم إلسسى اللعينسسة السسروح أيتها الموت: اخرجي
روحسسه, قسسال المسسوت ملسسك قبسسض قال: فسسإذا س كريم ول بارد ل يحموم
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ًا عني الله للجسد: جزاك الروح ًا كنت فقد شر معصسسية إلى بي سريع

ًا ويقسسول سسس قسسال سسس وأهلكسست هلكت الله, فقد طاعة عن بي الله, بطيئ
اللسسه يعصسسي كسسان السستي الرض بقسساع ذلك, وتلعنسسه مثل للروح الجسد

ًا أوردوا قد بأنهم فيبشرونه إليه إبليس جنود عليها, وتنطلق مسسن عبسسد
تختلسسف حسستى قبره عليه ضيق قبره في وضع النار, قال: فإذا آَدم ولد

اليمنسسى, قسسال: فسسي واليسرى اليسرى في اليمنى تدخل حتى أضلعه
ًا أفاعي إليه الله ويبعث وإبهسسامي بسسأرنبته البسسل, يأخسسذن كأعنسساق دهم
ملكيسسن اللسسه وسسسطه, قسسال: ويبعسسث في يلتقين حتى فيقرضنه قدميه

وأنيابهمسسا القاصسسف كالرعسسد الخسساطف, وأصسسواتهما كسسالبرق أبصارهما
كسسل منكسسبي بيسسن أشسسعارهما في يطآن كاللهب وأنفاسهما كالصياصي

والرحمة, يقسسال الرأفة منهما نزعت وكذا, قد كذا مسيرة منهما واحد
ربيعة عليها اجتمع لو مطرقة منهما واحد كل يد ونكير, في منكر لهما

ًا فيستويِ اجلس له فيقولن يقلوها, قال لم ومضر أكفانه وتقع جالس
؟ نبيسسك دينسسك, ومسسن ربسسك, ومسسا لسسه: مسسن فيقسسولن حقسسويه, قسسال في

ضسسربة تليسست, فيضسسربانه ول دريسست لسسه: ل أدريِ, فيقسسولن فيقسسول: ل
فوقسسك يعسودان, قسال: فيقسسولن: انظسر ثسسم قسبره فسسي شررها يتطاير

لسسو منزلسسك هذا الله الجنة, فيقولن: عدو من مفتوح باب فينظر, فإذا
نفسسسي وسسسلم: «والسسذيِ عليه الله صلى الله رسول الله. قال أطعت

ًا». سس ترتسد ل حسسرة ذلسك عنسد قلبسه إلسى ليصسل إنه بيده سس قسال أبسد
سسس النسسار إلسسى مفتسسوح بسساب فسسإذا تحتسسه فينظسسر تحتك له: انظر ويقولن
اللسسه رسسسول اللسسه, قسسال عصسسيت إذ منزلسسك هذا الله له: عدو فيقولن

عنسسد قلبسسه إلسسى ليصل إنه بيده نفسي وسلم: «والذيِ عليه الله صلى
ًا» قسسال: وقسسالت ترتسسد ل حسسسرة ذلسسك سسسبعة لسسه عائشسسة: ويفتسسح أبسسد

ًا وسبعون إليها. هسسذا الله يبعثه حتى وسمومها حرها يأتيه النار إلى باب
ًا, وسياق غريب حديث لسسه أنس عن راويه الرقاشي عجيب, ويزيد جد
أعلسسم, ولهسسذا الئمة, والله عند الرواية ضعيف ومنكرات, وهو غرائب

ابسسن هسسو هشسسام الرازيِ, حدثنا موسى بن إبراهيم داود: حدثنا أبو قال
عثمسسان عثمسسان, عسسن مسسولى هسسانى عسسن بحير بن الله عبد عن يوسف
مسسن فسسرغ إذا وسسلم عليسسه اللسسه صسسلى النبي قال: كان عنه الله رضي
التثسسبيت لسسه واسسسألوا لخيكم «استغفروا وقال عليه وقف الرجل دفن
َءن فإنه ه يسأل» تفسرد ال بسن بكسر أبسو الحسافظ أورد داود, وقسد أبسو ب

المسسوت غمسسرات في الظالمون إذ ترى تعالى: {ولو قوله عند مردويه
ًا باسطوا والملئكة َءية, حديث ً أيديهم} ال ًا مطول غريبسسة طسسرق من جد

ًا, وفيسسه عبسساس ابسسن عسسن الضسسحاك عسسن ًا. غرائسسب مرفوعسس أيضسس
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َءلْم َءأ َءر **  َءلى َءت َءن ِإ ِذي ّل ْا ا ُلو ّد َءة َءب َءم ْع ِه ِن ّل ًا ال ْفر ْا ُك ّلو َءح َءأ ُهْم َءو َءم ْو َءر َءق ِر َءدا َءوا َءبسس ْل * ا
َءم ّن َءه َءها َءج َءن ْو َءل َءس َءيْص ْئ ِب َءراُر َءو َءق ْل ْا ا ُلو َءع َءج َءو ِه *   ّل ًا ل َءداد ْا َءأن ّلو ُيِضسس ِه َءعسسن ّل ِل ِبي َءسسس

ْا ُقسسسسسسسسْل ُعسسسسسسسسو ّت َءم ِإّن َءت ُكْم َءفسسسسسسسس َءر َءلسسسسسسسسى َءمِصسسسسسسسسي ِر ِإ ّنسسسسسسسسا  ال
ًا} ألسسم الله نعمت بدلوا الذين إلى تر {ألم البخاريِ: قوله قال   كفر

خرجسسوا} البسسوار السسذين إلسسى تسسر كيسسف} {ألسسم تسسر تعلم, كقوله: {ألم
ًا يبور الهلك, بار ًا, {وقوم ًا} هالكين. حدثنا بور الله, عبد بن علي بور

إلسسى تسسر {ألسسم عبسساس ابسسن عطاء. سسسمع عن عمرو عن سفيان حدثنا
ًا} قال: هم الله نعمة بدلوا الذين العسسوفي مكة, وقسسال أهل كفار كفر

َءية, هو هذه في عباس ابن عن مسسن اتبعسسوه والسسذين اليهسسم بن جبلة ال
القسسول هسسو عباس ابن عن الصحيح بالروم, والمشهور فلحقوا العرب

بعسسث تعسسالى اللسسه الكفسسار, فسسإن جميسسع يعسسم المعنسسى كسسان الول: وإن
ًا للنسساس, فمسسن ونعمسسة للعسسالمين رحمسسة وسلم عليه الله صلى محمد

النسسار, وقسسد دخسسل وكفرهسسا ردها الجنة, ومن دخل بشكرها وقام قبلها
الول. عبسسسسسسساس ابسسسسسسسن قسسسسسسسول نحسسسسسسسو علسسسسسسسي عسسسسسسسن رويِ

إبراهيسسم, حسسدثنا بسسن مسسسلم أبي, حسسدثنا حاتم: حدثنا أبي ابن وقال  
سسسأل الكسسواء ابن أن الطفيل أبي بزة, عن أبي بن القاسم عن شعبة
ًا ًا الله نعمة بدلوا {الذين عن علي البوار} قال: دار قومهم وأحلوا كفر
بسسن يعلسسى شسساذان, حسسدثنا بسسن المنسسذر بدر, حدثنا يوم قريش كفار هم

إلسسى رجسسل قال: جاء الطفيل أبي عن الصيرفي هو بسام عبيد, حدثنا
ًا, وأحلسسوا الله نعمة بدلوا الذين من المؤمنين أمير فقال: يا علي كفسسر

حسساتم: حسسدثنا أبسسي ابسسن وقال قريش قال: منافقو ؟ البوار دار قومهم
قال: حسين أبي ابن عن معقل على قال: قرأت نفيل ابن أبي, حدثنا

عسن يسسألني أحسد فقسال: أل عنسه اللسه رضي طالب أبي بن علي قام
ًا اليوم أعلم لو القرآَن, فوالله وراء مسسن كسسان وإن منسسي بسسه أعلم أحد

نعمسسة بسسدلوا السسذين فقال: مسسن الكواء بن الله عبد لتيته, فقام البحار
ًا الله نعمة أتتهم قريش قال: مشركو ؟ البوار دار قومهم وأحلوا كفر

ًا اللسسه نعمسسة فبسسدلوا اليمسسان اللسسه البسسوار. دار قسسومهم وأحلسسوا كفسسر
ًا} اللسسه نعمة بدلوا الذين إلى تر قوله: {ألم في السديِ وقال   كفسسر

َءية, ذكر مسسن الفجسسران قسسال: هسسم أنسسه علي المستوفى, عن مسلم ال
دار قسسومهم المغيسسرة, فسسأحلوا بنو المغيرة, فأما وبنو أمية قريش: بنو

أحد, وكسسان يوم البوار دار قومهم فأحلوا أمية بنو بدر, وأما يوم البوار
جهنسسم. فهسسي البسسوار دار أحد, وأمسسا يوم سفيان بدر, وأبو يوم جهل أبو
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الحارث يحيى, حدثنا بن محمد الله: حدثنا رحمه حاتم أبي ابن وقال  

قسسال: مسسرة بسسن عمسسرو إسحاق, عن أبي عن إسرائيل منصور, عن أبو
ًا سمعت َءيسسة هسسذه قرأ علي البسسوار} قسسال: هسسم دار قسسومهم {وأحلسسوا ال

المغيسسرة بنسسو المغيسسرة, فأمسسا أميسسة, وبنسسو قريسسش: بنسسو مسسن الفجران
إسسسحاق أبسسو حيسسن, ورواه إلسسى فمتعوا أمية بنو وأما, بدر يوم فأهلكوا

عنسسه. وقسسال وجسسه غيسسر من علي, نحوه, ورويِ عن مرة بن عمرو عن
بسسن عمسسر سسسعد, عسسن بسسن يوسف عن زيد بن علي عن الثوريِ سفيان

ًا} قسسال: اللسسه نعمسسة بدلوا الذين إلى تر قوله: {ألم في الخطاب كفسسر
المغيسسرة بنسسو أميسسة, فأمسسا المغيرة, وبنو قريش: بنو من الفجران هم

حمزة رواه حين, وكذا إلى فمتعوا أمية بنو بدر, وأما يوم فكفيتموهم
الخطاب: يسسا بن لعمر عباس ابن قال: قال مرة بن عمرو عن الزيات

َءية هذه المؤمنين أمير ًا اللسه نعمسة بسسدلوا السسذين إلسسى تسسر {ألم ال كفسسر
قريسسش: أخسسوالي من الفجران قال: هم البوار} ؟ دار قومهم وأحلوا

أعمامسسك بسسدر, وأمسسا يسسوم اللسسه فاستأصسسلهم أخسسوالي وأعمامك, فأمسسا
والضسسحاك جسسبير بسسن وسسسعيد مجاهسسد حين, وقال إلى لهم الله فأملى
رواه بسسدر, وكسسذا يسسوم قتلسسوا السسذين قريسسش كفسسار هم زيد وابن وقتادة

عمسسسسسر. ابسسسسسن عسسسسسن نسسسسسافع عسسسسسن تفسسسسسسيره فسسسسسي مالسسسسسك
ًا لله وقوله: {وجعلوا   شركاء له جعلوا سبيله} أيِ عن ليضلوا أنداد

ك, ثسم إلسى النساس معه, ودعسوا عبدوهم ًا تعسالى قسال ذل لهسم مهسدد
ًا فإن تمتعوا وسلم: {قل عليه الله صلى نبيه لسان على لهم ومتوعد
فسسافعلوا, فمهمسسا السسدنيا في عليه قدرتم مهما النار} أيِ إلى مصيركم

إلينسسا وموئلكم مرجعكم النار} أيِ إلى مصيركم فإن{ شيء من يكن
ً تعسسالى: {نمتعهسسم قال كما غليسسظ}, عسسذاب إلسسى نضسسطرهم ثسسم قليل

العسذاب نسذيقهم ثسم مرجعهسم إلينسا ثسم الدنيا في تعالى: {متاع وقال
}.يكفسسسسسسسسسسسسسسرون كسسسسسسسسسسسسسسانوا بمسسسسسسسسسسسسسسا الشسسسسسسسسسسسسسسديد

ُقل َءيِ **  ِد َءبا ِع َءن ّل ِذي ّل ْا ا ُنو َءم ْا آَ ِقيُمو َءة ُي َء ْا الّصل ُقو ْنِف ُي ُهْم ِمّما َءو َءنا ْق َءز ًا َءر ِسسسّر
َءيسسسسًة ِن َءعل ْبسسسسِل ّمسسسسن َءو َءي َءأن َءق ِت ْأ ْوٌم َءيسسسس ّ َءيسسسس ٌع ل ْيسسسس ِه َءب َء ِفيسسسس َءٌل َءول  ِخل

ًا تعالى يقول    خلقه إلى والحسان بحقه والقيام بطاعته عباده آَمر
ينفقسوا لسه, وأن شسريك ل وحسده اللسه عبادة الصلة, وهي يقيموا بأن
إلسسى والحسان القرابات على والنفقة الزكوات بأداء الله رزقهم مما

وحسسدودها وقتهسسا علسسى المحافظسسة هسسو بإقامتهسسا الجسسانب, والمسسراد
فسسي رزق ممسسا بالنفسساق تعسسالى وسسسجودها, وأمسسر وخشوعها وركوعها
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لخلص ذلسسك إلى الجهر, وليبادروا وهي والعلنية الخفية في أيِ السر

ول فيسسه {لبيسسع القيامسسة يسسوم يسسوم} وهسسو يسسأتي أن قبل {من أنفسهم
تعسسالى: قسسال نفسسسه, كمسسا تباع بأن فدية أحد من يقبل ول وخلل} أيِ

كفسسروا} وقسسوله: {ول السسذين مسسن ول فديسسة منكسسم يؤخسسذ ل {فسساليوم
عمسسن فيصسسفح خليسسل مخالسسة هناك ليس جرير: يقول ابن خلل} قال

والقسسسط, العسسدل هنسساك لمخالفته, بسسل العقاب عن العقوبة استوجب
ًا القائل: خاللت قول من مصدر والخلل وخللً, مخالسسة أخاله فأنا فلن

القيسسسسسسسسسسسسسسسس: امرىسسسسسسسسسسسسسسسء قسسسسسسسسسسسسسسسول ومنسسسسسسسسسسسسسسسه
السسسسسسسسردى خشسسسسسسسسية مسسسسسسسسن عنهسسسسسسسسن الهسسسسسسسسوى رفسسسسسسسست

قسسسسسسسسسسسسسسسسسسالي ول للخلل بمقسسسسسسسسسسسسسسسسسسل ولسسسسسسسسسسسسسسسسسسست
ًا الدنيا في أن علم قد الله قتادة: إن وقال   ً بيوع بها يتخالون وخلل

للسسه كسسان يصسساحب, فسسإن وعلم يخالسسل مسسن رجسسل السسدنيا, فينظسسر في
أنسسه هذا من عنه, قلت: والمراد فسيقطع الله لغير كان فليداوم, وإن

ًا ينفع ل أنه تعالى يخبر ًا الرض بملء افتدى فدية, ولو ول بيع أحد ذهب
ًا, اللسسه لقسسي إذا أحسسد شفاعة ول أحد صداقة تنفعه وجده, ول لو كسسافر

ًا تعالى: {واتقوا الله قال ًا نفس عن نفس تجزيِ ل يوم يقبسسل ول شيئ
أيهسسا تعسسالى: {يسسا ينصرون} وقال هم ول شفاعة تنفعها ول عدل منها

ول فيسه بيسع ل يسوم يسأتي أن قبسل من رزقناكم مما أنفقوا آَمنوا الذين
الظسسسسسسسالمون}. هسسسسسسسم والكسسسسسسسافرون شسسسسسسسفاعة ول خلسسسسسسسة

ّلُه ِذيِ ** ال ّل َءق ا َءل َءواِت َءخ َءما َءض الّس َءل َءوالْر َءز َءأن َءن َءو ِء ِم َءمآ ًء الّس َءج َءمسسآ َءر َءأْخ َءفسس
ِه َءن ِب َءراِت ِم َءم ّث ًا ال ُكْم ِرْزق َءر ّل َءسّخ ُكُم َءو َءك َءل ْل ُف ْل َءيِ ا ِر َءتْج ِر ِفي ِل َءبْحسس ْل ِه ا ِر َءأْم ِبسس

َءر َءسّخ ُكُم َءو َءر َءل َءها ْن َءسّخر ال َءو ُكُم *   َءس َءل َءر الّشْم َءم َءق ْل َءن َءوا َءبي ِئ َءر َءدآَ َءسّخ ُكسسُم َءو َءل
َءل ْي ّل ْل َءر ا َءها ّن ُكم َءوال َءتا َءوآَ ُه َءما ُكّل ّمن *   ُتُمو ْل َءأ ِإن َءسسس ْا َءو ّدو ُعسس َءة َءت َءمسس ْع ِه ِن ّلسس َء ال ل

َءها َءن ِإّن ُتْحُصسسسسسسسسسسسسو َءسسسسسسسسسسسسسا ْن ُلسسسسسسسسسسسسوٌم ال َءظ ّفسسسسسسسسسسسساٌر َءل  َءك
ًا السموات لهم خلق بأن خلقه على نعمه تعالى يعدد   ًا سقف محفوظ

ًا والرض ًا به فأخرجنا ماء السماء من {وأنزل فرش نبسسات مسسن أزواجسس
والطعسسوم والشسسكال اللسسوان مختلفسسة وزروع ثمسسار بيسسن شسستى} مسسا

البحر ماء تيار على طافية جعلها بأن الفلك والمنافع. وسخر والروائح
المسسسافرون ليقطع لحملها البحر تعالى, وسخر الله بأمر عليه تجريِ

إلسسى هنسساك هنسساك, ومسسا إلسسى هنا ما لجلب آَخر إقليم إلى إقليم من بها
ًا قطسسر إلى قطر من الرض تشق النهار هنا, وسخر مسسن للعبسساد رزقسس

الشسسمس لكسسم {وسسسخر المنسسافع أنسسواع من ذلك وسقي, وغير شرب
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ً يفسستران ل يسسسيران دائسسبين} أيِ والقمسسر ًا ول ليل الشسسمس {ل نهسسار
فلسسك فسسي وكسسل النهسسار سسسابق الليسسل ول القمسسر تسسدرك أن لهسسا ينبغسسي

ًا يطلبسسه النهسسار الليسسل يسسسبحون} {يغشسسي والقمسسر والشسسمس حثيثسس
رب اللسسه والمسسر, تبسسارك الخلسسق لسسه أل بسسأمره مسسسخرات والنجسسوم

يتعارضسسان, والنهسسار يتعاقبسسان, والليسسل والقمسسر العالمين} فالشسسمس
َءخر يأخذ فيطول, ثم هذا من هذا يأخذ فتارة {يولسسج فيقصر هذا من ال
كسسل والقمسسر الشسسمس الليل. وسخر في النهار ويولج النهار في الليل

الغفسسسسسسار}. العزيسسسسسسز هسسسسسسو أل مسسسسسسسمى لجسسسسسسل يجسسسسسسريِ
إليه تحتاجون ما لكم هيأ سألتموه} يقول ما كل من {وآَتاكم وقوله  

كسل السلف: من بعض بحالكم. وقال تسألونه مما أحوالكم جميع في
مسسا كسسل مسسن {وآَتسساكم بعضسسهم تسسسألوه, وقسسرأ لسسم ومسسا سسسألتموه مسسا

عسسن تعسسالى تحصوها} يخبر ل الله تعدوانعمة {وإن سألتموه} وقوله
ً النعم تعداد عن العباد عجز طلسسق قسسال بشكرها, كما القيام عن فضل

العبسساد, وإن بسسه يقسسوم أن مسسن أثقل الله حق الله: إن رحمه حبيب بن
تسسائبين. وأمسسسوا أصسسبحوا العبسساد, ولكسسن يحصيها أن من أكثر الله نعم

وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسول أن البخاريِ صحيح تائبين, وفي
عنسسه مسسستغنى ول مسسودع ول مكفي غير الحمد لك يقول: «اللهم كان

ربنسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا».
أبسسي بسسن إسسسماعيل مسنده: حدثنا في البزار بكر أبو الحافظ وقال  

زيسسد بسسن جعفر عن المريِ صالح حدثنا المحبر بن داود الحارث, حدثنا
قسسال: «يخسسرج أنسسه وسلم عليه الله صلى النبي عن أنس العبديِ, عن

الصالح, وديسسوان العمل فيه دواوين: ديوان ثلثة القيامة يوم آَدم لبن
تعسسالى اللسه عليه, فيقسسول تعالى الله من النعم فيه وديوان, ذنوبه فيه

عملسسه مسسن ثمنسسك خسسذيِ سسس النعسسم ديوان في قال أحسبه س نعمه لصغر
مسسا وتقسسول: وعزتسسك تنحسسى كله, ثسسم الصالح عمله فتستوعب الصالح

قسسال: يسسا يرحمسسه أن اللسسه أراد والنعسسم, فسسإذا الذنوب وتبقى استوفيت
أحسسسبه سسس سسسيئاتك عسسن لسسك وتجاوزت حسناتك لك ضاعفت قد عبديِ

الثسسر فسسي رويِ ضعيف. وقد وسنده س» غريب نعمي لك قال: ووهبت
نعمسسة لسسك وشسسكريِ أشسسكرك كيسسف رب قال: يسسا السلم عليه داود أن

َءن الله فقال ؟ علّي منك اعترفت حين داود, أيِ يا شكرتني تعالى: ال
اللسسه: رحمسسه الشسسافعي المسسام المنعم, وقال شكر أداء عن بالتقصير

تسسوجب حادثسة بنعمسسة إل نعمسه من نعمة شكر يؤدى ل الذيِ لله الحمد
ذلسسسسك: فسسسسي القائسسسسل بهسسسسا, وقسسسسال شسسسسكره مؤديهسسسسا علسسسسى

حسسسن مسسن أوليسست بمسسا عليسسك لغسسةتثني لهسسا منسسي جارحسسة كسسل لسسو
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والمنسن الحسسان فسي أبلسغ بهإليسك شسكرت إذ شسكريِ زاد مسا لكسان

(

ْذ ِإ َءو َءل **  ِهيُم َءقا َءرا ْب َءعْل َءرّب ِإ َءذا اْج َءد َءهـَ َءل َءب ْل ًا ا ِني آَِمن ْب ُن ِنسسّي َءواْج َءب َءد َءأن َءو ُبسس ْع ّن
َءم َءنا َءرّب الْص ُهّن *   ّن َءن ِإ ْل َءل ًا َءأْض ِثير َءن َءك ّناِس ّم َءمسسن ال ِنسسي َءف َءع ِب ّنُه َءت ِإ ّنسسي َءفسس ِم

َءمسسسسسسسسسسسْن ِني َءو َءصسسسسسسسسسسسا َءك َءع ّنسسسسسسسسسسس ِإ ُفسسسسسسسسسسسوٌر َءف  ّرِحيسسسسسسسسسسسٌم َءغ
ًا المقام هذا في تعالى يذكر   البلسسد بسسأن العرب مشركي على محتج

ل وحسسده اللسسه عبسسادة علسسى وضسسعت مسسا أول وضعت إنما بمكة الحرام
عبسسد ممسسن تبرأ آَهلة بسببه عامرة كانت الذيِ إبراهيم له, وأن شريك

ًا} البلسسد هسسذا اجعسسل فقسسال: {رب بالمن لمكة دعا الله, وأنه غير آَمنسس
ًا جعلنسسا أنا يروا لم تعالى: {أو فقال له الله استجاب وقد ًا} حرمسس آَمنسس

َءية, وقسسال ّول تعسسالى: {إن ال ًا ببكسسة للسسذيِ للنسساس وضسسع بيسست أ مباركسس
ًا} كان دخله ومن إبراهيم مقام بينات آَيات * فيه للعالمين وهدى آَمنسس
ًا} فعرفه البلد هذا اجعل {رب القصة هذه في وقال بسسه دعسسا لنسسه آَمن
الكسسبر علسسى لسسي وهسسب السسذيِ للسسه قسسال: {الحمسسد بنائهسسا, ولهسسذا بعسسد

بثلث إسسسحاق مسسن أكسسبر إسسسماعيل أن وإسحاق} ومعلسسوم إسماعيل
مكسسان إلسسى رضسسيع وهسسو وأمه بإسماعيل ذهب حين سنة, فأما عشرة

ًا دعا فإنه مكة ًا} كمسسا البلسسد هسسذا اجعسسل فقال: {رب أيض ذكرنسساه آَمنسس
ّولً. مستقصسسسسسسى البقسسسسسسرة سسسسسسسورة فسسسسسسي هنالسسسسسسك مطسسسسسس

يسسدعو أن داع لكل الصنام} ينبغي نعبد أن وبني وقوله: {واجنبني  
مسسن خلئسق بالصسنام افتتسن أنسه ذكسسر ولسذريته, ثسم ولوالسسديه لنفسسه

وإن عسسذبهم شاء إن الله إلى أمرهم ورد عبدها ممن تبرأ الناس, وأنه
عبسسادك فسسإنهم تعسسذبهم {إن السلم عليه عيسى لهم, كقول غفر شاء
إلى الرد من أكثر فيه الحكيم} وليس العزيز أنت فإنك لهم تغفر وإن

وهب: حسسدثنا بن الله عبد ذلك. وقال وقوع تجويز ل تعالى الله مشيئة
جريسسر, بن الرحمن عبد عن حدثه سوادة بن بكر أن الحارث بن عمرو

قسسول تل وسسسلم عليه الله صلى الله رسول أن عمرو بن الله عبد عن
ًا أضسللن إنهسن {رب السسسلم عليسسه إبراهيم َءيسة, مسن كسثير النساس} ال

َءية, ثسسم فإنهم تعذبهم {إن السلم عليه عيسى وقول رفسسع عبادك} ال
فقسسال أمسستي» وبكسسى أمتي, اللهسسم قال: «اللهم, أمتي, اللهم ثم يديه

فأتسساه ؟ يبكيك ما أعلم, وسله محمد, وربك إلى جبريل يا الله: اذهب
وسلم عليه الله صلى الله رسول فسأله, فأخبره السلم عليه جبريل

أمتسسك في سنرضيك له: إنا فقل محمد إلى الله: اذهب قال, فقال ما
نسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسوءك. ول
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َءنآ ّب َءي ** ّر ّن َءكنُت ِإ ِتي ِمن َءأْس ّي ٍد ُذّر َءوا ِر ِب ْيسس َءد َءزْرٍع ِذيِ َءغ َءك ِعنسس ِتسس ْي ِم َءب َءحسسّر ْلُم ا
َءنا ّب ْا َءر ُيِقيُمو َءة ِل َء َءعْل الّصل ًة َءفاْج َءد ِئ ْف َءن َءأ ّناِس ّم َءيِ ال ِو ْه ِهْم َءت ْي َءل ُهْم ِإ ْق َءن َءواْرُز ّم

َءراِت َءمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس ّث ّلُهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسْم ال َءع َءن َءل ُكُرو  َءيْشسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
عندما به دعا الذيِ الول الدعاء بعد ثان دعاء هذا أن على يدل وهذا   

بنسسائه بعسسد كسسان السسبيت, وهسسذا بنسساء قبسسل وولدها, وذلك هاجر عن ولى
ًا المحسسّرم}. بيتسسك قسسال: {عنسسد وجل, ولهسسذا عز الله إلى ورغبة تأكيد

بقسسوله متعلسسق جريسسر: هسسو ابسسن الصسسلة} قسسال ليقيمسسوا وقوله: {ربنسسا
ًا جعلته إنما أيِ} {المحّرم عنده الصلة إقامة من أهله ليتمكن محرم
ومجاهسسد عبسساس ابسسن إليهسسم} قسسال تهسسويِ النسساس مسسن أفئدة {فاجعل

فسسارس عليسسه لزدحسسم النسساس أفئسسدة قسسال وغيره: لسسو جبير بن وسعيد
النسساس} قسسال: {مسسن كلهم, ولكسسن والناس والنصارى واليهود والروم
ليكسسون الثمسسرات} أيِ مسسن وقوله: {وارزقهسسم المسلمون به فاختص

ًا ذلك لسسه فاجعسسل زرع ذيِ غيسسر واد أنسسه طاعتسسك, وكمسسا علسسى لهم عون
ًا لهسسم نمكسسن لسسم قسسال: {أو كمسسا ذلك الله استجاب يأكلونها, وقد ثمار
ًا ًا حرم ًا شيء كل ثمرات إليه يجبى آَمن لطفه من لدنا} وهذا من رزق
شسسجرة مكسسة الحسسرام البلد في ليس أنه وبركته ورحمته وكرمه تعالى
عليسسه الخليسسل لدعاء استجابة حولها ما ثمرات إليها تجبى وهي مثمرة

السسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسلم.

َءنآ ّب َءر َءك **  ّن َءلُم ِإ ْع َءما ُنْخِفي َءما َءت ِلُن َءو ْع َءما ُن َءى َءو َءف َءلسسى َءيْخ ِه َءع ّلسس َءشسسْيٍء ِمسسن ال
َء الْرِض َءفي ِء ِفي َءول َءمآ ُد الّس َءحْم ْل ِه *  ا ّل ِذيِ ل ّل َءب ا َءهسس َءلسسى ِلسسي َءو ِر َءع َءبسس ِك ْل ا

َءل َءماِعي َءق ِإْسسس َءحا ِإْسسس ّبسسي ِإّن َءو ُع َءر َءسسسِمي ِء َءل َءعآ ّد َءرّب السس ِنسسي *   ْل َءع َءم اْج ُمِقيسس
ِة َء ِتسسي َءوِمسسن الّصسسل َءي َءنسسا ُذّر ّب ّبسسْل َءر َءق َءت ِء َءو َءعسسآ َءنسسا ُد ّب َءر ْغِفسسْر *   ّيِ ِلسسي ا َءد ِلسس َءوا ِل َءو

َءن ِني ْؤِم ْلُمسسسسسسسسسسسسس ِل َءم َءو ْو ُقسسسسسسسسسسسسسوُم َءيسسسسسسسسسسسسس َءسسسسسسسسسسسسسساُب َءي ْلِح  ا
ًا تعالى جرير: يقول ابن قال   قال: {ربنا أنه خليله إبراهيم عن مخبر

دعسسائي, ومسسا فسسي قصديِ تعلم أنت نعلن} أيِ وما نخفي ما تعلم إنك
والخلص رضسساك إلسسى القصسسد هو البلد, وإنما هذا لهل بدعائي أردت

منهسسا عليسسك يخفسسى وباطنهسسا, ل ظاهرهسسا كلهسسا الشياء تعلم لك, فإنك
رزقسسه ما على وجل عز ربه حمد السماء, ثم في ول الرض في شيء

الكسسبر علسسى لسسي وهسسب السسذيِ للسسه الكبر, فقال: {الحمد بعد الولد من
لمسسن يسسستجيب إنسسه السسدعاء} أيِ لسسسميع ربسسي إن وإسحاق إسماعيل
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اجعلنسسي قال: {رب الولد, ثم من سألته فيما لي استجاب دعاه, وقد

ًا الصلة} أيِ مقيم ًا عليها محافظ ذّريستي} أيِ {ومسن لحسدودها مقيم
فيسسه سسسألتك فيمسسا دعسساء} أيِ وتقبل {ربنا لها مقيمين كذلك واجعلهم

وكسسان بسسالفراد بعضسسهم: ولوالسسديِ ولوالديِ} وقرأ لي اغفر {ربنا كله
وجسسل عسسز للسسه عسسداوته لسسه تسسبين لمسسا أبيسسه مسسن يتسسبرأ أن قبسسل هسسذا

عبادك تحاسب يوم الحساب} أيِ يقوم {يوم كلهم {وللمؤمنين} أيِ
ًا إن بأعمسسسسسالهم فتجسسسسسازيهم ًا وإن فخيسسسسسر خيسسسسسر فشسسسسسر. شسسسسسر

َء َءول َءبّن **  َءس َءه َءتْح ّل ً ال ِفل َءمسسُل َءعّما َءغا ْع َءن َءي ِلُمو ّظسسا َءمسسا ال ّن ُهْم ِإ َءؤّخُر ٍم ُيسس ْو َءيسس ِل
َءخُص ِه َءتْشسس َءصسساُر ِفيسس ْب َءن ال ِعيسس ِط ْه ِعسسي *  ُم ِن ْق ِهْم ُم ُءوِسسس َء ُر ّد ل َءتسس ِهسسْم َءيْر ْي َءل ِإ

ُفُهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسْم ُهْم َءطْر ُت َءد ِئسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس ْف َءأ َءوآٌَء َءو  َءهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
ً محمد يا الله تحسبن تعالى: ول يقول   الظسسالمون, يعمل عما غافل
ل لهسسم مهمسسل عنهسسم غافسسل أنسسه وأجلهسسم أنظرهسسم إذا تحسسسبنه ل أيِ

ًا عليهسسم ويعسسده ذلسسك يحصسسي هو صنعهم, بل على يعاقبهم {إنمسسا عسسد
يسسوم الهسسوال شسسدة مسسن البصسسار} أيِ فيسسه تشسسخص ليسسوم يسسؤخرهم

قيسسام إلسسى وعجلتهم قبورهم من قيامهم كيفية تعالى ذكر القيامة, ثم
تعسسالى: قسسال مسسسرعين, كمسسا المحشسسر, فقسسال: {مهطعيسسن} أيِ

َءية, وقال إلى {مهطعين ل السسداعي يتبعسسون تعالى: {يومئسسذ الداع} ال
تعسسالى: القيسسوم}, وقسسال للحسسي الوجسسوه وعنسست سسس قوله إلى س له عوج

َءيسسة. وقسسوله الجسسداث مسسن يخرجسسون {يسسوم ًا} ال {مقنعسسي سسسراع
{ل رؤوسسسهم واحد: رافعسسي وغير ومجاهد عباس ابن رؤوسهم} قال

النظسسر, ل مديمون شاخصة ظاهرة أبصارهم طرفهم} أيِ إليهم يرتد
لمسسا والمخافسسة والفكسسرة الهسسول من فيه هم ما لكثرة لحظة يطرفون

ًا يحل هسسواء} قال: {وأفئدتهم ذلك, ولهذا من العظيم بالله بهم, عياذ
والخسسوف, الوجسسل لكسسثرة شسسيء فيهسسا ليسسس خاليسسة خاوية وقلوبهم أيِ

لسسدى القلسسوب لن خاليسسة أفئدتهم أمكنة وجماعة: إن قتادة قال ولهذا
بعضسسهم: هسسي الخوف. وقال شدة من أماكنها من خرجت قد الحناجر
ًا تعي ل خراب تعسسالى قسسال عنهسسم, ثسسم تعسسالى بسسه أخسسبر مسسا لشدة شيئ

وسسسسسسسسسسسلم:) عليسسسسسسسسسسه اللسسسسسسسسسسه صسسسسسسسسسسلى لرسسسسسسسسسسسوله

ِر ِذ َءأن َءو َءس **  ّنا َءم ال ْو ِهُم َءي ِتي أ
ْ َءذاُب َءي َءع ْل ُقسسوُل ا َءي َءن َءف ِذي ّلسس ْا ا َءو َءلُمسس َءنسسآ َءظ ّب َءنسسآ َءر َءأّخْر

َءى َءل َءجٍل ِإ ِريٍب َءأ َءك ّنِجْب َءق َءت َءو ْع ِبِع َءد ّت َءن َءل َءو َءلْم الّرُس َءو ْا َءأ َءو ُنسس ُكو ُتْم َءت َءسسسْم ْق ّمسسن َءأ
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ْبُل ُكْم َءما َءق َءواٍل ّمن َءل ُتْم َءز َءكن َءس َءو ِكِن ِفي *   َءسـَ َءن َءم ِذي ّل ْا ا َءو َءلُمسس ُهْم َءظ َءسسس َءأنُف

َءن ّي َءب َءت ُكْم َءو َءف َءل ْي َءنا َءك ْل َءع ِهْم َءف َءنا ِب ْب َءر َءض ُكُم َءو َءل َءل َءثا ْد الْم َءق َءو ْا *   َءكُرو ُهسسْم َءم َءر ْك َءم
َءد ِه َءوِعنسسس ّلسسس ُهسسسْم ال ْكُر ِإن َءم َءن َءو ُهسسسْم َءكسسسا ْكُر َءل َءم َءتسسسُزو ْنسسسُه ِل َءبسسساُل ِم ْلِج  ا

ًا تعالى يقول   العسسذاب: معاينسسة عند أنفسهم ظلموا الذين عن مخبر
{حتى الرسل} كقوله ونتبع دعوتك نجب قريب أجل إلى أخرنا {ربنا

َءية, وقال رب قال الموت أحدهم جاء إذا أيهسسا {يسسا تعالى ارجعون} ال
َءيتين, وقال تلهكم ل آَمنوا الذين ًا تعالى أموالكم} ال فسسي عنهسسم مخبر
َءيسسة, ناكسسسو المجرمسسون إذ تسسرى {ولسسو محشسسرهم حال رؤوسسسهم} ال

نكسسذب ول نسسرد ليتنسسا يسسا فقسسالوا النسسار علسسى وقفوا إذ ترى وقال: {ولو
َءية, وقال بآيات َءيسة, قسسال يصسسطرخون تعالى: {وهم ربنا} ال فيهسسا} ال
ًا تعالى مسسا قبسسل مسسن أقسمتم تكونوا لم {أو هذا قولهم في عليهم رد

ل أنسسه الحالسسة هسسذه قبسسل من تحلفون تكونوا لم أو زوال} أيِ من لكم
بسذلك, قسال هسذا فذوقوا جزاء ول معاد ل وأنه فيه أنتم عما لكم زوال

السدنيا مسن انتقسال مسن لكسم ما زوال} أيِ من لكم {ما وغيره مجاهد
َءخرة, كقوله إلى مسسن اللسسه يبعسسث ل أيمسسانهم جهسسد بسسالله {وأقسموا ال

َءية, {وسكنتم لكم وتبين أنفسهم ظلموا الذين مساكن في يموت} ال
أحللنسسا مسسا وبلغكسسم رأيتسسم قد المثال} أيِ لكم وضربنا بهم فعلنا كيف

يكسسن معتسسبر, ولسسم فيهسسم لكسسم يكسسن لم هذا ومع قبلكم المكذبة بالمم
روى النذر} وقسسد تغني فما بالغة {حكمة مزدجر لكم بهم أوقعنا فيما

ًا أن الرحمن عبد عن إسحاق أبي عن شعبة قسسال عنسسه اللسسه رضي علي
َءية هذه في ِإن ال ذاك الجبسسال} قسسال: أخسسذ منه لتزول مكرهم كان {و

اسسستغلظا حسستى صغيرين, فرباهمسسا نسرين ربه في إبراهيم حاج الذيِ
تسسابوت إلسسى بوتسسد منهمسسا واحسسد كل رجل وشبا, قال: فأوثق واستفحل

التسسابوت فسسي التابوت, قال: ورفع في آَخر ورجل هو وجوعهما, وقعد
ًا ؟ تسسرى مسسا لصاحبه: انظر يقول فطارا, وجعل اللحم رأسه على عص

ذباب. قال: فصوب كأنها كلها الدنيا أرى قال حتى وكذا كذا قال: أرى
ًا, قال: فهسسو فهبطا العصا, فصوبها كسساد وجسسل: {وإن عسسز قسسوله جميع

الجبسسسسسسسسسسسسسسال}. منسسسسسسسسسسسسسسه لسسسسسسسسسسسسسستزول مكرهسسسسسسسسسسسسسسم
مكرهم} كاد {وإن الله عبد قراءة في هي إسحاق: وكذلك أبو قال  

اللسسه رضسسي الخطسساب بسسن وعمسسر كعسسب بسسن أبسسي عن رويِ قلت: وكذا
الثسسوريِ سسسفيان رواه علي, وكذا قرأ كاد} كما {وإن قرآَ أنهما عنهما

فسسذكر علي عن أذنان بن الرحمن عبد عن إسحاق أبي عن وإسرائيل
ملسسك للنمسسروذ القصسسة هسسذه سسسياق أن عكرمسسة عسسن رويِ نحوه, وكذا

فرعسسون رام والمكسسر, كمسسا الحيلة بهذه السماء أسباب رام أنه كنعان
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وأصسسغر وأحقسسر أقسسل وضعفا, وهما فعجزا الصرح بناء في القبط ملك

بصسسره انقطسسع لمسسا وأنسسه بختنصر عن القصة هذه مجاهد وأدحر, وذكر
سسسمع ثسسم ففسسرق ؟ تريسسد أيسسن الطاغيسسة أيهسسا وأهلها, نوديِ الرض عن

مسسن الجبسسال النسور, ففزعت فصوبت الرماح فوقه, فصوب الصوت
كان قوله: {وإن ذلك, فذلك حس من تزول أن الجبال هدتها, وكادت

الجبسسسسسسسسسسسسسسال}. منسسسسسسسسسسسسسسه لسسسسسسسسسسسسسستزول مكرهسسسسسسسسسسسسسسم
الجبسسال} بفتسسح منسسه {لسستزول قرأها أنه مجاهد عن جريج ابن ونقل  

قسسوله: فسسي عبسساس ابسسن عسسن العوفي الثانية, وروى وضم الولى اللم
لسستزول مكرهسسم كان الجبال} يقول: ما منه لتزول مكرهم كان {وإن

هسذا بسسأن جريسر ابسسن البصسريِ, ووجهسه الحسن قال الجبال, وكذا منه
ًا ضر به, ما وكفرهم بالله شركهم من بأنفسهم فعلوه الذيِ مسسن شيئ

ِإنما ول الجبال قسسول هسسذا عليهم, قلت: ويشبه ذلك وبال عاد غيرها, و
ًا الرض في تمش تعالى: {ول الله ولسسن الرض تخسسرق لسسن إنسسك مرح
أبسسي بن علي رواه ما تفسيرها في الثاني طولً}, والقول الجبال تبلغ

الجبسسال} يقسسول: منسسه لتزول مكرهم كان {وإن عباس ابن عن طلحة
َءيسسة, وهكسسذا يتفطسسرن السسسموات كقوله: {تكاد شركهم قسسال منسسه} ال

.وقتسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسادة الضسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسحاك

َء َءفل َءبّن **  َءس َءه َءتْح ّل َءف ال ِلسس ِه ُمْخ ِد ْعسس َءلُه َءو َءه ِإّن ُرُسسس ّلسس ِزيسسٌز ال ٍم ُذو َءع َءقسسا ِت ْن * ا
َءم ْو ّدُل َءي َءب َءر الْرُض ُت ْي َءواُت الْرِض َءغ َءما ْا َءوالّس َءرُزو َءبسس ِه َءو ّلسس ِد ل َءواِحسس ْل ِر ا ّهسسا َءق ْل  ا
ًا تعالى يقول   ًا: {فل لوعده مقرر وعسسده مخلف الله تحسبن ومؤكد

أخبر الشهاد, ثم يقوم ويوم الدنيا الحياة في نصرتهم من رسله} أيِ
انتقسسام يغسسالب, وذو ول أراده شسسيء عليسسه يمتنسسع ل عسسزة ذو أنه تعالى
ّدل قال: {يوم للمكذبين}, ولهذا يومئذ {ويل وجحده به كفر ممن تبسس

الرض تبدل يوم حاصل هذا وعده والسموات} أيِ الرض غير الرض
جسساء المعروفة, كمسسا المألوفة الصفة غير على هذه الرض, وهي غير
عد بسن سسهل عسن حازم أبي حديث من الصحيحين في قسال: قسال س

علسسى القيامسسة يسسوم الناس وسلم: «يحشر عليه الله صلى الله رسول
لحسسسد». معلسسسم فيهسسسا ليسسسس النقسسسّي كقرصسسسة عفسسسراء بيضسسساء أرض

عن الشعبي عن داود عن عديِ بن محمد أحمد: حدثنا المام وقال  
اللسسه رسسسول سسسأل النسساس أول قسسالت: أنسسا أنهسسا عائشة مسروق, عن

َءيسسة هسسذه عن وسلم عليه الله صلى ّدل {يسسوم ال الرض غيسسر الرض تبسس
قسسال: ؟ اللسسه رسسسول يسسا يومئسسذ النسساس أيسسن والسموات} قالت: قلت
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ًا مسسسلم الصراط», رواه «على البخسساريِ, والترمسسذيِ دون بسسه منفسسرد
الترمسسذيِ: حسسسن بسسه, وقسسال هنسسد أبسسي بن داود حديث من ماجه وابن

ًا أحمد صحيح, ورواه الشعبي داود, عن عن وهيب عن عفان عن أيض
ًا. وقال يذكر عنها, ولم عن المزني بلل بن حسان عن قتادة مسروق

وسسسلم عليسسه الله صلى الله رسول سألت أنها عنها الله رضي عائشة
ّدل اللسسه: {يسسوم قول عن والسسسموات} قسسالت: الرض غيسسر الرض تبسس

عسسن سسسألتني قسسال: «لقسسد ؟ يومئسسذ النسساس الله, فسسأين رسول يا قلت
جسسسر علسسى النسساس أن أمسستي, ذاك مسسن أحسسد عنسسه سسسألني مسسا شسسيء

جهنسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم».
مجاهد, عن عن عمرة أبي بن حبيب حديث من أحمد المام وروى  

ه رسسول سسألت أنهسا عائشة حدثتني عباس ابن عليسه اللسه صسلى الل
ًا تعسسالى: {والرض قسسوله عسسن وسسسلم القيامسسة يسسوم قبضسسته جميعسس

قال: ؟ الله رسول يا يومئذ الناس بيمينه} فأين مطويات والسموات
علسسي الحسسسن, حسسدثنا جرير: حسسدثنا ابن جهنم». وقال متن على «هم

عائشسسة: يسسا قسسال: قسسالت الحسسسن القاسم, سسسمعت الجعد, أخبرنا بن
قال: ؟ يومئذ الناس الرض} فأين غير الرض تبدل {يوم الله رسول

عائشسسة», يسسا الصسسراط على س قال س أحد عنه سألني ما شيء هذا «إن
بسسه. الحسسسن الفضسسل, عسسن بسسن القاسسسم عسسن عفسسان عسسن أحمد ورواه

علي بن الحسن صحيحه: حدثني في الحجاج بن مسلم المام وقال  
عسسن سلم بن معاوية نافع, حدثنا بن الربيع توبة أبو الحلواني, حدثني

ثوبسسان أن الرحبي أسماء أبو سلم, حدثني أبا سمع أنه أخاه يعني زيد
ًا قسسال: كنسست حدثه وسلم عليه الله صلى الله رسول مولى عنسسد نائمسس

اليهسسود, أحبسسار مسسن حسسبر وسسسلم, فجسساءه عليسسه اللسسه صلى الله رسول
منهسسا, فقسسال: يصسسرع كسساد دفعة محمد, فدفعته يا عليك فقال: السلم

اليهسسوديِ: إنمسسا فقسسال ؟ اللسسه رسسسول يا تقول فقلت: أل ؟ تدفعني لم
عليسسه اللسسه صلى الله رسول أهله, فقال به سماه الذيِ باسمه ندعوه

اليهسسوديِ: أهلسسي» فقسسال بسسه سسسماني الذيِ محمد اسمي وسلم: «إن
ًا وسلم: «أينفعك عليه الله صلى الله رسول أسألك, فقال جئت شيئ

عليسسه اللسسه صسسلى الله رسول بأذني, فنكت ؟» قال: أسمع حدثتك إن
يسسوم النسساس يكون اليهوديِ: أين فقال: «سل» فقال معه بعود وسلم
اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول فقسسال ؟ والسموات الرض غير الرض تبدل
النساس أول الجسسر» قسال: فمسن دون الظلمة في وسلم: «هم عليه

تحفتهسسم اليهسسوديِ: فمسسا المهسساجرين», فقسسال فقال: «فقسسراء ؟ إجازة
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فسسي غسسذائهم النون» قال: فما كبد قال: «زيادة ؟ الجنة يدخلون حين
أطرافها» قال: من يأكل كان الذيِ الجنة ثور لهم قال: «ينحر ؟ أثرها
سلسسسبيلً». قسسال: تسسسمى فيهسسا عيسسن «مسسن قسسال ؟ عليه شرابهم فما

الرض أهسسل مسسن أحد يعلمه ل شيء عن أسألك صدقت, قال: وجئت
؟} قسسال: أسسسمع حسسدثتك إن «أينفعسسك رجلن. قسسال أو رجل أو نبي إل

أبيسسض, ومسساء الرجسسل الولد, قال: «ماء عن أسألك بأذني. قال: جئت
ِإذن المسسرأة, أذكسسرا منّي الرجل مني فعل اجتمعا أصفر, فإذا المرأة بسس

اللسسه» قسسال بسسإذن الرجسسل, أنثسسا منسسي المرأة منّي عل تعالى, وإذا الله
صسسلى اللسه رسول انصرف, فقال ثم لنبي وإنك صدقت اليهوديِ: لقد

علم لي عنه, وما سألني الذيِ عن هذا سألني وسلم: «لقد عليه الله
بسسسسسسسسسه». اللسسسسسسسسسه أتسسسسسسسسساني حسسسسسسسسستى منسسسسسسسسسه بشسسسسسسسسسيء

أبسو عسسوف, حسسدثنا ابسن الطسسبريِ: حسسدثنا جريسسر بسن جعفسر أبسسو قال  
الكلعسسي, عسسن ثوبسان بسسن سسعيد مريم, حدثنا أبي ابن المغيرة, حدثنا

ًا أن النصاريِ أيوب أبي عليسسه اللسسه صسسلى النسسبي سأل اليهود من حبر
الرض تبسسدل كتابه: {يوم في تعالى الله يقول إذ فقال: أرأيت وسلم

اللسسه فقال: «أضياف ؟ ذلك عند الخلق والسموات} فأين الرض غير
بسسن بكسسر أبسسي حسسديث مسسن حاتم أبي ابن لديه» ورواه ما يعجزهم فلن
إسسسحاق, سسسمعت أبسسو شعبة: أخبرنسسا به. وقال مريم أبي بن الله عبد

لسسه يقل, فقلت لم الله, وربما عبد قال: قال ميمون, وربما بن عمرو
تبسسدل يقسسول: {يسسوم ميمسسون بسسن عمسسرو فقسسال: سسسمعت الله عبد عن

فيهسسا يسسسفك لم نقية البيضاء كالفضة الرض} قال: أرض غير الرض
حفسساة السسداعي ويسسسمعهم البصسسر خطيئة, ينفذهم عليها يعمل ولم دم

ًا قال خلقوا, قال: أراه كما عراة من العرق. ورويِ يلجمهم حتى قيام
بسسن عمسسرو إسسسحاق, عسسن أبسسي عسسن إسسسرائيل عن شعبة عن آَخر وجه

ابسسن عسسن زر عسسن عاصسسم رواه بنحسسوه, وكسسذا مسسسعود ابن عن ميمون
بسن عمسرو عسن إسسحاق أبسي عسن الثسوريِ سسفيان به. وقسال مسعود

جريسسسسسر. ابسسسسسن كلسسسسسه ذلسسسسسك بسسسسسه, أورد يخسسسسسبر ميمسسسسسون: لسسسسسم
عبيسسد بسسن الله عبد بن محمد البزار: حدثنا بكر أبو الحافظ قال وقد  
عسسن أيسسوب بسسن جرير عتاب, حدثنا أبو حماد بن سهل عقيل, حدثنا بن

اللسسه صسسلى النبي الله, عن عبد عن ميمون بن عمرو عن إسحاق أبي
الرض} غيسسر الرض تبسسدل وجل: {يسسوم عز الله قول في وسلم عليه

خطيئسسة» ثسسم عليهسسا يعمسسل دم, ولم عليها يسفك لم بيضاء قال: أرض
ابسسن قسسال بسسالقويِ, ثسسم أيسسوب, وليسسس بن جرير إل رفعه نعلم قال: ل

جسسابر عسسن سسسنان عن هشام بن معاوية كريب, حدثنا أبو جرير: حدثنا
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اللسسه صسسلى اللسسه رسول قال: أرسل زيد عن جبيرة أبي الجعفي, عن

؟» قالوا: إليهم أرسلت لم تدرون فقال: «هل اليهود إلى وسلم عليه
اللسسه قسسول عن أسألهم إليهم أرسلت أعلم, قال: «فإني ورسوله الله

الفضسسة» مثسسل بيضاء يومئذ تكون الرض} إنها غير الرض تبدل {يوم
عسسن رويِ النقي, وهكسسذا مثل بيضاء سألهم, فقالوا: تكون جاءوا فلما
يسسوم تبسسدل أنهسسا جسسبر بسسن ومجاهسسد مالسسك بسسن وأنس عباس وابن علي

قسسال: أنسسه عنسسه اللسسه رضسسي علي فضة. وعن من بيضاء بأرض القيامة
ًا. وقال والسموات فضة الرض تصير بسسن العاليسسة أبسسي عن الربيع ذهب

ًا. وقسسال السموات كعب, قال: تصير بسسن محمسسد عسسن معشسسر أبسسو جنان
الرض تبسسدل قسسوله: {يسسوم فسسي قيس بن محمد عن أو القرظي كعب
أقسدامهم, تحست مسن المؤمنسون منهسا يأكسل الرض} قال: خسبزة غير

فسسي جسسبير بسسن سعيد عن الهمداني بشير بن عمر عن وكيع روى وكذا
بيضسساء خبزة الرض الرض} قال: تبدل غير الرض تبدل قوله: {يوم
قسسسسسسسسسسسدميه. تحسسسسسسسسسسست مسسسسسسسسسسسن المسسسسسسسسسسسؤمن يأكسسسسسسسسسسسل

مسسسعود: الرض بسسن اللسسه عبد قال: قال خيثمة عن العمش وقال  
كواعبها, وأكوابها, ويلجم ترى ورائها من نار, والجنة كلها القيامة يوم

الحسسساب. وقسسال يبلغسسوا العسسرق, ولسسم منهسسم يبلسسغ أو العسسرق النسساس
ًا العمش قسسال: قسسال السكن بن قيس عن عمرو بن المنهال عن أيض

أكوابهسسا تسسرى ورائها من القيامة, والجنة يوم نار كلها الله: الرض عبد
ًا ليفيسسض الرجسل بيده, إن الله عبد نفس وكواعبها, والذيِ حستى عرقس

الحسسساب, مسه وما أنفه يبلغ حتى يرتفع قدمه, ثم الرض في ترسخ
ويلقسسون. النسساس يسسرى قسسال: ممسسا ؟ الرحمن عبد أبا يا ذلك قالوا: مم

قوله: {يسسوم في كعب عن أنس بن الربيع عن الرازيِ جعفر أبو وقال
ًا, السسسموات والسسسموات} قسسال: تصسسير الرض غير الرض تبدل جنانسس

ًا, وتبسسدل البحر مكان ويصير السسذيِ الحسسديث غيرهسسا. وفسسي الرض نسسار
تحسست معتمسسر, فسسإن أو حسساج أو غسساز إل البحسسر يركب «ل داود أبو رواه
ًا البحر ًا النسسار تحسست أو سسس نار المشسسهور الصسسور حسسديث سسس» وفسسي بحسسر

قسسال: أنسسه وسسسلم عليسسه اللسسه صلى النبي هريرة, عن أبي عن المرويِ
الديسسم مد ويمدها فيبسطها والسموات الرض غير الرض الله «يبدل

ًا فيها ترى العكاظي, ل ًا, ثم ول عوج فسسإذا زجسسرة الخلق الله يزجر أمت
الخلئسسق خرجسست للسسه} أيِ المبدلسسة». وقسسوله: {وبسسرزوا هذه في هم

شسيء كسل قهسر السذيِ القهسار} أيِ {الواحسد للسه قبورهم من جميعها
اللبسسسسساب. لسسسسسه وخضسسسسسعت الرقسسسسساب لسسسسسه ودانسسسسست وغلبسسسسسه
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َءرى َءت َءو َءن **  ِرِميسس ْلُمْج ٍذ ا ِئس َءم ْو َءن َءي ِنيسس َءقّر ِد ِفسسي ّم َءفا ُهم الْصسس ُل ِبي َءرا َءسس ّمسسن *  
َءراٍن ِط َءى َءق َءش ْغ َءت ُهْم َءو َءه ّناُر ُوُجو َءيِ ال ِز َءيْج ِل ّلُه *   ْفٍس ُكّل ال َءبْت ّما َءن َءسسس ِإّن َءك

َءه ّلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس ُع ال ِري َءسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساِب َءسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس ْلِح  ا
والسسسموات} وتسسبرز الرض غيسسر الرض تبسسدل تعالى: {يسسوم يقول  

أجرمسسوا السسذين وهسسم المجرميسسن يومئسسذ محمد يا لديانها, ترى الخلئق
بيسسن جمسع قسد بعسض إلسسى بعضسهم {مقرنيسسن} أيِ وفسادهم بكفرهم
تعسسالى: قسسال صسسنف, كمسسا إلسسى صسسنف كسسل منهسسم الشكال أو النظراء

ّوجسست} النفسسوس وأزواجهسسم} وقسسال: {وإذا ظلموا الذين {احشروا ز
ًا منها ألقوا وقال: {وإذا ًا مكان ًا} وقال: هنالك دعوا مقرنين ضيق ثبور

الصسسفاد} فسسي مقرنيسسن وآَخريسسن وغسسواص بنسساء كسسل {والشسسياطين
وعبد والعمش جبير بن وسعيد عباس ابن القيود, قاله هي والصفاد
كلثسسوم: بسسن عمسسرو اللغسسة, قسسال فسسي مشسسهور زيسسد, وهسسو بسسن الرحمن

وبالسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسبايا بالثيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساب آَبسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسوا
مصسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسفدينا بسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسالملوك وأبنسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا

مسسن يلبسسسونها السستي ثيسسابهم قطسسران} أيِ مسسن وقوله: {سرابيلهم  
ألصسسق قتسسادة: وهسسو تطلسسى, قسسال أيِ البسسل به تهنأ الذيِ قطران, وهو

وتسسسكينها, الطاء وكسر القاف بفتح فيه: قطران بالنار. ويقال شيء
:النجسسسم أبسسسي قسسسول الطسسساء, ومنسسسه وتسسسسكين القسسساف وبكسسسسر

ًا كسسسسسأن مجراهسسسسسا إلسسسسسى الريسسسسسح بسسسسسه تلهسسسسساترمي إذا قطرانسسسسس
قرأها المذاب, وربما النحاس هنا يقول: القطران عباس ابن وكان  

حسسره, وكسسذا انتهسسى قسسد حسسار نحسساس من قطران} أيِ من {سرابيلهم
وقتسسادة. وقسسوله: والحسسسن جسسبير بن وسعيد وعكرمة مجاهد عن رويِ

فيهسسا وهسسم النسسار وجسسوههم النسسار} كقسسوله: {تلفسسح وجوههم {وتغشى
إسحاق, أنبأنا بن يحيى الله: حدثنا رحمه أحمد المام كالحون} وقال

أبسسي سسسلم, عسسن أبي عن زيد عن كثير أبي بن يحيى عن يزيد بن أبان
وسسلم: «أربسسع عليسسه اللسسه صلى الله رسول قال: قال الشعريِ مالك

النسسساب, فسسي بالحساب, والطعن يتركن: الفخر ل الجاهلية أمر من
قبسسل تتسسب لم إذا الميت, والنائحة على بالنجوم, والنياحة والستسقاء
جسسرب» من ودرع قطران من سربال وعليها القيامة يوم موتها, تقام

اللسسه رضي أمامة أبي عن القاسم حديث مسلم. وفي بإخراجه انفرد
تتب لم إذا وسلم: «النائحة عليه الله صلى الله رسول قال: قال عنه

وتغشسسى قطسسران مسسن سسسرابيلها والنسسار الجنسسة بيسسن طريسسق في توقف
النسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسار». وجههسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا
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قال: كما القيامة يوم كسبت} أيِ ما نفس كل الله وقوله: {ليجزيِ  

َءيسسة بما أساءوا الذين {ليجزيِ الحسسساب} سسسريع اللسسه {إن عملوا} ال
ابهم للنساس تعسالى: {اقسترب كقسوله يكون أن يحتمل فسي وهسم حس

النجسساز سسسريع لعبسسده محاسبته حال في أنه معرضون} ويحتمل غفلة
بالنسسسبة الخلق جميع خافية, وإن عليه يخفى شيء, ول كل يعلم لنه
إل بعثكسسم ول خلقكسسم تعسسالى: {مسسا منهسسم, كقسسوله كالواحد قدرته إلى

الحسسساب} إحصسساء {سسسريع مجاهسسد قول معنى واحدة} وهذا كنفس
أعلسسسسسم. مراديسسسسسن, واللسسسسسه المعنيسسسسسان يكسسسسسون ان ويحتمسسسسسل

َءذا َءهـَ ٌغ **  َء ّناِس َءبل ْا ّلل َءذُرو ُين ِل ِه َءو ْا ِب َءو َءلُم ْع َءي ِل َءما َءو ّن َءو َءأ َءلـَسسٌه ُهسس ٌد ِإ َءر َءواِحسس ّك ّذ َءيسس ِل َءو
ْا ُلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسو ْو َءبسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساِب ُأ ْل  ال

بلغ} ومن به كقوله: {لنذركم للناس بلغ القرآَن هذا تعالى يقول   
السسسورة: أول فسسي قسسال كمسسا وجن إنس من الخلق لجميع بلغ هو أيِ

النسسور} إلسسى الظلمسسات مسسن النسساس لتخسسرج إليك أنزلناه * كتاب {الر
َءية, {ولينذروا واحسد} أيِ إلسه هو أنما {وليعلموا به ليتعظوا به} أيِ ال

{وليسسذكر هسسو إل إلسسه ل أنه على والدللت الحجج من فيه بما يستدلوا
العقسسسسسسسسسسسسسسسسسول. ذويِ اللبسسسسسسسسسسسسسسسسساب} أيِ أولسسسسسسسسسسسسسسسسسو

رب للسسه والسسسلم, والحمسسد الصلة عليه إبراهيم سورة تفسير آَخر  
.العسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسالمين

الحجسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسر سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسورة
ِم  ِه ِبْسسسسسسسسسسسس ّلسسسسسسسسسسس ِم الّرْحمـَسسسسسسسسسسسِن ال  الّرِحيسسسسسسسسسسس

َءر َءل َءك ** ا ْل َءياُت ِت َءتاِب آَ ِك ْل ُقْرآٍَن ا ِبيسسٍن َءو َءمسسا ّم َءب ّد *  ّر َءو َءن َءيسس ِذي ّلسس ْا ا َءفسسُرو ْو َءك َءلسس
ْا ُنو َءن َءكسسا ِلِمي ُهسسْم ُمْسسس َءذْر ْا *   ُلو ُك ْأ ْا َءيسس ُعسسو ّت َءم َءت َءي ِهسسُم َءو ِه ْل ُي َءمسسُل َءو َءف ال ْو َءسسس َءف

َءن ُمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسو َءل ْع  َءي
السسسور. وقسسوله أوائسسل في المقطعة الحروف على الكلم تقدم قد  

َءية, إخبار الذين يود {ربما تعالى على سيندمون أنهم عنهم كفروا} ال
مسسسلمين, ونقسسل السسدنيا في كانوا لو الكفر, ويتمنون من فيه كانوا ما

مسسسعود وابسسن عبسساس ابسسن عسسن المشهور بسنده تفسيره في السديِ
أن تمنوا النار على عرضوا لما قريش كفار الصحابة, أن من وغيرهما

أن احتضسساره عند يود كافر كل أن المراد مسلمين. وقيل: إن كانوا لو
ًا. وقيل: هذا كان لو تعالى: {ولسسو القيامة, كقوله يوم عن إخبار مؤمن
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ونكسسون ربنا بآيات نكذب ول نرد ليتنا يا فقالوا النار على وقفوا إذ ترى
أبسسي كهيسسل, عسسن بسسن سسسلمة عن الثوريِ سفيان المؤمنين} وقال من

كسسانوا لسسو كفسسروا السسذين يسسود قسسوله: {ربمسسا في الله عبد الزعراء, عن
النسسار, مسسن يخرجسسون رأوهسسم إذا الجهنمييسسن فسسي مسلمين} قال: هذا

القاسسسم, حسسدثنا مسلم, حسسدثنا المثنى, حدثنا جرير: حدثني ابن وقال
هسسذه يتسسأولن كانا مالك بن وأنس عباس ابن أن العبديِ فروة أبي ابن

َءية يحبسسس يسسوم مسلمين} يتأولنهسسا كانوا لو كفروا الذين يود {ربما ال
النسسار, قسسال: فسسي المشسسركين مسسع المسسسلمين مسسن الخطايسسا أهسسل الله

السسدنيا, فسسي تعبسسدون كنتسسم مسسا عنكم أغنى المشركون: ما لهم فيقول
يقسسول: حيسسن فيخرجهسسم, فسسذلك رحمته بفضل لهم الله قال: فيغضب

مسسسسسسلمين}. كسسسسسانوا لسسسسسو كفسسسسسروا السسسسسذين يسسسسسود {ربمسسسسسا
إبراهيسسم, وعسسن عسسن حمسساد عسسن الثسسوريِ الرزاق: أخبرنسسا عبد وقال  

عنكسسم أغنسسى للموحسسدين: مسسا النار أهل قال: يقول مجاهد عن خصيف
مثقسسال قلبه في كان من الله: أخرجوا ذلك, قال قالوا فإذا ؟ إيمانكم

كانوا لو كفروا الذين يود قوله: {ربما ذلك إيمان, قال: فعند من ذرة
وغيرهسسم, العاليسسة وأبسسي وقتسسادة الضحاك عن رويِ مسلمين}, وهكذا

القاسسسم أبسسو الحسسافظ مرفوعسسة, فقسسال أحسساديث ذلسسك فسسي ورد وقسسد
بسسن محمسسد الخسسرم, حسسدثنا هسسو العبسساس بسسن محمسسد الطبراني: حسسدثنا

بسسن يحيى علية وابن الجهبذ إسحاق بن صالح الطوسي, حدثنا منصور
عبسسد عسسن نباتسسة بسسن يعقسسوب عسسن واصسسل بسسن معسسروف موسى, حسسدثنا

رسسسول قسسال: قسسال عنسسه الله رضي مالك بن أنس الغر, عن الرحمن
ًا وسلم: «إن عليه الله صلى الله يسسدخلون اللسسه إل إله ل أهل من ناس
ل قولكم عنكم أغنى والعزى: ما اللت أهل لهم بذنوبهم, فيقول النار
فيلقيهسسم فيخرجهم لهم الله فيغضب ؟ النار في معنا وأنتم الله إل إله
خسسسوفه, مسسن القمسسر يسسبرأ كمسسا حرقهسسم من الحياة, فيبرءون نهر في

أنسست أنسسس رجل: يا الجهنميين», فقال فيها ويسمون الجنة ويدخلون
أنسسس: فقسسال ؟ وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسول من هذا سمعت
علسي كسذب يقسسول: «مسن وسسلم عليسسه الله صلى الله رسول سمعت
ًا صسسلى اللسسه رسسسول سسسمعت أنسسا النار» نعم من مقعده فليتبوأ متعمد

لم عليه الله الجهبسذ.) بسه الطسبراني: تفسرد قسال هسذا, ثسم يقسول وس
ًا: حدثنا الطبراني قال الثاني) س (الحديث بسسن أحمسسد بسسن اللسسه عبد أيض

بسسن خالسسد الواسسسطي, حسسدثنا حسسسن بن علي الشعثاء أبو حنبل, حدثنا
رضي موسى أبي أبيه, عن عن بردة أبي بن سعيد عن الشعريِ نافع
أهل اجتمع وسلم: «إذا عليه الله صلى الله رسول قال: قال عنه الله
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الكفسسار القبلسسة, قسسال أهسسل مسسن اللسسه شسساء مسسن ومعهسسم النار في النار

عنكسسم أغنى قالوا: بلى, قالوا: فما ؟ مسلمين تكونوا للمسلمين: ألم
بهسسا, فأخسسذنا ذنوب لنا قالوا: كانت ؟ النار في معنا صرتم وقد السلم
فسسأخرجوا. القبلة أهل من النار في كان بمن فأمر قالوا ما الله فسمع

فنخسسرج مسسسلمين كنسسا قالوا: ياليتنا الكفار من بقي من ذلك رأى فلما
أعسسوذ سسس وسسسلم عليسسه الله صلى الله رسول قرأ قال: ثم س خرجوا كما

* ربما مبين وقرآَن الكتاب آَيات تلك {ألر الرجيم الشيطان من بالله
حسسديث من حاتم أبي ابن مسلمين}» ورواه كانوا لو كفروا الذين يود

عسسوض الرحيسسم الرحمسسن اللسسه فيسسه: بسسسم بسسه, وزاد نسسافع بسسن خالسسد
السسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسستعاذة.

ًا: حسسدثنا الطبراني الثالث) قال الحديث(   هسسارون, بسسن موسسسى أيض
روق أبسسو أحسسدثكم أسسسامة لبسسي راهويه, قال: قلسست بن إسحاق حدثنا

أبا قال: سألت طريف أبي بن صالح حدثني الحارث بن عطية واسمه
عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول سسسمعت له: هسسل فقلت الخدريِ سعيد

َءيسسة هسسذه فسسي يقسسول وسسسلم كسسانوا لسسو كفسسروا السسذين يسسود {ربمسسا ال
ًا الله يقول: «يخرج سمعته قال: نعم مسلمين} ؟ المؤمنين من ناس

مسسع النسسار اللسسه أدخلهم منهم» وقال: «لما نقمته يأخذ بعدما النار من
السسدنيا في الله أولياء أنكم المشركون: تزعمون لهم المشركين, قال

الشسسفاعة في أذن منهم ذلك الله سمع النار, فإذا في معنا بلكم فيما
يخرجسسوا حسستى المؤمنسسون والنبيون, ويشفع الملئكة لهم لهم, فتشفع

فتسسدركنا مثلهسسم كنسسا قالوا: ياليتنا ذلك المشركون رأى الله, فإذا بإذن
كفروا الذين يود {ربما الله قول فذلك س قال س معهم فنخرج الشفاعة

فسسي سواد أجل من الجهنميين الجنة في مسلمين} فيسمون كانوا لو
فيغتسلون السم, فيأمرهم هذا عنا أذهب رب وجوههم, فيقولون: يا

وقال أسامة أبو به عنهم» فأقّر السم ذلك فيذهب الجنة في نهر في
نعسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم.

الحسين, حدثنا بن علي حاتم, حدثنا أبي ابن الرابع) قال الحديث(  
اليمسسان فاطمة, حدثني أبو مسكين النرسي, حدثنا الوليد بن العباس

جسده عسن أبيسسه علسي, عسن بسسن محمسد عن جبر بن محمد عن يزيد بن
النسسار تأخسسذه من وسلم: «منهم عليه الله صلى الله رسول قال: قال

إلسسى النار تأخذه من حجزته, ومنهم إلى تأخذه من ركبتيه, ومنهم إلى
ًا فيهسسا يمكث من وأعمالهم, ومنهم ذنوبهم قدر عنقه, على ثسسم شسسهر

فيهسسا منها, وأطولهم يخرج ثم سنة فيها يمكث من منها, ومنهم يخرج
ًا أن اللسسه أراد تفنسسى, فسسإذا أن إلسسى خلقسست يسسوم منسسذ السسدنيا بقسسدر مكث
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الديسسان أهسسل مسسن النار في ومن والنصارى اليهود قالت منها يخرجهم
ورسسله وكتبسسه بسسالله التوحيسد: آَمنتسسم أهسل من النار في لمن والوثان

ًا لهم الله سواء, فيغضب النار في اليوم وأنتم فنحن يغضسسبه لسسم غضب
قسسوله: {ربمسسا وهسسو الجنسسة في عين إلى مضى, فيخرجهم فيما لشيء

يسسأكلوا مسسسلمين}». وقسسوله: {ذرهسسم كسسانوا لسسو كفسسروا السسذين يسسود
تمتعسسوا تعسسالى: {قسسل أكيد, كقسسوله ووعيد لهم شديد ويتمتعوا} تهديد

ً وتمتعسسوا النسسار}. وقسسوله: {كلسسوا إلسسى مصسسيركم فسسإن إنكسسم قليل
والنابسسة التوبسسة عسسن المسسل} أيِ قسسال: {ويلههسسم مجرمسسون}, ولهسسذا

أمرهسسسسسسسسسسسم. عاقبسسسسسسسسسسسة يعلمسسسسسسسسسسسون} أيِ {فسسسسسسسسسسسسوف

َءمآ َءو َءنا **  ْك َءل ْه ٍة ِمن َءأ َءي ّ َءقْر َءها ِإل َءل َءتسساٌب َءو ُلسسوٌم ِك ْع ُق *  ّمسسا ّم ِب ٍة ِمسسْن َءتْسسس ُأّمسس

َءهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا َءل َءج َءمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا َءأ َءن َءو ْأِخُرو َءت  َءيْسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
أجلها, وانتهاء عليها الحجة قيام بعد إل قرية أهلك ما أنه تعالى يخبر   

مسسدتهم, عسسن يتقسسدمون ول ميقسساتهم عسسن هلكها حان أمة يؤخر ل وأنه
مسسن عليسسه هسسم عمسسا القلع إلسسى لهسسم وإرشسساد مكسسة لهسسل تنسسبيه وهذا

.الهلك بسسسسسه يسسسسسستحقون السسسسسذيِ واللحسسسسساد والعنسسسسساد الشسسسسسرك

ْا ُلو َءقا َءو َءها **  ّي أ
َء ِذيِ َءي ّل َءل ا ِه ُنسسّز ْيسس َءل ْكُر َءع ّذ َءك السس ّنسس ُنسسوٌن ِإ َءمْج ْو َءل ّلسس َءنسسا َءمسسا *   ِتي ْأ َءت

ِة َءك ِئ َءمل ْل َءت ِإن ِبا َءن ُكن َءن ِم ِقي ِد َءما الّصا َءنسسّزُل *   َءة ُن َءكسس ِئ َءمل ْل ّ ا ّق ِإل َءح َءمسسا ِبسسال َءو
ْا ُنو ًا َءكسسا َءن ِإذ ِريسس َءظ ّنسسا ّمن ِإ َءنسسا َءنْحسسُن *   ْل َءر َءنّز ْك ّذ ّنسسا السس ِإ َءن َءلسسُه َءو ُظو ِف َءحسسا  َءل

عليه نزل الذيِ أيها {يا قولهم في وعنادهم كفرهم عن تعالى يخبر   
إلسى إيانسا دعائسك في لمجنون} أيِ {إنك ذلك تدعي الذيِ الذكر} أيِ

بالملئكسسة} {تأتينسا هل مسا} أيِ {لو آَباءنا عليه وجدنا ما وترك اتباعك
قسسال الصسسادقين, كمسسا مسسن كنت إن به جئت ما بصحة لك يشهدون أيِ

الملئكسسة معسسه جسساء أو ذهسسب مسسن أسسسورة عليسسه ألقسسي {فلول فرعون
أو الملئكسسة علينسسا أنزل لول لقاءنا يرجون ل الذين مقترنين}, {وقال

ًا وعتسسوا أنفسهم في استكبروا لقد ربنا نرى ًا عتسسو يسسرون * يسسوم كسسبير
ًا ويقولون للمجرمين يومئذ بشرى ل الملئكة ًا}, وكسسذا حجسسر محجسسور

َءيسسة: {مسسا هسسذه فسسي قسسال إذا كسسانوا ومسسا بسسالحق إل الملئكسسة ننسسزل ال
بسسالحق} إل الملئكسسة ننسسزل قسسوله: {مسسا فسسي مجاهسسد منظرين} وقال

وهسسو السسذكر عليسسه أنزل الذيِ هو أنه تعالى قرر والعذاب, ثم بالرسالة
الضمير أعاد من والتبديل, ومنهم التغيير من له الحافظ القرآَن, وهو
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ه صلى النبي لحافظون} على تعالى: {له قوله في وسسلم, عليسه الل

ظسساهر وهسسو أولسسى الول الناس} والمعنسسى من يعصمك {والله كقوله
السسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسياق.

ْد َءق َءل َءو َءنا **  ْل َءس َءك ِمن َءأْر ِل ْب َءيِع ِفي َءق َءن ِش ِلي ّو َءما ال َءو ِهم *   ِتي أ
ْ ّرُسسسوٍل ّمسسن َءيسس

ّ ْا ِإل ُنو ِه َءكا َءن ِب ُئو ِز ْه َءت َءك َءيْس ِل َءذ َءك ُكُه *   ُل ُلسسوِب ِفسسي َءنْسسس َءن ُق ِرِميسس ْلُمْج َء ا *  ل
َءن ُنسسسسسسسسو ْؤِم ِه ُي ْد ِبسسسسسسسس َءقسسسسسسسس َءلسسسسسسسسْت َءو ّنُة َءخ َءن ُسسسسسسسسس ِليسسسسسسسس ّو  ال

ًا تعالى يقول   مسسن تكسسذيب في وسلم عليه الله صلى لرسوله مسلي
مسسا وإنه الماضية المم في قبله من أرسل قريش: إنه كفار من كذبه
سسسلك أنسسه أخسسبر بسسه, ثسسم واسسستهزءوا كسسذبوه إل رسسسول مسسن أمسسة أتى

اتبسساع عسسن واسسستكبروا عانسسدوا السسذين المجرميسسن قلسسوب في التكذيب
قلسسوب فسسي نسسسلكه {كسسذلك البصسسريِ والحسسسن أنسسس قسسال الهسسدى

قسسد الوليسسن} أيِ سسسنة خلسست {قسسد الشرك. وقوله المجرمين} يعني
أنجسسى والدمار, وكيف الهلك من رسله كذب بمن تعالى فعل ما علم

َءخسسسسسسسرة. السسسسسسسدنيا فسسسسسسسي وأتبسسسسسسساعهم النبيسسسسسسساء اللسسسسسسسه وال

ْو َءل َءو َءنا **  َءتْح ِهم َءف ْي َءل ًا َءع َءن َءباب ِء ّم َءما ْا الّسسس ّلسسو َءظ ِه َءف َءن ِفيسس ْعُرُجسسو ْا َءي ُلو َءقسسا َءل   *
َءمسسسسسا ّن َءرْت ِإ ّك َءنا ُسسسسسس َءصسسسسساُر ْب ْوٌم َءنْحسسسسسُن َءبسسسسسْل َءأ َءن َءقسسسسس  ّمْسسسسسسُحوُرو

ّوة عن تعالى يخبر   فتسسح لسسو أنه للحق ومكابرتهم وعنادهم كفرهم ق
ًا لهم قسسالوا: بذلك, بل صدقوا لما فيه يصعدون فجعلوا السماء من باب

والضسسحاك: سسسدت كسسثير وابسسن مجاهسسد أبصسسارنا} قسسال سسسكرت {إنما
العسسوفي أبصسسارنا. وقسسال عباس: أخسسذت ابن عن قتادة أبصارنا. وقال

الكلسسبي: عميسست سسسحرنا. وقسسال وإنمسسا علينسسا عبسساس: شسسبه ابسسن عسسن
يعقسسل. ل السسذيِ أبصارنا}, السكران زيد: {سكرت ابن أبصارنا. وقال

ْد َءق َءل َءو َءنا **  ْل َءع ِء ِفي َءج َءما ًا الّس َءها ُبُروج ّنا ّي َءز َءن َءو ِري ِظ ّنا َءها ِلل َءنا ْظ ِف َءح َءو ِمسسن *  
َءطاٍن ُكّل ْي ٍم َءش ّ ّرِجي ِإل َءق َءمِن *   َءر َءت َءع اْسسس َءعُه الّسسسْم َءب ْت أ

َء َءهاٌب َءفسس ِبيسسٌن ِشسس * ّم
َءض َءها َءوالْر َءنا ْد َءد َءنا َءم ْي َءق ْل َءأ َءها َءو َءي ِفي َءواِس َءنا َءر ْت َءب ْن َءأ َءها َءو ٍء ُكّل ِمن ِفي ْوُزوٍن َءشْي ّم

َءنسسسسا ْل َءع َءج َءو ُكسسسسْم *   َءهسسسسا َءل َءش ِفي ِي َءعسسسسا َءمسسسسن َءم ُتْم َءو َءن َءلسسسسُه ّلْسسسسس ِقيسسسس ِز َءرا  ِب
الكسسواكب مسسن بسسه زينها وما ارتفاعها في السماء خلقه تعالى يذكر  

العجسسائب مسسن يسسرى فيمسسا النظر وكرر تأمل والسيارات, لمن الثوابت
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َءيات وقتسسادة: مجاهسسد قسسال فيسسه, وبهسسذا نظسسره يحسسار الباهرات, مسسا وال
{تبسسارك وتعالى تبارك كقوله الكواكب. (قلت): وهذا هي ههنا البروج

َءيسة. ومنهسسم السماء في جعل الذيِ ًا} ال هسسي قسسال: السسبروج مسسن بروج
قصسسور هي ههنا العوفي: البروج عطية والقمر. وقال الشمس منازل

ًا الشهب الحرس. وجعل يسسسمعوا لئل الشسسياطين مردة من لها حرس
جسساءه السسسمع لسسستراق منهسسم وتقسسدم تمسسرد العلسسى, فمسسن المل إلى

أن قبل سمعها التي الكلمة ألقى قد يكون فأتلفه, فربما مبين شهاب
َءخر فيأخذها دونه هو الذيِ إلى الشهاب يدركه وليسسه, إلسسى بها ويأتي ال

ًا جسسسسسسسسساء كمسسسسسسسسسا الصسسسسسسسسسحيح. فسسسسسسسسسي بسسسسسسسسسه مصسسسسسسسسسرح
َءية: حدثنا هذه تفسير في البخاريِ قال كما   اللسسه, عبسسد بسسن علسسي ال

النسبي بسه يبلسغ هريسرة أبسي عكرمة, عسن عن عمرو عن سفيان حدثنا
ضسسربت السماء في المر الله قضى قال: «إذا وسلم عليه الله صلى

ًا بأجنحتها الملئكة صسسفوان» قسسال علسسى سلسسسلة كسسأنه لقسسوله خضعان
قسسالوا: قلسسوبهم عسسن فسسزع ذلك, فسسإذا ينفذهم صفوان غيره وقال علي
الكسسبير, فيسسسمعها العلي وهو الحق قال قالوا: للذيِ ؟ ربكم قال ماذا

آَخسسر, ووصسسف فسسوق واحسسد هكسسذا السسسمع السمع, ومسترقو مسترقو
بعسسض, فسسوق بعضها اليمنى, نصبها يده أصابع بين بيده, وفرج سفيان
فيحرقه, صاحبه إلى بها يرمي أن قبل المستمع الشهاب أدرك فربما
منه أسفل هو الذيِ إلى يليه الذيِ إلى بها يرمي حتى يدركه لم وربما
الرض إلسسى تنتهسسي سفيان: حسستى قال الرض, وربما إلى يلقوها حتى

فيصسسدق, كذبسسة مائسسة معها فيكذب الكاهن أو الساحر فم على فتلقى
ًا وكسسذا, فوجسسدناه كسسذا يكسسون وكسسذا كسسذا يوم يخبرنا فيقولون: ألم حقسس

ومسسده الرض خلقسسه تعسسالى ذكسسر السماء, ثم من سمعت التي للكلمة
الرواسسسي, الجبسسال مسسن فيهسسا جعسسل وبسسسطها, ومسسا وتوسسسيعها إياهسسا

والثمسسار السسزروع مسسن فيهسسا أنبسست والرمسسال, ومسسا والراضسسي والوديسسة
المتناسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسبة.

قسال معلسوم, وكسذا مسوزون} أيِ شسيء كل {من عباس ابن وقال  
والحسن عتيبة بن والحكم ومجاهد مالك وأبو وعكرمة جبير بن سعيد

ابسسن بقدر. وقال يقول: مقدر من وقتادة, ومنهم صالح وأبو محمد بن
أهسسل يزنسسه زيسسد: مسسا ابسسن بقدر, وقسسال ويقدر يوزن شيء كل زيد: من

صرفهم أنه تعالى معايش} يذكر فيها لكم السواق. وقوله: {وجعلنا
معيشة. وقوله: جمع وهي والمعايش السباب صنوف في الرض في

والنعسسام. وقسسال السسدواب مجاهد: هسسي برازقين} قال له لستم {ومن
تعسسالى أنسسه والنعسسام, والقصسسد والسسدواب والمسساء العبيد جرير: هم ابن
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السسسباب ووجسسوه المكاسسسب أسسسباب مسسن لهسسم يسسسر بما عليهم يمتن

يركبونهسسا, السستي السسدواب مسسن لهسسم سسسخر المعسسايش, وبمسسا وصسسنوف
يسسستخدمونها, ورزقهسسم السستي والمسساء يأكلونها, والعبيسسد التي والنعام

تعسسالى. اللسسه علسسى المنفعة, والسسرزق هم عليهم, فلهم ل خالقهم على

ِإن َءو ٍء ّمسسن **  ّ َءشسسْي َءنا ِإل َءد ُنسسُه ِعنسس ِئ َءزا َءمسسا َءخ ُلسسُه َءو َءنّز ّ ُن ٍر ِإل َءد َءقسس ٍم ِب ُلسسو ْع * ّم
َءنا ْل َءس َءأْر َءح َءو َءيا َءح الّر ِق َءوا َءنا َءل ْل َءز أن

َء َءن َءف ِء ِم َءمآ ًء الّس ُه َءما ُكُمو َءنا ْي َءق َءأْسسس َءمسسآ َءف ُتسسْم َءو ْن َءأ

َءن َءلُه ِني ِز َءخا ّنا ِب َءوإ َءنْحُن *   ِيي َءل ُنِميُت ُنْح َءنْحُن َءو َءن َءو ُثو ِر َءوا ْل ْد ا َءقسس َءل َءو َءنسسا *   ِلْم َءع
َءن ِدِمي ْق َءت ْلُمْس ُكْم ا ْد ِمن َءق َءل َءنا َءو ِلْم َءن َءع ِري ْأِخ َءت ْلُمْس ِإّن ا َءو َءك *   ّب َءو َءر ُهْم ُه َءيْحُشُر

ّنسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسُه ِكيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسٌم ِإ ِليسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسٌم َءح  َءع
لديه, يسير عليه سهل شيء كل وأن شيء كل مالك أنه تعالى يخبر  

بقسدر إل ننزلسه {ومسا الصسسنوف جميسسع مسسن الشسياء خزائسسن عنده وأن
البالغسسة الحكمسسة مسسن ذلسسك فسسي له يريد, ولما وكما يشاء معلوم} كما

الرحمسسة نفسه على كتب هو بل الوجوب جهة على ل بعباده والرحمة
بأمطر عام من الله: ما عبد عن جحيفة أبي عن زياد أبي بن يزيد قال
ًا شاء حيث بينهم يقسمه الله عام, ولكن من ًا ههنسسا عامسس ههنسسا, وعامسس
َءية, رواه عندنا إل شيء من {وإن قرأ ثم جرير, وقسسال ابن خزائنه} ال

ًا: حدثنا عسن سسالم بسن إسسماعيل هشسيم, أخبرنسا القاسم, حدثنا أيض
عسسام معلوم} قال: مسسا بقدر إل ننزله قوله: {وما في عتيبة بن الحكم
ًا بأكثر بمسسا آَخسسرون ويحسسرم قسسوم يمطسسر أقل, ولكنه ول عام من مطر
مسسن أكثر الملئكة من المطر مع ينزل أنه البحر, قال: وبلغنا في كان
تنبست. ومسسا تقسع حيسث قطسرة كسسل يحصون آَدم إبليس, وولد ولد عدد

تميم, بن أغلب بن حيان بكير, حدثنا ابن هو داود البزار: حدثنا وقال  
رضسسي هريسسرة أبي سيرين, عن بن محمد هشام, عن عن أبي حدثني

اللسه وسسلم: «خزائسن عليسه الله صلى الله رسول قال: قال عنه الله
ًا أراد الكلم, فإذا أغلسسب إل يرويسسه قسسال: ل فكان» ثم كن له قال شيئ

م مسن واحسد غير عنه حدث بالقويِ, وقد وليس يسروه المتقسدمين, ول
السحاب تلقح لواقح} أيِ الرياح تعالى: {وأرسلنا ابنه. وقوله إل عنه

بصسسيغة وأكمامها, وذكرهسسا أوراقها عن فتفتح الشجر ماء, وتلقح فتدر
ووصسسفها أفردهسسا العقيم, فسسإنه الريح بخلف النتاج منها ليكون الجمع

ًا. شسسيئين مسسن إل يكسسون ل النتسساج, لنسسه عسسدم وهسسو بسسالعقيم فصسساعد
السسسكن, عسسن بسسن قيس عمرو, عن بن المنهال عن العمش وقال  
لواقح} قسسال: ترسسسل الرياح قوله: {وأرسلنا في مسعود بن الله عبد
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تسسدر كما تدر حتى السحاب تمرى السماء, ثم من الماء فتحمل الريح

وقتسسادة. وقسسال النخعسسي وإبراهيسسم عبسساس ابسسن قسسال اللقحسسة, وكسسذا
عبيسسد ماء. وقسسال فيمتلىء فتلقحه السحاب على الله الضحاك: يبعثها

ًا, ثم الرض فتقم المبشرة الله الليثي: يبعث عمير بن اللسه يبعسسث قم
السسحاب, ثسسم فتؤلسسف المؤلفسة الله يبعث السحاب, ثم فتثير المثيرة

لواقسسح}. الريسساح {وأرسسسلنا تل الشسسجر, ثسسم فتلقسسح اللواقح الله يبعث
المهسسزم أبسسي عسسن ميمون بن عبيس حديث من جرير ابن روى وقد  
قسسال: «الريسسح وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى النسسبي هريسسرة, عسسن أبسسي عن

منسسافع كتسسابه, وفيهسا فسي اللسه ذكسر السستي الجنسسة, وهسي مسسن الجنسوب
الزبيسسر بسسن اللسسه عبد بكر أبو المام ضعيف, وقال إسناد للناس» وهذا

دينسسار, أخسبرني بسن عمسسرو سفيان, حدثنا مسنده. حدثنا في الحميديِ
عسسن يحسسدث مخسسراق بسسن الرحمن عبد سمع أنه الليثي جعدية بن يزيد
خلسسق اللسسه وسلم: «إن عليه الله صلى الله رسول ذر, قال: قال أبي
ًا الجنة في ًا دونها من سنين, وإن بسبع الريح بعد ريح ًا, وإنما باب مغلق

والرض السسسماء بيسسن مسسا لذرت فتح الباب, ولو ذلك من الريح يأتيكم
الجنسسسوب». فيكسسسم الذيسسسب, وهسسسي اللسسسه عنسسسد شسسسيء, وهسسسي مسسسن

ًا لكم أنزلناه وقوله: {فأسقيناكموه} أيِ   تشسسربوا أن يمكنكسسم عذب
ًا, كما جعلناه نشاء لو منه َءيسسة فسسي ذلسسك على نبه أجاج فسسي الخسسرى ال

* تشسسربون السسذيِ المسساء تعسسالى: {أفرأيتسسم قسسوله الواقعة, وهو سورة
ًا جعلناه نشاء * لو ؟ المنزلون نحن أم المزن من أنزلتموه أأنتم أجاج
لكسسم مسساء السسسماء مسسن أنزل الذيِ قوله: {هو تشكرون}, وفي فلول
بخازنين} له أنتم تسيمون}. وقوله: {وما فيه شجر ومنه شراب منه

لسسه أنتسسم ومسسا المسسراد أن نعيسسن, ويحتمسسل الثسسوريِ: بمسسا سسسفيان قسسال
ًا ونجعلسسه عليكسسم ونحفظه ننزله نحن بحافظين, بل فسسي وينسسابيع معينسس

أنزلسسه رحمتسسه مسسن بسسه, ولكسسن وذهسسب لغسساره تعالى شاء الرض, ولو
ًا, وحفظه وجعله َءبار العيون في عذب لهم ذلك, ليبقى وغير والنهار وال

وثمسسارهم. وزروعهسسم أنعسسامهم ويسسسقون يشسسربون السسسنة طسسول فسي
بدء على تعالى قدرته عن ونميت} إخبار نحيي لنحن وقوله: {وإنا  

ثسسم يميتهسسم العسسدم, ثسسم مسسن الخلق أحيا الذيِ هو وإعادته, وأنه الخلق
عليهسسا, ومسسن الرض يسسرث تعسسالى أنه الجمع, وأخبر ليوم كلهم يبعثهم
وآَخرهسسم, أولهسسم بهسسم علمسسه تمسسام عن تعالى أخبر يرجعون, ثم وإليه

َءية, قال المستقدمين علمنا فقال: {ولقد رضسسي عباس ابن منكم} ال
السسسلم, عليسسه آَدم لسدن مسن هلسك مسسن كل عنهما: المستقدمون الله

نحسسوه القيامة, ورويِ يوم إلى سيأتي ومن حي هو من والمستأخرون
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والشسسعبي كعسسب بسسن ومحمسسد وقتسسادة والضسسحاك ومجاهد عكرمة عن

اللسسسسسسه. رحمسسسسسسه جريسسسسسسر ابسسسسسسن اختيسسسسسسار وغيرهسسسسسسم, وهسسسسسسو
بسسن المعتمسسر العلسسى, حسسدثنا عبسسد بن محمد جرير: حدثنا ابن وقال  

قسسال: كسسان أنسسه الحكسسم بسسن مسسروان رجل, عسسن أبيه, عن عن سليمان
{ولقسسد اللسسه النسسساء, فسسأنزل أجل من الصفوف في يستأخرون أناس
فيسسه ورد المسسستأخرين}, وقسسد علمنسسا ولقسسد منكم المستقدمين علمنا

ًا, فقسسال غريسسب حسسديث موسسسى بسسن محمسسد جريسسر: حسسدثني ابسسن جسسد
بن عمرو قيس, حدثنا بن عمرو قيس, حدثنا بن نوح الجرشي, حدثنا

قسسال: كسسانت عنهمسسا الله رضي عباس ابن الجوزاء, عن أبي عن مالك
ابسسن حسسسناء, قسسال امسسرأة وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى النبي خلف تصلي

صسسلوا إذا المسسسلمين بعسسض قط, وكان مثلها رأيت ما والله عباس: ل
نظسسروا سسسجدوا يسسستأخرون, فسسإذا يروها, وبعض لئل استقدموا, يعني

منكسسم المسسستقدمين علمنسسا {ولقسسد الله أيديهم, فأنزل تحت من إليها
فسسي حسساتم أبسسي وابسسن أحمسسد رواه المسسستأخرين}, وكسسذا علمنسسا ولقسسد

سسسننيهما, مسسن التفسسسير كتاب في والنسائي الترمذيِ تفسيره, ورواه
وأبو أحمد وثقه الحداني, وقد قيس بن نوح عن طرق من ماجه وابن
وأهسسل مسسسلم تضعيفه, وأخرجسسه معين ابن عن وغيرهما, وحكي داود

عسسن السسرزاق عبسسد رواه شديدة, وقسسد نكارة فيه الحديث السنن, وهذا
أبسسا سسسمع أنسسه النكسسريِ وهسسو مالسسك بسسن عمسسرو سليمان, عن بن جعفر

منكسسم} فسسي المسسستقدمين علمنسسا قسسوله: {ولقسسد فسسي يقسسول الجوزاء
أبسسي كلم مسسن أنسسه {والمسسستأخرين} فالظسساهر الصسسلة في الصفوف
الترمسسذيِ: هسسذا قسسال ذكسسر, وقسسد عبسساس لبن فيه فقط, ليس الجوزاء

عسسن جرير ابن روى أعلم, وهكذا الله قيس, و بن نوح رواية من أشبه
محمسد يذكر الله عبد بن عون سمع أنه أبيه معشر, عن أبي بن محمد

علمنسسا ولقسسد منكسسم المسسستقدمين علمنسسا قسسوله: {ولقسسد فسسي كعب بن
كعب: ليسسس بن محمد الصلة, فقال صفوف في المستأخرين} وأنها

والمقتسسسول منكسسسم} الميسسست المسسسستقدمين علمنسسسا {ولقسسسد هكسسسذا
حكيسسم إنسسه يحشسسرهم هسسو ربسسك {وإن بعد يخلق {والمستأخرين} من

ًا. وجسسزاك اللسسه اللسسه: وفقسسك عبسسد بسسن عسسون عليسسم} فقسسال خيسسر

ْد َءق َءل َءو َءنا **  ْق َءل َءن َءخ َءسسسا ِلن َءصسساٍل ِمسسن ا ْل ٍإ ّمسسْن َءص َءمسس ُنوٍن َءح َءجسسآّن ّمْسسس ْل َءوا   *
ُه َءنسسسسسسسسا ْق َءل ْبسسسسسسسسُل ِمسسسسسسسسن َءخ ِر ِمسسسسسسسسن َءق ِم ّنسسسسسسسسا  الّسسسسسسسسسُمو

443



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
السستراب ههنسا بالصلصسال وقتسادة: المسراد ومجاهسسد عباس ابن قال  

صلصسسال مسسن النسسسان تعسسالى: {خلسسق كقسسوله أنسسه اليابس, والظسساهر
ًا مجاهسسد نسسار} وعسسن مسسن مسسارج مسسن الجسسان كالفخسسار, وخلسسق أيضسس

َءيسسة {الصلصال} المنتن, وتفسسسير َءيسسة ال حمسسأ أولسسى. قسسوله: {مسسن بال
الطيسسن. والمسسسنون: الملسسس, حمأ, وهو من الصلصال مسنون} أيِ

الشسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساعر: قسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسال كمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا
مسسسنون مرمسسر فسسي تمشسسي الخضسسسراء القبسسة إلسسى خاصسسرتها ثسسم
السستراب قسسال: هسسو أنه عباس ابن عن رويِ صقيل, ولهذا أملس أيِ  

ًا ومجاهسسد عبسساس ابسسن الرطسسب, وعسسن الحمسسأ والضسسحاك: أن أيضسس
المصبوب. وقوله: ههنا بالمسنون المنتن. وقيل: المراد هو المسنون
السسسموم} نسسار {مسسن النسان قبل من قبل} أيِ من خلقناه {والجان

بعضسسهم: السسسموم تقتسسل, وقسسال السستي السسسموم عباس: هي ابن قال
بالنهسسار. والحسسرور بالليسسل يقسسول: السسسموم مسسن والنهار, ومنهم بالليل
قسسال: دخلسست إسسسحاق أبي عن شعبة الطيالسي: حدثنا داود أبو وقال
ًا أحدثك أعوده, فقال: أل الصم عمر على اللسسه عبد من سمعته حديث

ًا سبعين من جزء السموم هذه مسعود, يقول بن السسسموم مسسن جسسزء
نسسار مسسن قبسسل مسسن خلقنسساه {والجسسان قسسرأ الجسسان, ثسسم منها خلق التي

النسسار, وفسسي لهسسب مسسن خلسسق الجسسان عبسساس: أن ابسسن السموم} وعن
الشسسمس. وقسسد نار دينار: من بن عمرو النار. وعن أحسن رواية: من

مسسارج مسسن الجسسان نور, وخلقت من الملئكة «خلقت الصحيح في ورد
َءية من لكم». والمقصود وصف مما آَدم نار, وخلق من علسسى التنبيه ال

محتسسسده. وطهسسسارة عنصسسسره وطيسسسب السسسسلم عليسسسه آَدم شسسسرف

ْذ ِإ َءو َءل **  َءك َءقا ّب ِة َءر َءكسس ِئ َء َءمل ْل ّنسسي ِل ٌق ِإ ِل ًا َءخسسا َءشسسر َءصسساٍل ّمسسن َءب ْل ٍإ ّمسسْن َءص َءمسس َءح
ُنوٍن َءذا ّمْس ِإ َءف ُتُه *   ْي ّو َءفْخُت َءس َءن ِه َءو ْا ّروِحسسي ِمن ِفي ُعسسو َءق َءن َءلسسُه َءف ِدي * َءسسساِج
َءد َءج َءسسس َءكسسُة َءف ِئ َءملَ ْل ُهسسْم ا ّل َءن ُك ُعسسو َءم ّ َءأْج ِإل َءس *   ِليسس ْب َءى ِإ َءبسس َءن َءأن َءأ ُكسسو َءع َءي َءمسس

َءن ِدي َءل الّساِج َءقا ِليُس *   ْب ِإ َءك َءما َءي ّ َءل َءن َءأل ُكو َءع َءت َءن َءم ِدي َءل الّسسساِج َءقسسا َءلسسْم *  
ُكسسسن َءد َءأ ٍر لْسسسسُج َءشسسس َءب َءتسسسُه ِل ْق َءل َءصسسساٍل ِمسسسن َءخ ْل ٍإ ّمسسسْن َءص َءمسسس ُنوٍن َءح  ّمْسسسس

إيسساه وتشسسريفه خلقسسه قبل ملئكته في آَدم بذكر تنويهه تعالى يذكر  
لسسه السجود عن عدوه إبليس تخلف له, ويذكر بالسجود الملئكة بأمر
ًا الملئكسة سسائر بيسسن من ًا حسسد ًا وكفسسر ًا وعنسساد ًا واسسستكبار وافتخسسار

مسسن صلصسسال مسسن خلقته لبشر لسجد أكن قال: {لم بالباطل, ولهذا
ٍء مسسن وخلقتسسه نسسار مسسن خلقتنسسي منسسه خيسسر {أنسسا كقوله} مسنون حما
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َءيسسة, وقسسد كّرمت الذيِ هذا طين} وقوله: {أرأيتك ابسسن روى علّي} ال

ًا ههنا جرير ًا أثر ًا غريب عكرمسسة, عسسن بشسسر بسسن شبيب حديث من عجيب
ِإنسسي الملئكة الله خلق قال: لما عباس ابن عن ًا خسسالق قسسال: { بشسسر
ه فقعسوا روحسي مسن فيسه ونفخت سويته طين, فإذا من سساجدين} ل

ًا عليهم نفعل, فأرسل قالوا: ل أخسسرى ملئكسسة خلق فأحرقتهم, ثم نار
ًا عليهم نفعل, فأرسل ذلك, فقالوا: ل مثل لهم فقال فسسأحرقتهم, نسسار

ًا خالق فقال: إني أخرى ملئكة خلق ثم ِإذا من بشر خلقته أنا طين, ف
ًا عليهم فأبوا, فأرسل له فاسجدوا ملئكسسة خلسسق فسسأحرقتهم, ثسسم نسسار

ًا خالق فقال: إني ِإذا من بشر لسسه, قسسالوا: فاسجدوا خلقته أنا طين, ف
ِإل سمعنا هسسذا ثبسسوت الولين, وفي الكافرين من كان ِإبليس وأطعنا, 
أعلسسسسسم. اللسسسسسه إسسسسسسرائيلي, و أنسسسسسه بعسسسسسد, والظسسسسساهر عنسسسسسه

َءل َءقا َءها َءفاْخُرْج **  ْن َءك ِم ّن ِإ ِإّن َءرِجيٌم َءف َءو َءك *   ْي َءل َءة َءع َءن ْع ّل َءى ال َءل ِم ِإ ْو ّديِن َءي * السس
َءل ِني َءرّب َءقا ِظْر َءأن َءى َءف َءل ِم ِإ ْو َءن َءيسس ُثسسو َءع ْب َءل ُي َءقسسا َءك *   ّنسس ِإ َءن َءف َءن ِمسس ِريسس َءظ ْلُمن * ا

َءى َءلسسسسسسسسسسسسسسس ِم ِإ ْو ْقِت َءيسسسسسسسسسسسسسسس َءو ْلسسسسسسسسسسسسسسس ِم ا ُلسسسسسسسسسسسسسسسو ْع َءم ْل  ا
ًا ِإبليس أمر أنه تعالى يذكر   ًا أمر بسسالخروج يمسسانع ول يخالف ل كوني
مرجسوم, أيِ رجيسم العلسى, وأنسه المل من فيها كان التي المنزلة من
يسسوم إلسسى عليسسه متواترة له لحقة به متصلة تزال ل لعنة أتبعه قد وأنه

ه لعسن قال: لمسا أنه جبير بن سعيد القيامة. وعن ِإبليسس, تغيسرت الل
يسسوم إلسسى السسدنيا فسسي رنسسة رنة, فكل الملئكة, ورن صورة عن صورته
مسسرد ل الذيِ الغضب تحقق لما حاتم, وأنه أبي ابن منها, رواه القيامة

َءدم حسده تمام من له, سأل القيامسسة, وهسسو يوم إلى النظرة وذريته ل
ًا ذلسك إلى أجيب البعث, وأنه يوم ِإمهسسالً, فلمسسا لسه اسسستدراج تحقسسق و

اللسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه. قبحسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه النظسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسرة

َءل َءقا َءمآ َءرّب **  ِني ِب َءت ْي َءو ْغ َءنّن َءأ ّي َءز ُ ُهْم ل ُهْم الْرِض ِفي َءل ّن َءي ِو ْغسس ُ َءن َءول ِعيسس َءم * َءأْج
ّ َءك ِإل َءد َءبا ُهُم ِع ْن َءن ِم َءلِصي ْلُمْخ َءل ا َءقا َءذا *   َءراٌط َءهسس َءلسسّي ِصسس ِقيٌم َءع َءت ِإّن ُمْسسس   *

ِديِ َءبا َءس ِع ْي َءك َءل ِهسسْم َءلس ْي َءل َءطاٌن َءع ْل ّ ُسسس َءك َءمسسِن ِإل َءعسس َءب ّت َءن ا َءن ِمسس ِوي َءغسسا ْل ِإّن ا َءو   *
َءم ّن َءه ُهْم َءج ُد ْوِع َءم َءن َءل ِعي َءم َءهسسا َءأْج َءل َءعُة *   ْب َءواٍب َءسسس ْبسس ُكسسّل َءأ ُهسسْم َءبسساٍب ِل ْن ٌء ّم ُجسسْز

ْقُسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسوٌم  ّم
ًا تعالى يقول   للرب: {بمسسا قال أنه وعتوه وتمرده ِإبليس عن مخبر

ِإغواء بعضهم: أقسم أغويتني} قال أنسه لسه. {قلست} ويحتمسل اللسه ب
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السلم عليه آَدم لذرية لهم} أيِ {لزينن وأضللتني أغويتني ما بسبب
إليهسسا, وأؤزهسسم فيها وأرغبهم المعاصي إليهم أحبب الرض} أيِ {في

ًا إليها وأزعجهم وقدرت أغويتني كما أجمعين} أيِ {ولغوينهم إزعاج
السسذيِ هسسذا المخلصين} كقسسوله: {أرأيتسسك منهم عبادك {إل ذلك علّي

قليلً} إل ذريتسسه لحتنكسسن القيامسسة يسسوم إلسسى أّخرتسسن لئسسن علي كرمت
ًا له تعالى {قال} الله ًا متهدد مسسستقيم} علسسّي صسسراط {هذا ومتوعد

ًا إن بأعمالكم إلّي, فأجازيكم كلكم مرجعكم أيِ ًا وإن فخيسر خير شسر
الحسق لبالمرصساد}. وقيسل: طريسق ربسك تعسالى: {إن فشسر, كقسوله

وقتسسادة والحسسسن مجاهسسد تنتهسسي, قسساله تعالى, وإليه الله إلى مرجعها
بسسن ومحمسسد عبسسادة بن قيس السبيل} وقرأ قصد الله كقوله: {وعلى

أم فسسي مسسستقيم} كقسسوله: {وإنسسه علسسّي صسسراط {هذا وقتادة سيرين
الولسسى. القسسراءة والمشسسهور رفيسسع حكيسسم} أيِ لعلسسي لسسدينا الكتسساب

لهسسم قسسدرت السسذيِ سسسلطان} أيِ عليهسسم لسسك ليس عباديِ {إن وقوله
مسسن اتبعسسك مسسن {إل إليهسسم لك وصول ول عليهم لك سبيل فل الهداية

عبسسد حسسديث مسسن ههنسسا جريسسر ابن أورد منقطع. وقد الغاوين} استثناء
قسسال: قسسسيط بن يزيد موهب, حدثنا بن الله عبد عن المبارك بن الله

أن النسسبي أراد قراهم, فإذا من خارجة مساجد لهم يكون النبياء كانت
له, ثسسم الله كتب ما فصلى مسجده إلى خرج شيء عن ربه يستنبىء

س ِإبليس يعني س الله عدو جاء ِإذ مسجده في نبي له, فبينا بدا ما سأله
الشسسيطان مسسن بسسالله النبي: أعسسوذ القبلة, فقال وبين بينه جلس حتى

بسسأيِ اللسسه: أخسسبرني عسسدو مرات, فقسسال ثلث ذلك الرجيم, قال: فردد
آَدم ابسسن تغلسسب شسسيء بأيِ أخبرني النبي: بل فقال ؟ مني تنجو شيء
اللسسه النسسبي: إن صسساحبه, فقسسال علسسى منهمسسا واحسسد كل فأخذ ؟ مرتين
مسسن اتبعسسك مسسن إل سسسلطان عليهم لك ليس عباديِ يقول: {إن تعالى

النسسبي: تولسسد. قسسال أن قبسسل هسسذا سمعت الله: قد عدو الغاوين}. قال
سسسميع إنه بالله فاستعذ نزغ الشيطان من ينزغنك الله: {وإما ويقول

منك. قسسال بالله استعذت إل قط بك أحسست ما الله و عليم}, وإني
شسسيء بسسأيِ النسسبي: أخسسبرني منسسي, فقسسال تنجو بهذا الله: صدقت عدو

والهسسسسسوى. الغضسسسسسب عنسسسسسد آَخسسسسسذه قسسسسسال ؟ آَدم ابسسسسسن تغلسسسسسب
ِإن   مسسن جميسسع موعسسد جهنم أجمعين} أيِ لموعدهم جهنم قوله: {و
فالنسسار الحسسزاب مسسن به يكفر {ومن القرآَن عن قال ِإبليس, كما اتبع

جسسزء منهسسم بسساب {لكسسل أبسسواب سسسبعة لجهنسسم أن أخسسبر موعده}, ثم
ل يسسدخلونه إبليسسس أتباع من جزء منها باب لكل كتب قد مقسوم} أيِ

ه, بحسسب بساب مسن يدخل منها, وكل الله عنه, أجارنا لهم محيد عمل
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وشعبة, كلهمسسا علية بن إسماعيل عمله. قال بقدر درك في ويستقر

علسسي قال: سمعت أنه الله عبد بن حطان عن الغنويِ هارون أبي عن
أبسسو قسسال سس هكسسذا جهنسسم أبسسواب قسال: إن يخطسب وهسسو طالب أبي بن

ًا س هارون إسسسحاق أبسسي عسسن إسسسرائيل بعض. وقال فوق بعضها أطباق
جهنسم قسسال: أبسسواب عنسسه الله رضي علي يريم, عن أبي بن هبيرة عن

حسستى الثسسالث ثسسم الثسساني ثسسم الول بعض, فيمتلىسسء فوق بعضها سبعة
كلهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا. تمتلىسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسء

جريسسج: سسسبعة ابن أطباق, وقال سبعة أبواب عكرمة: سبعة وقال  
سسسقر, ثسسم السعير, ثسسم الحطمة, ثم لظى, ثم جنهم, ثم أبواب: أولها
رويِ نحسسوه: وكسسذا عباس ابن عن الضحاك الهاوية. وروى الجحيم, ثم

ًا, وقال بنحوه العمش عن بسساب لكسسل أبسسواب سسسبعة قتادة: {لهسسا أيض
جريسسر, ابسسن بأعمسسالهم, رواهسسن منازل الله و مقسوم} هي جزء منهم
جسسزء منهسسم بسساب لكسسل أبسسواب سسسبعة {لهسسا الضسسحاك عن جويبر وقال

للصسسابئين, وبساب للنصسسارى, وبسساب لليهود, وباب مقسوم} قال: باب
للمنسسافقين, العسسرب, وبسساب كفار وهم أشركوا للذين للمجوس, وباب

ًا. لولئسسك يرجسسى ول لهم يرجى التوحيد التوحيد, فأهل لهل وباب أبسسد
مالك عن عمر بن عثمان جنيد, حدثنا بن عبد الترمذيِ: حدثنا وقال  

لى النسبي عسن عمر ابن عن حميد عن مغول بن ه ص وسسلم عليسه الل
أو س أمتي على السيف سل لمن منها أبواب, باب سبعة قال: «لجهنم

مغول. بن مالك حديث من إل نعرفه قال: ل محمد} ثم أمة على قال
الخلل, حسسدثنا الوليسسد بسسن عباس حدثنا أبي حدثنا: حاتم أبي ابن وقال

نضسسرة أبي عن قتادة عن بشير بن سعيد حدثنا س يحيى ابن يعني س زيد
قسسوله: فسسي وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى النبي جندب, عن بن سمرة عن

تأخسسذه مسسن النسسار أهسسل مسسن «إن مقسوم} قال جزء منهم باب {لكل
مسسن حجزتسسه, ومنهسسم إلسسى النسسار تأخذه من منهم كعبيه, وإن إلى النار

بسساب قسسوله: {لكسسل بأعمالهم, فسسذلك تراقيه, منازلهم إلى النار تأخذه
مقسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسوم}. جسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسزء منهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم

ِإّن َءن **  ِقي ّت ْلُم ّناٍت ِفي ا ُيوٍن َءج ُع َءها َءو ُلو ْدُخ ٍم *  ا َءسل َءن ِب ِنيسس َءنسسا آَِم ْع َءز َءن َءو   *
ِهم ِفي َءما ِر ُدو ًا ِغّل ّمْن ُص َءوان َءى ِإْخ َءل ٍر َءع َءن ُسُر ِلي ِب َءقا َءت َء ّم ُهْم *  ل َءمّس َءها َءي ِفي

َءصٌب َءما َءن َءها ُهْم َءو ْن َءن ّم َءرِجي ْء ِبُمْخ ّبى َءن ِديِ *   َءبا ّني ِع َءنا َءأ ُفوُر َءأ َءغ ْل * الّرِحيسسُم ا
َءأّن ِبي َءو َءذا َءو َءعسسسسسسسسسسسسسس َءذاُب ُهسسسسسسسسسسسسسس َءعسسسسسسسسسسسسسس ْل ِليسسسسسسسسسسسسسسُم ا  ال
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في وأنهم الجنة أهل ذكر على النار, عطف أهل حال تعالى ذكر لما  

المين بسسلم} أيِ وعيون. وقسوله: {ادخلوهسا جنات َءفسات, مسن س ال
إخراج من تخشوا وفزغ, ول خوف كل من {آَمنين} أيِ عليكم مسلم

ًا غسسل من صدورهم في ما فناء, وقوله: {ونزعنا ول انقطاع ول إخوانسس
أهسسل قسسال: يسسدخل أمامسسة أبي عن القاسم روى} متقابلين سرر على
والضسسغائن, الشسسحناء من الدنيا في صدورهم في ما على الجنة الجنة
غسسل, مسسن السسدنيا في صدورهم في ما الله نزع وتقابلوا توافوا ِإذا حتى

الروايسسة, هسسذه فسسي غسسل} هكسسذا مسسن صدورهم في ما {ونزعنا قرأ ثم
روى ضعيف, وقد أمامة أبي عن روايته في الرحمن عبد بن والقاسم

قسال: أمامسة أبسي عن لقمان عن فضالة ابن تفسيره: حدثنا في سنيد
ينسسزع حسستى غل من صدره في ما الله ينزع حتى مؤمن الجنة يدخل ل

روايسسة مسسن الصسسحيح فسسي لمسسا موافسسق الضاريِ. وهسسذا السبع مثل منه
أن حسسدثهم الخسسدريِ سسسعيد أبسسا أن النسساجي المتوكسسل أبسسو قتادة: حدثنا

النسسار, مسسن المسسؤمن قال: «يخلسسص وسلم عليه الله صلى الله رسول
بعسسض مسسن لبعضسسهم والنار. فيقتص الجنة بين قنطرة على فيحبسون

فسسي لهسسم ونقسسوا, أذن هسسذبوا ِإذا حسستى السسدنيا فسسي بينهسسم كانت مظالم
الجنسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة». دخسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسول

هشام هارون, أخبرنا بن يزيد الحسن, حدثنا جرير: حدثنا ابن وقال  
اللسسه رضسسي علي على الشتر قال: استأذن سيرين ابن هو محمد عن

لراك قال: إني دخل له, فلما أذن ثم فحبسه لطلحة ابن عنه, وعنده
ان لسو لراه لهذا, قسال: أجسل, قسال: إنسي حبستني إنما ابسن عنسدك ك

ممسسن وعثمسسان أنسسا أكسسون أن لرجسسو إني قال: أجل, لحبستني لعثمان
ًا غسسل من صدورهم في ما {ونزعنا تعالى الله قال سسسرر علسسى إخوانسس

ًا: حسسدثنا جرير ابن متقابيلن} وقال معاويسسة أبسسو الحسسسن, حسسدثنا أيضسس
قسسال: لطلحة مولى حبيبة أبي الشجعي, عن مالك أبو الضرير, حدثنا

مسسن فسسرغ بعسسدما عنسسه اللسسه رضسسي علسسي علسسى طلحة بن عمران دخل
وأبسساك اللسسه يجعلنسسي أن لرجسسو وقال: إني به الجمل, فرحب أصحاب

ًا غسل مسن صسدورهم فسي مسا {ونزعنا الله قال الذين من علسى إخوانس
متقسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسابلين}. سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسرر

مسسن أعسسدل البساط, فقال:  الله ناحية إلى جالسان وقال: ورجلن  
ًا, فقسسال وتكونسسون بالمس تقتلهم ذلك عنسسه: اللسسه رضسسي علسسي إخوانسس
ًا ًا هم وأسحقها, فمن أرض أبعد قوم وذكسسر ؟ وطلحة أنا أكن لم إن إذ

ه عبسد بن أبان عن وكيع بطوله, وروى الحديث معاوية أبو البجلسي الل
فيسسه نحوه, وقال علي عن جراش بن ربعي هند, عن أبي بن نعيم عن
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المسسؤمنين, أميسسر يسسا ذلك من أعدل فقال:  الله همدان من رجل فقام

قسسال: إذا لها, ثم تدهده القصر أن فظننت صيحة علي به قال: فصاح
؟ هسسسسسسسسسسسسسم فمسسسسسسسسسسسسسن نحسسسسسسسسسسسسسن نكسسسسسسسسسسسسسن لسسسسسسسسسسسسسم

الحارث وفيه: فقال طلحة, وذكره أبي عن مسروق بن سعيد وقال  
فسسي كسسان بشسسيء فضسسربه عنه الله رضي علي إليه ذلك, فقام العور

سفيان وقال ؟ نحن نكن لم إذا أعور يا هم رأسه, وقال:فمن في يده
الزبيسسر قاتسسل جرمسسوز ابسسن قسسال: جسساء إبراهيم عن منصور عن الثوريِ
ً فحجبه عنه الله رضي علي على يستأذن لسسه: فقسسال له أذن ثم طويل

أكون أن لرجو إني التراب علي: بفيك فتجفوهم, فقال البلء أهل أما
غسسل مسسن صسسدورهم في ما الله: {ونزعنا قال ممن والزبير وطلحة أنا

ًا محمسسد بسسن جعفسسر عسسن الثوريِ روى متقابلين} وكذا سرر على إخوان
أبي عن إسرائيل عن عيينة بن سفيان بنحوه. وقال علي عن أبيه عن

بسسدر أهسسل واللسسه علي: فينسسا يقول: قال البصريِ الحسن سمع موسى
َءية هذه نزلت ًا غسسل من صدورهم في ما {ونزعنا ال سسسرر علسسى إخوانسس

علسسي بسسن محمسسد جعفسسر أبي على النواء: دخلت كثير متقابلين} وقال
عسسدوكم, وحربسسي سسسلمكم, وعسسدويِ وليكسسم, وسسسلمي فقلسست: وليسسي

ضسسللت فقسسال: {قسسد وعمر بكر أبي من بالله)أتبرأ أسألك حربكم, أنا
ًا رقبسستي فسسي فهسسو أدركسسك فما كثير يا المهتدين} تولهما من أنا وما إذ

َءية هذه تل هذه, ثم ًا ال بكسسر متقسسابلين} قسسال: أبسسو سسسرر علسسى {إخوان
عسسن رجسسل عسسن الثسسوريِ أجمعين, وقسسال عنهم الله رضي وعلي وعمر

ًا في صالح أبي عشسسرة: متقابلين} قال: هم سرر على قوله: {إخوان
ة, والزبيسر وعلسي وعثمسان وعمسر بكسر أبو بسن الرحمسن وعبسد وطلح

مسسسعود بسسن اللسسه وعبسسد زيسسد بسسن وسعيد وقاص أبي بن عوف, وسعد
ينظسسر مجاهسسد: ل أجمعين. وقوله: {متقابلين} قسسال عنهم الله رضي

مرفسسسسسسوع. حسسسسسسديث بعسسسسسض, وفيسسسسسسه قفسسسسسسا فسسسسسسي بعضسسسسسسهم
بن حسان القزويني, حدثنا عبدك بن يحيى حاتم: حدثنا أبي ابن قال  

إبراهيسسم عسسن معيسسن بسسن يحيسسى بشير, حدثنا بن إبراهيم حسان, حدثنا
قسسال: خسسرج أوفسسى أبسسي بسسن زيد شرحبيل, عن بن سعيد عن القرشي

َءيسسة هسسذه فتل وسلم عليه الله صلى الله رسول علينا ًا ال علسسى {إخوانسس
يمسسسهم بعض. وقوله: {ل إلى بعضهم ينظر الله متقابلين} في سرر
اللسسه «أن الصسسحيحين في جاء والذى, كما المشقة نصب} يعني فيها

ول فيسسه صسسخب ل قصسسب مسسن الجنة في ببيت خديجة أبشر أن أمرني
الحسسديث فسسي جسساء بمخرجيسسن} كمسا منهسسا هسسم نصب». وقوله: {ومسسا

ًا, وإن تمرضوا فل تصحوا أن لكم إن الجنة أهل يا «يقال أن لكسسم أبسسد
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ًا, وإن تموتوا فل تعيشوا ًا, وإن تهرمسسوا فل تشبوا أن لكم أبد لكسسم أبسسد

ًا». وقال تظعنوا فل تقيموا أن يبغسسون ل فيها تعالى: {خالدين الله أبد
حسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسولً}. عنهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا

العذاب هو عذابي وأن الرحيم الغفور أنا أني عباديِ وقوله: {نبىء  
أليسسم, وقسسد عسسذاب وذو رحمة ذو أني عباديِ محمد يا أخبر الليم} أيِ

َءيسسة هذه نظير ذكر تقدم الرجسساء مقسسامي علسسى دالسسة وهسسي الكريمسسة ال
عسسن عبيسسدة بسسن موسسسى رواه مسسا نزولهسسا سسسبب فسسي والخوف, وذكسسر

علسسى وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسول قال: مر ثابت بن مصعب
النسسار» واذكسسروا الجنسسة «اذكسسروا فقسسال يضسسحكون أصسسحابه مسسن نسساس

العسسذاب هو عذابي * وأن الرحيم الغفور أنا أني عباديِ {نبىء فنزلت
.مرسسسسسسسسل وهسسسسسسسو حسسسسسسساتم أبسسسسسسسي ابسسسسسسسن الليسسسسسسسم} رواه

المكسسي, ابن إسحاق, أخبرنا المثنى, حدثنا جرير: حدثني ابن وقال  
عبيسد بسسن عاصسم ثسسابت, حسسدثنا بن مصعب المبارك, أخبرنا ابن أخبرنا

عليسسه اللسسه صسسلى النسسبي أصحاب من رجل رياح, عن أبي ابن عن الله
البسساب مسسن وسسسلم عليسسه الله صلى الله رسول علينا قال: طلع وسلم
إذا حتى أدبر تضحكون» ثم أراكم «أل فقال شيبة بنو منه يدخل الذيِ
جسساء خرجسست لمسسا فقسسال: «إنسسي القهقسسرى إلينسسا رجسسع الحجر عند كان

عبسساديِ تقنط لم لك يقول الله إن محمد فقال: يا السلم عليه جبريل
العسسذاب هسسو عسسذابي * وأن الرحيسسم الغفسسور أنسسا أنسسي عبسساديِ {نسسبىء

أنسسا أنسسي عبسساديِ نسسبىء: {قسسوله فسسي قتسسادة عسسن شعبة الليم}» وقال
وسسلم عليسسه اللسه صسلى اللسه رسسسول أن الرحيم} قال: بلغنسا الغفور

يعلسم حسسرام, ولسسو مسسن تسسورع لمسا اللسه  عفو قدر العبد يعلم قال: «لو
».نفسسسسسسسسسه لبخسسسسسسسسع اللسسسسسسسسه عسسسسسسسسذاب قسسسسسسسسدر العبسسسسسسسسد

ُهْم ْئ ّب َءن َءو ْيِف َءعن **  َءم َءض ِهي َءرا ْب ْذ ِإ ِإ ْا *   ُلو َءخ ِه َءد ْي َءل ْا َءع ُلو َءقا ًا َءف َءل َءسلم ّنسسا َءقسسا ِإ
ُكسسْم ْن َءن ِم ُلسسو ْا َءوِج ُلو َءقسسا َء *   َءجسسْل ل ْو ّنسسا َءت َءك ِإ َءبّشسسُر ٍم ُن ُغل ٍم ِب ِليسس َءل َءع َءقسسا   *

ِني ُتُمو َءبّشْر َءى َءأ َءل َءي َءأن َءع ِن َءبسسُر ّمّسسس ِك ْل َءم ا ِبسس َءن َءف َءبّشسسُرو ْا ُت ُلو َءقسسا َءك *   َءنا َءبّشسسْر
ّق َءح ْل َء ِبا ُكن َءفل َءن َءت َءن ّم ِطي ِن َءقا ْل َءل ا َءقا َءمسسن *   َءنسسُط َءو ْق ِة ِمسسن َءي َءمسس ِه ّرْح ّبسس ّ َءر ِإل

َءن ّلو ّضسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسآ  ال
إبراهيم} والضيف {ضيف قصة عن محمد يا تعالى: وأخبرهم يقول  

عليسسه {دخلسسوا والسسسفر, وكيسسف كسسالزور والجمسسع الواحسسد علسسى يطلق
ًا فقالوا سسسبب ذكسسر خسسائفون, وقسسد وجلسسون} أيِ منكسسم إنسسا قال سلم
الضسسيافة, مسسن إليهسسم قربه ما إلى تصل ل أيديهم رأى لما منهم خوفه
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{وبشسسروه تخسسف ل توجسسل} أيِ ل قسسالوا{ الحنيذ السمين العجل وهو

ثسسم هسسود سسسورة فسسي تقسسدم كما السلم عليه إسحاق عليم} أيِ بغلم
ًا ًا زوجته وكبر كبره من {قال} متعجب {أبشسسرتموني للوعسسد ومتحققسس

بسسه بشسسروه لما مؤكدين تبشرون} فأجابوه فبم الكبر مسني أن على
ًا مسسن تكسسن فل بسسالحق بشسسرناك {قسسالوا بشسسارة بعسسد وبشسسارة تحقيقسس

يقنسسط, ولكسسن ليسسس بسسأنه فأجسابهم القنطيسن بعضهم القانطين} وقرأ
مسسن يعلسسم فسسإنه امرأتسسه وأسنت كبر قد كان الولد, وإن الله من يرجو

ذلسسسسسسك. مسسسسسسن أبلسسسسسسغ هسسسسسسو مسسسسسسا ورحمتسسسسسسه اللسسسسسسه قسسسسسسدرة

َءل َءقا َءما **  ُكْم َءف ُب ْط َءهسسا َءخ ّي أ
َءن َء ُلو َءسسس ْلُمْر ْا ا ُلو َءقسسا ّنسسآ *   َءنآ ِإ ْل َءى ُأْرِسسس َءلسس ٍم ِإ ْو َءقسس

َءن ِرِمي ّ ّمْج ِإل َءل *   ّنا ُلوٍط آَ ُهْم ِإ َءنّجو َءن َءلُم ِعي َءم ّ َءأْج ِإل َءتُه *   َءأ َءر َءنآ اْم ّدْر َءهسسا َءقسس ّن ِإ
َءن َءن َءلِمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس ِري ِب َءغسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا ْل  ا

ًا تعالى يقول   السسروع عنسسه ذهسسب لما السلم عليه إبراهيم عن إخبار
أرسسسلنا له, فقالوا: {إنا جاءوا عما يسألهم شرع البشرى, أنه وجاءته

لوط آَل سينجون أنهم لوط, وأخبروه قوم مجرمين} يعنون قوم إلى
قدرنا امرأته قالوا: {إل الهالكين, ولهذا من فإنها امرأته إل بينهم من

المهلكيسسسسسسسسن. البسسسسسسسساقين الغسسسسسسسسابرين} أيِ لمسسسسسسسسن إنهسسسسسسسسا

َءلّما َءف َءء **  َءل َءجآ َءن ُلوٍط آَ ُلو َءس ْلُمْر َءل ا َءقا ُكْم *   ّن ْوٌم ِإ َءن َءقسس َءكسسُرو ْا ّمن ُلو َءقسسا   *
َءك َءبْل َءنا ْئ َءما ِج ْا ِب ُنو ِه َءكسسا َءن ِفيسس َءتسسُرو َءك َءيْم َءنسسا ْي َءت َءوآَ ّق *   َءح ْل ّنسسا ِبسسا ِإ َءن َءو ُقو ِد َءصسسا  َءل
حسسسان شسسباب صسسورة في الملئكة جاءته لما لوط عن تعالى يخبر  

بسسل * قسسالوا منكسسرون قسسوم قسسال: {إنكسسم داره عليسسه الوجوه, فدخلوا
السسذيِ ودمارهم وهلكهم بعذابهم يمترون} يعنون فيه كانوا بما جئناك

بسسالحق} {وأتينسساك بسسساحتهم وحلسسوله بهسسم وقسسوعه فسسي كانوايشكون
بسسالحق}. وقسسوله: {وإنسسا إل الملئكسسة ننسسزل تعسسالى: {مسسا كقسسوله

قسسومه. وإهلك نجاته من به أخبروه بما إياه لخبرهم لصادقون} تأكيد

ِر َءأْس َءف َءك **  ِل ْه َءأ ْطٍع ِب ِق َءن ِب ْيِل ّم ّل ْع ال ِب ّت ُهْم َءوا َءر َءبا ْد َء َءأ َءتِفسسْت َءول ْل ُكسسْم َءي ٌد ِمن َءحسس َءأ

ْا ْيسسُث َءواْمُضسسو َءن َءح َءمُرو ْؤ َءنآ ُتسس ْي َءضسس َءق َءو ِه *   ْيسس َءل َءك ِإ ِلسس َءر َءذ َءر َءأّن الْمسس ِبسس َءِء َءدا ُؤل َءهسس
ٌع ُطسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسو ْق َءن َءم ِبِحي  ّمْصسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس

451



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
مضسسي بعسسد بسسأهله يسسسريِ أن أمسسروه أنهم الملئكة عن تعالى يذكر  

ليكسسون وراءهسسم يمشي السلم عليه لوط يكون الليل, وأن من جانب
فسسي يمشي وسلم عليه الله صلى الله رسول كان لهم, وهكذا أحفظ
المنقطع. وقسسوله: {ول ويحمل الضعيف يزجي ساقة يكون إنما الغزو
إليهسسم تلتفتسسوا فل بسسالقوم الصسسيحة سسسمعتم إذا أحد} أيِ منكم يلتفت

تسسؤمرون} حيسسث {وامضوا والنكال العذاب من بهم حل فيما وذروهم
المسسر} أيِ ذلسسك إليسسه { وقضسسينا السسسبيل يهسسديهم من معهم كان كأنه

وقست مصسسبحين} أيِ مقطسسوع هسسؤلء دابسسر {أن هسذا فسسي إليسه تقدمنا
َءية في كقوله الصباح الصسسبح أليسسس الصسسبح موعسسدهم الخرى: {إن ال

بقريسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسب}.

َءء َءجسسآ َءو ْهسسُل **  ِة َءأ َءنسس ِدي َءم ْل َءن ا ْبِشسسُرو َءت َءل َءيْس َءقسسا ِء ِإّن *   َء ُؤل ْيِفي َءهسس َء َءضسس َءفل
َءضُحوِن ْف ْا َءت ُقو ّت َءوا َءه *   ّل َء ال ْا ُتْخُزوِن َءول ُلو َءقا َءلْم *   َءو َءك َءأ َءه ْن َءن َءعسسِن َءن َءلِمي َءعسسا ْل ا

َءل َءقا ِء *   َء ُؤل ِتي َءه َءنا ُتْم ِإن َءب ْن َءن ُك ِلي َءك َءفسساِع َءعْمسسُر َءل ُهسسْم *   ّن ِهْم َءلِفسسي ِإ ِت َءر ْك َءسسس
َءن َءمُهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسو ْع  َءي

وصسسباحة بأضسسيافه علمسسوا لمسسا لسسوط قسسوم مجيسسء عسسن تعالى يخبر  
ضيفي هؤلء إن {قال فرحين بهم مستبشرين جاءوا وجوههم, وأنهم

أن قبسل لهسم قساله إنمسسا تخزون} وهسسذا ول الله * واتقوا تفضحون فل
ذكسسر فتقسسدم ههنسسا هود, وأما سورة في قال الله, كما رسل أنهم يعلم
السسواو لهم, ولكن ومحاجته قومه مجيء بذكر وعطف الله رسل أنهم

لسسه خلفسسه, فقسسالوا علسسى دليسسل دل إذا سسسيما ول السسترتيب تقتضسسي ل
ًا تضيف أن نهيناك ما أو العالمين} أيِ عن ننهك لم مجيبين: {أو أحسسد

الفسسروج مسسن منهسسن ربهسسم لهسسم خلسسق ومسسا نسسسائهم إلسسى فأرشسسدهم ؟
إعسسادته. هسسذا عسسن أغنى بما ذلك في القول إيضاح تقدم المباحة. وقد

ومسساذا البلء مسسن بهسسم أحسساط قسسد ومسسا بهسسم يراد عما غافلون وهم كله
اللسسه صسسلى لمحمسسد تعسسالى قسسال المنتظر. ولهسسذا العذاب من يصبحهم

تعسسالى يعمهسسون} أقسسسم سسسكرتهم لفسسي إنهسسم وسلم: {لعمرك عليه
ومقسسام عظيم تشريف هذا عليه, وفي وسلمه الله صلوات نبيه بحياة
عسسن الجسسوزاء أبي عن البكريِ مالك بن عمرو عريض. قال وجاه رفيع
ًا برأ وما ذرأ وما الله خلق قال: ما أنه عباس ابن مسسن عليه أكرم نفس

غيسسره, أحد بحياة أقسم الله سمعت وما وسلم عليه الله صلى محمد
يعمهسسون} يقسسول: سسسكرتهم لفسسي إنهسسم تعسسالى: {لعمسسرك اللسسه قسسال

يعمهسسون} سسسكرتهم لفسسي السسدنيا{إنهسسم فسسي وبقاؤك وعمرك وحياتك
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ضسسللهم فسسي سسسكرتهم} أيِ قتسسادة: {فسسي جريسسر, وقسسال ابسسن رواه

عبسساس ابسسن عسسن طلحسسة أبسسي بسسن علسسي يلعبون, وقال {يعمهون} أيِ
يسسترددون. يعمهسسون} قسسال سسسكرتهم لفسسي {إنهسسم {لعمرك} لعيشك

ُهُم ْت َءذ َءخسس َءأ َءف َءحُة **  ْي َءن الّصسس ِقي ِر َءنسسا ُمْشسس ْل َءع َءج َءف َءهسسا *   َءي ِل َءها َءعا َءل ِف َءنسسا َءسسسا َءطْر َءأْم َءو
ِهْم ْي َءل ًة َءع َءر َءجا ِإّن ِسّجيٍل ّمن ِح َءك ِفي *   ِل َءيسساٍت َءذ َء َءن ل َءوّسسسِمي َءت ْلُم َءهسسا ِل ّن ِإ َءو   *

ِبيٍل َءسسسسسسس ِب ٍم َءل ِإّن ّمِقيسسسسسس َءك ِفسسسسسسي *   ِلسسسسسس َءيسسسسسسًة َءذ َء َءن ل ِني ْؤِم ْلُمسسسسسس  ِل
الصسسوت مسسن بسه جاءهم ما الصيحة} وهي تعالى: {فأخذتهم يقول  

إلى بلدهم رفع مع طلوعها, وذلك وهو الشمس شروق عند القاصف
حجسسارة سسسافلها, وإرسسسال عاليهسسا وجعسسل قلبهسسا السسسماء, ثسسم عنسسان

كفاية. فيه بما هود في السجيل على الكلم تقدم وقد عليهم السجيل
َءيسسات ذلسسك فسسي وقسسوله: {إن النقسسم هسسذه آَثسسار إن للمتوسسسمين} أيِ ل

بصسسره بعيسسن وتوسسسمه ذلسسك تأمسسل لمسسن البلد تلسسك علسسى الظسساهرة
قسسوله: {للمتوسسسمين} قسسال: فسسي مجاهسسد قسسال وبصسسيرته, كمسسا

قتسسادة: والضسسحاك: للنسساظرين. وقسسال عبسساس ابسسن المتفرسين. وعسسن
{للمتوسسسمين} المدينسسة أهسسل بعسسض عسسن مالسسك للمعتسسبرين. وقسسال

محمسسد عرفة, حدثنا بن الحسن حاتم: حدثنا أبي ابن للمتأملين. وقال
سسسعيد أبسسي عسسن عطيسسة قيسسس, عسسن بسسن عمسسرو عسسن العبسسديِ كثير بن

ًا فراسسسة وسلم: «اتقسسوا عليه الله صلى الله رسول قال: قال مرفوع
وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى النسسبي قرأ الله» ثم بنور ينظر المؤمن, فإنه

َءيسسات ذلسسك في {إن مسسن جريسسر الترمسسذيِ: وابسسن للمتوسسسمين} رواه ل
سسسعيد, وقسسال أبسسي عسسن عطيسسة عسسن الملئسسي قيسسس بسسن عمرو حديث

ّ نعرفسسسسسسسسسه الترمسسسسسسسسسذيِ. ل السسسسسسسسسوجه. هسسسسسسسسسذا مسسسسسسسسسن إل
ًا: حسسدثني جرير ابن وقال   الطوسسسي, حسسدثنا محمسسد بسسن أحمسسد أيضسس

مهران بن ميمون السائب, حدثنا بن الفرات محمد, حدثنا بن الحسن
وسسسلم: «اتقسسوا عليسسه اللسسه صسسلى الله رسول قال: قال عمر ابن عن

جريسسر: ابسن اللسه» وقسال بنسور ينظسر المسؤمن المسؤمن, فسسإن فراسة
سسسلمة, حسسدثنا بسسن سسسليمان الحمصسسي, حسسدثنا شسسرحبيل أبسسو حسسدثني
بسسن أسسسد المعلسسى أبسسو الرحسسبي, حسسدثنا يوسسسف بسسن سعيد بن المؤمل
ثوبسسان عن كيسان بن طاوس عن منبه بن وهب الطائي, حدثنا وداعة

فراسسسة وسسسلم: «احسسذروا عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول قسسال: قسسال
ًا: حسسدثنا الله». وقال وبتوفيق الله بنور ينظر المؤمن, فإنه عبسسد أيضسس

الواحسسد عبسسد الجرمي, حدثنا محمد بن سعيد واصل, حدثنا بن العلى
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قسسال: مالسسك بسسن أنس عن ثابت عن المزلق بشر أبو واصل, حدثنا بن

ًا للسسه وسسسلم: «إن عليسسه اللسسه صسسلى النبي قال النسساس يعرفسسون عبسساد
بحسسر, حسسدثنا بن سهل البزار: حدثنا بكر أبو الحافظ بالتوسم», ورواه

قسسال: المزلسسق ابسسن لسسه يقسسال بشر أبو الجرمي, حدثنا محمد بن سعيد
عليسسه اللسسه صسسلى الله رسول قال: قال أنس عن ثابت ثقة, عن وكان

ًا للسسه وسسسلم: «إن بالتوسسسم» وقسسوله: {وإنهسسا النسساس يعرفسسون عبسساد
القلسسب من أصابها ما أصابها التي سدوم قرية وإن مقيم} أيِ لبسبيل

خبيثة منتنة بحيرة صارت بالحجارة, حتى والقذف والمعنويِ الصوريِ
لتمسسرون اليسسوم, كقسسوله: {وإنكسسم إلى مستمرة مسالكه مهيع بطريق
المرسسسلين} لمسسن يسسونس * وإن تعقلون أفل وبالليل مصبحين عليهم
مقيسسم} قسسال: معلسسم. وقسسال لبسسسبيل {وإنهسسا والضسسحاك مجاهد وقال

ًا: بصسسقع قتسسادة واضسسح. وقسسال قتادة: بطريق واحسسد, الرض مسسن أيضسس
فسسي أحصسسيناه شسسيء كقوله: {وكل مبين, يعني السديِ: بكتاب وقال
أعلم. وقسسوله: ههنا,والله قال ما على المعنى ليس مبين} ولكن إمام
َءيسسة ذلسسك في {إن مسسن لسسوط بقسسوم صسسنعنا السسذيِ إن للمسسؤمنين} ايِ ل

ًا وإنجائنا والدمار الهلك للمسسؤمنين جليسسة واضسسحة لدللسسة وأهلسسه لوطسس
ورسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسله. بسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسالله

ِإن َءو َءن **  َءحاُب َءكا ِة َءأْص َءك ْي َءن ال ِلِمي َءظا َءنا َءل َءقْم َءت َءفان ُهْم *   ْن َءمسسا ِم ُه ّن ِإ ٍم َءو َءمسسا ِإ ِب َءل
ِبيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسٍن  ّم

ال قسوم هم اليكة أصحاب   وغيرهمسا: وقتسادة الضسحاك شسعيب, ق
الطريسسق وقطعهم بالله بشركهم ظلمهم الملتف, وكان الشجر اليكة

والرجفسة بالصسيحة منهسم اللسه والميسزان, فسانتقم المكيسال ونقصسهم
ًا كانوا الظلة, وقد يوم وعذاب الزمان, في بعدهم لوط قوم من قريب

مسسبين} لبإمام تعالى: {وإنهما قال المكان, ولهذا في لهم ومسامتين
وغيسسره: طريسق والضسحاك ومجاهسسد عبسساس ابن مبين, قال طريق أيِ

قسسوم {ومسسا إيسساهم نذارته في قال قومه شعيب أنذر لما ظاهر, ولهذا
ببعيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسد} منكسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم لسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسوط

ْد َءق َءل َءو َءب **  ّذ َءحاُب َءك ِر َءأْص َءن الِحْج ِلي َءس ْلُمْر ُهْم ا َءنا ْي َءت َءوآَ َءنا *   ِت َءيا ْا آَ ُنو َءكا َءها َءف ْن َءع
َءن ِرِضسسي ْع ْا ُم ُنو َءكسسا َءو َءن *   ُتسسو ْنِح َءن َءي َءبسساِل ِمسس ْلِج ًا ا ُيوتسس َءن ُب ِنيسس ُهُم آَِم ْت َءذ َءخسس َءأ َءف   *
َءحُة ْي َءن الّصسسس ِبِحي َءمسسسآ ُمْصسسس َءف َءى *   َءنسسس ْغ ُهسسسْم َءأ ْن ْا ّمسسسا َءع ُنو َءن َءكسسسا ُبو ْكِسسسس  َءي
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ًا كذبوا الذين ثمود هم الحجر أصحاب   السسسلم, عليهسسم نبيهم صالح

عليهسسم أطلسسق المرسلين, ولهسسذا بجميع كذب فقد برسول كذب ومن
َءيسسات مسسن أتاهم أنه تعالى المرسلين, وذكر تكذيب علسسى يسسدلهم مسسا ال
صسسالح بسسدعاء لهسسم الله أخرجها التي كالناقة صالح به جاءهم ما صدق

شسسرب ولهسسم شسسرب لهسسا بلدهم في تسرح صماء, وكانت صخرة من
أيام ثلثة داركم في {تمتعوا لهم قال وعقروها عتوا معلوم, فلما يوم
فاسسستحبوا فهديناهم ثمود تعالى: {وأما مكذوب} وقال غير وعد ذلك

ًا الجبال من ينحتون {كانوا أنهم تعالى الهدى} وذكر على العمى بيوت
ًا بل إليها احتياج ول خوف غير من آَمنين} أيِ ًا أشر ًا وبطر كمسسا وعبثسس

رسسسول به مّر الذيِ الحجر بواديِ بيوتهم في صنيعهم من المشاهد هو
وأسسسرع رأسسسه تبوك, فقنع إلى ذاهب وهو وسلم عليه الله صلى الله

تكونسسوا أن إل المعسسذبين القوم بيوت تدخلوا لصحابه: «ل دابته, وقال
أصسسابهم». وقسسوله: مسسا يصيبكم أن خشية فتباكوا تبكوا لم باكين, فإن
الرابسسع اليسسوم مسسن الصسسباح وقسست مصسسبحين} أيِ الصسسيحة {فأخسسذتهم

انوا مسا يكسسبون} أيِ كسانوا مسا عنهسم أغنسى { فما مسن يسستغلونه ك
تضيق لئل عقروها حتى الناقة عن بمائها ضنوا التي وثمارهم زروعهم

جسساء لمسسا نفعتهسسم ول المسسوال تلك عنهم دفعت المياه, فما في عليهم
ربسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسك. أمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسر

َءما َءو َءنا **  ْق َءل َءواِت َءخ َءما َءض الّس َءمسسا َءوالْر َءمسسآ َءو ُه َءن ْي ّ َءب ّق ِإل َءح ْل ِإّن ِبسسا َءة َءو َءع الّسسسا
َءيسسسٌة ِت َء َءفِح ل َءح َءفاْصسسس ْف َءل الّصسسس َءجِميسسس ْل ِإّن ا َءك *   ّبسسس َءو َءر ُق ُهسسس ّ َءخل ْل ِليسسسُم ا َءع ْل  ا

وإن بالحق إل بينهما وما والرض السموات خلقنا تعالى: {وما يقول  
َءتية} أيِ الساعة َءيسسة, بمسسا أسسساءوا الذين {ليجزيِ بالعدل ل عملسسوا} ال

ً بينهما وما والرض السماء خلقنا تعالى: {وما وقال ظسسن ذلسسك بسساطل
تعسسالى: {أفحسسسبتم النار} وقسسال من كفروا للذين فويل كفروا الذين

ًا خلقناكم أنما ل الحسسق الملك الله * فتعالى ترجعون ل إلينا وأنكم عبث
كائنسسة وأنها الساعة بقيام نبيه أخبر الكريم} ثم العرش رب هو إل إله
لسسه أذاهسسم فسسي المشسسركين عسسن الجميسسل بالصسسفح أمسسره ثسسم محالة ل

فسسسوف سسسلم وقسسل عنهسسم به, كقوله: {فاصفح جاءهم ما وتكذيبهم
القتسسال, وهسسو قبسسل هسسذا وغيرهما: كان وقتادة مجاهد يعلمون} وقال

الهجسسرة. بعسسد شسسرع إنمسسا والقتسسال مكيسسة هسسذه قسسال, فسسإن كمسسا
قسسادر تعالى وأنه للمعاد العليم} تقرير الخلق هو ربك وقوله: {إن  

بما شيء, العليم خلق يعجزه ل الذيِ الخلق فإنه الساعة إقامة على
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الرض, كقسسوله: {أوليسسس أقطار سائر في وتفرق الجساد من تمزق
وهسسو بلسسى مثلهسسم يخلسسق أن علسسى بقادر والرض السموات خلق الذيِ

ًا أراد إذا أمسسره إنمسسا*  العليم الخلق * فيكسسون كسسن لسسه يقسسول أن شسسيئ
}.ترجعسسسون وإليسسسه شسسسيء كسسسل ملكسسسوت بيسسسده السسسذيِ فسسسسبحان

ْد َءق َءل َءو َءك **  َءنا ْي َءت ًا آَ ْبع َءن َءس ِني ّم َءثا َءم ْل َءن ا ُقْرآَ ْل َءم َءوا ِظي َءع ْل َء ا ّدّن *  ل َءك َءتُم ْيسس َءن ْي َءع
َءى َءلسس َءنسسا َءمسسا ِإ ْع ّت ِه َءم ًا ِبسس َءواجسس ُهسسْم َءأْز ْن َء ّم َءزْن َءول ِهسسْم َءتْحسس ْي َءل َءك َءواْخِفسسْض َءع َءحسس َءنا َءج

َءن ِني ْؤِم ُمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس ْل  ِل
العظيم القرآَن آَتيناك وسلم: كما عليه الله صلى لنبيه تعالى يقول  

الفانيسسة الزهسسرة مسسن أهلها به متعنا الدنيا, وزينتها, وما إلى تنظرّن فل
حسرات عليهم نفسك تذهب فيه, ول هم بما تغبطهم فل فيه لنفتنهم

ًا لمن جناحك دينك, {واخفض ومخالفتهم لك تكذيبهم في عليهم حزن
رسول جاءكم جانبك, كقوله: {لقد لهم ألن المؤمنين} أيِ من اتبعك

رءوف بسسالمؤمنين عليكسسم حريسسص عنتسسم مسسا عليسسه عزيسسز أنفسكم من
مسسعود ابسن فقسال ؟ هسي مسا المثساني السبع في اختلف رحيم} وقد

وغيرهسسم: والضسسحاك جسسبير بسسن وسعيد ومجاهد عباس وابن عمر وابن
عمسسران, والنسسساء, والمائسسدة, البقرة, وآَل الطوال, يعنون السبع هي

جسسبير, بسسن وسسسعيد عباس ابن عليه والنعام, والعراف, ويونس, نص
والحكسسام. وقسسال والقصص والحدود الفرائض فيهن سعيد: بين وقال

والعسسسسسسسبر. والخسسسسسسسبر المثسسسسسسسال عبسسسسسسساس: بيسسسسسسسن ابسسسسسسسن
قسسال: قسسال عمسسر أبسسي ابسسن أبسسي, حسسدثنا حاتم: حدثنا أبي ابن وقال  

عمران, والنساء, والمائسسدة, والنعسسام, سفيان: المثاني: البقرة. وآَل
عبسساس: ولسسم ابسسن واحسسدة, قسسال سسسورة وبسسراءة والعراف, والنفسسال

منهسسن موسسسى وسسسلم, وأعطسسي عليه الله صلى النبي إل أحد يعطهن
بسسن سسسعيد عسسن العيسسذار بسسن الوليد عن الحجاج عن هشيم ثنتين, رواه

عسسن جسسبير بسسن سعيد عن البطين مسلم عن العمش عنه. وقال جبير
ًا وسلم عليه الله صلى النبي قال: أوتي عباس ابن المثسساني مسسن سبع

ًا, فلمسسا السلم عليه موسى الطوال, وأوتي ارتفسسع اللسسواح ألقسسى سسست
الطسسوال, ويقسسال: هسسي السسسبع مجاهسسد: هسسي أربع, وقال وبقيت اثنتان

تعسسالى: قوله في مريم أبي بن زياد عن خصيف العظيم. وقال القرآَن
ًا َءأنسسه, وأبشسسر, أجزاء سبعة المثاني} قال: أعطيتك من {سبع آَُمسسْر, و

ابسسن القسسرآَن. رواه بنبسسأ النعم, وأنبئسسك المثال, وأعدد وأنذر, وأضرب
آَيسسات. سسسبع الفاتحة, وهسسي الثاني) أنها (والقول حاتم أبي وابن جرير
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عباس: ابن عباس, قال وابن مسعود وابن وعمر علي عن ذلك ورويِ

َءية هي والبسملة إبراهيسسم قسسال بهسسا, وبسسه الله خصكم السابعة, وقد ال
بسسن وشسسهر مليكسسة أبسسي وابسسن عميسسر بسسن عبيسسد بسسن اللسسه وعبد النخعي

ومجاهسسسسسسسسسسسسد. البصسسسسسسسسسسسسريِ والحسسسسسسسسسسسسسن حوشسسسسسسسسسسسسب
ركعسسة كسسل في يثنين وأنهن الكتاب فاتحة أنهن لنا قتادة: ذكر وقال  

فسسي السسواردة بالحسساديث جريسسر, واحتسسج ابن تطوع, واختاره أو مكتوبة
وللسسه التفسسسير أول فسسي الفاتحة سورة فضائل في قدمناها ذلك, وقد

حسسديثين: (أحسسدهما) قسسال: ههنسسا اللسسه رحمه البخاريِ أورد الحمد, وقد
عبسسد بسسن خسسبيب عسسن شسسعبة غنسسدر, حسسدثنا حدثنا بشار بن محمد حدثنا

بي قال: مر المعلى بن سعيد أبي عاصم, عن بن حفص عن الرحمن
صسسليت حسستى آَتسسه فلم فدعاني أصلي وأنا وسلم عليه الله صلى النبي

أصسسلي, فقسسال: ؟» فقلسست: كنسست تسسأتيني أن منعك فأتيته, فقال: «ما
دعاكم} إذا وللرسول لله استجيبوا آَمنوا الذين أيها {يا الله يقل «ألم

المسسسجد» مسسن أخسسرج أن قبسسل القسسرآَن فسسي سسسورة أعظم أعلمك أل
فقسسال: «{الحمسسد فسسذكرت ليخرج وسلم عليه الله صلى النبي فذهب

أوتيته» (الثسساني) الذيِ والقرآَن المثاني السبع العالمين} هي رب لله
هريسسرة أبسسي عسسن المقبريِ ذئب, حدثنا أبي ابن آَدم, حدثنا قال: حدثنا

ه رسسول قال: قسال عنه الله رضي لم: «أم عليسه اللسه صسلى الل وس
أن فسسي نسسص العظيسسم», فهسسذا والقسسرآَن المثسساني السسسبع هسسي القسسرآَن
غيرهسسا وصسسف ينافي ل العظيم, ولكن والقرآَن المثاني السبع الفاتحة

وصسسف ينافي ل كما الصفة هذه من فيها بذلك, لما الطوال السبع من
ًا, كما بذلك بكماله القرآَن الحسسديث أحسن نزل تعالى: {الله قال أيض

ًا ًا كتاب وجسسه, وهسسو مسسن ومتشسسابه وجسسه من مثاني مثاني} فهو متشابه
ًا, كمسساأنه العظيم القرآَن عسسن سسسئل لمسسا والسسسلم الصسسلة عليسسه أيضسس

ة إلى التقوى, فأشار على أسس الذيِ المسجد َءي نزلست مسجده, وال
إذا عسسداه ما ذكر ينفي ل الشيء ذكر تنافي, فإن قباء, فل مسجد في

مسسا إلسسى عينيك تمدّن أعلم. وقوله: {ل الصفة, والله تلك في اشتركا
ًا به متعنا العظيسم القسسرآَن مسسن اللسه بماآَتساك استغن منهم} أيِ أزواج
عيينسسة ابسسن ذهسسب ههنسسا الفانية, ومسسن والزهرة المتاع من فيه هم عما
أنه بالقرآَن» إلى يتغن لم من منا «ليس الصحيح الحديث تفسير إلى

من المقصود هو ليس ولكن صحيح تفسير عداه, وهو عما به يستغني
التفسسسسسسسسسسير. أول فسسسسسسسسسي تقسسسسسسسسسدم كمسسسسسسسسسا الحسسسسسسسسسديث

عبيدة بن موسى الجراح, حدثنا بن وكيع عن حاتم: ذكر أبي ابن وقال
صسسلى النسسبي صسساحب رافسسع أبسسي قسيط, عن بن الله عبد بن يزيد عن
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ولسسم ضسسيف وسسسلم عليه الله صلى  النبي قال: ضاف وسلم عليه الله
رجل إلى يصلحه, فأرسل شيء وسلم عليه الله صلى النبي عند يكن
ًا للسسه: أسسسلفني رسسسول محمسسد لك «يقول اليهود من هلل إلسسى دقيقسس

وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى النسسبي فسسأتيت برهسسن , إل رجسسب» قسسال: ل
فسسي من وأمين السماء في من لمين إني والله فأخبرته, فقال: «أما

عنسسده مسسن خرجسست إليه» فلما لؤدين باعني أو أسلفني الرض, ولئن
َءية هذه نزلت ًا به متعنا ما إلى عينيك تمدّن { ل ال زهسسرة منهسسم أزواج
َءية, كأنه آَخر الدنيا} إلى الحياة عسسن العسسوفي الدنيا, قال عن يعزيه ال

ّدن {ل عباس ابن لصسساحبه. ما يتمنى أن الرجل عينيك} قال: نهى تم
ًا بسسه متعنسسا مسسا {إلسسى مجاهسسد وقسسال الغنيسساء. منهسسم} هسسم أزواجسس

ُقْل َءو َءي **  ّن َءنا ِإ ِذيُر َءأ ّن ِبيُن ال ْلُم َءمآ ا َءك َءنا *   ْل َءز ْن َءلى َءأ َءن َءع َءتِسِمي ْق ْلُم َءن ا ِذي ّلسس *  ا
ْا ُلسسو َءع َءن َءج ُقسسْرآَ ْل َءن ا َءك ِعِضسسي ّبسس َءر َءو َءف ُهْم *   ّن َءل أ

َء َءنْسسس َءن َءل ِعيسس َءم َءعّمسسا َءأْج ْا *   ُنو َءكسسا
َءن َءمُلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسو ْع  َءي

أنسسا للنسساس: {إنسسي يقسسول أن وسلم عليه الله صلى نبيه تعالى يأمر  
بهم يحل أن أليم عذاب من للناس النذارة, نذير المبين} البين النذير
لرسسسلها, ومسسا المكذبسسة المسسم مسسن تقسسدمهم بمن حل كما تكذيبه على
والنتقسسام. وقسسوله: {المقتسسسمين} أيِ العسسذاب مسسن عليهم الله أنزل

وأذاهم, كقوله وتكذيبهم النبياء مخالفة على تحالفوا المتحالفين, أيِ
ًا تعالى وأهله} لنبيتنه بالله تقاسموا {قالوا إنهم صالح قوم عن إخبار

َءية, أيِ بسسالله {وأقسموا وتحالفوا مجاهد: تقاسموا ليلً, قال نقتلهم ال
مسسن أقسسسمتم تكونسسوا يمسسوت} {أولسسم مسسن اللسسه يبعث ل أيمانهم جهد

َءية برحمسسة} فكسسأنهم اللسسه ينسسالهم ل أقسسسمتم السسذين {أهؤلء قبل} ال
مقتسسسمين, فسسسموا عليه أقسموا إل الدنيا من بشيء يكذبون ل كانوا
السسذين صالح أصحاب أسلم: المقتسمون بن زيد بن الرحمن عبد قال

عسسن موسسسى أبسسي عسسن الصسسحيحين وأهله. وفسسي لنبيتنه بالله تقاسموا
بسسه اللسسه بعثني ما ومثل مثلي قال: «إنما وسلم عليه الله صلى النبي
أنا بعيني, وإني الجيش رأيت إني قوم فقال: يا قومه أتى رجل كمثل
فسسأدلجوا قسسومه مسسن طائفسسة النجسساء, فأطسساعه فالنجسساء العريان النذير

مكسسانهم, فأصسسبحوا منهسسم طائفسسة فنجوا, وكذبه مهلهم على وانطلقوا
واتبسسع أطسساعني مسسن مثل واجتاحهم, فذلك فأهلكهم الجيش فصبحهم

الحسسق. مسسن بسسه جئسست مسسا وكسسذب عصسساني مسسن ومثسسل بسسه جئسست مسسا
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المنزلسسة كتبهسسم جسسزءوا عضسسين} أيِ القسسرآَن جعلوا وقوله: {الذين  

بسسن يعقسسوب البخسساريِ: حسسدثنا ببعض. قال وكفروا ببعض فآمنوا عليهم
ابسسن عسسن جسسبير بسسن سسسعيد عسسن بشسسر أبسسو هشيم, أنبأنا إبراهيم, حدثنا

أجسسزاء جسسزءوه الكتسساب أهل عضين} قال: هم القرآَن {جعلوا عباس
العمش عن موسى بن الله عبيد ببعضه. حدثنا وكفروا ببعضه فآمنوا

عضسسين} قسسال: هسسم القسسرآَن {جعلسسوا عباس ابن ظبيان, عن أبي عن
عبيسسد ببعضسسه. حسسدثنا وكفروا ببعضه فآمنوا أجزاء جزءوه الكتاب أهل
قسسال: عبسساس ابسسن ظبيسسان, عسسن أبي عن العمش عن موسى بن الله

فسسآمنوا أجسسزاء جسسزءوه الكتسساب أهسسل هم عضين} قال القرآَن {جعلوا
عسن العمسسش عسن موسسى بن الله عبيد ببعضه, حدثنا وكفروا ببعضه

المقتسسسمين} قسسال: علسسى أنزلنا {كما قال عباس ابن عن ظبيان أبي
حسساتم: أبسسي ابسسن والنصسسارى. قسسال اليهسسود ببعسسض وكفروا ببعض آَمنوا

جسسبير بسسن وسسسعيد وعكرمسسة والضسسحاك والحسسسن مجاهسسد عسسن ورويِ
عبسساس ابسسن عسسن عكرمسسة عن أبان بن الحكم ذلك, وقال نحو وغيرهم
السسسحر عكرمة: العضسسه عضين} قال: السحر, وقال القرآَن {جعلوا
مجاهسسد: عضسسوه العاضسسهة, وقسسال إنهسسا للساحرة تقول قريش بلسان

الوليسسن, وقسسال أسسساطير كهانسسة, وقسسالوا سسسحر, وقسسالوا أعضاء, قالوا
كسساهن, فسسذلك مجنسسون, وقسسال سسساحر, وقسسالوا بعضسسهم عطسساء: قسسال

وغيسسسسسسسسره. الضسسسسسسسسحاك عسسسسسسسسن رويِ العضسسسسسسسسين, وكسسسسسسسسذا
أو عكرمسسة عسسن محمسسد أبسسي بسسن محمد عن إسحاق بن محمد وقال  

نفسسر إليسسه اجتمسسع المغيسسرة بن الوليد أن عباس ابن عن جبير بن سعيد
م: يسا فقسال الموسسم حضر فيهم, وقد شرف ذا قريش, وكان من له

سسستقدم العسسرب وفسسود الموسم, وإن هذا حضر قد قريش, إنه معشر
ًا فيسسه هذا, فأجمعوا صاحبكم بأمر سمعوا وقد فيه عليكم ًا, رأيسس واحسسد

ًا, ويرد بعضكم فيكذب تختلفوا ول ًا, فقسسالوا: بعضسسه قولكم بعض بعضسس
ًا لنسسا وأقم فقل شمس عبد أبا يا وأنت أنتسسم بسسه, قسسال: بسسل نقسسول رأيسس
بكسساهن, قسسالوا: فنقسسول هو كاهن, قال: ما لسمع, قالوا: نقول قولوا

هسسو شسساعر, قسسال: مسسا بمجنسسون, قسسالوا: فنقسسول هسسو مجنون, قال: ما
نقسسول بساحر, قالوا: فماذا هو ساحر, قال: ما بشاعر, قالوا: فنقول

ًا هسسذا مسسن بقسسائلين أنتسسم لحلوة, فمسسا لقسسوله إن قال: والله ؟ إل شسسيئ
عنسسه ساحر, فتفرقوا هو تقولوا أن القول أقرب باطل, وإن أنه عرف

ًا القسسرآَن جعلسسوا {السسذين فيهسسم اللسسه بسسذلك, وأنسسزل عضسسين} أصسسناف
السسذين النفسسر يعملسسون} أولئسسك كسسانوا عما أجمعين لنسألنهم {فوربك

للسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه. لرسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسول قسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسالوا
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عما أجمعين قوله: {لنسألنهم في عمر ابن عن العوفي عطية وقال  

ه ل يعملسون} قسال: عسن كانوا السرزاق: أنبأنسا عبسد اللسه. وقسال إل إل
تعسسالى: قسسوله فسسي مجاهسسد عسسن سسسليم أبسسي ابسسن هسسو ليث عن الثوريِ

اللسسه, وقسسد إل إله ل يعملون} قال: عن كانوا عما أجمعين {لنسألنهم
مسسن حسساتم أبسسي وابسسن جريسسر وابسسن الموصلي يعلى وأبو الترمذيِ روى

نهيسسك, بسسن بشسسير عسسن سسسليم أبي بن ليث القاضي, عن شريك حديث
لنسسسألنهم {فوربسسك وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى النسسبي عسسن أنسسس عسسن

عسن ليسث عسن إدريسس ابسن اللسه, ورواه إل إله ل أجمعين} قال: عن
ًا, وقال أنس عن بشير أحمد, أبو أحمد, حدثنا جرير: حدثنا ابن موقوف
الترمسسذيِ عكيسسم, قسسال: ورواه بن الله عبد عن هلل عن شريك حدثنا

ًا, وقسسال أنسسس حديث من وغيره مسسسعود: ابسسن هسسو اللسسه عبسسد مرفوعسس
كمسسا القيامة يوم به الله سيخلو إل أحد من منكم ما غيره إله ل والذيِ
؟ بسسي منسسي غرك ماذا آَدم البدر, فيقول: ابن ليلة بالقمر أحدكم يخلو
؟ المرسسسلين أجبسست مسساذا آَدم ابسسن ؟ علمسست فيما عملت ماذا آَدم ابن
قسسوله: {فوربسسك فسسي العاليسسة أبسسي عسسن الربيسسع عن جعفر أبو وقال  

عسسن كلهسم العبساد يعملون} قسسال: يسسأل كانوا عما أجمعين لنسألنهم
المرسلين, وقسسال أجابوا يعبدون, وماذا كانوا القيامة: عما يوم خلتين

أبسسي, حسساتم: حسسدثنا أبسسي ابسسن مالك. وقسسال وعن عملك عن عيينة ابن
حمسسزة أبسسي عسسن الحسسذاء يسسونس الحسسواريِ, حسسدثنا أبي بن أحمد حدثنا

عليسسه اللسسه صلى الله رسول لي قال: قال جبل بن معاذ عن الشيباني
حسستى سسسعيه جميسسع عسسن القيامة يوم يسأل المرء إن معاذ وسلم: «يا

واحسسد القيامسسة يوم ألفينك بأصبعه, فل الطينة فتات عينيه, وعن كحل
ابسسن عسسن طلحسسة أبسسي بسسن علي منك» وقال الله آَتاك بما أسعد غيرك
يعملسسون} ثسسم كانوا عما أجمعين لنسألنهم قوله: {فوربك في عباس

هسسل يسسسألهم جان} قسسال: ل ول إنس ذنبه عن يسأل ل قال: {فيومئذ
وكسسذا كسسذا عملتسسم يقول: لم منهم, ولكن بذلك أعلم لنه ؟ كذا عملتم

؟.

ْع َءد َءفاْصسس َءمسسا **  َءمُر ِب ْؤ ِرْض ُتسس ْعسس َءأ َءن َءعسسِن َءو ِكي ِر ْلُمْشسس ّنسسا ا ِإ َءك *   َءنسسا ْي َءف َءك
َءن ِئي ِز ْه َءت ْلُمْس َءن ا ِذي ّل َءن *  ا ُلو َءع َءع َءيْج ِه َءم ّل ًا ال َءر ِإلـَسسه َءخسس َءف آَ ْو َءسسس َءن َءف ُلسسو َءم ْع * َءي

ْد َءق َءل َءلُم َءو ْع َءك َءن ّن ُق َءأ َءك َءيِضي ْدُر َءما َءص َءن ِب ُلو ُقو ّبْح َءي َءسسس َءف ِد *   َءحْمسس َءك ِب ّبسس ُكسسْن َءر َءو
َءن َءن ّمسسسسس ِدي ْد الّسسسسسساِج ُبسسسسس ْع َءوا َءك *   ّبسسسسس َءى َءر ّتسسسسس َءك َءح َءيسسسسس ِت أ

ْ َءيِقيسسسسسُن َءي ْل  ا
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ًا تعالى يقول   بسسه بعثسسه مسسا بسسإبلغ وسلم عليه الله صلى رسوله آَمر

عبسساس ابن قال به, كما المشركين مواجهة به, وهو والصدع وبإنفاذه
مسسا {افعسسل روايسسة أمضسسه, وفسسي تسسؤمر} أيِ بمسسا قوله: {فاصسسدع في

عبيسسدة أبسسو الصلة. وقسسال في بالقرآَن الجهر مجاهد: هو تؤمر} وقال
وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى النسسبي زال مسسسعود: مسسا بسسن اللسسه عبسسد عسسن

ًا وأصسسحابه. هسسو تسسؤمر}, فخسسرج بمسسا {فاصسسدع نزلسست حسستى مسسستخفي
بلسسغ المسسستهزئين} أيِ كفيناك * إنا المشركين عن وقوله: {وأعرض

أن يريسسدون السسذين المشسسركين إلسسى تلتفت ربك, ول من إليك أنزل ما
ّدوا الله آَيات عن يصدوك للسسه فسسإن تخفهم فيدهنون} ول تدهن لو {و
مسسا بلسسغ الرسسسول أيهسسا تعالى: {يا منهم, كقوله وحافظك إياهم كافيك
مسسن يعصمك والله رسالته بلغت فما تفعل لم وإن ربك من إليك أنزل

النسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساس}.
السسسكن, بسسن محمسسد بسسن يحيسسى البزار: حدثنا بكر أبو الحافظ وقال  

درهسسم, بسسن يزيسسد عن كهمس بن عون إدريس, حدثنا بن حدثناإسحاق
ًا قسال: سسمعت أنسس عسن َءيسة, {إنسا هسذه فسي يقسول أنسس كفينساك ال

ًا الله مع يجعلون الذين المستهزئين اللسسه رسسسول آَخر} قسسال: مسسر إله
قسسال: جبريسسل, أحسسسبه فجسساء بعضسسهم فغمسسزه وسسسلم عليه الله صلى

بسسن محمسسد فمسساتوا. قسسال الطعنة كهيئة أجسادهم في فغمزهم, فوقع
عسسن رومسسان بسسن يزيسسد حسسدثني كمسا المستهزئين عظماء إسحاق: كان

قسسومهم فسسي وشسسرف أسنان ذويِ نفر, وكانوا خمسة الزبير بن عروة
, زمعسسة أبي المطلب بن السود قصي بن العزى عبد بن أسد بني من
لمسسا عليسسه دعسسا قسسد بلغنسسي فيما وسلم عليه الله صلى الله رسول كان
بصسسره, وأثكلسسه أعسسم واسسستهزائه, فقسسال: «اللهسسم أذاه مسسن يبلغه كان

منسساف عبسسد بسسن وهب بن يغوث عبد بن السود زهرة بني ولده» ومن
عمسسر بسسن اللسسه عبسسد بن المغيرة بن الوليد مخزوم بني زهرة, ومن بن
لسسؤيِ بسسن كعسسب بسسن هصيص بن عمرو ابن سهم بني مخزوم, ومن بن

بن الحارث خزاعة سعد, ومن بن سعيد بن هشام بن وائل بن العاص
سسس. فلمسسا ملكان بن عمرو س بن عبد بن الحارث بن عمرو بن الطلطلة

الستهزاء وسلم عليه الله صلى الله برسول وأكثروا الشر في تمادوا
* إنسسا المشسسركين عسسن وأعسسرض تسسؤمر بمسسا تعالى: {فاصدع الله أنزل

يعلمسسسسسون}. فسسسسسسوف قسسسسسوله إلسسسسسى المسسسسسستهزئين كفينسسسسساك
أو الزبيسسر بن عروة عن رومان بن يزيد إسحاق: فحدثني ابن وقال  

وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسول أتى جبريل العلماء,أن من غيره
وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسول وقام , فقام بالبيت يطوف وهو
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بطنه, فاستسسسقى إلى فأشار يغوث عبد بن السود به جنبه, فمر إلى

كعسسب بأسسسفل جسسرٍح أثسسر إلى المغيرة, فأشار بن الوليد به بطنه, ومر
مسسر أنسسه إزاره, وذلسسك يجسسز بسنتين, وهو ذلك قبل أصابه رجله, وكان

ً يريش خزاعة من برجل فخسسدش بسسإزاره نبله من سهم له, فتعلق نبل
العسساص بسسه فقتله, ومر به بشيء, فانتفض الخدش, وليس ذلك رجله

الطسسائف, يريد له حمار على فخرج قدمه أخمص إلى وائل, فأشار بن
الحارث به فقتلته, ومر قدمه أخمص في فدخلت شبرقة على فربض

ًا فسسسامتخط رأسسسسه إلسسسى فأشسسسار الطلطلسسسة بسسسن فقتلسسسه. قيحسسس
رجل, عسسن عن محمد أبي بن محمد إسحاق: حدثني بن محمد قال  
جمعهسسم, السسذيِ وهسسو المغيسسرة بسسن الوليد رأسهم قال: كان عباس ابن

إسسسحاق بسسن محمد سياق نحو وعكرمة جبير بن سعيد عن وهكذارويِ
ًا أن بطسوله, إل عسروة عسن يزيسد به, عسن بسن يقسول: الحسارث سسعيد

هسسو الزهسسريِ: وصسسدقا قيس. قسسال بن الحارث يقول غيطلة, وعكرمة
وقتادة ومقسم مجاهد عن رويِ غيطلة, وكذا قيس, وأمه بن الحارث

سبعة, والمشسسهور الشعبي: كانوا خمسة. وقال كانوا أنهم واحد وغير
ًا اللسسه مع يجعلون الول: وقوله: {الذين يعلمسسون} فسسسوف آَخسسر إلهسس

ًا للسسسه مسسسع جعسسسل لمسسسن أكيسسسد ووعيسسسد شسسسديد تهديسسسد آَخسسسر. معبسسسود
ربك بحمد فسبح يقولون بما صدرك يضيق أنك نعلم وقوله: {ولقد  

أذاهم من لك يحصل أنك محمد يا لنعلم وإنا الساجدين} أيِ من وكن
رسسالة إبلغسك عن يثنينك ول ذلك يهيدنك فل وانقباض صدر ضيق لك

اللسسه بسسذكر عليهسسم, فاشسستغل وناصسسرك كافيسسك فإنه عليه الله, وتوكل
قسسال: {فسسسبح الصسسلة, ولهسذا هسي السستي وعبسسادته وتسبيحه وتحميده

رواه السسذيِ الحسسديث فسسي جسساء السسساجدين}. كمسسا من وكن ربك بحمد
صسالح بسسن معاويسة مهسسديِ, حسسدثنا بن الرحمن عبد أحمد: حدثنا المام

رسول سمع أنه هّمار بن نعيم عن مرة بن كثير عن الزاهرية أبي عن
تعجسسز ل آَدم ابن يا تعالى الله يقول: «قال وسلم عليه الله صلى الله
والنسائي داود أبو آَخره» ورواه أكفك النهار أول من ركعات أربع عن
ه رسسول كسان بنحسوه, ولهسذا مرة بن كثير عن مكحول حديث من الل

صسسسسسسلى. أمسسسسسسر حزبسسسسسسه إذا وسسسسسسسلم عليسسسسسسه اللسسسسسسه صسسسسسسلى
سسسالم: البخاريِ: قال اليقين} قال يأتيك حتى ربك وقوله: {واعبد  

ابسسن قسسال عمسسر, كمسسا بسسن اللسسه عبسسد بسسن سالم هو هذا الموت, وسالم
سسسفيان, عسسن سسسعيد بسسن يحيسسى بشسسار, حسسدثنا بسسن محمد جرير: حدثنا

ربسك {واعبسسد اللسه عبسد بسسن سالم عن الرحمن عبد  بن طارق حدثني
وقتسسادة والحسن مجاهد قال اليقين} قال: الموت, وهكذا يأتيك حتى
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تعسسالى قوله ذلك على وغيره, والدليل أسلم بن زيد بن الرحمن وعبد

ًا نطعم نك * ولم المصلين من نك {لم قالوا أنهم النار أهل عن إخبار
* السسدين بيسسوم نكسسذب * وكنسسا الخائضسسين مسسع نخوض * وكنا المسكين

بسسن خارجسسة عسسن الزهسسريِ حديث من الصحيح اليقين} وفي أتانا حتى
صسسلى اللسسه رسسسول أن النصسسار مسسن امرأة العلء أم ثابت, عن بن زيد
أم مات, قالت وقد مظعون بن عثمان على دخل لما وسلم عليه الله

الله, أكرمك لقد عليك السائب, فشهادتي أبا عليك الله العلء: رحمة
أكرمسسه اللسسه أن يدريك وسلم: «وما عليه الله صلى الله رسول فقال

فقسسد هسسو فقسسال: «أمسسا ؟ اللسسه, فمسسن رسول يا وأمي ؟» فقلت: بأبي
َءية بهذه الخير» ويستدل له لرجو اليقين, وإني جاءه وهي الكريمة ال

كالصسسلة العبسسادة أن اليقيسسن} علسسى يأتيسسك حسستى ربسسك قوله: {واعبسسد
ًا, فيصلي عقله دام ما النسان على واجبة ونحوها حسساله. بحسسسب ثابت

عنهما الله رضي حصين بن عمران عن البخاريِ صحيح في ثبت كما  
ًا, فسسإن قسسال: «صسسل وسسسلم عليسسه اللسسه صلى الله رسول أن لسسم قائمسس

ًا, فسسإن تستطع علسسى بهسسا جنسسب» ويسسستدل فعلسسى تسسستطع لسسم فقاعد
المعرفة, فمسستى باليقين المراد أن إلى الملحدة من ذهب من تخطئة
كفسسر عنسسدهم, وهسسذا التكليسسف عنسسه سسسقط المعرفة إلى أحدهم وصل

أعلسسم وأصسسحابهم هسسم كسسانوا السلم عليهم النبياء وجهل, فإن وضلل
التعظيسسم, مسسن يسسستحق وصسسفاته, ومسسا بحقوقه وأعرفهم بالله الناس
الخيسسرات فعسسل علسسى ومواظبة عبادة الناس وأكثر أعبد هذا مع وكانوا

قسسدمناه, وللسه الموت, كما ههنا باليقين المراد الوفاة, وإنما حين إلى
والتوكل, وهو الستعانة وعليه الهداية على لله والمنة, والحمد الحمد

كريسسم.  جسسواد وأحسنها, فإنه الحوال أكمل على يتوفانا أن المسؤول
.العسسسالمين رب للسسسه الحجسسسر, والحمسسسد سسسسورة تفسسسسير آَخسسسر  

النحسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسل سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسورة
ِم  ِه ِبْسسسسسسسسسسسس ّلسسسسسسسسسسس ِم الّرْحمـَسسسسسسسسسسسِن ال  الّرِحيسسسسسسسسسسس

َءى َءتسس َءأ ِه َءأْمسسُر **  ّلسس َء ال ُه َءفل ُلو ْعِج َءت َءنُه َءتْسسس َءحا ْب َءى ُسسس َءل َءعسسا َءت َءن َءعّمسسا َءو ُكو ِر  ُيْشسس
ًا ودنوها الساعة اقتراب عن تعالى يخبر   الدال الماضي بصيغة معبر

حسسابهم للنساس محالسة, كقسوله: {اقسترب ل والوقسوع التحقيق على
القمسسر}. وانشق الساعة معرضون}, وقال: {اقتربت غفلة في وهم

أن تستعجلوه, يحتمل فل تباعد ما قرب تستعجلوه} أيِ وقوله: {فل
العسسذاب, وكلهمسسا علسسى يعسسود أن اللسسه, ويحتمسسل علسسى الضسسمير يعود
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مسسسمى أجسسل ولسسول بالعسسذاب تعالى: {ويستعجلونك قال متلزم, كما

* يسسستعجلونك يشسسعرون ل وهسسم بغتسسة وليسسأتينهم العسسذاب لجسساءهم
فسسي الضسسحاك ذهسسب بالكسسافرين} وقسسد لمحيطسسة جهنسسم وإن بالعسسذاب

َءية هذه تفسير اللسسه} أمسسر قوله: {أتسسى في عجيب, فقال قول إلى ال
ًا نعلم فقال: ل جرير ابن رده وحدوده, وقد فرائضه أيِ اسسستعجل أحد

اسسستعجلوه العسسذاب, فسسإنهم بخلف وجودها قبل وبالشرائع بالفرائض
ًا كونه قبل ًا, قلسست: كمسسا استبعاد بهسسا تعسسالى: {يسسستعجل قسسال وتكذيب

الحسسق, أنها ويعلمون منها مشفقون آَمنوا بها, والذين يؤمنون ل الذين
بعيسسسسد}. ضسسسسلل لفسسسسي السسسسساعة فسسسسي يمسسسسارون السسسسذين إن أل
عياش, بن بكر أبي آَدم, عن بن يحيى عن حاتم: ذكر أبي ابن وقال  

علقمة, بن كعب شعبة, عن بن المغيرة مولى الله عبد بن محمد عن
الله رسول قال: قال عامر بن عقبة حجيرة, عن بن الرحمن عبد عن

مسسن سوداء سحابة الساعة عند عليكم وسلم: «تطلع عليه الله صلى
فيها: مناد يناديِ ثم السماء في ترتفع تزال الترس, فما مثل المغرب

سسسمعتم, فمنهسسم بعض: هسسل على بعضهم الناس أيهاالناس, فيقبل يا
النسساس, أيهسسا الثانيسسة: يسسا ينسساديِ يشك, ثسسم من يقول: نعم, ومنهم من

ينسساديِ سمعتم, فيقولون: نعسسم, ثسسم لبعض: هل بعضهم الناس فيقول
اللسسه رسسسول تسسستعجلوه» قسسال فل اللسسه أمر أتى الناس أيها الثالثة: يا

لينشسسران الرجليسسن بيده, إن نفسي الذيِ وسلم: «فو عليه الله صلى
ًا, وإن يطويانه فما الثوب فيسسه يسسسقي فمسسا حوضسسه ليمسسدن الرجل أبد
ًا ًا, وإن شيئ ًا يشربه فما ناقته ليحلب الرجل ابد ويشسستغل سسس قسسال س أبد

معسسه وعبسسادتهم غيسسره به شركهم عن نفسه نزه تعالى إنه الناس» ثم
ًا وتقدس والنداد, تعالى الوثان من سواه ما ًا, وهسسؤلء علو هسسم كسسبير

يشسسركون}. عمسسا وتعسسالى فقسسال: {سسسبحانه بالسسساعة المكسسذبون

َءنّزُل ُي َءة **  َءك ِئ َءملَ ْل ْلّروِح ا ِه ِمْن ِبا ِر َءى َءأْم َءل ُء َءمن َءع َءشآ ِه ِمْن َءي ِد َءبا ْا َءأْن ِع َءو ِذُر ْن َءأ

ّنسسسسسسسسسسسسسسسُه َء َءأ َءه ل َءلـَسسسسسسسسسسسسسسس ّ ِإ ْا ِإل َءنسسسسسسسسسسسسسسس ُقوِن َءأ ّت  َءفسسسسسسسسسسسسسسسا
الوحي, كقوله: {وكذلك بالروح} أيِ الملئكة تعالى: {ينزل يقول  

ًا إليك أوحينا اليمان, ولكن ول الكتاب ما تدريِ كنت ما أمرنا من روح
ًا جعلناه يشسساء مسسن عبادنا} وقوله: {علسسى من نشاء من به نهديِ نور

يجعسسل حيسسث أعلسسم تعسسالى: { اللسسه قال النبياء, كما عباده} وهم من
ً الملئكسسة مسسن يصطفي وقال: { الله}, رسالته النسساس} ومسسن رسسسل

يسسوم لينسذر عبسساده مسسن يشسساء مسن على أمره من الروح وقال: {يلقي
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الملسسك لمسسن شسسيء منهسسم الله على يخفى ل بارزون هم * يوم التلق

إله ل {أنه لينذروا أنذروا} أيِ القهار}. وقوله: {أن الواحد اليوم, لله
غيسسريِ. وعبسسد أمسسريِ خسسالف لمسسن عقوبسستي فسساتقوا فسساتقون}أيِ أنا إل

َءق َءلسس َءخ َءواِت **  َءما َءض الّسسس ّق َءوالْر َءح ْل َءى ِبسسا َءل َءعسسا َءن َءعّمسسا َءت ُكو ِر َءق ُيْشسس َءلسس َءخ   *
َءن َءسسسسسسسا ْن ِل ٍة ِمسسسسسسن ا َءفسسسسسس ْط َءذا ّن ِإ َءو َءفسسسسسس ِبيسسسسسسٌن َءخِصسسسسسسيٌم ُهسسسسسس  ّم

السسسموات, والعسسالم وهسسو العلسسويِ العسسالم خلقسسه عسسن تعالى يخبر   
{ بل للعبث ل بالحق مخلوق ذلك حوت, وأن بما الرض وهو السفلي
بالحسسسنى} ثسسم أحسنوا الذين ويجزيِ عملوا بما أساءوا الذين ليجزيِ

وحسسده بالخلق المستقل غيره, وهو معه عبد من شرك عن نفسه نزه
علسسى نبسسه لسسه, ثسسم شريك ل وحده يعبد أن يستحق له, فلهذا شريك ل

ودرج اسسستقل ضسسعيفة, فلمسسا مهينة أيِ نطفة من النسان جنس خلق
ليكون خلق إنما رسله, وهو ويحارب ويكذبه تعالى ربه يخاصم هو إذا

ًا ًا, كقوله ل عبد ًا المسساء من خلق الذيِ تعالى: {وهو ضد فجعلسسه بشسسر
ًا ًا نسب ًا ربك وكان وصهر ينفعهسسم ل مسسا اللسسه دون من * ويعبدون قدير

ًا}. وقوله: {أو ربه على الكافر وكان يضرهم ول النسان ير لم ظهير
ً لنسسا * وضسسرب مسسبين خصسسيم هو فإذا نطفة من خلقناه أنا ونسسسي مثل

أول أنشأها الذيِ يحييها * قل رميم وهي العظام يحيي من قال خلقه
وابسسن أحمد المام رواه الذيِ الحديث عليم} وفي خلق بكل وهو مرة

عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول قال: بصسسق جحاش بن بسر عن ماجه
وقد تعجزني أنى آَدم تعالى: ابن الله قال: «يقول كفه, ثم في وسلم
برديسسك بيسسن مشسسيت فعسسدلتك سسسويتك إذا حسستى هسسذه مثل من خلقتك

قلسست الحلقسسوم بلغسست إذا حسستى ومنعسست فجمعسست وئيسسد منسسك وللرض
الصسسسسسسسسسسسسسسسسسسدقة». أوان أتصسسسسسسسسسسسسسسسسسسدق, وأنسسسسسسسسسسسسسسسسسسى

َءم َءعا ْن َءوال َءها **  َءق َءل ُكْم َءخ َءها َءل ٌء ِفي ُع ِدْف ِف َءنا َءم َءها َءو ْن َءن َءوِم ُلو ُك ْأ ُكسْم َءتس َءل َءو َءهسا *   ِفي
َءماٌل َءن َءج َءن ِحي ِريُحو َءن ُت َءن َءوِحي َءرُحو َءتْحِمسسُل َءتْس َءو ُكْم *   َءل َءقسسا ْث َءى َءأ َءلسس ٍد ِإ َءلسس ّلسسْم َءب

ْا ُنسسسو ُكو ِه َءت ِغي ِل ّ َءبسسسا ّق ِإل ُفسسسِس ِبِشسسس ُكسسسْم ِإّن الن ّب ُؤوٌف َءر َءر  ّرِحيسسسٌم َءلسسس
والبقر البل وهي النعام من لهم خلق بما عباده على تعالى يمتّن   

جعسسل أزواج, وبمسسا ثمانيسسة إلسسى النعسسام سورة في فصلها والغنم, كما
وأوبارهاوأشسسعارها أصسسوافها مسسن والمنسسافع المصسسالح مسسن فيهسسا لهسسم

أولدهسسا, ومسسا مسسن ويأكلون يشربون ألبانها ويفترشون, ومن يلبسون
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حيسسن جمسسال فيها قال: {ولكم الزينة, ولهذا وهو الجمال من فيها لهم

ًا رجوعها وقت تريحون} وهو أمسسده تكسسون فإنهسسا المرعسسى مسسن عشسسي
ًا وأعظمه خواصر غسسدوة تسرحون} أيِ {وحين أسنمة وأعله ضروع

الثقيلسسة الحمسسال أثقالكم} وهسسي {وتحمل المرعى إلى تبعثونها حين
بشسق إل بسالغيه تكونسوا لسم بلسد {إلى وحملها نقلها عن تعجزون التي

مجسسرى جسسرى وما والتجارة والغزو والعمرة الحج في النفس} وذلك
وتحميسسل, كقسسوله: ركسسوب مسسن الستعمال أنواع في ذلك, تستعملونها

منافع فيها ولكم بطونها في مما نسقيكم لعبرة النعام في لكم {وإن
تعسسالى: تحملسسون}, وقسسال الفلسسك وعلسسى وعليهسسا تسسأكلون ومنها كثيرة
فيهسسا * ولكسسم تسسأكلون ومنها منها لتركبوا النعام لكم جعل الذيِ {الله
تحملسسون الفلك وعلى وعليها صدوركم في حاجة عليها ولتبلغوا منافع

تعسداد بعسد ههنسا قسال تنكسرون}, ولهسذا الله آَيات فأيِ آَياته * ويريكم
هسسذه لكسسم قيسسض الذيِ ربكم رحيم} أيِ لرءوف ربكم {إن النعم هذه

عملسست ممسسا لهسسم خلقنسسا أنا يروا لم لكم, كقوله: {أو وسخرها النعام
ًا أيدينا ومنهسسا ركسسوبهم فمنهسسا لهسسم * وذللناهسسا مسسالكون لهسسا فهم أنعام

* تركبسسون مسسا والنعسسام الفلسسك مسسن لكسسم ؟}, وقسسال: {وجعسسل يأكلون
وتقولسسوا عليه استويتم إذا ربكم نعمة تذكروا ثم ظهوره على لتستووا
ربنسسا إلسسى * وإنسسا مقرنيسسن لسسه كنسسا ومسسا هسسذا لنسسا سسسخر السسذيِ سسسبحان

ثيسساب, {ومنسسافع} دفسسء} أيِ فيها عباس: {لكم ابن لمنقلبون} قال
السسرزاق: أخبرنسسا عبسسد والشسسربة. وقسسال الطعمسسة مسسن بسسه تنتفعون ما

نسسسل ومنافع عباس: دفء ابن عكرمة, عن عن سماك عن إسرائيل
مركب ينسج, ومنافع لباس أيِ دفء فيها مجاهد: لكم دابة. وقال كل

ومنفعة لباس فيها ومنافع, يقول: لكم قتادة: دفء ولبن. وقال ولحم
متقاربسسة. بألفسساظ المفسسسرين مسسن واحسسد غيسسر قسسال وبلغسسة, وكسسذا

َءل ْي َءخ ْل َءوا َءل **  َءغا ِب ْل َءر َءوا َءحِميسس ْل َءهسسا َءوا ُبو َءك َءتْر َءنسسًة ِل ِزي ُق َءو ُلسس َءيْخ َء َءمسسا َءو َءن ل َءلُمسسو ْع  َءت
عليهم, وهسسو به يمتن لعباده وتعالى تبارك خلق مما آَخر صنف هذا  

أكسسبر بهسسا, وذلسسك والزينسسة للركوب جعلها التي والحمير والبغال الخيل
مسسن بالسسذكر, اسسستدل النعام, وأفردها من فصلها منها, ولما المقاصد

مسسا علسسى بذلك الخيل لحوم تحريم إلى ذهب ممن العلماء من استدل
الفقهسساء من وافقه ومن الله رحمه حنيفة أبي فيها, كالمام إليه ذهب
السسسنة بسه ثبتسست حسسرام, كمسا وهسسي والحميسسر بالبغال قرنها تعالى بأنه

جريسسر: بسسن جعفر أبو المام روى العلماء.وقد أكثر إليه النبوية, وذهب
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يحيسسى الدستوائي, حسسدثنا هشام علية, أنبأنا ابن يعقوب, حدثنا حدثني

يكسسره كسسان أنسسه عباس ابن علقمة, أّن بن نافع مولى عن كثير أبي بن
تعالى:{والنعسسام الله يقول: قال والحمير, وكان والبغال الخيل لحوم
للكسسل,{والخيسسل تسسأكلون} فهسسذه ومنهسسا ومنافع دفء فيها لكم خلقها

طريسسق مسسن رويِ للركسسوب, وكسسذا لتركبوهسسا} فهسسذه والحمير والبغال
بن الحكم ذلك مثل بمثله, وقال عباس ابن عن وغيره جبير بن سعيد
ًا عتيبة فسسي أحمسسد المام رواه بحديث عنه, واستأنسوا الله رضي أيض

بسسن ثسسور الوليد, حسسدثنا بن بقية ربه, حدثنا عبد بن يزيد مسنده: حدثنا
عسسن أبيسسه , عسسن يكسسرب معسسد بسسن المقدام بن يحيى بن صالح عن يزيد
اللهصسسلى رسسسول قسسال: نهسسى عنه الله رضي الوليد بن خالد عن جده
أبسسو والحميسسر. وأخرجسسه والبغال الخيل لحوم أكل عن وسلم عليه الله
وفيه المقدام بن يحيى بن صالح حديث من ماجه وابن والنسائي داود

كلم.
ًا أحمد ورواه   فقسال: منسه وأدل هسذا مسن بأبسسط آَخر وجه من أيض

بسسن سسسليمان حرب, حدثنا بن محمد الملك, حدثنا عبد بن أحمد حدثنا
معسسد بسسن المقسسدام جسسده عسسن المقسسدام بسسن يحيى بن صالح سليم, عن

إلسسى أصسسحابنا الصسسائفة, فقسسرم الوليسسد بسسن خالد مع قال: غزونا يكرب
حسستى وقلسست: مكسسانكم إليهم, فحبلوها فدفعتها رمكة فسألوني اللحم

ًا آَتي صسسلى اللسسه رسسسول مع فسألته, فقال: غزونا فأتيته فأسأله خالد
فسسأمرني يهسسود حظسسائر في الناس فأسرع خيبر غزوة وسلم عليه الله
قسسال: «أيهسسا مسسسلم, ثسسم إل الجنسسة يدخل جامعة, ول الصلة أناديِ أن

أمسسوال تحسسل ل يهسسود, أل حظسسائر فسسي أسسسرعتم قسسد النسساس: إنكسسم
وبغالهسسا, وخيلها الهلية التن لحوم عليكم وحرام بحقها إل المعاهدين

هسسي الطيسسر» والرمكسسة من مخلب ذيِ السباع, وكل من ناب ذيِ وكل
ليسسذبحوها, والحظسسائر الحبسسل فسسي أوثقوهسسا أيِ حبلوها الحجرة, وقوله

إعطسسائهم بعسسد وقع الصنيع هذا العمران, وكأن من القريبة والبساتين
لكان الحديث هذا صح أعلم, فلو الشطر,والله على ومعاملتهم العهد
ًا الصسسحيحين فسسي ثبسست مسسا يقاوم ل الخيل, ولكن لحوم تحريم في نص
عن وسلم عليه الله صلى الله رسول قال: نهى الله عبد بن جابر عن

الخيسسسسسسل. لحسسسسسسوم فسسسسسسي الهليسسسسسسة, وأذن الحمسسسسسسر لحسسسسسسوم
مسلم شرط على منهما كل بإسنادين داود وأبو أحمد المام ورواه  

رسسسول والحمير, فنهانسسا والبغال الخيل خيبر يوم قال: ذبحنا جابر عن
الخيسسل. عسسن ينهنسسا ولم والحمير البغال عن وسلم عليه الله صلى الله

قسسالت: عنهمسسا اللسسه رضي بكر أبي بنت أسماء عن مسلم صحيح وفي
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ًا وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسول عهد على نحرنا فأكلنسساه فرسسس
جمهسسور صسار ذلسك وأثبسست, وإلسسى وأقسوى أدل بالمدينسة, فهسسذه ونحن

والخلسسف, السسسلف وأكسسثر وأصسسحابهم وأحمد والشافعي مالك العلماء
عن مليكة أبي ابن عن جريج ابن الرزاق: أنبأنا عبد أعلم. وقال والله
بسسن لسسسماعيل اللسسه وحشسسية, فسسذللها الخيسسل قسسال: كسسانت عباس ابن

اللسسه أن إسسسرائيلياته فسسي منبه بن وهب السلم, وذكر عليهما إبراهيم
جسسواز علسسى النسسص دل أعلم. فقسسد الجنوب, والله ريح من الخيل خلق

صسسلى اللسسه رسسسول إلى أهديت البغال, وقد ومنها الدواب هذه ركوب
الحمسسر إنسسزاء عسسن نهسسى قسسد أنسسه مع يركبها فكان بغلة وسلم عليه الله
بسسن محمسسد أحمسسد: حسسدثني المسسام النسل. قال ينقطع لئل الخيل على

قسسال: الكلسسبي دحيسسة عسسن الشعبي عن حذيفة آَل من عمر عبيد, حدثنا
ًا لسسك الله, ألأحمل رسول يا قلت ً لسسك فتنتسسج فسسرس علسسى حمسسار بغل

يعلمسسسسون». ل السسسسذين ذلسسسسك يفعسسسسل قسسسسال: «إنمسسسسا ؟ فتركبهسسسسا

َءى َءل َءع َءو ِه **  ّل ُد ال ِبيِل َءقْص َءهسسا الّس ْن ِئٌر َءوِم ْو َءجسسآ َءلسس َءء َءو ُكْم َءشسسآ َءدا َءهسس َءن َءل ِعيسس َءم  َءأْج
الحسية, نبه السبل في عليه يسار ما الحيوانات من تعالى ذكر لما  

ًا المعنوية الطرق على مسسن العبسسور القسسرآَن فسسي يقع ما الدينية, وكثير
تعسسالى: الدينيسسة, كقسسوله النافعسسة المعنويسسة المسسور إلى الحسية المور

أنزلنا قد آَدم بني تعالى: {يا التقوى}, وقال الزاد خير فإن {وتزودوا
ًا عليكم ًا سوآَتكم يواريِ لباس خيسسر} ولمسسا ذلسسك التقوى ولباس وريش

السستي وغيرهسسا النعسسام مسسن الحيوانسسات السسسورة هسسذه فسسي تعسسالى ذكر
البلد إلى أثقالهم صدورهم, وتحمل في حاجة عليها ويبلغون يركبونها

السستي الطسسرق ذكسسر فسسي الشسساقة, شسسرع والسسسفار البعيسسدة والمسساكن
فقسسال: إليسسه موصسسلة هسسي مسسا منها الحق أن فبين, إليه الناس يسلكها

ًا صسراطي هسذا {وأن السسبيل} كقسوله قصسسد اللسه {وعلسى مسستقيم
هسسذا سسسبيله} وقسسال: {قسسال عن بكم فتفرق السبل تتبعوا ول فاتبعوه

}.مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسستقيم علسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسّي صسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسراط
السسسبيل} قسسال: طريسسق قصسسد اللسسه قوله: {وعلى في مجاهد قال  

السسسبيل} السسسلم. قصد الله السديِ, {وعلى الله, وقال على الحق
السسسبيل} قصسسد اللسسه قوله: {وعلى في عباس ابن عن العوفي وقال

بن علي روى والضللة. وكذا الهدى يبين البيان, أيِ الله يقول: وعلى
أقسوى ههنسسا مجاهسد والضحاك, وقسسول قتادة عنه, وكذاقال طلحة أبي
ًا ثسسم أن أخبر تعالى السياق, لنه حيث من إليسه, فليسسس تسسسلك طرقسس
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ورضسسيها, شسسرعها السستي الطريسسق وهي الحق طريق إل منها إليه يصل
تعالى: {ومنها قال مردودة, ولهذا فيها والعمال مسدودة عداها وما

وغيسسره: هسسي عبسساس ابسسن الحسسق. قسسال عسسن زائغ مائل حائد جائر} أيِ
َءراء المختلفسسة الطسسرق والنصسسرانية كاليهوديسسة المتفرقسسة والهسسواء وال

ك أن تعالى أخبر جائر} ثم {ومنكم مسعود ابن والمجوسية, وقرأ ذل
أجمعيسسن} لهسسداكم شسساء ومشيئته, فقسسال: {ولسسو قدرته عن كائن كله
َءمسسن ربك شاء تعالى: {ولو قال كما ًا} كلهسسم الرض فسسي مسسن ل جميعسس

إل مختلفين يزالون ول واحدة أمة الناس لجعل ربك شاء وقال: {ولو
الجنسسة مسسن جهنم لملن ربك كلمة وتمت خلقهم ولذلك ربك رحم من

أجمعيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسن}. والنسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساس

َءو ُه ِذيِ **  ّل َءل ا َءز ْن َءن َءأ ِء ِم َءما ًء الّس ُكسم َءمآ ْنسُه ّل َءراٌب ّم ْنسُه َءشس َءجٌر َءوِم ِه َءشس ِفيس
َءن ِبُت ُتِسيُمو ُين ُكْم *   ِه َءل َءع ِب َءن الّزْر ُتو ْي َءل َءوالّز ّنِخي َءب َءوال َءنا ْع ُكسسّل َءوِمسسن َءوال

َءراِت َءمسسسسسسس ّث َءك ِفسسسسسسسي ِإّن ال ِلسسسسسسس َءيسسسسسسسًة َءذ َء ٍم ل ْو َءقسسسسسسس َءن ّل ّكسسسسسسسُرو َءف َءت  َءي
ذكر في شرع والدواب النعام من عليهم به أنعم ما تعالى ذكر لما  

فيسسه لهسسم ممسسا العلسسو وهسسو السسسماء من المطر إنزال في عليهم نعمته
ًا جعلسسه شراب} أيِ منه ولنعامهم, فقال: {لكم لهم ومتاع بلغة عسسذب
ً ًا يجعلسه شرابه, ولسم لكم يسوغ زلل ًا ملحس فيسه شسجر {ومنسه أجاجس

ًا منه لكم وأخرج تسيمون}: أيِ قسسال أنعامكم. كمسسا فيه ترعون شجر
فيسسه قسسوله فسسي زيسسد وابسسن وقتسسادة والضسسحاك وعكرمسسة عبسساس ابسسن

السسسائمة, والسسسوم: الرعسسي. وروى البسسل ومنه ترعون تسيمون, أيِ
قبسسل السسسوم عن نهى وسلم عليه الله صلى الله رسول أن ماجه ابن

الشسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسمس. طلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسوع
كسسل ومسسن والعناب والنخيل والزيتون الزرع به لكم وقوله: {ينبت  

اختلف علسسى الواحسسد المسساء بهسسذا الرض مسسن يخرجهسسا الثمسسرات} أيِ
فسسي قسسال: {إن وأشكالها, ولهسسذا وروائحها وألوانها وطعومها صنوفها

َءية ذلك اللسسه, كمسسا إل إله ل أنه على وحجة دللة يتفكرون} أيِ لقوم ل
ماء السماء من لكم وأنزل والرض السموات خلق أّمن: {تعالى قال

مسسع أإلسسه ؟ شسسجرها تنبتسسوا أن لكسسم كان ما بهجة ذات حدائق به فأنبتنا
:)تعسسسسسالى قسسسسسال يعسسسسسدلون}, ثسسسسسم قسسسسسوم هسسسسسم بسسسسسل ؟ اللسسسسسه
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َءر َءسّخ َءو ُكُم **  َءل َءل ْي ّل َءر ال َءهسسا ّن ْل َءس َءوا َءر َءوالّشسسْم َءمسس َءق ْل ّنُجسسوُم َءوا ْل َءراٌت َءوا َءسسسّخ ُم

ِه ِر َءأْم َءك ِفي ِإّن ِب ِل َءياٍت َءذ َء ٍم ل ْو َءقسس َءن ّل ُلسسو ِق ْع َءمسسا َءي َءو َءأ *   َءر ُكسسْم َءذ الْرِض ِفسسي َءل
ًا ِلفسسسسس َءت ُنُه ُمْخ َءوا ْلسسسسس َءك ِفسسسسسي ِإّن َءأ ِلسسسسس َءيسسسسسًة َءذ َء ٍم ل ْو َءقسسسسس َءن ّل ّكُرو ّذ  َءيسسسسس

الليل تسخيره في الجسام ومننه العظام آَياته على عباده تعالى ينبه  
الثسسوابت يسسدوران, والنجسسوم والقمسسر يتعاقبسسان, والشسسمس والنهسسار

ًا السموات أرجاء في والسيارات الظلمات, في بها ليهتدى وضياء نور
بحركسسة فيسسه, يسسسير تعسسالى اللسسه جعله الذيِ فلكه في يسير منها وكل

وسسسلطانه قهسسره تحسست عنها, والجميسسع ينقص ول عليها يزيد ل مقدرة
خلسسق السسذيِ اللسسه ربكسسم وتسسسهيله, كقسسوله: {إن وتقسسديره وتسسسخيره
الليل يغشي العرش على استوى ثم أيام ستة في والرض السموات

ًا يطلبه النهار لسسه أل بسسأمره مسخرات والنجوم والقمر والشمس حثيث
ذلسسك فسسي قسسال: {إن ولهسسذا} العسسالمين رب اللسسه تبارك والمر الخلق
َءيات وسسسلطانه الباهرة تعالى قدرته على لدللت يعقلون} أيِ لقوم ل

.حججسسسسسه ويفهمسسسسسون اللسسسسسه عسسسسسن يعقلسسسسسون لقسسسسسوم العظيسسسسسم
ًا الرض في لكم ذرأ وقوله: {وما   على تعالى نبه ألوانه} لما مختلف

العجيبسسة, المسسور مسسن الرض فسسي خلسسق مسسا على نبه السموات معالم
والجمسسادات والمعسسادن, والنباتسسات الحيوانسسات مسسن المختلفة والشياء

{إن والخسسواص المنسسافع مسسن فيهسسا وأشكالها, وما ألوانها اختلف على
َءيسسة ذلسسك فسسي فيشسسكرونها. ونعمسسه اللسسه آَلء يسسذكرون} أيِ لقسسوم ل

َءو ُه َءو ِذيِ **  ّل َءر ا َءر َءسّخ َءبْح ْل ْا ا ُلو ُك ْأ َءت ْنسسُه ِل ًا ِم ًا َءلْحمسس ّيسس ِر ْا َءط ِرُجو َءتْخ َءتْسسس ْنسسُه َءو ِم
َءيًة ْل َءها ِح َءن َءبُسو ْل َءرى َءت َءت َءك َءو ْل ُف ْل َءر ا َءواِخ ِه َءمس ْا ِفيس ُغسو َءت ْب َءت ِل ِه ِمسن َءو ِل ُكسْم َءفْضس ّل َءع َءل َءو

َءن ُكُرو َءى َءتْش َءق ْل َءأ َءو َءي الْرِض ِفي *   َءواِس َءد َءأن َءر ُكسسْم َءتِميسس ًا ِب َءهسسار ْن أ
َء ً َءو ُبل َءوُسسس

ُكْم ّل َءع َءن ّل ُدو َءت ْه َءماٍت َءت َءعل َءو ِم *   ّنْج ِبال َءن ُهْم َءو ُدو َءت ْه َءمن َءي َءف َءأ ُق *   ُلسس َءمسسن َءيْخ َءك
ّ ُق ل ُلسس َءفل َءيْخ َءن َءأ ّكُرو َءذ ِإن َءتسس َءو ْا *   ّدو ُعسس َءة َءت َءمسس ْع ِه ِن ّلسس َء ال َءهآ ل َءه ِإّن ُتْحُصسسو ّلسس ال

ُفسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسوٌر َءغ  ّرِحيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسٌم َءل
عباده على المواج, ويمتن المتلطم البحر تسخيره عن تعالى يخبر  

فيسسه, والحيتسسان السسسمك فيسسه, وجعلسسه للركوب وتيسيرهم لهم بتذليله
فيسسه يخلقسسه والحرام, وما الحل في وميتها حيها لحمها لعباده وإحلله

َءلىسسء مسسن مسسن اسسستخراجهم للعبسساد النفيسسسة, وتسسسهيله والجسسواهر الل
أيِ تمخسسره التي السفن لحمل البحر يلبسونها, وتسخيره حلية قراره

وهو بجؤجئها تمخره صحيح, وقيل الرياح, وكلهما تمخر تشقه, وقيل
ًا ذلك إلى وهداهم صنعتها إلى العباد أرشد الذيِ س المسنم صدرها إرثسس
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كسان السسسفن, ولسسه ركسسب مسسن أول السسسلم, فسسإنه عليه نوح أبيهم عن

ًا عنه الناس أخذها صنعتها, ثم تعليم ً بعسسد قرن جيسسل, بعسسد قسسرن, وجيل
إقليم, إلى إقليم بلد, ومن إلى بلد قطر, ومن إلى قطر من يسيرون

تعسسالى: قسسال هنسساك, ولهسسذا مسسا إلى هنا هنا, وما ما إلى هناك ما لجلب
وإحسسسسانه. نعمسسسه تشسسسكرون} أيِ ولعلكسسسم فضسسسله مسسسن {ولتبتغسسسوا

عسسن كتابي في مسنده: وجدت في البزار بكر أبو الحافظ قال وقد  
عمسرو بسن الله عبد بن الرحمن عبد البغداديِ, حدثنا معاوية بن محمد

البحسسر الله قال: كلم هريرة أبي أبيه, عن عن صالح أبي بن سهل عن
فيسسك حامسسل الغربسسي: إنسسي للبحسسر الشرقي, فقال البحر وكلم الغربي

ًا قسسال: أغرقهسسم, فقسسال: ؟ فيهسسم صسسانع أنسست فكيسسف, عباديِ من عباد
والصسسيد, الحليسسة يسسديِ, وحرمسست علسسى نواحيسسك, وأحملهسسم في بأسك
ًا فيك حامل فقال: إني الشرقي البحر هذا وكلم فمسسا عباديِ من عباد
كالوالسدة لهسم وأكسون يسسديِ علسى فقسسال: أحملهسسم ؟ بهسسم صسانع أنست

عسسن رواه مسسن نعلسسم ل: السسبزار قسسال والصيد, ثم الحلية لولدها, فأثابه
الحسسديث. منكسسر عمسسرو, وهسسو بسسن الله عبد بن الرحمن عبد غير سهل
عمسسر بسسن اللسسه عبسسد عسسن عيسساش أبسسي بن النعمان عن سهل رواه وقد

ًا .موقوفسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
الشسامخات, الرواسسي مسن فيهسا ألقسسى ومسا الرض تعسالى ذكر ثم  

مسسن عليهسسا بما تضطرب تميد, أيِ ول الرض الراسيات, لتقر والجبال
قسسال: {والجبسسال ذلسسك, ولهسسذا بسسسبب عيسسش لهسسم يهنسسأ فل الحيوانات

الحسسسن قتسسادة, سسسمعت عن معمر الرزاق: أنبأنا عبد أرساها} وقال
علسسى بمقسسرة هسسذه تميسسد, فقسسالوا: مسسا كسسانت الرض خلقت يقول: لما

ًا, فأصسسبحوا ظهرها مسسم الملئكسسة تسسدر الجبسسال, فلسسم خلقسست وقسسد أحد
عبادة بن قيس عن الحسن عن قتادة عن سعيد الجبال. وقال خلقت

بمقسسرة هذه الملئكة: ما تمور, فقالت جعلت الرض خلق لما الله أن
ًا على ًا فأصبحت ظهرهاأحد جريسسر: ابسسن رواسسسيها. وقسسال وفيهسسا صبح

بسسن عطسساء عسسن حمسساد منهال, حسسدثنا بن حجاج المثنى, حدثني حدثني
اللسسه رضسسي طسسالب أبي بن علي حبيب, عن بن الله عبد السائب, عن

علسسي تجعسسل رب وقسسالت: أيِ َءقمصسست الرض الله خلق قال: لما عنه
اللسسه قسسال: فأرسسسى ؟ الخبث علي ويجعلون الخطايا يعملون آَدم بني
يسسترجرج. إقرارهاكسساللحم ترون, فكان ل وما ترون ما الجبال من فيها
ًا   ًا فيها جعل وسبلً} أيِ وقوله: {وأنهار إلسسى مكان من تجريِ أنهار

ًا آَخر مكان آَخسسر, موضسسع لهسسل رزق وهسسو موضسسع في للعباد, ينبع رزق
َءكام, فيصسسل الجبال والقفار, ويخترق والبراريِ البقاع فيقطع إلسى وال
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ًا يمنسسة الرض في سائرة وهي لهله سخر الذيِ البلد ويسسسرة, وجنوبسس

ً ًا. وشمال ًا, مسسا وشسسرق ًا تجسسريِ وكبسسار, وأوديسسة صسسغار بيسسن وغربسس حينسس
ما بحسب وبطئه السير , وقويِ وجمع نبع بين وقت, وما في وتنقطع

جعسسل سسسواه, وكسسذلك رب ول هسسو إل إلسسه ويسر, فل وسخر وقدر أراد
ً فيها ًا أيِ سبل ليقطع تعالى إنه حتى بلد إلى بلد من فيها يسلك طرق

ًا بينهما ما يكون حتى الجبل ًا, كما ممر تعسسالى: {وجعلنسسا قسسال ومسلك
ًا فيهسسسسسسسسسسسسسسسا َءيسسسسسسسسسسسسسسسة. فجاجسسسسسسسسسسسسسسس سسسسسسسسسسسسسسسسبلً} ال

ذلك ونحو صغار وآَكام كبار جبال من دلئل وقوله: {وعلمات} أيِ  
ًا المسسسافرون بهسسا , يسسستدل ًا بسسر الطسسرق. وقسسوله: ضسسلوا إذا وبحسسر
عبسساس, وعسسن ابسسن الليسسل, قسساله ظلم في يهتدون} أيِ هم {وبالنجم

وهي يهتدون} يقول: النجوم هم وبالنجم قوله: {وعلمات في مالك
مسسا دون له إل العبادة تنبغي ل وأنه عظمته على تعالى نبه الجبال, ثم

ًا تخلسسق ل التي الوثان من سواه قسسال: يخلقسسون, ولهسسذا هسسم بسسل شسسيئ
نعمه كثرة على نبههم تذكرون} ثم أفل ؟ يخلق ل كمن يخلق {أفمن
إن تحصسسوها ل اللسه نعمسة تعسسدوا إليهم, فقسسال: {وإن وإحسانه عليهم

نعمسسه جميسسع بشسسكر طسسالبكم عنكم, ولو يتجاوز رحيم} أيِ لغفور الله
عسسذبكم وتركتم, ولو لضعفتم به أمركم بذلك, ولو القيام عن لعجزتم
ويجسسازيِ الكسسثير رحيم, يغفر غفور لكم, ولكنه ظالم غير وهو لعذبكم

مسسن منكم كان لما لغفور الله إن جرير: يقول ابن اليسير, وقال على
مرضاته, واتباع طاعته إلى وأنبتم تبتم إذا ذلك بعض شكر في تقصير

والتوبسسسسسسسة. النابسسسسسسسة بعسسسسسسسد يعسسسسسسسذبكم ل بكسسسسسسسم رحيسسسسسسسم

ّلُه َءوال َءلُم **  ْع َءن َءما َءي َءما ُتِسّرو َءن َءو ُنو ِل ْع َءن ُت ِذي ّل َءوا َءن *   ُعو ْد ِه ُدوِن ِمسسن َءي ّلسس ال
َء َءن ل ُقو ُل ًا َءيْخ ْيئ ُهْم َءش َءن َءو ُقو َءل َءأْمواٌت ُيْخ ْيُر *   ٍء َءغ َءيآ َءما َءأْح َءن َءو ُعُرو َءن َءيْشسس ّيسسا َءأ

َءن ُثسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسو َءع ْب  ُي
الظواهر, وسيجزيِ يعلم كما والسرائر الضمائر يعلم أنه تعالى يخبر  

ًا القيامة, إن يوم بعمله عامل كل ًا وإن فخير خير أخسسبر فشر. ثم شر
ًا يخلقون ل الله دون من يدعونها التي الصنام أن يخلقسسون, وهم شيئ

تعملسسون}. وما خلقكم والله  ؟ تنحتون ما الخليل: {أتعبدون قال كما
تسسسمع فيهسسا,فل أرواح ل جمادات هي أحياء} أيِ غير وقوله: {أموات

مستى يسدرون ل يبعثسسون} أيِ أيسان يشسعرون {ومسسا تعقل ول تبصر ول
إنمسسا ؟ جسسزاء أو أوثسسواب نفسسع هسسذه عنسسد يرتجى الساعة, فكيف تكون

شسسيء. كسسل خسسالق وهسسو شسسيء كسسل يعلسسم السسذيِ مسسن ذلسسك يرجسسى
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ُكْم ُه َءل ِإ َءلٌه **  ٌد ِإ َءن َءواِح ِذي ّلسس َء َءفا َءن ل ُنسسو ْؤِم ِة ُي َءر َءِخ ُهم ِبسسال ُب ُلسسو ٌة ُق َءر ِكسس ُهسسم ّمن َءو
َءن ِبُرو ْك َءت َء ّمْس َءم *  ل َءر َءه َءأّن َءج ّل َءلُم ال ْع َءن َءما َءي َءما ُيِسّرو َءن َءو ُنو ِل ْع ّنُه ُي َء ِإ ُيِحّب ل

َءن ِري ِب ْك َءت ْسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس ْلُم  ا
أن الصسسمد, وأخسسبر الفسسرد الحسسد الواحسسد هسسو إلسسه ل أنه تعالى يخبر  

{أجعل ذلك من متعجبين عنهم أخبر ذلك, كما قلوبهم تنكر الكافرين
َءلهة ًا ال ًا إله ذكسسر تعسسالى: {وإذا عجسساب} وقسسال لشيء هذا إن ؟ واحد

َءخرة يؤمنسسون ل الذين قلوب اشمأزت وحده الله السسذين ذكسسر وإذا بسسال
عسسن مسسستكبرون} أيِ يستبشسسرون} وقسسوله: {وهسسم هم إذا دونه من

يسسستكبرون السسذين قال: {إن كما لتوحيده قلوبهم إنكار مع الله عبادة
جسسرم} أيِ {ل ههنسسا قال داخرين} ولهذا جهنم سيدخلون عبادتي عن
ًا ذلسسك على وسيجزيهم يعلنون} أيِ وما يسرون ما يعلم الله {أن حق

المسسسسسسسسسستكبرين}. يحسسسسسسسسسب ل {إنسسسسسسسسسه الجسسسسسسسسسزاء أتسسسسسسسسسم

َءذا ِإ َءو َءل **  ُهْم ِقي َءذآَ َءل َءل ّما َءز ْن ُكْم َءأ ّب ْا َءر ُلو ِطيُر َءقسسا َءسسسا َءن َءأ ِليسس ّو ْا ال ُلسسو َءيْحِم ِل   *
ُهْم َءر َءزا ْو َءلًة َءأ َءم َءكاِم ْو ِة َءي َءم َءيا ِق ْل ِر َءوِمْن ا َءزا ْو َءن َءأ ِذي ّل ُهْم ا َءن ّلو ِر ُيِضسس ْيسس َءغ ٍم ِب ْلسس َء ِع َءأل

َءء َءن َءمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا َءسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسآ ِزُرو  َءيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
قسسالوا} ربكسسم أنسسزل {مسساذا المكذبين لهؤلء قيل تعالى: وإذا يقول  

ّولين} أيِ {أساطير الجواب عن معرضين ًا, إنما ينزل لم ال هسسذا شيئ
المتقدمين, كما كتب من مأخوذ الولين, أيِ أساطير علينا يتلى الذيِ
ّولين أساطير تعالى: {وقالوا قال بكسسرة عليسسه تملسسى فهسسي اكتتبهسسا ال

ً ويقولسسون الرسول على يفترون وأصيلً} أيِ مختلفسسة متضسادة أقسوال
فل فضلوا المثال لك ضربوا كيف تعالى: {انظر قال باطلة, كما كلها

قسسال فمهمسسا الحسسق عسسن خسسرج مسسن كسسل أن سبيلً} وذلسسك يستطيعون
اسسستقر ومجنسسون, ثسسم وكسساهن وشسساعر يقولسسون: سسساحر أخطأ, وكانوا

بسسن بالوليسسد المسسسمى الوحيسسد شسسيخهم لهسسم اختلقسسه مسسا إلسسى أمرهسسم
ّدر, فقتل {فكر لما المخزومي المغيرة ّدر, ثسسم كيف وق كيسسف قتسسل قسس
ّدر, ثم إل هسسذا إن واسسستكبر, فقسسال أدبسسر وبسسسر, ثسسم عبس نظر, ثم ق

اللسسه قبحهسسم ورأيسسه قسسوله عن ويحكى, فتفرقوا ينقل يؤثر} أيِ سحر
السسذين أوزار ومسسن القيامسسة يسسوم كاملة أوزارهم تعالى: {ليحملوا قال

ك يقولسوا أن عليهسم قسدرنا إنمسا علم} أيِ بغير يضلونهم ليتحملسوا ذل
عليهسسم يصسسير أيِ ويوافقسسونهم يتبعسسونهم السسذين أوزار ومسسن أوزارهسسم
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أولئسسك واقتسسداء لغيرهم إغوائهم أنفسهم, وخطيئة في ضللهم خطيئة

مثسسل الجسسر من له كان هدى إلى دعا {من الحديث في جاء بهم, كما
ًا, ومن أجورهم من ذلك ينقص اتبعه, ل من أجور ضسسللة إلى دعا شيئ
آَثسسامهم مسسن ذلسسك ينقسسص اتبعسسه, ل مسسن آَثسسام مثسسل الثم من عليه كان

ًا} وقال ّلن شيئ ً أثقالهم تعالى: {وليحم وليسسسألن أثقسسالهم مسسع وأثقال
عبسساس ابسسن عسسن العوفي روى يفترون} وهكذا كانوا عما القيامة يوم
َءيسسة في السسذين أوزار ومسسن القيامسسة يسسوم كاملسسة أوزارهسسم {ليحملسسوا ال

ً أثقسسالهم كقسسوله: {وليحملسسن علسسم} أنهسسا بغيسسر يضسسلونهم مسسع وأثقسسال
أطسساعهم, من وذنوب ذنوبهم أثقالهم مجاهد: يحملون أثقالهم} وقال

ًا. العسسسسسسذاب مسسسسسسن أطسسسسسساعهم عمسسسسسسن يخفسسسسسسف ول شسسسسسسيئ

ْد َءق َءر **  َءك َءن َءم ِذي ّل ِهْم ِمْن ا ِل ْب َءتى َءق َءأ ّلُه َءف ُهْم ال َءن َءيا ْن َءن ُب ِد ّم َءواِع َءق ْل َءخّر ا ِهُم َءف ْي َءل َءع
ْقُف ِهْم ِمن الّس ِق ْو ُهُم َءف َءتا َءأ َءذاُب َءو َءع ْل ْيُث ِمْن ا َء َءح َءن ل ُعُرو ُثسسّم َءيْشسس َءم *   ْو َءيسس
ِة َءم َءيا ِق ْل ِهْم ا ِزي ُقوُل ُيْخ َءي َءن َءو ْي َءي َءأ ِئ َءكآ َءر َءن ُش ِذي ّل ُتسسْم ا ْن َءن ُك ّقو َءشسسا ِهسسْم ُت َءل ِفي َءقسسا
َءن ِذي ّلسس ْا ا ُتسسو َءم ُأو ْلسس ِع ْل َءيِ ِإّن ا ْلِخسسْز َءم ا ْو َءيسس ْل َءء ا َءو ْلّسسس َءلسسى َءوا َءن َءع ِري ِف َءكسسا ْل  ا

قبلهم} من الذين مكر قوله: {قد في عباس ابن عن العوفي قال  
عسسن ورويِ حسساتم أبسسي ابسسن الصسسرح, قسسال بنسسى الذيِ النمرود قال: هو

أسسسلم: أول بسسن زيسسد معمر, عسسن عن الرزاق عبد نحوه. وقال مجاهد
فسسي فسسدخلت بعوضسة عليسسه اللسسه النمرود, فبعث الرض في كان جبار

النسساس بالمطارق, وأرحم رأسه يضرب سنة أربعمائة منخره, فمكث
ًا وكان رأسه بهما فضرب يديه جمع من به سنة, فعسذبه أربعمائة جبار

إلسسى الصسسرح بنسسى السسذيِ أمسساته, وهسسو كملكسسه, ثسسم سسسنة أربعمائة الله
القواعد} وقسسال من بنيانهم الله تعالى: {فأتى الله قال الذيِ السماء

كمسسا ههنسسا اللسسه حكاه الذيِ المكر من بختنصر, وذكروا هو آَخرون: بل
الجبسسال} وقسسال منه لتزول مكرهم كان {وإن إبراهيم سورة في قال

بسالله كفسروا الذين هؤلء صنعه ما لبطال المثل باب من آَخرون: هذا
ًا السلم: {ومكروا عليه نوح قال غيره, كما عبادته في وأشركوا مكر

ًا} أيِ شسسركهم إلى وأمالوهم حيلة بكل الناس إضلل في احتالوا كبار
الليسسل مكسسر القيامسسة: {بسسل يسسوم أتبسساعهم لهسسم يقول وسيلة, كما بكل

َءيسسسة. لسسسه ونجعسسسل بسسسالله  نكفسسسر أن تأمروننسسسا إذ والنهسسسار ًا} ال أنسسسداد
وأبطل أصله من اجتثه القواعد} أيِ من بنيانهم الله  وقوله: {فأتى  

ًا أوقسسدوا تعسسالى: {كلمسسا عملهم, كقسسوله اللسسه}, أطفأهسسا للحسسرب نسسار
الرعب قلوبهم في وقذف يحتسبوا لم حيث من الله وقوله: {فأتاهم
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البصسسار}, أولسسي يسسا فاعتبروا المؤمنين وأيديِ بأيديهم بيوتهم يخربون

السسسقف عليهسسم فخسسر القواعد من بنيانهم الله ههنا: {فأتى الله وقال
القيامسسة يسسوم ثسسم يشسسعرون ل حيسسث مسسن العسسذاب وأتسساهم فسسوقهم من

فيجعلسسه ضسسمائرهم تجنسسه كسسانت فضسسائحهم, ومسسا يظهسسر يخزيهم} أيِ
في كما وتشتهر تظهر السرائر} أيِ تبلى تعالى: {يوم علنية, كقوله

وسلم: عليه الله صلى الله رسول قال: قال عمر ابن عن الصحيحين
هذه غدرته, فيقال بقدر أسته عند القيامة يوم لواء غادر لكل «ينصب

المكسسر من يسرونه كانوا ما للناس يظهر فلن» وهكذا بن فلن غدرة
وتعسسالى تبسسارك السسرب لهسسم ويقول الخلئق رؤوس على الله ويخزيهم
ًا ًا لهسسم مقرعسس فيهسسم} تشسساقون كنتسسم السسذين شسسركائي {أيسسن وموبخسس

؟ ههنسسا وخلصسسكم نصسسركم عن هم أين سبيلهم في وتعادون تحاربون
ناصسسر} فسسإذا ول قسسوة مسسن لسسه ينتصسسرون} {فمسسا أو ينصسسرونكم {هل

الكلمسسة عليهسسم الدللسسة, وحقسست عليهسسم وقامت الحجة عليهم توجهت
العلسسم} وهسسم أوتسسوا السسذين {قسسال فسسرار ل حيسسن العتذار عن وسكتوا
َءخرة, والمخبرون الدنيا في السادة َءخسسرة, السسدنيا في الحق عن وال وال

الكسسافرين} أيِ علسسى والسسسوء اليسسوم الخسسزيِ حينئسسذ: {إن فيقولسسون
يضسسره ل ما به وأشرك بالله كفر بمن اليوم محيط والعذاب الفضيحة

ينفعسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه. ل ومسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا

َءن ِذي ّل ُهُم ** ا ّفا َءو َءت َءكسسُة َءت ِئ َءمل ْل ِلِمي ا ِهْم َءظسسا ُفِسسس ْن ْا َءأ ُو َءق ْل َءأ َءم َءفسس َءل ّنسسا َءمسسا الّسسس ُك
َءمُل ْع ٍء ِمن َءن َءو َءى ُس َءل َءه ِإّن َءب ّل ِليٌم ال َءما َءع ُتْم ِب ْن َءن ُك ُلو َءم ْع ْا َءت َءو ُل ْدُخ َءفسسا َءب *   َءوا ْبسس َءأ

َءم ّنسسسسسس َءه َءن َءج ِدي ِلسسسسسس َءهسسسسسسا َءخا َءس ِفي ْئسسسسسس ِب َءل َءوى َءف ْثسسسسسس َءن َءم ِريسسسسسس ّب َءك َءت ْلُم  ا

احتضسسارهم عند أنفسهم الظالمين المشركين حال عن تعالى يخبر  
السسسلم} أيِ {فسسألقوا الخبيثسسة أرواحهم لقبض إليهم الملئكة ومجيء
سوء} كما من نعمل كنا {ما قائلين والنقياد والطاعة السمع أظهروا
اللسسه يبعثهسسم مشسسركين} {يسسوم كنسسا ما ربنا {والله المعاد يوم يقولون
ًا ًا الله لكم} قال يحلفون كما له فيحلفون جميع قيلهسسم في لهم مكذب

جهنسسم أبسسواب * فسسادخلوا تعملسسون كنتسسم بمسسا عليسسم الله إن {بلى ذلك
والمقسسام المقيسسل بئسسس المتكسسبرين} أيِ مثسسوى فلسسبئس فيهسسا خالدين

ًا كان لمن هوان دار من والمكان رسسسله, واتبسساع اللسسه آَيات عن متكبر
فسسي أجسسسادهم بأرواحهم, وينسسال مماتهم يوم من جهنم يدخلون وهم

أرواحهسسم سسسلكت القيامسسة يسسوم كان وسمومها, فإذا حرها من قبورها
ول فيموتسسوا عليهسسم يقضسسى {ل جهنسسم نسسار فسسي وخلدت أجسادهم في
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عليهسسا يعرضسسون تعالى: {النار الله قال عذابها} كما من عنهم يخفف

ًا ًا غدو العسسذاب}. أشسسد فرعسسون آَل أدخلسسوا الساعة تقوم ويوم وعشي

َءل ِقي َءو َءن **  ِذي ّل ْا ِل ْو َءق ّت َءذا ا َءل َءما َءز ْن ُكْم َءأ ّب ْا َءر ُلو ًا َءقا ْير َءن َءخ ِذي ّلسس ْا ّل ُنو َءسسس ِفسسي َءأْح
ِه ِذ َءيا َءه ْن ّد ْل َءنٌة ا َءس َءداُر َءح َءل ِة َءو َءر َءِخ ْيٌر ال َءم َءخ ْع ِن َءل َءن َءداُر َءو ِقي ّت ْلُم ّنسساُت ا َءج ْدٍن *   َءعسس

َءها َءن ُلو ْدُخ ِريِ َءي َءها ِمن َءتْج ِت َءهاُر َءتْح ْن ُهْم ال َءهسسا َءل َءن َءمسسا ِفي َءشسسآؤو َءك َءي ِل َءذ ِزيِ َءكسس َءيْجسس
ّلُه َءن ال ّتِقي ْلُم َءن ا ِذي ّل ُهُم *  ا ّفا َءو َءت َءكُة َءت ِئ َءملَ ْل َءن ا ِبي ّي َءن َءط ُلسسو ُقو ُكسسُم َءسسسلٌم َءي ْي َءل َءع

ْا ُلسسسسسسسسسسسو ْدُخ َءة ا ّنسسسسسسسسسسس َءج ْل َءمسسسسسسسسسسسا ا ُتسسسسسسسسسسسْم ِب ْن َءن ُك ُلسسسسسسسسسسسو َءم ْع  َءت
أولئسسك الشقياء, فسسإن عن به أخبر ما بخلف السعداء عن خبر هذا  

ينسسزل الجسسواب: لسسم عسسن معرضين ربكم} قالوا أنزل لهم: {ماذا قيل
ًا ًا, أيِ الولين, وهؤلء أساطير هذا إنما شيئ ًا, أيِ أنزل قالوا: خير خير

فيمسسا عبسساده اللسسه وعسسد عما أخبر به. ثم وآَمن اتبعه لمن وبركة رحمة
َءيسسة, الدنيا هذه في أحسنوا فقال: {للذين رسله على أنزله حسنة} ال

ًا عمل تعالى: {من كقوله فلنحيينسسه مؤمن وهو أنثى أو ذكر من صالح
مسن يعملسون} أيِ كسانوا مسا بأحسسن أجرهسم ولنجزينهسم طيبسة حيساة

َءخسسرة, ثسسم السسدنيا في عمله إليه الله أحسن الدنيا في عمله أحسن وال
َءخرة دار بأن أخبر مسسن أتسسم فيهسسا الدنيا, والجسسزاء الحياة من أيِ خير ال

اللسسه ثسسواب ويلكم العلم أوتوا الذين الدنيا, كقوله: {وقال في الجزاء
َءية. وقال تعسسالى: للبسسرار} وقسسال خيسسر الله عند تعالى: {وما خير} ال

َءخسسرة وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى لرسسسوله وأبقسسى} وقسسال خيسسر {وال
َءخرة َءخرة الدار وصف الولى} ثم من لك خير {ولل فقال: {ولنعسسم ال

المتقيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسن}. دار
َءخسسرة فسسي لهسسم أيِ المتقيسسن دار مسسن عدن} بدل وقوله: {جنات   ال

بيسسن النهسسار} أيِ تحتهسسا مسسن {تجسسريِ يسسدخلونها مقام عدن, أيِ جنات
مسسا تعالى: {وفيهسسا يشاءون} كقوله ما فيها {لهم وقصورها أشجارها
«إن الحسسديث خالدون}. وفسسي فيها وأنتم العين وتلذ النفس تشتهيه

شسسرابهم, فل علسسى جلسسوس وهسسم الجنسسة أهل من بالمل لتمر السحابة
ًا منهم أحد يشتهي يقسسول لمسسن منهسسم إن حسستى عليسسه أمطرتسسه إل شيئ
ًا كواعب أمطرينا المتقين} أيِ الله  يجزيِ ذلك» {كذلك فيكون أتراب

تعالى أخبر عمله, ثم وأحسن واتقاه به آَمن من كل الله يجزيِ كذلك
الشسسرك مسسن مخلصسسون أيِ طيبسسون أنهسسم الحتضسسار عنسسد حسسالهم عسسن

بالجنسسة, وتبشسسرهم عليهسسم تسسسلم الملئكسسة سسسوء, وأن وكسسل والدنس
عليهسسم تتنسسزل اسسستقاموا ثسسم اللسه ربنسسا قالوا الذين تعالى: {إن كقوله
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* توعسسدون كنتم التي بالجنة وأبشروا تحزنوا ول تخافوا ل أن الملئكة

َءخسسرة وفسسي السسدنيا الحياة في أولياؤكم نحن تشسستهي مسسا فيهسسا ولكسسم ال
ً تدعون ما فيها ولكم أنفسكم قسسدمنا رحيسسم} وقسسد غفسسور مسسن * نسسزل

قسسوله عنسسد الكسسافر وروح المسسؤمن روح قبسسض فسسي السسواردة الحسساديث
وفسسي السسدنيا الحيسساة في الثابت بالقول آَمنوا الذين الله تعالى: {يثبت

َءخسسسسرة يشسسسساء}. مسسسسا اللسسسسه ويفعسسسسل الظسسسسالمين اللسسسسه ويضسسسسل ال

َءهْل َءن **  ُظُرو ْن ّ َءي ُهُم َءأن ِإل َءي ِت أ
ْ َءكُة َءت ِئ َءمل ْل ْو ا َءي َءأ ِت ْأ َءك َءأْمسسُر َءيسس ّبس َءك َءر ِل َءذ َءل َءكسس َءعسس َءف

َءن ِذي ّل ِهْم ِمن ا ِل ْب َءما َءق ُهسُم َءو َءم َءل ّلسُه َءظ ِكن ال ْا َءولـَسس ُنو ُهْم َءكسا َءسسس ُف ْن َءن َءأ ِلُمسو ْظ * َءي
ُهْم َءب َءصسسا َءأ َءئاُت َءف ّي ْا َءمسسا َءسسس ُلسسو َءق َءعِم َءحسسا ِهسسم َءو ْا ّمسسا ِب ُنو ِه َءكسسا َءن ِبسس ُئو ِز ْه َءت  َءيْسسس

ًا تعالى يقول   واغترارهم الباطل في تماديهم على للمشركين مهدد
أرواحهسسم, قسساله لقبسسض تأتيهم أن الملئكة إل هؤلء ينتظر بالدنيا: هل
الهسسوال. مسسن يعاينونه وما القيامة يوم ربك} أيِ أمر يأتي قتادة, {أو

شسسركهم فسسي تمسسادى هكذا قبلهم} أيِ من الذين فعل وقوله: {كذلك
اللسسه بسسأس ذاقسسوا حتى المشركين من وأشباههم ونظراؤهم أسلفهم

تعالى الله} لنه ظلمهم {وما والنكال العذاب من فيه هم فيما وحلوا
{ولكسسن كتبسسه وإنسسزال رسسسله بإرسسسال عليهم حججه وأقام إليهم أعذر
بسسه, جاءوا بما والتكذيب الرسل بمخالفة يظلمون} أيِ أنفسهم كانوا
مسسن بهسسم أحاط بهم} أيِ {وحاق ذلك على الله عقوبة أصابتهم فلهذا

إذا الرسسسل مسسن يسخرون يستهزئون} أيِ به { ماكانوا الليم العذاب
السستي النسسار القيامة: {هذه يوم لهم يقال الله, فلهذا بعقاب توعدوهم

تكسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسذبون}. بهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا كنتسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم

َءل َءقا َءو َءن **  ِذي ّل ْا ا ُكو َءر ْو َءأْش َءء َءل ّلُه َءشآ َءنا َءما ال ْد َءب ِه ِمن َءع ِن ٍء ِمن ُدو ّنْحسسُن َءشْي
َءنا َءولَ ُؤ َءبا َء آَ َءنا َءول ِه ِمن َءحّرْم ِن ٍء ِمن ُدو َءك َءشْي ِل َءذ َءل َءك َءعسس َءن َءف ِذي ّلسس ِهسسْم ِمسسن ا ِل ْب َءق

َءهْل َءلى َءف ّ الّرُسِل َءع ُغ ِإل َءبل ْل ِبيُن ا ْلُم ْد ا َءق َءل َءو َءنا *   ْث َءع ٍة ُكسسّل ِفي َءب ً ُأّمسس ّرُسسسول
ْا َءأِن ُدو ُب ْع َءه ا ّل ْا ال ُبو ِن َءت َءت َءواْج ُغو ّطا ْل ُهم ا ْن َءدى ّمسسْن َءفِم ّلسسُه َءهسس ُهسسْم ال ْن ّمسسْن َءوِم

ّقْت ِه َءح ْي َءل َءلُة َءع ْا الّضل ْا الْرِض ِفسسي َءفِسسسيُرو ُظُرو َءف َءفسسان ْيسس َءن َءك َءبسسُة َءكسسا ِق َءعا
َءن ِبي ّذ َءك ْلُم ِإن ا ِرْص *   َءى َءتْح َءل ُهْم َءع َءدا ِإّن ُه َءه َءف ّل َء ال ِديِ ل ْه َءمسسا ُيِضسسّل َءمسسن َءي َءو

َءن ّمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسن َءلُهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسْم ِري  ّناِصسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
الشسسراك مسسن فيسسه هسسم بمسسا المشسسركين اغسسترار عسسن تعسسالى يخسسبر  

دونسسه مسسن عبسسدنا ما الله شاء بقولهم: {لو بالقدر محتجين واعتذارهم
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مسسن شسسيء} أيِ مسسن دونسسه مسسن حرمنسسا ول آَباؤنسسا ول نحسسن شسسيء من

واخسسترعوه ابتسسدعوه كانوا مما ذلك وغير والوصائل والسوائب البحائر
ًا, ومضسسمون به ينزل لم ما أنفسهم تلقاء من لسسو أنسسه كلمهسسم سسسلطان
ًا تعالى كان منه, قال مكننا بالعقوبة, ولما علينا لنكره فعلنا لما كاره
ًا تعالى الله المسسبين} البلغ إل الرسل على شبهتهم: {فهل عليهم راد
عليكسسم أنكره قد عليكم, بل ينكره لم أنه تزعمون كما المر ليس أيِ

كسسل فسسي أيِ أمسسة كسسل فسسي النهي, وبعث آَكد عنه النكار, ونهاكم أشد
عبسسادة عن وينهون الله عبادة إلى يدعون رسولً, وكلهم وطائفة قرن

يرسسل تعسالى يزل الطاغوت} فلم واجتنبوا الله اعبدوا {أن سواه ما
نسسوح قوم في آَدم بني في الشرك حدث منذ بذلك الرسل الناس إلى

الرض أهسسل السسى اللسسه بعثه رسول أول نوح, وكان إليهم أرسل الذين
دعسسوته طبقسست السسذيِ وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى بمحمد ختمهم أن إلى

تعسسالى: اللسسه قسسال كمسا والمغارب, وكلهم المشارق في والجن النس
أنسسا إل إلسسه ل أنسسه إليسسه نسسوحي إل رسسسول مسسن قبلسسك مسسن أرسلنا {وما

رسسسلنا مسسن قبلسسك مسسن أرسلنا من تعالى: {واسئل فاعبدون}, وقوله
َءيسة هسذه فسي تعسالى يعبسدون} وقسال آَلهسة الرحمن دون من أجعلنا ال

ً أمسسة كسسل فسسي بعثنا الكريمة: {ولقد واجتنبسسوا اللسسه اعبسسدوا أن رسسسول
يقول: {لسسو أن هذا بعد المشركين من لحد يسوغ الطاغوت} فيكف

الشسسرعية تعسسالى شسسيء} فمشسسيئته مسسن دونسسه مسسن عبدنا ما الله شاء
مشسسيئته رسسسله, وأمسسا ألسسسنة علسسى ذلك عن نهاهم منتفية, لنه عنهم

ًا, فل ذلك من تمكينهم وهي الكونية تعسسالى فيهسسا, لنسسه لهسسم حجة قدر
الكفر, لعباده يرضى ل والكفرة, وهو الشياطين من وأهلها النار خلق

قاطعسسسسسسة. وحكمسسسسسسة بالغسسسسسسة حجسسسسسسة ذلسسسسسسك فسسسسسسي ولسسسسسسه
إنسسذار بعسسد السسدنيا في بالعقوبة عليهم أنكر أنه أخبر قد تعالى إنه ثم  

عليسسه حقسست مسسن ومنهسسم اللسسه هسسدى من قال: {فمنهم الرسل, فلهذا
المكسسذبين} أيِ عاقبسسة كان كيف فانظروا الرض في فسيروا الضللة
{دمسسر كيسسف الحسسق وكذب الرسل خالف من أمر من كان عما اسألوا

قبلهسسم مسسن الذين كذب أمثالها}, فقال: {ولقد وللكافرين عليهم الله
وسسسلم عليسسه الله صلى رسوله تعالى الله أخبر نكير}. ثم كان فكيف

كقوله إضللهم أراد قد الله كان إذا ينفعهم ل هدايتهم على حرصه أن
ًا} وقسسال الله من له تملك فلن فتنته الله يرد تعالى: {ومن نسسوح شسسيئ
يريسسد الله كان إن لكم أنصح أن أردت إن نصحي ينفعكم لقومه: {ول

َءية هذه في يغويكم} وقال أن هسسداهم علسسى تحسسرص الكريمة: {إن ال
فل الله يضلل تعالى: {من الله قال يضل} كما من يهديِ  ل الله فإن
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السسذين تعسسالى: {إن يعمهسسون} وقسسال طغيسسانهم فسسي ويذرهم له هاديِ
يسسروا حسستى آَيسسة كسسل جسساءتهم ولسسو يؤمنسسون ل ربسسك كلمسسة عليهم حقت

اء ما أنه وأمره شأنه الله} أيِ الليم}. وقوله: {فإن العذاب كسان ش
أضسسله, مسسن يضسسل} أيِ من يهديِ قال: {ل يكن, فلهذا لم يشأ لم وما

ناصسسرين} مسسن لهم {وما أحد ل أيِ ؟ الله بعد من يهديه الذيِ ذا فمن
ه تبسارك والمسر الخلسق له {أل ووثاقه عذابه من ينقذونهم أيِ رب الل

العسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسالمين}.

ْا َءسُمو ْق َءأ َءو ِه **  ّل َءد ِبال ْه ِهْم َءج ِن َءما ْي َء َءأ َءعسُث ل ْب ّلسُه َءي َءى َءيُمسوُت َءمسن ال َءلسس ًا َءب ْعسد َءو
ِه ْي َءل ًا َءع ّق ِكّن َءح َءر َءولـَ َءث ْك ّناِس َءأ ْل َء ا َءن ل َءلُمو ْع َءن َءي ّي َءب ُي ِل ُهسسُم *   ِذيِ َءل ّلسس َءن ا ِلُفسسو َءت َءيْخ
ِه َءم ِفي َءل ْع َءي ِل َءن َءو ِذي ّل ْا ا َءفُرو ُهْم َءك ّن أ

ْا َء ُنو َءن َءكسسا ِبي ِذ َءمسسا َءكسسا ّن ِإ َءنسسا *   ُل ْو ٍء َءق َءشسسْي َءذآَ ِل ِإ
ُه َءنسسسسسسسسسسسا ْد َءر أ

َءل َءأن َء ُقسسسسسسسسسسسو ُكسسسسسسسسسسسوُن ُكسسسسسسسسسسسْن َءلسسسسسسسسسسسُه ّن َءي  َءف
ًا تعالى يقول   جهسسد بالله فأقسموا حلفوا أنهم المشركين عن مخبر

الله يبعث ل أنه على اليمان الحلف, وغلظوا في اجتهدوا أيِ أيمانهم
بسسذلك لهسسم إخبسسارهم في الرسل ذلك, وكذبوا استبعدوا أيِ يموت من

ًا لهم مكذبا تعالى نقيضه, فقال على وحلفوا {بلسسى} أيِ عليهسسم وراد
ًا ذلك سيكون بلى ًا} أيِ عليه {وعد النسساس أكسسثر {ولكن منه بد ل حق

ذكسسر الكفر, ثم في ويقعون الرسل يخالفون فلجهلهم يعلمون} أيِ ل
التنسساد, فقسسال: {ليسسبين يسسوم الجسسساد وقيسسام المعاد في حكمته تعالى

{ليجسسزيِ شسسيء كسل مسن فيسه} أيِ يختلفسون {الذيِ للناس لهم} أيِ
بالحسسسنى} {وليعلسسم أحسسسنوا السسذين ويجزيِ عملوا بما أساءوا الذين
يبعسسث ل وأقسسسامهم أيمسسانهم في كاذبين} أيِ كانوا أنهم كفروا الذين

دعسسا, وتقسسول جهنسسم نار إلى القيامة يوم يدعون يموت, ولهذا من الله
أنتسسم أم هسسذا * أفسحر تكذبون بها كنتم التي النار الزبانية: {هذه لهم

تجسسزون إنمسسا عليكم سواء تصبروا ل أو فاصبروا * اصلوها تبصرون ل
ل يشسساء, وأنسسه مسسا علسسى قسسدرته عسسن تعالى أخبر تعملون} ثم كنتم ما

ًا أراد إذا أمسسره وإنمسسا السماء في ول الرض في شيء يعجزه أن شسسيئ
مسسرة به يأمر فإنما كونه أراد إذا ذلك من فيكون, والمعاد كن له يقول

كلمسسح واحسسدة إل أمرنسسا يشسساء, كقسسوله: {ومسسا كمسسا واحسسدة, فيكسسون
واحسسدة} وقسسال: فسسي كنفسسس إل بعثكم ول خلقكم {ما بالبصر} وقال

َءيسسة هذه كسسن لسسه نقسسول أن أردنسساه إذا لشسسيء قولنسسا {إنمسسا الكريمسسة ال
الشسساعر: قسسال كائن, كمسسا هو فإذا واحدة مرة به نأمر أن فيكون} أيِ

ًا اللسسسسه أراد مسسسسا إذا ًا كسسسسن لسسسسه فإنمسسسسايقول أمسسسسر فيكسسسسون كائنسسسس
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ول يمانع ل تعالى به, فإنه يأمر فيما تأكيد إلى يحتاج ل تعالى أنه أيِ  

وعزته وجبروته سلطانه قهر الذيِ العظيم القهار الواحد يخالف, لنه
حسساتم: ذكسسر أبسسي ابسسن سسسواه, وقسسال رب ول هسسو إل إلسسه فل شيء كل

جريسسج, أخسسبرني ابسسن عسسن حجسساج الصباح, حدثنا بن محمد بن الحسن
ولسسم آَدم ابسسن تعالى: شتمني الله قال يقول هريرة أبا سمع أنه عطاء
ذلسسك, فأمسسا لسسه ينبغسسي يكسسن ولسسم آَدم ابن ذلك, وكذبني له ينبغي يكن

مسسن اللسسه يبعسسث ل أيمسسانهم جهسسد بسسالله فقال: {وأقسموا إيايِ تكذيبه
ًا وقلسست: {بلسسى يمسسوت} قسسال ًا عليسسه وعسسد ل النسساس أكسسثر ولكسسن حقسس
ثلثة} وقلسست: {قسسل ثالث الله فقال: {إن إيايِ شتمه يعلمون} وأما

ًا له يكن ولم يولد ولم يلد لم الصمد الله أحد الله هو أحد}. هكذا كفو
ًا ذكسسسره آَخسسسر. بلفسسسظ مرفوعسسسا الصسسسحيحين فسسسي وهسسسو موقوفسسس

َءن ِذي ّل َءوا ْا **  َءجُرو ِه ِفي َءها ّل ِد ِمسسْن ال ْعسس ْا َءمسسا َءب ِلُمسسو ُهْم ُظ ّن َءئ ّو َءبسس ُن َءيا ِفسسي َءل ْن ّد السس
َءنًة َءس ِة َءولْجُر َءح َءر َءِخ َءبُر ال ْك ْو َءأ ْا َءلسس ُنو َءن َءكسسا َءلُمسسو ْع َءن َءي ِذي ّلسس ْا *  ا َءبُرو َءى َءصسس َءلسس َءع َءو

ّبِهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسْم َءن َءر ُلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسو ّك َءو َءت  َءي
مرضاته, السسذين ابتغاء سبيله في للمهاجرين جزائه عن تعالى يخبر  

أن وجزائسسه, ويحتمسسل اللسسه ثواب رجاء والخلن والخوان الدار فارقوا
لهسسم قسسومهم أذى اشتد الذين الحبشة مهاجرة في نزولها سبب يكون
مسسن ليتمكنسسوا الحبشسسة بلد إلسسى أظهرهسسم بيسسن من خرجوا حتى بمكة
بنسست رقيسسة زوجتسسه ومعه عفان بن عثمان أشرافهم ربهم, ومن عبادة

عسسم ابسسن طسسالب أبسسي بسسن وسلم, وجعفسسر عليه الله صلى الله رسول
مسسا ثمسسانين من قريب جماعة في السود عبد بن سلمة الرسول, وأبو

وأرضسساهم, وقسسد عنهسسم اللسسه رضسسي وصسسديقة صديق وامرأة رجل بين
َءخسسرة السسدنيا فسسي الحسسسنة بالمجسسازاة تعسسالى فوعدهم فعل فقسسال: وال

وقتسسادة: والشسسعبي عبسساس ابسسن حسسسنة} قسسال السسدنيا فسسي {لنبسسوئنهم
القسسولين, بيسسن منافسساة ول مجاهد الطيب, قاله المدينة, وقيل: الرزق

ًا الله فعوضهم وأموالهم مساكنهم تركوا فإنهم السسدنيا, فسسي منهسسا خير
ًا ترك من فإن وقسسع منسسه, وكسسذلك لسسه خيسسر هو بما الله عوضه لله شيئ

العبسساد, وصسساروا رقسساب على البلد, وحكمهم في لهم الله مكن فإنهم
ًا, وكل أمراء ًا, وأخسسبر للمتقين منهم حكام للمهسساجرين ثسسوابه أن إمامسس

َءخرة الدار في َءخرة الدنيا, فقال: {ولجر في أعطاهم مما أعظم ال ال
كسان لسسو يعلمسسون} أيِ كسانوا {لسسو السسدنيا في أعطيناهم مما أكبر} أيِ

واتبسسع أطسساعه لمن الله ادخر ما يعلمون معهم الهجرة عن المتخلفون
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الخطاب بن عمر أن حدثه عمن العوام عن هشيم قال رسوله, ولهذا

يقسسول: عطسساءه المهاجرين من الرجل أعطى إذا عنه, كان الله رضي
فسسي لك ادخر الدنيا, وما في الله وعدك ما فيه, هذا لك الله بارك خذ

َءخرة َءيسسة هذه قرأ أفضل, ثم ال ولجسسر حسسسنة السسدنيا فسسي {لنبسسوئنهم ال
َءخرة فقسسال: {السسذين تعسسالى وصسسفهم يعلمسسون}. ثسسم كسسانوا لسسو أكبر ال
قسسومهم مسسن الذى علسسى صسسبروا يتوكلسسون} أيِ ربهسسم وعلسسى صسسبروا

َءخسسرة. السسدنيا فسسي العاقبسسة لهسسم أحسسسن السسذيِ اللسسه علسسى متوكلين وال

َءمآ َءو َءنا **  ْل َءس َءك ِمن َءأْر ِل ْب ّ َءق ً ِإل َءجال َءي ِر ِهْم ّنوِح ْي َءل ْا ِإ ُلو َءأ َءل َءفاْس ْه ِر َءأ ْك ّذ ِإن السس
ُتم ْن َء ُك َءن ل َءلُمو ْع َءناِت َءت ّي َءب ْل ِبا ِر *   ُب َءنا َءوالّز ْل َءز ْن َءأ َءك َءو ْي َءل َءر ِإ ْك ّذ َءن ال ّي َءب ُت ّنساِس ِل َءمسا ِلل

َءل ْيِهسسسسسسسسسسسسسسْم ُنسسسسسسسسسسسسسسّز َءل ّلُهسسسسسسسسسسسسسسْم ِإ َءع َءل َءن َءو ّكسسسسسسسسسسسسسسُرو َءف َءت  َءي
ًا الله بعث عباس: لما ابن الضحاك: عن قال   عليه الله صلى محمد

وقسسالوا: اللسسه منهسسم أنكسسر مسسن أو ذلسسك العسسرب رسولً, أنكسسرت وسلم
ًا, فسأنزل رسسوله يكسون أن مسن أعظم أن عجبسا للنساس {أكسان بشسر
َءية, وقال: {وما أنذر أن منهم رجل إلى أوحينا مسسن أرسلنا الناس} ال
ً إل قبلك تعلمسسون} ل كنتسسم إن السسذكر أهسسل فاسألوا إليهم نوحي رجال
ًا الماضية الكتب أهل يعني فسسإن ؟ ملئكة أم إليهم الرسل كانت أبشر
ًا كانوا وإن أنكرتم ملئكة كانوا صسسلى محمسسد يكون أن تنكروا فل بشر
ً إل قبلسسك من أرسلنا تعالى: {وما رسولً, قال وسلم عليه الله رجسسال

قلتم, وكسسذا كما السماء أهل من القرى} ليسوا أهل من إليهم نوحي
الكتسساب, أهسسل السسذكر بأهسسل المراد أن عباس ابن عن مجاهد عن رويِ

القسسرآَن, زيسسد: السسذكر بن الرحمن عبد والعمش, وقول مجاهد وقاله
لحسسافظون} صسسحيح, لسسه وإنسسا السسذكر نزلنا نحن بقوله: {إنا واستشهد

إنكسساره بعد إثباته في يرجع ل المخالف ههنا, لن المراد هو ليس لكن
هسسذه أن السسذكر, ومسسراده أهسسل الباقر: نحن جعفر أبي قول إليه, وكذا

المسسم جميسسع مسسن أعلسسم المسسة هسسذه فسسإن السسذكر, صسسحيح أهسسل المسسة
مسسن والرحمسسة السسسلم عليهسسم الله رسول بيت أهل السالفة. وعلماء

وابنسسي عباس وابن كعلي المستقيمة السنة على كانوا إذا العلماء خير
زيسسن الحسسسين بسسن وعلي الحنفية بن والحسين, ومحمد الحسن علي

محمسسد وهو الباقر جعفر عباس, وأبي بن الله عبد بن العابدين, وعلي
ممن وأشكالهم وأضرابهم ابنه, وأمثالهم وجعفر الحسين بن علي بن
ذيِ لكسسل المسسستقيم, وعسسرف وصراطه المتين الله بحبل متمسك هو

عليسسه واجتمعسست ورسوله الله أعطاه الذيِ المنزل كل ونزل حقه حق
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َءيسة هسذه أن المؤمنين, والغرض عباده قلوب بسأن أخسبرت الكريمسة ال

ًا كانوا وسلم عليه الله صلى محمد قبل الماضين الرسل هو كما بشر
ًا إل كنت هل ربي سبحان تعالى: {قل قال بشر, كما ً بشسسر ؟ رسسسول

ث قسالوا أن إل الهسدى جساءهم إذ يؤمنسوا أن النساس منسع وما ه أبع الل
ًا ً بشر إل المرسسلين مسسن قبلسك أرسسسلنا تعالى: {وما ؟} وقال رسول
تعسسالى: {ومسسا السسسواق} وقسسال فسسي ويمشسسون الطعام ليأكلون إنهم

ًا جعلناهم مسسا خالدين} وقال: {قسسل كانوا وما الطعام يأكلون ل جسد
ًا كنت يسسوحى مثلكم بشر أنا إنما تعالى: {قل الرسل} وقال من بدع

ًا كانوا الرسل كون في شك من تعالى الله أرشد إلي} ثم إلسسى بشسسر
كسسان هسسل سسسلفوا السسذين النبيسساء عسسن المتقدمة الكتب أصحاب سؤال

ًا أنبياؤهم {بالبينسسات} أيِ أرسسسلهم أنسسه تعالى ذكر , ثم ملئكة أو بشر
ومجاهسسد عبسساس ابسسن قسساله الكتسسب {والزبسسر} وهسسي والدلئل بالحجج

إذا الكتاب العرب: زبرت زبور, تقول جمع وغيرهم, والزبر والضحاك
كتبنسسا {ولقد الزبر} وقال في فعلوه شيء تعالى: {وكل كتبته. وقال

قسسال الصالحون} ثسسم عباديِ يرثها الرض أن الذكر بعد من الزبور في
نسسزل مسسا للنسساس {لتسسبين القسسرآَن السسذكر} يعنسسي إليك تعالى: {وأنزلنا

عليسسه وحرصسسك اللسسه أنسسزل مسسا بمعنسسى لعلمسسك ربهسسم مسسن إليهسسم} أيِ
لهسسم آَدم, فتفصسسل ولد وسيد الخلئق أفضل بأنك له, ولعلمنا واتباعك

ينظسسرون يتفكسسرون} أيِ {ولعلهسسم أشسسكل مسسا لهسسم وتسسبين أجمسسل مسسا
السسسسسدارين. فسسسسسي بالنجسسسسساة فيفسسسسسوزون فيهتسسسسسدون لنفسسسسسسهم

َءن َءأِم َءف َءأ َءن **  ِذي ّل ْا ا َءكُرو َءئاِت َءم ّي َءف َءأن الّس ّلُه َءيْخِس ِهُم ال َءض ِب ْو الْر ُهُم َءأ َءي ِت أ
ْ َءيسس

َءذاُب َءعسس ْل ْيسسُث ِمسسْن ا َء َءح َءن ل ُعُرو ْو َءيْشسس َءأ ُهْم *   َءذ ْأُخسس ِهسسْم ِفسسي َءي ِب ّل َءق َءمسسا َءت ُهسسم َءف
َءن ِزيسس ْعِج ْو ِبُم َءأ ُهْم *   َءذ ْأُخسس َءى َءي َءلسس ّوٍف َءع َءخسس ِإّن َءت ُكسسْم َءفسس ّب ُؤوٌف َءر َءر  ّرِحيسسٌم َءلسس

السسسيئات يعملسسون السسذين العصسساة وإنظسساره حلمه عن تعالى ليخبر  
عليها, مع وحملهم إياهم دعائهم في بالناس إليها, ويمكرون ويدعون

ل حيسسث {مسسن العسسذاب يسسأتيهم أو الرض بهسسم يخسسسف أن على قدرته
تعسسالى: إليهسسم, كقسسوله مجيئسسه يعلمسسون ل حيسسث مسسن يشسسعرون}, أيِ

* أم تمسسور هسسي فسسإذا الرض بكسسم يخسف أن السماء في من {أأمنتم
ًا عليكسسم يرسسسل أن السسسماء فسسي مسسن أمنتم كيسسف فسسستعلمون حاصسسب

المعايش في تقلبهم في تقلبهم} أيِ في يأخذهم نذير.} وقوله: {أو
قتسسادة الملهية, قال الشغال من ونحوها أسفارهم في بها واشتغالهم

{فسسي وقتسسادة والضحاك مجاهد أسفارهم, وقال أيِ والسديِ: تقلبهم
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بأسسسنا يأتيهم أن القرى أهل {أفأمن كقوله والنهار الليل تقلبهم} في

ًا وهسسم ضسسحى بأسسسنا يسسأتيهم أن القسسرى أهل أمن * أو نائمون وهم بيات
يلعبسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسون}.

كانوا حال أيِ على الله يعجزون ل بمعجزين} أيِ هم وقوله: {فما  
حسسال فسسي الله يأخذهم أو تخوف} أيِ على يأخذهم عليه. وقوله: {أو

مع يتوقع ما حصول وأشد, فإن أبلغ يكون لهم, فإنه أخذه من خوفهم
علسسى يأخسسذهم عبسساس: {أو ابن عن العوفي قال شديد, ولهذا الخوف

بسسذلك, وتخسسوفه صاحبه موت أثر على أخذته شئت تخوف} يقول: إن
تعسسالى: قسسال وغيرهسسم. ثسسم وقتسسادة والضسسحاك مجاهسسد عسسن رويِ وكذا

ثبسست بالعقوبة, كمسسا يعاجلكم لم حيث رحيم} أيِ لرؤوف ربكم {فإن
يجعلسسون الله, إنهم من سمعه أذى على أصبر أحد «ل الصحيحين في
ًا له حسستى للظسسالم ليملي الله «إن ويعافيهم» وفيهما يرزقهم وهو ولد
{وكذلك وسلم عليه الله صلى الله رسول قرأ يفلته» ثم لم أخذه إذا

شسسديد} وقسسال أليسسم أخسسذه إن ظالمسسة وهسسي القسسرى أخسسذ إذا ربك أخذ
وإلسسي أخسسذتها ثسسم ظالمسسة وهسسي لهسا أمليسست قريسسة من تعالى: {وكأين

المصسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسير}.

َءو َءأ ْا َءلْم **  ْو َءر َءى َءي َءل َءق َءما ِإ َءل ّلسسُه َءخ ٍء ِمسسن ال ُأ َءشسسْي ّيسس َءف َءت ُلسسُه َءي َء َءيِميسسِن َءعسسِن ِظل ْل ا
ِئِل َءمآ ْلّش ًا َءوا ِه ُسّجد ّل ُهْم ِل َءن َءو ِه َءداِخُرو ّل ِل َءو ُد *   َءواِت ِفسي َءمسا َءيْسُج َءما الّسس

َءما ٍة ِمن الْرِض ِفي َءو ّب َءكُة َءدآَ ِئ َءملَ ْل ُهْم َءوا َء َءو َءن ل ِبُرو ْك َءت َءن*   َءيْس ُفو َءخا ُهْم َءي ّب َءر
ِهْم ّمسسسسسسسسسسن ِق ْو َءن َءفسسسسسسسسسس ُلسسسسسسسسسسو َءع ْف َءي َءن َءمسسسسسسسسسسا َءو َءمُرو ْؤ  ُيسسسسسسسسسس

شسسيء, كسسل له خضع الذيِ وكبريائه وجلله عظمته عن تعالى يخبر  
وحيواناتهسسا, بأسسسرها: جماداتهسسا والمخلوقسسات الشسسياء لسسه ودانسست

يتفيأ ظل له ما كل أن والجن, والملئكة, فأخبر النس من ومكلفوها
ًا بكسرة الشمال, أيِ وذات اليمين ذات للسه بظلسه سساجد فسإنه وعشسسي

وجسسل, عسسز لله شيء كل سجد الشمس زالت مجاهد: إذا تعالى. قال
داخسسرون} أيِ {وهسسم وغيرهسسم, وقسسوله والضسسحاك قتسسادة قسسال وكسسذا

ًا: سجود مجاهد صاغرون. وقال الجبسسال, , وذكسسر فيسسؤه شيء كل أيض
صسسلته, البحسسر الشيباني: أمواج غالب أبو فيؤها. وقال قال: سجودها

ما يسجد فقال: {ولله إليهم السجود أسند إذ يعقل من منزلة ونزلهم
مسسن يسسسجد قال: {وللسسه دابة} كما من الرض في وما السموات في

ًا والرض السسسموات فسسي ًا طوعسس َءصسسال}. بالغسسدو وظللهسسم وكرهسس وال
غيسسر أيِ للسسه تسسسجد يسسستكبرون} أيِ ل وهسسم وقسسوله: {والملئكسسة
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يسسجدون فسوقهم} أيِ مسن ربهسم {يخسافون عبسادته عسن مستكبرين

يسسؤمرون} أيِ مسسا {ويفعلسسون جللسسه جسسل السسرب مسسن وجليسسن خسسائفين
زواجسسره. أوامسسره, وتسسرك وامتثسسال تعسسالى طسساعته علسسى مثسسابرين

َءل َءقا َءو ّلُه **  َء ال ْا ل ُذو ّتِخ ْيِن َءت َءه ْيِن ِإلـَ َءن ْث َءما ا ّن َءو ِإ ٌد ِإلـٌَه ُه َءيِ َءواِح ّيا ُبوِن َءفإ َءه َءفاْر
َءلُه َءو َءواِت ِفي َءما *   َءما ْلّس َءلُه َءوالْرِض ا ّديُن َءو ًا ال َءر َءواِصب ْي َءغ َءف ِه َءأ ّل َءن ال ّتُقو * َءت

َءما ُكم َءو ٍة ّمن ِب َءم ْع َءن ّن ِه َءفِم ّل َءذا ُثّم ال ُكُم ِإ ِه الّضّر َءمّس ْي َءل ِإ َءن َءفسس َءأُرو ُثسسّم َءتْجسس   *
َءذا َءف ِإ َءش ُكْم الّضّر َءك ْن َءذا َءع ٌق ِإ ِري ُكم َءف ْن ِهْم ّم ّب َءر َءن ِب ُكو ِر ْا ُيْش ُفُرو ْك َءي ِل َءمسسآ *   ِب

ُهْم َءنسسسسسسسسسسسسسا ْي َءت ْا آَ ّتُعسسسسسسسسسسسسسو َءم َءت َءف َءف ْو َءسسسسسسسسسسسسسس َءن َءف َءلُمسسسسسسسسسسسسسو ْع  َءت
ل وحسسده لسه  إل العبسسادة ينبغسي ل هو, وأنسه إل إله ل أنه تعالى يخبر  

ًا} قال الدين {وله وربه وخالقه شيء كل مالك له, فإنه شريك واصب
وغير وقتادة والسديِ مهران بن وميمون وعكرمة ومجاهد عباس ابن

ًا, وعن واحد: أيِ ًا. وقسسال أيضسسا: أيِ عباس ابن دائم مجاهسسد: أيِ واجبسس
ًا والرض, كقسسوله: السسسموات في ممن وحده العبادة له له, أيِ خالص

ًا والرض السموات في من أسلم * وله يبغون الله دين {أفغير طوعسس
ًا وعكرمسسة, فيكسسون عبسساس ابسسن قسسول على يرجعون} هذا وإليه وكره

الطلب, أيِ باب من يكون فإنه مجاهد قول على الخبر, وأما باب من
ًا بي تشركوا أن ارهبوا تعسسالى: {أل الطاعة, كقسسوله لي وأخلصوا شيئ

من بالعباد ما والضر, وأن النفع مالك أنه أخبر الخالص} ثم الدين لله
إذا {ثسسم إليهم عليهم, وإحسانه فضله فمن ونصر وعافية ونعمة رزق

هسسو إل إزالته على يقدر ل أنه لعلمكم تجأرون} أيِ فإليه الضر مسكم
إليسسه الرغبسسة في وتلحون وتسألونه إليه تلجأون الضرورات عند فإنكم

مسن ضسل البحسر فسي الضر مسكم تعالى: {وإذا به, كقوله مستغيثين
ًا} النسسسان وكسسان أعرضسستم البر إلى نجاكم فلما إياه إل تدعون كفسسور

يشركون بربهم منكم فريق إذا عنكم الضر كشف إذا ههنا: {ثم وقال
: لم العاقبسسة. وقيسسل لم ههنسسا آَتينسساهم} قيسسل: اللم بمسسا * ليكفسسروا

اللسسه نعسسم ويجحدوا يستروا أيِ ليكفروا ذلك لهم قيضنا بمعنى التعليل
توعسسدهم النقسسم, ثسسم عنهم النعم, الكاشف إليهم المسديِ وأنه عليهم
ً ً فيسسه أنتسسم بمسسا وتمتعسسوا شسسئتم مسسا اعملسسوا {فتمتعسسوا} أيِ قسسائل قليل

ذلسسسسسسسسسسسسك. عاقبسسسسسسسسسسسسة تعلمسسسسسسسسسسسسون} أيِ {فسسسسسسسسسسسسسوف
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َءن ُلو َءع َءيْج َءو َءما **  َء ِل َءن ل َءلُمو ْع ًا َءي ُهْم ّمّمسسا َءنِصسسيب َءنسسا ْق َءز ِه َءر ّل ُلّن َءتسسال َءأ ُتْسسس َءعّمسسا َءل

ُتْم ْن َءن ُك َءتُرو ْف َءن َءت ُلو َءع َءيْج َءو ِه *   ّل َءناِت ِل َءب ْل َءنُه ا َءحا ْب ُهْم ُس َءل َءن ّما َءو ُهو َءت َءذا َءيْش ِإ َءو   *
َءر ُهْم ُبّش ُد َءح َءى َءأ َءث ْن ُ ُهسسُه َءظسسّل ِبال ًا َءوْج ّد َءو َءو ُمْسسس ُهسس ِظيسسٌم َءو َءى َءك َءر َءوا َءتسس َءي َءن *   ِمسس

ِم ْو َءق ْل ِء ِمن ا َءو َءر َءما ُس ِه ُبّش ُكُه ِب ُيْمِس َءى َءأ َءل ُدّسسسُه َءأْم ُهسسوٍن َءع َءراِب ِفسسي َءي ّتسس ال
َء َءء َءأل َءن َءما َءسآ ُكُمو َءن َءيْح ِذي ّلسس ِل َء *   َءن ل ُنسسو ْؤِم ِة ُي َءر َءِخ َءثسسُل ِبسسال ِء َءم ْو ِه الّسسس ّلسس ِل َءو

َءثسسسسسسسسسسُل َءم ْل َءى ا َءلسسسسسسسسسس ْع َءو ال َءعِزيسسسسسسسسسسُز َءوُهسسسسسسسسسس ْل ِكيسسسسسسسسسسُم ا َءح ْل  ا
مسسن غيسسره اللسسه مسسع عبسسدوا الذين المشركين قبائح عن تعالى يخبر  

ًا للوثان علم, وجعلوا بغير والنداد والوثان الصنام رزقهسسم مما نصيب
فل لشسسركائهم كسسان فمسسا لشسسركائنا وهسسذا بزعمهم لله هذا فقالوا الله

يحكمون} ما ساء شركائهم إلى يصل فهو لله كان وما الله إلى يصل
َءلهتهم جعلوا أيِ ًا ل اللسسه جسسانبه, فأقسسسم علسسى وفضسسلوها الله مع نصيب

وائتفكسسوه افسستروه السسذيِ ذلسسك عسسن ليسسسألنهم الكريمسسة بنفسسسه تعالى
جهنم, فقسسال: {تسسالله نار في الجزاء أوفر وليجازينهم عليه وليقابلنهم

الملئكسسة جعلسسوا أنهم عنهم تعالى أخبر تفترون} ثم كنتم عما لتسألن
ًا, وجعلوهسسا الرحمسسن عبسساد هسسم السسذين معسسه, فعبسسدوها اللسسه بنسسات إناثسس

ًا خطأ فأخطأوا الثلث, فنسسسبوا المقامات هذه من مقام كل في كبير
ًا له أن تعالى إليه مسسن القسسسمين أخسسس أعطسسوه لسسه, ثسسم ولسسد ول ولد

السسذكر قال: {ألكم لنفسهم, كما يرضونها ل البنات, وهم وهو الولد
ًا تلسسسسسسسسسك ؟ النسسسسسسسسسثى ولسسسسسسسسسه ضسسسسسسسسسيزى}. قسسسسسسسسسسمة إذ

وإفكهم قولهم عن سبحانه} أيِ البنات لله ههنا: {ويجعلون وقوله  
* أصسسطفى لكسساذبون وإنهسسم اللسسه ولسسد ليقولسسون إفكهسسم من إنهم {أل

مسا تحكمسون}. وقسسوله: {ولهسسم كيسف لكسسم مسسا ؟ البنيسسن علسى البنات
البنسسات من لنفسهم ويأنفون الذكور لنفسهم يختارون يشتهون} أيِ

ًا قسولهم عن الله  تعالى, الله إلى نسبوها التي ًا, فسإنه علسو {إذا كسبير
ًا} أيِ وجهسسه ظسسل بالنثى أحدهم بشر ًا مسسسود {وهسسو الهسسم مسسن كئيبسس

القسسوم} من الحزن, {يتوارى من فيه هو ما شدة من كظيم} ساكت
أم هسسون علسسى أيمسكه به بشر ما سوء {من الناس يراه أن يكره أيِ

بهسسا, يعتنسسي ول يورثها ل مهانة أبقاها أبقاها إن التراب} أيِ في يدسه
أن وهسسو يئدها التراب} أيِ في يدسه {أم عليها الذكور أولده ويفضل
هسسذه يكرهسسونه الجاهلية, أفمسسن في يصنعون كانوا كما حية فيه يدفنها

يحكمسسون} مسسا ساء {أل ؟ لله يجعلونه عنه لنفسهم ويأنفون الكراهة
إليسسه, كقسسوله نسسسبوه مسسا قسسسموا, وبئسسس ما قالوا, وبئس ما بئس أيِ

ً للرحمن ضرب بما أحدهم بشر تعالى: {وإذا ًا وجهه ظل مثل مسسسود
َءخرة يؤمنون ل ههنا: {للذين كظيم}. وقوله وهو السوء} أيِ مثل بال
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المطلسسق الكمسسال العلسسى} ايِ المثل { ولله إليهم ينسب إنما النقص

الحكيسسسم}. العزيسسسز {وهسسسو إليسسسه منسسسسوب وهسسسو وجسسسه كسسسل مسسسن

ْو َءل َءو ُذ **  َءؤاِخس ّلسُه ُي َءس ال ّنسا ِهسْم ال ْلِم ُظ َءك ّمسا ِب َءر َءهسا َءتس ْي َءل ٍة ِمسن َءع ّبس ِكسن َءدآَ َءل َءو
ُهْم َءؤّخُر َءى ُي َءل َءجٍل إ َءى َءأ َءسّم َءذا ّم ِإ َءء َءفسس ُهسسْم َءجسسآ ُل َءج َء َءأ َءن ل ْأِخُرو َءت َءعًة َءيْسسس َء َءسسسا َءول

َءن ِدُمو َءتْق َءن َءيْس ُلو َءع َءيْج َءو ِه *   ّل َءن َءما ِل ُهسسو َءر ْك َءتِصسسُف َءي ُهُم َءو ُت َءن ْلِسسس َءب َءأ ِذ َءكسس ْل َءأّن ا

ُهسسسسُم َءى َءل َءن ْلُحْسسسسس َء ا َءم ل َءر ُهسسسسُم َءأّن َءجسسسس َءر َءل ّنسسسسا ْل ُهسسسسْم ا ّن أ
َء َءن َءو ُطسسسسو َءر ْف  ّم

كسبوا بما يؤاخذهم لو وأنه ظلمهم مع بخلقه حلمه عن تعالى يخبر  
ًا الرض دواب جميسسع لهلك أيِ دابة من الرض ظهر على ترك ما تبعسس

أجسسل إلى ويستر, وينظر يحلم جلله جل الرب آَدم, ولكن بني لهلك
ًا. أبقسسى لمسسا بهسسم ذلك فعل لو بالعقوبة, إذ يعاجلهم ل أيِ مسمى أحسسد

قسسال: كسساد أنسسه الحسسوص أبي عن إسحاق أبي عن الثوريِ سفيان قال
َءيسسة آَدم, وقرأ بني بذنب يعذب أن الجعل النسساس اللسسه يؤاخسسذ {ولسسو ال

إسسسحاق أبي عن العمش روى دابة} وكذا من عليها ترك ما بظلمهم
جحسسره فسسي يهلسسك أن الجعسسل اللسه: كسساد عبد قال: قال عبيدة أبي عن

المثنسسى, حسسدثنا بسسن محمسسد حسسدثني: جرير ابن آَدم. وقال بني بخطيئة
يحيى عن الحنفي جابر بن محمد الخزاعي, حدثنا حكيم بن إسماعيل

ً هريرة أبو قال: سمع سلمة أبي عن كثير أبي بن يقول: إن وهو رجل
إن حتى والله إليه, فقال: بلى نفسه, قال: فالتفت إل يضر ل الظالم

.الظسسسسسسسالم بظلسسسسسسسم وكرهسسسسسسسا فسسسسسسسي لتمسسسسسسسوت الحبسسسسسسساريِ
عبسسد بسسن الوليسسد الحسين, أنبأنا بن علي حاتم: حدثنا أبي ابن وقال  

عسسن عطسساء بسسن سسسليمان شسسرحبيل, حسسدثنا بن الله عبيد الملك, حدثنا
السسدرداء أبسسي عن ربيعة بن مشجعة أبي عمه عن الله عبد بن مسلمة

وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول عند قال: ذكرنا عنه الله رضي
ًا يؤخر ل الله فقال: «إن بالذريسسة العمر زيادة أجله, وإنما جاء إذا شيئ

فسي دعسساؤهم فيلحقسه بعده من له فيدعون العبد الله يرزقها الصالحه
العمسسسسسسسسسسسسسسسر».  زيسسسسسسسسسسسسسسسادة فسسسسسسسسسسسسسسسذلك قسسسسسسسسسسسسسسسبره

الشسسركاء ومسسن البنات من يكرهون} أيِ ما لله وقوله: {ويجعلون  
.ماله في له شريك أحدهم عند يكون أن يأنفون وهم عبيده هم الذين

في عليهم الحسنى} إنكار لهم أن الكذب ألسنتهم وقوله: {وتصف  
ففيسسه معسساد ثسسم كسسان وإن السسدنيا في الحسنى لهم أن ذلك مع دعواهم

ًا منهسسم, كقسسوله: {ولئسسن قسسال مسسن قيل عن الحسنى, وإخبار لهم أيض
* ولئسسن كفسسور ليئسسوس إنسسه منسسه نزعناهسسا ثسسم رحمسسة منا النسان أذقنا
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لفسسرح إنسسه عنسسي السسسيئات ذهب ليقولن مسته ضراء بعد نعماء أذقناه

ليقسسولن مسسسته ضراء بعد من منا رحمة أذقناه فخور} وقوله: {ولئن
عنسسده لسسي إن ربسسي إلسسى رجعسست ولئن قائمة الساعة أظن وما لي هذا

غليظ}. عذاب من ولنذيقنهم عملوا بما كفروا الذين فلننبئن للحسنى
ً لوتيسسن وقسسال بآياتنسسا كفسسر الذيِ وقوله: {أفرأيت ًا} وقسسال مسسال وولسسد

ًا مسسا قسسال لنفسسسه ظسسالم وهسسو جنتسسه {دخل أنه الرجلين أحد عن إخبار
ًا هذه تبيد أن أظن ربي إلى رددت ولئن قائمة الساعة أظن * وما أبد

ًا لجدن ًا} فجمع منها خير الباطل وتمني السوء عمل بين هؤلء منقلب
ًا ذلك على يجازوا بأن إنسسه إسسسحاق ابسسن ذكر مستحيل, كما وهذا حسن
عليسسه مكتسسوب ليجسسددوها نقضسسوها حيسسن الكعبسسة أساس في حجر وجد
؟ الحسسنات وتجسسوزن السسيئات ذلسك: تعلمسون ومواعظ, فمسسن حكم

العنسسسسسسسسب. الشسسسسسسسسوك مسسسسسسسسن يجتنسسسسسسسسى كمسسسسسسسسا أجسسسسسسسسل
الحسسسنى} لهسسم أن الكذب ألسنتهم وقتادة: {وتصف مجاهد وقال  
كما القيامة يوم الحسنى} أيِ لهم جرير: {أن ابن الغلمان. وقال أيِ

ًا تعالى قال الحمد, ولهذا الصواب,  ولله بيانه, وهو قدمنا عليهسسم راد
ًا جرم} أيِ ذلك: {ل تمنيهم في يسسوم النار} أيِ لهم {أن منه بد ل حق

وقتسسادة جسسبير بسسن وسسسعيد مجاهسسد مفرطسسون} قسسال وأنهسسم{ القيامسسة
ننساهم تعالى: {فاليوم كقوله وهذا مضيعون فيها وغيرهم: منسيون

معجلسسون أيِ أيضا: مفرطون قتادة هذا}. وعن يومهم لقاء نسوا كما
يعجسسل لنهسسم منافاة الورد, ول إلى السابق الفرط, وهو من النار إلى

يخلسسسدون. ) أيِ فيهسسسا وينسسسسون النسسسار إلسسسى القيامسسسة يسسسوم بهسسسم

ِه ّل َءتال ْد **  َءق َءنآ َءل ْل َءس َءى َءأْر َءل ٍم ِإ َءم َءك ّمن ُأ ِل ْب َءن َءق ّي َءز ُهُم َءف َءطاُن َءل ْي ُهْم الّشسس َءل َءمسسا ْع َءأ

َءو ُه ُهُم َءف ّي ِل َءم َءو ْو َءي ْل ُهْم ا َءل َءذاٌب َءو ِليٌم َءع َءمآ َءأ َءو َءنا *   ْل َءز ْن َءك َءأ ْي َءل َءب َءع َءتا ِك ْل ّ ا َءن ِإل ّي َءب ُت ِل
ُهُم ِذيِ َءل ّل ْا ا ُفو َءل َءت ِه اْخ ًدى ِفي ُه َءمًة َءو َءرْح ٍم َءو ْو َءق َءن ّل ُنو ْؤِم ّلُه ُي َءوال َءل *   َءز ْن َءن َءأ ِمسس

ِء َءمآ ْلّسسس ًء ا َءيسسا َءمسسآ َءأْح ِه َءف َءض ِبسس َءد الْر ْعسس َءهسسآ َءب ِت ْو َءك ِفسسي ِإّن َءم ِلسس َءيسسًة َءذ َء ٍم ل ْو َءقسس ِل
َءن ُعو َءم ْسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس  َءي

ً الخالية المم إلى أرسل أنه تعالى يذكر   الرسل, فلك فكذبت رسل
قومسسك تكسسذيب يهيسسدنك فل أسوة المرسلين من إخوانك في محمد يا

ذلسسك علسسى حملهسسم فإنمسسا الرسسسل كسسذبوا السسذين المشركون لك, وأما
تحسست هسسم اليسسوم} أيِ وليهسسم فعلسسوه. {فهسسو مسسا لهم الشيطان تزيين

صسسريخ ول خلصسسا لهسسم يملسسك ول وليهسسم والنكال, والشيطان العقوبة
عليسه أنسزل إنمسا لرسسوله: إنسه تعسالى قال أليم. ثم عذاب لهم, ولهم
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النسساس بيسسن فاصل فالقرآَن ؟ فيه يختلفون الذيِ للناس ليبين الكتاب

لمسسن {ورحمسسة} أيِ للقلسسوب {وهسسدى} أيِ فيسسه يتنازعون ما كل في
للقلسسوب حيسساة القسسرآَن سبحانه جعل يؤمنون} وكما {لقوم به تمسك
مسسن عليهسسا أنزلسسه بمسسا موتهسسا بعسسد الرض يحيسسي بكفرها, كذلك الميتة

َءية ذلك في {إن ماء من السماء الكلم يفهمون يسمعون} أيِ لقوم ل
ومعنسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساه.

ِإّن َءو ُكْم **  ِم ِفي َءل َءعا ْن ًة ال َءر ْب ِع ُكْم َءل ِقي ِه ِفي ّمّما ّنْس ِن ُطو ْيِن ِمن ُب َءفسسْرٍث َءب
ٍم َءد ًا َءو َءبن ًا ّل ِلص ًا َءخا ِئغ َءن َءسآ ِبي ِر َءوِمسسن ِللّشسسا َءراِت *   َءمسس ّنِخيسسِل َءث َءنسساِب ال ْع َءوال

َءن ُذو ّتِخ ْنُه َءت ًا ِم َءكر ًا َءسسس ِرْزقسس ًا َءو َءسسسن َءك ِفسسي ِإّن َءح ِلسس َءيسسًة َءذ َء ٍم ل ْو َءقسس َءن ّل ُلسسو ِق ْع  َءي
البسسل النعسسام} وهسسي النسساس{فسسي لكم} أيهسسا تعالى: {وإن يقول  

َءيسسة {لعبرة} أيِ والغنم والبقر وقسسدرته خالقهسسا حكمسسة علسسى ودللسسة ل
ًا ههنسسا بطونه} أفردهسسا في مما {نسقيكم ولطفه ورحمته علسسى عسسود

أيِ حيوانسسات النعسسام الحيوان, فإن على عائد الضمير النعم, أو معنى
َءيسسة الحيسسوان, وفسسي هسسذا بطسسن فسسي مما نسقيكم فسسي ممسسا الخسسرى ال

فمسسن تسسذكرة إنها تعالى: {كل قوله في وهذا, كما هذا بطونها, ويجوز
بسسم فناظرة بهديه إليهم مرسلة تعالى: {وإني قوله ذكره} وفي شاء

.المسسسسسال سسسسسسليمان} أيِ جسسسسساء * فلمسسسسسا المرسسسسسسلون يرجسسسسسع
ًا ودم فرث بين وقوله: {من   ًا} أيِ لبن بياضسسه اللبسسن يتخلسسص خالص

كسل الحيسوان, فيسسريِ بساطن في ودم فرث بين وحلوته, ما وطعمه
العسسروق, إلى دم منه معدته, فيصرف في الغذاء نضج إذا موطنه إلى

ل منهسسا المخرج, وكل إلى المثانة, وروث إلى الضرع, وبول إلى ولبن
َءخر يشوب ًا يتغير ول عنه انفصاله بعد يمازجه ول ال به. وقسسوله: {لبنسس
ًا ًا خالص وأنسسه اللبسسن ذكسسر أحسسد, ولمسسا بسسه يغص ل للشاربين} أيِ سائغ
ًا جعله تعالى ًا للنسساس شسسراب مسسن النسساس يتخسسذه مسسا بسسذكر ثنسسى سسسائغ

النبيسسذ مسسن يصسسنعون كسسانوا والعناب, وما النخيل ثمرات من الشربة
ثمسسرات فقسسال: {ومسسن عليهسسم بسسه امتسسن تحريمه, ولهذا قبل المسكر
ًا} دل منسسه تتخسسذون والعناب النخيل قبسسل شسسرعا إبسساحته علسسى سسسكر

والمتخسسذ النخسسل مسسن المتخذ المسكر بين التسوية على تحريمه, ودل
العلمسساء, وجمهسسور وأحمد والشافعي مالك مذهب هو العنب, كما من

والسسذرة والشسسعير الحنطسسة مسسن المتخسسذة الشسسربة سسسائر حكسسم وكسسذا
بسسسط موضسسع هسسذا ذلسسك, وليسسس بتفصيل السنة جاءت والعسل, كما

ذلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسك.
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ًا في عباس ابن قال كما   ًا قوله: {سكر ًا} السكر ورزق حرم ما حسن

روايسسة: ثمرتيهمسسا, وفسسي مسسن أحسسل مسسا الحسن ثمرتيهما, والرزق من
تمسسر مسسن منهمسسا يبس ما حلله, يعني الحسن حرامه, والرزق السكر

ونبيسسذ, حلل وخسسل السسدبس وهسسو طلء مسسن منهمسسا عمسسل وزبيب, ومسسا
َءيسسة ذلك في {إن بذلك السنة وردت كما يشتد أن قبل يشرب لقسسوم ل

النسسسان, ولهسسذا في  ما أشرف فإنه ههنا العقل ذكر يعقلون} ناسب
اللسسه لعقولها, قال صيانة المسكرة الشربة المة هذه على الله حرم

العيسسون من فيها وفجرنا وأعناب نخيل من جنات فيها تعالى: {وجعلنا
خلق الذيِ * سبحان يشكرون أفل أيديهم عملته وما ثمره من ليأكلوا
يعلمسسون}. ل وممسسا أنفسسسهم ومسسن الرض تنبسست ممسسا كلهسسا الزواج

َءى َءح ْو َءأ َءو َءك **  ّب َءى َءر َءل ّنْحِل ِإ ِذيِ َءأِن ال ّتِخ َءن ا َءبسساِل ِم ْلِج ًا ا ُيوتسس َءن ُب ِر َءوِمسس َءج الّشسس
َءن َءوِمّما ِرُشو ْع ُثّم َءي ِلي *   َءراِت ُكّل ِمن ُك َءم ّث ِكي ال ُل َءل َءفاْسسس ُب ّبسسِك ُسسس ً َءر ُلل ُذ
َءها ِمن َءيْخُرُج ِن ُطو َءراٌب ُب ِلٌف َءش َءت ُنُه ّمْخ َءوا ْل ِه َءأ ٌء ِفي َءفآ ّناِس ِش َءك ِفي ِإّن ِلل ِلسس َءذ

َءيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسًة َء ٍم ل ْو َءقسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس َءن ّل ّكسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسُرو َءف َءت  َءي
مسسن تتخسسذ أن للنحسسل والهداية, والرشاد اللهام هنا بالوحي المراد  

ًا الجبال محكمسسة هسسي يعرشون, ثم ومما الشجر إليها, ومن تأويِ بيوت
خلسسل, بيتهسسا فسسي يكون ل بحيث ورصها تسديسها في التقان غاية في
ًا تعالى لها أذن ثم ًا إذن ًا قدري الثمسسرات, وأن كسسل من تأكل أن تسخيري

عليهسسا مسسسهلة لهسسا, أيِ مذللسسة تعسسالى اللسسه جعلهسسا التي الطرق تسلك
الشاسسسعة, والوديسسة العظيسسم, والسسبراريِ الجسسو هسسذا مسسن شاءت حيث

يمنسسة عنه تحيد ل بيتها إلى منها واحدة كل تعود الشاهقة, ثم والجبال
الشسسمع وعسسسل, فتبنسسي فراخا من فيه لها وما بيتها إلى يسرة, بل ول
دبرهسسا, ثسسم مسسن الفسسراخا فيها, وتسسبيض من العسل وتقيء أجنحتها من

مراعيهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا. إلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسى تصسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسبح
ربسسك سسسبل أسلم: {فاسلكي بن زيد بن الرحمن وعبد قتادة وقال  

ً مطيعة, فجعله ذللً} أيِ كقسسول زيد: وهو ابن السالكة, قال من حال
تسسرى يأكلون} قال: أل ومنها ركوبهم فمنها لهم تعالى: {وذللناها الله
الول يصحبهم, والقول وهو بلد إلى بلد من ببيوته النحل ينقلون أنهم

لسسك, نسسص مذللسسة فاسلكيها الطريق, أيِ من حال أنه الظهر, وهو هو
يعلسسى أبسسو قال صحيح. وقد القولين جرير: كل ابن مجاهد, وقال عليه

عسسن العزيسسز عبسسد بسسن مكيسسن فروخا, حدثنا بن شيبان الموصلي: حدثنا
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وسسسلم: «عمسسر عليسسه اللسسه صسسلى الله رسول قال: قال أنس عن أبيه

ًا, والسسسذباب أربعسسسون السسسذباب النحسسسل». إل النسسسار فسسسي كلسسسه يومسسس
شسسفاء فيسسه ألوانه مختلف شراب بطونها من تعالى: {يخرج وقوله  

الحسسسنة اللسسوان مسسن ذلسسك وغير وأحمر وأصفر أبيض بين للناس} ما
للنسساس} أيِ شسسفاء منها. وقوله: {فيسسه ومأكلها مراعيها اختلف على
مسسن بعسسض لهسسم, قسسال تعسسرض أدواء من للناس, أيِ شفاء العسل في

لكسسل دواء للناس, لكسسان الشفاء فيه قال النبويِ: لو الطب على تكلم
بسساردة, أدواء من أحد لكل يصلح للناس, أيِ شفاء فيه قال داء, ولكن

بضسسسسسسسسسسده. يسسسسسسسسسسداوى والشسسسسسسسسسسيء حسسسسسسسسسسار فسسسسسسسسسسإنه
للنسساس} يعنسسي شسسفاء قسسوله: {فيسسه فسسي جريسسر وابسسن مجاهد وقال  

مسسن ههنا الظاهر هو ليس نفسه, ولكن في صحيح قول القرآَن, وهذا
َءية, فإن سياق َءية ال علسسى مجاهسسد يتسسابع ولسسم العسسسل فيهسسا ذكر إنما ال
مسسن تعسسالى: {وننسسزل قسسوله فسسي ذكسسروه قسساله السسذيِ ههنا, وإنما قوله

النسساس أيهسسا تعالى: {يا للمؤمنين} وقوله ورحمة شفاء هو ما القرآَن
ورحمسسة وهسسدى الصسسدور في لما وشفاء ربكم من موعظة جاءتكم قد

للناس} شفاء تعالى: {فيه بقوله المراد أن على للمؤمنين} والدليل
مسسن صسسحيحيهما فسسي ومسلم البخاريِ رواه الذيِ العسل, الحديث هو

سسسعيد أبسسي عسسن النسساجي داود بسسن علسسي المتوكل أبي عن قتادة رواية
ً أن عنه الله رضي الخدريِ عليسسه اللسسه صلى الله رسول إلى جاء رجل

عسسسلً» فسسذهب «اسسسقه بطنه, فقسسال استطلق أخي فقال: إن وسلم
إل زاده عسسلً, فمسسا سقيته الله فقال: يارسول جاء عسلً, ثم فسقاه

جسساء عسلً, ثم فسقاه عسلً» فذهب فاسقه استطلقا, قال: «اذهب
صسسلى اللسسه رسسسول استطلقا, فقسسال إل زاده الله, ما فقال: يارسول

فاسسسقه أخيسسك, اذهسسب بطسسن وكسسذب اللسسه وسسسلم: «صسسدق عليسسه الله
ً فسقاه عسلً» فذهب بالطب: كسسان العلماء بعض فبرىء. قال عسل

ً سسسقاه فضسسلت, فلمسسا عنسسده الرجسسل هسسذا تحللسست, حسسار وهسسو عسسسل
يضسسره هسسذا أن العرابي إسهالً, فاعتقد فزاده الندفاع في فأسرعت

سسسقاه والسسدفع, ثسسم التحليسسل فسسازداد سسسقاه لخيسسه, ثسسم مصسسلحة وهسسو
بالبسسدن, استمسسسك المضرة الفاسده الفضلت اندفعت فكذلك, فلما
َءلم السقام مزاجه, واندفعت بطنه, وصلح إشسسارته, عليسسه ببركسسة وال

والسسسسسسسسسسسسلم. الصسسسسسسسسسسلة أفضسسسسسسسسسسل ربسسسسسسسسسسه مسسسسسسسسسسن
عائشسسة عسسن أبيسسه عسسن عروة بن هشام حديث من الصحيحين وفي  

يعجبسسه كسسان وسسسلم عليسسه اللسه صسلى اللسسه رسسسول أن عنها الله رضي
حسسديث من البخاريِ صحيح البخاريِ: وفي لفظ والعسل, هذا الحلواء
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رسسسول عباس: قال: قسسال ابن عن جبير بن سعيد عن الفطس سالم

محجم, أو شرطة ثلثة: في في وسلم: «الشفاء عليه الله صلى الله
الكسسسسي». عسسسسن أمسسسستي بنسسسسار, وأنهسسسسى كيسسسسة عسسسسسل, أو شسسسسربة

عسسن الغسيل بن الرحمن عبد نعيم, حدثنا أبو البخاريِ: حدثنا وقال  
قسسال: سسسمعت اللسسه عبسسد بسسن جسسابر قتادة, سمعت بن عمر بن عاصم
مسسن شسسيء فسسي كسسان يقسسول: «إن وسسسلم عليسسه الله صلى الله رسول

محجسسم, شسسرطة خير: ففسسي أدويتكم من شيء في يكون أدويتكم, أو
أكتسسويِ» أن أحسسب السسداء, ومسسا توافسسق بنسسار لذعسسة عسسسل, أو شربة أو

.بسسه جسسابر عسسن قتسسادة بسسن عمسسر بسسن عاصسسم حسسديث مسسن مسلم ورواه
سعيد أنبأنا الله عبد إسحاق, أنبأنا بن علي أحمد: حدثنا المام وقال  

بسسن عقبسسة عسسن الخيسسر أبي عن الوليد بن الله عبد أيوب, حدثنا أبي بن
إن وسسسلم: «ثلث عليسسه الله اللهصلى رسول قال: قال الجهني عامر
تصسسيب كية عسل, أو شربة محجم, أو شفاء: فشرطة شيء في كان

ًا, وأنا سسسلول بن هارون عن الطبراني أحبه» ورواه ول الكي أكره ألم
بسسه, الوليسسد بسسن اللسسه عبد المقريِ, عن الرحمن عبد أبي عن المصريِ

محجسسم» وذكسسره, وهسسذا شسسفاء: فشسسرطة شيء في كان «إن ولفظه
يزيسسد بسسن محمد الله عبد أبو المام يخرجوه. وقال صحيح, ولم إسناد

التغلبي, حسسدثنا هو سلمة بن علي سننه: حدثنا في القزويني ماجه بن
عسسن الحسسوص أبسسي إسحاق, عن أبي عن سفيان حباب, حدثنا بن زيد
وسسسلم: عليه الله صلى الله رسول قال: قال مسعود ابن هو الله عبد

بإخراجه تفرد جيد إسناد والقرآَن» وهذا بالشفاءين: العسل «عليكم
أبيسسه عسسن وكيسسع بن سفيان عن جرير ابن رواه مرفوعا, وقد ماجه ابن

شسسسسسبه. ولسسسسسه موقوفسسسسسا بسسسسسه الثسسسسسوريِ هسسسسسو سسسسسسفيان عسسسسسن
أنسسه عنسسه اللسسه رضسسي طالب أبي بن علي المؤمنين أمير عن وروينا  

صسسحيفة, فسسي اللسسه كتاب من آَية فليكتب الشفاء أحدكم أراد قال: إذا
ًا امرأتسسه مسسن السماء, وليأخذ بماء وليغسلها نفسسس طيسسب عسسن درهمسس

ً به منها, فليشتر وجسسوه, مسسن شسسفاء: أيِ فسسإنه بسذلك فليشسسربه عسسل
للمسسؤمنين} ورحمة شفاء هو ما القرآَن من تعالى: {وننزل الله وقال

ًا} وقال: {فإن ماء السماء من وقال: {وأنزلنا عسسن لكسسم طبسسن مبارك
ًا منه شيء ًا فكلوه نفس ًا} وقال هنيئ شسسفاء العسسسل: {فيسسه فسسي مريئ

للنسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساس}.
ًا: حدثنا ماجه ابن وقال   زكريا بن سعيد حدثنا خداش بن محمود أيض

سسسالم بسسن الحميسسد عبد عن الهاشمي سعيد بن الزبير القرشي, حدثنا
غسدوات ثلث العسسسل لعق «من الله رسول قال: قال هريرة أبي عن
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مسستروك. سسعيد بسسن البلء» الزبيسسر مسسن عظيم يصبه شهر, لم كل في

ًا ماجه ابن وقال سسسرح بسسن يوسسسف بسسن محمد بن إبراهيم حدثنا: أيض
أبسسي بسسن إبراهيسسم السكسسسكي, حسسدثنا بكيسسر بن عمرو الفريابي, حدثنا

القبلسستين, يقسسول: صسسلى قسسد وكسسان حسسرام أم بسسن أبي أبا سمعت عبلة
بالسسسنا يقسسول: «عليكسسم وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى الله رسول سمعت

السسسام» قيسسل: يارسسسول إل داء كسسل مسسن شفاء فيهما والسنوت, فإن
عبلسسة: أبسسي ابسسن عمسسرو: قسسال {المسسوت} قسسال قسسال ؟ السام وما الله

زقسساق فسسي السسذيِ العسسسل هسسو آَخسسرون: بسسل الشسسبت. وقسسال السسسنوت
الشسسسسسسسسسسسسسساعر: قسسسسسسسسسسسسسسول السسسسسسسسسسسسسسسمن, وهسسسسسسسسسسسسسسو

يقسسردا أن الجسسار يمنعسسون فيهمسسوهم لبسسس ل بالسسسنوت السسسمن هسسم
خلسسط. وقسسوله: ل أيِ فيهسسم لبسسس مسساجه, وقسسوله: ل ابسسن رواه كسسذا  

َءية ذلك في ويظلم, وقوله: {إن يضطهد يقردا, أيِ أن الجار يمنعون ل
الخلقسسة الضسسعيفة السسدواب لهذه الله إلهام في إن يتفكرون} أيِ لقوم
جمعهسسا الثمسسار, ثسسم سسسائر من والجتناء المهامه هذه في السلوك إلى

َءيسسة أطيسسب مسسن وهو والعسل للشمع فسسي يتفكسسرون لقسسوم الشسسياء, ل
علسسى بسسذلك وميسرها, فيسسستدلون ومسخرها ومقدرها خالقها عظمة
.الرحيسسسسسم الكريسسسسسم العليسسسسسم الحكيسسسسسم القسسسسسادر الفاعسسسسسل أنسسسسسه

ّلُه َءوال ُكْم **  َءق َءل ُكْم ُثّم َءخ ّفا َءو َءت ُكم َءي ّد ّمن َءوِمن َءر َءى ُي َءلسس َءذِل ِإ ِر َءأْر ُعُمسس ْل َءكسسْي ا َء ِل ل
َءم َءلسسسسسس ْع َءد َءي ْعسسسسسس ٍم َءب ْلسسسسسس ًا ِع ْيئ َءه ِإّن َءشسسسسسس ّلسسسسسس ِليسسسسسسٌم ال ِديٌر َءع  َءقسسسسسس

العدم من أنشأهم الذيِ هو عباده, وأنه في تصرفه عن تعالى يخبر   
الضعف وهو الهرم يدركه حتى يتركه من يتوفاهم, ومنهم ذلك بعد ثم

ثسسم ضسسعف مسسن خلقكسسم الذيِ تعالى: { الله الله قال الخلقة, كما في
َءية, وقد ضعف بعد من جعل عنسسه: اللسسه رضسسي علي عن رويِ قوة} ال
ضسسعف لسسه يحصسسل السن هذا سنة, وفي وسبعون خمس العمر أرذل

يعلسسم قسسال: {لكيل العلم, ولهسسذا وقلة الحفظ والخرف, وسوء القوى
ًا}, أيِ علم بعد ًا كان ما بعد شيئ ًا يسدريِ ل أصبح عالم الفنسد مسن شسيئ

َءية: حدثنا هذه تفسير عند البخاريِ روى والخرف, ولهذا بسن موسى ال
شسسعيب عسسن العسسور اللسسه عبسسد أبو موسى بن هارون إسماعيل, حدثنا

كسسان وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول أن مالسسك بسسن أنسسس عسسن
وعسسذاب العمسسر والهسسرم, وأرذل والكسسسل البخسسل مسسن بك يدعو«أعوذ

سسسلمة أبي بن زهير وقال والممات المحيا وفتنة الدجال القبر, وفتنة
المشسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسهورة. معلقتسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه فسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسي
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ًا ثمسسانين يعسسش ومسسن الحيسساة تكسساليف سسسئمت يسسسأم لسسك أبسسا ل عامسس

فيهسسرم يعمسسر تخطىسسء ومسسن تصسسبتمته مسسن عشواء خبط المنايا رأيت
(

ّلُه َءوال َءل **  ُكْم َءفّض َءض ْع َءى َءب َءل ْعٍض َءع ْلّرْزِق ِفي َءب َءما ا َءن َءف ِذي ّل ْا ا ُلو ّديِ ُفّض َءرآَ ِب
ِهْم ِق َءى ِرْز َءل َءكْت َءما َءع َءل ُهْم َءم ُن َءما ْي ُهْم َءأ ِه َءف ٌء ِفي َءوآَ ِة َءس َءم ْع ِن ِب َءف ِه َءأ ّلسس َءن ال ُدو َءحسس  َءيْج

مسسن للسسه زعمسسوه فيمسسا وكفرهسسم جهلهسسم للمشسسركين تعسسالى يبين   
في تلبيتهم في يقولون كانوا كما له عبيد أنها يعترفون الشركاء, وهم

ًا إل لك شريك ل حجهم: لبيك ملسسك, فقسسال ومسسا لك, تملكسسه هو شريك
ًا تعالى رزقناكم, فيما عبيدكم تساووا أن ترضون ل عليهم: أنتم منكر
والتعظيسسم, كمسسا اللهيسسة في له عبيد بمساواة تعالى هو يرضى فكيف

َءية في قال ً لكم الخرى: {ضرب ال ممسسا لكسسم هسسل أنفسسسكم مسسن مثل
تخسسافونهم سسسواء فيسسه فسسأنتم رزقناكم فيما شركاء من أيمانكم ملكت

َءية, قال كخيفتكم َءيسسة: هذه في عباس ابن عن العوفي أنفسكم} ال ال
م يقسول ونسسائهم, فكيسف أمسوالهم فسي عبيسدهم ليشسركوا يكونسوا ل

اللسسه قسسوله: {أفبنعمسسة سسسلطاني, فسسذلك فسسي معسسي عبيسسديِ يشركون
ل مسسا لسسي ترضسسون عنسسه: فكيسسف الخرى الرواية في يجحدون} وقال

َءيسسة: هسسذا هسسذه فسسي مجاهسسد لنفسسسكم. وقسسال ترضسسون َءلهسسة مثسسل ال ال
أحسسد مسسن منكسسم اللسسه, فهسسل ضسسربه مثسسل قتسسادة: هسسذا الباطلة, وقسسال

وعباده خلقه بالله فراشه, فتعدلون وفي زوجته في مملوكه يشاركه
منسسسك. ينسسسزه أن أحسسسق هسسسذا, فسسسالله لنفسسسسك تسسسرض لسسسم فسسسإن ؟

مسسن ذرأ ممسسا للسسه جعلسسوا أنهم يجحدون} أيِ الله وقوله: {أفبنعمة  
ًا, فجحسسدوا والنعام الحرث غيسسره. وعسسن معسسه نعمتسسه, وأشسسركوا نصيب
هسسذه عنسسه اللسسه رضسسي الخطسساب بسسن عمر قال: كتب البصريِ الحسن
السدنيا, فسإن مسن برزقسك الشسعريِ: واقنسع موسسى أبي إلى الرسالة
كلً, بسسه يبتلسسي بلء السسرزق فسسي بعسسض على عباده بعض فضل الرحمن
عليسسه افسسترض الذيِ الحق وأداؤه لله شكره كيف له بسط من فيبتلي

حسسسسسسساتم. أبسسسسسسسي ابسسسسسسسن وخسسسسسسسوله, رواه رزقسسسسسسسه فيمسسسسسسسا

ّلُه َءوال َءل **  َءع ُكْم َءج ُكْم ّمْن َءل ُفِس ْن ًا َءأ َءواج َءل َءأْز َءع َءج ُكْم َءو ُكم ّمْن َءل َءواِج َءن َءأْز ِنيسس َءب
ًة َءد َءف َءح ُكسم َءو َءق َءز َءر َءن َءو َءبساِت ّمس ّي ّط ِطسِل ال َءبا ْل ِبا َءف َءن َءأ ُنسو ْؤِم ِة ُي َءمس ْع ِن ِب ِه َءو ّل ُهسْم ال

َءن ُفسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسُرو ْك  َءي

493



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
ًا أنفسهم من لهم جعل بأن عبيده على نعمه تعالى يذكر    من أزواج

الئتلف حصسسل مسسا آَخسسر نسسوع من الزواج جعل وشكلهم, ولو جنسهم
ًا آَدم بنسسي من خلق رحمته من والرحمة, ولكن والمودة ًا, ذكسسور وإناثسس

ًا الناث وجعل الزواج مسسن جعسسل أنسه تعسسالى ذكسر للسسذكور, ثسسم أزواجسس
والحسسسن وعكرمسسة عبسساس ابن البنين, قاله أولد وهم والحفدة البنين

عسسن جسسبير بن سعيد عن بشر أبي عن شعبة زيد, قال وابن والضحاك
سسسنيد: حسسدثنا الولسسد. وقسسال وولد الولد وحفدة, وهم عباس: بنين ابن

حيسسث قسسال: بنسسوك عبسساس ابسسن عسسن عكرمسسة عسسن بكسسر أبي عن حجاج
جميسسسسل: ويخسسسسدمونك, قسسسسال ويعينونسسسسك ويرفسسسسدونك يحفسسسسدونك

الجمسسسسال أزمسسسسة بسسسسأكفهن وأسسسسسلمت حسسسسولهن الولئسسسسد حفسسسسد
روايسسة: الحفسسدة فسسي وقسسال وخادمه ابنه وحفدة مجاهد: بنين وقال  

الخسسدم. واحد: الحفدة وغير طاوس والخدام, وقال والعوان النصار
الرزاق: أنبأنسسا عبد البصريِ. وقال والحسن مالك وأبو قتادة قال وكذا

من خدمك من قال: الحفدة أنه عكرمة عن أبان بن الحكم عن معمر
بنوهسسا. تخسسدمها العسسرب كسسانت الضسسحاك: إنمسسا ولدك, قال وولد ولدك
بنيسسن أزواجكسسم مسسن لكسسم قوله: {وجعل عباس ابن عن العوفي وقال

الرجسسل منه, ويقسال: الحفسسدة ليسوا الرجل امرأة وحفدة} يقول: بنو
لنا, قال: وزعسسم يعمل أيِ لنا يحفد الرجل. يقال: فلن يديِ بين يعمل
عبسساس, ابسسن ذكسسره الذيِ الخير الرجل, وهذا أختان الحفدة أن رجال
بسسن وسسسعيد النخعي وإبراهيم الضحى وأبو ومسروق مسعود ابن قاله
بن علي عباس, وقال ابن عن عكرمة والقرظي, ورواه ومجاهد جبير

الصسسسسسسهار.  عبسسسسسساس: هسسسسسسم ابسسسسسسن عسسسسسسن طلحسسسسسسة أبسسسسسسي
الحفسسدة, وهسسو معنسسى في داخلة كلها القوال جرير: وهذه ابن قال  

كسسانت ونحفد, ولما نسعى القنوت: وإليك في قوله منه الذيِ الخدمة
بهسسذا حاصسسلة والصهار, فالنعمسسة والخدم الولد من تكون قد الخدمة

وحفدة} قلت: فمسسن بنين أزواجكم من لكم قال: {وجعل كله, ولهذا
ًا جعسسل الولد المسسراد يكسسون أن بسسد بسسأزواجكم, فل {وحفسسدة} متعلقسس
قسسال الزوجة, وكذا أولد أو البنات أزواج والصهار, لنهم الولد وأولد

ًا يكونون والضحاك, فإنهم الشعبي حجره وفي الرجل كنف تحت غالب
والسسسلم الصلة عليه قوله من المراد هو هذا يكون خدمته, وقد وفي
مسسن داود. وأمسسا أبسسو لك» رواه عبد «والولد أكثم بن نضرة حديث في

لكم جعل قوله: {والله على معطوف أنه الخدم, فعنده الحفدة جعل
ًا} أيِ أنفسسسسكم مسسسن ًا. والولد الزواج لكسسسم جعسسسل أزواجسسس خسسسدم
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والمشارب. ثسسم المطاعم من الطيبات} أيِ من وقوله: {ورزقكم  

ًا تعسسالى قسسال غيسسره: المنعسسم عبسسادة فسسي أشسسرك مسسن علسسى منكسسر
هسسم اللسسه {وبنعمسسة والصسسنام النسسداد يؤمنسسون} وهسسم {أفبالباطسسل
غيسسره. وفسسي إلسسى ويضسسيفونها عليهسسم الله نعم يسترون يكفرون} أيِ

ًا القيامسسة يوم للعبد يقول الله «إن الصحيح الحديث عليسسه: ألسسم ممتنسس
تسسرأس والبسسل, وأذرك الخيسسل لسسك أسسسخر ألم ؟ أكرمك ألم ؟ أزوجك

؟». وتربسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسع

َءن ُدو ُبسس ْع َءي َءو ِه ُدوِن ِمسسن **  ّلسس َء َءمسسا ال ِلسسُك ل ُهسسْم َءيْم ًا َءل َءن ِرْزقسس َءواِت ّمسس َءما الّسسس
ًا َءوالْرِض ْيئ َء َءش َءن َءول ُعو ِطي َءت َء َءيْس َءفل ْا *   ُبو ِر ِه َءتْض ّل َءل ِل َءثا َءه ِإّن الْم ّل َءلسسُم ال ْع َءي

ُتسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسْم ْن َءأ َء َءو َءن ل َءلُمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسو ْع  َءت
ًا تعالى يقول   هو أنه مع غيره معه عبدوا الذين المشركين عن إخبار

من يعبدون هذا ومع شريك ل الرازق, وحده الخالق المتفضل المنعم
ًا لهم يملك ل ما والوثان والنداد الصنام من دونه السموات من رزق

ًا, أيِ والرض شسسجر, ول زرع إنبسسات ول مطسسر إنسسزال على يقدر ل شيئ
لسسو عليسسه يقسسدرون ذلسسك, ول لهسسم ليس لنفسهم, أيِ ذلك يملكون ول

لسسه تجعلسسوا ل المثسسال} أيِ لله تضربوا تعالى: {فل قال أرادوه, ولهذا
ًا ًا أنداد ً وأشباه يعلسسم أنسسه تعلمسسون}أيِ ل وأنتم يعلم الله  {إن وأمثال

غيسسره. ) بسسه تشسسركون بجهلكسسم هسسو, وأنتسسم إل إلسسه ل أنسسه ويشسسهد

َءب َءر َءض ّلُه **  ً ال َءثل ًا َءم ْبد ًا َءع ُلوك ّ ّمْم ِدُر ل ْق َءى َءي َءل ٍء َءع َءمن َءشْي ُه َءو َءنسسا ْق َءز ّنسسا ّر ِم
ًا ًا ِرْزق َءسن َءو َءح ُه ُق َءف ِف ْن ْنُه ُي ًا ِم ًا ِسّر ْهسسر َءج َءن َءهسسْل َءو ُوو َءت ُد َءيْسسس َءحْمسس ْل ِه ا ّلس َءبسسْل ِل

َءثُرُهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسْم ْك َء َءأ َءن ل َءلُمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسو ْع  َءي
والمسسؤمن, للكافر الله ضربه مثل عباس: هذا ابن عن العوفي قال  

يقسسدر ل السسذيِ المملسسوك جريسسر, فالعبسسد ابسسن قتادة, واختاره قال وكذا
ًا منه ينفق الحسن, فهو الرزق والمرزوق الكافر مثل شيء على سر

ًا مضروب مثل مجاهد: هو عن نجيح أبي ابن المؤمن, وقال هو وجهر
بينهمسسا الفسسرق كان ولما ؟ وهذا هذا يستويِ تعالى, فهل وللحق للوثن
ًا ظاهرا ًا واضح للسسه تعسسالى: {الحمسسد الله قال غبي كل إل يجهله ل بين

يعلمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسون}. ل أكسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسثرهم بسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسل
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َءب َءر َءض َءو ّلُه **  ً ال َءثل ْيِن َءم َءل َءمآ ّرُج ُه ُد َءح َءكُم َءأ ْب َء َءأ ِدُر ل ْق َءى َءي َءل َءو َءشْيٍء َءع ُه َءكسسّل َءو

َءى َءل ُه َءع ْول َءما َءم َءن ْي َءوّجهّه َءأ َء ُي ْأِت ل ٍر َءي ْي َءخ ِويِ َءهْل ِب َءت َءو َءيْس َءمن ُه ْأُمُر َءو ْدِل َءي َءعسس ْل ِبا
َءو َءى َءوُهسسسسسسسسسسسسسسس َءلسسسسسسسسسسسسسسس َءراٍط َءع ٍم ِصسسسسسسسسسسسسسسس ِقي َءت  ّمْسسسسسسسسسسسسسسسس

ًا مجاهد: وهذا قال   الوثن أن يعني تعالى والحق الوثن به المراد أيض
بالكليسسة, شسسيء علسسى يقدر ول بشيء ول بخير ينطق ول يتكلم ل أبكم

{أينما موله على وكلفة عيال أيِ كل هذا مع فعال, وهو ول مقال فل
يستويِ} مسسن {هل مسعاه ينجح بخير} ول يأت {ل يبعثه يوجهه} أيِ

وفعسساله حسسق بالقسسسط, فمقسساله بالعسسدل} أيِ يأمر {ومن صفاته هذه
لعثمسسان, مسسولى مستقيم} وقيل: البكم صراط على {وهو مستقيمة

ابسسن القسسول هذا الخراساني, واختار وعطاء وقتادة السديِ قال وبهذا
.جريسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسر

ًا والمسسؤمن للكافر مثل عباس: هو ابن عن العوفي وقال   كمسسا أيضسس
يحيسسى السسبزار, حسسدثنا الصباح بن الحسن جرير: حدثنا ابن تقدم, وقال

خيثم بن عثمان بن الله عبد حدثنا حماد السالحيني, حدثنا إسحاق بن
قسسوله: في عباس ابن عن أمية بن يعلى عكرمة, عن عن إبراهيم عن

ً الله {ضرب ًا مثل ًا عبد فسسي شيء} قسسال: نزلسست على يقدر ل مملوك
ًا قوله وعبده, يعني قريش من رجل َءية, وفي {عبد قوله: مملوكا} ال

ً الله {وضرب صسسراط على وهو س قوله إلى س أبكم أحدهما رجلين مثل
يسسوجهه أينما الذيِ عفان: قال: والبكم بن عثمان مستقيم} قال: هو

عليسسه ينفق عثمان عفان, كان بن لعثمان مولى بخير, قال: هو يأت ل
َءخر المؤونه, وكان ويكفيه ويكلفه عسسن وينهسساه ويأبسساه السلم يكره ال

فيهمسسسسسسسسسسسسا. والمعسسسسسسسسسسسسروف, فنزلسسسسسسسسسسسست الصسسسسسسسسسسسسدقة

ِه ّل ِل َءو ْيُب **  َءواِت َءغ َءما َءمآ َءوالْرِض الّس ِة َءأْمُر َءو َءع ّ الّسا َءلْمسسِح ِإل ِر َءك َءصسس َءب ْل ْو ا َءأ

َءو َءرُب ُه ْق َءه ِإّن َءأ ّل َءى ال َءل ٍء ُكّل َءع ِديٌر َءشْي ّلسسُه َءق َءوال ُكسسم *   َءج َءر ُطسسوِن ّمسسن َءأْخ ُب
ُكْم ِت َءها َء ُأّم َءن ل َءلُمو ْع ًا َءت ْيئ َءل َءش َءع َءج ُكُم َءو َءع َءل ْلّسْم َءر ا َءصا ْب َءة َءوال َءد ِئسس ْف ُكسسْم َءوال ّل َءع َءل

َءن ُكُرو َءلسسْم َءتْشسس َءأ ْا *   ْو َءر َءى َءيسس َءلسس ِر ِإ ْيسس ّط َءراٍت ال َءسسسّخ ّو ِفسسي ُم ِء َءجسس َءمآ َءمسسا الّسسس
ُهّن ُك ّ ُيْمِسسسسس ّلسسسسُه ِإل َءك ِفسسسسي ِإّن ال ِلسسسس َءيسسسساٍت َءذ َء ٍم ل ْو َءقسسسس َءن ّل ُنسسسسو ْؤِم  ُي

غيسسب علمسسه فسسي الشسسياء على وقدرته علمه كمال عن تعالى يخبر  
ذلسسك على لحد اطلع الغيب, فل بعلم واختصاصه والرض السموات

تخسسالف ل السستي التامسسة قدرته يشاء, وفي ما على تعالى يطلعه أن إل
ًا أراد إذا تمانع, وأنه ول قسسال: فيكسسون, كمسسا كسسن لسسه يقسسول فإنمسسا شيئ

العين, كطرف يريد ما فيكون بالبصر} أيِ كلمح واحدة إل أمرنا {وما
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إن أقسسرب هسسو أو البصسسر كلمسسح إل الساعة أمر ههنا: {وما قال وهكذا

كنفسسس إل بعثكم ول خلقكم قال: {ما قدير} كما شيء كل على الله
بطسسون مسسن إياهم إخراجه في عباده على منته تعالى ذكر واحدة} ثم

ًا, ثم يعلمون ل أمهاتهم يسسدركون بسسه الذيِ السمع يرزقهم هذا بعد شيئ
العقسسول والفئدة, وهي المرئيات يحسون بها التي والبصار الصوات

بيسسن يميز به والعقل الصحيح, وقيل: الدماغ على القلب مركزها التي
علسسى للنسسسان تحصل والحواس القوى ونافعها, وهذه ضارها الشياء
ً التدريج ً قليل يبلسسغ حسستى وعقلسسه وبصره سمعه في زيد كبر كلما قليل

ربسسه عبسسادة مسسن بها ليتمكن النسان في هذه تعالى جعل أشده. وإنما
مسسوله. طاعسسة علسسى وقسسوة وعضسسو جارحسسة بكسسل تعسسالى, فيسسستعين

صسسلى اللسسه رسول عن هريرة أبي عن البخاريِ صحيح في جاء كما  
ه وسلم عليه الله ًا لسي عسادى تعسالى: مسن قسال: «يقسول أن فقسد وليس

مسسا أداء مسسن أفضسسل بشسسيء عبسسديِ إلسسي تقسسرب بالحرب, ومسسا بارزني
أحبسسه, فسسإذا حسستى بالنوافل إلي يتقرب عبديِ يزال عليه, ول افترضت

السستي به, ويسسده يبصر الذيِ به, وبصره يسمع الذيِ سمعه كنت أحببته
لعطينسسه, ولئسسن سسسألني بهسسا, ولئسسن يمشسسي السستي بها, ورجلسسه يبطش
أنسسا شسسيء فسسي تسسرددت لعيذنه, ومسسا بي استعاذ لجيبنه, ولئن دعاني
وأكسسره المسوت يكسسره المسسؤمن عبسديِ نفسس قبسسض فسي تردديِ فاعله

الطاعسسة أخلسسص إذا العبسسد أن الحسسديث منه» فمعنى له بد ول مساءته
أيِ لله إل يبصر لله, ول إل يسمع وجل, فل عز لله كلها أفعاله صارت

وجسسل, عسسز اللسسه طاعة في إل يمشي ول يبطش له, ول الله شرعه ما
ًا فسسي الحسسديث روايسسة بعسسض في جاء كله, ولهذا ذلك في بالله مستعين

يسسسمع, وبسسي «فسسبي بهسسا يمشسسي السستي ورجلسسه قسسوله بعد الصحيح غير
لكسسم تعسسالى: {وجعسسل قسسال يمشسسي» ولهسسذا يبطش, وبي يبصر, وبي

َءيسسة فسسي تعسسالى تشسسكرون} كقسسوله لعلكم والفئدة والبصار السمع ال
والفئسسدة والبصسسار السمع لكم وجعل أنشأكم الذيِ هو الخرى: {قل

ً تحشسسرون} وإليسسه الرض في ذرأكم الذيِ هو * قل تشكرون ما قليل
السسسماء بيسسن المسسسخر الطيسسر إلسسى النظسسر إلسسى عبسساده تعسسالى نبسسه ثم

جسسو فسسي والرض السسسماء بيسسن بجنسساحين يطيسسر جعلسسه والرض, كيسسف
قسسوى فيهسسا جعسسل التي تعالى بقدرته الله إل هناك يمسكه السماء, ما

تعسسالى قال كذلك, كما الطير ويسير يحملها الهواء ذلك, وسخر تفعل
ما ويقبضن صافات فوقهم الطير إلى يروا لم الملك: { أو سورة في

ذلسسك في ههنا: {إن بصير} وقال شيء بكل إنه الرحمن إل يمسكهن
َءيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسات يؤمنسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسون}. لقسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسوم ل
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ّلُه َءوال َءل **  َءع ُكْم َءج ُكْم ّمن َءل ِت ُيو ًا ُب َءكن َءل َءسسس َءعسس َءج ُكسسْم َءو ِد ّمسسن َءل ُلسسو ِم ُج َءعسسا ْن ال
ًا ُيوت َءها ُب َءن ّفو َءتِخ َءم َءتْس ْو ُكْم َءي ِن ْع َءم َءظ ْو َءيسس ُكْم َءو ِت َءم َءقسسا َءها َءوِمسْن ِإ ِف َءوا َءهسا َءأْصس ِر َءبا ْو َءأ َءو

َءهآ ِر َءعا َءأْش ًا َءو َءثاث ًا َءأ َءتاع َءم َءى َءو َءل ّلسُه ِحيٍن ِإ َءوال َءل *   َءعسس ُكسسْم َءج َءق ّمّمسا َءل َءلس ً َءخ َءل ِظل
َءل َءع َءج ُكْم َءو َءن َءل َءباِل ّم ْلِج ًا ا َءنان ْك َءل َءأ َءع َءج ُكْم َءو َءل َءل ِبي َءرا ُكُم َءس ِقي َءحّر َءت ْل َءل ا ِبي َءرا َءس َءو
ُكم ِقي ُكْم َءت َءس ْأ َءك َءب ِل َءذ ِتّم َءك َءتُه ُي َءم ْع ُكْم ِن ْي َءل ُكسسْم َءع ّل َءع َءن َءل ِلُمو ِإن ُتْسسس َءفسس ْا *   ْو ّلسس َءو َءت
َءما ّن ِإ َءك َءف ْي َءل ُغ َءع َء َءبل ْل ِبيُن ا ْلُم َءن ا ُفو ِر ْع َءي َءة *   َءم ْع ِه ِن ّل َءهسسا ُثسسّم ال َءن ِكُرو ُهسسُم ُين َءثُر ْك َءأ َءو

َءن ِفُرو َءكسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا ْل  ا
البيوت من لهم جعل بما عبيده على نعمه تمام وتعالى تبارك يذكر  

بسسسائر بها بها, وينتفعون إليها, ويستترون لهم, يأوون سكن هي التي
ًا لهم النتفاع, وجعل وجوه ًا النعسسام جلود من أيض الدم, مسسن أيِ بيوتسس

السفر في إقامتهم في لهم ليضربوها أسفارهم في حملها يستخفون
ومسسن إقسسامتكم ويسسوم ظعنكسسم يوم قال: {تستخفونها ولهذا, والحضر

المعسسز, البسسل, {وأشسسعارها} أيِ الغنم, {وأوبارها} أيِ أصوافها} أيِ
ًا منه تتخذون {أثاثا} أيِ النعام على عائد والضمير المسسال, وهسسو أثاثسس

يتخسسذ فسسإنه كلسسه هسسذا من أعم وقيل: المتاع, وقيل: الثياب, والصحيح
ً ذلك, ويتخذ وغير والثياب البسط الثاث من ابسن وتجسسارة, وقسال مال

عيد وعكرمسة مجاهسد قسال المتاع, وكسذا عباس: الثاث جسبير بسن وس
وقتسسادة. والضسسحاك الخراسسساني وعطسساء العسسوفي وعطيسسة والحسسسن

معلسسسوم. ووقسسست مسسسسمى أجسسسل إلسسسى حيسسسن} أيِ وقسسسوله: {إلسسسى
الشجر قتادة: يعني ظللً} قال خلق مما لكم جعل وقوله: { والله  

ًا} أيِ الجبال من لكم {وجعل ًا أكنان لكسسم {جعسسل ومعاقل, كما حصون
والصسسوف والكتسسان القطسسن مسسن الثيسساب الحسسر} وهسسي تقيكم سرابيل

وغيسسر والزرد المصفح الحديد من بأسكم} كالدروع تقيكم {وسرابيل
ه تسستعينون ما لكم يجعل هكذا عليكم} أيِ نعمته يتم ذلك, {كذلك ب

ًا ليكون إليه تحتاجون وما أمركم على وعبسسادته طسساعته على لكم عون
مسسن اللم بكسسسر الجمهسسور, وقسسرءوه فسره تسلمون} هكذا {لعلكم

السسسسسسسسسسسسسسسسسسسلم. مسسسسسسسسسسسسسسسسسسن {تسسسسسسسسسسسسسسسسسسسلمون} أيِ
السسسورة عليكسسم} هسسذه نعمتسسه يتسسم قوله: {كسسذلك في قتادة وقال  

عسسن العسسوام بن وعباد المبارك بن الله عبد النعم. وقال سورة تسمى
كسسان أنسسه عبسساس ابسسن حوشسسب, عسسن بن شهر السدوسي, عن حنظلة

عبيسسد أبسسو الجسسراح, رواه مسسن اللم, يعنسسي {تسسسلمون} بفتسسح يقرؤهسسا
هسسذه الوجهين, ورد من جرير ابن عباد, ,أخرجه عن سلم بن القاسم
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معرفسسة قسسدر على القرآَن نزل الخراساني: إنما عطاء القراءة. وقال

ً خلسسق ممسسا لكسسم جعل تعالى: { والله قوله إلى ترى العرب, أل ظلل
ًا} ومسسا الجبال من لكم وجعل وأكسسثر, أعظسسم السسسهل مسسن جعسسل أكنان

أصسسوافها قسسوله: {ومسسن إلسسى تسسرى أل ؟ جبسسال أصسسحاب كسسانوا ولكنهم
ًا وأشعارها وأوبارها ًا أثاث ذلسسك غير من لهم جعل حين} وما إلى ومتاع

قسسوله: إلسسى تسسرى أل ؟ وشسسعر وبر أصحاب كانوا وأكثر, ولكنهم أعظم
ومسا ذلسك مسن بسرد} لعجبهسم مسن فيها جبال من السماء من {وينزل

إلسسى تسسرى أل ؟ يعرفسسونه ل كسسانوا وأكثر, ولكنهم أعظم الثلج من أنزل
وأكسسثر, أعظم البرد من تقي الحر} وما تقيكم تعالى: {سرابيل قوله

حسسسسسسسسسسسسسسسر. أصسسسسسسسسسسسسسسسحاب كسسسسسسسسسسسسسسسانوا ولكنهسسسسسسسسسسسسسسسم
منهم عليك المتنان, فل وهذا البيان هذ بعد تولوا} أيِ وقوله: {فإن  

ثسسم اللسسه نعمسسة {يعرفون إليهم أديته المبين} وقد البلغ عليك {فإنما
وهسسو ذلسسك إليهسسم المسسسديِ هسسو تعسسالى الله أن يعرفون ينكرونها} أيِ

غيسسره معسسه ويعبسسدون ذلسسك ينكسسرون هسسذا ومسسع عليهسسم بسسه المتفضسسل
قسسال الكسسافرون} كمسسا {وأكسسثرهم غيره إلى والرزق النصر ويسندون

عبد الوليد, حدثنا صفوان, حدثنا زرعة, حدثنا أبو حاتم: حدثنا أبي ابن
ًا أن مجاهد عن جابر بن يزيد بن الرحمن اللسسه صسسلى النبي أتى أعرابي

وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول عليسسه فسأله, فقرأ وسلم عليه
ًا} فقسسال بيسسوتكم مسسن لكم جعل { والله العرابسسي: نعسسم, قسسال: سسسكن
َءيسسة, قسسال النعام جلود من لكم {وجعل العرابسسي: نعسسم, ثسسم بيوتا} ال

نعمتسسه يتسسم {كسسذلك بلسسغ حتى العرابي: نعم ذلك, يقول كل عليه قرأ
نعمسسة {يعرفسسون الله العرابي, فأنزل تسلمون} فولى لعلكم عليكم

َءيسسسسسسسسسسسسسسسسة. ثسسسسسسسسسسسسسسسسم اللسسسسسسسسسسسسسسسسه ينكرونهسسسسسسسسسسسسسسسسا} ال

َءم ْو َءي َءو َءعُث **  ْب ٍة ُكّل ِمن َءن ًا ُأّم ِهيد َء ُثّم َءش َءذُن ل ْؤ َءن ُيسس ِذي ّلسس ْا ِل َءفسسُرو َء َءك ُهسسْم َءول
َءن ُبو َءت ْع َءت َءذا ُيْس ِإ َءو َءن َءرأى *   ِذي ّل ْا ا َءلُمو َءب َءظ َءذا َءع ْل َء ا ّفُف َءفل َءخ ُهْم ُي ْن َء َءع ُهسسْم َءول
َءن َءظسسُرو َءذا ُين ِإ َءو َءن َءرأى *   ِذي ّلسس ْا ا ُكو َءر ُهْم َءأْشسس َءء َءكآ َءر ْا ُشسس ُلو َءنسسا َءقسسا ّب َءِء َءر ُؤل َءهـَسس
َءنا ُؤ َءكآ َءر َءن ُش ِذي ّل ّنا ا ْوا ُك ُع ْد َءك ِمن َءن ِن ْوا ُدو َءق ْل ِهُم َءفأ ْي َءل َءل ِإ ْو َءق ْل ُكسسْم ا ّن َءن ِإ ُبو ِذ َءكسسا َءل
ْا ْو َءق ْل َءأ َءو َءى *   َءل ِه ِإ ّل ٍذ ال ِئ َءم ْو َءم َءي َءل َءضّل الّس ُهم َءو ْن ْا ّما َءع ُنو َءن َءكا َءتُرو ْف َءن َءي ِذي ّل *  ا

ْا َءفُرو ْا َءك ّدو َءص ِبيِل َءعن َءو ِه َءس ّل ُهْم ال َءنا ْد ًا ِز َءذاب َءق َءعسس ْو َءذاِب َءفسس َءعسس ْل َءمسسا ا ْا ِب ُنو َءكسسا
َءن ُدو ْفِسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس  ُي

َءخرة, وأنه الدار في معادهم يوم المشركين شأن عن تعالى يخبر   ال
ًا أمة كل من يبعث بلغهسسا فيمسسا أجابته بما عليها نبيها, يشهد وهو شهيد
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العتسسذار, لنهسسم فسسي كفسسروا} أيِ للسسذين يؤذن ل تعالى: {ثم الله عن

لهسسم يسسؤذن ول ينطقسسون ل يسسوم وكذبه, كقسسوله: {هسسذا بطلنه يعلمون
ظلموا} الذين رأى * وإذا يستعتبون هم قال: {ول فيعتذرون} فلهذا

سساعة عنهسسم يفتر ل عنهم} أيِ يخفف فل {العذاب أشركوا الذين أيِ
ًا يأخسسذهم بل عنهم يؤخر ل ينظرون} أيِ هم واحدة. {ول مسسن سسسريع

زمام, مسسع ألف بسبعين تقاد بجهنم جيء إذا حساب, فإنه بل الموقف
الخلئق, وتزفسسر على منها عنق ملك, فيشرف ألف سبعون زمام كل

عنيسسد جبسسار بكسسل وكلت لركبتيه, فتقول: إني جثا إل أحد يبقى ل زفرة
ًا وبكذا, وتسسذكر وبكذا آَخر إلها الله مع جعل الذيِ النسساس, مسسن أصسسناف
كمسسا الموقسسف مسسن وتلتقطهم عليهم تنطويِ الحديث, ثم في جاء كما

بعيسسد مكسان مسن رأتهسسم تعسالى: {إذا اللسه الحسب, قسال الطائر يلتقط
ًا لها سمعوا ًا, وإذا تغيظ ًا منها ألقوا وزفير ًا مكانسس دعسسوا مقرنيسسن ضسسيق
ًا, ل هنالك ًا اليوم تدعوا  ثبور ًا, وادعوا ثبور ًا واحد ًا}, وقسسال ثبور كسسثير

عنهسسا يجدوا ولم مواقعوها أنهم فظنوا النار المجرمون تعالى: {ورأى
ًا} وقال عسسن يكفسون ل حيسسن كفسروا السذين يعلسسم تعسالى: {لسو مصرف

بغتسسة تسسأتيهم * بسسل ينصسسرون هسسم ول ظهسسورهم عسسن ول النار وجوههم
ينظسسسسسسرون}. هسسسسسسم  ول ردهسسسسسسا يسسسسسسستطيعون فل فتبهتهسسسسسسم

فقسسال: إليها يكونون ما أحوج منهم آَلهتهم تبريِ عن تعالى أخبر ثم  
فسسي يعبسسدونهم كسسانوا السسذين شركاءهم} أيِ أشركوا الذين رأى {وإذا
* فسسألقوا دونسسك مسسن نسسدعو كنا الذين شركاؤنا هؤلء ربنا {قالوا الدنيا
َءلهسسه: كسسذبتم لهسسم قسسالت لكسساذبون} أيِ إنكم القول إليهم نحسسن  مسسا ال

دون مسسن يسسدعو ممسسن أضسسل تعالى: {ومسسن قال بعبادتنا, كما أمرناكم
* غسسافلون دعسسائهم عسسن وهسسم القيامة يوم إلى له يستجيب ل من الله
كسسافرين} وقسسال بعبسسادتهم وكسسانوا أعسسداء لهسسم كانوا الناس حشر وإذا

ًا لهم ليكونوا آَلهة الله دون من تعالى: {واتخذوا سسسيكفرون * كل عز
ًا} وقال عليهم ويكونون بعبادتهم والسسسلم الصسسلة عليسسه الخليسسل ضد

َءيسسة, وقسسال بعضكم يكفر القيامة يوم {ثم تعسسالى: {وقيسسل ببعسسض} ال
َءيسسسسسات ادعسسسسسوا َءيسسسسسة, وال كسسسسسثيرة. هسسسسسذا فسسسسسي شسسسسسركاءكم}ال

وعكرمسسة: ذلسسوا قتادة السلم} قال يومئذ الله إلى وقوله: {وألقوا  
سسسامع إل أحسسد فل جميعهسسم للسسه استسسسلموا يومئسسذ, أيِ واستسسسلموا

مسسا يأتوننسسا} أيِ يسسوم وأبصسسر بهسسم تعسسالى: {أسسسمع مطيسسع, وكقسسوله
ناكسسسو المجرمسسون إذ تسسرى يومئذ, وقال: {ولو أبصرهم وما أسمعهم

َءيسسة, وقسسال: {وعنسست أبصسسرنا ربنسسا ربهسسم عنسسد رؤوسسسهم وسسسمعنا} ال
وأنسسابت واسسستكانت وذلسست خضسسعت القيسسوم} أيِ للحسسي الوجسسوه
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مسسا عنهسسم وضسسل السسسلم يومئسسذ الله إلى {وألقوا واستسلمت. وقوله

فل لله على افتراء يعبدونه كانوا ما واضمحل ذهب يفترون} أيِ كانوا
مجيسسسسسسسسسسسسسسر. ول معيسسسسسسسسسسسسسسن ول لهسسسسسسسسسسسسسسم ناصسسسسسسسسسسسسسسر

عذابا} زدناهم الله سبيل عن وصدوا كفروا تعالى: {الذين قال ثم  
َءية, أيِ ًا ال ًا كفرهسسم على عذاب اتبسساع عسسن النسساس صسسدهم علسسى وعسسذاب

النسساس ينهسسون عنه} أيِ وينأون عنه ينهون تعالى: {وهم كقوله الحق
ًا منسه هسم ويبتعسدون اتبساعه عن ومسا أنفسسهم إل يهلكسون {وإن أيضس

يتفساوت كمسا عسسذابهم فسي الكفسسار تفسساوت على دليل يشعرون} وهذا
تعسسالى: {قسسال قسسال ودرجاتهم, كمسسا الجنة في منازلهم في المؤمنون

سريج يعلى: حدثنا أبو الحافظ قال تعلمون} وقد ل ولكن ضعف لكل
مسسرة, بسسن اللسسه عبسسد عسسن العمش معاوية, حدثنا أبو يونس, حدثنا بن
ه عبسد مسسروق, عسن عن ه: {زدنساهم قسول قسي الل ًا الل فسوق عسذاب

بن شريح الطوال. وحدثنا كالنخل أنيابها عقارب العذاب} قال: زيدوا
الحسسسن, عسسن عسسن العمش سليمان, حدثنا بن إبراهيم يونس, حدثنا

َءية في عباس ابن العذاب} قال: هسسي فوق عذابا قال: {زدناهم أنه ال
فسي وببعضسها الليسل فسي ببعضسها يعسذبون العسرش تحت أنهار خمسة

النهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسار.

َءم ْو َءي َءو َءعُث **  ْب ٍة ُكسسّل ِفسسي َءن ًا ُأّمسس ِهيد ِهسسْم َءشسس ْي َءل ِهْم ّمسسْن َءع ُفِسسس ْن َءنسسا َءأ ْئ َءك َءوِج ِبسس
ًا ِهيد َءى َءش َءلسس ِء َءع َء ُؤل َءنسسا َءهـَسس ْل َءنّز َءك َءو ْيسس َءل َءب َءع َءتسسا ِك ْل ًا ا َءيانسس ْب ُكسسّل ِت ٍء ّل ًدى َءشسسْي ُهسس َءو

َءمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسًة َءرْح َءى َءو َءر ُبْشسسسسسسسسسسسسسسسسسسس َءن َءو ِلِمي ْلُمْسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس  ِل
ًا تعالى يقول    ًا ورسوله عبده مخاطب وسلم: عليه الله صلى محمد

ًا أمة كل في نبعث {ويوم ًا بسسك وجئنا أنفسهم من عليهم شهيد شسسهيد
اللسسه  منحسسك وهوله, وما اليوم ذلك اذكر أمتك, أيِ هؤلء} يعني على
َءيسسة الرفيسسع, وهسسذه والمقسسام العظيم الشرف من فيه َءيسسة شسسبيهة ال بال

صسسلى اللسسه رسول على قرأ حين مسعود بن الله عبد إليها انتهى التي
قسسوله: {فكيسسف إلسسى وصل النساء, فلما سورة صدر وسلم عليه الله
ًا} فقسسال هسسؤلء علسسى بسسك وجئنا بشهيد أمة كل من جئنا إذا لسسه شسسهيد

مسسسعود ابسسن وسسلم: «حسسسبك» فقسسال عليسسه اللسسه صسسلى الله رسول
تسسسسسذرفان. عينسسسسساه فسسسسسإذا عنسسسسسه: فسسسسسالتفت اللسسسسسه رضسسسسسي

ًا الكتاب عليك وقوله: {ونزلنا   مسسسعود: ابسسن شيء} قال لكل تبيان
مجاهسسد: كسسل شسسيء. وقسسال وكسسل علسسم كل القرآَن هذا في لنا بين قد

القسسرآَن وأشسسمل, فسسإن أعسسم مسسسعود ابسسن حسسرام, وقسسول وكسسل حلل
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سسسيأتي, وكسسل مسسا وعلسسم سسسبق ما خبر من نافع علم كل على اشتمل

ودينهسسم دنيسساهم أمسسر فسسي محتسساجون إليسسه النسساس وحسسرام, ومسسا حلل
وبشسسسرى {ورحمسسسة للقلسسسوب {وهسسسدى} أيِ ومعسسسادهم ومعاشسسسهم

ًا الكتسساب عليسسك الوزاعسسي: {ونزلنسسا للمسسسلمين}. وقسسال لكسسل تبيانسس
الكتسساب} مسسع عليك قوله: {ونزلنا اقتران شيء} أيِ: بالسنة, ووجه

ًا بك قوله: {وجئنا إن سسس أعلسسم واللسسه سسس المسسراد هسسؤلء} أن على شهيد
يسسوم ذلك عن سائلك عليك أنزله الذيِ الكتاب تبليغ عليك فرض الذيِ

المرسلين} {فوربسسك ولنسألن إليهم أرسل الذين {فلنسألن القيامة
فيقول الرسل الله يجمع يعملون} {يوم كانوا عما أجمعين لنسألنهم

تعالى: {إن الغيوب}, وقال علم أنت إنك لنا علم ل قالوا أجبتم ماذا
عليسسك أوجب الذيِ إن معاد} أيِ إلى لرادك القرآَن عليك فرض الذيِ
مسسا أداء عسسن وسسسائلك القيامسسة يسسوم ومعيسسدك إليه لرادك القرآَن تبليغ

حسسسسسن. متجسسسسه القسسسسوال, وهسسسسو أحسسسسد عليسسسسك. هسسسسذا فسسسسرض

ِإّن َءه **  ّلسس ْأُمُر ال ْدِل َءيسس َءعسس ْل َءسسساِن ِبا ِء َءوالْح َءتسسآ ِإي َءى ِذيِ َءو َءبسس ُقْر ْل َءى ا َءهسس ْن َءي َءعسسِن َءو
ِء َءشسسسسسا َءفْح ْل ِر ا َءكسسسسس ْن ْلُم ْغسسسسسِي َءوا َءب ْل ُكسسسسسْم َءوا ُظ ِع ُكسسسسسْم َءي ّل َءع َءن َءل ّكُرو َءذ  َءتسسسسس

والموازنه, ويندب القسط بالعدل, وهو عباده يأمر أنه تعالى يخبر   
به عوقبتم ما بمثل فعاقبوا عاقبتم تعالى: {وإن الحسان, كقوله إلى

مثلهسسا سسسيئة سسسيئة للصابرين}, وقوله: {وجزاء خير لهو صبرتم ولئن
فمسسن قصسساص الله}, وقال: {والجسسروح على فأجره وأصلح عفا فمن

َءيات من ذلك غير له} إلى كفارة فهو به تصدق شسسرعية على الدالة ال
عبسساس ابسسن عن طلحة أبي بن علي الفضل. وقال إلى والندب العدل

سسسفيان اللسسه, وقسسال إل إله ل أن بالعدل} قال: شهادة يأمر الله {إن
مسسن والعلنيسسة السسسريرة استواء هو الموضع هذا في عيينة, العدل بن
علنيتسسه, مسسن أحسن سريرته تكون أن عملً, والحسان لله عامل كل

سسسسريرته. مسسسن أحسسسسن علنيتسسسه تكسسسون أن والمنكسسسر والفحشسسساء
قسسال: {وآَت الرحام, كما بصلة يأمر القربى} أيِ ذيِ وقوله: {وإيتاء

ًا}. وقسوله: تبسذر ول السسبيل وابسن والمسسكين حقسه القربى ذا تبسذير
المحرمسسات, والمنكسسرات والمنكر} فالفواحش الفحشاء عن {وينهى

َءخر: {قل الموضع في قال فاعلها, ولهذ من منها ظهر ما حرم إنما ال
علسسى العدوان فهو البغي بطن} وأما وما منها ظهر ما الفواحش ربي

عقوبته الله يعجل أن أجدر ذنب من «ما الحديث في جاء الناس, وقد
َءخرة في لصاحبه يدخر ما مع الدنيا في الرحم». وقطيعة البغي من ال
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عمسسا وينهسساكم الخيسسر من به يأمركم بما يأمركم وقوله: {يعظكم} أيِ

بسسن شسستير عن الشعبي تذكرون} وقال {لعلكم الشر من عنه ينهاكم
سورة في القرآَن في آَية أجمع يقول: إن مسعود ابن شكل: سمعت

َءية, رواه بالعدل يأمر الله {إن النحل جرير, وقسسال ابن والحسان} ال
َءيسسة بالعدل يأمر الله قوله: {إن قتادة عن سعيد ليسسس والحسسسان} ال

أمسسر إل ويستحسسسنونه بسسه يعملون الجاهلية أهل حسن, كان خلق من
عنسسه الله نهى بينهم, إل يتعايرونه كانوا سيء خلق من به, وليس الله

ومسسذامها. ( قلسست) ولهسسذا الخلق سفاسف عن نهى فيه. وإنما وقدم
سفسسسافها». ويكسسره الخلق معسسالي يحسسب الله «إن الحديث في جاء
بكسسر أبسسو الصسسحابة: حسسدثنا معرفة كتاب في يعلى أبو الحافظ وقال  

هاشسسم, بنسسي مسسولى محمسسد بسسن يحيسسى الحنبلي, حدثنا الفتح بن محمد
عسسن المقسسدمي علسسي بن عمر المنكدريِ, حدثنا داود بن الحسن حدثنا
مخسسرج صيفي بن أكثم أبيه, قال: بلغ عمير, عن بن الله عبد بن علي
يسسدعوه أن قسسومه يسسأيته, فسسأبى أن فسسأراد وسسسلم عليه الله صلى النبي

عنسسي يبلغسسه مسسن إليه, قسسال: فليسسأته لتخف تكن لم كبيرنا وقالوا: أنت
فقسسال: وسسسلم عليه الله صلى النبي فأتيا رجلن عنه, فانتدب ويبلغني

فقسسال ؟ أنسست أنسست, ومسسا مسسن يسألك صيفي, وهو بن أكثم رسل نحن
الله, وأما عبد بن محمد فأنا أنا من وسلم: «أما عليه الله صلى النبي

َءية هذه عليهم تل ورسوله» قال: ثم الله عبد فأنا ؟ أنا ما اللسسه {إن ال
َءية, قالوا: اردد بالعدل يأمر القسسول, فسسردده هسسذا علينسسا والحسان} ال

عسسن نسبه, فسسسألنا يرفع أن أبى فقال أكثم حفظوه, فأتيا حتى عليهم
ًا النسب زاكي فوجدناه نسبه ًا أيِ س مضر في وسط رمى وقد س شريف
يسسأمر أراه قسسال: إنسسي أكثسسم سسسمعهن سمعناها, فلمسسا قد بكلمات إلينا

ًا المر هذا في ملئمها, فكونوا عن الخلق, وينهى بمكارم ول رؤوسسس
ًا, وقد تكونوا أحمسسد: المسسام رواه حسسسن حسسديث نزولهسسا فسسي ورد أذناب
بسسن اللسسه عبسسد شهر, حدثني الحميد, حدثنا عبد النضر, حدثنا أبو حدثنا

جسسالس بيته بفناء وسلم عليه الله صلى الله رسول قال: بينما عباس
رسسسول لسسه فقال الله رسول إلى مظعون, فكشر بن عثمان به مر إذ

؟} فقال: بلى, قال: فجلسسس تجلس وسلم: «أل عليه الله صلى الله
إذ يحسسدثه هسسو مسسستقبله, فبينمسسا وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى الله رسول
السسسماء, فنظسسر إلى ببصره وسلم عليه الله صلى الله رسول شخص
عه حستى بصسره يضسع السماء, فأخسذ إلى ساعة فسي يمينسه علسى وض

عثمان جليسه عن وسلم عليه الله صلى الله رسول الرض, فتحرف
لسسه, يقسسال مسسا يسسستفقه كأنه رأسه ينغض بصره, فأخذ وضع حيث إلى
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لسسه, شسسخص يقال ما واستفقه حاجته قضى ينظر, فلما مظعون وابن
أول شسسخص كمسسا السسسماء إلى وسلم عليه الله صلى الله رسول بصر

عثمسان إلسى السسماء, فأقبسل إلسى تسوارى حستى بصسره مسرة, فسأتبعه
تفعسسل رأيتسسك مسسا أجالسسسك كنسست فيما الولى, فقال: يامحمد بجلسته
شسسخص ؟» قسسال: رأيتسسك فعلسست رأيتنسسي الغداة, فقال: «ومسسا كفعلك
يمينسسك, فتحرفسست علسسى وضسسعته حيث وضعته السماء, ثم إلى بصرك

ًا تسسستفقه كأنسسك رأسسسك تنغض وتركتني, فأخذت إليه لسسك, يقسسال شسسيئ
صسسلى اللسسه رسسسول عثمان: نعم, قسسال ؟» فقال لذلك قال: «وفطنت

ًا الله رسول وسلم: «أتاني عليه الله جالس» قال: رسسسول وأنت آَنف
بالعسسدل يسسأمر اللسسه قسسال: {إن ؟ لك قال «نعم», قال: فما قال ؟ الله

َءية, قال قلسسبي فسسي اليمسسان استقر حين عثمان: فذلك والحسان} ال
ًا وأحببت قسسد حسسسن متصسسل جيد , إسناد وسلم عليه الله صلى محمد

الحميسسد عبد حديث من حاتم أبي ابن المتصل, ورواه السماع فيه بين
ًا. حديث بهرام بن فسسي الثقفي العاص أبي بن عثمان عن آَخر مختصر

ليسسث عسسن هريسسم عامر, حسسدثنا بن أسود أحمد: حدثنا المام ذلك, قال
عنسسد قسسال: كنسست العسساص أبسسي بسسن عثمسسان حوشب, عسسن بن شهر عن

ًا وسسسلم عليسسه اللسسه صلى الله رسول فقسسال: بصسسره شسسخص إذ جالسسس
َءيسسة هسسذه أضسسع أن فسسأمرني جبريسسل «أتاني هسسذه مسسن الموضسسع بهسسذا ال

َءية, وهسسذا بالعدل يأمر الله {إن السورة بسسأس ل إسسسناد والحسان} ال
أعلسسم. السسوجهين,  واللسسه مسسن حوشسسب بسسن شسسهر عنسسد بسسه, ولعلسسه

ْا ُفو ْو َءأ َءو ِد **  ْه َءع ِه ِب ّل َءذا ال ّتْم ِإ َءهد َء َءعا ْا َءول ُقُضو َءن َءتن َءما ْي َءد ال ْع َءها َءب ِد ِكي ْو ْد َءت َءقسس َءو
ُتُم ْل َءع َءه َءج ّل ُكْم ال ْي َءل ً َءع َءه ِإّن َءكِفيل ّل َءلُم ال ْع َءن َءما َءي ُلو َءع ْف َء َءت َءول ْا *   ُنسسو ُكو ِتي َءت ّل َءكسسا
َءضْت َءق َءها َءن َءل ِد ِمن َءغْز ْع ٍة َءب ّو ًا ُق َءكاث َءن َءأن ُذو ّتِخ ُكْم َءت َءن َءما ْي ً َءأ َءخل ُكْم َءد َءن ْي َءن َءأن َءب ُكو َءت

َءي ُأّمٌة َءبى ِه ٍة ِمْن َءأْر َءما ُأّم ّن ُكُم ِإ ُلو ْب ّلُه َءي ِه ال َءنّن ِب ّي َءب ُي َءل ُكْم َءو َءم َءل ْو ِة َءي َءمسس َءيا ِق ْل َءمسسا ا
ُتسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسْم ْن ِه ُك َءن ِفيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس ُفسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسو ِل َءت  َءتْخ

والمواثيسسق بسسالعهود الوفسساء بسسه, وهسسو تعسسالى اللسسه يسسأمر ممسسا هسسذا  
اليمسسان تنقضسسوا قسسال: {ول المؤكدة, ولهذا اليمان على والمحافظة

عرضسسة الله تجعلوا قوله: {ول وبين هذا بين تعارض توكيدها} ول بعد
َءية, وبين حلفتسسم إذا أيمسسانكم كفسسارة تعالى: {ذلسسك قوله ليمانكم} ال

السسسلم عليسسه قوله كفارة, وبين بل تتركوها ل أيمانكم} أيِ واحفظوا
«إنسسي قسسال والسسسلم الصسلة عليسسه أنسه الصسحيحين في عنه ثبت فيما
ًا غيرها فأرى يمين على أحلف ل الله شاء إن والله أتيسست إل منهسا خير
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تعسسارض يمينسسي» ل عسسن وكفرت س رواية وفي س وتحللتها خير هو الذيِ
َءية بين ول كله هذا بين تنقضسسوا قسسوله: {ول ههنسسا, وهسسي المسسذكورة ال

العهسسود فسسي الداخلة بها المراد اليمان هذه توكيدها} لن بعد اليمان
قسسال منسسع, ولهسسذا أو حسسث علسسى واردة هسسي السستي اليمان ل والمواثيق

الحلسسف, أيِ توكيدها} يعني بعد اليمان تنقضوا {ول قوله في مجاهد
س محمد بن الله عبد أحمد: حدثنا المام رواه ما الجاهلية. ويؤيد حلف

أبسسي ابن زكريا. هو عن أسامة وأبو نمير ابن حدثنا س شيبة أبي ابن هو
قسسال: قسسال مطعم بن جبير أبيه, عن عن إبراهيم بن سعد عن س زائدة

حلسسف السلم, وأيما في حلف وسلم: «ل عليه الله صلى الله رسول
مسسسلم رواه شسسدة» وكسسذا إل السسسلم يزيده ل فإنه الجاهلية في كان
الحلسسف إلسسى معسسه يحتسساج ل السسسلم أن به. ومعناه شيبة أبي ابن عن

كفايسسة بالسسسلم التمسسسك فسسي يفعلونه, فسسإن الجاهلية أهل كان الذيِ
فيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه. كسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسانوا عمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا

اللسسه رضي أنس عن الحول عاصم عن الصحيحين في ورد ما وأما  
المهاجرين بين وسلم عليه الله صلى الله رسول قال: حالف أنه عنه

حسستى بسسه يتوارثسسون فكسسانوا بينهم آَخى أنه دورنا, فمعناه في والنصار
عمارة بن محمد جرير: حدثني ابن أعلم. وقال ذلك,  والله الله نسخ

فسسي فريسسدة عسسن ليلسسى أبو موسى, أخبرنا بن الله عبد السديِ, حدثنا
النسسبي بيعسسة فسسي عاهسسدتم} قسسال: نزلسست إذا اللسسه بعهد قوله: {وأوفوا

عليسسه اللسسه صسسلى النسسبي بسسايع أسسسلم مسسن وسلم, كسسان عليه الله صلى
عاهسسدتم} هسسذه إذا اللسسه بعهسسد السسسلم, فقسسال: {وأوفسسوا على وسلم
توكيسسدها} ل بعسسد اليمان تنقضوا {ول السلم على بايعتم التي البيعة

بسسايعتم السستي البيعسسة تنقضوا أن المشركين وكثرة محمد قلة يحملنكم
السسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسلم. علسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسى

نافع عن جويرية بن صخر إسماعيل, حدثنا أحمد: حدثنا المام وقال  
ثسسم وأهلسسه بنيسسه عمسسر ابسسن جمسسع معاويسسة بن يزيد الناس خلع قال: لما

اللسه بيعسة علسسى الرجسل هسذا بايعنسسا قسسد فإنسا بعسد قال: أمسا تشهد, ثم
يقسسول: «إن وسلم عليه الله صلى الله رسول سمعت ورسوله, وإني

مسسن فلن, وإن غسسدرة فيقسسال: هسسذه القيامة يوم لواء له ينصب الغادر
ً رجسسل يبسسايع أن سسس بالله الشراك يكون أن إل س الغدر أعظم علسسى رجل

ًا منكسسم أحسسد يخلعسسن بيعتسسه, فل ينكسسث ورسسسوله, ثسسم اللسسه بيعة ول يسسد
وبينه» المرفسسوع بيني صيلم المر, فيكون هذا في منكم أحد يسرفن

عسسن حجسساج حسسدثنا يزيد أحمد: حدثنا المام الصحيحين. وقال في منه
الله رسول قال: سمعت حذيفة أبيه, عن عن عباس بن الرحمن عبد
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يفي أن يريد ل شرطا لخيه شرط يقول: «من وسلم عليه الله صلى
منفعسسسسسة». غيسسسسسر إلسسسسسى جسسسسساره كالمسسسسسدلي بسسسسسه, فهسسسسسو لسسسسسه

اليمسسان نقض لمن ووعيد تفعلون} تهديد ما يعلم الله وقوله: {إن  
قسسوة بعسسد مسسن غزلهسسا نقضسست كسسالتي تكونسسوا {ول توكيدها. وقوله بعد

ًا} قال بمكسسة كانت خرقاء امرأة والسديِ: هذه كثير بن الله عبد أنكاث
ًا غزلت كلما زيسسد: وابسسن وقتسسادة مجاهسسد إبرامه. وقال بعد نقضته شيئ
سواء وأظهر أرجح القول توكيده, وهذا بعد عهده نقض لمن مثل هذا
ًا} يحتمل ل أم غزلها تنقض امرأة بمكة كان يكون أن . وقوله: {أنكاث
ًا} أيِ قوة بعد من غزلها مصدر, {نقضت اسم ًا, ويحتمسسل أنكاث أنقاض

ً يكون أن ًا تكونوا ل أيِ كان خبر عن بدل نساكث, مسن نكسث جمسع أنكاث
ً أيمسسانكم بعده: {تتخسسذون قال ولهذا ًا خديعسسة بينكسسم} أيِ دخل ومكسسر
أكسسثر كسسانوا إذا للنسساس تحلفون أمة} أيِ من أربى هي أمة تكون {أن

عسسن اللسسه غدرتم, فنهى بهم الغدر أمكنكم إليكم, فإذا ليطمئنوا منكم
والحالسسة الغسسدر عسسن نهسسى قسسد كسسان العلى, إذا على بالدنى لينبه ذلك

الولسسسى. بطريسسسق والقسسسدرة التمكسسسن مسسسع عنسسسه ينهسسسى هسسسذه, فلن
بينه كان لما معاوية قصة النفال سورة في س وللهالحمد س قدمنا وقد  

إذا حسستى الجسسل آَخسسر فسسي إليهسسم معاويسسة أمد, فسار الروم ملك وبين
يشسسعرون, ل غسسارون عليهم, وهسسم أغار بلدهم من قريب وهو انقضى

غسسدر, سسسمعت ل وفسساء معاويسسة يسسا أكبر عبسة: الله بن عمرو له فقال
أجل قوم وبين بينه كان «من يقول وسلم عليه الله صلى الله رسول

عنسسه اللسه رضسسي معاويسة أمسدها» فرجسسع ينقضي حتى عقده يحلن فل
أمسسة} أيِ مسسن أربسسى هسسي أمسسة تكسسون عبسساس: {أن ابن بالجيش, قال

وأعسسز, منهسسم أكثر فيجدون الحلفاء يحالفون مجاهد: كانوا أكثر, وقال
وأعسز, فنهسسوا أكسسثر هسسم السسذين أولئك ويحالفون هؤلء حلف فينقضون

يبلسسوكم نحوه. وقوله: {إنمسسا زيد وابن وقتادة الضحاك وقال ذلك عن
حاتم. وقال أبي ابن بالكثرة, رواه جبير: يعني بن سعيد به} قال الله
ما القيامة يوم لكم {وليبينن بالعهد بالوفاء إياكم بأمره جرير: أيِ ابن

وشسسر. خيسسر مسسن بعملسسه عامسسل كسسل تختلفسسون} فيجسسازيِ فيسسه كنتسسم

ْو َءل َءو َءء **  ّلُه َءشآ ُكْم ال َءل َءع َءج ًة ُأّمًة َءل َءد ِكن َءواِح ُء َءمن ُيِضّل َءولـَ َءشآ ِديِ َءي ْه َءي َءمن َءو
َءشآُء ُلّن َءي َءأ ُتْس َءل ُتْم َءعّما َءو ْن َءن ُك ُلسسو َءم ْع َء َءت َءول ْا *   َءو ُذ ّتِخسس ُكْم َءت َءن َءمسسا ْي ً َءأ َءخل ُكسسْم َءد َءن ْي َءب
ِزّل َءت َءدٌم َءف َءد َءق ْع َءها َءب ِت ُبو ْا ُث ُقو ُذو َءت َءء َءو َءو ْلّس َءما ا ّتْم ِب َءدد ِبيِل َءعن َءص ِه َءس ّل ُكسسْم ال َءل َءو
َءذاٌب ِظيٌم َءع َء َءع َءول ْا *   َءتُرو ِد َءتْش ْه َءع ِه ِب ّل ًا ال َءمن ً َءث ِليل َءما َءق ّن َءد ِإ ْن ِه ِع ّل َءو ال ْيٌر ُه َءخ
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ُكْم ُتْم ِإن ّل ْن َءن ُك َءلُمو ْع َءما َءت ُكْم *   َءد ُد ِعن َءف َءمسسا َءين َءد َءو ِه ِعنسس ّلسس َءيسسّن َءبسساٍق ال ِز َءنْج َءل َءو

َءن ِذي ّلسسسسس ْا ا َءو َءبُر ُهسسسسسْم َءصسسسسس َءر َءسسسسسسِن َءأْج َءأْح ْا َءمسسسسسا ِب ُنو َءن َءكسسسسسا ُلسسسسسو َءم ْع  َءي
واحدة} {أمة الناس لجعلكم} أيها الله شاء تعالى: {ولو الله يقول  

َءمن ربك شاء تعالى: {ولو كقوله ًا} أيِ كلهسسم الرض فسسي من ل جميعسس
ًا جعل ولما بينكم لوفق ربسسك شسساء {ولسسو شحناء ول تباغض ول اختلف
ولسسذلك ربك رحم من إل مختلفين يزالون ول واحدة أمة الناس لجعل

يشسساء} من ويهديِ يشاء من يضل ههنا: {ولكن قال خلقهم}, وهكذا
علسسى عليهسسا فيجسسازيكم أعمسسالكم جميسسع عسسن القيامسسة يوم يسألكم ثم

ً اليمان اتخاذ عن عباده تعالى حذر والقطمير. ثم والنقير الفتيل دخل
ًا خديعسسة أيِ علسسى كسسان لمسسن ثبوتهسسا, مثسسل بعسسد قسسدم تسسزل لئل ومكسسر

الحانثسسة اليمسسان بسسسبب الهدى طريق عن عنها, وزل فحاد الستقامة
المسسؤمن أن رأى إذا الكسسافر الله, لن سبيل عن الصد على المشتملة

عسسن بسسسببه بالسسدين, فانصسسد وثسسوق لسسه يبسسق لسسم بسسه غدر ثم عاهده قد
عسسن صسسددتم بمسسا السسسوء {وتسسذوقوا قسسال السلم, ولهذا في الدخول

عظيسسسسسسسسسسم}. عسسسسسسسسسسذاب ولكسسسسسسسسسسم اللسسسسسسسسسسه سسسسسسسسسسسبيل
عن تعتاضوا ل قليلً} أيِ ثمنا الله بعهد تشتروا تعالى: {ول قال ثم  

حيسسزت قليلسسة, ولسسو الدنيا)  وزينتهسسا, فإنهسسا الحياة عرض بالله اليمان
اللسه جسسزاء لسه, أيِ خير هو الله عند ما لكان بحذافيرها الدنيا آَدم لبن

,موعسسوده رجسساء عهسسده وحفسسظ وطلبسسه به وآَمن رجاه لمن خير وثوابه
وينقضسي يفسرغ ينفسد} أيِ عنسدكم * ما تعلمون كنتم قال: {إن ولهذا
بسساق} أيِ اللسسه عنسسد {ومسسا متنسساه مقسسدر محصور معدود أجل إلى فإنه

ول يحول  ل دائم له, فإنه نفاد ول انقطاع ل باق الجنة في لكم وثوابه
يعملون} قسم كانوا ما بأحسن أجرهم صبروا الذين {ولنجزين يزول

أعمسسالهم, بأحسسسن الصابرين يجازيِ باللم, أنه مؤكد تعالى الرب من
.سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسيئها عسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسن ويتجسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساوز أيِ

َءمْن َءل **  ًا َءعِم ِلح ٍر ّمن َءصا َءك ْو َءذ َءى َءأ َءث ْن َءو ُأ ُه ْؤِمٌن َءو ّنسسُه ُم َءي ِي ُنْح َءل ًة َءف َءيسسا َءبسسًة َءح ّي َءط
ُهسسسسسسْم ّن َءي ِز َءنْج َءل ُهسسسسسسم َءو َءر َءسسسسسسسِن َءأْج َءأْح ْا َءمسسسسسسا ِب ُنو َءن َءكسسسسسسا ُلسسسسسسو َءم ْع  َءي

ًا عمل لمن تعالى الله من وعد هذا   لكتاب المتابع العمل وهو صالح
بنسسي أنثى, من أو ذكر من وسلم عليه الله صلى نبيه وسنة تعالى الله
مشسسروع بسسه المسسأمور العمل هذا ورسوله, وأن بالله مؤمن وقلبه آَدم
بأحسسسن يجزيسسه الدنيا, وأن في طيبة حياة الله يحييه بأن الله عند من
َءخرة, والحياة الدار في عمله ما أيِ من الراحة وجوه تشمل الطيبة ال
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بسسالرزق فسسسروها أنهسسم وجماعة عباس ابن عن رويِ كانت. وقد جهة

فسسسرها أنسسه عنسسه الله رضي طالب أبي بن علي الطيب. وعن الحلل
علسسي منبسسه, وقسسال بن ووهب وعكرمة عباس ابن قال بالقناعة, وكذا

الحسسسن السسسعادة. وقسسال هسسي عبسساس: أنهسسا ابسسن عسسن طلحسسة أبي بن
الضحاك: هي الجنة. وقال في إل حياة لحد يطيب وقتادة: ل ومجاهد
ًا: هسسي الضسسحاك الدنيا, وقسسال في والعبادة الحلل الرزق العمسسل أيضسس

كلسسه. هسسذا تشسسمل الطيبة الحياة أن بها, والصحيح والنشراح بالطاعة
بسسن اللسسه عبسسد أحمسسد: حسسدثنا المام رواه الذيِ الحديث في جاء كما  

عسسن شسسريك أبي بن شرحبيل أيوب, حدثني أبي بن سعيد يزيد, حدثنا
صلى الله رسول أن عمرو بن الله عبد الحبلي, عن الرحمن عبد أبي
ًا, وقنعسسه أسلم, ورزق من أفلح قال: «قد وسلم عليه الله اللسسه كفافسس
بسه. المقسسريِ يزيسد بسسن اللسه عبسد حسديث مسن مسلم آَتاه}, ورواه بما

الجنبي, علي أبي عن هانىء أبي حديث من والنسائي الترمذيِ وروى
يقول: وسلم عليه الله صلى الله رسول سمع أنه عبيد بن فضالة عن
ًا عيشسسه للسسسلم, وكسسان هديِ من أفلح «قد بسسه». وقسسال وقنسسع كفافسس

حسسدثنا يزيسسد أحمسسد: حسسدثنا المسسام صحيح. وقسسال حديث الترمذيِ: هذا
اللسسه رسول قال: قال مالك بن أنس قتادة, عن يحيى, عن عن همام
بهسسا يعطسسى حسسسنة المسسؤمن يظلسسم ل الله وسلم: «إن عليه الله صلى

َءخرة. وأما في عليها ويثاب الدنيا في فسسي بحسسسناته فيطعسسم الكافر ال
َءخرة, لم إلى أفضى إذا حتى الدنيا ًا», بها يعطى حسنة له يكن ال خيسسر

مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسلم. بسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسإخراجه انفسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسر

َءذا ِإ َءف َءت **  ْأ َءر َءن َءق ُقْرآَ ْل ْذ ا ِع َءت ِه َءفاْس ّل َءن ِبال َءطاِن ِم ْي ِم الّش ّنُه الّرِجي ِإ َءس *   ْي َءل
َءطاٌن َءلُه ْل َءى ُس َءل َءن َءع ِذي ّل ْا ا ُنو َءم َءى آَ َءلسس َءع ِهسسْم َءو ّب َءن َءر ُلسسو ّك َءو َءت َءمسسا َءي ّن ِإ ُنُه *   َءطا ْل ُسسس

َءى َءلسسسسس َءن َءع ِذي ّلسسسسس َءنُه ا ْو ّلسسسسس َءو َءت َءن َءي ِذي ّلسسسسس ِه ُهسسسسسم َءوا َءن ِبسسسسس ُكو ِر  ُمْشسسسسس
وسلم عليه الله صلى نبيه لسان على لعباده تعالى الله من أمر هذا  

الرجيسسم, الشسسيطان مسسن بسسالله يسسستعيذوا أن القسسرآَن قراءة أرادوا إذا
بسسن جعفسسر أبسسو ذلسسك علسسى الجماع بواجب, حكى ليس ندب أمر وهذا
السسستعاذة فسسي السسواردة الحسساديث قدمنا الئمة. وقد من وغيره جرير

فسسي والمنسسة. والمعنسسى الحمسسد التفسسسير,  وللسسه أول فسسي مبسسسوطة
قراءته, ويخلسسط القارىء على يلبس لئل القراءة ابتداء عند الستعاذة

أن إلسسى الجمهسسور ذهسسب والتفكسسر, ولهسسذا التسسدبر مسسن ويمنعسسه عليسسه
حسساتم وأبسسي حمسسزة عسسن التلوة, وحكسسي قبسسل تكسسون إنمسسا السسستعاذة
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َءيسسة, ونقسسل بهذه التلوة, واحتجا بعد تكون أنها السجستاني النسسوويِ ال

ًا هريرة أبي عن ذلك مثل المهذب شرح في سسسيرين بسسن ومحمد أيض
علسسى الدالسسة الحاديث من تقدم لما الول والصحيح النخعي وإبراهيم

أعلسسسسسسسسسسسسسم. التلوة, واللسسسسسسسسسسسسسه علسسسسسسسسسسسسسى تقسسسسسسسسسسسسسدمها
ربهسسم وعلسسى آَمنسسوا السسذين علسسى سسسلطان لسسه ليسسس وقسسوله: {إنسسه  

ذنسسب فسسي يوقعهم أن سلطان عليهم له الثوريِ: ليس يتوكلون} قال
آَخسسرون عليهسسم. وقسسال لسسه حجة ل آَخرون: معناه منه, وقال يتوبون ل

السسذين علسسى سسسلطانه المخلصسسين}, {إنمسسا منهسسم عبادك كقوله: {إل
ًا آَخسسرون: اتخسسذوه وقال, مجاهد: يطيعونه يتلونه} قال دون مسسن وليسس

تعسسالى. أيِ الله عبادة في أشركوا مشركون} أيِ به هم {والذين الله
صسساروا سسسببة, أيِ البسساء تكسسون أن اللسسه, ويحتمسسل عبسسادة في أشركوه

آَخرون: معنسساه تعالى. وقال بالله مشركين للشيطان طاعتهم بسبب
.والولد المسسسسسسسسسسسسسوال فسسسسسسسسسسسسسي شسسسسسسسسسسسسسركهم أنسسسسسسسسسسسسسه

َءذا ِإ َءو َءنآ **  ْل ّد َءيًة َءب َءن آَ َءكا ٍة ّم َءي ّلُه آَ َءلُم َءوال ْع َءما َءأ َءنّزُل ِب ْا ُي َءو ُل َءمسسآ َءقسسا ّن َءت ِإ ٍر َءأنسس َءتسس ْف ُم
ُهْم َءبْل َءثُر ْك َء َءأ َءن ل َءلُمو ْع ُقْل َءي َءلُه *   ُدِس ُروُح َءنّز ْلُق َءك ِمن ا ّب ّق ّر َءح ْل َءت ِبا ّبسس َءث ُي ِل

َءن ِذي ّلسسسسسسسسس ْا ا ُنسسسسسسسسسو َءم ًدى آَ َءى َءوُهسسسسسسسسس َءر ُبْشسسسسسسسسس َءن َءو ِلِمي ْلُمْسسسسسسسسسس  ِل
وإيقانهم, وأنه ثباتهم وقلة المشركين عقول ضعف عن تعالى يخبر  
رأوا إذا أنهسسم الشقاوة, وذلسسك عليهم كتب وقد اليمان منهم يتصور ل

عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه لرسول قالوا بمنسوخها ناسخها الحكام تغيير
مسسا يفعسسل تعسسالى السسرب هو كذاب, وإنما مفتر} أيِ أنت وسلم: {إنما

رفعناهسسا آَية} أيِ مكان آَية مجاهد: {بدلنا يريد, وقال ما ويحكم يشاء
أو آَيسسة مسسن ننسسسخ تعسسالى: {مسسا كقسسوله قتادة: هو غيرها, وقال وأثبتنا

َءية, فقال ًا تعالى ننسها} ال القسسدس} أيِ روح نزلسسه {قسسل لهسسم مجيبسس
آَمنسسوا} السسذين {ليثبسست والعدل بالصدق بالحق} أيِ ربك {من جبريل

ً أنزل بما فيصدقوا ًا, وتخبسست أول وبشسسرى {وهسسدى قلسسوبهم لسسه وثانيسس
بسسالله آَمنسسوا السسذين للمسسسلمين وبشسسارة هاديا وجعله للمسلمين} أيِ

.ورسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسله

ْد َءق َءل َءو َءلُم **  ْع ُهْم َءن ّن أ
َءن َء ُلو ُقو َءما َءي ّن ّلُمُه ِإ َءع َءشٌر ُي َءساُن َءب ِذيِ ّل ّل َءن ا ُدو ْلِحسس ِه ُي ْيسس َءل ِإ
َءجِمسسسسسسسسسسّي ْع َءذا َءأ َءهـَسسسسسسسسسس َءسسسسسسسسسسساٌن َءو ِبسسسسسسسسسسّي ِل َءر ِبيسسسسسسسسسسٌن َءع  ّم
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ًا تعالى يقول    الكسذب مسن يقولسونه كسانوا ما المشركين عن مخبر

ًا أن والبهت والفتراء مسسن علينسسا يتلسسوه السسذيِ هسسذا يعلمسسه إنمسسا محمسسد
غلم أظهرهسسم بيسسن كسسان أعجمسسي رجسسل إلسسى بشر, ويشيرون القرآَن
ًا قريش, وكان بطون لبعض رسسسول كسسان الصفا, وربمسسا عند يبيع بياع

الشسسيء, وذاك بعسسض ويكلمسسه إليسسه يجلس وسلم عليه الله صلى الله
الشسسيء يعسسرف كسسان أنسسه أو العربيسسة يعسسرف ل اللسسسان أعجمسسي كسسان

اللسسه قسسال منسسه, فلهسسذا بسسد ل فيما الخطاب جواب يرد ما بقدر اليسير
ًا إليسسه يلحسسدون السسذيِ {لسسسان ذلسسك افسسترائهم فسسي عليهسسم تعالى: راد

مسسن يتعلسسم فكيسسف القسسرآَن, أيِ مسسبين} أيِ عربي لسان وهذا أعجمي
هي التي الشاملة التامة ومعانيه وبلغته فصاحته في القرآَن بهذا جاء

رجل من يتعلم ُأرسل, كيف بني على نزل كتاب كل معاني من أكمل
العقسسسل. مسسسن مسسسسكة أدنسسسى لسسسه مسسسن هسسسذا يقسسسول ل ؟ أعجمسسسي

صلى الله رسول السيرة: كان في يسار بن إسحاق بن محمد قال  
ًا س بلغني فيما وسلمس عليه الله مبيعسسة إلسسى المروة عند يجلس ما كثير
اللسسه الحضسسرمي, فسسأنزل بنسسي لبعسسض جبر, عبد له يقال نصراني غلم

إليسسه يلحسسدون السسذيِ بشر, لسسسان يعلمه إنما يقولون أنهم نعلم {ولقد
كسسثير, وعسسن بسسن الله عبد قال مبين} وكذا عربي لسان وهذا أعجمي
بسسن أحمد جرير: حدثني ابن . وقال يعيش اسمه وقتادة: كان عكرمة
عسسن طهمسسان بسسن إبراهيسسم عسسامر, حسسدثنا أبسسو الطوسي, حسسدثنا محمد
قسسال: كسسان عبسساس ابسسن مجاهد, عسسن الملئي, عن الله عبد بن مسلم
ًا يعلم وسلم عليه الله صلى الله رسول بلعسسام, اسمه بمكة, وكان قين
اللسسه صلى الله رسول يرون المشركون اللسان, وكان أعجمي وكان
بلعسسام, يعلمسسه عنده, فقسسالوا: إنمسسا من ويخرج عليه يدخل وسلم عليه

َءية هذه الله فأنزل بشر, لسان يعلمه إنما يقولون أنهم نعلم {ولقد ال
الضسسحاك مبين}, وقسسال عربي لسان وهذا أعجمي إليه يلحدون الذيِ

َءيسسة هسسذه ضعيف, لن القول الفارسي, وهذا سلمان مزاحم: هو بن ال
مسسسلم: كسسان بسسن الله عبيد بالمدينة, وقال أسلم إنما مكية, وسلمان

ًا يقرآَن روميان غلمان لنا اللسسه صسسلى النسسبي فكان بلسانهما لهما كتاب
المشسسركون: يتعلسسم منهما, فقال فيسمع فيقوم بهما يمر وسلم عليه

َءية. وقال هذه الله منهما, فأنزل المسسسيب: بسسن سسسعيد عن الزهريِ ال
اللسسه لرسسسول السسوحي يكتسسب كان رجل المشركين من ذلك قال الذيِ
هسسذه وافسسترى السسسلم عسسن ذلسسك بعسسد فارتسسد وسسسلم عليسسه اللسسه صلى

اللسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه. المقالسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة, قبحسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه
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ِإّن َءن **  ِذي ّل َء ا َءن ل ُنو ْؤِم َءياِت ُي ِه ِبآ ّل َء ال ِهُم ل ِدي ْه ّلُه َءي ُهسسْم ال َءل َءذاٌب َءو ِليسسٌم َءعسس * َءأ
َءما ّن ِريِ ِإ َءت ْف َءب َءي ِذ َءك ْل َءن ا ِذي ّل َء ا َءن ل ُنو ْؤِم َءياِت ُي ِه ِبآ ّل َءك ال ِئ ْولـَ ُأ َءن ُهسسُم َءو ُبو ِذ َءكسسا ْل  ا

على أنزله عما وتغافل ذكره عن أعرض من يهديِ ل أنه تعالى يخبر  
جسساء بمسسا اليمسسان إلى قصد له يكن ولم وسلم عليه الله صلى رسوله

بآياته اليمان إلى الله يهديهم ل الناس من الجنس الله, فهذا عند من
َءخرة, ثم في موجع أليم عذاب الدنيا, ولهم في رسله به أرسل وما ال

كسسذاب, ول بمفسستر ليسسس وسلم عليه الله صلى رسوله أن تعالى أخبر
وسسسلم عليه الله صلى رسوله وعلى الله على الكذب يفتريِ إنما لنه

والملحسسدين الكفسسرة الله} مسسن بآيات يؤمنون ل الخلق, {الذين شرار
عليسسه اللسسه صسسلى محمسسد النسساس, والرسسسول عنسسد بالكذب المعروفين

ًا وأكملهم وأبرهم الناس أصدق كان وسلم ً علم ًا وعمل ًا, وإيمان وإيقان
ًا يدعى ل بحيث منهم أحد ذلك في يشك قومه, ل في بالصدق معروف

هرقسسل سسسأل لما وسلم, ولهذا عليه الله صلى محمد بالمين إل بينهم
رسسسول صسسفة من سألها التي المسائل تلك عن سفيان أبا الروم ملك
تتهمسسونه كنتسسم لسسه: هسسل قسسال فيمسسا كسسان وسسسلم عليسسه اللسسه صلى الله

ليسسدع كسسان هرقل: فما , فقال قال: ل ؟ قال ما يقول أن قبل بالكذب
وجسسسل. عسسسز اللسسسه علسسسى فيكسسسذب ويسسسذهب النسسساس علسسسى الكسسسذب

َءمن َءر **  َءف ِه َءك ّل ِد ِمن ِبال ْع ِه َءب ِن َءما ّ إي َءه َءمْن ِإل ِر ْك ُبسُه ُأ ْل َءق ِئسّن َءو َءم ْط َءمساِن ُم ِلي ِبا
ِكن َءلـَ َءح ّمن َءو َءر ِر َءش ْف ُك ْل ًا ِبا ْدر ِهْم َءص ْي َءل َءع َءضسسٌب َءف َءن َءغ ِه ّمسس ّلسس ُهسسْم ال َءل َءذاٌب َءو َءعسس
ِظيٌم َءك َءع ِل َءذ ُهُم *   ّن أ

َء ْا ِب ّبو َءح َءت َءة اْس َءيسسا َءح ْل َءيا ا ْن ّد ْلسس َءى ا َءلسس ِة َءع َءر َءِخسس َءأّن ال َءه َءو ّلسس َء ال ل
ِديِ ْهسس َءم َءي ْو َءقسس ْل َءن ا ِري ِف َءكسسا ْل َءك ا ِئ َءلـَسس ُأو َءن *   ِذي ّلسس َءع ا َءبسس ّلسسُه َءط َءى ال َءلسس ِهْم َءع ِب ُلسسو ُق

ِهْم ِع َءسْم ِهْم َءو ِر َءصا ْب َءأ َءك َءو ِئ َءلـَ ُأو َءن ُهُم َءو ُلو ِف َءغا ْل َء ا َءم *  ل َءر ُهْم َءج ّن أ
ِة ِفي َء َءر َءِخسس ال

َءن ُهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسُم َءخاِسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسرو ْل  ا
بالكفر صدره والتبصر, وشرح اليمان بعد به كفر عمن تعالى أخبر  

عنه, وأن عدولهم ثم باليمان لعلمهم عليه غضب قد به, أنه واطمأن
ًا عذابا لهم َءخرة, لنهم الدار في عظيم علسسى السسدنيا الحياة استحبوا ال

َءخرة, فأقدموا يهسسد الدنيا, ولم لجل الردة من عليه أقدموا ما على ال
ل قلسسوبهم, فهسسم علسسى الحسسق, فطبسسع الدين على ويثبتهم قلوبهم الله

ًا بها يعقلون ينتفعسسون فل وأبصسسارهم سمعهم على ينفعهم, وختم شيئ
ًا عنهم أغنت بها, ول ل جسسرم} أيِ بهم, {ل يراد عما غافلون فهم شيئ

َءخرة في {أنهم صفته هذه من أن عجب ول بد الخاسسسرون} أيِ هم ال
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مسسن قسسوله: {إل وأمسا سسس القيامسة يسوم وأهليهسسم أنفسهم خسروا الذين
ووافسسق بلسسسانه كفسسر ممن استثناء باليمان} فهو مطمئن وقلبه أكره

ًا بلفظه المشركين مسا يسأبى وأذى, وقلبسه ضسرب مسن نساله لما مكره
ورسسسسسسسوله. بسسسسسسالله باليمسسسسسسان مطمئسسسسسسن يقسسسسسسول, وهسسسسسسو

َءية هذه أن عباس ابن عن العوفي روى وقد   بسسن عمسسار في نزلت ال
وسلم, عليه الله صلى بمحمد يكفر حتى المشركون عذبه حين ياسر

ًا, وجاء ذلك على فوافقهم ًا مكره عليسسه اللسسه صسسلى النسسبي إلى معتذر
َءية. وهكذا هذه الله وسلم, فأنزل مالسسك, وأبسسو وقتادة الشعبي قال ال

معمر عن ثور بن محمد العلى, حدثنا عبد ابن حدثنا: جرير ابن وقال
ياسسسر بسسن عمسسار بسسن محمسسد عبيسسدة أبي الجزريِ, عن الكريم عبد عن

ما بعض في قاربهم حتى فعذبوه ياسر بن عمار المشركون قال: أخذ
صسسلى النبي وسلم, فقال عليه الله صلى النبي إلى ذلك فشكا أرادوا

ًا قلبك تجد وسلم: «كيف عليه الله باليمسسان. قسسال ؟} قسسال: مطمئنسس
بأبسسسط البيهقي فعد» ورواه عادوا وسلم: «إن عليه الله صلى النبي

آَلهتهسسم وسسسلم, وذكسسر عليسسه اللسسه صلى النبي سب أنه ذلك, وفيه من
مسسا اللسسه فقال: يارسول وسلم عليه الله صلى النبي ذلك بخير, فشكا

؟» قلبسسك تجسسد بخير, قسسال: «كيسسف آَلهتهم وذكرت سببتك حتى تركت
ًا اللسسه أنسسزل ذلسسك فعد», وفي عادوا «إن باليمان, فقال قال: مطمئن

أن علسسى العلمسساء اتفسسق باليمان} ولهسسذا مطمئن وقلبه أكره من {إل
يأبى أن له لمهجته, ويجوز إبقاء يوالي أن له يجوز الكفر على المكره

بسسه يفعلسسون وهسسم ذلسسك عليهسسم يسسأبى عنسسه اللسسه رضسسي بلل كسسان كمسسا
شسسدة فسسي صدره على العظيمة الصخرة ليضعوا إنهم الفاعيل, حتى
يقسسول: أحسسد, أحسسد. عليهسسم, وهسسو فيأبى بالله بالشرك الحر, ويأمرونه

عنه الله لقلتها, رضي منها لكم أغيظ هي كلمة أعلم لو ويقول: والله
الكسسذاب: مسيلمة له قال لما النصاريِ زيد بن حبيب وأرضاه. وكذلك

ًا أن أتشهد أنسسي فيقسسول: نعسسم. فيقسسول: أتشسسهد ؟ اللسه رسسسول محمد
ًا يقطعه يزل أسمع. فلم فيقول: ل ؟ الله رسول ًا إرب ثسسابت وهسسو إربسس

عسسن أيسسوب إسسسماعيل, حسسدثنا أحمسسد: حسسدثنا المسسام ذلك. وقسسال على
ًا أن عكرمة ًا حرق عنه الله رضي علي السسسلم, فبلسسغ عسسن ارتدوا ناس

صسسلى اللسسه رسسسول بالنار, إن لحرقهم أكن فقال: لم عباس ابن ذلك
بقسسول أقسساتلهم اللسسه» وكنسست  بعذاب تعذبوا قال: «ل وسلم عليه الله

ذلك فاقتلوه» فبلغ دينه بدل وسلم: «من عليه الله صلى الله رسول
ًا البخسسسسسساريِ. عبسسسسسساس, رواه ابسسسسسسن أم فقسسسسسسال: ويسسسسسسح عليسسسسسس
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أيسسوب عسسن معمسسر الرزاق, أنبأنا عبد أيضا: حدثنا أحمد المام وقال  
موسسسى أبي على قال: قدم بردة أبي العدويِ, عن هلل بن حميد عن

كسسان قال: رجل ؟ هذا عنده, قال: ما رجل باليمن, فإذا جبل بن معاذ
ًا أحسسسبه قسسال منسسذ السسسلم علسسى نريده ونحن تهود فأسلم, ثم يهودي

عنقسسه, عنقسسه, فضسسربت تضسسربوا حسستى أقعسسد ل واللسسه: شهرين, فقال
قال: «من أو فاقتلوه دينه عن رجع من أن ورسوله الله فقال: قضى

آَخر. والفضسسل بلفظ الصحيحين في القصة فاقتلوه» وهذه دينه بدل
ذكسر قتلسه, كمسا إلسى أفضسسى ولسو دينه على المسلم يثبت أن والولى
أحسسد السسسهمي حذافسسة بسسن اللسسه عبسسد ترجمسسة في عساكر ابن الحافظ
وأنسسا له: تنصر فقال ملكهم إلى به الروم, فجاءوا أسرته أنه الصحابة
و ابنتي, فقسال وأزوجك ملكي في أشركك مسا جميسع أعطيتنسي لسه: ل

الله صلى محمد دين عن أرجع أن على العرب تملكه ما وجميع تملك
ًا مسسا عيسسن طرفسسة وسلم عليه أقتلسسك, فقسسال: أنسست فعلسست, فقسسال: إذ

ًا فرمسسوه الرمسساة فصسسلب, وأمسسر به وذاك, قال: فأمر يسسديه مسسن قريبسس
فسسأنزل, ثسسم بسه أمر فيأبى, ثم النصرانية دين عليه يعرض وهو ورجليه

مسسن بأسسسير فسسأحميت, وجسساء نحسساس مسسن ببقرة رواية بقدر, وفي أمر
فأبى, عليه تلوح, وعرض عظام هو ينظر, فإذا وهو فألقاه المسلمين

فيه فطمع فيها, فبكى ليلقى البكرة في فيها, فرفع يلقى أن به فأمر
فسسي تلقسسى واحسسدة نفس هي إنما نفسي لن بكيت ودعاه, فقال: إنما

في شعرة كل بعدد لي يكون أن الله, فأحببت في الساعة القدر هذه
أنسسه الروايسسات بعسسض الله. وفسسي  في العذاب هذا تعذب نفس جسديِ
ًا, ثم والشراب الطعام منه ومنع سجنه ولحسسم بخمسسر إليسسه أرسسسل أيام
فقسسال: أمسسا ؟ تأكل أن منعك فقال: ما استدعاه يقربه, ثم فلم خنزير

الملسسك: فقبسسل لسسه بسسي, فقسسال لشسسمتك أكن لم لي, ولكن حل قد إنه
؟ المسسسلمين أسسسارى جميسسع معسسي أطلقك, فقال: وتطلق وأنا رأسي

المسسسلمين أسسسارى جميع معه وأطلق فأطلقه رأسه قال: نعم, فقبل
كسسل علسسى عنه: حق الله رضي الخطاب بن عمر قال رجع عنده, فلما

رأسسسه فقبسسل أبدأ, فقام حذافة, وأنا بن الله عبد رأس يقبل أن مسلم
عنهمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا. اللسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه رضسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسي

ُثّم َءك ِإّن **  ّب َءن َءر ِذي ّل ْا ِل َءجُرو ِد ِمن َءها ْع ْا َءما َءب ُنو ِت ْا ُثّم ُف ُدو َءه ْا َءجا َءبُرو َءصسس ِإّن َءو
َءك ّب َءها ِمن َءر ِد ْع ُفوٌر َءب َءغ َءم ّرِحيٌم َءل ْو َءي ِتي *   ْأ ْفٍس ُكّل َءت ِدُل َءن َءجسسا َءها َءعسسن ُت ّنْفِسسس

َءى ّف َءو ُتسسسسس ْفسسسسسٍس ُكسسسسسّل َءو َءلسسسسسْت ّمسسسسسا َءن ُهسسسسسْم َءعِم َء َءو َءن ل َءلُمسسسسسو ْظ  ُي
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قسسومهم فسسي مهسسانين بمكسسة مستضسسعفين كسسانو آَخسسر صسسنف هسسؤلء  

فسستركوا بسسالهجرة الخلص أمكنهسسم إنهسسم الفتنسسة, ثسسم علسسى فوافقوهم
فسسي وغفرانه, وانتظمسسوا الله رضوان ابتغاء وأموالهم وأهليهم بلدهم
أنسسه تعسسالى الكافرين, وصبروا, فأخبر معهم المؤمنين, وجاهدوا سلك

رحيسسم لهسسم لغفسسور الفتنسسة إلى الجابة وهي الفعلة تلك بعدها, أيِ من
نفسها} {عن تحاج تجادل} أيِ نفس كل تأتي {يوم معادهم يوم بهم

نفسسس كل {وتوفى زوجة ول أخا ول ابن ول أب  ل عنها يحاج أحد ليس
مسسن ينقسسص ل يظلمسسون} أيِ ل {وهسسم وشسسر خيسسر من عملت} أيِ ما

ًا. ) يظلمسسون الشسسر, ول ثسسواب علسسى يسسزاد الخيسسر, ول ثسسواب نقيسسر

َءب َءر َءض َءو ّلُه **  ً ال َءثل َءيًة َءم َءنْت َءقْر َءنًة َءكا ّنًة آَِم ِئ َءم ْط َءها ّم ِتي أ
ْ َءهسسا َءي ُق ًا ِرْز َءغسسد ّمسسن َءر

َءكاٍن ُكّل َءرْت َءم َءف َءك ِم َءف ُع ْن َءأ ِه ِب ّل َءها ال َءق َءذا َءأ ّلُه َءف َءس ال َءبسا ْلُجسوِع ِل ْوِف ا َءخس ْل َءمسا َءوا ِب
ْا ُنو َءن َءكا ُعو َءن ْد َءيْص َءق َءل َءو ُهْم *   َءء ُهْم َءرُسوٌل َءجآ ْن ُه ّم ُبو ّذ َءك ُهُم َءف َءذ َءخسس َءأ َءذاُب َءف َءعسس ْل ا

َءن َءوُهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسْم ِلُمو  َءظسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا
مسسستقرة مطمئنسسة آَمنسسة كسانت مكسسة, فإنهسا أهسسل بسه أريد مثل هذا  

قسسال يخسساف, كمسسا ل آَمنسسا كسسان دخلها حولها, ومن من الناس يتخطف
نمكسسن لسسم أو أرضسسنا مسسن نتخطف معك الهدى نتبع إن تعالى: {وقالوا

ًا لهم ًا حرم ًا شسسيء كل ثمرات إليه يجبى آَمن لسسدنا}, وهكسسذا مسسن رزقسس
ًا} أيِ رزقهسسا ههنسسا: {يأتيهسسا قسسال ًا رغسسد ً هنيئسس مكسسان كسسل {مسسن سسسهل

محمسسد بعثسسة وأعظمهسسا عليها الله آَلء جحدت الله} أيِ بأنعم فكفرت
بدلوا الذين إلى تر تعالى: {ألم قال إليهم, كما وسلم عليه الله صلى
ًا الله نعمة القرار} وبئس يصلونها جهنم البوار دار قومهم وأحلوا كفر
لبسساس الله خلفهما, فقال: {فأذاقها الولين بحاليهم الله بدلهم ولهذا
إليهسسم يجسسبى كسسان أن بعسسد الجوع وأذاقها ألبسها والخوف} أيِ الجوع
ًا رزقهسسا شسسيء, ويأيتهسسا كسسل ثمرات لّمسسا مكسسان, وذلسسك كسسل مسسن رغسسد

فسسدعا خلفه إل وأبوا وسلم عليه الله صلى الله رسول على استعصوا
لهسسم, شسسيء كسسل أذهبسست سسسنة يوسف, فأصسسابتهم كسبع بسبع عليهم

نحسسسروه. إذا بسسسدمه يخلسسسط البعيسسسر وبسسسر وهسسسو العلهسسسز فسسسأكلوا
ًا بأمنهم بدلوا أنهم وقوله: {والخوف} وذلك   اللسسه رسول من خوف

سسسطوته من المدينة إلى هاجروا حين وأصحابه وسلم عليه الله صلى
فتحهسسا حسستى وسسسفال دمسسار فسسي لهم ما كل وجيوشه, وجعل وسراياه

وبغيهسسم صنيعهم بسبب وذلك وسلم عليه الله صلى رسوله على الله
منهسسم, فيهسسم الله بعثه الذيِ وسلم عليه الله صلى الرسول وتكذيبهم
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فيهم بعث إذ المؤمنين على الله من قوله: {لقد في عليهم به وامتن

ً ة. وقسوله مسن رسسول َءي ه تعسالى: {فساتقوا أنفسسهم} ال أولسي يسا الل
ًا إليكم الله أنزل قد آَمنوا * الذين اللباب َءيسسة, وقسسوله: ذكر رسولً} ال

ً فيكم أرسلنا {كما ويعلمكسسم ويزكيكسسم آَياتنسسا عليكم يتلو منكم رسول
علسسى انعكسسس أنسسه تكفسسرون} وكمسسا ول س قوله الى س والحكمة الكتاب

اللسسه الرغسسد, فبسسدل بعسسد المسسن, وجسساعوا بعد فخافوا حالهم الكافرين
ًا, ورزقهسسم خوفهم بعد من المؤمنين أمسسراء العيلسسة, وجعلهسسم بعسسد أمن

أن مسسن قلناه الذيِ وأئمتهم, وهذا وقادتهم وسادتهم وحكامهم الناس
ذهسسب عباس, وإليسسه ابن عن العوفي قاله مكة لهل ضرب المثل هذا

عسسن مالسسك أسسسلم, وحكسساه بسسن زيسسد بسسن الرحمسسن وعبد وقتادة مجاهد
اللسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه. رحمهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم الزهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسريِ

أبسسي ابسسن السسبرقي, حسسدثنا الرحيسسم عبد ابن جرير: حدثني ابن وقال  
عبسسد أن شسسريح بسسن الرحمسسن عبسسد يزيسسد, حسسدثنا بسسن نافع مريم, حدثنا

يقول: هاعان بن مشرح سمع أنه حدثه الحضرمي الحارث بن الكريم
النسسبي زوج حفصسسة مسسع الحسسج من يقول: صدرنا عتر بن سليم سمعت

بالمدينسسة, محصسسور عنسسه اللسسه رضسسي وعثمسسان وسسسلم عليسسه الله صلى
إليهمسسا فأرسسسلت راكسسبين رأت حسستى ؟ فعسسل مسسا عنسسه تسسسأل فكسسانت
سسس القريسسة إنها بيده نفسي حفصة: والذيِ فقال: قتل, فقالت تسألهما

كسسانت قريسسة مثل اللسسه تعسسالى: {وضسسرب الله قال التي س المدينة تعني
ًا رزقها يأتيها مطمئنة آَمنة اللسسه} بسسأنعم فكفسسرت مكسسان كسسل من رغد
كسسان أنسسه حسسدثه عمسسن المغيرة بن الله عبيد شريح: وأخبرني ابن قال

المدينسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة. إنهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا يقسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسول

ْا ُلو ُك َءف ُكُم ِمّما **  َءق َءز ّلُه َءر ً ال ًا َءحلل ّيب ْا َءط ُكُرو َءة َءواْش َءم ْع ِه ِن ّل ُتْم ِإن ال ْن ُه ُك ّيا ِإ
َءن ُدو ُب ْع َءما َءت ّن ِإ َءم *   ُكُم َءحّر ْي َءل َءة َءع َءت ْي َءم ْل َءم ا ّد ْل َءم َءوا َءلْح ِر َءو ِزي ْن َءخ ْل َءمآ ا ِهسسّل َءو ِر ُأ ْيسس َءغ ِل

ِه ّل ِه ال َءمِن ِب ُطّر َءف َءر اْضسس ْيسس َء َءبسساٍغ َءغ ٍد َءول ِإّن َءعسسا َءه َءفسس ّلسس ُفسسوٌر ال َء ّرِحيسسٌم َءغ َءول   *
ْا ُلو ُقو َءما َءت ُكُم َءتِصُف ِل ُت َءن ْلِس َءب َءأ ِذ َءك ْل َءذا ا َءٌل َءهـَ َءذا َءحل َءهـَ َءراٌم َءو ْا َءح َءتُرو ْف َءت َءى ّل َءل َءع

ِه ّل َءب ال ِذ َءك ْل َءن ِإّن ا ِذي ّل َءن ا َءتُرو ْف َءى َءي َءلسس ِه َءع ّلسس َءب ال ِذ َءكسس ْل َء ا َءن ل ِلُحسسو ْف ٌع ُي َءتسسا َءم   *
ِليسسسسسسسسسسسسسسسسٌل َءلُهسسسسسسسسسسسسسسسسْم َءق َءذاٌب َءو ِليسسسسسسسسسسسسسسسسٌم َءعسسسسسسسسسسسسسسسس  َءأ

ًا تعسسالى يقسسول   الطيسسب الحلل رزقسسه بأكسسل المسسؤمنين عبسساده آَمسسر
يسسستحق السسذيِ ابتسسداء بسسه المتفضسسل المنعسسم فسسإنه ذلك على وبشكره

فيسسه ممسسا عليهسسم حرمسسه مسسا تعسسالى ذكر له, ثم شريك ل وحده العبادة
{ومسسا الخنزيسسر ولحسسم والدم الميتة من ودنياهم دينهم في لهم مضرة
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{فمسسن هسسذا اللسسه, ومسسع اسسسم غيسسر علسسى ذبسسح بسسه} أيِ اللسسه لغير أهل

غفسسور اللسسه {فسسإن عسسدوان ول بغسسي غيسسر مسسن احتسساج أيِ اضطر} إليه
َءية هذه مثل على الكلم تقدم رحيم}. وقد بمسسا البقسسرة سسسورة فسسي ال

الحمسسسسسسسسد. إعسسسسسسسسادته,  وللسسسسسسسسه عسسسسسسسسن كفايسسسسسسسسة فيسسسسسسسسه
وحرمسسوا حللسسوا السسذين المشسسركين سبيل سلوك عن تعالى نهى ثم  

البحيسسرة مسسن بسسآرائهم السماء من عليه واصطلحوا وصفوه ما بمجرد
ًا كسسان ذلك, مما وغير والحام والوصيلة والسائبة ابتسسدعوه لهسسم شسسرع

حلل هذا الكذب ألسنتكم تصف لما تقولوا جاهليتهم, فقال: {ول في
ابتسسدع مسسن كسسل هذا في الكذب} ويدخل الله على لتفتروا حرام وهذا
ًا حلسسل شرعي, أو مستند فيها له ليس بدعة اللسسه, أو حسسرم ممسسا شسسيئ
ًا حرم قسسوله: {لمسسا فسسي وتشسسهيه, ومسسا رأيسسه بمجرد الله أباح مما شيئ

توعسسد ألسسسنتكم, ثسسم لوصسسف الكسسذب تقولوا ول تصف} مصدرية, أيِ
يفلحسسون} أيِ ل الكذب الله على يفترون الذين فقال: {إن ذلك على
َءخرة, أما في ول الدنيا في َءخسسرة فسسي قليل, وأما فمتاع الدنيا في ال ال

ً قال: {نمتعهم أليم, كما عذاب فلهم عسسذاب إلسسى نضسسطرهم ثم قليل
يفلحسسون, متسساع ل الكسسذب اللسسه على يفترون الذين {إن غليظ} وقال

كسسانوا بمسسا الشسسديد العسسذاب نسسذيقهم ثسسم مرجعهسسم إلينسسا ثسسم الدنيا في
}.يكفسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسرون

َءى َءل َءع َءو َءن **  ِذي ّل ْا ا ُدو َءنا َءها َءنا َءما َءحّرْم َءصْص َءك َءق ْي َءل ْبُل ِمن َءع َءمسسا َءق ُهْم َءو َءنسسا َءلْم َءظ
ِكن َءلـَ ْا َءو َءو ُن ُهْم َءكا َءسس ُف ْن َءن َءأ ِلُمسو ْظ ُثسّم َءي َءك ِإّن *   ّب َءن َءر ِذي ّلس ْا ِل ُلسو َءء َءعِم َءو الّسس
ٍة َءل َءها َءج ْا ُثّم ِب ُبو ِد ِمن َءتا ْع َءك َءب ِل ْا َءذ َءو َءلُح َءأْص َءك ِإّن َءو ّب َءها ِمن َءر ِد ْع َءغُفوٌر َءب  ّرِحيٌم َءل

ومسسا الخنزيسسر ولحسسم والدم الميتة علينا حرم إنما أنه تعالى ذكر لما  
توسسسعة ذلسسك وفسسي سسس الضرورة عند فيه أرخص وإنما به الله لغير أهل
ذكسسر سسس العسسسرى بهسسا يريسسد ول اليسسسرى بهسسا الله يريد التي المة لهذه

أن قبسسل شسسريعتهم فسسي اليهسسود علسسى حرمسسه كسسان مسسا وتعالى سبحانه
َءصار من فيه كانوا ينسخها, وما والحرج, فقسسال: والغلل والتضييق ال

سسسورة فسسي قبل} أيِ من عليك قصصنا ما حرمنا هادوا الذين {وعلى
البقسسر ومن ظفر ذيِ كل حرمنا هادوا الذين قوله: {وعلى في النعام
سسس قسسوله إلسسى سسس ظهورهمسسا ماحملت إل شحومهما عليهم حرمنا والغنم

عليهسسم ضسسيقنا فيمسسا ظلمناهم} أيِ ههنا: {وما قال لصادقون} ولهذا
ذلك, كقوله: {فبظلم فاستحقوا يظلمون} أيِ أنفسهم كانوا {ولكن

سسسبيل عسسن وبصسسدهم لهم أحلت طيبات عليهم حرمنا هادوا الذين من
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ًا} ثم الله ًا تعالى أخبر كثير ًا تكرم المسسؤمنين العصسساة حسسق في وامتنان
ك إن عليسه, فقسال: {ثسم تاب إليه منهم تاب من أن عملسوا للسذين رب

{ثم جاهل فهو الله عصى من السلف: كل بعض بجهالة} قال السوء
المعاصسسي مسسن فيسسه كانوا عما أقلعوا وأصلحوا} أيِ ذلك بعد من تابوا

الفعلسسة تلسسك بعسسدها} أيِ مسسن ربسسك {إن الطاعسسات فعسسل على وأقبلوا
رحيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم}. {لغفسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسور والزلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة

ِإّن َءم **  ِهي َءرا ْب َءن ِإ ًا ُأّمًة َءكا ِنتسس ِه َءقا ّلسس ًا ِل ِنيفسس َءلسسْم َءح َءن َءيسسُك َءو َءن ِمسس ِكي ِر ْلُمْشسس * ا
ًا ِكر ِه َءشا ُعِم ْن ُه ل َءبا َءت ُه اْج َءدا َءه َءى َءو َءل َءراٍط ِإ ٍم ِص ِقي َءت ُه ّمْس َءنا ْي َءت َءوآَ َءيا ِفي *   ْن ّد ْلسس ا
َءنًة َءس ّنُه َءح ِإ ِة ِفي َءو َءر َءِخ َءن ال َءن َءلِم ِلِحي ُثّم الّصا َءنآ *   ْي َءح ْو َءك َءأ ْيسس َءل ْع َءأِن ِإ ِبسس ّت َءة ا ّلسس ِم

َءم ِهيسسسسسسس َءرا ْب ًا ِإ ِنيفسسسسسسس َءمسسسسسسسا َءح َءن َءو َءن َءكسسسسسسسا َءن ِمسسسسسسس ِكي ِر ْلُمْشسسسسسسس  ا
ووالسسد الحنفسساء إمسسام إبراهيسسم وخليلسسه ورسسسوله عبسسده تعالى يمدح  

والنصرانية, فقسسال: {إن اليهودية ومن المشركين من النبياء, ويبرئه
ًا أمة كان إبراهيم ًا} فأما لله قانت يقتسدى السذيِ المام المة: فهو حنيف

ًا المطيسسع, والحنيسسف: المنحسسرف الخاشسسع به, والقانت: هو عسسن قصسسد
المشسسركين} قسسال مسسن يسسك قسسال: {ولسسم التوحيد, ولهسسذا إلى الشرك
أبسسي عسسن البطيسسن مسسسلم كهيسسل, عسسن بسسن سسسلمة عن الثوريِ سفيان

القسسانت, فقسسال: المسسة عسسن مسسسعود بسسن اللسسه عبد سأل العبيدين: أنه
قسسال: مالسسك ورسسسوله, وعسسن لله الخير, والقانت: المطيع معلم المة
عسسن العمسسش دينهسسم, وقسسال النسساس يعلسسم السسذيِ عمر: المة ابن قال

فقسسال: مسسن اللسسه عبسسد إلسسى جاء أنه العبيدين أبي عن الجزار بن يحيى
عسسن له, فقسسال: أخسسبرني رق مسعود ابن فكأن ؟ نسألك لم إذا نسأل

الخيسسسسسسسر. النسسسسسسساس يعلسسسسسسسم المسسسسسسسة, فقسسسسسسسال: السسسسسسسذيِ
ابسسن قسسال: قسسال الشسسجعي نوفسسل بسسن فروة الشعبي: حدثني وقال  

ًا مسعود: إن ًا أمة كان معاذ ًا, فقلت لله قانت نفسسسي: غلسسط فسسي حنيف
أمسسة} فقسسال: كان إبراهيم الله: {إن قال إنما الرحمن, وقال عبد أبو

يعلم الذيِ أعلم, فقال: المة قلت: الله ؟ القانت وما المة ما أتدريِ
مسسن رويِ معاذ. وقد كان ورسوله, وكذلك لله المطيع الخير, والقانت

أيِ مجاهسسد: أمسسة جريسسر. وقسسال ابن مسعود, أخرجه ابن عن وجه غير
ًا: كسسان مجاهد وقال المطيع وحده, والقانت أمة أيِ أمسسة إبراهيسسم أيض

ًا هسسدى, إمام قتادة: كان كفار. وقال ذاك إذ كلهم والناس وحده مؤمن
ًا المطيع والقانت ًا لنعمه} أيِ لله. وقوله: {شاكر نعسسم بشسسكر قائمسس
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مسسا بجميسسع قسسام وفسسى} أيِ السسذيِ تعالى: {وإبراهيم عليه, كقوله الله

بسسسسسسسسسسسسسسسسسه. تعسسسسسسسسسسسسسسسسسالى اللسسسسسسسسسسسسسسسسسه أمسسسسسسسسسسسسسسسسسره
إبراهيسسم آَتينا كقوله: {ولقد واصطفاه اختاره وقوله: {اجتباه} أيِ  

ه وكنسا قبسل مسن رشده صسراط إلسى قسال: {وهسداه عسالمين}, ثسم ب
مرضسسي. شسسرع علسسى لسسه شسسريك ل وحسسده اللسسه عبادة مستقيم} وهو

جميسسع مسسن الدنيا خير له جمعنا حسنة} أيِ الدنيا في وقوله: {وآَتيناه
َءخسسرة في {وإنه الطيبة حياته إكمال في إليه المؤمن يحتاج ما لمسسن ال

حسسسنة} أيِ السسدنيا فسسي قوله: {وآَتيناه في مجاهد الصالحين}. وقال
ًا} أيِ إبراهيم ملة اتبع أن إليك أوحينا صدق. وقوله: {ثم لسان حنيفسس
ياخسساتم إليسسك أوحينسسا وطريقه, أنا توحيده وصحة وعظمته كماله ومن

ًا إبراهيسسم ملسسة اتبسسع {أن النبيسساء وسسسيد الرسسسل مسسن كسسان ومسسا حنيفسس
صسسراط إلسسى ربسسي هسسداني إنني النعام: {قل في المشركين} كقوله

ًا مستقيم ًا * دين ًا إبراهيم ملة قيم المشركين} ثسسم من كان  وما حنيف
ًا تعسسسسسسسسسسسالى قسسسسسسسسسسسال .اليهسسسسسسسسسسسود علسسسسسسسسسسسى منكسسسسسسسسسسسر

َءما ّن ِإ َءل **  ِع ْبُت ُج َءى الّس َءل َءن َءع ِذي ّل ْا ا ُفو َءل َءت ِه اْخ ِإّن ِفي َءك َءو ّبسس ُكسسُم َءر َءيْح ُهسسْم َءل َءن ْي َءب
َءم ْو ِة َءيسسسسسسسس َءمسسسسسسسس َءيا ِق ْل َءمسسسسسسسسا ا ْا ِفي ُنو ِه َءكسسسسسسسسا َءن ِفيسسسسسسسس ِلُفسسسسسسسسو َءت  َءيْخ

ًا ملة كل في شرع تعالى الله أن شك ل   يجتمسسع السسسبوع مسسن يومسس
اليسسوم لنسسه الجمعسسة يسسوم المسسة لهذه تعالى فشرع للعبادة فيه الناس

النعمسسة وتمسست فيسسه واجتمعسست الخليقسسة فيه الله أكمل الذيِ السادس
علسسى إسسسرائيل لبنسسي ذلسسك شسسرع تعسسالى اللسسه عباده, ويقال: إن على

يخلسسق لم الذيِ اليوم لنه السبت عنه, واختاروا فعدلوا موسى لسان
ًا السسرب فيسسه الجمعسسة يسسوم خلقهسسا كمسسل السسذيِ المخلوقسسات مسسن شسسيئ

وأن بسسه يتمسسسكوا أن التوراة, ووصاهم شريعة في به تعالى فألزمهم
إذا وسسسلم عليه الله صلى محمد بمتابعة إياهم أمره مع عليه يحافظوا

ِذه بعثه َءأْخ تعسسالى: {إنمسسا قسسال ذلك, ولهسسذا على وعهودهم مواثيقهم و
وتركسسوا مجاهسسد: اتبعسسوه فيسسه} قسسال اختلفوا الذين على السبت جعل

ابسسن عيسسسى اللسسه  بعسسث حسستى به متمسكين يزالوا لم إنهم ثم الجمعة
شسسريعة يسسترك لسسم إنه الحد, ويقال يوم إلى حولهم مريم, فيقال: إنه

علسسى محافظسسا يسسزل لسسم أحكامهسسا, وإنسسه بعسسض من نسخ ما إل التوراة
السسذين هم قسطنطين زمن في بعده النصارى رفع, وإن حتى السبت
ًا الصلة إلى لليهود, وتحولوا مخالفة الحد يوم إلى تحولوا عسسن شسسرق

أعلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم.  الصسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسخرة, واللسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه

518



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
همام عن معمر عن الرزاق عبد حديث من الصحيحين في ثبت وقد  

عليسسه اللسسه صسسلى للسسه رسسسول سمع أنه عنه الله رضي هريرة أبي عن
َءخرون قال: «نحن وسلم أوتسسوا أنهسسم القيامسسة, بيسسد يسسوم السابقون ال

فيسسه, فسساختلفوا عليهم الله فرض الذيِ يومهم هذا ثم قبلنا من الكتاب
ًا تبسسع: اليهسسود فيه لنا له, فالناس الله فهدانا غسسد» بعسسد والنصسسارى غسسد
قسسال: قسسال عنهمسسا اللسسه رضي وحذيفة هريرة أبي البخاريِ. وعن لفظ

كسسان مسسن الجمعسسة عن الله وسلم: «أضل عليه الله صلى الله رسول
اللسسه الحد, فجسساء يوم للنصارى السبت, وكان يوم لليهود قبلنا, فكان

والحسسد, وكسسذلك والسسسبت الجمعة الجمعة, فجعل ليوم الله فهدانا بنا
َءخرون نحن القيامة يوم لنا تبع هم يسسوم السسدنيا, والولسسون أهسسل مسسن ال

مسسسسسلم. الخلئسسسسق» رواه قبسسسسل بينهسسسسم القيامسسسسة, والمقضسسسسى

ُع ْد َءى ** ا ِل ِبيِل ِإ َءك َءس ّب ِة َءر َءم ْك ْلِح ِة ِبا َءظسس ْوِع َءم ْل ِة َءوا َءن َءسسس َءح ْل ُهم ا ْل ِد َءجسسا ِتي َءو ّل ِبسسا
َءي َءسُن ِه َءك ِإّن َءأْح ّب َءو َءر َءلُم ُه ْع َءمن َءأ ِه َءعن َءضّل ِب ِل ِبي َءو َءس ُه َءلُم َءو ْع َءن َءأ ِدي َءت ْه ْلُم ِبا

ًا تعالى يقول    ًا رسوله آَمر يسسدعو أن وسسسلم عليه الله صلى محمد
مسسن عليسسه أنزلسسه مسسا جريسسر: وهسسو ابسسن بالحكمة. قسسال الله إلى الخلق

الزواجسسر مسسن فيسسه بمسسا الحسسسنة}, أيِ {والموعظسسة والسسسنة الكتسساب
تعسسالى, وقسسوله: اللسسه بسسأس ليحسسذروا بهسسا بالنسساس, ذكرهسسم والوقسسائع

وجدال مناظرة إلى منهم احتاج من أيِ} أحسن هي بالتي {وجادلهم
تعالى: {ول خطاب, كقوله وحسن ولين برفق الحسن بالوجه فليكن

َءية, ظلموا الذين إل أحسن هي بالتي إل الكتاب أهل تجادلوا منهم} ال
السسسلم عليهمسسا وهارون موسى به أمر كما الجانب بلين تعالى فأمره

ً له قوله: {فقول في فرعون إلى بعثهما حين ًا قول أو يتسسذكر لعلسسه لين
يخشسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسى}.

َءية, أيِ عن ضل بمن أعلم هو ربك وقوله: {إن   علسسم قد سبيله} ال
اللسسه إلى منه, فادعهم وفرغ عنده ذلك والسعيد, وكتب منهم الشقي

عليسسك ليسسس حسسسرات, فسسإنه منهسسم ضسسل مسسن علسسى نفسك تذهب ول
مسسن تهسسديِ ل {إنسسك الحساب وعلينا البلغ عليك نذير أنت إنما هداهم

}.يشسساء مسسن يهسسديِ اللسسه ولكسسن هسسداهم عليسسك أحببسست}, {ليسسس
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ِإْن َءو ُتْم **  ْب َءق ْا َءعا ُبو ِق َءعا ْثِل َءف ُتْم َءمسسا ِبِم ْب ِق ِه ُعسسو ِئسسن ِبسس َءل ُتْم َءو َءبْر َءو َءصسس ُهسس ْيسسٌر َءل َءخ

َءن ِبري ِبْر ّللّصا َءواْص َءما *   َءك َءو ْبُر ّ َءص ِه ِإل ّل َء ِبال َءزْن َءول ِهْم َءتْح ْي َءل َء َءع ِفسسي َءتسسُك َءول
ْيٍق َءن ّمّما َءض ُكُرو ِإّن َءيْم َءه *   ّل َءع ال َءن َءم ِذي ّل ْا ا َءقسسو ّت َءن ا ِذي ّلسس َءن ُهسسم ّوا ُنو  ّمْحِسسس

الحق, كمسسا استيفاء في والمماثلة القصاص في بالعدل تعالى يأمر  
فسسي قسسال أنسسه سسسيرين ابن خالد, عن عن الثوريِ عن الرزاق عبد قال

ًا رجسسل منكم أخذ به} إن عوقبتم ما بمثل تعالى: {فعاقبوا قوله شسسيئ
وغيرهسسم البصسسريِ والحسسسن وإبراهيسسم مجاهسسد قال مثله, وكذا فخذوا

عسسن بالصسسفح أمسسروا قسسد زيسسد: كسسانوا ابسسن وقسسال. جريسسر ابسسن واختسساره
اللسسه أذن لسسو اللسسه فقالوا: يارسول منعة ذوو رجال فأسلم المشركين

َءيسسة, ثسسم هسسذه الكلب. فنزلسست هسسؤلء مسسن نتصسسرنا ل لنا ذلسسك نسسسخ ال
.بالجهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساد

قال: يسار بن عطاء عن أصحابه بعض عن إسحاق بن محمد وقال  
آَخرهسسا مسسن آَيسسات ثلث إل بمكسسة, وهيمكيسسة كلهسسا النحسسل سورة نزلت
به, فقال ومثل عنه الله رضي حمزة قتل حين أحد بعد بالمدينة نزلت

لمثلسسن عليهسسم الله أظهرني وسلم: «لئن عليه الله صلى الله رسول
ً بثلثين لئسسن قسسالوا: واللسسه ذلسسك المسسسلمون سسسمع فلمسسا» منهسسم رجل
قسسط, بأحسسد العسسرب مسسن يمثلهاأحسسد لسسم مثلة بهم لنمثلن عليهم ظهرنا
آَخسسر بسسه} إلسسى عسسوقبتم مسسا بمثسسل فعسساقبوا عسساقبتم {وإن اللسسه فأنزل

.يسسسسسم لسسسسم مبهسسسسم رجسسسسل وفيسسسسه مرسسسسسل السسسسسورة, وهسسسسذا
السسبزار: بكسسر أبسسو الحافظ متصل, فقال آَخر وجه من هذا رويِ وقد  

الح عاصسم, حسدثنا بن عمرو يحيى, حدثنا بن الحسن حدثنا المسريِ ص
عنسسه اللسسه رضسسي هريرة أبي عثمان, عن أبي عن التيمي سليمان عن
عبسسد بسسن حمسسزة علسسى وقسسف وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى للسسه رسول أن

إلى ينظر لم منظر إلى فنظر, استشهد حين عنه الله رضي المطلب
بسه, فقسال: مثل وقد إليه لقلبه, فنظر قال منه, أو للقلب أوجع منظر

ً إل علمتسسك مسسا كنسست إن عليسسك اللسسه «رحمسسة ً وصسسول للرحسسم, فعسسول
حستى أتركسك أن لسسرني عليسك بعسدك مسن حزن لول للخيرات, والله

ذلسسك على والله  أما س نحوها كلمة أو س السباع بطون من الله يحشرك
صسسلى محمد على السلم عليه جبريل كمثلتك» فنزل بسبعين لمثلن

بمثسسل فعسساقبوا عسساقبتم {وإن وقسسرأ السسسورة بهسسذه وسسسلم عليسسه اللسسه
َءية, فكفر آَخر به} إلى ماعوقبتم وسلم عليه الله صلى الله رسول ال

ًا ضعف, لن فيه إسناد ذلك, وهذا عن وأمسك يمينه عن يعني صسسالح
منكسسر البخسساريِ: هسسو الئمسسة, وقسسال عنسسد ضسسعيف المريِ بشير ابن هو
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يسسوم المسسسلمين قسسول في جريج: نزلت وابن الشعبي الحديث, وقال

ذلسسسك. فيهسسسم اللسسسه فسسسأنزل بهسسسم لنمثلسسسن بهسسسم مثسسسل فيمسسسن أحسسسد
عبسسد بسسن هدية أبيه: حدثنا مسند في أحمد المام بن الله عبد وقال  

عبيسد بسسن عيسسسى موسسى, حسسدثنا بن الفضل المروزيِ, حدثنا الوهاب
كسسان قسسال: لمسسا كعب بن أبي العالية, عن أبي عن أنس بن الربيع عن
سسستة, فقسسال المهسساجرين رجلً, ومسسن ستون النصار من قتل أحد يوم

هسسذا مثل يوم لنا كان : لئن وسلم عليه الله صلى الله رسول أصحاب
ّيسسن المشركين من رجسسل: ل قسسال الفتسسح يسسوم كسسان عليهسسم, فلمسسا لنرب

عليسسه اللسسه صلى الله رسول مناد: إن اليوم, فنادى بعد قريش تعرف
ًا إل والبيض السود أمن قد وسلم ًا فلن ًا س وفلن فسسأنزل س سماهم ناس

آَخسسر به} إلى ماعوقبتم بمثل فعاقبوا عاقبتم {وإن وتعالى تبارك الله
نعاقب» ول وسلم: «نصبر عليه الله صلى الله رسول السورة, فقال

َءيسسة وهسسذه علسسى مشسستملة القسسرآَن, فإنهسسا فسسي أمثسسال لهسسا الكريمسسة ال
سسسيئة قسسوله: {وجسسزاء فسسي كما الفضل إلى والندب العدل مشروعية

َءيسسة. علسسى فسسأجره وأصسسلح عفسسا قال: {فمن مثلها} ثم سيئة اللسسه} ال
لسه} كفسارة فهسو به تصدق {فمن قال قصاص} ثم وقال: {والجروح

َءية: {وإن هذه في وقال بسسه} ثسسم عسسوقبتم ما  بمثل فعاقبوا عاقبتم ال
للصسسسسسسسابرين}. خيسسسسسسسر لهسسسسسسسو صسسسسسسسبرتم {ولئسسسسسسسن قسسسسسسسال

بالصسسبر للمسسر بسسالله} تأكيسسد  إل صسسبرك وما تعالى: {واصبر وقوله  
قال وقوته, ثم وإعانته, وحوله الله بمشيئة إل ينال ل ذلك بأن وإخبار

ذلسسك قسسدر اللسسه فسسإن خالفسسك من على عليهم} أيِ تحزن تعالى: {ول
أنفسسسهم يجهدون مما يمكرون} أيِ {مما غم ضيق} أيِ في تك {ول
ومؤيسسدك وناصسسرك كافيسسك اللسسه إليك, فإن الشر وإيصال عداوتك في

هسسم والذين اتقوا الذين مع الله بهم. وقوله: {إن ومظفرك ومظهرك
وهسسذه وسسسعيه وهسسديه ومعسسونته ونصسسره بتأييسسده معهم محسنون} أيِ

فثبتسسوا معكسسم أنسسي الملئكسسة إلسسى ربسسك يوحي كقوله: {إذ خاصة معية
أسسسمع معكمسسا إننسسي تخافا وهارون: { ل لموسى آَمنوا} وقوله الذين

الغسسار: « في وهما للصديق وسلم عليه الله صلى النبي وأرى} وقول
والعلسسم, والبصسسر فبالسسسمع العامة المعية معنا» وأما الله  إن تحزن ل

بصسسير} تعملسسون بمسسا واللسسه كنتسسم أينمسسا معكسسم تعسسالى: {وهسسو كقسسوله
فسسي ومسسا السسسماوات فسسي مسسا  يعلسسم اللسسه أن تسسر تعالى: {ألم وكقوله
هسسو إل خمسسسة ول رابعهسسم هسسو إل ثلثسسة نجسسوى مسسن يكسسون مسسا الرض

كسسانوا} وكمسسا أينمسسا معهسسم هسسو إل أكثر ول ذلك من أدنى ول سادسهم
تعملسسون ول قسسرآَن من منه تتلو وما شأن في تكون تعالى: { وما قال
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َءيسسة, ومعنسسى عليكسسم كنسسا إل عمل من ًا} ال اتقسسوا} أيِ {السسذين شسسهود

الطاعسسات, فعلسسوا محسسسنون} أيِ هسسم المحرمسسات, {والسسذين تركسسوا
علسسى ويظفرهسسم ويؤيسسدهم وينصسسرهم ويكلسسؤهم يحفظهسسم الله فهؤلء

بسسن محمسسد حاتم: حدثناأبي, حدثنا أبي ابن ومخالفيهم, وقال أعدائهم
بسسن محمسسد عن عون عن مسعر الزبيريِ, حدثنا أحمد أبو بشار, حدثنا

ان ه رضسي عثمسان حاطب: ك هسم والسذين اتقسوا السذين مسن عنسه الل
محسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسنون.

)3( كثير ابن تفسير

السسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسراء سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسورة
مكيسسسسسسسة وهسسسسسسسي السسسسسسسسراء سسسسسسسسورة تفسسسسسسسسير ** 

إسسماعيل بسسن محمسد اللسه عبسسد أبسو المتقسن الحسسافظ المسام قسسال  
قسسال: إسسسحاق أبي عن شعبة إياس, حدثنا أبي بن آَدم البخاريِ: حدثنا

عنسسه اللسسه رضسسي مسسسعود ابسسن يزيد, سمعت بن الرحمن عبد سمعت
وهسسن الول العتسساق مسسن ومريم: إنهسسن والكهف إسرائيل بني في قال
زيسسد بن حماد الرحمن, حدثنا عبد حدثنا: أحمد المام تلديِ. وقال من
صسسلى اللسسه رسسسول تقول: كسسان عائشة لبابة, سمعت أبي مروان عن
حسستى يفطسسر, ويفطسسر أن يريسسد مسسا نقسسول حتى يصوم وسلم عليه الله

.والزمسسر إسسسرائيل بنسسي ليلسسة كسسل يقسسرأ يصوم, وكان أن يريد ما نقول

ِم  ِه ِبْسسسسسسسسسسسس ّلسسسسسسسسسسس ِم الّرْحمـَسسسسسسسسسسسِن ال  الّرِحيسسسسسسسسسسس

َءن َءحا ْب ِذيِ ** ُس ّل َءى ا َءر ِه َءأْس ِد ْب َءع ً ِب ْيل َءن َءل ِد ّم َءمْسِج ْل ِم ا َءرا َءح ْل َءى ا َءل ِد ِإ َءمْسسسِج ْل ا
َءصى ْق ِذيِ ال ّل َءنا ا ْك َءر َءلُه َءبا ْو َءيسسُه َءح ِر ُن َءنسسآ ِمسسْن ِل ِت َءيا ّنسسُه آَ َءو ِإ ُع ُهسس َءبِصسسيُر الّسسسِمي  ال

أحسسد عليه ليقدر ما على شأنه, لقدرته نفسه, ويعظم تعالى يمجد  
ًا بعبده} يعني أسرى سواه, {الذيِ رب ول غيره إله سواه, فل محمد
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المسسسجد {مسسن الليسسل جنسسح فسسي {ليلً} أيِ وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى

بيسست القصسسى} وهسسو المسسسجد {إلسسى مكسسة مسسسجد الحسسرام} وهسسو
عليسسه الخليسسل إبراهيسسم لسسدن مسسن النبيسساء معدن بإيلياء الذيِ المقدس

ودارهم, فدل محلتهم في فأمهم كلهم هناك له جمعوا السلم, ولهذا
وسسسلمه اللسسه المقدم, صسسلوات العظم, والرئيس المام هو أنه على
فسسي حسسوله} أيِ باركنسسا تعسسالى: {السسذيِ أجمعين. وقسسوله وعليهم عليه

ًا {لنريه} أيِ والثمار الزروع قال العظام. كما آَياتنا} أيِ {من محمد
وردت مسسا ذلسسك من الكبرى} وسنذكر ربه آَيات من رأى تعالى: {لقد

تعالى: {إنه وسلم, وقوله عليه الله صلى عنه الحاديث من السنة به
وكسسافرهم, مسسؤمنهم عبسساده لقسسوال السسسميع البصسسير} أيِ السميع هو

ً فيعطسسي بهم ومكذبهم, البصير مصدقهم فسسي يسسستحقه مسسا منهسسم كل
َءخسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسرة. السسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسدنيا وال

اللسسه رضسسي مالك بن أنس السراء: رواية في الورادة الحاديث ذكر(
)عنسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه

اللسسه, عبسسد بسسن العزيز عبد البخاريِ: حدثني الله عبد أبو المام قال  
قسسال: سسسمعت اللسسه عبسسد بن شريك عن س بلل ابن هو س سليمان حدثنا
وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى الله برسول أسريِ ليلة يقول مالك بن أنس
في نائم وهو إليه يوحى أن قبل نفر ثلثة جاءه الكعبة: إنه مسجد من

خيرهسسم, أوسطهم: هو فقال ؟ هو أولهم: أيهم فقال الحرام المسجد
أتسسوه حسستى يرهسسم فلسسم الليلة تلك خيرهم, فكانت آَخرهم: خذوا فقال
تنام النبياء وكذلك س قلبه ينام ول عينه وتنام قلبه يرى فيما أخرى ليلة

بئسسر عنسسد فوضعوه يحتملوه حتى يكلموه فلم س قلوبهم تنام ول أعينهم
حسستى لبتسسه إلسسى نحره بين ما جبريل فشق جبريل منهم زمزم, فتوله

جسسوفه, أنقى حتى بيده زمزم ماء من وجوفه, فغسله صدره من فرغ
ًا محشسسو ذهسسب مسسن تسسور فيسسه ذهب من بطست أتى ثم وحكمسسة إيمانسس

بسسه عسسرج ثم أطبقه ثم س حلقه عروق يعني س ولغاديده صدره به فحشا
ًا الدنيا, فضرب السماء إلى السسسماء: مسسن أهسسل أبوابها, فناداه من باب
محمسسد, قسسالوا: قسسال: معسسي ؟ معسسك فقال: جبريل, قالوا: ومن ؟ هذا
ًا ؟ إليه بعث وقد أهسسل بسسه وأهلً, يستبشسسر به قال: نعم, قالوا: فمرحب

يعلمهسسم, حتى الرض في به الله يريد بما السماء أهل يعلم ل السماء
فسسسلم آَدم أبسسوك جبريسسل: هسسذا لسسه فقال آَدم الدنيا السماء في فوجد

ًا آَدم عليه ورد عليه عليه, فسلم ً فقال: مرحب البسسن نعسسم بسسابني وأهل
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هسسذان فقسسال: «مسسا يطسسردان بنهريسسن السسدنيا السماء في هو أنت, فإذا
عنصسسرهما. والفسسرات النيسسل ؟» قسسال: هسسذان جبريسسل يسسا النهسسران

لؤلسؤ مسن قصسر عليسه آَخسر بنهسر هسو فسإذا السماء في به مضى ثم  
؟ جبريسل يسسا هسسذا فقال: مسسا أذفر مسك هو فإذا بيده وزبرجد, فضرب

الثانيسسة السسسماء إلسسى به عرج ربك, ثم لك خبأه الذيِ الكوثر قال: هذا
قسسال: ؟ هسسذا الولى: من الملئكة له قالت ما مثل له الملئكة فقالت

وسلم. قسسالوا: عليه الله صلى قال: محمد ؟ معك ومن: جبريل. قالوا
ًا ؟ إليه بعث وقد إلسسى بسسه عسسرج وأهلً, ثسسم بسسه قال: نعم. قالوا: مرحبسس

إلى به عرج والثانية, ثم الولى قالت ما مثل له فقالوا الثالثة السماء
الخامسسسة السماء إلى به عرج ذلك, ثم مثل له فقالوا الرابعة السماء
مثسسل لسسه فقالوا السادسة السماء إلى به عرج ذلك, ثم مثل له فقالوا

سسسماء ذلك, كسسل مثل له فقالوا السابعة السماء إلى به عرج ذلك, ثم
فسسي وهسسارون الثانيسسة فسسي إدريس منهم فوعيت سماهم قد أنبياء فيها

السادسسسة فسسي اسمه, وإبراهيم أحفظ لم الخامسة في وآَخر الرابعة
لسسم موسى: رب تعالى, فقال الله كلم بتفضيل السابعة في وموسى

ٌد, ثم علي يرفع أن أظن عسسز اللسسه إل يعلمسسه ل بما ذلك فوق به عل أح
فتسدلى, حستى العسزة رب الجبسار المنتهى, ودنسا سدرة جاء حتى وجل
خمسسسين يسسوحي فيما إليه الله أدنى, فأوحى أو قوسين قاب منه كان

فاحتبسسسه موسى بلغ حتى به هبط وليلة, ثم يوم كل أمتك على صلة
خمسين إلي قال: «عهد ؟ ربك إليك عهد ماذا محمد فقال: يا موسى

فليخفسف فسارجع ذلسك تستطيع ل أمتك وليلة» قال: إن يوم كل صلة
جبريسسل إلسسى وسسسلم عليسسه اللسسه صلى النبي وعنهم. فالتفت ربك عنك
إلسسى بسسه شئت, فعل إن نعم أن جبريل فأشار ذلك في يستشيره كأنه

فسسإن عنسسا خفسسف رب مكسسانه: «يسسا في وهو فقال وتقدس تعالى الجبار
موسسسى إلسسى رجع ثم صلوات عشر عنه هذا» فوضع تستطيع ل أمتي

خمسسس إلسسى صسسارت حسستى ربسسه إلسسى موسى يرده يزل فاحتبسه, فلم
لقسسد واللسسه محمسسد فقال: يسسا الخمس عند موسى احتبسه صلوات, ثم

فسستركوه, فضسسعفوا هسسذا مسسن أدنسسى علسسى قسسومي إسرائيل بني راودت
ًا أضسسعف فأمتسسك ًا أجسسساد ًا وقلوبسس ًا وأبسسدان ًا, فسسارجع وأبصسسار وأسسسماع

إلسسى وسسسلم عليه الله صلى النبي يلتفت ذلك ربك, كل عنك فليخفف
فقسسال الخامسسسة عند جبريل, فرفعه ذلك يكره ول عليه ليشير جبريل

وأبصسسارهم وأسسسماعهم وقلسسوبهم أجسسسادهم ضسسعفاء أمتي إن رب «يا
محمسسد. قسسال وتعسسالى: يسسا تبسسارك الجبسسار عنا» فقسسال فخفف وأبدانهم

فسسي عليك فرضت كما لديِ القول يبدل ل وسعديك» قال: إنه «لبيك
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الكتسساب, أم فسسي خمسسسون فهي أمثالها بعشر حسنة الكتاب, فكل أم

فقسسال ؟ فعلسست فقسسال: كيسسف موسسسى إلسسى عليك, فرجسسع خمس وهي
واللسسه موسسسى: قسسد أمثالها» قال عشر حسنة بكل أعطانا عنا «خفف
ربسك إلسى فسستركوه, فسارجع ذلسك مسسن أدنى على إسرائيل بني راودت

ًا. قسسال عنك فليخفف وسسسلم: «يسسا عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول أيض
ه» قسال: أختلسف مما وجل عز ربي من استحييت والله قد موسى إلي

اللسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه. باسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم فسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساهبط
في البخاريِ ساقه الحرام. هكذا المسجد في وهو قال: واستيقظ  

وسسسلم آَله وعلى عليه الله صلى النبي صفة في التوحيد, ورواه كتاب
عسسن الحميسد عبسد بكسسر أبسي أخيسسه عسسن أويسسس أبسي بسسن إسماعيل عن

وهسب ابسسن عسسن سسعيد بسن هارون عن مسلم بلل. ورواه بن سليمان
فسسإن مسسسلم قسسال كما وأخر, وهو وقدم ونقص فزاد قال سليمان عن

وسسساء الحسسديث هسسذا فسسي اضسسطرب نمسسر أبسسي بسسن الله عبد بن شريك
الخسسر, الحاديث في الله شاء إن بيانه سيأتي كما يضبطه ولم حفظه
ًا هذا يجعل من ومنهم أعلسسم. وقسسد والله ذلك بعد وقع لما توطئة منام

بهسسا, علسسى تفرد زيادة شريك حديث في البيهقي بكر أبو الحافظ قال
يعنسسي وجسسل عسسز اللسسه رأى وسسسلم عليه الله صلى أنه زعم من مذهب

أو قوسسسين قسساب فكسسان {فتسسدلى العسسزة رب دنسسا} الجبسسار قوله, {ثم
هسسذه حملهم في هريرة وأبي مسعود وابن عائشة وقول أدنى}. قال

َءيات اللسسه رحمسسه السسبيهقي قسساله الذيِ أصح, وهذا جبريل رؤيته على ال
رأيسست هسسل الله رسوله قال: يا ذر أبا الحق, فإن هو المسألة هذه في

ًا» أخرجسسه روايسسة: «رأيسست أراه» وفسسي أنسسى قسسال: «نسسور ؟ ربسسك نسسور
السسلم, كمسسا عليسه جبريسل هسسو فتدلى} إنمسا دنا مسلم, وقوله: {ثم

مسسسعود, ابن المؤمنين, وعن أم عائشة عن الصحيحين في ذلك ثبت
مخسسالف لهسسم يعسسرف هريرة, ول أبي عن مسلم صحيح في هو وكذلك

َءيسسسسسسة هسسسسسسذه تفسسسسسسسير فسسسسسسي الصسسسسسسحابة مسسسسسسن بهسسسسسسذا. ال
سسسلمة, بسسن حماد حدثنا موسى بن حسن أحمد: حدثنا المام وقال  

عليسسه الله صلى الله رسول أن مالك بن أنس عن البناني ثابت أخبرنا
البغسسل, ودون الحمسسار فوق أبيض دابة وهو بالبراق قال: «أتيت وسلم

بيسست أتيسست حسستى بسسي فسسسار طرفسسه, فركبسست منتهى عند حافره يضع
دخلسست النبيسساء, ثسسم فيها يربط التي بالحلقة الدابة المقدس, فربطت

مسسن وإناء خمر من بإناء جبريل فأتاني خرجت ثم ركعتين فيه فصليت
بسسي عسسرج الفطرة. قال: ثم جبريل: أصبت فقال اللبن لبن, فاخترت

قسسال: جبريسسل. ؟ أنسست من له فقيل جبريل فاستفتح الدنيا السماء إلى
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قسسال: قسسد ؟ إليسسه أرسسسل قسسال: محمسسد. قيسسل: وقسسد ؟ معك قيل: ومن

عسرح بخيسسر, ثسسم لي ودعا بي فرحب بآدم أنا فإذا لنا إليه. ففتح أرسل
أنسست. قسسال: لسسه: مسسن فقيسسل جبريسسل فاسسستفتح الثانيسسة السماء إلى بنا

قسسال: ؟ إليسه أرسل قال: محمد. قيل: وقد ؟ معك جبريل. قيل: ومن
بسسي فرحبا وعيسى يحيى الخالة بابني أنا فإذا لنا إليه, ففتح أرسل قد

فقيل: جبريل فاستفتح الثالثة السماء إلى بي عرج ثم بخير لي ودعوا
أرسسسل وقسسد فقيسل محمد فقال معك ومن فقيل قال: جبريل أنت من
قد هو السلم, وإذا عليه بيوسف أنا فإذا لنا ففتح له أرسل قد قال له

إلسسى بنسسا عسسرج بخيسسر. ثسسم لسسي ودعسسا بسسي فرحب الحسن شطر أعطي
قسسال: جبريسسل. ؟ أنسست جبريسسل, فقيسسل: مسسن فاسسستفتح الرابعة السماء

قسسال: قسسد ؟ إليسسه أرسسسل قال: محمد, فقيل: وقد ؟ معك فقيل: ومن
يقسسول ثسسم بخير لي ودعا بي فرحب بإدريس أنا فإذا لنا ففتح إليه بعث
ًا تعالى: {ورفعناه الله الخامسسسة السسسماء إلى بنا عرج عليا} ثم مكان

؟ معسسك جبريسسل, فقيسسل: ومسسن قسسال ؟ أنت من فقيل جبريل فاستفتح
فسسإذا لنسسا ففتح إليه بعث قال: قد ؟ إليه أرسل قال: محمد. فقيل: قد

السسسماء إلسسى بنسسا عسسرج ثسسم بخيسسر لسسي ودعسسا بسسي بهسسارون, فرحسسب أنسسا
ومسسن قيسسل جبريسسل قسسال ؟ أنسست مسسن فقيل جبريل فاستفتح السادسة

لنا ففتح إليه بعث قد قال ؟ إليه بعث قال: محمد. فقيل: وقد ؟ معك
بنسسا عسسرج ثسسم بخيسسر لي ودعا بي السلم, فرحب عليه بموسى أنا فإذا
قسسال: جبريسسل. ؟ أنسست من فقيل جبريل فاستفتح السابعة السماء إلى
بعسسث قسسد قسسال ؟ إليسسه بعسسث وقد قال: محمد. فقيل ؟ معك ومن قيل

البيت إلى مستند هو السلم, وإذا عليه بإبراهيم أنا فإذا لنا إليه, ففتح
إليسسه, يعودون ل ثم ملك ألف سبعون يوم كل يدخله هو المعمور, وإذا

ثمرهسسا الفيلسسة, وإذا كآذان ورقها فإذا المنتهى سدرة إلى بي ذهب ثم
خلسسق من أحد فما تغيرت غشيها ما الله أمر من غشيها كالقلل, فلما

حسسسسسسسسنها. مسسسسسسسن يصسسسسسسسفها أن يسسسسسسسستطيع تعسسسسسسسالى اللسسسسسسسه
وليلسسة يوم كل في علي فرض أوحى, وقد ما إلّي الله قال: فأوحى  

ربسسك فسسرض مسسا موسى, قسسال إلى انتهيت حتى فنزلت صلة خمسين
إلسى ارجسع وليلسة, قسال يسوم كل في صلة خمسين قلت ؟ أمتك على
بلسسوت قسسد وإني ذلك تطيق ل أمتك لمتك, فإن التخفيف فاسأله ربك
خفسسف رب أيِ فقلسست ربسسي إلسسى فرجعت وخبرتهم, قال إسرائيل بني
ًا, فنزلت عني فحط أمتي عن ما فقال موسى إلى انتهيت حتى خمس

ًا عنسسي حسسط قسسد فقلت ؟ فعلت ذلسسك تطيسسق ل أمتسسك إن فقسسال خمسسس
ربسسي بين أرجع أزل فلم لمتك, قال التخفيف فاسأله ربك إلى فارجع
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ًا عني ويحّط موسى وبين ًا خمس خمس هن محمد قال: يا حتى خمس

ومن صلة خمسون عشر, فتلك صلة بكل وليلة يوم كل في صلوات
ًا, ومسن كتبت علمها حسنة, فإن له كتبت يعملها فلم بحسنة هّم عشر
واحسسدة, سسسيئة كتبسست عملهسسا تكتسسب, فسسإن لسسم يعلمهسسا فلسسم بسيئة هم

ربسسك إلسسى ارجسسع فسسأخبرته, فقسسال موسسسى إلسسى انتهيسست حسستى فنزلسست
اللسسه رسسسول ذلسسك, فقسسال تطيسسق ل أمتك فإن لمتك التخفيف فاسأله

اسسستحييت» ورواه حتى ربي إلى رجعت وسلم: «لقد عليه الله صلى
السسسياق, وهسسو بهسسذا سسسلمة بسسن حماد عن فروخا بن شيبان عن مسلم

شسسسسسسسسسسسسسسسسريك. سسسسسسسسسسسسسسسسسياق مسسسسسسسسسسسسسسسسن أصسسسسسسسسسسسسسسسسح
ليلسسة كسسان المعسسراج أن علسسى دليسسل السياق هذا البيهقي: وفي قال  

المقسسدس, وهسسذا بيسست إلسسى مكسسة مسسن والسلم الصلة عليه به أسريِ
أحمسسد: المسسام مريسسة, وقسسال ول فيسسه لشسسك الذيِ الحق هو قاله الذيِ
صسسلى النسسبي أن أنسسس عسسن قتسسادة عن معمر الرزاق, حدثنا عبد حدثنا
ًا بسسه أسسسريِ ليلة بالبراق أتي وسلم عليه الله ًا مسسسرج ليركبسسه, ملجمسس

ركبك ما فوالله هذا على يحملك جبريل: ما له فقال عليه فاستصعب
عسسن الترمسسذيِ عرقسسا, ورواه قال: فسسارفض ؟ منه الله على أكرم قط

مسسن إل نعرفسسه ل غريسسب السسرزاق, وقسسال عبسسد عسسن منصور بن إسحاق
ًا: حدثنا أحمد حديثه. وقال صسسفوان, حسسدثني المغيسسرة, حسسدثنا أبو أيض

الله رسول قال: قال أنس عن جبير بن الرحمن وعبد سعيد بن راشد
بقسسوم مسسررت وجل عز ربي إلى بي عرج وسلم: «لما عليه الله صلى
وصدورهم, فقلسست: مسسن وجوههم بها يخمشون نحاس من أظفار لهم

فسسي ويقعسسون الناس لحوم يأكلون الذين قال: هؤلء ؟ جبريل يا هؤلء
بسسه, ومسسن عمسسرو بسسن صفوان حديث من داود أبو أعراضهم» وأخرجه

ًا: حسسدثنا أعلم, وقال أنس, فالله فيه ليس آَخر وجه وكيسسع, حسسدثنا أيض
الله صلى الله رسول قال: قال أنس عن التيمي سليمان عن سفيان

ًا السسسلم عليه موسى على بي أسريِ ليلة وسلم: «مررت عليه قائمسس
قسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسبره». فسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسي يصسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسلي

طرخسسان بسسن سسسليمان عن سلمة بن حماد حديث من مسلم ورواه  
مسسن أصسسح النسائي: هذا أنس, قال عن البناني, كلهما وثابت التيمي
يعلسسى أبسسو الحسسافظ أنس, وقسسال عن ثابت عن سليمان قال من رواية

السستيمي عسسن خالسسد بقية, حسسدثنا بن وهب مسنده: حدثنا في الموصلي
أن وسسسلم عليه الله صلى النبي أصحاب بعض قال: أخبرني أنس عن

وهسسو موسسسى علسسى بسسه, مسسر أسسسريِ ليلسسة وسلم عليه الله صلى النبي
عرعسسرة, بن محمد بن إبراهيم يعلى: حدثنا أبو قبره, وقال في يصلي
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ًا قال: سسسمعت أبيه عن معتمر حدثنا عليسسه اللسسه صسسلى النسسبي أن أنسسس
ذكسسر أنس قبره, قال في يصلي وهو بموسى مر به أسريِ ليلة وسلم

بكسسر: أبسسو الفسسرس. قسسال قسسال أو الدابسسة فسسأوثق البراق على حمل أنه
وذه» كسسذه وسلم: «هسسي عليه الله صلى الله رسول لي, فقال صفها

رآَهسسا, قسسد عنسسه الله رضي بكر أبو الله. وكان رسول أنك فقال: أشهد
سسسلمة مسنده: حدثنا في البزار عمرو بن أحمد بكر أبو الحافظ وقال

أبسسي عسسن عبيسسد بسسن الحارث منصور, حدثنا بن سعيد شبيب, حدثنا بن
رسسسول قسسال: قسسال عنه الله رضي مالك بن أنس عن الجوني عمران

السسسلم عليسسه جبريسسل جاء إذ نائم أنا وسلم: «بينا عليه الله صلى الله
فسسي الطيسسر, فقعسسد كسسوكريِ فيهسسا شسسجرة إلى فقمت كتفي بين فوكز

َءخر, فسمت في وقعدت أحدهما الخسسافقين, سسسدت حسستى وارتفعت ال
إلسسى لمسست, فالتفت السماء أمس أن شئت ولو طرفي أقلب وأنا

بسساب لسسي علي, وفتح بالله علمه فضل فعرفت لط حلس كأنه جبريل
رفسسرف الحجسساب دون العظسسم, وإذا النسسور فرأيسست السماء أبواب من
نعلسسم ول قسسال يسسوحى» ثسسم أن الله شاء ما إلي وأوحي والياقوت الدر
إل الجسسوني عمسسران أبسسي عسسن رواه نعلم ول أنس إل الحديث هذا روى

ً عبيسسسد, وكسسسان بسسسن الحسسسارث ًا رجل البصسسسرة. أهسسسل مسسسن مشسسسهور
أبسسي عسسن القاضسسي بكر أبي عن الدلئل في البيهقي الحافظ ورواه  

أبسسي بسسن الحسسسين بسسن محمسسد عسسن دحيسسم بسسن علسسي بسسن محمسسد جعفر
غيره وقال قال ثم مثله بسنده فذكره منصور بن سعيد الحسين, عن

رفسسرف الحجسساب دون قسسال دونسسي, أو ولط آَخره في الحديث هذا في
بسسن حمسساد ورواه عبيسسد بسسن الحارث رواه هكذا قال والياقوت, ثم الدر

عطسسارد, أن بسسن عميسسر بسسن محمسسد عن الجوني عمران أبي عن سلمة
جبريسسل فجسساءه أصسسحابه مسسن مل في كان وسلم عليه الله صلى النبي
الطيسسر, وكسسريِ مثسسل وفيهسسا الشسسجرة إلى به ظهره, فذهب في فنكت
َءخسسر فسسي جبريسسل وقعسسد أحسسدهما في فقعد بلغسست حسستى بنسسا فنشسسأت ال

النسسور وهبسسط بسبب فدلي لنلتها السماء إلى يديِ بسطت الفق, فلو
ًا جبريل فوقع علسسى خشسسيته فضسسل حلسسس, فعرفسست كسسأنه عليه مغشي

ًا إلي فأوحي خشيتي ًا: ملك ًا أو نبي ًا نبي أنت, فأومسسأ ما الجنة وإلى عبد
ًا بسسل ل قلت قال تواضع أن مضطجع وهو جبريل إلّي ًا, قلسست نبيسس عبسسد

فيهسسا يسسذكر لسسم السراء, فإنه ليلة غير واقعة أنها يقتضي صح إن وهذا
فيسسه, نحسسن مسسا غيسسر كائنسسة فهي السماء إلى الصعود ول المقدس بيت

ًا: حدثنا البزار وقال أعلم والله بحسسر, أبسسو حسسدثنا عيسى بن عمرو أيض
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ًا أن أنس عن قتادة عن شعبة حدثنا رأى وسلم عليه الله صلى محمد

غريسسسسسسسسسسسسب. وجسسسسسسسسسسسسل, وهسسسسسسسسسسسسذا عسسسسسسسسسسسسز ربسسسسسسسسسسسسه
وهسسب, بسسن اللسسه عبسسد يونس, حدثنا جرير: حدثنا بن جعفر أبو وقال  

بسسن الرحمسسن عبسسد عن أبيه عن الزهريِ الرحمن عبد بن يعقوب حدثنا
جبريل جاء قال: لما مالك بن أنس عن وقاص أبي بن عتبة بن هاشم

ذنبهسسا, حركسست فكأنهسسا بسسالبراق وسلم عليه الله صلى الله رسول إلى
اللسسه رسسسول مثله, وسسسار ركبك ما فوالله براق يا مه جبريل لها فقال
فقسسال: «مسسا الطريق جانب على بعجوز هو فإذا وسلم عليه الله صلى
يسير أن الله شاء ما فسار محمد, قال يا ؟» قال: سر جبريل يا هذه
ًا يدعوه شيء فإذا لسسه محمسسد, فقسسال يسسا هلم فقال الطريق عن متنحي

من خلق فلقيه يسير, قال أن الله شاء ما فسار محمد يا جبريل: سر
آَخسسر), (يسسا عليسسك أول), السسسلم (يسسا عليسسك السسسلم فقسسالوا اللسسه خلق

فسسرد محمسسد يسسا السسسلم اردد جبريسسل لسسه حاشر, فقال يا عليك السلم
كسذلك, الثالثسة ثسسم الولى مقالته مثل له فقال الثانية لقيه السلم, ثم

واللبسسن والمسساء الخمسسر عليسسه فعسسرض المقسسدس بيسست إلسسى انتهى حتى
جبريسل لسه اللبسن, فقسسال وسسلم عليسسه اللسه صسلى الله رسول فتناول
شسسربت أمتسسك, ولسسو وغرقت لغرقت الماء شربت ولو الفطرة أصبت
النبيسساء مسسن دونسسه فمسسن آَدم لسسه بعسث أمتك, ثم ولغوت لغويت الخمر
الليلة. ثم تلك وسلم عليه الله صلى الله رسول فأمهم السلم عليهم

يبسق فلسم الطريسق جسانب على رأيت التي العجوز جبريل: أما له قاله
تميسسل أن أراد السسذيِ العجوز. وأمسسا تلك عمر من بقي كما إل الدنيا من
عليك سلموا الذين إليه, وأما تميل أن أراد إبليس الله عدو فذاك إليه

الحسسافظ رواه السسسلم, وهكسسذا عليهسسم وعيسسسى وموسسسى فسسإبراهيم
ألفسساظه بعسض وهسب. وفسسي ابسسن حسسديث من النبوة دلئل في البيهقي

وغرابسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة. نكسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسارة
ًا ونكسارة غرابة مالك, وفيها بن أنس أخرى) عن طريق(   وفسي جسد

بسسن عمسسرو قسسال: حسسدثنا الكسسبير في أرها ولم والمجتبى النسائي سنن
العزيسسز, حسسدثنا عبد بن سعيد عن الحسين ابن هو مخلد هشام, حدثنا

عليسسه الله صلى الله رسول أن مالك بن أنس حدثنا مالك أبي بن يزيد
منتهسسى عند خطوها البغل ودون الحمار فوق بدابة قال: «أتيت وسلم

فصسسّل انسسزل فقال فسرت السلم عليه جبريل ومعي طرفها, فركبت
المهسساجر, ثسسم وإليهسسا بطيبسسة صليت ؟ صليت أين أتدريِ فقال فصليت

سيناء بطور صليت ؟ صليت أين أتدريِ فقال فصليت فصل انزل قال
أيسسن أتسسدريِ فصليت, فقال فصل انزل قال موسى, ثم الله كلم حيث
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دخلسست السسسلم, ثسسم عليه عيسى ولد حيث لحم ببيت صليت ؟ صليت

عليسسه جبريسسل فقسسدمني السلم عليهم النبياء لي فجمع المقدس بيت
عليه آَدم فيها فإذا الدنيا السماء إلى بي صعد ثم أممتهم حتى السلم

عيسسسى الخالسسة ابنسسا فيهسسا فإذا الثانية السماء إلى بي صعد السلم, ثم
فيهسسا فسسإذا الثالثسسة السسسماء إلسسى بسسي صسسعد السلم, ثسسم عليهما ويحيى
فيهسسا فسسإذا الرابعسسة السسسماء  إلسسى بسسي صسسعد السلم, ثسسم عليه يوسف
فيهسسا فسسإذا الخامسسسة السسسماء إلسسى بسسي صسسعد السلم, ثم عليه هارون

السسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسلم. عليسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه إدريسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
السلم, ثم عليه موسى فيها فإذا السادسة السماء إلى بي صعد ثم  

السسسلم, ثسسم عليسسه إبراهيسسم فيهسسا فسسإذا السسسابعة السماء إلى بي صعد
ضسسبابة فغشسسيتني المنتهسسى سسسدرة وأتيسست سموات سبع فوق صعدبي
ًا فخررت فرضسست والرض السسسموات خلقت يوم إني لي فقيل ساجد

بسسذلك فرجعسست وأمتك أنت بها فقم, صلة خمسين أمتك وعلى عليك
قلسست أمتسسك على ربك فرض ما السلم, فقال عليه بموسى أمر حتى

أمتسسك, ول أنسست ل بهسسا تقسسوم أن تسسستطيع ل فإنك صلة, قال خمسين
عنسسي فخفسسف ربسسي إلسسى فرجعسست التخفيسسف فاسسسأله ربسسك إلى فارجع

ًا, ثم ًا, عني فخفف فرجعت بالرجوع فأمرني موسى أتيت عشر عشر
أله ربسك إلسى فارجع صلوات, قال خمس إلى ردت ثم التخفيسف فاس

إلسى بهمسا, فرجعست قساموا فما صلتين إسرائيل بني على فرض فإنه
السسسموات خلقسست يسسوم إنسسي التخفيسسف, فقسسال فسسسألته وجل عز ربي

بخمسسسين صلة, فخمسسس خمسين أمتك وعلى عليك فرضت والرض
صسسّريِ وجسسل عسسز اللسسه مسسن أنهسسا فعرفسست وأمتسسك, قسسال أنسست بها فقم

عز الله من أنها فعرفت ارجع فقال السلم عليه موسى إلى فرجعت
أرجسسسسسع». فلسسسسسم سسسسسس حتسسسسسم أيِ يقسسسسسول سسسسسس صسسسسسّرى وجسسسسسل

بسسن هشسسام أبسسي, حسسدثنا حاتم: حدثنا أبي ابن أخرى) وقال طريق(  
مالسسك بسسن أنسسس عسسن أبيه عن مالك أبي بن يزيد بن خالد عمار, حدثنا

ه صلى الله برسول أسريِ ليلة كان قال: لما عنه الله رضي عليسه الل
البغسسل, ودون الحمسسار فوق بدابة جبريل أتاه المقدس بيت إلى وسلم
بيسست بلسسغ طرفهسسا, فلمسسا ينتهسسي حيسسث خفهسسا ينتهي عليها جبريل حمله

وسسسلم عليه الله صلى محمد باب له يقال الذيِ المكان وبلغ المقدس
ثسسم ربطها فثقبه, ثم بأصبعه جبريل ثمة, فغمزه الذيِ الحجر إلى أتى

سألت هل محمد يا جبريل قال المسجد صرحة في استويا فلما صعد
أولئسسك إلسسى فسسانطلق فقال» «نعم فقال ؟ العين الحور يريك أن ربك

الصسسخرة, قسسال: يسسسار عسسن جلسسوس وهسسن عليهسسن النسسسوة, فسسسلم
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؟ أنتسسن مسسن فقلسست السسسلم علسسي فسسرددن عليهسسن فسسسلمت «فأتيتهن

يسسدرنوا. وأقسساموا فلم نقوا أبرار قوم نساء حسان خيرات فقلن: نحن
إل ألبسسث فلسسم انصسسرفت ثسسم يموتسسوا, قسسال فلسسم يظعنوا, وخلسسدوا فلم

ًا الصسلة, قسال وأقيمست مسؤذن أذن كسثير, ثسم ناس اجتمع حتى يسير
ًا فقمنسسا السسسلم عليسسه جبريسسل بيسسديِ فأخسسذ يؤمنسسا مسسن ننتظسسر صسسفوف

من أتدريِ محمد جبريل: يا قال انصرفت بهم, فلما فصليت فقدمني
عسسز الله بعثه نبي كل خلفك صلى قال س ل قلت س قال س ؟ خلفك صلى

وجسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسل.
إلسسى انتهينسسا السماء, فلما إلى بي فصعد جبريل بيديِ أخذ قال: ثم  

؟ معسسك ومسسن جبريسسل, قسسالوا أنسسا قال ؟ أنت من فقالوا استفتح الباب
وقسسالوا لسسه ففتحسسوا سسس قال س نعم قال ؟ إليه بعث وقد قالوا محمد قال

ًا آَدم, فيهسسا إذا ظهرهسسا علسسى استوى فلما س قال س معك وبمن بك مرحب
بلسسى, قلسست سسس قسسال س آَدم أبيك على تسلم أل محمد يا جبريل لي فقال
ًا وقسسال علسسي فسسرد عليسسه فسلمت فأتيته والنسسبي الصسسالح بسسابني مرحبسس

مسسن فقسسالوا الثانية, فاسسستفتح السماء إلى بي عرج ثم س قال س الصالح
إليه, قال بعث وقد محمد, قالوا قال معك ومن قالوا جبريل قال أنت

ًا وقال له نعم, ففتحوا وابسسن عيسسسى فيهسسا فسسإذا معسسك وبمن بك مرحب
ة السسماء إلسى بسي عسرج ثم س قال السلم, س عليهما يحيى خالته الثالث

محمد, قال ؟ معك ومن جبريل, قالوا قال ؟ أنت من فاستفتح, قالوا
ًا وقسسالوا لسسه نعم, ففتحسسوا قال ؟ إليه بعث وقد قالوا وبمسسن بسسك مرحبسس

الرابعسسة السماء إلى بي عرج السلم, ثم عليه يوسف فيها معك, فإذا
محمسد قسال معسك ومسن جبريل, فقالوا قال ؟ أنت من قالوا فاستفتح

ًا وقالوا له ففتحوا س قال س نعم قال إليه بعث وقد قالوا وبمن بك مرحب
السسسماء إلسسى بسسي فعسسرج سسس قسسال س السلم عليه إدريس فيها فإذا معك

معك ومن قالوا جبريل قال أنت من فقالوا جبريل فاستفتح الخامسة
وقسسالوا ففتحسسوا سسس قسسال سسس نعسسم قسسال ؟ إليه بعث وقد محمد, قالوا قال

ًا السسسسلم. عليسسسه هسسسارون فيهسسسا وإذا معسسسك وبمسسسن بسسسك مرحبسسس
أنت, من فقالوا جبريل فاستفتح السادسة السماء إلى بي عرج ثم  

قسسال ؟ إليسسه بعث وقد محمد, قالوا معك, قال ومن جبريل, قالوا قال
ًا وقالوا ففتحوا س قال س نعم موسسسى فيهسسا معسسك, وإذا وبمسسن بسسك مرحب

جبريسسل السسسابعة, فاسسستفتح السسسماء إلسسى بسسي عسسرج السلم, ثم عليه
محمسسد, قسسالوا قسسال ؟ معسسك ومسسن جبريل, قالوا قال ؟ أنت من فقالوا

ًا وقالوا له ففتحوا نعم قال ؟ إليه بعث وقد وإذا معسسك وبمن بك مرحب
أبيسسك علسسى تسسسلم أل محمسسد يا جبريل فقال السلم عليه إبراهيم فيها
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وقسال السسسلم علسسي فسسرد عليسه فسسلمت بلى, فسسأتيته قلت ؟ إبراهيم
ًا السسسماء ظهر على بي انطلق الصالح, ثم والنبي الصالح بابني مرحب

والزبرجد, والياقوت اللؤلؤ خيام عليه نهر إلى بي انتهى حتى السابعة
الطيسر هسذا إن جبريسل يسا رأيست, فقلست طيسر أنعم أخضر طير وعليه
هذا نهر أيِ أتدريِ محمد يا قال منه, ثم أنعم آَكله محمد يا قال لناعم

آَنيسسة فيسسه أياه, فسسإذا الله أعطاك الذيِ الكوثر هذا ل, قال قلت س قال س
أشسسد ماؤه والزمرد الياقوت من رضراض على يجريِ والفضة الذهب
ًا السسذهب, فسساغترفت مسسن آَنية آَنيته من فأخذت س قال س اللبن من بياض

مسسن رائحسسة وأشسسد العسسسل مسسن أحلى هو فإذا فشربت الماء ذلك من
المسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسك.

مسسن فيها سحابة فغشيتني الشجرة إلى انتهيت حتى بي انطلق ثم  
ًا وخررت (فرفضني) جبريل لون كل اللسسه فقسسال وجسسل عسسز لله ساجد

وعلى عليك افترضت والرض السموات خلقت يوم إني محمد لي: يا
عنسسي انجلسست ثسسم سسس قسسال سسس وأمتسسك أنت بها صلة, فقم خمسين أمتك

ًا, فسسأتيت فانصرفت جبريل بيديِ فأخذ السحابة إبراهيسسم علسسى سسسريع
ًا, ثم يقل فلم ؟ محمسسد يسسا صسسنعت مسسا فقسسال موسسسى علسسى أتيسست شيئ

فلسسن صسسلة. قسسال خمسسسين أمسستي وعلسسى علسسي ربسسي فسسرض فقلسست
عنسسك, يخفسسف أن فاسسسأله ربسسك إلسسى فسسارجع أمتسسك ول أنت تستطيعها
ًا فرجعسست السسسحابة فغشسسيتني الشسسجرة إلسسى انتهيسست حسستى سسسريع
ًا وخررت جبريل ورفضني وعلسسى علسسي فرضت إنك ربي وقلت ساجد

عنسسا, قسسال فخفسسف أمسستي ول أنسسا أسسستطيعها ولسسن صلة خمسين أمتي
ًا عنكم وضعت بيسديِ وأخسذ السسحابة عنسي انجلست ثسم سس قسال س عشر
ًا فانصرفت س قال س جبريل لي يقل فلم إبراهيم على أتيت حتى سريع

ًا, ثم فقلست ؟ محمسد يسا صسنعت مسا لسي فقسال موسى على أتيت شيئ
ًا ربي عني وضع أمتك ول أنت تستطيعها لن صلة فأربعون قال عشر

إلسى كسذلك الحسديث عنكسم. فسذكر يخفف أن فاسأله ربك إلى فارجع
فيسسسأله يرجسسع أن موسسسى أمسسره ثم بخمسين وخمس صلوات خمس

تعسسسسسسالى». منسسسسسسه اسسسسسسستحييت فقسسسسسسال, «إنسسسسسسي التخفيسسسسسسف
لجبريل: «ما وسلم عليه الله صلى الله رسول فقال انحدر ثم قال  

واحسسد رجسسل غيسسر لسسي وضسسحكوا بسسي رحبسسوا إل سسسماء أهسسل آَت لم لي
لسسي» قسسال: يسسا يضحك ولم بي ورحب السلم علي فرد عليه فسلمت

إلسسى ضسسحك ولسسو خلسسق منذ يضحك جهنم, لم مالك, خازن ذاك محمد
ًا ركب ثم إليك, قال لضحك أحد الطريسق بعسض فسي هسو فبينا منصرف
ًا, منها تحمل لقريش بعير مر سوداء غرارة غرارتان عليه جمل طعام
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ذلسسك وصسسرع واسسستدارت منه نفرت بالعير حاذى بيضاء, فلما وغرارة
سسسمع كسسان, فلمسسا عمسسا فسسأخبر فأصسسبح مضسسى إنسسه وانكسر, ثم البعير

؟ صسساحبك فسسي لسسك هسسل بكر أبا يا فقالوا بكر أبا أتوا قوله المشركون
أبسسو ليلتسسه, فقسسال فسسي ورجسسع شهر مسيرة هذه ليلته في أتى أنه يخبر
أبعسسد هسسو فيما لنصدقه وإنا صدق فقد قاله كان إن عنه الله رضي بكر
اللسه لرسسسول المشسركون فقسال السسماء خسبر علسسى لنصدقه هذا من

لقريسسش بعيسسر مسسررت قسسال تقسسول مسسا علمة ما وسلم عليه الله صلى
عليسسه بعير وفيها واستدارت منا البل فنفرت وكذا كذا مكان في وهي

قسسدمت فلمسسا فانكسسسر فصسسرع بيضسساء وغسسرارة سوداء غرارة غرارتان
صسسلى الله رسول حدثهم ما مثل على الخبر فأخبروهم سألوهم العير
هسسل وقسسالوا وسألوه الصديق بكر أبو سمي ذلك ومن وسلم عليه الله
لنسسا فصسسفهم قسسالوا نعسسم قال ؟ وعيسى موسى معك حضر فيمن كان

عيسسسى عمان, وأمسسا أزد رجال من كأنه آَدم فرجل موسى قال: «أما
الجمسسان» هسسذا شعره من يتحادر كأنما حمرة تعلوه سبط ربعة فرجل

عجيبسسسسسسسسسسسسسسسة. غرائسسسسسسسسسسسسسسسب فيسسسسسسسسسسسسسسسه سسسسسسسسسسسسسسسسياق

صعصسسسسسعة بسسسسسن مالسسسسسك عسسسسسن مالسسسسسك بسسسسسن أنسسسسسس روايسسسسسة
قتسسادة قسسال: سسسمعت همسسام عفان, حسسدثنا أحمد: حدثنا المام قال  

اللسه نسبي أن حسدثه صعصسعة بسن مالسسك أن مالسك بن أنس عن يحدث
فسسي أنسسا قال: «بينمسسا به أسريِ ليلة عن حدثهم وسلم عليه الله صلى

ًا س الحجر في قتادة قال وربما س الحطيم آَت, فجعسسل أتاني إذ مضطجع
ّد فأتاني س قال س الثلثة بين الوسط لصاحبه يقول قتسسادة سسسمعت س فق
وهسسو للجسسارود فقلسست قتادة هذه» وقال إلى هذه بين ما س فشق يقول
سسسمعته شعرته, وقسسد إلى نحره ثغرة قال: من ؟ يعني جنبي: ما إلى

فسسأتيت سسس قسسال سسس قلسسبي قال: «فاستخرج شعرته إلى قصته من يقول
ًا مملوء ذهب من بطست ثسسم حشسسي ثسسم قلسسبي فغسسسل وحكمسسة إيمان

فقسال أبيسض» قسال الحمسار وفسوق البغسل دون بدابسة أتيست ثسم أعيسد
أقصسسى عنسسد خطسسوه يقسسع نعسسم قسسال ؟ حمزة أبا يا البراق الجارود: هو

أتسسى حتى السلم عليه جبريل بي فانطلق عليه قال: «فحملت طرفه
جبريسل, قيسل قسال ؟ هسذا مسن فاستفتح, فقيسل الدنيا السماء إلى بي

َءوقسسد محمسسد, قيسسل قال ؟ معك ومن فقيسسل: نعسسم قسسال ؟ إليسسه أرسسسل أ
ًا فيهسا فسسإذا خلصست فلمسا لنا فتح س قال س عليه المجيء ولنعم به مرحب

فسسرد عليسسه عليه, فسلمت فسلم آَدم أبوك هذا السلم, قال عليه آَدم
ًا قال ثم السلم أتى حتى صعد الصالح, ثم والنبي الصالح بالبن مرحب
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معسسك ومسسن قيل جبريل فقال ؟ هذا من فقيل فاستفتح الثانية السماء

ًا نعم قال ؟ إليه أرسل قد أو قيل محمد قال ؟ ولنعسسم بسسه قيل: مرحبسس
ابنسسا وهما ويحيى عيسى فإذا خلصت لنا, فلما ففتح قال جاء المجيء

فسسسلمت سسس قسسال سسس عليهمسسا فسسسلم وعيسسسى يحيسسى هذان الخالة, قال
ًا ثم السلم فردا عليهما الصسسالح, ثسسم والنسسبي الصالح بالخا قال: مرحب

جبريسسل فقسسال ؟ هذا من فقيل فاستفتح الثالثة السماء أتى حتى صعد
قيسسل: نعسسم قسسال ؟ إليسسه أرسل قد أو قيل محمد قال ؟ معك ومن قيل

ًا فسسإذا خلصسست لنا, فلما ففتح قال س قال س جاء المجيء ولنعم به مرحب
فسسرد عليسسه فسسسلمت سسس قسسال س يوسف هذا قال السلم عليه يوسف إذا

ًا ثم السلم أتى حتى صعد الصالح, ثم والنبي الصالح بالخا قال: مرحب
معسسك ومن جبريل, قيل قال ؟ هذا من فقيل فاستفتح الرابعة السماء

ًا نعم قال ؟ إليه أرسل قد أو محمد, قيل قال ؟ ولنعسسم بسسه قيل: مرحب
السسسلم, عليسسه إدريس فإذا خلصت فلما لنا ففتح س قال س جاء المجيء

ًا السلم فرد عليه فسلمت إدريس, قال هذا قال بسسالخا ثمقال: مرحب
الخامسسسة السسسماء أتسسى حسستى صعد ثم س قال الصالح, س والنبي الصالح

محمسسد, قسسال ؟ معسسك ومن جبريل, قيل قال ؟ هذا من فقيل فاستفتح
ًا قال ؟ إليه أرسل قد أو قيل جسساء, المجيء ولنعم به نعم, قيل: مرحب

فسسسلم هارون هذا قال السلم عليه هارون فإذا خلصت فلما لنا ففتح
ًا السلم, ثم فرد عليه فسلمت عليه والنسسبي الصسسالح بالخا قال: مرحب

فقيسسل فاسسستفتح السادسسسة السسسماء أتى حتى صعد ثم س قال س الصالح
أرسل قد أو محمد, قيل قال ؟ معك ومن جبريل, قيل قال ؟ هذا من
ًا قال ؟ إليه فلمسسا لنسسا جسساء, ففتسسح المجيسسء ولنعم به نعم, قيل: مرحب

عليسسه فسسسلم موسسسى هسسذا قسسال السسسلم عليسسه بموسسسى فسسإذا خلصست
ًا السسلم, ثسم فسرد عليسه فسلمت والنسبي الصسالح بسالخا قسال: مرحبس
لن قال: أبكسسي ؟ يبكيك له: ما قيل بكى تجاوزته فلما س قال س الصالح

ًا أمتي. قال من يدخلها مما أكثر أمته من الجنة يدخل بعديِ بعث غلم
قسال ؟ هسسذا مسسن فقيسل فاسستفتح السسسابعة السسماء أتى حتى صعد ثم

نعم, قال ؟ إليه بعث قد أو محمد, قيل قال ؟ معك ومن جبريل, قيل
ًا فسسإذا خلصسست فلمسسا لنسسا جسساء, ففتسسح المجيسسء ولنعسسم بسسه قيل: مرحبسس

فرد عليه فسلمت عليه فسلم إبراهيم هذا فقال السلم عليه إبراهيم
ًا السلم, ثم رفعت ثم س قال س الصالح والنبي الصالح بالخا قال: مرحب

آَذان مثسسل ورقهسسا هجسسر, وإذا قلل مثسسل نبقها فإذا المنتهى سدرة إلى
أنهسسار: نهسسران أربعسسة وإذا المنتهسسى, قسسال سسسدرة هسسذه الفيلسسة, فقسسال

الباطنان قال: أما ؟ جبريل يا هذا ظاهران, فقلت: ما ونهران باطنان
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إلى رفع ثم س قال س والفرات فالنيل الظاهران الجنة, وأما في فنهران

المعمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسور». السسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسبيت
عليه الله صلى النبي عن هريرة أبي عن الحسن قتادة: وحدثنا قال  

ًا سسسبعون يسسوم كسسل يسسدخله المعمسسور السسبيت رأى أنسسه وسلم ل ثسسم ألفسس
خمسسر مسسن بإنسساء أتيت قال: «ثم أنس حديث إلى رجع فيه, ثم يعودون

الفطرة هذه قال اللبن فأخذت س قال عسل. س من وإناء لبن من وإناء
كسسل صسسلة خمسسسين الصسسلة علّي فرضت ثم س قال س وأمتك عليها أنت
أمتك على ربك فرض ما موسى, فقال أتيت حتى فنزلت س قال س يوم

تسسستطيع ل أمتسسك إن يسسوم, قسسال كسسل صسسلة خمسسسين فقلسست قسسال ؟
أشسسد إسسسرائيل بني قبلك, وعالجت الناس خبرت وإني صلة خمسين

فرجعسست سسس قسسال سسس لمتك التخفيف فاسأله ربك إلى المعالجة, فارجع
ًا عني فوضع َءم فقال موسى إلى فرجعت س قال س عشر قلت ؟ أمرت ب

يوم, كل صلة أربعين تستطيع ل أمتك إن يوم, قال كل صلة بأربعين
المعالجسسة, أشسسد إسسسرائيل بنسسي وعالجت قبلك الناس خبرت قد وإني

ًا فوضع فرجعت س قال س لمتك التخفيف فاسأله ربك إلى فارجع عشر
َءم فقسسال موسسسى إلى أخر, فرجعت بثلثيسسن أمسسرت فقلسست ؟ أمسسرت بسس

خسسبرت قسسد يوم, وإني كل صلة ثلثين تستطيع ل أمتك إن صلة, قال
ربسسك إلسسى المعالجسسة, فسسارجع أشد إسرائيل بني وعالجت قبلك الناس

ًا فوضع فرجعت س قال س لمتك التخفيف فاسأله أخسسر, فرجعسست عشسسر
َءم فقال موسى إلى يسسوم, كسسل صسسلة بعشسسرين أمرت فقلت ؟ أمرت ب
خسسبرت قسسد يسسوم, وإنسسي كسسل صسسلة عشسسرين تسسستطيع ل أمتك إن قال

ربسسك إلسسى المعالجسسة, فسسارجع أشد إسرائيل بني وعالجت قبلك الناس
ًا فوضسع فرجعست سس قسال سس لمتك التخفيف فاسأله أخسر, عنسي عشسر

َءم فقال موسى إلى فرجعت كل صلوات بعشر أمرت فقلت ؟ أمرت ب
خسسبرت قد يوم, وإني كل صلوات لعشر تستطيع ل أمتك إن يوم, قال

ربسسك إلسسى المعالجسسة, فسسارجع أشد إسرائيل بني وعالجت قبلك الناس
كسسل صسسلوات بخمسسس فأمرت فرجعت س قال س لمتك التخفيف فاسأله

صلوات بخمس أمرت قال أمرت بما فقال موسى إلى يوم, فرجعت
قسسد يسسوم, وإنسسي كسسل صسسلوات خمس تستطيع ل أمتك إن قال يوم كل

إلسسى المعالجة, فارجع أشد إسرائيل بني وعالجت قبلك الناس خبرت
حسستى ربسسي سسسألت قسسد قلسست سسس قسسال سسس لمتسسك التخفيسسف فاسسسأله ربك

أمضسسيت قسسد منسساد فنسسادى وأسسسلم, فنفسسذت أرضسسى استحييت, ولكسسن
حسسديث مسسن الصسسحيحين فسسي عباديِ» وأخرجاه عن وخففت فريضتي

بنحسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسوه. قتسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسادة
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)ذر أبسسسسسسسسسسسسسسسي عسسسسسسسسسسسسسسسن أنسسسسسسسسسسسسسسسس روايسسسسسسسسسسسسسسسة(
ابن عن يونس عن الليث بكير, حدثنا بن يحيى البخاريِ: حدثنا قال  

اللسه رسسول أن يحسسدث ذر أبسو قسسال: كسان مالك بن أنس شهاب, عن
بمكسسة, فنسسزل وأنسا بيسستي سسسقف عن «فرج قال وسلم عليه الله صلى

ذهسسب مسسن بطست جاء زمزم, ثم بماء غسله ثم صدريِ ففرج جبريل
ًا, فأفرغه حكمة ممتلىء بسسي فعسسرج بيسسديِ أخسسذ صدريِ, ثم في وإيمان

السماء: لخازن جبريل قال السماء إلى جئت الدنيا, فلما السماء إلى
قسسال: نعسسم ؟ أحسسد معسسك هسسل قال: جبريل, قسسال ؟ هذا قال: من افتح
قسسال: نعسسم ؟ إليسسه وسسسلم, فقسسال: أرسسسل عليه الله صلى محمد معي
وعلى أسودة يمينه على قاعد رجل فإذا الدنيا السماء علونا فتح فلما

بكسسى, شسسماله قبل نظر وإذا ضحك يمينه قبل نظر أسودة, إذا يساره
ًا فقال هذا لجبريل: من قال: قلت الصالح والبن الصالح بالنبي مرحب

بنيسسه, نسسسم شسسماله وعسسن يمينسسه عسسن السسسودة وهذه آَدم قال: هذا ؟
النسسار, أهسسل شماله عن التي الجنة, والسودة أهل منهم اليمين فأهل
بسسي عسسرج بكسسى, ثسسم شسسماله عن نظر ضحك, وإذا يمينه عن نظر فإذا
قسساله مسسا مثسسل خازنهسسا له افتح, فقال لخازنها فقال الثانية السماء إلى

وإدريسسس آَدم السسسموات فسسي وجسسد أنه فذكر أنس الول, ففتح» قال
أنسسه ذكسسر أنسسه غير منازلهم كيف يثبت وإبراهيم, ولم وعيسى وموسى

أنسسس: فلمسسا السادسة, قال في الدنيا, وإبراهيم السماء في آَدم وجد
ًا وسلم عليه الله صلى والنبي جبريل مر بسسالنبي بإدريس, قال: مرحب

مسسررت قسسال: إدريسسس, ثسسم ؟ هسسذا الصالح, فقلسست: مسسن والخا الصالح
ًا بموسى ؟ هسسذا الصالح, فقلت: من والخا الصالح بالنبي فقال: مرحب

ًا مررت موسى, ثم قال: هذا الصسسالح بسسالنبي بعيسسسى, فقسسال: مرحبسس
بسسإبراهيم مسسررت عيسى, ثم قال: هذا ؟ هذا الصالح, قلت: من والخا

ًا قال: هذا ؟ هذا الصالح, قلت: من والبن الصالح بالنبي فقال: مرحب
أخبرني إبراهيم. قال حبسة وأبسا عبساس ابسن أّن حسزم ابسن الزهريِ: ف

بسسي عرج «ثم وسلم عليه الله صلى النبي يقولن: قال كانا النصاريِ
القلم». صسسسسسريف فيسسسسسه أسسسسسسمع لمسسسسسستوى ظهسسسسسرت حسسسسستى

عليسسه اللسسه صسسلى اللسه رسسسول مالك: قسسال بن وأنس حزم ابن قال  
حسستى بسسذلك صلة, فرجعسست خمسين أمتي على الله وسلم: «ففرض

؟ أمتسسك علسسى اللسسه فرض السلم, فقال: ما عليه موسى على مررت
أمتسسك فسسإن ربك إلى موسى: فارجع صلة, قال خمسين قلت: فرض

موسسسى, قلسست: إلسسى شطرها, فرجعت فوضع ذلك, فرجعت تطيق ل
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ذلسسك, تطيسسق ل أمتسسك ربسسك, فسسإن إلسسى شسسطرها, فقسسال: ارجسسع وضسسع

فسسإن ربسسك إلسسى فقسسال: ارجسسع إليسسه شطرها, فرجعسست فوضع فرجعت
يبدل ل خمسون وهي خمس فقال: هي ذلك, فراجعته تطيق ل أمتك

ربسسك, قلسست: قسسد إلسسى فقال: ارجسسع موسى إلى لديِ, فرجعت القول
المنتهسسى سسسدرة إلسسى انتهسسى حسستى بسسي انطلق ربي, ثم من استحييت

جنابسسذ فيهسسا الجنسسة, فسسإذا أدخلسست هسسي, ثسسم مسسا أدريِ ل ألسسوان فغشيها
الصلة, كتاب في البخاريِ لفظ المسك» وهذا من ترابها اللؤلؤ, وإذا

مسن النبيساء أحساديث وفسي الحسج وفسي إسسرائيل بنسي ذكر في ورواه
كتسساب فسسي صسسحيحه فسسي مسسلم بسه, ورواه يسسونس عسسن أخسسرى طرق

نحسسوه. بسسه يسسونس عسسن وهسسب ابسسن عسسن حرملسسة عسسن منسسه اليمسسان
الله عبد عن قتادة عن همام عفان, حدثنا أحمد: حدثنا المام وقال  

عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسول رأيت ذر: لو لبي قال: قلت شقيق بن
ربه رأى أسأله: هل قال: كنت ؟ تسأله كنت لسألته, قال: وما وسلم

ًا رأيته سألته, فقال: قد قد فقال: إني ؟ وقسسع قد أراه» هكذا أنّى نور
بسسن بكسسر أبسسي عن صحيحه في مسلم أحمد, وأخرجه المام رواية في
بسسن اللسسه عبسسد عن قتادة عن إبراهيم بن يزيد وكيع, عن عن شيبة أبي

هل وسلم عليه الله صلى الله رسول قال: سألت ذر أبي شقيق, عن
بسسن معاذ عن بشار بن محمد أراه». وعن أنى قال: «نور ؟ ربك رأيت

لبسسي قسسال: قلسست شقيق بن الله عبد عن قتادة عن أبي هشام: حدثنا
أيِ لسألته, فقال: عن وسلم عليه الله صلى الله رسول رأيت ذر: لو
ذر: قد أبو قال ؟ ربك رأيت هل أسأله قال: كنت ؟ تسأله كنت شيء

ًا. رأيسسسسسسسسسسسسسسسست فقسسسسسسسسسسسسسسسال سسسسسسسسسسسسسسسسألت نسسسسسسسسسسسسسسسور

)عنسسه اللسسه رضسسي النصسساريِ كعسسب بسسن أبسسي عسسن أنسسس روايسسة(
محمسسد بسسن إسسسحاق بسسن محمد أحمد: حدثنا المام بن الله عبد قال  

ابسسن قال: قسسال يزيد بن يونس عياض, حدثنا بن أنس المسيني, حدثنا
اللسسه رسسسول أن يحدث كعب بن أبي مالك: كان بن أنس شهاب: قال

بمكسسة, فنسسزل وأنسا بيسستي سسسقف قسسال: «فسسرج وسسلم عليسسه الله صلى
مسسن بطسسست جسساء زمسسزم, ثسسم ماء من غسله ثم صدريِ ففرج جبريل
ًا, فأفرغها حكمة ممتلىء ذهب أخسسذ أطبقه, ثم صدريِ, ثم في وإيمان
يمينه عن رجل إذا الدنيا السماء جاء فلما السماء إلى بي فعرج بيديِ

نظسسر تبسسسم, وإذا يمينسسه قبسسل نظسسر أسودة, فإذا يساره أسودة, وعن
ًا يساره قبل الصسسالح, قسسال: والبسسن الصسسالح بالنبي بكى, فقال: مرحب
يمينسسه عن التي السودة آَدم, وهذه قال: هذا ؟ هذا لجبريل: من قلت
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السستي الجنسسة, والسسسودة أهسسل هسسم يمينه بنيه, فأهل نسم شماله وعن
قبسسل نظسسر ضسسحك, وإذا يمينه قبل نظر النار, فإذا أهل هم شماله عن

الثانية, فقال السماء أتى حتى جبريل بي عرج ثم س قال س بكى يساره
الدنيا, ففتح السماء خازن قال ما مثل خازنها له لخازنها: افتح, فقال

وموسسسى وإدريسسس آَدم السسسموات فسسي وجد أنه أنس: فذكر له» قال
ه غير منازلهم كيف لي يثبت وعيسى, ولم وإبراهيم وجسد أنسه ذكسر أن

السادسسسة, السسسماء في الدنيا, وإبراهيم السماء في السلم عليه آَدم
عليسسه اللسسه صلى الله ورسول السلم عليه جبريل مر أنس: فلما قال

ًا بإدريس وسلم «قلسست الصالح, قسسال والخا الصالح بالنبي قال: مرحب
فقسسال: بموسسسى مررت ثم قال س إدريس قال: هذا ؟ جبريل يا هذا من

ًا قال: موسى, ثم ؟ هذا من الصالح, فقلت والخا الصالح بالنبي مرحب
ًا بعيسى مررت مسن الصسالح, قلست والخا الصسسالح بالنبي فقال: مرحب

بسسإبراهيم, فقسسال: مسسررت ثم س قال س مريم ابن عيسى قال: هذا ؟ هذا
ًا قسسال: هسسذا ؟ هسسذا الصسسالح, قلسست: مسسن والبسسن الصسسالح بسسالنبي مرحب

إبراهيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم».
النصاريِ حبة وأبا عباس ابن أن حزم ابن شهاب: وأخبرني ابن قال  

حتى بي عرج «ثم وسلم عليه الله صلى الله رسول يقولن: قال كانا
بسسن وأنسسس حسسزم ابسسن القلم» قسسال صسسريف أسسسمع لمستوى ظهرت

أمسستي على الله «فرض وسلم عليه الله صلى الله رسول مالك: قال
موسسسى, فقسسال علسسى أمسسر حسستى بسسذلك صلة, قال: فرجعت خمسين

خمسسسين عليهسسم قلسست: فسسرض ؟ أمتسسك على ربك فرض موسى: ماذا
ذلسسك, قسسال: تطيسسق ل أمتسسك فسسإن ربسسك موسى: راجسسع لي فقال صلة

فسسأخبرته, فقسسال: موسسسى إلى شطرها, فرجعت فوضع ربي فراجعت
خمسسس فقسسال: هسسي ذلك, فرجعت تطيق ل أمتك ربك, فإن إلى ارجع
موسى, فقال, إلى لديِ, قال: فرجعت القول يبدل خمسون, ل وهي
حسستى بسسي انطلسسق ربي, قسسال: ثسسم من استحييت فقلت: قد ربك راجع
هسسي, قسسال: ثسسم مسسا أدريِ مسسا ألوان المنتهى, قال: فغشيها سدرة أتى

رواه المسسسك» هكسسذا ترابها اللؤلؤ, وإذا جنابذ فيها الجنة, فإذا دخلت
الكتسسب مسسن شسسيء فسسي هسسو أبيه, وليسسس مسند في أحمد بن الله عبد

الزهريِ, عسسن عن يونس طريق من الصحيحين في تقدم الستة, وقد
أعلسسسسسم. سسسسسسواء, فسسسسسالله السسسسسسياق هسسسسسذا مثسسسسسل ذر أبسسسسسي

)السسسسسسسسسسلمي الحصسسسسسسسسسيب بسسسسسسسسسن بريسسسسسسسسسدة روايسسسسسسسسسة(
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ويعقوب المتوكل بن الرحمن عبد البزار: حدثنا بكر أبو الحافظ قال  

جنسسادة بسسن الزبيسسر نميلة, حسسدثنا أبو له, قال: حدثنا واللفظ إبراهيم بن
عليه الله صلى الله رسول قال: قال أبيه بريدة, عن بن الله عبد عن

السستي الصسسخرة جبريسسل فسسأتى سسس قال س بي أسريِ ليلة كان «لما وسلم
البراق» ثم بها فشد فخرقها فيها أصبعه فوضع س قال س المقدس ببيت
نعلسسم نميلسسة, ول أبسسو إل جنسسادة بن الزبير عن رواه نعلم البزار: ل قال
جامعه من التفسير في الترمذيِ رواه بريدة, وقد عن إل الحديث هذا

غريسسسسب. بسسسسه, وقسسسسال السسسسدورقي إبراهيسسسسم بسسسسن يعقسسسسوب عسسسسن

)عنسسسسسه اللسسسسسه رضسسسسسي اللسسسسسه عبسسسسسد بسسسسسن جسسسسسابر روايسسسسسة(
شهاب ابن عن صالح عن أبي يعقوب, حدثنا أحمد: حدثنا المام قال  

رسول سمع أنه يحدث الله عبد بن جابر سلمة: سمعت أبو قال: قال
بي أسريِ حين قريش كذبتني يقول: «لما وسلم عليه الله صلى الله
المقسسدس, بيسست لسسي اللسسه فجلسسى الحجر في المقدس, قمت بيت إلى

من الصحيحين في إليه» أخرجاه أنظر وأنا آَياته عن أخبرهم فطفقت
الحسسسن بسسن أحمد البيهقي: حدثنا به. وقال الزهريِ حديث عن طرق

السدوريِ: محمسد بسن العباس الصم, حدثنا العباس أبو القاضي, حدثنا
ابسسن كيسسسان, عسسن بسسن صالح عن أبي إبراهيم, حدثنا بن يعقوب حدثنا

صسسلى اللسسه رسسسول يقول: إن المسيب بن سعيد قال: سمعت شهاب
إبراهيسسم فيسه لقسسي المقسسدس بيست إلسسى انتهسسى حيسسن وسسلم عليه الله

خمسسر, مسسن وقسسدح لبسسن من بقدحين: قدح أتي وعيسى, وأنه وموسى
للفطرة, هديت جبريل: أصبت اللبن, فقال قدح أخذ إليهما, ثم فنظر

لى اللسه رسسول رجسع أمتك, ثسم لغوت الخمر أخذت لو ه ص عليسه الل
صسسلوا قسسد كسسانوا كثير ناس فافتتن به أسريِ أنه فأخبر مكة إلى وسلم

الرحمسسن: فتجهسسز, أو عبسسد بسسن سلمة أبو شهاب: قال ابن معه, وقال
فسسي لسسك فقسسالوا: هسسل بكسسر أبسسي إلسسى قريسسش مسسن نحوها, نسساس كلمة

ة فسي مكسة إلسى رجسع ثم المقدس بيت إلى جاء أنه يزعم صاحبك ليل
لئن أشهد قالوا: نعم, قال: فأنا ؟ ذلك قال بكر: أو أبو فقال ؟ واحدة

ليلسسة فسسي الشسسام يسسأتي بسسأن صدق, قالوا: فتصسسدقه لقد ذلك قال كان
بأبعسسد أصسسدقه أنسسا قال: نعسسم ؟ يصبح أن قبل مكة إلى يرجع ثم واحدة

بكسسر أبسسو سسسمي سسسلمة: فبهسسا أبو السماء, قال بخبر ذلك, أصدقه من
عنهمسسا الله رضي الله عبد بن جابر سلمة: فسمعت أبو الصديق. قال

كذبتني يقول: «لما وسلم عليه الله صلى الله رسول سمع أنه يحدث
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فجلسسى الحجسسر فسسي المقسسدس, قمسست بيت إلى بي أسريِ حين قريش

إليسسه». أنظسسر وأنسسا آَيسساته عن أخبرهم المقدس, فطفقت بيت لي الله

)عنسسسسسسه اللسسسسسسه رضسسسسسسي اليمسسسسسسان بسسسسسسن حذيفسسسسسسة روايسسسسسسة(
شيبان, عسسن عن سليمان النضر, حدثنا أبو أحمد: حدثنا المام قال  

رضسسي اليمسسان بسسن حذيفسسة علسسى قال: أتيت حبيش بن زر عاصم, عن
وسسسلم, عليسسه اللسسه صلى بمحمد أسريِ ليلة عن يحدث عنه, وهو الله
يسسدخله, قسسال: قلسست: فلم المقدس بيت أتيا حتى يقول: فانطلقا وهو
فيه, قال: ما وصلى ليلتئذ وسلم عليه الله صلى الله رسول دخله بل

اسسسمك, قسسال: قلسست ما أدريِ وجهك, ول أعرف فأنا ؟ أصلع يا اسمك
عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول بسسأن علمك حبيش, قال: فما بن زر أنا

بذلك, قال: فمسسن يخبرني القرآَن قال: قلت ؟ ليلتئذ فيه صلى وسلم
ً بعبده أسرى الذيِ اقرأ, قال: فقلت: {سبحان فلج بالقرآَن تكلم ليل
تجسسد أصسسلع, هسسل القصا} قسسال: يسسا المسجد إلى الحرام المسجد من

ليلتئسسذ, لسسو اللسه رسسسول فيه صلى ما قلت: ل. قال: والله ؟ فيه صلى
السسبيت فسسي صسسلة عليكسسم كتسسب كما فيه صلة عليكم لكتبت فيه صلى

فرأيسسا السسسماء أبسسواب لهمسسا فتحسست حتى البراق زايل ما العتيق, والله
َءخرة ووعد والنار الجنة بسسدئهما, قسسال: علسسى عودهما عادا أجمع, ثم ال

منسسه, يفسسر ل ربطسسه أنسسه نواجذه. قال: ويحسسدثونه رأيت حتى ضحك ثم
دابسسة اللسسه, أيِ عبسسد والشهادة, قلسست: يسسا الغيب عالم له سخره وإنما

أبسسو البصسسر. ورواه مسسد خطسسوه طويل, هكذا أبيض قال: دابة ؟ البراق
الترمسسذيِ بسسه. ورواه عاصسسم سلمة, عن بن حماد عن الطيالسي داود

بسسه. النجسسود أبسسي ابسسن وهسسو عاصسسم حسسديث من التفسير في والنسائي
ومسا عنسه اللسه رضسي حذيفسة قساله الذيِ الترمذيِ: حسن, وهذا وقال
الدابسسة ربسسط مسسن وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى الله رسول عن غيره أثبته

على مقدم سيأتي وما سبق مما المقدس ببيت الصلة بالحلقة, ومن
بالصسسسسسسسسسسسسسسواب. أعلسسسسسسسسسسسسسسم قسسسسسسسسسسسسسسوله, واللسسسسسسسسسسسسسسه

)الخسسسدريِ سسسسنان بسسسن مالسسسك بسسسن سسسسعد سسسسعيد أبسسسي روايسسسة(
عبسسد أبو النبوة: حدثنا دلئل كتاب في البيهقي بكر أبو الحافظ قال  
يعقسسوب, بسسن محمد العباس أبو الحافظ, حدثنا الله عبد بن محمد الله

عطاء, حدثنا بن الوهاب عبد طالب, حدثنا أبي بن يحيى بكر أبو حدثنا
سسسعيد أبسسي العبسسديِ, عسسن هسسارون أبسسي عسسن الحماني راشد محمد أبو

لسسه قسسال أنسسه وسلم عليه الله صلى النبي عنه, عن الله رضي الخدريِ
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فيهسسا. قسسال: قسسال بسسك أسسسريِ ليلة عن الله, أخبرنا رسول أصحابه: يا

َءية: قال: فأخبرهم, بعبده أسرى الذيِ {سبحان وجل عز الله ليلً} ال
آَت أتسساني إذ الحسسرام المسسسجد فسسي عشسساء نسسائم أنسسا قسسال: «فبينمسسا

ًا, فسسإذا أر فلسسم فأيقظني, فاستيقظت فسسأتبعته خيسسال بكهيئسسة أنسسا شسسيئ
ًا أدنسسى بدابسسة أنسسا الحرام, فسسإذا المسجد من خرجت حتى بصريِ شسسبه

السسبراق, له يقال الذنين مضطرب أنه هذه, غير هذه, بغالكم بدوابكم
بصره, فركبته, فبينمسسا مد عند حافره قبلي, يقع تركبه النبياء وكانت

أسسسألك, يسسا انظرنسسي محمسسد يميني: يا من داع دعاني إذ عليه أسير أنا
أقسسم ولسسم أجبسسه أسألك, فلم انظرني محمد أسألك, يا انظرني محمد

محمسسد يسسساريِ: يسسا عسسن داع دعسساني إذ عليسسه أسسسير أنسسا عليسسه, فبينمسسا
بامرأة أنا إذا أسير أنا عليه, فبينما أقم ولم أجبه أسألك, فلم انظرني
محمد, الله, فقالت: يا خلقها زينة كل من وعليها ذراعيها عن حاسرة
بيسست أتيسست حسستى عليهسسا أقسسم ولسسم إليهسسا ألتفسست أسألك, فلسسم انظرني

بهسسا. توثقهسسا النبيسساء كسسانت السستي بالحلقسسة دابسستي المقسسدس, فسسأوثقت
َءخسسر خمسسر بإنسسائين: أحسسدهما السسسلم عليه جبريل أتاني ثم   لبسسن, وال

إنسسك الفطسسرة, أمسسا جبريل: أصبت الخمر, فقال وأبيت اللبن فشربت
جبريل: أكبر, فقال الله أكبر أمتك, فقلت: الله غوت الخمر أخذت لو
داع دعسساني إذا أسسسير أنسسا بينمسسا قال: فقلست ؟ هذا وجهك في أريت ما

عليسسه, قسسال أقسسم ولسسم أجبسسه فلم أسألك انظرني محمد يميني: يا عن
قال س أمتك لتهودت عليه وقفت أو أجبته لو إنك اليهود, أما داعي ذاك

انظرنسسي محمسسد قسسال: يسسا يسسساريِ عسسن داع دعاني إذ أسير أنا فبينما س
لو إنك أما النصارى داعي عليه, قال: ذاك أقم ولم ألتفت فلم أسألك
عسسن حاسرة بامرأة أنا إذا أسير أنا فبينما س قال س أمتك لتنصرت أجبته

أسسسألك انظرني محمد تقول: يا الله خلقها زينة كل من عليها ذراعيها
قمسست أو أجبتهسسا لو إنك الدنيا, أما عليها, قال: تلك أقم ولم أجبها فلم

َءخسسسسسسسرة. علسسسسسسسى السسسسسسسدنيا أمتسسسسسسسك لختسسسسسسسارت عليهسسسسسسسا ال
منسسا واحسسد كسسل المقسسدس, فصسسلى بيسست وجبريل أنا دخلت قال: ثم  

فلسسم آَدم بني أرواح عليه تعرج كانت الذيِ بالمعراج أتيت ركعتين, ثم
بصسسره يشسسق حيسسن الميسست رأيسست أمسسا المعراج من أحسن الخلئق ير

ًا ًا بصسسره يشسسق السماء, فإنما إلى طامح عجبسسه السسسماء إلسسى طامحسس
إسسسماعيل له يقال بملك أنا وجبريل, فإذا أنا بالمعراج, قال: فصعدت

ملسسك كسسل مسسع ملسسك ألف سبعون يديه وبين الدنيا السماء صاحب وهو
ربسسك جنود يعلم وجل: {وما عز الله ملك, قال: قال ألف مائة جنوده

قسسال ؟ هسسذا السسسماء, قيسسل: مسسن بسساب جبريسسل هو} قال: فاستفتح إل
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قسسال: ؟ إليسسه بعسسث قال: محمد. قيل: أوقد ؟ معك جبريل. قيل: ومن

هو صورته, فإذا على وجل عز الله خلقه يوم كهيئته بآدم أنا نعم, فإذا
ونفسسس طيبسسة المسسؤمنين, فيقسسول: روح مسسن ذريته أرواح عليه تعرض
الفجار, فيقول: ذريته أرواح عليه تعرض عليين, ثم في اجعلوها طيبة
أنسسا فسسإذا هنيهسسة سجين, فمضيت في اجعلوها خبيثة ونفس خبيثة روح

عليها أخرى بأخونة أنا أحد, وإذا يقربها ليس مشرح لحم عليها بأخونة
مسسن جبريسسل منهسسا, قلسست: يسسا يسسأكلون أناس عندها وأنتن أروح قد لحم

الحلل, قال: ثم ويتركون الحرام يأتون أمتك من قال: هؤلء ؟ هؤلء
البل, قسسال: فتفتسسح كمشافر مشافرهم بأقوام أنا هنيهة, فإذا مضيت

فسسسمعتهم أسسسافلهم من يخرج الجمر, ثم ذلك من فيلقمون أفواههم
قسسال: هسسؤلء ؟ جبريسسل يا هؤلء فقلت: من وجل عز الله إلى يضجون

ًا اليتسسامى أمسسوال يسسأكلون {السسذين أمتسسك مسسن فسسي يسسأكلون إنمسسا ظلمسس
ًا بطونهم ًا} قسسال: ثسم وسيصسسلون نار أنسا هنيهسة, فسإذا مضسيت سسعير

وجل, قلت: يسسا عز الله إلى يضججن بثديهن, فسمعتهن تعلقن بنساء
أمتسسك. قسسال: ثسسم مسسن الزنسساة قسسال: هسسؤلء ؟ النساء هؤلء من جبريل
أحدهم نهض كلما البيوت أمثال بطونهم بأقوام أنا هنيهة, فإذا مضيت

فرعسسون, آَل سسسابلة علسسى الساعة. قال: وهم لتقم فيقول: اللهم خر
سسس اللسسه إلسسى يضسسجون فسسسمعتهم فتطؤهم, قال السابلة قال: فتجيء

يأكلون {الذين أمتك من قال: هؤلء ؟ هؤلء من جبريل يا قلت س قال
المسسس} مسسن الشسسيطان يتخبطسسه السسذيِ يقسسوم كما إل يقومون ل الربا

اللحسسم جنسسوبهم مسسن يقطسسع بسسأقوام أنسسا هنيهسسة, فسسإذا مضسسيت قال: ثم
أخيسسك, قلسست: يسسا لحسسم مسسن تأكسسل كنسست كما له: كل فيلقمونه, فيقال

اللمسسازون. أمتسسك مسسن الهمسسازون قسسال: هسسؤلء ؟ هسسؤلء مسسن جبريسسل
خلسسق مسسا أحسسسن برجل أنا الثانية, فإذا السماء إلى صعدنا قال: ثم  

علسسى البسسدر ليلسسة كسسالقمر الحسسسن فسسي الناس فضل قد وجل عز الله
يوسسسف أخسسوك قسسال: هسسذا ؟ هسسذا مسسن الكواكب, قلت: ياجبريل سائر

.علسسسسّي فسسسسرد عليسسسسه قسسسسومه, فسسسسسلمت مسسسسن نفسسسسر ومعسسسسه
وعيسسسى بيحيسسى أنسسا فسسإذا الثالثسسة, واسسستفتح السماء إلى صعدنا ثم  

وسسسلما عليهمسسا قومهمسسا, فسسسلمت مسسن نفسسر السلم, ومعهما عليهما
اللسسه رفعسسه قسسد بسسإدريس أنا الرابعة, فإذا السماء إلى صعدنا علّي, ثم

ًا ًا, فسسسسسسسسلمت مكانسسسسسسس .علسسسسسسسّي فسسسسسسسسلم عليسسسسسسسه عليسسسسسسس
لحيته ونصف بهارون أنا فإذا الخامسة السماء إلى صعدنا قال: ثم  

طولهسسا, قلسست: يسسا مسسن سرته تصيب لحيته تكاد سوداء ونصفها بيضاء

542



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
عمسسران بن هارون قومه, هذا في المحبب قال: هذا ؟ هذا من جبريل

.علسسسسّي وسسسسسلم عليسسسسه قسسسسومه, فسسسسسلمت مسسسسن نفسسسسر ومعسسسسه
رجل عمران بن بموسى أنا السادسة, فإذا السماء إلى صعدت ثم  

القميسسص, دون شسسعره لنفسسذ قميصسسان عليه كان الشعر, لو آَدم, كثير
أكرم هذا هذا, بل من الله على أكرم أني الناس يقول: يزعم هو فإذا
موسى أخوك قال: هذا ؟ هذا من جبريل يا مني. قال: قلت الله على

وسسسلم عليسسه قسسومه, فسسسلمت مسسن نفر ومعه السلم عليه عمران بن
علسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسّي.

خليسل إبراهيسم بأبينسا أنسا السسابعة, فسإذا السسماء إلسى صسعدت ثسم  
الرجسسال, قلسست: يسسا كأحسن المعمور البيت إلى ظهره الرحمن, ساند

السسسلم عليسسه الرحمن خليل إبراهيم أبوك قال: هذا ؟ هذا من جبريل
بسسأمتي أنسسا علسسّي. وإذا فسسسلم عليسسه قسسومه, فسسسلمت مسسن نفسسر ومعسه

عليهسسم القراطيسسس, وشسسطر كأنهسسا بيض ثياب عليهم شطرين: شطر
عليهسسم السسذين معسسي المعمسسور, ودخسسل البيت فدخلت س قال رمد ثياب

َءخرون وحجب البيض الثياب علسسى وهسسم السسسود الثياب عليهم الذين ال
ومسسن أنسسا خرجسست المعمور, ثسسم البيت في معي ومن أنا خير, فصليت

معسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسي.
يعودون ل ملك ألف سبعون يوم كل فيه يصلي المعمور والبيت قال  

كسسل المنتهسسى, فسسإذا سسسدرة إلى رفعت القيامة. قال: ثم يوم إلى إليه
لهسسا يقسسال تجسسريِ عيسسن فيهسسا المسسة, وإذا هسسذه تغطسسي تكسساد منها ورقة

َءخر) يقسسال (أحدهما) الكوثر نهران منها فينشق سلسبيل نهسسر لسسه (وال
تسسأخر. ومسسا ذنسسبي مسسن تقسسدم مسسا لسسي فغفسسر فيسسه الرحمسسة, فاغتسسسلت

يسسا أنسست جارية, فقلت: لمن فاستقبلتني الجنة إلى رفعت إني قال  
آَسسسن, وأنهسسار غيسسر ماء من بأنهار حارثة, وإذا بن قالت: لزيد ؟ جارية

مسسن للشسساربين, وأنهسسار لسسذة خمر من طعمه, وأنهار يتغير لم لبن من
ًا, وإذا كالدلء رمانها مصفى, وإذا عسل بختكسسم كأنها بطيرها أنا عظم

لعبسساده أعد قد تعالى الله إن وسلم عليه الله صلى عندها هذه, فقال
سسس بشسسر قلسسب على خطر ول سمعت أذن ول رأت عين ل ما الصالحين

ونقمتسسه, لسسو وزجره الله غضب فيها النار, فإذا علي عرضت ثم س قال
دونسسسي. أغلقسسست ثسسسم لكلتهسسسا والحديسسسد الحجسسسارة فيهسسسا طرحسسست

قسساب وبينسه بيني فكان فتغشاني المنتهى سدرة إلى رفعت إني ثم  
سسس الملئكسسة مسسن ملك منها ورقة كل على وينزل أدنى. قال أو قوسين

عشر, فسسإذا حسنة بكل لك صلة, وقال خمسون علي وفرضت س قال
لسك كتبسست عملتهسسا حسنة, فسسإذا لك كتبت تعملها فلم بالحسنة هممت
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ًا, وإذا شسسيء, فسسإن عليسسك يكتسسب لم تعملها فلم بالسيئة هممت عشر

واحسسسسسسسسسسدة. سسسسسسسسسسسيئة عليسسسسسسسسسسك كتبسسسسسسسسسست عملتهسسسسسسسسسسا
صلة. فقلت: بخمسين ؟ ربك أمرك بم فقال موسى إلى رجعت ثم  

ذلك, تطيق ل أمتك لمتك, فإن التخفيف فاسأله ربك إلى قال: ارجع
عسسن خفسسف رب فقلسست: يسسا ربسسي إلسسى تكفر, فرجعسست تطيقه ل ومتى

ًا عنسسي المم, فوضع أضعف أمتى, فإنها أربعيسسن, فمسسا وجعلهسسا عشسسر
مقسسالته, مثسسل لسسي قسسال عليه أتيت كلما وربي موسى بين أختلف زلت
صسسلوات. بعشر أمرت فقلت ؟ أمرت لي: بم إليه, فقال رجعت حتى
تممسست عنسسدها لمتسسك, فنسساداني التخفيسسف فاسأله ربك إلى ارجع قال

أمثالهسسا. عشسسر حسسسنة بكسسل وأعطيتهسسم عبسساديِ عن وخففت فريضتي
صسسلوات. بخمسسس فقلسست ؟ أمرت فقال: بم موسى إلى رجعت ثم  

لمتسك, التخفيسف شسيء, فاسسأله يسؤوده ل فسإنه ربك إلى قال: ارجع
يخسسبرهم بمكسسة أصسسبح اسسستحييت. ثسسم حسستى ربسسي إلسسى فقلت: رجعت

السسماء, إلسى بسي وعسرج المقدس بيت البارحة أتيت بالعاجيب: إني
قال مما تعجبون هشام: أل ابن يعني جهل أبو وكذا, فقال كذا ورأيت
وأحسسدنا فينسسا أصسسبح المقسسدس, ثسسم بيت البارحة أتى أنه يزعم ؟ محمد

ًا مصعدة مطيته يضرب ًا, فهسسذه ومقفلة شهر شسسهرين مسسسيرة شسسهر
مصسسعديِ فسسي كنسست لما لقريش بعير واحدة, قال: فأخبرتهم ليلة في

عنسسد وجسسدتها رجعسست نفسسرت, فلمسسا وكسسذا, وأنهسسا كسسذا مكان في رأيتها
وكذا, فقسسال كذا وكذا, ومتاعه كذا وبعيره رجل بكل العقبة, وأخبرهم

بسسبيت النسساس أعلسسم منهسسم: أنسسا رجسسل بأشسسياء, فقسسال جهل: يخبرنا أبو
محمسسد يك الجبل, فإن من قربه وهيئته, وكيف بناؤه المقدس, وكيف

ًا ًا يسسك وإن فسأخبركم صادق المشسسرك ذلسسك فسسسأخبركم, فجسساء كاذبسس
بنسساؤه, فأخبرني: كيسسف المقدس ببيت الناس أعلم أنا محمد فقال: يا

صسسلى اللسسه لرسسسول فرفع قال ؟ الجبل من قربه هيئته, وكيف وكيف
إلى أحدنا كنظر إليه مقعده, فنظر من المقدس بيت وسلم عليه الله

كسسذا الجبسسل مسسن وكسسذا, وقربسسه كسسذا وكذا, وهيئته كذا بيته, قال: بناؤه
َءخر: صدقت, فرجع وكذا, فقال قال فيما محمد فقال: صدق إليهم ال

ًا أو الكلم. هسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسذا مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسن نحسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسو
عبسسد بسسن محمسسد عسسن بطسسوله جريسسر بسسن جعفر أبو المام رواه وكذا  

العبسسديِ, وعسسن هسسارون أبسسي عن معمر عن ثور بن محمد العلى, عن
العبسسديِ هسسارون أبي معمر, عن عن الرزاق عبد عن يحيى بن الحسن

ًا به. ورواه عسسن القاسسسم بسسن روح حسسدثني إسحاق ابن حديث من أيض
عسسن أبيسسه عن حاتم أبي ابن المتقدم, ورواه سياقه نحو به هارون أبي
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الصسسمد, عسسن عبسسد بن العزيز عبد الصمد عبد أبي عبدة, عن بن أحمد
طويسسل بسسسياق الخسسدريِ, فسسذكره سسسعيد أبسسي عسسن العبديِ هارون أبي

النكسسارة. مسسن فيسسه وما غرابته على غيره ساقه مما أنيق, أجود حسن
ًا البيهقي ذكره ثم وهشسسيم الحسسداني قيسسس بسسن نسسوح روايسسة مسسن أيضسس

مضسسعف وهسسو جوين بن عمارة واسمه العبديِ هارون أبي عن ومعمر
لغيسسره, ولمسسا الشسسواهد من فيه لما ههنا حديثه سقنا الئمة, وإنما عند

الرحمسسن, عبسسد بسسن إسسسماعيل عثمسسان أبو المام البيهقي: أخبرنا رواه
بسسن حامسسد أبسسو البزار, حسسدثنا إبراهيم بن محمد بن أحمد نعيم أبو أنبأنا

النسسوم في قال: رأيت حكيم أبي بن يزيد الزهر, حدثنا أبو بلل, حدثنا
مسسن اللسسه, رجسسل رسسسول قلسست: يسسا وسسسلم عليه الله صلى الله رسول
بسسأس «ل اللسسه رسسسول به. فقسسال بأس ل الثوريِ سفيان له يقال أمتك

يسسا عنسسك الخسسدريِ سسسعيد أبسسي عسسن العبسسديِ هارون أبي عن به» حدثنا
بالحسسديث السماء, فحدثته في رأيت بك, قلت أسريِ ليلة الله رسول
ًا إن الله رسول له: يا «نعم» فقلت لي فقال يحسسدثون أمتسسك من ناس
القصسساص». حسسديث «ذلسسك لسسي قسسال ؟ بعجسسائب السسسرى فسسي عنسسك

)أوس بسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسن شسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسداد روايسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة(
إسحاق حدثنا الترمذيِ إسماعيل بن محمد إسماعيل أبو المام قال  

عن الحارث بن عمرو حدثنا الزبيديِ الضحاك بن العلء بن إبراهيم بن
الزبيسسديِ عسسامر بسسن الوليسسد بسسن محمد عن الشعريِ سالم بن الله عبد

أوس بسسن شسسداد حسسدثنا نفير بن جبير عن الرحمن عبد بن الوليد حدثنا
لصسسحابي «صسسليت قسسال ؟ بسسك أسسسريِ كيسسف اللسسه رسول يا قال: قلنا

ًا بمكة العتمة صلة أو أبيسسض بدابسسة السسسلم عليسسه جبريل فأتاني معتم
علسسّي فاستصسسعب اركسسب فقسسال البغسسل ودون الحمسسار فوق بيضاء قال

حيسسث حافرهسسا يقسسع بنسسا تهويِ فانطلقت عليها حملني ثم بأذنها فرازها
ًا بلغنا حتى طرفها انتهى فصسسليت صسسل فقسسال فأنزلني نخل ذات أرض

بيثرب صليت أعلم, قال الله قلت ؟ صليت أين أتدريِ فقال ركبت ثم
بطيبسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة. صسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسليت

ًا بلغنا ثم طرفها منتهى عند حافرها يقع بنا تهويِ فانطلقت   قال أرض
قلسست ؟ صسسليت أيسسن أتسسدريِ فقسسال ركبنا ثم فصليت صل قال ثم انزل
تهسسويِ انطلقسست موسى, ثسسم شجرة عند بمدين صليت أعلم, قال الله
ًا بلغنا ثم طرفها أدرك حيث حافرها يقع بنا فقسسال قصور لنا بدت أرض

؟ صسليت أيسسن أتسسدريِ فقسسال ركبنسسا ثم فصليت صل فقال فنزلت انزل
ابسسن المسسسيح عيسسسى ولد حيث لحم ببيت صليت أعلم, قال الله قلت
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قبلسة فسأتى اليمسساني بابهسا مسن المدينة دخلنا حتى بي انطلق ثم مريم

الشسسمس فيه تميل باب من المسجد ودخلنا دابته فيه فربط المسجد
أشد العطش من وأخذني الله شاء حيث المسجد من فصليت والقمر

َءخر وفي لبن أحدهما في بإنائين فأتيت أخذني ما إلسسي أرسل عسل ال
ًا بهما اللبسسن فأخسسذت وجسسل عسسز اللسسه هسسداني ثسسم بينهمسسا فعدلت جميع

لسسه مثسسواة على متكىء شيخ يديِ وبين جبيني به قرعت حتى فشربت
ليهسسسسسسسسدى. إنسسسسسسسه الفطسسسسسسسرة صسسسسسسساحبك أخسسسسسسسسذ فقسسسسسسسال

تنكشف جهنم فإذا المدينة فيه الذيِ الواديِ أتينا حتى بي انطلق ثم  
مثسسل وجسسدتها قال ؟ وجدتها كيف الله رسول يا قلت الروابي مثل عن

وكسسذا كسسذا بمكسسان لقريسسش بعير فمررنا بي انصرف ثم السخنة الحمة
ًا أضلوا قد هسذا بعضسهم فقال عليهم فسلمت فلن جمعه قد لهم بعير

رضسسي بكر أبو فأتاني بمكة الصبح قبل أصحابي أتيت ثم محمد صوت
فسسي التمسسستك فقسسد الليلسسة كنسست أيسسن اللسسه رسسسول يسسا فقسسال عنه الله

يسسا الليلسسة, فقسسال المقسسدس بيسست مسسن أتيت أني علمت مظانك, فقال
كسسأني صسسراط لسسي ففتسسح لي, قال فصفه شهر مسيرة إنه الله رسول

لرسول أنك أشهد بكر أبو به, فقال أنبأته إل شيء عن يسألني ل إليه
بيسست أتسسى أنه يزعم كبشة أبي ابن إلى انظروا المشركون الله, وقال

بعيسسر مسسررت أنسسي لكم أقول ما آَية من إن فقال الليلة, قال المقدس
ًا أضسسلوا وقسسد وكسسذا كسسذا مكسسان فسسي لكم وإن فلن فجمعسسه لهسسم بعيسسر

جمسسل يقسسدمهم وكسسذا كذا يوم ويأتونكم بكذا ثم بكذا ينزلون مسيرهم
سسسسسسسسسوداوان. وغراراتسسسسسسسسان أسسسسسسسسسود مسسسسسسسسسح عليسسسسسسسسه آَدم
ًا كان حين ينظرون الناس أشرف قد اليوم ذلك كان فلما   مسسن قريب

وصسسفه السسذيِ الجمسسل ذلسسك يقسسدمهم العيسسر أقبلسست حسستى النهسسار نصف
طريقيسسن مسسن السسبيهقي رواه وسلم. هكسسذا عليه الله صلى الله رسول

صسسحيح, إسسسناد هسسذا تمسسامه بعد قال ثم به الترمذيِ إسماعيل أبي عن
ًا ذلك وروى اللسسه شاء إن ذلك من نذكر ونحن غيره أحاديث من مفرق

الحسسديث, لهذا كالشاهد السراء في كثيرة أحاديث ساق ثم حضرنا ما
عبسسد أبسسو المسسام بطسسوله أوس بسسن شسسداد عسسن الحسسديث هسسذا روى وقد

بن إبراهيم بن إسحاق عن أبيه عن تفسيره في حاتم أبي بن الرحمن
عن المرويِ الحديث أعني الحديث هذا أن شك به, ول الزبيديِ العلء
ذكسسره كمسسا صسسحيح هسسو مسسا منهسسا أشسسياء علسسى مشتمل أوس بن شداد

الصسسديق لحسسم. وسسسؤال بيسست فسسي كالصلة منكر هو ما ومنها البيهقي
أعلسسسسم. واللسسسسه ذلسسسسك وغيسسسسر المقسسسسدس بيسسسست نعسسسست عسسسسن
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)عنهمسسسسسا اللسسسسسه رضسسسسسي عبسسسسساس بسسسسسن اللسسسسسه عبسسسسسد روايسسسسسة(

قسسابوس عن جرير محمد, حدثنا بن عثمان أحمد: حدثنا المام قال  
صسسلى اللسسه برسسسول أسسسريِ قال: ليلة عباس ابن قال: حدثنا أبيه عن
ًا جانبها في فسمع الجنة وسلم, دخل عليه الله جبريل فقال: يا وخش
وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى النبي المؤذن, فقال بلل قال: هذا ؟ هذا ما

وكسسذا» قسسال: فلقيسسه كسسذا له رأيت بلل أفلح «قد الناس إلى جاء حين
ًا به السلم, فرحب عليه موسى المي, قال: وهسسو بالنبي قال: مرحب

يسسا هسسذا فوقهما, فقال: من أو أذنيه مع شعره طويل, سبط آَدم رجل
متهيسسب جليسسل شسسيخ فلقيسسه موسى, قال: فمضسسى قال: هذا ؟ جبريل
؟ جبريسسل يسسا هسسذا عليه, قال: من يسلم عليه, وكلهم وسلم به فرحب

يسسأكلون قسسوم فسسإذا النسسار فسسي ونظسسر سسس قسسال سسس إبراهيم أبوك قال: هذا
لحسسوم يسسأكلون السسذين هسسؤلء قسسال ؟ جبريل يا هؤلء الجيف, قال: من

ً الناس, ورأى ًا أزرق أحمر رجل قسال: ؟ جبريسسل يسا هسذا قال: مسن جد
وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى الله رسول أتى فلما س قال س الناقة عاقر هذا

معسسه, فلمسسا يصلون أجمعون النبيون فإذا يصلي المسجدالقصى, قام
َءخسسر اليمين عن أحدهما بقدحين جيء انصرف الشسسمال, فسسي عسسن وال
َءخر وفي لبن أحدهما السسذيِ منسسه, فقسسال فشسسرب اللبسسن عسل,فأخذ ال

يخرجسسوه. صسسحيح, ولسسم الفطسسرة, إسسسناد القسسدح: أصسسبت معسسه كسسان
زيد, أبو ثابت حسن, حدثنا أحمد: حدثنا المام قال أخرى) س طريق(  

اللسسه برسسسول قال: أسريِ عباس ابن عن عكرمة هلل, حدثني حدثنا
فحسسدثهم ليلتسسه مسسن جسساء المقدس, ثم بيت إلى وسلم عليه الله صلى

نصسسدق ل الناس: نحن وبعيرهم, فقال المقدس بيت وبعلمة بمسيره
ًا ًا يقول, فارتدوا بما محمد جهسسل, أبسسي مسسع رقسسابهم الله فضرب كفار
ًا الزقسسوم, هسساتوا بشسسجرة محمسسد جهسسل: يخوفنسسا أبو وقال ًا تمسسر وزبسسد

وعيسى منام برؤيا ليس عين رؤيا صورته في الدجال فتزقموا, ورأى
السسدجال عسسن وسسسلم عليسسه اللسه صلى النبي وإبراهيم, وسئل وموسى

ًا «رأيته فقال ًا, إحسسدى أقمر فيلماني كسسوكب كأنهسسا قائمسسة عينيسسه هجانسس
السسسلم عليسسه عيسسسى شسسجرة, ورأيسست أغصان رأسه شعر دريِ, كأن

عليسسه موسى الخلق, ورأيت البصر, ومبطن حديد الرأس أبيض, جعد
إبراهيسسم إلسسى الخلق, ونظرت الشعر, شديد آَدم, كثير أسحم السلم

كسسأنه حسستى منسسي إليسسه نظسسرت إل منه أرب إلى أنظر فلم السلم عليه
عليسسه» ورواه مالسسك, فسسسلمت علسسى جبريسسل: سسسلم صسساحبكم, قسسال

بسسه, وهسسو خبسساب ابن هلل, وهو عن ثابت زيد أبي حديث من النسائي
صسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسحيح. إسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسناد
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أبسو الحسافظ, أنبأنسا الله عبد أبو البيهقي: أنبأنا أخرى) قال طريق(  
محمسسد, بسسن الحسسسين الحسن, حسسدثنا بن إسحاق الشافعي, أنبأنا بكر

نسسبيكم عسسم ابسسن قسسال: حسسدثنا العاليسسة أبسسي عن قتادة عن شيبان حدثنا
رسسول قسال: قسال عنهما الله رضي عباس ابن وسلم عليه الله صلى
عمسسران بن موسى بي أسريِ ليلة وسلم: «رأيت عليه الله صلى الله

ً ً رجل ًا, كأنه طوال مريسسم بسسن عيسسسى شسسنوءة, ورأيسست رجال من جعد
الرأس» وأرى سبط والبياض الحمرة إلى الخلق مربوع السلم عليه
ًا تكسسن إياه, قسسال: {فل الله أراهن آَيات في والدجال جهنم خازن مالك

عليسسه الله صلى الله نبي أن يفسرها قتادة لقائه} فكان من مرية في
إسسسرائيل} لبنسسي هسسدى {وجعلنسساه السلم عليه موسى لقي قد وسلم

الصسسحيح في مسلم إسرائيل, رواه لبني هدى موسى الله قال: جعل
مسسن شسسيبان, وأخرجسساه محمسسد, عسسن بسسن يونس عن حميد بن عبد عن

ًا. قتسسسسسسسسسسادة عسسسسسسسسسسن شسسسسسسسسسسعبة حسسسسسسسسسسديث مختصسسسسسسسسسسر
عبدان, أنبأنا بن أحمد بن علي البيهقي: أخبرنا أخرى) وقال طريق(  

قسسال: حسسدثنا عفان المعدل, حدثنا دبيس الصفار, حدثنا عبيد بن أحمد
ابسسن جسسبير, عسسن بسسن سسعيد عن السائب بن عطاء عن سلمة بن حماد

بسسي أسسسريِ وسلم: «لما عليه الله صلى الله رسول قال: قال عباس
بنسست قسسالوا: ماشسسطة ؟ الرائحة هذه فقلت: ما, طيبة رائحة بي مرت

الله, فقسسالت فقالت: باسم يدها من المشط وأولدها, سقط فرعون
غيسسر رب أولسسك أبيسسك, قسسالت ورب وربك ربي أبي, قالت فرعون بنت
الله.. قال: فدعاها, فقال: ألك أبيك ورب وربك ربي نعم قالت ؟ أبي
مسسن بنقرة فأمر وجل. قال عز الله وربك ربي نعم قالت ؟ غيريِ رب

حاجسسة, إليسسك لي فيها, قالت: إن تلقى أن بها أمر ثم نحاس, فأحميت
موضسسع, قسسال: في ولديِ وعظام عظامي قالت: تجمع ؟ هي قال: ما

ًا فسسألقوا بهم الحق, قال: فأمر من علينا لك لما لك ذاك ًا واحسسد واحسسد
ًا بلغ حتى علسسى تقاعسسسي, فإنسسك ول قعسسي أمسسه فيهم, فقال: يا رضيع

يوسسسف وشساهد صسسغار: هسسذا وهم المهد في أربعة الحق, قال: وتكلم
به, ولسسم بأس ل السلم. إسناد عليه مريم بن وعيسى جريج وصاحب

يخرجسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسوه.
ًا: حدثنا أحمد المام أخرى) قال طريق(   وروح جعفر بن محمد أيض

قسسال: عباس ابن عن أوفى بن زرارة عن عوف قال: حدثنا المعين بن
بسسي, أسسسريِ ليلسسة كسسان وسسسلم: «لمسسا عليه الله صلى الله رسول قال

ً مكسسذبي» فقعسسد النسساس أن وعرفسست فظعسست بمكة فأصحبت معسستزل
ًا, فمر ه فقسال إليسه جلسس حستى جهسل, فجساء أبسو عسدوالله به حزين ل
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عليه الله صلى الله رسول له فقال شيء من كان كالمستهزىء: هل

الليلة», قال: إلى بي أسريِ قال: «إني ؟ هو «نعم» قال: وما وسلم
؟ ظهرانينسسا بيسسن أصسسبحت المقدس» قسسال: ثسسم بيت قال: «إلى ؟ أين
دعسسا إن الحسسديث يجحسسد أن مخافسسة يكذبه أن ير فلم «نعم», قال قال

؟ حسسدثتني بمسسا أتحسسدثهم قومسسك دعسسوت إن إليه, فقسسال: أرأيسست قومه
بنسسي معشسسر «نعم» فقال: يا وسلم عليه الله صلى الله رسول فقال
ال: فانفضست بن كعب ه لؤيِ, ق جلسسوا حستى وجساؤوا المجسالس إلي

اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول حدثتني, فقال بما قومك إليهما, قال: حدث
«إلسسى قسسال ؟ أيسسن الليلة» فقسسالوا: إلسسى بي أسريِ وسلم: «إني عليه
«نعسسم». قسسال قال ؟ ظهرانينا بين أصبحت المقدس». قالوا: ثم بيت
ًا رأسسسه علسسى يسسده واضسسع بيسسن ومن مصفق بين فمن للكسسذب, متعجبسس

ذلك إلى سافر قد من وفيهم ؟ المسجد لنا تنعت أن قالوا: وتستطيع
«فمسسا وسسسلم عليسسه اللسسه صلى الله رسول المسجد, فقال ورأى البلد
وأنسسا بالمسسسجد فجيسسء قسسال النعت بعض علّي التبس حتى أنعت زلت
قسسال إليه أنظر وأنا فنعته عقال أو عقيل دار دون وضع حتى إليه أنظر
لقسسد فوالله النعت القوم: أما فقال قال أحفظه لم نعت هذا مع وكان

وهسسو جميلسسة أبسسي بسسن عوف حديث من النسائي فيه» وأخرجه أصاب
عسسن وهسسوذة شسسميل بن النضر حديث من البيهقي به, ورواه العرابي
الثقسسسات. الئمسسسة أحسسسد العرابسسسي جميلسسسة أبسسسي ابسسسن وهسسسو عسسسوف

)عنسسسسسه اللسسسسسه رضسسسسسي مسسسسسسعود بسسسسسن اللسسسسسه عبسسسسسد روايسسسسسة(
أبو الحافظ, حدثنا الله عبد أبو البيهقي: أخبرنا بكر أبو الحافظ قال  

بن يوسف خزيمة, حدثنا بن السريِ يعقوب, حدثنا بن محمد الله عبد
بسسن الزبيسسر عسسن مغسسول بسسن مالسسك عسسن نمير بن الله عبد بهلول, حدثنا

بسسن اللسسه عبسسد الهمسسداني, عسسن مسسرة عسسن مصرف بن طلحة عن عديِ
فسسانتهى وسسسلم عليسسه اللسسه صلى الله برسول أسريِ قال: لما مسعود

يصعد ما ينتهي السادسة, وإليها السماء في وهي المنتهى سدرة إلى
يقبسسض حسستى فوقهسسا مسسن به يهبط ما ينتهي منها, وإليها يقبض حتى به

ذهسسب, مسسن فسسراش يغشسسى} قسسال: غشسسيها مسسا السسسدرة يغشسسى {إذ
وخواتيم الخمس الصلوات وسلم عليه الله صلى الله رسول وأعطي
ًا بسسالله يشسسرك ل لمسسن البقسسرة, وغفسسر سسسورة يعنسسي المقحمسسات شسسيئ

الكبسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسائر.
بن وزهير نمير بن الله عبد بن محمد عن صحيحه في مسلم ورواه  

السسذيِ وهسسذا السسبيهقي قسسال به, ثم نمير بن الله عبد عن حرب, كلهما
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أنسسس رواه المعراج, وقد حديث من طرف مسعود بن الله عبد ذكره

لم, ثسم عليسه الله صلى النبي عن صعصعة بن مالك عن مالك بن وس
ً مرة رواه وسلم, ثم عليه الله صلى النبي ذرعن أبي عن مسسن مرسل
تقسسدم, قلسست: كمسسا الثلثة الحاديث ساق البيهقي إن ذكرهما, ثم دون
فيمسسا غرابسسة, وذلسسك هذا, وفيسسه من بأبسط مسعود ابن عن رويِ وقد
معاويسسة بسسن مروان المشهور: حدثنا جزئه في عرفة ابن الحسن رواه
قسسال: كنسسا الجنسسبي ظبيسسان أبسسو النهمسسي, حسسدثنا الله عبد بن قتادة عن

ًا بسسن مسسسعود, ومحمسسد ابسسن يعنسسي اللسسه عبد بن عبيدة أبي عند جلوس
عبيسسدة: لبي سعد بن محمد جالسان, فقال وهما وقاص أبي بن سعد
أبسسو وسسسلم, فقسسال عليسسه الله صلى بمحمد أسريِ ليلة أبيك عن حدثنا

أن قبسسل سسسألتني محمسسد: لسسو أبيك, فقسسال عن أنت حدثنا بل عبيدة: ل
سسسئل, كمسسا أبيه عن يعني يحدث عبيدة أبو فأنشأ لفعلت, قال أسألك

عليسسه جبريسسل وسسسلم: «أتسساني عليسسه اللسسه صلى الله رسول قال: قال
يهويِ انطلق ثم عليه البغل, فحملني ودون الحمار فوق بدابة السلم

يسسداه اسسستوت هبط يديه, وإذا كذلك رجله استوت عقبة صعد كلما بنا
أزد رجسسال مسسن كسسأنه آَدم سسسبط طسسوال برجسسل مررنسسا رجليه, حتى مع

فسلمنا إليه وفضلته, قال: فدفعنا أكرمته يقول صوته شنوءة, فيرفع
أحمسسد, قسسال: هسسذا ؟ جبريسسل يا معك هذا السلم, فقال, من فرد عليه
ًا قال لمتسسه, ونصسسح ربسسه رسسسالة بلسسغ الذيِ العربي المي بالنبي مرحب
عمران. بن موسى هذا قال ؟ جبريل يا هذا من فقلت اندفعنا ثم قال
على صوته فيك, قلت: ويرفع ربه يعاتب قال ؟ يعاتب ومن قلت قال
مررنسسا حسستى انسسدفعنا حدته. قسسال: ثسسم له عرف قد الله قال: إن ؟ ربه

لسسي وعيسساله, قسسال: فقسسال شسسيخ السسسرج, تحتهسسا ثمرهسسا كسسأن بشسسجرة
فسسرد عليسسه فسسسلمنا إليسسه إبراهيسسم, فسسدفعنا أبيسسك إلسسى جبريسسل: اعمسسد
أحمد, ابنك قال: هذا ؟ جبريل يا معك هذا إبراهيم: من السلم, فقال

ًا قال: فقال لمتسسه, يسسا ربه, ونصح رسالة بلغ الذيِ المي بالنبي مرحب
وأضسسعفها, فسسإن المسسم آَخسسر أمتسسك الليلسسة, وإن ربسسك لق إنسسك بنسسي

فافعسسسسل. أمتسسسسك فسسسسي جلهسسسسا أو حاجتسسسسك تكسسسسون أن اسسسسستطعت
فربطت القصى, فنزلت المسجد إلى انتهينا حتى اندفعنا قال: ثم  

بهسسا, تربط النبياء كانت التي المسجد باب في التي الحقلة في الدابة
وسساجد, قسال: وراكع قائم بين من النبيين فعرفت المسجد دخلت ثم
فشسسربت, فضسسرب اللبسسن ولبسسن, فأخسسذت عسل من بكأسين أتيت ثم

محمسسد, قسسال: ورب الفطرة وقال: أصبت منكبي السلم عليه جبريل
غريب, ولسسم فأقبلنا» إسناد انصرفنا فأممتهم, ثم الصلة أقيمت «ثم
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ابتسسداء, ثسسم السلم عليه عنه النبياء سؤال الغرائب من يخرجوه, فيه

أن تقسسدم كمسسا الصسسحاح فسسي انصسسرافه, والمشسسهور بعسسد عنهسسم سؤاله
ً بهسم يعلمسه كان جبريل ه معرفسة, وفيسه سسلم عليهسم ليسسلم أول أن
القصى, والصسسحيح المسجد دخوله قبل السلم عليهم بالنبياء اجتمع

ًا المقسسدس بيسست إلسسى نسسزل السموات, ثسسم في بهم اجتمع إنما أنه ثانيسس
ًا وكر البراق ركب أنه فيه, ثم بهم معه. وصلى وهم مكسسة, إلسسى راجعسس

أعلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم. واللسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه
عسسن العسسوام هشيم, حسسدثنا أحمد: حدثنا المام أخرى) قال طريق(  

صسسلى النبي عن مسعود ابن عفازة, عن بن مؤثر عن سحيم بن جبلة
وعيسسسى وموسى إبراهيم بي أسريِ ليلة «لقيت قال وسلم عليه الله

إبراهيم إلى أمرهم الساعة, قال: فردوا أمر السلم, فتذاكروا عليهم
فقسسال: موسسسى إلى أمرهم بها, فردوا لي علم ل: السلم, فقال عليه

يعلسسم فل أوحيتهسسا عيسى, فقال: مسسا إلى أمرهم بها, فردوا لي علم ل
خارج, قسسال: الدجال أن ربي إلي عهد وجل, وفيما عز الله إل أحد بها

اللسسه الرصاص, قال: فيهلكه يذوب كما ذاب رآَني فإذا قضيبان ومعي
ًا تحسستي إن مسسلم يقسول: يسسا والشسجر الحجسسر إن حتى رآَني إذا كسافر

بلدهسسم إلسسى النسساس يرجسسع ثسسم اللسسه فسساقتله, قسسال: فيهلكهسسم فتعسسال
حسسدب كل من ومأجوج, وهم يأجوج يخرج ذلك وأوطانهم, قال: فعند

يمسسرون أهلكسسوه, ول إل شيء على يأتون فل بلدهم فيطأون ينسلون
اللسسه فأدعو فيشكونهم إلي الناس يرجع شربوه, قال: ثم إل ماء على

تنتسسن, ريحهم, أيِ نتن من الرض تجريِ حتى ويميتهم فيهلكهم عليهم
البحسسر, فسسي يقذفهم حتى أجسادهم فيجترف المطر الله قال: فينزل

المتسسم كالحامل الساعة أن كذلك كان إذا ذلك أن ربي إلي عهد ففيما
ً بولدتهسسسسسا تفجسسسسسؤهم مسسسسستى أهلهسسسسسا يسسسسسدريِ ل ًا. أو ليل نهسسسسسار

بسن العسوام هسارون, عسن بسسن يزيد عن بندار عن ماجه ابن وأخرجه  
الثمسسالي, قسسرظ بن الله عبد أخي قرط بن الرحمن عبد رواية حوشب

الرملة, مسجد مؤذن بن ميمون مسكين منصور: حدثنا بن سعيد قال
صلى الله رسول أن قرط بن الرحمن عبد عن رويم بن عروة حدثني

المسسسجد إلسسى الحسسرام المسسسجد مسسن بسسه أسسسريِ ليلة وسلم عليه الله
عسسن وميكائيسسل يمينسسه عسسن والمقسسام, جبريسسل زمسسزم بيسسن من القصى

قسسال: سسسمعت رجع العلى, فلما السموات بلغ حتى به يساره, فطارا
ًا العلى السموات كثير, سبحت تسبيح مع العلى السموات في تسبيح

العلسسى العلسسي سبحان عل بما العلو ذيِ من مشفقات المهابة ذيِ من
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السورة هذه من تعالى قوله عند الحديث ههنا وتعالى. ونذكر سبحانه

َءيسسسسسسسسسسة السسسسسسسسسسسموات لسسسسسسسسسسه {تسسسسسسسسسسسبح .السسسسسسسسسسسبع} ال

)عنسسسسسسه اللسسسسسسه رضسسسسسسي الخطسسسسسساب بسسسسسسن عمسسسسسسر روايسسسسسسة(
عسسن سلمة بن حماد عامر, حدثنا بن أسود أحمد: حدثنا المام قال  
بسسن عمسسر أن شسسعيب وأبسسي مريسسم وأبسسي آَدم بسسن عبيد سنان, عن أبي

قسسال: المقسسدس بيت فتح بالجابية, فذكر كان عنه الله رضي الخطاب
آَدم, قسسال: سسسمعت بسسن عبيسسد عسسن سسسنان أبو سلمة: فحدثني أبو قال
أخسسذت فقال: إن ؟ أصلي أن ترى أين: لكعب يقول الخطاب بن عمر
عمر يديك, فقال بين كلها القدس الصخرة, فكانت خلف صليت عني

حيسسث أصسسلي اليهوديسسة, ولكسسن عنسسه: ضسساهيت الله رضي الخطاب بن
فصلى, ثم القبلة إلى وسلم, فتقدم عليه الله صلى الله رسول صلى
النسساس, فلسسم ردائسسه, وكنسسس فسسي الكناسسسة وكنسسس رداءه فبسط جاء

ًا الصخرة يعظم كعسسب أشسسار كمسسا يديه بين وهي وراءها يصلي تعظيم
اللسسه مسسن قبلتهسسم, ولكسسن جعلوها حتى يعظمونها قوم من وهو الحبار

أميسسر لسسه بسسذلك, قسسال أشار لما الحق, ولهذا إلى فهديِ بالسلم عليه
كانوا الذين النصارى إهانة أهانها ول اليهودية عمر: ضاهيت المؤمنين

الذى عنهسسا أمسساط اليهسسود, ولكسسن قبلسة أنها أجل من مزبلة جعلوها قد
عن مسلم صحيح في جاء بما شبيه بردائه. وهذا الكناسة عنها وكنس

وسسلم: «ل عليسسه اللسسه صسسلى اللسه رسول قال: قال الغنويِ مرثد أبي
إليهسسسسسسسسسا». تصسسسسسسسسسلوا ول القبسسسسسسسسسور علسسسسسسسسسى تجلسسسسسسسسسسوا

ًا مطولسسسسة وهسسسسي هريسسسسرة أبسسسسي روايسسسسة( )غرابسسسسة وفيهسسسسا جسسسسد
علي سبحان: حدثنا سورة تفسير في جرير بن جعفر أبو المام قال  

أنسسس, بسسن الربيسسع عسسن السسرازيِ جعفر أبو حدثنا حجاج سهل, حدثنا بن
جعفر, فسسي أبو غيره, شك أو هريرة أبي عن الرياحي العالية أبي عن

َءية, قسسال: جسساء بعبده أسرى الذيِ {سبحان وجل عز الله قول ليلً} ال
جبريسسل ميكائيل, فقسسال ومعه وسلم عليه الله صلى النبي إلى جبريل

لسسه وأشسسرح قلبه له أطهر كيما زمزم ماء من بطست لميكائيل: ائتني
ه عسن صسدره, قسال: فشسق له بطن ه مسرات, واختلسف ثلث فغس إلي

كسان مسسا فنسزع صسدره زمزم, فشسرح ماء من طساس بثلث ميكائيل
ًا غل, ومله من فيه ًا علم ًا وحلمس ًا وإيمانس ًا, وختسم ويقينس بيسن وإسسلم

منتهسسى منه خطوة كل عليه فحمله بفرس أتاه النبوة, ثم بخاتم كتفيه
السسسلم, عليهما جبريل معه وسار بصره, قال: فسار أقصى أو بصره
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يسسوم, كلمسا فسي ويحصسسدون يسسوم فسي يزرعسسون قسسوم على قال: فأتى

ما جبريل «يا وسلم عليه الله صلى النبي كان, فقال كما عاد حصدوا
الحسسسنة لهسسم تضسساعف الله سبيل في المجاهدون ؟» قال: هؤلء هذا

الرازقين, خير وهو يخلفه فهو شيء من أنفقوا ضعف, وما بسبعمائة
كمسا عسادت رضسخت بالصخر, كلمسسا رؤوسهم ترضخ قوم على أتى ثم

؟» جبريسسل يسسا هسسؤلء «مسسا شسسيء, فقسسال ذلك من عنهم يفتر ول كانت
علسسى أتى المكتوبة, ثم الصلة عن رؤوسهم تتثاقل الذين قال: هؤلء

تسسسرح كمسسا رقسساع, يسسسرحون أدبسسارهم وعلى رقاع أقبالهم على قوم
وحجارتها, قسسال جهنم ورضف والزقوم الضريع والنعم, ويأكلون البل
أمسسوالهم صسسدقات يؤدون ل الذيِ ؟» قال: هؤلء جبريل يا هؤلء «فما

ًا, وما تعالى الله ظلمهم وما قسسوم علسسى أتى ثم للعبيد بظلم الله شيئ
خسسبيث, فجعلسسوا قسسدر فسسي نيسسء ولحسسم قدر في نضيج لحم أيديهم بين

الطيب, فقال: «مسسا النضيج ويدعون الخبيث النيء اللحم من يأكلون
المسسرأة عنسسده تكسسون أمتسسك مسسن الرجسسل هذا ؟» فقال جبريل يا هؤلء

يصسسبح, والمسسرأة حتى عندها فيبيت خبيثة امرأة الطيبة, فيأتي الحلل
ً زوجها عند من تقوم ًا حلل ً فتسسأتي طيب ًا رجل حسستى معسسه فتسسبيت خبيثسس

شقته إل ثوب بها يمر ل الطريق على خشبة على أتى تصبح, قال: ثم
أقسسوام مثسسل ؟» قال: هذا جبريل يا هذا خرقته, قال: «ما إل شيء ول

بكسسل تقعسسدوا {ول تل فيقطعونهسسا, ثسسم الطريسسق علسسى يقعسسدون أمتسسك
َءية, قال: ثسسم توعدون صراط جمسسع قسسد رجسسل علسسى أتسسى وتصدون} ال
يسسا هسسذا عليهسسا, فقسسال: «مسسا يزيد وهو حملها يستطيع ل عظيمة حزمة
يقدر ل للناس أمانات عليه يكون أمتك من الرجل هذا ؟» قال جبريل

تقسسرض قسسوم علسسى أتسسى عليهسسا, ثسسم يحمسسل أن يريسسد وهسسو أدائهسسا على
كانت كما عادت قرضت حديد, كلما من بمقاريض وشفاههم ألسنتهم

؟» فقسسال: جبريسسل يسسا هسسذا شسسيء, فقسسال: «مسسا ذلك من عنهم يفتر ل
عظيسسم, ثسسور منسسه يخسسرج صغير جحر على أتى الفتنة, ثم خطباء هؤلء
هذا يستطيع, فقال: «ما فل خرج حيث من يرجع أن يريد الثور فجعل

عليهسا ينسدم ثسم العظيمة بالكلمة يتكلم الرجل هذا ؟» فقال جبريل يا
يردهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا. أن يسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسستطيع فل
ًا فوجد واد على أتى ثم   ًا, وسسسمع مسك وريح باردة طيبة ريح صسسوت

المسسسك, ومسسا هسسذا الباردة, وما الطيبة الريح هذه «ما جبريل يا فقال
وعدتني بما ائتني رب تقول: يا الجنة صوت ؟» قال: هذا الصوت هذا
ولؤلسسؤيِ, وسندسي, وعبقريِ وإستبرقي, وحريريِ غرفي كثرت فقد

وأكؤسسسي, وأبسساريقي وصسسحافي وذهسسبي, وأكسسوابي وفضسستي ومرجاني
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كسسل وعسسدتني, فقسسال: لسسك بما وخمريِ, فائتني ولبني ومائي وعسلي

وعمسسل  وبرسسسلي بسسي آَمسسن ومؤمنسسة, ومسسن ومسسؤمن ومسسسلمة مسلم
ًا ًا, ولم بي يشرك ولم صالح ًا, ومن دوني من يتخذ شيئ خشسسيني أنداد

توكسسل جزيتسسه, ومسسن أقرضسسني أعطيتسسه, ومسسن سألني آَمن, ومن فهو
أفلسسح الميعسساد, وقسسد أخلسسف ل أنسسا إل إلسسه ل اللسسه أنسسا كفيتسسه, إنسسي علّي

رضسسسيت. الخسسسالقين, قسسسالت: قسسسد أحسسسسن اللسسسه تبسسسارك المؤمنسسسون
ًا فسمع واد على أتى قال: ثم   ًا صوت ًا ووجد منكر خبيثة, فقال: ريح

تقسسول: جهنسسم صوت ؟» فقال: هذا الصوت هذا وما جبريل يا هذا «ما
وسسسعيريِ, سلسسسلي, وأغللسسي كسسثرت فقسسد وعسسدتني بما ائتني رب يا

حسسريِ, واشسستد قعريِ بعد وعذابي, وقد وغساقي وحميمي, وضريعي
وكسسافرة, ومشسسركة, وكسسافر مشرك كل لك: وعدتني, قال بما فائتني

الحسسساب, قسالت: قسد بيسسوم يسسؤمن ل جبسار وخبيثسسة, وكسل خبيث وكل
.رضسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسيت

إلسسى فرسسسه فربسسط فنسسزل المقسسدس بيسست أتسسى حسستى سار قال: ثم  
قسسالوا, يسسا الصسسلة قضيت الملئكة, فلما مع فصلى دخل الصخرة, ثم

وسلم, قالوا: أوقد عليه الله صلى قال: محمد ؟ معك هذا من جبريل
الخا, فنعم خليفة ومن أخا من الله فقال: نعم, قالوا: حياه إليه أرسل
فسسأثنوا النبيسساء أرواح لقسسي جاء. قال: ثم المجيء الخليفة, ونعم ونعم
خليلً, اتخذني الذيِ لله السلم: الحمد عليه إبراهيم ربهم, فقال على

ًا وأعطاني ًا, وجعلني ملك ًا أمة عظيم النار من بي, وأنقذني يؤتم قانت
ًا علي وجعلها ًا, ثم برد ربسه علسى أثنسى السلم عليه موسى إن وسلم

ًا, وجعل كلمني الذيِ لله فقال: الحمد ونجسساة فرعسسون آَل هلك تكليم
ًا أمسستي مسسن يديِ, وجعسسل على إسرائيل بني وبسسه بسسالحق يهسسدون قومسس

للسسه ربسسه, فقسسال: الحمسسد علسسى أثنى السلم عليه داود إن يعدلون, ثم
ًا لسسي جعسسل السسذيِ ًا, وعلمنسسي ملكسس الحديسسد, لسسي الزبسسور, وألن عظيمسس

وفصسسل الحكمسسة والطيسسر, وأعطسساني يسسسبحن الجبسسال لسسي وسسسخر
الخطسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساب.

السسذيِ لله ربه, فقال: الحمد على أثنى السلم عليه سليمان إن ثم  
مسسن شسسئت مسسا لسسي يعملسسون الشسسياطين لسسي وسسسخر الريسساح لي سخر

منطسسق راسسسيات, وعلمنسسي وقدور كالجواب وجفان وتماثيل محاريب
الشسياطين جنسود لسي فضسلً, وسسخر شسيء كسل مسن الطيسر, وآَتساني

ًا المؤمنين, وآَتاني عباده من كثير على والطير, وفضلني والنس ملك
ًا ًا ملكي بعديِ, وجعل من لحد ينبغي ل عظيم حسسساب. فيه ليس طيب
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لله وجل, فقال: الحمد عز ربه على أثنى السلم عليه عيسى إن ثم  

قسسال تسسراب, ثسسم من خلقه آَدم كمثل مثلي كلمته, وجعل جعلني الذيِ
والنجيسسل, وجعلنسسي والتوراة والحكمة الكتاب فيكون, وعلمني كن له

ًا فيكسسون فيسسه فأنفسسخ الطيسسر كهيئسسة الطين من أخلق اللسسه, بسسإذن طيسسر
اللسسه, ورفعنسسي بسسإذن المسسوتى وأحيسسي والبرص الكمه أبرىء وجعلني

للشسسيطان يكسسن الرجيم, فلم الشيطان من وأمي وطهرني, وأعاذني
سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسبيل. علينسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا

ًا إن قال: ثم   وجسسل, عز ربه على أثنى وسلم عليه الله صلى محمد
للسسه ربي, فقال: الحمسسد على مثن ربه, وإني على أثنى فقال: «كلكم

ًا للنسساس وكافسسة للعسسالمين رحمة أرسلني الذيِ ًا, وأنسسزل بشسسير ونسسذير
أخرجسست أمسسة خيسسر أمسستي وجعسسل شسسيء كسسل بيسسان فيسسه الفرقان علي

ًا أمسسة أمسستي للنسساس, وجعسسل وهسسم الولسسون هسسم أمسستي وجعسسل وسسسط
َءخرون, وشرح ذكسسريِ, لسسي وزريِ, ورفسسع عنسسي ووضسسع صسسدريِ لسسي ال

ًا وجعلني ًا» فقسسال فاتح فضسسلكم السسسلم: بهسسذا عليسسه إبراهيسسم وخاتمسس
وسسسسسسسسسسسسلم. عليسسسسسسسسسسسه اللسسسسسسسسسسسه صسسسسسسسسسسسلى محمسسسسسسسسسسسد

القيامة, ثم يوم بالشفاعة فاتح بالنبوة الرازيِ: خاتم جعفر أبو قال  
لسسه: مسساء, فقيسسل فيسسه منهسسا بإنسساء أفواهها, فأتي مغطاة ثلثة بآنية أتي

ًا, ثم منه اشرب, فشرب لسسه: لبسسن, فقيسسل فيه آَخر إناء إليه دفع يسير
خمر, فقيسسل فيه آَخر إناء إليه دفع رويِ, ثم حتى منه اشرب, فشرب

إنهسسا جبريسسل: أمسسا لسسه رويسست, فقسسال قسسد أريسسده اشرب, فقسسال: ل: له
.القليسسل إل أمتسسك مسسن يتبعسسك لسسم منها شربت ولو أمتك على ستحرم

؟ جبريسسل يا هذا فاستفتح, فقيل: من السماء إلى به صعد قال: ثم  
اللسسه قال: نعم, قالوا: حيسساه ؟ إليه أرسل فقال: محمد, فقالوا: أوقد

جسساء, المجيسسء الخليفسسة, ونعسسم الخا, ونعسسم خليفة, فنعسسم ومن أخا من
شسسيء, خلقسسه مسسن ينقسسص لم الخلق تام برجل فإذا لهما, فدخل ففتح
طيبة, وعن ريح منه يخرج باب يمينه الناس, عن خلق من ينقص كما

يمينسسه عن الذيِ الباب إلى نظر خبيثة, فإذا ريح منه يخرج باب شماله
وحسسزن, بكسسى شسسماله عن الذيِ الباب إلى نظر واستبشر, وإذا ضحك

مسسن ينقسسص لسسم السسذيِ الخلسسق التسسام الشسسيخ هذا جبريل, من فقلت: يا
البسساب آَدم, وهسسذا أبسسوك فقسسال: هسسذا ؟ البابان هذان شيء, وما خلقه
ذريتسسه مسسن الجنسسة يسسدخل مسسن إلى نظر الجنة, إذا باب يمينه عن الذيِ

إلسسى نظسسر جهنسسم, إذا بسساب شماله عن الذيِ واستبشر, والباب ضحك
وحسسسسسسسسزن. بكسسسسسسسسى ذريتسسسسسسسسه مسسسسسسسسن يسسسسسسسسدخلها مسسسسسسسسن
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معك هذا فاستفتح, فقيل: من الثانية السماء إلى جبريل به صعد ثم  
قسسال: نعسسم, ؟ إليسسه أرسسسل قسسد الله, فقالوا: أو رسول فقال: محمد ؟

ونعسسم الخليفسسة ونعسسم الخا خليفة, فنعسسم ومن أخا من الله فقالوا: حياه
مسسن جبريسسل بشسسابين, فقسسال: يسسا هسسو جاء, قال: فدخل, فسسإذا المجيء

ابنسسا زكريسسا بسسن ويحيسسى مريسسم بسسن عيسسسى قال: هسسذا ؟ الشابان هذان
.السسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسلم عليهمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا الخالسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة

؟ هسسذا الثالثة, فاسسستفتح, فقسسالوا: مسسن السماء إلى به قال: فصعد  
أرسسسل قسسد قال: محمسسد, فقسسالوا: أو ؟ معك قال: جبريل, قالوا: ومن

الخا خليفسسة, فنعسسم ومسسن أخا مسسن اللسسه قال: نعم, فقالوا: حيسساه ؟ إليه
قسسد برجسسل هسسو جسساء, قسسال: فسسدخل, فسسإذا المجيء ونعم الخليفة ونعم
سسسائر على البدر ليلة القمر فضل الحسن, كما في الناس على فضل

فسسي النسساس علسسى فضسسل قسسد السسذيِ جبريسسل يا هذا الكواكب, قال: من
.السسسسسسلم عليسسسسسه يوسسسسسسف أخسسسسسوك قسسسسسال: هسسسسسذا ؟ الحسسسسسسن

؟ هسسذا الرابعة, فاستفتح, فقالوا: من السماء إلى به صعد قال: ثم  
أرسسسل قسسد قال: محمسسد, فقسسالوا: أو ؟ معك قال: جبريل, قالوا: ومن

الخا خليفسسة, فنعسسم ومسسن أخا مسسن اللسسه قال: نعم, فقالوا: حيسساه ؟ إليه
برجسسل, قسسال: هسسو جاء, قال: فدخل, فإذا المجيء ونعم الخليفة ونعم
ًا اللسسه رفعسسه السسسلم عليسسه إدريس قال: هذا ؟ جبريل يا هذا من مكانسس

ًا. عليسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
؟ هذا الخامسة, فاستفتح, فقالوا: من السماء إلى به قال: فصعد  

أرسسسل قسسد قال: محمسسد, فقسسالوا: أو ؟ معك قال: جبريل, قالوا: ومن
الخا خليفسسة, فنعسسم ومسسن أخا مسسن اللسسه قال: نعم, فقالوا: حيسساه ؟ إليه

جسسالس برجسسل هو جاء, قال: فدخل, فإذا المجيء ونعم الخليفة ونعم
حولهب هؤلء جبريل, ومن يا هذا عليهم, قال: بمن يقص قوم وحوله

إسسسسسرائيل. بنسسسسو المحبسسسسب, وهسسسسؤلء هسسسسارون قسسسسال: هسسسسذا ؟
؟ هذا السادسة, فاستفتح, فقالوا: من السماء إلى به صعد قال: ثم  

أرسسسل قسسد قال: محمسسد, فقسسالوا: أو ؟ معك قال: جبريل, قالوا: ومن
الخا خليفسسة, فنعسسم ومسسن أخا مسسن اللسسه قال: نعم, فقالوا: حيسساه ؟ إليه

جسسالس برجسسل هو جاء, قال: فدخل, فإذا المجيء ونعم الخليفة ونعم
قال: موسى, قسسال: ؟ هذا من جبريل الرجل, فقال: يا فبكى فجاوزه

اللسسه على آَدم بني أكرم أني إسرائيل بنو قال: يزعم ؟ يبكي باله فما
أخسسرى, فسسي وأنسسا دنيا في خلفني قد آَدم بني من رجل وجل, وهذا عز

أمتسسسسه. نسسسسبي كسسسسل مسسسسع ولكسسسسن أبسسسسال لسسسسم بنفسسسسسه أنسسسسه فلسسسسو
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؟ هذا السابعة, فاستفتح, فقالوا: من السماء إلى به صعد قال: ثم  

أرسسسل قسسد قال: محمسسد, فقسسالوا: أو ؟ معك قال: جبريل, قالوا: ومن
الخا خليفسسة, فنعسسم ومسسن أخا مسسن اللسسه قال: نعم, فقالوا: حيسساه ؟ إليه

أشسسمط برجل هو جاء, قال: فدخل, فإذا المجيء ونعم الخليفة ونعم
الوجوه جلوس, بيض قوم كرسي, وعنده على الجنة باب عند جالس
فسسي السسذين هسسؤلء شسسيء, فقسسام ألوانهم في القراطيس, وقوم أمثال

ًا شيء, فدخلوا ألوانهم مسسن خلسسص وقسسد فيه, فخرجسسوا فاغتسلوا نهر
ًا دخلوا شيء, ثم ألوانهم خلسسص وقسسد فخرجسسوا فيه فاغتسلوا آَخر نهر

ًا دخلوا شيء. ثم ألوانهم من وقسسد فيسسه, فخرجسسوا فاغتسسسلوا آَخسسر نهر
إلسسى فجلسسسوا أصسسحابهم, جسساؤوا ألسسوان مثسسل فصارت ألوانهم خلصت

السسبيض هسسؤلء مسسن الشسسمط, ثسسم هسسذا من جبريل أصحابهم, فقال: يا
السستي النهسسار هسسذه شسسيء, ومسسا ألسسوانهم في الذين هؤلء ومن الوجوه
إبراهيسسم, أول أبوك قال: هذا ؟ ألوانهم صفت وقد فجاؤوا فيها دخلوا

لسسم الوجسسوه, فقسسوم السسبيض هسسؤلء الرض, وأمسسا وجه على شمط من
شسسيء, فقسسوم ألسسوانهم فسسي السسذين هسسؤلء بظلم, وأما إيمانهم يلبسوا
ً خلطوا ًا عمل ًا, فتابوا وآَخر صالح النهسسار, عليهم, وأما الله فتاب سيئ
ًا ربهسسم سسسقاهم اللسسه, والثسسالث نعمة الله, والثاني رحمة فأولها شسسراب

ًا. طهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسور
كل إليها ينتهي السدرة له: هذه السدرة, فقيل إلى انتهى قال: ثم  

أنهسسار أصلها من يخرج شجرة هي سنتك, فإذا على أمتك من خل أحد
خمسسر مسسن طعمسسه, وأنهسسار يتغيسسر لم لبن من آَسن, وأنهار غير ماء من
الراكسسب يسسسير شجرة مصفى, وهي عسل من للشاربين, وأنهار لذة
ًا سبعين ظلها في كلهسسا, المسسة تغطسسي منهسسا يقطعهسسا, والورقسسة ل عام

الغربسسان أمثسسال الملئكسسة وجل, وغشيتها عز الخلق نور قال: فغشيها
وتعالى, قالوا: فكلمه تبارك الرب حب الشجرة, من على يقعن حين
ً إبراهيسسم اتخسسذت لسسه: سسسل, فقسسال: إنسسك فقسسال ذلسسك عنسسد اللسسه خليل

ًا وأعطيته ًا, وكلمسست ملك ًا موسسسى عظيم ًا داود وأعطيسست تكليمسس ملكسس
ًا ًا سليمان الجبال, وأعطيت له الحديد, وسخرت له وألنت عظيم ملك

وأعطيسست الريسساح له والشياطين, وسخرت والنس الجن له وسخرت
ًا له والنجيسسل التسسوراة عيسسسى بعسسده, وعلمسست مسسن لحد ينبغي ل ملك

وأمسسه بإذنسسك, وأعسسذته المسسوتى ويحيي والبرص الكمه يبرىء وجعلته
لسسه سسسبيل, فقسسال عليهمسسا للشسسيطان يكن الرجيم, فلم الشيطان من

ً اتخذتك وجل: وقد عز الرب حسسبيب التسسوراة فسسي مكتسسوب وهو س خليل
ًا كافسسة النسساس إلسسى وأرسلتك س الرحمن ًا, وشسسرحت بشسسير لسسك ونسسذير
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ذكسسرت إل أذكسسر ذكرك, فل لك وزرك, ورفعت عنك صدرك, ووضعت

أمسسة أمتسسك للنسساس, وجعلسست أخرجسست أمسسة خيسسر أمتسسك معي, وجعلت
ًا, وجعلت َءخرين وهم الولين هم أمتك وسط تجسسوز ل أمتسسك وجعلت ال

أمتسسك مسسن ورسسسولي, وجعلسست عبسسديِ أنسسك يشسسهدوا حسستى خطبة لهم
ًا ًا النسسبيين أول أنسساجيلهم, وجعلتسسك قلسسوبهم أقوام ًا, وآَخرهسسم خلقسس بعثسس
ًا له, وأعطيتك يقضى وأولهم قبلسسك, نسسبي يعطهسسا لم المثاني من سبع

ًا أعطهسسا لسسم العرش تحت كنز من البقرة سورة خواتيم وأعطيتك نبيسس
والهجسسرة أسسهم: السسسلم ثمانيسسة الكوثر, وأعطيتسسك قبلك, وأعطيتك

والنهسسي بسسالمعروف والمسسر رمضان وصوم والصدقة والصلة والجهاد
ًا المنكر, وجعلتك عن ًا, فقال فاتح وسسسلم عليسسه الله صلى النبي خاتم

وخسسواتيمه, وجوامسسع الكلم فواتسسح بسسست: أعطسساني ربسسي «فضسسلني
ًا كافة الناس إلى الحديث, وأرسلني ًا, وقذف بشير قلسسوب فسسي ونذير

لحسسد تحسسل ولسسم الغنائم لي شهر, وأحلت مسيرة من الرعب أعدائي
ًا كلها الرض لي قبلي, وجعلت ًا», قال: وفسسرض طهور عليسسه ومسجد

صسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسلة. خمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسين
قسسال: بخمسسسين ؟ محمسسد يسسا أمسسرت قال: بم موسى إلى رجع فلما  

المم, أضعف أمتك التخفيف, فإن فاسأله ربك إلى صلة, قال: ارجع
عليسسه اللسسه صلى النبي شدة, قال: فرجع إسرائيل بني من لقيت فقد

ًا عنه التخفيف, فوضع فسأله وجل عز ربه إلى وسلم رجسع ثسم عشسر
ربسسك إلسسى ارجسسع قسسال بأربعين قال ؟ أمرت له: بكم فقال موسى إلى

بنسسي مسسن لقيسست المسسم, ولقسسد أضسسعف أمتسسك التخفيسسف, فسسإن فاسأله
ربسسه, إلسسى وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى النبي شدة, قال: فرجع إسرائيل

ًا, فرجع عنه التخفيف, فوضع فسأله موسسسى, فقسسال: بكسسم إلى عشر
فاسسسأله ربسسك إلسسى ارجسسع موسسسى له بثلثين, فقال أمرت أمرت: قال

شدة, إسرائيل بني من لقيت المم, فقد أضعف أمتك التخفيف, فإن
التخفيسسف, فسأله وجل عز ربه إلى وسلم عليه الله صلى النبي فرجع
ًا عنه فوضع ه: بكسم فقسال موسسى إلسى فرجسع عشر قسال ؟ أمسرت ل

أضسسعف أمتسسك التخفيسسف, فسسإن فاسأله ربك إلى بعشرين, قال: ارجع
الله صلى النبي شدة, قال: فرجع إسرائيل بني من لقيت المم, فقد

ًا عنسسه التخفيسسف, فوضسسع فسسسأله وجسسل عز ربه إلى وسلم عليه عشسسر
بعشسسر, قسسال ؟ أمسسرت له: بكسسم السلم, فقال عليه موسى إلى فرجع

المسسم, فقسسد أضعف أمتك التخفيف, فإن فاسأله ربك إلى قال: ارجع
عليسسه اللسسه صسسلى النسسبي شسسدة, قسسال: فرجسسع إسسسرائيل بني من لقيت
ًا, فرجسع عنسه التخفيف, فوضسع فسأله وجل عز ربه إلى وسلم خمسس
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بخمسسس, قسسال: قسسال ؟ أمرت له: بكم السلم, فقال عليه موسى إلى

لقيسست المم, وقسسد أضعف أمتك التخفيف, فإن فاسأله ربك إلى ارجع
اسسستحييت, حسستى ربسي إلسسى رجعست شدة, قال: قسد إسرائيل بني من

صسسلوات, خمسسس نفسسسك صسسبرت كما إنك إليه, قيل: أما براجع فماأنا
أمثالها, قال: بعشر حسنة كل صلة, فإن خمسين عنك يجزين فإنهن

موسسى الرضسا, قسال: وكسان كل وسلم عليه الله صلى محمد فرضي
إليسسه. رجسسع حين له وخيرهم به مر حين عليه أشدهم من السلم عليه

بن هاشم النضر أبي عن الله عبيد بن محمد عن جرير ابن رواه ثم  
العاليسسة أبسسي أنس, عن بن الربيع الرازيِ, عن جعفر أبي القاسم, عن

عليسسه اللسسه صسسلى النسسبي هريرة, عسسن أبي عن جعفر أبو غيره, شك أو
أبسسي عسسن السسبيهقي بكسسر أبسسو الحسسافظ رواه بمعناه, وقسسد فذكره وسلم
السسسكوني الحسسسن بسسن محمسسد عسسديِ, عسسن ابسسن الماليني, عسسن سعيد

جريسسر ابسسن رواه مسسا مثل فذكر سهل بن علي بالرملة, حدثنا البالسي
بسسن إسسسماعيل عسسن رواه اللسسه عبسسد أبسسا الحاكم أن البيهقي عنه, وذكر

بسسن إبراهيسسم جسسده, عسسن عسسن الشسسعراني محمسسد بن الفضل بن محمد
ماهسسان بسسن عيسسسى إسسسماعيل, حسسدثني بسسن حاتم الزبيريِ, عن حمزة
أبسسي العاليسسة, عسسن أبي أنس, عن بن الربيع عن الرازيِ جعفر أبا يعني

فسسسسذكره. وسسسسسلم عليسسسسه اللسسسسه صسسسسلى النسسسسبي هريسسسسرة, عسسسسن
نمير بن الله عبد بن محمد زرعة, حدثنا أبو حاتم: ذكر أبي ابن وقال  

جعفر أبي عن التميمي الله عبد بن عيسى حدثنا بكير بن يونس حدثنا
غيسسره, شسسك أو العاليسسة أبسسي البكريِ, عن أنس بن الربيع الرازيِ, عن
قوله في قال وسلم عليه الله صلى النبي عن هريرة أبي عيسى, عن

ً بعبده أسرى الذيِ تعالى: {سبحان الحسسرام} فسسذكر المسجد من ليل
السسرازيِ: قسسال: جعفسسر سقناه, {قلت} وأبو مما كنحو بطوله الحديث

ًا, وقسسد الحسسديث فسسي الرازيِ: يهسسم زرعة أبو الحافظ فيه ضسسعفه كسسثير
ًا, ووثقه غيره بسسه تفرد الحفظ, ففيما سيء أنه بعضهم, والظاهر أيض

شسسديدة, وفيسسه ونكسسارة غرابسسة ألفسساظه بعسسض في الحديث نظر. وهذا
المنسسام فسسي جنسسدب بسسن سسسمرة روايسسة مسسن المنسسام حسسديث مسسن شيء

ًا يكون أن البخاريِ, ويشبه عند الطويل أو شسستى أحسساديث من مجموع
أعلسسسسسم. السسسسسسراء, واللسسسسسه غيسسسسسر أخسسسسسرى قصسسسسسة أو منسسسسسام

السسرزاق, عبسسد حديث من الصحيحين في ومسلم البخاريِ روى وقد  
هريسسرة أبسسي عسسن المسيب بن سعيد الزهريِ, أخبرني عن معمر أنبأنا

بسسي, لقيسست أسريِ «حين وسلم عليه الله صلى الله رسول قال: قال
رجسسل مضسسطرب س قال حسبته رجل فنعته, فإذا س السلم عليه موسى
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النسسبي فنعتسسه سسس عيسسسى شنوءة, قسسال: ولقيسست رجال من كأنه الرأس
يعنسي س ديماس من خرج كأنما أحمر ربعة س قال وسلم عليه الله صلى

بإنسساءين به, قسسال: وأتيسست ولده أشبه وأنا إبراهيم ولقيت س حمام, قال
َءخر وفي لبن أحدهما في شسسئت, فأخسسذت أيهمسسا لي: خذ خمر, قيل ال

إنك أما س الفطرة أصبت أو س الفطرة لي: هديت فشربت, فقيل اللبن
ًا أخذت لو بسسه الزهسسريِ عسسن آَخر وجه من أمتك» وأخرجاه غوت خمر

نحسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسوه.
المثنى, عن بن الحجين عن رافع بن محمد عن مسلم صحيح وفي  

أبسسي الهاشمي, عن الفضل بن الله عبد عن سلمة أبي بن العزيز عبد
اللسسه صلى الله رسول قال: قال عنه الله رضي هريرة أبي عن سلمة
مسسسرايِ, عسسن تسسسألني وقريسسش الحجسسر في رأيتني «لقد وسلم عليه

ًا أثبتهسسا, فكربسست لسسم المقسسدس بيسست من أشياء عن فسألوني مسسا كربسس
إل شسسيء عسسن سسسألوني ما إليه أنظر إلي الله قط, فرفعه مثله كربت
قسسائم موسسسى النبيسساء, وإذا مسسن جماعسسة فسسي رأيتنسسي به, وقسسد أنبأتهم

بسسن عيسسسى شسسنوءة, وإذا رجسسال مسسن كسسأنه جعسسد رجل هو يصلي, وإذا
ًا الناس أقرب يصلي قائم مريم الثقفسسي, مسسسعود بسسن عسسروة بسسه شبه
ًا الناس أقرب يصلي قائم إبراهيم وإذا نفسسسه يعني س صاحبكم به شبه

مالسسك هسسذا محمد قائل: يا قال فرغت فأممتهم, فلما الصلة فحانت س
بالسسسسسسسلم». فبسسسسسسدأني إليسسسسسسه جهنسسسسسسم, فسسسسسسالتفت خسسسسسسازن

حماد منهال, حدثنا بن حجاج أبي, حدثنا حاتم: حدثنا أبي ابن وقال  
قسسال: هريسسرة أبسسي الصسسلت, عسسن أبي عن زيد بن علي سلمة, عن بن

لمسسا بسسي أسسسريِ ليلسسة وسلم: «رأيسست عليه الله صلى الله رسول قال
وصواعق, وبرق رعد فإذا فوق السابعة, فنظرت السماء إلى انتهيت

ّيسسات فيها كالبيوت بطونهم قوم على قال: وأتيت خسسارج مسسن تسسرى الح
الربسسا, فلمسسا آَكلسسو قسسال: هسسؤلء ؟ جبريل يا هؤلء بطونهم, فقلت: من

ودخسسان برهسسج أنسسا فسسإذا منسسي أسسسفل نظسسرت الدنيا السماء إلى نزلت
يحومون الشياطين قال: هذه ؟ جبريل يا هؤلء وأصوات, فقلت: من

والرض, ولسسول السموات ملكوت في يتفكرون ل آَدم بني أعين على
وعفسسان, كلهمسسا حسسسن عسسن أحمد المام العجائب» ورواه لرأوا ذلك
بسسه. حمسساد حسسديث مسسن مسساجه ابسسن بسسه. ورواه سسسلمة بسسن حمسساد عسسن

)وغيرهسسسسسم تقسسسسسدم ممسسسسسن الصسسسسسحابة مسسسسسن جماعسسسسسة روايسسسسسة(
عبسسد الحسساكم, حسسدثنا يعني الله عبد أبو البيهقي: حدثنا الحافظ قال  

الحسسسين بسسن إبراهيسسم الهمداني, حدثنا الدقاق يعقوب بن زيد بن الله
الفسسزاريِ, حسسدثنا موسسسى بن إسماعيل هو محمد أبو الهمداني, حدثنا
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العزيسسز عبسسد معيسسن, حسسدثني بسسن نصسسر بني من النضريِ سعد بن عمر

السسسائب, بعضسسهم بن وعطاء العمش سليم, وسلمان أبي ابن وليث
بسسن اللسسه طالب, وعبسسد أبي بن علي بعض, عن على الحديث في يزيد

عبسساس, وعسسن ابن عن حدثه عمن يسار بن إسحاق بن ومحمد عباس
مسسسعود بن الله عبد الشعبي, عن عامر عن العقيلي مسلم بن سليم

ه رسول مزاحم, قالوا: كان بن الضحاك وجويبر عليسه اللسه صسلى الل
ًا هانىء أم بيت في وسلم َءخسسرة, قسسال العشسساء صسسلى وقد راقد أبسسو ال

من المتن الحديث, فكتبت الشيخ, وذكر هذا لنا الحاكم: قال الله عبد
ًا منسسه, فسسذكر مسسسموعة نسسسخة ً حسسديث السسدرج عسسدد فيسسه يسسذكر طسسويل

صسسحت إن اللسسه قسسدرة في منها شيء ينكر ل مما ذلك وغير والملئكة
العبسسديِ هسسارون أبسسي حديث في قبل ذكرنا فيما البيهقي الرواية. قال

التوفيسسق. {قلسست} وقسسد كفايسسة, وبسسالله والمعسسراج السراء إثبات في
الله رحمة المفسرين وأئمة التابعين من واحد غير الحديث هذا أرسل

أجمعيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسن. عليهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم

)عنهسسسسسسا اللسسسسسسه رضسسسسسسي المسسسسسسؤمنين أم عائشسسسسسسة روايسسسسسسة(
أحمسسد بن مكرم الحافظ, أخبرني الله عبد أبو البيهقي: أخبرنا قال  

كسسثير بسسن محمسسد البلسسديِ, حسسدثني الهيثسسم بن إبراهيم القاضي, حدثني
عائشسسة عسسن عسسروة عن الزهريِ عن راشد بن معمر الصنعاني, حدثنا

المسسسجد إلسسى وسسسلم عليسسه اللسسه صلى الله برسول أسريِ قالت: لما
بسسه آَمنسسوا كسسانوا ممسسن نسساس فارتد بذلك الناس يحدث القصى, أصبح

؟ صسساحبك فسسي لسسك بكر, فقالوا: هل أبي إلى بذلك وصدقوه, وسعوا
؟ ذلسسك قسسال المقسسدس, فقسسال: أو بيسست إلى الليلة به أسريِ أنه يزعم

أنسسه فتصسسدقه صسسدق, قسسالوا لقسسد ذلسسك قال كان قالوا: نعم, قال: لئن
إنسسي نعسسم قسسال ؟ يصسسبح أن قبسسل وجسساء المقدس بيت إلى الليلة ذهب

أو غسسدوة فسسي السماء خبر في ذلك, أصدقه من أبعد هو فيما لصدقه
الصسسسسسسسسديق. بكسسسسسسسسر أبسسسسسسسسو سسسسسسسسسمي روحسسسسسسسسة, فلسسسسسسسسذلك

)طسسسسسسسسسسالب أبسسسسسسسسسسي بنسسسسسسسسسست هسسسسسسسسسسانىء أم روايسسسسسسسسسسة(
أبسسي عسسن الكلبي السائب بن محمد إسحاق: حدثني بن محمد قال  

اللسه رسسسول مسسسرى فسي طسالب أبسسي بنت هانىء أم عن باذان صالح
صسسلى اللسسه برسسسول أسريِ تقول: ما كانت أنها وسلم عليه الله صلى
الليلسسة, فصسسلى تلسسك عنسسديِ نسسائم بيسستي فسسي وهسسو إل وسسسلم عليه الله

َءخرة العشاء اللسسه برسسسول أهبنا الفجر قبيل كان ونمنا, فلما نام ثم ال
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أم معسسه, قسسال: «يسسا وصسسلينا الصسسبح صسسلى فلما وسلم عليه الله صلى

َءخرة العشاء معكم صليت لقد هانىء السسواديِ, ثسسم بهسسذا رأيسست كمسسا ال
َءن معكسسم الغسسداة صسسلة صليت فيه, ثم فصليت المقدس بيت جئت ال
فسسي يعلسسى أبسسو رواه سسساقط, لكسسن بمسسرة مسستروك ترين» الكلسسبي كما

ربيعسسة, عسسن بن ضمرة عن النصاريِ إسماعيل بن محمد عن مسنده
بأبسسسط هسسانىء أم صسسالح, عسسن أبي عن الشيباني عمرو أبي بن يحيى

الطسسبراني القاسسسم أبسسو الحافظ ههنا, وروى السياق, فليكتب هذا من
هسسانىء أم عكرمسسة, عسسن عسسن المساور أبي بن العلى عبد حديث من

بيتي, في به أسريِ ليلة وسلم عليه الله صلى الله رسول قالت: بات
بعسسض لسسه عرض يكون أن مخافة النوم مني الليل, فامتنع من ففقدته

عليسسه جبريسسل وسسسلم: «إن عليسسه الله صلى الله رسول قريش, فقال
البغسسل دون دابسسة البسساب على فأخرجني, فإذا بيديِ فأخذ أتاني السلم
بيسست إلسسى بسسي أتسسى حسستى انطلسسق ثسسم عليهسسا الحمسسار, فحملنسسي وفوق

ويشسسبه خلقسسي خلقسسه يشسسبه السسسلم عليسسه إبراهيسسم المقدس, فأراني
ً آَدم موسى خلقه, وأراني خلقي برجسسال الشسعر, شسبهته سبط طويل

الحمسسرة, إلى يضرب أبيض ربعة مريم بن عيسى شنوءة, وأراني أزد
العيسسن ممسسسوح السسدجال الثقفسسي, وأرانسسي مسسسعود بسسن بعروة شبهته

إلسسى أخسسرج أن أريسسد وأنسسا س قال س العزى عبد بن بقطن اليمنى, شبهته
إنك الله أذكرك فقلت: إني بثوبه رأيت» فأخذت بما فأخبرهم قريش

بك, قسسالت: يسطوا أن مقالتك, فأخاف وينكرون يكذبوك قومك تأتي
مسسا فأخبرهم جلوس وهم إليهم, فأتاهم خرج ثم يديِ من ثوبه فضرب

كما شأن لك كنت لو ان محمد يا فقال مطعم بن جبير أخبرني, فقام
مسسن رجسسل ظهرانينسسا. فقسسال بيسسن وأنسست به تكلمت بما تكلمت ما كنت

قسسال: «نعسسم ؟ كسسذا كسسذا مكان في لنا بإبل مررت هل محمد القوم: يا
ًا أضسسلوا قد وجدتهم قد والله طلبسسه» قسسال: هسسل فسسي فهسسم لهسسم بعيسسر

وقسسد وكسسذا كسسذا مكسسان فسسي «وجسسدتهم قسسال: نعسسم ؟ فلن بإبل مررت
فيهسسا» مسسا فشربت ماء من قصعة حمراء, وعندهم ناقة لهم انكسرت

عسسدتها عسسن كنسست «قسسد قسسال ؟ الرعسساة عسسدتها, مسسن قسسالوا: فأخبرنسسا
أتسسى الرعاة, ثسسم من فيها ما وعلم فعدها بالبل فأوتي مشغولً» فنام

ًا وكذا, وفيها كذا فهي فلن بني إبل عن «سألتموني لهم فقال قريش
كسسذا فلن, فهسسي بنسسي إبسسل عسسن وفلن, وسسسألتموني فلن الرعسساة من

تصسسبحكم وفلن, وهسسي وفلن قحافسسة أبي ابن الرعاة من وكذا, وفيها
مسسا أصسسدقهم ينظسسرون الثنيسسة علسسى الثنية» قال: فقعدوا على بالغداة

فقسسالوا: نعسسم, ؟ بعيسسر لكسسم ضل فسألوهم: هل البل قال, فاستقبلوا
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َءخر, هل فسألوا قسسالوا: نعسسم, قسسالوا: ؟ حمسسراء ناقسسة لكسسم انكسرت ال

شسسربها فمسسا وضعتها والله بكر: أنا أبو قال ؟ قصعة عندكم كانت فهل
يومئسذ بسه, فسسمي وآَمن بكر أبو الرض, فصدقه في أهرقوه ول أحد

الصسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسديق.
صسسحيحها الحسساديث هسسذه مجموع على الوقوف حصل فصل) وإذا(  

رسول مسرى من عليه اتفقت ما مضمون وضعيفها, يحصل وحسنها
مسسرة وأنسسه المقسسدس بيسست إلسسى مكسسة مسسن وسسسلم عليه الله صلى الله

أو فيسسه بعضسسهم زاد أدائسسه, أو في الرواة عبارات اختلفت واحدة, وإن
السلم, ومسسن عليهم النبياء عدا من على جائز الخطأ منه, فإن نقص
حسسدة, فسسأثبت علسسى مسسرة الخسسرى خسسالفت روايسسة كل الناس من جعل

مهسسرب, ولسسم غيسسر إلسسى وأغسسرب, وهسسرب أبعسسد فقد متعددة إسراءات
عليسسه بسسأنه المتسسأخرين مسسن بعضسسهم صسسرح مطلب. وقسسد على يتحصل
مسسن فقسسط, ومسسرة المقسسدس بيت إلى مكة من مرة به أسريِ السلم

السسماء, إلسى ومنسه المقسدس بيت إلى فقط, ومرة السماء إلى مكة
الشسسكالت, مسسن بسسه يخلص بشيء ظفر قد المسلك, وأنه بهذا وفرح
ًا, ولم بعيد وهذا هسذا تعسدد ولسو السسلف مسن أحسد عسن هسذا ينقسل جد

على الناس أمته, ولنقله به وسلم عليه الله صلى النبي التعدد, لخبر
والتكسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسرر. التعسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسدد

بسنة, وكذا الهجرة قبل السراء الزهريِ: كان عقبة بن موسى قال  
ًا, والحق عشر السديِ: بستة عروة. وقال قال السسسلم عليه أنه شهر

ًا ل يقظة به أسريِ ًا المقسسدس بيسست إلسسى مكسسة من منام السسبراق, راكبسس
ودخلسسه, فصسسلى البسساب عند الدابة المسجد, ربط باب إلى انتهى فلما
ذو كالسسسلم وهسسو بسسالمعراج أتسسى ركعتين, ثسسم المسجد تحية قبلته في
السسسموات بقية إلى الدنيا, ثم السماء إلى فيه فيها, فصعد يرقى درج

فسسي السسذين النبياء على مقربوها, وسلم سماء كل من السبع, فتلقاه
فسسي الكليسسم بموسسسى مسسر ودرجاتهم, حتى منازلهم بحسب السموات

الله صلى منزلتهما جاوز السابعة, ثم في الخليل السادسة, وإبراهيم
مسسستوى إلسسى انتهسسى النبيسساء, حسستى سسسائر وعلى وعليهما وسلم عليه

سسسدرة كسسائن, ورأى هو بما القدر أقلم القلم, أيِ صريف فيه يسمع
مسسن فسسراش مسسن عظيمسسة عظمة تعالى الله أمر من وغشيها المنتهى

علسسى جبريسسل هنسساك ورأى الملئكسسة وغشسسيتها متعسسددة وألسسوان ذهسسب
ًا ورأى جنسساح ستمائة وله صورته الفسسق, ورأى سسسد قسسد أخضسسر رفرفسس
ظهسسره مسسسند الرضسسية الكعبسسة باني الخليل المعمور, وإبراهيم البيت

ًا سسسبعون يوم كل يدخله السماوية الكعبة إليه, لنه الملئكسسة مسسن ألفسس
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والنسار الجنسسة القيامسسة. ورأى يسسوم إلسى إليه يعودون ل ثم فيه يتعبدون

رحمسسة خمس إلى خففها ثم خمسين الصلوات هنالك عليه الله فرض
ًا منه وعظمتهسسا. الصسسلة بشسسرف عظيم اعتناء هذا بعباده, وفي ولطف
لمسسا فيسسه بهسسم فصلى النبياء معه وهبط المقدس بيت إلى هبط ثم  

يزعسسم مسسن النسساس يومئذ, ومن من الصبح أنها الصلة, ويحتمل حانت
بسسبيت أنسسه الروايسسات بسسه تظسساهرت السسسماء, والسسذيِ فسسي أمهسسم أنسسه

بعسسد أنه إليه. والظاهر دخوله أول كان أنه بعضها في المقدس, ولكن
جبريسسل عنهسسم يسسسأل جعسسل منسسازلهم فسسي بهم مر لما لنه إليه رجوعه
ًا ًا, وهو واحد ً كسسان اللئق, لنه هو بهم, وهذا يخبره واحد ًا أول مطلوبسس

تعسسالى, ثسسم الله يشاء ما أمته وعلى عليه ليفرض العلويِ الجناب إلى
أظهسسر ثسسم النبيين من وإخوانه هو به به, اجتمع أريد الذيِ من فرغ لما

جبريسسل إشسسارة عسسن المامة, وذلسسك في بتقديمه عليهم وفضله شرفه
ذلسسسسسسسسسسسسك. فسسسسسسسسسسسسي لسسسسسسسسسسسسه السسسسسسسسسسسسسلم عليسسسسسسسسسسسسه

بغلسسس, مكسسة إلسسى وعسساد السسبراق فركب المقدس بيت من خرج ثم  
َءنية عرض أعلم, وأما وتعالى سبحانه والله والعسسسل اللبن من عليه ال

اء اللبسن والخمسر, أو اللبن أو بيست فسي أنسه ورد فقسد الجميسع أو والم
وههنسسا, لنسه ههنسا يكسون أن السسماء. ويحتمسسل في أنه وجاء المقدس
السسسراء كسسان النسساس: هسسل اختلسسف أعلم, ثم والله, للقادم كالضيافة

قسسولين, فسسالكثرون على ؟ فقط بروحه وروحه, أو السلم عليه ببدنه
ًا, ول ل يقظسسة وروحه ببدنه أسريِ أنه على العلماء من ينكسسرون منامسس
ًا ذلسسك قبسسل رأى وسلم عليه الله صلى الله رسول يكون أن ثسسم منامسس
فلسسق مثسسل جسساءت إل رؤيا يرى ل السلم عليه كان يقظة, لنه بعد رآَه

بعبسسده أسسسرى السسذيِ تعالى: {سسسبحان قوله هذا على الصبح, والدليل
ً حسسوله} باركنسسا السسذيِ القصسسى المسسسجد إلى الحرام المسجد من ليل

ًا كان العظام, فلو المور عند يكون إنما فالتسبيح فيسسه يكسسن لسسم منام
ًا, ولما يكن شيء, ولم كبير تكذبيه, إلى قريش كفار بادرت مستعظم
ًا قد كان ممن جماعة ارتدت ولما عسسن عبسسارة العبسسد فإن أسلم, وأيض

تعالى: ليل} وقال بعبده {أسرى تعالى والجسد, وقال الروح مجموع
عبسساس: هسسي ابسسن للناس} قال فتنة إل أريناك التي الرؤيا جعلنا {وما
بسه, أسسسريِ ليلسة وسسلم عليسسه اللسه صسلى اللسه رسول أريها عين رؤيا

تعسسالى: البخسساريِ, وقسسال الزقوم, رواه شجرة هي الملعونة والشجرة
ًا ل الذات آَلت من طغى} والبصر وما البصر زاغ {وما الروح, وأيضسس
يكسسون لمعسسان, وإنمسسا لها براقة بيضاء دابة وهو البراق على حمل فإنه
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عليسسه, تركسسب مركب إلى حركتها في تحتاج ل لنها للروح ل للبدن هذا

أعلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم. واللسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه
ل بروحه وسلم عليه الله صلى الله برسول أسريِ بل آَخرون وقال  

يعقسسوب السيرة: حدثني في يسار بن إسحاق بن محمد بجسده, قال
إذا سسسفيان, كسسان أبسسي بسسن معاوية أن الخنس بن المغيرة بن عبتة بن

رؤيسسا قسسال: كسسانت وسلم عليه الله صلى الله رسول مسرى عن سئل
تقول: ما كانت عائشة أن بكر أبي آَل بعض صادقة. وحدثني الله من
بروحه. قال أسريِ ولكن وسلم عليه الله صلى الله رسول جسد فقد
َءيسسة هسسذه إن الحسسسن لقسسول قولهسسا مسسن ذلسسك ينكر إسحاق: فلم ابن ال

فسي اللسه للناس} ولقول فتنة إل أريناك التي الرؤيا جعلنا {وما نزلت
تسسرى} ماذا فانظر أذبحك أني المنام في أرى {إني إبراهيم عن الخبر

اللسسه مسسن للنبيسساء يسسأتي السسوحي أن ذلك, فعرفت على مضى قال: ثم
ًا ًا, فكان أيقاظ يقسسول: «تنسسام وسسسلم عليه الله صلى الله رسول ونيام
مسسن وعسساين جسساءه قد كان ذلك أعلم, أيِ يقظان» والله وقلبي عينايِ

ًا كسسان حالته أيِ على عاين ما فيه الله ًا, كسسل أو نائمسس حسسق ذاك يقظانسس
فسسي جريسسر بسسن جعفسسر أبو تعقبه إسحاق. وقد ابن كلم وصدق, انتهى

القسسرآَن, سسسياق ظسساهر خلف هذا بأن والتشنيع والنكار بالرد تفسيره
أعلسسسم. تقسسسدم, واللسسسه مسسسا بعسسسض رده علسسسى الدلسسسة مسسسن وذكسسسر

)جليلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة حسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسنة فائسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسدة(
طريسسق من النبوة دلئل كتاب في الصبهاني نعيم أبو الحافظ روى  

بسسن عمسسرو عسسن الرجال أبي بن مالك الواقديِ: حدثني عمر بن محمد
ه رسسول القرظي, قال: بعسث كعب بن محمد عن الله عبد صسلى الل

عليسسه وروده قيصسسر, فسسذكر إلسسى خليفسسة بسسن دحيسسة وسسسلم عليسسه اللسسه
هرقسسل, ثسسم عقل وفور على عظيمة دللة السياق إليه, وفي وقدومه

حسسرب بسسن صسسخر سسسفيان بأبي فجيء التجار من بالشام من استدعى
البخسساريِ رواهسسا التي المشهورة المسائل تلك عن وأصحابه, فسألهم

أمسسره يحقسسر أن يجهسسد سسسفيان أبسسو بيسسانه, وجعسسل سسسيأتي كما ومسلم
منعنسسي ما سفيان: والله أبي عن السياق هذا في عنده. قال وتصغره

ً عليه أقول أن من عنسسده أكذب أن أكره أني إل عينه من أسقطه قول
ليلسسة قوله ذكرت شيء. قال: حتى في يصدقني ول علي يأخذها كذبة

ًا أخبرك أل الملك أيها به, قال: فقلت أسريِ كسذب قسد أنه تعرف خبر
أرضسسنا, أرض مسسن خسسرج أنسسه لنا يزعم إنه قال: قلت ؟ هو قال: وما ؟

تلسسك إلينسسا إيليسساء, ورجسسع مسسسجد هذا مسجدكم فجاء ليلة الحرم, في
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قيصسسر, فقسسال رأس عنسسد إيليسساء الصسسباح. قسال, وبطريسسق قبسسل الليلسسة

وقال: وما قيصر إليه الليلة, قال: فنظر تلك علمت إيلياء: قد بطريق
المسسسجد, أبسسواب أغلسسق حسستى ليلة أنام ل كنت قال: إني ؟ بهذا علمك

غلبنسسي, واحسسد بسساب غيسسر كلهسسا البسسواب أغلقسست الليلسسة تلسسك كسسان فلما
فلسسم فعسسالجته, فغلبنسسا كلهسسم يحضسسرني ومسسن بعمسسالي عليه فاستعنت
النجسساجرة, إليسسه جبلً, فسسدعوت بسسه نسسزاول كأنمسسا نحركسسه أن نسسستطع
والبنيسسان, ول النجسساف عليسسه سسسقط الباب هذا فقالوا: إن إليه فنظروا
أتسسى. قسسال: فرجعسست أيسسن مسسن فننظسسر نصبح حتى نحركه أن نستطيع
الحجسسر عليهسسا, فسسإذا غسسدوت أصسسبحت مفتوحين. فلمسسا البابين وتركت

دابسسة, قسسال: مربسسط أثسسر فيسسه مثقسسوب, وإذا المسسسجد زاويسسة في الذيِ
صسسلى نسسبي, وقسسد علسسى إل الليلسسة الباب هذا حبس ما لصحابي فقلت

الحسسسسسسسديث. تمسسسسسسسام مسسسسسسسسجدنا, وذكسسسسسسسر فسسسسسسسي الليلسسسسسسسة
(التنسوير كتسابه في دحية بن عمر الخطاب أبو الحافظ فائدة) قال(  
أنسسس طريسسق مسسن السسسراء حديث ذكر المنير) وقد السراج مولد في

حسسديث فسسي الروايسسات تسسواترت قال: وقد وأفاد, ثم فأجاد عليه وتكلم
بسسن ومالك ذر وأبي مسعود وابن وعلي الخطاب بن عمر عن السراء
وأبسسي أوس بسسن عباس, وشداد وابن سعيد وأبي هريرة وأبي صعصعة

النصسساريين, ليلسسى وأبسسي حبسسة وأبسسي قسسرط بن الرحمن وعبد كعب بن
أمامسسة وأبسسي أيسسوب وبريسسدة, وأبسسي وحذيفة وجابر عمرو بن الله وعبد

هسسانىء, وأم الرومسسي الحمسسراء, وصسسهيب وأبسسي جنسسدب بسسن وسسسمرة
أجمعيسسن, عنهسسم اللسسه رضسسي الصسسديق بكر أبي ابنتي وأسماء وعائشة

فسسي وقسسع مسسا علسسى اختصسسره مسسن بطسسوله, ومنهسسم سسساقه مسسن منهسسم
الصسسحة, فحسسديث شسسرط علسسى بعضسسهم روايسة تكن لم المسانيد, وإن

والملحسسدون الزنادقسسة عنسسه المسسسلمون, وأعسسرض عليه أجمع السراء
كسسره ولسسو نسسوره متسسم واللسسه بسسأفواههم اللسسه نسسور ليطفئسسوا {يريسسدون

الكسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسافرون}.

َءنآ ْي َءت َءوآَ َءسى **  َءب ُمو َءتا ِك ْل ُه ا َءنا ْل َءع َءج ًدى َءو ِني ُه َءب َءل ّل ِئي َءرا ّ ِإْسسس ْا َءأل ُذو ّتِخسس ِمسسن َءت
ِنسسي ً ُدو ِكيل َءة َءو ّيسس ُذّر َءنسسا َءمسسْن *   ْل َءم َءع َءح ّنسسُه ُنسسوٍح َءمسس َءن ِإ ًا َءكسسا ْبسسد ًا َءع ُكور  َءشسس

عطف وسلم عليه الله صلى محمد بعبده أسرى أنه تعالى ذكر لما   
ًا, فإنه وكليمه ورسوله عبده موسى بذكر ًا تعالى أيض يقسسرن مسسا كسسثير
ذكسسر والسسسلم, وبيسسن الصسسلة الله من عليهما ومحمد موسى ذكر بين

الكتسساب} موسى {وآَتينا السراء ذكر بعد قال والقرآَن, ولهذا التوراة
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ًا {هسسدى} أيِ الكتسساب {وجعلنسساه} أيِ التسسوراة يعنسسي {لبنسسي هاديسس

ّ إسرائيل ًا وكيلً} أيِ دونسسي {مسسن تتخسسذوا لئل تتخسسذوا} أيِ أل ول وليسس
ًا ًا ول نصير أن أرسسسله نبي كل على أنزل تعالى الله دوني, لن معبود

لسسسسسسسسسسسسسسسه. شسسسسسسسسسسسسسسسريك ل وحسسسسسسسسسسسسسسسده يعبسسسسسسسسسسسسسسسده
مسسع حملنسسا مسسن ذريسسة يا نوح} تقديره مع حملنا من قال: {ذرية ثم  

مسسع فحملنسسا نجينسسا مسسن سسسللة يا المنة, أيِ على وتنبيه تهييج نوح, فيه
ًا كان {إنه بأبيكم تشبهوا السفينة في نوح ًا} فاذكروا عبد أنتسسم شكور

ًا إليكم بإرسالي عليكم نعمتي ورد وقسسد وسسسلم عليه الله صلى محمد
ًا أن السلف عن الثر وفي الحديث في يحمسد كسان السسسلم عليسسه نوح
ًا سسسمي كلسسه, فلهسسذا وشسسأنه ولباسسسه وشسسرابه طعسسامه على الله عبسسد

ًا. قال نعيسسم, أبسو العزيز, حسسدثنا عبد بن علي الطبراني: حدثني شكور
بسسن سسسعد عسسن سسسنان بسسن الله عبد حصين, عن أبي عن سفيان حدثنا

ًا نوح سمي قال: إنما الثقفي مسعود ًا, لنه عبد أو أكل إذا كان شكور
اللسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه. حمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسد شسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسرب

عن زائدة أبي بن زكريا أسامة, حدثنا أبو أحمد: حدثنا المام وقال  
قسسال: قسسال عنسسه اللسسه رضسسي مالسسك بسسن أنس بردة, عن أبي بن سعيد

أن العبسسد عسسن ليرضسسى اللسسه وسسسلم: «إن عليسسه الله صلى الله رسول
مسسسلم رواه عليها» وهكسسذا الله فيحمد الشربة يشرب أو الكلة يأكل

بن زيد عن مالك به. وقال أسامة أبي طريق من والنسائي والترمذيِ
أبسسي حسسديث هنا البخاريِ ذكر وقد حال كل على الله يحمد أسلم: كان

سيد قال: «أنا وسلم عليه الله صلى النبي هريرة, عن أبي عن زرعة
ًا فيسأتون س بطوله, وفيه س القيامة يوم آَدم ولد نسوح فيقولسون: يسا نوحس
ًا الله سماك الرض, وقد أهل إلى الرسل أول أنت إنك ًا, عبسسد شسسكور

بكسسسسسامله. الحسسسسسديث ربسسسسسك» وذكسسسسسر إلسسسسسى لنسسسسسا فاشسسسسسفع

َءنآ ْي َءض َءق َءو َءى **  َءل ِني ِإ َءل َءب ِئي َءرا َءتاِب ِفي ِإْس ِك ْل ُدّن ا ْفِس ُت ْيسسِن الْرِض ِفسسي َءل َءت َءمّر
ُلّن ْع َءت َءل ًا َءو ّو ُل ًا ُع ِبير َءذا َءك ِإ َءف َءء *   ُد َءجآ ْع َءما َءو ُه َءنا ُأول ْث َءع ُكْم َءب ْي َءل ًا َءع َءباد َءنآ ِع ِلي ّل ْو ُأ

ْأٍس ٍد َءب ِدي ْا َءش َءجاُسو َءل َءف َء ِر ِخل َءيا ّد َءن ال َءكا ًا َءو ْعد ً َءو ُعول ْف ُثّم ّم َءنسسا *   ْد َءد ُكسسُم َءر َءل
َءة َءكّر ْل ِهْم ا ْي َءل ُكم َءع َءنا ْد َءد َءأْمسس َءواٍل َءو َءأْم َءن ِبسس ِنيسس َءب ُكْم َءو َءنسسا ْل َءع َءج َءر َءو َءثسس ْك ًا َءأ ِإْن َءنِفيسسر   *

ُتْم ْن َءس ُتْم َءأْح ْن َءسسس ُكْم َءأْح ُفِسسس ْن ِإْن ل ُتْم َءو ْأ َءسسس َءهسسا َءأ َءل َءذا َءف ِإ َءء َءفسس ُد َءجسسآ ْعسس ِة َءو َءر َءِخسس ال
ْا ُءو َءيُسو ُكْم ِل َءه ْا ُوُجو ُلو ْدُخ َءي ِل َءد َءو َءمْسِج ْل َءما ا ُه َءك ُلو َءخ َءل َءد ّو ٍة َءأ ْا َءمّر ّبُرو َءت ُي ِل َءما َءو

ْا ْو َءل ًا َءع ِبير ْت َءى َءت َءس َءع ُكْم *   ّب ُكْم َءأن َءر َءم َءح ِإْن َءيْر ّتْم َءو َءنا ُعد ْد َءنسسا ُع ْل َءع َءج َءم َءو ّنسس َءه َءج
َءن ِري ِف َءكسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا ْل ًا ِل  َءحِصسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسير
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إليهم تقدم الكتاب, أيِ في إسرائيل بني إلى قضى أنه تعالى يخبر   

الرض فسسي سيفسسسدون أنهسسم عليهم أنزله الذيِ الكتاب في وأخبرهم
ًا مرتين, ويعلون ًا, أيِ علسسو علسسى ويفجسسرون ويطغسسون يتجسسبرون كسسبير
مقطسسوع هؤلء دابر أن المر ذلك إليه تعالى: {وقضينا الناس, كقوله
{فسسإذا به. وقوله بذلك, وأعلمناه إليه, وأخبرناه تقدمنا مصبحين} أيِ

ًا عليكم {بعثنا الفسادتين أولى أولهما} أيِ وعد جاء أولسسي لنسسا عبسساد
ًا عليكم سلطنا شديد} أيِ بأس  أي¹ِشسسديد بأس أولي خلقنا من جند
بلدكسسم تملكسسوا الديار, أيِ خلل شديدة, فجاسوا وسلطنة وعدة قوة

ل وجسسائين ذاهبين ووسطها, وانصرفوا بينها بيوتكم, أيِ خلل وسلكوا
ًا يخسسسسسسسسسسافون ًا وكسسسسسسسسسسان أحسسسسسسسسسسد مفعسسسسسسسسسسولً. وعسسسسسسسسسسد

المسسسلطين هؤلء في والخلف السلف من المفسرون اختلف وقد  
وجنسسوده, الجسسزريِ جالوت أنه وقتادة عباس ابن فعن ؟ هم من عليهم
ً عليهم سلط جسسالوت, ولهسسذا داود ذلك. وقتسسل بعد عليه أديلوا ثم أول
َءية, وعن الكرة لكم رددنا {ثم قال ملك أنه جبير بن سعيد عليهم} ال

ًا وجنوده. وعنه سنجاريب الموصل ه غيره وعن أيض ك بختنصسر أن مل
حسسال من ترقيه كيفية في عجيبة قصة له حاتم أبي ابن ذكر بابل. وقد

ًا كان البلد, وأنه ملك أنه إلى حال إلى ًا فقير ًا مقعد يسسستعطي ضعيف
بلد إلسسى سسسار آَل, وأنسسه مسسا إلى الحال به آَل ويستطعمهم, ثم الناس

ًا بها فقتل المقدس بيت ًا خلق ابسسن روى إسسسرائيل, وقسسد بني من كثير
ًا المكان هذا في جرير ًا حذيفة عن أسنده حديث مطسسولً, وهسسو مرفوعسس

معرفسسة أدنسسى عنسسده من ذلك في يستريب محالة, ل ل موضوع حديث
وإمامته, قدره جللة مع عليه راج كيف العجب كل بالحديث, والعجب

بسسأنه اللسه رحمسسه المسسزيِ الحجاج أبو العلمة الحافظ شيخنا صرح وقد
الكتسسسساب. حاشسسسسية علسسسسى ذلسسسسك مكسسسسذورب, وكتسسسسب موضسسسسوع

َءر لسسم إسسسرائيلية كسسثيرة آَثسسار هسسذا فسسي وردت وقد   الكتسساب تطويسسل أ
مسسا زنادقتهم, ومنهسسا بعض وضع ومن موضوع هو ما منها بذكرها, لن

ًا, ونحن يكون أن يحتمل قد الحمد. وفيمسسا عنها, ولله غنية في صحيح
قبلسسه, ولسسم الكتسسب بقيسسة من سواه عما غنية كتابه في علينا الله قص

طغسسوا لمسسا أنهسسم عنهسسم اللسسه أخبره إليهم. وقد رسوله ول الله يحوجنا
خلل بيضسستهم, وسسسلك فاسسستباح عسسدوهم عليهسسم اللسسه وبغسسوا, سسسلط
ًا, ومسسا جزاء وقهرهم بيوتهم, وأذلهم للعبيسسد, فسسإنهم بظلم ربسسك وفاق

ًا وقتلوا تمردوا قد كانوا جريسسر ابن روى والعلماء. وقد النبياء من خلق
بسسن سسليمان وهسب, أخسسبرني ابن العلى, حدثنا عبد بن يونس حدثني

يقول: ظهر المسيب بن سعيد قال: سمعت سعيد بن يحيى عن بلل
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دمشسسق أتسسى وقتلهسسم, ثسسم المقدس بيت الشام, فخرب على بختنصر

ًا بها فوجد فقسسالوا: أدركنسسا ؟ السسدم هذا كبا, فسألهم, ما على يغلي دم
ذلسسك علسسى ظهر, قال: فقتسسل الكبار عليه ظهر هذا, وكلما على آَباءنا
ًا سبعين الدم إلسسى صسسحيح وغيرهم, فسكن, وهسسذا المسلمين من ألف

وعلماءهم أشرافهم قتل المشهور, وأنه هو المسيب, وهذا بن سعيد
ًا منهم التوراة, وأخذ يحفظ من يبق لم إنه حتى ًا خلق مسن أسرى كثير
ما وجدنا ذكرها, ولو يطول وكوائن أمور وغيرهم, وجرت النبياء أبناء
أعلسسسم. وروايتسسسه, واللسسسه كتسسسابته لجسسساز يقسسساربه مسسسا أو صسسسحيح هسسسو

فلها} أيِ أسأتم وإن لنفسكم أحسنتم أحسنتم تعالى: {إن قال ثم  
ًا عمسسل تعسسالى: {مسسن قسسال فعليهسسا, كمسسا أسسساء ومسسن فلنفسسسه صسسالح

َءخسسرة, أيِ الكسسرة الخسسرة} أيِ وعسسد جسساء فعليها}. وقوله: {فإذا إذا ال
وجسسوهكم} أيِ {ليسسسوءوا أعسسداؤكم وجسساء الثانيسسة الكسسرة أفسسسدتم
{كمسا المقسدس بيست المسسجد} أيِ ويقهروكسم, {وليسدخلوا يهينوكم
السسديار, {وليتسسبروا} خلل فيهسسا جاسوا التي في مرة} أيِ أول دخلوه

ًا عليسه ظهسروا مسا علوا} أيِ {ما ويخربوا يدمروا أيِ * عسسى {تتسبير
مسستى عسسدنا} أيِ عدتم عنكم, {وإن فيصرفهم يرحمكم} أيِ أن ربكم
نسسدخره ما مع الدنيا في عليكم الدالة {عدنا} إلى الفساد إلى عدتم
َءخسسرة في لكم جهنسسم قسسال: {وجعلنسسا والنكسسال, ولهسسذا العسسذاب مسسن ال

ًا} أيِ للكافرين ًا حصير ًا مستقر ًا ومحصسر عنسسه. لهسم محيسسد ل وسسسجن
ًا ابن قال ًا. وقال أيِ عباس: حصير فيها, وكذا مجاهد: يحصرون سجن
ًا غيره, وقال قال ًا. وقسسال الحسن: فرشسس بنسسو عسساد قتسسادة: قسسد ومهسساد

وسسسلم عليسسه اللسسه صلى محمد الحي هذا عليهم الله إسرائيل, فسلط
صسسساغرون. وهسسسم يسسسد عسسسن الجزيسسسة منهسسسم وأصسسسحابه, يأخسسسذون

ِإّن َءذا **  َءن َءهـَ ُقسسْرآَ ْل ِديِ ا ْهسس ِتسسي ِي ّل َءي ِل َءوُم ِهسس ْقسس َءبّشسسُر َءأ ُي َءن َءو ِني ْؤِم ْلُمسس َءن ا ِذي ّلسس ا
َءن ُلسسو َءم ْع َءحاِت َءي ِل ُهسسْم َءأّن الّصسسا ًا َءل ًا َءأْجسسر ِبيسسر َءأّن َءك َءن *  و ِذي ّلسس َء ا َءن ل ُنسسو ْؤِم ُي

ِة َءر َءِخ َءنا ِبسسسسسسسسسسسال ْد َءتسسسسسسسسسسس ْع ًا َءلُهسسسسسسسسسسسْم َءأ َءذاب ًا َءعسسسسسسسسسسس ِليمسسسسسسسسسسس  َءأ
الله صلى محمد رسوله على أنزله الذيِ العزيز كتابه تعالى يمدح   

السسسبل, وأوضسسح الطسسرق لقسسوم يهسسديِ بسسأنه القرآَن وسلم, وهو عليه
لهسسم مقتضسساه, أن علسسى الصالحات يعملون الذين به المؤمنين ويبشر

ًا ًا, أيِ أجر َءخرة, أيِ يؤمنون ل الذين القيامة, وأن يوم كبير ويبشسسر بال
َءخرة يؤمنون ل الذين ًا لهم أن بال ًا, أيِ عذاب قال القيامة, كما يوم أليم

}.أليسسسسسسسسسسسسسم بعسسسسسسسسسسسسسذاب تعسسسسسسسسسسسسسالى: {فبشسسسسسسسسسسسسسرهم
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ُع ْد َءيسس َءو َءسسساُن **  ْن ِل ُه ِبالّشسسّر ا َءء َءعسسآ ِر ُد ْي َءخ ْل َءن ِبسسا َءكسسا َءسسساُن َءو ْن ِل ً ا  َءعُجسسول
نفسه على الحيان بعض في ودعائه النسان عجلة عن تعالى يخبر  
ونحسسو واللعنسسة والسسدمار الهلك أو بسسالموت أيِ بالشسسر مسساله أو ولده أو

يعجسسل {ولسسو تعسسالى قسسال بدعائه, كما لهلك ربه له استجاب ذلك, فلو
َءية, وكذا للناس الله وقتادة, وقد ومجاهد عباس ابن فسره الشر} ال

أن أمسوالكم علسى أنفسسكم, ول علسى تسدعوا «ل الحسديث فسي تقسدم
آَدم ابسسن يحمسسل فيهسسا» وإنمسسا يسسستجيب إجابسسة ساعة الله من توافقوا

عجسسولً} النسسسان تعسسالى: {وكسسان قال وعجلته, ولهذا قلقه ذلك على
ة ههنسا عبساس وابن الفارسي سلمان ذكر وقد السسلم عليسه آَدم قص
ًا بالنهوض هّم حين أنسسه رجليسسه, وذلسسك إلسسى السسروح تصل أن قبل قائم

عطسسس, فقسسال: دماغه إلى وصلت رأسه, فلما قبل من النفخة جاءته
عينيسسه إلسسى وصسسلت آَدم. فلمسسا يسسا ربك الله: يرحمك لله, فقال الحمد

ويعجبسسه, إليسسه ينظسسر وجسده, جعسسل أعضائه إلى سرت فتحهما, فلما
رب يسسستطع, وقسسال: يسسا فلسسم رجليسه إلسسى تصل أن قبل بالنهوض فهم

الليسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسل. قبسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسل عجسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسل

َءنا ْل َءع َءج َءو َءل **  ْي ّل ْل َءر ا َءهسسا ّن ْيسسِن َءوال َءت َءي َءنسسآ آَ ْو َءح َءم َءة َءف َءيسس ْيسسِل آَ ّل ْل َءنسسآ ا ْل َءع َءج َءة َءو َءيسس ِر آَ َءهسسا ّن ال
ًة َءر ْبِص ْا ُم ُغو َءت ْب َءت ً ِل ُكْم ّمن َءفْضل ّب ْا ّر َءلُمو ْع َءت ِل َءد َءو َءد َءن َءع ِني َءب الّس َءسا ْلِح ُكسسّل َءوا َءو

ٍء ُه َءشسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسْي َءنا ْل ً َءفّصسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس ْفِصسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسيل  َءت
الليسسل بيسسن مخسسالفته العظام, فمنهسسا بآياته خلقه على تعالى يمتن   

والصسسنائع, للمعسسايش النهسسار في الليل, وينتشروا في ليسكنوا والنهار
والعسسوام, والشسسهور والجمع اليام عدد والسفار, وليعلموا والعمال
َءجسسال مضسسي ويعرفسسوا والمعسساملت والعبسسادات للسسديون المضسسروبة ال

ً قال: {لتبتغوا ذلك, ولهذا وغير والجارات فسسي ربكسسم} أيِ مسسن فضل
والحسسساب} السنين عدد ذلك, {ولتعلموا ونحو وأسفاركم معايشكم

ًا كلسسه الزمان كان لو فإنه ًا نسسسق ًا واحسسد ًا وأسسسلوب عسسرف لمسسا متسسساوي
عليكسسم اللسسه جعسسل إن أرأيتسسم تعسسالى: {قسسل قسسال ذلك, كما من شيء
ًا الليل أفل ؟ بضسسياء يسسأتيكم اللسسه غيسسر إلسسه من القيامة يوم إلى سرمد

ًا النهسسار عليكسسم اللسسه جعل إن أرأيتم * قل تسمعون يسسوم إلسسى سسسرمد
* ومن تبصرون أفل فيه تسكنون بليل يأتيكم الله غير إله من القيامة
ولعلكم فضله من ولتبتغوا فيه لتسكنوا والنهار الليل لكم جعل رحمته
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ًا السماء في جعل الذيِ تعالى: {تبارك تشكرون} وقال وجعسسل بروج

ًا فيها ًا سراج ًا وقمر أراد لمن خلفة والنهار الليل جعل الذيِ وهو منير
ًا} وقال أراد أو يذكر أن والنهسسار} الليسسل اختلف تعسسالى: {ولسسه شكور

ّور وسسسخر الليسسل علسسى النهسسار ويكسسور النهسسار علسسى الليسسل وقسسال: {يكسس
الغفار} وقسسال العزيز هو أل مسمى لجل يجريِ كل والقمر الشمس

ًا الليل وجعل الصباح تعالى: {فالق ًا والقمسسر والشسسمس سكن حسسسبان
منسسه نسسسلخ الليسسل لهسسم تعالى: {وآَية العليم} وقال العزيز تقدير ذلك

تقسسدير ذلسسك لهسسا لمسسستقر تجسسريِ والشسسمس مظلمسسون هم فإذا النهار
بها, وهي يعرف علمة آَية, أيِ لليل جعل تعالى إنه العليم} ثم العزيز
الشسسمس وطلوع النور وهي علمة فيه, وللنهار القمر وظهور الظلم
مسسن هسسذا ليعسسرف الشسسمس وضسسياء القمر نور بين فيه, وفاوت النيرة

ًا والقمسسر ضسسياء الشسسمس جعسسل السسذيِ تعالى: {هو قال هذا, كما نسسور
ّدره إل ذلسسك اللسسه خلسسق مسسا والحسسساب السسسنين عدد لتعلموا منازل وق
َءيات س قوله إلى س بالحق عسسن تعالى: {يسسسألونك يتقون} وقال لقوم ل

َءيسسسسسة. للنسسسسساس مسسسسسواقيت هسسسسسي قسسسسسل الهلسسسسسة والحسسسسسج} ال
الليسسل آَيسسة قوله: {فمحونا في كثير بن الله عبد عن جريج ابن قال  

ابن النهار. وقال وسدف الليلة مبصرة} قال: ظلمة النهار آَية وجعلنا
آَيسسة الليل, {فمحونسسا آَية والقمر النهار آَية مجاهد: الشمس عن جريج

تعالى. وقسسال الله خلقه القمر, وكذلك في الذيِ الليل} قال: السواد
الشسسمس, تضسسيء كمسسا يضيء القمر عباس: كان ابن جريج: قال ابن

الذيِ السواد الليل آَية النهار, فمحونا آَية الليل, والشمس آَية والقمر
أن جيسسدة متعسسددة طسسرق من جرير بن جعفر أبو روى القمر. وقد في
أميسسر طسسالب, فقسسال: يسسا أبسسي بن علي المؤمنين أمير سأل الكواء ابن

تقسسرأ أمسسا فقسسال: ويحسسك ؟ القمسسر فسسي التي اللطخة هذه ما المؤمنين
قسسوله: في قتادة محوه. وقال فهذه الليل آَية فقال: فمحونا ؟ القرآَن

السسذيِ القمسسر سسسواد الليسسل آَية محو أن نحدث الليل} كنا آَية {فمحونا
مسسن أنسسور الشسسمس منيسسرة, وخلسسق أيِ مبصسسرة النهار آَية فيه, وجعلنا

الليسسل {وجعلنسسا عبسساس ابسسن عسسن نجيسسح أبي ابن وأعظم, وقال القمر
ً آَيسستين} قسسال والنهسسار ًا, كسسذلك ليل وجسسل. عسسز اللسسه خلقهمسسا ونهسسار

ُكّل َءو َءساٍن **  ْن ُه ِإ َءنا َءزْم ْل ُه َءأ َءر ِئ ِه ِفي َءطآ ِق ُن ِرُج ُع ُنْخ َءم َءلُه َءو ْو ِة َءي َءمسس َءيا ِق ْل ًا ا َءتابسس ِك
ُه َءقسسا ْل ًا َءي ْنُشسسور ْأ َءم َءر ْقسس َءك *  ا َءبسس َءتا َءى َءك َءفسس َءك َءك ْفِسسس َءن َءم ِب ْو َءيسس ْل َءك ا ْيسس َءل ًا َءع  َءحِسسسيب
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آَدم: بنسسي أعمسسال من فيه يقع ما وذكر الزمان ذكر بعد تعالى يقول  

مسسن عنسسه طار ما هو عنقه} وطائره في طائره ألزمناه إنسان {وكل
بسه ويلسزم وشر خير وغيرهما, من ومجاهد عباس ابن قال عمله, كما

ًا ذرة مثقال يعمل عليه, {فمن ويجازى مثقسسال يعمل * ومن يره خير
ًا ذرة * مسسا قعيسسد الشسسمال وعسن اليميسن تعالى: {عن يره} وقال شر

لحسسافظين عليكسسم عتيسسد} وقسسال: {وإن رقيب لديه إل قول من يلفظ
ًا كنتسسم مسسا تجسسزون تفعلسسون} وقسسال: {إنمسسا مسسا يعلمسسون كسساتبين كرام

ًا يعمل {من تعملون} وقال َءية, والمقصود يجز سوء عمسسل أن به} ال
ً عليه وكثيره, ويكتب قليله عليه محفوظ آَدم ابن ًا ليل ًا, صسسباح ونهسسار

ومسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساء.
عن الزبير أبي عن لهيعة ابن قتيبة, حدثنا أحمد: حدثنا المام وقال  

كسل يقسسول: «طسائر وسسلم عليسسه الله صلى الله رسول جابر, سمعت
ابسسن من القول الطيرة, وهذا لهيعة: يعني ابن عنقه» قال في إنسان
ًا, واللسسسه غريسسسب الحسسسديث هسسسذا تفسسسسير فسسسي لهيعسسسة .أعلسسسم جسسسد

ًا القيامة يوم له وقوله: {ونخرج   ًا} أيِ يلقاه كتاب لسسه نجمسسع منشور
ًا كسسان إن بيمينسسه إمسسا القيامة يوم يعطاه كتاب في كله عمله أو سسسعيد

ًا كان إن بشماله ًا, منشور ًا أيِ شقي جميع فيه وغيره هو يقرؤه مفتوح
* وأخسسر قسسدم بمسسا يومئذ النسان {ينبأ آَخره إلى عمره أول من عمله

قسسال معسساذيره} ولهسسذا ألقسسى * ولسسو بصسسيرة نفسسسه علسسى النسان بل
ًا} أيِ عليسسك اليسسوم بنفسسسك كفى كتابك تعالى: {اقرأ لسسم إنسسك حسسسيب

منسسك, كسسان مسسا جميع ذكرت عملت, لنك ما إل عليك يكتب ولم تظلم
ًا أحد ينسى ول كسساتب مسسن كتسسابه يقسسرأ أحسسد منسسه, وكسسل كسسان مما شيئ

عضسسو لنسسه العنق ذكر عنقه} إنما في طائره وأمي. وقوله: {ألزمناه
له محيد فل فيه بشيء ألزم الجسد, ومن في له نظير ل العضاء من

الشسسسسسسسسسسسسسسسساعر. قسسسسسسسسسسسسسسسسال عنسسسسسسسسسسسسسسسسه, كمسسسسسسسسسسسسسسسسا
الحمسسسسسسسام طسسسسسسسوق بهاطوقتهسسسسسسسا اذهسسسسسسسب بهسسسسسسسا اذهسسسسسسسب

أنه وسلم عليه الله صلى النبي عن الله عبد بن جابر عن قتادة قال  
عنقه» كذا في طائره ألزمناه إنسان طيرة, وكل ول عدوى قال: «ل

متصسسلً, مسسسنده فسسي حميسسد بسسن عبسسد المام رواه جرير, وقد ابن رواه
عسسن الزبيسسر أبي عن لهيعة ابن موسى, حدثنا بن الحسن فقال: حدثنا

كسسل «طيسسر يقول وسلم عليه الله صلى الله رسول سمعت قال جابر
عنقسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه». فسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسي عبسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسد

ابن الله, حدثنا عبد إسحاق, حدثنا بن علي أحمد: حدثنا المام وقال  
رضسسي عسسامر بسسن عقبة سمع أنه حدثه الخير أبا أن يزيد ليهعة, حدثني

572



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
مسسن قسسال: «ليسسس وسسسلم عليسسه الله صلى النبي عن عنه, يحدث الله

ربنا الملئكة: يا قالت المؤمن مرض فإذا عليه يختم وهو إل يوم عمل
مثسسل علسسى له جلله: اختموا جل الرب حبسته, فيقول قد فلن عبدك
يخرجسسوه. وقسسال قسسويِ, ولسسم جيسسد يموت» إسسسناده أو يبرأ حتى عمله
لسسه {ونخسسرج عمله عنقه} قال في طائره قتادة: {ألزمناه عن معمر

ًا العمسسل ذلسسك القيامة} قال: نخرج يوم ًا} قسسال يلقسساه {كتابسس منشسسور
ابسسن قعيد} يا الشمال وعن اليمين {عن البصريِ الحسن معمر, وتل

عسسن أحسسدهما كريمسسان ملكسسان بسسك صسسحيفتك, ووكسسل لك بسطت آَدم
َءخر يمينك حسسناتك, فيحفسظ يمينسك عسن السذيِ شمالك, فأما عن وال

أكثر أو أقلل شئت ما سيئاتك, فاعمل فيحفظ شمالك عن الذيِ وأما
قسسبرك, فسسي معسسك عنقسسك فسسي فجعلسست صحيفتك طويت مت إذا حتى
ًا القيامة يوم تخرج حتى ًا, اقسسرأ تلقاه كتاب َءيسسة, فقسسد كتابسسك منشسسور ال
الحسسسن, كلم أحسسسن مسسن نفسك, هذا حسيب جعلك من والله عدل

اللسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه. رحمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه

َءى ّمِن **  َءد َءت ْه َءما ا ّن ِإ َءتديِ َءف ْه ِه َءي ْفِس َءن َءمن ِل َءما َءضّل َءو ّن ِإ َءها َءيِضّل َءف ْي َءل َء َءع ِزُر َءول َءت
ٌة َءر ِز َءر َءوا َءى ِوْز َءر َءمسسسسا ُأْخسسسس ّنسسسسا َءو َءن ُك ِبي ّذ َءعسسسس َءى ُم ّتسسسس َءث َءح َءعسسسس ْب ً َءن  َءرُسسسسسول

النبسسوة, فإنمسسا أثسسر الحسسق, واقتفسسى واتبع اهتدى من أن تعالى يخبر  
الحسسق, وزاغ عن ضل} أيِ لنفسه, {ومن الحميدة ذلك عاقبة يحصل

ذلسسك وبسسال يعسسود نفسسسه, وإنمسسا علسسى يجنسسي الرشاد, فإنما سبيل عن
أحد, ذنب أحد يحمل ل أخرى} أيِ وزر وازرة تزر قال: {ول عليه, ثم

إلسسى مثقلسسة تسسدع تعالى: {وإن قال نفسه, كما على إل جان يجني ول
وقسسوله: وبيسسن هسسذا بيسسن منافسساة شسسيء} ول منسسه يحمسسل ل حملهسسا

ً أثقالهم {وليحملن السسذين أوزار أثقالهم},)وقسسوله: {ومسسن مع وأثقال
أنفسسسهم, فسسي ضسسللتهم إثسسم عليهسسم الدعاة علم} فإن بغير يضلونهم

أوزار مسسن ينقسسص أن غيسسر مسسن أضسسلوا مسسن أضسسلوا ما بسبب آَخر وإثم
ًا, وهذا عنهم يحمل أولئك, ول بعباده, وكذا ورحمته الله عدل من شيئ

عسسدله عسسن رسسسولً} إخبسسار نبعسسث حتى معذبين كنا تعالى: {وما قوله
ًا يعذب ل تعالى, وأنه الرسسسول بإرسسسال عليسسه الحجة قيام بعد إل أحد
يسسأتكم ألسسم خزنتهسسا سسسألهم فسسوج فيها ألقي تعالى: {كلما إليه, كقوله

إن شسسيء من الله نزل ما وقلنا فكذبنا نذير جاءنا قد بلى * قالوا نذير
جهنسسم إلسسى كفروا الذين قوله: {وسيق كبير} وكذا ضلل في إل أنتم

ًا رسسسل يأتكم ألم خزنتها لهم وقال أبوابها فتحت جاؤوها إذا حتى زمر
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بلسسى هذا, قسسالوا يومكم لقاء وينذرونكم ربكم آَيات عليكم يتلون منكم

تعسسالى: {وهسسم الكسسافرين} وقسسال علسسى العسسذاب كلمسسة حقسست ولكسسن
ًا نعمل أخرجنا ربنا فيها يصطرخون لسسم نعمسسل, أو كنا الذيِ غير صالح

للظسسالمين فمسسا فذوقوا النذير وجاءكم تذكر من فيه يتذكر ما نعمركم
َءيات من ذلك غير نصير} إلى من يدخل ل تعالى الله أن على الدالة ال

ًا مسن جماعسة طعسن ثسم إليسه, ومسن الرسسول إرسال بعد إل النار أحد
قسسوله عند البخاريِ صحيح في معجمة جاءت التي اللفظة في العلماء

المحسسسسسسنين}. مسسسسسن قريسسسسسب اللسسسسسه رحمسسسسسة تعسسسسسالى: {إن
بسسن صسسالح عسسن أبسسي يعقوب, حسسدثنا سعد, حدثنا بن الله عبد حدثنا  

اللسه صسلى الله رسول أن هريرة أبي إلى بإسناده العرج عن كيسان
قال أن إلى الحديث والنار» فذكر الجنة قال: «اختصمت وسلم عليه

ًا, وإنسسه خلقسسه من الله يظلم فل الجنة «وأما ًا للنسسار ينشسسىء أحسسد خلقسس
ًا» وذكر ؟ مزيد من هل فتقول, فيها فيلقون الحسسديث, فهسسذا تمام ثلث

يسسدخلها ل عدل دار فإنها النار فضل, وأما دار الجنة, لنها في جاء إنما
مسسن جماعسسة تكلسسم عليسسه. وقسسد الحجسسة وقيسسام إليه العذار بعد إل أحد

مسسا بسسدليل السسراويِ على انقلب اللفظة, وقالوا: لعله هذه في الحفاظ
عسسن السسرزاق عبد حديث من للبخاريِ الصحيحين, واللفظ في أخرجاه

عليسسه اللسسه صسسلى النسسبي قسسال: قسسال هريسسرة أبسسي عن همام عن معمر
قسسال: «فأمسسا أن إلسسى الحسسديث والنسسار» فسسذكر الجنة وسلم: «تحاجت

قسسط, فهنسساك قسسدمه, فتقسسول: قسسط فيهسسا يضسسع حسستى تمتلىسسء فل النار
ًا, وأمسسا خلقه من الله يظلم بعض. ول إلى بعضها وينزويِ تمتلىء أحسد

ًا». لهسسسسسسسسا ينشسسسسسسسسىء اللسسسسسسسسه فسسسسسسسسإن الجنسسسسسسسسة خلقسسسسسسسس
ًا فيهسسا تعسسالى اللسسه رحمهم الئمة اختلف قد مسألة ههنا بقي   قسسديم

ًا, وهي كفسسار: مسساذا وآَبسساؤهم صسسغار وهسسم مسساتوا السسذين الولدان وحديث
فسسي مسسات ومسسن الخسسرف والشسسيخ والصسسم المجنسسون وكسسذا ؟ حكمهم
لسسك أذكرهسسا أنسسا أحاديث شأنهم في ورد وقد ؟ دعوة تبلغه ولم الفترة
ً نذكر ثم, وتوفيقه الله بعون ًا فصل ذلسسك فسسي الئمسسة كلم مسسن ملخص

.المسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسستعان واللسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه
أحمسسد: حسسدثنا المسسام سريع. قال بن السود الول) عن فالحديث(  

عسسن قتسسادة عسسن أبسسي هشسسام, حسسدثنا بن معاذ الله, حدثنا عبد بن علي
اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول أن سسسريع بسسن السود قيس. عن بن الحنف

يسسسمع ل أصسسم القيامسسة: رجسسل يوم يحتجون قال: «أربعة وسلم عليه
ًا, ورجل الصسسم فسسترة, فأمسسا في مات هرم, ورجل أحمق, ورجل شيئ
ًا, وأمسسا أسسسمع وما السلم جاء قد فيقول: رب فيقسسول: الحمسسق شسسيئ
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فيقسسول: الهسسرم بسسالبعر, وأمسسا يحذفوني والصبيان السلم جاء قد رب
ًا, وأمسسا أعقسسل وما السلم جاء لقد رب الفسسترة فسسي مسسات السسذيِ شسسيئ

ليطيعنسسه, فيرسسسل مسسواثيقهم رسول. فيأخذ لك أتاني ما فيقول: رب
لكسسانت دخلوهسا بيسده, لسو محمسسد نفس النار, فوالذيِ ادخلوا أن إليهم

ًا عليهم ًا». وبالسناد برد رافسسع أبسسي عن الحسن عن قتادة عن وسلم
عليسسه كانت دخلها آَخره: «فمن في قال أنه مثله, غير هريرة أبي عن
ًا ًا, ومن برد بسسن إسسسحاق رواه إليهسسا», وكسسذا يسحب يدخلها لم وسلم

مسسن العتقسساد كتسساب فسسي السسبيهقي هشسسام, ورواه بن معاذ عن راهويه
به, وقال: هسسذا المديني الله عبد بن علي عن إسحاق بن أحمد حديث
أبسسي عسسن زيسسد بسن علسسي عسسن سلمة بن حماد رواه صحيح, وكذا إسناد
وسسلم عليسسه اللسه صسلى اللسه رسسسول قال: قسال هريرة أبي عن رافع

من جرير ابن نحوه, ورواه بحجة» فذكر الله على يدلي كلهم «أربعة
ًا, ثسسم هريرة, فذكره أبي عن همام عن معمر حديث أبسسو قسسال موقوفسس

رسسسولً} وكسسذا نبعث حتى معذبين كنا {وما شئتم إن هريرة: فاقرؤوا
ًا. هريسسرة أبي عن أبيه عن طاوس بن الله عبد عن معمر رواه موقوفسس

الطيالسي: حدثنا داود أبو قال مالك بن أنس الثاني) عن الحديث(  
فسسي تقسسول مسسا حمسسزة أبسسا لنس: يسسا قال: قلنا أبان بن يزيد عن الربيع

وسسسلم: عليسسه اللسسه صلى الله رسول فقال: قال ؟ المشركين أطفال
يكسسن النسسار, ولسسم أهسسل مسسن بها, فيكونوا فيعذبوا سيئات لهم يكن «لم

الجنسسسسة». أهسسسسل مسسسسن بهسسسسا, فيكونسسسسوا فيجسسسسازوا حسسسسسنات لهسسسسم
ًا. قال أنس الثالث) عن الحديث(   أبسسو يعلى: حدثنا أبو الحافظ أيض

قسسال: قسسال أنسسس السسوارث, عسسن عبد عن ليث عن جرير خيثمة, حدثنا
القيامسسة: يسسوم بأربعسسة «يسسؤتى وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول

الهسسرم الفسساني الفسسترة, والشسسيخ فسسي مسسات بالمولود, والمعتوه, ومن
ابسسرز, النار من وتعالى: لعنق تبارك الرب بحجته» فيقول يتكلم كلهم

ً عبسساديِ إلسسى أبعسسث كنت لهم: إني ويقول أنفسسسهم, وإنسسي مسسن رسسسل
الشسسقاء: عليه كتب من هذه, قال: فيقول ادخلوا إليكم نفسي رسول

السسعادة عليسه كتسب قسال: ومسن ؟ نفسر كنسا ومنهسا ندخلها أنى رب يا
ًا, فقال: فيقول فيها فيقتحم يمضي لرسسسلي تعالى: أنتسسم الله مسرع

ًا أشد رواه النسسار, وهكسسذا وهسسؤلء الجنسسة هؤلء ومعصية, فيدخل تكذيب
عبسسد بسسن جريسسر عسسن موسسسى بسسن يوسسسف عسسن السسبزار بكر أبو الحافظ

مثلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه. بإسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسناده الحميسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسد
الحافظ عنه. قال الله رضي عازب بن البراء الرابع) عن الحديث(  

ًا: حسسدثنا مسسسنده في الموصلي يعلى أبو شسسيبة, أبسسي بسسن قاسسسم أيضسس
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أميسسة, عسسن بسسن يزيد عن ذر بن عمر عن داود ابن يعني الله عبد حدثنا
أطفسسال عسسن وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول قال: سسسئل البراء

المشسسركين, أولد عسسن آَبسسائهم» وسسسئل مسسع المسسسلمين, قسسال: «هسسم
قال: «الله ؟ يعملون ما الله رسول آَبائهم» فقيل: يا مع فقال: «هم

السبراء عسن رجسل عسن أمية بن يزيد عن ذر بن عمر بهم» ورواه أعلم
.عائشسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة, فسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسذكره عسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسن

عمرو بن أحمد بكر أبو الحافظ ثوبان. قال الخامس) عن الحديث(  
الجسسوهريِ, سعيد بن إبراهيم مسنده: حدثنا في البزار الخالق عبد بن

أبسسي أيسسوب, عسسن عسسن منصسسور بسسن عباد سعيد, حدثنا بن ريحان حدثنا
عظم وسلم عليه الله صلى النبي أن ثوبان أسماء, عن أبي عن قلبة
يحملسون الجساهلين أهسل جاء القيامة يوم كان إذا« قال المسألة شأن

ترسسسل لسسم ربهسسم, فيقولسسون: ربنسسا ظهورهم, فيسأهلم على أوزارهم
ً إلينسسا أرسسسلت أمر, ولسسو لك ياتنا رسولً, ولم إلينا أطسسوع لكنسسا رسسسول

؟ تطيعسسوني بسسأمر أمرتكسسم إن ربهسسم: أرأيتسسم لهسسم عبسسادك, فيقسسول
فيسسدخلوها, فينطلقسسون جهنم إلى يعمدوا أن فيقولون: نعم, فيأمرهم

ًا لهسسا وجسسدوا منهسسا دنسسوا إذا حسستى ًا, فرجعسسوا تغيظسس ربهسسم, إلسسى وزفيسسر
إن أنسسي تزعمسسوا لهم: ألم منها, فيقول أجرنا أو أخرجنا فيقولون: ربنا

مسسواثيقهم, فيقسسول: اعمسسدوا ذلسسك علسسى فيأخذ تطيعوني بأمر أمرتكم
وقسسالوا: ورجعسسوا منها فرقوا رأوها إذا حتى فادخلوها, فينطلقون إليها
داخريسسن نسسدخلها, فيقسسول: ادخلوهسسا أن نسسستطيع ول منهسسا فرقنسسا ربنسسا

كسسانت مسسرة أول دخلوهسسا وسلم: «لسسو عليه الله صلى الله نبي «فقال
ًا عليهم ًا» ثم برد معسسروف غيسسر الحديث هذا البزار: ومتن قال وسلم

ريحسسان إل عبسساد عن عباد, ول إل أيوب عن يروه الوجه, لم هذا من إل
معيسسن بن يحيى ثقاته, وقال في حيان ابن ذكره سعيد, قلت: وقد بن

ل حسساتم: شسسيخ أبسسو داود, وقسسال أبسسو يرضه به, ولم بأس والنسائي: ل
بسسسسسسسسسه. يحتسسسسسسسسسج ول حسسسسسسسسسديثه يكتسسسسسسسسسب بسسسسسسسسسه بسسسسسسسسسأس

الخدريِ. سنان بن مالك بن سعد سعيد أبي السادس) عن الحديث(  
عسسن سسسليمان بسسن سسسعيد السسذهلي: حسسدثنا يحيسسى بن محمد المام قال

اللسسه رسسسول قسسال: قسسال سعيد أبي عطية, عن عن مرزوق بن فضيل
والمولود, يقسسول والمعتوه الفترة في وسلم: «الهالك عليه الله صلى

لسسي تجعل لم المعتوه: رب كتاب, ويقول يأتني الفترة: لم في الهالك
ً ًا به أعقل عقل ًا, ويقسسول ول خير العقسسل, أدرك لسسم المولسسود: رب شر

الله علم في كان من لهم: ردوها, قال: فيردها نار, فيقال لهم فترفع
ًا ًا الله علم في كان من عنها العمل, ويمسك أدرك لو سعيد لسسو شسسقي
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؟!» أتتكسسم رسسسلي أن لسسو عصيتم, فكيسسف العمل, فيقول: إيايِ أدرك
بن الله عبيد عن الكوفي هياج بن عمر بن محمد عن البزار رواه وكذا

أبسسي حسسديث مسسن يعسسرف قال: ل به, ثم مرزوق بن فضيل عن موسى
اللسسه «فيقسسول آَخسسره فسسي عنه, وقسسال عطية عن طريقه من إل سعيد

؟». بسسسسسسسسالغيب برسسسسسسسسسلي عصسسسسسسسسيتم, فكيسسسسسسسسف إيسسسسسسسسايِ
بسسن هشسسام قال عنه الله رضي جبل بن معاذ السابع) عن الحديث(  

يسسونس عسسن واقسسد بن عمرو الصوريِ: حدثنا المبارك بن ومحمد عمار
اللسسه نسسبي عن جبل بن معاذ الخولني, عن إدريس أبي عن حلبس بن

ً بالممسسسوخا القيامسسة يسسوم قسال: «يسؤتى وسسلم عليسه اللسه صلى عقل
ًا, فيقسول وبالهالسك الفترة في وبالهالك غير لسو رب الممسسوخا: يسا ص

ً آَتيتني ً آَتيته من كان ما عقل فسسي الهالك في مني» وذكر بأسعد عقل
بسسأمر آَمركسسم وجسسل: إنسسي عز الرب «فيقول ذلك نحو والصغير الفترة

النار, قسسال: ولسسو فادخلوا فيقولون: نعم, فيقول: اذهبوا ؟ فتطيعوني
مسسا أهلكسست قد أنها فيظنون قوابض عليهم ضرتهم, فتخرج ما دخلوها

ًا, ثسسم فيرجعون شيء من الله خلق ثانيسسة, فيرجعسسون يسسأمرهم سسسراع
أنتسسم مسسا علمسست أخلقكسسم أن وجسسل: قبسسل عسسز السسرب كسسذلك, فيقسسول

تصسسيرون, ضسسميهم, علمسسي خلقتكسسم, وإلسسى علمسسي عسساملون, وعلسسى
النسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسار». فتأخسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسذهم

اللسسه رسسسول أن عنسسه اللسسه رضسسي هريرة أبي الثامن) عن الحديث(  
الفطسسرة, فسسأبواه علسسى يولسسد مولسسود قال: «كل وسلم عليه الله صلى

تحسون جمعاء, هل البهيمة تنتج يمجسانه, كما أو ينصرانه أو يهودانه
مسسن اللسسه, أفرأيسست قسسالوا: يارسسسول روايسسة ؟» وفسسي جسسدعاء من فيها

ًا يموت المسسام عسساملين». وقسسال كسسانوا بمسسا أعلسسم الله: «قال ؟ صغير
عطسساء عسسن ثابت بن الرحمن عبد داود, حدثنا بن موسى أحمد: حدثنا

ه رضسي هريرة أبي ضمرة, عن بن الله عبد عن قرة بن عسن عنسه الل
قسسال: «ذراريِ سسس موسى شك س أعلم فيما وسلم عليه الله صلى النبي

صسسحيح السسسلم» وفسسي عليسسه إبراهيسسم يكفلهسسم الجنسسة في المسلمين
عن وسلم عليه الله صلى الله رسول عن حمار بن عياض عن مسلم

لغيسسره روايسسة حنفاء», وفي عباديِ خلقت «إني قال أنه وجل عز الله
«مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسلمين».

بكر أبو الحافظ عنه. رواه الله رضي سمرة التاسع) عن الحديث(  
عسسوف حسسديث مسسن البخسساريِ علسسى المسسستخرج كتسسابه فسسي البرقسساني

عنسسه, عسسن اللسسه رضسسي سمرة عن العطارديِ رجاء أبي العرابي. عن
الفطسسرة» علسسى يولسسد مولسسود قال: «كسسل وسلم عليه الله صلى النبي
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قسسال: «وأولد ؟ المشسسركين وأولد اللسسه رسسسول النسساس: يسسا فنسساداه

عقبسسة أحمسسد, حسسدثنا بن الله عبد الطبراني: حدثنا المشركين». وقال
أبسسي عن منصور بن عباد شعيب, عن بن عيسى عن الضبي مكرم بن

عسسن وسسسلم عليسسه الله صلى الله رسول قال: سألنا سمرة رجاء, عن
الجنسسسسة». أهسسسسل خسسسسدم المشسسسسركين, فقسسسسال: «هسسسسم أطفسسسسال

روح, حسسدثنا أحمسسد: حسسدثنا قسسال حسسسناء عم العاشر) عن الحديث(  
عمسسي قسسالت: حسسدثني صسسريم بنسسي معاوية, من بنت حسناء عن عوف

الجنسسة, فسسي «النسسبي قسسال ؟ الجنسسة فسسي من الله رسول قال: قلت: يا
الجنسسة». فمسسن فسسي الجنة, والوئيسسد في الجنة, والمولود في والشهيد
جسسزم مسسن الحسسديث, ومنهسسم لهذا فيهم الوقوف إلى ذهب من العلماء

عليسسه أنسسه البخسساريِ صسسحيح فسسي جنسسدب بسسن سمرة لحديث بالجنة لهم
الشسسيخ ذلسسك على مر حين المنام ذلك جملة في قال والسلم الصلة

عليسسه إبراهيسسم جبريسسل: هسسذا لسسه ولسسدان, فقسسال وحسسوله الشجرة تحت
رسسسول المشركين, قسسالوا: يسسا وأولد المسلمين أولد السلم, وهؤلء

مسسن المشسسركين» ومنهسسم وأولد قال: «نعسسم ؟ المشركين وأولد الله
ذهب من آَبائهم» ومنهم مع السلم: «هم عليه لقوله بالنار لهم جزم
ّنهم إلى دخسسل أطسساع العرصسات), فمسن فسي القيامسسة يسسوم (يمتحنون أ

دخسسل عصسسى السسسعادة, ومسسن بسسسابق فيهم الله على وانكشف الجنة
ًا النار يجمسع القسول وهسذا الشقاوة بسابق به الله علم وانكشف داخر
المتعاضسسدة المتقدمسسة الحسساديث بسسه صسسرحت كلهسسا, وقسسد الدلسسة بيسسن

الحسسسن أبسسو الشسسيخ حكاه الذيِ هو القول لبعض, وهذا بعضها الشاهد
السسذيِ والجماعسسة, وهسسو السسسنة أهسسل عسسن الشعريِ إسماعيل بن علي

مسسن غيسسره العتقاد, وكسسذلك كتاب في البيهقي بكر أبو الحافظ نصره
عبسسد بسسن عمر أبو الشيخ ذكره والنقاد. وقد والحفاظ العلماء محققي

هذا قال: وأحاديث المتحان, ثم أحاديث من تقدم ما بعد النمريِ البر
ينكرونهسسا, لن العلسسم حجسسة, وأهسسل بهسسا تقسسوم ول قويسسة ليسسست الباب

َءخرة دخسسول يكلفسسون ابتلء, فكيسف ول عمسل بدار وليست جزاء دار ال
ًا يكلف ل والله المخلوقين وسع في ذلك وليس النار وسسسعها إل نفسسس

؟.
قد كما صحيح هو ما منها الباب هذا أحاديث أن قال والجواب) عما(  

هسسو مسسا ومنها حسن هو ما العلماء, ومنها أئمة من كثير ذلك على نص
الواحسسد البسساب أحسساديث كسسانت والحسسسن, وإذا بالصحيح يتقوى ضعيف
فيهسسا. النسساظر عنسسد الحجسسة النمسسط, أفسسادت هذا على متعاضدة متصلة

َءخرة الدار إن قوله وأما ينسسافي جزاء, ول دار أنها شك جزاء, فل دار ال
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أبسسو الشسسيخ حكاه النار, كما أو الجنة دخول قبل عرصاتها في التكليف
امتحسسان مسسن والجماعسسة السسسنة أهسسل مسسذهب عسسن الشسسعريِ الحسسسن
إلسسى ويسسدعون سسساق عسسن يكشسسف تعسسالى: {يسسوم قسسال وقسسد الطفسسال

َءيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة, السسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسجود} ال
يسسوم للسسه يسسسجدون المسسؤمنين أن وغيرهسسا الصسسحاح فسسي ثبسست وقد  

كالصسسفيحة ظهسسره ويعسسود ذلسسك يسسستطيع ل المنسسافق القيامسسة, وأن
ًا الواحدة ًا طبق الصسسحيحين لقفسساه. وفسسي خسسّر السجود أراد كلما واحد

ًا النسار أهسل آَخسر يكسون السذيِ الرجل في يأخسذ اللسه منهسسا, أن خروجسس
ًا ذلك فيه, ويتكرر هو ما غير يسأل ل أن ومواثيقه عهوده ويقول مرار

الجنسسة, وأمسسا دخسسول في له يأذن أغدرك, ثم ما آَدم ابن تعالى: يا الله
وسعهم, فليسسس في ذلك وليس النار دخول الله يكلفهم قوله: فكيف

بالجواز القيامة يوم العباد يأمر الله الحديث, فإن صحة من بمانع هذا
ّد جهنسم علسى جسسر الصسراط, وهسو على مسن وأدق السسيف مسن أحس

وكالريسسح كسسالبرق أعمسسالهم بحسسسب عليسسه المؤمنسسون الشسسعرة, ويمسسر
مسسن ومنهم الماشي ومنهم الساعي والركاب, ومنهم الخيل وكأجاويد

ًا يحبو فسسي ورد مسسا النار, وليسسس في وجهه على المكدوش ومنهم حبو
.وأعظسسسسسم أطسسسسسم هسسسسسذا بسسسسسل هسسسسسذا مسسسسسن بسسسسسأعظم أولئسسسسسك

ًا   أمسسر ونار, وقسسد جنة معه يكون الدجال بأن السنة أثبتت فقد وأيض
أنسسه يرى الذيِ من أحدهم يشرب أن يدركونه الذين المؤمنين الشارع

ًا عليه يكون نار, فإنه ًا, فهذا برد ًا نظيسسر وسلم اللسسه فسسإن ذاك, وأيضسس
ًا بعضسسهم فقتل أنفسهم يقتلوا أن إسرائيل بني أمر تعالى حسستى بعضسس
ًا, يقتل سبعين واحدة غداة في قيل فيما قتلوا وأخساه, أبساه الرجل ألف
علسسى لهسسم عقوبسسة عليهسسم, وذلسسك اللسسه أرسلها غمامة عماية في وهم

ًا العجل, وهذا عبادتهم ًا النفسسوس علسسى شاق أيض عمسسا يتقاصسسر ل جسسد
أعلسسسسسسسسسم. المسسسسسسسسسذكور, واللسسسسسسسسسه الحسسسسسسسسسديث فسسسسسسسسسي ورد

على المشركين ولدان في الناس اختلف فقد هذا تقرر فصل) إذا(  
عليسسه أنسسه سسسمرة بحسسديث الجنسسة. واحتجسسوا فسسي (أحدها) أنهسسم أقوال

وأولد المسسسسلمين أولد السسسسلم عليسسسه إبراهيسسسم مسسسع رأى السسسسلم
أن عمهسسا عسسن حسسسناء عسسن أحمسسد روايسسة فسسي تقسسدم المشركين, وبما

الجنسة» وهسسذا فسسي قال: «والمولود وسلم عليه الله صلى الله رسول
اللسسه علسسم منسسه. فمسسن أخص المتحان أحاديث صحيح, ولكن استدلل

المسسلمين وأولد إبراهيسم مسع السبرزخا فسسي روحسه جعل يطيع أنه منه
اللسسه إلى يجيب, فأمره ل أنه منه علم الفطرة, ومن على ماتوا الذين
المتحسسان, أحسساديث عليسسه دلت النار, كما في يكون القيامة يوم تعالى
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الجنسة في بأنهم القائلين هؤلء إن السنة, ثم أهل عن الشعريِ ونقله
ًا جعلهسسم من فيها, ومنهم مستقلين جعلهم من منهم لهسسم, كمسسا خسسدم
وهسسو الطيالسسسي داود أبسسي عنسسد أنس عن زيد بن علي حديث في جاء

أعلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم. ضسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسعيف, واللسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه
رواه بمسسا عليسسه النار. واسسستدل في آَبائهم مع الثاني) أنهم والقول(  

بسسن ضسسمرة بسسن عتبسسة المغيسسرة, حسسدثنا أبسسي عن حنبل بن أحمد المام
عائشسسة أتسسى أنسسه غطيسسف مسسولى قيس أبي بن الله عبد حبيب, حدثني

عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول الكفار, فقال: قال ذراريِ عن فسألها
َءبسسائهم» فقلسست: يارسسسول تبع وسلم: «هم فقسسال: ؟ أعمسسال بل اللسسه ل

بسسن محمسسد حديث من داود أبو عاملين» وأخرجه كانوا بما أعلم «الله
قيسسس, أبسسي بسسن اللسسه عبسسد اللهاني, سمعت زياد بن محمد عن حرب

عسسن وسسسلم عليسسه الله صلى الله رسول تقول: سألت عائشة سمعت
؟ المشسسركين آَبائهم» قلت: فذراريِ مع المؤمنين, قال: «هم ذراريِ

كسسانوا بمسسا أعلسسم قسسال: «اللسسه ؟ عمل بل آَبائهم» فقلت مع قال: «هم
ًا أحمد عاملين» ورواه المتوكل بن يحيى عقيل أبي عن وكيع عن أيض

المشركين أطفال ذكرت أنها عائشة عن بهية مولته عن متروك وهو
أسسسمعتك شسسئت فقسسال: «إن وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه لرسسسول

النسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسار». فسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسي تضسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساغيهم
عسن شسيبة أبسي بسن عثمسان أحمد: حسدثنا المام بن الله عبد وروى  

علي عن زاذان عن عثمان بن محمد غزوان, عن بن فضيل بن محمد
وسسسلم عليه الله صلى الله رسول خديجة قال: سألت عنه الله رضي

النسار» قسال: فلمسا فسي الجاهلية, فقال: «هما في ماتا لها ولدين عن
لبغضسستهما» مكانهمسسا رأيسست لهسسا: «لسسو فقال وجهها في الكراهية رأى

الجنسسة, وإن فسسي وأولدهسسم المسسؤمنين قسسال: «إن ؟ منك قال: فولديِ
واتبعتهسسم آَمنسسوا {والسسذين سسس قسسرأ ثسسم سسس النسسار في وأولدهم المشركين

فسسي غريسسب, فسسإن حسسديث ذريتهسسم} وهسسذا بهسسم ألحقنسسا بإيمان ذريتهم
ًا, يدرك لم زاذان الحال, وشيخه مجهول عثمان بن محمد إسناده علي

أعلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم. واللسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه
قال: الشعبي عن أبيه عن زائدة أبي ابن حديث من داود أبو وروى  

فسسي والمسسوؤودة وسسسلم: «الوائسسدة عليسسه اللسسه صسسلى الله رسول قال
ابسسن عسسن وائسسل أبسسي عسسن علقمسسة بسسه الشعبي: حسسدثني قال النار» ثم

عسسن الشسسعبي هنسسد, عسسن أبسسي بسسن داود عن جماعة رواه مسعود, وقد
صلى النبي وأخي أنا قال: أتيت الشجعي قيس بن سلمة عن علقمة

تقسسريِ الجاهليسسة, وكسسانت فسسي مسساتت أمنسسا فقلنسسا: إن وسلم عليه الله
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ًا وأدت الرحسسم, وإنهسسا الضيف, وتصل تبلسسغ لسسم الجاهليسسة فسسي لنسسا أختسس

الوائسسدة تسسدرك أن إل النسسار فسسي المسسوؤودة الحنسسث. فقسسال: «الوائسسدة
حسسسسسسسسسسن. إسسسسسسسسسسناد فتسسسسسسسسسسلم» وهسسسسسسسسسذا السسسسسسسسسسلم

عليه الله صلى قوله على فيهم. واعتمدوا الثالث) التوقف والقول(  
حسسديث من الصحيحين في عاملين» وهو كانوا بما أعلم وسلم: «الله

رسسسول سسسئل عباس ابن جبير, عن بن سعيد عن إياس أبي بن جعفر
بمسسا أعلم المشركين, قال: «الله أولد عن وسلم عليه الله صلى الله

عسسن الزهسسريِ حسسديث مسسن الصسسحيحين فسسي هو عاملين» وكذلك كانوا
اللسسه صسسلى النبي هريرة, عن أبي عن سلمة أبي يزيد, وعن بن عطاء
بمسا أعلسسم المشركين, فقسال: «اللسه أطفال عن سئل أنه وسلم عليه
القسسول العسسراف, وهسسذا أهسسل مسسن جعلهسسم مسسن عاملين» ومنهم كانوا
ليسسس العراف الجنة, لن أهل من أنهم إلى ذهب من قول إلى يرجع

العراف, سورة في ذلك تقرير تقدم الجنة, كما أهلها ومآل قرار دار
أعلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم. واللسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه

المشركين, فأما بأطفال مخصوص الخلف هذا أن فصل) وليعلم(  
بن يعلى أبو القاضي حكاه كما العلماء بين خلف فل المؤمنين ولدان
أهل من أنهم فيهم يختلف قال: ل أنه أحمد المام عن الحنبلي الفراء

اللسسه شاء إن به نقطع الذيِ الناس, وهو بين المشهور هو الجنة, وهذا
العلمسساء بعض عن البر عبد بن عمر أبو الشيخ ذكره ما فأما, وجل عز

عمسسر: أبو المشيئة, قال تحت كلهم الولدان وأن ذلك في توقفوا أنهم
بسسن حماد والحديث, منهم الفقه أهل من جماعة القول هذا إلى ذهب

وغيرهسسم, راهسسويه بسسن وإسسسحاق المبسسارك وابسسن سسسلمة بن وحماد زيد
القسسدر, ومسسا أبسسواب فسسي مسسوطئه فسسي مالك رسم ما يشبه قالوا: وهو

عسسن أصسسحابه, وليسسس أكسسثر ذلسسك ذلك, وعلى في الحاديث من أورده
أن إلسسى ذهبسسوا أصحابه من المتأخرين أن إل منصوص شيء فيه مالك

المشسسيئة, في خاصة المشركين وأطفال الجنة في المسلمين أطفال
ًا, وقد غريب كلمه, وهو انتهى فسسي القرطسسبي اللسسه عبسسد أبسسو ذكسسر جد

ًا, واللسسسسسسه ذلسسسسسسك نحسسسسسسو التسسسسسسذكرة كتسسسسسساب أعلسسسسسسم. أيضسسسسسس
ًا ذلك في ذكروا وقد   أم عائشسسة عسسن طلحة بنت عائشة حديث أيض

صسسبي جنسسازة إلسسى وسلم عليه الله صلى النبي قالت: دعي المؤمنين
عصسسافير مسسن عصسسفور لسسه طسسوبى اللسسه رسول النصار, فقلت: يا من

عائشسسة, إن يسسا ذلك غير يدركه, فقال: «أو ولم السوء يعمل لم الجنة
ً لها وخلق الجنة خلق الله النسسار آَبسسائهم. وخلسسق أصسسلب فسسي وهم أهل
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ً لها وخلق داود وأبسسو وأحمسسد مسلم آَبائهم» رواه أصلب في وهم أهل

.مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساجه وابسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسن والنسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسائي
جيسسدة صسسحيحة دلئسسل إلى يحتاج المسألة هذه في الكلم كان ولما  

العلمسساء من جماعة الشارع, كره عن عنده علم ل من فيها يتكلم وقد
بكسسر أبي بن محمد بن والقاسم عباس ابن عن ذلك فيها, رويِ الكلم

صسحيحه فسي حبسان ابسن وغيرهم, وأخرج الحنفية بن ومحمد الصديق
عبسساس ابسسن العطارديِ, سسسمعت رجاء أبا حازم: سمعت بن جرير عن

اللسسه صسسلى اللسسه رسول يقول: قال المنبر على وهو عنهما الله رضي
ًا المة هذه أمر يزال وسلم: «ل عليه ًا أو مواتي يتكلمسسوا لسسم مسسا مقارب
المشركين, وهكذا أطفال حبان: يعني ابن والقدر» قال الوالدان في

رواه قسسال: وقسسد حسسازم, ثسسم بسسن جريسسر طريق من البزار بكر أبو رواه
ًا. عبسسسسساس ابسسسسسن عسسسسسن رجسسسسساء أبسسسسسي عسسسسسن جماعسسسسسة موقوفسسسسس

َءذآَ ِإ َءو َءنآ **  ْد َءر أ
َءك َءأن َء ِل ْه َءيًة ّن َءنا َءقْر َءمْر َءها َءأ ِفي َءر ْت ْا ُم ُقو َءسسس َءف َءهسسا َءف ّق ِفي َءحسس َءهسسا َءف ْي َءل َءع

ْوُل َءقسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس ْل َءها ا َءنا َءدّمْر ًا َءفسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس ْدِمير  َءتسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
التخفيف, قراءة {أمرنا} فالمشهور قوله قراءة في القراء اختلف   

ففسقوا مترفيها أمرنا معناها, فقيل: معناها فيها المفسرون واختلف
ًا فيها ًا, كقوله أمر ً أمرنا تعالى: {أتاها قدري ًا} فسسإن أو ليل ل اللسسه نهار

الفسسواحش, فعسسل إلسسى سسسخرهم أنسسه بالفحشسساء, قسسالوا: معنسساه يسسأمر
ففعلسسوا بالطاعسسات أمرنسساهم العسسذاب, وقيسسل: معنسساه فاسسستحقوا

عباس, وقسساله ابن عن جريج ابن العقوبة, رواه الفواحش, فاستحقوا
ًا. وقال جبير بن سعيد جعلناهم معناه يكون أن جرير: يحتمل ابن أيض

مترفيها}, قال {أّمرنا قرأ من قراءة على هذا يجيء إنما أمراء, قلت
فيهسسا} ففسسسقوا مترفيهسسا قوله: {أمرنا عباس ابن عن طلحة بن علي

اللسسه أهلكهسسم ذلسسك فعلسسوا فيهسسا, فسسإذا فعصسسوا أشرارها يقول: سلطنا
مجرميهسسا} أكسسابر قريسسة كسسل فسسي جعلنا قوله: {وكذلك بالعذاب, وهو
َءيسسسة, وكسسسذا أنسسسس. بسسسن والربيسسسع ومجاهسسسد العاليسسسة أبسسسو قسسسال ال

أمرنسسا قريسسة نهلسسك أن أردنسسا {وإذا عبسساس ابسسن عسسن العسسوفي وقال  
عكرمسسة قسسال عسسددهم, وكسسذا فيهسسا} يقسسول, أكثرنسسا ففسسسقوا مترفيها

مترفيها} {أمرنا الزهريِ مالك, عن وقتادة. وعن والضحاك والحسن
أحمسسد, حيسسث المام رواه الذيِ بالحديث بعضهم استشهد أكثرنا, وقد
بسن مسسلم عسن العسدويِ نعيسم أبسو حسدثنا, عبسادة بن روح قال: حدثنا
اللسسه صسسلى النبي هبيرة, عن بن سويد زهير, عن بن إياس بديل, عن
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مأبورة» سكة مأمورة, أو مهرة له امرىء مال «خير قال وسلم عليه
الغريسسب: كتسسابه فسسي اللسسه رحمه سلم بن القاسم عبيد أبو المام قال

النخسسل, مسسن المصسسطفة الطريقسسة النسل, والسسسكة كثيرة «المأمورة
ًا هسسذا جسساء بعضسسهم: إنمسسا التأبير» وقال من والمأبورة كقسسوله متناسسسب

مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسأجورات». غيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسر «مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسأزورات

َءكْم َءو َءنا **  ْك َءل ْه َءن َءأ ُقُروِن ِم ْل ِد ِمن ا ْعسس َءى ُنسسوٍح َءب َءفسس َءك َءك َءو ّبسس َءر ُنوِب ِب ُذ ِه ِبسس ِد َءبسسا ِع
ًا َءر ِبيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس ًا َءخ  َءبِصسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسير

ًا تعالى يقول   ًا رسوله تكذيبهم في قريش كفار منذر صسسلى محمسسد
نسسوح, بعسسد مسسن للرسسسل المكسسذبين من أهلك قد وسلم, بأنه عليه الله
كمسسا السسسلم على ونوح آَدم بين كانت التي القرون أن على هذا ودل
السسسلم, على كلهم قرون عشرة ونوح آَدم بين عباس: كان ابن قال

ّذبتم وقسسد منهسسم اللسه علسسى أكسرم لستم المكذبون أيها أنكم ومعناه كسس
وأحسسرى. وقسسوله: أولسسى الخلئسسق, فعقسسوبتكم وأكسسرم الرسسسل أشسسرف
ًا عبسساده بسسذنوب بربسسك {وكفسسى ًا} أيِ خسسبير بجميسسع عسسالم هسسو بصسسير

وتعسسالى. سسسبحانه خافيسسة منهسسا عليسسه يخفى ل وشرها أعمالهم: خيرها

َءن ** ّمن ُد َءكا ِري َءة ُي َءل َءعاِج ْل َءنا ا ْل َءها َءلُه َءعّج ُء َءما ِفي َءشآ َءمن َءن ُد ِل ِري َءنا ُثّم ّن ْل َءع َءلسسُه َءج
َءم ّن َءه َءها َءج ًا َءيْصل ْذُموم ًا َءم ْدُحور َءمْن ّم َءو َءد *   َءرا أ

َءة َء َءر َءِخ َءى ال َءع َءس َءهسسا َءو َءها َءل َءي ْع َءسسس
َءو ُهسسسسسسس ْؤِمٌن َءو َءك ُمسسسسسسس ِئسسسسسسس َءل ُأو َءن َءف ُهم َءكسسسسسسسا ُي ْع ًا َءسسسسسسسس ُكور  ّمْشسسسسسسس

يحصسسل النعيسسم مسسن فيها وما الدنيا طلب من كل ما أنه تعالى يخبر  
مسسا لطلق مقيدة يشاء, وهذه وما الله أراد لمن يحصل إنما عليه, بل

َءيات, فإنه من سواها ثسسم نريسسد لمسسن نشسساء مسسا فيها له قال: {عجلنا ال
َءخسسرة السسدار فسسي جهنسسم} أيِ لسسه جعلنا حسستى يسسدخلها {يصسسلها} أيِ ال

ًا} أيِ جوانبه جميع من تغمره ًا كسسونه حال في {مذموم علسسى مسسذموم
ًا الباقي على الفاني اختار وصنيعه, إذ تصرفه سوء ًا} مبعسسد {مسسدحور

ًا ً مقصسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسي ًا. ذليل مهانسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
إسسسحاق, عسن أبي عن رويد حسين, حدثنا أحمد: حدثنا المام روى  

اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول قالت: قال عنها الله رضي عائشة عن زرعة
يجمسسع له, ولها مال ل من له, ومال دار ل من دار وسلم: «الدنيا عليه
َءخرة} أيِ أراد له». وقوله: {ومن عقل ل من َءخرة الدار أراد ال وما ال
مسسن ذلسسك طلسسب سسسعيها} أيِ لهسسا {وسسسعى والسسسرور النعيم من فيها
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مسؤمن} أيِ {وهسو وسلم عليه الله صلى الرسول متابعة وهو طريقه

سسسعيهم كسسان {فأولئسسك والجسسزاء بسسالثواب مصسسدق مسسؤمن, أيِ قلبسسه
ًا}. مشسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسكور

ّ ُكل ّد **  ِء ّنِمسس ُؤلَ ِء َءهـَسس ُؤلَ َءهـَسس ِء ِمسسْن َءو َءطسسآ َءك َءع ّبسس َءمسسا َءر َءن َءو ُء َءكسسا َءطسسآ َءك َءع ّبسس َءر
ًا ُظسسور ُظسسْر َءمْح َءف *  ان ْيسس َءنا َءك ْل ُهْم َءفّضسس َءضسس ْع َءى َءب َءلسس ْعسسٍض َءع ُة َءب َءر َءِخسس َءلل َءبسسُر َءو ْك َءأ

َءجسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساٍت َءر َءبسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسُر َءد ْك َءأ ً َءو ْفِضسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسيل  َءت
السسدنيا أرادوا السسذين الفريقين من واحد كل تعالى: {كلً} أيِ يقول  

َءخسسرة أرادوا والسسذين هسسو ربسسك} أيِ عطسساء {مسسن فيسسه فيمسسا نمسسدهم ال
ً يجور, فيعطي ل الذيِ الحاكم المتصرف السعادة من يستحقه ما كل

أراد, ولهذا لما مغير ول أعطى لما مانع ول لحكمه راد والشقاوة, فل
ًا} أيِ ربك عطاء كان {وما قال راد. يسسرده أحسسد, ول يمنعسسه ل محظور
ًا} أيِ ربك عطاء كان {وما قتادة قال ًا, وقال محظور الحسن منقوص

ًا, ثم وغيره: أيِ علسسى بعضسسهم فضسسلنا كيف تعالى: {انظر قال ممنوع
ذلسسك, والحسسسن وبيسسن والفقيسسر الغنسسي السسدنيا, فمنهسسم في بعض} أيِ

ًا, ومن يموت ذلك, ومن وبين والقبيح ًا يبقسسى حسستى يعمر صغير شسسيخ
ًا, وبين َءخرة ذلك كبير ولتفسساوتهم تفضيلً} أيِ وأكبر درجات أكبر {ولل

َءخرة الدار في السسدركات فسسي يكسسون مسسن منهسسم الدنيا, فإن من أكبر ال
العليسسا السسدرجات فسسي يكسسون من وأغللها, ومنهم وسلسلها جهنم في

أن فيسسه, كمسسا هسسم ما في يتفاتون الدركات أهل وسرورها, ثم ونعيمها
كما درجتين كل بين ما درجة مائة الجنة يتفاوتون, فإن الدرجات أهل
العلسسى السسدرجات أهسسل «إن الصسسحيحين والرض. وفسسي السسسماء بيسسن

السسسماء» ولهسسذا أفق في الغابر الكوكب ترون كما عليين أهل ليرون
َءخرة قال من الطبراني تفضيلً} وفي وأكبر درجات أكبر تعالى: {ولل

ًا سلمان عن زاذان رواية فسسي يرتفسسع أن يريسسد عبسسد مسسن «مسسا مرفوعسس
َءخسسرة فسسي اللسسه وضعه فارتفع, إل درجة الدنيا قسسرأ منهسسا» ثسسم أكسسبر ال

َءخسسسسسسسسسرة تفضسسسسسسسسسيلً}. وأكسسسسسسسسسبر درجسسسسسسسسسات أكسسسسسسسسسبر {ولل

ّ َءعسسسل ** ل َءع َءتْج ِه َءمسسس ّلسسس ًا ال َءلـَسسسه َءر ِإ َءخسسس َءد آَ ُعسسس ْق َءت ًا َءف ْذُموم ً َءمسسس ُذول  ّمْخسسس
في المكلف أيها تجعل المة: ل من المكلفون تعالى, والمراد يقول   

بسسه إشسسراكك علسسى مسسذموما} أيِ {فتقعسسد شسسريكا لسسه ربسسك عبادتسسك
معسسه, عبدت الذيِ إلى يكلك بل ينصرك ل تعالى الرب {مخذول} لن
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ًا لك يملك ل وهو ًا, لن ول ضر ل وحده الله هو والنفع الضر مالك نفع

الزبيسسريِ, حسسدثنا أحمسسد أبسسو أحمسسد: حسسدثنا المسسام قال له, وقد شريك
شسسهاب, عسسن بسسن طسسارق الحكم, عسسن أبي سيار عن سلمان بن بشير
وسسسلم: عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول قال: قسسال مسعود بن لله عبد

بسسالله أنزلهسسا فسساقته, ومسسن تسسسد لم بالناس فأنزلها فاقة أصابته «من
ً إمسسا بسسالغنى لسسه اللسسه أرسسسل داود أبسسو عسساجلً» رواه غنسسى وإمسسا آَجل

لمان بسن بشسير حديث من والترمذيِ الترمسذيِ: حسسن بسه, وقسال س
. غريسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسب صسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسحيح

َءى َءض َءق َءو َءك **  ّب ّ َءر ْا َءأل َءو ُد ُب ْع ّ َءت ُه ِإل ّيا ْيِن ِإ َءد ِل َءوا ْل ِبا ًا َءو َءسان َءغّن ِإّما ِإْح ُل ْب َءك َءي َءد ِعنسس
َءر َءب ِك ْل َءما ا ُه ُد َءح ْو َءأ َءما َءأ ُه َء َء ِكل ُقل َءفل َءمآ َءت ُه َء ُأّف ّل َءما َءول ُه َءهْر ْن ُقل َءت َءمسسا َءو ُه ً ّل ْول َءقسس
ًا ِريم ِفْض َءك َءواْخ َءما *   ُه َءح َءل َءنا ّذّل َءج َءن ال ِة ِم َءم ُقل الّرْح َءما ّرّب َءو ُه َءحْم َءمسسا اْر َءك

ِني َءيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا ّب ًا َءر ِغير  َءصسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
ًا تعالى يقول   بمعنى ههنا القضاء له, فإن شريك ل وحده بعبادته آَمر

كعسسب بسسن أبسسي قسسرأ وصسسى, وكسسذا {وقضى} يعني مجاهد المر, قال
إياه} إل تعبدوا ل أن ربك {ووصى مزاحم بن والضحاك مسعود وابن
ًا} أيِ الوالدين, فقال: {وبالوالدين بّر بعبادته قرن ولهذا وأمر إحسان

ًا, كقوله بالوالدين َءية في إحسان ولوالسسديك لسسي اشسسكر {أن الخسسرى ال
فل كلهمسسا أو أحسسدهما الكسسبر عنسسدك يبلغن {إما المصير}. وقوله إلي
ً تسمعهما ل أف} أيِ لهما تقل ًا قول هسسو السسذيِ التسسأفيف ول حتى سيئ
إليهمسسا منسسك يصسسدر ول تنهرهما} أيِ {ول السيء القول مراتب أدنى
ل تنهرهمسسا} أيِ {ول قسسوله فسسي ربسساح بسسن عطسساء قال قبيح, كما فعل

القبيسسح, أمسسره والفعل القبيح القول عن نهاه عليهما, ولما يدك تنفض
ً لهما الحسن, فقال: {وقل والفعل بالقول ًا} أيِ قول ًا كريم ًا لين طيبس
ًا الرحمة} من الذيِ جناح لهما وتعظيم, {واخفض وتوقير بتأدب حسن

صسسغيرا} أيِ ربيسساني كمسسا ارحمهمسسا رب {وقسسل بفعلك لهما تواضع أيِ
كسسان {مسسا اللسسه أنسسزل عبسساس: ثسسم ابن وفاتهما, قال وعند كبرهما في

َءيسسسسة. يسسسسستغفروا أن آَمنسسسسوا والسسسسذين للنسسسسبي للمشسسسسركين} ال
مسسن المسسرويِ الحسسديث منها كثيرة أحاديث الوالدين بر في جاء وقد  

المنبر صعد لما وسلم عليه الله صلى النبي أن وغيره أنس عن طرق
قسسال: ؟ أمنسست علم اللسسه رسسسول يسسا آَميسسن» قيسسل آَميسسن قال: «آَميسسن

يصسسل فلسسم عنده ذكرت رجل أنف رغم محمد فقال: يا جبريل «أتاني
عليسسه دخسسل رجسسل أنسسف رغسسم قسسال آَمين, ثم عليك, قل: آَمين, فقلت
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قسسال: آَمين, ثم له, قل: آَمين, فقلت يغفر فلم خرج ثم رمضان شهر
الجنة, قل: آَميسسن, يدخله فلم أحدهما أو والديه أدرك رجل أنف رغم

آَميسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسن». فقلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسست
زيسسد بسسن علسسي هشيم, حسسدثنا أحمد: حدثنا المام آَخر) قال حديث(  

سمع أنه منهم رجل الحارث, عن بن مالك عن أوفى بن زرارة أخبرنا
ًا ضسسم يقسسول: «مسسن وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى النسسبي أبسسوين مسسن يتيمسس

الجنسسة لسسه عنسسه, وجبسست يسسستغني حسستى وشسسرابه طعامه إلى مسلمين
ًا امرأ أعتق البتة, ومن عضسسو بكسسل يجزى النار من فكاكه كان, مسلم

ًا منه شعبة, سمعت جعفر, حدثنا بن محمد قال: حدثنا منه» ثم عضو
لسسه يقسسال قسسومه مسسن رجسسل عسسن قسسال أنه معناه, إل فذكر زيد بن علي
النسسار أحسسدهما, فسسدخل أو والديه أدرك «ومن مالك, وزاد ابن أو مالك

».اللسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه فأبعسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسده
سسسلمة, بسسن حماد عن عفان أحمد: حدثنا المام آَخر) وقال حديث(  

القشسسيريِ, عمرو بن مالك عن أوفى بن زرارة عن زيد بن علي حدثنا
رقبسسة أعتسسق يقسسول: «مسسن وسسسلم عليه الله صلى الله رسول سمعت
محسسررة عظسسامه مسسن عظسسم كسسل النسسار, فسسإن من فداؤه فهي مسلمة
اللسسه فأبعسسده له يغفر لم ثم والديه أحد أدرك عظامه, ومن من بعظم

ًا ضم وجل, ومن عز وشسسرابه طعسسامه إلسسى مسسسلمين أبسسوين مسسن يتيم
الجنسسسسسسسسسة». لسسسسسسسسسه وجبسسسسسسسسست اللسسسسسسسسسه يغنيسسسسسسسسسه حسسسسسسسسستى

قسسال: جعفر بن ومحمد حجاج أحمد: حدثنا المام آَخر) قال حديث(  
بسسن أبسسي عسسن يحسسدث أوفسسى بن زرارة قتادة, سمعت عن شعبة حدثنا
أدرك وسسسلم: «مسسن عليسسه اللسسه صلى النبي قال: قال القشيريِ مالك

وأسسسحقه», اللسسه ذلك, فأبعده بعد من النار دخل ثم أحدهما أو والديه
أخسسر. زيسسادات بسسه, وفيسسه شسسعبة عسسن الطيالسسسي داود أبسسو ورواه

عوانة, حسسدثنا أبو عفان, حدثنا حدثنا أحمد المام آَخر) قال حديث(  
اللسسه صسسلى النسسبي هريسسرة, عسسن أبي عن أبيه عن صالح أبي بن سهيل
أدرك رجسسل أنسسف رغسسم ثسسم أنسسف رغم أنف, ثم «رغم قال وسلم عليه
هسسذا مسسن الجنسسة» صسسحيح يسسدخل ولسسم الكسسبر عنسسد كلهما أو أبويه أحد

وجريسسر عوانسسة أبسسي حسسديث مسسن مسسسلم يخرجسسوه, سسسوى الوجه, ولم
بسسسسسسسسسسه. سسسسسسسسسسسهيل عسسسسسسسسسسن بلل بسسسسسسسسسسن وسسسسسسسسسسسليمان

أحمسسد إبراهيم, قال بن ربعي أحمد: حدثنا المام آَخر) قال حديث(  
الرحمسسن عبد أخيه, عن على يفضل وكان علية بن إسماعيل أخو وهو
رسول قال: قال هريرة أبي عن سعيد أبي بن سعيد إسحاق, عن بن

يصسسل فلسسم عنسسده ذكرت رجل أنف وسلم: «رغم عليه الله صلى الله
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لسسه, يغفر فلم فانسلخ رمضان شهر عليه دخل رجل أنف علي, ورغم

الجنسسة» قسسال يسسدخله الكسسبر, فلسسم أبسسواه عنسسده أدرك رجل أنف ورغم
بسسن أحمسسد عن الترمذيِ أحدهما». ورواه «أو قال إل أعلمه ربعي: ول

هسسذا مسسن قسسال: غريسسب إبراهيسسم, ثسسم بسسن ربعسسي عن الدورقي إبراهيم
السسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسوجه.

عبسسد محمد, حسسدثنا بن يونس أحمد: حدثنا المام آَخر) قال حديث(  
عبيد, عسسن بن علي أبيه عن علي بن أسيد الغسيل, حدثنا بن الرحمن

عسسن جسسالس أنسسا قسسال: بينمسسا الساعديِ ربيعة بن مالك وهو أسيل أبي
فقال: يا النصار من رجل جاءه وسلم, إذ عليه الله صلى الله رسول
؟ بسه أبرهمسا موتهمسا بعد شيء أبويِ بر من علي بقي هل الله رسول

لهمسسا, وإنفسساذ عليهمسسا, والسسستغفار أربسسع: الصسسلة خصسسال قال: «نعم
مسن إل لسك رحسم ل الستي الرحسم صسديقهما, وصسلة عهدهما, وإكسرام

داود أبسسو موتهمسسا» ورواه بعسسد برهما من عليك بقي الذيِ قبلهما, فهو
بسه. الغسسيل ابسن وهو سليمان بن الرحمن عبد حديث من ماجه وابن

جريج, أخبرني ابن روح, حدثنا أحمد: حدثنا المام آَخر) قال حديث(  
بسسن معاويسسة عسسن الرحمسسن عبسسد بسسن اللسسه عبسسد بسسن طلحسسة بسسن محمسسد

فقال وسلم عليه الله صلى النبي إلى جاء جاهمة أن جاهمة)السلمي
مسسن لسسك فقسسال: «فهسسل أستشسسيرك وجئتك الغزو أردت الله رسول يا

ثسسم الثانيسسة رجليهسسا» ثسسم عنسسد الجنة فإن قال: «فالزمها نعم أم» قال
مسساجه وابسسن النسائي القول, ورواه هذا كمثل شتى مقاعد في الثالثة

بسسسسسسسسسسسسه. جريسسسسسسسسسسسسج ابسسسسسسسسسسسسن حسسسسسسسسسسسسديث مسسسسسسسسسسسسن
ابسسن حسسدثنا الوليسسد بن خلف أحمد: حدثنا المام قال آَخر) س حديث(  

معسسد بسسن المقسسدام عسسن معدان بن خالد عن سعد بن يحيى عن عياش
يوصسسيكم اللسسه قسسال: «إن وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى النسسبي عسسن يكرب

اللسسه إن بأمهسساتكم يوصسسيكم الله إن بأمهاتكم يوصيكم الله إن بآبائكم
ابسسن فسسالقرب» وأخرجسسه بالقرب يوصيكم الله إن بأمهاتكم يوصيكم
بسسسسسسه. عيسسسسسساش بسسسسسسن اللسسسسسسه عبسسسسسسد حسسسسسسديث مسسسسسسن مسسسسسساجه

أشسسعث عن عوانة أبو يونس, حدثنا أحمد: حدثنا آَخر) قال حديث(  
صسسلى النسسبي قسسال: أتيسست يربسسوع بني من رجل أبيه, عن عن سليم بن

العليا, المعطي يقول: «يد الناس يكلم وهو فسمعته وسلم عليه الله
».أدنسسسسساك أدنسسسسساك وأخسسسسساك, ثسسسسسم وأبسسسسساك, وأختسسسسسك أمسسسسسك

الخسسالق عبسسد بسسن عمرو بن أحمد بكر أبو الحافظ آَخر) قال حديث(  
عمسسرو العروقي, حدثنا المستمر بن إبراهيم مسنده: حدثنا في البزار

عسسن سسسليم أبسسي بسسن ليث عن جعفر أبي بن الحسن سفيان, حدثنا بن
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ً أن أبيسسه عسسن بريسسدة بسسن سليمان مرثد, عن بن علقمة فسسي كسسان رجل

ً الطواف وسسسلم: عليسسه اللسسه صسسلى النبي فسأل بها يطوف أمه حامل
قسسال قسسال, ثسسم كمسسا واحسسدة» أو بزفسسرة ول «ل قسسال ؟ حقها أديت هل

جعفر أبي بن الوجه. قلت: والحسن هذا من إل يروى نعلمه البزار: ل
أعلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم. ضسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسعيف, واللسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه

ُكْم ّب َءلُم ** ّر ْع َءما َءأ ُكْم ِفي ِب ُفوِس ْا ِإن ُن ُنو ُكو َءن َءت ِلِحي ّنُه َءصا ِإ َءن َءف َءن َءكا ِبيسس ّوا ِلل
ًا ُفسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسور  َءغ

أبسسويه, وفسسي إلسسى البادرة منه تكون الرجل جبير: هو بن سعيد قال  
بسسذلك, فقسسال: الخيسسر إل يريد رواية: ل به, وفي يؤخذ ل أنه وقلبه نيته

صسسالحين}. وقسسوله: {فسسإنه تكونسسوا إن نفوسسسكم في بما أعلم {ربكم
ًا} قال للوابين كان ابسسن الصسسلة, وعسسن أهسسل قتادة: للمطيعين غفور

المحسسسنين, وقسال عنسسه: المطيعيسن روايسة عباس: المسبحين, وفسي
السسذين بعضسسهم: هسسم وقسسال العشسساءين بين يصلون الذين بعضهم: هم

بسسن سسسعيد عسسن سسسعيد بسسن يحيسسى عسسن شسسعبة الضحى. وقسسال يصلون
ًا} قال: السسذين للوابين كان قوله: {فإنه في المسيب يصسسيبون غفور

السسرزاق عبد رواه يتوبون, وكذا ثم الذنب يتوبون, ويصيبون ثم الذنب
بنحسسوه, المسسسيب ابسسن سسسعيد, عسسن بسسن يحيى عن ومعمر الثوريِ عن

بسسسسه. المسسسسسيب ابسسسسن عسسسسن جريسسسسر وابسسسسن الليسسسسث رواه وكسسسسذا
الخيسسر. إلسسى الراجعسسون ومجاهد: هم جبير بن يسار بن عطاء وقال  

َءية: هو في عمير بن عبيد عن مجاهد وقال فسسي ذنسسوبه ذكر إذا الذيِ ال
الرزاق: عبد ذلك. وقال في مجاهد منها, ووافقه الله فيستغفر الخلء
فسسي عميسسر بسسن عبيسسد عسسن دينسسار بسسن عمرو عن مسلم بن محمد حدثنا

ًا} قسسال: كنسسا للوابين كان قوله: {فإنه أن الحفيسسظ الواب نعسسد غفور
جريسسر: ابسسن هسسذا. وقسسال مجلسي في أصبت ما لي اغفر يقول: اللهم

مسسن السسذنب, الراجسسع مسسن التسسائب قال: هسسو من قول ذلك في والولى
السسذيِ ويرضاه, وهذا يحبه ما إلى الله يكره مما الطاعة إلى المعصية

الرجسسوع, يقسسال: الوب, وهو من مشتق الواب الصواب, لن هو قاله
الحسسديث إيسسابهم} وفسسي إلينسسا تعسسالى: {إن رجسسع, قسسال إذا فلن آَب

سسسفر مسسن رجع إذا كان وسلم عليه الله صلى الله رسول أن الصحيح
حامسسسسسسدون». لربنسسسسسسا تسسسسسسائبون, عابسسسسسسدون قسسسسسسال: «آَيبسسسسسسون
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َءوآَِت َءى َءذا **  َءب ُقْر ْل ّقُه ا َءن َءح ِكي ْلِمْس َءن َءوا ْب ِبيِل َءوا َء الّس ّذْر َءول َءب ًا ُت ِذير ْب ِإّن َءت   *

َءن ِري ّذ َءب ْلُم ْا ا َءو ُن َءن َءكا َءوا ِطيِن ِإْخ َءيا َءن الّش َءكا َءطاُن َءو ْي ِه الّش ّب َءر ًا ِل ُفور ِإّمسسا َءك َءو   *
َءضّن ِر ْع ُهُم ُت ْن َءء َءع َءغآ ِت ْب ٍة ا َءم َءك ّمن َءرْح ّب َءها ّر ُقل َءتْرُجو ُهسسْم َءف ً ّل ْول ًا َءقسس ْيُسسسور  ّم

وصلة القرابة إلى الحسان بذكر الوالدين, عطف بر تعالى ذكر لما  
«ثسسم رواية أدناك» وفي أدناك ثم وأباك «أمك الحديث الرحام, وفي

رزقسسه فسسي لسسه يبسط أن أحب «من الحديث فالقرب», وفي القرب
السسبزار: بكسسر أبسسو الحسسافظ رحمسسه» وقسسال أجله, فليصسسل في له وينسأ
بسسن فضسسيل التميمسسي, حسسدثنا يحيسسى أبسسو يعقوب, حسسدثنا بن عباد حدثنا

القربسسي ذا {وآَت نزلسست قسسال: لمسسا سسسعيد أبي عن عطية عن مرزوق
فسسدك, فأعطاهسسا فاطمة وسلم عليه الله صلى الله رسول حقه} دعا

التميمسسي يحيسسى أبو إل مرزوق بن فضيل عن به حدث نعلم قال: ل ثم
إسسسناده, صح لو مشكل الحديث الخوار, وهذا أبي بن حماد بن وحميد

َءية لن الهجسسرة, مسسن سسسبع سسسنة خيسسبر مسسع فتحت إنما مكية, وفدك ال
ًا فهو ؟ هذا مع هذا يلتئم فكيف وضسسع من أنه منكر, والشبه حديث إذ

السبيل وأبناء المساكين على الكلم تقدم أعلم, وقد الرافضة, والله
ههنسسسسسا. إعسسسسسادته عسسسسسن أغنسسسسسى بمسسسسسا بسسسسسراءة سسسسسسورة فسسسسسي

ًا} لما تبذر {ول وقوله   فيسه, السسراف عن بالنفاق, نهى أمر تبذير
ًا يكون بل َءيسسة فسسي قسسال كما وسط لسسم أنفقسسوا إذا {والسسذين الخسسرى ال

َءية, ثم ولم يسرفوا ًا قال يقتروا} ال {إن والسسسرف التبسسذير عن منفر
ابسسن ذلسسك. قسسال فسسي أشسسباههم الشياطين} أيِ إخوان كانوا المبذرين

عبسساس, وقسسال ابسسن قسسال حسسق, وكسسذا غير في النفاق مسعود: التبذير
ًا, ولسسو يكن لم الحق في كله ماله إنسان أنفق مجاهد: لو أنفسسق مبسسذر

ًا ًا. وقال كان حق غير في مد معصسسية فسسي النفقسسة قتادة: التبذير مبذر
والفسسسسسسسسساد. الحسسسسسسسسق غيسسسسسسسسر تعسسسسسسسسالى, وفسسسسسسسسي اللسسسسسسسسه

خالسسد عن الليث القاسم, حدثنا بن هاشم أحمد: حدثنا المام وقال  
أنه عنه الله رضي مالك بن أنس هلل, عن أبي بن سعيد عن يزيد بن

اللسسه رسسسول فقسسال: يسسا اللسسه رسول إلى تميم بني من رجل قال: أتى
أنفسسق, كيسسف وحاضسسرة, فسسأخبرني وولسسد أهسسل كسسثير, وذو مسسال ذو إني

الزكاة وسلم: «تخرج عليه الله صلى الله رسول فقال ؟ أصنع وكيف
حسسق أقرباءك, وتعرف تطهرك, وتصل طهرة كان, فإنها إن مالك من

ذا «فسآت ؟ لي أقلل الله رسول والمسكين» فقال: يا والجار السائل
ًا» فقسسال: حسسسبي تبذر ول السبيل وابن والمسكين حقه القربى تبذير

اللسسه إلسسى منهسسا برئسست فقد رسولك إلى الزكاة أديت إذا الله رسول يا
إذا وسسسلم: «نعسسم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسول فقال ؟ رسوله وإلى
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مسسن علسسى أجرهسسا, وإثمهسسا ولسسك منهسسا برئسست فقسسد رسسسولي إلى أديتها

بسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسدلها».
التبسسذير فسسي الشسسياطين} أيِ إخسسوان كسسانوا المبسسذرين وقوله: {إن  

{وكسسان قسسال معصسسيته, ولهسسذا وارتكسساب اللسسه طاعسسة وتسسرك والسسسفه
ًا} أيِ لربه الشيطان ًا, لنه كفور يعمل ولم عليه الله نعمة أنكر جحود

تعرضسسن ومخسسالفته. وقسسوله: {وإمسسا معصسسيته علسسى أقبل بطاعته, بل
َءية, أيِ من رحمة ابتغاء عنهم أمرنسساك ومن أقاربك سألك إذا ربك} ال

لهسسم {فقل النفقة لفقد عنهم شيء, أعرضت عندك وليس بإعطائهم
ً ًا} أيِ قسسول ًا عسسدهم ميسسسور اللسسه رزق جسساء وليسسن, إذا بسسسهولة وعسسد

ً لهم قوله: {فقل فسر الله, هكذا شاء إن فسنصلكم ًا} قول ميسسسور
واحسسد. وغير وقتادة والحسن جبير بن وسعيد وعكرمة بالوعد, مجاهد

َء َءول َءعْل **  َءك َءتْج َءد َءلًة َءي ُلو ْغ َءى َءم َءل َءك ِإ ِق ُن َء ُع َءها َءول ْط ْبُس َءبْسسسِط ُكسسّل َءت ْل َءد ا ُعسس ْق َءت َءف
ًا ُلوم ًا َءم ِإّن ّمْحُسور َءك *   ّب ْبُسُط َءر َءق َءي َءمن الّرْز ُء ِل َءشسسآ ِدُر َءي ْقسس َءي ّنسسُه َءو َءن ِإ َءكسسا

ِه ِد َءبسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا ِع ًا ِب ِبيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسر ًا َءخ  َءبِصسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسير
ًا تعالى يقول   ًا فسسي بالقتصاد آَمر ًا العيسسش, ذامسس عسسن للبخسسل, ناهيسس

ً تكسسن ل عنقك} أيِ إلى مغلولة يدك تجعل {ول السرف ًا, بخيل منوعسس
ًا تعطي ل ًا, كما أحد اللسه يسسد سس اللسه لعسائن عليهسم سسس اليهود قالت شيئ

الوهسساب, وقسسوله الكريم وتقدس البخل, تعالى إلى نسبوه أيِ مغلولة
فسوق النفسساق, فتعطسسي في تسرف ول البسط} أيِ كل تبسطها {ول

ًا فتقعد دخلك من أكثر طاقتك, وتخرج ًا, وهذا ملوم بسساب من محسور
ًا بخلست إن فتقعسد والنشسر, أيِ اللف ويسذمونك النساس يلومسك ملومس

المعلقسسة: فسسي سسسلمى أبسسي بسسن زهيسسر قسسال عنسسك, كمسسا ويسسستغنون
ويسسذمم عنسسه يسسستغن قسسومه بمسسالهعلى فيبخسسل مسسال ذا كسسان ومسسن

تنفقسسه, فتكسسون شسسيء بل طاقتك, قعسسدت فوق يدك بسطت ومتى  
ًا فوقفت السير عن عجزت التي الدابة كالحسير, وهو ًا, ضسسعف وعجسسز

البصر {فارجع قال الكلل, كما من مأخوذ الحسير, وهو تسمى فإنها
ًا البصر إليك ينقلب كرتين البصر ارجع * ثم فطور من ترى هل خاسئ
ًا, هكسسذا يرى أن عن كليل حسير} أيِ وهو َءيسسة هسسذه فسسسر عيبسس بسسأن ال

جريسج وابسن وقتسادة والحسسن عباس والسرف: ابن البخل هنا المراد
عسن الزنساد أبي حديث من الصحيحين في جاء وغيرهم. وقد زيد وابن

وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى الله رسول سمع أنه هريرة أبي العرج, عن
حديسسد مسسن جبتسسان عليهمسسا رجلين كمثل والمنفق البخيل يقول: «مثل
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وفسرت أو سسبغت إل ينفسق فل المنفسق تراقيهما, فأما إلى ثديهما من

ينفق أن يريد فل البخيل أثره, وأما وتعفو بنانه تخفي حتى جلده على
ًا تتسسسع» هسسذا فل يوسسسعها مكانهسسا, فهسسو منهسسا حلقة كل لزقت إل شيئ

الزكسسسسسسسسسسسسسسساة. فسسسسسسسسسسسسسسسي البخسسسسسسسسسسسسسسساريِ لفسسسسسسسسسسسسسسسظ
بنت فاطمة زوجته عن عروة بن هشام طريق من الصحيحين وفي  

صسسلى اللسسه رسول قالت: قال بكر أبي بنت أسماء جدتها المنذر, عن
اللسسه فيسسوعي تسسوعي ول وهكسسذا وهكذا هكذا وسلم: «أنفقي عليه الله

فيحصسسي تحصي «ول لفظ عليك». وفي الله فيوكي توكي عليك, ول
عن معمر عن الرزاق عبد طريق من مسلم صحيح عليك». وفي الله
عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول قسسال: قسسال عنسسه الله رضي هريرة أبي

مسسن الصسسحيحين عليسسك» وفسسي لي: أنفق, أنفسسق قال الله «إن وسلم
رضسسي هريرة أبي عن يسار بن سعيد عن مزرد أبي بن معاوية طريق

يسسوم مسسن وسسسلم: «مسسا عليه الله صلى الله رسول قال: قال عنه الله
أحسسدهما: اللهسسم يقسسول السماء من ينزلن وملكان إل فيه العباد يصبح
ًا أعسسط ًا, ويقسسول منفقسس َءخسسر: اللهسسم خلفسس ًا أعسسط ال ًا». ممسسسك تلفسس

أبيه, عن العلء عن جعفر بن إسماعيل عن قتيبة عن مسلم وروى  
ًا هريرة أبي عن ًا اللسسه زاد صدقة, وما من مال نقص «ما مرفوع عبسسد

ًا, ومن إل أنفق عسسن كسسثير أبسسي حديث الله» وفي رفعه لله تواضع عز
ًا عمرو بن الله عبد قبلكسسم, كان من أهلك فإنه والشّح «إياكم مرفوع

بسسالفجور فقطعوا, وأمرهسسم بالقطيعة فبخلوا, وأمرهم بالبخل أمرهم
معاويسسة أبي عن نصر بن سعدان طريق من البيهقي ففجروا». وروى

وسسسلم: عليسسه اللسه صلى الله رسول قال: قال أبيه العمش, عن عن
ًا». سسسبعين لحسسسي يفسسك حسستى صسسسدقة رجسسسل يخسسرج «مسسا شسسيطان

عبسسد بسسن سسسكين الحداد, حسسدثنا عبيدة أبو أحمد: حدثنا المام وقال  
بسسن اللسسه عبسسد الحسسوص, عسسن أبسسي عن الهجريِ إبراهيم العزيز, حدثنا

مسسن عسال «مسا وسسلم عليسه اللسه صلى الله رسول قال: قال مسعود
ًا يشاء لمن الرزق يبسط ربك اقتصد» وقوله: {إن أنسسه ويقدر} إخبار

يشساء, بمسا خلقسه فسسي المتصسسرف الباسسط القسسابض الرزاق هو تعالى
الحكمسسة, ولهسسذا من ذلك في له لما يشاء من يشاء, ويفقر من فيغني

ًا بعباده كان قال: {إنه ًا} أيِ خبير ًا بصير ًا خسسبير يسسستحق بمسسن بصسسير
ل لمسسن عبسساديِ مسسن «إن الحسسديث في جاء الفقر, كما ويستحق الغنى

لمسسن عباديِ من دينه, وإن عليه لفسدت أغنيته الفقر, ولو إل يصلحه
الغنى يكون دينه» وقد عليه لفسدت أفقرته الغنى, ولو إل يصلحه ل
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ًا, والفقر الناس بعض حق في ًا استدراج هسسذا مسسن بسسالله عقوبة, عيسساذ

وهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسذا.

َء َءول ْا **  َءو ُل ُت ْق ُكْم َءت َءد ْول َءة َءأ َءي ُهْم ّنْحُن ِإْملٍق َءخْش ُق ُكم َءنْرُز ّيا ِإ ُهْم إّن َءو َءل ْت َءن َءق َءكا
ًا ْطئسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس ًا ِخ ِبيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسر  َءك

َءية هذه   الوالسسد مسسن بعباده أرحم تعالى الله أن على دالة الكريمة ال
َءباء أوصى كما الولد قتل عن نهى بولده, لنه الميراث, في بالولد ال

ابنتسسه قتسسل ربمسسا أحسسدهم كان بل البنات يورثون ل الجاهلية أهل وكان
أولدكسسم تقتلسسوا {ول وقال ذلك عن تعالى الله عليلته, فنهى تكثر لئل

قسسدم حسسال, ولهسسذا ثسساني فسسي تفتقسسروا أن خسسوف إملق} أيِ خشسسية
{ول النعسسام وإيسساكم} وفسسي نرزقهسسم فقسسال: {نحسسن برزقهم الهتمام

وإيسساهم}. نرزقكسسم {نحسسن فقسسر مسسن إملق} أيِ مسسن أولدكسسم تقتلسسوا
ًا} أيِ خطسسأ كان قتلهم {إن وقوله ًا كسسبير ًا, وقسسرأ ذنبسس بعضسسهم: عظيمسس

ًا خطأ كان مسسسعود بن الله عبد عن الصحيحين بمعناه, وفي وهو كبير
ًا للسسه تجعسسل «أن أعظم: قسسال الذنب أيِ الله رسول قلت: يا وهسسو نسسد

سسس معسسك يطعم أن خشية ولدك تقتل قال: أن س ؟ أيِ قلت: ثم س خلقك
».جسسسسسارك بحليلسسسسسة تزانسسسسسي قسسسسسال: أن سسسسسس ؟ أيِ قلسسسسست: ثسسسسسم

َء َءول ْا **  ُبسسسسو َءر ْق َءى َءت َءنسسسس ّنسسسسُه الّز َءن ِإ َءشسسسسًة َءكسسسسا َءء َءفاِح َءسسسسسآ ً َءو ِبيل  َءسسسسس
ًا تعالى يقول    أسسسبابه ومخالطسسة مقاربته وعن الزنا عن عباده ناهي

ًا فاحشسسة} أيِ كان إنه الزنا تقربوا {ول ودواعيه ًا ذنبسس {وسسساء عظيمسس
ًا بئسسسسسسسسسسسسس سسسسسسسسسسسسسبيلً} أيِ ًا طريقسسسسسسسسسسسس .ومسسسسسسسسسسسسسلك

عسسامر بن سليم هارون, حدثنا بن يزيد أحمد: حدثنا المام قال وقد  
ًا فتى أن أمامة أبي عن فقال: يا وسلم عليه الله صلى النبي أتى شاب

فزجسسروه, وقسسالوا: مسسه عليه القوم بالزنا, فأقبل لي ائذن الله رسول
ًا, فقسسال منسسه «ادنه» فدنا مه, فقال «اجلسسس» فجلسسس, فقسسال قريبسس

النسساس فسسداك, قسسال: ول اللسسه والله, جعلنسسي قال: ل لمك» ؟ «أتحبه
رسسسول يسسا واللسسه ؟» قسسال: ل لبنتسسك لمهاتهم, قال: «أفتحبسسه يحبونه

لبنسساتهم. قسسال: يحبسسونه  النسساس فسسداك, قسسال: ول اللسسه اللسسه, جعلنسسي
النسساس فداك, قسسال: ول الله والله, جعلني ؟» قال: ل لختك «أفتحبه
رسسسول يسسا واللسسه ؟» قسسال: ل لعمتسسك «أفتحبسسه لخواتهم, قال يحبونه

لعمسساتهم, قسسال يحبسسونه النسساس فسسداك, قسسال: ول اللسسه اللسسه, جعلنسسي
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فسسداك, اللسسه الله, جعلنسسي رسول يا والله ؟» قال: ل لخالتك «أفتحبه
«اللهسسم عليه, وقسسال يده فوضع لخالتهم, قال يحبونه الناس قال: ول

ذلسسك بعسسد يكسسن فرجسسه» قسسال: فلسسم قلبسسه, وأحصسسن ذنبه, وطهر اغفر
نصسسر, بسسن عمسسار الدنيا: حسسدثنا أبي ابن شيء, وقال إلى يلتفت الفتى
الطائي, عن مالك بن الهيثم عن مريم أبي بن بكر أبي عن بقية حدثنا
أعظسسم الشسسرك بعسسد ذنسسب مسسن قال: «ما وسلم عليه الله صلى النبي
لسسسه». يحسسسل ل رحسسسم فسسسي رجسسسل وضسسسعها نطفسسسة مسسسن اللسسسه عنسسسد

َء َءول ْا **  ُلو ُت ْق َءس َءت ْف ّن ِتي ال ّل َءم ا ّلُه َءحّر ّ ال ّق ِإل َءح َءمن ِبال َءل َءو ِت ًا ُق ُلوم ْظ ْد َءم َءق َءف
َءنسسا ْل َءع ِه َءج ّي ِل َءو ًا ِلسس َءطان ْل َء ُسسس ِرف َءفل ْتسسِل ّفسسي ُيْسسس َءق ْل ّنسسُه ا َءن ِإ ًا َءكسسا ْنُصسسور  َءم

ًا تعالى يقول   فسسي ثبسست شرعي, كما حق بغير النفس قتل عن ناهي
دم يحسسل قسسال: «ل وسسلم عليسسه اللسسه صلى الله رسول أن الصحيحين

ًا وأن اللسسه إل إلسسه ل أن يشسسهد مسسسلم امرىء اللسسه, إل رسسسول محمسسد
لسسدينه المحصسسن, والتسسارك بسسالنفس, والزانسسي ثلث: النفسسس بإحسسدى

مسسن أهسون اللسه عنسسد السسدنيا «لزوال السنن للجماعة». وفي المفارق
ًا قتل مسلم». وقوله: {ومن قتل ًا} لسسوليه جعلنا فقد مظلوم سسسلطان
ًا, وإن قتله شاء إن فيه بالخيار القاتل, فإنه على سلطة أيِ شساء قسود

ًا, كما عنه عفا شاء الدية, وإن على عنه عفا بسسذلك, السسسنة ثبتت مجان
َءيسسة هسسذه عمسسوم مسسن عبسساس ابن الحبر المام بالخيار فإنه الكريمسسة ال
قتسسل عثمسسان, وقسسد ولسسي كسسان لنسسه سيملك أنه السلطنة معاوية ولية

ًا ًا يطالب معاوية عنه, وكان الله رضي مظلوم أن عنسسه الله رضي علي
عنسسه الله رضي علي أمويِ, وكان منهم, لنه يقتص حتى قتلته يسلمه

معاويسسة من علي ذلك, ويطلب ويفعل يتمكن حتى المر في يستمهله
أن القتلسسة, وأبسسى يسسسمله ذلسسك, حسستى معاوية فيأبى الشام يسلمه أن

ًا يبايع المسسر وصار معاوية تمكن المطاولة مع الشام, ثم وأهل هو علي
َءية هذه من واستنبطه عباس ابن قاله إليه, كما مسسن الكريمة, وهذا ال

العجسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسب. المسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسر
عبد بن يحيى قال: حدثنا حيث معجمه في الطبراني ذلك روى وقد  

ابسسن عسسن ربيعسسة بسسن ضمرة النحاس, حدثنا بن عمير أبو الباقي, حدثنا
ابسسن سسسمر في قال: كنا الجرمي زهدم الوراق, عن مطر عن شودب
كسسان لمسسا علنية, إنه ول بسر ليس بحديث محدثكم فقال: إني عباس

فلسسو لعلسسي: اعسستزل عثمسسان), قلسست (يعني كان ما الرجل هذا أمر من
ليتسسأمرن اللسسه فعصسساني, وايسسم تسسستخرج حسستى طلبسست جحر في كنت
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ًا قتسسل يقول: {ومن الله أن معاوية, وذلك عليكم جعلنسا فقسسد مظلومسس
ًا لوليه َءية, وليحملنكسسم في يسرف فل سلطان علسسى قريسسش القتل} ال
والمجسسوس, واليهسسود النصسسارى عليكسسم والروم, وليقيمسسن فارس سنة
كنتسسم س تاركون وأنتم س ترك نجا, ومن يعرف بما يومئذ منكم أخذ فمن

القتسسل} فسسي يسسسرف وقوله: {فل هلك فيمن هلك القرون من كقرن
يقتسسص أو بسسه يمثل بأن القاتل قتل في الولي يسرف فل قالوا: معناه

ًا} أيِ كان القاتل. وقوله: {إنه غير من على منصور الولي إن منصور
ًا القاتسسسسسسسسسسسسسسسل ًا شسسسسسسسسسسسسسسسرع ًا. وغالبسسسسسسسسسسسسسسس قسسسسسسسسسسسسسسسدر

َء َءول ْا **  ُبو َءر ْق َءل َءت ِم َءما ِتي َءي ْل ّ ا ِتي ِإل ّل َءي ِبا َءسُن ِه َءى َءأْح ّت َءغ َءح ُل ْب ُه َءي ّد ْا َءأُش ُفو ْو َءأ َءو
ِد ْهسس َءع ْل َءد ِإّن ِبا ْهسس َءع ْل َءن ا ً َءكسسا ُؤول ُفسسوا َءمْسسس ْو َءأ َءو َءل *   ْيسس َءك ْل ُتسسْم ِإذا ا ْل ْا ِك ُنسسو ِز َءو

َءطاِس ِقْسسسسسس ِم ِبال ِقي َءت ْلُمْسسسسسس َءك ا ِلسسسسس ْيسسسسسٌر َءذ َءسسسسسسُن َءخ َءأْح ً َءو ِويل ْأ  َءتسسسسس
يبلسسغ حتى أحسن هي بالتي إل اليتيم مال تقربوا تعالى: {ول يقول  

ًا تأكلوها {ول بالغبطة إل اليتيم مال في تتصرفوا ل أشده} أيِ إسراف
ًا ًا كان ومن يكبروا أن وبدار ًا كسسان ومن فليستعفف غني فليأكسسل فقيسسر

اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول أن مسسسلم صسسحيح في جاء بالمعروف} وقد
ًا, وإنسسي أراك إني ذر أبا ذر: «يا لبي قال وسلم عليه لسسك أحسسب ضعيف

اليسستيم» وقسسوله مسسال تولين اثنين, ول على تأمرن لنفسي: ل أحب ما
السستي والعقسسود النسساس عليسسه تعاهسسدون السسذيِ بالعهسسد} أيِ {وأوفسسوا
{إن عنسسه صسساحبه يسسسأل منهمسسا كسسل والعقد العهد بها, فإن تعاملونهم

عنسسسسسسسسسسسسسسه. مسسسسسسسسسسسسسسسئولً} أيِ كسسسسسسسسسسسسسسان العهسسسسسسسسسسسسسسد
تبخسسسوا ول تطفيسسف غيسسر من كلتم} أيِ إذا الكيل وقوله: {وأوفوا  

وكسسسرها, القسساف بضم بالقسطاس} قرىء أشياءهم, {وزنوا الناس
بالرومية. وقسسوله: العدل مجاهد: هو الميزان. وقال كالقرطاس, وهو
{ذلك اضطراب ول انحراف ول فيه اعوجاج ل الذيِ {المستقيم} أيِ

تأويل} أيِ {وأحسن قال ومعادكم, ولهذا معاشكم في لكم خير} أيِ
ًا مآل وأحسسسن خيسسر {ذلسسك قتسسادة عسسن سعيد آَخرتكم, قال في ومنقلب

ًا خير تأويل} أيِ معشر يقول: يا كان عباس عاقبة. وابن وأحسن ثواب
المكيسسال, قبلكسسم, هسسذا النسساس هلسسك بهمسسا أمرين وليتم إنكم الموالي

كسسان والسسسلم الصسسلة عليه الله نبي أن لنا الميزان, قال: وذكر وهذا
اللسسه, إل مخافسسة إل بسسه ليسسس يدعه ثم حرام على رجل يقدر «ل يقول
َءخرة قبل الدنيا عاجل في به الله أبدله ذلسسك». مسسن لسسه خيسسر هسسو ما ال
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َء َءول ْقُف **  َءس َءما َءت ْي َءك َءل ِه َءل ْلٌم ِب َءع ِإّن ِع َءر الّسْم َءص َءب ْل َءد َءوا َءؤا ُف ْل َءك ُكّل َءوا ِئ ُأولـَ

َءن ْنسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسُه َءكسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا ً َءع ُؤول  َءمْسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
تقسل. وقسال يقسول: ل عبساس ابسن عسن طلحسة أبسي بن علي قال   

ًا ترم العوفي: ل الحنفيسسة: بسسن محمسسد علم. وقال به لك ليس بما أحد
ولسسم تسسر, وسسسمعت ولم رأيت تقل قتادة: ل الزور. وقال شهادة يعني

م تسمع, وعلمت ك عسن سسائلك تعسالى اللسه تعلسم, فسإن ول ه, ذل كل
بسسالظن بسسل علم بل القول عن نهى تعالى الله أن ذكروه ما ومضمون

ًا تعالى: {اجتنبوا قال والخيال, كما التوهم هو الذيِ الظسسن مسسن كسسثير
أكسسذب الظسسن فسسإن والظسسن «إياكم الحديث إثم} وفي الظن بعض إن

زعمسسوا» وفسسي الرجسسل مطيسسة «بئسسس داود أبي سنن الحديث». وفي
َءخر الحديث تريسسا». لسسم مسسا عينيسسه الرجسسل يريِ أن الفرى أفرى «إن ال

ًا تحلسسم «مسسن الصسسحيح وفسسي بيسسن يعقسسد أن القيامسسة يسسوم كلسسف حلمسس
بفاعسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسل». وليسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس شسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسعيرتين

والفسسؤاد والبصسسر السمع من الصفات هذه أولئك} أيِ وقوله: {كل  
عنسسه القيامة, وتسسسأل يوم عنها العبد سيسأل مسئول} أيِ عنه {كان

:الشسساعر قسسال تلك, كما مكان أولئك استعمال فيها, ويصح عمل عما
اللسسسسسسسسسسسسسسوى منزلسسسسسسسسسسسسسسة بعسسسسسسسسسسسسسسد المنسسسسسسسسسسسسسسازل ذم

اليسسسسسسسسسسسسسسسام أولئسسسسسسسسسسسسسسسك بعسسسسسسسسسسسسسسسد والعيسسسسسسسسسسسسسسسش

َء َءول ًا الْرِض ِفي َءتْمِش **  َءرح َءك َءم ّن َءق َءلن ِإ ِر َءض َءتْخ َءلن الْر َءغ َءو ُل ْب َءل َءت َءبسسا ْلِج ا
ً ُكسسسسّل ُطسسسسول َءك *   ِلسسسس َءن َءذ ُئُه َءكسسسسا ّي َءد َءسسسسس ْنسسسس َءك ِع ّبسسسس ًا َءر ْكُروهسسسس  َءم

ًا تعالى يقول   تمش {ول المشية في والتبختر التجبر عن عباده ناهي
ًا} أيِ الرض فسي ًا مرحسس ً متبخسستر لسسن {إنسسك الجبسارين مشسسي متمسايل

عليسسه جرير, واستشهد ابن بمشيك, قاله تقطع لن الرض} أيِ تخرق
:العجسسسسسسسسسسسسسسسساج بسسسسسسسسسسسسسسسسن رؤبسسسسسسسسسسسسسسسسة بقسسسسسسسسسسسسسسسسول

         المخسسسترقن خسسساويِ العمسسساق وقسسساتم        
وإعجابسسك وفخسرك بتمايلسك طسولً} أيِ الجبسسال تبلسغ وقوله: {ولن  

فسسي ثبسست قصسسده, كمسسا بنقيسسض ذلسسك فاعسسل يجسسازى قسسد بنفسك, بسسل
يتبخستر بسردان وعليسه قبلكسم كسان فيمسن يمشي رجل «بينما الصحيح

القيامة» وكذلك يوم إلى فيها يتجلجل فهو الرض به خسف فيهما, إذ
اللسسه زينتسسه, وأن فسسي قسسومه على خرج أنه قارون عن تعالى الله أخبر

رفعسه للسه تواضسسع «من الحديث الرض, وفي وبداره به خسف تعالى
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اللسسه وضعه استكبر كبير, ومن الناس وعند حقير نفسه في الله, فهو

مسسن إليهسسم أبغسسض لهسسو حقيسسر, حسستى النسساس وعند كبير نفسه في فهو
الخمسسول كتسساب فسسي السسدنيا أبسسي بسسن بكسسر أبسسو والخنزير, وقسسال الكلب

عن محمد بن حجاج كثير, حدثنا بن إبراهيم بن أحمد والتواضع: حدثنا
يريد الهيم ابن عليه مر إذ الحسن مع نحن بينما قال الهذلي بكر أبي

سسساقه, علسسى بعسسض فسسوق بعضسسها نضسسد قد خز جباب المنصور, وعليه
ه نظسر ويتبختر, إذ يمشي قباؤه, وهو عنها وانفرج نظسرة الحسسن إلي

فسسي خسسده, ينظسسر عطفسسه, مصسسعر بأنفه, ثسساني أف, شامخ فقال: أف
ول مشسسكورة غيسسر نعسسم فسسي عطفسسه فسسي ينظسسر حميسسق عطفيسسه, أيِ
منها, واللسسه الله حق المؤديِ فيها, ول الله بأمر المأخوذ مذكورة, غير

منسسه عضسسو كسسل فسسي المجنون تلجلج يتلجلج طبيعته أحدهم يمشي أن
ه نعمة, وللشسيطان إليسه, يعتسذر فرجسع الهيسم ابسن لعنسة, فسسمعه ب

تعسسالى: {ول اللسسه قول سمعت ربك, أما إلى وتب إلي تعتذر فقال: ل
ًا الرض في تمش طول}. الجبال تبلغ ولن الرض تخرق لن إنك مرح

ً العابسسد البختريِ ورأى   فسسي يخطسسر وهسسو يمشسسي علسسي آَل مسسن رجل
مشسسيته, هسسذه تكسسن لسسم بسسه أكرمسسك الذيِ هذا, إن له: يا مشيته, فقال
ً عمسسر ابسسن ورأى قسسال: فتركهسسا مشسسيته, فقسسال: إن فسسي يخطسسر رجل

ًا. وقال للشياطين الرجسسل والخطر, فسسإن معدان: إياكم بن خالد إخوان
السسدنيا: أبسسي ابسسن السسدنيا, وقسسال أبي ابن جسده, رواهما سائر من يده

سسسعيد عن يحيى عن زيد بن حماد البزار, حدثنا هشام بن خلف حدثنا
مشسست وسسسلم: «إذا عليه الله صلى الله رسول قال: قال بحنس عن

علسسى بعضسسهم والسسروم, سسسلط فسسارس المطيطسساء, وخسسدمتهم أمسستي
».بعسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسض

ًا} أما ربك عند سئيه كان ذلك وقوله: {كل   سسسيئة, قرأ من مكروه
قسسوله: {ول مسسن عنسسه نهينسساه السسذيِ هسسذا كسسل عنده فمعناه فاحشة أيِ

مكسسروه عليهسسا مؤاخذ سيئه فهو هنا إملق} إلى خشية أولدكم تقتلوا
فمعنسساه الضسسافة علسسى سيئه قرأ من يرضاه, وأما ول يحبه ل الله عند

إل تعبسسدوا ل أن ربسسك قسسوله: {وقضسسى مسسن ذكرناه الذيِ هذا كل عنده
ابسسن ذلك وجه الله, هكذا عند مكروه فقبيحه أيِ فسيئه هنا إياه} إلى

.اللسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه رحمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه جريسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسر

َءك ِل َءذ َءى ِمّمآ **  َءح ْو َءك َءأ ْي َءل َءك ِإ ّب َءن َءر ِة ِم َءم ْك ْلِح َء ا َءعْل َءول َءع َءتْج ِه َءم ّل ًا ال َءلـَه َءر ِإ َءخسس آَ
َءى َءقسسسسسسسسسس ْل ُت َءم ِفسسسسسسسسسسي َءف ّنسسسسسسسسسس َءه ًا َءج ُلومسسسسسسسسسس ًا َءم ْدُحور  ّمسسسسسسسسسس
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عنه الجميلة, ونهيناك الخلق من به أمرناك الذيِ تعالى: هذا يقول   

النسساس, {ول بسسه لتأمر محمد يا إليك أوحينا الرذيلة, مما الصفات من
ًا الله مع تجعل ًا} أيِ جهنسسم فسسي فتلقى آَخر إله نفسسسك تلومسسك ملومسس

ًا} أيِ الله ويلومك ًا والخلق, {مدحور ابسن خيسر, قسال كسل مسن مبعسد
ًا, والمسسراد عباس بواسسسطة المسسة الخطسساب هسسذا مسسن وقتادة: مطرود

لى الرسول ه ص ه صسلوات وسسلم, فسإنه عليسه الل عليسه وسسلمه الل
معصسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسوم.

ُكْم َءفا َءأْص َءف َءأ ُكم **  ّب َءن َءر ِني َءب ْل َءذ ِبا َءخسس ّت َءن َءوا ِة ِمسس َءكسس ِئ َءملَ ْل ًا ا َءناثسس ُكسسْم ِإ ّن َءن ِإ ُلسسو َءتُقو َءل
ً ْول ًا َءقسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس ِظيمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس  َءع

ًا تعالى يقول    لعائن الزاعمين, عليهم الكاذبين المشركين على راد
الرحمسسن عبسساد هم الذين الملئكة الله, فجعلوا بنات الملئكة الله: أن
ًا, ثم مسسن كسسل فسسي فأخطسسأوا عبسسدوهم اللسسه, ثسسم بنسسات أنهم ادعوا إناث

ًا, فقال خطأ الثلث المقامات ًا تعالى عظيم {أفأصسسفاكم عليهم منكر
ًا} أيِ الملئكسسة مسسن {واتخسسذ بالذكور خصصكم بالبنين} أيِ ربكم إناثسس

فقسسال: عليهسسم النكسسار شسسدد البنسسات, ثسسم زعمكسسم على لنفسه واختار
ً لتقولون {إنكم ًا} أيِ قول ًا, ثم لله أن زعمكم في عظيم جعلكسسم ولد
بسسالوأد, فتلسسك قتلتمسسوهن وربمسسا لكم يكن أن تأنفون التي الناث ولده

ًا ًا الرحمسن اتخسذ تعسالى: {وقسالوا ضيزى, وقال قسمة إد * لقسد ولسد
ًا جئتم ًا شيئ ّد وتخسسر الرض وتنشسسق منسسه يتفطسسرن السسسموات * تكاد إ

ًا الجبال ًا للرحمن دعوا * أن هد يتخسسذ أن للرحمسسن ينبغسسي * ومسسا ولسسد
ًا ًا, لقسسد الرحمسسن آَتي إل والرض السموات في من كل * إن ولد عبسسد

ًا وعسسسدهم أحصسسساهم ًا}. القيامسسسة يسسسوم آَتيسسسه * وكلهسسسم عسسسد فسسسرد

ْد َءق َءل َءو َءنا **  ْف َءذا ِفسسي َءصسسّر ُقسسْرآَِن َءهـَسس ْل ْا ا ّكُرو ّذ َءيسس َءمسسا ِل ُهْم َءو ُد ِزيسس ّ َءي ًا ِإل ُفسسور  ُن
مثل} أيِ كل من القرآَن هذا في للناس صرفنا تعالى: {ولقد يقول   

والبينسسات الحجسسج مسسن فيسسه مسسا يسسذكرون لعلهسسم الوعيد من فيه صرفنا
والفك, {ومسسا والظلم الشرك من فيه هم عما والمواعظ, فينزجروا

ًا} أيِ {إل منهم الظالمين يزيدهم} أيِ ًا الحسق عسن نفسور .منسه وبعسد
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ُقْل ْو **  َءن ّل َءعُه َءكا َءهٌة َءم ِل َءما آَ َءن َءك ُلو ُقو ًا َءي ْا ِإذ ْو َءغ َءت ْب ّ َءى ل َءل َءعْرِش ِذيِ ِإ ْل ً ا ِبيل َءس

َءنُه َءحا ْب َءى *  ُسسسسسسس َءل َءعسسسسسسا َءت َءن َءعّمسسسسسسا َءو ُلسسسسسسو ُقو ًا َءي ّو ُلسسسسسس ًا ُع ِبيسسسسسسر  َءك
ًا لله أن الزاعمين المشركين لهؤلء محمد يا تعالى: قل يقول   شريك

كمسسا المسسر كسسان لو زلفى إليه غيره, ليقربهم معه خلقه, العابدين من
أولئسسك لسسديه, لكسسان وتشسسفع إليسسه لتقسسرب تعبد آَلهة معه يقولون, وأن

ه ويتقربسون يعبسدونه المعبودون ه ويبتغسون إلي والقربسة, الوسسيلة إلي
لكسسم حاجسسة دونسسه, ول مسسن تسسدعونه من يعبده كما وحده أنتم فاعبدوه

يرضاه, بل ول ذلك يحب ل وبينه, فإنه بينكم وساطة يكون معبود إلى
وأنبيسسائه, ثسسم رسله جميع ألسنة على ذلك عن نهى ويأباه, وقد يكرهه

ّدسها الكريمة نفسه نزه يقولون} أيِ عما وتعالى فقال: {سبحانه وق
أخرى آَلهة معه أن زعمهم في الظالمون المعتدون المشركون هؤلء
ًا ًا} أيِ {علو ًا كبير ًا, بل تعالي م السذيِ الصسمد الحد الله هو كبير يلسد ل

ًا لسسسسسسسسه يكسسسسسسسسن ولسسسسسسسسم يولسسسسسسسسد ولسسسسسسسسم أحسسسسسسسسد. كفسسسسسسسسو

ّبُح َءس ُت َءواُت َءلُه **  َءما ُع الّس ْب َءمن َءوالْرُض الّس ِهّن َءو ِإن ِفي ٍء ّمسسن َءو ّ َءشسسْي ِإل
ّبُح َءس ِه ُي َءد َءحْمسس ِكن ِب َءلـَسس ّ َءو َءن ل ُهسسو َءق ْف ُهْم َءت َءح ِبي ّنسسُه َءتْسسس َءن ِإ ًا َءكسسا ِليمسس ًا َءح ُفسسور  َءغ

من فيهن, أيِ ومن والرض السبع السموات تعالى: تقدسه يقول   
هسسؤلء يقسسول عمسسا وتكسسبره وتبجلسسه وتعظمسسه المخلوقسسات, وتنزهسسه

:وإلهيتسسسه ربسسسوبيته فسسسي بالوحدانيسسسة لسسسه المشسسسركون, وتشسسسهد
واحسسسسسد أنسسسسسه علسسسسسى آَيةتسسسسسدل لسسسسسه شسسسسسيء كسسسسسل ففسسسسسي

وتخر الرض وتنشق منه يتفطرن السموات تعالى: {تكاد قال كما  
ًا الجبال ًا} وقسال للرحمن دعوا * أن هد الطسبراني: القاسسم أبسو ولسد
بسسن مسكين منصور, حدثنا بن سعيد العزيز, حدثنا عبد بن علي حدثنا

الرحمسسن عبسسد عن رويم بن عروة الرملة, حدثنا مسجد مؤذن ميمون
إلسسى بسسه أسسسريِ ليلسسة وسسسلم عليسسه الله صلى الله رسول أن قرط بن

وميكائيل يمينه عن وزمزم, جبريل المقام بين القصى, كان المسجد
قسسال: رجسسع السسسبع. فلمسسا السسسموات بلسسغ حسستى يسسساره, فطسسارا عسسن

ًا «سسسمعت سسسبحت كسسثير تسسسبيح مسسع العلسسى السسسموات فسسي تسسسبيح
عل, بمسسا العلسسو لسسذيِ مشسسفقات المهابسسة ذيِ العلسسى, مسسن السسسموات

وتعسسسسسسسسالى». سسسسسسسسسبحانه العلسسسسسسسسى العلسسسسسسسسي سسسسسسسسسبحان
مسسن شسسيء مسسن ومسسا بحمده} أيِ يسبح إل شيء من وقوله: {وإن  

ل تسسسبيحهم} أيِ تفقهسسون ل {ولكسسن اللسسه بحمد يسبح إل المخلوقات
فسي عسام لغساتكم, وهسذا بخلف النساس, لنهسا أيهسا تسبيحهم تفقهون
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فسسي ثبسست القسسولين, كمسسا أشهر والنباتات, وهذا والجمادات الحيوانات

الطعسسام تسسسبيح نسسسمع قسسال: كنسسا أنه مسعود ابن عن البخاريِ صحيح
أخسسذ وسسسلم عليسسه اللسسه صلى النبي أن ذر أبي حديث يؤكل. وفي وهو
أبسسي يسسد فسسي النحسسل, وكسسذا كحنين تسبيح لهن فسمع حصيات يده في
المسانيد في مشهور حديث عنهم, وهو الله رضي وعثمان وعمر بكر

عسسن زبسسان لهيعسسة, حسسدثنا ابسسن حسن, حسسدثنا أحمد: حدثنا المام وقال
اللسه رسسول عن عنه الله رضي أبيه أنس, عن ابن عن معاذ بن سهل
لهسسم دواب على وقوف وهم قوم على دخل أنه وسلم عليه الله صلى

تتخسسذوها سسسالمة, ول ودعوهسسا سسسالمة «اركبوهسسا لهسسم ورواحل, فقال
مسسن خيسسر مركوبسسة والسسسواق, فسسرب الطسسرق فسسي لحاديثكم كراسي

ًا راكبهسسسسسسسسسسسا, وأكسسسسسسسسسسسثر منسسسسسسسسسسسه». للسسسسسسسسسسسه ذكسسسسسسسسسسسر
اللسسه رسسسول قال: نهسسى عمرو بن الله عبد عن النسائي سنن وفي  

تسسسبيح». «نقيقهسسا الضسسفدع, وقسسال قتسسل عسسن وسسسلم عليه الله صلى
إذا الرجسسل أن عمرو بن الله عبد عن أبي بن الله عبد عن قتادة وقال
ً أحد من الله يقبل ل التي الخلص كلمة الله, فهي إل إله ل قال عمل
يشسسكر لسسم السستي الشكر كلمة لله, فهي قال: الحمد وإذا, يقولها حتى
بيسسن مسسا تمل أكسسبر, فهسسي قسسال: اللسسه يقولهسسا, وإذا حسستى قسسط عبد الله

لسسم السستي الخلئق صلة الله, فهي قال: سبحان والرض, وإذا السماء
ًا الله يدع حسسول قال: ل والتسبيح. وإذا بالصلة قرره إل خلقه من أحد
واستسسسسسسسلم. عبسسسسسسديِ بسسسسسسالله, قسسسسسسال: أسسسسسسسلم إل قسسسسسسوة ول
أبسسي, سسسمعت جريسسر, حسسدثنا بسسن وهسسب أحمسسد: حسسدثنا المام وقال  

يسسسار, عسسن بسسن عطاء عن أسلم بن زيد عن يحدث زهير بن الّصقعب
عليه أعرابي وسلم عليه الله صلى النبي قال: أتى عمرو بن الله عبد

بسسديباج, فقسسال: إن مسسزورة بسسديباج, أو مكفوفسسة طيالسسسة مسسن جبسسة
رأس, بسسن رأس كسسل ويضع راع بن راع كل يرفع أن يريد هذا صاحبكم

ًا وسسسلم عليسسه اللسسه صلى النبي إليه فقام جبتسسه بمجسسامع فأخسسذ مغضسسب
اللسسه رسول رجع يعقل» ثم ل من ثياب عليك أرى فقال: «ل فاجتذبه

ًا فجلسس, فقسسال: «إن وسسلم عليه الله صلى لمسسا السسلم عليسه نوحسس
آَمركمسسا الوصسسية عليكمسسا قسساص فقسسال: إنسسي ابنيسسه دعا الوفاة حضرته

والكسسبر, بسسالله الشسسرك عسسن اثنسستين, أنهاكمسسا عسسن بسساثنتين, وأنهاكمسسا
ل وضسعت لسو فيهسا وما والرض السموات فإن الله إل إله بل وآَمركما

اللسسه بسسسبحان لفصسسمتهما, وآَمركمسسا أو عليهما, لقصمتهما الله إل إله
المسسام شسسيء» ورواه كسسل يسسرزق وبها شيء كل صلة وبحمده, فإنها
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ًا أحمد بسسن مصسسعب عسسن زيسسد بن حماد عن حرب بن سليمان عن أيض

بسسسسسسسه. وتفسسسسسسسرد هسسسسسسسذا مسسسسسسسن أطسسسسسسسول بسسسسسسسه زهيسسسسسسسر
محمسسد الوديِ, حدثنا الرحمن عبد بن نصر جرير: حدثني ابن وقال  
عبسسد بسسن جسسابر أسلم, عسسن بن زيد عن عبيدة بن موسى عن يعلى بن

وسسسلم: «أل عليه الله صلى الله رسول قال: قال عنه الله رضي الله
ًا إن ؟ ابنه نوح به امر بشيء أخبركم لبنسسه: يسسا قسسال السلم عليه نوح

الخلسسق, وتسسسبيح الخلق صلة الله, فإنها تقول: سبحان أن آَمرك بني
بحمده} يسبح إل شيء من تعالى: {وإن الله الخلق» قال يزرق وبها

عكرمسسة الكسسثرين. وقسسال عنسسد ضعيف الوديِ ضعف, فإن فيه إسناده
السسسطوانة بحمسسده} قسسال يسبح إل شيء من تعالى: {وإن قوله في

السسسلف: بعسسض وقسسال السسسارية سسس السطوانة س تسبح والشجرة تسبح
مسسن {وإن تعسسالى اللسسه قال تسبيحه الماء وخرير تسبيحه الباب صرير
إبراهيم عن منصور عن الثوريِ سفيان بحمده} وقال يسبح إل شيء

الحسسج, وقسسال في السجدة آَية القول لهذا يسبح, ويشهد قال: الطعام
ونبسسات. حيسسوان مسسن روح, يعنسسون فيسسه كسسان مسسا يسسسبح آَخسسرون: إنمسسا

بحمسده} قسال: كسل يسبح إل شيء من قوله: {وإن في قتادة قال  
والضسسحاك الحسن فيه, وقال شيء أو شجر من يسبح روح فيه شيء

فيسسه شسسيء بحمسسده} قسسال: كسسل يسسسبح إل شسسيء مسسن {وإن قوله في
واضسسح بن يحيى حميد, حدثنا بن محمد جرير: حدثنا ابن الروح. وقال

يزيسسد مسسع كنسسا الخطسساب, قسسال أبسسو جريسسر حباب, قسسال: حسسدثنا بن وزيد
يزيسسد الخسسوان, فقسسال طعسسام, فقسسدموا فسسي الحسسسن ومعسسه الرقاشسسي

سسس مسسرة يسسسبح فقال: كسسان ؟ الخوان هذا سعد, يسبح أبا الرقاشي: يا
اللسسه, رحمسسه الحسسسن فكسسأن سسس الخشسسب من المائدة هو قلت: الخوان

ًا كان لما أنه إلى ذهب وصسسار قطسسع يسسسبح, فلمسسا كسسان خضرة فيه حي
ابسسن بحسسديث القسسول لهسسذا يستأنس تسبيحه, وقد انقطع يابسة خشبة
«إنهمسسا فقسسال بقسسبرين وسلممر عليه الله صلى الله رسول أن عباس
البسسول, مسسن يسسستنزه ل فكان أحدهما كبير, أما في يعذبان وما لعذبان

َءخسسر وأما فشسسقها رطبسسة جريسسدة أخسسذ بالنميمسسة» ثسسم يمشسسي فكسسان ال
مسسا عنهمسسا يخفسسف «لعلسسه قال واحدة, ثم قبر كل في غرز نصفين, ثم

هسسذ علسسى تكلسسم مسسن بعسسض الصسسحيحين, قسسال فسسي ييبسا» أخرجاه لم
دام مسسا يسسسبحان لنهمسسا ييبسسسا لسسم مسسا قسسال العلماء: إنما من الحديث
أعلسسسم. تسسسسبيحهما, واللسسسه انقطسسسع يبسسسسا خضسسسرة, فسسسإذا فيهمسسسا
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ًا كان {إنه وقوله   ًا} أيِ حليم بل بالعقوبة عصاه من يعاجل ل غفور

مقتدر, عزيز أخذ أخذه وعناده كفره على استمر وينظره, فإن يؤجله
لسسم أخسسذه إذا حسستى للظسسالم ليملسسي اللسسه «إن الصحيحين في جاء كما

ربسسك أخسسذ {وكسسذلك وسلم عليه الله صلى الله رسول قرأ يفلته», ثم
َءية, وقسسال وهي القرى أخذ إذا قريسسة مسسن تعسسالى: {وكسسأين ظالمة} ال

َءية, وقال وهي لها أمليت وهسسي أهلكناهسسا قريسسة من {كأين ظالمة} ال
َءيتين, ومن إلى عصيان, ورجع أو كفر من فيه هو عما أقلع ظالمة} ال

ًا يعمل تعالى: {ومن قال عليه, كما وتاب إليه تاب الله يظلم أو سوء
َءية, وقال يستغفر ثم نفسه ًا كان {إنه ههنا الله} ال ًا} كما حليم غفور

ولئسسن تزول أن والرض السموات يمسك الله {إن فاطر آَخر في قال
ًا كسسان إنه بعده من أحد من أمسكهما إن زالتا ًا} إلسسى حليمسس أن غفسسور

السسسسسورة. آَخسسسسر النسسسساس} إلسسسسى اللسسسسه يؤاخسسسسذ {ولسسسسو قسسسسال

َءذا ِإ َءو َءت **  ْأ َءر َءن َءق ُقرآَ ْل َءنا ا ْل َءع َءك َءج َءن ْي َءن َءب ْي َءب َءن َءو ِذي ّل َء ا َءن ل ُنو ْؤِم ِة ُي َءر َءِخ ًا ِبال َءجاب ِح
ًا ُتور َءنا ّمْس ْل َءع َءج َءو َءى *   َءل ِهْم َءع ِب ُلو ّنسسًة ُق ِك ُه َءأن َءأ ُهسسو َءق ْف َءي َءي ِفسس ِهسسْم َءو ِن َءذا ًا آَ ْقسسر َءو

َءذا ِإ َءت َءو َءكسسْر َءك َءذ ّبسس ُقسسْرآَِن ِفسسي َءر ْل ُه ا َءد ْا َءوْحسس ْو ّلسس َءى َءو َءلسس ِهْم َءع ِر َءبسسا ْد ًا َءأ ُفسسور  ُن
يسسا قسسرأت وسسسلم: وإذا عليسسه الله صلى محمد لرسوله تعالى يقول  

ًا وبينهسسم بينسسك القسسرآَن, جعلنسسا المشسسركين هسسؤلء علسسى محمسسد حجابسس
ًا. قال تعالى: قال قلوبهم, كما على الكنة زيد: هو وابن قتادة مستور

بيننسسا ومسسن وقسسر آَذاننسسا وفسسي إليسه تسسدعونا مما أكنة في قلوبنا {وقالوا
شسسيء. وقسسوله تقسسول ممسسا إلينا يصل أن حائل مانع أيِ} حجاب وبينك

ًا ًا} بمعنسسى {حجابسس يسسامن بمعنسسى ومشسسؤوم كميمسسون سسساتر مسسستور
ًا يمنهم من وشائم, لنه تراه فل البصار عن وشؤمهم, وقيل: مستور

جريسسر ابسسن ترجيحسسه إلى الهدى, ومال وبين بينهم حجاب ذلك مع وهو
.اللسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه رحمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه

إسحاق الهرويِ موسى أبو الموصلي: حدثنا يعلى أبو الحافظ وقال  
تسسدرس, بسسن يزيسسد كسسثير, عسسن بن الوليد عن سفيان إبراهيم, حدثنا بن
{تبت نزلت قالت: لما عنها تعالى الله رضي بكر أبي بنت أسماء عن
وهي فهر يدها وفي ولولة ولها جميل أم العوراء لهب} جاءت أبي يدا

ًا قلينا, مني, ودينه موسى: الشك أبو قال س أبينا أو س أتينا تقول: مذمم
بكسسر وأبسسو جسسالس وسسسلم عليسسه الله صلى الله عصينا, ورسول وأمره

أن أخسساف وأنا هذه أقبلت عنه: لقد الله رضي بكر أبو فقال جنبه إلى
ًا تراني» وقرأ لن «إنها تراك, فقال قسسرأت {وإذا منها به اعتصم قرآَن
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َءخرة يؤمنسسون ل السسذين وبيسسن بينك جعلنا القرآَن ًا بسسال ًا} حجابسس مسسستور

عليسسه اللسسه صلى النبي تر فلم بكر أبي على قامت حتى قال: فجاءت
بكسسر: ل أبسو هجسساني, قسسال صاحبك أن بكر, بلغني أبا فقالت: يا وسلم
علمسست تقسسول: لقسسد وهسسي هجاك, قال: فانصرفت ما البيت هذا ورب

سسسسسسسسسسسسسسسسسيدها. بنسسسسسسسسسسسسسسست أنسسسسسسسسسسسسسسسسي قريسسسسسسسسسسسسسسسش
يغشسسى السسذيِ كنسسان جمع أكنة} وهي قلوبهم على وقوله: {وجعلنا  

ًا} وهسسو آَذانهم {وفي القرآَن يفهموا لئل يفقهوه} أيِ {أن القلب وقر
ًا القسسرآَن سسسماع من منعهم الذيِ الثقل بسسه. ويهتسسدون ينفعهسسم سسسماع
الله وحدت إذا وحده} أيِ القرآَن في ربك ذكرت تعالى: {وإذا وقوله

ْوا} أيِ إل إله ل تلوتك, وقلت في ّلسس {علسسى راجعيسسن أدبسسروا اللسسه, {و
ًا} ونفور أدبارهم يكون أن قاعد, ويجوز جمع نافر, وكقعود جمع نفور
ًا اللسسه ذكسسر تعسسالى: {وإذا قال أعلم. كما الفعل, والله غير من مصدر
َءية, قال يؤمنون ل الذين قلوب اشمأزت وحده َءخرة} ال فسسي قتادة بال
َءية, إن في ربك ذكرت {وإذا قوله ل قسسالوا لمسسا المسلمين القرآَن} ال
إبليسسس وضسساقها عليهسسم المشسسركون, كسسبرت ذلسسك اللسسه, أنكسسر إل إلسسه

مسسن على ويظهرها وينصرها ويعليها يمضيها أن إل الله وجنوده, فأبى
يعرفهسسا نصر, إنمسسا بها قاتل فلح, ومن بها خاصم من كلمة ناوأها, إنها

ليسسال فسسي الراكسسب يقطعهسسا السستي المسسسلمين مسسن الجريسسزة هذه أهل
بهسسا. يقسسرون ول يعرفونهسسا ل النسساس من فئام في الدهر قلئل, ويسير

َءيسسسسسسسسسسسسسسسسسة فسسسسسسسسسسسسسسسسسي آَخسسسسسسسسسسسسسسسسسر قسسسسسسسسسسسسسسسسسول( )ال
بسسن روح السسذارع, حسسدثنا محمد بن الحسين جرير: حدثني ابن روى  

الجسسوزاء, أبسسي عسسن مالسسك بن عمرو الكلبي, وحدثنا رجاء أبو المسيب
ْووا وحسسده القسسرآَن في ربك ذكرت قوله: {وإذا في عباس ابن عن ّلسس و

ًا} هم أدبارهم على ًا غريب الشياطين, وهذا نفور تفسسسيرها, فسسي جد
اللسسه ذكسسر أو بسسالذان نسسوديِ أو القسسرآَن قرىسسء إذا فالشسسياطين وإل

.انصسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسرفوا

ّنْحُن َءلُم **  ْع َءما َءأ َءن ِب ُعو َءتِم ِه َءيْس ْذ ِبسس َءن ِإ ُعو َءتِم َءك َءيْسسس ْيسس َءل ْذ ِإ ِإ َءى ُهسسْم َءو َءو ْذ َءنْجسس ِإ
ُقوُل َءن َءي ِلُمو ّظا َءن ِإن ال ُعو ِب ّت ّ َءت ً ِإل ًا َءرُجل ُظسسْر ّمْسسسُحور ْن َءف *  ا ْيسس ْا َءك ُبو َءر َءضسس

َءك َءل َءلسسسسسسسس َءثسسسسسسسسا ْا الْم ّلو َءضسسسسسسسس َء َءف َءن َءفل ْعو ِطي َءت ً َءيْسسسسسسسسس ِبيل  َءسسسسسسسسس
قريش رؤساء به يتناجى بما وسلم عليه الله صلى نبيه تعالى يخبر  

ًا وسلم عليه الله صلى قراءته يستمعون جاؤوا حين قسسومهم مسسن سر
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مسسن المشسسهور, أو علسسى السسسحر مسسن مسسسحور رجل أنه من قالوا بما

ًا اتبعتم إن تتبعون إن الرئة, أيِ وهو السحر ًا إل محمد يأكل, كما بشر
:الشسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساعر قسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسال

المسسسحر النسسام هسسذا مسسن فإنناعصسسافير نحسسن فيسسم تسسسألينا فسسإن

:الراجسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسز وقسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسال 
*          وبالشسسسراب بالطعسسسام نسسسسحر*         

أرادوا لنهسم نظسر جرير, وفيه ابن القول هذا صوب يغذيِ, وقد أيِ  
يتلسسوه, السسذيِ الكلم مسسن اسسستمعوه بمسسا يأتيه رئي له مسحور أنه ههنا

قسسال: مسسن قسسال: كسساهن. ومنهسسم مسسن قال: شاعر. ومنهسسم من ومنهم
ضربوا كيف تعالى: {انظر قال قال: ساحر, ولهذا من ومنهم مجنون

ول الحق إلى يهتدون فل سبيلً} أيِ يستطيعون فل فضلوا المثال لك
ًا, قال إليه يجدون محمد السيرة: حدثني في إسحاق بن محمد مخلص

وأبسسا حسسرب بسسن سسسفيان أبسسا أن حدث أنه الزهريِ شهاب بن مسلم بن
حليسسف الثقفي وهب بن عمرو بن شريق بن والخنس هشام بن جهل
عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول مسسن ليسسستمعوا ليلة زهرة, خرجوا بني

ًا منهم واحد كل بيته, فأخذ في بالليل يصلي وهو وسلم يستمع مجلس
طلسسع إذا حسستى لسسه يسسستمعون صاحبه, فبسساتوا بمكان يعلم ل فيه, وكل

بعضسسهم تلومسسوا, وقسسال الطريسسق جمعتهسسم إذا تفرقسسوا, حسستى الفجسسر
ًا, نفسسسه فسسي لوقعتم سفهائكم بعض رآَكم فلو تعودوا لبعض: ل شسسيئ

إلسسى منهسسم رجسسل كسسل الثانيسسة, عسساد الليلسسة كسسانت إذا حتى انصرفوا ثم
وجمعتهسسم تفرقسسوا الفجسسر طلسسع إذا له, حسستى يستمعون فباتوا مجلسه

انصسسرفوا مسسرة, ثسسم أول قسساله مسسا مثسسل لبعض بعضهم الطريق, فقال
له, يستمعون فباتوا مجلسه رجل كل أخذ الثالثة الليلة كانت إذا حتى
ل لبعض بعضهم الطريق, فقال فجمعتهم تفرقوا الفجر طلع إذا حتى
أصسسبح تفرقسسوا, فلمسسا ثم ذلك على نعود, فتعاهدوا ل نتعاهد حتى نبرح

حسسرب بسسن سفيان أبا أتى حتى خرج ثم عصاه أخذ شريق بن الخنس
مسسن سسسمعت فيمسسا رأيسسك عسسن حنظلسسة أبسسا يسسا بيته, فقال: أخبرني في

مسسا وأعسسرف أعرفهسسا أشسسياء سمعت لقد والله ثعلبة أبا محمد. قال: يا
بهسسا, قسسال يسسراد مسسا ول معناهسسا عرفسست مسسا أشسسياء بهسسا, وسسسمعت يراد

أبسسا أتسسى حسستى عنده من خرج به. قال: ثم حلفت والذيِ الخنس: وأنا
مسسن سسسمعت فيمسسا رأيك ما الحكم أبا بيته, فقال: يا عليه فدخل جهل

منساف عبسد وبنسو نحسن قسال: تنازعنسا ؟ سسمعت قسال: مساذا ؟ محمسد
إذا فأعطينا, حتى وأعطوا فحملنا فأطعمنا, وحملوا الشرف: أطعموا
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السسوحي يسسأتيه نسسبي رهان, قالوا: منسسا كفرسي وكنا الركب على تجاثينا

ًا به نؤمن ل والله هذه ندرك السماء, فمتى من نصدقه. قسسال: ول أبد
وتركسسسسسسسسسسسسسسسه. الخنسسسسسسسسسسسسسسسس عنسسسسسسسسسسسسسسسه فقسسسسسسسسسسسسسسسام

ْا َءو ُل َءقا َءو َءذا **  ِإ أ
ّنا َء ًا ُك َءظام ًا ِع َءفاتسس ّنسسا َءوُر ِإ أ

َءن َء ُثسسو ُعو ْب َءم ًا َءل ْلقسس ًا َءخ ِديسسد ُقسسْل َءج   *
ْا ُنو ًة ُكو َءر َءجا ْو ِح ًا َءأ ِديد ْو َءح َءأ ًا *   ْلق ُبُر ّمّما َءخ ْك ُكْم ِفي َءي ِر ُدو َءن ُص ُلو َءيُقو َءسسس َءف

َءنا َءمن ُد ِعي ِذيِ ُقسسِل ُي ّلسس ُكسسْم ا َءر َءط َءل َءف ّو ٍة َءأ َءن َءمسسّر ِغُضسسو ْن ُي َءس َءك َءف ْيسس َءل ُهْم ِإ َءسسس ُؤو ُر
َءن ُلسسو ُقو َءي َءى َءو َءتسس َءو َءم َءى ُقسسْل ُهسس َءسسس َءن َءأن َءع ُكسسو ًا َءي ِريبسس َءم َءق ْو َءيسس ُكْم *   ُعو ْد َءيسس

َءن ُبو َءتِجي َءتْسسسسسسسسس ِه َءف ِد َءحْمسسسسسسسس َءن ِب ّنسسسسسسسسو ُظ َءت ُتسسسسسسسسْم ِإن َءو ْث ِب ّ ّل ً ِإل ِليل  َءق
ًا تعالى يقول   القسسائلين المعسساد وقسسوع المستبعدين الكفار عن مخبر

ًا كنسسا {أئذا لذلك منهم إنكار استفهام ًا} أيِ عظامسس ًا, قسساله ورفاتسس ترابسس
عنهمسسا: اللسسه رضسسي عبسساس ابن عن طلحة أبي بن علي مجاهد. وقال

ًا, {أئنا ًا لمبعوثون غبار ًا} أيِ خلق وصسسرنا بلينا بعدما القيامة يوم جديد
ًا َءخسسر الموضسسع فسسي عنهسسم أخسسبر نسسذكر, كمسسا ل عسسدم أئنسسا {يقولسسون ال

ًا كنا * أئذا الحافرة في لمردودون كسسرة إذا تلسسك * قسسالوا نخسسرة عظام
ً لنسسا تعسسالى: {وضسسرب خاسرة}. وقوله َءيسستين, ونسسسي مثل خلقسسه} ال

فقال: يجيبهم أن وسلم عليه الله صلى الله رسول سبحانه الله فأمر
ًا} إذ أو حجسسارة كونسسوا {قسسل ًا أشسسد همسسا حديسسد العظسسام مسسن امتناعسس

ًا {أو والرفات ابسسن عن إسحاق ابن صدروكم} قال في يكبر مما خلق
الموت, ذلك, فقال: هو عن عباس ابن مجاهد: سألت نجيح, عن أبي

َءيسسة: لسسو هسسذه تفسسسير فسسي قسسال أنه عمر ابن عن عطية وروى كنتسسم ال
وقتسسادة والحسسسن صالح وأبو جبير بن سعيد قال لحييتكم, وكذا موتى

إلسسى صسسرتم لسسو أنكم فرضتم لو أنكم ذلك وغيرهم, ومعنى والضحاك
عليسسه يمتنسسع ل شاء, فإنه إذا الله الحياة, لحياكم ضد هو الذيِ الموت

أراده. إذا شسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسيء
ًا ههنا جرير ابن ذكر وقد   وكسسأنه القيامسسة يسسوم بسسالموت «يجسساء حديث

أتعرفسسون الجنة أهل يقال: يا والنار, ثم الجنة بين أملح, فيوقف كبش
فيقولسسون: ؟ هذا أتعرفون النار أهل يقال: يا فيقولون: نعم, ثم ؟ هذا

,مسسوت بل خلسسود الجنسسة أهسسل يقال: يا والنار, ثم الجنة بين نعم, فيذبح
ًا {أو مجاهسسد موت» وقسال بل خلود النار أهل ويا فسسي يكسبر ممسا خلقسس

شسسئتم روايسسة: مسسا والجبسسال, وفسسي والرض السسسماء صدروكم} يعنسسي
عن المرويِ التفسير في وقع موتكم, وقد بعد الله فسيعيدكم فكونوا
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ًا قوله: {أو في الزهريِ عن مالك المام صدوركم} في يكبر مما خلق

المسسوت. هسسو ويقولسسون مالسسك وسسسلم: قسسال عليه الله صلى النبي قال
حجارة كنا إذا يعيدنا من يعيدنا} أيِ من تعالى: {فسيقولون وقوله  
ًا أو ًا أو حديد ًا آَخر خلق السسذيِ مرة} أيِ أول فطركم الذيِ {قل شديد

ًا تكونوا ولم خلقكم ًا شيئ ًا صرتم ثم مذكور قسسادر تنتشرون, فإنه بشر
يعيده ثم الخلق يبدأ الذيِ {وهو حال أيِ إلى صرتم ولو إعادتكم على
َءية, وقوله أهون وهو ُينفضون عليه} ال رؤوسهم} قسال إليك تعالى: {
السسذيِ هسسو قسساله السسذيِ اسسستهزاء, وهسسذا وقتادة: يحركونهسسا عباس ابن

أو أعلسسى أسسسفل مسسن التحرك هو إنغاض لغاتها, لن من العرب تعرفه
نغسسض, لنسسه النعامسسة ولد وهو للظليم قيل أسفل, ومنه إلى أعلى من
ّنه رأسه, ويقال: نفصت وحرك بمشيته عجل مشى إذا تحركت إذا س

الراجسسسسسسسسسسز: وقسسسسسسسسسسال منبتهسسسسسسسسسسا مسسسسسسسسسسن وارتفعسسسسسسسسسست
         أسسسسسنانها هسسسسرم مسسسسن ونغضسسسست        

لوقسسوع منهسسم بالسسستبعاد عنهسسم هو} إخبار متى وقوله: {ويقولون  
صسسادقين} كنتسسم إن الوعسسد هذا متى تعالى: {ويقولون قال ذلك, كما

عسى بها}. وقوله: {قل يؤمنون ل الذين بها تعالى: {يستعجل وقال
ًا} أيِ يكون أن محالة, فكسسل ل سيأتيكم قريب ذلك, فإنه احذروا قريب
وتعالى: تبارك الرب يدعوكم} أيِ تعالى: {يوم آَت. وقوله آَت هو ما

أمركسسم إذا تخرجسسون} أيِ أنتسسم إذا الرض مسسن دعسسوة دعسساكم {إذا
أمرنا تعالى: {وما قال كما يمانع, بل ول يخالف ل منها, فإنه بالخروج

كن له نقول أن أردناه إذا لشيء قولنا بالبصر} {إنما كلمح واحدة إل
بالسسساهرة} أيِ هسسم * فسسإذا واحدة زجرة هي {فإنما فيكون}. وقوله

إلسسى الرض باطن من خرجوا قد الناس بانتهار, فإذا واحد أمر هو إنما
بحمسسده} أيِ فتسسستجيبون يسسدعوكم تعسسالى: {يسسوم قسسال ظاهرها, كما

طلحسسة أبسسي بسسن علسسي لرادته. قال وطاعة لمره إجابة كلكم تقومون
جريسسج: ابسسن قال بأمره, وكذا بحمده, أيِ عباس: فتستجيبون ابن عن

وطسسسسسسسسسسسسسساعته. بمعرفتسسسسسسسسسسسسسسه قتسسسسسسسسسسسسسسادة وقسسسسسسسسسسسسسسال
في الحمد وله بحمده} أيِ فتستجيبون يدعوكم {يوم بعضهم وقال  

وحشسسة اللسسه إل إله ل أهل على «ليس الحديث في جاء حال. وقد كل
ينفضسسون قبسسورهم مسسن يقومون الله إل إله ل بأهل قبورهم, كأني في

يقولسسون روايسسة اللسسه» وفسسي إل إلسسه ل يقولسسون رؤوسسسهم عسسن التراب
فاطر. وقوله سورة في الحزن} وسيأتي عنا أذهب الذيِ لله {الحمد

فسسي لبثتسسم} أيِ {إن قبوركم من تقومون يوم تعالى: {وتظنون} أيِ
إل يلبثوا لم يرونها يوم تعالى: {كأنهم قليلً}, وكقوله {إل الدنيا الدار
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ونحشسسر الصسسور فسسي ينفسسخ تعسسالى: {يسسوم ضسسحاها}, وقسسال أو عشسسية

ًا يومئذ المجرمين * نحسسن عشسسرا إل لبثتسسم إن بينهسسم * يتخسسافتون زرق
ًا}, وقسسال إل لبثتسسم إن طريقسسة أمثلهسسم يقول إذ يقولون بما أعلم يومسس

سسساعة غيسسر لبثسسوا مسسا المجرمسسون يقسسسم الساعة تقوم تعالى: {ويوم
عسسدد الرض فسسي لبثتسسم كم تعالى: {قال يؤفكون}, وقال كانوا كذلك
ًا لبثنا قالوا ؟ سنين ٍم بعض أو يوم إل لبثتم إن العادين, قال فاسأل يو
ً تعلمسسسسسسسسسسسسسسون}. كنتسسسسسسسسسسسسسسم أنكسسسسسسسسسسسسسسم لسسسسسسسسسسسسسسو قليل

ُقل َءو ِديِ **  َءبا ِع ْا ّل ُلو ُقو ِتي َءي ّل َءي ا َءسُن ِه َءن ِإّن َءأْح َءطا ْي ُغ الّشسس َءز ُهسسْم َءينسس َءن ْي ِإّن َءب
َءن َءطا ْي َءن الّشسسسسسسسسسس َءسسسسسسسسسسساِن َءكسسسسسسسسسسا ْن ِل ًا ِل ّو ُد ًا َءعسسسسسسسسسس ِبينسسسسسسسسسس  ّم

يسسأمر أن وسسسلم عليه الله صلى ورسوله عبده وتعالى تبارك يأمر   
الكلم ومحسساورتهم مخسساطبتهم فسسي يقولسسوا أن المسسؤمنين اللسسه عبسساد

الشسسيطان ذلسك, نسسزع يفعلسسوا لسم إن الطيبة, فسسإنهم والكلمة الحسن
والمقاتلة, والمخاصمة الشر الفعال, وأوقع إلى الكلم بينهم, وأخرج

َءدم عدو فإنه َءدم, وعسسداوته السسسجود عسسن امتنسسع حيسسن مسسن وذريتسسه ل ل
بحديسسدة, المسسسلم أخيسسه إلسسى الرجل يشير أن نهى بينة, ولهذا ظاهرة
.بهسسسسا أصسسسسابه فربمسسسسا أيِ يسسسسده فسسسسي ينسسسسزع الشسسسسيطان فسسسسإن

عسسن همسسام عسسن معمر الرزاق, حدثنا عبد أحمد: حدثنا المام وقال  
عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول قسسال: قسسال عنسسه الله رضي هريرة أبي

أحسسدكم يسسدريِ ل بالسسسلح, فسسإنه أخيسسه إلى أحدكم يشيرن وسلم: «ل
مسسن النار»أخرجاه من حفرة في فيقع يده في ينزغ أن الشيطان لعل

حماد, أنبأنا عفان, حدثنا أحمد: حدثنا المام الرزاق. وقال عبد حديث
قال: أتيت سليط بني من رجل قال: حدثني الحسن عن زيد بن علي
َءفلة في وهو وسلم عليه الله صلى النبي يقسسول فسسسمعته الناس من ر

حمسساد: ههنسسا» قسسال التقوى يخذله ول يظلمه ل المسلم أخو «المسلم
حدث إل بينهما ففرق الله في رجلن تواد «وما صدره إلى بيده وقال

».شسسر والمحسسدث شسسر والمحسسدث شسسر أحسسدهما, المحسسدث يحسسدثه

ُكْم ّب َءلُم ** ّر ْع ُكْم َءأ ْأ ِإن ِب َءش ُكْم َءي َءحْم ْو َءيْر ْأ ِإن َءأ َءش ُكْم َءي ْب ّذ َءع َءمسسآ ُي َءك َءو َءنا ْل َءسسس َءأْر

ِهْم ْي َءل ً َءع ِكيل َءك َءو ّب َءر َءو َءلُم *   ْع َءمْن َءأ َءواِت ِفي ِب َءما ْد َءوالْرِض الّس َءقسس َءل َءنا َءو ْل َءفّضسس
َءض ْعسسسسسس َءن َءب ّييسسسسسس ِب ّن َءى ال َءلسسسسسس ْعسسسسسسٍض َءع َءنسسسسسسا َءب ْي َءت َءد َءوآَ ُوو ًا َءدا ُبسسسسسسور  َءز
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يسسستحق بمسسن أعلم أيِ الناس بكم} أيها أعلم تعالى: {ربكم يقول  

لطاعته يوفقكم يرحمكم} بأن يشأ {إن يستحق ل ومن الهداية منكم
عليهسسم سسس محمسسد يسسا سسس أرسسسلناك ومسسا يعسسذبكم يشأ إن {أو إليه والنابة

ًا, فمن أرسلناك إنما وكيل} أيِ عصاك الجنة, ومن دخل أطاعك نذير
والرض} أيِ السسسموات فسسي بمسسن أعلسسم {وربسسك النسسار. وقسسوله دخل

ض فضسلنا {ولقسد والمعصسية الطاعسة فسي بمراتبهم علسى النسبيين بع
منهسسم بعض على بعضهم فضلنا الرسل {تلك تعالى قال بعض} وكما

فسي ثبسست مسسا ينسسافي ل درجسات} وهسذا بعضسسهم ورفسع اللسه كلسم مسن
بين تفضلوا قال: «ل وسلم عليه الله صلى الله رسول أن الصحيحين

ل والعصبية التشهي بمجرد التفضيل هو ذاك من المراد النبياء» فإن
أن خلف اتباعه, ول وجب شيء على الدليل دل فإذا الدليل بمقتضى
أفضسسلهم, وهسسم منهم العزم أولي النبياء, وأن بقية من أفضل الرسل

ًا المذكورون الخمسة الحسسزاب سسسورة فسسي القسسرآَن من آَيتين في نص
وموسسسى وإبراهيسسم نسسوح ومسسن ومنسسك ميثسساقهم النبيين من أخذنا {وإذ

مسسا السسدين مسسن لكسسم قوله: {شرع الشورى مريم} وفي ابن وعيسى
ًا به وصى وموسسسى إبراهيسسم بسسه وصسسينا ومسسا إليسسك أوحينسسا والسسذيِ نوح

ًا أن خلف فيه} ول تتفرقوا ول الدين أقيموا أن وعيسى صسسلى محمد
عيسسسى ثسسم موسسسى إبراهيسسم, ثسسم بعسسده أفضلهم, ثم وسلم عليه الله

هسذا غيسر فسي بسدلئله بسسطناه المشسهور, وقسد علسى السسلم عليهم
علسسى زبورا} تنبيه داود تعالى: {وآَتينا الموفق. وقوله الموضع, والله

عبسسد نصسسر, أخبرنسسا بسسن إسسسحاق البخسساريِ: حسسدثنا وشرفه. قال فضله
عنسسه, عسسن اللسسه رضي هريرة أبي عن همام عن معمر الرزاق, أخبرنا

القسسرآَن, فكسسان داود علسسى قسسال: «خفسسف وسلم عليه الله صلى النبي
القسسرآَن. يفسسرغ» يعنسسي أن قبسسل يقسسرؤه فتسسسرج, فكسسان بسسدابته يسسأمر

ُقِل ْا **  ُعو ْد َءن ا ِذي ّل ُتم ا َءعْم ِه ّمن َءز ِن َء ُدو َءن َءفل ُكو ِل َءف َءيْم ُكسسْم الّضسسّر َءكْشسس ْن َءع
َء ً َءول ِويل َءك َءتْح ِئ َءلـَ ُأو َءن *   ِذي ّل َءن ا ُعو ْد َءن َءي ُغسسو َءت ْب َءى َءي َءلسس ِهسسُم ِإ ّب َءة َءر َءل َءوِسسسي ْل ُهسسْم ا ّي أ

َء

َءرُب ْق َءن َءأ َءيْرُجو َءتُه َءو َءم َءن َءرْح ُفو َءخا َءي َءبُه َءو َءذا َءب ِإّن َءع َءذا َءك َءع ّبسس َءن َءر ًا َءكسسا ُذور  َءمْحسس
الله غير عبدوا الذين المشركين لهؤلء محمد تعالى: {قل} يا يقول  

إليهسسم فسسارغبوا والنسسداد الصسسنام دونه} من من زعمتم الذين {ادعوا
تحسسويل} {ول بالكليسسة عنكم} أيِ الضر كشف يملكون {ل {فس} إنهم

وحده الله هو ذلك يقدر الذيِ أن غيركم, والمعنى إلى يحولوه بأن أيِ
فسسي عبسساس ابسسن عن العوفي والمر. قال الخلق له الذيِ له شريك ل
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َءيسسة, قسسال: كسسان السسذين ادعسسوا قوله: {قسسل الشسسرك أهسسل زعمتسسم} ال

ًا, وهم والمسيح الملئكة نعبد يقولون فسسي يعنسسي يدعون الذين وعزير
ًا. والمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسيح الملئكسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة وعزيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسر

َءية, روى الذين تعالى: {أولئك وقوله   حديث من البخاريِ يدعون} ال
الله عبد عن معمر أبي عن إبراهيم العمش, عن مهران بن سليمان

الوسيلة} قال: ناس ربهم إلى يبتغون يدعون الذين {أولئك قوله في
مسسن نسساس روايسسة: قسسال: كسسان فأسلموا, وفسسي يعبدون كانوا الجن من

ًا يعبدون النس بسسدينهم, هسسؤلء وتمسسسك الجسسن الجن, فأسلم من ناس
بسسن عتبسسة بسسن اللسسه عبد عن الزماني الله عبد بن معبد عن قتادة وقال

َءية, قسسال: الذين {أولئك قوله في مسعود ابن عن مسعود يدعون} ال
ًا يعبسسدون كسانوا العسرب مسسن نفسسر فسي نزلت الجسن, فأسسلم مسن نفسر

بإسلمهم, فنزلت يشعرون يعبدونهم, ل كانوا الذين والنس الجنيون
َءيسسة, وفسسي هذه ًا يعبسسدون كسسانوا مسسسعود ابسسن عسسن روايسسة ال مسسن صسسنف

فسسسسسسسسسسذكره. الجسسسسسسسسسسن لهسسسسسسسسسسم يقسسسسسسسسسسال الملئكسسسسسسسسسسة
السسذيِ {أولئك قوله في عباس ابن عن صالح أبي عن السديِ وقال  

وأمسسه أقسسرب} قسسال: عيسسسى أيهسسم الوسسسيلة ربهم إلى يبتغون يدعون
هسسذه فسسي يقسسول عبسساس ابسسن إبراهيسسم: كسسان عن مغيرة وعزير, وقال

َءية: هم مجاهسسد: عيسسسى والقمسسر. وقسسال والشسسمس وعزيسسر عيسى ال
{يبتغسسون لقوله مسعود ابن قول جرير ابن والملئكة. واختار والعزير

فيسسه يسسدخل الماضسسي, فل عسسن بسسه يعسسبر ل الوسسسيلة} وهسسذا ربهم إلى
قسسال القربسسة, كمسسا هسسي والوسسسيلة والملئكسسة, وقسسال والعزيسسر عيسى

رحمتسسه تعسسالى: {ويرجسسون أقسسرب}. وقسسوله قال: {أيهم قتادة, ولهذا
ينكسسف فبسسالخوف والرجسساء بالخوف إل العبادة تتم عذابه} ل ويخافون

عسسذاب تعالى: {إن الطاعات. وقوله من يكثر المناهي, وبالرجاء عن
ًا} أيِ كسسان ربسسك وقسسوعه مسسن ويخسساف منسسه يحسسذر أن ينبغسسي محسسذور

ًا منسسسسسسسسسسسسسسسه. بسسسسسسسسسسسسسسسالله وحصسسسسسسسسسسسسسسسوله, عيسسسسسسسسسسسسسسساذ

ِإن َءو ٍة ّمن **  َءي ّ َءقْر َءها َءنْحُن ِإل ُكو ِل ْه َءل ُم ْب ِم َءق ْو ِة َءي َءم َءيا ِق ْل ْو ا َءها َءأ ُبو ّذ َءع ًا ُم َءذاب َءع
ًا ِديد َءن َءشسسسسسسس ِلسسسسسسسك َءكسسسسسسسا َءتسسسسسسساِب ِفسسسسسسسي َءذ ِك ْل ًا ا ُطور  َءمْسسسسسسسس

اللوح في عنده بما وقضى حتم قد بأنه وجل عز الله من إخبار هذا  
أو جميعهسسم أهلهسسا يبيسسد بسسأن سسسيهلكها إل قريسسة مسسن ما المحفوظ: أنه

ًا يعذبهم ًا} إما {عذاب ذلسسك يكسسون يشاء, وإنما بما ابتلء أو بقتل شديد
{ومسسا الماضسسين المسسم عسسن تعالى قال وخطاياهم, كما ذنوبهم بسبب
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أمرهسسا وبسسال تعالى: {فسسذاقت أنفسهم} وقال ظلموا ولكن ظلمناهم

ًا} وقال أمرها عاقبة وكان ربهسسا أمر عن عتت قرية من {وكأين خسر
َءيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسات .ورسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسله} ال

َءما َءو َءنآ **  َءع َءن َءل َءأن َءم َءياِت ّنْرِس َء ّ ِبال َءب َءأن ِإل ّذ َءهسسا َءكسس َءن ِب ُلسسو ّو َءنسسا ال ْي َءت َءد َءوآَ َءثُمسسو
َءة َءقسسس ّنا ًة ال َءر ْبِصسسس ْا ُم َءلُمسسسو َءظ َءهسسسا َءف َءمسسسا ِب َءيسسساِت ُنْرِسسسسُل َءو َء ّ ِبال ًا ِإل ِويفسسس  َءتْخ

قال: قال جبير بن سعيد أيوب, عن عن زيد بن حماد عن سنيد قال  
مسسن فمنهسسم أنبيسساء قبلسسك كسسان أنسسه تزعسسم إنسسك محمسسد المشركون: يا

نسسؤمن أن سرك الموتى, فإن يحيي كان من الريح, ومنهم له سخرت
ًا, فسسأوحى الصفا لنا يكون أن ربك ونصدقك, فادع بك إليسسه: اللسسه ذهبسس
لسم فسسإن قسالوا السذيِ نفعسل أن شسسئت فإن قالوا الذيِ سمعت قد إني

َءية نزول بعد ليس العذاب, فإنه نزل يؤمنوا أن شسسئت مناظرة, وإن ال
قسسال بهسسم» وكسسذا اسسستأن رب بهم. قال: «يا استأنيت بقومك نستأني

بسسن عثمسان أحمسسد: حسدثنا المسام وغيرهمسا, وروى جريسسج وابسن قتادة
بسسن سسسعيد إياس, عسسن بن جعفر عن العمش عن جرير محمد, حدثنا

وسسسلم عليه الله صلى النبي مكة أهل قال: سأل عباس ابن عن جبير
ًا, وأن الصفا لهم يجعل أن له: فيزرعوا, فقيل عنهم الجبال ينحي ذهب
كفروا فإن سألوا الذيِ يأتيهم أن شئت بهم, وإن نستأني أن شئت إن

اسسستأن «ل, بسسل المسسم. وقسسال مسسن قبلهم كان من أهلكت هلكوا, كما
َءيات نرسل أن منعنا تعالى: {وما الله بهم» وأنزل بهسسا كذب أن إل بال

َءيسسسسسسة, ورواه بسسسسسسه. جريسسسسسسر وابسسسسسسن النسسسسسسسائي الولسسسسسسون} ال
بن سلمة عن سفيان الرحمن, حدثنا عبد أحمد: حدثنا المام وقال  

للنبي قريش عباس, قال: قالت ابن حكيم, عن بن عمران عن كهيل
ًا الصسسفا لنسسا يجعل أن ربك لنا وسلم: ادع عليه الله صلى ونسسؤمن ذهبسس

فقال: إن جبريل فأتاه ؟» قالوا: نعم. قال: فدعا «وتفعلون بك. قال
ًا, الصسفا لهسم أصسبح شئت لك: إن ويقول السلم عليك يقرأ ربك ذهبس
ًا عذبته ذلك بعد منهم كفر فمن ًا أعسسذبه ل عذاب العسسالمين», مسسن أحسسد
التوبسسة بسساب والرحمة, فقال: «بل التوبة أبواب لهم فتحت شئت وإن

والرحمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة».
بسسن إسسسماعيل بن محمد مسنده: حدثنا في يعلى أبو الحافظ وقال  

بسسن الجبسسار عبسسد عسسن المصيصسسي تميم بن خلف النصاريِ, حدثنا علي
عطسساء أم جسسدته عسسن إبراهيسسم بسسن عطاء بن الله عبد اليلي, عن عمر

{وأنسسذر نزلسست لما يقول الزبير قالت: سمعت العوام بن الزبير مولة
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أبسسي على وسلم عليه الله صلى الله رسول القربين} صاح عشيرتك

وأنذرهم, فحذرهم قريش نذير» فجاءته إني مناف عبد آَل «يا قبيس
الريسح لسه سسخر سسليمان إليسسك, وإن يسسوحى نسسبي أنسك فقالوا: تزعسم
المسسوتى يحيسسي كان عيسى البحر, وإن له سخر موسى والجبال, وإن

ًا, فنتخسسذها الرض لنسسا ويفجر الجبال هذه عنا يسير أن الله فادع أنهسسار
لنكلمهسسم موتانسسا لنسسا يحيسسي أن اللسسه فسسادع ونأكسسل, وإل فنزرع محارث

ّير أن الله فادع ويكلمونا, وإل ًا تحتسسك السستي الصسسخرة هسسذه لنا يص ذهبسس
أنسسك تزعسسم والصسسيف, فإنسسك الشسستاء رحلسسة عسسن وتغنينسسا منهسسا فننحت

عنسسه, سّريِ الوحي, فلما عليه نزل إذ حوله نحن كهيئتهم. وقال: فبينا
لكسسان, شسسئت ولسسو سسسألتم مسسا أعطاني بيده, لقد نفسي قال: «والذيِ

أن مسسؤمنكم, وبيسسن فيسسؤمن الرحمسسة باب تدخلوا أن بين خيرني ولكنه
يسسؤمن الرحمسسة, فل بسساب عسسن فتضلوا لنفسكم اخترتم ما إلى يكلكم
إن أنسسه مسسؤمنكم, وأخسسبرني فيسسؤمن الرحمسسة باب أحد, فاخترت منكم

ًا يعذبكم أنه كفرتم ثم ذلك أعطاكم ًا يعذبه ل عذاب العالمين» من أحد
َءيات نرسل أن منعنا {وما ونزلت الولسسون} وقسرأ بهسسا كسسذب أن إل بال

ًا أن {ولسسو ونزلسست آَيات ثلث بسسه قطعسست أو الجبسسال بسسه سسسيرت قرآَنسس
َءيسسة. ولهسسذا به كلم أو الرض أن منعنسسا تعسسالى: {ومسسا قسسال الموتى} ال
َءيات} أيِ نرسل َءيات نبعث بال منسسك قومسسك سسسأل ما على بها ونأتي ال

سألوها, ما بعد الولون بها كذب قد أنه إل لدينا يسير علينا سهل فإنه
بعسسد بهسسا كسسذبوا إن يسسؤخرون ل أنهسسم أمثسسالهم وفي فيهم سنتنا وجرت

عليكسسم منزلهسسا إني الله {قال المائدة في تعالى الله قال نزولها, كما
ًا أعذبه فإني منكم بعد يكفر فمن ًا أعذبه ل عذاب العسسالمين} مسسن أحسسد
عينوهسا, صسخرة مسن تخسرج ناقة آَية سألوا حين ثمود عن تعالى وقال
سسسألوه, مسسا علسسى ناقسسة منهسسا لهم فأخرج ربه السلم عليه صالح فدعا
وعقروهسسا, فقسسال رسوله وكذبوا خلقها بمن كفروا أيِ بها ظلموا فلما

قسسال مكسسذوب}. ولهسسذا غيسسر وعسسد ذلسسك أيسسام ثلثة داركم في {تمتعوا
وحدانية على دالة بها} أيِ فظلموا مبصرة الناقة ثمود تعالى: {وآَتينا

بهسسا} أيِ {فظلمسسوا فيهسسا دعاؤه أجيب الذيِ رسوله وصدق خلقها من
وانتقسسم آَخرهسسم عسسن اللسسه وقتلوها, فأبادهم شربها ومنعوها بها كفروا

مقتسسسسسسسسسسدر. عزيسسسسسسسسسسز أخسسسسسسسسسسذ وأخسسسسسسسسسسذهم منهسسسسسسسسسسم
َءيات نرسل تعالى: {وما وقوله   ًا} قال إل بال اللسسه قتسسادة: إن تخويف

َءيسسات مسن شساء بمسسا الناس يخوف تعالى ويسسذكرون يعتسبرون لعلهسم ال
الله رضي مسعود ابن عهد على رجفت الكوفة أن لنا ويرجعون, ذكر
أن رويِ فأعتبوه, وهكذا يستعتبكم ربكم إن الناس أيها عنه, فقال: يا
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مسسرات, عنسسه اللسسه رضسسي الخطسساب بن عمر عهد على زلزلت المدينة

قسسال ولفعلسسن. وكسسذا لفعلسسن عسسادت لئسسن واللسسه عمسسر: أحسسدثتم فقال
«إن عليسسه المتفسسق الحسسديث فسسي وسسسلم عليسسه اللسسه صلى الله رسول

ول أحد لموت ينكسفان ل وإنهما الله آَيات من آَيتان والقمر الشمس
ذلسسك رأيتسسم عبسساده, فسسإذا بهمسسا يخسسوف وجسسل عسسز اللسسه لحياته, ولكسسن

ما والله محمد أمة يا س قال ثم س واستغفاره ودعائه ذكره إلى فافزعوا
لسسو واللسسه محمد أمة أمته, يا تزني أو عبده يزني أن الله من أغير أحد

ً لضسسسسسحكتم أعلسسسسسم مسسسسسا تعلمسسسسسون ًا». ولبكيتسسسسسم قليل كسسسسسثير

ْذ ِإ َءو َءنا **  ْل َءك ُق َءك ِإّن َءل ّب َءط َءر َءحا ّناِس َءأ َءما ِبال َءنا َءو ْل َءع َءيا َءج ِتي الّرؤ ّل َءك ا َءنسسا ْي َءر أ
ّ َء ِإل

َءنًة ْت ّناِس ِف َءة ّلل َءر َءج َءة َءوالّش َءن ُعو ْل َءم ْل ُقْرآَِن ِفي ا ُهْم ال ُف ّو َءخ ُن َءمسسا َءو ُهْم َءف ُد ِزيسس ّ َءي ِإل
ًا َءيانسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس ْغ ًا ُط ِبيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسر  َءك

ًا وسسلم عليسه اللسه صسلى لرسسسوله تعالى يقول   إبلغ علسى محرضس
ًا رسالته وهسسم عليهسسم القسسادر الناس, فإنه من عصمه قد بأنه له مخبر

الزبيسر بسسن وعسروة مجاهسسد وغلبتسه. وقسال قهسره وتحسست قبضسسته فسي
أحسساط ربسسك إن لسسك قلنسسا قسسوله: {وإذ فسسي وغيرهسسم وقتسسادة والحسن

إل أرينسساك السستي الرؤيا جعلنا وما: {منهم, وقوله عصمك بالناس} أيِ
َءيسة, قسال فتنة حسسدثنا اللسه عبسد بسسن علسي البخسساريِ: حسدثنا للناس} ال

التي الرؤيا جعلنا {وما عباس ابن عكرمة, عن عن عمرو عن سفيان
صسسلى اللسسه رسسسول أريهسسا عيسسن رؤيا للناس} قال: هي فتنة إل أريناك

القسسرآَن} فسسي الملعونسسة بسسه, {والشسسجرة أسريِ ليلة وسلم عليه الله
بن سفيان عن وغيرهما الرزاق وعبد أحمد رواه الزقوم, وكذا شجرة

عبسسسسساس. ابسسسسسن عسسسسسن العسسسسسوفي رواه بسسسسسه. وكسسسسسذا عيينسسسسسة
والحسسسن جسسبير بسسن وسسسعيد مجاهد السراء بليلة ذلك فسر وهكذا  

واحسسد, وقسسد زيسسد, وغيسسر بسسن الرحمن وعبد وقتادة وإبراهيم ومسروق
الحمسسد وللسسه مسسستوفاة السسسورة أول فسسي السسسراء أحسساديث تقسسدمت

ًا أن والمنة. وتقدم الحق, لنه على كانوا ما بعد دينهم عن رجعوا ناس
بعلمه, وجعل يحيطوا لم بما ذلك, فكذبوا وعقولهم قلوبهم تحمل لم

ًا ذلسسك اللسسه ًا ثباتسس َءخريسسن, ولهسسذا ويقينسس ًا فتنسسة} أيِ {إل قسسال ل اختبسسار
ًا, وأما أخسسبرهم الزقسسوم, كمسسا شسسجرة فهي الملعونة الشجرة وامتحان

شسسجرة والنسسار, ورأى الجنة رأى أنه وسلم عليه الله صلى الله رسول
لنسسا اللسسه: هسساتوا لعسسائن عليسسه جهسسل أبو قال حتى بذلك فكذبوا الزقوم

ًا ًا, وجعسسل تمر نعلسسم فل بهسسذا, ويقسسول: تزقمسسوا هسسذا مسسن يأكسسل وزبسسد
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والحسسسن مالك وأبو ومسروق عباس ابن ذلك هذا, حكى غير الزقوم

كسسذلك السسسراء, فسسسره ليلسسة إنهسسا قال من واحد, وكل وغير البصريِ
أميسسة, وهسسو بنسسو الملعونسسة بالشسسجرة الزقسسوم. وقيسسل: المسسراد بشجرة

ضسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسعيف. غريسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسب
عبسسد زبالة, حدثنا بن الحسن بن محمد عن جرير: حدثت ابن وقال  

قسسال: جسسديِ عسسن أبسسي سسسعد, حسسدثني بن سهل بن عباس بن المهيمن
منسسبره علسسى ينسسزون فلن بنسسي وسلم عليه الله صلى الله رسول رأى
ًا اسسستجمع ذلسسك, فمسسا القرود, فسسساءه نزو مسسات, قسسال: حسستى ضسساحك

للنسساس} فتنسسة إل أرينسساك السستي الرؤيا جعلنا {وما ذلك في الله وأنزل
َءيسة, وهسذا ًا ضسعيف السسند ال ة بسن الحسسن بسن محمسد فسإن جسد زبال

ًا متروك, وشيخه المراد أن جرير ابن اختار بالكلية, ولهذا ضعيف أيض
الزقسسوم, قسسال شسسجرة هي الملعونة الشجرة السراء, وأن ليلة بذلك

والشسسجرة, الرؤيسسا فسسي أيِ ذلسسك علسسى التأويل أهل من الحجة لجماع
والنكسسال, {فمسسا والعسسذاب بالوعيسسد الكفسسار وقسسوله: {ونخسسوفهم} أيِ

ًا إل يزيدهم ًا} أيِ طغيان ًا كبير والضسسلل, الكفر من فيه هم فيما تمادي
لهسسسسسسسسسسسسم. اللسسسسسسسسسسسسه خسسسسسسسسسسسسذلن مسسسسسسسسسسسسن وذلسسسسسسسسسسسسك

ْذ ِإ َءو َءنا **  ْل ِة ُق َءك ِئ َءملَ ْل ْا ِل ُدو َءم اْسسسُج َءد َء ْا ل ُدو َءج َءسسس ّ َءف َءس َءإل ِليسس ْب َءل ِإ ُد َءقسسا َءأْسسسُج َءأ

َءمْن َءت ِل ْق َءل ًا َءخ َءل ِطين َءقا َءك *   َءت ْي َءأ َءر أ
َءذا َء ِذيِ َءهـَ ّلسس َءت ا َءلسسّي َءكّرْمسس ِئسسْن َءع َءتسسِن َءل َءأّخْر

َءى َءلسسسسسسسس ِم ِإ ْو ِة َءيسسسسسسسس َءمسسسسسسسس َءيا ِق ْل َءكسسسسسسسسّن ا ِن َءت َءتسسسسسسسسُه لْح ّي ّ ُذّر ً َءإل ِليل  َءق
عسسداوة وأنهسسا وذريتسسه اللسسه لعنسسه إبليسسس عداوة وتعالى تبارك يذكر  

َءدم بالسسسجود الملئكة أمر تعالى فإنه آَدم خلق منذ قديمة فسسسجدوا ل
ًا له يسجد أن وأبى استكبر إبليس إل كلهم ًا عليسسه افتخار لسسه واحتقسسار
ًا} كما خلقت لمن أأسجد {قال َءيسسة في قال طين خيسسر {أنسسا الخسسرى ال

ًا طين} وقال من وخلقته نار من خلقتني منه للسسرب يقول أرأيتك أيض
ًا جراءة كرمسست السسذيِ هسسذا أرأيسست {قسسال وينظسسر يحلسسم والسسرب وكفر

َءية, قال لسسستولين يقسسول عباس ابن عن طلحة أبي بن علي علي} ال
ً إل ذريته على وكلها لضلنهم زيد ابن وقال لحتويّن مجاهد وقال قليل

أنظرتني لن علي وعظمته شرفته الذيِ هذا أرأيتك والمعنى متقاربة
ً إل ذريتسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه لضسسسسسسسسسسسسسسسسسسسلن منهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم. قليل
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َءل َءقا َءهْب **  ْذ َءمن ا َءك َءف َءع ِب ُهْم َءت ْن ِإّن ِم َءم َءفسس ّنسس َءه ُكسسْم َءج ُؤ َءزآَ ًء َءج َءزا ًا َءجسس ُفسسور ْو * ّم

ِزْز ْف َءت َءت َءمِن َءواْس ْع َءط َءت ُهْم اْس ْن َءك ِم ِت ْو َءص ِلسسْب ِب َءأْج ِهسسم َءو ْي َءل َءك َءع ِلسس ْي َءخ َءك ِب ِلسس َءرِج َءو
ُهْم ْك ِر َءشا َءواِل ِفي َءو ِد الْم ْول ُهْم َءوال ْد َءما َءوِع ُهُم َءو ُد ِع َءطاُن َءي ْي ّ الّش ًا ِإل ُغُرور

ِإّن ِديِ *   َءبسسسا َءس ِع ْيسسس َءك َءل ِهسسسْم َءلسسس ْي َءل َءطاٌن َءع ْل َءى ُسسسس َءفسسس َءك َءك َءو ّبسسس َءر ً ِب ِكيل  َءو
قال كما أنظرتك {اذهب} فقد له الله قال النظرة إبليس سأل لما  

َءيسسة فسسي السسوقت يسسوم إلسسى المنظريسسن مسسن قسسال: {فإنسسك الخسسرى ال
فمسسن اذهب {قال جهنم آَدم ذرية من اتبعه ومن أوعده المعلوم} ثم

ًء أعمسسالكم علسسى جزاؤكم} أيِ جهنم فإن منهم تبعك ًا} {جسسزا موفسسور
ًا, وقسسال مجاهد قال ًا قتسسادة وافر منسسه. لكسسم ينقسسص ل عليكسسم موفسسور

الغنسساء هو بصوتك} قيل منهم استطعت من تعالى: {واستفزز وقوله
فسسي عبسساس ابسسن وقسسال بسسذلك استخفهم أيِ والغناء باللهو مجاهد قال

إلسسى دعسسا داع كسسل بصوتك} قال منهم استطعت من {واستفزز قوله
تعسسالى: جريسسر, وقسسوله ابسن واختساره قتادة وقال وجل عز الله معصية

خيالتهم بجنودك عليهم واحمل ورجلك} يقول بخيلك عليهم {وأجلب
وصسسحب راكسسب جمسسع الركب أن كما راجل جمع الرجل فإن ورجلتهم

قسسدريِ أمسسر وهذا عليه تقدر ما بكل عليهم تسلط ومعناه صاحب جمع
ًا} تؤزهم الكافرين على الشياطين أرسلنا أنا تر {ألم تعالى كقوله أز

ًا المعاصي إلى تزعجهم أيِ ًا إليهسسا وتسسسوقهم إزعاج ابسسن وقسسال سسسوق
كسسل ورجلسسك} قسسال بخيلسسك عليهسسم {وأجلب قوله في ومجاهد عباس
ً لسسه قتسسادة: إن وقسسال اللسسه معصية في وماش راكب ً خيل مسسن ورجسسال
فلن على فلن أجلب العرب تقول يطيعونه الذين وهم والنس الجن

ومنسسه والجنسسب الجلسسب عسسن المسسسابقة فسسي نهسسى ومنسسه عليه صاح إذا
فسسي تعالى: {وشسساركهم الصوات, وقوله ارتفاع وهي الجلبة اشتقاق
إنفاق من به أمرهم ما ومجاهد: هو عباس ابن والولد} قال الموال
الحسسسن: هسسو الربا, وقسسال عطاء: هو الله, وقال معاصي في الموال
العسسوفي قتادة, وقسسال قال حرام, وكذا في وإنفاقها خبيث من جمعها

فهسسو أموالهم في إياهم مشاركته أما عنهما الله رضي عباس ابن عن
قسسال وكذا ونحوها والسوائب البحائر من يعني أنعامهم من حرموه ما

َءيسة إن يقسال أن والولسى جرير ابن وقال وقتادة الضحاك ذلسك تعسم ال
والضحاك ومجاهد عباس ابن عن العوفي {والولد} قال كله, وقوله

كسسانوا ما هو عباس ابن عن طلحة أبي بن علي الزنا, وقال أولد يعني
ًا أولدهم من قتلوه البصريِ: قد والحسن قتادة علم, وقال بغير سفه
وصسسبغوا ونصسسروا وهسسودوا مجسوا والولد الموال في شاركهم والله
ًا أمسسوالهم السسلم, وجسزؤوا صسسبغة غيسر على للشسيطان, وكسسذا جسزء
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أولدهم تسميتهم هو عباس ابن عن صالح أبو سواء, وقال قال)قتادة

القسسوال وأولسسى جريسسر ابن قال فلن وعبد الشمس وعبد الحارث عبد
بمسسا بتسسسميته فيسسه الله عصى أنثى ولدته مولود كل يقال أن بالصواب

بسسأمه بالزنسسا أو اللسسه ارتضاه الذيِ الدين غير في بإدخاله أو الله يكرهه
فقسسد فيسسه أو بسسه بفعله الله يعصى التي المور من ذلك غير أو بقتله أو

لسم الله لن منه أو له الولد ذلك ولد من فيه إبليس مشاركة في دخل
فيسسه الشسسركة والولد} معنسسى الموال في {وشاركهم بقوله يخصص
فيسسه الشيطان أطيع او به أو فيه الله عصي ما فكل معنى دون بمعنى

رحمهسسم السسسلف مسسن وكسسل متجه قاله الذيِ مشاركة, وهذا فهو به أو
بسسن عيسساض عن مسلم صحيح في ثبت فقد المشاركة بعض فسر الله

وجل عز الله «يقول وسلم: قال عليه الله صلى الله رسول أن حماد
دينهسسم عسسن فاجتسسالتهم الشسسياطين فجسساءتهم حنفسساء عباديِ خلقت إني

صسسلى الله رسول أن الصحيحين لهم» وفي أحللت ما عليهم وحرمت
بسسسم قسسال أهله يأتي أن أراد إذا أحدهم أن قال: «لو وسلم عليه الله
يقسسدر إن فسسإنه رزقتنسسا مسسا الشسسيطان وجنب الشيطان جنبنا اللهم الله

ًا» وقوله الشيطان يضره لم ذلك في ولد بينهما تعسسالى: {وعسسدهم أبد
ًا} كما إل الشيطان يعدهم وما يقسسول أنه إبليس عن تعالى أخبر غرور
الحسق وعسسد وعسسدكم اللسه {إن بسالحق يقضسي يسوم الحق حصحص إذا

َءية ووعدتكم عليهسسم لسسك ليس عباديِ {إن تعالى وقوله فأخلفتكم} ال
إيسساهم وحفظسسه المسسؤمنين عبسساده تعسسالى بتأييسسده سسسلطان} إخبسسار

بربسك {وكفسسى تعسسالى قسسال ولهذا الرجيم الشيطان من لهم وحراسته
ًا وكيلً} أيِ ًا حافظ ًا, وقسسال ومؤيسسد قتيبسسة حسسدثنا أحمسسد المسسام ونصسسير

عنسسه الله رضي هريرة أبي عن وردان بن موسى عن لهيعة ابن حدثنا
لينضسسي المسسؤمن قسسال: «إن وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسول أن

بناصيته يأخذ أيِ السفر» ينضي في بعيره أحدكم ينضي كما شياطينه
ويقهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسره.

ُكُم ّب ِذيِ ** ّر ّل ُكُم ُيْزِجي ا َءك َءل ْل ُف ْل ِر ِفي ا َءبْح ْل ْا ا ُغو َءت ْب َءت ِه ِمن ِل ِل ّنسسُه َءفْض َءن ِإ َءكسسا
ُكسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسْم ًا ِب  َءرِحيمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس

البحر في الفلك لعباده تسخيره في بخلقه لطفه عن تعالى ويخبر   
إلى إقليم من التجارة في فضله من لبتغائهم عباده لمصالح وتسهيله

ًا} أيِ بكم كان قال: {إنه ولهذا إقليم فسسي بكسسم هسسذا فعسسل إنمسسا رحيم
.بكسسسسسسسسسسسسسسسم ورحمتسسسسسسسسسسسسسسسه عليكسسسسسسسسسسسسسسسم فضسسسسسسسسسسسسسسسله
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َءذا ِإ َءو ُكُم **  ْلّضّر َءمّس ِر ِفي ا َءبْح ْل َءن َءمن َءضّل ا ُعو ْد ّ َءت ُه ِإل ّيسسا َءلّمسسا ِإ ُكْم َءف َءنّجسسا
َءلسسسسسسسى َءبسسسسسسسّر ِإ ْل ُتْم ا َءرْضسسسسسسس ْع َءن َءأ َءكسسسسسسسا َءسسسسسسسساُن َءو ْن ِل ًا ا  َءكُفسسسسسسسور

إليسسه منيسسبين دعسسوه ضسسر مسسسهم إذا الناس أن وتعالى تبارك يخبر   
البحسسر فسسي الضسسر مسسسكم تعسسالى: {وإذا قال ولهذا الدين له مخلصين

الله غير تعبدون ما كل قلوبكم عن ذهب إياه} أيِ إل تدعون من ضل
ًا ذهب لما جهل أبي بن لعكرمة اتفق كما تعالى اللسسه رسسسول مسسن فار
ًا فذهب مكة فتح حين وسلم عليه الله صلى البحسسر فسسي فركسسب هاربسس
ل إنسسه لبعسسض بعضهم القوم فقال عاصف ريح فجاءتهم الحبشة يدخل
إن واللسسه نفسسسه في عكرمة فقال وحده الله تدعوا أن إل عنكم يغني
علسي لسك اللهسسم غيره البر في ينفع ل فإنه غيره البحر في ينفع ل كان
جسسدنه فل محمسسد يديِ في يديِ فلضعن لذهبن منه أخرجتني لن عهد

ًا ًا, فخرجوا رؤوف اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول إلسسى فرجع البحر من رحيم
وأرضسساه. وقسسوله عنسسه اللسه رضسسي إسسسلمه وحسسسن أسلم وسلم عليه

مسسن عرفتسسم مسسا نسسسيتم أعرضسستم} أيِ السسبر إلسسى نجاكم {فلما تعالى
النسسسان {وكسسان لسسه شسسريك ل وحسسده دعسسائه عسسن وأعرضسستم توحيسسده

ًا} أيِ اللسسه. عصسسم مسسن إل ويجحسسدها النعسسم ينسسسى هسسذا سسسجيته كفور

ُتْم ْن َءأِم َءف َءأ َءف َءأن **  ُكْم َءيْخِس َءب ِب ِن َءبّر َءجا ْل ْو ا َءل َءأ ُكسسْم ُيْرِس ْي َءل ًا َءع َء ُثسسّم َءحاِصسسب ل
ْا ُدو ُكسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسْم َءتِجسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس ً َءل ِكيل  َءو

وعذابه انتقامه من أمنتم البر إلى بخروجكم أفحسبتم تعالى يقول   
ًا عليكم يرسل أو البر جانب بكم يخسف أن السسذيِ المطسسر وهسسو حاصب
عليهسسم أرسسسلنا {إنا تعالى قال كما واحد وغير مجاهد قاله حجارة فيه

ًا َءيسسة في قال عندنا} وقد من نعمة بسحر نجيناهم لوط آَل إل حاصب ال
فسسي مسسن {أأمنتسسم طين} وقسسال من حجارة عليهم وأمطرنا{ الخرى
فسسي مسسن أمنتسسم * أم تمسسور هسسي فسسإذا الرض بكسسم يخسف أن السماء
ًا عليكم يرسل أن السماء ل {ثم نذير} وقوله كيف فستعملون حاصب
ًا وكيل} أيِ لكسسسم تجسسسدوا .منسسسه وينقسسسذكم عنكسسسم ذلسسسك يسسسرد ناصسسسر

َءأْم ُتْم **  ْن ُكْم َءأن َءأِم َءد ِعي ِه ُي ًة ِفي َءر َءى َءتسسا َءر َءل ُأْخسس ُيْرِسسس ُكسسْم َءف ْي َءل ًا َءع َءن َءقاِصسسف ّمسس
ُكسسم الّريسسِح َءق ِر ْغ ُي َءمسسا َءف ُتسسْم ِب َءفْر َء ُثسسّم َءك ْا ل ُدو ُكسسْم َءتِجسس َءنسسا َءل ْي َءل ِه َءع ًا ِبسس ِبيعسس  َءت
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اعترفوا بعدما عنا المعرضون أمنتم} أيها {أم وتعالى تبارك يقول  

مسسرة البحسسر يعيسسدكم} فسسي {أن السسبر إلى وخرجوا البحر في بتوحيدنا
ًا عليكم {فيرسل ثانية ويغسسرق الصواريِ يقصف الريح} أيِ من قاصف

تكسسسر السستي البحسسار ريسسح وغيسسره: القاصسسف عباس ابن قال المراكب
م بسسبب كفرتسم} أيِ بما وقوله: {فيغرقكم وتغرقها المراكب كفرك

ًا} بسه علينسسا لكسسم تجدوا ل وقوله: {ثم تعالى الله عن وإعراضكم تبيعسس
ًا عبسساس ابن قال ًا مجاهسسد وقسسال نصسسير ًا نصسسير بثسسأركم يأخسسذ أيِ ثسسائر

ًا نخسساف ول قتسسادة بعسسدكم. وقسسال ذلسسك. مسسن بشسسيء يتبعنسسا أحسسد

ْد َءق َءل َءو َءنا **  ِنسسي َءكّرْم َءم َءب َءد ُهْم آَ َءنسسا ْل َءم َءح َءبسسّر ِفسسي َءو ْل ِر ا َءبْحسس ْل ُهْم َءوا َءنسسا ْق َءز َءر َءن َءو ّمسس
َءبسسسساِت ّي ّط ُهْم ال َءنا ْل َءفّضسسسس َءى َءو َءلسسسس ٍر َءع ِثيسسسس َءنسسسسا ّمّمسسسسْن َءك ْق َءل ً َءخ ْفِضسسسسيل  َءت

لهسسم خلقسسه في إياهم وتكريمه آَدم لبني تشريفه عن تعالى ويخبر   
فسسي النسسسان خلقنسسا {لقسسد تعالى كقوله وأكلمها الهيئات أحسن على

ًا يمشي تقويم} أيِ أحسن ًا قائمسس بيسسديه, ويأكسسل رجليسسه علسسى منتصسسب
ًا لسسه وجعسسل بفمه ويأكل أربع على يمشي الحيوانات من وغيره سسسمع
ًا ًا وبصر ويعسسرف الشسسياء بيسسن ويفسسرق به وينتفع كله بذلك يفقه وفؤاد

{وحملنسساهم والدنيويسسة الدينيسسة المور في ومضارها وخواصها منافعها
البحسسر وفسسي والبغسسال والخيسسل النعسسام مسسن الدواب على البر} أيِ في

ًا مسسن الطيبسسات} أيِ من {ورزقناهم والصغار الكبار السفن على أيض
المشسستهاة واللسسوان الطعوم أنواع سائر من وألبان ولحوم ثمار زروع

علسى النسواع سسائر مسن الرفيعة والملبس الحسنة والمناظر اللذيذة
ويجلبسسه لنفسسسهم يصسسنعونه ممسسا وأشسسكالها وألوانهسسا أصسسنافها اختلف

كسسثير علسسى {وفضسسلناهم والنسسواحي القسساليم أقطسسار من غيرهم إليهم
وقد المخلوقات وأصناف الحيوانات سائر من تفضيلً} أيِ خلقنا ممن

َءية بهذه استدل جنسسس علسسى البشسسر جنسسس أفضسسلية علسسى الكريمسسة ال
قال: قالت أسلم بن زيد عن معمر الرزاق: أخبرنا عبد الملئكة. قال

ولسسم ويتنعمون منها يأكلون الدينا آَدم بني أعطيت إنك ربنا يا الملئكة
َءخرة فأعطنا ذلك تعطنا أجعسسل ل وجللي «وعزتي تعالى الله فقال ال
الحسديث فكسسان» وهسذا كسن قلست كمسن بيسسديِ خلقست من ذرية صالح

الحسسافظ متصلً. وقسسال آَخر وجه من رويِ الوجه, وقد هذا من مرسل
حدثنا البغداديِ صدقة بن محمد بن أحمد الطبراني: حدثنا القاسم أبو

حسسدثنا محمسسد بن حجاج حدثنا المصيصي خالد بن الله عبد بن إبراهيم
يسار بن عطاء عن سليم بن صفوان عن مطرف بن محمد غسان أبو
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قسسال: «إن وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى النسسبي عن عمرو بن الله عبد عن

ويشسربون فيهسا يسأكلون السدنيا آَدم بنسي أعطيت ربنا يا قالت الملئكة
فكمسسا نلهسسو ول نشسسرب ول نأكسسل ول بحمسسدك نسسسبح ونحسسن ويلبسسسون

َءخرة لنا فاجعل الدنيا لهم جعلت خلقت من ذرية صالح أجعل ل قال ال
محمد طريق من عساكر ابن روى فكان» وقد كن له قلت كمن بيديِ

حسسدثنا الصسسيدلني خلسسف بسسن علسسي بسسن الحسن حدثنا الرازيِ أيوب بن
علق بسسن عبيدة عن حصن بن عثمان حدثني الرحمن عبد بن سليمان
الله رسول عن مالك بن أنس حدثني اللخمي رويم بن عروة سمعت

وخلقسست خلقتنسسا ربنسسا قسسالوا الملئكسسة «إن وسلم: قال عليه الله صلى
الثياب ويلبسون الشراب ويشربون الطعام يأكلون وجعلتهم آَدم بني

لنا تجعل ولم ويستريحون ينامون الدواب ويركبون النساء ويتزوجون
ًا ذلك من َءخرة ولنا الدنيا لهم فاجعل شيئ وجسسل: «ل عسسز اللسسه فقال ال

كسسن لسسه قلسست كمسسن روحسسي مسسن فيسسه ونفخسست بيسسديِ خلقته من أجعل
سسسهل بسسن عمسسر حدثنا أحمد بن عبدان الطبراني: حدثنا فكان» وقال

أبيسسه عن شغاف بن بشر عن الحذاء خالد عن تمام بن الله عبيد حدثنا
وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى الله رسول قال: قال عمرو بن الله عبد عن
رسسسول يسسا آَدم» قيسسل ابسسن مسسن القيامة يوم الله على أكرم شيء «ما

بمنزلسسة مجبسسورون الملئكسسة, الملئكسسة «ول قسسال الملئكسسة ول اللسسه
ًا. غريسسسسسسب حسسسسسسديث والقمسسسسسسر» وهسسسسسسذا الشسسسسسسمس جسسسسسسد

َءم ْو َءي ْا **  ُعو ْد َءنسساٍس ُكّل َءن ِهْم ُأ َءمسساِم ِإ َءمسسْن ِب َءي َءف ِتسس َءبُه ُأو َءتسسا ِه ِك ِنسس َءيِمي َءك ِب ِئ َءلـَسس ْو ُأ َءف
َءن َءرؤو ْق ُهْم َءي َءب َءتا َء ِك َءن َءول َءلُمو ْظ ً ُي ِتيل َءمن َءف َءو َءن *   ِه ِفي َءكا ِذ َءى َءهـَسس َءمسس ْع َءو َءأ ُهسس َءف

ِة ِفسسسسسسسسسسسي َءر َءِخسسسسسسسسسسس َءى ال َءمسسسسسسسسسسس ْع َءضسسسسسسسسسسسّل َءأ َءأ ً َءو ِبيل  َءسسسسسسسسسسسس
بإمسسامهم, أمسسة كل يحاسب أنه القيامة يوم عن وتعالى تبارك يخبر  
تعسسالى كقسسوله وهسسذا بنسسبيهم وقتادة مجاهد فقال ذلك في اختلفوا وقد

َءيسسة بينهسسم قضسسي رسسسولهم جسساء فإذا رسول أمة {ولكل بالقسسسط} ال
إمسسامهم لن الحسسديث لصسسحاب شسسرف أكسسبر هسسذا السلف بعض وقال
علسسى أنسسزل السسذيِ لكتسسابهم زيسسد ابن وقال وسلم عليه الله صلى النبي
عسسن نجيسسح أبسسي ابسسن عسسن ورويِ جرير ابن واختاره التشريع من نبيهم

مسسا أراد يكسسون وأن هذا أراد يكون أن فيحتمل قال: بكتبهم أنه مجاهد
بإمامهم} أناس كل ندعو {يوم قوله في عباس ابن عن العوفي رواه

وهسسذا والضسسحاك والحسسسن العاليسسة أبسسو قسسال وكسسذا أعمالهم بكتاب أيِ
مسسبين} إمسسام في أحصيناه شيء {وكل تعالى لقوله الرجح هو القول
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فيسسه} ممسسا مشسسفقين المجرميسسن فسسترى الكتاب تعالى: {ووضع وقال
َءية فأهسسل بسسه يسسأتمون بمسسن قسسوم كل أيِ بإمامهم المراد أن ويحتمل ال

كمسسا بسسأئمتهم اتئمسسوا الكفر وأهل السلم عليهم بالنبياء ائتموا اليمان
كسسل «لتتبسسع الصسسحيحين النار} وفي إلى يدعون أئمة {وجعلناهم قال
وقسسال الطسسواغيت» الحسسديث يعبسسد كسسان مسسن فيتبسسع تعبسسد كانت ما أمة

مسسا تجزون اليوم كتابها إلى تدعى أمة كل جاثية أمة كل {وترى تعالى
كنتسسم ما نستنسخ كنا إنا بالحق عليكم ينطق كتابنا * هذا تعملون كنتم

ل فسسإنه أمتسسه بين الله حكم إذا بالنبي يجاء أن ينافي ل تعلمون} وهذا
ًا يكسسون أن بسسد {وأشسسرقت تعسسالى كقسسوله بأعمالهسسا أمتسسه علسسى شساهد

والشسسهداء} وقسسوله بسسالنبيين وجيسسء الكتسساب ووضسسع ربهسسا بنور الرض
هسسؤلء علسسى بسسك وجئنسسا بشسسهيد أمسسة كسسل مسسن جئنا إذا تعالى: {فكيف
ًا} ولكن تعسسالى: قسسال ولذا العمال كتاب هو بالمام ههنا المراد شهيد

يقرؤون فأولئك بيمينه كتابه أوتي فمن بإمامهم أناس كل ندعو {يوم
يقسسرأه الصسسالح العمسسل مسسن فيسسه بمسسا وسروره فرحته من كتابهم} أيِ

هسساؤم فيقسسول بيمينسسه كتسسابه أوتسسي مسسن كقسسوله: {فأمسسا قراءتسه ويحب
َءيسسات, كتسسابه أوتسسي مسسن وأمسسا سسس قسسوله إلى س كتابيه اقرؤوا بشسسماله} ال
الخيسسط هسسو الفتيسسل أن تقسسدم فسستيلً} قسسد يظلمسسون {ول تعسسالى وقوله

ًا السبزار بكسر أبسو الحسافظ روى النواة. وقد شق في المستطيل حسديث
قال: كرامة بن عثمان بن ومحمد يعمر بن محمد فقال: حدثنا هذا في

أبسسي عن أبيه عن السديِ عن إسرائيل عن موسى بن الله عبيد حدثنا
اللسسه قسسول في وسلم عليه الله صلى النبي عن عنه الله رضي هريرة

فيعطسسى أحدهم بإمامهم} قال: «يدعى أناس كل ندعو تعالى: {يوم
تسساج رأسسسه على ويجعل وجهه ويبيض جسمه في له ويمد بيمينه كتابه
اللهسسم فيقولسسون بعيد من فيرونه أصحابه إلى فينطلق يتلل لؤلؤة من
رجسسل لكسسل فإن أبشروا لهم فيقول فيأتيهم هذا في لنا وبارك بهذا آَتنا

ه فيسسود الكسافر هسذا, وأمسا مثل منكم ه ويمسد وجه ويسراه جسسمه ل
بسسه تأتنسسا ل اللهسسم هسسذا شر من أو هذا من بالله أعوذ فيقولون أصحابه
منكسسم رجل لكل فإن الله أبعدكم فيقول اخزه اللهم فيقولون فيأتيهم

تعسسالى: السسوجه, وقسسوله هسسذا مسسن إل يسسروى ل البزار قال هذا» ثم مثل
َءية, قسسال هذه في كان {ومن وقتسسادة ومجاهسسد عبسساس ابسسن أعمى} ال
عسسن {أعمى} أيِ الدنيا الحياة في هذه} أيِ في كان {ومن زيد وابن
َءخسسرة فسسي {فهسسو وبينسساته وآَياته الله حجة يكسسون كسسذلك أعمسسى} أيِ ال

ًا الدنيا في كان كما منه وأضل سبيلً} أيِ {وأضل ذلك. من بالله عياذ
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ِإن َءو ْا **  ُدو َءك َءكا َءن ُنو ِت ْف َءي ِذيِ َءعِن َءل ّل َءنآ ا ْي َءح ْو َءك َءأ ْي َءل َءيِ ِإ ِر َءت ْف َءنسسا ِلت ْي َءل ُه َءع َءر ْيسس ًا َءغ ِإذ َءو
َءك ُذو َءخ ّت ّ ً ل ِليل َء َءخ ْول َءل َءو َءك َءأن *   َءنا ْت ّب ْد َءث َءق َءكُن ِكدّت َءل ِهْم َءتْر ْي َءل ًا ِإ ْيئ ً َءشسس ِليل * َءق

ًا َءك ِإذ َءنا ْق َءذ َءف ل ْع ِة ِض َءيا َءح ْل َءف ا ْع َءماِت َءوِض َءم ْل َء ُثّم ا ُد ل َءك َءتِج َءنسسا َءل ْي َءل ًا َءع  َءنِصسسير
وسسلمه, وتثسبيته عليسسه اللسه صلوات رسوله تأييده عن تعالى يخبر  

هسو تعسالى الفجسار, وأنسه وكيسد الشسرار شسر مسن وسسلمته وعصمته
وليسسه هسسو بسسل خلقسسه مسسن أحسسد إلى يكله ل ونصره, وأنه أمره المتولي
وخالفه عاداه من على دينه ومظهر ومظفره مؤيده وناصره وحافظه

ًا وسسسلم عليسسه اللسسه ومغاربها, صلى الرض مشارق في وناوأه تسسسليم
ًا السسسسسسسسسسسسسسسسدين. يسسسسسسسسسسسسسسسسوم إلسسسسسسسسسسسسسسسسى كسسسسسسسسسسسسسسسسثير

ِإن َءو ْا **  ُدو َءك َءكا َءن ِفّزو َءت َءيْس َءن َءل َءك الْرِض ِم ِرجسسو ُيْخ َءهسسا ِل ْن ًا ِم ِإذ ّ َءو َءن ل ُثسسو َءب ْل َءي
َءك َءف ّ ِخل ً ِإل ِليل َءة َءق ّن ْد َءمسسن *  ُسسس َءنا َءقسس ْل َءسسس َءك َءأْر َءلسس ْب َءنا ِمسسن َءق ِل َء ّرُسسس ُد َءول َءتِجسس

َءنا ِت ّن ً ِلُسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس ِويل  َءتْحسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
عليسسه اللسسه صلى الله رسول على أشاروا إذ اليهود في قيل: نزلت  

القسسول المدينسسة, وهسسذا سكنى وترك النبياء بلد الشام بسكنى وسلم
َءية هذه ضعيف, لن ذلسسك, وقيسسل: إنهسسا بعسسد المدينسسة وسسسكنى مكية ال

الصسسم عسسن الحسساكم عسسن البيهقي نظر. روى صحته وفي بتبوك نزلت
عبسد عسن بكيسسر بسن يسونس العطسارديِ, عسسن الجبسار عبد بن أحمد عن

أن غنسسم بسسن الرحمسسن عبد عن حوشب بن شهر بهرام, عن بن الحميد
ًا وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسول أتوا اليهود أبسسا فقسسالوا: يسسا يومسس

ًا كنت إن القاسم أرض الشسسام بالشسسام, فسسإن فسسالحق نسسبي أنك صادق
الشسسام, إل يريد ل تبوك فغزا قالوا ما النبياء, فصدق وأرض المحشر

مسسا بعسسد إسسسرائيل بنسسي سسسورة من آَيات عليه الله أنزل تبوك بلغ فلما
سسس منهسسا ليخرجسسوك الرض من ليستفزونك كادوا {وإن السورة ختمت

المدينسسة, وقسسال: فيهسسا إلسسى بسسالرجوع اللسسه تحويل} فسسأمره س قوله إلى
هسسذا أن نظسسر, والظهسسر السناد هذا تبعث. وفي ومنه ومماتك محياك

غزاهسسا اليهسسود, وإنمسسا قسسول عن تبوك يغز لم النبي بصحيح, فإن ليس
ً مسسن يلسسونكم السسذيِ قسساتلوا آَمنسسوا السسذين أيهسسا تعالى: {يسسا لقوله امتثال

َءخسسر باليوم ول بالله يؤمنون ل الذين تعالى: {قاتلوا الكفار} ولقوله ال
السذين مسن الحسسق ديسسن يسدينون ول ورسسسوله الله حرم ما يحرمون ول

صسساغرون} وغزاهسسا وهسسم يسسد عسسن الجزيسسة يعطسسوا حسستى الكتاب أوتوا
صسسح أعلم, ولو أصحابه, والله من مؤتة أهل قتل ممن وينتقم ليقتص
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بسسن عفيسسر عسسن مسسسلم بسسن الوليسسد رواه الذيِ الحديث عليه لحمل هذا

قسال: قسال عنسه الله رضي أمامة أبي عن عامر بن سليم معدان, عن
أمكنسسة: ثلثسسة فسسي القسسرآَن وسلم: «أنسسزل عليه الله صلى الله رسول

المقسسدس, وتفسسسير بيسست الوليد: يعني مكة, والمدينة, والشام» قال
أعلسسم. المقسسدس, واللسسه بيت إنه الوليد قال أحسن, مما بتبوك الشام
عليه الله صلى الله رسول بإخراج قريش, هموا كفار في نزلت وقيل
َءية, وأنهم بهذه الله أظهرهم, فتوعدهم بين من وسلم أخرجسسوه لسسو ال

ًا, وكذلك إل بمكة بعده لبثوا لما م فسإنه وقع يسير هجرتسه بعسد يكسن ل
جمعهسسم ونصف, حسستى سنة إل له أذاهم اشتد ما بعد أظهرهم بين من
وأظفسسره عليهسسم وسلطه منهم ميعاد, فأمكنه غير على ببدر وإياه الله

قد من تعالى: {سنة قال ذراريهم, ولهذا وسبى أشرافهم بهم, فقتل
َءيسسة, أيِ وآَذوهسسم برسسسلنا كفسسروا السسذين فسسي عادتنسسا هكسسذا أرسسسلنا} ال

اللسسه صسسلى أنه العذاب, ولول يأتيهم أظهرهم بين من الرسول بخروج
فسسي النقسسم مسسن لجسساءهم الرحمسسة رسول وسلم آَله وعلى عليه تعالى
ليعسسذبهم اللسسه كسسان تعسسالى: {ومسسا قسسال به, ولهذا لحد قبل ل ما الدنيا

َءيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة. وأنسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسست فيهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم} ال

ِم ِق َءأ َءة **  َء ُلوِك الّصل ُد َءى الّشسْمِس ِل َءلس َءسسسِق ِإ ْيسسِل َءغ ّل ْل َءن ا ُقسسْرآَ ِر َءو َءفْجسس ْل ِإّن ا
َءن ِر ُقْرآَ َءفْج ْل َءن ا ًا َءكا ُهود َءن َءمْش َءوِم ْيِل *   ّل ْل ْد ا َءهّج َءت ِه َءف َءلًة ِب ِف َءك َءنا َءى ّل َءسسس َءأن َءع

َءك َءثسسسسسسسسسسسسسسس َءع ْب َءك َءي ّبسسسسسسسسسسسسسسس ًا َءر َءقامسسسسسسسسسسسسسسس ًا َءم  ّمْحُمسسسسسسسسسسسسسسسود
ًا وسلم عليه الله صلى لرسوله وتعالى تبارك يقول   بإقامسسة لسسه آَمر

الشسسمس} قيسسل لدلوك الصلة {أقم أوقاتها في المكتوبات الصلوات
مغيرة, عن هشيم زيد. وقال وابن ومجاهد مسعود ابن لغروبها, قاله

عمسر, ابن عن نافع زوالها, ورواه عباس: دلوكها ابن عن الشعبي عن
بسسرزة أبسسو عمسسر, وقسساله ابن عن الزهريِ عن تفسيره في مالك ورواه

ًا رواية وهو السلمي الحسسسن قسسال ومجاهد, وبه مسعود ابن عن أيض
استشهد جرير, ومما ابن وقتادة, واختاره الباقر جعفر وأبو والضحاك

بسسن عمسسرو بشسسير: حسسدثنا بسسن الحكسسم عسسن حميد ابن عن رواه ما عليه
قسسال: دعسسوت اللسسه عبد بن جابر عن رجل عن ليلى أبي ابن عن قيس

فطعمسسوا أصسسحابه مسسن شسساء ومسسن وسسسلم عليه الله صلى الله رسول
عليسسه اللسسه صسسلى النسسبي الشمس, فخسسرج زالت حين خرجوا ثم عنديِ
رواه الشسسمس» ثسسم دلكسست حين بكر, فهذا أبا يا فقال: «اخرج وسلم

نبيسح قيسس, عسن بسسن السسود عسسن عوانسة أبسسي عن بكار بن سهل عن
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نحسسوه, فعلسسى وسلم عليه الله صلى الله رسول عن جابر عن العنزيِ

َءية هذه تكون هذا قسوله: فمسن الخمسس الصسلوات أوقات فيها دخل ال
غسسروب ظلمسسه, وقيسسل الليسسل} وهسسو غسسسق إلسسى الشسسمس {لسسدلوك

والعشسسسساء. والمغسسسسرب والعصسسسسر الظهسسسسر منسسسسه الشسسسسمس, أخسسسسذ
عسسن السسسنة بينسست الفجر, وقد صلة الفجر} يعني وقوله: {وقرآَن  

ًا وسلم عليه الله صلى الله رسول بتفاصسسيل وأقواله أفعاله من تواتر
ًا تلقسسوه ممسا اليسوم السسسلم أهل عليه ما على الوقات هذه مسن خلفسس

ًا سلف الحمسسد. {إن مواضعه, وللسسه في مقرر هو قرن, كما بعد وقرن
ًا} قسسال كسسان الفجسسر قسسرآَن ابسسن عسسن إبراهيسسم عسسن العمسسش مشسسهود

النسسبي عنهما, عسسن الله رضي هريرة أبي عن صالح أبي مسعود, وعن
َءية هذه في وسلم عليه الله صلى الفجسسر قسسرآَن إن الفجسسر {وقرآَن ال
ًا} قسسال: تشسسهده كسسان النهسسار. وقسسال وملئكسسة الليسسل ملئكسسة مشسسهود

معمسسر السسرزاق, أخبرنسسا عبد محمد, حدثنا بن الله عبد البخاريِ: حدثنا
هريسسرة أبسسي عسسن المسسسيب بسسن سسسلمة, وسسسعيد أبي عن الزهريِ عن

صسلة قسال: «فضسل وسسلم عليسه اللسه صلى النبي أن عنه الله رضي
ملئكسسة درجسسة, وتجتمسسع وعشسسرون خمسسس الواحسسد صلة على الجميع

إن هريسسرة: اقسسرؤوا أبسسو الفجر» يقسسول صلة في النهار وملئكة الليل
ًا}. كسسسسان الفجسسسسر قسسسسرآَن إن الفجسسسسر {وقسسسسرآَن شسسسسئتم مشسسسسهود

عسسن إبراهيسسم عن العمش أسباط, حدثنا أحمد: حدثنا المام وقال  
عسسن العمسسش وسسسلم, وحسسدثنا عليسسه الله صلى النبي عن مسعود ابن
قسسوله: في وسلم عليه الله صلى النبي هريرة, عن أبي عن صالح أبي

ًا} قال: «تشسسهده كان الفجر قرآَن إن الفجر {وقرآَن ملئكسسة مشهود
مسساجه, ثلثتهسسم وابن والنسائي الترمذيِ ورواه». النهار وملئكة الليل
الترمسسذيِ: حسسسن بسسه, وقسسال أبيسسه عسسن محمد بن أسباط بن عبيد عن

عسسن الزنسساد أبي عن مالك طريق من الصحيحين في لفظ وفي صحيح
قسسال: وسسلم عليسسه اللسه صسلى النسبي هريسسرة, عسسن أبسي عسن العسسرج

صسسلة فسسي بالنهار, ويجتمعون وملئكة بالليل ملئكة فيكم «يتعاقبون
وهو ربهم فيسألهم فيكم باتوا الذين العصر, فيعرج صلة وفي الصبح
يصسسلون, وهسسم فيقولسسون: أتينسساهم ؟ عبسساديِ تركتسسم كيسسف بكسسم أعلسسم

الحرسسسان يجتمسسع مسسسعود بن الله عبد يصلون» وقال وهم وتركناهم
إبراهيسسم قسسال هسسؤلء, وكسسذا ويقيسسم هسسؤلء الفجسسر, فيصسعد صسسلة فسي

َءيسسة. هسسذه تفسسسير فسسي واحسسد وغيسسر وقتسسادة ومجاهسسد النخعسسي ال
سسسعد بسسن الليسسث حديث من ههنا جرير ابن رواه الذيِ الحديث وأما  
أبسسي عبيد, عسسن بن فضالة عن القرظي كعب بن محمد عن زيادة عن
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النسسزول, حسسديث فسسذكر وسلم عليه الله صلى الله رسول عن الدرداء

أعطيسسه, مسسن يسسسألني له, من أغفر يستغفرني يقول: من تعالى وأنه
الفجسسر يقول: {وقرآَن الفجر, فلذلك يطلع حتى له فأستجيب يدعني

ًا} فيشهده كان الفجر قرآَن إن وملئكسسة الليسسل وملئكسسة اللسسه مشهود
داود. أبسسي سسسنن فسسي حسسديث بهسسذا زيسسادة, ولسسه بسسه تفسسرد النهار, فسسإنه

الليسسل بقيام له لك} أمر نافلة به فتهجد الليل تعالى: {ومن وقوله  
رسسسول عسسن هريسسرة أبي عن مسلم صحيح في ورد المكتوبة, كما بعد
؟ المكتوبسسة بعسسد أفضل الصلة أيِ سئل أن وسلم عليه الله صلى الله
بقيسسام المكتوبسسات بعسسد رسسسوله تعسسالى أمسسر الليل», ولهذا «صلة قال

وإبراهيسسم والسسسود علقمسسة النوم. قاله بعد كان ما التهجد الليل, فإن
ثبتسست العسسرب, وكسسذلك لغسسة فسسي المعسسروف واحد, وهسسو وغير النخعي

بعسسد يتهجسسد كسسان أنسسه وسسسلم عليه الله صلى الله رسول عن الحاديث
اللسسه رضسسي الصسسحابة مسسن واحسسد وغيسسر وعائشة عباس ابن نومه, عن

والمنسسسة. الحمسسسد موضسسسعه, وللسسسه فسسسي مبسسسسوط هسسسو عنهسسسم, كمسسسا
ان ما على ويحمل العشاء بعد كان ما البصريِ: هو الحسن وقال   ك
معنسساه لسسك} فقيسسل تعالى: {نافلة قوله معنى في النوم, واختلف بعد
ًا الليل قيام وحدك, فجعلوا ذلك بوجوب مخصوص أنك حقسسه في واجب
العلمسساء, قسسولي أحسسد عبسساس, وهسسو ابسسن عن العوفي المة, رواه دون
جعل جرير, وقيل: إنما ابن الله, واختاره رحمه الشافعي قولي وأحد
من تقدم ما له غفر قد الخصوص, لنه على نافلة حقه في الليل قيام
السسذنوب النوافسسل صلواته عنه يكفر إنما أمته من وغيره تأخر وما ذنبه
البسساهلي أمامسسة أبسسي عسسن المسسسند فسسي مجاهد: وهسسو عليه. قاله التي

عنسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه. اللسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه رضسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسي
ًا ربك يبعثك أن وقوله: {عسى   ًا} أيِ مقام السسذيِ هذا افعل محمود

ًا القيامة يوم لنقيمك به أمرتك ًا, يحمسسدك مقام الخلئسسق فسسي محمسسود
التأويسسل: أهسسل أكثر جرير: قال ابن وتعالى. قال تبارك وخالقهم كلهم
القيامسسة يوم وسلم عليه الله صلى محمد يقومه الذيِ المقام هو ذلك

ذلسك شسدة مسن فيسه هم ما عظيم من ربهم ليريحهم للناس للشفاعة
اليسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسوم.

)ذلسسسسسسسسسسسسسسسسسك قسسسسسسسسسسسسسسسسسال مسسسسسسسسسسسسسسسسسن ذكسسسسسسسسسسسسسسسسسر(
إسسسحاق, أبسسي عن سفيان حدثنا الرحمن عبد حدثنا بشار ابن حدثنا  
واحسسد صسسعيد فسسي النسساس قسسال: يجمسسع حذيفسسة زفر, عسسن بن صلة عن

ًا كمسسا عسسراة البصسسر, حفسساة وينفذهم الداعي يسمعهم ل خلقسسوا, قيامسس
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وسسسعديك, محمسسد, فيقسسول: «لبيسسك بسسإذنه, ينسساديِ: يسسا إل نفسسس تكلسسم

بيسسن هديت, وعبدك من إليك, والمهديِ ليس والشر يديك في والخير
وتعسساليت إليسسك, تبسساركت إل منك ملجأ ول منجى ل وإليك يديك, ومنك

وجسسل. عز الله ذكره الذيِ المحمود المقام البيت» فهذا رب سبحانك
بسسه, وكسسذا إسسسحاق أبسسي شسعبة, عسسن عن غندر بندار, عن عن رواه ثم

ابسسن بسسه, وقسسال إسحاق أبي والثوريِ, عن معمر عن الرزاق عبد رواه
نجيسسح أبي ابن قال الشفاعة, وكذا مقام المحمود المقام عباس: هذا
البصسسسسسسسسسسريِ. الحسسسسسسسسسسسن مجاهسسسسسسسسسسد,وقسسسسسسسسسساله عسسسسسسسسسسن

شافع, وأول القيامة يوم الرض عنه تنشق من أول قتادة: هو وقال  
تعسسالى: اللسسه قسسال السسذيِ المحمسسود المقسسام أنسسه يرون العلم أهل وكان

ًا ربك يبعثك أن {عسى ًا} قلت مقام اللسسه صسسلى الله لرسول محمود
ل أحسسد, وتشسسريفات فيها يشركه ل القيامة يوم تشريفات وسلم عليه

ًا ويبعسسث الرض عنسسه تنشسسق من أول فهو, فيهاأحد يساويه إلسسى راكبسس
الحسسوض لسسوائه, ولسسه تحسست دونسسه فمسسن آَدم الذيِ اللواء المحشر, وله

ًا أكثر الموقف في ليس الذيِ عنسسد العظمسسى الشسسفاعة منه, وله وارد
آَدم النسساس تسأل ما بعد الخلئق, وذلك بين القضاء لفصل ليأتي الله
ًا ثم لهسسا, يقسسول: لسسست عيسسسى, فكسسل ثسسم موسى ثم إبراهيم ثم نوح

لهسا» أنسسا لهسسا «أنسسا فيقسسول وسلم عليه الله صلى محمد إلى يأتوا حتى
ً ذلك سنذكر كما تعسسالى. ومسسن اللسسه شسساء إن الموضسسع هذا في مفصل
أول عنها, وهو فيردون النار إلى بهم أمر قد أقوام في يشفع أنه ذلك

أول بسسأمته, وهسسو الصراط على إجازة أمته, وأولهم بين يقضي النبياء
مسسسسسسلم. صسسسسسحيح فسسسسسي ثبسسسسست كمسسسسسا الجنسسسسسة فسسسسسي شسسسسسفيع

بشفاعته, إل الجنة يدخلون ل كلهم المؤمنين أن الصور حديث وفي  
درجسسات رفع في كلهم, ويشفع المم قبل إليها, وأمته داخل أول وهو

منزلسسة أعلسسى هسسي السستي الوسيلة صاحب وهو أعمالهم تبلغها ل أقوام
للعصسساة, الشسسفاعة فسسي تعسسالى اللسسه أذن له, وإذا إل تليق ل الجنة في

يعلسسم ل خلئسسق فسسي هسسو فيشسسفع والمؤمنسسون والنسسبيون الملئكة شفع
ذلسسك, وقسسد فسسي يسسساويه ول مثله أحد يشفع تعالى, ول الله إل عدتهم

الخصسسائص, بسساب فسسي السسسيرة كتاب آَخر في مستقصى ذلك بسطت
َءن والمنسسة, ولنسسذكر الحمسسد وللسسه المقسسام فسسي السسواردة الحسساديث ال

أبسسان, بسسن إسسسماعيل البخاريِ: حسسدثنا المستعان. قال وبالله المحمود
النسساس قال: إن عمر ابن علي, سمعت بن آَدم عن الحوص أبو حدثنا

يسسا اشسسفع فلن يقولون: يا نبيها تتبع أمة كل جثاء القيامة يوم يصيرون
وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى محمد إلى الشفاعة تنتهي اشفع, حتى فلن
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ًا الله يبعثه يوم فذلك ًا. ورواه مقام عسسن اللسسه عبسسد بسسن حمسسزة محمود

وسسسسسسسلم. عليسسسسسسه اللسسسسسسه صسسسسسسلى النسسسسسسبي أبيسسسسسسه, عسسسسسسن
الحكسسم, حسسدثنا عبسسد بسسن اللسسه عبد بن محمد جرير: حدثني ابن قال  

قسسال: جعفر, أنسسه أبي بن الله عبيد عن الليث الليث, حدثنا بن شعيب
عمسسر بسسن اللسسه عبد يقول: سمعت عمر بن الله عبد بن حمزة سمعت

لتسدنو الشسمس وسسلم: «إن عليسه اللسه صلى الله رسول يقول: قال
فيقسسول: بسسآدم استغاثوا كذلك هم الذن, فبينما نصف العرق يبلغ حتى

اللسسه صسسلى بمحمسسد كذلك, ثم فيقول بموسى ذلك, ثم بصاحب لست
الجنسسة, بسساب بحلقسسة يأخذ حتى فيمشي الخلق بين فيشفع وسلم عليه

ًا الله يبعثه فيومئذ ًا. وهكذا مقام عن الزكاة في البخاريِ رواه محمود
بسسن الليسسث عسسن صالح, كلهما بن الله عبد عن وعلقمة بكير بن يحيى
ًا الله يبعثه به, وزاد. فيومئذ سعد ًا, يحمسسده مقام الجمسسع أهسسل محمود

أبسسي بسسن شسسعيب عيسساش, حسسدثنا بسسن علسسي البخاريِ: حدثنا كلهم. قال
اللسسه رسسسول أن اللسسه عبسسد بن جابر المنكدر, عن بن محمد عن حمزة
رب النسسداء: اللهسسم يسسسمع حين قال قال: «من وسلم عليه الله صلى
ًا القائمة, آَت والصلة التامة الدعوة هذه والفضسسيلة, الوسسسيلة محمسسد

ًا وابعثه ًا مقام القيامسسة» يسسوم شسسفاعتي له وعدته, حلت الذيِ محمود
مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسلم. دون بسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه انفسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسرد

)كعسسسسسسسسسسسسسسسسب بسسسسسسسسسسسسسسسسن أبسسسسسسسسسسسسسسسسي حسسسسسسسسسسسسسسسسديث(
عن محمد بن زهير الزديِ, حدثنا عامر أبو أحمد: حدثنا المام قال  

أبيه, عن كعب, عن أبي بن الطفيل عقيل, عن بن محمد بن الله عبد
إمسسام القيامسسة, كنسست يسسوم كان قال: «إذا وسلم عليه الله صلى النبي

الترمسسذيِ فخسسر», وأخرجسسه غيسسر شسسفاعتهم وصاحب وخطيبهم النبياء
العقسسديِ, وقسسال: حسسسن عمسسرو بسسن الملسسك عبسسد عامر أبي حديث من

بسسه, وقسسد عقيسسل بسسن محمد بن الله عبد حديث من ماجه صحيح, وابن
أحسسرف, سسسبعة على القرآَن قراءة في كعب بن أبي حديث في قدمنا
لمسستي, اغفسسر اللهسسم آَخسسره: «فقلسست فسسي وسسسلم عليه الله صلى قال

حسستى الخلسسق فيسسه إلسسي يرغسسب ليوم الثالثة لمتي, وأخرت اغفر اللهم
السسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسلم». عليسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه إبراهيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم

)مالسسسسسسسسسسسسسسسسك بسسسسسسسسسسسسسسسسن أنسسسسسسسسسسسسسسسسس حسسسسسسسسسسسسسسسسديث(
عروبة, أبي بن سعيد سعيد, حدثنا بن يحيى أحمد: حدثنا المام قال  

قال: «يجتمسسع وسلم عليه الله صلى النبي أنس, عن عن قتادة حدثنا
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ربنسسا إلى استشفعنا لو ذلك, فيقولون فيلهمون القيامة يوم المؤمنون

البشسسر أبسسو أنسست آَدم فيقولون: يسسا آَدم هذا, فيأتون مكاننا من فأراحنا
ه خلقك ك بيسده, وأسسجد الل شسيء, كسل أسسماء ملئكتسه, وعلمسك ل

آَدم: لهسم هسسذا, فيقسول مكاننسا مسن يريحنسسا حسستى ربسك إلى لنا فاشفع
ذلك, من وجل عز ربه فيستحيي أصاب الذيِ ذنبه ويذكر هناكم لست

ًا ائتوا ويقول: ولكن الرض, أهسسل إلسسى اللسسه بعثه رسول أول فإنه نوح
ًا فيأتون ليسسس مسسا ربسسه سؤاله خطيئة ويذكر هناكم فيقول: لست نوح

خليسسل إبراهيم ائتوا ذلك, ويقول: ولكن من ربه علم, فيستحيي به له
ًا موسى ائتوا هناكم, لكن فيقول: لست الرحمن, فيأتونه كلمسسه عبسسد

لهم هناكم, ويذكر فيقول: لست موسى التوارة, فيأتون وأعطاه الله
ذلسسك, ويقسسول: ولكسسن من ربه نفس, فيستحيي بغير قتل التي النفس

فيقسسول: عيسى وروحه, فيأتون وكلمته ورسوله الله عبد عيسى ائتوا
ًا ائتوا هناكم, ولكن لست ًا محمد ذنبسه مسن تقسسدم مسسا له الله غفر عبد

بيسسن فأمشسسي فسسأقوم سسس الحسسرف هذا الحسن قال س تأخر, فيأتوني وما
ربسسي, فسسإذا علسسى أسسستأذن حسستى س أنس قال س المؤمنين من سماطين

ًا س خررت أو س له وقعت ربي رأيت اللسسه شسساء مسسا فيدعني لربي ساجد
تشسسفع, يسسسمع, واشسسفع محمد, قسسل يقال: ارفع ثم س قال س يدعني أن

لسسي فيحد أشفع ثم يعلمنيه بتحميد فأحمده رأسي تعطه, فأرفع وسل
ًا له وقعت ربي رأيت فإذا ثانية إليه أعود الجنة, قال: ثم فأدخلهم حد

ًا خررت أو ارفسسع يقسسال ثم يدعني أن الله شاء ما فيدعني لربي ساجد
فأحمسسده رأسسسي فسسأرفع تشسسفع واشسسفع تعطسسه وسل يسمع قل محمد

ًا لي فيحد أشفع ثم يعلمنيه بتحميد أعسسود الجنة, قال: ثم فأدخلهم حد
ًا س خررت أو س وقعت ربي رأيت فإذا الثالثة مسسا فيسسدعني لربسسي سسساجد

تعطسسه, يسسسمع, وسسسل محمد, قل يقال: ارفع يدعني, ثم أن الله شاء
فيحسسد أشسسفع يعلمنيه, ثم بتحميد فأحمده رأسي تشفع, فأرفع واشفع

ًا لي من إل بقي ما رب فأقول: يا الرابعة أعود الجنة, ثم فأدخلهم حد
وسلم عليه الله صلى النبي أن مالك بن أنس القرآَن», فحدثنا حبسه

الخير من قلبه في وكان الله إل إله ل قال من النار من قال: «فيخرج
فسسي وكسسان اللسسه إل إلسسه ل قسسال من النار من يخرج شعيرة, ثم يزن ما

اللسسه إل إلسسه ل قسسال من النار من يخرج برة, ثم يزن ما الخير من قلبه
بسسه, سسسعيد حديث من ذرة», أخرجاه يزن ما الخير من قلبه في وكان

ثسابت, سسلمة, عسن بسن حمساد عفان, بن عن أحمد المام رواه وهكذا
بطسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسوله. أنسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس عسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسن
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ميمسسون بن حرب محمد, حدثنا بن يونس أحمد: حدثنا المام وقال  
نبي قال: حدثني أنس أنس, عن بن النضر عن النصاريِ الخطاب أبو

تعسسبر أمسستي أنتظسسر لقسسائم قسسال: «إنسسي وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه
جاءتسسك قد النبياء فقال: هذه السلم عليه عيسى جاءني الصراط, إذ

بين يفرق أن الله ويدعون س إليك قال: يجتمعون أو س يسألون محمد يا
ملجمسسون فيسسه, فسسالخلق هسسم مسسا لغسسم الله يشاء حيث إلى المم جميع

الموت, فيغشاه الكافر كالزكمة, وأما عليه فهو المؤمن بالعرق, فأما
وسسسلم عليسسه الله صلى الله نبي إليك, فذهب أرجع حتى فقال: انتظر

مرسسسل, نسسبي ول مصسسطفى ملسسك يلق لم ما فلقي العرش تحت فقام
ارفسسع لسسه محمد, وقسسل إلى اذهب أن جبريل إلى وجل عز الله فأوحى
كسسل مسسن أخرج أن أمتي في تشفع, فشفعت واشفع تعط سل رأسك
ًا وتسعين تسعة ًا, فما إنسان وجسسل, فل عسسز ربسسي إلى أتردد زلت واحد
ًا منه أقوم أن ذلسسك وجسسل, مسسن عز الله أعطاني حتى شفعت إل مقام

ل أن شسهد مسن وجسل عز الله خلق من أمتك من أدخل محمد قال: يا
ًا اللسسسسه إل إلسسسسه ًا يومسسسس ًا واحسسسسد ذلسسسسك». علسسسسى ومسسسسات مخلصسسسس

)عنسسسسسسسسسسسه اللسسسسسسسسسسسه رضسسسسسسسسسسسي بريسسسسسسسسسسسدة حسسسسسسسسسسسديث(
أبسسو عسسامر, أخبرنسسا بسسن السسسود حنبسسل: حسسدثنا بسسن أحمد المام قال  

دخسسل أنسسه أبيسسه بريدة, عسسن ابن حصيرة, عن بن الحارث عن إسرائيل
فسسي لسسي تسسأذن معاويسسة بريدة: يا يتكلم, فقال رجل معاوية, فإذا على

َءخسسر, فقسسال قسسال مسسا بمثسسل يتكلم أنه يرى فقال: نعم, وهو ؟ الكلم ال
لرجسسو يقول: «إنسسي وسلم عليه الله صلى الله رسول بريدة: سمعت

ومسسدرة», قسسال: شجرة من الرض على ما عدد القيامة يوم أشفع أن
عنسسه». اللسسه رضسسي علسسي يرجوهسسا ول معاويسسة يسسا أنسست فترجوهسسا

الفضسسل, بسسن عسسارم أحمد: حدثنا المام قال مسعود) س ابن حديث(  
الحكسسم بسسن علسسي زيسسد, حسسدثنا بن سعيد الفضل, حدثنا بن سعيد حدثنا

ابسسن والسسسود, عسسن علقمسسة إبراهيسسم, عسسن عثمسسان, عسسن عسسن البناني
فقسسال: وسسسلم عليسسه اللسسه صلى النبي إلى مليكة ابنا قال: جاء مسعود

أنهسسا غير الضيف الولد, قال: وذكرا على وتعطف الزوج تكرم أمنا إن
النسسار» قسسال: فسسأدبرا فسسي «أمكمسسا الجاهليسسة, فقسسال فسسي وأدت كانت

فسسي يرى والسرور فرجعا فردا بهما وجوههما, فأمر في يرى والسوء
أمكمسسا» مسسع «أمسسي شسسيء, فقسسال حسسدث قد يكون أن رجاء وجوههما

ًا أمسسه عسسن هسسذا يغني المنافقين: وما من رجل فقال نطسسأ ونحسسن شسسيئ
ً أر النصار: ولم من رجل عقبيه. فقال ً أكسسثر قط رجل يسسا منسسه سسسؤال
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شسسيء من أنه قال: فظن ؟ فيهما أو فيها ربك وعدك الله, هل رسول

لقسسوم فيسسه, وإنسسي أطمعنسسي ومسسا ربسسي سسسألته سمعه, فقال: «ما قد
ذاك وما الله رسول النصاريِ: يا القيامة» فقال يوم المحمود المقام
غسسرلً, فيكسسون عسسراة حفاة بكم جيء إذا قال: ذاك ؟ المحمود المقام

فيسسؤتى خليلسسي السلم, فيقسسول: اكسسسوا عليه إبراهيم يكسى من أول
أوتسسى العسسرش, ثسسم مسسستقبل يقعسسده فيلبسهما, ثم بيضاوين بريطتين
ًا يمينه عن فأقوم فألبسها بكسوتي فيه أحد, فيغبطني يقومه ل مقام
الحسسوض, فقسسال إلسسى الكوثر من لهم والخرون» قال: ويفتح الولون

رسسسول رضراض, فقال أو حال على إل قط ماء جرى ما المنافق: إنه
اللؤلؤ» فقسسال المسك, ورضراضه وسلم: «حاله عليه الله صلى الله

رضسسراض أو حال على ماء جرى قلما كاليوم, فإنه أسمع المنافق: لم
فقسسال: ؟ نبسست له هل الله رسول النصاريِ, يا فقال ؟ نبت له كان إل

ينبسست قلما كاليوم, فإنه أسمع لم المنافق الذهب» قال قضبان «نعم
هسسل اللسسه رسسسول النصاريِ: يا ثمر, وقال له كان وإل أورق إل قضيب

ًا أشسسد الجسسوهر, ومسساؤه ألوان قال: «نعم ؟ ثمرة له اللبسسن مسسن بياضسس
حرمسسه بعسسده, ومسسن يظمأ ل شربة منه شرب العسل, من من وأحلى

بسسن سسسلمة بسسن يحيسسى الطيالسي: حدثنا داود أبو بعده». وقال يرو لم
عسسز اللسسه يأذن قال: ثم الله عبد الزعراء, عن أبي عن أبيه كهيل, عن

خليل إبراهيم يقوم جبريل, ثم القدس روح فيقوم الشفاعة في وجل
أيهما, قال: أدريِ الزعراء: ل أبو موسى, قال أو عيسى يقوم ثم الله
ًا وسلم عليه الله صلى نبيكم يقوم ثم بعسسده أحسسد يشفع ل فيشفع رابع

وجل: {عسى عز الله قال الذيِ المحمود المقام شفع, وهو مما أكثر
ًا ربسسسسسسسسسسسسسك يبعثسسسسسسسسسسسسسك أن ًا}. مقامسسسسسسسسسسسسس محمسسسسسسسسسسسسسود

)عنسسسسسسه اللسسسسسسه رضسسسسسسي مالسسسسسسك بسسسسسسن كعسسسسسسب حسسسسسسديث(
حسسرب, بسسن محمسسد ربه, حدثنا عبد بن يزيد أحمد: حدثنا المام قال  

بسسن كعب بن الله عبد بن الرحمن عبد عن الزهريِ عن الزبيديِ حدثنا
قسسال: وسسسلم عليه الله صلى الله رسول أن مالك بن كعب مالك, عن

ربسسي تل, ويكسسسوني على وأمتي أنا فأكون القيامة يوم الناس «يبعث
أقسسول, أن اللسسه شسساء مسسا فسسأقول لسسي يسسؤذن ثم, خضراء حلة وجل عز

».المحمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسود المقسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسام فسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسذلك

)عنسسسسسسسسه اللسسسسسسسسه رضسسسسسسسسي السسسسسسسسدرداء أبسسسسسسسسي حسسسسسسسسديث(
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أبي بن يزيد لهيعة, حدثنا ابن حسن, حدثنا أحمد: حدثنا المام قال  

رسسسول الدرداء, قال: قسسال أبي جبير, عن بن الرحمن عبد عن حبيب
يسسوم بالسسسجود لسسه يسسؤذن مسسن أول وسسسلم: «أنسسا عليسسه اللسسه صلى الله

يسسديِ بين ما إلى رأسه, فأنظر يرفع أن له يؤذن من أول القيامة, وأنا
مثسسل يمينسسي ذلك, وعن مثل خلفي المم, ومن بين من أمتي فأعرف

تعسسرف كيف الله رسول رجل: يا ذلك» فقال مثل شمالي ذلك, وعن
محجلسسون غر قال: «هم ؟ أمتك إلى نوح بين فيما المم بين من أمتك

كتبهم يؤتون أنهم غيرهم, وأعرفهم كذلك أحد أثر)الوضوء, ليس من
ذريتهسسسسم». أيسسسسديهم بيسسسسن مسسسسن تسسسسسعى بأيمسسسسانهم, وأعرفهسسسسم

)عنسسسسسسسسه اللسسسسسسسسه رضسسسسسسسسي هريسسسسسسسسرة أبسسسسسسسسي حسسسسسسسسديث(
حيان, أبو سعيد, حدثنا بن يحيى الله: حدثنا رحمه أحمد المام قال  

عنسسه اللسسه رضسسي هريسسرة أبسسي عسسن جرير بن عمرو بن زرعة أبو حدثنا
السسذراع إليسسه بلحم, فرفسسع وسلم عليه الله صلى الله رسول قال: أتى

يسسوم النسساس سسسيد قسسال: «أنسسا نهشسسة, ثسسم منهسسا فنهسسش تعجبسسه وكانت
َءخرين الولين الله يجمع ؟ ذاك مم تدرون القيامة, وهل صعيد في وال

مسسن فيبلسسغ الشسسمس البصر, وتسسدنو الداعي, وينفذهم واحد, يسمعهم
لبعسسض: الناس بعض فيقول يحتملون يطيقون, ول ل ما والكرب الغم

إلسسى لكسسم يشسسفع مسسن تنظرون بلغكم, أل قد مما فيه أنتم ما ترون أل
عليسسه آَدم بسسآدم, فيسسأتون لبعسسض: عليكسسم النسساس بعض فيقول ؟ ربكم

مسسن فيسسك ونفخ بيده الله خلقك البشر أبو أنت آَدم يا فيقولون السلم
مسسا تسسرى أل ربسسك إلسسى لنسسا لك, فاشسسفع فسجدوا الملئكة روحه, وأمر

اليسسوم غضسسب قسسد ربي آَدم: إن فيقول ؟ بلغنا قد ما ترى فيه, أل نحن
ًا عسسن نهاني قد مثله, وإنه بعده يغضب ولن مثله قبله يغضب لم غضب

إلى اذهبوا غيريِ إلى نفسي, اذهبوا نفسي فعصيت, نفسي الشجرة
ًا نوح, فيأتون الرض, أهسسل إلى الرسل أول أنت نوح فيقولون: يا نوح

ًا الله سماك وقد ًا, اشفع عبد فيسسه, نحن ما ترى أل ربك إلى لنا شكور
ًا اليسسوم غضسسب قد ربي نوح: إن فيقول ؟ بلغنا قد ما ترى أل لسسم غضسسب

دعوة لي كانت قد قط, وإنه مثله بعده يغضب مثله, ولن قبله يغضب
اذهبسسوا غيسسريِ إلسسى نفسسسي, اذهبسسوا نفسي نفسي قومي على دعوتها

اللسه نسسبي أنسست إبراهيسسم فيقولسسون: يسسا إبراهيسسم إبراهيسسم, فيسسأتون إلى
فيسسه, أل نحسسن مسسا ترى ربك, أل إلى لنا الرض, اشفع أهل من وخليله

ًا اليسسوم غضب قد ربي فيقول: إن ؟ بلغنا قد ما ترى يغضسسب لسسم غضسسب
نفسسسي كسسذباته, نفسسسي مثلسسه, فسسذكر بعسسده يغضسسب مثلسسه, ولسسن قبله

628



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
عليسسه موسسسى موسسسى, فيسسأتون إلى غيريِ, اذهبوا إلى نفسي, اذهبوا

برسسسالته اللسسه اصطفاك الله رسول أنت موسى فيقولون: يا السلم
تسسرى فيه, أل نحن ما ترى ربك, أل إلى لنا الناس, اشفع على وبكلمه

ًا غضب قد ربي موسى, إن لهم فيقول ؟ بلغنا قد ما يغضسسب لسسم غضب
ًا قتلسست قسسد مثلسسه, وإنسسي بعده يغضب مثله, ولن قبله أومسسر لسسم نفسسس

عيسسسى, إلسسى غيريِ, اذهبسسوا إلى نفسي, اذهبوا نفسي بقتلها, نفسي
إلى ألقاها وكلمته الله رسول أنت عيسى فيقولون: يا عيسى فيأتون
ًا, فاشفع المهد في الناس منه, وكلمت وروح مريم ربسسك, إلى لنا صبي

ربي عيسى: إن لهم فيقول ؟ بلغنا قد ما ترى فيه, أل نحن ما ترى أل
ًا اليوم غضب قد مثلسسه, بعسسده يغضسسب مثله, ولسسن قبله يغضب لم غضب

ًا, نفسي يذكر ولم إلسسى غيسسريِ, اذهبسسوا إلسسى نفسي, اذهبوا نفسي ذنب
ًا وسلم, فيأتون عليه الله صلى محمد وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى محمد

لسسك اللسسه غفسسر النبياء, وقد وخاتم الله رسول أنت محمد فيقولون: يا
فيه, نحن ما ترى ربك, أل إلى لنا تأخر, فاشفع وما ذنبك من تقدم ما
ًا العسسرش, فسسأقع تحت فآتي فأقوم ؟ بلغنا قد ما ترى أل لربسسي سسساجد
عليسسه الثنسساء وحسن محامده من ويلهمني علي الله يفتح وجل, ثم عز

تعطه, وسل رأسك ارفع محمد قبلي, فيقال: يا أحد على يفتحه مالم
رب, يسسا رب, أمسستي يسسا فسسأقول: أمسستي رأسسسي تشسسفع, فسسأرفع واشسسفع

اليمسسن الباب من عليه حساب ل من أمتك من أدخل محمد فيقال: يا
البواب, ثسسم من ذلك سوى فيما الناس شركاء الجنة, وهم أبواب من

مصسساريع مسسن المصسسراعين بيسسن مسسا إن بيسسده محمد نفس قال: والذيِ
فسي وبصسسرى, أخرجساه مكسسة بيسسن كمسا وهجسر, أو مكسة بين كما الجنة

الصسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسحيحين.
بسسن عقسسل موسى, حسسدثنا بن الحكم الله: حدثنا رحمه مسلم وقال  

فسسروخا, بسسن اللسسه عبسسد عمسسار, حسسدثني أبسسو الوزاعي, حسسدثني عن زياد
وسسسلم: «أنسسا عليسسه الله صلى الله رسول قال: قال هريرة أبو حدثني

القيامسسة, يسسوم القسسبر عنسسه ينشسسق من القيامة, وأول يوم آَدم ولد سيد
كريسسب, حسسدثنا أبسسو جرير: حسسدثنا ابن وقال». مشفع وأول شافع وأول
قسسال: قسسال هريرة أبي أبيه, عن عن الزعافريِ يزيد بن داود عن وكيع

ًا ربسسك يبعثسسك أن وسسسلم: {عسسسى عليسسه اللسسه صلى الله رسول مقامسس
ًا} سئل عسسن أحمسسد المسسام الشسسفاعة» رواه فقال: «هي عنها محمود

النسسبي عسسن هريسسرة أبسسي عسسن أبيسسه عسسن داود عن عبيد بن ومحمد وكيع
ًا ربسسك يبعثك أن تعالى: {عسى قوله في وسلم عليه الله صلى مقامسس

ًا} قسسسال فيسسسه». لمسسستي أشسسسفع السسسذيِ المقسسسام «هسسسو محمسسسود
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الحسين بن علي الزهريِ, عن عن معمر الرزاق: أخبرنا عبد وقال  

مسسد القيامة يوم كان «إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول قال: قال
س قدميه موضع إل الناس من لبشر يكون ل حتى الديم مد الرض الله
عن يدعى, وجبريل من أول فأكون س وسلم عليه الله صلى النبي قال

إن رب قبلهسسا, فسسأقول: أيِ رآَه مسسا واللسسه وتعالى تبارك الرحمن يمين
أشسسفع وجل, صدق, ثسسم عز الله إلي, فيقول أرسلته أنك أخبرني هذا

المقسسام الرض, قسسال: فهسسو أطراف في عبدوك عبادك رب فأقول: يا
مرسسسسسسسسسسسسسسل. حسسسسسسسسسسسسسديث المحمسسسسسسسسسسسسسود» وهسسسسسسسسسسسسسذا

ُقل َءو ِني ّرّب **  ْل ْدِخ َءل َءأ َءخ ْد ْدٍق ُم ِني ِص ِرْج َءأْخ َءج َءو َءر ْدٍق ُمْخ َءعسسل ِص ّلسسي َءواْج
َءك ِمن ْن ُد ًا ّل َءطان ْل ًا ُس ُقْل ّنِصير َءو َءء *   ّق َءجآ َءح ْل َءق ا َءه َءز ِطُل َءو َءبا ْل َءل ِإّن ا ِطسس َءبا ْل ا

َءن ًا َءكسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا  َءزُهوقسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
أبيسه, عسن ظبيان أبي بن قابوس عن جرير أحمد: حدثنا المام قال  
أمسسر ثسسم بمكسسة وسسسلم عليه الله صلى النبي قال: كان عباس ابن عن

مخرج وأخرجني صدق مدخل أدخلني رب {وقل الله بالهجرة, فأنزل
ًا لدنك من لي واجعل صدق ًا} وقسسال سلطان الترمسسذيِ: حسسسن نصسسير

َءيسسة: إن هسسذه تفسسسير في البصريِ الحسن صحيح, وقال أهسسل كفسسار ال
أو ليقتلسسوه وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه برسسسول ائتمسسروا لمسسا مكسسة

إلسسى يخسسرج أن مكسسة, أمسسره أهسسل قتسسال الله يوثقوه, فأراد أو يطردوه
مسسدخل أدخلنسسي رب وجسسل: {وقسسل عسسز اللسسه قسسال الذيِ المدينة, فهو
َءيسسسسسسسسسة. مخسسسسسسسسسرج وأخرجنسسسسسسسسسي صسسسسسسسسسدق صسسسسسسسسسدق} ال

المدينسسة صسسدق} يعنسسي مسسدخل أدخلنسسي رب {وقسسل قتسسادة وقسسال  
زيسسد بسسن الرحمن عبد قال مكة, وكذا صدق} يعني مخرج {وأخرجني

ابسسن عسسن العسسوفي القسسوال. وقسسال أشسسهر هسسو القسسول أسلم, وهذا بن
مخسسرج {وأخرجنسسي المسسوت صسسدق} يعنسسي مسسدخل {أدخلنسسي عبسساس

القسسوال, والول مسسن ذلك غير الموت, وقيل بعد الحياة صدق} يعني
جريسسسسسسسسسسسر. ابسسسسسسسسسسسن اختيسسسسسسسسسسسار أصسسسسسسسسسسسح, وهسسسسسسسسسسسو

ًا لدنك من لي {واجعل وقوله   ًا} قال سلطان البصريِ الحسن نصير
له, وليجعلنه فارس وعز فارس ملك لينزعن ربه تفسيرها: وعده في

اللسسه نسسبي فيهسسا: إن قتسسادة له. وقال وليجعلنه الروم وعز الروم وملك
بسسلطان, إل المسسر بهسذا لسه طاقسة ل أن علسم وسسلم عليه الله صلى

ًا فسأل ًا سسسلطان اللسسه, اللسسه, ولفرائسسض اللسسه, ولحسسدود لكتسساب نصسسير
أظهسسر بيسسن جعلسسه اللسسه مسسن رحمسسة السسسلطان الله, فسسإن دين ولقامة
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ضسسعيفهم, شسسديدهم فأكسسل بعض على بعضهم لغار ذلك عباده, ولول

ًا مجاهسسد قال ًا} حجسسة {سسسلطان قسسول جريسسر ابسسن بينسسة, واختسسار نصسسير
عسساداه لمسسن قهسسر مسسن الحق مع بد ل لنه الرجح وقتادة, وهو الحسن

سسس قسسوله إلسسى س بالبينات رسلنا أرسلنا تعالى: {لقد يقول وناوأه, ولهذا
َءية. وفي وأنزلنا ل مسسا بالسسسلطان ليسسزع اللسسه «إن الحديث الحديد} ال

َءثام الفواحش ارتكاب عن بالسلطان ليمنع بالقرآَن» أيِ يزع مسسال وال
والتهديسسد الكيسسد الوعيسسد مسسن فيسسه ومسسا بسسالقرآَن الناس من كثير يمتنع

الواقسسسسسسسسسسسسسسسع. هسسسسسسسسسسسسسسسو الشسسسسسسسسسسسسسسسديد, وهسسسسسسسسسسسسسسسذا
َءية, تهديد وزهق الحق جاء وقوله: {وقل   لكفسسار ووعيد الباطل} ال

لهسسم قبسسل ول فيه مرية ل الذيِ الحق الله من جاءهم قد قريش, فإنه
النسسافع, وزهسسق والعلسسم واليمسسان القسسرآَن مسسن به الله بعثه ما به, وهو
بقسساء ول الحسسق مسسع له ثبات ل الباطل وهلك, فإن اضمحل أيِ باطلهم

زاهسسق}. وقسسال هسسو فسسإذا فيسسدمغه الباطسسل علسسى بسسالحق نقسسذف {بسسل
مجاهد, عن نجيح أبي ابن عن سفيان الحميديِ, حدثنا البخاريِ: حدثنا

اللسسه صسسلى النسسبي قسسال: دخسسل مسعود بن الله عبد عن معمر أبي عن
يطعنهسسا نصسسب, فجعسسل وثلثمائسسة ستون البيت وحول مكة وسلم عليه
كسسان الباطسسل الباطسسل, إن وزهسسق الحسسق ويقسسول: «جسساء يده في بعود

ًا. جاء البخساريِ رواه يعيسد» وكسذا ومسا الباطسل يبدىء وما الحق زهوق
ًا مسسن كلهسسم والنسسسائي والترمسسذيِ الموضع, ومسسسلم هذا غير في أيض

أبسسي ابسسن عسسن السسرزاق عبسسد رواه به, وكذا عيينة بن سفيان عن طرق
بسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه. نجيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسح

المغيسسرة, شبابة, حسسدثنا زهير, حدثنا يعلى: حدثنا أبو الحافظ وقال  
اللسسه رسسسول مسسع قال: دخلنسسا عنه الله رضي جابر عن الزبير أبو حدثنا
ًا وسسستون ثلثمائة البيت وحول مكة وسلم عليه الله صلى تعبسسد صسسنم

علسسى فأكبت وسلم عليه الله صلى الله بهارسول الله. فأمر دون من
ًا». كسسان الباطسسل إن الباطسسل وزهسسق وجوههسسا, وقسسال: «جسساء زهوقسس

َءنسسّزُل ُن َءو َءن **  ُقسسْرآَِن ِمسس ْل َءو َءمسسا ا ٌء ُهسس َءفآ َءمسسٌة ِشسس َءرْح َءن َءو ِني ْؤِم ْلُمسس َء ّل ُد َءول ِزيسس َءي
َءن ِلِمي ّظسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا ّ ال ًا َءإل َءسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسار  َءخ

ًا تعالى يقول    الله صلى الله رسول على أنزل الذيِ كتابه عن مخبر
مسسن ول يسسديه بيسسن مسسن الباطسسل يسسأتيه ل الذيِ القرآَن وهو وسلم عليه
ما يذهب أيِ للمؤمنين ورحمة شفاء حميد, إنه حكيم من تنزيل خلفه

وميسسل, فسسالقرآَن وزيسسغ وشرك ونفاق شك من أمراض من القلب في
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ًا كله, وهو ذلك من يشفي والحكمسسة اليمسسان فيهسسا يحصسسل رحمة أيض
واتبعسسه, وصدقه به آَمن لمن إل هذا فيه, وليس والرغبة الخير وطلب

بسسذلك, نفسسه الظسسالم الكسافر ورحمة, وأما حقه في شفاء يكون فإنه
ًا إل القسسرآَن سسسماعه يزيد فل َءفسسة بعسسد ًا, وال مسسن ل الكسسافر مسسن وكفسسر

ل وشسسفاء, والسسذين هسسدى آَمنسسوا للذين هو تعالى: {قل القرآَن, كقوله
مكسان مسن ينسادون أولئسسك عمسسى عليهسم وهسسو وقر آَذانهم في يؤمنون

أيكسسم يقسسول مسسن فمنهسسم سسسورة أنزلت ما تعالى: {وإذا بعيد}, وقال
ًا هذه زادته ًا فزادتهم آَمنوا الذين * فأما إيمان * يستبشرون وهم إيمان
ًا فزادتهم مرض قلوبهم في الذين وأما وهم وماتوا رجسهم إلى رجس

َءيات مسسن قوله: {وننسسزل في قتادة كثيرة. قال ذلك في كافرون} وال
بسسه انتفسسع المسسؤمن سسسمعه للمؤمنين} إذا ورحمة شفاء هو ما القرآَن

ًا} أيِ إل الظسسالمين يزيسسد {ول ووعسساه وحفظسسه ول بسسه ينتفسسع ل خسسسار
.للمسسؤمنين ورحمسسة شفاء القرآَن هذا جعل الله يعيه, فإن ول يحفظه

َءذآَ ِإ َءو َءنا **  َءعْم ْن َءلى َءأ َءساِن َءع ْن َءض ال َءر ْع َءأى َءأ َءن ِه َءو ِب ِن َءجا َءذا ِب ِإ َءن الّشسسّر َءمّسُه َءو َءكسسا
ًا ُئوس ُقْل َءي َءمُل ُكّل *   ْع َءى َءي َءل ِه َءع ِت َءل ِك ُكْم َءشا ّب َءر َءلُم َءف ْع َءمْن َءأ َءو ِب َءى ُه َءد ْه ً َءأ ِبيل َءس

تعالى الله عصمه من إل هو حيث من النسان نقص عن تعالى يخبر  
وعافيسسة بمسال عليسسه اللسه أنعسسم إذا والضسراء, فسإنه السراء حالتي في

ونأى وعبادته الله طاعة عن يريد, أعرض ما ونصر, ونال ورزق وفتح
كشسسفنا تعالى: {فلما كقوله عنا, قلت: وهذا مجاهد: بعد بجانبه. قال

إلسسى نجاكم مسه} وقوله: {فلما ضر إلى يدعنا لم كأن مر ضره عنه
المصسسائب, والحسسوادث وهسسو الشسسر مسسسه إذا أعرضسستم} وبسسأنه السسبر

ًا} أيِ {كان والنوائب خيسسر, ذلسسك بعسسد لسسه فيحصل يعود أن قنط يؤوس
إنسسه منسسه نزعناهسسا ثسسم رحمسسة منسسا النسسسان أذقنا تعالى: {ولئن كقوله

ذهسسب ليقسسولن مسسسته ضسسراء بعسسد نعمسساء أذقنسساه * ولئن كفور ليؤوس
الصسسالحات وعملسسوا صسسبروا السسذين * إل فخور لفرح إنه عني السيئات

كسسسسسسسسسسسبير} وأجسسسسسسسسسسسر مغفسسسسسسسسسسسرة لهسسسسسسسسسسسم أولئسسسسسسسسسسسك
عباس: علسسى ابن شاكلته} قال على يعمل كل تعالى: {قل وقوله  

نيتسسه. قتسسادة: علسسى وطسسبيعته. وقسسال حدته مجاهد: على ناحيته. وقال
َءية وهذه المعنى في متقاربة القوال هذه زيد: دينه, وكل ابن وقال ال

تعسسالى: {وقسسل لهسسم, كقسسوله ووعيسسد للمشسسركين تهديسسد س أعلم والله س
َءية, ولهسسذا على اعملوا يؤمنون ل للذين كسسل قسسال: {قسسل مكانتكم} ال
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ومنكسسم, منا سبيلً} أيِ أهدى هو بمن أعلم فربكم شاكلته على يعمل

خافيسسسة. عليسسسه يخفسسسى ل فسسسإنه بعملسسسه عامسسسل كسسسل وسسسسيجزيِ

َءك َءن ُلو َءأ َءيْس َءو ِر ِمْن الّروُح ُقِل الّروِح َءعِن **  ّبي َءأْم َءمآ َءر ُتم َءو ِتي ِم ّمن ُأو ْلس ِع ْل ا
ّ ً ِإل ِليل  َءق
عسن إبراهيسم عسن العمسش وكيسع, حسدثنا أحمد: حسدثنا المام قال  

أمشي قال: كنت عنه الله رضي مسعود ابن هو الله عبد علقمة, عن
المدينسسة, وهسسو فسسي حسسرث فسسي وسسسلم عليه الله صلى الله رسول مع

لبعسسض: بعضسسهم اليهسسود, فقسسال مسسن بقوم عسيب, فمر على متوكىء
السسروح, عسسن فسألوه تسألوه. قال بعضهم: ل الروح, وقال عن سلوه

ًا زال فمسسا ؟ السسروح مسسا محمد فقالوا: يا العسسسيب, قسسال: علسسى متوكئسس
مسسن السسروح قل الروح عن إليه, فقال: {ويسألونك يوحى أنه فظننت

لبعض: قد بعضهم قليلً} قال: فقال إل العلم من أوتيتم وما ربي أمر
العمسسش حديث من ومسلم البخاريِ رواه تسألوه. وهكذا ل لكم قلنا

بسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه.
َءية هذه تفسيره عند البخاريِ ولفظ   رضي مسعود بن الله عبد عن ال

حرث في وسلم عليه الله صلى النبي مع أمشي أنا قال: بينا عنه الله
لبعسسض: سسسلوه بعضهم فقال اليهود مر عسيب, إذ على متوكىء وهو
بشسسيء يسسستقبلنكم بعضهم: ل إليه, وقال رابكم الروح, فقال: ما عن

اللسسه صلى النبي الروح, فأمسك عن سلوه, فسألوه تكرهونه. فقالوا
ًا, فعلمسست عليهم يرد وسلم, فلم عليه إليسسه, فقمسست يسسوحى أنسسه شسسيئ

مسسن الروح قل الروح عن قال: {ويسألونك الوحي نزل مقامي, فلما
َءية, وهذا أمر هسسذه أن الرأيِ باديِ يظهر فيما يقتضي السياق ربي} ال
َءية أن بالمدينسسة, مسسع ذلسسك عسسن اليهسسود سأله حين نزلت مدنية, وأنه ال

عليسسه نزلسست تكسسون قسسد بسسأنه هسسذا عسسن يجسساب مكية. وقد كلها السورة
عليسسه نسسزل ذلسسك, أو قبسسل بمكسسة عليسسه نزلسست ثانية, كمسسا مرة بالمدينة
َءية سألوه عما يجيبهم بأن الوحي هسسذه عليه, وهسسي إنزالها المتقدم بال

َءية َءية هذه نزول على يدل الروح} ومما عن {ويسألونك ال ما بمكة ال
عسسن داود عسسن زكريسسا بسسن يحيسسى قتيبة, حسسدثنا أحمد: حدثنا المام قال

ًا ليهود: أعطونا قريش قال: قالت عباس ابن عكرمة, عن نسأل شيئ
السسروح, فسسسألوه, فنزلسست عسسن الرجسسل, فقسسالوا: سسسلوه هسسذا عنسسه

إل العلم من أوتيتم وما ربي أمر من الروح قل الروح عن {ويسألونك
ًا قليلً} قالوا: أوتينا ًا, أوتينا علم فقسسد التوراة أوتي التوراة, ومن كثير
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ًا أوتي ًا, قال: وأنزل خير ًا البحر كان لو {قل الله كثير لكلمسسات مسسداد

َءيسسسسسسسسسسسسسسسسة. لنفسسسسسسسسسسسسسسسسد ربسسسسسسسسسسسسسسسسي البحسسسسسسسسسسسسسسسسر} ال
داود العلى, عن عبد عن المثنى بن محمد عن جرير ابن روى وقد  

وسسسلم عليه الله صلى الله رسول الكتاب أهل قال: سأل عكرمة عن
َءيسسة, فقسسالوا: تزعسسم عن {ويسألونك الله الروح, فأنزل عن الروح} ال
{ومسسن الحكمسسة وهي التوراة أوتينا قليلً, وقد إل العلم من نؤت لم أنا

ًا أوتي فقد الحكمة يؤت ًا} قسسال: فنزلسست خير فسسي مسسا أن {ولسسو كسسثير
َءيسسة, سسسبعة بعسسده مسسن يمده والبحر أقلم شجرة من الرض أبحسسر} ال

طيب, وهسسو كثير النار, فهو من به الله فنجاكم علم من أوتيتم ما قال
قليسسسسسسسسسسسسسسسسسل. اللسسسسسسسسسسسسسسسسسه علسسسسسسسسسسسسسسسسسم فسسسسسسسسسسسسسسسسسي

قال: يسار بن عطاء أصحابه, عن بعض عن إسحاق بن محمد وقال  
اللسسه رسسسول هسساجر قليلً} فلمسسا إل العلم من أوتيتم {وما بمكة نزلت
ألم محمد وقالوا: يا يهود أحبار أتاه المدينة إلى وسلم عليه الله صلى
أم قليلً} أفعنيتنسسا إل العلسسم مسسن أوتيتسسم {ومسسا تقسسول أنسسك عنك يبلغنا
ً قومك, فقال عنيت التوراة أوتينا أنا تتلو عنيت» فقالوا: إنك قد «كل
وسلم: «هسسي عليه الله صلى الله رسول شيء, فقال كل تبيان وفيها

انتفعتسسم» وأنسسزل بسسه عملتسسم إن مسسا الله آَتاكم وقد قليل الله علم في
بعسسده مسسن يمسسده والبحسسر أقلم شجرة من الرض في ما أن {ولو الله

حكيسسسم}. عزيسسسز اللسسسه إن اللسسسه كلمسسسات نفسسسدت مسسسا أبحسسسر سسسسبعة
(أحدها) أقوال على ههنا بالروح المراد في المفسرون اختلف وقد  

قسسوله: فسسي عبسساس ابسسن عسسن العسسوفي آَدم. وقال بني أرواح المراد أن
َءية, وذلك عن {ويسألونك اللسسه صلى للنبي قالوا اليهود أن الروح} ال

الجسسسد, فسسي السستي الروح تعذب وكيف الروح عن وسلم: أخبرنا عليه
إليهسسم يحسسر شسسيء, فلسسم فيسسه عليه نزل يكن ولم الله من الروح وإنما

ًا, فأتاه مسسن أوتيتسسم وما ربي أمر من الروح له: {قل فقال جبريل شيئ
بسسذلك, فقسسالوا: وسلم عليه الله صلى النبي قليلً} فأخبرهم إل العلم

له: والله الله, فقالوا عند من جبريل به قال: جاءني ؟ بهذا جاءك من
ًا كسسان مسسن {قسسل الله عدونا, فأنزل إل لك قاله ما فسسإنه لجبريسسل عسسدو

ًا الله بإذن قلبك على نزله بسسالروح يديه} وقيل: المراد بين لما مصدق
بسسه المسسراد يكتمسسه, وقيسسل عبسساس ابن قتادة: وكان جبريل, وقال ههنا

كلهسسسسسسسا. المخلوقسسسسسسسات بقسسسسسسسدر عظيسسسسسسسم ملسسسسسسسك ههنسسسسسسسا
عسسن قسسوله: {ويسسسألونك عبسساس ابسسن عسسن طلحة أبي بن علي قال  

الله عبد بن محمد الطبراني: حدثنا ملك. وقال الروح} يقول: الروح
بسسن بشسسر هسسبيرة, حسسدثنا بسسن روق بن وهب المصريِ, حدثنا عرس بن
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قسسال: عبسساس بسسن اللسسه عبسسد عسسن عطسساء الوزاعسسي, حسسدثنا بكر, حدثنا

ًا للسسه يقسسول: «إن وسسسلم عليه الله صلى الله رسول سمعت لسسو ملكسس
لفعل, تسبيحه واحدة بلقمة والرضين السبع السموات التقم له قيل

بسن جعفر أبو منكر. وقال بل غريب حديث كنت» وهذا حيث سبحانك
مسروان أبسسو اللسه, حسدثني عبسد علي, حدثني الله. حدثني رحمه جرير
طسسالب أبسسي بسسن علي عن حدثه عمن قيسارية صاحب سمرة بن يزيد

السسروح} قسسال: هسسو عن قوله: {ويسألونك في قال أنه عنه الله رضي
ألسسف سسبعون منهسا وجسه وجه, لكل ألف سبعون له الملئكة من ملك

بتلسسك تعسسالى اللسسه لغسسة, يسسسبح ألسسف سسسبعون منهسسا لسان لسان, لكل
ًا تسبيحة كل من الله كلها, يخلق اللغات إلسسى الملئكسسة مسسع يطير ملك
أعلسسسسم. عجيسسسسب, واللسسسسه غريسسسسب أثسسسسر القيامسسسسة, وهسسسسذا يسسسسوم

رأس, ألف مائة له ملك قال: هو أنه علي عن السهيلي: رويِ وقال  
مائة فم كل فم, في ألف مائة وجه كل وجه, في ألف مائة رأس لكل
السسسهيلي: وقيسسل مختلفسسة. قسسال بلغسسات تعالى الله لسان, يسبح ألف

آَدم, وقيسسل: طائفسسة بنسسي صسسور على الملئكة من طائفة بذلك المراد
آَدم. وقسسوله: لبنسسي كالملئكسسة للملئكة تراهم, فهم ول الملئكة يرون
دونكسسم, بعلمسسه اسسستأثر وممسسا شأنه من ربي} أيِ أمر من الروح {قل
علمه من أطلعكم وما قليلً} أيِ إل العلم من أوتيتم قال: {وما ولهذا

تبسسارك شسساء بما إل علمه من بشيء أحد يحيط ل القليل, فإنه على إل
تسسسألون السسذيِ قليل, وهذا الله علم في علمكم أنه وتعالى, والمعنى

لسسم أنسسه عليسسه, كمسسا يطلعكسسم ولم تعالى به استاثر مما الروح أمر عنه
فسسي اللسسه شسساء إن تعالى, وسسسيأتي علمه من القليل على إل يطلعكم

حافسسة علسسى وقسسع عصسسفور إلسسى نظر الخضر أن والخضر موسى قصة
بمنقسساره, فقسسال: يسسا منسسه شسسرب نقسسرة, أيِ البحسسر فسسي فنقر السفينة
هسسذا أخسسذ كما إل الله علم في الخلئق وعلم وعلمك علمي ما موسى

عليه, ولهسسذا وسلمه الله صلوات قال كما البحر, أو هذا من العصفور
السسسهيلي: قسسال قليلً} وقسسال إل العلسسم مسسن أوتيتسسم تعالى: {وما قال

التعنسست, وجسسه علسسى سسسألوا سسسألوا, لنهسسم عما يجبهم لم الناس بعض
السسروح بقسوله: {قسل المسراد أن علسسى السهيلي وقيل: أجابهم. وعول

ل ذلك, لنه علمتم وقد فيه فادخلوا شرعه, أيِ من ربي} أيِ أمر من
جهسسة مسسن ينسسال فلسسسفة, وإنمسسا ول طبسسع مسسن هسسذا معرفسسة إلى سبيل

أعلسسم. نظسسر, واللسسه وسسسلكه طرقسسه السسذيِ المسلك هذا الشرع, وفي
أو النفسسس هسسي الروح أن في العلماء بين الخلف السهيلي ذكر ثم  

كسسسريان الجسسسد فسسي كسسالهواء, سسسارية لطيفة ذات أنها غيرها, وقرر
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فسسي الملسسك ينفخهسسا السستي السسروح أن الشسسجر, وقسسرر عسسروق في الماء

صسسفات بسسسببه واكتسسسابها بالبسسدن اتصسسالها بشرط النفس هي الجنين
هو الماء أن بالسوء, كما أمارة أو مطمئنة نفس إما ذم, فهي أو مدح
ًا معها اختلطه بسبب يكسب ثم الشجر حياة ًا, فإذا اسم اتصسسل خاص

ًا إما صار منها وعصر بالعنبة ًا, ول أو مصطار حينئسسذ مسساء له يقال خمر
النحسسو, هسسذا علسسى إل روح للنفسسس يقال ل المجاز, وكذا سبيل على إل

نقسسول: مسسا إليه, فحاصسسل تؤول ما باعتبار إل نفس للروح يقال ل وكذا
اتصالها ومن منها مركبة ومادتها, والنفس النفس أصل هي الروح إن

حسسسن, واللسه معنسسى وجه, وهسسذا كل من ل وجه من هي بالبدن, فهي
في وأحكامها, وصنفوا الروح ماهية في الناس تكلم أعلم. قلت: وقد

ًا, ومن ذلك كتاب في منده ابن الحافظ ذلك على تكلم من أحسن كتب
السسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسروح. فسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسي سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسمعناه

ِئن َءل َءو َءنا **  ْئ َءبّن ِش َءه ْذ َءن ِذيِ َءل ّل َءنا ِبا ْي َءح ْو َءك َءأ ْي َءل َء ُثّم ِإ ُد ل َءك َءتِج ِه َءل َءنا ِب ْي َءل ً َءع ِكيل * َءو
ّ َءمًة ِإل َءك ّمن َءرْح ّب َءلُه ِإّن ّر َءن َءفْضس ا َءك َءك ْيس َءل ًا َءع ِبيسر ُقسل َءك ِئسِن *   َءعسِت ّل َءم َءت اْج

ْنُس ِل ْلِجّن ا َءى َءوا َءل ْا َءأن َءع ُتو ْأ ْثِل َءي َءذا ِبِم ُقْرآَِن َءهـَ ْل َء ا َءن ل ُتو ْأ ِه َءي ِل ْث ْو ِبِم َءل َءن َءو َءكسسا
ُهْم ْعُض ْعٍض َءب َءب ًا ِل ِهير ْد َءظ َءق َءل َءو َءنا *   ْف ّناِس َءصّر َءذا ِفي ِلل ُقْرآَِن َءهـَ ْل ُكسسّل ِمسسن ا

َءثسسسسسسسسسسٍل َءى َءم َءب أ
َء َءثسسسسسسسسسسُر َءفسسسسسسسسسس ْك ّنسسسسسسسسسساِس َءأ ّ ال ًا ِإل ُفسسسسسسسسسسور  ُك

صلى الكريم ورسوله عبده على العظيم وفضله نعمته تعالى يذكر  
يسسأتيه ل السسذيِ المجيسسد القسسرآَن مسسن إليسسه أوحسساه فيمسسا وسلم عليه الله

ابسسن حميسسد. قسسال حكيسسم من خلفه, تنزيل من ول يديه بين من الباطل
آَخسسر فسسي حمسسراء, يعنسسي ريسسح النسساس عنه: يطسسرق الله رضي مسعود
آَيسسة, قلبسسه في ول رجل مصحف في يبقى فل, الشام قبل من الزمان

َءيسسة, ثسسم أوحينا بالذيِ لنذهبن شئنا {ولئن مسعود ابن قرآَ ثم إليك} ال
اجتمعسست لسسو أنسسه فسسأخبر العظيسسم القسسرآَن هسسذا شسسرف على تعالى نبه

رسسسوله علسسى أنسسزل ما بمثل يأتوا أن على واتفقوا كلهم والجن النس
وتظسسافروا وتسسساعدوا تعسساونوا اسسستطاعوه, ولسسو ولما ذلك أطاقوا لما

الخسسالق كلم المخلسسوقين كلم يشسسبه يستطاع, وكيسسف ل أمر هذا فإن
إسسسحاق بن محمد روى له, وقد عديل ول له مثال ول له نظير ل الذيِ
ابسسن عكرمسسة, عسسن أو جسسبير بسسن سسسعيد عسسن محمسسد أبي بن محمد عن

َءية هذه أن عباس صسسلى الله رسول جاؤوا اليهود من نفر في نزلت ال
هسسذه الله به, فأنزل جئتنا ما بمثل نأتيك له: إنا فقالوا وسلم عليه الله

َءية, وفي قريسسش, مع كله وسياقها مكية السورة هذه نظر, لن هذا ال
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صرفنا {ولقد أعلم. وقوله المدينة, فالله في به اجتمعوا إنما واليهود

َءية, أيِ لهسسم القاطعسسة, ووضسسحنا والسسبراهين الحجج لهم بينا للناس} ال
ًا إل النسساس أكسسثر فسسأبى هسسذا وبسطناه, ومع وشرحناه الحق أيِ كفسسور

ًا ًا للحسسسسسسسسسسسسسسسسسسسق جحسسسسسسسسسسسسسسسسسسسود للصسسسسسسسسسسسسسسسسسسسواب. ورد

ْا ُلو َءقا َءو َءن َءلن **  ْؤِم َءك ّن َءى َءل ّت َءر َءح ْفُج َءنا َءت َءن َءل ًا الْرِض ِمسس ُبوعسس ْن ْو َءي َءأ َءن *   ُكسسو َءت
َءك ّنٌة َءل َءنٍب ّنِخيٍل ّمن َءج َءر َءوِع َءفّجسس ُت َءر َءف َءهسسا ْن َءهسسا ال َءل ًا ِخل ْفِجيسسر ْو َءت َءأ َءط *   ِق ُتْسسس

َءء َءمآ َءما الّس َءت َءك َءعْم َءنسسا َءز ْي َءل ًا َءع َءسسسف ْو ِك َءي َءأ ِت ْأ ِه َءتسس ّل ِة ِبسسال َءكسس ِئ َءملَ ْل ً َءوا ِبيل ْو َءق َءأ   *
َءن ُكو َءك َءي ْيٌت َءل ْو ُزْخُرٍف ّمن َءب َءى َءأ َءق ِء ِفي َءتْر َءمآ َءلن الّس َءن َءو ْؤِم َءك ّن ّي ِق ّتى ِلُر َءح
َءل َءنّز َءنا ُت ْي َءل ًا َءع َءتاب ُه ِك ُؤ َءر ْق َءن ُقْل ّن َءحا ْب ّبسسي ُس ّ ُكنسسُت َءهسسْل َءر ًا َءإل َءشسسر ً َءب  ّرُسسسول

محمد بكير, حدثنا بن يونس كريب, حدثنا أبو جرير: حدثنا ابن قال  
سسسنة وأربعيسن بضسسع منسسذ قدم مصر أهل من شيخ إسحاق, حدثني بن
بن سفيان وأبا ربيعة ابني وشيبة عتبة أن عباس ابن عكرمة, عن عن

ً حرب أسسد, والسسود بنسي أخا البختريِ الدار, وأبا عبد بني من ورجل
جهسسل وأبا المغيرة بن السود, والوليد بن وزمعة أسد بن المطلب بن
وائسسل بسسن والعسساص خلسسف بسسن أمية, وأمية أبي بن الله وعبد هشام بن

ًا ًا ونبيه بعد منهم اجتمع من أو السهميين, اجتمعوا الحجاج ابني ومنبه
إلسسى لبعسسض: ابعثسسوا بعضسسهم الكعبة, فقسسال ظهر عند الشمس غروب
أشسسراف أن إليسسه فيسسه, فبعثسسوا تعسسذروا حتى وخاصموه فكلموه محمد
عليسسه الله صلى الله رسول ليكلموك, فجاءهم لك اجتمعوا قد قومك
ًا وسلم عليهسسم بسسداء, وكسسان أمسسره في لهم بدا قد أنه يظن وهو سريع
ًا إليهسسم, فقسسالوا: يسسا جلس حتى عنتهم عليه ويعز رشدهم يحب حريص
ً نعلم ما والله فيك, وإنا لنعذر إليك بعثنا قد إنا محمد العرب من رجل
َءبسساء شسستمت قومسسك, لقسسد علسسى أدخلت ما قومه على أدخل وعبسست ال
َءلهة وشتمت الحلم وسفهت الدين من بقي الجماعة, فما وفرقت ال
الحسسديث بهسسذا جئسست إنما كنت وبينك, فإن بيننا فيما جئته وقد إل قبيح

ً به تطلب كنسست مسسالً, وإن أكثرنا تكون حتى أموالنا من لك جمعنا مال
ًا تريسسد كنت علينا, وإن سودناك فينا الشرف تطلب إنما ملكنسساك ملكسس

ًا يأتيك بما يأتيك الذيِ هذا كان علينا, وإن سسس عليسسك غلسسب قسسد تسسراه رئي
أموالنسسا بسسذلنا ذلسسك كسسان فربما س الرئي الجن من التابع يسمون وكانوا

صلى الله رسول فيك, فقال نعذر أو منه نبرئك حتى الطب طلب في
أطلسسب بسسه جئتكسسم بمسسا جئتكسسم تقولسسون, مسسا ما بي ما وسلم عليه الله

إليكسسم بعثنسسي اللسسه عليكم, ولكن الملك ول فيكم الشرف ول أموالكم
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ً ًا علي وأنزل رسول ًا لكم أكون أن وأمرني كتاب ًا, فبلغتكم بشير ونذير

حظكسسم فهسسو بسسه جئتكم ما مني تقبلوا فإن لكم ونصحت ربي رسالت
َءخرة, وإن الدنيا في اللسسه يحكسسم حسستى اللسسه لمر أصبر علّي تردوه وال

ًا, وسسسلم عليه الله صلى الله رسول قال كما وبينكم» أو بيني تسسسليم
علمسست فقسسد عليسسك عرضنا ما منا قابل غير كنت فإن محمد فقالوا: يا

ًا منا أضيق الناس من أحد ليس أنه ًا أشسسد مسسالً, ول أقل ول بلد عيشسس
الجبسسال هسسذه عنا به, فليسير بعثك بما بعثك الذيِ ربك لنا منا, فاسأل

ًا فيهسسا وليفجسسر بلدنسسا لنسسا علينا, وليبسط ضيقت قد التي كأنهسسار أنهسسار
يبعسسث فيمسسن آَبائنا, وليكسسن من مضى من لنا والعراق, وليبعث الشام

ًا كان كلب, فإنه بن قصي منهم لنا ًا, فنسألهم شيخ تقول عما صدوق
وعرفنسسا صدقناك وصدقوك سألناك ما صنعت فإن ؟ باطل أم هو حق

ً بعثك الله, وأنه عند منزلتك به رسسسول لهسسم تقسسول. فقسسال كما رسول
اللسه عنسد مسن جئتكم بعثت, إنما بهذا وسلم: «ما عليه الله صلى الله
فهسسو تقبلسسوه إليكسسم, فسسإن بسسه أرسسسلت مسسا بلغتكسسم به, فقسسد بعثني بما

َءخرة, وإن الدنيا في حظكم يحكم حتى الله لمر أصبر علي تردوه وال
لنفسسسك, فسسسل فخسسذ هسسذا لنسسا تفعل لم وبينكم» قالوا: فإن بيني الله
ًا يبعث أن ربك فيجعسسل عنك, وتسسسأله ويراجعنا تقول بما يصدقك ملك
ًا جنات لك ًا وكنوز نسسراك عمسسا بهسسا وفضسسة, ويغنيسسك ذهسسب من وقصور

نلتمسسسه, حسستى كمسسا المعسساش وتلتمسسس بالسسسواق تقوم تبتغي, فإنك
ً كنت إن ربك من منزلتك فضل نعرف لهسم تزعسم, فقسسال كمسا رسول
يسسسأل بالذيِ أنا بفاعل, ما أنا وسلم: «ما عليه الله صلى الله رسول

ًا بعثني الله بهذا, ولكن إليكم بعثت هذا, وما ربه ًا, فسسإن بشسسير ونسسذير
َءخسسرة, وإن الدنيا في حظكم به, فهو جئتكم ما تقبلوا علسسي تسسردوه وال
السسسماء وبينكم» قالوا: فأسسسقط بيني الله يحكم حتى الله لمر أصبر
تفعسسل. أن إل لك نؤمن لن ذلك, فإنا فعل شاء إن ربك أن زعمت كما

شاء الله, إن إلى وسلم: «ذلك عليه الله صلى الله رسول لهم فقال
معسسك سسسنجلس أنسسا ربسسك علسسم أمسسا محمسسد ذلك» فقالوا: يسسا بكم فعل

ويعلمك إليك نطلب, فيقدم ما منك ونطلب عنه سألناك عما ونسألك
مسسا منسسك نقبسسل لسسم إذا بنا ذلك في صانع هو ما به, ويخبرك تراجعنا ما

الرحمن, له يقال باليمامة رجل هذا يعلمك إنما أنه بلغنا به, فقد جئتنا
ًا, فقد بالرحمن نؤمن ل والله وإنا واللسسه محمد, أمسسا يا إليك أعذرنا أبد

نعبسسد قسسائلهم: نحسسن تهلكنا, وقال أو نهلك حتى بنا فعلت وما نتركك ل
بسسالله تسسأتي حسستى لك نؤمن قائلهم: لن الله. وقال بنات وهي الملئكة

عليسسه اللسه صسلى اللسسه رسسسول ذلسك, قسسام قسسالوا قبيلً, فلما والملئكة
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اللسسه عبد بن المغيرة بن أمية أبي بن الله عبد معه عنهم, وقام وسلم

المطلب, فقال: يا عبد ابنة عاتكة عمته ابن مخزوم, وهو بن عمر بن
سسسألوك منهسسم, ثسسم تقبلسسه فلسسم عرضسسوا ما قومك عليك عرض محمد

ًا لنفسهم ذلسسك, ثسسم تفعسسل فلسسم اللسسه مسسن منزلتسسك بهسسا ليعرفسسوا أمور
بسسك أؤمسسن ل عسسذاب, فسسوالله من به تخوفهم ما لهم تعجل أن سألوك

ًا ًا, ثم السماء إلى تتخذ حتى أبد تأتيهسسا حسستى أنظر وأنا فيه ترقى سلم
لسسك يشسسهدون الملئكة من أربعة ومعك منشورة بصحيفة معك وتأتي

أصسسدقك, ثسسم ل أنسسي لظننسست بسسذلك لوفعلت الله تقول, وايم كما أنك
اللسسه رسول وسلم, وانصرف عليه الله صلى الله رسول عن انصرف

ًا أهله إلى وسلم عليه الله صلى ًا حزين طمسسع كسسان ممسسا فسساته لما أسف
رواه إيسساه, وهكسسذا مباعسسدتهم من رأى دعوه, ولما حين قومه من فيه
عن العلم أهل بعض إسحاق: حدثني ابن عن البكائي الله عبد بن زياد

سسسواء. وهسسذا مثلسسه فسسذكر عبسساس ابسسن عسسن وعكرمسسة جسسبير بن سعيد
ذلسسك يسسسألون أنهسسم منهم الله علم له, لو هؤلء اجتمع الذيِ المجلس

ًا ًا ذلسسك يطسسالبون إنمسسا أنهسسم علسسم إليسسه, ولكسسن لجيبوا استرشاد كفسسر
ًا شسسئت وسسسلم: إن عليسسه اللسه صسلى اللسسه لرسسسول لسسه, فقيسسل وعنسساد

ًا عسسذبتهم كفسروا سسألوا, فسسإن ما أعطيناهم ًا أعسذبه ل عسذاب مسسن أحسد
فقال: «بسسل ؟ والرحمة التوبة باب عليهم فتحت شئت العالمين, وإن

ك تقسدم والرحمسة, كمسا التوبسة بساب عليهم تفتح ابسن حسديثي فسي ذل
ًا العوام بن والزبير عباس نرسسسل أن منعنا تعالى: {وما قوله عند أيض
َءيات فظلمسسوا مبصسسرة الناقسسة ثمسسود * وآَتينا الولون بها كذب أن إل بال

َءيسات نرسسل ومسا بها ًا}. وقسال إل بال لهسذا مسا تعسالى: {وقسالو تخويفس
ملسك إليسسه أنسسزل لسسول السسسواق فسسي ويمشسسي الطعسسام يأكسسل الرسول

ًا معه فيكون وقسسال منها يأكل جنة له تكون أو كنز إليه يلقى * أو نذير
ً إل تتبعسسون إن الظسسالمون ًا رجل لسسك ضسسربوا كيسسف * انظسسر مسسسحور

ً يستطيعون فل فضلوا المثال لسسك جعسسل شسساء إن الذيِ * تبارك سبيل
ًا ًا لك ويجعل النهار تحتها من تجريِ جنات ذلك من خير * بسسل قصسسور

ًا}. بالسسسسساعة كسسسسذب لمسسسسن وأعتسسسسدنا بالسسسسساعة كسسسسذبوا سسسسسعير
ًا} الينبسسوع: العيسسن الرض فسسي لنسسا تفجر {حتى تعالى وقوله   ينبوعسس

ًا لهم يجريِ أن الجارية, سألوه ًا عين وههنسسا ههنا الحجاز أرض في معين
جميسسع علسسى ولجابهم لفعله شاء لو يسير تعالى الله على سهل وذلك

تعسسالى: {إن قسسال كمسسا يهتسسدون ل أنهسسم علسسم ولكسسن وطلبوا سألوه ما
يسسروا حتى آَية كل جاءتهم ولو يؤمنون ل ربك كلمة عليهم حقت الذين
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وكلمهسسم الملئكسسة إليهسسم نّزلنسسا أننا تعالى: {ولو الليم} وقال العذاب

ً شسسيء كسسل عليهسسم وحشسسرنا المسسوتى َءيسسة. كسسانوا مسسا قبل ليؤمنسسوا} ال
أن وعسسدتنا أنسسك زعمت} أيِ كما السماء تسقط تعالى: {أو وقوله  
ذلسك أطرافهسا, فاجعسل وتسدلي وتهويِ السماء فيه تنشق القيامة يوم
ًا, أيِ وأسقطها الدنيا في ًا كسف هسسو هسسذا كسسان إن {اللهسسم كقوله قطع

َءية, وكذلك من حجارة علينا فأمطر عندك من الحق سأل السماء} ال
ًا علينا {أسقط فقالوا منه شعيب قوم مسسن كنت إن السماء من كسف

يسسوم عسسذاب كسسان الظلسسة, إنسسه يسسوم بعسسذاب الله الصاديقين} فعاقبهم
فسسسأل للعالمين رحمة المبعوث التوبة ونبي الرحمة نبي عظيم, وأما

يشرك ل يعبده من أصلبهم من يخرج أن الله لعل وتأجيلهم إنظارهم
ًا, وكذلك به ذلسسك بعسسد أسسسلم من ذكروا الذين هؤلء من فإن وقع شيئ

عليسسه اللسسه صلى النبي تبع الذيِ أمية بن الله عبد حتى إسلمه وحسن
ًا قال, أسلم ما له وقال وسلم ًا إسلم وجسسل. عسسز اللسسه إلى وأناب تام

عبسساس ابسسن زخسسرف} قسسال مسسن بيسست لسسك يكون تعالى: {أو وقوله  
مسسسعود: أو ابسسن قسسراءة فسسي هسسو الذهب, وكذلك وقتادة: هو ومجاهد

سسسلم فسسي تصسسعد السماء} أيِ في ترقى {أو ذهب من بيت لك يكون
ًا علينسسا تنسسزل حتى لرقيك نؤمن {ولن إليك ننظر ونحن نقسسرؤه} كتابسس

من كتاب هذا صحيفة واحد واحد كل إلى فيه مكتوب مجاهد: أيِ قال
سسسبحان تعسسالى: {قسسل رأسسسه. وقسسوله عند موضوعة تصبح لفلن الله
ًا إل كنت هل ربي يتقسسدم أن وتقدس وتعالى سبحانه رسولً} أيِ بشر
لمسسا الفعسسال هسسو وملكوته, بل سلطانه أمور من أمر في يديه بين أحد

إل أنسسا يجبكسسم, ومسسا لسسم شاء سألتم, وإن ما إلى أجابكم شاء إن يشاء
ذلسسك, فعلسست وقسسد لكسسم وأنصسسح ربسسي رسسسالت أبلغكسسم إليكسسم رسول

وجسسسسسسل. عسسسسسسز اللسسسسسسه إلسسسسسسى سسسسسسسألتم فيمسسسسسسا وأمركسسسسسسم
ابسسن , حسسدثنا اسسسحاق ابسسن علسسي حنبل: حسسدثنا بن أحمد المام قال  

بسسن علسي عسن زجسر بسسن اللسه عبيد عن أيوب بن يحيى المبارك, حدثنا
وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى النسسبي عسسن أمامة أبي عن القاسم يزيد, عن

ًا, فقلسست: مكة بطحاء لي ليجعل وجل عز ربي علي قال: «عرض ذهب
ًا أشبع ولكن رب يا ل ًا وأجسوع يومس جعسست فسإذا سسس ذلسك نحسسو أو سس يومس

وشسسكرتك» ورواه حمسسدتك شسسبعت وذكرتسسك, وإذا إليسسك تضسسرعت
به, وقال: هذا المبارك ابن عن نصر بن سويد عن الزهد في الترمذيِ
.الحسسسسديث فسسسسي يضسسسسعف يزيسسسسد بسسسسن حسسسسسن, وعلسسسسي حسسسسديث
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َءما َءو َءع **  َءن َءس َءم ّنا ْا َءأن ال َءو ُن ْؤِم ْذ ُي ُهُم ِإ َءء َءى َءجآ َءد ُه ْل ّ ا ْا َءأن ِإل َءو ُل َءث َءقا َءع َءب ّلسسُه َءأ ال

ًا َءشر ً َءب ُقسسل ّرُسول ْو *   َءن َءلسس َءكسسٌة الْرِض ِفسسي َءكسسا ِئ َءن َءملَ َءن َءيْمُشسسو ّنيسس ِئ َءم ْط ُم
َءنسسسسسسسا ْل َءنّز ِهسسسسسسسم َءل ْي َءل َءن َءع ِء ّمسسسسسسس َءمآ ًا الّسسسسسسسس َءلكسسسسسسس ً َءم  ّرُسسسسسسسسول

يؤمنسسوا} ويتسسابعوا {أن أكثرهم الناس} أيِ منع تعالى: {وما يقول  
تعسسالى: {أكسسان قسسال رسلً, كما البشر بعثة من استعجابهم إل الرسل
ًا للناس السسذين وبشسسر النسساس أنسسذر أن منهسسم رجل إلى أوحينا أن عجب
كسسانت بسسأنه تعسسالى: {ذلسسك ربهم}, وقال عند صدق قدم لهم أن آَمنوا

َءيسسة. وقسسال أبشسسر فقسسالوا بالبينات رسلهم تأتيهم فرعسسون يهسسدوننا} ال
قسسالت ؟} وكسسذلك عابسسدون لنا وقومهما مثلنا لبشرين {أنؤمن وملؤه
كسسان عمسسا تصسسدونا أن تريسسدون مثلنسسا بشر إل أنتم {إن لرسلهم المم
َءيسسات بسلطان فأتونا نا آَباؤ يعبد قسسال كسسثيرة, ثسسم هسسذا فسسي مبين} وال

ًا تعالى مسسن الرسسسول إليهسسم يبعث أنه بعباده ورحمته لطفه على منبه
إلسسى بعسسث ومكسسالمته,ولسسو مخاطبته من لتمكنهم منه ليفقهوا جنسهم
ً البشر كمسسا عنسسه الخذ ول مواجهته استطاعوا لما الملئكة من رسول

ً فيهسسم بعسسث إذا المؤمنين على الله من تعالى: {لقد قال مسسن رسسسول
أنفسسسكم} وقسسال مسسن رسسسول جسساءكم تعسسالى: {لقسسد أنفسهم} وقال

ً فيكم أرسلنا تعالى: {كما ويزكيكسسم آَياتنسسا عليكسسم يتلسسو منكسسم رسسسول
* فاذكروني تعلمون تكونوا لم ما ويعلمكم والحكمة الكتاب ويعلمكم
فسسي كسسان لو {قل ههنا قال تكفروان} ولهذا ول لي واشكروا أذكركم
من عليهم {لنزلنا فيها أنتم كما مطمئنين} أيِ يمشون ملئكة الرض
ًا السماء ًا أنتسسم كنتسم جنسسسهم. ولمسا مسسن رسولً} أيِ ملك بعثنسا بشسر

ًا منكسسسسسسسسسسم رسسسسسسسسسسسلنا فيكسسسسسسسسسسم ورحمسسسسسسسسسسة. لطفسسسسسسسسسس

ُقْل َءى **  َءف ِه َءك ّل ًا ِبال ِهيد ِني َءش ْي ُكْم َءب َءن ْي َءب ّنسسُه َءو َءن ِإ ِه َءكسسا ِد َءبسسا ِع ًا ِب ِبيسسر ًا َءخ  َءبِصسسير
ًا تعالى يقول    علسسى الحجسسة إلسسى وسلم عليه الله صلى نبيه مرشد

بمسسا وعليكسسم, عسسالم علسسي شسساهد بسسه: إنسسه جسساءهم ما صدق في قومه
ًا كنت به, فلو جئتكم قسسال النتقسسام, كمسسا أشسسد منسسي نتقم ل عليه كاذب

لقطعنسسا ثم ياليمين منه لخذنا القاويل بعض علينا تقول تعالى: {ولو
ًا بعبسساده كان {إنه وقوله}. الوتين منه ًا} أيِ خسسبير ًا بصسسير بهسسم عليمسس

الشسسقاء يسسستحق ممسسن والهدايسسة والحسسسان النعسسام يسسستحق بمسسن
:)قسسسسسسسسسسسسسال والزاغسسسسسسسسسسسسسة, ولهسسسسسسسسسسسسسذا والضسسسسسسسسسسسسسلل

641



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
َءمن َءو ِد **  ْه ّلُه َءي َءو ال ُه ِد َءف َءت ْه ْلُم َءمن ا ِلْل َءو َءلن ُيْض َءد َءف ُهْم َءتِج َءء َءل َءيآ ِل ْو ِه ِمن َءأ ِن ُدو

ُهْم َءنْحُشُر َءم َءو ْو ِة َءي َءمسس َءيا ِق ْل َءى ا َءلسس ِهْم َءع ِه ًا ُوُجسسو ًا ُعْميسس ْكمسس ُب ًا َءو ُهْم َءوُصسسّم َءوا ْأ ّمسس
ّنسسسسسسسسسسُم َءه َءمسسسسسسسسسسا َءج ّل َءبسسسسسسسسسسْت ُك ُهْم َءخ َءنسسسسسسسسسسا ْد ًا ِز ِعير  َءسسسسسسسسسسس

ًا تعالى يقول    معقب ل وأنه حكمه ونفوذ خلقه في تصرفه عن مخبر
مسسن أوليسساء لهسسم تجسسد فلسسن يضسسلل له, ومن مضل فل يهده من بأنه له

يضسسلل المهتسسد, ومسسن فهسسو الله يهد قال: {من يهدونهم, كما أيِ دونه
ًا لسه تجد فلن ًا} وقسسوله: {ونحشسرهم وليسس علسسى القيامسة يسوم مرشسد

عسسن إسسسماعيل نميسسر, حسسدثنا ابسسن أحمد, حسسدثنا المام وجوههم} قال
كيسسف اللسسه رسسسول يقسسول: قيسسل: يسسا مالك بن أنس قال: سمعت نفيع

قادر أرجلهم على أمشاهم قال: «الذيِ ؟ وجوههم على الناس يحشر
الصسسحيحين. فسسي وجسسوههم», وأخرجسساه علسسى يمشسسيهم أن علسسى

ًا: حدثنا أحمد المام وقال   أبسسي حسسدثنا القرشي جميع بن الوليد أيض
فقال: يا ذر أبو قال: قام أسيد بن حذيفة واثلة, عن بن عامر الطفيل

الناس أن حدثني المصدوق الصادق تحلفوا, فإن ول غفار, قولوا بني
كاسسين, وفسوج طساعمين راكسبين أفسواج: فسوج ثلثسة علسى يحشرون
وتحشسسرهم وجسسوههم على الملئكة تسحبهم ويسعون, وفوج يمشون

السذين بسال عرفناهمسسا, فمسسا قسسد منهسسم: هسسذان قائسسل النار, فقسسال إلى
َءفة وجل عز الله «يلقي قال ؟ ويسعون يمشون حسستى الظهسسر على ال

فيعطيهسسا المعجبسسة الحديقسسة لسسه لتكسسون الرجل إن ظهر, حتى يبقى ل
ًا} أيِ يقسسسدر فل القتسسسب ذات بالشسسارف ل عليهسسسا». وقسسوله: {عميسسس

ًا} يعنسسي ًا} ل ل يبصرون, {وبكمسس يسسسمعون, وهسسذا ينطقسسون, {وصسسم
ًا السسدنيا فسسي كانوا كما لهم جزاء حال دون حال في يكون ًا بكمسس وعميسس
ًا إليسسه يحتاجون ما أحوج بذلك محشرهم في الحق, فجوزوا عن وصم

ابسسن خبسست} قسسال كلمسسا {جهنسسم ومصسسيرهم منقلبهسسم {مسسأواهم} أيِ
ًا} أيِ طفئسست, {زدنسساهم مجاهسسد عباس: سسسكنت, وقسسال ًا سسسعير لهبسس

ًا ًا, كمسسا ووهجسس ًا}. إل نزيسسدكم فلسسن قسسال: {فسسذوقوا وجمسسر عسسذاب

َءك ِل َءذ ُهم **  ُؤ َءزآَ ُهْم َءج ّن أ
َء ْا ِب َءفُرو َءنا َءك ِت َءيا ْا ِبآ ُلو َءقا َءذا َءو ِإ أ

ّنا َء ًا ُك َءظام ًا ِع َءفاتسس ّنسسا َءوُر ِإ أ
َء

َءن ُثو ُعو ْب َءم ًا َءل ْلق ًا َءخ ِديد َءلسسْم َءج َءو َءأ ْا *   ْو َءر َءه َءأّن َءيسس ّلسس ِذيِ ال ّلسس َءق ا َءلسس َءواِت َءخ َءما الّسسس
َءض ِدٌر َءوالْر َءى َءقا َءل َءق َءأن َءع ُل ُهْم َءيْخ َءل ْث َءل ِم َءع َءج ُهْم َءو ً َءل َءجل ّ َءأ َءب ل ْي ِه َءر َءى ِفيسس َءب أ

َء َءفسس
َءن ِلُمو ّظسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا ّ ال ًا َءإل ُفسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسور  ُك

والبكسسم العمي على البعث من به جازيناهم الذيِ تعالى: هذا يقول  
بأدلتنسسا {بآياتنسسا} أيِ كسسذبوا يسسستحقونه, لنهسسم الذيِ جزاؤهم والصمم
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ًا كنا أئذا {وقالوا البعث وقوع وحجتنا, واستبعدوا ورفاتسسا} أيِ عظامسس

ًا لمبعوثون {أئنا نخرة بالية ًا} أيِ خلقس مسسن إليسه صسرنا مسا بعسد جديسسد
فاحتسسج ؟ ثانيسسة مسسرة نعاد الرض في والذهاب والتفرق والهلك البلى
السسسموات خلسسق بسسأنه ذلسسك علسسى قسسدرته علسسى ونبههسسم عليهسسم تعالى

قسسال: {لخلسسق ذلسسك, كمسسا مسسن أسسسهل إعادتهم على والرض, فقدرته
اللسه أن يسروا لم الناس} وقال: {أو خلق من أكبر والرض السموات

يحيسسى أن علسسى بقسسادر بخلقهن يعي ولم والرض السموات خلق الذيِ
َءية,في خلسسق السسذيِ {أوليسسس وقسسال اضسسطرب المقام هذا الموتى} ال

العليسسم الخلق وهو بلى مثلهم يخلق أن على بقادر والرض السموات
ًا أراد إذا أمره * إنما السسسورة. آَخسسر فيكون} إلى كن له يقول أن شيئ
قسسادر والرض السسسموات خلسسق السسذيِ اللسسه أن يسسروا لم {أو ههنا وقال
نشسسأة وينشسسئهم أبسسدانهم يعيسسد القيامة يوم مثلهم} أيِ يخلق أن على

ً لهسسم بدأهم. وقوله: {وجعسسل كما أخرى جعسسل فيسسه} أيِ ريسسب ل أجل
ً قبورهم من وإقامتهم لعادتهم ًا أجل مسسن بسسد ل مقسسدرة ومدة مضروب

معسسدود}. وقسسوله: لجسسل إل نسسؤخره تعسسالى: {ومسسا قال انقضائها, كما
ًا} إل {إل عليهم الحجة قيام بعد الظالمون} أيِ {فأبى ًا كفسسور تماديسس

وضسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسللهم. بسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساطلهم فسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسي

ُقل ْو **  ُتْم ّل ْن َءن َءأ ُكو ِل َءن َءتْم ِئ َءزآَ ِة َءخ َءم ّبي َءرْح ًا َءر ُتْم ِإذ ْك َءس َءة لْم َءي َءفسساِق َءخْش ْن ِل ا
َءن َءكسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا َءسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساُن َءو ْن ًا ال ُتسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسور  َءق

لو محمد يا لهم عليه: قل وسلمه الله صلوات لرسوله تعالى يقول   
خشسسية لمسسسكتم اللسسه خزائسسن فسسي التصرف تملكون الناس أيها أنكم

أنهسسا مع تذهبوها أن الفقر, خشية وقتادة: أيِ عباس ابن النفاق, قال
ًا, لن تنفد ول تفرغ ل قسسال: وسسسجاياكم, ولهسسذا طبسساعكم مسسن هذا أبد

ًا} قسسال النسسسان {وكان ً وقتسسادة: أيِ عبسساس ابسسن قتسسور ًا, بخيل منوعسس
ًا الملسسك مسسن نصسسيب لهم تعالى: {أم الله وقال النسساس يؤتسسون ل فسسإذ

ًا} أيِ ًا لهم أن لو نقير ًا أعطسسوا لمسسا اللسسه ملك في نصيب ًا أحسسد ول شسسيئ
الله وفقه من إل هو حيث من النسان يصف تعالى نقير, والله مقدار

تعسسالى: {إن قسسال لسسه, كمسسا صسسفة والهلسسع والجسسزع البخل وهداه, فإن
ًا خلق النسان ًا الشر مسه إذا هلوع ًا الخير مسه وإذا جزوع إل منوعسس

علسسى هسسذا العزيسسز, ويسسدل القسسرآَن فسسي كثيرة نظائر المصلين} ولهذا
ل ملى اللسسه «يسسد الصسسحيحين فسسي جسساء وإحسسسانه, وقسسد وجوده كرمه
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السسسموات خلق منذ أنفق ما والنهار, أرأيتم الليل سحاء نفقة يغيضها

يمينسسسسسسسه». فسسسسسسسي مسسسسسسسا يغسسسسسسسض لسسسسسسسم والرض, فسسسسسسسإنه

ْد َءق َءل َءو َءنا **  ْي َءت َءى آَ َءس َءع ُمو َءياٍت ِتْس َءناٍت آَ ّي َءأْل َءب ِني َءفاْس َءل َءب ِئي َءرا ْذ ِإْس ُهْم ِإ َءء َءجسسآ
َءل َءقا َءعوُن َءلُه َءف ّني ِفْر َءك ِإ ّن ُظ َءى ل َءس ًا َءيُمو َءل َءمْسُحور َءقا ْد *   َءق َءت َءل ِلْمسس َءمسسآ َءع
َءل َءز ِء َءأن ُؤلَ ّ َءهـَ َءواِت َءرّب ِإل َءما َءر َءوالْرِض الّس ِئ َءصآ ّنسسي َءب ِإ َءك َءو ّنسس ُظ َءعسسوُن ل ِفْر َءي

ًا ُبور ْث َءد َءم َءرا أ
َء َءف ُهم َءأن *   ِفّز َءت َءن َءيْس ُه الْرِض ّم َءنا ْق َءر ْغ َءأ َءمن َءف َءعُه َءو ًا ّم * َءجِميع

َءنا ْل ُق ِه ِمن َءو ِد ْع ِني َءب َءب َءل ِل ِئي َءرا ْا ِإْس ُنو ُك َءض اْسسس َءذا الْر ِإ َءء َءفسس ُد َءجسسآ ْعسس ِة َءو َءر َءِخسس ال
َءنسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا ْئ ُكسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسْم ِج ًا ِب  َءلِفيفسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس

القاطعة الدلئل وهي بينات آَيات بتسع موسى بعث أنه تعالى يخبر  
فرعون, وهسي إلى أرسله عمن به أخبر فيما وصدقه نبوته صحة على

والضسسفادع والقمسسل والجسسراد والطوفسسان والبحر والسنين واليد العصا
كعسسب: هسسي بسسن محمسسد عباس. وقسسال ابن مفصلت, قاله آَيات والدم

ابسسن والحجسسر, وقسسال والطمسسسة العسسراف في والعصا, والخمس اليد
ًا عباس وعصسساه يسسده وقتسسادة: هسسي والشسسعبي وعكرمسسة ومجاهسسد أيض

والضسسفادع والقمسسل والجسسراد والطوفسسان الثمسسرات ونقسسص والسسسنين
البصسسريِ الحسسسن قويِ, وجعسسل حسن جلي ظاهر القول والدم, وهذا

العصسسا تلقسسف هسسي التاسعة أن واحدة, وعنده الثمرات ونقص السنين
ًا وكانوا {فاستكبروا يأفكون ما َءيسسات هسسذه ومسسع مجرميسسن} أيِ قوم ال

ًا أنفسسسهم واسسستيقنتها بهسسا وجحسسدوا بهسسا لها, كفروا ومشاهدتهم ظلمسس
ًا, وما مسسا منسسك سسسألوا الذين هؤلء أجبنا لو فيهم: فكذلك نجعت وعلو

ًا الرض مسسن لنسسا تفجسسر حسستى لسك نسسؤمن لن سألوا, وقالوا إلسسى ينبوعسس
فرعسون قسال اللسه, كمسسا يشساء أن إل آَمنسسوا ول اسستجابوا آَخرها, لمسا

َءيسسات هسسذه مسسن شاهد ما منه شاهد وقد لموسى يسسا لظنسسك {وإنسسي ال
ًا} قيسسل: بمعنسسى موسى أعلسسم. فهسسذه تعسسالى سسساحر, واللسسه مسسسحور
َءيات المعنيسسة ههنا, وهسسي المراد هي الئمة هؤلء ذكرها التي التسع ال

ًا ولسسى جان كأنها تهتز رآَها فلما عصاك تعالى: {وألق قوله في مسسدبر
فرعسسون إلسسى آَيات تسع في س قوله إلى س تخف ل موسى يا يعقب ولم

ًا كانوا إنهم وقومه َءيستين هساتين فاسسقين} فسذكر قوم واليسد العصسا ال
َءيات وبين موسسسى أوتسسي وفصلها. وقد العراف سورة في الباقيات ال
الماء بالعصا, وخروج الحجر ضربة كثيرة, منها أخر آَيات السلم عليه

ممسسا ذلسسك والسسسلوى, وغيسسر المن وإنزال بالغمام تظليلهم منه, ومنها
التسسسع ههنسسا ذكسسر مصسسر, ولكسسن بلد مفسسارقتهم بعد إسرائيل بنو أوتيه
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َءيات حجسة مصسسر, فكسسانت أهسسل مسسن وقسومه فرعسسون شساهدها التي ال

ًا وعانسسسسسسسسدوها فخالفوهسسسسسسسسا عليهسسسسسسسسم ًا. كفسسسسسسسسر وجحسسسسسسسسود
عسسن شسسعبة حسسدثنا يزيد أحمد: حدثنا المام رواه الذيِ الحديث فأما  

بن صفوان عن يحدث سلمة بن الله عبد قال: سمعت مرة بن عمرو
بنسسا لصسساحبه: اذهسسب يهوديِ قال: قال عنه الله رضي المراديِ عسال

َءية هذه عن نسأله حتى النبي هذا إلى آَيات تسع موسى آَتينا {ولقد ال
أعيسسن, أربسسع لسسه لصارت سمعك لو نبي, فإنه له تقل بينات} فقال: ل

ًا, بسسالله تشسسركوا وسلم: «ل عليه الله صلى النبي فسأله, فقال شسسيئ
بسسالحق, ول إل الله حرم التي النفس تقتلوا تزنوا, ول تسرقوا, ول ول

ليقتلسسه, سسسلطان ذيِ إلسسى ببريِء تمشوا الربا, ول تأكلوا تسحروا, ول
وأنتسسم سسس الشاك شعبة الزحف من تفروا ل قال أو س محصنة تقذفوا ول
ورجليسسه, يسسديه السسسبت» فقبل فسسي تعسسدوا ل أن خاصسسة عليكم يهود يا

؟» قسسال: لن تتبعسساني أن يمنعكمسسا نبي. قال: «فمسسا أنك وقال: نشهد
إن نخشسسى نسسبي, وإنسسا ذريتسسه مسسن يسسزال ل أن دعسسا السسسلم عليسسه دواد

والنسسسائي الترمسسذيِ هكسسذا رواه الحسسديث يهود. فهذا تقتلنا أن أسلمنا
الحجسساج بسسن شسسعبة عسسن طرق من تفسيره في جرير وابن ماجه وابن

بسسن اللسسه مشكل, وعبد حديث صحيح. وهو الترمذيِ: حسن به, وقال
التسسع عليسه اشستبه فيسه, ولعلسه تكلموا شيء, وقد حفظه في سلمة
َءيات بقيسسام لهسسا تعلسسق ل التسسوراة فسسي وصسسايا فإنهسسا الكلمات بالعشر ال
{لقسسد لفرعسسون موسسسى قسسال أعلم, ولهذا فرعون, والله على الحجة
ًا بصسسائر} أيِ والرض السسسموات رب إل هسسؤلء أنسسزل ما علمت حججسس
ًا} أيِ فرعسسون يسسا لظنسسك {وإنسسي به جئتك ما صدق على وأدلة مثبسسور

ًا, قاله ًا, وقسسال ابن وقتادة, وقال مجاهد هالك ًا عباس: ملعون هسسو أيضسس
ًا} أيِ والضحاك ًا, والهالك {مثبور هسسذا يشسسمل مجاهسسد قال كما مغلوب

الزبعسسسسسسريِ: بسسسسسسن اللسسسسسسه عبسسسسسسد الشسسسسسساعر كلسسسسسسه, قسسسسسسال
مثبسسور ميلسسه مسسال ومسسن الغسسسسي سسسنن فسسي الشسسيطان أجسساريِ إذ

بسسن علسي عسن ذلك علمت, ورويِ قوله من التاء برفع بعضهم وقرأ  
لفرعسسون, الخطسساب على التاء بفتح الجمهور قراءة طالب, ولكن أبي
مسسبين سسسحر هسسذا قسسالوا مبصسسرة آَياتنسسا جاءتهم تعالى: {فلما قال كما

ًا أنفسهم واستيقنتها بها وجحدوا َءيسسة, فهسسذا ظلم ًا} ال ممسسا كلسسه وعلسسو
َءيات بالتسع المراد أن على يدل العصسسا مسسن ذكسسره تقدم ما هي إنما ال

والقمسسل والجسسراد والطوفسسان الثمسسرات مسسن ونقسسص والسسسنين واليسسد
وقسسومه, فرعسسون علسسى وبراهيسسن حجسسج فيهسسا والسسدم, السستي والضفادع
السذيِ المختسار الفاعسل ووجسود موسسى صسدق علسى ودلئسل وخوارق
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الوصسسايا هسسذه الحسسديث, فسسإن فسسي ورد كما منها المراد أرسله, وليس

إقامة وبين هذا بين مناسبة وقومه, وأيِ فرعون على حجج فيها ليس
اللسسه عبسسد قبسسل مسسن إل الوهم هذا جاءهم وما ؟ فرعون على البراهين

اليهسسوديين ذينسسك أعلسسم. ولعسسل ينكر, والله ما بعض له سلمة, فإن بن
َءيسسات بالتسسسع السسروايِ علسسى فاشسستبه الكلمسسات العشر عن سأل إنما ال

أعلسسسسسسسسم. ذلسسسسسسسسك, واللسسسسسسسسه فسسسسسسسسي وهسسسسسسسسم فحصسسسسسسسسل
ويزيلهسسم منها يخليهم الرض} أيِ من يستفزهم أن وقوله: {فأراد  

ًا معسسه ومسسن عنها, {فأغرقناه إسسسرائيل لبنسسي بعسسده مسسن وقلنسسا جميعسس
بفتسسح وسسسلم عليه الله صلى لمحمد بشارة هذا الرض} وفي اسكنوا

مكسسة أهسسل فسسإن الهجرة, وكسسذلك قبل نزلت مكية السورة أن مع مكة
ليسسستفزونك كسسادوا تعالى: {وإن قال منها, كما الرسول بإخراج هموا
َءيسستين, ولهسسذا ليخرجوك الرض من مكسسة رسسسوله اللسسه أورث منها} ال

ًا أطلقهسسم ثسسم أهلهسسا القسسولين, وقهسسر أشسسهر علسسى عنسسوة فدخلها حلمسس
ًا, كمسسا بنسسي مسسن يستضسسعفون كسسانوا السسذين القسسوم اللسسه أورث وكرمسس

وأمسسوالهم فرعسسون بلد ومغاربهسسا, وأورثهسسم الرض مشسسارق إسرائيل
إسسسرائيل, بني وأورثناها كذلك قال وكنوزهم, كما وثمارهم وزروعهم

جسساء فسسإذا الرض اسسسكنوا إسسسرائيل لبنسسي بعسسده من {وقلنا ههنا وقال
َءخرة وعد ابسسن وعسسدوكم, قسسال أنتسسم جميعكسسم لفيفسسا} أيِ بكسسم جئنا ال

ًا وقتسسسسسادة ومجاهسسسسسد عبسسسسساس ًا. أيِ والضسسسسسحاك: لفيفسسسسس جميعسسسسس

ّق َءح ْل ِبا َءو ُه **  َءنا ْل َءز ْن ّق َءأ َءح ْل ِبسسا َءل َءو َءز َءمسسآ َءنسس َءك َءو َءنا ْل َءسسس ّ َءأْر ًا ِإل َءبّشسسر ًا ُم ِذير َءنسس * َءو
ًا ُقْرآَنسس ُه َءو َءنسسا ْق َءر ُه َءف َءأ َءر ْقسس َءت َءلسسى ِل ّنسساِس َءع َءى ال َءلسس ْكسسٍث َءع ُه ُم َءنسسا ْل َءنّز ً َءو ِزيل ْنسس  َءت

ًا تعالى يقول   بسسالحق أنه المجيد القرآَن وهو العزيز كتابه عن مخبر
ًا نزل, أيِ أنسسزل بمسسا يشهد الله تعالى: {ولكن قال للحق, كما متضمن

ًا يشهدون} أيِ والملئكة بعلمه أنزله إليك أراد الذيِ الله علم متضمن
نسسزل} أيِ {وبالحق ونهيه. وقوله وأمره أحكامه من عليه يطلعكم أن

ًا محمد يا إليك ونزل ًا محفوظ ول فيه زيد ول بغيره يشب لم محروس
الميسسن القسسوى شسسديد بسسه نسسزل بالحق, فإنه إليك وصل منه, بل نقص

يسسا أرسسسلناك} أيِ العلسسى. وقسسوله: {ومسسا المل فسسي المطسساع المكيسسن
ًا {إل محمد ًا مبشر ًا} مبشر ًا المؤمنين من أطاعك لمن ونذير ونسسذير

الكسسسسسسسسسسسسسسسافرين. مسسسسسسسسسسسسسسسن عصسسسسسسسسسسسسسسساك لمسسسسسسسسسسسسسسسن
ًا   فمعنسساه بسسالتخفيف قسسرأ مسسن قسسراءة فرقنسساه} أمسسا وقوله: {وقرآَن

السدنيا, ثسم السسماء مسن العسزة بيست إلى المحفوظ اللوح من فصلناه
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ًا نزل ًا مفرق وسلم عليه الله صلى الله رسول إلى الوقائع على منجم
عباس ابن وعن عباس ابن عن عكرمة سنة, قاله وعشرين ثلث في

ًا ًا آَيسسة آَيسسة أنزلنسساه بالتشسسديد, أيِ قرأ: فرقناه أنه أيض ًا, مبينسس ومفسسسر
عليهسسم, أيِ وتتلوه الناس لتبلغه الناس} أيِ على قال: {لتقرأه ولهذا

ًا تنسسزيلً} أيِ {ونزلنسساه مهسسل مكسسث} أيِ {علسسى . شسسيء بعسسد شسسيئ

ُقْل ْا **  ُنو ِه آَِم ْو ِب َء َءأ ْا ل َءو ُن ْؤِم َءن ِإّن ُت ِذي ّل ْا ا ُتو َءم ُأو ْلسس ِع ْل ِه ِمسسن ا ِلسس ْب َءذا َءق َءى ِإ َءلسس ْت ُي
ِهْم ْي َءل َءن َءع َءقاِن َءيِخّرو ْذ ًا ِلل َءن ُسّجد ُلو ُقو َءي َءو َءن *   َءحا ْب َءنسسآ ُسسس ّب َءن ِإن َءر ُد َءكسسا ْعسس َءو
َءنسسسا ّب ً َءر ُعسسسول ْف َءم َءن َءل َءيِخسسسّرو َءو َءقسسساِن *   ْذ َءن ِلل ُكسسسو ْب ُهْم َءي ُد ِزيسسس َءي ًا َءو  ُخُشسسسوع

محمسسد {قسسل} يسسا وسسسلم عليسسه اللسسه صلى محمد لنبيه تعالى يقول  
ل أو بسسه {آَمنسسوا العظيم القرآَن هذا من به جئتهم بما الكافرين لهؤلء

ونسسوه اللسسه أنزله نفسه في حق ل, فهو أم به آَمنتم سواء تؤمنوا} أيِ
قسسال: رسسله, ولهسسذا علسسى المنزلة كتبه في الزمان سالف في بذكره

السسذين الكتسساب أهسسل صالحي من قبله} أيِ من العلم أوتوا الذين {إن
عليهسسم} يتلسسى {إذا حرفسسوه ول يبدلوه ولم ويقيمونه بكتابهم تمسكوا

ًا} الوجه أسفل وهو ذقن للذقان} جمع {يخرون القرآَن هذا {سسسجد
ًا وجل عز لله أيِ ً إيسساهم جعله من عليهم به أنعم ما على شكر أن أهل

يقولسسون الكتسساب, ولهسسذا هسسذا عليسسه أنسسزل السسذيِ الرسسسول هسسذا أدركوا
ًا ربنا} أيِ {سبحان ًا تعظيم يخلسسف ل وأنسسه التامسسة قدرته على وتوقير

محمسسد بعثسسة عسسن المتقسسدمين النبياء ألسنة على وعدهم الذيِ الميعاد
ربنسسا وعسسد كسسان إن ربنسسا {سسسبحان قسسالوا ولهسسذا وسلم عليه الله صلى

ًا يبكسسون} أيِ للذقسسان لمفعول}. وقوله: {ويخسسرون عسسز للسسه خضسسوع
ًا وجل ًا وإيمان ًا} ايِ {ويزيدهم ورسوله بكتابه وتصديق ًا خشسسوع إيمانسس

ًا, كما تقسواهم}. وآَتساهم هسدى زادهسسم اهتسسدوا قال: {والسذين وتسليم
علسسى السسسجود عطسسف ل صسسفة على صفة وقوله: {ويخرون} عطف

الشسسسسسسسسسسسسسساعر: قسسسسسسسسسسسسسسال السسسسسسسسسسسسسسسجود, كمسسسسسسسسسسسسسسا
المزدحسسسم فسسسي الكتيبسسسة الهمسسساموليث وابسسسن القسسسرم الملسسسك إلسسسى

(

ُقسسِل ْا **  ُعسسو ْد َءه ا ّلسس ِو ال ْا َءأ ُعسسو ْد َءن ا َءمـَسس ًا الّرْح ّيسس ْا ّمسسا َءأ ُعو ْد َءلسسُه َءتسس َءء َءف َءمآ الْسسس
َءى َءن ْلُحْس َء ا َءهْر َءول َءك َءتْج ِت َء َءصسسل َء ِب ِفْت َءول َءخسسا َءهسسا ُت َءتسسِغ ِب ْب َءن َءوا ْيسس َءك َءب ِلسس ً َءذ ِبيل * َءسسس
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ُقِل ُد َءو َءحْم ْل ِه ا ّل ِذيِ ِل ّل ْذ َءلْم ا ّتِخ ًا َءي َءلد َءلم َءو ُكْن َءو ِريٌك ّلُه َءي ْلِك ِفي َءش ْلُم َءلسسْم ا َءو

ُكسسسسسسسْن ِلسسسسسسسّي ّلسسسسسسسُه َءي َءن َءو ّذّل ّمسسسسسسس ُه السسسسسسس ّبسسسسسسسْر َءك ًا َءو ِبيسسسسسسسر ْك  َءت
الرحمة صفة المنكرين المشركين لهؤلء محمد يا تعالى: قل يقول  

ادعسسوا أو اللسسه {ادعسسوا بسسالرحمن تسسسميته من وجل, المانعين عز لله
ًاما الرحمن ّي له دعائكم بين فرق ل الحسنى} أيِ السماء فله تدعوا أ

قسسال الحسسسنى, كمسسا السسسماء ذو الرحمسسن, فسسإنه باسسسم أو الله باسم
الرحمسسن هو والشهادة الغيب عالم هو إل إله ل الذيِ الله تعالى: {هو

السموات في ما له يسبح الحسنى السماء له س قال أن إلى س الرحيم
َءيسسة, وقسسد ً أن مكحسسول روى والرض} ال سسسمع المشسسركين مسسن رجل

يسسا رحمسسن سسسجوده: «يسسا فسسي يقسسول وهو وسلم عليه الله صلى النبي
ًا يدعو أنه يزعم رحيم» فقال: إنه اللسسه اثنين, فسسأنزل يدعو وهو واحد

َءيسسسة, وكسسسذا هسسسذه جريسسسر. ابسسسن عبسسساس, رواهمسسسا ابسسسن عسسسن رويِ ال
َءية تجهر وقوله: {ول   هشسيم, أحمسسد: حسدثنا المام قال بصلتك} ال

َءية هذه قال: نزلت عباس ابن عن جبير بن سعيد عن بشر أبو حدثنا ال
ٍر وسلم عليه الله صلى الله ورسول بصسسلتك تجهسسر بمكسسة, {ول متسسوا

بالقرآَن, فلما صوته رفع بأصحابه صلى إذا بها} قال: كان تخافت ول
بسسه, جسساء ومسسن أنزلسسه مسسن وسسسبوا القرآَن سبوا المشركون ذلك سمع

تجهسسر وسسسلم: {ول عليسسه اللسسه صسسلى لنسسبيه تعسسالى اللسسه قسسال: فقسسال
{ول القسسرآَن فيسسسبون المشسسركون فيسسسمع بقراءتسسك بصسسلتك} أيِ

عنسسك يأخسسذوه حسستى القسسرآَن تسسسمعهم أصسسحابك, فل بها} عن تخافت
بشسسر أبسسي حسسديث من الصحيحين في سبيل} أخرجاه ذلك بين {وابتغ
عبسساس, وزاد: فلمسسا ابسسن عسسن الضسسحاك رواه به, وكذا إياس بن جعفر

شسسسساء. ذلسسسسك أيِ يفعسسسسل ذلسسسسك سسسسسقط المدينسسسسة إلسسسسى هسسسساجر
عسسن عكرمسسة عن الحصين بن داود إسحاق: حدثني بن محمد وقال  
ان عباس ابن ه رسسول قسال: ك لم عليسه اللسه صسلى الل جهسر إذا وس

إذا الرجسل منه, وكان يسمعوا أن وأبوا عنه تفرقوا وهويصلي بالقرآَن
وهو يتلو ما بعض وسلم عليه الله صلى الله رسول من يسمع أن أراد

ًا دونهم السمع استرق يصلي أنسسه عرفوا قد أنهم رأى منهم, فإذا فرق
اللسسه صسسلى صسسوته خفسسض يسمع, فسسإن فلم أذاهم خشية ذهب يستمع

ًا, فسسأنزل قراءتسه من يستمعون الذين يسمع لم وسلم عليه اللسه شسسيئ
مسسن يسسسمع بهسسا} فل تخافت {ول عنك بصلتك} فيتفرقوا تجهر {ول
مسسا بعسسض إلسسى يرعسسويِ فلعلسسه منهسسم ذلك يسترق ممن يسمع أن أراد

والحسن عكرمة قال سبيل} وهكذا ذلك بين به, {وابتغ فينتفع يسمع
َءية هذه وقتادة: نزلت البصريِ شعبة الصلة, وقال في القراءة في ال
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لسسم مسسسعود ابسسن عسسن هلل بن السود عن سليم أبي بن الشعث عن

أذنيسسسسسسسسسسسسه. أسسسسسسسسسسسسسمع مسسسسسسسسسسسسن بهسسسسسسسسسسسسا يخسسسسسسسسسسسسافت
علقمة بن سلمى عن علية ابن يعقوب, حدثنا جرير: حدثنا ابن قال  

خفسسض فقرأ صلى إذا كان بكر أبا أن قال: نبئت سيرين بن محمد عن
قال: ؟ هذا تصنع بكر: لم لبي صوته, فقيل يرفع كان عمر وأن صوته
لعمسسر: حاجتي, فقيل: أحسسسنت. وقيسسل علم وقد وجل عز ربي أناجي

الوسنان, قيل: أحسنت, وأوقظ الشيطان أطرد: قال ؟ هذا تصنع لم
سسسبيل} ذلسسك بيسسن وابتسسغ بها تخافت ول بصلتك تجهر {ول نزلت فلما
ًا, وقيل بكر: ارفع لبي قيل ًا, وقال لعمر: اخفض شيئ بسسن أشعث شيئ

روى السسدعاء, وهكسسذا فسسي عبسساس: نزلسست ابسسن عسسن عكرمة عن سوار
اللسسه رضسسي عائشسسة عسسن أبيسسه عن عروة بن هشام عن ومالك الثوريِ

وأبسسو جسسبير بسسن وسسسعيد مجاهسسد قسسال الدعاء, وكذا في نزلت أنها عنها
عيسساش ابسسن عسسن الثسسوريِ الزبيسسر. وقسسال بسسن وعسسروة ومكحول عياض

إذا تميسسم بنسسي مسسن أعرابسسي قال: كان شداد بن الله عبد عن العامريِ
ً ارزقنسسا قسسال: «اللهسسم وسسسلم عليسسه الله صلى النبي سلم ًا» إبل وولسسد

َءيسسة هسسذه قسسال: فنزلسست بهسسا}. تخسسافت ول بصسسلتك تجهسسر {ول ال
غياث بن حفص السائب, حدثنا أبو جرير: حدثنا ابن آَخر) قال قول( 

هسسذه عنها: نزلسست الله رضي عائشة عن أبيه عن عروة بن هشام عن
َءية حفسسص قسسال بها}, وبه تخافت ول بصلتك تجهر {ول التشهد في ال

.مثلسسسسه سسسسسيرين بسسسسن محمسسسسد عسسسسن سسسسسوار بسسسسن أشسسسسعث عسسسسن
{ول قسسوله فسسي عبسساس ابسسن عن طلحة أبي بن علي آَخر) قال قول( 

تسسدعها ول للنسساس مسسراءاة تصل بها} قال: ل تخافت ول بصلتك تجهر
{ول البصسسريِ الحسسن عسسن منصسور عسن الثوريِ الناس. وقال مخافة
وتسسسيء علنيتهسسا تحسسسن بهسسا} قسسال: ل تخسسافت ول بصسسلتك تجهسسر

بسه, وهشسيم الحسسن عسن معمر عن الرزاق عبد رواه سريرتها, وكذا
كسسسسذلك. عنسسسسه قتسسسسادة عسسسسن بسسسسه, وسسسسسعيد عنسسسسه عسسسسوف عسسسسن

بين قوله: {وابتغ في أسلم بن زيد بن الرحمن عبد آَخر) قال قول(  
بسسالحرف, أحسسدهم يجهسسر ثسسم يخسسافتون الكتسساب سبيل} قال: أهل ذلك

هسسؤلء, يصسسيح كمسسا يصيح أن وراءه, فنهاه به هم ويصيحون به فيصيح
السسذيِ ذلسسك بيسسن الذيِ السبيل كان القوم, ثم يخافت كما يخافت وأن

الصسسسسسسسسسسسسلة. مسسسسسسسسسسسسن جبريسسسسسسسسسسسسل لسسسسسسسسسسسسه سسسسسسسسسسسسسن
ًا} لما يتخذ لم الذيِ لله الحمد وقوله: {وقل   لنفسه تعالى أثبت ولد

فقسسال: {وقسسل النقسسائض عسسن نفسسسه نسسزه الحسسسنى السسسماء الكريمة
ًا يتخذ لن الذيِ لله الحمد هسسو الملك} بسسل في شريك له يكن ولم ولد
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ًا له يكن ولم يولد ولم يلد لم الذيِ الصمد الحد الله {ولسسم أحسسد كفسسو
ولسسي لسسه يكون أن إلى فيحتاج بذليل ليس الذل} أيِ من ولي له يكن

لسسه, شسسريك ل وحسسده الشسسياء خسسالق تعسسالى هسسو مشير, بل أو وزير أو
قسسوله: {ولسسم فسسي مجاهسسد له. قسسال شريك ل وحده ومقدرها ومدبرها

ًد يحسسالف السسذل} لسم مسسن ولي يكن {وكسسبره أحسسد نصسسر يبتسسغ ولسسم أحسس
ًا} أى ّله عظمه تكبير ًا المعتدون الظالمون يقول عما وأج ًا. علسسو كسسبير

عن صخر أبو وهب, أخبرني ابن يونس, أنبأنا جرير: حدثني ابن قال  
َءية هذه في يقول كان أنه القرظي يتخسسذ لسسم الذيِ لله الحمد {وقل ال

َءية, قال ًا} ال ًا, وقسسالت الله اتخذ يقولون والنصارى اليهود إن ولد ولسسد
ًا إل لك شريك ل العرب: لبيك وقسسال ملسسك ومسسا تملكسسه لسسك هسسو شريك

َءيسسة هسسذه اللسسه لسسذل, فسسأنزل اللسسه أوليسساء والمجوس: لسسول الصابئون ال
ًا يتخذ لم الذيِ لله الحمد {وقل الملسسك فسسي شسسريك لسسه يكسسن ولم ولد

ًا} وقسسال وكسسبره الذل من ولي له يكن ولم ًا: حسسدثنا تكسسبير بشسسر, أيضسس
عليسسه اللسه صسلى النسبي أن لنسسا ذكر قتادة عن سعيد يزيد, حدثنا حدثنا
َءية هذه أهله يعلم كان وسلم َءية, يتخذ لم الذيِ لله {الحمد ال ًا} ال ولد

اللسسه رسسسول أن حسسديث فسسي جسساء وقد والكبير. قلت أهله من الصغير
َءية هذه سمى وسلم عليه الله صلى َءثسسار بعض العز, وفي آَية ال أنهسسا ال

أعلسسم. آَفسسة, واللسسه أو سسسرق فيصسسيبه ليلسسة فسسي بيسست فسسي قرئسست مسسا
حرب البصريِ, حدثنا سيحان بن بشر يعلى: حدثنا أبو الحافظ وقال  

كعسسب بسسن محمسسد عسسن الزبيسسديِ عبيسسدة بسسن موسسسى ميمون, حدثنا بن
عليسسه الله صلى الله ورسول أنا قال: خرجت هريرة أبي عن القرظي

الهيئسسة رث رجسسل علسسى يسسده, فسسأتى فسسي يديِ يديِ, أو في ويده وسلم
رسسسول يسسا والضر ؟» قال: السقم أرى ما بك بلغ ما فلن فقال: «أيِ

؟» قسسال: ل, والضر السقم عنك تذهب كلمات أعلمك الله, قال: «أل
ًا معسسك شسسهدت أن بهسسا يسسسرني قال: ما ًا, قسسال: فضسسحك أو بسسدر أحسسد
وأهسسل بسسدر أهل يدرك وقال: «وهل وسلم عليه الله صلى الله رسول

اللسسه رسسسول هريرة: يسسا أبو ؟» قال: فقال القانع الفقير يدرك ما أحد
ل السسذيِ الحسسي علسسى تسسوكلت هريسسرة أبسسا يا فعلمني, قال: «فقل إيايِ

ًا, ولم يتخذ لم الذيِ لله يموت, الحمد الملسسك, فسسي شريك له يكن ولد
ًا» قسسال: فسسأتى الذل, وكبره من ولي له يكن ولم رسسسول علسسي تكسسبير
رسسسول يسسا «مهيم» قال: قلسست لي قال: فقال حالي حسنت وقد الله
متنه ضعيف, وفي علمتني», إسناده التي الكلمات أقول أزل لم الله

والمنسسة. الحمسسد للسسه سسسبحان. و سورة تفسير أعلم. آَخر نكارة, والله
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الكهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسف سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسورة

مكيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة وهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسي
َءيات والعشر فضلها في ورد ما ذكر( عصسسمة وأنها وآَخرها أولها من ال

)السسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسدجال مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسن
أبسسي عسسن شسسعبة جعفسسر, حسسدثنا بسسن محمسسد أحمد: حدثنا المام قال  

دابسسة, السسدار وفي الكهف رجل يقول: قرأ البراء قال: سمعت إسحاق
للنبي ذلك غشيته, فذكر قد سحابة أو ضبابة فإذا تنفر, فنظر فجعلت

عنسسد تنسسزل السسسكينة فلن, فإنهسسا فقال: «اقسسرأ وسلم عليه الله صلى
شسسعبة حسسديث مسسن الصحيحين في للقرآَن» أخرجاه تنزلت أو القرآَن

فسسي تقسسدم كمسسا الحضير بن أسيد هو يتلوها كان الذيِ الرجل به, وهذا
بن هشام يزيد, أخبرنا أحمد: حدثنا المام البقرة. وقال سورة تفسير
طلحسسة أبسسي بسسن معدان الجعد, عن أبي بن سالم عن قتادة عن يحيى

حفسسظ قسسال: «مسسن وسسسلم عليه الله صلى النبي الدرداء, عن أبي عن
مسسسلم السسدجال» رواه مسسن عصسسم الكهسسف سورة أول من آَيات عشر
الترمسسذيِ بسسه, ولفسسظ قتسسادة حديث من والترمذيِ والنسائي داود وأبو

صسسحيح. الكهسسف» وقسسال: حسسسن أول مسسن آَيسسات ثلث حفسسظ «مسسن
عسسن شسسعبة حجاج, حسسدثنا أحمد: حدثنا المام قال أخرى) س طريق(  

أبسسي عسسن معسسدان عسسن يحسسدث الجعسسد أبسسي بسسن سسسالم قتادة, سسسمعت
العشسسر قسسرأ قسسال: «مسسن وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى النبي الدرداء, عن

ًا أن الدجال» فيحتمل فتنة من عصم الكهف سورة من الواخر سالم
حسسسين, حسسدثنا أحمد: حدثنا وقال. الدرداء أبي ومن ثوبان من سمعه

الجهنسسي, أنسسس بسسن معسساذ بن سهل عن فايد بن زبان لهيعة, حدثنا ابن
أول قرأ قال: «من أنه وسلم عليه الله صلى الله رسول عن أبيه عن

ًا له وآَخرها, كانت الكهف سورة قرأها رأسه, ومن إلى قدمه من نور
ًا لسسه كانت كلها ولسسم أحمسسد بسسه والرض» انفسسرد السسسماء بيسسن مسسا نسسور

لسسه بإسسسناد تفسسسيره فسسي مردويسسه بن بكر أبو الحافظ يخرجوه, وروى
قسسال: عمسسر ابن عن نافع مريم, عن أبي بن سعيد بن خالد عن غريب

فسسي الكهسسف سسسورة قرأ وسلم: «من عليه الله صلى الله رسول قال
لسسه يضيء السماء عنان إلى قدمه تحت من نور له سطع الجمعة يوم
نظسسر, رفعه في الحديث الجمعتين» وهذا بين ما له وغفر القيامة يوم

الوقسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسف. أحسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسواله وأحسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسن
بشسسير بن هشيم عن سننه في منصور بن سعيد المام روى وهكذا  
سسسعيد أبسسي عسسن عبسساد بسسن قيسسس عسسن مجلسسز أبسسي عن هاشم أبي عن

651



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
الجمعسسة يسسوم الكهسسف سورة قرأ قال: من أنه عنه الله رضي الخدريِ

ًا, وكسسذا وقع العتيق. هكذا البيت وبين بينه ما النور من له أضاء موقوف
وقسسد الخسسدريِ سسسعيد أبسسي حسسديث مسسن به هاشم أبي عن الثوريِ رواه

المؤمسسل, حسسدثنا بسسن محمد بكر أبي عن مستدركه في الحاكم أخرجه
هشسسيم, حمسساد, حسسدثنا بسسن نعيسسم الشعراني, حسسدثنا محمد بن الفضيل

عسسن سعيد أبي عباد, عن بن قيس عن مجلز أبي عن هاشم أبو حدثنا
يوم في الكهف سورة قرأ قال: «من أنه وسلم عليه الله صلى النبي

حديث قال: هذا الجمعتين» ثم وبين بينه ما النور من له أضاء الجمعة
في البيهقي بكر أبو الحافظ رواه يخرجاه, وهكذا السناد, ولم صحيح
شسسعبة عسسن كسسثير بسسن يحيى البيهقي: ورواه قال الحاكم, ثم عن سننه
قسسال: «مسسن وسسسلم عليسسه اللسسه صلى النبي أن بإسناده هاشم أبي عن
ًا لسسه نزلسست, كسسانت كمسسا الكهسسف سورة قرأ القيامسسة» وفسسي يسسوم نسسور

مصسسعب بسسن اللسسه عبسسد حديث من المقدسي الضياء للحافظ المختارة
أبيسسه عسسن الحسسسين بسسن علي الجهني, عن خالد بن زيد بن منظور عن
ًا: من علي عن معصسسوم الجمعسسة, فهسسو يوم الكهف سورة قرأ مرفوع

منسسه. عصسسم السسدجال خسسرج فتنسسة, وإن كسسل مسسن أيسسام ثمانيسسة إلسسى

ِم  ِه ِبْسسسسسسسسسسسس ّلسسسسسسسسسسس ِم الّرْحمـَسسسسسسسسسسسِن ال  الّرِحيسسسسسسسسسسس

ُد َءحْم ْل ِه ** ا ّل ِذيِ ِل ّل َءل ا َءز ْن َءى َءأ َءل ِه َءع ِد ْبسس َءب َءع َءتسسا ِك ْل َءلسسْم ا َءعسسل َءو َءجسسا ّلسسُه َءيْج َءو * ِع
ًا ّيم َءر َءق ِذ ْن ُي ًا ّل ْأس ًا َءب ِديد ْنُه ّمسسن َءشسس ُد َءر ّلسس َءبّشسس ُي َءن َءو ِني ْؤِم ْلُمسس َءن ا ِذي ّلسس َءن ا ُلسسو َءم ْع َءي

َءحاِت ِل ُهْم َءأّن الّصا ًا َءل ًا َءأْجسسر َءسسسن َءن َءح ِثي ِك ِه *  ّمسسا ًا ِفيسس َءبسسد َءر*   َءأ ِذ ْنسس ُي َءن َءو ِذي ّلسس ا
ْا ُلو َءذ َءقا َءخ ّت ّلُه ا ًا ال َءلد ُهْم *  ّما َءو ِه َءل ٍم ِمسسْن ِب ْلسس َء ِع ِهْم َءول ِئ َءبسسا َء َءرْت ل ُبسس َءمسسًة َءك ِل َءك

ِهْم ِمسسسسسسسسسْن َءتْخسسسسسسسسسُرُج ِه َءوا ْفسسسسسسسسس َءن ِإن َءأ ُلسسسسسسسسسو ُقو ّ َءي ًا ِإل ِذب  َءكسسسسسسسس
عنسسد المقدسسسة نفسسسه يحمسسد تعالى أنه التفسير أول في تقدم قد   

فسسي الحمسسد حال, وله كل على المحمود وخواتمها, فإنه المور فواتح
َءخرة, ولهسسذا الولى علسسى العزيسسز كتسسابه إنزالسسه علسسى نفسسسه حمسسد وال
نعمسسة أعظسسم عليسسه, فسسإنه وسسسلمه الله صلوات محمد الكريم رسوله
النسسور إلسسى الظلمسسات مسسن به أخرجهم إذ الرض أهل على الله أنعمها
ًا جعلسسه حيث ًا كتابسس إلسسى يهسسديِ زيسسغ, بسسل ول فيسسه اعوجسساج ل مسسستقيم

ًا مستقيم صراط ًا واضح ًا بين ًا جلي ًا نذير للمسسؤمنين, للكسسافرين, بشسسير
ًا} أيِ له يجعل قال: {ولم ولهذا ًا فيه يجعل لم عوج ميلً, ول اعوجاجسس

ً جعله بل ًا معتدل ًا} أيِ ولهذا مستقيم {لينسسذر مسسستقيما قسسال: {قيمسس
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ًا ًا بأس ًا ينذره به يؤمن ولم وكذبه خالفه لمن لدنه} أيِ من شديد بأس

ًا مسسن لدنه} أيِ {من الخرى في وآَجلة الدنيا في عاجلة عقوبة شديد
{ويبشسسر أحسسد وثسساقه يوثسسق أحسسد, ول عسسذابه يعسسذب ل السسذيِ اللسسه عند

{أن الصالح بالعمل إيمانهم صدقوا الذين القرآَن بهذا المؤمنين} أيِ
ًا لهم ًا} أيِ أجر ثسسوابهم فيه} في {ماكثين جميلة الله عند مثوبة حسن
ًا فيه خالدين الجنة الله, وهو عند ًا} دائم انقضسساء. ول لسسه زوال ل {أبد
ًا} قال الله اتخذ قالوا الذين وقوله: {وينذر   إسحاق: وهسسم ابن ولد

{مسسالهم اللسسه بنات وهم الملئكة نعبد نحن قولهم في العرب مشركو
َءبسسائهم} أيِ {ول وائتفكسسوه افتروه الذيِ القول بهذا علم} أيِ من به ل

كلمتهسسم كسسبرت تقسسديره التمييسسز على كلمة} نصب {كبرت لسلفهم
كلمسسة, كمسسا بكلمتهسسم أعظسسم تقسسديره التعجب كلمًة. وقيل: على هذه

قسسراء بعسسض ذلسسك البصريين, وقسسرأ بعض رجلً, قاله بزيد تقول: أكرم
علسسى شأنك, والمعنسسى وكبر قولك عظم يقال كلمة, كما مكة: كبرت

لفكهسسم, واسسستعظام لمقسسالتهم تبشيع هذا أظهر, فإن الجمهور قراءة
مسسستند لهسسا ليسسس أفسسواههم} أيِ مسسن تخرج كلمة قال: {كبرت ولهذا
قسسال: وافسستراؤهم, ولهسسذا كسسذبهم إل عليها لهم دليل قولهم, ول سوى
هسسذه نسسزول سسسبب إسسسحاق بسسن محمد ذكر كذبا} وقد إل يقولون {إن

منسسذ علينسسا قسسدم مصسسر أهل من شيخ الكريمة, فقال: حدثني السورة
قريسسش قسال: بعثست عبساس ابسسن عسسن عكرمسة عن سنة وأربعين بضع

بالمدينسسة, يهسسود أحبسسار إلسسى معيسسط أبسسي بسسن وعقبة الحارث بن النضر
بقسسوله, وأخسسبروهم صسسفته لهم وصفوا محمد عن لهم: سلوهم فقالوا
النبيسساء, علسسم مسسن عنسسدنا ليسسس مسسا وعنسسدهم الول الكتاب أهل فإنهم

صسسلى اللسه رسسسول عسسن اليهسسود أحبار فسألوا المدينة أتيا حتى فخرجا
أهسسل قسسوله, وقسسال: إنكسسم وبعسسض أمره لهم وسلم, ووصفوا عليه الله

سسسلوه لهم هذا, قال: فقالوا صاحبنا عن لتخبرونا جئناكم وقد التوراة
فرجسسل مرسل, وإل نبي فهو بهن أخبركم بهن, فإن نأمركم ثلث عن

مسسا الول السسدهر فسسي ذهبسسوا فتيسسة عن رأيكم: سلوه فيه فتروا متقول
رجسسل عن وسلوه ؟ عجيب حديث لهم كان قد أمرهم, فإنهم من كان

السسروح عسسن نبؤه, وسسسلوه كان ما ومغاربها الرض مشارق بلغ طواف
فسسإنه يخسسبركم لسسم فسساتبعوه, وإن نسسبي فهسسو بذلك أخبركم فإن ؟ هو ما

حسستى وعقبة النضر لكم, فأقبل بدا ما أمره في فاصنعوا متقول رجل
بينكسسم مسسا بفصسسل جئناكم قد قريش معشر فقال: يا قريش على قدما
بهسسا, فسسأخبروهم أمسسور عن نسأله أن يهود أحبار أمرنا محمد, قد وبين

أخبرنسسا, محمسسد فقسسالوا: يسسا وسسسلم عليه الله صلى الله رسول فجاؤوا
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عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول لهسسم بسسه, فقسسال أمروهسسم عما فسألوه

عنسه فانصسرفوا يسسستثن عنسسه» ولسسم سسألتم عما غدا وسلم: «أخبركم
يحسسدث ل عشرة)ليلة خمس وسلم عليه الله صلى الله رسول ومكث

ًا, ول ذلك في له الله أهسسل أرجف حتى السلم عليه جبرائيل يأتيه وحي
ًا, واليوم محمد وقالوا: وعدنا مكة فيهسسا, أصسسبحنا قد عشرة خمس غد

اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول أحزن وحتى عنه سألناه عما بشيء يخبرنا ل
مكسسة, ثسسم أهسسل بسسه يتكلم ما عليه وشق عنه الوحي مكث وسلم عليه
الكهسسف, أصحاب بسورة وجل عز الله من السلم عليه جبرائيل جاءه
الفتيسسة أمر من عنه سألوه ما وخبر عليهم حزنه على إياه معاتبته فيها

قسسل ؟ السسروح عسسن {ويسألونك وجل عز الله الطواف, وقول والرجل
َءيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة. السسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسروح} ال

َءك ّل َءع َءل َءف ٌع **  َءك َءباِخ َءس ْف َءى ّن َءل ِهْم َءع ِر َءثا ْا ّلْم ِإن آَ ُنو ْؤِم َءذا ُي َءهـَ ِديِث ِب َءح ْل ًا ا َءسسسف َءأ

ّنا ِإ َءنا *   ْل َءع َءلى َءما َءج َءنًة الْرِض َءع َءها ِزي ُهْم ّل َءو ُل ْب َءن ُهم ِل ّي أ
َءسُن َء ً َءأْح َءمل ّنسسا َءع ِإ َءو   *

َءن ُلو َءجسسسسسسسسسساِع َءهسسسسسسسسسسا َءمسسسسسسسسسسا َءل ْي َءل ًا َءع ِعيد ًا َءصسسسسسسسسسس  ُجسسسسسسسسسسُرز
ًا تعالى يقول    حزنسسه فسسي عليه وسلمه الله صلوات لرسوله مسلي
تعسسالى: {فل قسسال كمسسا عنسسه وبعسسدهم اليمان لتركهم المشركين على

عليهسسم} وقسسال: تحسسزن حسسسرات} وقسسال: {ول عليهسسم نفسك تذهب
نفسسسك مهلسسك أيِ مسسؤمنين} بسساخع يكونسسوا ل أن نفسسسك بسساخع {لعلك
لسسم إن آَثسسارهم علسسى نفسسسك باخع قال: {فلعلك عليهم, ولهذا بحزنك
ًا} يقسسول: ل القسسرآَن الحديث} يعني بهذا يؤمنوا نفسسسك تهلسسك {أسسسف

ًا. قال ًا نفسسسك قتادة: قاتل أسف ًا غضسسب مجاهسسد: عليهسسم, وقسسال وحزنسس
ًا, والمعنى اللسسه, رسالة أبلغهم عليهم, بل تأسف ل متقارب, أيِ جزع

نفسسسك تسسذهب عليهسسا, ول يضل فإنما ضل فلنفسه, ومن اهتدى فمن
ًا الدنيا جعل أنه تعالى أخبر حسرات, ثم عليهم بزينسسة مزينة فانية دار

علسسى مسسا جعلنسسا قرار, فقال: {إنسسا دار ل اختبار دار جعلها زائلة, وإنما
نضسسرة أبسسي عن قتادة عملً} قال أحسن أيهم لنبلوهم لها زينة الرض

قسسال: «إن أنسسه وسسسلم عليسسه الله صلى الله رسول عن سعيد أبي عن
تعملسسون, مسساذا فنسساظر فيهسسا مستخلفكم الله خضرة, وإن حلوة الدنيا

فسسي كسسانت إسسسرائيل بنسسي فتنسسة أول النساء, فإن الدنيا, واتقوا فاتقوا
وذهابهسسا وانقضسسائها وفراغهسسا وفنائهسسا بزوالها تعالى أخبر النساء», ثم

ًا عليها ما لجاعلون تعالى: {وإنا وخرابها, فقال ًا} أيِ صعيد وإنسسا جرز
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عليهسسا شسسيء كسسل والدمار, فنجعسسل الخراب إلى الزينة بعد لمصيروها
ًا ًا هالكسسسسسسس ًا صسسسسسسسعيد بسسسسسسسه. ينتفسسسسسسسع ول ينبسسسسسسست ل جسسسسسسسرز

ما لجاعلون تعالى: {وإنا قوله في عباس ابن عن العوفي قال كما  
ًا عليها مجاهد: ويبيد. وقال عليها شيء كل جرزا} يقول: يهلك صعيد

ًا ًا صعيد ًا, وقال جرز شسسجر فيها ليس التي الرض قتادة: الصعيد بلقع
ترى شيء, أل فيها ليس التي الرض زيد: الصعيد ابن نبات, وقال ول

فنخرج الجرز الرض إلى الماء نسوق أنا يروا تعالى: {أولم قوله إلى
ًا به بسسن محمسسد يبصرون} وقسسال أفل وأنفسهم أنعامهم منه تأكل زرع

ًا عليها ما لجاعلون إسحاق: {وإنا ًا} يعنسسي صعيد مسسا وأن الرض جرز
تسمع ما يحزنك ول تأس الله, فل للى المرجع وبائد, وأن لفان عليها

وتسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسرى.

َءأْم َءت **  ْب َءب َءأّن َءحِس َءحا ْهِف َءأْص َءك ْل ِم ا ِقي ْا َءوالّر ُنو َءنا ِمْن َءكا ِت َءيا ًا آَ َءجبسس ْذ َءع ِإ   *
َءوى َءيُة َءأ ْت ِف ْل َءلى ا ْهِف ِإ َءك ْل ْا ا ُلو َءقا َءنآ َءف ّب َءنا َءر ِت َءك ِمن آَ ُدن َءمًة ّل ْء َءرْح ّيى َءه َءنسسا َءو ِمسسْن َءل

َءنا ِر ًا َءأْم َءشد َءنا َءر ْب َءر َءض َءف َءى *   َءلس ِهسْم َءع ِن َءذا ْهسِف ِفسي آَ َءك ْل َءن ا ِني ًا ِسس َءدد ُثسّم َءعس   *
ُهْم َءنسسسسسا ْث َءع َءم َءب َءلسسسسس ْع َءن ّيِ ِل ْيسسسسسِن َءأ َءب َءى الِحْز َءصسسسسس َءمسسسسسا َءأْح ْا ِل ُثسسسسسو ِب ًا َءل َءمسسسسسد  َءأ

سسسبيل علسسى الكهسسف أصسسحاب قصسة عن تعالى الله من إخبار هذا   
يسسا حسبت} يعني فقال: {أم ذلك بعد بسطها والختصار, ثم الجمال

ًا} أيِ آَياتنسسا مسسن كانوا والرقيم الكهف أصحاب {أن محمد ليسسس عجبسس
ًا أمرهسسم والرض السسسموات خلسسق فسسإن وسسسلطاننا قسسدرتنا فسسي عجيبسس

ذلسسك وغير والكواكب والقمر الشمس وتسخير والنهار الليل واختلف
َءيات من يشساء مسسا علسى تعالى, وأنه الله قدرة على الدالة العظيمة ال

ابسسن قسسال الكهف, كما أصحاب أخبار من أعجب شيء يعجزه ول قادر
مسسن كسسانوا والرقيسسم الكهف أصحاب أن حسبت {أم مجاهد عن جريج
ًا} يقسسول: قسسد آَياتنسسا ذلسسك. مسسن أعجسسب هسسو مسسا آَياتنسسا مسسن كسسان عجبسس

الكهسسف أصسسحاب أن حسسسبت {أم عبسساس ابسسن عسسن العسسوفي وقسسال  
ًا} يقول: الذيِ آَياتنا من كانوا والرقيم والسسسنة العلسسم مسسن آَتيتسسك عجب
بسسن محمسسد والرقيسسم, وقسسال الكهف أصحاب شأن من أفضل والكتاب

أصسسحاب شأن من أعجب العباد على حججي من أظهرت إسحاق: ما
إليسسه لجأ الذيِ الجبل, وهو في الغار فهو الكهف والرقيم, وأما الكهف
عبسساس: ابسسن عسسن العوفي فقال الرقيم المذكورون, وأما الفتية هؤلء

وقتسسادة. وقسسال العسسوفي عطيسسة قسسال أيلسسة, وكسسذا مسسن قريسسب واد هسسو
السسواديِ, اسسسم السسواديِ, والرقيسسم فسسي غسسار فهسسو الكهف الضحاك: أما
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السسذيِ السسواديِ بعضسسهم: هسسو بنيانهم, ويقول كان مجاهد: الرقيم وقال

كهفهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم. فيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه
ابسسن عسسن عكرمسسة عن سماك عن الثوريِ الرزاق: أخبرنا عبد وقال  

جريسسج ابن القرية, وقال أنها كعب يزعم الرقيم: كان قوله في عباس
إسسسحاق ابسسن الكهسسف, وقسسال فيسسه الذيِ الجبل عباس: الرقيم ابن عن
ذلسسك قال: اسسسم عباس ابن عن مجاهد عن نجيح أبي بن الله عبد عن

عسسن سسسليمان بسسن وهسب جريسسج: أخسسبرني ابسسن بنجلوس, وقسسال الجبل
حيسزم, الكهسف بنجلوس, واسسم الكهف جبل اسم أن الجبائي شعيب

عسسن سسسماك عسسن إسسسرائيل الرزاق: أنبأنسسا عبد حمران. وقال والكلب
ًا إل أعلمه قال: القرآَن عباس ابن عن عكرمة والرقيسسم. والواه حنانسس

يقول: قسسال عكرمة سمع أنه دينار بن عمرو جريج: أخبرني ابن وقال
أبسي بسن علسي بنيان. وقسال أم كتاب ؟ الرقيم ما أدريِ عباس: ما ابن

جسسبير: الرقيسسم بن سعيد الكتاب. وقال عباس: الرقيم ابن عن طلحة
علسسى وضسسعوه الكهسسف, ثسسم أصسسحاب قصص فيه كتبوا حجارة من لوح

.الكهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسف بسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساب
قرأ: كتاب الكتاب, ثم أسلم: الرقيم بن زيد بن الرحمن عبد وقال  

َءيسسة, وهسسو مسسن الظسساهر هسسو مرقوم. وهذا جريسسر, قسسال: ابسسن اختيسسار ال
قتيسسل, وللمجسسروح للمقتسسول يقسسال مرقسسوم, كمسسا بمعنى فعيل الرقيم

آَتنسسا ربنا فقالوا الكهف إلى الفتية أوى أعلم. وقوله: {إذ جريح, والله
ًا} يخسسبر أمرنا من لنا وهيء رحمة لدنك من أولئسسك عسسن تعسسالى رشسسد

منهسسم فهربسسوا عنسسه يفتنسسوهم لئل قومهم من بدينهم فروا الذين الفتية
دخلسسوا حيسسن قسسومهم, فقسسالوا عسسن ليختفسسوا جبسسل فسسي غار إلى فلجأوا
رحمسسة} لدنك من آَتنا {ربنا بهم ولطفه رحمته تعالى الله من سائلين

لنسسا {وهيء قومنا عن وتسترنا بها ترحمنا رحمة عندك من لنا هب أيِ
ًا} أيِ أمرنا من ًا هذا أمرنا من لنا وقدر رشد عاقبتنسسا اجعسسل أيِ رشسسد

ًا, كما عسساقبته فاجعل قضاء من لنا قضيت «وما الحديث في جاء رشد
ًا» وفي صسسلى الله رسول عن أرطاة بن بسر حديث من المسند رشد

ا, المسور في عاقبتنا أحسن «اللهم يدعو كان أنه وسلم عليه الله كله
َءخسسسسسسسرة». وعسسسسسسسذاب السسسسسسسدنيا خسسسسسسسزيِ مسسسسسسسن وأجرنسسسسسسسا ال

ًا} أيِ سسسنين الكهسسف في آَذانهم على وقوله: {فضربنا   ألقينسسا عسسدد
كسسثيرة, {ثسسم سسسنين فنسساموا الكهسسف إلسسى دخلسسوا حيسسن النسسوم عليهسسم

ليشسستريِ معسسه بسسدراهم أحسسدهم تلك, وخسسرج رقدتهم من بعثناهم} أيِ
ًا بها لهم قسسال: {ثسسم وتفصسسيله, ولهسسذا بيسسانه سيأتي كما يأكلونه طعام
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لبثسسوا لمسسا {أحصسسى فيهسسم المختلفيسسن الحزبين} أيِ أيِ لنعلم بعثناهم

ًا, وقيسسل: غايسسة, فسسإّن ًا} قيسسل: عسسدد الغايسسة, كقسسوله: المسسد أمسسد
         المسسسد علسسسى اسسسستولى إذا الجسسسواد سسسسبق        

(

َءنْحُن ُقّص **  َءك َءن ْي َءل ُهم َءع َءأ َءب ّق ن َءح ْل ُهْم ِبا ّن َءيٌة ِإ ْت ْا ِف ُنو َءم ِهْم آَ ّب َءر ُهْم ِب َءنا ْد ِز ًدى َءو ُه
َءنا ْط َءب َءر َءو َءى *   َءل ِهْم َءع ِب ُلو ْذ ُق ْا ِإ ْا َءقاُمو ُلو َءقا َءنسسا َءف ّب َءواِت َءرّب َءر َءما َءوالْرِض الّسسس

ْا َءلن َءو ُع ْد ِه ِمن ّن ِن ًا ُدو ْد ِإلـَه َءق َءنا ّل ْل ًا ُق ًا ِإذ َءطط ِء َءش ُؤلَ َءهـَ َءنسسا *   ْوُم ْا َءق ْذو َءخسس ّت ا
ِه ِمن ِن َءهًة ُدو ِل َء آَ ْول َءن ّل ُتو ْأ ِهم َءي ْي َءل َءطاٍن َءع ْل ّيٍن ِبُس َءمْن َءب َءلُم َءف ْظ َءى ِمّمِن َءأ َءر َءتسس ْف ا

َءلى ِه َءع ّل ًا ال ِذب ِذ َءكسس ِإ َءو ُهْم *   ُتُمسسو ْل َءز َءت ْع َءمسسا ا َءن َءو ُدو ُبسس ْع ّ َءي َءه َءإل ّلسس ُووا ال ْأ َءلسسى َءفسس ِإ
ْهِف َءك ْل ْنُشْر ا ُكْم َءي ُكم َءل ّب ِه ّمن َءر ِت َءم ْء ّرْح ّيى َءه ُي ُكسسْم َءو ُكسسْم ّمسسْن َءل ِر ًا َءأْم َءفقسس  ّمْر

فتيسة أنهسسم تعسسالى وشرحها, فسذكر القصة بسط في شرع ههنا من  
قسسد السسذين الشيوخا من للسبيل وأهدى للحق أقبل الشباب, وهم وهم
للسه المسسستجيبين أكسسثر كسسان الباطسسل, ولهسسذا ديسسن في وانغمسوا عتوا

ًا, وأمسسا وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى ولرسوله تعالى مسسن المشسسايخ شسسباب
القليسسل. وهكسسذا إل منهسسم يسلم ولم دينهم على بقوا قريش, فعامتهم

ًا, وقسسال فتية كانوا أنهم الكهف أصحاب عن تعالى أخبر مجاهسسد: شباب
اللسسه الحلسسق, فسسألهمهم يعنسسي القرطة بعضهم آَذان في كان أنه بلغني

بالوحدانيسسة, لسسه اعسسترفوا أيِ بربهسسم تقسسواهم, فسسآمنوا وآَتسساهم رشدهم
َءيسسة بهذه هدى} استدل {وزدناهم هو إل إله ل أنه وشهدوا وأمثالهسسا ال

اليمسسان زيسسادة إلسسى ذهسسب ممن وغيره كالبخاريِ الئمة من واحد غير
هسسدى} كمسسا تعالى: {وزدنسساهم قال وينقص, ولهذا يزيد وأنه وتفاضله

السسذين {فأما تقواهم} وقال وآَتاهم هدى زادهم اهتدوا قال: {والذين
ًا فزادتهم آَمنوا ًا يستبشرون} وقسسال: {ليسسزدادوا وهم إيمان مسسع إيمانسس

َءيات من ذلك غير إيمانهم} إلى أنهسسم ذكسسر ذلسسك. وقسسد علسسى الدالسسة ال
أنهسسم أعلسسم, والظسساهر مريم, فالله بن عيسى المسيح دين على كانوا
النصسسرانية ديسسن علسسى كانوا لو بالكلية, فإنهم النصرانية ملة قبل كانوا

لهسسم, وقسسد لمبسساينتهم وأمرهسسم خسسبرهم بحفسسظ اليهود أحبار اعتنى لما
ًا أن عبسساس ابسسن عسسن تقدم بالمدينسسة اليهسسود أحبسسار إلسسى بعثسسوا قريشسس

وسسسلم, عليسسه الله صلى الله رسول بها يمتحنون أشياء منهم يطلبون
القرنيسسن, وعسسن ذيِ خبر هؤلء, وعن خبر عن يسألوه أن إليهم فبعثوا

وأنسسه الكتاب أهل كتب في محفوظ أمر هذا أن على هذا الروح, فدل
أعلسسسسسسسم. النصسسسسسسسرانية, واللسسسسسسسه ديسسسسسسسن علسسسسسسسى متقسسسسسسسدم
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السسسموات رب ربنسسا فقسسالوا قسساموا إذ قلسسوبهم على {وربطنا وقوله  

ومسسدينتهم قسسومهم مخالفسسة علسسى تعسسالى: وصسسبرناهم والرض} يقول
ذكسسر والنعمة, فإنه والسعادة الرغيد العيش من فيه كانوا ما ومفارقة

أبنسساء مسسن كسسانوا أنهسسم والخلسسف السسسلف من المفسرين من واحد غير
ًا خرجسسوا وسادتهم, وأنهم الروم ملوك قسسومهم أعيسساد بعسسض فسسي يومسس
البلسسد, وكسسانوا ظسساهر فسسي فيسسه يجتمعسسون السنة في مجتمع لهم وكان

عنيسسد جبار ملك لهم لها, وكان والطواغيت, ويذبحون الصنام يعبدون
ويسسدعوهم عليسسه ويحثهسسم بسسذلك الناس يأمر دقيانوس,. وكان له يقال

آَبسسائهم مسسع الفتية هؤلء ذلك, وخرج لمجتمعهم الناس خرج إليه, فلما
هسسذا أن بصيرتهم, عرفوا بعين قومهم يصنع ما إلى وقومهم, ونظروا

الله إل ينبغي ل لها والذبح لصنامهم السجود من قومهم يصنعه الذيِ
مسسن يتخلسسص منهسسم واحسسد كسسل والرض, فجعسسل السسسموات خلق الذيِ
منهسسم جلسسس مسسن أول ناحيسسة, فكسسان عنهسسم ويتبرز منهم وينحاز قومه
َءخر فجاء شجرة ظل تحت أحدهم, جلس وحده عنسسده, إليها فجلس ال
َءخر وجاء َءخر إليهما, وجاء فجلس ال َءخر إليهم, وجاء فجلس ال وجاء ال

َءخر, ول َءخسسر, وإنمسسا منهم واحد يعرف ال جمسسع السسذيِ هنسساك جمعهسسم ال
اليمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسان. علسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسى قلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسوبهم

ًا البخاريِ رواه الذين الحديث في جاء كما   بن يحيى حديث من تعليق
اللسسه رسسسول قالت: قسسال عنها الله رضي عائشة عن عمرة عن سعيد
ائتلسسف منها تعارف مجندة, فما جنود وسلم: «الرواح عليه الله صلى

سسسهيل حديث من صحيحه في مسلم اختلف» وأخرجه منها تناكر وما
وسسسلم, والنسساس عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول عسسن هريسسرة أبي عن

ما يكتم منهم أحد كل جعل أنه الضم, والغرض علة يقولون: الجنسية
ًا أصسسحابه عسسن عليه هو قسسال حسستى مثلسسه أنهسسم يسسدريِ منهسسم, ول خوفسس

وأفردكسسم قسسومكم مسسن أخرجكسسم مسسا إنه قوم يا والله أحدهم: تعلمون
أنسسا آَخسسر: أمسسا بسسأمره, فقسسال منكسسم واحد كل شيء, فليظهر إل عنهم
السسذيِ باطسسل, وإنمسسا أنسسه فعرفسست عليسسه قسسومي مسسا رأيسست واللسسه فإني

خلسسق السسذيِ اللسسه هسسو شسسيء بسسه يشسسرك ول وحسسده يعبسسد أن يسسستحق
َءخر: وأنا بينهما, وقال وما والرض السموات كسسذلك, لسسي وقع والله ال

َءخر وقال ًا واحدة, فصسساروا كلمة على كلهم توافقوا كذلك, حتى ال يسسد
ًا لهم صدق, فاتخذوا واحدة, وإخوان فيسسه, فعسسرف اللسسه يعبدون معبد

يسسديه بيسسن فاستحضسسرهم ملكهسسم إلسسى بسسأمرهم فوشسسوا قسسومهم بهسسم
عسسز الله إلى ودعوه بالحق عليه, فأجابوه هم وما أمرهم عن فسألهم

قسساموا إذ قلسسوبهم على بقوله: {وربطنا عنهم تعالى أخبر وجل, ولهذا
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ًا} ولن دونه من ندعو لن والرض السموات رب ربنا فقالوا لنفسسي إله
ًا, لنا هذا منا يقع ل أيِ التأبيد قسسال باطلً, ولهذا لكان ذلك فعلنا لو أبد

ًا قلنا عنهم: {لقد ًا} أيِ إذ ً شطط ًا باطل اتخسسذوا قومنسسا {هؤلء وبهتان
علسسى أقسساموا هل بيسسن} أيِ بسسسلطان عليهسسم يسسأتون لول آَلهة دونه من

ً إليه ذهبوا ما صحة ًا دليل ًا واضسح افسترى ممسن أظلسم {فمسن صسحيح
ًا} يقولون: بل الله على ذلسسك, قسسولهم فسسي كسساذبون ظسسالمون هم كذب

وتهسسددهم عليهسم أبسسى بسالله اليمسان إلسى دعسسوه لما ملكهم إن فيقال
قومهم, زينة من عليهم كان الذيِ عنهم لباسهم بنزع وتوعدهم, وأمر

كسانوا السسذيِ دينهسسم عسسن يرجعسسون لعلهسم أمرهسم في لينظروا وأجلهم
توصسسلوا النظسسرة تلسسك فسسي بهم, فإنهم الله لطف من هذا عليه, وكان

عنسسد المشسسروع هسسو الفتنسسة, وهسسذا من بدينهم والفرار منه الهرب إلى
ًا منهم العبد يفر أن الناس في الفتن وقوع جسساء دينسسه, كمسسا على خوف

ًا أحدكم مال خير يكون أن «يوشك الحديث في شسسعف بهسسا يتبسسع غنمسس
تشسسرع الحسسال هسسذه الفتن» ففي من بدينه يفر القطر ومواقع الجبال
تسسرك مسسن بهسسا يفسسوت عسسداها, لمسسا فيمسسا تشسسرع ول النسساس عن العزلة

مسن والهسرب السذهاب علسى عزمهسم وقسع والجمسع, فلمسا الجماعسات
قوله: {وإذ في بذلك عنهم وأخبر ذلك لهم تعالى الله قومهم, واختار

وخسسالفتموهم فسسارقتموهم وإذ اللسسه} أيِ إل يعبسسدون ومسسا اعتزلتموهم
ًا الله, ففارقوهم غير عبادتهم في بأديانكم إلسسى بأبدانكم, {فأووا أيض
يستركم رحمة عليكم يبسط رحمته} أيِ من ربكم لكم ينشر الكهف

ًا} فيسسه أنتسسم أمركم} السسذيِ من لكم {ويهيىء قومكم من بها {مرفقسس
ًا أيِ ًا خرجوا ذلك به, فعند ترتفقون أمر إليسسه, فسسأووا الكهف إلى ِهراب

لسسم أنسسه الملسسك, فيقسسال وتطلبهسسم أظهرهسسم بيسسن من قومهم ففقدهم
ّيه فعسسل كما خبرهم عليه الله وعمى بهم يظفر اللسسه صسسلى محمسسد بنسسب
المشركون ثور, وجاء غار إلى لجآ حين الصديق وسلم, وصاحبه عليه
عليسسه, وعنسسدها يمرون أنهم مع إليه يهتدوا فلم الطلب في قريش من
قوله: يسسا في الصديق جزع رأى حين وسلم عليه الله صلى النبي قال

لبصرنا, فقسسال: «يسسا قدميه موضع إلى نظر أحدهم أن لو الله رسول
تنصسسروه تعسسالى: {إل قسسال ؟» وقسسد ثالثهما الله باثنين ظنك ما بكر أبا

إذ الغسسار فسسي همسسا إذ اثنيسسن ثاني كفروا الذين أخرجه اللهإذ نصره فقد
وأيسسده عليسسه سسسكنيته اللسسه فسسأنزل معنا الله إن تحزن ل لصاحبه يقول
هسسي اللسسه وكلمسسة السسسفلى كفسسروا السسذين كلمة وجعل تروها لم بجنود
وأعظسسم وأجسسل أشسسرف الغسسار هسسذا حكيسسم} فقصسسة عزيسسز والله العليا

بهسسم ظفسسروا قسسومهم قيل: إن الكهف, وقد أصحاب قصة من وأعجب
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مسن منهسم نريسد دخلسوه, فقسالوا: ماكنسا السذيِ الغار باب على ووقفوا
عليهسسم بسسابه بسسردم الملسسك بأنفسسسهم, فسسأمر فعلسسوا ممسسا أكسسثر العقوبة
اللسسه أعلسسم, فسسإن نظسسر, واللسسه هسسذا ذلك, وفي ففعلوا مكانهم ليهلكوا
ًا, كما بكرة الكهف في عليهم تدخل الشمس أن أخبر قد تعالى وعشي

تعسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسالى:) قسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسال

َءرى َءتسس َءو َءس **  َءذا الّشسسْم َءعسست ِإ َءل َءوُر َءط َءزا ِهسسْم َءعسسن ّتسس ِف ْه َءت َءك َءيِميسسِن َءذا ْل َءذا ا ِإ َءو
َءبت َءر ُهْم َءغ ِرُض ْق َءت ّت َءماِل َءذا ُهْم الّش ٍة ِفي َءو َءو ْنُه َءفْج َءك ّم ِل َءيسساِت ِمسسْن َءذ ِه آَ ّلسس ال

ِد َءمن ْهسس ّلسسُه َءي َءو ال ُهسس ِد َءف َءتسس ْه ْلُم َءمسسن ا ِلْل َءو َءلسسن ُيْضسس َءد َءف ًا َءلسسُه َءتِجسس ّيسس ِل ًا َءو  ّمْرِشسسد
الشمال, لنه نحو من كان الكهف هذا باب أن على دليل فيه فهذا   

{ذات عنسسه تسسزاور طلوعهسسا عنسسد دخلتسسه إذا الشسسمس أن أخسسبر تعسسالى
جسسبير بن وسعيد عباس ابن قال يمنة, كما الفيء يتقلص اليمين} أيِ

تقلسسص الفسسق فسسي ارتفعت كلما أنها تميل, وذلك {تزاور} أيِ وقتادة
ذلسسك مثسسل فسسي السسزوال عند شيء منه يبقى ل حتى بارتفاعها شعاعها

تسسدخل الشسسمال} أيِ ذات تقرضسسهم غربت قال: {وإذا المكان, ولهذا
صسسحة على المشرق, فدل ناحية من بابه, وهو شمال من غارهم إلى
ه وكسان تسأمله لمسن بين قلناه, وهذا ما وسسير الهيئسة بمعرفسة علسم ل

ناحيسسة مسسن الغسسار بسساب كسسان لو أنه والكواكب, وبيانه والقمر الشمس
ناحيسسة مسسن كسسان الغسسروب, ولسسو عنسسد شيء منها إليه دخل لما الشرق
تسسزاور الغسسروب, ول عنسسد ول الطلسسوع عنسسد شيء منها دخله لما القبلة
ًا الفيء ان شمالً, ولسو ول يمين وقست دخلتسه لمسا الغسرب جهسة مسن ك

ذكرنسساه, مسسا الغروب, فتعين إلى فيه تزل الزوال, ولم بعد بل الطلوع
الحمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسد. وللسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه

اللسسه أخسسبر تتركهم, وقد وقتادة: تقرضهم ومجاهد عباس ابن وقال  
الكهسسف هسسذا بمكسسان يخبرنسسا وتدبره, ولم فهمه منا بذلك, وأراد تعالى

شسسرعي, وقسسد قصسسد ول فيسسه لنسسا فائدة ل الرض, إذ من البلد أيِ في
أنسسه عبسساس ابن عن أقوالً, فتقدم فيه فذكروا المفسرين بعض تكلف

نينسسوى. وقيسسل: عنسسد إسسسحاق: هسسو ابن أيلة. وقال من قريب قال: هو
كسسان هو, ولو الله بلد بأيِ أعلم البلقاء, والله الروم. وقيل: ببلد ببلد

صسسلى قال إليه, فقد ورسوله تعالى الله لرشدنا دينية مصلحة فيه لنا
ًا تركت وسلم: «ما عليه الله مسسن ويباعسسدكم الجنسة إلسسى يقربكسم شيئ
بمكسسانه, يعلمنسسا بصفته, ولسسم تعالى به» فأعلمنا أعلمتكم وقد إل النار

عسسن مالسسك كهفهم} قال عن تزاور طلعت إذا الشمس فقال: {وترى
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الشسسمال ذات تقرضسسهم غربت وإذا اليمين {ذات أسلم: تميل بن زيد

ً منه متسع في منه} أيِ فجوة في وهم لسو تصسبيهم, إذ ل بحيث داخل
آَيسسات مسسن {ذلسسك عبسساس ابسسن وثيابهم, قاله أبدانهم لحرقت أصابتهم

والشسسمس أحيسساء فيه جعلهم الذيِ الغار هذا إلى أرشدهم الله} حيث
مسسن تعالى: {ذلسسك قال أبدانهم, ولهذا لتبقى فيه عليهم تدخل والريح

َءيسسة, أيِ فهو الله يهد قال: {من الله}, ثم آَيات السسذيِ هسسو المهتسسد} ال
اللسسه هسسداه مسسن قسسومهم, فسسإنه بين من الهداية إلى الفتية هؤلء أرشد

لسسسسسسسسسسه. هسسسسسسسسسساديِ فل أضسسسسسسسسسسله اهتسسسسسسسسسسدى, ومسسسسسسسسسسن

ُهْم ُب َءس َءتْح َءو ًا **  َءقاظ ْي ُهْم َءأ ٌد َءو ُقو ُهسسْم ُر ُب ّل َءق ُن َءت َءو َءيِميسسِن َءذا َءت ال َءذا َءماِل َءو الّشسس
ُهْم ُب ْل َءك ِه َءباِسٌط َءو ْي َءع َءرا ِد ِذ َءوِصي ِو ِبال َءت َءل ْع َءل ّط ِهْم ا ْي َءل َءت َءع ْي ّل ْو ُهسسْم َءلسس ْن ًا ِم َءرار ِفسس

َءت ْئسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس ِل َءلُم ْنُهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسْم َءو ًا ِم ْعبسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس  ُر
بسسالنوم, لسسم آَذانهسسم علسسى الله ضرب لما أنهم العلم أهل بعض ذكر  

لهسسا, أبقى كان للهواء ظاهرة بقيت البلى, فإذا إليها يسرع لئل تنطبق
ًا تعالى: {وتحسبهم قال ولهذا الذئب عن ذكر رقود} وقد وهم أيقاظ

ًا فيطبق ينام أنه ًا, ثم ويفتح عين راقسسد, وهو هذه ويطبق هذه يفتح عين
الشسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساعر: قسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسال كمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا

نسسسائم يقظسسسان فهسسسو الرزايسسسا ويتقيبسسسأخرى مقلسسستيه بإحسسسدى ينسسسام
بعسسض الشسسمال} قسسال ذات اليمين وذات وقوله: تعالى: {ونقلبهم  

يقلبسسوا لسسم عبسساس: لسسو ابسسن مرتيسسن. قسسال العسسام في السلف: يقلبون
ابسسن بالوصسسيد} قسسال ذراعيسسه باسسسط {وكلبهسسم الرض. قسسوله لكلتهم
ابسسن الفنسساء, وقسسال وقتسسادة: الوصسسيد جسسبير بن وسعيد ومجاهد عباس

وهو بالفناء أنه التراب, والصحيح وهو عباس: بالباب. وقيل: بالصعيد
مغلقسسة, مطبقسسة مؤصسسدة} أيِ عليهسسم تعالى: {إنها قوله الباب, ومنه

عسسادة بسسه جسسرت كمسسا البسساب علسسى كلبهسسم وأصيد, ربض ويقال: وصيد
سسسجيته مسسن البسساب, وهسسذا عليهسسم جريسسج: يحسسرس ابسسن الكلب, قسسال

الباب, خارج جلوسه يحرسهم, وكان كأنه ببابهم يربض حيث وطبيعته
ًا تدخل ل الملئكة لن صسسورة ول الصسسحيح فسسي ورد كلب, كمسسا فيه بيت
كلبهسسم الحسسسن, وشسسملت الحسسديث بسسه ورد كسسافر, كمسسا ول جنسسب ول

فائسسدة الحسسال, وهسسذا تلسسك علسسى النسسوم من أصابهم ما فأصابه بركتهم
قيسسل: إنسسه وشأن. وقد وخبر ذكر الكلب لهذا صار الخبار, فإنه صحبة

الملسسك, وقسسد طبسساخا الشبه, وقيل: كلب لحدهم, وهو صيد كلب كان
أعلسسسسم. كلبسسسسه, فسسسسالله وصسسسسحبه السسسسدين علسسسسى وافقهسسسسم كسسسسان
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الدمشقي: الوليد بن همام ترجمة في عساكر ابن الحافظ روى وقد  

الحسسسن المنقريِ, سمعت عباد الغساني, حدثنا عمر بن صدقة حدثنا
جريسسر, والسسسلم الصسسلة عليه إبراهيم كبش اسم يقول: كان البصريِ

الكهسسف أصحاب كلب عنقز, واسم السلم عليه سليمان هدهد واسم
آَدم بهمسسوت, وهبسسط عبسسدوه السسذيِ إسرائيل بني عجل قطمير, واسم

بيسسسان, والحيسسة بدسسست بجسسدة, وإبليسسس بالهند, وحسسواء السلم عليه
حمران, واختلفسسوا سماه أنه الجبائي شعيب عن تقدم بأصفهان, وقد

ول عليهسسا دليسسل ول تحتهسسا طائسسل ول لها حاصل ل أقوال على لونه في
بسسالغيب. رجسسم مسسستندها عنسسه, فسإن ينهسسى ممسسا هسسي إليهسسا, بسسل حاجة

ًا منهم لوليت عليهم اطلعت تعالى: {لو وقوله   منهسسم ولملئت فرار
ًا} أيِ عليهسسم أحد نظر يقع ل بحيث المهابة عليهم ألقى تعالى أنه رعب

ول أحسسد منهسسم يسسدنو والسسذعر, لئل المهابسسة مسسن ألبسسسوا لمسسا هسسابهم إل
شسساء التي رقدتهم أجله, وتنقضي الكتاب يبلغ لمس, حتى يد تمسهم

البالغسسة والحجسسة الحكمسسة مسسن ذلسسك فسسي لسسه فيهم, لمسسا وتعالى تبارك
الواسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسعة. والرحمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة

َءك ِل َءذ َءك َءو ُهْم **  َءنا ْث َءع ُلوا َءب َءء َءسآ َءت َءي ُهْم ِل َءن ْي َءل َءب ِئسسٌل َءقا ُهسسْم َءقا ْن ُتسسْم َءكسسم ّم ْث ِب ْا َءل ُلو َءقسسا
َءنا ْث ِب ًا َءل ْوم ْو َءي َءض َءأ ْع ٍم َءب ْو ْا َءي ُلو ُكسسْم َءقسسا ّب َءلسسُم َءر ْع َءمسسا َءأ ُتسسْم ِب ْث ِب ْا َءل ُثو َءع ْب ُكْم َءفسسا َءد َءحسس َءأ

ُكْم ِق ِر َءو ِه ِب ِذ َءى َءهـَ َءل ِة ِإ َءن ِدي َءم ْل ُظْر ا ْن َءي ْل َءهآ َءف ّي أ
َءى َء َءك ًا َءأْز َءعام ُكْم َءط ِت ْأ َءي ْل ِرْزٍق َءف ْنُه ِب ّم

ّطْف َءل َءت َءي ْل َء َءو َءرّن َءول ِع ُكْم ُيْش ًا ِب َءحد ُهْم َءأ ّن ِإ ْا ِإن *   َءهُرو ْظ ُكْم َءي ْي َءل ُكْم َءع َءيْرُجُمسسو
ْو ُكْم َءأ ُدو ِعيسسسسسس ِهسسسسسسْم ِفسسسسسسي ُي ِت ّل َءلسسسسسسن ِم ْا َءو َءو ِلُحسسسسسس ْف ًا ُت ًا ِإذ َءبسسسسسسد  َءأ

وأشسسعارهم أبسسدانهم صسسحيحة بعثنسساهم أرقسسدناهم كمسسا تعسسالى يقول  
ًا وهيسسآتهم أحسسوالهم من يفقدوا لم وأبصارهم ثلثمائسسة بعسسد وذلسسك شسسيئ

؟ رقسسدتم كسسم لبثتسسم} أيِ {كم بينهم تساءلوا سنين, ولهذا وتسع سنة
ًا لبثنا {قالوا أول فسسي الكهف إلى دخولهم كان يوم} لنه بعض أو يوم

فقسسالوا: {أو اسسستدركوا نهسسار, ولهسسذا آَخسسر في كان نهار, واستيقاظهم
بسسأمركم, وكسأنه أعلسم اللسه لبثتسسم} أيِ بما أعلم ربكم قالوا يوم بعض
الهم إلى عدلوا أعلم, ثم نومهم, فالله كثرة في تردد نوع لهم حصل

والشسسراب, فقسسالوا: الطعسسام إلسسى احتيسساجهم ذاك, وهسسو إذ أمرهم في
قسسد كسسانوا أنهسسم هسسذه, وذلسسك فضسستكم بسسورقكم} أيِ أحسسدكم {فابعثوا

منهسسا إليهسسا, فتصسسدقوا لحسساجتهم منازلهم من دراهم معهم استصحبوا
المدينسسة} إلسسى هذه بورقكم أحدكم قالوا: {فابعثوا منها, فلهذا وبقي

أيهسسا {فلينظسسر للعهسسد واللم منهسسا, واللسسف خرجتسسم التي مدينتكم أيِ
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ًا} أيِ أزكى ًا. كقسسوله: {ولسسول أطيب طعام عليكسسم اللسسه فضسسل طعامسس

ًا} وقوله: {قسسد أحد من منكم زكى ما ورحمته تزكسسى} مسسن أفلسسح أبد
ًا, ومنه وتطهره, وقيل: أكثر المال تطيب التي الزكاة ومنه زكا طعام

الشسسسسسسسسسسسسسساعر: كسسسسسسسسسسسسسسثر, قسسسسسسسسسسسسسسال إذا السسسسسسسسسسسسسسزرع
وأطيسسسسب ثلث مسسسسن أزكسسسسى ثلثةوالسسسسسبع وأنتسسسسم سسسسسبع قبائلنسسسسا

كسسان سسسواء الحلل الطيب هو إنما مقصودهم الول, لن والصحيح  
ًا وشسسرائه وذهسسابه خروجسسه فسسي {وليتلطسسف} أيِ قليلً. وقوله أو كثير

ول يشسسعرن} أيِ {ول عليسسه يقسسدر مسسا كسسل وإيابه, يقولسسون: وليختسسف
ًا {بكم يعلمن علمسسوا إن يرجموكم} أيِ عليكم يظهروا إن * إنهم أحد

دقيانوس أصحاب ملتهم} يعنون في يعيدوكم أو {يرجموكم بمكانكم
بسسأنواع يعسسذبونهم يزالسسون مكسسانهم, فل على يطلعوا أن منهم يخافون
يموتسسوا, وإن عليهسسا, أو هسسم السستي ملتهسسم في يعيدوهم أن إلى العذاب

فسسي ول السسدنيا فسسي لكسسم فلح فل السسدين فسسي العسسود علسسى وافقتموهم
َءخسسسسسسرة, ولهسسسسسسذا ًا تفلحسسسسسسوا قسسسسسسال: {ولسسسسسسن ال ًا}. إذ أبسسسسسسد

َءك ِل َءذ َءك َءو َءنا **  َءثْر ْع ِهْم َءأ ْي َءل ْا َءع َءو َءلُم ْع َءي َءد َءأّن ِل ْع ِه َءو ّل ّق ال َءأّن َءح َءة َءو َءع َء الّسا َءب ل ْي َءر
َءها ْذ ِفي َءن ِإ ُعو َءز َءنا َءت ُهْم َءي َءن ْي ُهْم َءب َءر ْا َءأْم ُلو َءقا ْا َءف ُنسسو ْب ِهسسْم ا ْي َءل ًا َءع َءيانسس ْن ُهسسْم ُب ّب َءلسسُم ّر ْع َءأ

ِهسسْم َءل ِب َءن َءقسسا ِذي ّلسس ْا ا ُبسسو َءل َءى َءغ َءلسس ِهسسْم َءع ِر َءذّن َءأْم ّتِخسس َءن ِهسسْم َءل ْي َءل ًا َءع  ّمْسسسِجد
النسساس عليهسسم أطلعنسسا عليهسسم} أيِ أعثرنسسا تعالى: {وكذلك يقول   

واحسسد غيسسر فيها} ذكسسر ريب ل الساعة وأن حق الله وعد أن {ليعلموا
وفسسي البعث في شك الزمان ذلك لهل حصل قد كان أنه السلف من
الجسسساد, تبعث قالوا قد طائفة منهم عكرمة: كان القيامة. وقال أمر

لمسسا أنسسه ذلسسك, وذكسسروا علسسى وآَية ودللة حجة الكهف أهل الله فبعث
ليسسأكلوه, تنكسسر لهم شراء في المدينة إلى ليذهب الخروج أحدهم أراد

أن المدينسسة, وذكسسروا إلسسى انتهسسى حسستى الجسسادة غير في يمشي وخرج
قسسد النسساس بهسسا, وكسسان العهسسد قريسسب أنسسه يظن دقسوس, وهو اسمها
ًا تبدلوا ً قرن بعد قرن ومن البلد أمة, وتغيرت بعد وأمة جيل بعد وجيل

الشسسسسسسسسسسسسسسساعر: قسسسسسسسسسسسسسسسال عليهسسسسسسسسسسسسسسسا, كمسسسسسسسسسسسسسسسا
رجسسساله غيسسسر الحسسسي رجسسسال كسسسديارهموأرى فإنهسسسا السسسديار أمسسسا

ًا يرى ل فجعل   ًا يعرف يعرفها, ول التي البلد معالم من شيئ من أحد
بسسي ويقول: لعل نفسه في يتحير عوامها, فجعل ول خواصها أهلها: ل

ًا ًا أو جنون ذلسسك, وإن مسسن شسسيء بي ما حالم, ويقول: والله أنا أو مس
قسسال: إن الصسسفة. ثسسم هسسذه غيسسر على أمس عشية البلدة بهذه عهديِ
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يسسبيع ممسسن رجسسل إلسسى عمسسد لسسي, ثسسم لولسسى ههنسسا من الخروج تعجيل

ًا, بهسسا يسسبيعه أن النفقسسة, وسسسأله من معه ما إليه الطعام, فدفع طعامسس
جاره, وجعلوا إلى ضربها, فدفعها وأنكر أنكرها الرجل ذلك رآَها فلما

ًا, فسألوه وجد هذا ويقولون: لعل بينهم يتداولونها ومن أمره عن كنز
يقول: أنا فجعل ؟ أنت وممن كنز من وجدها النفقة, لعله هذه له أين
دقيسسانوس, وفيهسسا أمسسس عشسسية بهسسا البلسسدة, وعهسسديِ هسسذه أهسسل مسسن

شسسأنه عسسن فسسسأله أمرهسسم ولسسي إلسسى الجنسسون, فحملسسوه إلى فنسبوه
فيسسه, فلمسسا هسسو ومسسا حسساله في متحير بأمره, وهو أخبرهم حتى وخبره

انتهسسى حسستى س وأهلها البلد ملك س الكهف إلى معه قاموا بذلك أعلمهم
لعلسسم السسدخول في أتقدمكم حتى لهم: دعوني فقال الكهف إلى بهم

اللسسه فيسسه, وأخفسسى ذهسسب كيسسف يدرون ل إنهم فدخل, فيقال أصحابي
الملسسك عليهسسم ورأوهم, وسسسلم عليهم دخلوا بل خبرهم, ويقال عليهم

ًا واعتنقهم, وكان بسسه تيدوسسسيس, ففرحسسوا قيسسل, واسسسمه فيما مسلم
مضسساجعهم, إلسسى عليسسه, وعسسادوا وسسسلموا ودعسسوه بالكلم, ثم وآَنسوه

أعلسسسسسسسسم. وجسسسسسسسسل, فسسسسسسسسالله عسسسسسسسسز اللسسسسسسسسه وتوفسسسسسسسساهم
فسي بكهف مسلمة, فمروا بن حبيب مع عباس ابن قتادة: غزا قال  
ًا فيه الروم, فرأوا بلد الكهسسف, أهسسل عظسسام قائسسل: هسسذه فقال عظام

سنة, ورواه ثلثمائة من أكثر من عظامهم بليت عباس: لقد ابن فقال
أرقسسدناهم كمسسا عليهسسم} أيِ أعثرنسسا جريسسر, وقسسوله: {وكسسذلك ابسسن

وعسسد أن {ليعلموا الزمان ذلك أهل عليهم بهيآتهم, أطلعنا وأيقظناهم
فسسي أمرهسسم} أيِ بينهم يتنازعون إذ فيها ريب ل الساعة وأن حق الله
علسسى اللهظهسسورهم منكسسر, فجعسسل ومسسن لهسسا مثبت القيامة, فمن أمر

ًا عليهسسم ابنسسوا {فقسسالوا وعليهسسم لهم حجة الكهف أصحاب ربهسسم بنيانسس
{قسسال حسسالهم علسسى كهفهم, وذروهم باب عليهم سدوا بهم} أيِ أعلم
ًا} حكى عليهم لنتخذن أمرهم على غلبوا الذين فسسي جرير ابن مسجد

منهم. (والثسساني) أهسسل المسلمون (أحدهما) أنهم قولين ذلك القائلين
أصسسحاب هسسم ذلك قالوا الذين أن أعلم, والظاهر منهم, فالله الشرك
النسسبي نظسسر, لن فيه ؟ ل أم محمودون هم هل والنفوذ, ولكن الكلمة
قبسسور اتخسسذوا والنصارى اليهود الله قال: «لعن وسلم عليه الله صلى

أميسسر عسسن روينسسا فعلسسوا, وقسسد مسسا مسسساجد» يحسسذر وصالحيهم أنبيائهم
في دانيال قبر وجد لما أنه عنه الله رضي الخطاب بن عمر المؤمنين

السستي الرقعة تلك تدفن الناس, وأن عن يخفى أن بالعراق, أمر زمانه
وغيرهسسسسسا. الملحسسسسسم مسسسسسن شسسسسسيء عنسسسسسده, فيهسسسسسا وجسسسسسدوها
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َءن ُلو ُقو َءي َءس َءثٌة **  ُهْم َءثل ُع ِب ُهسسْم ّرا ُب ْل َءن َءك ُلسسو ُقو َءي َءسسسٌة َءو ُهْم َءخْم ِدُسسس ُهسسْم َءسا ُب ْل َءك
ًا ْيِب َءرْجم َءغ ْل َءن ِبا ُلو ُقو َءي َءعٌة َءو ْب ُهْم َءس ُن َءثاِم ُهْم َءو ُب ْل ّبي ُقل َءك َءلُم ّر ْع ِهم َءأ ِت ّد ِع ّمسسا ِب

ُهْم َءلُم ْع ّ َءي ِليٌل ِإل َء َءق ِر َءفل َءمسسا ِهسسْم ُت ّ ِفي ًء ِإل َءرآَ ًا ِمسس ِهر َء َءظسسا َءتْفِت َءول ِهسسْم َءتْسسس ِفي
ْنُهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسْم ًا ّم َءحسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسد  َءأ

ًا تعالى يقول    الكهسسف, أصسسحاب عدة في الناس اختلف عن مخبر
القسسولين ضسسعف برابع, ولما قائل ل أنه على أقوال, فدل ثلثة فحكى
ًا الولين ً بسسالغيب} أيِ بقوله: {رجم إلسسى يرمسسي علسسم, كمسسن بل قسسول
حكسسى قصسسد. ثسسم فبل أصسساب وإن يصسسيب يكاد ل يعرفه, فإنه ل مكان

علسسى كلبهسسم} فسسدل بقسسوله: {وثسسامنهم قسسرره أو عليه وسكت الثالث
أعلسسم ربسسي المسسر. وقسسوله: {قسسل نفسسس فسسي الواقسسع هسسو صحته, وأنه

إلسسى العلسم رد المقسسام هسسذا مثسسل في الحسن أن إلى بعدتهم} إرشاد
إذا علسسم, لكسسن بل ذلسسك مثسسل في الخوض إلى احتياج ل تعالى, إذ الله

.وقفنسسسسسسسسا وإل بسسسسسسسسه قلنسسسسسسسسا أمسسسسسسسسر علسسسسسسسسى أطلعنسسسسسسسسا
ابسسن قتادة: قال الناس. قال من قليل} أيِ إل يعلمهم وقوله: {ما  

سسسبعة. وكسسذا وجل, كانوا عز الله استثنى الذيِ القليل من عباس: أنا
ممسسن أنسسا يقسسول كسسان أنسسه عنسسه الخراسسساني عطاء عن جرير ابن روى

إلسسى صحيحة أسانيد سبعة, فهذه عدتهم ويقول وجل عز الله استثنى
قسسسدمناه. لمسسسا موافسسسق سسسسبعة, وهسسسو كسسسانوا أنهسسسم عبسسساس ابسسسن

عسسن نجيسسح أبسسي بسسن اللسسه عبد عن يسار بن إسحاق بن محمد وقال  
وضسسح سسسنه حداثسسة مسسن بعضسسهم على كان أنه حدثت قال: لقد مجاهد

اللسسه عبسسادة فسسي ونهارهم ليلهم كذلك عباس: فكانوا ابن الورق. قال
أكسسبرهم وكسسان نفر: مكسسسلمينا ثمانية بالله, وكانوا ويستغيثون يبكون
وكسسسطونس ومرطسسونس عنهسسم, ويمليخسسا الملسسك كلسسم السسذيِ وهسسو

الروايسسة, هذه في وقع وقالوش, هكذا ويطبونس ودنيموس وبيرونس
الصسسحيح وبينسسه, فسسإن بينه من أو إسحاق ابن كلم من هذا أن ويحتمل

َءيسسة, وقسسد ظسساهر سسسبعة, وهسسو كانوا أنهم عباس ابن عن عسسن تقسسدم ال
السسسماء بهسسذه تسميتهم حمران, وفي كلبهم اسم أن الجبائي شعيب
مسسن متلقسسى ذلك غالب أعلم, فإن صحته, والله في نظر كلبهم واسم

ًا} أيِ مسسراء إل فيهسسم تمسسار تعسسالى: {فل قال الكتاب, وقد أهل ظسساهر
ً ًا, فإن سهل {ول فائسسدة كسسبير عليه يترتب ل ذلك معرفة في المر هين

ًا} أيِ منهم فيهم تستفت يقولسسونه مسسا إل بسسذلك لهم علم ل فإنهم أحد
ًا أنفسسسهم تلقسساء مسسن كلم إلسسى اسسستناد غيسسر مسسن بسسالغيب, أيِ رجمسس

665



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
مريسسة ول فيسسه شسسك ل السسذيِ بسسالحق محمد يا الله جاءك معصوم, وقد

والقسسوال. الكتسسب مسسن تقسسدمه مسسا كسسل على الحاكم المقدم فيه, فهو

َء َءول َءلّن **  ْقو ٍء َءت َءشْي ّني ِل َءك َءفاِعٌل ِإ ِل ًا َءذ ّ َءغسسد ِإل َءء َءأن *   َءشسسآ ّلسسُه َءي ُكسسر ال ْذ َءوا
َءك ّب َءذا ّر َءت ِإ ُقْل َءنِسي َءى َءو َءسس َءيِن َءأن َءع ِد ْهس ّبسي َءي َءب َءر َءر ْقس َءذا ِمسْن ل ًا َءهـَس َءشسد  َءر
إلسسى وسسسلم عليسسه الله صلى الله لرسول تعالى الله من إرشاد هذا  

إلى ذلك يرد أن المستقبل في ليفعله شيء على عزم إذا فيما الدب
ومسسا يكسسون ومسسا كان ما يعلم الذيِ الغيوب وجل, علم عز الله مشيئة

هريسسرة أبسسي عسسن الصحيحين في ثبت يكون, كما كيف كان لو يكن لم
بسسن سسسليمان قسسال: «قسسال أنسسه وسسسلم عليه الله صلى الله رسول عن
روايسسة: وفسسي س امرأة سبعين على الليلة السلم: لطوفن عليهما داود

ًا منهسسن امسسرأة كسسل تلسسد س امرأة رواية: مائة امرأة, وفي تسعين غلمسس
إن الملسسك: قسسل لسسه قسسال روايسسة وفي س له الله, فقيل سبيل في يقاتل
نصسسف واحدة امرأة إل منهن يلد فلم بهم يقل, فطاف الله, فلم شاء

بيسسده, نفسي والذيِ س وسلم عليه الله صلى الله رسول إنسان, فقال
ًا يحنسسث, وكسسان لسم اللسه شساء إن قسال لو روايسة لحسساجته» وفسسي دركس

ًا اللسسه سسسبيل فسسي «ولقسساتلوا أول فسسي تقسسدم أجمعيسسن» وقسسد فرسسسان
َءية هذه نزول سبب ذكر السورة عليسسه اللسسه صسسلى النسسبي قسسول فسسي ال

ًا الكهف أصحاب قصة عن سئل لما وسلم السسوحي أجيبكم» فتأخر غد
ًا, وقد عشر خمسة عسسن السسسورة, فسسأغنى أول في بطوله ذكرناه يوم

إعسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسادته.
الستثناء, عند نسيت إذا معناه نسيت} قيل إذا ربك وقوله: {واذكر  

عسسن هشسسيم البصسسريِ, وقسسال والحسسسن العاليسسة أبسسو لسسه, قسساله ذكسسرك
أن قسسال: لسسه يحلسسف الرجسسل فسسي عبسساس ابن عن مجاهد عن العمش
نسسسيت} ذلسسك, إذا ربسسك يقسسول: {واذكسسر سنة, وكان إلى ولو يستثني

أبسسي بسسن ليسسث بسسه فقال: حسسدثني ؟ مجاهد عن للعمش: سمعته قيل
معاويسسة أبي حديث من الطبراني هذا, ورواه كسائي ذهب يرى سليم

سنة, أيِ بعد ولو يستثني أنه عباس ابن قول به. ومعنى العمش عن
بعسسد ولسسو وذكسسر للسسه شاء إن كلمه في أو حلفه في يقول أن نسي إذا

ًا ذلك, ليكون يقول أن له سنة, فالسنة ولسسو حسستى السسستثناء بسنة آَتي
أن ل ذلسسك علسسى اللسسه, ونسسص رحمسسه جريسسر ابسسن الحنث, قاله بعد كان

ًا يكون ًا اليمين لحنث رافع ابسسن قسساله السسذيِ للكفسسارة, وهسسذا ومسسسقط
عليسه, عباس ابن كلم بحمل الليق الصحيح, وهو هو الله رحمه جرير
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وهسسذا غضبت نسيت} إذا إذا ربك {واذكر عكرمة أعلم.)  وقال والله

الجبلسسي, الحسسارث بسسن محمسسد الطسسبراني: حسسدثنا باللزم. وقال تفسير
بسسن العزيسسز عبسسد عسسن مسسسلم بن الوليد صالح, حدثنا بن صفوان حدثنا

{ول قسسوله فسسي عبسساس ابن عن مجاهد عن نجيح أبي ابن حصين, عن
ًا ذلك فاعل إني لشيء تقولّن إذا ربسسك * واذكسسر اللسسه يشسساء أن إل غد

ًا الطبراني الله, وروى شاء إن تقول نسيت} أن عبسساس ابن عن أيض
ذكسسرت, إذا فاسسستثن نسسسيت} السسستثناء إذا ربسسك قسسوله: {واذكسسر في

منسسا لحسسد وليس وسلم عليه الله صلى الله برسول خاصة وقال: هي
عبسسد عسسن الوليسسد بسسه قال: انفرد يمينه, ثم من صلة في إل يستثني أن

َءيسسة في الحصين, ويحتمل بن العزيز اللسسه يكسسون أن وهسسو آَخسسر وجسسه ال
تعسسالى, لن اللسسه ذكر إلى كلمه في الشيء نسي من أرشد قد تعالى

إل أنسسسانيه موسسسى: {ومسسا فسستى قال الشيطان, كما منشؤه النسيان
ذهسسب فسإذا الشسسيطان يطسرد تعسالى اللسه أذكره} وذكسسر أن الشيطان
قسسال: للسسذكر, ولهسسذا سبب تعالى الله النسيان, فذكر ذهب الشيطان

لقسسرب ربسسي يهدين أن عسى نسيت} وقوله: {وقل إذا ربك {واذكر
ًا} أيِ هذا من تعسسالى اللسسه تعلمه, فاسأل ل شيء عن سئلت إذا رشد

فسسي ذلك, وقيسسل في والرشد للصواب يوفقك أن في إليه فيه, وتوجه
أعلسسسسسسسسسسسم. ذلسسسسسسسسسسسك, واللسسسسسسسسسسسه غيسسسسسسسسسسسر تفسسسسسسسسسسسسيره

ْا ُثو ِب َءل َءو ِهْم ِفي **  ِف ْه َءث َءك ٍة َءثل َءئ َءن ِم ِني ْا ِس ُدو َءدا ًا َءواْز ُقِل ِتْسع ّلُه *   َءلسسُم ال ْع َءأ

َءما ْا ِب ُثو ِب ْيُب َءلُه َءل َءواِت َءغ َءما ْبِصْر َءوالْرِض الّس ِه َءأ ْع ِب َءأْسِم ُهم َءما َءو ِه ّمن َءل ِن ُدو
ِلسسسسسسسسّي ِمسسسسسسسسن َء َءو ِرُك َءول ِه ِفسسسسسسسسي ُيْشسسسسسسسس ْكِمسسسسسسسس ًا ُح َءحسسسسسسسسد  َءأ

مسسا بمقسسدار وسسسلم عليه الله صلى لرسوله تعالى الله من خبر هذا  
وأعسسثر الله بعثهم أن إلى أرقدهم منذ كهفهم في الكهف أصحاب لبث

تسسسع تزيسسد سسسنة ثلثمائسسة مقسسداره كسسان الزمان, وأنسه ذلك أهل عليهم
بيسسن مسسا تفسساوت بالشمسية, فسسإن سنة الثلثمائة بالهللية, وهي سنين

قسسال: بعسسد سسنين, فلهسذا ثلث الشمسسسية إلى بالقمرية سنة مائة كل
ًا. وقسسوله: {قسسل وازدادوا ثلثمائسسة إذا لبثسسوا} أيِ بمسسا أعلسسم اللسسه تسسسع
تعسسالى اللسسه مسسن وتوقيف ذلك في علم عندك وليس لبثهم عن سئلت

لسسه لبثسسوا بمسسا أعلسسم {اللسسه هسسذا مثل في قل بشيء, بل فيه تتقدم فل
مسسن عليه أطلعه ومن هو إل ذلك يعلم ل والرض} أيِ السموات غيب

كمجاهسسد التفسسسير علمسساء مسسن واحد غير عليه قلناه الذيِ خلقه, وهذا
والخلسسسسسسسسسسف. السسسسسسسسسسسلف مسسسسسسسسسسن واحسسسسسسسسسسد وغيسسسسسسسسسسر

667



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
َءية, هذا ثلثمائة كهفهم في قوله: {ولبثوا في قتادة وقال   سنين} ال

ّده الكتاب, وقد أهل قول بمسسا أعلسسم اللسسه بقسسوله: {قسسل تعسسالى اللسسه ر
قسساله أنسسه وقسسالوا: {ولبثسسوا}, يعنسسي الله عبد قراءة لبثوا} قال: وفي

هسذا اللسه, وفسي عبسد بسن مطسرف قتسادة قال كما قال الناس, وهكذا
ثلثمائة لبثوا أنهم الكتاب أهل بأيديِ الذيِ نظر, فإن قتادة زعمه الذيِ
قسسولهم حكسسى قسسد الله كان بالشمسية, ولو تسع, يعنون غير من سنة
ًا, والظاهر قال: وازدادوا لما َءية من تسع ل اللسسه مسسن إخبسسار هو إنما ال

قسسراءة قتسسادة اللسسه, وروايسسة رحمه جرير ابن اختيار عنهم, وهذا حكاية
الجمهسسور, فل قسسراءة إلى بالنسبة شاذة هي منقطعة, ثم مسعود ابن

أعلسسسسسسسسسسسسسسسسم. بهسسسسسسسسسسسسسسسسا, واللسسسسسسسسسسسسسسسسه يحتسسسسسسسسسسسسسسسسج
ابسن لهم, قسال سميع بهم لبصير أنه وأسمع} أيِ به وقوله: {أبصر  

أبصسسره قيسسل: مسسا المسسدح, كسسأنه فسسي المبالغسسة معنى في جرير: وذلك
لكسسل موجسسود, وأسسسمعه لكسسل اللسسه أبصسسر مسسا الكلم وأسمعه, وتأويل

قسسوله: فسسي قتادة عن رويِ شيء. ثم ذلك من عليه يخفى مسموع, ل
زيسسد ابسسن أسسسمع. وقسسال ول الله من أبصر أحد وأسمع} فل به {أبصر
ًا منهسسم ذلسسك ويسمع أعمالهم وأسمع} يرى به {أبصر ًا. سسسميع بصسسير

ًا} أيِ حكمه في يشرك ول ولي من دونه من لهم وقوله: {ما أنه أحد
لسسه لحكمسسه, وليسسس معقسسب ل والمر, السسذيِ الخلق له الذيِ هو تعالى

وتقسسسسسدس. مشسسسسسير, تعسسسسسالى ول شسسسسسريك ول نصسسسسسير ول وزيسسسسسر

ْتُل َءوا َءي َءمآ **  ْوِح َءك ُأ ْي َءل َءتاِب ِمن ِإ َءك ِك ّب َء َءر َءل ل ّد َءب ِه ُم ِت َءما ِل َءك َءلن ِل َءد َءو ِمسسن َءتِجسس
ِه ِن ًا ُدو َءحد َءت ْل ِبْر ُم َءواْص َءك *   َءس ْف َءع َءن َءن َءم ِذي ّل َءن ا ُعو ْد ُهم َءي ّب ِة َءر َءدا َءغ ْل َءعِشّي ِبا ْل َءوا

َءن ُدو ِري َءهُه ُي َء َءوْج ُد َءول ْع َءك َءت َءنا ْي ُهْم َءع ْن ُد َءع ِري َءة ُت َءن ِة ِزي َءيا َءح ْل َءيا ا ْن ّد َء ال ْع َءول ِط َءمْن ُت
َءنسسسا ْل َءف ْغ َءبسسسُه َءأ ْل َءنسسسا َءعسسسن َءق ِر ْك َءع ِذ َءبسسس ّت ُه َءوا َءوا َءن َءهسسس َءكسسسا ُه َءو ًا َءأْمسسسُر  ُفُرطسسس

ًا تعالى يقول   العزيسسز كتابه بتلوة وسلم عليه الله صلى رسوله آَمر
ول محسسّرف ول لهسسا مغيسسر ل لكلماته} أيِ مبدل {ل الناس إلى وإبلغه

ًا} عن دونه من تجد مزيل. وقوله: {ولن ًا مجاهد ملتحد قسسال: ملتحد
ًا ملجأ. وعن يسسا أنسست إن جريسسر: يقسسول ابسسن مولى. قال ول قتادة: ولي

اللسسه, من لك ملجأ ل ربك, فإنه كتاب من إليك أوحي ما تتل لم محمد
لسسم وإن ربسسك مسسن إليسسك أنزل ما بلغ الرسول أيها تعالى: {يا قال كما

السسذيِ الناس} وقسسال: {إن من يعصمك والله رسالته بلغت فما تفعل
من عليك فرض عما سائلك معاد} أيِ إلى لرادك القرآَن عليك فرض
الرسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسالة. إبلغ
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والعشسسي بالغسسداة ربهسسم يسسدعون السسذين مع نفسك وقوله: {واصبر  

ويحمسسدونه ويهللونه الله يذكرون الذين مع اجلس وجهه} أيِ يريدون
ًا, من بكرة ويسألونه ويكبرونه ويسبحونه كسسانوا سواء الله عباد وعشي

أشسسراف فسسي نزلسست ضسسعفاء,يقسسال: إنهسسا أو أقوياء أغنياء, أو أو فقراء
معهسسم, يجلسسس أن وسلم عليه الله صلى النبي من طلبوا حين قريش

وخبسساب وصسسهيب وعمسسار أصحابه, كبلل بضعفاء يجالسهم وحده, ول
ذلسسك عسسن اللسسه حدة, فنهاه على بمجلس أولئك مسعود, وليفرد وابن

َءية, وأمسسره بالغداة ربهم يدعون الذين تطرد فقال: {ول والعشي} ال
مسسع نفسسسك {واصسسبر هسسؤلء, فقسسال مسسع الجلسسوس في نفسه يصبر أن

َءية, وقال بالغداة ربهم يدعون الذين صحيحه: في مسلم والعشي} ال
عسسن السسسديِ اللسسه عبسسد بسسن محمسسد شيبة, حدثنا أبي بن بكر أبو حدثنا

وقسساص أبي ابن هو سعد عن أبيه عن شريح بن المقدام عن إسرائيل
المشسسركون فقسسال نفسسر ستة وسلم عليه الله صلى النبي مع قال: كنا

ه صلى للنبي قسال: علينسا يجسترؤون ل هسؤلء وسسلم: اطسرد عليسه الل
نسسسيت وبلل, ورجلن هسسذيل مسسن ورجسسل مسسسعود وابسسن أنسسا وكنسست

يشسساء ما وسلم عليه الله صلى الله رسول نفس في اسميهما, فوقع
السسذين تطسسرد {ول وجسسل عسسز اللسسه نفسه, فسسأنزل يقع, فحدث أن الله

مسسسلم بسسإخراجه وجهه} انفسسرد يريدون والعشي بالغداة ربهم يدعون
البخسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساريِ. دون

أبسسي عسسن شسسعبة جعفسسر, حسسدثنا بن محمد أحمد: حدثنا المام وقال  
رسسسول قال: خرج أمامة أبي عن يحدث الجعد أبا قال: سمعت التياح

رسسول فأمسسك, فقسال يقسص قسساص على وسلم عليه الله صلى الله
تشسرق أن إلسى غسدوة أقعسد «قسص, فلن وسسلم عليه الله صلى الله

أحمسسد المسسام رقسساب». وقسسال أربسسع أعتسسق أن مسسن إلي أحب الشمس
ًا: حدثنا قسسال: ميسسرة بسسن الملسك عبسد عسن شسعبة هاشم: حسسدثنا أيض

بالكوفسسة, يقسسول: العامسسة قسساص قيسسس, وكسسان بسسن كسسردوس سسسمعت
وسسسلم عليسسه اللسسه صلى النبي سمع أنه بدر أصحاب من رجل أخبرني

أربسسع أعتسسق أن من إلي أحب المجلس هذا مثل في أقعد يقول: «لن
ًا قسسسال: كسسسان ؟ مجلسسسس أيِ شسسسعبة: فقلسسست رقسسساب» قسسسال .قاصسسس

بسسن يزيد محمد, حدثنا مسنده: حدثنا في الطيالسي داود أبو وقال  
وسسسلم: «لن عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول قال: قال أنس عن أبان

ًا أجالس أحسسب الشمس طلوع إلى الغداة صلة من الله يذكرون قوم
إلسسى العصسسر صسسلة من الله أذكر الشمس, ولن عليه طلعت مما إلي

إسماعيل, ديسسة ولد من ثمانية أعتق أن من إلي أحب الشمس غروب
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ًا» فحسسسبنا عشسسر اثنا منهم واحد كل مجلسسس فسسي ونحسسن ديسساتهم ألفسس

ًا وتسسسعين سسستة أنس, فبلغسست ولسسد مسسن أربعسسة يقسسول مسسن وههنسسا ألفسس
ًا. عشسسر اثنا منهم واحد كل ثمانية, دية إل قال ما إسماعيل, والله ألفسس

الهسوازيِ, إسسحاق بسن محمسد البزار: حسدثنا بكر أبو الحافظ وقال  
القمسسر, بسسن علسسي عسسن ثابت بن عمرو الزبيريِ, حدثنا أحمد أبو حدثنا

عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول أن الكسسوفي وهسسو مسلم أبي الغر عن
عليسسه اللسسه صسسلى النبي رأى الكهف, فلما سورة يقرأ برجل مر وسلم
المجلسسس وسسسلم: «هسسذا عليسسه اللسه صسلى النسسبي سكت, فقال وسلم
عمسرو عسن أحمسسد أبو رواه معهم», هكذا نفسي أصبر أن أمرت الذيِ

بسسن يحيسسى مرسسسلً. وحسسدثنا الغسسر القمر, عسسن بن علي ثابت, عن بن
ثسسابت بسسن عمرو الصلت, حدثنا بن محمد المنصور, حدثنا عن المعلى

وأبسسي هريسسرة أبسسي مسسسلم, عسسن أبسسي الغسسر القمر, عسسن بن علي عن
سسسورة يقرأ ورجل وسلم عليه الله صلى الله رسول سعيد, قال: جاء

عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسول الكهف, فسكت, فقال سورة الحّج, أو
معهسسم». نفسسسي أصسسبر أن أمسسرت السسذيِ المجلسسس وسسسلم: «هسسذا

المرئي, حدثنا ميمون بكر, حدثنا بن محمد أحمد: حدثنا المام وقال  
اللسسه رسسسول عنه, عسسن الله رضي مالك بن أنس عن سياه بن ميمون

ل اللسه يسسذكرون اجتمعسسوا قسسوم مسسن قسسال: «مسسا وسلم عليه الله صلى
ًا قوموا السماء: أن من مناد ناداهم وجهه, إل إل بذلك يريدون مغفور

اللسسه. وقسسال رحمسسه أحمسسد بسسه حسنات» تفسسرد سيئاتكم بدلت قد لكم
صسالح, حسسدثنا بسسن أحمد الحسن, حدثنا بن إسماعيل الطبراني: حدثنا

بسسن الرحمسسن عبسسد حسسازم, عسسن أبسسي زيد, عن بن أسامة عن وهب ابن
وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى الله رسول على قال: نزلت حنيف بن سهل
بالغسسداة ربهسسم يسسدعون السسذين مع نفسك {واصبر أبياته بعض في وهو

َءية, فخرج ًا يتلمسهم, فوجد والعشي} ال تعسسالى, اللسسه يسسذكرون قومسس
جلسسس رآَهسسم الواحسسد, فلمسسا الثوب وذو الجلد وجاف الرأس ثائر منهم
أن اللسسه أمرنسسي مسسن أمسستي فسسي جعسسل الذيِ الله وقال: «الحمد معهم
في داود أبي ابن بكر أبو هذا, ذكره الرحمن معهم» عبد نفسي أصبر

عنهسسم. اللسسه رضسسي الصسسحابة سسسادات فمسسن أبسسوه الصسسحابة. وأمسسا
ابسسن السسدنيا} قسسال الحيسساة زينسسة تريسسد عنهسسم عينسساك تعد {ول وقوله  

الشرف أصحاب بدلهم تطلب غيرهم, يعني إلى تجاوزهم عباس: ول
السسدين عسسن شسسغل ذكرنسسا} أيِ عن قلبه أغفلنا من تطع والثروة, {ول

ًا} أيِ أمسسره بالسسدنيا, {وكسسان ربه وعبادة سسسفه وأفعسساله أعمسساله فرطسس
ًا تكن وضياع, ول وتفريط ًا ول مطيع هسسو بما تغبطه لطريقته, ول محب
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ّتعنا ما إلى عينيك قال: {ولتمدن فيه, كما ًا بسسه م زهسسرة منهسسم أزواجسس
وأبقسسسسى}. خيسسسسر ربسسسسك ورزق فيسسسسه لنفتنهسسسسم السسسسدنيا الحيسسسساة

ُقِل َءو ّق **  َءح ْل ُكْم ِمن ا ّب َءمن ّر َءء َءف ْؤِمن َءشآ ُي ْل َءمن َءف َءء َءو ُفْر َءشآ ْك َءي ْل ّنا َءف َءنا ِإ ْد َءت ْع َءأ

َءن ِلِمي ّظا ًا ِلل َءط َءنار َءحا ِهْم َءأ َءها ِب ُق ِد َءرا ِإن ُس ْا َءو ُثو ِغي َءت ْا َءيْس ُثو َءغا ٍء ُي َءمسسآ ْهسسِل ِب ْلُم َءكا
ِويِ َءه َءيْشسسسسسس ْلوُجسسسسسسو َءس ا ْئسسسسسس َءراُب ِب َءءْت الّشسسسسسس َءسسسسسسسآ ًا َءو َءفقسسسسسس َءت  ُمْر

محمسسد يا وسلم: وقل عليه الله صلى محمد لرسوله تعالى يقول   
ول فيسسه مريسسة ل السسذيِ الحسسق هو ربكم من به جئتكم الذيِ هذا للناس

التهديسسد بسساب مسسن فليكفسسر} هسسذا شسساء ومن فليؤمن شاء {فمن شك
{للظسسالمين} أرصسسدنا أعتسسدنا} أيِ قال: {إنسسا الشديد, ولهذا والوعيد

ًا وكتابه ورسوله بالله الكافرون وهم سسسرادقها} أيِ بهسسم أحسساط {نار
لهيعسسة, ابسسن موسى, حدثنا بن حسن أحمد: حدثنا المام سورها. قال

اللسسه رسسسول الخدريِ, عسسن سعيد أبي الهيثم, عن أبي عن دراج حدثنا
كسسل جدر, كثافة أربعة النار قال: «لسرادق أنه وسلم عليه الله صلى
النسسار, وابسسن صسسفة فسسي الترمسسذيِ سنة» وأخرجه أربعين مسافة جدار

بسسسسه. السسسسسمح أبسسسسي دراج حسسسسديث تفسسسسسيره, مسسسسن فسسسسي جريسسسسر
سرادقها} قال: حائط بهم عباس: {أحاط ابن جريج: قال ابن وقال  

محمسسد بسسن والعباس نصر بن الحسين جرير: حدثني ابن نار. قال من
بن حيي بن محمد أمية, حدثني بن الله عبد عن عاصم أبو قال: حدثنا

اللسسه رسسسول قال: قال أمية بن يعلى يعلى, عن بن صفوان عن يعلى
؟ ذلسسك كيسسف له جهنم» قال: فقيل هو وسلم: «البحر عليه الله صلى

َءية, أو هذه فتل َءية هذه قرأ ال ًا ال قسسال سسسرادقها}ثسسم بهسسم أحسساط {نار
ًا أدخلها ل «والله ًا دمت ما أو أبد قطسسرة» وقسسوله منهسسا تصسسيبني ل حي
َءيسسة, قسسال يشسسويِ كالمهل بماء يغاثوا يستغيثوا {وإن ابسسن الوجسسوه} ال

مجاهسسد: هسسو الزيسست, وقسسال درديِ مثسسل الغليسسظ عباس: المهل: الماء
حسسره. وقسسال انتهسسى السسذيِ الشسسيء عكرمسسة: هسسو والقيح. وقال كالدم

ًا مسعود ابن قتادة: أذاب أذيب. وقال شيء كل آَخرون: هو مسسن شيئ
بالمهسسل. شسسيء أشسسبه وأزبد, قال: هذا انماع أخدود, فلما في الذهب
سسسود, وهسسذه وأهلهسسا سسسوداء وهسسي أسسسود جهنسسم الضحاك: مسساء وقال

َءخر, فإن ينفي منها شيء ليس القوال الوصسساف هذه يجمع المهل ال
قسسال: {يشسسويِ حسسار, ولهسسذا غليسسظ منتسسن أسسسود كلهسسا, فهسسو الرذيلسسة

وجهسسه مسسن وقربسسه يشسسربه أن الكسسافر أراد حسسره, إذا من الوجوه} أيِ
فيسسسسسسسسه. وجهسسسسسسسسه جلسسسسسسسسدة تسسسسسسسسسقط حسسسسسسسستى شسسسسسسسسواه
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فسسي المتقسسدم بإسناده أحمد المام رواه الذيِ الحديث في جاء كما  

عليسسه اللسسه صسسلى الله رسول عن الخدريِ سعيد أبي عن النار سرادق
إليسسه قربسسه فسسإذا الزيسست كعكسسر سسس قسسال س كالمهل قال: «ماء أنه وسلم

مسسن النسسار صسسفة فسسي الترمذيِ رواه فيه» وهكذا وجهه فروة سقطت
دراج الحسسارث, عسسن بسسن عمرو عن سعد بن رشدين حديث من جامعه
قبسسل مسسن فيسسه تكلسسم رشدين, وقد حديث من إل نعرفه قال: ل به, ثم

حسسسن عسسن تقسسدم كمسسا أحمسسد المسسام رواه هكسسذا, قسسال: وقسسد حفظسسه
أعلسسسسسم. دراج, واللسسسسسه لهيعسسسسسة, عسسسسسن ابسسسسسن الشسسسسسيب, عسسسسسن

عمسسرو, بن صفوان الوليد: عن بن وبقية المبارك بن الله عبد وقال  
عليسسه اللسسه صسسلى النسسبي أمامسسة, عسسن أبسسي بسر, عسسن بن الله عبد عن

يتجرعسسه}, قسسال: «يقسسرب صسسديد مسساء من قوله: {ويسقى في وسلم
رأسسسه, فسسإذا فسسروة ووقعت وجهه شوى منه قرب فيتكرهه, فإذا إليه

بمسساء يغسساثوا يسسستغيثوا تعسسالى: {وإن اللسسه أمعسساءه, يقسسول قطع شربه
جاع جبير: إذا بن سعيد الشراب}. وقال بئس الوجوه يشويِ كالمهل

منهسسا, فسساجتثت فيسسأكلون الزقسسوم بشجرة استغاثوا, فأغيثوا النار أهل
ًا أن وجوههم, فلو جلود وجسسوههم جلسسود يعرفهسسم, لعسسرف بهم مر مار

وهو كالمهل بماء فيستغيثون, فيغاثون العطش عليهم يصب فيها, ثم
لحسسوم حسسره مسسن اشتوى أفواههم من أدنوه حره, فإذا انتهى قد الذيِ

وصسسفه بعسسد تعسسالى قال الجلود, ولهذا عنها سقطت قد التي وجوههم
الشسراب} أيِ {بئسس القبيحسة الذميمسة الصسفات بهسذه الشراب هذا

َءيسسة في قال الشراب, كما هذا بئس ًا مسساء {وسسسقوا الخسسرى ال حميمسس
حسسارة, آَنيسسة} أيِ عيسسن مسسن تعالى: {وتسسسقى أمعاءهم} وقال فقطع

ًا} أيِ آَن} {وسسساءت حميسسم تعالى: {وبيسسن قال كما وسسساءت مرتفقسس
ً النار ً منزل ًا ومقيل ًا ومجتمع َءيسسة فسسي قسسال للرتفسساق, كمسسا وموضسسع ال

َءخسسسسسسسسرى ًا سسسسسسسسساءت {إنهسسسسسسسسا ال ًا}. مسسسسسسسسستقر ومقامسسسسسسسس

ِإّن َءن **  ِذي ّل ْا ا ُنو َءم ْا آَ ُلو َءعِم َءحاِت َءو ِل ّنسسا الّصسسا َء ِإ ُع ل َءر ُنِضسسي َءن َءمسسْن َءأْجسس َءسسس َءأْح

ً َءمل َءك َءع ِئ َءلـَ ْو ُأ ُهْم *   ّناُت َءل ْدٍن َءج ِريِ َءع ِهُم ِمن َءتْج ِت َءهسساُر َءتْح ْن َءن ال ْو ّلس َءح َءهسسا ُي ِفي
َءر ِمْن ِو َءسا َءهسسٍب ِمن َءأ َءن َءذ َءبُسسسو ْل َءي ًا َءو َءيابسس ًا ِث ُدٍس ّمسسن ُخْضسسر ْن َءرٍق ُسسس ْب َءت ِإْسسس َءو

َءن ِئيسسس ِك ّت َءهسسسا ّم َءلسسسى ِفي ِئسسسِك َءع َءرآَ َءم ال ْعسسس َءواُب ِن ّثسسس َءنْت ال َءحُسسسس ًا َءو َءفقسسس َءت  ُمْر
بسسالله آَمنسسوا الذين السعداء بذكر الشقياء, ثنى حال تعالى ذكر لما  

العمال من به أمروهم بما به, وعملوا جاؤوا فيما المرسلين وصدقوا
تحتهسسم مسسن عسسدن, والعسسدن: القامسسة, {تجسسريِ جنات الصالحة, فلهم
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النهسسار {وهسسذه فرعسسون ومنازلهم, قال غرفهم تحت من النهار} أيِ

َءية, {ويحلون} أيِ} تحتي من تجريِ أسسساور {فيهسسامن الحليسسة مسسن ال
َءخسسر المكسسان في ذهب} وقال من ًا ال حريسسر} فيهسسا ولباسسسهم {ولؤلسسؤ

ًا {ويلبسون ههنا, فقال وفصله ًا ثيابسس وإسسستبرق} سسسندس مسسن خضسسر
مجراهسسا. وأمسسا جسسرى ومسسا كالقمصسسان رقسساق رفسساع ثيسساب فالسسسندس

.بريسسسسسسسسسق وفيسسسسسسسسسه السسسسسسسسسديباج فغليسسسسسسسسسظ السسسسسسسسسستبرق
الضطجاع, وقيسسل قيل الرائك} التكاء على فيها وقوله: {متكئين  

الصسسحيح الحسسديث ههنسسا, ومنسسه بسسالمراد أشبه وهو الجلوس في التربع
ًا», فيسسه آَكل فل أنا «أما أريكسسة, وهسسي جمسسع القسسولن: والرائسسك متكئسس

هسسذا زماننسسا فسسي النسساس يعرفسسه كمسسا الحجلسسة, والحجلسسة تحت السرير
قتسسادة عسسن معمسسر السسرزاق: أخبرنسسا عبد أعلم. قال بالباشخاناة, والله

في غيره: السرر وقال معمر الحجال, قال الرائك} قال: هي {على
الحجسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسال.

ًا} أيِ وحسنتت الثواب وقوله: {نعم   ًا الجنة نعمت مرتفق على ثواب
ًا, أيِ وحسنت أعمالهم ً حسنت مرتفق ً منزل ًا, كما ومقيل قسسال ومقام

ًا} وهكسسذا وساءت الشراب {بئس النار في فسسي بينهمسسا قابسسل مرتفقسس
ًا سسساءت قوله: {إنها في الفرقان سورة ًا}, ثسسم مسسستقر ذكسسر ومقامسس
ويلقسسون صسسبروا بمسسا الغرفسسة يجسسزون {أولئك المؤمنين, فقال صفات
ًا تحيسسسة فيهسسسا ًا حسسسسنت فيهسسسا خالسسسدين وسسسسلم ًا}. مسسسستقر ومقامسسس

ِرْب َءواْضسس ُهسسْم **  ً ل َءثل ْيسسِن ّم َءل َءنسسا ّرُج ْل َءع َءما َءج ِه ِد َءحسس ْيسسِن ل َءت ّن َءنسساٍب ِمسسْن َءج ْع َءأ

َءما ُه َءنا ْف َءف َءح َءنْخٍل َءو َءنا ِب ْل َءع َءج َءما َءو ُه َءن ْي ًا َءب َءتا َءزْرع ْل ِك ْيسسِن *   َءت ّن َءج ْل َءتسسْت ا َءهسسا آَ َءل ُك َءلسسْم ُأ َءو
ِم ِل ْظ ْنُه َءت ًا ّم ْيئ َءنا َءش َءفّجْر َءما َءو ُه َءل ًا ِخل َءهر َءن َءن َءكا َءو َءمسسٌر َءلسُه *   َءل َءث َءقسسا ِه َءف ِب َءصساِح َءل
َءو ُه ُه َءو ِوُر َءحا َءنا ُي َءثُر َءأ ْك َءك َءأ ً ِمن َءعّز َءمال َءأ ًا َءو َءفسسر َءل َءن َءخسس َءد َءو َءتسسُه *   ّن َءو َءج ُهسس ِلٌم َءو َءظسسا

ِه ْفِس َءن َءل ّل ُظّن َءمآ َءقا َءد َءأن َءأ ِبيس ِه َءت ِذ ًا َءهـَس َءبسسد َءمسآ َءأ َءو ُظسسّن *   َءة َءأ َءع َءمسًة الّسسا ِئ َءقا
ِئسسسسسن َءل ِددّت َءو َءى ّر َءلسسسسس ّبسسسسسي ِإ َءدّن َءر ًا لِجسسسسس ْيسسسسسر َءهسسسسسا َءخ ْن ًا ّم َءلبسسسسس َءق ْن  ُم

الضعفاء مجالسة عن المستكبرين المشركين ذكره بعد تعالى يقول  
وأحسسسابهم, بسسأموالهم عليهسسم المسسسلمين, وافتخسسروا من والمساكين

ً لهم فضرب مسسن بسسستانتين جنتين, أيِ لحدهما الله جعل برجلين مثل
خللهمسسا وفسسي جنباتهمسسا فسسي بالنخيسسل, المحدقسسة أعنسساب, محفوفسستين

الجسودة, غايسة فسي مقبسل مثمسر والسزروع الشسجار من الزورع, وكل
تظلسسم ثمرها, {ولم أخرجت أكلها} أيِ آَتت الجنتين قال: {كلتا ولهذا

ًا} أيِ منه ًا, {وفجرنسسا منسسه تنقسسص ولسسم شسسيئ ًا} أيِ خللهمسسا شسسيئ نهسسر
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بسسه ثمسسر} قيسسل: المسسراد لسسه وههنا, {وكان ههنا فيهما متفرقة والنهار

أظهر وقتادة. وقيل: الثمار, وهو ومجاهد عباس ابن عن المال, رويِ
وتسسسكين الثسساء ثمسسر} بضسسم لسسه {وكسسان الخسسرى القراءة ويؤيده ههنا

الثاء بفتح ثمر آَخرون وخشب. وقرأ كخشبة ثمرة جمع الميم, فيكون
يحسساوره, أيِ وهسسو لصسساحبه الجنسستين هسساتين صسساحب أيِ والميم, فقال

ً منسسك أكسسثر {أنسسا ويسسترأس عليسسه يفتخسسر يجادله, ويخاصمه وأعسسز مسسال
ًا} أيِ ًا أكثر نفر ًا خسسدم ًا, قسسال وحشسسم أمنيسسة واللسسه قتسسادة: تلسسك وولسسد

النفسسسسسسسسسسر. وعسسسسسسسسسسزة المسسسسسسسسسسال الفسسسسسسسسسساجر, كسسسسسسسسسسثرة
وتكبره وتمرده بكفره لنفسه} أيِ ظالم وهو جنته وقوله: {ودخل  

ًا} وذلسسك هذه تبيد أن أظن ما {قال المعاد وإنكار وتجبره ًا أبد اغسسترار
في المطردة والشجار, والنهار والثمار الزروع من فيها رأى لما منه

تتلسسف, ذلسسك ول تهلسسك ول تفرغ ول تفنى ل أنها وأرجائها, ظن جوانبها
وزينتها, وكفره الدنيا بالحياة بالله, وإعجابه يقينه عقله, وضعف لقلة

َءخرة, ولهذا {ولئسسن كائنسسة قائمسسة} أيِ السسساعة أظسسن قسسال: {ومسسا بال
ًا لجدن ربي إلى رددت ًا} أيِ منها خير ورجعسسة معسساد كسسان ولئن منقلب
ربي, ولسسول عند الحظ هذا من أحسن هناك لي ليكونن الله إلى ومرد

َءيسسة فسسي قسسال هسسذا, كمسسا أعطسساني مسسا عليه كرامتي {ولئسسن الخسسرى ال
كفسسر السسذيِ {أفرأيسست للحسسسنى} وقسسال عنده لي إن ربي إلى رجعت
ً لوتين وقال بآياتنا ًا} أيِ مال َءخرة الدار في وولد عز الله على تألى ال

فسسي بيسسانه سسسيأتي وائل, كمسسا بن العاص في نزولها سبب وجل. وكان
التكلن. وعليسسسسسسه الثقسسسسسسة اللسسسسسسه, وبسسسسسسه شسسسسسساء إن موضسسسسسسعه

َءل َءقا ُبُه َءلُه **  َءو َءصاِح ُه ُه َءو ِوُر َءحا َءت ُي َءفْر َءك ِذيِ َءأ ّل َءك ِبا َءق َءل َءراٍب ِمن َءخ ِمسسن ُثسسّم ُت
ٍة َءف ْط َءك ُثّم ّن ّوا ً َءس ِكّن َءرُجل ّل َءو *   ّلسسُه ُه ّبسسي ال َء َءر ِرُك َءول ّبسسي ُأْشسس َءر ًا ِب َءحسسد * َءأ
ْولَ َءل ْذ َءو َءت ِإ ْل َءخ َءك َءد َءت ّن َءت َءج ْل َءء َءما ُق ّلُه َءشآ َء ال َءة ل ّو ّ ُق ِه ِإل ّل َءرِن ِإن ِبال ْا َءت َءن َءقّل َءأ َءأ

َءك ً ِمن ًا َءمال َءلد َءو َءى َءو َءسسس ّبسسي *  فع َءيِن َءأن َءر ِت ْؤ ًا ُيسس ْيسسر َءك ّمسسن َءخ ِتسس ّن َءل َءج ُيْرِسسس َءو
َءها ْي َءل ًا َءع َءبان َءن ُحْس ِء ّم َءمآ َءح الّس ِب ُتْص ًا َءف ِعيد ًا َءص َءلق ْو َءز َءأ َءح *   ِب َءها ُيْص ُؤ ًا َءمآ ْور َءغسس

َءلسسسسسسسسسسسسسسسسن َءع َءف ِطي َءت ًا َءلسسسسسسسسسسسسسسسسُه َءتْسسسسسسسسسسسسسسسسس َءلبسسسسسسسسسسسسسسسس  َءط
ًا تعالى يقول   ًا صاحبه به أجابه عما مخبر ًا له المؤمن, واعظ وزاجر

مسسن خلقسسك بالسسذيِ {أكفسسرت والغسسترار بسسالله الكفسسر مسسن فيه هو عما
َءية, وهذا ه جحسود مسن فيسه وقسع لما وتعظيم إنكار تراب} ال السذيِ رب

مسسن نسسسله جعسسل آَدم, ثسسم وهسسو طيسسن مسسن النسان خلق خلقه, وابتدأ
وكنتسسم بسسالله تكفسسرون تعسسالى: {كيسسف قسسال مهين, كما ماء من سللة
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ًا َءية, أيِ أموات ظسساهرة عليكم ودللته ربكم تجحدون كيف فأحياكم} ال

إل المخلوقسسات مسسن أحسسد من ما نفسه, فإنه من يعلمها أحد جلية, كل
ًا, ثم كان أنه ويعلم ًا ول نفسسه مسسن وجوده وليس وجد معدوم مسستند

إلسسى إيجسساده إسسسناد بمثسسابته, فعلسسم المخلوقسسات, لنسسه مسسن شيء إلى
المسسؤمن قسسال شسسيء, ولهسسذا كسسل خسسالق هسسو إل إله ل الله خالقه, وهو

للسه أعسترف بسل بمقالتسسك أقسول ل أنسا لكسن ربسسي} أيِ اللسه هو {لكنا
ًا} أيِ بربي أشرك والربوبية, {ول بالوحدانية المعبسسود الله هو بل أحد

لسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه. شسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسريك ل وحسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسده
ترن إن بالله إل قوة الله, ل شاء ما جنتك دخلت إذ قال: {ولول ثم  
ً منك أقل أنا ًا} هسسذا مال إذ هل ذلسسك, أيِ علسسى وحسسث تحضسسيض وولسسد

عليسسك بسسه أنعسسم مسسا اللسسه إليهسسا, حمسسدت ونظسسرت دخلتها حين أعجبتك
ل اللسسه شسساء مسسا غيرك, وقلسست يعطه لم ما والولد المال من وأعطاك

أو حسساله مسسن شيء أعجبه السلف: من بعض قال بالله, ولهذا إل قوة
مسسن مسسأخوذ بسسالله, وهسسذا إل قسسوة ل الله شاء ولده, فليقل: ما أو ماله
َءية هذه أبسسو الحسسافظ مرفوع, أخرجسسه حديث فيه رويِ الكريمة. وقد ال

بسسن عمسر مخلسد, حسسدثنا بسسن جسراح مسنده: حدثنا في الموصلي يعلى
أنسسس عسسن زرارة بسسن الملك عبد عون, حدثنا بن عيسى يونس, حدثنا

أنعم وسلم: «ما عليه الله صلى الله رسول قال: قال عنه الله رضي
قسسوة ل الله شاء ما ولد, فيقول أو مال أو أهل من نعمة عبد على الله
َءية هذه يتأول الموت» وكان دون آَفة فيه بالله, فيرى إل إذ {ولسسول ال

الفتسسح أبو الحافظ بالله} قال إل قوة ل الله شاء ما قلت جنتك دخلت
يصسسح ل أنسسس عسسن زرارة بسسن الملك عبد عن عون بن الزديِ: عيسى

حسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسديثه.
وحجسساج, شسسعبة جعفسسر, حسسدثنا بسسن محمد أحمد: حدثنا المام وقال  

رهسسم, عسسن أبسسي مولى عبيد عن الله عبيد بن عاصم عن شعبة حدثني
علسسى أدلسسك قسسال: «أل أنه وسلم عليه الله صلى النبي عن هريرة أبي
فسسي ثبسست أحمسسد. وقسسد بسسه بالله» تفرد إل قوة ل ؟ الجنة كنوز من كنز

قسسال: وسسسلم عليسسه الله صلى الله رسول أن موسى أبي عن الصحيح
بسسالله» وقسسال إل قسسوة ول حول ل ؟ الجنة كنوز من كنز على أدلك «أل

عسسن بلسسج أبسسي عن عوانة أبو عيسى, حدثنا بن بكر أحمد: حدثنا المام
اللسسه صلى الله رسول لي هريرة: قال أبو قال: قال ميمون بن عمرو
تحسست الجنسسة كنسسوز مسسن كنسسز علسسى أدلك أل هريرة أبا وسلم: «يا عليه

قسسوة ل تقسسول وأمي. قسسال: «أن أبي فداك نعم ؟» قال: قلت العرش
عبسسديِ أسسسلم يقسسول الله فإن قال أنه بلج: وأحسب أبو بالله» قال إل
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لبسسي عمسسرو: قلسست بلج: قسسال أبو لعمرو: قال فقلت واستسلم» قال

الكهسسف سسسورة فسسي إنهسسا بسسالله, فقسسال: ل إل قسسوة ول حسسول ل هريسسرة
بسسالله}. إل قسسوة ل اللسسه شسساء مسسا قلسست جنتسسك دخلسست إذ {ولسسول

ًا يؤتين أن ربي وقوله: {فعسى   َءخرة الدار في جنتك} أيِ من خير ال
ول تبيسد ل أنهسا ظننست التي الدنيا في جنتك على عليها} أيِ {ويرسل

ًا تفنى ومالسسك وقتادة والضحاك عباس ابن السماء} قال من {حسبان
ًا الزهريِ: أيِ عن مزعسسج عظيسسم مطر أنه السماء, والظاهر من عذاب
ًا قسسال: {فتصسسبح وأشجارها, ولهذا زرعها يقلع ًا} أيِ صسسعيد ًا زلقسس بلقسس
ًا ينبسست ل الذيِ عباس: كالجرز ابن قدم, وقال فيه يثبت ل أملس تراب
ًا ًا} أيِ ماؤها يصبح وقوله: {أو شيئ ًا غور ضسسد الرض, وهسسو فسسي غائر
قسسال أسسسفلها, كمسسا يطلسسب الرض, فالغسسائر وجسسه يطلسسب السسذيِ النابع

ًا ماؤكم أصبح إن أرأيتم تعالى: {قل معيسسن} بمسساء يتسسأتيكم فمسسن غور
ًا ماؤهسسا يصبح ههنا: {أو وسائح, وقال جار أيِ لسسه تسسستطيع فلسسن غسسور

ًا} والغور الشسساعر: قسسال منسسه, كمسسا أبلسسغ غائر, وهو بمعنى مصدر طلب
ًا جيسسسسسسساده تظسسسسسسسل ًا أعنتهسسسسسسسا عليهتقلسسسسسسسده نوحسسسسسسس صسسسسسسسفوف

.عليسسسسسسسسسسسسسه نائحسسسسسسسسسسسسسات بمعنسسسسسسسسسسسسسى  

َءط ُأِحي َءو ِه **  ِر َءم َءث َءح ِب َءب َءأْص ّلُب َءف َءق ِه ُي ْي ّف َءلى َءك َءق َءمآ َءع َءفسس ْن َءهسسا َءأ َءي ِفي ِهسس َءيسسٌة َءو ِو َءخا
َءى َءل َءها َءع ُقوُل ُعُروِش َءي ِني َءو َءت ْي َءل ِرْك َءلْم َءي ّبي ُأْش َءر ًا ِب َءحد َءلْم َءأ َءو ُكن *   َءئسسٌة ّلسسُه َءت ِف

َءنُه ِه ُدوِن ِمن َءينُصُرو ّل َءما ال َءن َءو ًا َءكا َءتِصر ْن َءك ُم ِل َءنا ُه َءيُة *   َء َءول ْل ِه ا ّل ّق ِل َءح ْل َءو ا ُهسس
ْيسسسسسسسسسسسسسسسسٌر ًا َءخ َءوابسسسسسسسسسسسسسسسس ْيسسسسسسسسسسسسسسسسٌر َءث َءخ ًا َءو ْقبسسسسسسسسسسسسسسسس  ُع

َءخر, القول على بثماره أو بثمره} بأمواله تعالى: {وأحيط يقول   ال
من المؤمن به خوفه مما يحذر كان ما الكافر بهذا وقع أنه والمقصود

َءهتسسه بهسسا اغتر التي جنته على الحسبان إرسال ْل أ
َء وجسسل عسسز اللسسه عسسن و

كفيسسه قتسسادة: يصسسفق فيهسسا} وقسسال أنفق ما على كفيه يقلب {فأصبح
ًا ًا متأسف لسسم ليتنسسي يسسا {ويقسسول عليها أذهبها التي الموال على متلهف
ًا بربي أشرك افتخسسر ولد, كمسسا أو عشيرة فئة} أيِ له تكن * ولم أحد

ًا كان وما الله دون من {ينصرونه واستعز بهم الولية * هنالك منتصر
كسسان قوله: {وما على يقف من فمنهم ههنا القراء الحق} اختلف لله

ًا اللسسه, فل عسسذاب بسسه حسسل السسذيِ الموطن ذلك في هنالك} أيِ منتصر
يقسسف مسسن الحسق} ومنهسسم للسه بقوله: {الولية منه, ويبتدىء له منقذ
ًا} يبتدىء كان {وما على الحق} ثم لله الولية بقوله: {هنالك منتصر

الوليسسة, فيكسسون مسسن الواو فتح من الولية, فمنهم قراءة في اختلفوا
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يرجسسع كسسافر أو مسسؤمن أحسسد كل هنالك لله, أيِ الموالة هنالك المعنى

العسسذاب, كقسسوله: {فلمسسا وقسسع إذا لسه والخضوع موالته وإلى الله إلى
مشركين} وكقسسوله به كنا بما وكفرنا وحده بالله آَمنا قالوا بأسنا رأوا

ًا إل إلسسه ل أنسسه آَمنسست قسسال الغسسرق أدركه إذا فرعون: {حتى عن إخبار
َءن المسلمين من وأنا إسرائيل بنو به آَمنت الذيِ قبل عصيت وقد * آَل

هنالسسك الوليسسة, أيِ من الواو كسر من المفسدين} ومنهم من وكنت
للولية, كقوله نعت أنه على الحق رفع من منهم الحق, ثم لله الحكم

ًا وكسسان للرحمسسن الحسسق يومئسسذ تعسسالى: {الملسسك الكسسافرين علسسى يومسس
ًا} ومنهم وجسسل, كقسسوله عز لله نعت أنه على القاف خفض من عسير

َءية, ولهذا مولهم الله إلى ردوا {ثم خيسسر تعسسالى: {هسسو قال الحق} ال
ًا} أيِ ًا} أيِ {وخير جزاء ثواب وجسسل, عسسز للسسه تكسسون التي العمال عقب
خيسسسسسر. كلهسسسسسا رشسسسسسيدة حميسسسسسدة وعاقبتهسسسسسا خيسسسسسر ثوابهسسسسسا

ِرْب َءواْض ُهم **  َءل َءل َءث ِة ّم َءيا َءح ْل َءيا ا ْن ّد ٍء ال َءمآ ُه َءك َءنا ْل َءز ْن َءن َءأ ِء ِم َءما َءط الّس َءل َءت ِه َءفاْخ ِب
َءباُت َءح الْرِض َءن َءب َءأْص ًا َءف ُه َءهِشيم ْذُرو َءن الّرياُح َءت َءكا ّلسسُه َءو َءى ال َءلسس َءشسسْيٍء ُكسسّل َءع

ًا ِدر َءت ْق َءماُل ّم ْل َءن *  ا ُنو َءب ْل َءنُة َءوا ِة ِزي َءيا َءح ْل َءيا ا ْن ّد َءياُت ال ِق َءبا ْل َءحاُت َءوا ِل ْيسسٌر الّصسسا َءخ
َءد َءك ِعنسسسسسسسسسسسسسسس ّبسسسسسسسسسسسسسسس ًا َءر َءوابسسسسسسسسسسسسسسس ْيسسسسسسسسسسسسسسسٌر َءث َءخ ً َءو َءمل  َءأ

الدنيا} فسسي الحياة {مثل للناس محمد تعالى: {واضرب} يا يقول  
نبسسات بسسه فسساختلط السماء من أنزلناه {كماء وانقضائها وفنائها زوالها

والنسسور الزهسسر وحسسسن, وعله الحب, فشسسب من فيها ما الرض} أيِ
ًا {أصبح كله هذا بعد والنضرة, ثم ًا} يابس الريسساح} أيِ {تذروه هشيم

كسسل علسسى اللسسه الشسسمال, {وكسسان وذات اليميسسن ذات وتطرحه تفرقه
ًا} أيِ شيء ًا وهذه الحال هذه على قادر هو مقتددر مسسا الحال, وكسسثير

سسسورة فسسي تعسسالى قال المثل, كما بهذا الدنيا الحياة مثل الله يضرب
بسسه فسساختلط السسسماء مسسن أنزلنسساه كماء الدنيا الحياة مثل {إنما يونس
َءية, وقال الناس يأكل مما الرض نبات الزمسسر: {ألسسم في والنعام} ال

بسسه يخرج ثم الرض في ينابيع فسلكه ماء السماء من أنزل الله أن تر
ًا ًا رزع َءية, وقسسال مختلف أنمسسا {اعلمسسوا الحديسسد سسسورة فسسي ألوانه} ال

والولد الموال في وتكاثر بينكم وتفاخر ولهووزينة لعب الدنيا الحياة
َءية, وفي الكفار أعجب غيث كمثل «السسدنيا الصسسحيح الحديث نباته} ال

السسدنيا} كقسسوله: الحيسساة زينسسة والبنسسون {المسسال حلوة» وقسسوله خضرة
المقنطسسرة والقنسساطير والبنين النساء من الشهوات حب للناس {زين

َءية, وقال من واللسسه فتنسسة وأولدكسسم أموالكم تعالى: {إنما الذهب} ال
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مسسن لكسسم خيسسر لعبسسادته والتفسسرغ عليسسه القبسسال عظيم} أيِ أجر عنده

قسسال: عليهسسم, ولهسسذا المفرطة لهم, والشفقة بهم, والجمع اشتغالكم
ًا ربسسسك عنسسسد خيسسسر الصسسسالحات {والباقيسسسات أملً}. وخيسسسر ثوابسسس

السسسلف: الباقيسسات مسسن واحد وغير جبير بن وسعيد عباس ابن قال  
بسسن وسسسعيد ربسساح أبسسي بسسن عطاء الخمس. وقال الصلوات الصالحات

للسسه, اللسسه, والحمسسد سبحان الصالحات عباس: الباقيات ابن عن جبير
بسسن عثمسسان المسسؤمنين أميسسر سسسئل أكسسبر, وهكسسذا الله, والله إل إله ول

اللسسه, إل إلسسه ل فقسسال: هسسي ؟ هسسي مسسا الصسسالحات الباقيات عن عفان
العلسسي بالله إل قوة ول حول أكبر,ول لله, والله الله, والحمد وسبحان

المقسريِ, حسسدثنا الرحمسن عبسد أبسسو أحمد, حسدثنا المام العظيم, رواه
رضسسي عفان بن عثمان مولى الحارث سمع أنه عقيل أبو حيوة, حدثنا

ًا عثمان يقول: جلس عنه الله المؤذن, فدعا معه, فجاءه وجلسنا يوم
اللسسه رسول قال: رأيت ثم مد, فتوضأ فيه سيكون أظنه إناء في بماء

توضسسأ قسسال: «مسسن هسسذا, ثسسم وضسسوئي يتوضسسأ وسسسلم عليسسه اللسسه صلى
وبيسسن بينهسسا كسسان مسسا لسسه غفر الظهر صلة فصلى قام هذا, ثم وضوئي

صسلى الظهسر, ثسسم وبيسسن بينهسسا مسسا لسه غفسسر العصسسر صسلى الصبح: ثسسم
بينها ما له غفر العشاء صلى العصر, ثم وبين بينها ما له غفر المغرب

وصسسلى فتوضسسأ قسسام إن ليلته, ثسسم يتمرغ يبيت لعله المغرب, ثم وبين
الحسسسنات العشسساء, وهسسي صسسلة وبيسسن بينهسسا مسسا لسسه غفر الصبح صلة

يسسا الصسسالحات الباقيسسات الحسسسنات, فمسسا هذه السيئات» قالوا يذهبن
أكسسبر, ول والله لله الله, والحمد الله, وسبحان إل إله ل قال ؟ عثمان

بسسسسسه. العظيسسسسسم, تفسسسسسرد العلسسسسسي بسسسسسالله إل قسسسسسوة ول حسسسسسول
المسسسيب بن سعيد عن صياد بن الله عبد بن عمارة عن مالك وروى 

اللسسه, إل إلسسه للسسه,ول والحمسسد اللسسه الصالحات: سبحان قال: الباقيات
عسسن عجلن بسسن محمسسد بسسالله, وقسسال إل قسسوة ول حسسول أكبر, ول والله

الصسسالحات, الباقيسسات عسسن المسسسيب بسسن سسسعيد قسسال: سسسألني عمارة
والحج, فقسسال: الزكاة تصب, فقلت لم والصيام, فقال فقلت: الصلة

أكسسبر, اللسسه, واللسسه إل إلسسه الخمسسس: ل الكلمسسات تصسسب, ولكنهسسن لسسم
جريسسج: ابن بالله. وقال إل قوة ول حول لله,ول الله, والحمد وسبحان
أخسسبره أنسسه سسسرجس بن نافع عن خيثم بن عثمان بن الله عبد أخبرني

اللسسه, واللسسه إل إله الصالحات. قال: ل الباقيات عن عمر ابن سأل أنه
وقسسال جريسسج ابسسن بالله, قسسال إل قوة ول حول الله, ول أكبر, وسبحان

ذلسسسسسسسسسك. مثسسسسسسسسسل ربسسسسسسسسساح أبسسسسسسسسسي بسسسسسسسسسن عطسسسسسسسسساء
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إله لله, ول الله, والحمد الصالحات: سبحان مجاهد: الباقيات وقال  
وقتادة الحسن عن معمر أخبرنا الرزاق عبد أكبر, وقال الله, والله إل

أكسسبر, اللسسه, واللسسه إل إلسسه الصالحات} قسسال: ل قوله: {والباقيات في
:جريسسر ابسسن الصالحات, قسسال الباقيات الله, هن لله, وسبحان والحمد
التمسسار نصسسر أبي البزار, عن الصباح بن الحسن عن كتابي في وجدت

عيد عجلن بن محمد مسلم, عن بن العزيز عبد عن عسن المقسبريِ س
وسسسلم: عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسول قال: قال هريرة أبي أبيه, عن
الباقيسسات أكسسبر, هسسن الله, والله إل إله لله, ول الله, والحمد «سبحان

بسسن عمسسرو أخبرنسسا وهسسب ابن أخبرنا يونس الصالحات» قال: وحدثني
ًا أن الحارث أن سسسعيد أبسسي عسسن الهيثم أبي عن حدثه السمح أبا دراج
الباقيسسات مسسن قسسال: «اسسستكثروا وسسسلم عليسسه اللسسه صلى الله رسول

يا هي قال«الملة» قيل: وما الله رسول يا هن الصالحات» قيل: وما
للسسه, ول «التكسسبير, والتهليسسل, والتسسسبيح, والحمسسد قسسال ؟ الله رسول
بسسه. دراج حسسديث مسسن أحمسسد رواه بسسالله» وهكسسذا إل قسسوة ول حسسول

مولى الرحمن عبد بن الله عبد أن صخر أبو وهب: أخبرني ابن قال  
كعسسب بسسن محمسسد إلسسى سسسالم قسسال: أرسسسلني حدثه الله عبد بن سالم

لسي القسسبر, فسإن زاويسة عنسسد القنسسي له حاجة, فقال: قل في القرظي
َءخر, ثم على أحدهما فسلم حاجة, قال: فالتقيا إليك سالم: ما قال ال
أكسسبر, وسسسبحان واللسسه اللسسه إل إله فقال: ل ؟ الصالحات الباقيات تعد

ل فيهسسا جعلسست سسسالم: مسستى لسسه بالله, فقال إل قوة ول حول الله, ول
أو مرتيسسن أجعلها, قال: فراجعه زلت قال: ما ؟ بالله إل قوة ول حول
ًا أيسسوب أبسسا فأثبت, فسسإن سالم: أجل قال ؟ ينزع, قال: فأثبت فلم ثلث

وهسسو وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسول سمع أنه حدثني النصاريِ
السلم, فقسسال: يسسا عليه إبراهيم فأريت السماء إلى بي يقول: «عرج

وسسسهل, ثسسم بسسي فقسسال: محمسسد, فرحسسب ؟ معك الذيِ هذا من جبريل
وأرضسسها طيبسسة تربتهسسا الجنسسة, فسسإن غسسراس من فلتكثر أمتك قال: مر

بسسالله». إل قسسوة ول حسسول فقسسال: ل الجنة غراس واسعة, فقلت: وما
رجسسل العوام, حسسدثني عن يزيد بن محمد أحمد: حدثنا المام وقال  
اللسسه رسسسول بشسسير, قسسال: خرجعلينسسا بسسن النعمان آَل من النصار من

العشسساء, فرفسسع صسسلة بعسسد المسسسجد في ونحن وسلم عليه الله صلى
السسسماء فسسي حسسدث قسسد أنسسه ظننسسا حسستى خفسسض ثم السماء إلى بصره

ويظلمون, فمن يكذبون أمراء بعديِ سيكون إنه قال: «أما شيء, ثم
منه, ومسسن ولست مني ظلمهم, فليس على ومالهم بكذبهم صدقهم

منسسه. أل وأنسسا مني ظلمهم, فهو على يمالئهم ولم بكذبهم يصدقهم لم
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أكسسبر, هسسن اللسسه, واللسسه إل إلسسه للسسه, ول اللسسه, والحمسسد سسسبحان وإن

الصسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسالحات». الباقيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسات
كثير أبي بن يحيى أبان, حدثنا عفان, حدثنا أحمد: حدثنا المام وقال  

وسسسلم عليه الله صلى الله لرسول مولى سلم, عن أبي عن زيد عن
أثقلهسسن ما لخمس بخ قال: «بخ وسلم عليه الله صلى الله رسول أن
للسسه, اللسسه, والحمسسد أكسسبر, وسسسبحان واللسسه الله إل إله الميزان: ل في

لقسسي من لخمس بخ بخ س وقال س والده فيحتسبه يتوفى الصالح والولد
ًا الله َءخسسر, وبالجنسسة واليسسوم بسسالله الجنسسة: يسسؤمن دخسسل بهسسن مستيقن ال

».المسسسسسسسسوت, وبالحسسسسسسسسساب بعسسسسسسسسد والنسسسسسسسسار, وبسسسسسسسسالبعث
بسسن حسسسان عسسن الوزاعسسي روح, حسسدثنا أحمسسد: حسسدثنا المام وقال  

سسسفر, فنسسزل فسسي عنسسه اللسسه رضسسي أوس بسسن شداد عطية, قال: كان
ً عليه, فقال: مسسا بها, فأنكرت نعبث بالشفرة لغلمه: ائتنا فقال منزل

هسسذه, كلمسستي غيسسر وأزمهسسا أخطمها وأنا إل أسلمت منذ بكلمة تكلمت
صسسلى اللسسه رسسسول لكم: سمعت أقول ما واحفظوا علي فلتحفظوها

أنتسسم فسساكنزوا والفضسسة الذهب الناس كنز يقول: «إذا وسلم عليه الله
علسسى والعزيمسسة المسسر فسسي الثبسسات أسسألك إني الكلمات: اللهم هؤلء

ًا عبادتسسك, وأسسسألك حسسسن وأسسسألك نعمتك شكر وأسألك الرشد قلبسس
ًا, وأسألك ًا سليم ًا, وأسألك لسان بسسك تعلسسم, وأعسسوذ مسسا خير من صادق

الغيسسوب» ثسسم علم أنسست تعلسسم, إنسسك لما تعلم, وأستغفرك ما شر من
بنحسسسسوه. شسسسسداد عسسسسن آَخسسسسر وجسسسسه مسسسسن النسسسسسائي أيضسسسسا رواه

سسسعد بسسن محمسسد ناجيسسة, حسسدثنا بن الله عبد الطبراني: حدثنا وقال  
نفيسسع بسسن يسسونس عسسن الحسسسين عمسسي أبسسي, حسسدثنا العسسوفي, حسسدثني

مسسن أول فسسي قسسال: كنسست عنه الله رضي جنادة بن سعد الجدلي, عن
أهلي من الطائف, فخرجت أهل من وسلم عليه الله صلى النبي أتى
الجبل: ثسسم في العصر, فتصاعدت عند منى غدوة, فأتيت السراة من

{قسسل وعلمنسسي وسلم, فأسسسلمت عليه الله صلى النبي فأتيت هبطت
اللسسه الكلمسسات: سسسبحان هؤلء زلزلت} وعلمني {إذا أحد} و الله هو

الباقيسسات أكسسبر, وقسسال: «هسسن اللسسه, واللسسه إل إلسسه للسسه, ول والحمسسد
فسساه, ومضسسمض فتوضأ الليل من قام «من السناد الصالحات» وبهذا

مائسسة أكبر مرة, والله مائة لله مرة, والحمد مائة الله سبحان قال ثم
تبطسسل» ل فإنها الدماء إل ذنوبه مرة, غفرت مائة الله إل إله مرة, ول

قسسوله: {والباقيسسات عبسساس ابسسن عسسن طلحسسة أبسسي بسسن علسسي وقسسال
أكسسبر اللسسه, واللسسه إل إلسسه ل قسسول اللسسه ذكسسر الصسسالحات} قسسال: هسسي

بسالله, إل ولقسسوة اللسه, ولحسول للسه, وتبسارك الله, والحمسسد وسبحان
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اللسسه, والصسسيام, والصسسلة, رسسسول علسسى اللسسه اللسسه, وصسسلى وأستغفر

الحسنات أعمال والحج, والصدقة, والعتق, والجهاد, والصلة, وجميع
دامسست مسسا الجنسسة فسسي لهلهسسا تبقسسى السستي الصسسالحات الباقيسسات وهسسن

الطيب. الكلم عباس: هي ابن عن العوفي والرض. وقال السموات
كلهسسا, الصسسالحة العمسسال أسسسلم: هسسي بسسن زيسسد بن الرحمن عبد وقال

اللسسسسسسسسسسسه. رحمسسسسسسسسسسسه جريسسسسسسسسسسسر ابسسسسسسسسسسسن واختسسسسسسسسسسساره

َءم ْو َءي َءو ّيُر **  َءس َءل ُن َءبا ْلِج َءرى ا َءت َءض َءو ًة الْر َءز ِر ُهْم َءبا َءنا َءشْر َءح َءلْم َءو ِدْر َءف َءغا ُهْم ُن ْن ِم
ًا َءحد ْا َءأ ِرُضو ُع َءو َءى *   َءل َءك َءع ّب ًا َءر ّف ْد َءص َءق َءنا ّل ُتُمو ْئ َءما ِج ُكْم َءك َءنسسا ْق َءل َءل َءخ ّو ٍة َءأ َءمسسّر

ُتْم َءبْل َءعْم َءل ّلن َءأن َءز َءع ُكْم ّنْج ًا َءل ْوِعد َءع ّم ُوِض َءو َءتاُب *   ِك ْل َءرى ا َءت َءن َءف ِرِمي ْلُمْج ا
َءن ِقي ِف ِه ِمّما ُمْش َءن ِفي ُلو ُقو َءي َءنا َءو َءت َءل ْي َءو َءذا َءما َءي َءهـَ َءتاِب ِل ِك ْل َء ا ِدُر ل َءغا ًة ُي َءر ِغي َء َءص َءول

ًة َءر ِبي ّ َءك َءها ِإل َءصا ْا َءأْح ُدو َءجسس َءو ْا َءمسسا َءو ُلسسو ًا َءعِم َء َءحاِضسسر ِلسسُم َءول ْظ َءك َءي ّبسس ًا َءر َءحسسد  َءأ
العظام, المور من فيه يكون وما القيامة يوم أهوال عن تعالى يخبر  

ًا السماء تمور تعالى: {يوم قال كما ًا} أيِ الجبال * وتسير مور سسسير
تحسسسبها الجبسسال تعسسالى: {وتسسرى قسسال وتزول, كما أماكنها من تذهب
كسسالعهن الجبال تعالى: {وتكون السحاب} وقال مر تمر وهي جامدة

ًا* ربسسي ينسسسفها فقل الجبال عن المنفوش} وقال: {ويسألونك نسسسف
ًا فيذرها ًا قاع ًا فيهسسا تسسرى ل صفصف ًا} يسسذكر ول عوجسس أنسسه تعسسالى أمتسس
ًا الرض المهسساد, وتبقسسى الجبسسال, وتتسسساوى تذهب ًا, أيِ قاعسس صفصسسف
ًا ًا سطح ًا, أيِ ول فيه عوج ل مستوي قسسال جبسسل, ولهسسذا ول واديِ ل أمت

لحسسد, معلم فيها ليس ظاهرة بادية بارزة} أيِ الرض تعالى: {وترى
ًا, بل يواريِ مكان ول عليسه تخفسى ل لربهسم ضساحون كلهم الخلق أحد

َءمسسر بسسارزة} ل الرض {وتسرى وقتادة مجاهد خافية. قال منهم فيهسسا َءخ
شسسسسسسسسسجر. ول بنسسسسسسسسساء قتسسسسسسسسسادة: ل قسسسسسسسسسال غيابسسسسسسسسسة ول
الولين وجمعناهم أحدا} وأيِ منهم نغادر فلم وقوله: {وحشرناهم  

َءخرين, فلم منهم ًا منهم نترك وال ًا ل أحد ًا, كمسسا ول صسسغير قسسال: كسسبير
َءخريسسن الوليسسن إن {قسسل معلسسوم} يسسوم ميقسسات إلسسى لمجموعسسون وال

مشسسهود}. وقسسوله: يسسوم وذلسسك النسساس لسسه مجمسسوع يوم وقال: {ذلك
الخلئسسق جميع أن المراد يكون أن صفا} يحتمل ربك على {وعرضوا

ًا الله يديِ بين يقومون ًا, كما صف السسروح يقوم تعالى: {يوم قال واحد
ًا والملئكسسة ًا} وقسسال الرحمسسن لسسه أذن مسسن إل يتكلمسسون ل صسسف صسسواب

ًا, كما يقومون أنهم ويحتمل ًا والملسسك ربسسك قسسال: {وجسساء صفوف صسسف
ًا} وقوله: {لقسسد َءرادى جئتمونسسا صف مسسرة} هسسذا أول خلقنسساكم كمسسا ُفسس
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قسسال الشهاد, ولهسسذا رؤوس على لهم للمعاد, وتوبيخ للمنكرين تقريع
ًا تعالى ًا} أيِ لكم نجعل لن أن زعمتم لهم: {بل مخاطب كان ما موعد

كسسسسسسسائن. هسسسسسسسذا أن بكسسسسسسسم, ول واقسسسسسسسع هسسسسسسسذا أن ظنكسسسسسسسم
الجليسسل فيسسه السسذيِ العمسسال كتسساب الكتسساب} أيِ وقسسوله: {ووضسسع  

المجرميسسن والكسسبير, {فسسترى والقطميسسر, والصسسغير والحقير, والفتيل
القبيحسسة وأفعسسالهم السسسيئة أعمسسالهم مسسن فيسسه} أيِ ممسسا مشسسفقين
أعمارنسسا فسسي فرطنا ما على وويلنا حسرتنا يا ويلتنا} أيِ يا {ويقولون

يسسترك ل أحصسساها} أيِ إل كسسبيرة ول صسسغيرة يغسسادر ل الكتاب لهذا {ما
ًا ًا ذنبسس ًا ول صسسغير ً ول كسسبير ضسسبطها أحصسساها, أيِ صسسغر, إل وإن عمل

َءية في المتقدم بإسناده الطبراني وحفظها. وروى سسسعد إلسسى قبلها ال
غسسزوة مسسن وسلم عليه الله صلى الله رسول فرغ قال: لما جنادة بن

ًا حنين, نزلنا اللسسه صسسلى النسسبي شيء, فقال فيه ليس الرض من قفر
ًا وجد من وسلم: «اجمعوا عليه ًا وجسسد بسسه, ومسسن فليأت عود أو حطبسس
ًا ًا, فقسسال جعلنسساه حسستى سسساعة إل كان به» قال: فما فليأت شيئ ركامسس
السسذنوب تجمسسع فكسسذلك ؟ هسسذا وسسسلم: «أتسسرون عليه الله صلى النبي
صسغيرة يسسذنب ول رجل الله هذا, فليتق جمعتم كما منكم الرجل على

عليسسسسسسسسسسسسسه». محصسسسسسسسسسسسسساة كسسسسسسسسسسسسسبيرة, فإنهسسسسسسسسسسسسسا ول
ًا} أيِ عملوا ما وقوله: {ووجدوا   قسسال وشسسر, كمسسا خيسسر مسسن حاضر

َءيسسة, وقسسال خير من عملت ما نفس كل تجد تعالى: {يوم ًا} ال محضسسر
تبلسسى تعالى: {يسسوم وأخر} وقال قدم بما يومئذ النسان تعالى: {ينبأ

أبسسو أحمد: حسسدثنا المام والضمائر. قال المخبآت تظهر السرائر} أيِ
عليسسه اللسسه صسسلى النسسبي عسسن أنسسس عسسن ثابت عن شعبة الوليد, حدثنا

فسسي بسسه» أخرجسساه يعسسرف القيامسسة يسسوم لسسواء غادر قال: «لكل وسلم
اسسسته عنسسد القيامسسة يسسوم لواء غادر لكل «يرفع لفظ الصحيحين, وفي

فلن». بسسسسسسن فلن غسسسسسسدرة هسسسسسسذه غسسسسسسدرته, يقسسسسسسال بقسسسسسسدر
ًا} أيِ ربك يظلم وقوله: {ول   أعمسسالهم فسسي عبسساده بين فيحكم أحد

ًا, ول ًا يظلم جميع ويرحسسم, ويغفسسر ويصسسفح يعفسسو بسسل خلقسسه مسسن أحسسد
الكفسسار مسسن النسسار وعسسدله, ويمل وحكمتسسه بقسسدرته يشسساء مسسن ويعسسذب

فيهسسا ويخلسسد المعاصسسي أصسسحاب ينجسسي المعاصسسي, ثسسم وأصسسحاب
اللسسه تعسسالى: {إن يظلم, قال ول يجور ل الذيِ الحاكم الكافرين, وهو

َءيسسة, وقسسال حسسسنة تسسك وإن ذرة مثقال يظلم ل {ونضسسع يضسساعفها} ال
ًا نفسسس تظلسسم فل القيامة ليوم القسط الموازين سسس قسسوله إلسسى سسس شسسيئ

َءيات يزيسد, أحمسد: حسدثنا المسام وقسال كسثيرة هسذا فسي حاسبين} وال
عبسسد المكسسي, عسسن الواحسسد عبسسد بن القاسم عن يحيى بن همام أخبرنا
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يقسسول: بلغنسسي اللسسه عبسسد بسسن جسسابر سسسمع أنسسه عقيل بن محمد بن الله

وسسسلم, فاشسستريت عليسسه الله صلى النبي عن سمعه رجل عن حديث
ًا ًا عليسسه رحلً, فسسسرت عليه شددت ثم بعير عليسسه قسسدمت حسستى شسسهر

علسسى جسسابر لسسه للبسسواب: قسسل أنيسسس, فقلسست بن الله عبد الشام, فإذا
فسساعتنقني ثسسوبه يطسأ نعسسم, فخسسرج قلسست ؟ الله عبد الباب, فقال: ابن

صلى الله رسول من سمعته أنك عنك بلغني واعتنقته, فقلت: حديث
أن قبسسل أمسسوت أو تمسسوت أن القصاص, فخشيت في وسلم عليه الله

وجسسل عسسز اللسسه يقسسول: «يحشسسر اللسسه رسسسول سسسمعت أسمعه, فقال
ً عراة س العباد قال أو س القيامة يوم الناس بهمسسا بهما» قلت, ومسسا غرل

كمسسا بعسسد مسسن يسسسمعه بصسسوت ينسساديهم شيء, ثم معهم قال: ليس ؟
أن النار أهل من لحد ينبغي ل الديان الملك, أنا قرب: أنا من يسمعه
ينبغي منه, ول أقصه حتى حق الجنة أهل من أحد عند وله النار يدخل
حسسق النسسار أهسسل من رجل عند وله الجنة يدخل أن الجنة أهل من لحد
وجل عز الله نأتي وإنما كيف «قال: قلنا اللطمة حتى منه أقصه حتى

ً عسسسراة حفسسساة والسسسسيئات». قسسسال: «بالحسسسسنات ؟ بهمسسسا غسسسرل
بسسن عثمسسان عسسن عثمسسان أبي عن مزاحم بن العوام عن شعبة وعن  

قسسال: «إن وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه الله رضي عفان
المسسام بسسن اللسسه عبسسد القيامسسة» رواه يسسوم القرنسساء من لتقتص الجماء

تعسسالى: قسسوله عنسسد ذكرناهسسا أخسسر, وقسسد وجسسوه مسسن شواهد أحمد, وله
ًا} وعنسسد نفسسس تظلسسم فل القيامة ليوم القسط الموازين {ونضع شسسيئ

إلسسى ثم شيء من الكتاب في فرطنا ما أمثالكم أمم تعالى: {إل قوله
يحشسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسرون}. ربهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم

َءذا ِإ َءو َءنا **  ْل ِة ُق َءك ِئ َءملَ ْل ْا ِل ُدو َءم اْسُج َءد َء ْا ل َءو ُد َءج َءس ّ َءف َءس ِإل ِلي ْب َءن ِإ َءن َءكا ْلِجسسّن ِم ا
َءق َءس َءف ِر َءعْن َءف ِه َءأْم ّب َءنُه َءر ُذو ّتِخ َءت َءف َءتُه َءأ ّي ُذّر َءء َءو َءيآ ِل ْو ِني ِمن َءأ ُهْم ُدو ُكسسْم َءو ّو َءل ُد َءعسس

َءس ْئسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس َءن ِب ِلِمي ّظسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا ً ِلل َءدل  َءبسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
ًا تعالى يقول   م إبليسس عسدواة علسى آَدم بنسي منبه مسن ولبيهسم له

ًا السسذيِ ومسسوله, وهسسو خسسالقه وخسسالف منهسسم اتبعه لمن قبلهم, ومقرع
إبليسسس والسسى كلسسه هسسذا بعسسد وغذاه, ثسسم رزقه وبألطافه وابتداه أنشأه

كما الملئكة لجميع للملئكة} أيِ قلنا تعالى: {وإذ الله, فقال وعادى
َءدم} أيِ {اسسسجدوا البقسسرة سسسورة أول فسسي تقريسسره تقسسدم سسسجود ل

إني للملئكة ربك قال تعالى: {وإذ قال وتعظيم, كما وتكريم تشريف
ًا خالق من فيه ونفخت سويته فإذا مسنون حمإ من صلصال من بشر
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مسسن كسسان إبليسسس إل سسساجدين}. وقسسوله: {فسسسجدوا له فقعوا روحي

خلسسق نسسار, وأصسسل مسسن مسسارج مسسن خلسسق أصله, فسسإنه خانه الجن} أيِ
اللسسه رضسسي عائشسسة عسسن مسلم صحيح في ثبت نور, كما من الملئكة

لى اللسه رسسول عنهسا, عسن ه ص قسال: «خلقست أنسه وسسلم عليسه الل
ممسسا آَدم نسسار, وخلسسق مسسن مسسارج مسسن إبليسسس نور, وخلق من الملئكة

عنسسد الطبسسع فيسسه, وخسسانه بمسسا وعاء كل نضح الحاجة لكم, فعند وصف
وتعبسسد بهسسم وتشسسبه الملئكسسة بأفعسسال توسسسم قد كان أنه وذلك الحاجة

ههنسسا تعسسالى بالمخالفة, ونبه وعصى خطابهم في دخل وتنسك, فلهذا
منسسه خيسسر قال: {أنسسا نار, كما من خلق أنه على أيِ الجن من أنه على

كسسان البصسسريِ: مسسا الحسسسن طيسسن} قسسال مسسن وخلقته نار من خلقتني
آَدم أن الجسسن, كمسسا لصسسل قط, وإنسسه عين طرفة الملئكة من إبليس
عنسسه. صسسحيح بإسسسناد جريسسر ابسسن البشسسر, رواه أصسسل السسسلم عليسسه

أحيسساء مسسن حسسي مسسن إبليسسس عبسساس: كسسان ابسسن عن الضحاك وقال  
الملئكسسة, بيسسن مسسن السسسموم نسسار من الجن, خلقوا لهم يقال الملئكة

ًا الحارث, وكان اسمه وكان الملئكسسة الجنة, وخلقسست خزان من خازن
القسسرآَن فسسي ذكسسروا الذين الجن الحي, قال: وخلقت هذا غير نور من
التهبسست. إذا طرفها في يكون الذيِ النار لسان نار, وهو من مارج من

ًا الضحاك وقال الملئكسسة أشسسرف من إبليس عباس: كان ابن عن أيض
ًا قبيلة, وكان وأكرمهم السسسماء سسسلطان لسسه الجنان, وكسسان على خازن

أنسسه الله قضاء من نفسه له سولت مما الرض, وكان وسلطان الدنيا
ًا بذلك له أن رأى كبر قلبه في ذلك من السماء, فوقع أهل على شرف

بالسسسجود أمسسره حيسسن منسسه الكبر ذلك الله الله, واستخرج إل يعلمه ل
َءدم الكسسسسسسسسسسسافرين}. مسسسسسسسسسسسن وكسسسسسسسسسسسان {فاسسسسسسسسسسسستكبر ل
الجنان, كمسسا خزان من الجن} أيِ من قوله: {كان عباس ابن قال  

ابسسن عسسن جريسسج ابن وكوفي. وقال وبصريِ ومدني مكي للرجل يقال
مسسن عبسساس, قسسال: هسسو ابن عن جبير بن سعيد ذلك, وقال نحو عباس
حسسديث من جرير ابن الدنيا, رواه السماء أمر يدبر الجنة, وكان خزان

بسسن سسعيد بسسه. وقسسال سسعيد عسسن ثسسابت أبسسي بسسن حسسبيب عن العمش
خلد عسسن إسحاق ابن الدنيا, وقال سماء ملئكة رئيس المسيب: كان

يركسسب أن قبل إبليس قال: كان عباس ابن عن طاوس عن عطاء بن
الرض, وكسسان سكان من عزازيل, وكان اسمه الملئكة من المعصية

ًا الملئكة أشد من ًا, فذلك وأكثرهم اجتهاد الكبر, وكان إلى دعاه علم
ًا. يسسسسسسسسسسسسسسسسسمون حسسسسسسسسسسسسسسسسي مسسسسسسسسسسسسسسسسن جنسسسسسسسسسسسسسسسس
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نمسسر, أبسسي بسسن وشسسريك التوأمسسة مسسولى صسسالح عن جريج ابن وقال  

مسسن قبيلسسة الملئكسسة مسسن قسسال: إن عبسساس ابسسن عن كلهما أو أحدهما
والرض, السسسماء بيسسن مسسا يسسسوس وكسسان منهسسا إبليسسس الجسسن, وكسسان

ًا فمسسسخه عليسسه اللسسه فعصسسى, فسسسخط ًا, لعنسسه شسسيطان اللسسه رجيمسس
ًا, قال: وإذا كانت ترجه, وإذا فل كبر في الرجل خطيئة كانت ممسوخ

الجنسسانين مسسن قسسال: كسسان أنه جبير بن سعيد فارجه, وعن معصية في
السسسلف, عسسن كسسثيرة آَثسسار هذا في رويِ الجنة, وقد في يعملون الذين

كثير بحال أعلم فيها, والله لينظر تنقل التي السرائيليات من وغالبها
بأيسسدينا, وفسسي السسذيِ للحسسق لمخسسالفته بكسسذبه يقطسسع قد ما منها, ومنها

تخلسسو تكسساد ل لنهسسا المتقدمة الخبار من عداه ما كل عن غنية القرآَن
من لهم وليس كثيرة أشياء فيها وضع ونقصان, وقد وزيادة تبديل من

وانتحسسال الغسسالين تحريسسف عنهسسا ينفسسون السسذين المتقنيسسن الحفسساظ
والتقيسساء والسسسادة والعلمسساء الئمسسة مسسن المسسة لهسسذه المبطلين, كمسسا

دونسسوا السسذين الجيسساد والحفسساظ النقسساد الجهابسسذة مسسن والنجباء والبررة
منكسسره, مسسن ضسسعيفه من حسنه من صحيحه وبينوا الحديث, وحرروه

والكسسسذابين الوضسسساعين ومكسسسذوبه, وعرفسسسوا ومسسستروكه وموضسسسوعه
للجنسساب صسسيانة ذلسسك الرجال, كسسل أصناف من ذلك وغير والمجهولين

عليسسه اللسسه صسسلى البشر وسيد الرسل خاتم المحمديِ والمقام النبويِ
اللسسه منسسه, فرضسسي ليس بما عنه يحدث أو كذب إليه ينسب أن وسلم
فعسسل. وقسسد مسسأواهم الفسسردوس جنسسات وأرضسساهم, وجعسسل عنهسسم

ه} أيِ أمسر عن وقوله: {ففسق   اللسه, فسإن طاعسة عسن فخسرج رب
أكمامهسسا, مسسن خرجسست إذا الرطبسسة الخروج, يقال: فسقت هو الفسق

قسسال والفسسساد, ثسسم للعيث منه خرجت إذا جحرها من الفأرة وفسقت
ًا تعالى ًا مقرع أوليسساء وذريتسسه {أفتتخسسذونه وأطسساعه اتبعه لمن وموبخ

َءية, أيِ من ً دوني} ال بسسدلً} للظسسالمين قسسال: {بئسسس عني, ولهذا بدل
الفريقين من كل ومصير وأهوالها القيامة ذكر بعد كقوله المقام وهذا

سسس المجرمسسون أيها اليوم {وامتازوا يس سورة في والشقياء السعداء
تعقلسسسسسسسسون}. تكونسسسسسسسسوا أفلسسسسسسسسم سسسسسسسسس قسسسسسسسسوله إلسسسسسسسسى

ُهْم ** ّمآ ّت َءهد َءق َءأْش ْل َءواِت َءخ َءما َء َءوالْرِض الّس َءق َءول ْل ِهْم َءخ ُفِس ْن َءمسسا َءأ ُكنسسُت َءو
َءذ ّتِخسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس َءن ُم ّلي ْلُمِضسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس ًا ا  َءعُضسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسد

أمثالكم عبيد دوني من أولياء اتخذتموهم الذين تعالى: هؤلء يقول   
ًا, ول يملكون ل إذ كسسانوا والرض, ول السسسموات خلسسق أشسسهدتهم شيئ

685



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
ومدبرها كلها الشياء بخلق المستقل تعالى: أنا موجودين, يقول ذاك

ول مشسسير ول وزيسسر ول شسسريك ذلسسك فسسي معسسي ليس وحديِ ومقدرها
يملكسسون ل اللسسه دون مسسن زعمتسسم السسذين ادعوا قال: {قل نظير, كما

ومسسا شسسرك من فيها لهم وما الرض في ول السموات في ذرة مثقال
ة, أذن لمسن إل عنسده الشسفاعة تنفع ظهير* ول من منهم له َءي ه} ال ل

ًا} قسسال المضسسلين متخسسذ كنت قال: {وما ولهذا ًا. عضسسد مالسسك: أعوانسس

َءم ْو َءي َءو ُقوُل **  ْا َءي ُدو َءي َءنا ِئ َءكآ َءر َءن ُش ِذي ّل ُتْم ا َءعْم ُهْم َءز ْو َءع َءد َءلسسْم َءفسس ْا َءف ُبو َءتِجي َءيْسسس
ُهسسْم َءنسسا َءل ْل َءع َءج ُهسسم َءو َءن ْي ًا َءب ِبقسس ْو َءأى ّم َءر َءو َءن *   ِرُمسسو ْلُمْج َءر ا ّنسسا ْا ال َءو ّنسس َءظ ُهسسْم َءف ّن أ

َء

َءهسسسسسسسسسسا ُعو ِق َءوا َءلسسسسسسسسسسْم ّم ْا َءو ُدو َءهسسسسسسسسسسا َءيِجسسسسسسسسسس ْن ًا َءع ِرف  َءمْصسسسسسسسسسس
ًا تعالى يقول   علسسى القيامسسة يسسوم المشسسركين به يخاطب عما مخبر

ًا الشهاد رؤوس ًا لهم تقريع زعمتسسم} السسذين شسسركائي {نسسادوا وتوبيخ
تعسسالى: قسسال فيسسه أنتسسم ممسسا ينقسسذوكم اليوم ادعوهم الدنيا دار في أيِ

وراء خولناكم ما وتركتم مرة أول خلقناكم كما فرادى جئتمونا {ولقد
شسسركاء فيكسسم أنهسسم زعمتم الذين شفعاءكم معكم نرى وما ظهوركم

تزعمسسون} وقسسوله: {فسسدعوهم كنتسسم مسسا عنكم وضل بينكم تقطع لقد
فلسسم فسسدعوهم شركاءكم ادعوا قال: {وقيل لهم} كما يستجيبوا فلم

َءية, وقال: {ومن يستجيبوا من الله دون من يدعو ممن أضل لهم} ال
َءيتين, وقال يستجيب ل آَلهسسة اللسسه دون مسسن تعسسالى: {واتخسسذوا له} ال

ًا* كل لهسسم ليكونوا ًا} عليهسسم ويكونسسون بعبسسادتهم سسسيكفرون عسسز ضسسد
ًا} قسسال بينهم وقوله: {وجعلنا واحسسد: وغيسسر وقتسسادة عبسساس ابسسن موبق

ًا, وقال بسسن اللسسه عبسسد عسسن حدث البكائي عمر أن لنا قتادة: ذكر مهلك
وأهسسل الهسسدى أهسسل بين القيامة يوم به فرق عميق واد قال: هو عمرو

ًا الضسسسسسللة. وقسسسسسال ًا قتسسسسسادة: موبقسسسسس جهنسسسسسم. فسسسسسي واديسسسسس
الصسسمد, عبد القزاز, حدثنا سنان بن محمد جرير: حدثني ابن وقال  

اللسسه قسسول فسسي يقسسول مالسسك بسسن أنسسس درهم, سسسمعت بن يزيد حدثنا
ًا} قال: واد بينهم تعالى: {وجعلنا ودم, وقال قيح من جهنم في موبق

ًا الحسسسن أنسسه ههنسسا السسسياق مسسن عسسداوة, والظسساهر البصسسريِ: موبقسس
ًا يكون أن المهلك, ويجوز اللسسه أن غيسسره, والمعنسسى أو جهنسسم في وادي

آَلهتهسسم إلسسى لهسم وصسسول ول المشركين لهؤلء سبيل ل أنه بين تعالى
َءخسسرة, فل في وبينها بينهم يفرق الدنيا, وأنه في يزعمون كانوا التي ال

َءخر, بل إلى الفريقين من لحد خلص عظيسسم وهسسول مهلسسك بينهمسسا ال
ًا بينهم قوله في الضمير جعل إن كبير. وأما وأمر المسسؤمنين إلى عائد
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الهسسدى أهسسل بيسسن يفسسرق إنسسه عمسسرو بسسن اللسسه عبد قال كما والكافرين
يتفرقون} يومئذ الساعة تقوم تعالى: {ويوم كقوله به, فهو والضللة

أيهسسا اليسسوم تعسسالى: {وامتسسازوا يصسسدعون}, وقسسال {يومئسسذ وقسسال
ًا نحشرهم تعالى: {ويوم المجرمون}, وقال للسسذين نقسسول ثسسم جميعسس

عنهم وضل س قوله إلى س بينهم فزيلنا وشركاؤكم أنتم مكانكم أشركوا
يفسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسترون}. كسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسانوا مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا

يجسسدوا ولسسم مواقعوهسسا أنهم فظنوا النار المجرمون وقوله: {ورأى  
ًا} أيِ عنها بسسسبعين تقسساد بهسسا جيسسء حين جهنم عاينوا لما أنهم مصرف
المجرمسسون رأى {فسسإذا ملسسك ألسسف سسسبعون زمسسام كل زمام, مع ألف

تعجيسسل بسساب مسسن ذلسسك مواقعوها, ليكون أنهم محالة ل النار} تحققوا
عسسذاب وقوعه قبل منه والخوف العذاب توقع لهم, فإن والحزن الهم

ًا} أيِ عنها يجدوا ناجز. وقوله: {ولم يعسسدل طريسسق لهسسم ليس مصرف
ابسسن أخبرنسسا يسسونس جريسسر: حسسدثني ابن منها. قال لهم بد ول عنها بهم

أبسسي عسسن الهيثسسم أبسسي عسسن دراج عسسن الحارث بن عمرو أخبرني وهب
الكسافر قسال: «إن أنسه وسسلم عليسه الله صلى الله رسول سعيد, عن

سسسنة». وقسسال أربعمائسسة مسسسيرة مسسن مواقعته أنها فيظن جهنم ليرى
الهيثم أبي عن دراج حدثنا لهيعة ابن حسن, حدثنا أحمد: حدثنا المام

وسسسلم: عليسسه الله صلى الله رسول قال: قال الخدريِ سعيد أبي عن
السسدنيا, فسسي يعمسسل لسسم سنة, كمسسا ألف خمسين مقدار الكافر «ينصب

سنة». أربعين مسيرة من مواقعته أنها ويظن جهنم ليرى الكافر وإن

ْد َءق َءل َءو َءنا **  ْف َءذا ِفي َءصّر ُقْرآَِن َءهـَ ْل ّناِس ا َءثسسٍل ُكسسّل ِمن ِلل َءن َءم َءكسسا َءسسساُن َءو ْن ِل ا
َءر َءثسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس ْك ٍء َءأ ً َءشسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسْي َءدل  َءجسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس

المسسور لهم ووضحنا القرآَن هذا في للناس بينا تعالى: ولقد يقول   
هسسذا الهدى, ومسسع طريق عن ويخرجوا الحق عن يضلوا كيل وفصلناها

المعارضسسة والمخاصسسمة المجادلسسة كسسثير النسان الفرقان وهذا البيان
المسسام النجسساة. قسسال لطريسسق بصسسره اللسه هسسدى من إل بالباطل للحق

بسسن علي الزهريِ, أخبرني عن شعيب اليمان, أخبرنا أبو أحمد: حدثنا
أن أخسسبره طسسالب أبسسي بن علي أن أخبره علي بن حسين أن الحسين
اللسسه رسسسول بنسست وفاطمسسة طرقسسه وسلم عليه الله صلى الله رسول
رسسسول ؟» فقلت: يسسا تصليان ليلة, فقال: «أل وسلم عليه الله صلى
قلت حين بعثنا, فانصرف يبعثنا أن شاء الله, فإذا بيد أنفسنا إنما الله
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ًا, ثم إلي يرجع ولم ذلك ويقسسول: فخسسذه يضرب مول وهو سمعته شيئ

الصسسحيحين. فسسي جسسدلً} أخرجسساه شسسيء أكسسثر النسسسان {وكسسان

َءما َءو َءع **  َءن َءس َءم ّنا ْا َءأن ال َءو ُن ْؤِم ْذ ُي ُهُم ِإ َءء َءى َءجآ َءد ُه ْل ْا ا ِفُرو ْغ َءت َءيْس ُهْم َءو ّب ّ َءر َءأن ِإل

ُهْم َءي ِت أ
ْ ّنُة َءت َءن ُس ِلي ّو ْو ال ُهُم َءأ َءي ِت أ

ْ َءذاُب َءي َءع ْل ً ا ُبل َءما ُق َءو َءن ُنْرِسُل *   ِلي َءسسس ْلُمْر ّ ا ِإل
َءن ِري َءبّش َءن ُم ِري ِذ ِدُل َءوُمن َءجا ُي َءن َءو ِذي ّل ْا ا َءفُرو ِطسسِل َءك َءبا ْل ْا ِبا ْدِحُضسسو ُي ِه ِل ّق ِبس َءحس ْل ا

ْا َءو ُذ َءخسسسسسسسسسسس ّت ِتي َءوا َءيسسسسسسسسسسسا َءمسسسسسسسسسسسا آَ ْا َءو ِذُرو ْنسسسسسسسسسسس ًا ُأ  ُهسسسسسسسسسسسُزو
وحسديثه, وتكسذيبهم الزمسان قديم في الكفرة تمرد عن تعالى يخبر  

َءيسسات مسسن يشسساهدون مسسا مسسع الظسساهر السسبين بسسالحق والسسدللت ال
يشسساهدوا أن طلبهسسم إل ذلسسك اتبسساع مسسن منعهسسم مسسا الواضحات, وأنسسه

ًا, كما به وعدوا الذيِ العذاب علينسسا لنبيهم: {فأسسسقط أولئك قال عيان
ًا {ائتنسسا قسسالوا الصسسادقين} وآَخسسرون مسسن كنسست إن السسسماء مسسن كسف

كسسان إن {اللهسسم قريسسش الصادقين} وقسسالت من كنت إن الله بعذاب
ائتنسسا أو السسسماء مسسن حجسسارة علينسسا فسسأمطر عنسسدك مسسن الحق هو هذا

مسسا لسسو لمجنون إنك الذكر عليه نزل الذيِ أيها يا أليم} {وقالوا بعذاب
َءيات من ذلك غير الصادقين} إلى من كنت إن بالملئكة تأتينا الدالة ال

ذلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسك. علسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسى
وأخذهم بالعذاب غشيانهم الولين} من سنة تأتيهم أن {إل قال ثم  

ًا يرونسسه قبلً} أيِ العسسذاب يسسأتيهم آَخرهسسم, {أو عسسن مواجهسسة عيانسس
مبشسسرين إل المرسسسلين نرسسسل تعسسالى: {ومسسا قسسال ومقابلسسة, ثسسم
بهم, ومنذرين وآَمن صدقهم من مبشرين العذاب قبل ومنذرين} أيِ

بالباطسسل {يجسسادلون بسسأنهم الكفسسار عن أخبر وخالفهم, ثم كذبهم لمن
الرسسسل, بسسه جسساءتهم السسذيِ الحسسق به ليضعفوا الحق} أيِ به ليدخصوا

ًا} أيِ أنذروا وما آَياتي لهم, {واتخذوا بحاصل ذلك وليس اتخسسذوا هزو
أنذروهم وما الرسل بها بعث التي العادات وخوارق والبراهين الحجج

ًا} أيِ العذاب من به وخوفوهم أشد وهو ذلك في منهم سخروا {هزو
التكسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسذيب.

َءمْن َءو َءلُم **  ْظ َءر ِمّمن َءأ ّك ِياِت ُذ ِه ِبآ ّب َءض َءر َءر ْع َءأ َءهسسا َءفسس ْن َءي َءع َءنِسسس َءمْت َءمسسا َءو ّد َءقسس
ُه َءدا ّنا َءي َءنا ِإ ْل َءع َءى َءج َءل ِهْم َءع ِب ُلسسو ّنسسًة ُق ِك ُه َءأن َءأ ُهسسو َءق ْف ِفسسي َءي ِهسسْم َءو ِن َءذا ًا آَ ْقسسر ِإن َءو َءو

ُهْم ُع ْد َءى َءت َءل َءى ِإ َءد ُه ْل َءلْن ا ْا َءف َءو ُد َءت ْه ًا َءي ًا ِإذ َءبد َءك َءأ ّب َءر َءو ُفوُر *   َءغ ْل ِة ُذو ا َءمسس ْو الّرْح َءلسس
ُهم ُذ َءؤاِخ َءما ُي ْا ِب ُبو َءس َءل َءك َءعّج ُهُم َءل َءب َءل َءذا َءع ْل ُهم َءبل ا ٌد ّل ْوِع ْا ّلسسن ّم ُدو ِمسسن َءيِجسس
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ِه ِن ٍ ُدو ِئل ْو َءك َءم ْلسس ِت َءو َءى *   َءر ُقسس ْل ُهْم ا َءنسسا ْك َءل ْه ْا َءلّمسسا َءأ َءلُمسسو َءنسسا َءظ ْل َءع َءج ِهسسم َءو ِك ِل ْه َءم ِل

ًا ْوِعسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسد  ّم
عنها, فأعرض الله بآيات ذكر ممن أظلم الله عباد تعالى: وأيِ يقول  

مسسا بالً, {ونسسسي إليها ألقى ول لها يصغ ولم عنها وأعرض تناساها أيِ
جعلنسسا القبيحسسة, {إنسسا والفعسسال السسسيئة العمال من يداه} أيِ قدمت
{أن وغشسساوة أغطيسسة {أكنسسة} أيِ هسسؤلء قلسسوب قلسسوبهم} أيِ علسسى

ًا} أيِ آَذانهسسم {وفي والبيان القرآَن هذا يفهموا لئل يفقهوه} أيِ وقسسر
ًا ًا صمم ًا يهتسسدوا فلسسن الهسسدى إلسسى تسسدعهم {وإن الرشسساد عن معنوي إذ

ًا}. أبسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسد
رحمة ذو غفور محمد يا ربك الرحمة} أيِ ذو الغفور وقوله: {وربك  

قسسال: {ولسسو العذاب} كما لهم لعجل كسبوا بما يؤاخذهم {لو واسعة
دابسسة} وقسسال: مسسن ظهرهسسا علسسى ترك ما كسبوا بما الناس الله يؤاخذ
العقسساب} لشديد ربك وإن ظلمهم على للناس مغفرة لذو ربك {وإن

َءيات ويغفسسر, وربمسسا ويسسستر يحلم أنه أخبر شتى, ثم كثيرة هذا في وال
يشيب يوم فله منهم استمر الرشاد, ومن إلى الغي من بعضهم هدى
موعسسد لهسسم قال: {بسسل حملها, ولهذا حمل ذات كل الوليد, وتضع فيه
ول محيسسد ول محيسسص عنسسه لهسسم ليسسس مسسوئلً} أيِ دونسسه من يجدوا لن

السالفة المم ظلموا} أيِ لما أهلكناهم القرى معدل. وقوله: {وتلك
وعنسسادهم, {وجعلنسسا كفرهسسم بسسسبب الخاليسسة, أهلكنسساهم والقسسرون
ًا} أيِ لمهلكهم يزيسسد معيسسن, ل ووقسست معلومة مدة إلى جعلناه موعد

مسسا يصسسيبكم أن احسسذروا المشسسركون أيهسسا أنتسسم وكسسذلك ينقص, أيِ ول
علينسسا بسسأعز نسسبي, ولسسستم وأعظم رسول أشرف كذبتم أصابهم, فقد

ونسسسسسسسسسسسسسسذريِ. عسسسسسسسسسسسسسسذابي منهسسسسسسسسسسسسسسم, فخسسسسسسسسسسسسسسافوا

ْذ ِإ َءو َءل **  َءى َءقا َءس ُه ُمو َءتا َءف َءرُح لَ ِل ْب أ
َءى َء ّت َءغ َءح ُل ْب َءع َءأ َءمسس ْيسسِن َءمْج َءر َءبْح ْل ْو ا َءي َءأ َءأْمِضسس

ًا ُقب َءلّما ُح َءف َءغا *   َءل َءع َءب َءم َءما َءمْج ِه ِن ْي َءيا َءب َءما َءنِس ُه َءت َءذ ُحو َءخ ّت َءلُه َءفا ِبي ِر ِفسسي َءسسس َءبْحسس ْل ا
ًا َءرب َءلّما َءس َءف َءزا *   َءو َءل َءجا ُه َءقا َءتا َءف َءنا ِل ِت َءنا آَ َءء َءدآَ ْد َءغ َءق َءنسسا َءل ِقي َءنا ِمسسن َءل ِر َءف َءذا َءسسس َءهـَسس
ًا َءصب َءل َءن َءقا َءت *   ْي َءأ َءر أ

ْذ َء َءنسسآ ِإ ْي َءو َءلسى َءأ ِة ِإ َءر ّني الّصسسْخ ِإ َءت َءنِسسيُت َءفس ْلُحسو َءمسآ ا َءو
ِنيُه َءسا ْن ّ َءأ َءطاُن ِإل ْي ُه َءأْن الّش َءر ُك ْذ َءذ َءأ َءخ ّت َءلُه َءوا ِبي ِر ِفي َءس َءبْح ْل ًا ا َءجبسس َءل َءع َءقسسا   *

َءك ِل ّنا َءما َءذ ْبِغ ُك ّدا َءن َءت َءى َءفاْر َءل َءما َءع ِه ِر َءثا ًا آَ َءصص َءدا َءق َءج َءو َءف ًا *   ْبسسد َءنسسآ ّمسسْن َءع ِد َءبا ِع
ُه َءنسسسسا ْي َءت َءمسسسسًة آَ َءنا ّمسسسسسْن َءرْح ِد ُه ِعنسسسسس َءنسسسسا ّلْم َءع ّنا ِمسسسسسن َءو ُد ًا ّلسسسسس ْلمسسسسس  ِع

لسسه ذكر أنه الكلم نون, هذا بن يوشع وهو لفتاه موسى قول سبب  
ًا أن بسسه يحسسط لم ما العلم من عنده البحرين بمجمع الله عباد من عبد
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أزال ل أبسسرح} أيِ {ل ذلسسك لفتسساه إليه, وقسسال الرحيل موسى, فأحب

ًا مجمسسع فيسسه السسذيِ المكسسان هذا البحرين} أيِ مجمع أبلغ {حتى سائر
الفسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسرزدق: البحريسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسن, قسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسال

اللطسسائم قارعبسسات ذيِ نسسساؤهمببطحاء تهسسادت حسستى برحسسوا فمسسا
المشسرق, وبحسر يلسي ممسسا فسسارس بحر واحد: هما وغير قتادة قال  

القرظسي: مجمسع كعسسب بسسن محمسد المغسسرب, وقسال يلسي ممسسا الروم
أعلسم. المغسرب, فسالله بلد أقصسى فسي طنجسة, يعنسي عنسد البحريسن

ًا} أيِ أمضي وقوله: {أو ًا أسسسير أني ولو حقب الزمسسان. قسال مسسن حقبسس
الحقسسب أن العسسرب بكلم العلسسم أهسسل بعض الله: ذكر رحمه جرير ابن
قسسال: الحقسسب أنه عمرو بن الله عبد عن رويِ سنة, ثم قيس لغة في

ًا. وقال مجاهد: سبعون سنة. وقال ثمانون طلحسسة أبي بن علي خريف
ًا, وقال أمضي قوله: {أو عباس ابن عن ًا} قال: دهر وابسسن قتادة حقب

ذلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسك. مثسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسل زيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسد
أمر قد كان أنه حوتهما} وذلك نسيا بينهما مجمع بلغا وقوله: {فلما  

ثمسة, الحسوت, فهسو فقسدت لسه: مستى معه, وقيل مملوح حوت بحمل
الحيسساة, عيسسن لهسسا يقسسال عيسسن البحرين, وهناك مجمع بلغا حتى فسارا
وكسسان الماء, فاضطرب ذلك رشاش من الحوت هنالك, وأصاب فناما
البحسسر, إلسسى المكتسسل مسسن السسسلم, وطفسسر عليسسه يوشسسع مع مكتل في

يسسسير فجعسسل البحسسر في الحوت وسقط السلم عليه يوشع فاستيقظ
تعسسالى: قسسال بعسسده, ولهسذا يلسستئم ل الطسساق مثسسل لسه والمساء الماء في

ًا} أيِ البحر في سبيله {واتخذ ابن الرض. قال في السرب مثل سرب
ابسسن عسسن العسسوفي حجر. وقسسال كأنه أثره عباس: صار ابن جريج: قال

ًا يمسسس ل الحوت عباس: جعل يكسسون حسستى يبسسس إل البحسسر مسسن شسسيئ
عبسسد بسسن اللسسه عبيسسد عسسن الزهريِ عن إسحاق بن محمد صخرة. وقال

صسسلى اللسسه رسسسول قسسال: قسسال كعب بن أبي عباس, عن ابن عن الله
النسساس كسسان منذ ماء انجاب ذلك: ما حديث ذكر حين وسلم عليه الله
ه رجسع حستى كسالكوة فيسه, فانجساب الذيِ الحوت مكان مسير غير إلي

قتسسادة: سسسرب نبِغ} وقسسال كنا ما مسلكه, فقال: {ذلك فرأى موسى
ًا يسسسلك ل فجعل فيه سلك البر, ثم إلى أفضى حتى البحر من طريقسس

ًا. مسسسسسسسسسسسسسسسساء صسسسسسسسسسسسسسسسسار إل فيسسسسسسسسسسسسسسسسه جامسسسسسسسسسسسسسسسسد
فيسسه, ونسسسب الحسسوت نسيا الذيِ المكان جاوزا} أيِ وقوله: {فلما  

تعسسالى: {يخسسرج نسيه, كقوله الذيِ هو يوشع كان وإن إليهما النسيان
القسسولين, أحسسد علسسى المالسسح من يخرج والمرجان} وإنما اللؤلؤ منهما
{لفتسساه {قال} موسى بمرحلة فيه نسياه الذيِ المكان عن ذهبا فلما
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المكسسان فيسسه جسساوزا السسذيِ هسسذا} أيِ سسسفرنا مسسن لقينسسا لقد غداءنا آَتنا

ًا} يعني ًا {نصب نسسسيت فسسإني الصسسخرة إلسسى أوينسسا إذ أرأيسست {قال تعب
ابسسن قتسسادة: وقسسرأ أذكسسره} قسسال أن الشسسيطان إل أنسانيه وما الحوت
{فسسي طريقسسه سسسبيله} أيِ {واتخسسذ قسسال كسسه, ولهسسذا أذكر أن مسعود

ًا البحر {فارتدا} أيِ نطلب الذيِ هو هذا نبِغ} أيِ كنا ما ذلك قال عجب
ًا} أيِ طريقهما آَثارهما} أيِ {على رجعا مشيهما آَثار يقصان {قصص

ًا {فوجسسدا أثرهمسسا ويقفوان عنسسدنا مسسن رحمسسة آَتينسساه عبادنسسا مسسن عبسسد
ًا} وهذا لدنا من وعلمناه عليسسه دلت السلم, كما عليه الخضر هو علم

وسسسلم. عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول عسسن الصسسحيحة الحسساديث
دينار, بن عمرو سفيان, حدثنا الحميديِ, حدثنا البخاريِ: حدثنا قال  

ًا عبسساس: إن لبسسن جسسبير, قسسال: قلسست بن سعيد أخبرني البكسسالي نوفسس
موسسسى هسسو السسسلم, ليسسس عليسسه الخضسسر صسساحب موسسسى أن يزعسسم

بسسن أبسسي الله, حدثنا عدو عباس: كذب ابن إسرائيل. قال بني صاحب
وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول سسسمع أنسسه عنه الله رضي كعب

ًا قام موسى يقول: «إن النسساس فسسسئل: أيِ إسسسرائيل بنسسي في خطيب
اللسه إليسه, فسأوحى العلسم يسرد لم إذ عليه الله قال: أنا, فعتب ؟ أعلم
ًا لي إن إليه رب موسسسى: يسسا منك. قسسال أعلم هو البحرين بمجمع عبد

ًا معك قال: تأخذ ؟ به لي وكيف فقسسدت بمكتسسل, فحيثمسسا فتجعلسسه حوت
ًا ثم, فأخذ فهو الحوت معسسه وانطلسسق انطلسسق بمكتسسل, ثسسم فجعله حوت

رأسسسيهما وضعا الصخرة أتيا إذا السلم, حتى عليه نون بن يوشع فتاه
البحسسر فسسي فسسسقط منسسه المكتل, فخرج في الحوت فناما, واضطرب

المسساء, جريسسة الحسسوت عسسن الله سربا, وأمسك البحر في سبيله فاتخذ
يخسسبره أن صسساحبه اسسستيقظ, نسسسي الطسساق, فلمسسا مثسسل عليسسه فصسسار

قسسال الغسسد مسسن كسسان إذا حسستى وليلتهمسسا يومهما بقية بالحوت, فانطلقا
يجسسد نصسسبا} ولسسم هسسذا سفرنا من لقينا لقد غداءنا لفتاه: {آَتنا موسى
فتسساه: لسسه بسسه, قسسال الله أمره الذيِ المكان جاوز حتى النصب موسى
إل أنسسسانيه ومسسا الحسسوت نسسسيت فسسإني الصسسخرة إلسسى أوينا إذ {أرأيت

الحوت عجبا} قال: فكان البحر في سبيله واتخذ أذكره أن الشيطان
ًا, ولموسى ًا, فقسسال وفتاه سرب علسسى فارتسسدا نبسسِغ كنسسا مسسا {ذلسسك عجبسس

ًا} قال: فرجعا آَثارهما الصسسخرة, إلى انتهيا حتى أثرهما يقصان قصص
الخضسسر: وأنسسى فقسسال موسسسى عليسسه بثوب, فسسسلم مسجى رجل فإذا

؟ إسسسرائيل بنسسي موسسسى. فقسسال: موسسسى السلم. فقال: أنسسا بأرضك
ًا علمت مما لتعلمني أتيتك قال قال: نعم تستطيع لن إنك {قال رشد

ًا} يا معي تعلمسسه ل علمنيسسه اللسسه علسسم من علم على إني موسى صبر
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موسسسى أعلمه. فقال ل الله علمكه الله علم من علم على وأنت أنت

ًا الله شاء إن {ستجدني ًا} قسسال لك أعصي ول صابر الخضسسر: لسسه أمر
ًا}. منسسه لسسك أحسسدث حسستى شسسيء عسسن تسسسألني فل اتبعتني {فإن ذكسسر

أن سسسفينة, فكلمسسوهم فمسسرت البحر ساحل على يمشيان فانطلقا  
السفينة في ركبا نول, فلما بغير فحملوهم الخضر يحملوهم, فعرفوا

ًا قلع قد والخضر إل يفجأ لم له بالقدوم, فقال السفينة ألواح من لوح
لتغسسرق فخرقتهسسا سفينتهم إلى نول, فعمدت بغير حملونا موسى: قد

ًا جئت لقد ؟ أهلها ًا شيئ معسسي تسسستطيع لسسن إنسسك أقسسل ألسسم {قسسال إمر
ًا ًا} أمسسريِ مسسن ترهقنسسي ول نسسسيت بمسسا تؤاخذني ل قال ؟ صبر عسسسر

فكسسانت سسس آَلسسه وعلسسى وسسسلم عليسسه اللسسه صلى الله رسول قال: وقال
ًا, قسسال: وجسساء موسسسى من الولى حسسرف علسسى فوقسسع عصسسفور نسسسيان

علمسسي الخضسسر: مسسا له فقال نقرتين أو نقرة البحر في السفينة, فنقر
.البحسسر هسسذا مسسن العصسسفور هسسذا نقص ما مثل إل الله علم في وعلمك

أبصسسر إذ السسساحل علسسى يمشسسيان هما فبينما السفينة من خرجا ثم  
ًا الخضر بيسسده فسساقتلعه رأسسسه الخضسسر الغلمسسان, فأخسسذ مع يلعب غلم

ًا {أقتلت موسى له فقتله, فقال ًا جئت لقد نفس بغير زكية نفس شيئ
ًا ًا} قال: وهسسذه معي تستطيع لن إنك لك أقل ألم قال نكر أشسسد صبر
بلغسست قسسد تصاحبني فل بعدها شيء عن سألتك إن الولى, {قال من
ًا, فانطلقا لدني من فسسأبوا أهلهسسا استطعما قرية أهل أتيا إذا حتى عذر
ًا فيهسسا فوجسسدا يضيفوهما أن مسسائلً, فقسسال ينقسسض} أيِ أن يريسسد جسسدار

ولسسم يطعمونسسا فلم أتيناهم موسى: قوم {فأقامه} فقال بيده الخضر
ًا, قسسال عليه لتخذت شئت {لو يضيفونا وبينسسك بينسسي فسسراق هسسذا أجسسر
ًا} فقال عليه تستطع لم ما بتأويل سأنبئك الله صلى الله رسول صبر

مسسن علينسسا اللسسه يقسسص حسستى صبر كان موسى أن وسلم: «وددنا عليه
أمسسامهم {وكسسان يقسسرأ عبسساس ابسسن جبير: كان بن سعيد خبرهما» قال

ًا} وكسسان صالحة سفينة كل يأخذ ملك فكسسان الغلم {وأمسسا يقسسرأ غصسسب
ًا مسسسسسسسسسسسسسسؤمنين}. أبسسسسسسسسسسسسسسواه وكسسسسسسسسسسسسسسان كسسسسسسسسسسسسسسافر

نحوه, وفيه: فذكر عيينة بن سفيان عن قتيبة عن البخاريِ رواه ثم  
انتهيسسا الحسسوت, حسستى ومعهمسسا نون بن يوشع فتاه ومعه موسى فخرج

فنسسام, قسسال رأسسسه موسسسى عنسسدها, قسسال: فوضسسع الصخرة, فنزل إلى
لهسسا يقال عين الصخرة أصل قال: وفي عمر عن حديث سفيان: وفي

تلسسك مسساء من الحوت فأصاب حيي إل شيء مائها من يصيب ل الحياة
قسسال اسسستيقظ البحسسر, فلمسسا فدخل المكتل من وانسل العين, فتحرك

علسسى عصفور الحديث, ووقع غداءنا} قال: وساق {آَتنا لفتاه موسى
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لموسى: مسسا الخضر البحر, فقال في منقاره السفينة, فغمس حرف
هسسذا غمسسس مسسا مقسسدار إل اللسسه علم في الخلئق وعلم وعلمك علمي

بنحسسسسسسسسسوه. تمسسسسسسسسسامه وذكسسسسسسسسسر منقسسسسسسسسساره العصسسسسسسسسسفور
ًا: حدثنا البخاريِ وقال   بسسن هشسسام موسسسى, حسسدثنا بسسن إبراهيم أيض

بن وعمرو مسلم بن يعلى قال: أخبرني أخبرهم جريج ابن أن يوسف
قسسد صسساحبه, وغيرهمسسا علسسى أحسسدهما جسسبير, يزيسسد بن عن)سعيد دينار

بيته, إذ في عباس ابن لعند قال: إنا جبير بن سعيد عن يحدث سمعته
رجسسل فسداك, بالكوفسسة اللسه جعلني عباس أبا سلوني, فقلت: أيِ قال

عمسسرو إسسسرائيل, أمسسا بني بموسى ليس أنه يزعم نوف له يقال قاص
عبسساس: ابسسن قسسال لسسي فقال يعلى وأما الله عدو قال: كذب لي فقال

ه رسسول قال: قال كعب بن أبي حدثني لم: عليسه اللسه صسلى الل وس
ًا الناس ذكر الله رسول «موسى ت إذا حتى يوم ورقست العيسون فاض
أعلم الرض في هل الله رسول فقال: أيِ رجل ولى, فأدركه القلوب

الله, قيسسل: بلسسى, إلى العلم يرد لم إذ عليه الله قال: ل, فعتب ؟ منك
لسسي اجعسسل رب البحريسسن, قسسال: أيِ قال: بمجمع ؟ رب, وأين أيِ قال
ًا الحسسوت, وقسسال يفارقك حيث عمرو: قال لي به. قال ذلك أعلم علم

ًا يعلى: خذ لي ًا حوت ًا الروح, فأخذ فيه ينفخ حيث ميت فسسي فجعلسسه حوت
الحسسوت, يفارقسسك بحيسسث تخسسبرني أن إل أكلفسسك لفتسساه: ل فقال مكتل

ًا, فذلك كلفت قال: ما بسسن لفتاه} يوشع موسى قال قوله: {وإذ كبير
فسسي صسسخرة ظسسل في هو جبير, قال: فبينما بن سعيد عند ليست نون

أوقظسسه, فتسساه, ل نسسائم, فقسسال وموسى الحوت يضرب إذ ثريان مكان
فسسي دخسسل حسستى الحسسوت يخسسبره, ويضسسرب أن نسي استيقظ إذا حتى

حجسسر, قسسال: فسسي أثسسره كسسأن حسستى الماء جرية عنه الله فأمسك البحر
واللسستين إبهسساميه بين حجر, وحلق في أثره كأن عمرو: هكذا لي فقال

ًا} قسسال: وقسسد هذا سفرنا من لقينا تليهما, قال: {لقد اللسسه قطسسع نصسسب
فوجسسدا فرجعسسا جسسبير, أخسسبره بن سعيد عند هذه النصب, ليست عنك

ًا علسسى خضسسراء طنفسة سليمان: على أبي بن عثمان قال: قال خضر
تحسست طرفسسه جعسسل قسسد بثوب جبير: مسجى بن سعيد البحر, قال كبد

وجهسسه, عسسن فكشسسف موسسسى عليسسه رأسه, فسسسلم عند وطرفه رجليه
ال: قسال: أنسا ؟ أنست مسن ؟ سسلم مسن بأرضي وقال: هل موسسى, ق

قسسال: جئتسسك ؟ شسسأنك قسسال: نعسسم, قسسال: فمسسا ؟ إسرائيل بني موسى
ًا, قسال: أمسا علمت مما لتعلمني وأن بيسديك التسوراة أن يكفيسك رشسسد
ًا لي موسى, إن يا يأتيك الوحي لسسك تعلمسسه, وإن أن لسسك ينبغي ل علم

ًا فقسسال: البحسسر مسسن بمنقسساره طسسائر أعلمه, فأخسسذ أن لي ينبغي ل علم
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ه علسم جنسب في وعلمك علمي ما والله ا إل الل الطسائر هسذا أخسذ كم

ًا معسسابر وجسسدا السسسفينة فسسي ركبسسا إذا البحر, حسستى من بمنقاره صسسغار
َءخر, عرفوه الساحل هذا إلى الساحل هذا أهل تحمل فقسسالوا: عبسسد ال

نحملسسه ل خضسسر, قسسال: نعسسم جسسبير بن لسعيد الصالح, قال: فقلنا الله
ًا, قال فيها ووتد بأجر, فخرقها لقسسد أهلها لتغرق {أخرقتها موسى وتد

ًا جئت ًا} قال شيئ ًا, {قال إمر تسسستطيع لن إنك أقل ألم مجاهد: منكر
ًا} كسسانت معي ًا, والثانيسسة الولسسى صبر ًا, والثالثسسة نسسسيان ًا, شسسرط عمسسد
ًا, فانطلقسسا أمسسريِ من ترهقني نسيت, ول بما تؤاخذني ل {قال عسسسر
ًا لقيسسا إذا حتى ًا سسسعيد: وجسسد يعلسسى: قسسال فقتلسسه}, قسسال غلمسس غلمانسس

ًا يلعبون, فأخذ ًا غلم ًا كافر بالسسسكين, فقسسال ذبحه ثم فأضجعه ظريف
ًا أقتلت مسسسلمة زكيسسة قرأها عباس وابن ؟ الحنث تعمل لم زكية نفس
ًا كقولك ًا, فانطلقا غلم ًا فوجدا زكي فأقامه, قسسال ينقض أن يريد جدار

عليسسه لتخسسذت شسسئت فاستقام, قال: لسسو بيده ودفع هكذا سعيد: بيده
ًا, قال ًا أن يعلى: حسسسبت أجر فاسسستقام, بيسسده قسسال: فمسسسحه سسسعيد

ًا, قسال عليسه لتخسذت شئت قال: لو ًا أجسر عيد: أجسر نسأكله, وكسان س
يزعمون, ملك عباس: أمامهم ابن أمامهم, قرأها ملك, وكان وراءهم

يزعمسسون اسسسمه المقتسسول بسسدد, والغلم بسسن هسسدد سعيد, أنسسه غير عن
ًا, فأردت سفينة كل يأخذ ملك جيسور يسسدعها أن به مرت هي إذا غصب

سسسدوها يقسسول مسسن بهسسا, منهسسم فسسانتفعوا أصلحوها جاوزوا بعيبها, فإذا
ًا, هو مؤمنين, وكان أبواه بالقار, كان يقول من بقارورة, ومنهم كسسافر

ًا يرهقهما أن فخشينا ًا طغيان يتابعسساه أن علسسى حبسسه يحملهمسسا أن وكفر
ًا ربهما يبدلهما أن دينه, فأردنا على زكسساة, كقسسوله: {أقتلسست منسسه خير
ًا ًا} همسسا زكية}, وقوله: {وأقرب نفس بسسالول منهمسسا أرحسسم بسسه رحمسس
جاريسسة, وأمسسا أبسسدل أنهمسسا جسسبير بسسن سعيد غير خضر, وزعم قتل الذيِ
جاريسسسة. واحسسسد: إنهسسسا غيسسسر عسسسن فقسسسال عاصسسسم أبسسسي بسسسن داود

جبير, بن سعيد عن إسحاق أبي عن معمر الرزاق: أخبرنا عبد قال  
فقسسال: إسسسرائيل بني السلم عليه موسى قال: خطب عباس ابن عن
نحسسو فسسذكر الرجسسل هذا يلقى أن مني, فأمر وبأمره بالله أعلم أحد ما
عسسن إسسسحاق بسسن محمسسد أعلسسم. وقسسال ونقصان, والله بزيادة تقدم ما

قسسال: جسسبير بسسن سسسعيد عسسن عتيبسسة بسسن الحكم عمارة, عن بن الحسن
بعضهم: يسسا الكتاب, فقال أهل من نفر وعنده عباس ابن عند جلست

ًا إن العباس أبا النسسبي موسسسى أن كعب عن يزعم كعب امرأة ابن نوف
ابسسن سسسعيد: فقسسال ميشسسا, قسسال بن موسى هو إنما العالم طلب الذيِ
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ًا سسسمعت أنسسا لسسه: نعسسم فقلسست ؟ سعيد يا هذا يقول عباس: أنوف نوفسس

نسسوف. قال: نعم, قال: كذب ؟ سعيد يا سمعته ذلك, قال: أنت يقول
اللسسه صلى الله رسول عن كعب بن أبي عباس: حدثني ابن قال ثم  

كان إن رب ربه, فقال: أيِ سأل إسرائيل بني موسى أن وسلم عليه
عبسساديِ فسسي له: نعسسم عليه, فقال فدلني مني أعلم هو أحد عبادك في
موسسسى لقيه, فخرج في له وأذن مكانه له نعت منك, ثم أعلم هو من

فسسي الحسسوت هسسذا حيسسي لسسه: إذا قيسسل مليح, قد حوت ومعه فتاه ومعه
فتسساه ومعه موسى حاجتك, فخرج أدركت وقد هنالك مكان, فصاحبك

إلسسى وانتهسسى السسسير جهسسده حسستى يحملنسسه, فسسسار الحسسوت ذلك ومعه
خلسسد منه شرب الحياة, من ماء الماء الماء, وذلك ذلك وإلى الصخرة

حيسسي, المسساء الحسسوت ومسسس نسسزل حيي, فلما إل ميت شيء يقارنه ول
موسسسى قسسال النقلة جاوزا فلما سربا, فانطلقا البحر في سبيله فاتخذ

وذكسسر: الفسستى نصسسبا, قسسال هسسذا سسسفرنا من لقينا لقد غداءنا لفتاه: آَتنا
إل أنسسسانيه ومسسا الحسسوت نسسسيت الصسسخرة, فسسإني إلسسى أوينسسا إذ أرأيت

عبسساس ابسسن عجبسسا, قسسال البحسسر في سبيله أذكره, واتخذ أن الشيطان
متلفسسف رجسسل إليهسسا, فسسإذا انتهيسسا إذا حتى الصخرة على موسى فظهر

لسسه: مسسا قسسال السلم, ثسسم عليه فرد عليه موسى له, فسلم كساء في
لتعلمني موسى: جئتك له قال ؟ لشغل قومك في لك كان إن بك جاء
ًا. قال: إنك علمت مما ً صبرا, وكان معي تستطيع لن رشد يعلم رجل
تصسسبر موسسسى: بلسسى. قسسال: {وكيسسف ذلك, فقال علم الغيب, قد علم
ًا} أيِ به تحط لم ما على العسسدل, مسسن تسسرى مسسا ظاهر تعرف إنما خبر
ًا الله شاء إن ستجدني {قال أعلم بما الغيب علم من تحط ولم صابر
ًا} وإن لك أعصي ول فل اتبعتنسسي يخالفني, قسسال: {فسسإن ما رأيت أمر

ذكرا} فانطلقسسا منه لك أحدث {حتى أنكرته شيء} وإن عن تسألني
يحملهمسسا, مسسن يلتمسسسان النسساس يتعرضان البحر ساحل على يمشيان

شسسيء السسسفن مسسن بهمسسا يمر لم وثيقة جديدة سفينة بهما مرت حتى
يحملوهمسسسا أن أهلهسسسا منهسسسا, فسسسسأل أوثسسسق ول أجمسسسل أحسسسسن, ول

ًا أهلهسسا, أخسسرج مع بهما ولجت فيها أطمأنا فحملوهما, فلما لسسه منقسسار
خرقهسسا, ثسسم حسستى بالمنقسسار فيها فضرب ناحية إلى عمد ومطرقة, ثم

ًا أخذ ورأى موسى له يرقعها, فقال عليها جلس عليها, ثم فطبقه لوح
ًا ًا جئت لقد أهلها لتغرق {أخرقتها به أفظع أمر ًا شيئ ألسسم * قسسال إمسسر
بما نسيت} أيِ بما تؤاخذني ل * قال صبرا معي تستطيع لن إنك أقل

ًا} ثسسم أمسسريِ مسسن ترهقنسسي {ول عهسسدك مسسن تركت مسسن خرجسسا عسسسر
خلفهسسا, يلعبسسون غلمان قرية, فإذا أهل أتيا إذا حتى السفينة, فانطلقا
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منسسه أوضسسأ ول أثسسرى منسسه, ول أظسسرف الغلمسسان فسسي ليسسس غلم فيهم

ًا وأخذ بيده فأخذه فقتلسسه, قسسال: دمغسسه حسستى رأسسسه بسسه فضسسرب حجر
ًا موسى فرأى ًا أمر لسسه, ذنسسب ل قتلسسه صغير عليه, صبي صبر ل فظيع

ًا قال: {أقتلت ًا جئسست لقسسد نفسسس {بغيسسر صغيرة زكية} أيِ نفس شسسيئ
ًا ًا معي تستطيع لن إنك لك أقل ألم * قال نكر سسألتك إن * قال صبر
قسسد عسسذرا} أيِ لسسدني مسسن بلغسست قسسد تصسساحبني فل بعسسدها شسسيء عن

أهلهسسا اسسستطعما قريسسة أهسسل أتيا إذا حتى {فانطلقا شأني في أعذرت
ًا فيها فوجدا يضيفوهما أن فأبوا قعسسد ثم ينقض} فهدمه أن يريد جدار

عليسسه لسسه ليسسس ومسسا التكليف من يصنع يراه مما موسى يبنيه, فضجر
ًا} أيِ عليسسه لتخسسذت شسسئت فأقسسامه, قسسال: {لسسو صسسبر قسسد أجسسر

تعمسسل قعسسدت يضيفونا, ثسسم فلم وضفناهم يطعمونا فلم استطعمناهم
ًا عليه لعطيت شئت صنيعة, ولو غير من عمله, قال: {هسسذا في أجر

ًا عليسسه تسسستطع لسسم مسسا بتأويسسل سسسأنبئك وبينك بيني فراق * أمسسا صسسبر
أعيبها, وكسسان أن فأردت البحر في يعملون لمساكين فكانت السفينة
{كسسل كعسسب ابسسن قسسراءة غصسسبا} وفسسي سسسفينة كل يأخذ ملك وراءهم
العيب رأى حين منه عنها, فسلمت لرده عبتها صالحة} وإنما سفينة
أن فخشسسينا مسسؤمنين أبسسواه فكسسان الغلم بهسسا, {وأمسسا صسسنعت السسذيِ

ًا يرهقهمسسا ًا ربهمسسا يبسسدلهما أن وكفسسرا, فأردنسسا طغيانسس زكسساة منسسه خيسسر
وكسسان المدينة في يتيمين لغلمين فكان الجدار رحما}. {وأما وأقرب

أشسسدهما يبلغسسا أن ربسسك فسسأراد صسسالحا أبوهمسسا وكسسان لهمسسا كنسسز تحتسسه
فعلتسسه ما أمريِ} أيِ عن فعلته وما ربك من رحمة كنزهما ويستخرجا

عبسساس ابسسن صسسبرا} فكسسان عليه تسطع لم ما تأويل {ذلك نفسي عن
ًا, وقال إل الكنز كان يقول: ما قسال: لمسا عبساس ابسسن عسسن عوفي علم

بهسسم اسسستقرت مصر, فلما قومه أنزل مصر على وقومه موسى ظهر
آَتسساهم مسسا فسسذكر قسسومه الله, فخطسسب بأيام ذكرهم أن الله أنزل الدار
فرعسسون, آَل مسسن اللسسه نجسساهم إذ والنعمسسة, وذكرهسسم الخيسسر مسسن اللسسه

الله الرض, وقال: كلم في الله استخلفهم وما عدوهم هلك وذكرهم
ًا نبيكم اللسه منسسه, وآَتسساكم محبة علّي لنفسه, وأنزل واصطفاني تكليم

التوراة, تقرؤون وأنتم الرض أهل أفضل سألتموه, فنبيكم ما كل من
مسسن رجسسل له إياها, فقال وعرفهم إل عليهم الله أنعم نعمة يترك فلم
علسسى تقول: فهسسل الذيِ عرفنا قد الله نبي يا كذلك إسرائيل: هم بني

إلسسى جبرائيسسل اللسسه قال: ل. فبعث ؟ الله نبي يا منك أعلم أحد الرض
علمي, أضع أين يدريك يقول: وما الله فقال: إن السلم عليه موسى

ً البحر شط على لي إن بلى عبسساس: هسسو ابن منك. قال أعلم هو رجل
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البحسسر, ائسست أن إليسسه إياه, فأوحى يريه أن ربه موسى الخضر, فسأل

ًا, فخسسذه البحر شط على تجد فإنك السسزم ثسسم فتسساك إلسسى فسسادفعه حوت
الصالح العبد تجد منك, فثم وهلك الحوت نسيت البحر, فإذا شاطىء

فتسساه سسسأل فيسسه ونصب الله نبي موسى سفر طال تطلب. فلما الذيِ
الصسخرة أوينساإلى إذ {أرأيست غلمسه وهسو فتساه له الحوت, فقال عن

أذكسسره} لسسك, قسسال أن الشسسيطان إل أنسسسانيه وما الحوت نسيت فإني
ًا البحسسر فسسي سبيله اتخذ حين الحوت رأيت الفتى: لقد فسسأعجب سسسرب

الحسوت, فجعسل الصسخرة, فوجسد أتسى حستى موسسى ذلك, فرجع من
عصسساه يقسسدم موسسسى موسى, وجعل ويتبعه البحر في يضرب الحوت

ًا يمسسس ل الحسسوت الحسسوت, وجعسسل يتبسسع الماء عنه بها يفرج مسسن شسسيئ
يعجسسب اللسسه نسسبي صخرة, فجعسسل يكون حتى الماء عنه يبس إل البحر

فلقسسي البحسسر جزائسسر مسسن جزيسسرة إلسسى الحوت به انتهى حتى ذلك من
يكسسون السسسلم, وأنسسى الخضسسر: وعليسسك فقال عليه بها, فسلم الخضر
الخضسسر: موسسسى, قسسال قسسال: أنسسا ؟ أنسست الرض, ومسسن بهسسذه السلم
قسسال ؟ بك جاء وقال: ما به قال: نعم, فرحب ؟ إسرائيل بني صاحب

ًا علمسست مما تعلمني أن {على جئتك تسسستطيع لسسن إنسسك * قسسال رشسسد
اللسسه شسساء إن ذلسسك, قسسال: {سسستجدني تطيسسق صسسبرا} يقسسول: ل معي

ًا ًا} قال: فانطلق لك أعصي ول صابر عن تسألني له: ل به, وقال أمر
منسسه لسسك أحسسدث قسسوله: {حسستى شسسأنه, فسسذلك أبين حتى أصنعه شيء

ًا}. ذكسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسر
ابن عن مسعود بن عتبة بن الله عبد بن الله عبيد عن الزهريِ وقال  

صسساحب فسسي الفسسزاريِ حصن بن قيس بن والحر هو تمارى أنه عباس
فسسدعاه كعسسب بسسن أبي بهما الخضر, فمر عباس: هو ابن فقال موسى

موسسسى صسساحب فسسي هسسذا وصاحبي أنا تماريت فقال: إني عباس ابن
عليه الله صلى الله رسول سمعت لقيه, فهل إلى السبيل سأل الذيِ

عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول سسسمعت قال: إني ؟ شأنه يذكر وسلم
رجسسل, جسساءه إذ إسسسرائيل بنسسي مسسن مل فسسي موسى «بينا يقول وسلم

موسى, إلى الله قال: ل, فأوحى ؟ منك أعلم رجل مكان فقال: تعلم
لسسه اللسسه لقيسسه, فجعسسل إلسسى السسسبيل موسسسى خضر, فسأل عبدنا بلى

سسستلقاه, فكسسان فإنسسك فارجع الحوت فقدت له: إذا آَية, وقيل الحوت
لموسى: أرأيسست موسى فتى البحر, فقال في الحوت أثر يتبع موسى

كنسسا مسسا {ذلسسك موسى الحوت, قال نسيت الصخرة, فإني أويناإلى إذ
شأنهما من خضر, فكان عبدنا قصصا} فوجدا آَثارهما على فارتدا نبِغ

.كتسسسسسسسسسسسسسابه فسسسسسسسسسسسسسي اللسسسسسسسسسسسسسه قسسسسسسسسسسسسسص مسسسسسسسسسسسسسا
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َءل َءقا َءى َءلُه **  َءس َءك َءهْل ُمو ُع ِب ّت أ
َءى َء َءل َءمِن َءأن َءع ّل َءع َءت ِمّما ُت ّلْم ًا ُع َءل ُرْشد َءقا   *

َءك ّن َءع َءلن ِإ ِطي َءت َءي َءتْس ِع ًا َءم ْبر َءف َءص ْي َءك َءو ِبُر *   َءى َءتْص َءل ِه ُتِحْط َءلْم َءما َءع ًا ِبسس ْبسسر ُخ
َءل َءقا َءي *   ِن ُد َءتِج َءء ِإن َءس ّلُه َءشآ ًا ال ِبر َء َءصا ْعِصي َءول َءك َءأ ًا َءل َءل أْمر َءقسسا ِإِن *   َءفسس

ِنسسي َءت ْع َءب ّت َء ا ْلني َءفل َءأ ٍء َءعسسن َءتْسسسس َءى َءشسسي ّتسس َءث َءح ِد َءك ُأْحسس ْنسسسُه َءلسس ًا ِم ْكسسسر  ِذ
وهسسو العسسالم الرجل لذلك السلم عليه موسى قيل عن تعالى يخبر  

أعطسسى أنسسه موسى, كمسسا عليه يطلع لم بعلم الله خصه الخضر, الذيِ
أتبعسسك} هسسل موسسسى لسسه {قسسال الخضر يعطه لم ما العلم من موسى
يكسسون أن ينبغسسي والجبسسار, وهكسسذا اللسسزام وجسسه على ل تلطف سؤال
وأرافقسسك أصسسحبك العسسالم. وقسسوله: {أتبعسسك} أيِ مسسن المتعلم سؤال

ًا اللسسه علمسسك ممسسا رشسسدا} أيِ علمسست ممسسا تعلمسسن أن {علسسى شسسيئ
{قسسال} صسسالح, فعنسسدها وعمسسل نسسافع علسسم من أمريِ في به أسترشد

علسسى تقسسدر ل إنسسك صبرا} أيِ معي تستطيع لن {إنك لموسى الخضر
علسسى شريعتك, لني تخالف التي الفعال من مني ترى لما مصاحبتي

مسسا اللسسه علسسم مسسن علسسم على الله, وأنت علمكه ما الله علم من علم
ل صسساحبه, وأنسست دون اللسسه مسسن بسسأمور مكلسسف منا الله, فكل علمنيه

خسسبرا} فأنسسا بسسه تحسسط لسسم مسسا علسسى تصسسبر {وكيف صحبتي على تقدر
علسسى اطلعسست مسسا فيسسه, ولكسسن معذور أنت ما علي ستنكر أنك أعرف
{قسسال} أيِ دونسسك عليهسسا أنسسا اطلعسست السستي الباطنة ومصلحته حكمته
أمسسورك مسسن أرى مسسا على صابرا} أيِ الله شاء إن {ستجدني موسى

ًا} أيِ لك أعصي {ول شسسارطه ذلسك فعنسسد شسسيء فسسي أخالفك ول أمر
شسيء} أيِ عسن تسسألني فل اتبعتنسي فسإن {قال السلم عليه الخضر
ًء أن قبسسل بسه أنسا أبسسدأك حسستى ذكسرا} أيِ منسه لسك أحسسدث {حتى ابتدا

تسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسألني.
بسسن هسسارون عن يعقوب جبير, حدثنا بن حميد جرير: حدثنا ابن قال  

ربسسه السسسلم عليسسه موسسسى قال: سأل عباس ابن أبيه, عن عن عنترة
ول يذكرني قال: الذيِ ؟ إليك أحب عبادك أيِ رب فقال: أيِ وجل عز

يتبسسع ول بسسالحق يقضي قال: الذيِ ؟ أقضى عبادك ينساني. قال: فأيِ
النسساس علسسم يبتغي قال: الذيِ ؟ أعلم عبادك أيِ رب الهوى. قال: أيِ

ردى, عسسن تسسرده أو هسسدى إلسسى تهديه كلمة يصيب أن عسى علمه إلى
هو قال: فمن قال: نعم ؟ مني أعلم أحد أرضك في هل رب قال: أيِ

الصسسخرة عنسسد الساحل قال: على ؟ أطلبه قال: الخضر. قال: وأين ؟
مسا كسان حستى يطلبسه موسسسى الحوت. قال: فخرج عندها ينفلت التي
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منهمسسا واحسسد كسسل الصسسخرة, فسسسلم عند إليه موسى الله, وانتهى ذكر
لسسن أصسسحبك, قسسال: إنسسك أن أحب موسى: إني له صاحبه, فقال على

شسسيء عن تسألني {فل صحبتني قال: بلى. قال: فإن صحبتي تطيق
ًا} قال: فسار منه لك أحدث حتى إلسسى انتهسسى حسستى البحر في به ذكر

منسسه, قسسال: وبعسسث مسساء أكثر مكان الرض في البحرين, وليس مجمع
تسسرى لموسسسى: كسسم بمنقاره, فقال منه يستقي الخطاف, فجعل الله
رزأ. قسسال: يسسا مسسا أقسسل قسسال: مسسا ؟ المسساء هسسذا مسسن رزأ الخطسساف هذا

هسسذا اسسستقى مسسا كقسسدر اللسسه علسسم فسسي وعلمسسك علمسسي موسى, فسسإن
أحسسد ليسسس أنسسه نفسسسه حدث قد موسى الماء, وكان هذا من الخطاف

تمسسام الخضسسر, وذكسسر يسسأتي أن أمسسر ثسسم بسسه, فمسسن تكلسسم أو منسسه أعلم
الجسسدار, وتفسسسيره الغلم, وإصسسلح السفينة, وقتل خرق في الحديث

ذلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسك. لسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه

َءقا َءل َءط ْن َءفا َءى **  ّت َءذا َءح َءبسسا ِإ ِك ِة ِفسسي َءر َءن ِفي َءهسسا الّسسس َءق َءر َءل َءخ َءهسسا َءقسسا َءت ْق َءر َءخ َءق َءأ ِر ْغس ُت ِل
َءها َءل ْه ْد َءأ َءق َءت َءل ْئ ًا ِج ْيئ ًا َءش َءل ِإْمر َءقا َءلْم *   ُقْل َءأ َءك َءأ ّن َءع َءلن ِإ ِطي َءت َءي َءتْس ِع ًا َءم ْبر َءص

َءل َءقسسا َء *   ِني ل ْذ َءؤاِخسس َءمسسا ُت َء َءنِسسسيُت ِب ِنسسي َءول ْق ِه ِريِ ِمسسْن ُتْر ًا َءأْمسس  ُعْسسسر
ًا تعالى يقول   انطلقسسا الخضر, أنهمسسا وهو وصاحبه موسى عن مخبر
أنكسسره شسسيء عسسن يسسسأله ل أن عليسسه واصطحبا, واشسسترط توافقا لما

فسسي وبيانه, فركبسسا بشرحه نفسه تلقاء من يبتدئه الذيِ هو يكون حتى
عرفوا السفينة, وأنهم في ركبا كيف الحديث في تقدم السفينة, وقد

للخضسسر, فلمسسا أجرة, تكرمسسة بغير نول, يعني بغير الخضر, فحملوهما
اللجسسة, قسسام دخلسست ولججسست, أيِ البحسسر فسسي السسسفينة بهسسم استقلت
ًا فخرقها, واستخرج الخضر يملسسك رقعهسسا, فلسسم ثسسم ألواحهسسا مسسن لوح
ًا قسسال أن نفسسسه السسسلم عليسسه موسى لتغسسرق {أخرقتهسسا عليسسه منكسسر

الشسساعر: قسسال التعليسسل, كمسسا لم ل العاقبسسة لم اللم أهلهسسا} وهسسذه
 للخسسسسسسسسسسسراب وابنسسسسسسسسسسسوا للمسسسسسسسسسسسوت لسسسسسسسسسسسدوا 

ًا جئت لقد{   ًا} قال شيئ ًا. وقسسال إمر ًا, مجاهسسد: منكسسر قتسسادة: عجبسس
ًا الخضر له قال فعندها لسسن إنك أقل {ألم الشرط من تقدم بما مذكر

ًا, وهو فعلته الصنيع وهذا صبرا} يعني معي تستطيع المسسور من قصد
ًا بها تحط لم فيها, لنك علي تنكر ل أن معك اشترطت التي ولها خبر
بمسسا تؤاخسسذني {ل موسى {قال} أيِ أنت تعلمه ولم مصلحة هو دخل

تشسسدد ول علسسي تضسسيق ل عسسسرا} أيِ أمسسريِ مسسن ترهقنسسي ول نسيت
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وسسسلم عليسسه الله صلى الله رسول عن الحديث في تقدم علي, ولهذا

ًا». موسسسسسسى مسسسسسن الولسسسسسى قسسسسسال: «كسسسسسانت أنسسسسسه نسسسسسسيان

َءقا َءل َءط ْن َءفا َءى **  ّت َءذا َءح َءيا ِإ ِق ًا َءل َءمسس َءلسسُه ُغل َءت َءق َءل َءف َءت َءقسسا ْلسس َءت َءق ًا َءأ ْفسسس ّيسسًة َءن ِك ِر َءز ْيسس َءغ ِب
ْفٍس ْد َءن َءق َءت ّل ْئ ًا ِج ْيئ ًا َءش ْكر َءل ّن َءقا َءلْم *   ُقْل َءأ َءك َءأ َءك ّل ّن َءع َءلن ِإ ِطي َءت َءي َءتْسسس ِعسس َءم
ًا ْبر َءل َءص َءقا َءك ِإن *   ُت ْل َءأ ٍء َءعن َءس َءها َءشْي َءد ْع َء َءب ِني َءفل ْب َءصاِح ْد ُت َءت َءق ْغسس َءل ِمسسن َءب

ّني ُد ًا ّلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس ْذر  ُعسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
ًا لقيا إذا {حتى ذلك بعد تعالى: {فانطلقا} أيِ يقول   فقتلسسه} غلم
عمسسد القسسرى, وأنسسه من قرية في الغلمان مع يلعب كان أنه تقدم وقد
أنسسه فقتلسسه, ورويِ وأضسسوأهم وأجملهسسم أحسنهم بينهم, وكان من إليه

أعلسسم, بيده, والله اقتلعه رواية بحجر, وفي رضخه رأسه, وقيل احتز
الول, وبسسادر مسسن أشسسد هسسذا, أنكسسره السسسلم عليه موسى شاهد فلما

ًا فقال: {أقتلت عملسست ول الحنسسث تعمسسل لسسم صغيرة زكية} أيِ نفس
ًا ًا جئسست {لقد لقتله مستند بغير نفس} أيِ {بغير فقتلته بعد إثم شسسيئ

ًا} أيِ معسسي تسسستطيع لسسن إنسسك لسسك أقسسل ألم { قال النكارة ظاهر نكر
ًا صبرا} فأكد موسسسى: لسسه قال الول, فلهذا بالشرط التذكار في أيض

هسسذه بعد بشيء عليك اعترضت إن بعدها} أيِ شيء عن سألتك {إن
ًا} أيِ لدني من بلغت قد تصاحبني {فل المرة مسسرة إلسسّي أعذرت عذر

بسسن حجاج زياد, حدثنا أبي بن الله عبد جرير: حدثنا ابن مرة, قال بعد
ابن عن جبير بن سعيد إسحاق, عن أبي عن الزيات حمزة عن محمد

إذا وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى النبي قال: كان كعب بن أبي عباس, عن
ًا ذكر علينسسا اللسسه يسسوم: «رحمسسة ذات بنفسسه, فقسسال بسسدأ لسه فدعا أحد

قسسال: إن العجسسب, ولكنسسه لبصسسر صسساحبه مسسع لبسسث لسسو موسسسى وعلى
عسذرا». لسدني مسن بلغست قسد تصساحبني فل بعسدها شسيء عن سألتك

َءقا َءل َءط َءفان َءى **  ّت َءذآَ َءح َءيآ ِإ َءت َءل َءأ ْه ٍة َءأ َءي َءمآ َءقْر َءع ْط َءت َءها اْس َءل ْه ْا َءأ ْو َءب أ
َء َءما َءأن َءف ُه ُفو ّي َءض ُي

َءدا َءج َءو َءها َءف ًا ِفي َءدار ُد ِج ِري َءقّض َءأن ُي َءمُه َءين َءقا َءأ َءل َءف ْو َءقا َءت َءل ْئ َءت ِشسس ْذ َءخسس ّت َء ِه ل ْيسس َءل َءع
ًا َءل َءأْجر َءقا َءذا *   ُق َءهـَ َءرا ِني ِف ْي َءك َءب ِن ْي َءب َءك َءو ُئ ّب َءن أ

ُ ِويِل َءس ْأ َءت ِطع َءلْم َءما ِب َءت ِه َءتْس ْي َءل ّع
ًا ْبر  َءصسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس

ًا تعالى يقول   الولييسسن المرتيسسن {انطلقسسا} بعسسد إنهمسسا عنهما مخبر
اليلسسة, أنهسسا سسسيرين ابن عن جرير ابن قرية} روى أهل أتيا إذا {حتى
ًا» أيِ قريسسة أهسسل أتيسسا إذا «حسستى الحديث وفي {اسسستطعما بخلء لئامسس
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ًا فيهسسا فوجسدا يضيفوهما أن أهلهافأبوا ينقسض} إسسناد أن يريسسد جسسدار

فسسي الرادة السسستعارة, فسسإن سسسبيل علسسى الجسسدار إلسسى ههنسسا الرداة
السقوط. وقوله: {فأقامه} هو الميل, والنقضاض بمعنى المحدثات

بيسسديه رده أنسسه الحسسديث فسسي تقدم الستقامة, وقد حالة إلى فرده أيِ
{لسسو لسسه موسسسى قسسال ذلسسك خسسارق, فعنسسد ميله, وهذا رد حتى ودعمه
ل أن ينبغي يضيفونا, كان لم أنهم لجل أجرا} أيِ عليه لتخذت شئت
ًا لهم تعمل عنسسد شسسرطت لنسسك وبيك} أيِ بيني فراق هذا {قال مجان
فسسراق فهسسو تصاحبني بعدها, فل شيء عن سألتني إن أنك الغلم قتل
صبرا}. عليه تسطع لم {ما بتفسير بتأويل} أيِ {سأنبئك وبينك بيني

َءأّما َءنُة **  ِفي َءنْت الّس َءكا َءن َءف ِكي َءسا َءم َءن ِل ُلو َءم ْع ِر ِفي َءي َءبْح ْل َءردّت ا أ
َء َءهسسا َءأْن َءف َءب َءأِعي

َءن َءكسسسسسسا ُهسسسسسسم َءو َءء َءرآَ ِلسسسسسسٌك َءو ُذ ّم ْأُخسسسسسس ٍة ُكسسسسسسّل َءي َءن ًا َءسسسسسسسِفي  َءغْصسسسسسسب
أنكر كان السلم, وما عليه موسى على أمره أشكل ما تفسير هذا  

باطنة, فقال: حكمة على السلم عليه الخضر الله أظهر ظاهره, وقد
مسسن ملسسك علسسى بها يمرون كانوا لنهم لعيبها خرقتها إنما السفينة إن

ًا} فسسأردت جيسسدة أيِ سسسفينة} صسسالحة كسسل {يأخسسذ الظلمة أن {غصسسب
يكسسن لسسم الذين المساكين أصحابها بها لعيبها, فينتفع عنها لرده أعيبها

جريسسج ابسسن أيتسسام, وروى إنهسسم قيل غيرها, وقد به ينتفعون شيء لهم
بسسن هسسدد الملسسك اسسسم أن الجبسسائي شعيب سليمان, عن بن وهب عن

ًا تقدم بدد, وقد فسسي التسسوراة فسسي مذكور البخاريِ, وهو رواية في أيض
فسسي عليهسسم المنصسسوص الملسسوك مسسن وهسسو إسسسحاق بسسن العيسسص ذرية

أعلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم. التسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسوارة, واللسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه

َءأّما َءو َءُم **  ُغل ْل َءن ا َءكا ُه َءف َءوا َءب ْيِن َءأ َءن ْؤِم َءنآ ُم َءخِشي َءما َءأن َءف ُه َءق ِه ًا ُيْر َءيان ْغ ًا ُط ُكْفر َءو
َءنسسسآ ْد َءر أ

َء َءف َءما َءأن *   ُه َءل ِد ْبسسس َءمسسسا ُي ُه ّب ًا َءر ْيسسسر ْنسسسُه َءخ ًة ّم َءكسسسسا َءب َءز َءر ْقسسس َءأ ًا َءو  ُرْحمسسس
عسسن الحسسديث هسسذا جيسور. وفي اسمه كان الغلم هذا أن تقدم قد  
قسسال: وسسسلم عليسسه الله صلى النبي كعب, عن بن أبي عن عباس ابن

ًا» رواه طبع يوم طبع الخضر قتله الذيِ «الغلم مسسن جريسسر ابسسن كافر
قسسال: {فكسسان به, ولهسسذا عباس ابن عن سعيد عن إسحاق ابن حديث
ًا يرهقهما أن فخشينا مؤمنين أبواه حبسسه يحملهمسسا وكفسسرا} أيِ طغيانسس
ولسسد, حيسسن أبسسواه بسسه فسسرح قتسسادة: قسسد الكفر, قسسال على متابعته على

امسسرؤ هلكهمسسا, فليسسرض فيسسه لكسسان بقسسي قتسسل, ولسسو حين عليه وحزنا
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فيما قضائه من له خير يكره فيما للمؤمن الله قضاء الله, فإن بقضاء

ًا كسسان إل قضسساء لمسسؤمن الله يقضي «ل الحديث في يحب, وصح خيسسر
ًا أن تعالى: { وعسى له» وقال ًا تكرهو لكسسم} وقسسوله خيسسر وهو شيئ

ًا رحما} أيِ وأقرب زكاة منه خيرا ربهما يبدلهما أن {فأردنا أزكى ولد
بوالديه, قتادة: أبّر جريج. وقال ابن منه, قاله به أرحم هذا, وهما من
ً أمسه كسانت الخضسر قتله جارية. وقيل: لما بدل أنهما تقدم وقد حسسامل

جريسسسسسسسسسسسسسسج. ابسسسسسسسسسسسسسسن مسسسسسسسسسسسسسسسلم, قسسسسسسسسسسسسسساله بغلم

َءأّما َءو َءداُر **  ْلِج َءن ا َءكا ْيِن َءف َءم َء ُغل ْيِن ِل َءم ِتي ِة ِفي َءي َءن ِدي َءم ْل َءن ا َءكا َءتُه َءو َءمسسا َءكنٌز َءتْح ُه ّل
َءن َءكا َءما َءو ُه ُبو ًا َءأ ِلح َءد َءصا َءرا أ

َء َءك َءف ّب َءغسسآ َءأن َءر ُل ْب َءما َءي ُه ّد َءجا َءأُشسس ِر َءتْخ َءيْسسس َءمسسا َءو ُه َءز َءكن
َءمًة َءك ّمن َءرْح ّب َءما ّر ُتُه َءو ْل َءع ِريِ َءعْن َءف َءك َءأْم ِل ِويسسُل َءذ ْأ ِطسسسع َءلسسْم َءمسسا َءت ِه َءتْس ْيسس َءل ّع

ًا ْبر  َءصسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
َءية هذه في   ً قسسال المدينة, لنه على القرية إطلق على دليل ال أول

فسسي يسستيمين لغلميسسن {فكسسان ههنسسا قريسسة} وقسسال أهسسل أتيا إذا {حتى
قريتسسك مسسن قوة أشد هي قرية من تعالى: {فكأين قال المدينة} كما

القريسستين من رجل على القرآَن هذا نزل لول أخرجتك} {وقالوا التي
َءية والطائف, ومعنى مكة عظيم} يعني أصلحته إنما الجدار هذا أن ال

لهمسسا. قسسال كنسسز تحتسسه المدينسسة, وكسسان فسسي يسستيمين لغلميسسن كان لنه
ظسساهر لهمسسا, وهسسو مدفون مال تحته واحد: وكان وغير وقتادة عكرمة

َءيسسسة, وهسسسو مسسسن السسسسياق اللسسسه. رحمسسسه جريسسسر ابسسسن اختيسسسار ال
سسسعيد قال علم, وكذا كنز تحته عباس: كان ابن عن العوفي وقال  
مرفسسوع حديث في ورد علم, وقد فيها مجاهد: صحف جبير, وقال بن
الخسسالق عبسسد بسسن عمسسرو بسسن أحمد بكر أبو الحافظ ذلك. قال يقويِ ما

الجوهريِ, حدثنا سعيد بن إبراهيم المشهور: حدثنا مسنده في البزار
بسسن عيسساش عسسن اليحصبي الله عبد بن الحارث المنذر, حدثنا بن بشر

الذيِ الكنز قال: «إن رفعه ذر أبي عن حجيرة ابن الغاني, عن عباس
لمسسن فيه: عجبت مصمت, مكتوب ذهب من لوح كتابه في الله ذكره
لمن ضحك, وعجبت لم النار ذكر لمن نصب, وعجبت لم بالقدر أيقن
بسسن اللسسه». وبشسسر رسسسول محمسسد اللسسه إل إله غفل, ل لم الموت ذكر

العقيلسسي جعفر أبو الحافظ المصيصة. قال قاضي له يقال هذا المنذر
جريسسر ابسسن السلف, فقسسال عن آَثار هذا في رويِ وهم, وقد حديثه في
ندبسسة, حسسدثنا بن حبيب بن الحسن يعقوب, حدثنا تفسيره: حدثني في

قسسال: سسسمعت الحسسسن جلسسساء مسسن وكسسان العنسسبريِ نعيسسم عن سلمة
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لهمسسا} قسسال كنسسز تحتسسه قوله: {وكان في يقول البصريِ يعني الحسن

لمسسن الرحيسسم, عجبسست الرحمسسن الله فيه: بسم مكتوب ذهب من لوح
يفسسرح, كيسسف بسسالموت يسسؤمن لمسسن يحزن, وعجبسست كيف بالقدر يؤمن

إل إلسسه إليهسسا, ل يطمئسسن كيف بأهلها وتقلبها الدنيا يعرف لمن وعجبت
اللسسسسسسسسسسسسسسسسه. رسسسسسسسسسسسسسسسسسول محمسسسسسسسسسسسسسسسسد اللسسسسسسسسسسسسسسسسه

عسسن عيسساش بن الله عبد وهب, أخبرني ابن يونس, أخبرنا وحدثني  
يذكر التي السورة في الله قال الذيِ الكنز قال: إن غفرة مولى عمر
ًا لهمسسا} قسسال: كسسان كنسسز تحتسسه {وكسسان الكهسسف فيهسسا ذهسسب مسسن لوحسس

عسسرف لمسسن الرحيم, عجسسب الرحمن الله فيه: بسم مصمت, مكتوب
أيقسسن لمسسن نصسسب, عجسسب ثم بالقدر أيقن لمن ضحك, عجب ثم النار

ًا أن وأشسسهد اللسسه إل إلسسه ل أن أمسسن, أشسسهد ثسسم بالموت عبسسده محمسسد
مالسسك بنسست هنسسادة الغفاريِ, حسسدثتنا حازم بن أحمد ورسوله. وحدثني

يقسسول: الثقفسسي الوليسسد بسسن حمسساد صسساحبي سسسمعت قسسالت الشسسيبانية
كنسسز تحتسسه تعالى: {وكان الله قول في يقول محمد بن جعفر سمعت

بسسالرزق للمسوقن الثسسالث: عجبسست يتسسم لم ونصف سطران لهما} قال
للمسسؤمن يغفل, وعجبت كيف بالحساب للمؤمن يتعب, وعجبت كيف

خسسردل مسسن حبسسة مثقسسال كان {وإن الله قال يفرح. وقد كيف بالموت
أبيهمسسا, بصسسلح حفظسسا أنهمسسا حاسبين} قالت: وذكر بنا وكفى بها أتينا
سسسبعة بسسه حفظا الذيِ الب وبين بينهما صلح, وكانت منهما يذكر ولم

ًا, وهذا آَباء, وكان الحسسديث بسسه وورد الئمسسة هسسؤلء ذكسسره السسذيِ نساج
أنسسه ذكروا مالً, لنهم كان أنه عكرمة قول ينافي ل صح المتقدم, وإن

ًا كان ًا كان أنه زادوا ما أكثر جزيل مال ذهب, وفيه من لوح فيه مودع
أعلسسسسسسسم. ومسسسسسسسواعظ, واللسسسسسسسه حكسسسسسسسم علسسسسسسسم, وهسسسسسسسو

ًا} فيه أبوهما وقوله: {وكان   الصسسالح الرجسسل أن علسسى دليسسل صالح
َءخرة الدنيا في لهم عبادته بركة وتشمل ذريته في يحفظ بشفاعته وال

بهسسم, كمسسا عينسسه الجنة, لتقر في درجة أعلى إلى درجتهم فيهم, ورفع
عباس: ابن عن جبير بن سعيد السنة. قال به ووردت القرآَن في جاء

ًا, وتقسسدم لهمسسا يسسذكر أبيهمسسا, ولسسم بصلح حفظا الب كسسان أنسسه صسسلح
ويستخرجا أشدهما يبلغا أن ربك أعلم. وقوله: {فأراد السابق, فالله
يقدر ل الحلم بلوغهما تعالى, لن الله إلى الرادة أسند كنزهما} ههنا

ًا ربهمسسا يبسسدلهما أن {فأردنسسا الغلم فسسي الله, وقال إل عليه منسسه خيسسر
أعلسسم. أعيبهسسا} فسسالله أن {فسسأردت السسسفينة فسسي زكسساة} وقسسال

السذيِ هذا أمريِ} أيِ عن فعلته وما ربك من تعالى: {رحمة وقوله  
مسسن ذكرنسسا بمن الله رحمة من هو الثلثة, إنما الحوال هذه في فعلته
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فعلتسه الصسالح, ومسا الرجسل وولسديِ الغلم السفينة, ووالديِ أصحاب

بنبوة قال لمن دللة عليه, وفيه ووقفت به أمرت لكني أيِ أمريِ عن
ًا قوله: {فوجدا من تقدم ما مع السلم عليه الخضر عبادنسسا مسسن عبسسد

ًا} وقسسال لسسدنا مسسن وعلمناه عندنا من رحمة آَتيناه آَخسسرون: كسسان علمسس
ًا, نقلسسه كسسان رسولً. وقيل: بل تفسسسيره, وذهسسب فسسي المسساورديِ ملكسس

ًا, بسسل يكسسن لسسم أنسسه إلسسى كسسثيرون ًا, فسسالله كسسان نبيسس أعلسسم. وليسس
فالغ بن ملكان بن بليا الخضر اسم أن المعارف في قتيبة ابن وذكر  

السسسلم, قسسالوا: عليسسه نوح بن سام بن أرفخشد بن شالخ بن عامر بن
الملوك, ذكره أبناء من بالخضر, وكان العباس, ويلقب أبا يكنى وكان

ًا كسسونه فسسي وغيسسره هسسو السماء, وحكسسى تهذيب في النوويِ إلسسى باقيسس
َءن, ثم بقسسائه, إلسسى الصسسلح وابسسن هسسو قولين, ومال القيامة يوم إلى ال
ًا حكايات ذلك في وذكروا فسسي ذكسسره وغيرهم, وجاء السلف عن وآَثار

التعزيسسة, حسسديث ذلسسك, وأشسسهرها مسسن شيء يصح الحاديث, ول بعض
ذلسسك, خلف وغيرهسسم المحسسدثين مسسن آَخرون ضعيف, ورجح وإسناده
الخلسسد} وبقسسول قبلسسك مسسن لبشسسر جعلنسسا تعالى: {وما بقوله واحتجوا

ل العصسسابة هسسذه تهلك إن «اللهم بدر يوم وسلم عليه الله صلى النبي
عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسول جاء أنه ينقل لم الرض» وبأنه في تعبد

ًا كان معه, ولو قاتل ول عنده حضر ول وسلم النبي أتباع من لكان حي
ًا كسسان السسسلم عليسسه وأصحابه, لنه وسلم عليه الله صلى إلسسى مبعوثسس
وعيسسسى موسسسى كسسان قسسال: «لسسو والنس, وقسسد الثقلين: الجن جميع
ممن يبقى ل أنه بقليل موته قبل اتباعي» وأخبر إل وسعهما لما حيين

تطسسرف, إلسسى عيسسن تلسسك ليلته من سنة مائة إلى الرض وجه على هو
السسسسسسسسسسسسسسسسدلئل. مسسسسسسسسسسسسسسسسن ذلسسسسسسسسسسسسسسسسك غيسسسسسسسسسسسسسسسسر

معمر عن المبارك ابن آَدم, حدثنا بن يحيى أحمد: حدثنا المام قال  
صسسلى النسسبي عسسن عنسسه اللسسه رضي هريرة أبي منبه, عن بن همام عن
ًا سمي قال: «إنما الخضر في وسلم عليه الله علسسى جلس لنه خضر

ًا خضسسراء» ورواه تحتسسه مسسن تهتز هي بيضاء, فإذ فروة عبسسد عسسن أيضسس
ًا ثبت الرزاق, وقد هريسسرة أبسسي عن همام عن البخاريِ صحيح في أيض

لنسسه الخضسسر سسسمي قال: «إنمسسا وسلم عليه الله صلى الله رسول أن
بسسالفروة خضسسراء» والمسسراد تحته من تهتز هي فروة, فإذا على جلس
السسزراق. عبسسد النبسسات, قسساله مسسن الهشسسيم وهو اليابس الحشيش ههنا

تسسسطع مسسالم تأويسسل الرض. وقسسوله: {ذلسسك وجه بذلك وقيل: المراد
ًا, ولم به ضقت ما تفسير هذا صبرا} أيِ عليه أخسسبرك حتى تصبر ذرع
قسسال المشسسكل وأزال ووضسسحه وبينسسه لسسه فسسسره أن ابتسسداء, ولمسسا بسسه
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ًا الشكال كان ذلك {تسطع} وقبل بتأويسل {سسأنبئك ثقيلً, فقال قوي

ًا}, فقابل عليه تستطع مالم بسسالخف, بالثقسسل, والخسسف الثقسسل صبر
{ومسسا أعله إلسسى الصعود يظهروه} وهو أن اسطاعوا قال: {فما كما

ًا} وهو له استطاعوا ً ذلك, فقابل من أشق نقب ًا يناسسسبه بمسسا كل لفظسس
أعلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم. ومعنسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسى, واللسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه

بعد يذكر لم ثم القصة أول في ذكر موسى فتى بال قيل: فما فإن  
مسسع موسسسى قصسسة هسسو إنمسسا بالسسسياق المقصسسود أن فسسالجواب ؟ ذلسسك

فسسي صسسرح تبسسع, وقسسد معسسه موسى بينهما, وفتى كان ما وذكر الخضر
السسذيِ نون, وهو بن يوشع أنه وغيرها الصحاح في المتقدمة الحاديث

ضسسعف على يدل السلم, هذا عليه موسى بعد إسرائيل بني يلي كان
حميسسد, حسسدثنا قسسال: حسسدثناابن حيسسث تفسسسيره في جرير ابن أورده ما

عسن أبيسسه عسسن عمسسارة بسن الحسسسن عسن إسسحاق ابسسن سلمة: حسدثني
مسسن بسسذكر موسسسى لفسستى نسسسمع عبسساس: لسسم لبسسن قال: قيل عكرمة

الفسستى, حسسديث مسسن يذكر فيما عباس ابن قال ؟ معه كان حديث, وقد
سسسفينة, بسسه فطسسابق العالم فخلد, فأخذه الماء من الفتى قال: شرب

يكن لم أنه القيامة, وذلك يوم إلى به لتموج فإنها البحر في أرسله ثم
مسستروك, وأبسسوه ضعيف, والحسسسن فشرب, إسناده منه يشرب أن له

معسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسروف. غيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسر

َءك َءن ُلو َءأ َءيْس َءو ْيِن ِذيِ َءعن **  َءن َءقْر ْل ْا ُقْل ا ُلو ْت َءأ ُكم َءس ْي َءل ْنُه َءع ًا ّم ْكر ّنا ِذ ِإ ّنا *   ّك َءم
ُه الْرِض ِفسسسسسسي َءلسسسسسسُه َءنسسسسسسا ْي َءت ٍء ُكسسسسسسّل ِمسسسسسسن َءوآَ ًا َءشسسسسسسْي َءبب  َءسسسسسسس

{عن محمد {ويسألونك} يا وسلم عليه الله صلى لنبيه تعالى يقول  
أهسسل إلسسى مكسسة كفسسار بعسسث أنه قدمنا وقد خبره عن القرنين} أيِ ذيِ

وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى النسسبي بسسه يمتحنون ما منهم يسألون الكتاب
مسسا يسسدرى ل فتيسسة الرض, وعسسن فسسي طسسواف رجل عن فقالوا: سلوه
ههنسا جريسر ابسن أورد الكهف, وقد سورة الروح, فنزلت صنعوا, وعن

ًا مغازيه في والمويِ أن عامر بن عقبة ضعيف, عن أسنده, وهو حديث
ًا ذيِ عسسن وسسسلم عليسسه اللسسه صلى النبي يسألون جاءوا اليهود من نفر

كسسان أنه به أخبرهم فيما ابتداء, فكان له جاءوا بما القرنين, فأخبرهم
ًا السسسماء إلسسى ملسسك به عل السكندرية, وأنه بنى الروم, وأنه من شاب

ًا السد, ورأى إلى به وذهب الكلب, وفيسسه وجسسه مثسسل وجسسوههم أقوام
بنسسي أخبسسار مسسن أنسسه فيسسه مسسا يصسسح, وأكسسثر ل ونكسسارة, ورفعسسه طسسول

إسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسرائيل.
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كتابه في بتمامه قدره, ساقه جللة مع الرازيِ زرعة أبا أن والعجب  

الروم, وإنمسسا من أنه النكارة من منه, وفيه غريب النبوة, وذلك دلئل
المقسسدوني فيلبسسس ابسسن الثسساني, وهسسو السسسكندر الروم من كان الذيِ
طسساف أنسسه وغيسسره الزرقسسي ذكر فقد الول الروم, فأما به تؤرخا الذيِ

واتبعسسه, بسسه وآَمسسن بنسساه ما أول السلم عليه الخليل إبراهيم مع بالبيت
فيلبسسس بن اسكندر فهو الثاني السلم, وأما عليه الخضر وزيره وكان

الفيلسسسسوف ارسسسسطاطاليس وزيسسسره اليونسسساني, وكسسسان المقسسسدوني
السسروم, وقسسد ملسسة مملكتسسه من تؤرخا الذيِ أعلم. وهو المشهور. والله

المسسذكور الول سنة, فأما ثلثمائة بنحو السلم عليه المسيح قبل كان
وغيسسره, وأنسسه الزرقسسي ذكره الخليل, كما زمن في القرآَن, فكان في

عليسه إبراهيسم بنساه لمسا العستيق بسالبيت السلم عليه الخليل مع طاف
ًا, وقد الله إلى السلم, وقرب ًا ذكرنا قربان ًا طرفس أخبساره مسن صسالح

الحمسسسد. كفايسسسة, وللسسسه فيسسسه بمسسسا والنهايسسسة البدايسسسة كتسسساب فسسسي
صفحتي لن القرنين ذا سمي ملكا, وإنما منبه: كان بن وهب وقال  

الروم ملك الكتاب: لنه أهل بعض نحاس, قال: وقال من كانتا رأسه
سسسفيان القرنيسسن. وقسسال شسسبه رأسه في بعضهم: كان وفارس. وقال

علسسي قسسال: سسسئل الطفيسسل أبسسي عسسن ثسسابت أبي بن حبيب عن الثوريِ
ًا القرنيسسن. فقسسال: كسسان ذيِ عسسن عنسسه اللسسه رضسسي ًا عبسسد للسسه, ناصسسح

اللسه, قرنه, فمات, فأحياه على فضربوه الله إلى قومه فناصحه, دعا
القرنيسسن, ذا فمسسات, فسسسمي قرنه على فضربوه الله إلى قومه فدعا
ًا سسسمع الطفيل أبي عن بزة أبي بن القاسم عن شعبة رواه وكذا عليسس
والمغسسارب المشارق بلغ لنه القرنين ذا سمي ذلك. ويقال: إنه يقول

ويغسسسسسسسرب. الشسسسسسسسمس قسسسسسسسرن يطلسسسسسسسع حيسسسسسسسث مسسسسسسسن
ًا أعطيناه الرض} أيِ في له مكنا وقوله: {إنا   ًا ملك ًا عظيمسس ممكنسس
الحسسرب والجنسسودوآَلت التمكيسسن مسسن الملسسوك يسسؤتى ما جيمع من فيه

لسسه الرض, ودانسست مسسن والمغارب المشارق ملك والحصارات, ولهذا
والعجسسم, العسسرب مسسن المم العباد, وخدمته ملوك له البلد, وخضعت

الشسسمس قرنسسي بلسسغ لنسسه القرنين ذا سمي إنما أنه بعضهم ذكر ولهذا
ًا} قسسال شسسيء كسسل مسسن ومغربها. وقوله: {وآَتيناه مشرقها ابسسن سسسبب

والضسسحاك وقتسسادة والسسسديِ وعكرمة جبير بن وسعيد ومجاهد عباس
ًا. وقال وغيرهم: يعني ًا قتادة علم كسسل مسسن {وآَتينسساه قسسوله فسسي أيضسس

ًا} قسسسسسسسسال: منسسسسسسسسازل شسسسسسسسسيء وأعلمهسسسسسسسسا. الرض سسسسسسسسسبب
كسسل مسسن قسسوله: {وآَتينسساه فسسي أسلم بن زيد بن الرحمن عبد وقال  

ًا} قال: تعليم شيء ًا يغسسزو ل اللسنة, قال: كان سبب كلمهسسم إل قومسس
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أبسسي بسسن سعيد عن غيلن بن سالم لهيعة, حدثني ابن بلسانهم, وقال

ذا تقسسول: إن الحبار: أنسست لكعب قال سفيان أبي بن معاوية أن هلل
ذلسسك قلسست كنسست كعسسب: إن له فقال ؟ بالثريا خيله يربط كان القرنين

ًا} وهذا شيء كل من قال: {وآَتيناه تعالى الله فإن أنكسسره السسذيِ سبب
مسسع الصسسواب, والحسسق هسسو الحبسسار كعسسب علسسى عنه الله رضي معاوية
لنبلو كنا كعب: إن عن يقول كان معاوية النكار, فإن ذلك في معاوية

فسسي ليسسس مسسا نقسسل يتعمسسد كسسان أنسسه ينقله, ل فيما الكذب, يعني عليه
غالبهسسا السستي السسسرائيليات مسسن أنهسسا صحفه في الشأن صحفه, ولكن

تعسسالى اللسسه خسسبر مسسع لنسسا حاجسسة مختلسسق, ول محسسرف مصسسحف مبسسدل
دخسسل بالكلية, فإنه منها شيء إلى وسلم عليه الله صلى الله ورسول

اللسسه قسسول كعسسب عريسسض. وتأويسسل وفسسساد كسسثير شر الناس على منها
ًا} واستشهاده شيء كل من {وآَتيناه فسسي يجده ما على ذلك في سبب
ل مطسسابق, فسسإنه ول صسسحيح غير بالثريا خيله يربط كان أنه من صحفه
أسسسباب فسسي السسترقي إلسسى ذلسسك, ول مسسن شسسيء إلسسى للبشسسر سسسبيل

شيء} أنه كل من {وأوتيت بلقيس حق في الله قال السموات, وقد
السباب, له الله القرنين, يسر ذو الملوك, وهكذا من مثلها يؤتى مما
والراضسسي, والبلد والرسسساتيق القاليم فتح إلى والوسائل الطرق أيِ

مسسن أوتسسي قسسد الشرك أهل وإذلل الرض ملوك وكبت العداء وكسر
ًا مثلسسه إليسسه يحتسساج ممسسا شيء كل المختسسارة أعلسسم. وفسسي واللسسه سسسبب

سسسماك عن عوانة أبي عن قتيبة طريق من المقدسي الضياء للحافظ
عنسسه اللسسه رضسسي علسسي عنسسد قسسال: كنسست حماز بن حبيب عن حرب بن

فقسسال ؟ والمغسسرب المشسسرق بلسسغ كيسسف القرنيسسن ذيِ عن رجل وسأله
اليسسد. لسسه وبسسسط السسسباب لسسه وقسسدر السسسحاب لسسه سخر الله سبحان

َءع َءب ْت أ
َء َءف ًا **  َءبب َءى َءس ّت َءح َءذا *   َءغ ِإ َءل َءب َءب ِر ْغ َءها الّشْمِس َءم َءد َءج ْغُرُب َءو ْيسسٍن ِفسسي َءت َءع
ٍة َءئ َءد َءحِم َءج َءو َءها َءو َءد ًا ِعن ْوم َءنا َءق ْل َءذا ُق ْيِن َءي َءن َءقْر ْل َءب َءأن ِإّمآ ا ّذ َءعسس ِإّمسسآ ُت َءذ َءأن َءو ّتِخسس َءت
ِهْم ًا ِفي َءل ُحْسن َءقا َءم َءمن َءأّما *   َءل َءف َءظ ْو َءس ُبُه َءف ّذ َءع ّد ُثّم ُن َءر َءى ُي َءل ِه ِإ ّب ُبُه َءر ّذ َءع ُي َءف

ًا َءذاب ًا َءعسس ْكسسر َءأّمسسا ّن َءو َءن َءمسسْن *   َءمسس َءل آَ َءعِمسس ًا َءو ِلح َءلسسُه َءصسسا ًء َءف َءزآَ َءى َءجسس َءن ْلُحْسسس ا
ُقوُل َءن َءسسسسسسسسسسسس َءنسسسسسسسسسسسا ِمسسسسسسسسسسسْن َءلسسسسسسسسسسسُه َءو ِر ًا َءأْم  ُيْسسسسسسسسسسسسر

ًا} يعني {فأتبع عباس ابن قال   مجاهسسد المنزل, وقال بالسبب سبب
ً {فأتبع ًا} منزل ًا سبب روايسسة والمغسسرب, وفسسي المشرق بين ما وطريق

ًا مجاهد عن ًا} قسال: طريقس اتبسع قتسادة: أيِ وقسال الرض فسي {سسبب
ًا} أيِ {فسأتبع الضسحاك ومعالمها, وقسال الرض منازل المنسسازل, سسبب
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ًا, وهكذا قوله: {فأتبع في جبير بن سعيد وقال ًا} قال: علم قسسال سبب

قبسسل كسسانت وآَثار مطر: معالم والسديِ, وقال يعلى بن وعبيد عكرمة
ذلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسك.

ًا فسسسلك الشسسمس} أيِ مغسسرب بلغ إذا وقوله: {حتى   حسستى طريقسس
وهسسو المغسسرب ناحيسسة مسسن الرض مسسن فيه يسلك ما أقصى إلى وصل

السسسماء مسسن الشسسمس مغسسرب إلسسى الوصسسول الرض, وأمسسا مغسسرب
الرض في سار أنه من والخبار القصص أصحاب يذكره فمتعذر, وما

مسسن ذلك له, وأكثر حقيقة ل ورائه, فشيء من تغرب مدة, والشمس
وكسذبهم, وقسوله: {وجسدها زنسادقتهم واختلف الكتساب أهسل خرافات

البحسسر في تغرب منظره في الشمس رأى حمئة} أيِ عين في تغرب
فيسسه تغسسرب كأنها يراها ساحله إلى انتهى من كل شأن المحيط, وهذا

تفسسارقه, والحمئسسة ل فيسسه مثبتسسة هسسي الذيِ الرابع الفلك تفارق ل وهي
تعالى: قال الطين, كما وهو الحمأة من القراءتين إحدى على مشتقة

ًا خالق {إني ٍإ من صلصال من بشر أملسسس, طيسسن مسسسنون} أيِ حمسس
بيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسانه. تقسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسدم وقسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسد

أبي بن نافع وهب, أنبأنا ابن يونس, أخبرنا جرير: حدثني ابن وقال  
فسسي يقسسول عبسساس ابن يقول: كان العرج الرحمن عبد نعيم, سمعت

الحبار, كعب عنها نافع: وسئل حمئة, قال ذات فسرها ثم حمئة عين
فسسي تغيسسب الكتسساب فسسي أجدها مني, ولكني بالقرآَن أعلم فقال: أنتم

مجاهسسد قسسال عبسساس, وبسسه ابسسن عن واحد غير روى سوداء, وكذا طينة
سسسعد عن دينار بن محمد الطيالسي: حدثنا داود أبو واحد. وقال وغير

صسسلى النبي أن كعب بن أبي عن عباس ابن مصدع, عن عن أوس بن
ابسسن عسسن طلحسسة أبسسي بسسن علسسي حمئسسة. وقسسال أقسسرأه وسلم عليه الله

الحسسسن قسسال حارة, وكذا حامية, يعني عين في تغرب عباس: وجدها
وأيهمسسا مشهورتان قراءتان أنهما جرير: والصواب ابن البصريِ. وقال

تكسسون قسسد إذ معنييهمسسا بين منافاة مصيب, قلت: ول فهو القارىء قرأ
حائل, بل الشعاع وملقاتها غروبها عند الشمس وهج لمجاورتها حارة

وغيسسره. الحبسسار كعسسب قسسال أسسسود, كمسسا وطيسسن مسساء فسسي وحمئسسة
هسسارون بسن يزيسسد حسدثنا المثنسى بسسن محمسد حسسدثنا جريسر ابن وقال  

نظسسر قسسال الله عبد عن عمرو بن الله لعبد مولى حدثني أخبرناالعوام
فقسسال: غسسابت حيسسن الشسسمس إلسسى وسسسلم عليه الله صلى الله رسول

علسى مسا لحرقست اللسه أمسسر مسسن يزعهسسا ما لول الحامية الله نار «في
رفسسع صحة وفي هارون بن يزيد عن أحمد المام ورواه الرض» قلت

اللتين زاملتيه من عمرو بن الله عبد كلم من ولعله نظر الحديث هذا
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بن حجاج حدثنا حاتم أبي ابن أعلم, وقال والله اليرموك يوم وجدهما

ابسسن أنبأنسسا ميمسسون بسسن عمسسرو حدثنا بشر ابن يعني محمد حدثنا حمزة
َءيسسة قرأ سفيان أبي بن معاوية أن له ذكر عباس ابن أن حاضر السستي ال

لمعاويسة عبساس ابسسن حامية} قال عين في {تغرب الكهف سورة في
؟ تقرؤهسسا كيسسف عمرو بن الله عبد معاوية حمئة, فسأل إل نقرؤها ما

بيسستي فسسي لمعاويسسة فقلت عباس ابن قرأتها, قال كما الله فقال: عبد
فسسي تغسسرب الشمس تجد أين له فقال كعب إلى القرآَن, فأرسل نزل

أنسسا بهسسا, وأمسسا أعلسسم فسسإنهم العربيسسة أهل سل كعب له فقال ؟ التوراة
إلسسى بيسسده وأشار وطين ماء في التوراة في تغرب الشمس أجد فإني

بصسيرة فيسه تزداد بكلم أفدتك عندك أني حاضر: لو ابن قال المغرب
ًا ابن حمئة, قال في تبع قول من يؤثر قلت: فيما ؟ هو ما عباس: وإذ

إيسسساه: واتبسسساعه بسسسالعلم تخلقسسسه فسسسي القرنيسسسن ذا بسسسه ذكسسسر فيمسسسا
مرشسسسد حكيسسسم مسسسن أمسسسر يبتغيأسسسسباب والمغسسسارب المشسسسارق بلسسسغ

حرمسسد وثسسأط خلسسب ذيِ عيسسن غروبهسسافي عنسسد الشسسمس مغيسسب فرأى
بكلمهسسم, قسسال: فمسسا قلسست: الطيسسن ؟ الخلب عباس: ما ابن فقال  

قلت: السود, قال: فسسدعا ؟ الحرمد قلت: الحمأة, قال: فما ؟ الثأط
ً عباس ابن ًا أو رجل سعيد وقال الرجل هذا يقول ما فقال: اكتب غلم
فسسي تغسسرب {وجسسدها فقسسرأ الكهف سورة يقرأ عباس ابن بينا جبير بن

ًا سسسمعت مسسا بيسسده كعسسب نفسسس والسسذيِ كعسسب: حمئة} قال عين أحسسد
التسسوراة فسسي نجدها فإنا عباس ابن غير التوراة في أنزلت كما يقرؤها
بسسن إسسسحاق الموصلي: حدثنا يعلى أبو سوداء, وقال مدرة في تغرب

جريسسج ابسسن تفسسسير فسسي قسسال يوسسسف بسسن هشسسام حسسدثنا إسرائيل أبي
ًا} قال عندها {ووجد أصسسوات لسسول بسساب ألف عشر اثنا لها مدينة قوم

عنسسدها تجب, وقوله: {ووجد حين الشمس وجوب الناس لسمع أهلها
ًا} أيِ آَدم بنسسي مسسن عظيمسسة أمسسة كسسانت أنها ذكروا المم من أّمة قوم

ًا} فيهسسم تتخسسذ أن وإمسسا تعذب أن إما القرنين ذا يا وقوله: {قلنا حسسسن
ّيره بهم وأظفره فيهم وحكمه منهم مكنه تعالى الله أن هذا معنى وخ

فيمسسا وإيمسسانه عسسدله فعسسرف أوفسسدى مّن شاء وإن وسبى قتل شاء إن
كفسسره علسسى اسسستمر ظلسسم} أيِ من قوله: {أّما في وبيانه عدله أبداه

كسسان السسسديِ وقسسال بالقتسسل قتادة نعذبه} قال {فسوف بربه وشركه
منبه بن وهب وقال يذوبوا حتى فيها ويضعهم النحاس بقر لهم يحمي

جميسسع مسسن وتغشسساهم وبيسسوتهم أجسسوافهم فتسسدخل الظلمة يسلط كان
ًا فيعذبه ربه إلى يرد أعلم, وقوله: {ثم والله جهاتهم ًا} أيِ عسسذاب نكسسر
ًا ًا شديد ًا بليغ ًا وجيع والجسسزاء. وقسسوله: المعسساد إثبسسات هسسذا وفسسي أليمسس
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ل وحسسده اللسه عبادة من إليه ندعوه ما على اتبعنا آَمن} أيِ من {وأما
َءخسسرة السسدار فسسي الحسنى} أيِ جزاء {فله له شريك عسسز اللسسه عنسسد ال
ًا} قسسال أمرنسسا مسسن لسسه {وسسسنقول وجسسل ًا. مجاهسسد يسسسر معروفسس

ُثّم َءع **  َءب ْت ًا َءأ َءبب َءى َءس ّت َءح َءذا *   َءغ ِإ َءلسس َءع َءب ِلسس ْط َءها الّشسسْمِس َءم َءد َءجسس ُع َءو ُلسس ْط َءى َءت َءلسس َءع
ٍم ْو َءعل ّلْم َءق ُهْم َءنْج َءها ّمن ّل ِن ًا ُدو ْتر َءك ِس ِل َءذ َءك ْد *   َءق َءنا َءو ْط َءح َءما َءأ ِه ِب ْي َءد ًا َءل ْبر  ُخ

ًا سلك ثم تعالى يقول   مطلعها إلى الشمس مغرب من فسار طريق
فسسإن وجسسل عسسز اللسسه إلسسى ودعاهم وغلبهم قهرهم بأمة مر كلما وكان

وأمتعتهسسم أمسسوالهم واسسستباح آَنسسافهم وأرغسسم أذلهسسم وإل أطسساعوه
القسساليم قتسسال علسسى جيوشسسه بسسه تسسستعين مسسا أمسسة كسسل من واستخدم
ًا عاش أنه إسرائيل بني أخبار في لهم, وذكر المتاخمة وتسسسعمائة ألف

ولما والمغارب المشارق بلغ حتى والعرض طولها الرض يجوب سنة
تطلسع {وجسدها تعسالى قسال كما الرض من الشمس مطلع إلى انتهى
ًا} أيِ دونها من لهم نجعل {لم أمة قوم} أيِ على بناء لهم ليس ستر

بسسن سسسعيد الشمس, وقال حر من وتسترهم تظلهم أشجار ول يكنهم
ًا كسسانوا جسسبير ًا حمسسر مسسن معيشسستهم أكسسثر الغيسسران مسسساكنهم قصسسار

السسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسمك.
الحسن سمعت الصلت أبي بن سهل الطيالسي: حدثنا داود أبو قال  

ًا} قسسال دونهسسا من لهم نجعل {لم تعالى الله قول عن وسأل إن سسستر
فسسإذا الميسساه فسسي تغسسوروا الشسسمس طلعت فإذا البناء تحمل ل أرضهم
حسسديث هسسذا الحسسسن قسسال البهسسائم ترعسسى كما يتراعون خرجوا غربت

ًا لهسسم تنبسست ل بسسأرض أنهسسم لنسسا ذكر قتادة سمرة, وقال إذا فهسسم شسسيئ
خرجسسوا الشسسمس زالسست إذا حسستى أسسسراب في دخلوا الشمس طلعت

لهسسم قسسال: ليسسست أنه كهيل بن سلمة ومعايشهم. وعن حروفهم إلى
يفسسرش أذنسسان فلحسسدهم عليهسسم طلعسست الشسسمس طلعسست إذا أكنسسان

في قتادة عن معمر الرزاق: أخبرنا عبد الخرى. قال ويلبس إحداهما
ًا} قسسال دونهسسا مسسن لهم نجعل لم قوم على تطلع قوله: {وجدها سسستر

لسسم قسسوم علسسى تطلسسع قسسوله: {وجسسدها فسسي جرير ابن الزنج, وقال هم
ًا} قال دونها من لهم نجعل عليهسسم يبن ولم قط بناء فيها يبنوا لم ستر

انوا قسط بناء ًا دخلسوا الشسمس طلعست إذا ك م أسسراب تسزول حستى له
جبسسل. جسساءهم فيهسسا ليسسس أرضسسهم أن وذلسسك البحر دخلوا أو الشمس

بهسسا, وأنتسسم الشسسمس عليكسسم تطلعسسن أهلهسسا: ل لهسسم فقال مرة جيش
جيسسف قالوا: هذه ؟ العظام هذه ما الشمس تطلع حتى نبرح قالوا: ل
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في هاربين ههنا... فماتوا, قال: فذهبوا الشمس عليهم طلعت جيش

ًا} قسسال لسسديه بمسسا أحطنسسا وقسسد وقسسوله: {كسسذلك الرض مجاهسسد خيسسر
ًا ل جيشسسه وأحوال أحواله جميع على مطلعون نحن أيِ والسديِ: علم

فسسإنه الرض بهم وتقطعت أممهم تفرقت وإن شيء منها علينا يخفى
السسسسماء}. فسسسي ول الرض فسسسي شسسسيء عليسسسه يخفسسسى {ل تعسسسالى

ُثّم َءع **  َءب ْت ًا َءأ َءبب َءى َءس ّت َءح َءذا *   َءغ ِإ َءل َءن َءب ْي ْيِن َءب ّد َءد الّس َءج َءمسسا ِمن َءو ِه ِن ًا ُدو ْومسس ّ َءق ل
َءن ُدو َءكسسا َءن َءي ُهسسو َءق ْف ً َءي ْول ْا َءقسس ُلو َءقسسا َءذا *   ْيسسِن َءيسس َءن َءقْر ْل َءج ِإّن ا ْأُجو َءج َءيسس ْأُجو َءمسس َءو

َءن ُدو ْفِس َءهْل الْرِض ِفي ُم َءعُل َءف َءك َءنْج ًا َءل َءى َءخْرج َءل َءل َءأن َءع َءع َءنا َءتْج َءن ْي ُهسسْم َءب َءن ْي َءب َءو
ًا ّد َءل َءس َءقا ّني َءما *   ّك ِه َءم ّبي ِفي ْيٌر َءر ِني َءخ ُنو َءأِعي ٍة َءف ّو ُق َءعْل ِب ُكْم َءأْج َءن ْي ُهْم َءب َءن ْي َءب َءو
ًا ْدم ِني َءر ُتو َءر *  آَ َءب ِد ُز ِدي َءح ْل َءى ا ّت َءذا َءح َءى ِإ َءو َءن َءسا ْي ْيِن َءب َءف َءد َءل الّصسس ْا َءقسسا انُفُخسسو

َءى ّتسسسس َءذا َءح َءلسسسسُه ِإ َءع ًا َءج َءل َءنسسسسار َءي َءقسسسسا ِن ُتسسسسو ْغ آَ ِر ْفسسسس ِه ُأ ْيسسسس َءل ًا َءع ْطسسسسر  ِق
ًا تعالى يقول   ًا} أيِ أتبسسع {ثم القرنين ذيِ عن مخبر سسسلك ثسسم سسسبب

ًا جبلن وهمسسا السسسدين بيسسن بلسسغ إذا حسستى الرض مشسسارق مسسن طريقسس
السسترك بلد علسسى ومسسأجوج يسسأجوج منهسسا يخسسرج ثغسسرة بينهما متناوحان
ًا فيها فيعيثون مسسن ومسسأجوج والنسل, ويأجوج الحرث ويهلكون فساد

تعسسالى اللسسه «إن الصسسحيحين فسسي ثبسست كمسسا السسسلم عليسسه آَدم سللة
فيقسسول: النسسار بعسسث فيقول: ابعث وسعديك لبيك فيقول آَدم يقول: يا

إلسسى وتسسسعون وتسسسعة تسسسعمائة ألف كل من فيقول ؟ النار بعث وما
حمسسل ذات كسسل وتضسسع الصسسغير يشسسيب الجنة, فحينئذ إلى وواحد النار

يسسأجوج كثرتسساه إل شسسيء فسسي كانتسسا مسسا أّمسستين فيكسسم إن فقسسال حملها
بعسسض عسسن مسسسلم شسسرح فسسي الله رحمه النوويِ حكى ومأجوج» وقد

فسساختلط آَدم مسسن خسسرج منسسي مسسن خلقسسوا ومسسأجوج يسسأجوج أن النسساس
آَدم مسسن مخلسسوقين يكونسسون هسسذا ذلسسك, فعلسسى مسسن فخلقسسوا بسسالتراب
ًا غريب قول وهذا حواء من وليسوا ول عقسسل مسسن ل عليسسه دليسسل ل جد

لمسسا الكتسساب أهسسل بعض يحكيه ما على ههنا العتماد يجوز ول نقل من
أعلسسسسسسسم. واللسسسسسسسه المفتعلسسسسسسسة الحسسسسسسساديث مسسسسسسسن عنسسسسسسسدهم

عليسسه الله صلى الله رسول أن سمرة عن أحمد المام مسند وفي  
السسسودان, أبسسو وحسسام العسسرب أبسسو ثلثسسة: سسسام نوح قال: «ولد وسلم
الترك, أبو يافث نسل من هؤلء العلماء بعض الترك» قال أبو ويافث
ًا هؤلء سمي إنما وقال الجهة هذه من السد وراء من تركوا لنهم ترك

وجراءة, وقسسد وفساد بغي أولئك في كان ولكن أولئك أقرباء فهم وإل
ًا منبه بن وهب عن ههنا جرير ابن ذكر ً أثر ًا طويل ذيِ سسسير فسسي عجيب
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في ونكارة وغرابة طول وفيه له جرى ما وكيفية السد وبنائه القرنين

أبسسي ابسسن وروى وآَذانهسسم بعضسسهم وقصسسر وطولهم وصفاتهم أشكالهم
أعلسسم. واللسسه أسسسانيدها تصسسح ل غريبسسة أحاديث ذلك في أبيه عن حاتم

ًا دونهما من وقوله: {وجد لستعجام قولً} أيِ يفقهون يكادون ل قوم
ومسأجوج يسأجوج إن القرنيسن يساذا {قسالوا النساس عن وبعدهم كلمهم

ًا} قال لك نجعل فهل الرض في مفسدون عطاء عن جريج ابن خرج
ًا عباس ابن عن ًا أجر مسسن لهسسم يجمعسسوا أن أرادوا أنهسسم يعنسسي عظيمسس

ً بينهم ًا وبينهم بينه يجعل حتى إياه يعطونه مال القرنيسسن ذو فقسسال سد
إن خيسسر} أيِ ربسسي فيسسه مكنسسي {مسسا للخيسسر وقصد وصلح وديانة بعفة
تجمعسسونه السسذيِ مسسن لسسي خيسسر والتمكين الملك من الله أعطاني الذيِ
ممسسا خير الله فماآَتاني بمال {أتمدونن السلم عليه سليمان قال كما

َءية السسذيِ مسسن خيسسر فيسسه أنسسا القرنيسسن: السسذيِ ذو قسسال وهكسسذا آَتاكم} ال
بينكسسم {أجعسسل البنسساء وآَلت بعملكم أيِ بقوة ساعدوني ولكن تبذلونه
ًا وبينهم منسسه القطعسسة وهسسي زبرة جمع الحديد} والزبر زبر آَتوني ردم

قنطسسار زنة لبنة كل يقال كاللبنة وهي وقتادة ومجاهد عباس ابن قاله
وضسسع الصسسدفين} أيِ بيسسن سسساوى إذا {حسستى عليه تزيد أو بالدمشقي

ً الجبلين رؤوس به حاذى إذا حتى الساس من بعض على بعضه طول
ًا {قسسال أقسسوال علسسى وطسسوله عرضسسه مسسساحة فسسي واختلفسسوا وعرضسس

ًا كله صار حتى النار عليه أجج انفخوا} أيِ عليسسه أفرغ آَتوني {قال نار
ًا} قال والسسسديِ وقتسسادة والضسسحاك وعكرمة ومجاهد عباس ابن قطر

لسسه تعسسالى: {وأسسسلنا بقوله ويستشهد المذاب بعضهم زاد النحاس هو
بشسسر جريسسر: حسسدثنا ابن المحبر. قال بالبرد يشبه القطر} ولهذا عين
ً أن لنا قال: ذكر قتادة عن سعيد حدثنا يزيد عن رسسسول يسسا قسسال رجل
المحسسبر كالبرد لي» قال «انعته قال ومأجوج يأجوج سد رأيت قد الله

مرسسسل. حسسديث رأيتسسه» هسسذا «قد قال حمراء وطريقة سوداء طريقة
ًا معه وجهز أمرائه أحد دولته في الواثق الخليفة بعث وقد سرية جيش

هنسساك مسسن فتوصسسلوا رجعوا إذا له وينعتوه ويعاينوه السد إلى لينظروا
الحديسسد مسسن بنسساءه ورأوا إليه وصلوا حتى ملك إلى ملك ومن بلد إلى

ًا فيه رأوا أنهم وذكروا النحاس ومن ًا باب عظيمسسة أقفسسال وعليه عظيم
ًا عنده هناك, وأن برج في والعمل اللبن بقية ورأوا الملسسوك من حرس

الجبال من حوله ما ول يستطاع ل شاهق منيف عال وأنه له المتاخمة
ً وشسساهدوا سنتين من أكثر غيبتهم وكانت بلدهم إلى رجعوا ثم أهسسوال

تعسسسسسسسسسسسالى. اللسسسسسسسسسسسه قسسسسسسسسسسسال وعجسسسسسسسسسسسائب. ثسسسسسسسسسسسم
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َءما َءف ْا **  َءو ُع َءطا ُه َءأن اْس َءهُرو ْظ َءمسسا َءي ْا َءو ُعو َءطا َءت ًا َءلسسُه اْسسس ْقبسس َءل َءن َءقسسا َءذا *   َءهـَسس
َءمٌة ّبي ّمن َءرْح َءذا ّر ِإ َءء َءف ُد َءجآ ْع ّبي َءو َءلُه َءر َءع َءء َءج ّكآ َءن َءد َءكسسا ُد َءو ْعسس ّبسسي َءو ًا َءر ّقسس * َءح
َءنا ْك َءر َءت ُهْم َءو َءض ْع ٍذ َءب ِئ َءم ْو ْعسسٍض ِفسسي َءيُمسسوُج َءي َءخ َءب ُنِفسس ِر ِفسسي َءو ُهْم الّصسسو َءنسسا ْع َءم َءج َءف

ًا  َءجْمعسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
ًا تعالى يقول   أن علسسى قسسدروا مسسا أنهسسم ومسسأجوج يسسأجوج عسسن مخبر

كسسان ولمسسا أسفله من نقبه على قدروا ول السد هذا فوق من يصعدوا
ً قابسسل نقبسسه مسسن أسسسهل عليسسه الظهسسور {فمسسا فقسسال يناسسسبه بمسسا كل

ًا} وهذا له استطاعوا وما يظهروه أن اسطاعوا لم أنهم على دليل نقب
المسسام رواه السسذيِ الحديث منه. فأما شيء على ول نقبه على يقدروا
رافسسع أبسسو حدثنا قتادة عن عروبة أبي بن سعيد حدثنا روح حدثنا أحمد

قسسال: «إن وسسلم عليسسه اللسه صسلى اللسه رسسسول عسسن هريرة أبي عن
شسسعاع يسسرون كسسادوا إذا حسستى يسسوم كل السد ليحفرون ومأجوج يأجوج

ًا فسستحفرونه ارجعسوا عليهسم السذيِ قال الشمس ه فيعسودون غسد إلي
النساس علسى يبعثهسم أن الله وأراد مدتهم بلغت إذا حتى كان ما كأشد
ارجعسسوا عليهسسم السسذيِ قال الشمس شعاع يرون كادوا إذا حتى حفروا

ًا فسسستحفرونه تركسسوه حيسسن كهيئتسسه إليسسه فيعسسودون اللسسه شسساء إن غسسد
النساس ويتحصسن الميساه فينشسفون النساس على ويخرجون فيحفرونه

وعليهسسا فسسترجع السسسماء إلسسى بسسسهامهم فيرمسسون حصسسونهم في منهم
الله فيبعث السماء أهل وعلونا الرض أهل قهرنا فيقولون الدم كهيئة
ًا عليهم عليسسه اللسسه صسسلى الله رسول قال بها فيقتلهم رقابهم في نغف

وتشسسكر لتسسسمن الرض دواب إن بيسسده محمسسد نفسسس وسلم: «والذيِ
ًا ًا أحمد ودمائهم» ورواه لحومهم من شكر ابسسن هسسو حسسسن عسسن أيضسس

عسسن مسساجه ابسسن رواه وكسسذا بسسه قتادة عن سفيان عن الشهب موسى
قتسسادة عسسن عروبسسة أبي بن سعيد عن العلى عبد عن مروان بن أزهر

قتادة عن عوانة أبي حديث من الترمذيِ وأخرجه رافع أبو قال: حدث
ولكسسن قسسويِ جيسسد وإسسسناده السسوجه هسسذا من إل يعرف ل غريب قال ثم

َءيسسة ظسساهر لن نكارة رفعه في متنه مسسن يتمكنسسوا لسسم أنهسسم يقتضسسي ال
رويِ قسسد هسسذا ولكسسن وشدته وصلبته بنائه لحكام نقبه من ول ارتقائه

يبقسسى ل حسستى فيلحسسسونه يسسأتونه خروجهم قبل أنهم الحبار كعب عن
ًا فيقولون القليل إل منه كسسان كمسسا عاد وقد الغد من فيأتون نفتحه غد

وهسسو فيصبحون فذلك فيقولون القليل إل منه يبقى ل حتى فيلحسونه
ًا ويقولون فيلحسونه كان كما شسساء إن يقولسسوا أن ويلهمسسون نفتحه غد
هريسرة أبسا ولعل متجه وهذا فيفتحونه فارقوه كما وهو فيصبحون الله
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ًا كان فإنه كعب من تلقاه أبسسو بسسه فحسسدث ويحدثه يجالسه كان ما كثير

أعلسسم. واللسسه فرفعسسه مرفسسوع أنسسه عنسسه السسرواة بعسسض فتسسوهم هريسسرة
ومن منه شيء نقب ول نقبه من يتمكنوا لم أنهم من قلناه ما ويؤيد  

عسسن الزهسسريِ عسسن سفيان حدثنا أحمد المام قول المرفوع هذا نكارة
أبسسي بنست حبيبسسة أم بنسست حبيبسة عسن سلمى أبي بنت زينب عن عروة

اللسه صسلى النبي زوج جحش بنت زينب عن حبيبة أم أمها عن سفيان
صسسلى النسسبي قسسالت: اسسستيقظ سسس نسوة أربع سفيان قال س وسلم عليه
اللسسه إل إله يقول: «ل وهو وجهه محمر وهو نومه من وسلم عليه الله
مثل ومأجوج يأجوج ردم من اليوم فتح اقترب قد شر من للعرب ويل

إذا قال: «نعم ؟ الصالحون وفينا أنهلك الله رسول يا قلت هذا» وحل
إخراجسسه علسسى ومسسسلم البخسساريِ اتفق صحيح حديث الخبث» هذا كثر
وأثبتهسسا حبيبسسة ذكر البخاريِ رواية في سقط ولكن الزهريِ حديث من

منهسسا السناد صناعة في الوقوع نادرة قليلة عزيزة أشياء وفيه مسلم
فسسي نسسسوة أربسسع اجتمسساع ومنها تابعيان وهما عروة عن الزهريِ رواية
ثنتسسان ثسسم صسسحابية منهسسن كسسل ثم بعض عن بعضهم يرويِ كلهن سنده

عنهسسسسسسسن. اللسسسسسسسه رضسسسسسسسي زوجتسسسسسسسان وثنتسسسسسسسان ربيبتسسسسسسسان
ًا, فقال هريرة أبي عن هذا نحو ُرويِ قد   بن محمد البزار: حدثنا أيض

عسسن طاوس ابن عن وهيب إسماعيل, حدثنا بن مؤمل مرزوق, حدثنا
قسسال: «فتسسح أنه وسلم عليه الله صلى النبي عن هريرة أبي أبيه, عن

عين, وأخرجسه هسذا» وعقسد مثسل ومسأموج يأجوج ردم من اليوم التس
مسسن رحمسسة هسسذا به, وقوله: {قسسال وهيب حديث من ومسلم البخاريِ

بالنسساس ربسسي} أيِ من رحمة هذا {قال القرنين ذو بناه لما ربي} أيِ
ً ومأجوج يأجوج وبين بينهم جعل حيث فسسي العيسسث مسسن يمنعهسسم حسسائل

الحسسق الوعسسد اقسسترب إذا ربسسي} أيِ وعسسد جسساء والفساد, {فإذا الرض
ًا} أيِ {جعله كسسان إذا دكسساء العسسرب: ناقسسة بسسالرض, تقسسول سسساواه دك
ًا ظهرها ّبسسه تجلسسى تعسسالى: {فلمسسا لهسسا, وقسسال لسنام مستوي للجبسسل ر

ًا دكسسسسسسسسسسسسسسسسساء} أيِ جعلسسسسسسسسسسسسسسسسسه للرض. مسسسسسسسسسسسسسسسسسساوي
دكسساء} قسسال: جعلسسه ربسسي وعسسد جسساء قوله: {فإذا في عكرمة وقال  

ًا ًا} أيِ ربسي وعد كان, {وكان كما طريق ًا حقس محالسة. وقسوله: ل كائنس
ويخسسرج السسسد هسسذا يسسدك يسسوم يومئذ, أيِ الناس بعضهم} أيِ {وتركنا

ويتلفسسون أمسسوالهم النسساس على ويفسدون الناس في فيموجون هؤلء
يمسسوج يومئذ بعضهم قوله: {وتركنا في السديِ قال أشياءهم, وهكذا

قبسسل كلسسه النسساس, وهسسذا علسسى يخرجسسون حيسسن بعض} قسسال: ذاك في
فتحسست إذا قسسوله: {حسستى عنسسد بيسسانه سيأتي الدجال, كما وبعد القيامة
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الحسسق} الوعسسد * واقسسترب ينسلون حدب كل من وهم ومأجوج يأجوج

َءية, وهكذا بعسسض} قسسال: فسسي يموج يومئذ بعضهم {وتركنا ههنا قال ال
{فجمعنسساهم ذلسسك أثسسر الصسسور} علسسى فسسي {ونفسسخ القيامسسة أول هسسذا

ًا} وقال يمسسوج يومئسسذ بعضهم بقوله: {وتركنا المراد آَخرون: بل جمع
النسسس يختلسسط القيامسسة يسسوم والنسسس الجسسن ماج بعض} قال: إذا في

والجسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسن.
هارون عن القمي يعقوب عن حميد بن محمد عن جرير ابن وروى  

يومئسسذ بعضسسهم {وتركنسسا قوله في فزارة بني من شيخ عنترة, عن بن
أعلسسم إبليسسس: أنسسا قسسال والجسسن النس ماج بعض} قال: إذا في يموج
قطعسسوا قسسد الملئكسسة فيجسسد المشرق إلى المر, فيظعن هذا علم لكم

الرض, بطنسسوا قسسد الملئكسسة فيجسسد المغسسرب إلسسى يظعسسن الرض, ثسسم
ً يظعسسن محيسسص, ثسسم من فيقول: ما ًاوشسسمال الرض أقصسسى إلسسى يمين

هسسو محيسص, فبينمسسا مسن مسا فيقسول الرض بطنسسوا قسسد الملئكة فيجد
هسسم وذريته, فبينمسسا هو عليه فأخذ كالشراك طريق له عرض إذ كذلك
ًا الله النار, فأخرج على هجموا إذ عليه النار, فقال: يا خزان من خازن

فيقسسول: ؟ الجنسسان فسسي تكن ربك, ألم عند المنزلة لك تكن ألم إبليس
عبسسادة فيها لعبدته فريضة علي فرض الله أن عتاب, لو يوم هذا ليس

عليسسك فسسرض قسسد اللسسه خلقسه, فيقسسول: فسسإن مسسن أحسسد مثلها يعبده لم
عليسسه, فيتلكسسأ النسسار تدخل أن يأمرك فيقول ؟ هي فريضة, فيقول: ما

ل زفسسرة النسسار النار, فتزفر في بجناحيه, فيقذفهم وبذريته فيقول: به
ابسسن رواه لركبسستيه, وهكسسذا جسسثى إل مرسسسل نبي ول مقرب ملك يبقى
عسسن آَخسسر وجسسه مسسن رواه بسسه, ثسسم القمي يعقوب حديث من حاتم أبي

{وتركنسسا عبسساس ابسسن عسسن أبيسسه عنسسترة, عسسن عسسن هسسارون عن يعقوب
فسسي بعضهم يموج والجن بعض} قال: النس في يموج يومئذ بعضهم

بعسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسض.
الصسسفهاني, العبسساس بن محمد بن الله عبد الطبراني: حدثنا وقال  

الطيالسسسي, حسسدثنا داود أبو الفرات, حدثنا بن أحمد مسعود أبو حدثنا
اللسسه عبسسد جابر, عسسن بن وهب عن إسحاق أبي عن مسلم بن المغيرة

ومسسأجوج يسسأجوج قال: «إن وسلم عليه الله صلى النبي عن عمرو بن
يمسسوت معايشهم, ولسسن الناس على لفسدوا أرسلوا آَدم, ولو ولد من

ًا ذريته من ترك إل رجل منهم ًا, وإن ألف أمم: ثلث ورائهم من فصاعد
ضسسعيف. منكسسر غريسسب, بسسل حسسديث ومنسسسك» هسسذا وتسسايس تاويسسل

بن عمرو عن سالم بن النعمان عن شعبة حديث من النسائي وروى  
ًا أوس أبسسي بسسن أوس جسسده أبيسسه, عسسن عسسن أوس يسسأجوج «إن مرفوعسس

715



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
شسساءوا, كمسسا يلقحسسون شاءوا, وشسسجر ما يجامعون نساء لهم ومأجوج

ًا ذريته من ترك إل رجل يموت ول ًا». وقوله: {ونفسسخ ألف فسسي فصاعد
ينفسسخ فيسسه, والسسذيِ ينفسسخ الحديث: قرن في جاء كما الصور} والصور

بطوله, والحسساديث الحديث في تقدم السلم, كما عليه إسرافيل فيه
سسسعيد وأبسسي عبسساس ابسسن عسسن عطيسسة عسسن الحسسديث كثيرة, وفسسي فيه

ًا جبهتسسه وحنسسى القسسرن التقسسم قسسد القسسرن وصاحب أنعم «كيف مرفوع
اللسسه حسسسبنا قال: «قولسسوا ؟ نقول ؟» قالوا: كيف يؤمر متى واستمع

ًا} أيِ توكلنسسا». وقسسوله: {فجمعنسساهم اللسسه علسسى الوكيسسل ونعسسم جمعسس
َءخرين الولين إن {قل للحساب الجميع أحضرنا إلسسى لمجموعسسون وال
ًا}. منهسسسم نغسسسادر فلسسسم معلسسسوم} {وحشسسسرناهم يسسسوم ميقسسسات أحسسسد

َءنا َءرْض َءع َءو َءم **  ّن َءه ٍذ َءج ِئ َءم ْو َءن َءي ِري ِف َءكا ْل ًا ّل َءن َءعْرض ِذي ّل َءنْت *  ا ُهسسْم َءكسسا ُن ُي ْع ِفسسي َءأ
ٍء َءطسسآ ِريِ َءعسسن ِغ ْكسس ْا ِذ ُنو َءكسسا َء َءو َءن ل ُعو ِطي َءت ًا َءيْسسس َءب َءسسسْمع َءحِسسس َءف َءأ َءن *   ِذي ّلسس ا
ْا َءو َءفُر ْا َءأن َءك ُذو ّتِخ ِديِ َءي َءبا َءي ِمن ِع ِن َءء ُدو َءيسسآ ِل ْو ّنسسآ َءأ َءنا ِإ ْد َءتسس ْع َءم َءأ ّنسس َءه َءن َءج ِري ِف َءكسسا ْل ِل

ً  ُنسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسُزل
ًا تعالى يقول   عليهم يعرض أنه القيامة يوم بالكفار يفعله عما مخبر

قبسسل والنكال العذاب من فيها ما ليروا ويظهرها لهم يبرزها جهنم, أيِ
صسسحيح لهسسم. وفسسي والحسسزن الهّم تعجيل في أبلغ ذلك دخولها, ليكون

وسسسلم: عليسسه الله صلى الله رسول قال: قال مسعود ابن عن مسلم
زمسسام كسسل زمسسام, مسسع ألسسف بسسسبعين القيامسسة يسسوم تقاد بجهنم «يؤتى

ًا قال ملك» ثم ألف سبعون فسسي أعينهسسم كسسانت {السسذين عنهسسم مخبر
الهسسدى قبسسول عسسن وتصسسامموا وتعسساموا تغسسافلوا ذكريِ} أيِ عن غطاء
لسسه نقيسسض الرحمسسن ذكسسر عسسن يعسسش قسسال: {ومسسن الحق, كمسسا واتباع

ًا ًا} أيِ يستطيعون ل ههنا: {وكانوا قرين} وقال له فهو شيطان سسسمع
أن كفسسروا السسذين قسسال: {أفحسسسب ونهيه, ثم أمره الله عن يعقلون ل

ذلسسك لهسسم يصسسلح أنهسسم اعتقسسدوا أوليسساء} أيِ دونسسي من عباديِ يتخذوا
ًا} ولهسسذا عليهسسم ويكونسسون بعبادتهم سيكفرون {كل به وينتفعون ضسسد

منسسزلً. القيامسسة يسسوم جهنسسم لهسسم أعسسد قسسد أنسسه تعسسالى اللسسه أخسسبر

ُقْل ُكم َءهْل **  ُئ ّب َءن َءن ُن ِري َءس ً ِبالْخ َءمال ْع َءن َءأ ِذي ّل ُهْم َءضّل *  ا ُي ْع ِة ِفي َءس َءيا َءح ْل ا
َءيا ْن ّد ُهْم ال َءن َءو ُبو َءس ُهْم َءيْح ّن أ

َءن َء ُنو ًا ُيْحِس ْنع َءك ُص ِئ َءلـَ ْو ُأ َءن *   ِذي ّل ْا ا َءفُرو َءياِت َءك ِبآ
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ِهْم ّب ِه َءر ِئ َءقا ِل َءطْت َءو ِب َءح ُهْم َءف ُل َءما ْع َء َءأ ِقيُم َءفل ُهْم ُن َءم َءل ْو ِة َءي َءم َءيا ِق ْل ًا ا َءك َءوْزن ِلسس َءذ   *

ُهسسسْم ُؤ َءزآَ ّنسسسُم َءج َءه َءمسسسا َءج ْا ِب َءفسسسُرو ْا َءك َءو ُذ َءخسسس ّت ِتي َءوا َءيسسسا ِلي آَ ًا َءوُرُسسسس  ُهسسسُزو
جعفر, حسسدثنا بن محمد بشار, حدثنا بن محمد البخاريِ: حدثنا قال  

أبسسي بسسن سسسعد يعنسسي أبسسي قسسال: سسسألت مصعب عن عمرو عن شعبة
أعمسسالً} أهسسم بالخسسسرين ننسسبئكم هسسل اللسسه: {قسسل قسسول عسسن وقاص

ًا فكسسذبوا اليهسسود والنصارى, أمسسا اليهود هم قال: ل ؟ الحرورية محمسسد
طعسسام وقسسالو: ل بالجنسسة فكفروا النصارى وسلم, وأما عليه الله صلى
ميثساقه, بعسد مسن الله عهد ينقضون الذين شراب, والحرورية ول فيها

أبسسي بسسن علسسي الفاسسسقين, وقسسال يسميهم عنه الله رضي سعد فكان
علسسي عسسن هسسذا الحروريسسة, ومعنسسى واحد: هسسم وغير والضحاك طالب
َءيسسة هذه أن عنه الله رضي تشسسمل كمسسا الحروريسسة تشسسمل الكريمسسة ال
ول الخصسسوص علسسى هؤلء في نزلت أنها وغيرهم, ل والنصارى اليهود

َءية هذه هذا, فإن من أعم هي هؤلء, بل اليهسسود خطسساب قبسسل مكية ال
مسسن كسسل فسسي عامة هي بالكلية, وإنما الخوارج وجود وقبل والنصارى

عملسسه فيها, وأن مصيب أنه يحسب مرضية طريقة غير على الله عبد
يومئسسذ تعسسالى: {وجسسوه قسسال مردود, كما وعمله مخطىء وهو مقبول
ًا تصلى ناصبة عاملة خاشعة ما إلى تعالى: {وقدمنا حامية} وقال نار
ًا} وقال هباء فجعلناه عمل من عملوا كفسسروا تعسسالى: {والسسذين منثور

يجسسده لسسم جسساءه إذا حسستى ماء الظمآن يحسبه بقيعة كسراب أعمالهم
ًا} وقال َءيسسة هسسذه فسسي تعالى شيئ ننسسبئكم} أيِ هسسل الكريمسسة: {قسسل ال

سسسعيهم ضل {الذين فسرهم, فقال أعمالً} ثم {بالخسرين نخبركم
ً عملوا الدنيا} أيِ الحياة في مشسسروعة شريعة غير على باطلة أعمال

يعتقسسدون صسسنعا} أيِ يحسسسنون أنهسسم يحسسسبون {وهم مقبولة مرضية
محبوبسسسسسسون. مقبولسسسسسسون وأنهسسسسسسم شسسسسسسيء علسسسسسسى أنهسسسسسسم

الله آَيات جحدوا ولقائه} أيِ ربهم بآيات كفروا الذين {أولئك وقوله  
رسسسله, وكسسذبوا وصسسدق وحسسدانيته علسسى أقام التي وبراهينه الدنيا في

َءخرة بالدار ًا} أيِ القيامة يوم لهم نقيم {فل ال مسسوازينهم نثقسسل ل وزنسس
اللسسه, حسسدثنا عبد بن محمد البخاريِ: حدثنا الخير. قال عن خالية لنها

عن العرج عن الزناد أبو المغيرة, حدثني مريم, أخبرنا أبي بن سعيد
ليسسأتي قال: «إنه أنه وسلم عليه الله صلى الله رسول عن هريرة أبي

سسس بعوضسسة جنسساح اللسسه عنسسد يزن ل القيامة يوم السمين العظيم الرجل
ًا}». وعسسن القيامسسة يسسوم لهسسم نقيسسم {فل شئتم إن اقرءوا س وقال وزنسس
مثله, هكسسذا الزناد أبي الرحمن, عن عبد بن مغيرة عن بكير بن يحيى
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ًا, وقد بكير بن يحيى عن ذكره محمسسد بكسسر أبسسي عن مسلم رواه معلق

بسسسسسسسه. بكيسسسسسسسر بسسسسسسسن يحيسسسسسسسى عسسسسسسسن إسسسسسسسسحاق بسسسسسسسن
الرحمن عبد الوليد, حدثنا أبو أبي, حدثنا حاتم: حدثنا أبي ابن وقال  

اللسسه رضسسي هريسسرة أبسسي التوأمة, عن مولى صالح الزناد, عن أبي بن
بالرجسسل وسسلم: «يسسؤتى عليسسه اللسسه صسسلى اللسه رسول قال: قال عنه

نقيسسم {فل وقرأ يزنها» قال فل بحبة العظيم, فيوزن الشروب الكول
ًا} وكذا القيامة يوم لهم أبسسي عسسن كريسسب أبسسي عن جرير ابن رواه وزن

هريسسرة أبسسي عسسن التوأمسسة مسسولى صسسالح الزنسساد, عسسن أبي عن الصلت
ًا, فذكره عبسسد بسسن عمسسرو بن أحمد سواء. وقال البخاريِ بلفظ مرفوع

عمارة, حسسدثنا بن عون محمد, حدثنا بن العباس البزار: حدثنا الخالق
قسسال: كنسسا أبيه عن بريدة بن الله عبد عن واصل عن حسان بن هشيم

يخطسر قريش من رجل وسلم, فأقبل عليه الله صلى الله رسول عند
قسسال: «يسسا وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى النسسبي على قام له, فلما حلة في

ًا» ثسسم القيامة يوم له الله يقيم ل ممن هذا بريدة بسسه قسسال: تفسسرد وزنسس
يتسسابع ولسسم بالحافظ وليس عمارة بن عنبسة, وعون أبي مولى واصل

عليسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه.
الرحمن, حدثنا عبد بشار, حدثنا بن محمد حدثنا جرير ابن قال وقد  

قسسال: يسسؤتى كعسسب يحيى, عن أبي عن شمر عن العمش عن سفيان
بعوضسة, جنسساح اللسه عنسسد يسسزن طويسسل, فل عظيسسم برجسسل القيامة يوم

ًا}. وقسسوله: {ذلسسك القيامسسة يسسوم لهسسم نقيم {فل اقرءوا جزاؤهسسم وزنسس
كفرهسسم بسسسبب الجسسزاء بهسسذا جازينسساهم إنمسسا كفسسروا} أيِ بمسسا جهنسسم

ًا, اسسستهزءوا ورسسسله اللسسه آَيسسات واتخسساذهم أشسسد وكسسذبوهم بهسسم هسسزو
التكسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسذيب.

ِإّن َءن **  ِذي ّل ْا ا ُنو َءم ْا آَ ُلو َءعِم َءحاِت َءو ِل َءنْت الّصا ُهْم َءكا ّناُت َءل ْوِس َءج َءد ِفْر ْل ً ا ُنُزل
َءن ِدي ِلسسسسسسسسس َءخا َءهسسسسسسسسسا *   َء ِفي َءن ل ْبُغسسسسسسسسسو َءهسسسسسسسسسا َءي ْن ً َءع َءول  ِحسسسسسسسسس

ورسسسوله, بسسالله آَمنسسوا السسذين وهسسم السعداء عباده عن تعالى يخبر  
الفسسردوس, قسسال جنسسات لهسسم بسسه, أن جسساءوا فيمسسا المرسلين وصدقوا

والسسسديِ كعسسب بالروميسسة. وقسسال البسسستان هسسو مجاهسسد: الفسسردوس
أمامسسة: أبسسو العنسساب, وقسسال شسسجر فيسسه الذيِ البستان والضحاك: هو

وأوسسسطها الجنسسة ربوة الفردوس: قتادة الجنة, وقال سرة الفردوس
ًا هذا رويِ وأفضلها, وقد قتسسادة عن بشير بن سعيد حديث من مرفوع

«الفسسردوس وسسسلم عليه الله صلى النبي عن سمرة عن الحسن عن
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عسسن مسلم بن إسماعيل رواه وأحسنها». وهكذا أوسطها الجنة ربوة

ًا سسسمرة عن الحسن مالسسك بسسن أنسسس عسسن قتسسادة عسسن ورويِ مرفوعسس
ًا الصسسحيحين اللسسه, وفسسي رحمه جرير ابن كله ذلك روى بنحوه مرفوع

وأوسسسط الجنسسة أعلى فإنه الفردوس الجنة, فاسألوه الله سألتم «إذا
ضيافة, فإن تعالى: {نزلً} أيِ الجنة». وقوله أنهار تفجر الجنة, ومنه

ل فيهسسا سسساكنين مقيميسسن فيهسسا} أيِ {خالسسدين الضيافة. وقوله النزل
ًا عنها يظعنون ول غيرها عنها يختارون ل حولً} أيِ عنها يبغون {ل أبد

الشسسسسسسسسسساعر: قسسسسسسسسسسال سسسسسسسسسسسواها, كمسسسسسسسسسسا يحبسسسسسسسسسسون
ًاسسسسواها أنسسسا ل القلسسسب سسسسويدا فحلسسست أتحسسسول حبهسسسا عسسسن ول باغي

لها, وحبهم فيها رغبتهم على حولً} تنبيه عنها يبغون قوله: {ل وفي  
ًا المكان في مقيم هو فيمن يتوهم قد أنه مع أو يسسسأمه قسسد أنسسه دائمسس

عسسن يختسسارون ل السسسرمديِ والخلسسود الدوام هذا مع أنهم يمله, فأخبر
ً ذلسسسك مقسسسامهم ً ول متحسسسول ًا ول انتقسسسال ً ول رحلسسسة ول ظعنسسس .بسسسدل

ُقل ْو **  َءن ّل َءبْحُر َءكا ْل ًا ا َءداد َءمسساِت ِمسس ِل َءك ّبسسي ّل َءد َءر َءنِفسس َءبْحسسُر َءل ْل َءل ا ْبسس َءد َءأن َءق َءفسس َءتن
َءمسسسسسسسسساُت ِل ّبسسسسسسسسسي َءك ْو َءر َءلسسسسسسسسس َءنسسسسسسسسسا َءو ْئ ِه ِج ِلسسسسسسسسس ْث ًا ِبِم َءدد  َءمسسسسسسسسس

ًا البحر ماء كان لو محمد يا تعالى: قل يقول    يكتب الذيِ للقلم مداد
يفسسرغ أن قبسسل البحسسر عليسسه, لنفسسد الدالة وآَياته وحكمه الله كلمات به

ًا وهلسسم آَخسسر آَخر, ثسسم البحر بمثل بمثله} أيِ جئنا {ولو ذلك كتابة جسسر
تعسسالى: {ولسسو قال الله, كما كلمات نفدت بها, لما ويكتب تمده بحور

ّده والبحر أقلم شجرة من الرض في ما أن أبحسسر سسسبعة بعده من يم
أنسسس: إن بسسن الربيع حكيم} وقال عزيز الله إن الله كلمات نفدت ما

البحوركلهسسا, وقسسد مسساء من كقطرة الله علم في كلهم العباد علم مثل
ًا البحر كان لو {قل ذلك الله أنزل قبسسل البحر لنفد ربي لكلمات مداد

ًا البحور تلك كانت لو ربي} يقول كلمات تنفد أن اللسسه, لكلمسسات مداد
كلمات البحر, وبقيت ماء القلم, وفني لنكسرت أقلم كله والشجر

ًا شيء, لن يفنيها ل قائمة الله يثني ول قدره يقدر أن يستطيع ل أحد
يقسسول كمسسا ربنسسا نفسسسه, إن يثنسسي الذيِ هو يكون حتى ينبغي كما عليه

َءخسسرة نعيسسم فسسي وآَخرهسسا أولهسسا السسدنيا نعيم مثل نقول, إن ما وفوق ال
كلهسسسسسسسسسا. الرض خلل فسسسسسسسسسي خسسسسسسسسسردل مسسسسسسسسسن كحبسسسسسسسسسة
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ُقْل َءمآ **  ّن ْا ِإ َءن َءشٌر َءأ ُكْم َءب ُل ْث َءى ّم َءح َءلّي ُيو َءمآ ِإ ّن ُكْم َءأ ُه َءلـَ َءلـٌَه ِإ ٌد ِإ َءمن َءواِح َءن َءف َءكسسا
َءء َءيْرُجسو َءقسآ ِه ِل ّب َءمسْل َءر ْع َءي ْل ً َءف َءمل ًا َءع ِلح ا َء َءص ِرْك َءول ِة ُيْشس َءد َءبسا ِع ِه ِب ّب َءدا َءر َءحس  َءأ

عياش, بن إسماعيل عن عمار بن هشام طريق من الطبراني روى   
قسال: سسفيان أبسي بسن معاويسة سسمع أنه الكوفي قيس بن عمرو عن
وسسسلمه الله صلوات محمد لرسوله تعالى أنزلت, يقول آَية آَخر هذه
بشر أنا {إنما إليهم برسالتك المكذبين المشركين {قل} لهؤلء عليه

أعلسسم ل بسسه, فسسإني جئت ما بمثل فليأت كاذب أني زعم مثلكم} فمن
أصسسحاب قصسسة مسسن سسسألتم عمسسا الماضي من به أخبرتكم فيما الغيب
مسسا المسسر, ولسسول نفسسس فسسي مطابق هو مما القرنين ذيِ وخبر الكهف

إلسسى أدعسسوكم إلهكسسم} السسذيِ {أنمسسا أخبركم عليه, وإنما الله أطلعني
ثسسوابه ربه} أيِ لقاء يرجو كان {فمن له شريك واحد} ل {إله عبادته

ً {فليعمل الصالح وجزاءه ًا} أيِ عمل ًا كان ما صالح الله لشرع موافق
ًا} وهو ربه بعبادة يشرك {ول ل وحسسده اللسسه وجسسه بسسه يسسراد السسذيِ أحد

ًا يكسون أن المتقبسل, ل)بسد العمسل ركنسا له, وهذان شريك للسه خالصس
ًا وسسسسلم. عليسسسه اللسسسه صسسسلى اللسسسه رسسسسول شسسسريعة علسسسى صسسسواب

الجسسزريِ الكريسسم عبد عن معمر حديث من حاتم أبي ابن روى وقد  
أريسد المواقسف أقسف إنسي اللسه رسسول يا رجل قال: قال طاوس عن
اللسسه صسسلى الله رسول عليه يرد فلم موطني يرى أن وأحب الله وجه
ًا وسلم عليه َءيسسة هسسذه نزلت حتى شيئ ربسسه لقسساء يرجسسو كسسان {فمسسن ال

ً فليعمل ًا عمل ًا} وهكسذا ربه بعبادة يشرك ول صالح هسذا أرسسل أحسد
بنسسي مولى عمارة أبو حمزة العمش: حدثنا واحد. وقال وغير مجاهد
الصسسامت بسسن عبسسادة إلسسى رجل قال: جاء حوشب بن شهر عن هاشم

ً عنسسه. أرأيسست أسألك عما فقال: أنبئني اللسسه وجسسه يبتغسسي يصسسلي رجل
يحمسسد, ويتصسسدق أن ويحسسب اللسسه وجسسه يبتغي ويصوم يحمد أن ويحب
أن ويحسسب اللسسه وجسسه يبتغسسي يحمسسد, ويحسسج أن ويحسسب الله وجه يبتغي

خيسسر يقسسول: أنسسا تعسسالى اللسسه شسسيء, إن لسسه عبادة: ليس يحمد, فقال
فيسه. لسسي حاجسة ل كلسه لسه فهسسو شسريك معسي لسه كسان شريك, فمسسن

كسسثير الزبير, حسسدثنا بن الله عبد بن محمد أحمد: حدثنا المام وقال  
أبيه, عسسن عن الخدريِ سعيد أبي بن الرحمن عبد بن ربيح عن زيد بن

عنسسده وسلم, فنبيت عليه الله صلى الله رسول نتناوب قال: كنا جده
المحتسسسبون فيبعثنسسا, فكسسثر الليسسل مسسن أمسسر يطرقه أو حاجة له تكون
لى اللسه رسسول علينسا فخرج نتحدث فكنا, النوب وأهل ه ص عليسه الل
نسبي أيِ اللسه إلسى ؟» قال: فقلنا: تبنسا النجوى هذه فقال: «ما وسلم

هسسو بمسسا أخسسبركم أل فقسسال منسسه وفرقنا المسيح ذكر في كنا الله, إنما
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بلسسى, فقسسال: «الشسسرك قلنسسا قسسال عنسسديِ المسسسيح مسسن عليكم أخوف

».الرجسسسسسسل لمكسسسسسسان يصسسسسسسلي الرجسسسسسسل يقسسسسسسوم أن الخفسسسسسسي
ابسسن يعنسسي الحميسسد عبسسد النضر, حدثنا أبو أحمد: حدثنا المام وقال  

مسسسجد دخلنسسا غنسسم: لمسسا ابسسن حوشب: قال بن شهر قال: قال بهرام
بشسسماله, يميني فأخذ الصامت بن عبادة الدرداء, لقينا وأبو أنا الجابية
نتنسساجى, واللسسه ونحسسن بيننسسا يمشي بيمينه, فخرج الدرداء أبي وشمال

عمسسر بكمسسا طسسال الصسسامت: إن بسسن عبسسادة به, فقال نتناجى بما أعلم
المسسسلمين, يعنسسي ثبج من الرجل تريا أن لتوشكان كليكما أو أحدكما

وسسسلم, عليسسه اللسسه صسسلى محمسسد لسسسان علسسى القرآَن قراء وسط من
يحسسور ل منسسازله عنسسد ونزلسسه حرامسسه وحرم حلله وأحل وأبدأه فأعاده

إذ كسسذلك نحسسن الميسست. قسسال: فبينمسسا الحمار رأس يحور كما إل فيكم
إلينسسا, فجلسسا مالسك بسسن وعسوف عنسه اللسه رضي أوس بن شداد طلع

رسول سمعت لما الناس أيها عليكم أخاف ما أخوف شداد: إن فقال
والشسسرك» الخفيسسة الشسسهوة يقسسول: «مسسن وسلم عليه الله صلى الله

الله رسول يكن ألم غفرا الدرداء: اللهم وأبو الصامت بن عبادة فقال
فسي يعبسد أن يئسس قسد الشسيطان أن حسدثنا قد وسلم عليه الله صلى

السسدنيا شسسهوات هسسي عرفناهسسا فقد الخفية الشهوة العرب. أما جزيرة
؟ شسسداد يسسا بسسه تخوفنسسا السسذيِ الشسسرك هسسذا وشهواتها, فما نسائها من

ً رأيتم لو شداد: أرأيتكم فقال أو لرجسسل يصسسوم أو لرجسسل يصسسلي رجل
صسلى مسن إن واللسه قسسالوا: نعسسم ؟ أشسرك قسد أنسه له, أترون يتصدق
سسسمعت فسسإني شسسداد أشسسرك, فقسسال لقسسد لسسه تصدق أو صام أو لرجل

أشسسرك فقد يرائي صلى يقول: من وسلم عليه الله صلى الله رسول
فقسسال أشسسرك فقسسد يرائسسي تصسسدق ومسسن أشرك فقد يرائي صام ومن

مسسن وجهسسه بسسه ابتغسسى مسسا إلى إليه يعمد ذلك: أفل عند مالك بن عوف
عنسسد شداد فقال به أشرك ما ويدع له خلص ما فيصل كله العمل ذلك

الله يقول: «إن وسلم عليه الله صلى الله رسول سمعت ذلك: فإني
ًا, فسسإن بي أشرك من بي أشرك لمن قسيم خير يقول: أنا عملسسه شيئ

غنسسسي». عنسسسه بسسسه, أنسسسا أشسسسرك السسسذيِ لشسسسريكه وكسسسثيره قليلسسسه
الحبسساب, بسسن زيسسد أحمسسد: حسسدثنا المام لبعضه) قال أخرى طريق(  

أوس بسسن شداد عن نسي بن عبادة زياد, أخبرنا بن الواحد عبد حدثني
مسسن سسسمعته شيء قال ؟ يبكيك له: ما بكى, فقيل أنه عنه الله رضي

صسسلى الله رسول فأبكاني, سمعت وسلم عليه الله صلى الله رسول
والشسسهوة الشسسرك أمسستي علسسى أتخسسوف: «يقسسول وسسسلم عليسسه اللسسه

قسسال: «نعسسم ؟ بعسسدك مسسن أمتك أتشرك الله رسول الخفية» قلت: يا
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ًا يعبدون ل إنهم أما ًا ول شمس ًا ول قمر ًا, ولكسسن ول حجر يسسراءون وثن

ًا أحدهم يصبح أن الخفية بأعمالهم, والشهوة شهوة له فتعرض صائم
بسسن الحسسسن حسسديث مسسن ماجه ابن صومه» ورواه فيترك شهواته من

مسسن سسسماعه ضعف, وفسسي فيه به, وعبادة نسي بن عبادة عن ذكوان
نظسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسر. شسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسداد

بن علي بن البزار: حدثناالحسين بكر أبو الحافظ آَخر) قال حديث(  
عسسن حصسسين أبسسي بسسن قيس ثابت, حدثنا بن علي الحمر, حدثنا جعفر

عليسسه اللسه صسلى اللسه رسسسول قسال: قسال هريسسرة أبسي عن صالح أبي
ًا بسسي أشسسرك من شريك خير القيامة: أنا يوم الله وسلم: «يقول أحسسد

شعبة, جعفر, حدثنا بن محمد أحمد: حدثنا المام كله». وقال له فهو
اللسسه صسسلى النسسبي عسسن هريسسرة أبسسي عن أبيه عن يحدث العلء سمعت

فمسسن الشسسركاء خير قال: «أنا أنه وجل عز الله عن يرويه وسلم عليه
ً عمل أشرك» تفرد للذيِ منه, وهو بريِء غيريِ, فأنا فيه أشرك عمل

السسسسسسسسسسسسسسسسسوجه. هسسسسسسسسسسسسسسسسسذا مسسسسسسسسسسسسسسسسسن بسسسسسسسسسسسسسسسسسه
يزيد عن الليث يونس, حدثنا أحمد: حدثنا المام آَخر) قال حديث(  

صسسلى اللسسه رسسسول أن لبيسسد بسسن محمود عن عمرو عن الهاد ابن يعني
الصسسغر» الشسسرك عليكسسم أخاف ما أخوف قال: «إن وسلم عليه الله

اللسسه قال: «الريسساء, يقسسول ؟ الله رسول يا الصغر الشرك قالوا: وما
تسسراءون كنتم الذين إلى بأعمالهم: اذهبوا الناس جزى إذا القيامة يوم

جسسسسسزاء». عنسسسسسدهم تجسسسسسدون هسسسسسل السسسسسدنيا, فسسسسسانظروا فسسسسسي
عبسسد بكيسسر, أخبرنسسا بن محمد أحمد: حدثنا المام آَخر) قال حديث(  

سسسعيد أبي عن ميناء بن زياد عن أبي جعفر, أخبرني ابن يعني الحميد
رسول قال: سمعت الصحابة, أنه من النصاريِ, وكان فضالة أبي بن

َءخرين الولين الله جمع يقول: «إذا وسلم عليه الله اللهصلى ليوم وال
ًا للسسه عملسسه عمسسل فسسي أشسسرك كسسان منسساد: مسسن نادى فيه ريب ل أحسسد

عسسن الشسسركاء أغنسسى اللسسه اللسسه, فسسإن غيسسر عنسسد مسسن ثسسوابه فليطلسسب
وهسسو محمسسد حسسديث مسسن مسساجه وابسسن الترمسسذيِ الشسسرك» وأخرجسسه

بسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه. البرسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساني
الملسسك, حسسدثنا عبسسد بن أحمد أحمد: حدثنا المام آَخر) قال حديث(  

بكسسرة أبسسي عسسن سسس بكسسرة أبسسي بسسن العزيز عبد يعني س أبي بكار, حدثني
وسسسلم: «مسسن عليسسه اللسسه صسسلى الله رسول قال: قال عنه الله رضي
أحمسسد: المسام بسه» وقسسال اللسه راءى راءى بسه, ومسسن الله سمع سمع
سسسعيد أبسسي عسسن عطيسسة عسسن فسسراس عسسن شيبان معاوية, حدثنا حدثنا
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يرائسسي قسسال: «مسسن وسسسلم عليسسه اللسسه صلى الله رسول الخدريِ, عن

بسسسسسه». اللسسسسسه يسسسسسسمع يسسسسسسمع بسسسسسه, ومسسسسسن اللسسسسسه يرائسسسسسي
شسسعبة, عسسن سسسعيد بسسن يحيسسى حدثنا أحمد المام آَخر) قال حديث(  

ً قال: سمعت مرة بن عمرو حدثني سمع أنه عبيدة أبي بيت في رجل
اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول سسسمع أنه عمر ابن يحدث عمرو بن الله عبد

خلقسسه به, سسساء الله سمع بعمله الناس سمع يقول: «من وسلم عليه
السسبزار: بكر أبو الحافظ الله. وقال عبد عينا وحقره» فذرفت وصغره

أبسسو غسسسان, حسسدثنا بسسن الحسسارث اليلسسي, حسسدثنا يحيى بن عمرو حدثنا
صسسلى اللسسه رسول قال: قال عنه الله رضي أنس عن الجوني عمران

يسسوم وجسسل عز الله يديِ بين آَدم بني أعمال وسلم: «تعرض عليه الله
هذا, فتقول واقبلوا هذا الله: ألقوا مختمة, فيقول صحف في القيامة

ًا, فيقول: إن إل منه رأينا ما والله رب الملئكة: يا لغير كان عمله خير
قسسال: وجهسسي» ثسسم بسسه أريسسد مسسا إل العمسسل مسسن اليسسوم أقبل ول وجهي

بسسأس, بسسه بصسسريِ, ليسسس ثقة وهو جماعة عنه روى غسان بن الحارث
العرج, عسسن الرحمن عبد عن عياض بن يزيد وهب: حدثني ابن وقال
وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول أن الخزاعي قيس بن الله عبد

يجلسسس». حسستى اللسسه مقسست في يزل وسمعة, لم رياء قام قال: «من
عن دينار بن محمد بكر, حدثنا أبي بي محمد يعلى: حدثنا أبو وقال  

ابسسن عسسن مالسسك بسسن عسسوف عسسن الحسسوص أبسسي الهجريِ, عسسن إبراهيم
وسسسلم: عليسسه الله صلى الله رسول قال: قال عنه الله رضي مسعود

يخلسسو, فتلسسك حيسسث وأسسساءها النسساس يسسراه حيسسث الصلة أحسن «من
عسسامر أبسسو جريسسر: حسسدثنا ابن وجل» وقال عز ربه بها استهان استهانة

ابسسن عمسسار, حسسدثنا بسسن هشسسام السسسكوني, حسسدثنا عمسسرو بن إسماعيل
سسسفيان أبي بن معاوية سمع أنه الكنديِ قيس بن عمرو عياش, حدثنا

َءية هذه تل َءيسسة, وقسسال: إنهسسا لقاء يرجو كان {فمن ال آَيسسة آَخسسر ربسسه} ال
َءية هذه مشكل, فإن أثر وهذا القرآَن من نزلت الكهسسف, سورة آَخر ال

تنسسخها آَيسة بعسدها ينزل لم أنه أراد معاوية مكية, ولعل كلها والكهف
السسرواة بعض على ذلك محكمة, فاشتبه مثبتة هي حكمها, بل تغير ول

أعلسسسسسسم. فهمسسسسسسه, واللسسسسسسه مسسسسسسا علسسسسسسى بسسسسسسالمعنى فسسسسسسروى
بسسن الحسسسن بن علي بن محمد البزار: حدثنا بكر أبو الحافظ وقال  

المسسسيب بن سعيد عن قرة أبو شميل, حدثنا بن النضر شقيق, حدثنا
وسسسلم: عليسسه اللسسه صسسلى الله رسول قال: قال الخطاب بن عمر عن

َءية, كان لقاء يرجو كان {فمن ليلة في قرأ «من النسسور من له ربه} ال
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ًا الملئكسسة» غريسسب النسسور ذلك حشو مكة إلى أبين عدن من آَخسسر جسسد

الكهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسف. سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسورة تفسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسير
مريسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسورة
مكيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة وهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسي

سلمة, وأحمد أم حديث من السيرة في إسحاق بن محمد روى وقد  
مسسن الحبشسسة أرض إلسسى الهجسسرة قصسسة فسسي مسعود ابن عن حنبل بن

السسسورة هسسذه صسسدر قسسرأ عنه الله رضي طالب أبي بن جعفر أن مكة
.وأصسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسحابه النجاشسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسي علسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسى

ِم ِه ِبْسسسسسسسسسسسسسسس ّلسسسسسسسسسسسسسس ِم الّرْحمـَسسسسسسسسسسسسسسِن ال  الّرِحيسسسسسسسسسسسسسس

َءص َءع َءكهي ْكُر **  ِذ ِة *   َءم َءك َءرْح ّب ُه َءر َءد ْب ّيآ َءع ِر َءك ْذ َءز ِإ َءى *   َءد ّبُه َءنا ًء َءر َءدآَ ًا ِن ّيسس ِف * َءخ
َءل ّني َءرّب َءقا َءن ِإ َءه ْظُم َءو َءع ْل ّني ا َءل ِم َءع َءت ْأُس َءواْش ًا الّر ْيب َءلْم َءش ُكْن َءو َءك َءأ ِئ َءعآ ُد ِب
ًا َءرّب ّي ِق ّني َءش ِإ َءو ْفُت *   َءي ِخ ِل َءوا َءم ْل ِئسسي ِمسسن ا َءرآَ َءنِت َءو َءكسسا ِتسسي َءو َءأ َءر ًا اْم ِقر َءعسسا

َءهْب َءك ِمن ِلي َءف ْن ُد ًا ّل ّي ِل ِني َءو ُث ِر َءي ِرُث *   َءيسس َءب آَِل ِمسسْن َءو ُقسسو ْع ْلسسُه َءي َءع َءرّب َءواْج
ًا ّي  َءرِضسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس

البقرة, سورة أول في تقدم فقد المقطعة الحروف على الكلم أما   
زكريسسا, وقسسرأ بعبده الله رحمة ذكر هذا ربك} أيِ رحمت {ذكر وقوله
ويقصسسر, يمسسد زكريسسا} وزكريسسا عبده ربك رحمت {ذكر يعمر بن يحيى

ًا وكان مشهورتان قراءتان ًا نبي إسسسرائيل, وفسسي بنسسي أنبياء من عظيم
ًا كان أنه البخاريِ صحيح النجارة. وقسسوله في يده عمل من يأكل نجار

ًا} قال نداء ربه نادى {إذ لئل دعسساءه أخفى المفسرين: إنما بعض خفي
وقسسال المسساورديِ لكسسبره, حكسساه الرعونسسة إلسسى الولد طلب في ينسب

َءيسسة هسسذه فسسي قتادة قال الله, كما إلى أحب لنه أخفاه آَخرون: إنما ال
ًا} إن نداء ربه نادى {إذ الصسسوت التقي, ويسسسمع القلب يعلم الله خفي

نسسام وقسسد السسسلم عليسسه الليسسل مسسن السلف: قسسام بعض الخفي, وقال
رب, فقسسال رب, يسسا رب, يا خفية: يا يقول بربه يهتف أصحابه, فجعل

ضعفت مني} أيِ العظم وهن إني رب {قال لبيك لبيك له: لبيك الله
ًا}, أيِ السسرأس {واشتعل القوى وخارت فسسي المشسسيب اضسسطرم شسسيب

مقصسسسسسسورته: فسسسسسسي دريسسسسسسد ابسسسسسسن قسسسسسسال السسسسسسسواد, كمسسسسسسا
السسسدجى أذيسسسال تحسسست صسسسبح لسسسونهطرة حسسساكى رأسسسسي تسسسرى أمسسسا

الغضسسا جمسسر فسسي النسسار اشسستعال مسسسودةمثل فسسي المسسبيض واشسستعل
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الظسساهرة ودلئلسسه والكسسبر الضسسعف عسسن الخبسسار هسسذا مسسن والمسسراد  

إل منسسك أعهسسد ولم شقيا} أيِ رب بدعائك أكن {ولم والباطنة. وقوله
خفسست {وإنسسي وقسسوله سألتك فيما قط تردني الدعاء, ولم في الجابة

أنسسه علسسى الموالي من الياء بنصب الكثرون ورائي} قرأ من الموالي
الشسساعر: قسسال اليسساء, كمسسا سسسكن أنسسه الكسسسائي مفعسسول, وعسسن

السسسورق يتعسسساطين جسسسوار القرقأيسسسديِ القسسساع فسسسي أيسسسديهن كسسسأن
َءخسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسر وقسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسال  :ال

المقالسسدا للقسسى الساريِ القمر قناعهاأو ألقت الشمس يباريِ لو فتى
:الطسسسسسائي أوس بسسسسسن حسسسسسبيب تمسسسسسام أبسسسسسي قسسسسسول ومنسسسسسه 

سسسستقتتل قسسسوافيه ظننسسست لهحسسستى سسسسهرت إذ منسسسه الشسسسعر تغسسساير
أبسسو العصسسبة. وقسسال بسسالموالي والسسسديِ: أراد وقتسسادة مجاهد وقال  

اللسسه رضسسي عفان بن عثمان المؤمنين أمير عن صالح: الكللة. ورويِ
الفسساء ورائي} بتشسسديد من الموالي خفت {وإني يقرؤها كان أنه عنه

أنسسه خوفه وجه الولى القراءة بعديِ, وعلى من عصباتي قلت بمعنى
ًا الناس في بعده من يتصرفوا أن خشي ًا, فسأل تصرف ًا الله سيئ ولد
ًا يكون ل ذلك في إليه, فأجيب يوحي ما بنبوته ليسوسهم بعده من نبي

ًا وأجسسل منزلسسة أعظسسم النبي ماله, فإن له وراثتهم من خشي أنه قسسدر
وراثسسة مسسن يسسأنف حسسده, وأن هسسذا مسسا إلسسى مسساله علسسى يشسسفق أن من

وجسسه. هسسذا دونهسسم ميراثسسه ليحسسوز ولسسد له يكون أن ويسأل له عصباته
ًا كان بل مال ذا كان أنه يذكر لم الثاني) أنه(   كسسسب من يأكل نجار

ً يجمع ل هذا يديه, ومثل شيء أزهد كانوا النبياء, فإنهم سيما ول مال
.السسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسدنيا فسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسي

اللسه رسسول أن وجسه غيسسر من الصحيحين في ثبت قد الثالث) أنه(  
صسسدقة» وفسسي فهسسو تركنسسا نسسورث, مسسا «ل قسسال وسلم عليه الله صلى
نسسورث», ل النبيسساء معشسسر «نحسسن صسسحيح بإسسسناد الترمذيِ عند رواية
ًا لسدنك من لي {فهب قوله حمل فتعين هذا وعلى يرثنسي} علسى وليس

{وورث يعقسسوب} كقسسوله آَل مسسن {ويسسرث قسسال النبوة, ولهذا ميراث
بيسسن مسسن خصسسه لما المال في كان لو إذ النبوة في داود} أيِ سليمان

المعلسسوم مسسن فائسسدة, إذ كسسبير بذلك الخبار في كان بذلك, ولما إخوته
أنهسسا أبسساه, فلسسول يسسرث الولسسد أن والملسسل الشرائع جميع في المستقر

الحسسديث فسسي صح ما ويثبته يقرره هذا بها, وكل أخبر لما خاصة وراثة
صسسسدقة». فهسسسو تركنسسسا نسسسورث, مسسسا ل النبيسسساء معاشسسسر «نحسسسن

وراثتسسه } كسسان يعقسسوب آَل من ويرث {يرثني قوله في مجاهد قال  
ًا, وكان بن إسماعيل هشيم: أخبرنا يعقوب, وقال ذرية من زكريا علم
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يعقسوب} آَل مسن ويسسرث {يرثنسسي قسسوله فسي صسالح أبي عن خالد أبي

ًا قال: يكون معمسسر عسسن السسرزاق عبسسد أنبياء, وقسسال آَباؤه كانت كما نبي
نبسسوتي السديِ: يرث وعلمه, وقال نبوته يرث الحسن قتادة, عن عن

آَل مسسن {ويسسرث أسسلم بسن زيسد عسن مالسسك يعقسوب. وعسسن آَل ونبسوة
عسسن كلهما هارون بن ويزيد نوح بن جابر نبوتهم. وقال يعقوب} قال

آَل من ويرث {يرثني قوله في صالح أبي خالد, عن أبي بن إسماعيل
اختيسسار النبسوة, وهسسذا يعقسوب آَل من ويرث مالي يعقوب} قال: يرث

تفسسسسسسسسسسسسسسسسسيره. فسسسسسسسسسسسسسسسسي جريسسسسسسسسسسسسسسسسر ابسسسسسسسسسسسسسسسسن
عليه الله صلى النبي أن قتادة عن معمر الرزاق: أخبرنا عبد وقال  

مسساله, ويرحسسم وراثسسة مسسن عليه كان وما زكريا الله «يرحم قال وسلم
ًا الله أبسسو جرير: حدثنا ابن شديد». وقال ركن إلى ليأويِ كان إن لوط

الحسسسن فضسسالة, عسسن ابسسن هسسو مبسسارك عن نوح بن جابر كريب, حدثنا
مسا زكريا أخي الله «رحم وسلم عليه الله صلى الله رسول قال: قال

ًا لسسدنك مسسن لسسي قسسال: هسسب حين ماله وراثة من عليه كان يرثنسسي وليسس
الصسسحاح, واللسسه تعسسارض ل مرسسسلت يعقسسوب» وهسسذه آَل مسسن ويرث

ًا رضسسيا} أيِ رب {واجعلسسه أعلم. وقوله خلقسسك, وعنسسد عنسسدك مرضسسي
وخلقسسسسسسه. دينسسسسسسه فسسسسسسي خلقسسسسسسك إلسسسسسسى وتحببسسسسسسه تحبسسسسسسه

ّيآ ِر َءك َءز َءي ّنا **  َءك ِإ َءبّشُر ٍم ُن َء ُغل َءى اْسُمُه ِب َءي َءعل َءلْم َءيْح ْبسسُل ِمسسن ّلُه َءنْج ًا َءق ّي  َءسسسِم
ًا يتضمن الكلم هذا   دعسسائه, فسسي سأل ما إلى أجيب أنه وهو محذوف

تعسسالى: قسسال يحيسسى} كمسسا اسمه بغلم نبشرك إنا زكريا له: {يا فقيل
إنسسك طيبسسة ذريسسة لسسدنك مسسن لسسي هسسب رب قال ربه زكريا دعا {هنالك

اللسسه أن المحراب في يصلي قائم وهو الملئكة * فنادته الدعاء سميع
ًا بيحيى يبشرك ًا اللسسه مسسن بكلمسسة مصسسدق ًا وسسسيد ًا وحصسسور مسسن ونبيسس

وابسسن قتسسادة سسسميا} قسسال قبسسل مسسن له نجعل {لم الصالحين} وقوله
جريسسر ابسسن السم, واختاره بهذا قبله أحد يسم لم زيد: أيِ وابن جريج

اللسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه. رحمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه
ًا, وأخسسذه سسسميا} أيِ قبل من له نجعل {لم مجاهد قال   مسسن شسسبيه

ًا, سسسميا} أيِ له تعلم هل لعبادته واصطبر {فاعبده قوله معنى شسسبيه
قبلسه العسواقر تلسسد لسم عبسساس: أيِ ابسن عسن طلحة أبي بن علي وقال

لسسه, وكسسذلك يولسسد ل كان السلم عليه زكريا أن على دليل مثله, وهذا
ًا كانت امرأته عليهمسسا إبراهيسسم, وسسسارة عمرها, بخلف أول من عاقر

لعقرهمسسا, ل لكبرهمسسا بإسحاق البشارة من تعجبا إنما السلم, فإنهما
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أنسسه تبشرون} مسسع فبم الكبر مسني أن على {أبشرتموني قال ولهذا
{يسسا امرأتسسه سنة, وقسسالت عشرة بثلث إسماعيل قبله له ولد قد كان

ًا يعلي وهذا عجوز وأنا أألد ويلتى * قسسالوا عجيسسب لشيء هذا إن شيخ
حميسسد إنسسه السسبيت أهل عليكم وبركاته الله رحمة الله أمر من أتعجبين

مجيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسد}.

َءل َءقا َءى َءرّب **  ّن ُكوُن َءأ َءٌم ِلي َءي َءنِت ُغل َءكا ِتي َءو َءأ َءر ًا اْم ِقر ْد َءعا َءقسس ْغسسُت َءو َءل َءن َءب ِمسس
ِر َءب ِك ْل ًا ا ّي ِت َءل ِع َءقا َءك *   ِل َءذ َءل َءك َءك َءقا ّب َءو َءر َءلّي ُه ّيٌن َءع ْد َءه َءق َءك َءو ُت ْق َءل ْبسسُل ِمسسن َءخ َءق

َءلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسْم ًا َءتسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسُك َءو ْيئ  َءشسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
وبشسسر سسأل ما إلى أجيب حين السلم عليه زكريا من تعجب هذا   

ًا بالولد, ففرح ًا, وسأل فرح السسذيِ والوجه له يولد ما كيفية عن شديد
ًا كانت امرأته أن الولد, مع منه يأتيه مسسع عمرهسسا أول من تلد لم عاقر

فيسسه يبسسق ونحسسل, ولسسم عظمسسه وعتا, أيِ: عسا كبر قد أنه كبرها, ومع
ًا يعتسسو يبس: عتسسا إذا للعود تقول جماع, والعرب ول لقاح ًا, عتيسس وعتسسو

ًا يعسو وعسا ًا, وقال عسو العظسسم, نحسسول يعنسسي مجاهد: عتيسسا وعسي
مسسن أخسسص أنسه الكسسبر, والظسساهر وغيره: عتيا, يعنسسي عباس ابن وقال

الكسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسبر.
عسسن حصسسين هشسسيم, أخبرنسسا يعقوب, حسسدثنا جرير: حدثنا ابن وقال  

أدريِ ل أنسسي غيسسر كلهسسا السنة علمت قال: لقد عباس ابن عن عكرمة
ل, أم والعصسسر الظهر في يقرأ وسلم عليه الله صلى الله رسول أكان

عتيسا} أو الكسسبر مسسن بلغست {وقد الحرف هذا يقرأ كان كيف أدريِ ول
زيسساد عسسن داود وأبسسو النعمسسان بن ُسريج عن أحمد المام عسيا, ورواه

ًا الملك به, {قال} أيِ هشيم عن كلهما أيوب بن عمسسا لزكريسسا مجيبسس
منسسك الولسسد إيجسساد هيسسن} أيِ علسسي هو ربك قال {كذلك منه استعجب

اللسسه, ثسسم على سهل يسير غيرها, {هين} أيِ من ل هذه زوجتك ومن
ولسسم قبسسل من خلقتك {وقد عنه, فقال سأل مما أعجب هو ما له ذكر
ًا} كما تك لسسم الدهر من حين النسان على أتى تعالى: {هل قال شيئ

ًا يكسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسن ًا}. شسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسيئ مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسذكور

َءل َءقا َءعل َءرّب **  َءي اْج َءيًة ِل َءل آَ َءك َءقا ُت َءي ّ آَ َءم َءأل ّل َءك َءس ُت ّنا َءث ال َء َءياٍل َءثل ًا َءل ّي ِو * َءسسس
َءج َءر َءخ َءى َءف َءل ِه َءع ْوِم َءن َءق َءراِب ِم ْلِمْح َءى ا َءح ْو َءأ ِهْم َءف ْي َءل ْا َءأن ِإ ّبُحو ًة َءس َءر ْك ًا ُب ّي َءعِش َءو
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ًا تعالى يقول   لسسي اجعل رب {قال أنه السلم عليه زكريا عن مخبر

ً علمسسة آَيسسة} أيِ نفسسسي وعسسدتني, لتسسستقر مسسا وجسسود علسسى ودليل
أرنسسي {رب السلم عليه إبراهيم قال وعدتني, كما بما قلبي ويطمئن

قلسسبي} ليطمئسسن ولكسسن بلسسى قال تؤمن لم أو قال الموتى تحيي كيف
َءية ًا} أيِ ليال ثلث الناس تكلم ل {أن علمتك آَيتك} أيِ {قال ال سوي

غيسسر مسسن سسسويِ صحيح ليال, وأنت ثلث الكلم عن لسانك تحبس أن
والسسسديِ ووهسسب وعكرمسسة ومجاهسسد عبسساس ابسسن علة, قال ول مرض
عبسسد علسسة. قسسال ول مسسرض غيسسر من لسانه واحد: اعتقل وغير وقتادة

يكلسسم أن يسسستطيع ول ويسسسبح يقسسرأ أسسسلم: كسسان بسسن زيد بن الرحمن
إشسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسارة. إل قسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسومه

متتابعسسات, سسسويا} أيِ ليسساٍل {ثلث عبسساس ابسسن عسسن العوفي وقال  
عمسسران آَل في تعالى قال أصح, كما الجمهور وعن عنه الول والقول

ًا إل أيام ثلثة الناس تكلم ل أن آَيتك قال آَية لي اجعل رب {قال رمسسز
ًا ربك واذكر بسسن زيسسد عسسن مالسسك والبكار} وقسسال بالعشي وسبح كثير
يكسسن لم أنه على دليل خرس, وهذا غير سويا} من ليال {ثلث أسلم
ًا} أيِ {إل وأيامهسسا الثلث الليسسالي هسسذه في الناس يكلم إشسسارة, رمسسز
َءية هذه في قال ولهذا المحسسراب} مسسن قومه على {فخرج الكريمة ال

خفيسسة إشسسارة أشسسار إليهسسم} أيِ {فسسأوحى بالولسسد فيسسه بشسسر الذيِ أيِ
هذه في به أمر فيما له موافقة وعشيا} أيِ بكرة سبحوا {أن سريعة

ًا أعماله على زيادة الثلثة اليام مجاهسسد: أوله. قال ما على لله شكر
فسسي مجاهسسد وقتسسادة. وقسسال وهسسب قال وبه أشار إليهم» أيِ «فأوحى

قسسال الرض, وكسسذا فسسي لهسسم كتسسب إليهسسم} أيِ عنسسه: {فسسأوحى رواية
السسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسديِ.

َءى َءي َءيْح َءي ِذ **  َءب ُخ َءتا ِك ْل ٍة ا ّو ُقسس ُه ِب َءنسسا ْي َءت َءم َءوآَ ْكسس ْلُح ًا ا ّي ِب ًا َءصسس َءنانس َءح َءو ّنا ّمسن *   ُد ّلس
ًة َءكا َءز َءن َءو َءكا ًا َءو ّي ِق ًا َءت َءبّر َءو ِه *   ْي َءد ِل َءوا َءلْم ِب ُكن َءو ًا َءي ّبار ًا َءج ّي َءٌم َءعِص َءسل َءو ِه *   ْي َءل َءع

َءم ْو َءد َءيسسسسسسس ِلسسسسسسس َءم ُو ْو َءيسسسسسسس َءم َءيُمسسسسسسسوُت َءو ْو َءيسسسسسسس َءعسسسسسسسُث َءو ْب ًا ُي  َءحيسسسسسسس

ًا وهذا   ًا تضمن أيض وهو به المبشر الغلم هذا وجد أنه تقديره محذوف
كسسانوا السستي التسسوارة وهسسو الكتسساب علمسسه الله السلم, وأن عليه يحيى

هسسادوا للسسذين أسسسلموا السسذين النسسبيون بهسسا بينهسسم, ويحكسسم يتدارسونها
ًا ذاك إذ سسسنه كان والحبار, وقد والربانيون بسسذكره نسسوه فلهسسذا صسسغير

بقوة} أيِ الكتاب خذ يحيى فقال: {يا والديه وعلى عليه به أنعم وبما
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ًا} أيِ الحكسسم {وآَتيناه واجتهاد وحرص بجد أيِ بقوة الكتاب تعلم صسسبي

عليسسه والكبسساب الخيسسر علسسى والقبسسال والعسسزم والجسسد والعلسسم الفهسسم
معمر: المبارك: قال بن الله عبد حدث, قال صغير وهو فيه والجتهاد

للعسسب نلعسسب, فقسسال: مسسا بنسسا زكريسسا: اذهسسب بسسن ليحيسسى الصبيان قال
ًا}. الحكسسسسسم {وآَتينسسسسساه اللسسسسسه أنسسسسسزل خلقسسسسست, فلهسسسسسذا صسسسسسبي

ًا   ًا} قال من وقوله: {وحنان عبسساس ابسسن عن طلحة أبي بن علي لدن
ًا وقتسسادة عكرمة قال عندنا, وكذا من لدنا} يقول: ورحمة من {وحنان

زكريسسا. بهسسا الله قتادة: رحم غيرنا, وزاد عليها يقدر وزاد: ل والضحاك
ًا وقال ًا من مجاهد: {وحنان عكرمة: عليه. وقال ربه من لدنا} وتعطف

ًا الحنسسان أمسسا زيسسد ابسسن عليسسه. وقسسال لسسدنا} قسسال: محبسسة مسسن {وحنانسس
ًا أبي بن عطاء فالمحبة, وقال ًا من رباح: {وحنان لدنا} قسسال: تعظيمسس

عكرمسسة سسسمع أنسسه دينسسار بن عمرو جريج: أخبرني ابن لدنا, وقال من
ًا. مسسسا أدريِ مسسسا واللسسسه قسسسال: ل أنسسسه عبسسساس ابسسسن عسسسن حنانسسس

منصسسور, سسسألت عن جرير حميد, حدثنا ابن جرير: حدثنا ابن وقال  
ًا عن جبير بن سعيد ألت من قوله: {وحنان ابسن عنهسا لدنا} فقسال: س
ًا, والظسساهر فيهسسا يجسسد فلم عباس ًا قسسوله أن السسسياق مسسن شسسيئ وحنانسس

ًا} أيِ الحكم {وآَتيناه قوله على معطوف ًا الحكسسم وآَتينسساه صبي وحنانسس
شسسفقة فسسي المحبسسة هسسو وزكاة, فالحنسسان حنان ذا وجعلناه وزكاة, أيِ
علسسى المسسرأة وحنت ولدها على الناقة العرب: حنت تقول وميل, كما

ّنة, وحن من حنة المرأة سميت زوجها, ومنه َءح وطنسسه, إلسسى الرجسسل ال
الشسسسسسساعر: قسسسسسسال والرحمسسسسسسة, كمسسسسسسا التعطسسسسسسف ومنسسسسسسه
مقسسسسسال مقسسسسسام لكسسسسسل المليكفسسسسسإن هسسسسسداك علسسسسسّي تحنسسسسسن

اللسسه رسسسول أن عنه الله رضي أنس عن أحمد للمام المسند وفي  
سسسنة: يسسا ألسسف يناديِ النار في رجل «يبقى قال وسلم عليه الله صلى
بذاتها, لغة ذلك في ورد ما يجعل من يثنى, ومنهم منان» وقد يا حنان

:طرفسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة قسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسال كمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا
بعسسض مسسن أهسسون الشسسر بعسسض بعضسسناحنانيك فاسسستبق أفنيت منذر أبا
ًا, فالزكاة على وقوله: {وزكاة} معطوف   الدنس من الطهارة وحنان

َءثام الضسسحاك الصسسالح, وقسسال العمل قتادة: الزكاة والذنوب, وقال وال
عبسساس ابسسن عسسن العسسوفي الزكسسي. وقسسال الصسسالح جريج: العمل وابن

ًا} ذا {وزكاة} قال: بركة, {وكان بسسذنب. وقسسوله يهسسّم فلسسم طهسسر تقي
ًا ًا يكن ولم بوالديه {وبر ًا} لما جبار لربه, وأنه طاعته تعالى ذكر عصي
بهمسسا, وبسسره لوالسسديه طسساعته بذكر وتقى, عطف وزكاة رحمة ذا خلقه

ً عقوقهما ومجانبته ًا قول ًا, ولهسسذا وفعلً, أمسسر يكسسن قسسال: {ولسسم ونهيسس
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ًا ًا} ثم جبار ذلسسك علسسى لسسه جسسزاء الجميلة الوصاف هذه بعد قال عصي

ًا}أيِ يبعث ويوم يموت ويوم ولد يوم عليه {وسلم فسسي المسسان له حي
المسسرء يكسسون مسسا عيينة: أوحش بن سفيان الحوال. وقال الثلثة هذه
ًا نفسه فيرى يولد مواطن: يوم ثلثة في فيسسه, ويسسوم كسسان ممسسا خارج

ًا فيرى يموت فسسي نفسسسه فيسسرى يبعسسث عسساينهم, ويسسوم يكسسن لسسم قومسس
بالسسسلم فخّصسسه زكريا بن يحيى فيها الله عظيم, قال: فأكرم محشر

ًا} يبعسسث ويسسوم يمسسوت ويسسوم ولسسد يوم عليه عليه, فقال: {وسلم حيسس
الفضسسل بسسن صدقة عن المروزيِ منصور بن أحمد عن جرير ابن رواه

عنسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه.
ًا في قتادة عن معمر الرزاق: أخبرنا عبد وقال   ًا} قوله: {جبار عصي

عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسول قال: قال يذكر المسيب ابن قال: كان
بسسن يحيسسى إل ذنسسب ذا إل القيامسسة يسسوم اللسسه يلقسسى أحد من «ما وسلم

بسسن محمسسد بامرأة, مرسل, وقسسال هم ول أذنب قتادة: ما زكريا» قال
ابسن المسسسيب, حسسدثني بسسن سسعيد عسسن سسعيد بسن يحيسى عن إسحاق
يسسأتي آَدم بني قال: «كل وسلم عليه الله صلى النبي سمع أنه العاص

هسسذا إسسسحاق بسسن زكريا بن يحيى من كان ما ذنب, إل وله القيامة يوم
أحمسسد: المسسام أعلسسم. وقسسال الحسسديث, فسسالله هسسذا عنعن مدلس, وقد

مهسسران بسسن يوسسسف عن زيد بن علي حماد, أخبرنا عفان, حدثنا حدثنا
مسسن قسسال: «مسسا وسسسلم عليه الله صلى الله رسول أن عباس ابن عن
َءم ولد من أحد زكريسسا بسسن يحيسسى بخطيئسسة, ليسسس هم أو أخطأ وقد إل آَد
ًا مسستى» وهسسذا بسسن يسسونس مسسن خيسسر أنسسا يقول أن لحد ينبغي وما أيضسس

أعلسسم. كسسثيرة, واللسسه منكرات له جدعان بن زيد بن علي ضعيف, لن
يحيسسى قسسال: إن الحسسسن أن قتسسادة عسسن عروبسسة أبسسي بسسن سسسعيد وقال

خيسسر أنت لي عيسى: استغفر له التقيا, فقال السلم عليهما وعيسى
َءخر: استغفر له مني, فقال عيسسسى: لسسه منسسي, فقسسال خيسسر أنت لي ال

واللسسه فعسسرف عليسسك اللسسه نفسسسي, وسسسلم على سلمت مني خير أنت
فضسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسلهما.

ُكسسْر ْذ َءوا َءتسساِب ِفسسي **  ِك ْل َءم ا َءيسس ِذ َءمْر َءذْت ِإ َءبسس َءت َءهسسا ِمسسْن ان ِل ْه ًا َءأ َءكانسس ًا َءم ِقي * َءشسسْر
َءذْت َءخ ّت ِهم ِمن َءفا ِن ًا ُدو َءجاب َءنآ ِح ْل َءس َءأْر َءهآ َءف ْي َءل َءنا ِإ َءح َءل ُرو ّث َءم َءت َءها َءف ًا َءل َءشسسر ًا َءب ّي ِو َءسسس
َءلْت َءقا َءي *   ّن ُذ ِإ ُعو َءمـَِن َءأ َءك ِبالّرْح َءت ِإن ِمن ًا ُكن ّي ِق َءل*   َءت َءمآ َءقا ّن ْا ِإ َءن َءرُسوُل َءأ

ّبِك َءب َءر َءه َءِ ًا َءلِك ل َءم ًا ُغل ّي ِك َءلْت َءز َءقا َءى *   ّن ُكوُن َءأ َءٌم ِلي َءي َءلسسْم ُغل ِني َءو َءسْسسس َءيْم
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َءشٌر َءلْم َءب ًا َءأُك َءو ّي ِغ َءل َءب َءقا َءك *   ِل َءذ َءل َءك َءك َءقا ّب َءو َءر َءلسسّي ُهسس ّيسسٌن َءع َءلسسُه َءه َءع َءنْج ِل َءيسسًة َءو آَ

ّنسسسسسسسساِس ْل َءمسسسسسسسسًة ّل َءرْح ّنسسسسسسسسا َءو َءن ّم َءكسسسسسسسسا ًا َءو ًا َءأْمسسسسسسسسر ّي ْقِضسسسسسسسس  ّم
حسسال فسسي منسسه أوجسسد السلم, وأنه عليه زكريا قصة تعالى ذكر لما  

ًا زوجته وعقم كبره ًا ولد ًا زكي ًا, عطف طاهر مريسسم قصسسة بذكر مبارك
بيسسن أب, فسسإن غيسسر مسسن منها السلم عليهما عيسى ولدها إيجاده في

وههنا, وفي عمران آَل في ذكرهما ومشابهة, ولهذا مناسبة القصتين
المعنى, ليسسدل في بينهما ما لتقارب القصتين بين يقرن النبياء سورة
قسسادر, فقسسال يشسساء مسسا على سلطانه, وأنه وعظمة قدرته على عباده

داود سسسللة مسسن عمسسران بنسست مريم مريم} وهي الكتاب في {واذكر
ذكر إسرائيل, وقد بني في طيب طاهر بيت من السلم. وكانت عليه
نسسذرتها عمسسران, وأنهسسا آَل سسسورة فسسي لهسسا أمها ولدة قصة تعالى الله

بسسذلك يتقربسسون المقسسدس, وكسسانوا بيسست مسسسجد تخسسدم محسسررة, أيِ
ًا وأنبتهسسا حسسسن بقبسسول ربها {فتقبلها ًا} ونشسسأت نباتسس بنسسي فسسي حسسسن

الناسسسسكات العابسسسدات إحسسسدى عظيمسسسة, فكسسسانت نشسسسأة إسسسسرائيل
كفالسسة فسسي والسسدؤوب, وكسسانت والتبتل العظيمة بالعبادة المشهورات

يرجعسسون السسذيِ ذاك, وعظيمهم إذ إسرائيل بني نبي زكريا أختها زوج
{كلمسسا بهسسره مسسا الهائلة الكرامات من زكريا لها دينهم, ورأى في إليه

ًا عندها وجد المحراب زكريا عليها دخل هسسذا لك أنى مريم يا قال رزق
أنه حساب} فذكر بغير يشاء من يرزق الله إن الله عند من هو قالت
الشتاء, كما في الصيف الصيف, وثمر في الشتاء ثمر عندها يجد كان

الحكمسسة ولسسه تعسسالى اللسسه أراد عمران, فلمسسا آَل سورة في بيانه تقدم
أحسسد السلم عليه عيسى ورسوله عبده منها يوجد البالغة, أن والحجة
ًا أهلهسسا مسسن {انتبسسذت العظسسام الخمسسسة العسسزم أولسسي الرسسسل مكانسس

ًا} أيِ المسسسجد شسسرق إلسسى عنهسسم, وذهبسست وتنحسست اعسستزلتهم شسسرقي
ذلسسسك. لغيسسسر أصسسسابها, وقيسسسل لحيسسسض السسسسديِ المقسسسدس. وقسسسال

عبسساس ابسسن عسسن أبيه عن ظبيان أبي بن قابوس عن كدينة أبو قال  
إليسسه, ومسسا والحسسج البيت إلى الصلة عليهم كتب الكتاب أهل قال: إن
ًا أهلهسسا من ربك: {فانتبذت قيل إل عنه صرفهم ًا} قسسال: مكانسس شسسرقي
ًا مريم خرجت ًا, فصلوا مكان أبي ابن الشمس, رواه مطلع قبل شرقي

ًا: حسسدثنا جريسسر ابن وقال. جرير وابن حاتم شسساهين, بسسن إسسسحاق أيضسس
قسسال: إنسسي عباس ابن عامر, عن عن داود عن الله عبد بن خالد حدثنا
اللسسه لقسسول قبلة المشرق النصارى اتخذت شيء ليِ الله خلق لعلم

ًا أهلها من تعالى: {فانتبذت ًا} واتخذوا مكان قبلة. عيسى ميلد شرقي
ًا قتادة وقال ًا {مكان ًا} شرقي ًا, وقال شاسع إسسسحاق: بن محمد منتحي
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ً لهسسا البكسسالي: اتخسسذت نسسوف الماء. وقال لتستقي بقلتها ذهبت منسسزل

.أعلسسسسسسسسسسسسسسسسم فيسسسسسسسسسسسسسسسسه, فسسسسسسسسسسسسسسسسالله تتعبسسسسسسسسسسسسسسسسد
ًا} أيِ دونهم من وقوله: {فاتخذت   وتسسوارت, منهسسم اسسستترت حجاب

ًا لها {فتمثل السلم عليه جبريل إليها تعالى الله فأرسل ًا} بشر سسسوي
وابسسن وقتسسادة والضحاك مجاهد كامل. قال تام إنسان صورة على أيِ

روحنا} يعني إليها قوله: {فأرسلنا في والسديِ منبه بن ووهب جريج
تعسسالى القرآَن, فإنه ظاهر هو قالوه الذيِ السلم, وهذا عليه جبرائيل

َءية في قال قد لتكسسون قلبسك علسى الميسسن السروح به الخرى: {نزل ال
أبسسي عسسن أنسسس بسسن الربيع عن الرازيِ جعفر أبو المنذرين} وقال من

جملسسة من السلم عليه عيسى روح قال: إن كعب بن أبي عن العالية
السسذيِ السسسلم, وهسسو عليه آَدم زمان في العهد عليها أخذ التي الرواح

ًا لها تمثل ًا, أيِ بشر خاطبهسسا, وحسسل السسذيِ عيسى, فحملسست روح سوي
إنسسي {قالت إسرائيلي وكأنه والنكارة الغرابة غاية في فيها, وهذا في

ًا} أيِ كنت إن منك بالرحمن أعوذ صسسورة فسسي الملك لها تبدى لما تقي
وظنسست حجسساب, خسسافته قومها وبين وبينها منفرد مكان في وهي بشر
كنسست إن منسسك بسسالرحمن أعسسوذ نفسها, فقالت: {إني على يريدها أنه

ًا} أيِ ًا الله تخاف كنت إن تقي فسسي المشسسروع هسسو وهذا بالله له تذكير
ً فالسسسهل, فخسسوفته بالسسسهل يكسسون أن السسدفع وجسسل. عسسز بسسالله أول

قال: قال عاصم عن بكر أبو كريب, حدثنا أبو جرير: حدثني ابن قال  
حيسسن نهيسسة ذو التقسسي أن علمسست مريم, فقال: قد قصة وذكر وائل أبو

ًا كنت إن منك بالرحمن أعوذ قالت: {إني رسسسول أنسسا إنمسسا * قال تقي
ًا الملسك لها فقال ربك} أيِ ا مجيبس ً له مسن عنسدها حصسل لمسا ومسزيل

بعثنسسي أيِ ربسسك رسسسول ولكنسسي تظنين مما لست نفسها على الخوف
ًا جبريسسل انتفسسض الرحمسسن ذكرت لما إنها إليك, ويقال الله وعسساد فرقسس
ًا لك ليهب ربك رسول أنا {إنما وقال هيئته إلى ًا} هكذا غلم قسسرأ زكي
َءخسسرون القراء, وقرأ مشهوريِ أحد العلء بن عمرو أبو لسسك {لهسسب ال

ًا ًا} وكل غلمسس صسسحيح, وكسسل ومعنسسى حسسسن وجسسه لسسه القرائسستين زكيسس
مسسن مريسسم فتعجبسست غلم} أيِ لي يكون أنى {قالت الخرى تستلزم

الغلم هسسذا يوجسسد صفة أيِ على أيِ ؟ غلم لي يكون وقالت: كيف هذا
قسسالت: {ولسسم الفجور, ولهذا مني يتصور زوج, ول بذات مني, ولست

فسسي جسساء الزانيسسة, ولهسسذا هسسي بغيسسا} والبغسسي أك ولسسم بشر يمسسني
هيسسن} أيِ علي هو ربك قال كذلك {قال البغي مهر عن نهي الحديث

ًا الملك لها فقال سسسيوجد إنسسه قسسال قسسد اللسسه سسسألت: إن عما لها مجيب
ًا منك مسسا على فاحشة, فإنه منك توجد بعل, ول لك يكن لم وإن غلم
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للناس وعلمة دللة للناس} أيِ آَية قال: {ولنجعله قادر, ولهذا يشاء
آَدم أبسساهم خلقهسسم, فخلسسق فسسي نوع الذيِ وخالقهم بارئهم قدرة على
الذريسسة بقية أنثى, وخلق بل ذكر من حواء وخلق أنثى ول ذكر غير من
ذكسسر, فتمسست بل أنسسثى مسسن أوجسسده عيسسسى, فسسإنه إل وأنسسثى ذكسسر مسسن

إلسسه فل سسسلطانه وعظيسسم قسسدرته كمسسال على الدالة الرباعية القسمة
سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسواه. رب ول غيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسره

ًا الله من رحمة الغلم هذا ونجعل منا} أيِ وقوله: {ورحمة   من ونبي
َءيسة في تعالى قال وتوحيده, كما تعالى الله عبادة إلى النبياء, يدعو ال
اسسسمه منه بكلمة يبشرك الله إن مريم يا الملئكة قالت الخرى: {إذ

ًا مريم ابن عيسى المسيح َءخسسرة السسدنيا فسسي وجيه المقربيسسن ومسسن وال
ً المهد في الناس ويكلم عبسسادة إلسسى يسسدعو الصالحين} أيِ ومن وكهل

عبسسد أبسسي, حسسدثنا حسساتم: حسسدثنا أبسسي ابسسن وكهولته, قال مهده في ربه
الكسسوفي الحسسارث بسسن العلء مروان, حسسدثنا إبراهيم, حدثنا بن الرحيم

حسسدثني خلسسوت إذا السلم: كنسست عليها مريم مجاهد: قال: قالت عن
بطنسي فسي سسبح الناس مع كنت بطني, وإذا في وهو وكلمني عيسى

.وكسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسبر
ًا وقوله: {وكان   ًا} يحتمل أمر جبريسسل كلم تمسسام من هذا أن مقضي

وقسسدرته اللسسه)تعسسالى علسسم فسسي مقسسدر أمسسر هسسذا أن لمريسسم, يخبرهسسا
صسسلى محمسسد لرسوله تعالى الله خبر من يكون أن ومشيئته, ويحتمل

تعسسالى: قسسال فرجها, كما في النفخ عن بهذا كنى وأنه وسلم عليه الله
روحنسسا} مسسن فيسه فنفخنسسا فرجهسسا أحصسسنت الستي عمران ابنة {ومريم

بسسن محمد روحنا} قال من فيها فنفخنا فرجها أحصنت وقال: {والتي
ًا إسحاق: {وكان ًا} أيِ أمر فليسسس هسسذا علسسى عسسزم قد الله إن مقضي

ًا هذا بد, واختار منه غيره, واللسسه يحك ولم تفسيره في جرير ابن أيض
أعلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم.

ْتُه َءل َءم َءح َءف َءذْت **  َءب َءت ْن ِه َءفا ًا ِب َءكانسس ًا َءم ّي َءهسسا َءقِصسس َءء َءجآ َءأ َءف َءخسساُض *   َءم ْل َءى ا َءلسس ْذِع ِإ ِجسس
ِة َءلسسس ّنْخ َءلْت ال ِنسسسي َءقسسسا َءت ْي َءل َءل ِمسسسّت َءي ْبسسس َءذا َءق ُكنسسسُت َءهـَسسس ًا َءو ًا َءنْسسسسي ّي  ّمنِسسسس

ًا تعالى يقول   تعالى الله عن جبريل لها قال لما أنها مريم عن مخبر
علمسساء من واحد غير تعالى, فذكر الله لقضاء استسلمت قال, أنها ما

جيسسب فسسي نفسسخ ذلك عند السلم عليه جبرائيل وهو الملك أن السلف
الله بإذن بالولد فحملت الفرج في ولجت حتى النفخة درعها, فنزلت

ًا, ولم ضاقت به حملت تعالى, فلما للناس, فإنهسسا تقول ماذا تدر ذرع
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سسرها أفشست أنهسا به, غيسر تخبرهم فيما يصدقونها ل الناس أن تعلم

كسسان السسسلم عليسسه زكريا أن زكريا, وذلك امرأة لختها أمرها وذكرت
عليهسسا امرأتسسه, فسسدخلت ذلك, فحملت إلى فأجيب الولد الله سأل قد

؟ حبلسسى أنسسي مريسسم يا وقالت: أشعرت فاعتنقتها إليها مريم, فقامت
ًا علمت مريم: وهل لها فقالت ومسسا شأنها لها حبلى, وذكرت أني أيض

بعد زكريا امرأة كانت وتصديق, ثم إيمان بيت خبرها, وكانوا من كان
بطسسن فسسي للسسذيِ يسسسجد بطنهسسا فسسي السسذيِ تجد مريم واجهت إذا ذلك

عنسسد ملتهسسم فسسي كسسان السسسجود لسسه, فسسإن ويخضسسع يعظمسسه مريم, أيِ
ًا, كما السلم اللسه أمسر وإخسوته, وكمسسا أبسواه ليوسسف سسجد مشروع

َءدم يسجدوا أن الملئكة هسسذه ملتنسسا فسسي حسسرم السسسلم, ولكسسن عليه ل
ً تعسسسسسسسسسسسسسسسسالى. السسسسسسسسسسسسسسسسرب جلل لتعظيسسسسسسسسسسسسسسسسم تكميل

ُقرىء الحسين بن علي حاتم: حدثنا أبي ابن قال   الحارث على قال: 
قال: قال القاسم بن الرحمن عبد أخبرنا أسمع, قال وأنا مسكين بن

عليهمسسا زكريسسا بن ويحيى مريم بن عيسى أن الله: بلغني رحمه مالك
ًا حملهما خالة, وكان ابنا السلم ًا, فبلغني جميع قالت يحيى أم أن مع
مالسسك: بطنسسك. قسسال فسسي لما يسجد بطني في ما أن أرى إني: لمريم

المسسوتى يحيسسي جعلسسه الله السلم, لن عليه عيسى لتفضيل ذلك أرى
عيسى حمل مدة في المفسرون اختلف والبرص, ثم الكمه ويبرىء

أشسسهر. تسسسعة بسسه حملسست أنهسسا الجمهور عن السلم, فالمشهور عليه
أشسسهر. الثمانيسسة ولد يعيش ل أشهر, قال: ولهذا عكرمة: ثمانية وقال
الثقفسي, اللسه عبسد بسن عثمسان بسن المغيسرة جريج: أخبرني ابن وقال
حملسست أن إل يكسسن قسسال: لسسم مريسسم حمل عن وسئل عباس ابن سمع

تعالى: {فحملتسسه قوله ظاهر من مأخوذ غريب, وكأنه فوضعت, وهذا
ًا به فانتبذت النخلسسة} فالفسساء جسسذع إلسسى المخاض قصيا, فأجاءها مكان

تعسسالى: بحسسسبه, كقسسوله شسسيء كسسل تعقيسسب للتعقيب, لكن كانت وإن
قسسرار فسسي نطفسسة جعلناه ثم طين من سللة من النسان خلقنا {ولقد
المضسسغة فخلقنسسا مضسسغة العلقسسة فخلقنسسا علقة النطفة خلقنا ثم مكين

بحسسسسسسسسسسبها. للتعقيسسسسسسسسسب الفسسسسسسسسساء عظامسسسسسسسسسا} فهسسسسسسسسسذه
ًا, وقسسال أربعيسسن صسسفتين كسسل بيسسن أن الصحيحين في ثبت وقد   يومسس

مخضرة} الرض فتصبح ماء السماء من أنزل الله أن تر تعالى: {ألم
كمسسا بسسه حملسست أنهسسا قسسدير شسسيء كسسل على الظاهر, والله فالمشهور

عليها, وكسسان الحمل مخايل ظهرت لما بأولدهن. ولهذا النساء تحمل
المقسسدس البيت معها يخدم قراباتها من صالح رجل المسجد في معها
ك وكسبره, أنكسر بطنهسا ثقسل رأى النجار, فلما يوسف له يقال مسن ذل
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وعبادتهسسا, ثسسم ودينهسسا ونزاهتهسسا براءتهسسا مسسن يعلم ما صرفه أمرها, ثم

صسرفه يسستطيع ل فكسسره فسي يجسسوس أمرها فيه, فجعل هي ما تأمل
مريم فقال: يا القول في لها عرض أن على نفسه نفسه, فحمل عن
يكسسون قال: هل ؟ هو علي. قالت: وما تعجلي فل أمر عن سائلك إني
ولسسد يكون بذر. وهل غير من زرع يكون حب, وهل غير من شجر قط

إليسسسسه. أشسسسسار مسسسسا فقسسسسالت: نعسسسسم, وفهمسسسست ؟ أب غيسسسسر مسسسسن
الله بذر, فإن غير من وزرع حب غير من شجر يكون قولك: هل أما  

بسسذر, وهسسل ول حسسب غيسسر مسسن خلقهما ما أول والزرع الشجر خلق قد
ول أب غيسسر مسسن آَدم خلسسق قد تعالى الله فإن ؟ أب غير من ولد يكون

قومهسسا مسسن مريسسم استشسسعرت حالهسسا, ولمسسا لهسسا وسسسلم أم, فصسسدقها
ًا منهم بالريبة, انتبذت اتهامها ًا, أيِ مكان ًا قصي ًا منهم قاصي عنهسسم بعيد

.يروهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا ول تراهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم لئل
ورجعسست, قلتهسسا وملت بسسه حملسست إسسسحاق: فلمسسا بسسن محمسسد قال  

الوصب من الولد على الحامل يصيب ما وأصابها الدم عنها استمسك
مسسا بيسست أهسسل على دخل فما لسانها فطر اللون, حتى وتغير والتوحم

فقسسالوا: إنمسسا إسسسرائيل بنسسي فسسي الحديث زكريا, وشاع آَل على دخل
النسساس من غيره, وتوارت الكنيسة في معها يكن ولم يوسف صاحبها
ًا, فل دونهم من واتخذت تسسراه. وقسسوله: {فأجاءهسسا ول أحد يراها حجاب
جسذع إلسى الطلسق وألجأهسا فاضسطرها النخلة} أيِ جذع إلى المخاض

السسسديِ: فيه, فقسسال اختلفوا إليه, وقد تنحت الذيِ المكان في النخلة
وهسسب المقدس. وقسسال بيت من فيه تصلي الذيِ محرابها شرقي كان
ضسسربها مصسسر وبلد الشسسام بيسسن كسانت هاربسسة, فلمسسا منبسسه: ذهبسست بن

بيسست مسسن أميسسال ثمانيسسة على ذلك وهب: كان عن رواية الطلق. وفي
فسسي تقسسدم لحسسم, قلسست: وقسسد بيسست لهسسا يقال هناك قرية في المقدس
عنسسه, اللسسه رضسسي أنسسس عسسن النسسسائي روايسسة مسسن السسسراء أحسساديث
لله لحم, فا ببيت ذلك أن عنه الله رضي أوس بن شداد عن والبيهقي

بعسسض, ول عسسن بعضسسهم النسساس تلقسساه السسذيِ المشهور هو أعلم, وهذا
بسسه ورد النسساس, وقسسد تلقسساه لحسسم, وقسسد بسسبيت أنسسه النصارى فيه تشك

صسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسح. إن الحسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسديث
ًا تعالى وقوله   ًا وكنت هذا قبل مت ليتني يا عنها: {قالت إخبار نسي

ًا} فيه عرفسست الفتنسسة, فإنهسسا عنسسد الموت تمني جواز على دليل منسي
فيسسه أمرهسسا النسساس يحمسسل ل السسذيِ المولسسود بهذا وتمتحن ستبتلى أنها

عابسسدة عنسسدهم كسسانت ما خبرها, وبعد في يصدقونها السداد, ول على
مت ليتني زانية, فقالت: {يا عاهرة يظنون فيما عندهم تصبح ناسكة
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ًا الحال, {وكنت هذا قبل هذا} أيِ قبل ًا} أيِ نسي ولم أخلق لم منسي
ًا, قاله أك الحبل من تطلق وهي السديِ: قالت عباس. وقال ابن شيئ

والحزن فيه أنا الذيِ الكرب هذا قبل مت الناس: ياليتني من استحياء
ًا بعسسل, {وكنسست غيسسر من المولود بولدتي ًا} نسسسي نسسسي فسسترك منسسسي

تسسذكر, ولسسم تطلسسب لسسم وطرحسست ألقيت إذا التي الحيض كخرق طلبه
ًا قتسسادة: {وكنسست نسي. وقال فهو وترك نسي شيء كل وكذلك نسسسي

ًا} أيِ ًا منسي بسسن الربيسسع أنا. وقال من يدريِ ول يذكر ول يعرف ل شيئ
ًا أنس: {وكنت ًا} هو نسي ًا أكن زيد: لم ابن السقط. وقال منسي شيئ

عنسسد إل المسسوت تمني عن النهي على الدالة الحاديث قدمنا قط, وقد
ًا قسسسوله: {تسسسوفني عنسسسد الفتنسسسة بالصسسسالحين}. وألحقنسسسي مسسسسلم

َءها َءدا َءنا َءف َءهآ ِمن **  ِت ّ َءتْح ِني َءأل َءز ْد َءتْح َءل َءق َءع ّبسسِك َءج َءتسسِك َءر ًا َءتْح ّي ِر َءى َءسسس ُهسسّز َءو   *
ْيِك َءل ْذِع ِإ ِة ِبِج َءل ّنْخ ِقْط ال َءسا ْيِك ُت َءل ًا َءع َءطب ًا ُر ّي ِن ِلي َءج ُك َءف ِبي *   َءر َءقسسّريِ َءواْشسس َءو
ًا ْين ِإّما َءع ِيّن َءف َءر َءن َءت ِر ِم َءش َءب ًا ال َءحد َءي َءأ ِل ُقسسو ّنسسي َءف َءذْرُت ِإ َءمـَسسِن َءنسس ًا ِللّرْح ْوم َءصسس

َءلسسسسسسسسسسسسسسسسْن َءم َءف ّلسسسسسسسسسسسسسسسس َءك َءم ُأ ْو َءيسسسسسسسسسسسسسسسس ْل ًا ا ّي  ِإنِسسسسسسسسسسسسسسسسس
َءخرون: {من تحتها, وقرأ الذيِ تحتها} بمعنى بعضهم: {من قرأ   ال

مسسن بسذلك المراد في المفسرون جر, واختلف حرف أنه تحتها} على
تحتهسسا} مسسن {فناداهسسا عبسساس ابسسن عسسن وغيسسره العسسوفي فقسسال ؟ هسسو

بسسن سسسعيد قسسال قومهسسا, وكسسذا به أتت حتى عيسى يتكلم جبريل, ولم
الملسسك وقتسسادة: إنسسه والسسسديِ ميمسسون بسسن وعمسسرو والضسسحاك جسسبير

السسواديِ. وقسسال أسسسفل مسسن ناداهسسا والسلم, أيِ الصلة عليه جبرائيل
عبسسد قسسال مريسسم, وكسسذا بن تحتها} قال: عيسى من مجاهد: {فناداها

إحسسدى ابنهسسا, وهسسو الحسن: هو قال: قال قتادة عن معمر عن الرزاق
يقسسول: اللسسه تسسسمع لم ابنها, قال: أو أنه جبير بن سعيد عن الروايتين

تفسسسيره. فسسي جريسسر وابسسن زيسسد ابسسن إليسسه} واختسساره {فأشسسارت
ً ناداها تحزني} أيِ ل وقوله: {أن   ربسسك جعسسل {قسسد تحزنسسي ل قائل

السسبراء عسسن إسسسحاق أبي عن وشعبة الثوريِ سفيان سريا} قال تحتك
علسسي قال سريا} قال: الجدول, وكذا تحتك ربك جعل {قد عازب بن
بسسن عمسسرو قسسال النهسسر, وبسسه عبسساس: السسسريِ ابسسن عن طلحة أبي بن

بالسسسريانية. وقسسال النهسسر مجاهسسد: هسسو منه. وقسسال تشرب نهر ميمون
الضسسحاك: هسسو بالنبطيسسة. وقسسال الصغير النهر جبير: السريِ بن سعيد
الصسسغير. النهسسر النخعسسي: هسسو إبراهيسسم بالسريانية. وقال الصغير النهر
منبسسه: بسسن وهسسب الحجسساز, وقسسال أهسسل بلغسسة الجسسدول قتادة: هو وقال
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ابسسن القول هذا النهر, واختار السديِ: هو الماء. وقال ربيع هو السريِ

جريسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسر.
شعيب أبو الطبراني: حدثنا مرفوع, فقال حديث ذلك في ورد وقد  

نهيسسك, بسسن أيسسوب البسسابلي, حسسدثنا اللسسه عبسسد بسسن يحيى الحراني, حدثنا
يقسسول: عمسسر ابسسن يقسسول, سسسمعت عبسساس ابسسن مولى عكرمة سمعت
السسذيِ السسسريِ يقسسول: «إن وسلم عليه الله صلى الله رسول سمعت

لتشسسرب الله أخرجه سريا} نهر تحتك ربك جعل {قد لمريم الله قال
ًا غريب حديث منه» وهذا هسسو هذا نهيك بن الوجه. وأيوب هذا من جد

زرعسسة: منكسسر أبسو السرازيِ: ضسعيف. وقسال حاتم أبو فيه الحبلى, قال
آَخسسرون الحسسديث. وقسسال الزديِ: مسستروك الفتسسح أبسسو الحسسديث. وقسسال

بسسن والربيسسع الحسسسن قسسال السسسلم, وبسسه عليه عيسى بالسريِ المراد
قتسسادة, عسسن الروايسستين إحسسدى جعفسسر, وهسسو بسسن عبسساد بن ومحمد أنس

قسسال أظهسسر. ولهسسذا الول والقول أسلم بن زيد بن الرحمن عبد وقول
النخلة. قيسسل: بجذع إليك وخذيِ النخلة} أيِ بجذع إليك بعده: {وهزيِ

مجاهسسد: كسسانت عبسساس. وقيسسل: مثمسسرة. قسسال ابسسن يابسة, قاله كانت
صسسرفانة, العمسسى: كسسانت نفيسسع داود أبسسي عسسن الثسسوريِ عجوة. وقسسال

وهسسب ثمرها, قسساله إبان في تكن لم شجرة, ولكن كانت أنها والظاهر
ًا عنسسدها جعسسل بسسأن بسسذلك عليهسسا امتسسن منبه, ولهذا بن ًا طعامسس وشسسراب

ًا عليك فقال: {تساقط ًا رطب ًا} أيِ وقسسريِ واشسسربي * فكلي جنب عينسس
ًا, ولهذا طيبي للنفسسساء خيسسر شيء من ميمون: ما بن عمرو قال نفس

َءيسسسسسة هسسسسسذه تل والرطسسسسسب, ثسسسسسم التمسسسسسر مسسسسسن الكريمسسسسسة. ال
شسسيبان, حسدثنا الحسين, حسدثنا بن علي حاتم: حدثنا أبي ابن وقال  

الوزاعسسي عمسسرو بسسن الرحمسسن عبسسد التميمي, حدثنا سعيد بن مسرور
اللسسه رسسسول قسسال: قسسال طسسالب أبي بن علي رويم, عن بن عروة عن

مسسن خلقسست النخلسسة, فإنهسسا عمتكسسم وسسسلم: «أكرمسسوا عليه الله صلى
يلقح شيء الشجر من السلم, وليس عليه آَدم منه خلق الذيِ الطين

نسسساءكم وسسسلم: «أطعمسسوا عليه الله صلى الله رسول غيرها» وقال
شسسجرة الشسسجر مسسن فتمسسر, وليسسس رطب يكن لم الرطب, فإن الولد
حديث عمران» هذا بنت مريم تحتها نزلت شجرة من الله على أكرم
ًا منكر {تسسساقط} بعضسهم بسه. وقسسرأ شسيبان عسن يعلى أبو ورواه جد

ُتْسسسقط نهيسسك أبسسو بتخفيفهسسا. وقسسرأ السين, وآَخسسرون بتشديد عليسسك {
ًا ًا} وروى رطب َءقُط} أيِ قرأهسسا أنسسه السسبراء عسسن إسسسحاق أبو جني َءيّسسسا }

متقسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسارب. الجسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسذع, والكسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسل
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ًا} أيِ البشسسر مسسن تريسسن وقوله: {فإما   أحسسد مسسن رأيسست مهمسسا أحسسد

ًا للرحمن نذرت إني {فقولي ًا} المسسراد اليسسوم أكلسسم فلسسن صوم إنسسسي
لئل اللفظسسي القسسول بسسه المسسراد أن بسسذلك, ل إليسسه الشارة القول بهذا

ًا} قال اليوم أكلم {فلن ينافي قسسوله: {إنسسي فسسي مالك بن أنس إنسي
ًا, وكذا للرحمن نذرت ًا} قال: صمت والضسسحاك, عبسساس ابن قال صوم
ة وفسي ًا عسن رواي ًا, وكسذا أنسس: صسوم وغيرهمسا, قتسادة قسال وصسمت

الطعسسام عليهسسم يحسسرم شسسريعتهم فسسي صسساموا إذا كسسانوا أنهسسم والمراد
زيسد. وقسال بسن الرحمسن وعبد وقتادة السديِ ذلك على والكلم, نص

فسلم رجلن مسعود, فجاء ابن عند قال: كنت حارثة عن إسحاق أبو
َءخر, فقال: ما يسلم ولم أحدهما ل أن أصحابه: حلسسف قال ؟ شأنك ال

وسسسلم النسساس مسسسعود: كلسسم بسسن اللسسه عبسسد اليوم, فقال الناس يكلم
ًا أن علمت امرأة تلك عليهم, فإن غيسر مسن حملت أنها يصدقها ل أحد
ًا السسلم, ليكسون عليهسا مريسم بذلك زوج, يعني سسسئلت. إذا لهسا عسذر

زيد: بن الرحمن عبد الله. وقال رحمها جرير وابن حاتم أبي ابن رواه
وأنسست أحسسزن ل تحزنسسي} قسسالت: وكيسسف لمريسسم: {ل عيسسسى قال لما

ليتني يا ؟ الناس عند عذريِ شيء أيِ ؟ مملوكة ول زوج ذات معي, ل
ًا وكنت هذا قبل مت ًا, قسسال نسي الكلم أكفيسسك عيسسسى: أنسسا لهسسا منسي

ًا البشر من ترين {فإما ًا للرحمسسن نسسذرت إني فقولي أحد فلسسن صسسوم
ًا} قسسال اليوم أكلم قسسال لمسسه, وكسسذا عيسسسى كلم مسسن كلسه هسسذا إنسي

وهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسب.

َءتْت َءأ َءف ِه **  َءها ِب َءم ْو ُلُه َءق ْا َءتْحِم ُلو َءيُم َءقا َءمْر ْد َءي َءق ْئِت َءل ًا ِج ْيئ ًا َءشس ّيس ِر َءت َءف ُأْخ َءيس   *
َءن َءن َءما َءهاُرو ُبوِك َءكا َءأ َءأ َءر ٍء اْم ْو َءما َءس َءنْت َءو ًا ُأّمسسِك َءكا ّيسس ِغ َءرْت َءب َءشسسا َءأ َءف ِه *   ْيسس َءل ِإ

ْا ُلو َءف َءقا ْي ّلُم َءك َءك َءن َءمن ُن ِد ِفي َءكا ْه َءم ْل ًا ا ّي ِب َءل َءص َءقا ّني *   ُد ِإ ْبسس ِه َءع ّلسس َءي ال ِن َءتسسا آَ
َءب َءتا ِك ْل ِني ا َءل َءع َءج ًا َءو ّي ِب ِني َءن َءل َءع َءج َءو ًا *   َءرك َءبا َءن ُم ْي ِني ُكنُت َءما َءأ َءصا ْو َءأ ِة َءو َء ِبالّصسسل
ِة َءكا ًا ُدْمسُت َءما َءوالّز ّيس ًا َءح َءبسّر َءو ِتي *   َءد ِلس َءوا ْم ِب َءل ِنسي َءو ْل َءع ًا َءيْج ّبسار ًا َءج ّي ِق * َءشس

َءُم َءلسسسّي َءوالّسسسسل َءم َءع ْو ْدّت َءيسسس ِلسسس َءم ُو ْو َءيسسس َءم َءأُمسسسوُت َءو ْو َءيسسس َءعسسسُث َءو ْب ًا ُأ ّيسسس  َءح
ًا تعالى يقول   ل وأن ذلك يومها تصوم أن أمرت حين مريم عن مخبر

ًا تكلم بحجتهسسا, فسسسلمت ويقسسام أمرهسسا ستكفى البشر, فإنها من أحد
قومها به فأتت ولدها لقضائه, فأخذت واستسلمت وجل عز الله لمر

ًا, و{قسالوا واستنكروه أمرها أعظموا كذلك رأوها تحمله, فلما يسا جسد
ًا جئت لقد مريم ًا فريسسا}, أيِ شيئ ًا, قسساله أمسسر وقتسسادة مجاهسسد عظيمسس

اللسسه عبسسد أبي, حسسدثنا حاتم: حدثنا أبي ابن واحد. وقال وغير والسديِ
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ّيار, حدثنا زياد, حدثنا أبي بن عمسسران أبسسو سليمان, حدثنا بن جعفر س

طلبها, قال: وكسسانت في قومها قال: وخرج البكالي نوف عن الجوني
ًا, فلقسسوا منهسسا يحسوا فلم وشرف نبوة بيت أهل من بقسسر راعسسي شسسيئ

مسسن الليلسسة رأيسست ولكنسسي قسسال: ل ؟ نعتها وكذا كذا فتاة فقالوا: رأيت
تسسسجد الليلة قال: رأيتها ؟ رأيت قط, قالوا: وما منها أره مالم بقريِ

السسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسواديِ. هسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسذا نحسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسو
ّيار عن زياد: وأحفظ بن الله عبد قال   ًا قال: رأيت أنه س ًا نور ساطع

قعسسدت رأتهسسم مريسسم, فلمسسا لهسسم, فاسسستقبلتهم قسسال حيسسث فتوجهسسوا
مريسسم يسسا {وقسسالوا عليهسسا قسساموا حتى فجاؤوا حجرها في ابنها وحملت

ًا جئت لقد ًا شيئ ًا فريا} أمر شسسبيهة يسسا هسسارون} أيِ أخسست {يسسا عظيم
ًا} أيِ أمسسك كانت وما سوء امرأ أبوك كان {ما العبادة في هارون بغيسس

والزهادة, فكيسسف والعبادة بالصلح معروف طاهر طيب بيت من أنت
أخسست لها: {يا والسديِ: قيل طلحة أبي بن علي قال ؟ منك هذا صدر

أخسسا للتميمي: يا يقال كما نسله من موسى, وكانت أخي هارون} أيِ
فيهم كان صالح رجل إلى مضر, وقيل: نسبت أخا يا تميم, وللمضريِ

ابسن والعبسسادة, وحكسسى الزهسادة فسسي بسه تقساس هارون, فكانت اسمه
هارون. له يقال فيهم كان فاجر برجل شبهوها أنهم بعضهم عن جرير

رواه ما كله هذا من جبير, وأغرب بن سعيد عن حاتم أبي ابن ورواه  
أبسسي ابسسن الهجسسستاني, حسسدثنا الحسسسين بسسن علي حاتم: حدثنا أبي ابن

فسسي القرظسسي عسسن صسسخر أبسسو فضالة, حدثنا بن المفضل مريم, حدثنا
لبيسسه هسسارون أخسست هارون} قسسال: هسسي أخت وجل: {يا عز الله قوله

موسسسى أثسسر قصسست السستي هسسارون أخسسي موسسسى أخسست وأمسسه, وهسسي
محسسض, خطسسأ القسسول يشعرون} وهسسذا ل وهم جنب عن به {فبصرت

الرسسسل, فسسدل بعسسد بعيسى قفى أنه كتابه في ذكر قد تعالى الله فإن
ًا, وليس النبياء آَخر أنه على وسسسلمه اللسسه صلوات محمد إل بعده بعث

عنسسه الله رضي هريرة أبي عن البخاريِ صحيح في ثبت عليهما, ولهذا
بسسابن الناس أولى قال: «أنا أنه وسلم عليه الله صلى الله رسول عن

بسسن محمسسد زعم كما المر كان نبي» ولو وبينه بيني ليس أنه إل مريم
ًا يكن القرظي, لم كعب قبسسل محمد, ولكسسان سوى الرسل عن متأخر

السسسلم عليهمسسا موسسسى بعد داود أن ذكر قد الله وداود, فإن سليمان
ِل إلى تر تعالى: {ألم قوله في موسسسى بعسسد من إسرائيل بني من الم
ًا لنا ابعث لهم لنبي قالوا إذ القصسسة اللسسه} وذكسسر سبيل في نقاتل ملك

َءية, والسسذيِ داود قال: {وقتل أن إلى علسسى القرظسسي جسسرأ جالوت} ال
مسسن إسسسرائيل وبنسسي موسسسى خسسروج بعسسد التسسوراة في ما المقالة هذه
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أخسست عمسسران بنسست مريم وقومه, قال: وكانت فرعون وإغراق البحر

اللسسه يسسسبحن معها والنساء هي بالدف تضرب النبيين وهارون موسى
أن القرظسسي إسسسرائيل, فاعتقسسد بنسسي علسسى به أنعم ما على ويشكرنه

هسسذه, باسسسم هسسي شديدة, بسسل وغلطة هفوة وهذه عيسى أم هي هذه
أحمسسد: المسسام قال وصالحيهم, كما أنبيائهم بأسماء يسمون كانوا وقد

علقمسسة عن سماك عن يذكره أبي إدريس, سمعت بن الله عبد حدثنا
عليه الله صلى الله رسول قال: بعثني شعبة بن المغيرة عن وائل بن

هسسارون} أخسست {يسسا تقسسرؤون مسسا فقسسالوا: أرأيسست نجسسران إلسسى وسسسلم
لرسسسول ذلك فذكرت قال: فرجعت ؟ وكذا بكذا عيسى قبل وموسى

يتسسسمون كسسانوا أنهسسم أخسسبرتهم فقال: «أل وسلم عليه الله صلى الله
والترمسسذيِ مسسسلم بسسإخراجه قبلهسسم» انفسسرد والصسسالحين بالنبيسساء
بسسه, سسسماك عسسن أبيسسه عسسن إدريسسس بسسن الله عبد حديث من والنسائي

ابسسن حسسديث مسسن إل نعرفسسه ل غريسسب صسسحيح حسسسن الترمسسذيِ وقسسال
بن سعيد عن علية ابن حدثنا يعقوب جرير: حدثني ابن إدريس, وقال

ًا أن أنبئت قال سيرين بن محمد عن صدقة أبي قوله: {يا إن قال كعب
كذبت عائشة له فقالت قال موسى أخي بهارون هارون} ليس أخت
فهسسو قسساله وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى النبي كان إن المؤمنين أم يا قال

هسسذا وفسسي فسكتت قال سنة ستمائة بينهما أجد فإني وإل وأخبر أعلم
.نظسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسر التاريسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسخ

ًا: حدثنا جرير ابن وقال   قتادة عن سعيد يزيد, حدثنا بشر, حدثنا أيض
َءيسسة, قسسال: كسسانت أخت قوله: {يا يعرفسسون بيسست أهسسل مسسن هارون} ال
بالصسسلح يعرفسسون مسسن النسساس بالفسسساد, ومسسن يعرفسسون ول بالصسسلح

هسسارون به, وكسسان ويتوالدون بالفساد يعرفون به, وآَخرون ويتوالدون
ًا ًا مصلح هسسارون ولكنسسه موسى أخي بهارون وليس عشيرته في محبب

ًا أربعسسون مسسات يسسوم جنسسازته شسسيع أنسه لنسسا آَخر, قال: وذكر كلهسم ألفسس
كيسسف قسسالوا إليسه إسرائيل. وقوله: {فأشسسارت بني من هارون يسمى

ًا} أيِ المهسسد فسسي كسسان من نكلم أمرهسسا فسسي اسسسترابوا لمسسا إنهسسم صسسبي
ورميهسسا بقسسذفها معرضسسين قسسالوا مسسا لهسسا وقسسالوا قضسسيتها واسسستنكروا

عليسسه, الكلم صسسامتة, فأحسسالت صسسائمة ذلك يومها كانت بالفرية, وقد
أنهسسا ظسسانين بهسا متهكميسن وكلمسه, فقسسالوا خطسسابه إلى لهم وأشارت

ًا} قسسال المهسسد فسسي كسسان من نكلم {كيف بهم وتلعب بهم تزدريِ صسسبي
مسسا كلمسسوه, فقسسالوا: علسسى إليه} قالت مهران: {فأشارت بن ميمون
ًا, وقسسال المهسسد في كان من نكلم أن تأمرنا الداهية من به جاءت صسسبي

تأمرنسسا حسستى بنسسا وقالوا: لسخريتها إليه» غضبوا «أشارت لما السديِ
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كسسان مسسن نكلسسم كيسسف {قالوا زناها من علينا أشد الصبي هذا نكلم أن
ًا} أيِ المهد في وصسسغره, صباه حال في مهده في موجود هو من صبي

جنسساب نزه أن به تكلم شيء الله}, أول عبد قال: {إني ؟ يتكلم كيف
لربسسسه. العبوديسسسة لنفسسسسه الولسسسد, وأثبسسست عسسسن وبسسسرأه تعسسسالى ربسسسه

ًا} تبرئة وجعلني الكتاب وقوله: {آَتاني   من إليه نسبت مما لمه نبي
ثديه, يرتضع قالوا, كان ما لمه قالو البكالي: لما نوف الفاحشة, قال

اللسسه عبسسد {إنسسي وقسسال اليسسسر جنبسسه علسسى واتكأ فمه من الثديِ فنزع
ًا وجعلني الكتاب آَتاني ًا} وقسسال دمت ما س قوله إلى س نبي بسسن حمسساد حي
يقسسول: وهسسو منكبسسه فوق السبابة أصبعه البناني: رفع ثابت عن سلمة
َءيسسة, وقسسال وجعلنسسي الكتسساب آَتسساني اللسسه عبسسد {إني ًا} ال عكرمسسة: نبيسس

ابسسن قضسسى, وقسسال فيمسسا الكتاب يؤتيني أنه قضى الكتاب} أيِ {آَتاني
بسسن  يحيسسى المصسسفى, حسسدثنا بسسن محمسسد أبي, حسسدثنا حاتم: حدثنا أبي

رضسسي مالسسك بسسن أنسسس زياد, عن بن العزيز عبد عن العطار هو سعيد
وهسسو وأحكمهسسا التسسوارة درس قسسد مريم بن عيسى قال: كان عنه الله
ًا} وجعلني الكتاب آَتاني الله عبد قوله: {إني أمه, فذلك بطن في نبيس

مسسسسسسستروك. الحمصسسسسسسسي العطسسسسسسسار سسسسسسسسعيد بسسسسسسسن يحيسسسسسسسى
ًا وقوله: {وجعلني   قيسسس بن وعمرو مجاهد كنت} قال أينما مبارك

ًا والثوريِ: وجعلني ًا. وقسسال عن رواية للخير. وفي معلم مجاهد: نفاع
بسسن يزيسسد بسسن محمسسد الجبار, حدثنا عبد بن سليمان جرير: حدثني ابن

قسسال: مخسسزوم بنسسي مولى الورد بن وهيب المخزومي, سمعت خنيس
ًا عالم لقي السسذيِ مسسا اللسسه له: يرحمك العلم, فقال في فوقه هو عالم

المنكسسر, فسسإنه عسسن والنهسسي بسسالمعروف قال: المر ؟ عملي من أعلن
قول على الفقهاء أجمع عباده, وقد إلى أنبياءه به بعث الذيِ الله دين

ًا الله: {وجعلني قسسال: المسسر ؟ بركتسسه كنسست} وقيسسل: مسسا أينمسسا مبارك
بالصسسلة كان. وقوله: {وأوصسساني أينما المنكر عن والنهي بالمعروف

ًا} كقوله دمت ما والزكاة وسسسلم: عليسسه اللسسه صسسلى لمحمسسد تعالى حي
عسسن القاسسسم بن الرحمن عبد اليقين}. وقال يأتيك حتى ربك {واعبد

ًا} دمسست مسسا والزكسساة بالصلة { وأوصاني قوله في أنس بن مالك حيسس
لهسسل يمسسوت,  ماأبينهسسا أن إلسسى أمسسره مسسن كسسائن هسسو بما قال: أخبره

القسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسدر.
ًا   طاعسة بعسد والدتي, ذكسره ببر وأمرني بوالدتي} أيِ وقوله: {وبر

ًا تعسالى الله ربه, لن الله وطاعسسة بعبسادته المسسر بيسن يقسرن مسا كسثير
وبالوالسسدين إيسساه إل تعبدوا أل ربك تعالى: {وقضى قال الوالدين, كما

ًا} وقال المصير}. وقوله: {ولسسم إلي ولوالديك لي اشكر {أن إحسان
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ًا يجعلني ًا} أيِ جبار ًا يجعلنسي ولسم شسقي ًا جبسار عبسادته عسن مسستكبر
الثسسوريِ: الجبسسار سسسفيان بسسذلك. قسسال والسسدتي, فأشسسقى وبسسر وطاعته
ًا تجسسد السسسلف: ل بعسسض الغضب. وقسسال على يقتل الذيِ الشقي أحسسد

ًا ًا وجسسدته إل لوالديه عاق ًا, ثسسم جبسسار ًا شسسقي ولسسم بوالسسدتي قسسرأ: {وبسسر
ًا يجعلني ًا} قال: ول جبار ً وجسسدته إل الملكسسة سسسيء تجسسد شقي مختسسال

ًا, ثم ً كسسان من يحب ل الله إن أيمانكم ملكت قرأ: {وما فخور مختسسال
ًا}. فخسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسور

ويسسبرىء المسسوتى يحيي مريم ابن رأت امرأة أن لنا قتادة: ذكر قال  
فيهسسن, فقسسالت: له وأذن عليهن الله سلطه آَيات في والبرص الكمه
بسسه, فقسسال أرضسسعت السسذيِ للثسسديِ حملك, وطوبى الذيِ للبطن طوبى

فسساتبع اللسسه كتسساب تل لمن يجيبها: طوبى السلم عليه عيسى الله نبي
ًا يكن فيه, ولم ما ًا. وقوله: {والسلم جبار ويوم ولدت يوم علّي شقي

ًا} إثبات أبعث ويوم أموت مخلسسوق وجل, وأنه عز لله لعبوديته منه حي
السسسلمة له الخلئق, ولكن كسائر ويبعث ويموت يحيى الله خلق من
اللسسه العبسساد, صسسلوات علسسى يكسسون ما أشق هي التي الحوال هذه في

عليسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه. وسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسلمه

َءك ِل َءذ َءسى **  ْبُن ِعي َءم ا َءي َءل َءمْر ْو ّق َءق َءح ْل ِذيِ ا ّل ِه ا َءن ِفي ُتُرو َءما َءيْم َءن *   ِه َءكا ّلسس ل
َءذ َءأن ّتِخ ٍد ِمن َءي َءل َءنُه َءو َءحا ْب َءذا ُس َءى ِإ َءض ًا َءق َءما َءأْمر ّن ِإ ُقوُل َءف ُكسسوُن ُكسسن َءلسسُه َءي َءي * َءف

ِإّن َءه َءو ّلسس ّبسسي ال ُكسسْم َءر ّب َءر ُه َءو ُدو ُبسس ْع َءذا َءفا َءراٌط َءهـَسس ِقيٌم ِصسس َءت َءف ّمْسسس َءل َءت َءفسساْخ   *
َءزاُب ِهسسْم ِمسسن الْحسس ِن ْي ْيسسٌل َءب ْو َءن َءف ِذي ّلسس ْا ّل َءفسسُرو ِد ِمسسن َءك ِه ٍم ّمْشسس ْو ٍم َءيسس ِظيسس  َءع

السسذيِ عليه: ذلسسك وسلمه الله صلوات محمد لرسوله تعالى يقول  
فيسسه السسذيِ الحسسق {قسسول السلم عليه عيسى خبر من عليك قصصناه

بسسه, وكفسسر بسسه آَمسسن ممسسن والمحقسسون المبطلون يختلف يمترون} أيِ
بسسن اللسسه وعبسسد عاصم قول, وقرأ برفع الحق قول الكثرون قرأ ولهذا
مريسسم, بسسن عيسسسى ذلسسك قسسرأ أنسسه مسعود ابن الحق, وعن قول عامر

ًا, ويشهد أظهر قال: الحق, والرفع مسسن تعالى: {الحسسق قوله له إعراب
ًا خلقه أنه تعالى ذكر الممترين} ولما من تكن فل ربك ًا عبسسد نسسزه نبيسس

سسسبحانه} أيِ ولسسد مسسن يتخسسذ أن للسسه كان فقال: {ما المقدسة نفسه
ًا المعتدون الظالمون الجاهلون هؤلء يقول عما ًا علو قضى {إذا كبير
ًا ًا, فإنمسسا أراد إذا فيكسسون} أيِ كسسن لسسه يقسسول فإنما أمر بسسه يسسأمر شسسيئ

خلقه آَدم كمثل الله عند عيسى مثل قال: {إن يشاء, كما كما فيصير
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مسسن تكسسن فل ربسسك مسسن الحسسق فيكسسون كسسن لسسه قسسال ثسسم تسسراب مسسن

الممسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسترين}.
مسسستقيم} أيِ صسسراط هسسذا فاعبدوه وربكم ربي الله وقوله: {وإن  

اللسه أن ذاك إذ أخسبرهم أن مهسده فسي وهو قومه عيسى به أمر ومما
مسسستقيم} صسسراط هسسذا بعبادته, فقال: {فاعبدوه وأمرهم وربهم ربه
اتبعسسه مسسن قسسويم مستقيم, أيِ صراط الله عن به جئتكم الذيِ هذا أيِ

مسسن الحسسزاب وغوى. وقوله: {فاختلف ضل خالفه وهديِ, ومن رشد
أمسره بيسان بعسد عيسسى فسسي الكتساب أهسل أقسسوال اختلسسف بينهم} أيِ

وروح مريسسم إلسسى ألقاهسسا ورسسسوله, وكلمتسسه عبسسده حاله, وأنه ووضوح
سسس الله لعائن عليهم اليهود. س جمهور منهم, وهم طائفة منه, فصممت

أخرى: إنما طائفة سحر. وقالت هذا زنية, وقالوا: كلمه ولد أنه على
ثلثسسة. آَخسسرون: ثسسالث الله. وقال ابن هو آَخرون: بل الله. وقال تكلم
السسذيِ الحسسق قسسول هسسو ورسسسوله, وهسسذا الله عبد هو آَخرون: بل وقال
ميمسون بسسن عمسرو عسن هسذا نحسو رويِ المؤمنين, وقد إليه الله أرشد

والخلسسسسف. السسسسسلف مسسسسن واحسسسسد وغيسسسسر وقتسسسسادة جريسسسسج وابسسسسن
عيسسسى قوله: {ذلسسك في قتادة عن معمر الرزاق: أخبرنا عبد قال  
إسسسرائيل, بنسسو يمترون} قسسال: اجتمسسع فيه الذيِ الحق قول مريم ابن

عيسى في عالمهم, فامتروا قوم كل نفر, أخرج أربعة منهم فأخرجوا
أحيسسا مسسن فأحيسسا الرض إلسسى هبسسط اللسسه بعضهم: هسسو رفع, فقال حين

الثلثسسة: اليعقوبية, فقسسال وهم السماء إلى صعد أمات, ثم من وأمات
وهم الله ابن قال: هو فيه أنت للثالث: قل منهم اثنان قال كذبت. ثم

َءخر: قل الثنين أحد قال الثنان: كذبت. ثم النسطورية, فقال فيه, لل
السسسرائيلية إلسسه, وهسسم إله, وأمسسه إله, وهو ثلثة: الله ثالث فقال: هو

اللسسه عبسسد هو بل الرابع: كذبت الله. قال لعائن عليهم النصارى ملوك
أتبسساع منهم رجل لكل المسلمون. فكان وهم وكلمته وروحه ورسوله

اللسسه قسسول المسسسلمين, وذلسسك علسسى وظهسسروا قالوا, فسساقتتلوا ما على
قتسادة: النساس} قسال مسن بالقسسسط يسسأمرون الذين تعالى: {ويقتلون

فيسسه اختلفوا بينهم} قال من الحزاب الله: {فاختلف قال الذين وهم
ًا. فصسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساروا أحزابسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس

وعسسن الزبيسسر بن عروة وعن عباس ابن عن حاتم أبي ابن روى وقد  
ًا العلم أهل بعض التاريسسخ علماء من واحد غير ذكر ذلك, وقد من قريب

مسسن كسسبير محفل في جمعهم قسطنطين أن وغيرهم الكتاب أهل من
منهسسم السسساقفة جماعسسة عنسسدهم, فكسسان المشسسهورة الثلثة مجامعهم

ًا, فسساختلفوا وسبعين ومائة ألفين عليسسه مريسسم ابسسن عيسسسى فسسي أسقف
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ًا السلم ًا اختلف ًا, فقالت متباين تقسسول قولً, فمائة فيه شرذمة كل جد

ًا, وسبعون فيه ً فيه تقول شيئ ًا تقسسول آَخر, وخمسسسون قول آَخسسر شسسيئ
ًا, ولم تقول وستون ومائة مسسن أكسسثر واحسسدة مقالسسة علسسى يجتمسسع شيئ

إليهسسم عليسسه, فمسسال وصسسمموا قول على اتفقوا منهم ثلثمائة, وثمانية
ًا وكان الملك عسسداهم, فوضسسعوا من وطرد ونصرهم فقدمهم فيلسوف

القسسوانين كتب له العظيمة, ووضعوا الخيانة هي بل الكبيرة المانة له
ًا أشسسياء, وابتسسدعوا لسسه وشسسرعوا المسسسيح ديسسن كسسثيرة, وحرفسسوا بسسدع

كلهسسا, بلد مملكتسسه فسسي الكبسسار الكنسسائس حينئسسذ لهسسم وغيروه, فابتنى
يقسسارب مسسا أيسسامه فسسي الكنسسائس مبلغ والروم, فكان والجزيرة الشام
السسذيِ المكسسان على قمامة هيلنة أمه كنيسة, وبنت ألف عشرة اثنتي
المسسسيح, وقسسد أنسسه والنصارى اليهود يزعم الذيِ المصلوب فيه صلب

السسسسسسسسسسماء. إلسسسسسسسسسى اللسسسسسسسسسه رفعسسسسسسسسسه بسسسسسسسسسل كسسسسسسسسسذبوا
ووعيسسد عظيسسم} تهديسسد يسسوم مشهد من كفروا للذين {فويل وقوله  

ًا, ولكسسن له أن وزعم وافترى الله على كذب لمن شديد أنظرهسسم ولسسد
ًا القيامة, وأجلهم يوم إلى تعالى السسذيِ عليهم, فسسإنه بقدرته وثقة حلم

ليملسسي اللسسه «إن الصسسحيحين فسسي جسساء عصاه, كمسسا من على يعجل ل
عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسول قرأ يفلته» ثم لم أخذه إذا حتى للظالم

أليسسم أخسسذه إن ظالمسسة وهسسي القرى أخذ إذا ربك أخذ وسلم: {وكذلك
ًا الصحيحين شديد}. وفي وسسسلم عليه الله صلى الله رسول عن أيض

لسسه يجعلسسون اللسسه, إنهسسم مسسن سسسمعه أذى على أصبر أحد قال: «ل أنه
ًا قريسسة مسسن تعالى: {وكأين الله قال ويعافيهم» وقد يرزقهم وهو ولد

تعسسالى: {ول المصسسير} وقسسال وإلسسّي أخذتها ثم ظالمة وهي لها أمليت
ً الله تحسبن تشسسخص ليسسوم يسسؤخرهم إنمسسا الظالمون يعمل عما غافل

يسسوم مشسسهد مسسن كفسسروا للسسذين ههنا: {فويل قال البصار} ولهذا في
علسسى المتفسسق الصحيح الحديث في جاء القيامة. وقد يوم عظيم} أيِ

اللسسه رسسسول قسسال: قسسال عنه الله رضي الصامت بن عبادة عن صحته
له, شريك ل وحده الله إل إله ل أن شهد وسلم: «من عليه الله صلى
ًا وأن وكلمتسسه ورسسسوله اللسسه عبسسد عيسسسى ورسسسوله, وأن عبده محمد

اللسسه حسسق, أدخلسسه والنسسار حسسق الجنسسة منه, وأن وروح مريم إلى ألقاها
العمسسسسسسسسسل». مسسسسسسسسسن كسسسسسسسسسان مسسسسسسسسسا علسسسسسسسسسى الجنسسسسسسسسسة
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ْع َءأْسِم ِهْم **  ْبِصْر ِب َءأ َءم َءو ْو َءنا َءي َءن ُتو ْأ ِكِن َءي َءن َءلـَ ِلُمو ّظا َءم ال ْو َءي ْل َءٍل ِفي ا ِبيٍن َءضل ّم

ُهْم ِذْر ْنسس َءأ َءو َءم *   ْو ِة َءيسس َءر َءحْسسس ْل ْذ ا َءي ِإ ُهسسْم الْمسسُر ُقِضسس ٍة ِفسسي َءو َءلسس ْف ُهسسْم َءغ َء َءو ل
َءن ُنسسو ْؤِم ّنسسا ُي ِإ ِرُث َءنْحسسُن *   َءض َءنسس َءمسسْن الْر َءهسسا َءو ْي َءل َءنسسا َءع ْي َءل ِإ َءن َءو ُعسسو َءج  ُيْر

ًا تعالى يقول   أسسسمع يكونسسون القيامسسة: إنهسسم يسسوم الكفار عن مخبر
ناكسسوا المجرمسون إذ تسرى تعسالى: {ولسو قسال وأبصسره, كمسا شيء

َءية, أيِ أبصرنا ربنا ربهم عند رءوسهم حيسسن ذلسسك يقولون وسمعنا} ال
ًا, ولو عنهم يجديِ ول ينفعهم ل لكان العذاب معاينة قبل هذا كان شيئ

ًا ًا لهم نافع وأبصسسر} بهسسم قسسال: {أسسسمع الله, ولهذا عذاب من ومنقذ
{لكسسن القيامسسة يسسوم يأتوننسسا} يعنسسي {يسسوم وأبصسسرهم أسمعهم ما أيِ

ول يسمعون ل مبين} أيِ ضلل {في الدنيا في اليوم} أيِ الظالمون
ويكونسسون يهتسسدون ل الهسسدى منهم يطلب يعقلون, فحيث ول يبصرون

يسسوم تعسسالى: {وأنسسذرهم قسسال ذلسسك, ثسسم ينفعهسسم ل حيسسث مطيعيسسن
فصسسل المسسر} أيِ قضي {إذ الحسرة يوم الخلئق أنذر الحسرة} أيِ

ار النار وأهل الجنة أهل بين ار مسا إلسى كسل وص ًا إليسه ص فيسه, مخلسد
والندامسسة الحسسسرة يسسوم به أنذروا غفلة} عما {في اليوم {وهم} أيِ

بسسسسسسسسسسسه. يصسسسسسسسسسسسدقون ل يؤمنسسسسسسسسسسسون} أيِ ل {وهسسسسسسسسسسسم
أبسسي عسسن العمسسش عبيد, حسسدثنا بن محمد أحمد: حدثنا المام قال  

وسسسلم: عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسول قال: قال سعيد أبي عن صالح
كبسسش كسسأنه بالموت النار, يجاء النار وأهل الجنة الجنة أهل دخل «إذا
هسسذا, تعرفون هل الجنة أهل والنار, فيقال: يا الجنة بين فيوقف أملح

فيقسسال: سسس قال س الموت هذا ويقولون: نعم وينظرون قال: فيشرئبون
ويقولسسون: وينظسسرون قسسال: فيشسسرئبون ؟ هذا تعرفون هل النار ياأهل

الجنسسة أهسسل يسسا فيذبسسح, قسسال: ويقسسال به فيؤمر س قال س الموت هذا نعم
اللسسه رسسسول قسسرأ مسسوت» ثسسم ول خلسسود النسسار أهل موت, ويا ول خلود
وهسسم المسسر قضسسي إذ الحسسسرة يوم وسلم: {وأنذرهم عليه الله صلى

ة فسي السدنيا «أهل قال ثم بيده يؤمنون} وأشار ل وهم غفلة في غفل
فسسي ومسسلم البخسساريِ أخرجسسه أحمسسد, وقسسد المسسام رواه الدنيا» هكذا

ذلسسك. وقسسد مسسن قريسسب به, ولفظهمسسا العمش حديث من صحيحيهما
عسسن محمسسد بسسن أسسسباط عرفسسة: حسسدثني بن الحسن الحديث هذا روى

ًا هريرة أبي عن صالح أبي عن العمش ابسسن سنن مثله, وفي مرفوع
أبسسي عسسن سسسلمة أبسسي عسسن عمسسرو بسسن محمسسد حديث من وغيره ماجه

عمسسسسر. ابسسسسن عسسسسن الصسسسسحيحين فسسسسي نحسسسسوه, وهسسسسو هريسسسسرة
نحسسوه, ورواه قبلسسه مسسن فذكر عباس ابن قال: قال جريج ابن رواه  

ًا بالموت قصصه: يؤتى في يقول عمير بن عبيد سمع أنه أبيه عن أيض
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بسسن سلمة عن الثوريِ سفيان ينظرون, وقال والناس فيذبح دابة كأنه

قصسسة فسسي مسسسعود ابسسن هسسو اللسسه عبسسد عسسن الزعسسراء أبو كهيل: حدثنا
فسسي وبيت الجنة في بيت إلى تنظر وهي إل نفس ذكرها, قال: فليس

الجنة, ويقسسال في الذيِ البيت النار أهل الحسرة, فيرى يوم وهو النار
السسذيِ البيت الجنة أهل الحسرة, قال: ويرى عملتم, فتأخذهم لو لهم
زيسساد عسسن السسسديِ عليكم. وقال من الله أن لول لهم النار, فيقال في
الحسسسرة يوم قوله: {وأنذرهم في مسعود ابن عن حبيش بن زر عن
النسسار, أتسسي النار وأهل الجنة الجنة أهل دخل المر} قال: إذا قضي إذ

ينسساديِ والنار, ثم الجنة بين يوقف حتى أملح كبش صورة في بالموت
السسدنيا, فل فسي النسساس يميت كان الذيِ الموت هذا الجنة أهل مناد: يا

إليسسه, نظر إل الجنة في درجة أسفل في ول عليين أهل في أحد يبقى
فسسي النسساس يميسست كسسان السسذيِ الموت هذا النار أهل مناد: يا يناديِ ثم

مسسن درك أسسسفل فسسي ول نسسار مسسن ضحضسساح فسسي أحد يبقى الدنيا, فل
الجنسسة أهسسل ينادى: يا والنار, ثم الجنة بين يذبح إليه, ثم نظر إل جهنم

َءبدين, ويا أبد الخلود هو َءبسسدين, فيفسسرح أبسد الخلسود هسو النسسار أهل ال ال
ًا أحد كان لو فرحة الجنة أهل النسسار أهسسل مساتوا, ويشسهق فرح من ميت

ًا أحسسد كسسان لسسو شسسهقة تعسسالى: قسسوله مسساتوا, فسسذلك شسسهقة مسسن ميتسس
المسسوت, رواه ذبسسح إذا المر} يقسسول قضي إذ الحسرة يوم {وأنذرهم

تفسسسسسسسسسسسسسيره. فسسسسسسسسسسسسي حسسسسسسسسسسسساتم أبسسسسسسسسسسسسي ابسسسسسسسسسسسسن
يسسوم قوله: {وأنذرهم في عباس ابن عن طلحة أبي بن علي وقال  

عبد وقال عباده وحذره الله عظمه القيامة يوم أسماء الحسرة} من
الحسسسرة} قسسال: يسسوم قوله: {وأنذرهم في أسلم بن زيد بن الرحمن

فسسي فرطسست مسسا علسسى حسسسرتا يسسا نفس تقول {أن القيامة, وقرأ يوم
يرجعون} وإلينا عليها ومن الرض نرث نحن الله}. وقوله: {إنا جنب
يهلكسسون كلهسسم الخلسسق المتصرف, وأن المالك الخالق أنه تعالى يخبر

ًا يسسدعي أحسسد وتقسسدس, ول تعسسالى هو ويبقى ًا, بسسل ول ملكسس هسسو تصسسرف
ًا نفس تظلم فيهم, فل الحاكم بعدهم الباقي خلقه لجميع الوارث شيئ

خالد بن هدبة حاتم: ذكر أبي ابن ذرة. قال مثقال ول بعوضة جناح ول
عبسسد بسسن عمسسر قال: كتسسب القطعي حزم أبي بن حزم القيسي, حدثنا

بعد, فسسإن الكوفة: أما صاحب الرحمن عبد بن الحميد عبد إلى العزيز
إليه, وقسسال مصيرهم الموت, فجعل خلقهم حين خلقه على كتب الله
علسسى ملئكتسسه وأشسسهد بعلمسسه خلقه الذيِ الصادق كتابه في أنزل فيما

يرجعسسسسون. وإليسسسسه عليهسسسسا ومسسسسن الرض يسسسسرث حفظسسسسه: إنسسسسه
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ُكْر ْذ َءوا َءتاِب ِفي **  ِك ْل َءم ا ِهي َءرا ْب ّنُه ِإ َءن ِإ ًا َءكا ّديق ًا ِص ّي ِب ْذ ّن ِإ َءل *   ِه َءقا ِبي َءِ َءبِت ل أ
َء َءي

َءم ُد ِل ُب ْع َء َءما َءت ُع ل َءم َء َءيْس ْبِصُر َءول َء َءي ِني َءول ْغ َءك ُي ًا َءعنسس ْيئ َءبِت َءشسس أ
َء َءيسس ّنسسي *   ْد ِإ َءقسس

ِني َءء َءن َءجآ ِم ِم ْل ِع ْل َءك َءلْم َءما ا ِت ْأ َءي َءي ِن ْع ِب ّت َءك َءفا ِد ْه ًا َءأ َءراط ًا ِص ّي ِو َءبِت َءسسس أ
َء َءيسس َء *   ل

ِد ُب ْع َءن َءت َءطا ْي َءن ِإّن الّش َءطا ْي َءن الّش َءمـَِن َءكا ًا ِللّرْح ّي َءبِت َءعِص أ
َء َءيس َءي *   ّنس َءخساُف ِإ َءأ

َءك َءأن َءمّسسسسس َءذاٌب َءي َءن َءعسسسس َءمـَسسسسِن ّمسسسس َءن الّرْح ُكسسسسو َءت َءطاِن َءف ْي ًا ِللّشسسسس ّيسسسس ِل  َءو
الكتاب في وسلم: {واذكر عليه الله صلى محمد لنبيه تعالى يقول  

لهسسم الصسسنام,)واذكسسر يعبدون الذين هؤلء قومك على إبراهيم} واتل
ويسسدعون ذريتسسه من هم الرحمن. الذين خليل إبراهيم خبر من كان ما

ًا كان ملته, وقد على أنهم ًا صديق عبسسادة عسسن نهسساه أبيسسه, كيسسف مع نبي
عنسسك يغنسسي ول يبصسسر ول ليسسسمع ما تعبد لم أبت الصنام, فقال: {يا

ًا} أيِ ًا عنك يدفع ول ينفعك ل شيئ مسسن جسساءني قسسد إنسسي {ياأبت ضرر
منسسك أصسسغر وترانسسي صسسلبك مسسن كنسست يأتك} يقول: وإن لم ما العلم
لسسم مسسا علسسى اللسسه مسسن العلسسم مسسن أطلعت قد أني ولدك, فاعلم لني

ًا أهسسدك {فسساتبعني جسساءك ل و عليسسه أطلعسست ل أنسست, و تعلمه صسسراط
ًا} أيِ ًا سوي ًا طريق ً مستقيم مسسن المطلسسوب, والنجسساة نيل إلى موصل
هسسذه عبادتسسك فسسي تطعسسه ل الشسسيطان} أيِ تعبسسد ل {ياأبت المرهوب

تعالى: {ألم قال به, كما والراضي ذلك إلى الداعي هو الصنام, فإنه
مسسبين} عسسدو لكسسم إنسه الشسسيطان تعبسسدوا ل أن آَدم يسسابني إليكسسم أعهد

ًا إل دونه من يدعون وقال: {إن ًا إل يدعون وإن إناث ًا}. شسسيطان مريسسد
ًا} أيِ للرحمن كان الشيطان {إن وقوله   ًا عصي ًا مخالف عن مستكبر

أن أخسساف إني {ياأبت مثله تصر تتبعه وأبعده, فل ربه, فطرده طاعة
بسسه آَمسسرك لما وعصيانك شركك على الرحمن} أيِ من عذاب يمسك

ًا} يعني للشيطان {فتكون ًا ول مولى لك يكون فل ولي ًا ول ناصر مغيث
لسسه اتباعسسك شسسيء, بسسل المسسر من غيره إلى ول إليه إبليس, وليس إل

إلسسى أرسسسلنا لقسسد لله تعالى: {تا قال بك, كما العذاب لحاطة موجب
ولهسسم اليسسوم وليهسسم أعمالهم, فهسسو الشيطان لهم فزين قبلك من أمم

أليسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم}. عسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسذاب

َءل َءقسسا َءراِغسسٌب **  أ
َءت َء ِتسسي َءعسسْن َءأنسس َءه ِل ِهيُم آَ َءرا ْب ِإ ِئسسن َءيسس ِه ّلسسْم َءل َءتسس َءك َءتن ّنسس َءم لْرُج
ِني ْهُجْر ًا َءوا ّي ِل َءل َءم َءقا َءٌم *   َءك َءسل ْي َءل ِفُر َءع ْغ َءت َءأْسسس َءك َءس َءي َءلسس ّبسس ّنسسُه َءر َءن ِإ ِبسسي َءكسسا

ًا ّي ِف ُكْم َءح ُل ِز َءت ْع َءأ َءو َءما *   َءن َءو ُعو ْد ِه ُدوِن ِمسسن َءتسس ّلسس ُعسسو ال ْد َءأ ّبسسي َءو َءى َءر َءسسس ّ َءع َءأل

َءن ُكسسسسسسسسسسسسسسسسو ِء َءأ َءعآ ُد ّبسسسسسسسسسسسسسسسسي ِبسسسسسسسسسسسسسسسس ًا َءر ّي ِق  َءشسسسسسسسسسسسسسسسس
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ًا تعالى يقول   دعاه فيما إبراهيم لولده إبراهيم أبي جواب عن مخبر

ل كنسست إن ؟} يعنسسي إبراهيسسم يا آَلهتي عن أنت قال: {أراغب أنه إليه
لسم إن وعيبها, فإنسك وشتمها سبها عن ترضاها, فانته ول عبادتها تريد
قسسوله: وسسسببتك, وهسسو وشسستمتك منسسك اقتصصسست ذلسسك عسسن تنتسسه

وغيرهسسم, والضحاك جريج وابن والسديِ عباس ابن {لرجمنك} قاله
ًا} قسسال وقسسوله: {واهجرنسسي جسسبير بسسن وسسسعيد وعكرمسسة مجاهسسد مليسس

ًا. وقال إسحاق: يعني بن ومحمد ًا الحسن دهر طسسويلً. البصريِ: زمان
ًا. وقال {واهجرني السديِ وقال ًا} قال: أبد طلحسسة أبسسي بسسن علي ملي

ًا {واهجرني عباس ابن عن والعوفي ًا} قال: سوي ًا ملي أن قبسسل سالم
ومالسسك الجدلي وعطية وقتادة الضحاك قال عقوبة, وكذا مني تصيبك

لبيسسه: {سسسلم إبراهيسسم قسسال جريسسر, فعنسسدما ابسسن وغيرهسسم, واختسساره
الجسساهلون خاطبهم المؤمنين: {وإذا صفة في تعالى قال عليك} كما

ًا} وقال قالوا لنسسا وقالوا عنه أعرضوا اللغو سمعوا تعالى: {وإذا سلم
قسسول الجاهلين} ومعنسسى نبتغي ل عليكم سلم أعمالكم ولكم أعمالنا
ول مكسسروه منسسي ينالسسك فل أنسسا أمسسا عليك} يعني {سلم لبيه إبراهيم

اللسسه سأسسسأل ربسسي} ولكسسن لسسك {سأستغفر البوة لحرمة وذلك أذى
ًا} قسسال بسسي كسسان {إنسسه ذنبسسك ويغفسسر يهديك أن فيك عبسساس ابسسن حفيسس

ًا, أيِ لسسسسه. والخلص لعبسسسسادته هسسسسداني أن فسسسسي وغيسسسسره: لطيفسسسس
عسسوده حفيسسا} قسسال بسسي كسسان وغيرهمسسا: {إنسسه ومجاهد قتادة وقال  

إبراهيسسم استغفر بأمره, وقد يهتم الذيِ السديِ: الحفي الجابة. وقال
الشسسام, إلسسى هسساجر أن وبعسسد طويلسسة مسسدة لبيه وسلم عليه الله صلى
عليهمسسا وإسسسحاق إسسسماعيل لسسه ولسسد أن الحرام, وبعسسد المسجد وبنى

يقسسوم يسسوم وللمسسؤمنين ولوالسسديِ لسسي اغفسسر قسسوله: {ربنسسا في السلم
المشركين من وأهليهم لقراباتهم المسلمون استغفر الحساب} وقد

أنسسزل حسستى ذلك في الخليل بإبراهيم اقتداء السلم, وذلك ابتداء في
إذ معسسه والسسذين إبراهيسسم في حسنة أسوة لكم كانت تعالى: {قد الله

إل س قوله إلى س الله دون من تعبدون ومما منكم برآَء إنا لقومهم قالوا
شسسي} مسسن اللسه مسن لسك أملسك وما لك لستغفرن لبيه إبراهيم قول

َءية, يعني إبراهيم أن تعالى بين به, ثم تتأسوا القول, فل هذا في إل ال
أن آَمنوا والذين للنبي كان تعالى: {ما عنه, فقال ورجع ذلك عن أقلع

إل لبيسسه إبراهيسسم استغفار كان وما س قوله إلى س للمشركين يستغفروا
إبراهيسسم إن منسسه تسسبرأ لله عدو أنه له تبين فلما إياه وعدها موعدة عن

وأدعسسو اللسسه دون مسسن تسسدعون ومسسا حليم}. وقوله: {وأعسستزلكم لواه
بسسدعاء لأكسسون  أن {عسسسى لسسه لشسسريك  وحده ربي وأعبد ربي}. أيِ
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ًا} وعسى ربي سسسيد السسسلم عليسسه محالسسة, فسسإنه ل موجبسسة هسسذه شقي

وسسسسسسسلم. عليسسسسسسه اللسسسسسسه صسسسسسسلى محمسسسسسسد بعسسسسسسد النبيسسسسسساء

َءلّما َءف ُهْم **  َءل َءز َءت ْع َءما ا َءن َءو ُدو ُب ْع ِه ُدوِن ِمن َءي ّل َءنا ال ْب َءه َءق َءلُه َءو َءحا َءب ِإْسسس ْعُقسسو َءي َءو
ّ ُكل َءنا َءو ْل َءع ًا َءج ّي ِب َءنا َءن ْب َءه َءو َءو ْهْم *   َءنا ّمن َءل ِت َءم َءنا ّرْح ْل َءع َءج ُهْم َءو َءن َءل َءسا ْدٍق ِل ًا ِص ّي ِل َءع

من الله الله, أبدله في وقومه أباه الخليل اعتزل تعالى: فلما يقول  
إسحاق, كما وابن ابنه يعني ويعقوب إسحاق له منهم, ووهب خير هو

َء في قال إسسسحاق وراء نافلسسة} وقسسال{ومسسن الخرى: {ويعقوب ية ال
فسسي القسسرآَن نسسص يعقسسوب, وهسسو والسسد إسسسحاق أن يعقوب} ولخلف

لبنيسسه قسسال إذ الموت يعقوب حضر إذ شهداء كنتم البقرة: {أم سورة
وإسسسماعيل إبراهيم آَبائك وإله إلهك نعبد قالوا ؟ بعديِ من تعبدون ما

ً لسسه جعلنسسا ويعقسسوب, أيِ إسحاق ههنا ذكر إنما وإسحاق} ولهذا نسسسل
ًا ً حيساته, ولهسذا فسي عينسه بهم الله أقر أنبياء وعقب جعلنسا قسال: {وكل

ًا} فلو لمسسا إبراهيسسم حياة في نبىء قد السلم عليه يعقوب يكن لم نبي
ًا نبي يوسف, فإنه ولده ولذكر عليه اقتصر اللسسه رسسسول قال كما أيض
عسسن سئل حين صحته على المتفق الحديث في وسلم عليه الله صلى
إسحاق ابن الله نبي يعقوب ابن الله نبي الناس, فقال: «يوسف خير
َءخر اللفظ الله», وفي خليل إبراهيم ابن الله نبي ابسسن الكريسسم «إن ال

بسسن إسسسحاق بسن يعقسوب بسسن يوسسسف الكريسسم ابسن الكريم ابن الكريم
صسسدق لسسسان لهسسم وجعلنسسا رحمتنسسا من لهم {ووهبنا إبراهيم». وقوله

الحسسسن,  الثنسساء عباس: يعنسسي ابن عن طلحة أبي بن علي عليا} قال
لن عليسسا قال جرير: إنما ابن أنس, وقال بن ومالك السديِ قال وكذا
وسسسلمه اللسسه ويمدحونهم, صلوات عليهم يثنون والديان الملل جميع

أجمعيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسن. عليهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم

ُكْر ْذ َءوا َءتاِب ِفي **  ِك ْل َءى ا َءسسس ّنسسُه ُمو َءن ِإ ًا َءكسسا ِلصسس َءن ُمْخ َءكسسا ً َءو ًا َءرُسسسول ّيسس ِب * ّن
ُه َءنا ْي َءد َءنا ِنِب ِمن َءو ِر َءجا ّطو َءمِن ال ْي ُه ال َءنا ْب َءقّر ًا َءو ّي َءنا َءنِج ْب َءه َءو َءو َءنآ ِمن َءلُه *   ِت َءم ّرْح

ُه َءخسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا َءن َءأ ًا َءهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساُرو ّيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس ِب  َءن
الكليسسم, بسسذكر عليسسه, عطسسف وأثنسسى الخليل إبراهيم تعالى ذكر لما  

ًا} قسسرأ كسسان إنسسه موسسسى الكتسساب فسسي فقال: {واذكر بعضسسهم مخلصسس
بسسن العزيسسز عبد عن الثوريِ العبادة. قال في الخلص من اللم بكسر

عسسن أخبرنسسا اللسسه روح الحواريسسون: يسسا قسسال: قسسال لبابة أبي رفيع, عن
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النسساس, وقسسرأ يحمسسده أن يحب ل لله يعمل قال: الذيِ ؟ لله المخلص
َءخرون تعسسالى: {إنسسي قسسال مصسسطفى, كمسسا كسسان أنسسه بمعنى بفتحها ال

ً النسساس} {وكسسان علسسى اصسسطفيتك ًا} جمسسع رسسسول بيسسن لسسه اللسسه نبيسس
الخمسة, وهم: العزم أولي الكبار المرسلين من كان الوصفين, فإنه

وعلسسى عليهسسم اللسسه صسسلوات ومحمسسد وعيسسسى وموسى وإبراهيم نوح
أجمعيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسن. النبيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساء سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسائر

{اليمسن} مسن الجبسل الطسور} أيِ جسانب مسن وقسوله: {ونادينساه  
تلسسوح, فقصسسدها فرآَهسسا جسسذوة النسسار تلك من يبتغي ذهب حين موسى
السسواديِ, فكلمسسه شسساطىء عنسسد منسسه اليمن الطور جانب في فوجدها

بشسسار, ابسسن جريسسر: حسسدثنا ابسسن فناجسساه. روى وقربه وناداه تعالى الله
السسسائب, عسسن بسسن عطسساء عسسن سفيان القطان, حدثنا هو يحيى حدثنا
سسسمع حتى نجيا} قال: أدني {وقربناه عباس ابن جبير, عن بن سعيد

صسسريف وغيرهم: يعنون العالية وأبو مجاهد قال القلم, وهكذا صريف
ًا} قال: أدخسسل السديِ: {وقربناه التوارة. وقال بكتابة القلم فسسي نجي

نحسسسسسسسسسسوه. مجاهسسسسسسسسسسد فكلسسسسسسسسسسم, وعسسسسسسسسسسن السسسسسسسسسسسماء
نجيا} قسسال: نجسسا {وقربناه قتادة معمر, عن عن الرزاق عبد وقال  

عاصسم, حسدثنا بسن الجبسار عبسد حساتم: حسدثنا أبسي ابن بصدقه. وروى
حوشسسب, عسسن بن شهر واصل, عن أبي عن الحراني سلمة بن محمد
سسسيناء بطسسور نجيسسا موسسسى اللسسه قسسرب قال: لما يكرب معد بن عمرو

ًا لك خلقت إذا موسى قال: يا ًا قلب ًا شاكر ًا ولسان تعيسن وزوجسة ذاكسر
ًا, ومن الخير من عنك أخزن الخير, فلم على فلسسم هذا عنه أخزن شيئ
ًا, وقوله: {ووهبنا الخير من له أفتح هسسارون أخسساه رحمتنسسا مسسن له شيئ

ًا} أيِ ًا, كما أخيه, فجعلناه في وشفاعته سؤاله وأجبنا نبي فسسي قال نبي
َءية ًا مني أفصح هو هارون {وأخي الخرى ال ًا معسسي فأرسسسله لسان ردء

يسسا سسسؤلك أوتيسست يكسسذبون} وقسسال: {قسسد أن أخسساف إنسسي يصسسدقني
أن فأخسساف ذنسسب علسسي ولهسسم هسسارون إلسسى موسى} وقال: {فأرسسسل

فسسي شسسفاعة أحسد في أحد شفع السلف: ما بعض قال يقتلون} ولهذا
ًا, قسسال يكسسون أن هارون في موسى شفاعة من أعظم الدنيا اللسسه نبيسس

ًا} قال هارون أخاه رحمتنا من له تعالى: {ووهبنا جرير: حدثنا ابن نبي
عبسساس ابسن قسال: قسال عكرمسسة عن داود عن علية ابن يعقوب, حدثنا
ًا} قال: كان هارون أخاه رحمتنا من له قوله: {ووهبنا أكسسبر هارون نبي

ًا حاتم أبي ابن ذكره له, وقد نبوته وهب أراد موسى, ولكن من معلقسس
ّدورقي إبراهيسسسسسسم ابسسسسسسن وهسسسسسسو يعقسسسسسسوب عسسسسسسن بسسسسسسه. السسسسسس
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ُكْر ْذ َءوا َءتاِب ِفي **  ِك ْل َءل ا َءماِعي ّنُه ِإْس َءن ِإ َءق َءكسا ِد ِد َءصسسا ْعسس َءو ْل َءن ا َءكسسا ً َءو َءرُسسسول
ًا ّي ِب َءن ّن َءكسا َءو ْأُمُر *   َءلسُه َءيس ْه ِة َءأ َء ِة ِبالّصسسل َءكسسا َءن َءوالّز َءكسا َءد َءو ِه ِعنس ّب ًا َءر ّي  َءمْرِضس
الخليسسل إبراهيسسم بسسن إسسسماعيل علسسى تعسسالى اللسسه مسسن ثنسساء هسسذا  

الوعسسد. صسسادق كسسان بسسأنه كلهم الحجاز عرب والد عليهماالسلم, وهو
قسسط عبسسادة التزم ما أنجزها, يعني إل عدة ربه يعد جريج: لم ابن قال
يسسونس, أنبأنسسا جريسسر: حسسدثني ابسسن حقها. وقال ووفاها بها قام إل بنذر
أن حسسدثه عقيسسل بسسن سسسهل أن الحسسارث بسسن عمرو وهب, أخبرني ابن

ً وعسسد السسسلم عليسسه النبي إسماعيل ًا رجل فيسسه, فجسساء يسسأتيه أن مكانسس
الغسسد, مسن الرجسسل جساء حستى وبات إسماعيل به الرجل, فظل ونسي

أكسسن قسسال: لسسم نسسسيت قال: ل. قال: إني ؟ ههنا من برحت فقال: ما
الثسسوريِ: سسسفيان الوعد} وقال صادق {كان تأتيني, فلذلك حتى أبرح

ً ينتظره المكان ذلك في أقام أنه يلغني ابسسن وقسسال جسساءه حسستى حسسول
ًا. الموضسسسسسع ذلسسسسسك اتخسسسسسذ أنسسسسسه شسسسسسوذب: بلغنسسسسسي مسسسسسسكن

الخرائطسي جعفسر بسن محمد بكر سننه, وأبو في داود أبو روى وقد  
بسسن بديل عن طهمان بن إبراهيم طريق الخلق, من مكارم كتابه في

عسسن أبيسسه شسسقيق, عسسن بن الله عبد ابن يعني الكريم عبد عن ميسرة
عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسول الحمساء, قال: بايعت أبي بن الله عبد

فسسي بهسسا آَتيسسه أن بقيسسة, فوعسسدته علي له يبعث, فبقيت أن قبل وسلم
وهسسو الثسسالث اليسسوم في والغد, فأتيته يومي ذلك, قال: فنسيت مكانه

منسذ ههنسا علسّي, أنسا شسققت لقسد فتى لي: «يا ذلك, فقال مكانه في
ًا وساق الخرائطي أنتظرك» لفظ ثلث ذلسك, ورواه فسسي حسسسنة آَثسسار
إبراهيسسم عن بإسناده الصحابة معرفة كتاب في الله عبد أبو منده ابن

بسسسه. الكريسسسم عبسسسد عسسسن ميسسسسرة بسسسن بسسسديل طهمسسسان, عسسسن بسسسن
لبيسسه: قسسال الوعسسد} لنسسه لسسه: {صسسادق قيسسل بعضسسهم: إنمسسا وقسسال  

ذلسسك, فصسسدق فسسي الصسسابرين} فصسسدق مسسن اللسسه شاء إن {ستجدني
الذميمة, قسسال الصفات من خلفه أن كما الحميدة الصفات من الوعد

ًا * كسسبر تفعلسسون ل ما تقولون لم آَمنوا الذين أيها تعالى: {يا الله مقتسس
عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسول تفعلون} وقال ل ما تقولوا أن الله عند

أخلسسف, وإذا وعسسد كسسذب, وإذا حسسدث ثلث: إذا المنسسافق «آَيسسة وسسسلم
بضسسدها التلبسسس المنافقين, كسسان صفات هذه كانت خان» ولما أؤتمن

إسسسماعيل ورسسسوله عبسسده على الله أثنى المؤمنين, ولهذا صفات من
صسسادق وسسسلم عليسسه الله صلى الله رسول كان الوعد, وكذلك بصدق
ًا الوعد ًا يعد ل أيض ًا أحد العاص أبي على أثنى به, وقد له وفى إل شيئ
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فسسوفى فصدقني, ووعدني زينب, فقال: «حدثني ابنته زوج الربيع بن

بكسسر أبسسو الخليفسسة قسسال وسسسلم عليسسه الله صلى النبي توفي لي» ولما
أو عسسدة وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى الله رسول عند له كان من الصديق

اللسسه رسسسول إن فقسسال اللسسه عبسسد بسسن جابر له, فجاء أنجز فليأتني دين
هكسسذا أعطيتسسك البحريسسن مال جاء قد قال: «لو وسلم عليه الله صلى

الصسسديق أمسسر البحرين مال جاء كفيه, فلما ملء وهكذا» يعني وهكذا
ًا درهسسم خمسمائة هو فإذا بعده أمره المال, ثم من بيديه فغرف جابر

معهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا. مثليهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا فأعطسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساه
ً وقوله: {وكان   ًا} في رسول إسسسماعيل شسسرف علسسى دللسسة هذا نبي

وصسسف فقسسط, وإسسسماعيل بسسالنبوة وصف إنما إسحاق, لنه أخيه على
صسلى اللسه رسسول أن مسسلم صسحيح في ثبت والرسالة. وقد بالنبوة

إسسسماعيل» إبراهيسسم ولد من اصطفى الله قال: «إن وسلم عليه الله
يسسأمر قلنسساه. وقسسوله: {وكسسان ما صحة على الحديث, فدل تمام وذكر
ًا} هسسذا ربسسه عنسسد وكسسان والزكاة بالصلة أهله ًا مرضسسي الثنسساء مسسن أيضسس

ًا كسسان السسسديدة, حيسسث الحميدة, والخلة والصفة الجميل علسسى مثسسابر
ًا عز ربه طاعة لرسسسوله: {وأمسسر تعسسالى قال لهله, كما بها وجل, آَمر
َءية, وقال: {يا واصطبر بالصلة أهلك قسسوا آَمنسسوا السسذين أيها عليها} ال

ًا وأهليكم أنفسكم غلظ ملئكسسة عليهسسا والحجسسارة النسساس وقودهسسا نار
مروهسسم يسسؤمرون} أيِ مسسا ويفعلسون أمرهسسم مسسا اللسه يعصون ل شداد

يسسوم النسسار هملً, فتسسأكلهم تدعوهم ول المنكر عن وانهوهم بالمعروف
اللسسه رسسسول قال: قسسال هريرة أبي عن الحديث في جاء القيامة, وقد

ً الله وسلم: «رحم عليه الله صلى وأيقسسظ فصسسلى الليل من قام رجل
مسسن قسسامت امسسرأة اللسسه الماء. رحم وجهها في نضح أبت امرأته, فإن

المسساء» وجهسسه فسسي نضسسحت أبسسى زوجهسسا, فسسإن وأيقظت فصلت الليل
اللسسه رضسسي هريسسرة وأبسسي سعيد أبي ماجه. وعن وابن داود أبو أخرجه
مسسن الرجل استيقظ قال: «إذا وسلم عليه الله صلى النبي عن عنهما
ًا اللسسه السسذاكرين مسسن ركعسستين, كتبسسا فصسسليا امرأتسسه وأيقظ الليل كسسثير

لسسه. واللفسسظ مسساجه وابسسن والنسسسائي داود أبسسو والسسذاكرات» رواه

ُكْر ْذ َءوا َءتاِب ِفي **  ِك ْل َءس ا ِري ْد ّنُه ِإ َءن ِإ ًا َءكا ّديق ًا ِصسس ّيسس ِب ُه ّن َءنسسا ْع َءف َءر َءو ًا *   َءكانسس َءم
ًا ّيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس ِل  َءع

ًا كان بأنه عليه بالثناء السلم عليه إدريس ذكر   ًا, وأن صديق الله نبي
ًا رفعه ًا, وقد مكان اللسه صسلى اللسه رسسسول أن الصسسحيح فسي تقدم علي
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روى الرابعة. وقد السماء في وهو السراء ليلة في به مر وسلم عليه
ًا ههنا جرير ابن ًا أثر ًا غريب العلسسى, عبد بن يونس فقال: حدثني عجيب

عسسن العمسسش سسليمان عسسن حسسازم بسسن جرير وهب, أخبرني ابن أنبأنا
ًا عبسساس ابسسن قال: سأل يساف بن هلل عن عطية بن شمر وأنسسا كعبسس

ًا {ورفعناه لدريس وجل عز الله قول له: ما فقال حاضر ًا} مكان عليسس
يسسوم كسسل لسسك أرفسسع أنسسي إليه أوحى الله إدريس, فإن كعب: أما فقال
مسسن لسه خليسسل عملً, فأتساه يسزداد أن آَدم, فأحب بني جميع عمل مثل

المسسوت ملك لي وكذا, فكلم كذا إلي أوحى الله له: إن فقال الملئكة
إلسسى بسه صسعد حستى جنساحيه بيسن عملً, فحملسه أزداد حتى فليؤخرني

ًا, المسسوت ملسسك تلقسساهم الرابعة السماء في كان السماء, فلما منحسسدر
؟ إدريسسس إدريس, فقال: وأين فيه كلمه الذيِ في الموت ملك فكلم

لسسي: وقيل الموت: العجب, بعثت ملك ظهريِ. قال على فقال: هوذا
أقبسسض أقسسول: كيسسف الرابعة, فجعلسست السماء في إدريس روح اقبض
هناك, فذلك روحه فقبض ؟ الرض في وهو الرابعة السماء في روحه
ًا {ورفعنسساه اللسسه قسسول ًا} هسسذا مكانسس الحبسسار كعسسب أخبسسار مسسن عليسس

أعلسسسسسسم. نكسسسسسسارة, واللسسسسسسه بعضسسسسسسه السسسسسسسرائيليات, وفسسسسسسي
ًا سأل أنه عباس ابن عن آَخر وجه من حاتم أبي ابن رواه وقد   كعبسس

تسأله, يعني أن لك الملك: هل لذلك قال أنه تقدم, غير ما نحو فذكر
بسساقيه العمسسل, وذكسسر مسسن أزداد لكسسي أجلي من بقي الموت, كم ملك

أنظسسر, حسستى أدريِ أجلسسي, قسسال: ل مسسن بقسسي عما سأله لما وفيه: أنه
طرفسسة إل عمسسره مسسن بقسسي مسسا رجسسل عن تسألني قال: إنك ثم فنظر

ل وهسسو السسسلم عليه قبض قد هو فإذا جناحه تحت الملك عين, فنظر
كسسان إدريسسس أن عبسساس ابسسن عسسن آَخسسر وجسسه مسسن رواه به, ثسسم يشعر

ًا, فكان حيسسن يمسسي اللسه, فكسان قال: سسبحان إل إبرة يغرز ل خياط
ً أفضسسل أحد الرض في وليس يمسي كالسسذيِ بقيتسسه منسسه, وذكسسر عمل

نحسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسوه. أو قبلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه
ًا قسسوله: {ورفعنسساه في مجاهد عن نجيح أبي ابن وقال   ًا} مكانسس عليسس

منصسسور عن سفيان عيسى, وقال رفع كما يمت ولم رفع إدريس قال
ًا {ورفعنسساه مجاهسسد عسسن ًا} قسسال: السسسماء مكانسس الرابعسسة, وقسسال عليسس

ًا {ورفعناه عباس ابن عن العوفي ًا} قال: رفع مكان السسسماء إلسسى علي
الحسسسن وقسسال مزاحسسم بسسن الضسسحاك قسسال وهكذا بها فمات السادسة
ًا قسسسوله: {ورفعنسسساه فسسسي وغيسسسره ًا} قسسسال: الجنسسسة. مكانسسس عليسسس
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َءك ِئ َءلـَ ُأو َءن **  ِذي ّل َءم ا َءع ْن ّلُه َءأ ِهم ال ْي َءل َءن َءع َءن ّمسس ْيسس ّي ِب ّن ِة ِمسسن ال ّيسس َءم ُذّر َءد َءوِمّمسسْن ءا

َءنا ْل َءم َءع َءح ِة َءوِمن ُنوٍح َءم ّي َءم ُذّر ِهي َءرا ْب َءل ِإ ِئي َءرا ِإْسسس َءنا َءوِمّمسسْن َءو ْي َءد َءنسسآ َءهسس ْي َءب َءت َءذا َءواْج ِإ
َءى َءلسسسسس ْت ِهسسسسسْم ُت ْي َءل َءيسسسسساُت َءع َءمـَسسسسسِن آَ ْا الّرْح ًا َءخسسسسسّرو ًا ُسسسسسسّجد ّيسسسسس ِك ُب  َءو

هسسذه فسسي المسسذكورين المسسراد وليس س النبيون تعالى: هؤلء يقول   
ذكسسر مسسن اسسستطرد السسسلم عليهسسم النبيسساء جنسسس بسسل فقسسط السورة

ذريسسة من النبيين من عليهم الله أنعم {الذين س الجنس إلى الشخاص
َءية, قال مسسن بسسه عنسسى اللسسه. فالسسذيِ رحمه جرير وابن السديِ آَدم} ال

إبراهيسسم نسسوح مع حملنا من ذرية من به عنى إدريس, والذيِ آَدم ذرية
وإسسسماعيل, والسسذيِ ويعقوب إسحاق إبراهيم ذرية من به عنى والذيِ

ابن وعيسى ويحيى وزكريا وهارون موسى إسرائيل ذرية من به عنى
جميعهسسم يجمسسع كسسان وإن أنسابهم فرق جرير: ولذلك ابن مريم, قال

وهسسو السسسفينة فسسي نسسوح مسسع كان من ولد من ليس من فيهم آَدم, لن
عمسسود فسسي إدريسسس أن الظهسسر هسسو (قلت) هسسذا نوح جد إدريس, فإنه

أخسسذ إسسسرائيل بنسسي أنبيسساء من إنه قيل السلم, وقد عليهما نوح نسب
عليسسه اللسسه صلى النبي على سلمه في قال السراء, حيث حديث من

ًا الصسسالح, والولسسد يقل الصالح, ولم والخا الصالح بالنبي وسلم: مرحب
السسسسسسسسسسلم. عليهمسسسسسسسسسا وإبراهيسسسسسسسسسم آَدم قسسسسسسسسسال كمسسسسسسسسسا

ابسسن وهسسب, أخسسبرني ابسسن يونس, أنبأنسسا حاتم: حدثنا أبي ابن وروى  
أقسدم إدريسس أن محمد بن الله عبد عن حبيب أبي بن يزيد عن لهيعة

اللسسه, إل إلسسه ل يقولسسوا أن فسسأمرهم قسسومه إلسسى اللسسه نسسوح, فبعثسسه من
المسسراد أن يؤيد وجل, ومما عز الله فأهلكهم شاؤوا, فأبوا ما ويعملوا

َءية بهذه النعسسام: {وتلسسك سسسورة في تعالى كقوله أنها النبياء جنس ال
حكيم ربك إن نشاء من درجات نرفع قومه على إبراهيم آَتيناها حجتنا
ً ويعقسسوب إسحاق له * ووهبنا عليم ًا هسسدينا كل قبسسل مسسن هسسدينا ونوحسس
وكسسذلك وهسسارون وموسسسى ويوسسسف وأيوب وسليمان داود ذريته ومن

الصالحين من كل وإلياس وعيسى ويحيى * وزكريا المحسنين نجزيِ
ًا ويسسونس واليسسع * وإسسماعيل ً ولوطسس * العسسالمين علسسى فضسلنا وكل

صسسراط إلسسى وهسسديناهم واجتبينسساهم وإخسسوانهم وذريسساتهم آَبسسائهم ومن
اقتده} وقسسال فبهداهم الله هدى الذين أولئك س قوله إلى * س مستقيم
نقصسسص لسسم مسسن ومنهسسم عليسسك قصصسسنا مسسن وتعالى: {منهم سبحانه

عبسساس: أفسسي ابسسن سسسأل أنه مجاهد عن البخاريِ صحيح عليك}. وفي
َءية: {أولئك هذه تل فقال: نعم, ثم ؟ {ص} سجدة الله هدى الذين ال

منهسسم, بهسسم, قسسال: وهسسو يقتديِ أن أمر ممن اقتده} فنبيكم فبهداهم
َءية هذه في تعالى الله داود. وقال يعني عليهسسم تتلسسى الكريمة: {إذا ال
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ًا خروا الرحمن آَيات ًا} أيِ سجد المتضسسمن اللسسه كلم سمعوا إذا وبكي

ًا لربهسم وبراهينسسه, سسجدوا ودلئلسه حججه ًا واسسستكانة خضسسوع وحمسد
ًا بسساك, فلهسسذا جمع العظيمة, والبكي النعم من فيه هم ما على وشكر

ًا بهم اقتداء ههنا السجود شرعية على العلماء أجمع لمنسسوالهم. واتباع
قال: قرأ معمر أبي عن إبراهيم عن العمش عن الثوريِ سفيان قال
وقسسال: هسسذا مريسسم, فسسسجد سسسورة عنسسه اللسسه رضي الخطاب بن عمر

جريسسر, وابسسن حسساتم أبسسي ابسسن البكاء, رواه يريد ؟ البكي فأين السجود
أعلسسم. رأيسست, فسسالله فيمسسا معمسسر أبسسي ذكسسر رواتسسه مسسن وسسسقط

َءف َءل َءخ َءف ِهْم ِمن **  ِد ْع ْلٌف َءب ْا َءخ ُعو َءضا َءة َءأ َء ْا الّصل ُعو َءب ّت َءواِت َءوا َءه َءف الّش ْو َءسسس َءف
َءن ُقو ْل ًا َءي ّي ّ َءغ ِإل َءب َءمن *   َءن َءتا َءم َءل َءوآَ َءعِم ًا َءو ِلح َءك َءصا ِئ َءلـَ ْو ُأ َءن َءف ُلو ْدُخ َءة َءيسس ّنسس َءج ْل ا

َء َءن َءول َءلُمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسو ْظ ًا ُي ْيئ  َءشسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
السسسلم, ومسسن عليهسسم النبيسساء وهسسم السسسعداء حزب تعالى ذكر لما  

اللسسه فرائسسض وأوامسسره, المسسؤدين اللسسه بحسسدود القسسائمين مسسن اتبعهسسم
أخسسر قسسرون خلسسف} أيِ بعدهم من {خلف أنه لزواجره, ذكر التاركين
أضسسيع, الواجبات من سواها لما فهم أضاعوها الصلة} وإذا {أضاعوا

شسسهوات علسسى العبسساد, وأقبلسسوا أعمسسال وخير وقوامه الدين عماد لنها
ًا, سيلقون بها, فهؤلء واطمأنوا الدنيا بالحياة ورضوا وملذها الدنيا غي

ًا أيِ ههنسسا الصسسلة بإضاعة المراد في اختلفوا القيامة, وقد يوم خسار
كعسسب بسسن محمسسد بالكليسسة, قسساله تركها بإضاعتها قائلون: المراد فقال

ذهسسب ولهسسذا جرير ابن والسديِ, واختاره أسلم بن زيد وابن القرظي
المسام عسسن المشسهور هسو كمسا والئمة والخلف السلف من ذهب من

«بيسسن للحسسديث الصسسلة تسسارك تكفيسسر إلسسى الشافعي عن أحمد, وقول
َءخر الصلة». والحديث ترك الشرك وبين العبد بيننسسا السسذيِ «العهسسد ال

هسسذه بسسسط محسسل هسسذا كفسسر» وليسسس فقد تركها الصلة, فمن وبينهم
المسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسألة.

في مخيمرة بن القاسم عن سليمان بن موسى عن الوزاعي وقال  
أضسساعوا الصسسلة} قسسال: أيِ أضسساعوا خلسسف بعدهم من قوله: {فخلف

ًا كان ولو المواقيت ًا. وقسسال كان ترك عسسن المسسسعوديِ عسسن وكيسسع كفر
قيسسل أنسسه مسسسعود ابن عن سعد بن والحسن الرحمن عبد بن القاسم
صسسلتهم عسسن هسسم {السسذين القسسرآَن فسسي الصسسلة ذكسسر يكثر الله له: إن

يحسسافظون} صسسلتهم دائمسسون} و{علسسى صسسلتهم سسساهون} و{علسسى
ك نسرى كنسا مواقيتهسا. قسالوا: مسا مسعود: على ابن فقال علسى إل ذل
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الصسسلوات علسسى أحد يحافظ مسروق: ل الكفر, قال ذلك الترك, قال

الهلكسة, وإفراطهسن إفراطهسن الغسافلين, وفسي مسن فيكتسب الخمس
عمسسر يزيسسد: أن بسسن إبراهيم عن الوزاعي وقتهن, وقال عن إضاعتهن

واتبعسسوا الصسسلة أضاعوا خلف بعدهم من قرأ: {فخلف العزيز عبد بن
ًا} ثم يلقون فسوف الشهوات ولكسسن تركها إضاعتهم تكن قال: لم غي

بعسسدهم مسسن {فخلسسف مجاهد عن نجيح أبي ابن الوقت, وقال أضاعوا
السسساعة قيسسام الشسسهوات} قسسال: عنسسد واتبعسسوا الصسسلة أضسساعوا خلف

علسسى بعضسسهم ينسسزو وسسسلم عليه الله صلى محمد أمة صالحي وذهاب
جسسابر مثلسسه, وروى مجاهسسد عن جريج ابن روى الزقة, وكذا في بعض

المة, هذه من أنهم رباح أبي بن وعطاء وعكرمة مجاهد عن الجعفي
الزمسسسسسسسسسسسسسسسسان. آَخسسسسسسسسسسسسسسسسر فسسسسسسسسسسسسسسسسي يعنسسسسسسسسسسسسسسسسون

الشسيب, حسدثنا الحسسن الحسارث, حسدثنا جرير: حسدثني ابن وقال  
خلسسف بعسسدهم مسسن {فخلسسف مجاهد عن مهاجر بن إبراهيم عن شريك
يسستراكبون المسسة هذه في الشهوات} قال: هم واتبعوا الصلة أضاعوا
السسسماء, ول فسسي اللسسه يخسسافون الطرق, ل في والحمر النعام تراكب

بسسن أحمسسد حاتم: حدثنا أبي ابن وقال الرض في الناس من يستحيون
حيسسوة, حسسدثنا المقريِ, حدثنا الرحمن عبد أبو الواسطي, حدثنا سنان
أبسا سسسمع أنسه حسسدثه قيسس بن الوليد أن الخولني عمرو أبي بن بشير
وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول يقسسول: سسسمعت الخدريِ سيعد

الشهوات, واتبعوا الصلة أضاعوا سنة ستين بعد خلف يقول: «يكون
ًا, ثم يلقون فسوف تراقيهسسم, يعسسدو ل القسسرآَن يقرؤون خلف يكون غي

للوليد: بشير: قلت وفاجر» وقال ثلثة: مؤمن, ومنافق القرآَن ويقرأ
به. والفاجر كافر به, والمنافق مؤمن قال: المؤمن ؟ الثلثة هؤلء ما

بسسه. المقسسريِ الرحمسسن عبسسد أبسسي عسسن أحمسسد رواه بسسه» وهكسسذا يأكسسل
ًا: حدثني حاتم أبي ابن وقال   موسسسى, بسسن إبراهيسسم أبي, حدثنا أيض

عسسن وهب بن الرحمن عبد بن الله عبيد يونس, حدثنا بن عيسى أنبأنا
لهسسل صسسدقة بالشسسيء ترسسسل كانت عائشة أن الرجال أبي عن مالك

ًا, ول منه تعطوا الصفة, وتقول: ل رسول سمعت بربرية, فإني بربري
ه قسال الذين الخلف يقول: «هم وسلم عليه الله صلى الله تعسالى الل

غريسب. الحسديث الصلة» هسذا أضاعوا خلف بعدهم من فيهم: فخلف
ًا: حدثني وقال الوليسسد الضحاك, حدثنا بن الرحمن عبد أبي, حدثنا أيض
كعسسب بسسن محمسسد سسسمع أنسسه المدينسسة أهسسل مسسن شسسيخ عن حريز حدثنا

َءيسسة, قسسال: بعدهم من الله: {فخلف قول في يقول القرظي خلف} ال
ملسسسسسك. مسسسسسن شسسسسسر وهسسسسسم يملكسسسسسون الغسسسسسرب أهسسسسسل هسسسسسم
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اللسسه كتسساب في المنافقين صفة لجد إني الحبار: والله كعب وقال  
ّعسسابين للقهسسوات, تّراكيسسن وجل: شسسّرابين عز بالكعبسسات, للّصسسلوات, ل

ّقادين للجماعسسات, الغسسدوات, تّراكيسسن فسسي العتمسسات, مفرطيسسن عن ر
َءية هذه تل قال: ثم واتبعوا الصلة أضاعوا خلف بعدهم من {فخلف ال

ًا} وقسسال يلقسسون فسسسوف الشسسهوات البصسسريِ: عطلسسوا الحسسسن غيسس
اللسسه العطارديِ: أوحى الشهب أبو الضيعات. وقال ولزموا المساجد

الشسسهوات, أكسسل أصسسحابك وأنسسذر حسسذر داود السلم: يا عليه داود إلى
أهون محجوبة, وإن عني عقولها الدنيا بشهوات المعلقة القلوب فإن

مسن أحرمسه أن شسهواته مسن شسسهوة آَثر إذا عبيديِ من بالعبد أصنع ما
طسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساعتي.

التميمي السمح أبو الحباب, حدثنا بن زيد أحمد: حدثنا المام وقال  
الله صلى الله رسول قال: قال عامر بن عقبة سمع أنه قبيل أبي عن

اثنسستين: القسسرآَن, واللبسسن» أمسسا أمسستي علسسى أخسساف وسلم: «إني عليه
القسسرآَن الصلة, أما ويتركون الشهوات ويتبعون الريف فيتبعون اللبن

بسسن حسسسن عسسن المسسؤمنين, ورواه بسسه فيجسسادلون المنسسافقون فيتعلمه
ًا عقبة عن قبيل أبو لهيعة: حدثنا ابن عن موسى بنحسسوه, بسسه, مرفوعسس

بسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه. تفسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسرد
ًا} قال يلقون وقوله: {فسوف   ابسسن عسسن طلحسسة أبسسي بسسن علسسي غي

ًا} أيِ يلقون {فسوف عباس ًا, وقسال غي ال خسسران ًا, وق قتسادة: شسر
السسسبيعي إسسسحاق أبسسي عن إسحاق بن ومحمد وشعبة الثوريِ سفيان

ًا} قسال: يلقسون {فسوف مسعود بن الله عبد عبيدة, عن أبي عن غيس
عسسن زيسساد عن العمش الطعم. وقال القعر, خبيث بعيد جهنم في واد
ًا} قال: واد يلقون قوله: {فسوف في عياض أبي مسسن جهنسسم فسسي غي
أبسسي بسسن عبسساس جريسسر: حسسدثني بسسن جعفسسر أبو المام ودم. وقال قيح

بسسن لقمان عن قطامي بن شرقي زياد, حدثنا بن محمد طالب, حدثنا
الباهلي, فقلت: عجلن بن صديِ أمامة أبا قال: جئت الخزاعي عامر
ًا حدثنا وسسسلم, فسسدعا عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول من سمعته حديث

أن وسسسلم: «لسسو عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول قسسال قسسال بطعام, ثم
قعرهسسا بلغسست مسسا جهنسسم شسسفير مسسن بهسسا قسسذف أواق عشر زنة صخرة

ًا, ثم خمسين ؟ وآَثسسام مسساغي وآَثام» قسسال: قلسست غي إلى تنتهي خريف
النسسار» أهسسل صسسديد فيهمسسا يسسسيل جهنم أسفل في قال: قال: «بئران

الشسسهوات واتبعوا الصلة {أضاعوا كتابه في الله ذكرهما اللذان وهما
ًا} وقوله يلقون فسوف ذلسسك يفعل ومن يزنون الفرقان: {ول في غي
ًا} هسسسسسسذا يلسسسسسسق منكسسسسسسر. ورفعسسسسسسه غريسسسسسسب حسسسسسسديث أثامسسسسسس
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ًا} أيِ وعمل وآَمن تاب من وقوله: {إل   ترك عن رجع من إل صالح

لوات عساقبته ويحسسن تسوبته يقبسل اللسه الشسهوات, فسإن واتبساع الص
ول الجنسسة يسسدخلون قال: {فأولئك النعيم, ولهذا جنة ورثة من ويجعله

ًا} وذلك يظلمون َءخسسر الحسسديث قبلها, وفسسي ما تجّب التوبة لن شيئ ال
مسسن التائبون هؤلء ينقص ل له» ولهذا لذنب كمن الذنب من «التائب
ًا, ول عملوها التي أعمالهم لهسسم فينقسسص قبلهسسا عملوه بما قوبلوا شيئ

ًا ذهب ذلك بعدها, لن عملوه مما ًا, وذهب وترك هدر ًا نسي مسسن مجان
سسسورة فسسي كقسسوله ههنسسا السسستثناء الحليسسم, وهسسذا وحلسسم الكريم كرم

ًا الله مع يدعون ل الفرقان: {والذين السستي النفس يقتلون ول آَخر إله
ًا اللسسه وكسسان سسس قسسوله إلسسى سسس بسسالحق إل اللسسه حسسرم ًا}. غفسسور رحيمسس

ّناِت َءج ْدٍن **  ِتي َءع ّل َءد ا َءع َءمـَُن َءو ُه الّرْح َءد َءبا ْيِب ِع َءغ ْل ّنُه ِبا َءن ِإ ُه َءكا ُد ْعسس ًا َءو ّيسس ِت أ
ْ َءم

ّ َءن *  ل ُعو َءم َءها َءيْس ًا ِفي ْغو ّ َءل ًا ِإل َءم ُهْم َءسل َءل ُهْم َءو ُق َءها ِرْز ًة ِفي َءر ْكسس ًا ُب ّي َءعِشسس * َءو
َءك ْلسسسس ّنسسسسُة ِت َءج ْل ِتسسسسي ا ّل ِرُث ا َءنسسسسا ِمسسسسْن ُنسسسسو ِد َءبا َءن َءمسسسسن ِع ًا َءكسسسسا ّيسسسس ِق  َءت

جنسسات هسسي ذنسسوبهم مسسن التائبون يدخلها التي تعالى: الجنات يقول  
مسسن هسسي الغيسسب, أيِ بظهسسر عباده الرحمن وعد التي إقامة عدن, أيِ

إيمسسانهم. وقسسوة إيقانهم لشدة رأوه, وذلك وما به يؤمنون الذيِ الغيب
ًا} تأكيد وعده كا وقوله: {إنه واسسستقراره, وثبسسوته ذلسسك لحصسسول مأتي

مفعسسولً} أيِ وعسسده يبدله, كقوله: {كان ول الميعاد يخلف ل الله فإن
ًا ًا} أيِ محالة, وقوله ل كائن وسيأتونه, إليه صائرون العباد ههنا: {مأتي

ًا} بمعنى قال من ومنهم ًا, لن {مأتي أتيتسسه, كمسسا فقسسد أتسساك ما كل آَتي
سسسنة, خمسسسين علسسى سسسنة, وأتيسست خمسون علي العرب: أتت تقول

واحسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسد. بمعنسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسى كلهمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا
ًا} أيِ فيها يسمعون وقوله: {ل   كلم فيهسسا ليسسس الجنسسات هسسذه لغو

ًا} السسدنيا. وقسسوله: {إل في يوجد قد كما له معنى ل تافه ساقط سسسلم
ًا فيهسسا يسسسمعون كقسسوله: {ل منقطسسع اسسستثناء ًا ول لغسسو ً إل تأثيمسس قيل

ًا ًا} وقوله: {ولهم سلم ًا} أيِ بكرة فيها رزقهم سلم مثسسل في وعشي
ً هنسساك أن ل العشسسيات ووقت البكرات وقت ًا, ولكنهسسم ليل فسسي ونهسسار

أحمسسد: المسسام قال وأنوار, كما بأضواء مضيها يعرفون تتعاقب أوقات
قسسال: قسسال هريسسرة أبسسي عن همام عن معمر الرزاق, حدثنا عبد حدثنا

صسسورهم الجنسسة تلسسج زمسسرة وسسسلم: «أول عليه الله صلى الله رسول
فيهسسا. يتمخطسسون فيهسسا, ول يبصسسقون ل البسسدر ليلسسة القمر صورة على

ّوة ومجسسامرهم والفضسسة السسذهب وأمشاطهم وليتغوطون, آَنيتهم اللسس
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وراء مسسن ساقها مخ زوجتان, يرى منهم واحد ولكل المسك ورشحهم

قلسسب علسسى تبسساغض, قلسسوبهم ول بينهسسم اختلف الحسن, ل من اللحم
مسسن الصسسحيحين في وعشيا» أخرجاه بكرة الله واحد, يسبحون رجل

بسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه. معمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسر حسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسديث
إسحاق, حدثنا ابن عن أبي يعقوب, حدثنا أحمد: حدثنا المام وقال  

ابسسن النصسساريِ, عسسن لبيد بن محمود عن النصاريِ فضيل بن الحارث
علسسى وسلم: «الشسسهداء عليه الله صلى الله رسول قال: قال عباس
الجنسسة مسسن رزقهم عليهم خضراء, يخرج قبة في الجنة بباب نهر بارق
ًا» تفرد بكرة ابسسن عسسن الضسسحاك الوجه. وقال هذا من أحمد به وعشي

ًا} قال: مقادير بكرة فيها رزقهم {ولهم عباس .والنهسسار الليسسل وعشي
قسسال: مسلم بن الوليد سهم, حدثنا بن علي جرير: حدثنا ابن وقال  

بكسسرة فيهسسا رزقهم تعالى: {ولهم الله قول عن محمد بن زهير سألت
ًا} قال: ليس ًا نور في ليل, هم الجنة في وعشي الليل مقدار ولهم أبد
البسسواب, وإغلق الحجسسب بإرخسساء الليسسل مقسسدار والنهسسار, ويعرفسسون

عن السناد البواب, وبهذا وبفتح الحجب برفع النهار مقدار ويعرفون
الجنسسة أبسسواب البصسسريِ, وذكسسر الحسن عن خليد عن مسلم بن الوليد

ِهسسُم, انفتحسسي وتكلم فتكلم باطنها من ظاهرها يرى فقال: أبواب ُتهْم َءف
بكسسرة فيهسسا رزقهسسم قسسوله: {ولهسسم فسسي قتسسادة فتفعسسل, وقسسال انغلقي

ًا} فيها هسسو نهسسار, وإنمسسا ول ليل ثم وعشي, ليس بكرة ساعتان وعشي
علسسى به يؤتون عشي, ولكن ول بكرة مجاهد: ليس ونور, وقال ضوء

السسسسسسسسسسسسدنيا. فسسسسسسسسسسسسي يشسسسسسسسسسسسستهون كسسسسسسسسسسسسانوا مسسسسسسسسسسسسا
يتغدى من فيهم النعم العرب وغيرهما: كانت وقتادة الحسن وقال  

تعسسالى: فقسسال النعيم من أنفسهم في ما على القرآَن ويتعشى, فنزل
ًا} وقال بكرة فيها رزقهم {ولهم زيسسد بسسن حمسساد عن مهديِ ابن وعشي

ًا} قال: البكور بكرة فيها رزقهم {ولهم الحسن عن هشام عن وعشي
ابن ليل. وقال فيها البكور, ليس على يرد العشي, والعشي على يرد
عمسسار, بسسن منصور بن سليم الحسين, حدثنا بن علي حاتم: حدثنا أبي

ه عبسد عسن شمشاط أهل قاضي زياد بن محمد حدثني أبي حدثني الل
النسسبي عسسن هريسسرة أبسسي عسسن الرحمن عبد بن سلمة أبي عن حدير بن

وكسسل الجنسسة غسسدوات مسسن غسسداة مسسن قال: «مسسا وسلم عليه الله صلى
العيسسن الحور من زوجة الله, فيها ولي إلى يزف أنه غدوات, إل الجنة

غريسسب حديث محمد: هذا أبو الزعفران» قال من خلقت التي أدناهن
منكسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسر.
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ًا} أيِ كسسان من عبادنا من نورث التي الجنة وقوله: {تلك   هسسذه تقيسس

عبادنسسا نورثهسسا السستي العظيمسسة, هسسي الصسسفات بهذه وصفنا التي الجنة
والضسسراء, السسسراء فسسي وجسسل عسسز للسسه المطيعسسون المتقيسسن, وهسسم

أول فسسي تعسسالى قسسال الناس, وكمسا عن الغيظ, والعافون والكاظمون
صسسلتهم فسسي هسسم السسذين المؤمنسسون أفلسسح {قسسد المسسؤمنين سسسورة

الفردوس يرثون الذين الوارثون هم قال: {أولئك أن خاشعون} إلى
خالسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسدون}. فيهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا هسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم

َءما َءو َءنّزُل **  َءت ّ َءن ِر ِإل َءأْم َءك ِب ّب َءن َءما َءلُه َءر ْي َءنا َءب ِدي ْي َءما َءأ َءنا َءو َءف ْل َءما َءخ َءن َءو ْي َءك َءب ِل َءما َءذ َءو
َءن َءك َءكا ّب ًا َءر ّي َءواِت *  ّرّب َءنِس َءما َءما َءوالْرِض الّس َءما َءو ُه َءن ْي ُه َءب ْد ُب ْع ِبْر َءفا َءط َءواْص

ِه ِت َءد َءبسسسسسسسسسسسسا ِع َءلسسسسسسسسسسسسُم َءهسسسسسسسسسسسسْل ِل ْع ًا َءلسسسسسسسسسسسسُه َءت ّي  َءسسسسسسسسسسسسسِم
أبيه عن ذر بن عمر قال: حدثنا ووكيع يعلى أحمد: حدثنا المام قال  

اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول قال: قال عباس ابن عن جبير بن سعيد عن
؟» قسسال: تزورنا مما أكثر تزورنا أن يمنعك لجبرائيل: «ما وسلم عليه

َءيسسسسة آَخسسسسر ربسسسسك} إلسسسسى بسسسسأمر إل نتنسسسسزل {ومسسسسا فنزلسسسست .ال
َءية هذه تفسير عند فرواه البخاريِ بإخراجه انفرد   نعيسسم أبسسي عن ال
بسسن عمر حديث من جرير وابن حاتم أبي ابن ورواه به ذر بن عمر عن
لمحمسسد الجسسواب ذلسسك فكسسان الحسسديث آَخسسر فسسي زيادة وعندهما به ذر

جبرائيسسل احتبسسس عبسساس عنسسابن العسسوفي وقال وسلم عليه الله صلى
اللسه صسلى اللسه رسسول فوجسسد وسلم عليه الله صلى الله رسول عن

نتنسزل {ومسا محمسد وقال: يا جبريل فأتاه وحزن ذلك من وسلم عليه
َءيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة. بسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسأمر إل ربسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسك} ال

اثنسستي وسسسلم عليه الله صلى محمد عن جبرائيل لبث مجاهد وقال  
لبثسست لقسسد جبرائيسسل قسسال: «يسسا جاءه أقل, فلما ليلة, ويقولون عشرة

بسسأمر إل نتنسسزل {ومسسا ظسسن» فنزلسست كسسل المشسسركون ظن حتى علي
َءية. قال: وهذه الضحاك قال الضحى, وكذلك في كالتي الية ربك} ال

احتبسساس فسسي نزلسست واحسسد: إنهسسا وغيسسر والسسسديِ وقتسسادة مزاحسسم بسسن
النزول جبرائيل قال: أبطأ عكرمة عن أبان بن الحكم جبرائيل. وقال

ًا, ثسسم وسلم: أربعيسسن عليه الله صلى النبي على لسسه نسسزل, فقسسال يومسس
لسسه إليسسك» فقسسال اشتقت حتى نزلت «ما وسلم عليه الله صلى النبي

َءأوحى ولكنسسي أشسسوق إليسسك كنسست أنسسا جبريل: بل إلسسى اللسسه مسسأمور, فسس
َءيسسة, ورواه بسسأمر إل نتنزل {وما له قل أن جبرائيل أبسسي ابسسن ربسسك} ال

غريسسسسسسسسسسسب. وهسسسسسسسسسسسو اللسسسسسسسسسسسه رحمسسسسسسسسسسسه حسسسسسسسسسسساتم
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معاوية, حدثنا أبو سنان, حدثنا بن أحمد حاتم: حدثنا أبي ابن وقال  

عليسسه اللسسه صلى النبي على الرسل قال: أبطأت مجاهد عن العمش
لسسه ؟» فقسسال جبريسسل يسسا حبسسسك «مسسا لسسه فقال جبريل أتاه وسلم, ثم

براجمكسسم, تنقون أظفاركم, ول تقصون ل وأنتم نأتيكم جبريل: وكيف
بسسأمر إل نتنسسزل {ومسسا قسسرأ تسسستاكون. ثسسم شسسواربكم, ول تأخسسذون ول

َءية. وقد آَخر ربك} إلى النحسويِ, عسامر أبسو الطسبراني: حسدثنا قسال ال
الرحمسسن عبسسد بسسن سسسليمان الصسسوريِ, حسسدثنا إبراهيم بن محمد حدثنا

عسسن مسسسلم بسسن ثعلبة عياش, أخبرني بن إسماعيل الدمشقي, حدثنا
عليسسه الله صلى النبي عن عباس ابن عباس, عن ابن مولى كعب أبي

ل وأنتسسم ذلسسك, فقسسال: وكيسسف لسسه فسسذكر عليه أبطأ جبرائيل أن وسلم
تنقسسون شسسواربكم, ول تقصسسون أظفسساركم, ول تقلمسسون تسسستنون, ول

بن إسماعيل عن اليمان أبي عن أحمد المام رواه وهكذا ؟ براجمكم
بنحسسسسسسسسسسسوه. عبسسسسسسسسسسساس ابسسسسسسسسسسسن عسسسسسسسسسسسن عيسسسسسسسسسسساش

سسسليمان, حسسدثنا بسسن جعفسسر سيار, حسسدثنا احمد: حدثنا المام وقال  
المدينسسة أهسسل مسسن شيخ دينار, حدثني بن مالك عن حبيب بن المغيرة

وسسسلم: عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول لسسي قالت: قسسال سلمة أم عن
قسسط» إليها ينزل لم الرض إلى ملك ينزل فإنه المجلس لنا «أصلحي

أمسسر أيسسدينا بيسسن مسسا خلفنا} قيل: المراد وما أيدينا بين ما وقوله: {له
َءخرة, {وما أمر خلفنا الدنيا, وما النفخسستين, هسسذا بيسسن ذلك} ما بين ال

روايسسة فسسي وقتسسادة جبير بن وسعيد ومجاهد وعكرمة العالية أبي قول
يسسستقبل أيدينا} مسسا بين أنس, وقيل: {ما بن والربيع عنهما, والسديِ

َءخرة أمر من ذلسك} بيسن {ومسا الدنيا من مضى ما خلفنا} أيِ {وما ال
َءخرة, ويروى الدنيا بين ما أيِ جبير بن وسعيد عباس ابن عن نحوه وال

ًا, واللسسه جرير ابن والثوريِ, واختاره جريج وابن وقتادة والضحاك أيض
اعلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم.

ًا} قال ربك كان وقوله: {وما   ربك, وقد نسيك ما معناه مجاهد نسي
َءية هذه أن عنه تقدم ودعسسك مسسا سجى إذا والليل كقوله: {والضحى ال
عبسد بسن محمسد بسن يزيسد حاتم: حسدثنا أبي ابن قلى}. وقال وما ربك

الجمساهر, حسدثنا أبسا يعنسي عثمسان بن محمد الدمشقي, حدثنا الصمد
أبسسي عن أبيه عن حيوة بن رجاء بن عاصم عياش, حدثنا بن إسماعيل

فهسو حرمسه حلل, وما فهو كتابه في الله أحل «ما قال يرفعه الدرداء
لم الله عافيته, فإن الله من فاقبلوا عافية فهو عنه سكت حرام, وما

ًا» ثم لينسى يكن ًا} وقسسوله: ربسك كسسان {ومسسا اليسسة هسسذه تل شيئ نسسسي
والحسساكم ومسسدبره ذلك خالق بينهما} أيِ وما والرض السموات {رب
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هسسل لعبسسادته واصطبر {فاعبده لحكمه معقب ل الذيِ والمتصرف فيه

ًا} قال له تعلم تعلسسم عبسساس: هسسل ابسسن عسسن طلحسسة أبي بن علي سمي
ً للرب ًا, وكذلك أو مثل وابسسن وقتادة جبير بن وسعيد مجاهد قال شبيه
يسسسمى أحسسد عبسساس: ليسسس ابسسن عسسن عكرمسسة وغيرهسسم. وقسسال جريج

اسسسسسسسمه. وتقسسسسسسدس وتعسسسسسسالى تبسسسسسسارك غيسسسسسسره الرحمسسسسسسن

ُقوُل َءي َءو َءساُن **  ْن ِل َءذا ا ِإ أ
َءف ِمّت َءما َء ْو َءس َءرُج َءل ًا ُأْخ ّي َء َءح َءول َءأ ُكُر *   ْذ َءساُن َءي ْن ِل إ

ّنا ُه َءأ َءنا ْق َءل ْبُل ِمن َءخ َءلْم َءق ًا َءيُك َءو ْيئ َءك َءش ّب َءر َءو َءف ُهْم *   ّن َءر َءنْحُش َءن َءل ِطي َءيا ُثسسّم َءوالّش
ُهْم ّن َءر ُنْحِض َءل َءل ْو َءم َءح ّن َءه ًا َءج ّي ِث ُثّم ِج َءعّن *   ِز َءنن ٍة ُكسسّل ِمسسن َءل َءع ُهسسْم ِشسسي ّي أ

ّد َء َءشسس َءأ

َءلى َءمـَِن َءع ًا الّرْح ّيسس ِت ُثسسّم ِع َءنْحسسُن *   َءلسسُم َءل ْع َءن َءأ ِذي ّلسس َءى ُهسسْم ِبا َءلسس ْو َءهسسا َءأ ًا ِب ّي ِل  ِصسس
موته, كمسسا بعد إعادته ويستبعد يتعجب أنه النسان عن تعالى يخبر  

ًا كنسسا أئذا قولهم فعجب تعجب تعالى: {وإن قال خلسسق لفسسي أئنسسا ترابسس
خصسسيم هو فإذا نطفة من خلقناه أنا النسان ير لم جديد} وقال: {أو

ً لنا * وضرب مبين وهسسي العظسسام يحيسسي مسسن قسسال خلقسسه ونسسسي مثل
عليسسم} وقسسال خلق بكل وهو مرة أول أنشأها الذيِ يحييها * قل رميم

ًا أخسسرج لسسسوف مسسامت أئسسذا النسسسان ههنا: {ويقسسول يسسذكر * أول حيسس
ًا} يسسستدل يسسك ولسسم قبل من خلقناه أنا النسان بالبسسداءة تعسسالى يشسسئ

ان خلسق قسد تعسالى أنه العادة, يعني على م النس ًا, أفل يسك ول شسيئ
ًا, كما صار وقد يعيده يعيده ثم الخلق يبدأ الذيِ تعالى: {وهو قال شيئ
آَدم ابسسن تعسسالى: كسسذبني اللسسه «يقسسول الصحيح عليه} وفي أهون وهو
يسسؤذيني, أمسسا أن لسسه يكن ولم آَدم ابن يكذبني, وآَذاني أن له يكن ولم

بسسأهون الخلسسق أول بسسدأني, وليسسس كمسسا يعيدني لن فقوله إيايِ تكذيبه
ًا لسسي إن فقسسوله إيايِ أذاه آَخره, وأما من علّي الصسسمد وأناالحسسد ولسسد

ًا لسسسسه يكسسسسن ولسسسسم يولسسسسد ولسسسسم يلسسسسد لسسسسم السسسسذيِ أحسسسسد». كفسسسسو
وتعالى تبارك الرب والشياطين} أقسم لنحشرنهم وقوله: {فوربك  

ًا يحشرهم أن بد ل أنه الكريمة بنفسه كسسانوا السسذين وشياطينهم جميع
ًا} قسسال جهنم حول لنحضرنهم {ثم الله دون من يعبدون ّي العسسوفي جث

ًا عباس: يعني ابن عن ال أمسة كسل كقسوله: {وتسرى قعود جاثيسة} وق
ًا: يعني قوله في السديِ ًا, ورويِ جثي مسسسعود ابسسن عسسن مسسرة عن قيام

أمسسة, قسسال كسسل مسسن شيعة} يعنسسي كل من لننزعن مثله. وقوله: {ثم
ًا} قسال الرحمسسن علسى أشد {أيهم مجاهد بسن علسسي عسسن الثسوريِ عتيسس
علسسى الول قسسال: يحبسسس مسسسعود ابسسن عسسن الحسسوص أبي عن القمر
َءخر ًا, ثسسم أتسساهم العدة تكاملت إذا حتى ال فالكسسابر بالكسسابر بسسدأ جميعسس
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ًا, وهو الرحمسسن علسى أشد أيهم شيعة كل من لننزعن قوله: {ثم جرم

ًا}. عتيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
الرحمسسن علسسى أشسسد أيهسسم شيعة كل من لننزعن قتادة: {ثم وقال  

ًا} قال: ثم الشر, في ورؤساءهم قادتهم دين كل أهل من لننزعن عتي
تعسسالى: كقسسوله السسسلف, وهسسذا مسسن واحسسد وغيسسر جريسسج ابن قال وكذا

ًا فيها اداركوا إذا {حتى أضسسلونا هؤلء ربنا لولهم أخراهم قالت جميع
ًا فآتهم ًا عذاب تكسسبون} وقسوله: كنتسم بما س قوله إلى س النار من ضعف
ًا} ثم بها أولى هم بالذين أعلم لنحن {ثم على الخبر لعطف ههنا صلي

بنسسار يصسسلى أن العباد من يستحق بمن أعلم تعالى أنه الخبر, والمراد
َءيسسة فسسي قسسال العذاب, كما تضعيف يستحق فيها, وبمن ويخلد جهنم ال

تعملسسسسسسون}. ل ولكسسسسسسن ضسسسسسسعف لكسسسسسسل {قسسسسسسال المتقدمسسسسسسة

ِإن َءو ُكْم **  ّ ّمن َءها ِإل ُد ِر َءن َءوا َءى َءكسسا َءلسس َءك َءع ّبسس ًا َءر ْتمسس ًا َءح ّي ْقِضسس ُثسسّم ّم َءنّجسسي *   ُن
َءن ِذي ّلسسسسسسسس ْا ا َءقسسسسسسسسو ّت َءذُر ا َءنسسسسسسسس َءن ّو ِلِمي ّظسسسسسسسسا َءهسسسسسسسسا ال ًا ِفي ّيسسسسسسسس ِث  ِج

سليمان بن غالب حرب, حدثنا بن سليمان أحمد: حدثنا المام قال  
السسورود فسسي قسسال: اختلفنسسا سمية أبي عن البرساني زياد بن كثير عن

ًا, ثسسم بعضسسهم: يسسدخلونها مسسؤمن, وقسسال يدخلها بعضنا: ل فقال جميعسس
اختلفنسسا له: إنا فقلت الله عبد بن جابر اتقوا, فلقيت الذين الله ينجي

ًا, وقال الورود, فقال: يردونها في مسسرة: يسسدخلونها بسسن سليمان جميع
ًا, وأهوى ًا إلى بأصبعيه جميع سسسمعت أكسسن لسسم إن أذنيه, وقال: صسسمت

ه رسول لم عليسه اللسه صسلى الل إل فساجر بسرول يبقسى «ل يقسول وس
ًا المؤمن على دخلها, فتكون ًا برد إبراهيم على النار كانت كما وسلم

ًا للنار إن حتى ويسسذر اتقسسوا السسذين اللسسه ينجسسي بردهسسم, ثسسم من ضجيج
ًا» غريسسسسسسسب فيهسسسسسسسا الظسسسسسسسالمين يخرجسسسسسسسوه. ولسسسسسسسم جثيسسسسسسس

أبسسي بسسن بكار عن معاوية بن مروان عرفة: حدثنا بن الحسن وقال  
الجنسسة: دخلسسوا ما بعد الجنة أهل قال: قال معدان بن خالد عن مروان

خامسسدة, وهسسي عليها مررتم قال: قد ؟ النار على الورود ربنا يعدنا ألم
قيسسس عن خالد أبي بن إسماعيل عن عيينة ابن عن الرزاق عبد وقال

ًا رواحسسة بسسن الله عبد قال: كان حازم أبي بن حجسسر فسسي رأسسسه واضسع
تبكسسي رأيتسسك قسسالت ؟ يبكيسسك امرأته, فقسسال: مسسا فبكت امرأته, فبكى

واردهسسا} إل منكسسم {وإن وجسسل عز الله قول ذكرت فبكيت, قال: إني
ًا. روايسسسسة, وكسسسسان وفسسسسي سسسسس ل أم منهسسسسا أأنجسسسسو أدريِ فل مريضسسسس
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بسسن مالسسك عسسن يمسسان ابسسن كريب, حسسدثنا أبو جرير: حدثنا ابن وقال  

قسسال: فراشسسه إلسسى أوى إذا ميسسسرة أبسسو كسسان إسسسحاق أبي عن مغول
؟ ميسسسرة ياأبسسا يبكيسسك لسسه: مسسا يبكي, فقيسسل تلدني, ثم لم أمي ياليت

ُأخبرنا َءبر ولم واردوها ّأنا قال:  ّنا ُنخ بسسن الله عبد عنها, وقال صادرون أ
أنسك أتساك لخيسسه: هسل رجسل قال: قسسال البصريِ الحسن عن المبارك

قسسال: ل, ؟ عنهسسا صسسادر أنسسك أتسساك قال: نعم, قسسال: فهسسل ؟ النار وارد
ًا ُرئي قال: فما ؟ الضحك قال: ففيم بسسالله. وقسسال لحسسق حسستى ضاحك

ًا: أخبرنا الرزاق عبد ابسسن سسسمع من عمرو, أخبرني عن عيينة ابن أيض
السسدخول, عبسساس: السسورود ابسسن فقسسال الزرق بسسن نسسافع يخاصم عباس
اللسسه دون مسسن تعبسسدون ومسسا {إنكسسم عبسساس ابسسن نافع: ل, فقسسرأ فقال

يسسوم قسسومه ل, وقال: {يقدم أم واردون} وردوا لها أنتم جهنم حصب
فسسسندخلها. فسسانظر وأنت أنا ل, أما أم النار} أوردها فأوردهم القيامة

بتكسسذيبك, فضسسحك منهسسا مخرجسسك الله أرى وما ؟ ل أم منها نخرج هل
نسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسافع.

نسسافع وهو الحروريِ راشد أبو قال: قال عطاء عن جريج ابن وروى  
عباس: ويلك, أمجنسسون ابن حسيسها} فقال يسمعون {ل الزرق بن

النار} {ونسسسوق فأوردهم القيامة يوم قومه قوله: {يقدم أين ؟ أنت
ًا} {وإن جهنسسم إلى المجرمين كسسان إن واردهسسا} واللسسه إل منكسسم ورد

ًا, وأدخلنسسي النسسار مسسن أخرجنسسي مضسسى: اللهسسم من دعاء الجنسسة سسسالم
ًا. وقسسال المحسساربي, حسسدثنا عبيسسد بسسن محمسسد جريسسر: حسسدثني ابسسن غانم

ابسسن عنسسد قال: كنسست مجاهد عن الله عبيد عن الملك عبد عن أسباط
لسسه: الزرق, فقسسال بسسن نسسافع وهو راشد أبو له يقال رجل فأتاه عباس
ربسسك علسسى كسسان واردهسسا إل منكم الله: {وإن قول أرأيت عباس ياابن
ًا ًا} ؟ حتم هسسل فسسسنردها, فسسانظر راشسسد ياأبا وأنت أنا قال: أما مقضي

؟ ل أم عنهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا نصسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسدر
السائب بن الله عبد شعبة: أخبرني الطيالسي: قال داود أبو وقال  

الكفسار, واردهسا} يعنسي إل منهسم {وإن يقرؤها عباس ابن سمع عمن
ّني الوليد بن عمر روى وهكذا كسسذلك يقرؤهسسا عكرمسسة سسسمع أنسسه الشسس
ابسسن نقرؤها, رواه كنا كذلك الظلمة وهم واردها} قال إل منهم {وإن

عبساس: قسوله: {وإن ابسن عسن العسوفي جريسر, وقسال وابن حاتم أبي
اللسسه قسسول إلسسى تسسسمع والفسساجر, أل السسبر واردهسسا} يعنسسي إل منكسسم

َءيسسة, {ونسسسوق فأوردهم القيامة يوم قومه لفرعون: {يقدم النسسار} ال
ًا} فسمى جهنم إلى المجرمين ً النسسار علسسى الورود ورد وليسسس دخسسول

بصسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسادر.
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السسسديِ, عسسن إسسسرائيل عن الرحمن عبد أحمد: حدثنا المام وقال  
واردهسسا} قسسال إل منكسسم {وإن مسسسعود ابسسن هو الله عبد عن مرة عن

يصسسدرون ثسسم كلهسسم النسساس وسلم: «يسسرد عليه الله صلى الله رسول
عسسن اللسسه عبيسسد عن حميد بن عبد عن الترمذيِ بأعمالهم» ورواه عنها

مرة عن السديِ عن شعبة طريق من به. ورواه السديِ عن إسرائيل
ًا, هكذا مسعود ابن عن ًا. وقسسد ههنسسا الحسسديث هذا وقع موقوف مرفوعسس

قسسال: يسسرد مسسسعود بن الله عبد عن مرة عن السديِ عن أسباط رواه
ًا الناس عن يصدرون النار, ثم حول قيامهم الصراط, وورودهم جميع

مثسسل يمسسر مسسن البرق, ومنهم مثل يمر من بأعمالهم, فمنهم الصراط
الخيسسل, كسسأجود يمسسر مسسن الطيسسر, ومنهسسم مثسسل يمر من الريح, ومنهم

إن حسستى الرجسسل كعسسدو يمسسر مسسن البل, ومنهسسم كأجود يمر من ومنهم
ًا آَخرهم بسسه فيتكفسسأ قسسدميه, يمسسر إبهسسامي موضسسع علسسى نوره رجل مّر

القتسساد, حافتسساه كحسسسك حسسسك عليه مزلة دحض الصراط, والصراط
الحديث تمام الناس. وذكر بها يختطفون نار من كلليب معهم ملئكة

حسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساتم. أبسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسي ابسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسن رواه
إسرائيل, النضر, حدثنا أسلم, حدثنا بن خلد جرير: حدثنا ابن وقال  

إل منكم قوله: {وإن الله عبد عن الحوص أبي عن إسحاق ابو أخبرنا
الطبقسة السسيف, فتمسر حسد مثسل جهنسم على واردها} قال: الصراط

كأجود الخيل, والرابعة كأجود كالريح, والثالثة كالبرق, والثانية الولى
شواهد سلم, ولهذا سلم يقولون: اللهم والملئكة يمرون البهائم. ثم

هريسسرة وأبسسي سسسعيد وأبسسي أنسسس روايسسة مسسن وغيرهما الصحيحين في
جرير: حدثني ابن عنهم. وقال الله رضي الصحابة من وغيرهم وجابر

بسسن غنيسسم عسسن السسسليل أبي عن الجريريِ عن علية ابن يعقوب, حدثنا
كأنهسسا النسساس النسسار كعب: تمسسسك النار, فقال ورود قال: ذكروا قيس
وفسساجرهم, ثسسم الخلئسسق: برهسسم أقسسدام عليهسسا يستويِ حتى إهالة متن

بكسسل فتخسف أصحابي, قال ودعي أصحابك أمسكي مناد: أن يناديها
نديسسة المؤمنسسون بولسسده, ويخسسرج الرجسسل من بهم أعلم لها, وهي ولي

سنة, مع مسيرة خزنتها من الخازن منكبي بين كعب: ما ثيابهم. قال
النسار فسسي بسه فيصرع الدفع به شعبتين, يدفع ذو عمود منهم واحد كل

ألسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسف. سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسبعمائة
سفيان أبي عن العمش معاوية, حدثنا أبو أحمد: حدثنا المام وقال  

اللسسه صلى الله رسول قالت: قال حفصة عن مبشر أم جابر, عن عن
ًا شهد أحد الله شاء إن النار يدخل ل أن لرجو وسلم: «إني عليه بسسدر

ه أليس والحديبية» قالت: فقلت واردهسا} إل منكسم يقسول: {وإن الل
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فيهسسا الظسسالمين ونسسذر اتقسسوا السسذين ننجسسي {ثسسم يقول قالت: فسمعته

ًا}. وقال ًا: حدثنا أحمد جثي أبسسي عسسن العمسسش إدريس, حدثنا ابن أيض
قسسالت: كسسان حارثسسة بسسن زيسسد امسسرأة مبشسسر أم جابر, عسسن عن سفيان
يسسدخل فقسسال: «ل حفصسسة بيسست في وسلم عليه الله صلى الله رسول

ًا شهد أحد النار {وإن يقسسول الله حفصة: أليس والحديبية» قالت بدر
وسسسلم: {ثسسم عليسسه اللسه صسلى اللسسه رسول فقال واردها} ؟ إل منكم
َءية, وفي الذين ننجي عسسن الزهسسريِ حسسديث مسسن الصسسحيحين اتقوا} ال
اللسسه صلى الله رسول قال: قال عنه الله رضي هريرة أبي عن سعيد
النار تمسه الولد من ثلثة المسلمين من لحد يموت وسلم: «ل عليه

القسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم». تحلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة إل
عن المسيب ابن عن الزهريِ أخبرني معمر قال الرزاق عبد وقال  

لسسم ثلثة له مات «من قال وسلم عليه الله صلى النبي أن هريرة أبي
ّلة إل النار تمسه الطيالسسسي داود أبسسو الورود, وقال القسم» يعني تح
قسسال: هريسسرة أبي عن المسيب بن سعيد عن الزهريِ عن زمعة حدثنا

لمسسسلم يمسسوت يقسسول: «ل وسلم عليه الله صلى الله رسول سمعت
يريسسد كسسأنه الزهسسريِ القسم» قال تحلة إل النار فتمسه الولد من ثلثة
َءية هذه مقضسسيا}. وقسسال حتمسسا ربك على كان واردها إل منكم {وإن ال
عبد حدثنا المغيرة أبو حدثنا الكلعي بكار بن عمران حدثني جرير ابن

صسسالح أبي عن الله عبيد بن إسماعيل حدثنا تميم بن يزيد بن الرحمن
يعسسود وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسول قال: خرج هريرة أبي عن

ً يقسسول: هسسي تعسسالى اللسسه «إن قال ثم معه وأنا وعك أصحابه من رجل
َءخسسرة» فسسي النار من حظه لتكون المؤمن عبديِ على أسلطها ناريِ ال

السسسسسسسسوجه. هسسسسسسسسذا مسسسسسسسسن يخرجسسسسسسسسوه ولسسسسسسسسم غريسسسسسسسسب
مجاهد عن السود بن عثمان عن يمان ابن كريب, حدثنا أبو وحدثنا  

واردهسسا}. إل منكم {وإن قرأ ثم النار من مؤمن كل حظ قال: الحمى
فائسسد بن زبان لهيعة, حدثنا ابن حسن, حدثنا أحمد: حدثنا المام وقال
الله صلى الله رسول عن أبيه عن الجهني أنس بن معاذ بن سهل عن

مسسرات, عشر يختمها حتى أحد الله هو قل قرأ قال: «من وسلم عليه
ًا له الله بنى ًا الجنة» فقال في قصر ؟ اللسسه يارسول نستكثر عمر: إذ

وأطيسب» وقسال أكسسثر « اللسه وسلم عليه الله صلى الله رسول فقال
اللسسه سسسبيل فسسي آَيسسة ألف قرأ «من وسلم عليه الله صلى الله رسول
والصسسالحين, والشسسهداء والصسسديقين النسسبيين مسسع القيامسسة يسسوم كتسسب

ًا أولئك وحسن المسسسلمين وراء مسسن حسسرس الله, ومسسن شاء إن رفيق
ًا الله سبيل في تحلسسة إل بعينيسسه النسسار يسسر لسسم سسسلطان بأجر ل متطوع
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سسسبيل فسسي السسذكر واردها} وإن إل منكم تعالى: {وإن القسم». قال

ألف بسبعمائة رواية ضعف. وفي بسبعمائة النفقة فوق يضاعف الله
ضسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسعف.

أيسسوب, بسسن يحيى عن وهب ابن عن الطاهر أبي عن داود أبو وروى  
عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسول عن أبيه عن سهل عن زبان عن كلهما
سسسبيل فسسي النفقسسة علسسى يضاعف والذكر والصيام الصلة «إن وسلم

قسسوله: قتسسادة عسسن معمر عن الرزاق عبد ضعف» وقال بسبعمائة الله
بسسن الرحمن عبد عليها. وقال الممر هو: واردها} قال إل منكم {وإن
واردهسسا} قسسال: ورود إل منكسسم قسسوله: {وإن فسسي أسسسلم بسسن زيسسد

أن المشسسركين وورود ظهرانيهسسا بيسسن الجسسسر على المرور المسلمين
والسسزالت وسسسلم: «الزالسسون عليسسه اللسسه صسسلى النسسبي يدخلوها, وقال

يا دعاؤهم الملئكة من سماطان يومئذ بالجسر أحاط وقد كثير يومئذ
قسسوله فسي مسسسعود ابسن عسن مسسرة عن السديِ سلم» وقال سلم ألله

ك على {كان ًا رب ًا حتمس ًا} قسال: قسسم ال مقضسي ًا. وق مجاهسد: واجبس
ًا, قسسسسسسال جريسسسسسسج. ابسسسسسسن قسسسسسسال قضسسسسسساء, وكسسسسسسذا حتمسسسسسس

النسسار على كلهم الخلئق مر إذا اتقوا} أيِ الذين ننجي وقوله: {ثم  
بحسسسبهم, المعاصسسي ذويِ والعصاة الكفار من سقط من فيها وسقط

ب منهسا المتقين المؤمنين تعالى الله نجى أعمسالهم, فجسوازهم بحس
السسدنيا, ثسسم فسسي كسسانت السستي أعمسسالهم بقسسدر وسرعتهم الصراط على

والنبيون الملئكة المؤمنين, فيشفع من الكبائر أصحاب في يشفعون
ًا فيخرجون والمؤمنون ًا خلق وجسسوههم دارات إل النسسار أكلتهم قد كثير

فسسي مسسا بحسسسب النسسار مسسن إيسساهم السسسجود, وإخراجهسسم مواضع وهي
ً اليمان, فيخرجون من قلوبهم من دينار مثقال قلبه في كان من أول

مسسن يخرجسسون يليه, حتى الذيِ يليه, ثم الذيِ يليه, ثم الذيِ إيمان, ثم
من الله يخرج إيمان, ثم من ذرة مثقال أدنى أدنى أدنى قلبه في كان
ًا قال من النار ًا يعمسسل لم وإن الله إل إله الدهر: ل من يوم قسسط, خيسسر
الحاديث بذلك وردت كما الخلود عليه وجب من إل النار في يبقى ول

تعسسالى: قسسال وسسسلم, ولهسسذا عليه الله صلى الله رسول عن الصحيحة
ًا}. فيهسسسسا الظسسسسالمين ونسسسسذر اتقسسسسوا السسسسذين ننجسسسسي {ثسسسسم جثيسسسس

َءذا ِإ َءو َءى **  َءل ْت ِهْم ُت ْي َءل َءنسسا َءع ُت َءيا َءنسساٍت آَ ّي َءل ِب َءن َءقسسا ِذي ّلسس ْا ا َءفسسُرو َءن َءك ِذي ّلسس ْا ِل َءو ُنسس َءم ّيِ آَ َءأ

ْيِن َءق ِري َءف ْل ْيٌر ا ًا َءخ َءقام َءسُن ّم َءأْح ًا َءو ّي ِد َءكْم َءن َءو َءنا *   ْك َءل ْه ُهْم َءأ َءل ْب ُهسسْم َءقسسْرٍن ّمسسن َءق
َءسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسُن ًا َءأْح َءثاثسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس ًا َءأ ْءيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس  َءوِر
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بينة الدللة ظاهرة الله آَيات عليهم تتلى حين الكفار عن تعالى يخبر  

عن ويقولون ذلك عن ويعرضون يصدون أنهم البرهان واضحة الحجة
مسسن عليسسه هسسم مسسا صسسحة على ومحتجين عليهم مفتخرين آَمنوا الذين
ًا {خيسسر بسسأنهم الباطل الدين ًا} أيِ وأحسسسن مقامسس منسسازل أحسسسن نسسدي
ًا وأرفع ًا وأحسن دور أعمر ناديهم أيِ للحديث الرجال مجتمع وهو ندي
ًا وأكثر ًا وارد علسسى المثابسسة بهسسذه ونحسسن نكسسون فكيسسف يعنسسون وطارق
أبسسي بسسن الرقسسم دار فسسي مسسستترون مختفون هم الذين وأولئك باطل

ًا تعسسالى قسسال كمسسا الحسسق على الدور من ونحوها الرقم عنهسسم: مخسسبر
ًا كان لو آَمنوا للذين كفروا الذين {وقال إليسسه} وقسسال سسسبقونا ما خير

فتنسسا تعسسالى: {وكسسذلك الرذلون} وقال واتبعك لك نوح: {أنؤمن قوم
بأعلم الله أليس بيننا من عليهم الله مّن أهؤلء ليقولوا ببعض بعضهم

ًا تعالى قال بالشاكرين} ولهذا قبلهسسم أهلكنسسا {وكم شبهتهم على راد
بكفرهم أهلكناهم قد المكذبين من وقرن أمة من وكم قرن} أيِ من

ًا أحسن {هم ًا} أيِ أثاث ً هسسؤلء مسسن أحسسسن كانوا ورئي ومنسساظر أمسسوال
ً {خيسسر عبسساس ابسسن عسسن ظبيان أبي عن العمش قال وأمتعة وأشكال

ًا ًا} قال وأحسن مقام والثسساث المجلسسس والنسسديِ المنسسزل المقسسام ندي
المسكن المقام عباس ابن عن العوفي المنظر, وقال والرئي المتاع
اللسسه قسسال كمسسا وهسسو فيها كانوا التي والبهجة والنعمة المجلس والنديِ

مسسن تركسسوا القرآَن: {كم في شأنهم وقص أهلكهم حين فرعون لقوم
والنعيسسم, المسسسكن كريسسم} فالمقسسام ومقسسام وزروع وعيسسون جنسسات
فيما تعالى فيه, وقال يجتمعون كانوا الذيِ والمجمع المجلس والنديِ

المنكسسر} نسساديكم فسسي لوط: {وتسسأتون قوم أمر من رسوله على قص
محمد أصحاب رأوا قتادة: لما الناديِ, وقال المجلس تسمي والعرب

أهسل فعرض قشافة وفيهم خشونة عيشهم في وسلم عليه الله صلى
ًا خيسسر الفريقين {أيِ تسمعون ما الشرك ًا} وكسسذا وأحسسسن مقامسس نسسدي

مسسن ومنهم المال هو الثاث في قال من ومنهم والضحاك مجاهد قال
عباس ابن قاله كما المنظر والرئي المتاع قال من ومنهم الثياب قال

قسال وكسذا الصسور يعنسي البصسريِ الحسسن واحد, وقال وغير ومجاهد
ًا ًا} أكسسثر مالسسك: {أثاثسس ً ورئيسس ًا وأحسسسن أمسسوال متقسسارب والكسسل صسسور

صسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسحيح.
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ُقْل َءن َءمن **  ِة ِفي َءكا َءل َء ْد الّضل ُد َءيْم ْل َءمـَُن َءلُه َءف ًا الّرْح ّد َءى َءم ّت َءذا َءح ْا ِإ ْو َءأ َءمسسا َءر

َءن ُدو َءع َءب ِإّمسسا ُيو َءذا َءعسس ِإّمسسا ال َءة َءو َءع َءن الّسسسا َءلُمو ْع َءي َءسسس َءو َءمسسْن َءف ًا َءشسسّر ُهسس َءكانسس ّم
َءعُف َءأْضسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس ًا َءو  ُجنسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسد

المسسدعين بربهسسم المشسسركين لهؤلء محمد تعالى: {قل} يا يقول   
منسسا الضسسللة} أيِ فسسي كسسان باطسسل: {مسسن على وأنكم حق على أنهم

ًا} أيِ الرحمن له {فليمدد ومنكم فيسسه هسسو فيمسسا الرحمسسن فسسأمهله مد
العسسذاب} إما يوعدون ما رأوا إذا {حتى أجله وينقضي ربه يلقى حتى

شسسر هسسو {مسسن {فسيعلمون} حينئذ تأتيه الساعة} بغتة {وإما يصيبه
ًا ًا} فسي وأضعف مكان المقسام خيريسة مسن بسه احتجسوا مسا مقابلسة جند

ًا} الرحمسن لسه قسسوله: {فيلمسسدد فسي مجاهسسد الندى. قسال وحسن مسد
رحمسسه جريسسر بسسن جعفسسر أبو ذلك قرر طغيانه, وهكذا في الله فليدعه

هسسم فيما هدى على أنهم يزعمون الذين للمشركين مباهلة وهذه الله
إن هسسادوا السسذين أيهسسا قوله: {يا في اليهود مباهلة تعالى ذكر فيه, كما
كنتسسم إن المسسوت فتمنسسوا النسساس دون مسسن للسسه أوليسساء أنكسسم زعمتسسم

كنتسسم إن منكسسم أو منسسا المبطسسل علسسى بسسالموت ادعسسوا صسسادقين} أيِ
ذلك, وقد عن الدعاء, فنكلوا يضركم ل الحق, فإنه على أنكم تدعون

ًا, ولله البقرة سورة في ذلك تقرير تقدم ذكسسر الحمسسد, وكمسسا مبسوط
علسسى صسسمموا حين عمران آَل سورة في النصارى مع المباهلة تعالى
ولسسد عيسسسى أن دعسسواهم فسسي والغلسسو الطغيسسان على واستمروا الكفر

مخلسسوق عيسى, وأنه عبودية على وبراهينه حججه الله ذكر الله, وقد
مسسن جسساءك مسسا بعسسد من فيه حاجك ذلك: {فمن بعد تعالى كآدم, قال

وأنفسسسنا ونسسساءكم ونسسساءنا وأبنسساءكم أبناءنسسا نسسدع تعسسالوا فقل العلم
ًا الكاذبين} فنكلوا على الله لعنة فنجعل نبتهل ثم وأنفسكم عسسن أيض

ذلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسك.

ُد ِزي َءي َءو ّلُه **  َءن ال ِذي ّل ْا ا َءدو َءت ْه ًدى ا َءياُت ُه ِق َءبا ْل َءحاُت َءوا ِل ْيسسٌر الّصا َءد َءخ َءك ِعنسس ّبس َءر
ًا َءوابسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس ْيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسٌر َءث َءخ ًا َءو ّد َءر  ّمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس

ما على وزيادته فيه هو فيما الضللة في هو من إمداد تعالى ذكر لما  
أنزلت ما تعالى: {وإذا قال هدى, كما المهتدين بزيادة عليه, أخبر هو

َءيسستين. وقسسوله: هسسذه زادتسسه أيكسسم يقسسول مسسن فمنهسسم سورة ًا} ال إيمانسس
وإيسسراد عليهسسا والكلم تفسسسيرها تقسسدم الصسسالحات} قسسد {والباقيسسات

ًا} أيِ ربسسك عنسسد {خيسسر الكهسسف سورة في بها المتعلقة الحاديث ثوابسس
ًا} أيِ {وخير جزاء ًا عاقبة مرد الرزاق: عبد صاحبها. وقال على ومرد
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عبسسد بسسن سسسلمة أبسسي عن كثير أبي بن يحيى عن راشد بن عمر أخبرنا

فأخذ يوم ذات وسلم عليه الله صلى الله رسول قال: جلس الرحمن
ًا ًا عود أكسسبر, الله, والله إل إله ل قول قال: «إن ورقه, ثم فحط يابس

الشجرة هذه ورق تحط كما الخطايا لله, تحط الله, والحمد وسبحان
الباقيسسات وبينهسسن, هسسن بينسسك يحال أن قبل الدرداء أبا يا الريح, خذهن

السسدرداء أبسسو سلمة: فكسسان أبو الجنة» قال كنوز من الصالحات, وهن
اللسسه, الله, ولسسسبحن الله, ولكبرن قال: لهللن الحديث هذا ذكر إذا

مرسسسل, أنسسه ظسساهره مجنون, وهسسذا أني حسب الجاهل رآَني إذا حتى
لمة أبي رواية من يكون قد ولكن أعلسم, السدرداء, واللسه أبسي عسن س
بسسن عمسسر عسسن معاويسسة أبسسي حديث من ماجه ابن سنن في وقع وهكذا
نحسسوه. السسدرداء, فسسذكر أبسسي عسسن سسسلمة أبسسي عسسن يحيسسى عسسن راشسسد

َءت ْي َءأ َءر َءف َءأ ِذيِ **  ّل َءر ا َءف َءنا َءك ِت َءيا َءل ِبآ َءقا َءيّن َءو َءت ً لُو ًا َءمال َءلد َءو َءع َءو َءل ّط َءأ َءب *   ْي َءغ ْل ِم ا َءأ

َءذ َءخ ّت َءد ا َءمـَِن ِعن ًا الّرْح ْهد ّ َءع َءكل ُتُب *   ْك َءن ُقوُل َءما َءس ّد َءي َءنُم َءن َءلُه َءو َءذاِب ِم َءعسس ْل ا
ًا ّد ُثسسسسسسسسُه َءمسسسسسسسس ِر َءن َءو ُقسسسسسسسسوُل َءمسسسسسسسسا *   َءنسسسسسسسسا َءي ِتي ْأ َءي ًا َءو  َءفسسسسسسسسْرد

عن مسلم عن العمش معاوية, حدثنا أبو أحمد: حدثنا المام وقال  
ً قسسال: كنسست الرت بن خباب عن مسروق ًا رجل علسسى لسسي وكسسان قينسس

أقضسسيك ل واللسسه منسسه, فقسسال: ل أتقاضسساه فسسأتيته دين وائل بن العاص
عليسسه اللسسه صسسلى بمحمسسد أكفسسر ل واللسسه بمحمد, فقلت: ل تكفر حتى

ولسسي جئتنسسي بعثت ثم مت إذا تبعث. قال: فإني ثم تموت حتى وسلم
وقسسال بآياتنسسا كفر الذيِ الله: {أفرأيت فأعطيتك, فأنزل وولد مال ثم

ً لوتين ًا مال ًا} أخرجسسه ويأتينا س قوله إلى س وولد الصسسحيح صسساحبا فسسرد
ًا البخاريِ: كنسست لفظ وفي به العمش عن وجه غير من وغيرهما قينسس

ًا, فجئت وائل بن للعاص فعملت بمكة الحسسديث, فسسذكر أتقاضسساه سيف
ًا. الرحمسسسسن عنسسسسد اتخسسسسذ وقسسسسال: {أم ًا} قسسسسال: موثقسسسس عهسسسسد

الضحى, عن أبي عن العمش عن الثوريِ الرزاق: أخبرنا عبد وقال  
ًا الرت: كنسست بسسن خباب قال: قال مسروق أعمسسل فكنسست بمكسسة قينسس
لتقاضساه, فقسال فجئست دراهسم عليسه لي وائل, فاجتمعت بن للعاص
تمسسوت حسستى بمحمد أكفر بمحمد, فقلت: ل تكفر حتى أقضيك لي: ل

لرسسسول ذلسسك وولسسد, فسسذكرت مال لي كان بعثت تبعث, قال: فإذا ثم
بآياتنسسا} كفسسر السسذيِ {أفرأيسست اللسسه فسسأنزل وسلم عليه الله صلى الله

َءيات. وقال ً عباس: إن ابن عن العوفي ال رسسسول أصسسحاب مسسن رجال
السسسهمي وائسسل بسسن العسساص يطالبون كانوا وسلم عليه الله صلى الله
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ًا الجنسسة فسسي أن تزعمسسون يتقاضونه, فقسسال: ألسسستم بدين, فأتوه ذهبسس

ًا وفضة موعسسدكم قالوا: بلسسى. قسسال: فسسإن ؟ الثمرات كل ومن وحرير
َءخرة, فو ً لوتين الله ال ًا, ولوتين مال به, جئتم الذيِ كتابكم مثل وولد

إلسسى سسس بآياتنسسا كفر الذيِ {أفرأيت القرآَن, فقال في مثله الله فضرب
ًا} وهكذا ويأيتنا س قوله في نزلت وغيرهم: أنها وقتادة مجاهد قال فرد

ً وائل. وقوله: {لوتين بن العاص ًا} قرأ مال السسواو بفتسسح بعضهم وولد
رؤبسسسة: بمعنسسساه, قسسسال بضسسسمها, وهسسسو آَخسسسرون ولسسسدا, وقسسسرأ مسسسن

ًالسسسم العزيسسسز للسسسه الحمسسسد ًا شسسسيء ولسسسد مسسسن يتخسسسذ فرد ولسسسد
:حلسسسسسسسسسسسسزة بسسسسسسسسسسسسن الحسسسسسسسسسسسسارث وقسسسسسسسسسسسسال 

ًاقد رأيسسسسسسست ولقسسسسسسسد ً ثمسسسسسسسروا معاشسسسسسسسر وولسسسسسسسدا مسسسسسسسال
:الشسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساعر وقسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسال 

ًا فليسسست ًا أمهسسسوليت بطسسسن فسسسي كسسسان فلنسسس حمسسسار ولسسسد كسسسان فلنسسس
قيسسس, لغة مفرد, وهي بالفتح جمع, والولد بالضم الولد وقيل: إن  

ً {لوتيسن القائسل هسذا علسى الغيسب} إنكسار أعلسم. {أطلسع والله مسال
ًا} يعني َءخرة في ماله أعلم القيامة, أيِ يوم وولد وحلسسف تألى حتى ال

ًا} أم الرحمن عند اتخذ {أم ذلك على سسسيؤتيه عهسسد اللسسه عند له عهد
ابسسن عسسن الضسسحاك الموثسسق. وقسسال أنسسه البخسساريِ عند تقدم ذلك, وقد

ًا} قال: ل الرحمن عند اتخذ أم الغيب عباس: {أطلع اللسسه إل إله عهد
الرحمسسن عند اتخذ من {إل القرظي كعب بن محمد بها. وقال فيرجو

ًا} قسسال: شسسهادة عنسسد اتخسسذ مسسن {إل قسسرأ اللسسه, ثسسم إل إلسسه ل أن عهد
ًا}. الرحمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسن عهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسد

{سنكتب بعدها لما قبلها, وتأكيد لما ردع حرف وقوله: {كل} هي  
بسالله وكفسره يتمنساه بمسا لنفسسه وحكمه ذلك طلبه من يقول} أيِ ما

ًا} أيِ العذاب من له , {ونمد العظيم َءخرة الدار في مد قسسوله علسسى ال
وولسسد مسسال مسسن يقسسول} أيِ مسسا السسدنيا, {ونرثسه فسي بالله وكفره ذلك

َءخرة الدار في يؤتى إنه قال ما عكس منه نسلبه ً ال ًا مال زيسسادة وولسسد
َءخرة في الدنيا, بل في له الذيِ على فسسي لسسه كسسان الذيِ منه يسلب ال

ًا} أيِ تعالى: {ويأتينا قال الدنيا, ولهذا والولسسد. قسسال المسسال مسسن فسسرد
يقسسول} قسسال: نرثسسه. مسسا عبسساس, {ونرثسسه ابن عن طلحة أبي بن علي

العاص قال الذيِ وولده. وذلك يقول} ماله ما مجاهد: {ونرثه قال  
يقسسول} مسسا {ونرثسسه قتادة معمر, عن عن الرزاق عبد وائل. وقال بن

ً قسسوله: {لوتيسسن عنده. وهسو قال: ما ًا}. وفسي مسسال ابسن حسسرف وولسسد
ًا} ل {ويأتينا قتادة وقال عنده ما مسعود: ونرثه ولسسد. ول له مال فرد

جمسسع يقول} قسسال: مسسا ما {ونرثه أسلم بن زيد بن الرحمن عبد وقال
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ًا {ويأتينا فيها, قال عمل وما الدنيا من ًا} قسسال: فسسرد ل ذلسك مسسن فرد

كسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسثير. ول قليسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسل يتبعسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه

ْا ُذو َءخ ّت َءوا ِه ُدوِن ِمن **  ّلسس َءهسسًة ال ِل ْا آَ ُنسسو ُكو َءي ُهسسْم ّل ًا َءل ّ ِعسسّز َءكل َءن *   ْكُفُرو َءي َءسسس
ِهْم ِت َءد َءبا ِع َءن ِب ُنو ُكو َءي ِهْم َءو ْي َءل ًا َءع ّد َءلْم ِض َءأ َءر *   ّنسسآ َءتسس َءنا َءأ ْل َءسسس َءن َءأْر ِطي َءيا َءلسسى الّشسس َءع

َءن ِري ِف َءكسسا ْل ُهْم ا ُؤّز ًا َءتسس َء َءأّز َءفل َءجسسْل *   ْع ِهسسْم َءت ْي َءل َءمسسا َءع ّن ّد ِإ ُعسس ُهسسْم َءن ًا َءل ّد  َءعسس
آَلهة دونه من اتخذوا أنهم بربهم المشركين الكفار عن تعالى يخبر  

َءلة تلك لتكون ًا} يعتزون ال ليسسس أنسه أخسسبر ثسسم ويستنصرونها بها {عز
سسسيكفرون فقسسال: {كل طمعسسوا مسسا يكسسون ول زعمسسوا كمسسا المسسر

ًا} أيِ عليهم {ويكونون القيامة يوم بعبادتهم} أيِ ظنوا ما بخلف ضد
ل مسسن اللسسه دون مسسن يسسدعو ممسسن أضسسل تعالى: {ومن قال كما فيهم

حشسسر * وإذا غسسافلون دعسسائهم عسسن وهم القيامة يوم إلى له يستجيب
{كسسل نهيسسك أبو كافرين} وقرأ بعبادتهم وكانوا أعداء لهم كانوا الناس

بعبسسادتهم} أيِ سسسيكفرون السسسديِ: {كل بعبادتهم}. وقال سيكفرون
الوثسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسان. بعبسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسادة

ًا} أيِ عليهم وقوله: {ويكونون   منهسسم. وقسسال رجسسوا مسسا بخلف ضد
ًا} قسسال: عليهسسم {ويكونسسون عبسساس ابسسن عسسن طلحة أبي بن علي ضسسد

ًا. قال ًا أعوان العسسوفي وتكسسذبهم. وقسسال تخاصسسمهم عليهم مجاهد: عون
ًا}, قسسال: قرنسساء. وقسسال عليهم {ويكونون عباس ابن عن قتسسادة: ضسسد

ًا, ويكفسسر بعضسسهم يلعسسن النسسار فسسي قرناء ببعسسض. وقسسال بعضسسهم بعضسس
ًا} قسسال: الخصسسماء عليهسسم {ويكونسسون السسسديِ فسسي الشسسداء ضسسد

ًا} قال: أعداء. وقسسال عليهم {ويكونون الضحاك الخصومة, وقال ضد
الحسسسسسرة. عكرمسسسسة: الضسسسسد البلء, وقسسسسال زيسسسسد: الضسسسسد ابسسسسن

ًا} قال تؤزهم الكافرين على الشياطين أرسلنا أنا تر وقوله: {ألم   أز
ًا, وقسسال عبسساس: تغسسويهم ابسسن عن طلحة أبي بن علي العسسوفي إغسسواء

إشسسلء مجاهسسد: تشسسليهم وأصسسحابه. وقسسال محمد على عنه: تحرضهم
ًا قتادة: تزعجهم وقال الثوريِ: سفيان الله, وقال معاصي إلى إزعاج

ًا تغريهم ًا. السديِ: تطغيهم استعجالً. وقال وتستعجلهم إغراء طغيانسس
ذكسسر عسسن يعسسش تعالى: {ومسسن كقوله زيد: هذا بن الرحمن عبد وقال

ًا له نقيض الرحمن عليهسسم تعجسسل قرين} وقسسوله: {فل له فهو شيطان
ًا} أيِ لهم نعد إنما العسسذاب وقوع في هؤلء على محمد يا تعجل ل عد
ًا} أيِ لهم نعد {إنما بهم مضبوط, وهسسم معدود لجل نؤخرهم إنما عد

اللسسه تحسسسبن ونكسساله. وقسسال: {ول اللسسه عذاب إلى محالة ل صائرون
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ً َءية, {فمهل يعمل عما غافل ًا} أمهلهسسم الكافرين الظالمون} ال رويسسد
ًا} {نمتعهسسم ليسسزدادوا لهسسم نملسسي {إنما ً إثمسس إلسسى نضسسطرهم ثسسم قليل
السسسديِ: النسسار} وقسسال إلسسى مصيركم فإن تمتعوا غليظ} {قل عذاب

ًا: السنين لهم نعد إنما بن علي والساعات. وقال واليام والشهور عد
ًا} قال: نعد لهم نعد {إنما عباس ابن عن طلحة أبي في أنفاسهم عد

السسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسدنيا.

َءم ْو َءي َءن َءنْحُشُر **  ِقي ّت ْلُم َءلى ا َءمـَِن ِإ ًا الّرْح ْفد ُق َءو َءنُسو َءو َءن *   ِرِمي ْلُمْج َءى ا َءلسس ِإ
َءم ّن َءه ًا َءج ّ ِوْرد َءن *  ل ُكو ِل َءة َءيْم َءع َءفا ّ الّش َءذ َءمِن ِإل َءخ ّت َءد ا َءمـَسسِن ِعنسس ًا الّرْح ْهسسد  َءع

الدنيا, واتبعوا الدار في خافوه الذين المتقين أوليائه عن تعالى يخبر  
به, وانتهسسوا أمروهم فيما أخبروهم, وأطاعوهم فيما وصدقوهم رسله

ًا القيامة يوم يحشرهم زجروهم, أنه عنه عما هسسم إليسسه, والوفسسد وفسسد
ًا, ومنسسه القادمون مسسن نسسور مسسن نجسسائب علسسى وركسسوبهم الوفسسود ركبان

َءخرة. وهسسم الدار مراكب دار إلسسى إليسسه موفسسود خيسسر علسسى قسسادمون ال
لهسسم, المخالفون للرسل المكذبون المجرمون ورضوانه, وأما كرامته
ًا يساقون فإنهم ًا, قسساله النسسار إلسسى عنفسس ًا} عطاشسس وابسسن عطسساء {ورد

يقسسال: {أيِ واحسسد, وههنسسا وغيسسر وقتسسادة والحسسسن ومجاهسسد عبسساس
ًا خيسسسسسسسسسر الفريقيسسسسسسسسسن ًا} وأحسسسسسسسسسسن مقامسسسسسسسسس .نسسسسسسسسسدي

عسسن خالسسد ابسسن الشسسج, حسسدثنا سعيد أبو حاتم: حدثنا أبي ابن وقال  
إلسسى المتقيسسن نحشسسر {يسسوم مسسرزوق ابن عن الملئي قيس بن عمرو

ًا} قال: يستقبل الرحمن أحسسسن قسسبره مسسن خروجه عند المؤمن وفد
ًا, فيقول: مسسن وأطيبها رآَها صورة ؟ تعرفنسسي أمسسا فيقسسول ؟ أنسست ريح

وجهسسك, فيقسسول: أنسسا وحسسسن ريحسسك طيسسب قسسد الله أن فيقول: ل, إل
طيبسسه, فطالمسسا العمسسل حسسسن السسدنيا فسسي كنسست الصالح, هكذا عملك
نحشسر قسوله: {يسوم فيركبسه, فسذلك اركبنسي فهلسم السدنيا في ركبتك

ًا} وقال الرحمن إلى المتقين عبسساس ابن عن طلحة أبي بن علي وفد
ًا} قسسسال: ركبانسسسا. الرحمسسسن إلسسسى المتقيسسسن نحشسسسر {يسسسوم وفسسسد

عن شعبة عن مهديِ ابن المثنى, حدثنا ابن جرير: حدثني ابن وقال  
الرحمن إلى المتقين نحشر {يوم هريرة أبي عن رجل عن إسماعيل

ًا} قسسال: علسسى النجسسائب. وقسسال جريسسج: علسسى ابسسن البسسل. وقسسال وفسسد
إلسسى المتقيسسن نحشسسر {يسسوم قتسسادة النسسوق. وقسسال البل الثوريِ: على

ًا} قال: إلى الرحمن فسسي أحمسسد المسسام بن الله عبد الجنة. وقال وفد
عبسسد عسسن مسسسهر بسسن علسسي سعيد, أخبرنسسا بن سويد أبيه: حدثنا مسند
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ًا سسعد, قسسال: كنسا بن النعمان إسحاق, حدثنا بن الرحمن عنسسد جلوسس

َءيسسة: {يسسوم هسسذه عنسسه, فقسسرأ اللسسه رضي علي إلسسى المتقيسسن نحشسسر ال
ًا} قال: ل الرحمن يحشسسر ول يحشسسرون أرجلهسسم علسسى مسسا واللسسه وفد

من رحائل مثلها, عليها الخلئق ير لم بنوق أرجلهم, ولكن على الوفد
أبسسي ابن رواه الجنة, وهكذا أبواب يضربوا حتى عليها ذهب, فيركبون

بسسه. وزاد المدني إسحاق بن الرحمن عبد حديث من جرير وابن حاتم
مثلسسسه. والبسسساقي الزبرجسسسد وأزمتهسسسا ذهسسسب مسسسن رحائسسسل عليهسسسا

ًا ههنا حاتم أبي ابن وروى   ًا حديث ًا غريب ًا جد علي, فقال: عن مرفوع
مسسلمة النهديِ, حدثنا إسماعيل بن مالك غسان أبو أبي, حدثنا حدثنا

ًا قسسال: إن البصسسريِ معاذ أبا البجلي, سمعت جعفر بن ذات كسسان عليسس
َءيسسة هسسذه وسسسلم, فقسسرأ عليسسه اللسسه صلى الله رسول عند يوم {يسسوم ال

ًا} فقال: ما الرحمن إلى المتقين نحشر يسسا الركب إل الوفد أظن وفد
نفسسسي وسسسلم: «والسسذيِ عليسسه اللسسه صسسلى النسسبي فقال ؟ الله رسول

لهسسا بيسسض بنسسوق يؤتون أو يستقبلون قبورهم من خرجوا إذا بيده,إنهم
مسسد منها خطوة كل يتلل نور نعالهم شرك الذهب رحال وعليها أجنحة

مسسن عينسسان, فيشسسربون أصسسلها مسسن ينبسسع شسسجرة إلى البصر, فينتهون
فل الخرى من دنس, ويغتسلون من بطونهم في ما فتغسل إحداهما
ًا, وتجريِ بعدها أشعارهم ول أبشارهم تشعث النعيسسم نضرة عليهم أبد

علسسى حمسسراء ياقوتسة مسسن حلقسة الجنسة, فسإذا بساب فيأتون أو فينتهون
يسسا طنيسسن لها الصفحة, فيسمع على بالحلقة فيضربون الذهب صفائح

لسسه, فيفتسسح قيمهسسا أقبسسل, فتبعسسث قد زوجها أن حوراء كل علي, فيبلغ
ًا قال أراه مسلمة قال س له خر رآَه فإذا رأسسسك فيقول: ارفسسع س ساجد

الحسسوراء فتسسستخف أثسسره بأمرك, فيتبعه, ويقفو وكلت قيمك أنا فإنما
ت تعتنقه, ثسم حتى والياقوت الدر خيام من العجلة, فتخرج تقسول: أن

أبسسأس, ل التي الناعمة أموت, وأنا ل التي الخالدة حبك, وأنا وأنا حبي
ًا أظعن, فيسسدخل ل التي المقيمة أسخط, وأنا ل التي الراضية وأنا بيتسس
طرائق: اللؤلؤ جندل على ذراع, بناؤه ألف مائة سقفه إلى رأسه من

السبيت صاحبتها. وفي تشاكل طريقة منها وأخضر, ليس وأصفر أحمر
ًا, علسسى سبعون حشسسية كسسل حشسسية, علسسى سسسبعون سسسرير كسسل سرير
وراء مسسن سساقها مخ حلة, يرى سبعون زوجة كل زوجة, على سبعون
مسسن هسسذه, النهسسار ليسساليكم مسسن ليلسسة مقدار في جماعها يقضي الحلل
فيسسه, وأنهسسار كسسدر ل آَسن, قال: صاف غير ماء من أنهار تطرد تحتهم

خمر من وأنهار الماشية ضروع من يخرج ولم طعمه يتغير لم لبن من
عسسسل مسسن بأقسسدامهم, وأنهسسار الرجسسال يعتصسسرها لسسم للشسساربين لسسذة
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أكسسل شسساء الثمسسار, فسسإن فيستحلي النحل بطون من يخرج لم مصفى

ًا ًا شاء وإن قائم ًا, ثم شاء وإن قاعد ظللهسسا عليهسسم تل: {ودانيسسة متكئ
قال أبيض, وربما طير فيأتيه الطعام تذليلً} فيشتهي قطوفها وذللت

يطيسسر شساء, ثسسم اللسسوان جنوبها, أيِ من فيأكل أجنحتها أخضر, فترفع
السستي الجنسسة {تلسسك عليكسسم فيقسسول: سسسلم الملسسك فيسسدخل فتسسذهب

وقعسست الحسسوراء شعر من شعرة أن تعملون} ولو كنتم بما أورثتموها
فسسي وقسسع نسسور» هكسسذا فسسي سواد معها الشمس لضاءت الرض لهل
ًا, وقد الرواية هذه رضسسي علي كلم من المقدمات في رويناه مرفوع

أعلسسسسم. بالصسسسسحة, واللسسسسه أشسسسسبه بنحسسسسوه, وهسسسسو عنسسسسه اللسسسسه
ًا} أيِ جهنسسم إلسسى المجرميسسن وقسسوله: {ونسسسوق   {ل عطاشسسا ورد

المؤمنسسون يشفع كما لهم يشفع من لهم ليس الشفاعة} أيِ يملكون
ًا تعالى قال لبعض, كما بعضهم ول شافعين من لنا عنهم: {فما مخبر
ًا} هذا الرحمن عند اتخذ من حميم}. وقوله: {إل صديق استثناء عهد
ًا, وهو الرحمن عند اتخذ من لكن بمعنى منقطع إلسسه ل أن شهادة عهد

{إل عبسساس ابسسن عسسن طلحسسة أبسسي بن علي بحقها. قال والقيام الله إل
ًا} قسسال: العهسسد الرحمن عند اتخذ من اللسسه, إل إلسسه ل أن شسسهادة عهسسد

وجسسل. عسسز اللسسه إل يرجسسو والقسسوة, ول الحسسول مسسن اللسسه إلسسى ويسسبرأ
محمسسد حسسدثنا الواسطي خالد بن عثمان حاتم: حدثنا أبي ابن وقال  
أبسسي عن الله عبد بن عون المسعوديِ, عن عن الواسطي الحسن بن

هسسذه مسسسعود ابن يعني الله عبد قال: قرأ يزيد بن السود فاختة, عن
َءية ًا} ثم الرحمن عند اتخذ من {إل ال ًا, الله عند قال: اتخذوا عهد عهد
فليقم, قالوا: يسا عهد الله عند له كان يقول: من القيامة يوم الله فإن

والرض السسموات فساطر فعلمنا. قال: قولوا: اللهسم الرحمن عبد أبا
ل أن السسدنيا الحيسساة هسسذه فسسي إليك أعهد والشهادة, فإني الغيب عالم

أثسسق ل الخير, وإنسسي من ويباعدني الشر من يقربني عملي إلى تكلني
ًا عندك لي برحمتك, فاجعل إل ل القيامسسة, إنسسك يسسوم إلسسّي تسسؤديه عهد

عبسسد بسسن القاسم عن زكريا المسعوديِ: فحدثني الميعاد. وقال تخلف
ًا بهسسن يحلسسق وكسسان مسسسعود ابسسن الرحمسسن, أخبرنسسا ًا خائفسس مسسستجير

ًا ًا مستغفر ًا راهب المسسسعوديِ عسسن آَخسسر وجسسه مسسن رواه إليك, ثم راغب
بنحسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسوه.

ْا ُلو َءقسسا َءو َءذ **  َءخسس ّت َءمـَسسُن ا ًا الّرْح َءلسسد ْد َءو َءقسس َءل ُتسسْم *   ْئ ًا ِج ْيئ ًا َءشسس ّد ُد ِإ َءكسسا َءت   *
َءواُت َءما َءن الّس ّطْر َءف َءت ْنُه َءي ّق ِم َءش َءتن َءتِخّر الْرُض َءو َءباُل َءو ْلِج ًا ا ّد َءأن َءهسس ْوا *   َءعسس َءد
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َءمـَِن ًا ِللّرْح َءلد َءما َءو َءو ِغي *   َءب َءمـَِن َءين َءذ َءأن ِللّرْح ّتِخ ًا َءي َءلد ِفي َءمن ُكّل ِإن*   َءو

َءواِت َءما ّ َءوالْرِض الّس ِتي ِإل َءمـَسِن آَ ًا الّرْح ْبسد ْد َءع َءقسس ّل ُهْم *   َءصسسا ُهْم َءأْح ّد َءعس َءو
ًا ّد ُهسسسسسسسسْم َءعسسسسسسسس ّل ُك َءو ِه *   ِتيسسسسسسسس َءم آَ ْو ِة َءيسسسسسسسس َءمسسسسسسسس َءيا ِق ْل ًا ا  َءفسسسسسسسسْرد

عليسسه عيسسسى عبوديسسة الشسسريفة السسسورة هسسذه فسسي تعالى قرر لما  
مسسن على النكار مقام في أب, شرع بل مريم من خلقه وذكر السلم

ًا, تعالى له أن زعم ًا ذلسسك عسسن وتنزه وتقدس ولد ًا, فقسسال: علسسو كسسبير
ًا} {شسسيئا هذا قولكم في جئتم} أيِ لقد ولدا الرحمن اتخذ {وقالوا إد

ًا. ويقسسال ومالك: أيِ وقتادة ومجاهد عباس ابن قال ًا عظيم بكسسسر إد
ًا مدها وفتحها, ومع الهمزة وقسسوله: الولسسى أشسسهرها لغسسات ثلث أيضسس
ًا الجبسسال وتخسسر الرض وتنشسسق منسسه يتفطرن السموات {تكاد أن هسسد
ًا} أيِ للرحمن دعوا مسسن المقالسسة هسسذه سسسماعهن عنسسد ذلسك يكسساد ولد

ًا آَدم بني فجرة ومؤسسسسات مخلوقسسات وإجللً, لنهسسم للسسرب إعظامسس
ولسسد له, ول نظير ول له شريك ل هو, وأنه إل إله ل توحيده, وأنه على

الصسسسمد. الحسسسد هسسسو لسسسه, بسسسل كفسسسء لسسسه, ول صسسساحبة لسسسه, ول
واحسسسسسد أنسسسسسه علسسسسسى آَيةتسسسسسدل لسسسسسه شسسسسسيء كسسسسسل وفسسسسسي

عسسن معاويسسة اللسسه, حسسدثني عبد علي, حدثنا جرير: حدثني ابن قال  
وتنشق منه يتفطرن السموات قوله: {تكاد في عباس ابن علي, عن

ًا الجبال وتخر الرض ًا} قسسال: إن للرحمن دعوا * أن هد الشسسرك ولسد
الثقليسسن, إل الخلئسسق وجميسسع والجبسسال والرض السسسموات منه فزعت
إحسسسان الشسسرك مسسع ينفسسع ل الله, وكمسسا لعظمة منه تزول أن وكادت

رسسسول الموحسسدين, وقسسال ذنسسوب الله يغفر أن نرجو المشرك, كذلك
اللسه, إل إلسه ل أن شسسهادة موتساكم وسلم: «لقنوا عليه الله صلى الله

فمسسن اللسسه رسسسول الجنة», فقسسالوا: يسسا له وجبت موته عند قالها فمن
نفسي «والذيِ قال وأوجب». ثم أوجب «تلك قال ؟ صحته في قالها
تحتهسسن, ومسسا بينهسسن ومسسا فيهن وما والرضين بالسموات جيء لو بيده

الكفة في الله إل إله ل أن شهادة الميزان, ووضعت كفة في فوضعن
حسسديث لسسه جريسسر, ويشسسهد ابسسن رواه بهسسن» هكسسذا لرجحسست الخسسرى

أعلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم. البطاقسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة, واللسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه
ًا يتشققن منه} أيِ يتفطرن السموات الضحاك: {تكاد وقال   فرقسس
أسسسلم: {وتنشسسق بسسن زيسسد بسسن الرحمسسن عبسسد اللسسه, وقسسال عظمة من

ًا الرض}, أيِ ًا}, قسسال الجبسسال وجسسل, {وتخسسر عسسز لسسه غضسسب ابسسن هسسد
ًا, وقال ًا بن سعيد عباس: هدم بعسسض علسسى بعضسسها ينكسسسر جبير: هسسد

سسويد بسسن اللسه عبسد بسسن محمسد حاتم: حدثنا أبي ابن متتابعات. وقال
الله عبد عن عون عن مسعر عيينة, حدثنا بن سفيان المقبريِ, حدثنا
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ذاكسسر اليسسوم بسسك مسسر فلن, هل يا باسمه الجبل ليناديِ الجبل قال: إن

أسسسمع للخيسسر عون: لهي ويستبشر, قال فيقول: نعم ؟ وجل عز الله
{تكسساد قسسرأ غيسسره, ثسسم يسسسمعن ول قيسسل إذا والباطل الزور أفيسمعن
ًا الجبسسال وتخسسر الرض وتنشق منه يتفطرن السموات دعسسوا * أن هسسد

ًا}. للرحمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسن ولسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسد
ًا: حدثنا حاتم أبي ابن وقال   هسسودة, شسساذان, حسسدثنا بسسن المنسسذر أيض

فسسي الشسسام أهسسل مسسن رجسسل عجرد, حدثني بن غالب عن عوف حدثنا
مسسن فيهسسا مسسا وخلسسق الرض لمسساخلق الله أن قال: بلغني منى مسجد
منفعسسة منها أصابوا إل آَدم بنو يأتيها شجرة الرض في يكن لم الشجر

حسستى بسسذلك والشسسجر الرض تزل منفعة, ولم فيها لهم كان س قال أو س
ًا, الرحمن قولهم: اتخذ العظيمة الكلمة بتلك آَدم بني فجرة تكلم ولسسد
الحبسسار: كعسسب الشجر. وقال وشاك الرض اقشعرت بها تكلموا فلما

قسسسالوا. مسسسا قسسسالوا حيسسسن جهنسسسم واسسسستعرت الملئكسسسة غضسسسبت
عيد عسن العمش حدثنا معاوية أبو أحمد: حدثنا المام وقال   بسن س

عنسسه اللسسه رضسسي موسسسى أبي عن السلمي الرحمن عبد أبي عن جبير
أذى علسسى أصبر أحد وسلم: «ل عليه الله صلى الله رسول قال: قال

ويسسدفع يعسسافيهم ولسسدا, وهسسو لسسه ويجعسسل بسسه يشرك إنه الله من سمعه
له يجعلون «أنهم لفظ الصحيحين. وفي في ويرزقهم» أخرجاه عنهم
ًا يتخسسذ أن للرحمسسن ينبغسسي ويعافيهم». وقوله: {وما يرزقهم وهو ولد

ًا} أيِ مسسن لسسه كفء ل وعظمته, لنه لجلله به يليق ول له يصلح ل ولد
ه, لن فسي مسن كسل قسال: {إن لسه, ولهسذا عبيسد الخلئسق جميسع خلق
ًا الرحمن آَتي إل والرض السموات ًا} وعدهم أحصاهم * لقد عبد عسسد

وأنثسساهم, القيامسسة, ذكرهسسم يسسوم إلسسى خلقهسسم منسسذ عددهم علم قد أيِ
ًا} أيِ القيامة يوم آَتيه وكبيرهم, {وكلهم صغيرهم ول لسسه ناصر ل فرد

وهسسو يشسساء بمسسا خلقسه فسسي لسسه, فيحكسسم شسسريك ل وحده الله إل مجير
ًا. يظلسسسسسم ذرة, ول مثقسسسسسال يظلسسسسسم ل السسسسسذيِ العسسسسسادل أحسسسسسد

ِإّن َءن **  ِذي ّل ْا ا ُنو َءم ْا آَ ُلسسو َءعِم َءحاِت َءو ِل َءعُل الّصسسا َءيْج ُهسسُم َءسسس َءمـَسسُن َءل ًا الّرْح ّد * ُو
َءما ّن ِإ ُه َءف َءنا َءك َءيّسْر ِن َءسا َءل َءر ِب َءبّش ُت ِه ِل َءن ِب ِقي ّت ْلُم َءر ا ِذ ْنسس ُت ِه َءو ًا ِبسس ْومسس ًا َءق ّد َءكسسْم ّلسس َءو   *

َءنا ْك َءل ْه ُهْم َءأ َءل ْب ُهْم ُتِحّس َءهْل َءقْرٍن ّمن َءق ْن ٍد ّمْن ِم َءحسس ْو َءأ ُع َءأ َءم ُهسسْم َءتْسسس ًا َءل ْكسسز  ِر
الصسسالحات, يعملسسون الذين المؤمنين لعباده يغرس أنه تعالى يخبر  

س المحمدية الشريعة لمتابعتها وجل عز الله ترضي التي العمال وهي
بسسد ل أمسسر ومودة, وهسسذا محبة الصالحين عباده قلوب في لهم يغرس
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رسسسول عسسن الصسسحيحة الحسساديث بذلك وردت عنه, وقد محيد ول منه
ه. قسال غيسر مسن وسلم عليه الله صلى الله أحمسد: حسدثنا المسام وج

هريسسرة, عسسن أبسسي أبيه, عسسن عن سهيل عوانة, حدثنا أبو عفان, حدثنا
ًا أحب إذا الله قال: «إن وسلم عليه الله صلى النبي جبريسسل, دعا عبد

ًا أحب جبريل, إني فقال: يا جبريسسل, قسسال: ثسسم فيحبسسه قال فأحبه فلن
ًا يحب الله السماء: إن أهل في يناديِ أهسسل فأحبوه, قال: فيحبسسه فلن

ًا أبغض إذا الله الرض, وإن في القبول له يوضع السماء, ثم دعسسا عبد
ًا أبغسسض إنسسي جبريسسل فقسسال: يسسا جبريل فأبغضسسه, قسسال: فيبغضسسه فلنسس

ًا يبغسسض اللسسه السسسماء: إن أهسسل في يناديِ جبريل, ثم فأبغضسسوه, فلنسس
الرض». ورواه فسسي البغضاء له يوضع السماء, ثم أهل قال: فيبغضه

جريسسج ابن حديث من والبخاريِ أحمد سهيل, ورواه حديث من مسلم
رضسسي هريرة أبي عمر, عن ابن مولى نافع عقبة, عن بن موسى عن

نحسسسسوه. وسسسسسلم عليسسسسه اللسسسسه صسسسسلى النسسسسبي عنسسسسه, عسسسسن اللسسسسه
محمسسد أبسسو ميمسسون بكر, حسسدثنا بن محمد أحمد: حدثنا المام وقال  

عنسسه, اللسسه رضي ثوبان عن المخزومي عباد بن محمد المرائي, حدثنا
اللسسه مرضاة ليلتمس العبد قال: «إن وسلم عليه الله صلى النبي عن
ًا لجبريل: إن وجل عز الله فيقول كذلك يزال وجل, فل عز عبديِ فلن

اللسسه جبريل: رحمة عليه, فيقول رحمتي وإن يرضيني, أل أن يلتمس
يقولهسسا حسستى حسسولهم مسسن العرش, ويقولهسسا حملة فلن, ويقولها على
من يخرجوه الرض» غريب. ولم إلى يهبط السبع, ثم السموات أهل

السسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسوجه. هسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسذا
بن محمد عن شريك عامر, حدثنا بن أسود أحمد: حدثنا المام وقال  

اللسسه رسسسول قال: قال أمامة أبي ظبية, عن أبي عن الواسطي سعد
سسس المحبة شريك: هي قال س الله من المقة «إن وسلم عليه الله صلى

ًا الله أحب السماء, فإذا في والصيت السسسلم: عليسسه لجبريل قال عبد
ًا, فيناديِ أحب إني ًا سس يحسسب يعنسسي سس يمسق ربكسم جبريل: إن فلن فلنسس

ًا أرى س فأحبوه وإذا سسس الرض فسسي المحبسسة لسسه قسسال: فتنسسزل قسسد شريك
ًا أبغض ًا أبغسض لجبريسسل: إنسسي قسسال عبد فأبغضسه, قسسال: فينسساديِ فلنسس

ًا يبغض ربكم جبريل: إن ًا أرى س فأبغضوه فلن له س: فيجريِ قال شريك
يخرجسسسسسسسسوه. الرض» غريسسسسسسسسب, ولسسسسسسسسم فسسسسسسسسي البغسسسسسسسسض

عبسسد الحفسسريِ, حسسدثنا داود أبو أبي, حدثنا حاتم: حدثنا أبي ابن قال  
صسسالح, أبسسي بسسن سهيل عن الدراورديِ وهو س محمد ابن يعني س العزيز

عليسسه اللسسه صسسلى النسسبي أن عنسسه اللسسه رضسسي هريرة أبي أبيه, عن عن
ًا الله أحب قال: «إذا وسلم ًا أحببسست قسسد جبريسسل: إنسسي نادى عبد فلنسس
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الرض, فذلك أهل في المحبة له ينزل السماء, ثم في فأحبه, فيناديِ

لهسسم سسسيجعل الصالحات وعملوا آَمنوا الذين وجل: {إن عز الله قول
ًا}, رواه الرحمن قتيبسسة, عن الله عبد عن والترمذيِ, كلهما مسلم ود
صسسسسحيح. الترمسسسسذيِ: حسسسسسن بسسسسه. وقسسسسال السسسسدراورديِ عسسسسن

لهسسم قوله: {سسسيجعل في عباس ابن عن طلحة أبي بن علي وقال  
ًا, وقال الرحمن ًا} قال: حب الرحمسسن لهسسم عنسسه: {سسسيجعل مجاهد ود

ًا}, قال: محبة عنسسه, جسسبير بسسن سسسعيد الدنيا, وقسسال في الناس في ود
ًا مجاهسسد قسسال المسسؤمنين, كمسسا خلقسسه إلسسى ويحببهم, يعني يحبهم أيضسس

ًا: السسود عبسساس ابسسن عسسن العسسوفي وغيرهم. وقسسال والضحاك مسسن أيضسس
قتسسادة الصسسادق. وقسسال واللسان الحسن والرزق الدنيا في المسلمين

ْيِ الرحمسسن لهسسم سسسيجعل الصسسالحات وعملسسوا آَمنوا الذين {إن ًا} إ ود
يقسسول: كسسان حيسسان بن هرم أن لنا اليمان, وذكر أهل قلوب في والله

حسستى إليسسه المسسؤمنين بقلسسوب الله أقبل إل الله إلى بقلبه عبد أقبل ما
رضسسي عفسسان بسسن عثمسسان قتادة: وكان وقال ورحمتهم مودتهم يرزقه

ًا يعمل عبد من يقول: ما عنه الله ًا أو خير وجسسل عز الله كساه إل شر
عملسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه. رداء

عبسسد سسسنان, حسسدثنا بسسن أحمد الله: حدثنا رحمه حاتم أبي ابن وقال  
رحمسسه البصسسريِ الحسسسن عسسن صسسبيح بن الربيع عن مهديِ بن الرحمن

يسسرى ل بهسسا, فكسسان أذكر عبادة الله لعبدن رجل: والله قال: قال الله
ًا إل صلة حين في وآَخسسر المسسسجد إلسسى داخسسل أول يصلي, وكان قائم

علسسى يمسسر ل أشسسهر, وكسسان سبعة بذلك يعظم, فمكث ل خارج, فكان
فقسسال: ل نفسسسه علسسى المرائي, فأقبل هذا إلى قالوا: انظروا إل قوم

أن على يزد وجل, فلم عز لله كله عملي بشر, لجعلن إل أذكر أراني
بعسسد يمسسر يعملسسه, فكسسان كسسان السسذيِ العمسسل علسسى يسسزد نيته, ولم قلب

ًا الله فيقولون: رحم بالقوم َءن, وتل فلن آَمنسسوا السسذين {إن الحسسسن ال
ًا} وقد الرحمن لهم سيجعل الصالحات وعملوا أن جريسسر ابن روى ود

َءية هذه هذه خطأ, فإن عوف, وهو بن الرحمن عبد هجرة في نزلت ال
سسسند يصح الهجرة, ولم بعد شيء منها ينزل لم مكية بكمالها السورة

أعلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم. ذلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسك, واللسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه
وهسسو محمد يا {بلسانك} أيِ القرآَن يسرناه} يعني وقوله: {فإنما  

المتقيسسن} أيِ بسسه {لتبشسسر الكامسسل الفصسسيح المسسبين العربسسي اللسسسان
ًا به لرسوله, {وتنذر لله, المصدقين المستجيبين ًا} أيِ قوم ًا لد عوج

ًا مجاهسد عسن نجيج أبي ابن وقال الباطل إلى مائلين الحق عن {قومس
ًا} ل أبسسي عسسن السسسديِ وهو إسماعيل عن الثوريِ وقال يستقيمون لد
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ًا به {وتنذر صالح ًا قوم ًا} عوج الضسسحاك: اللسسد الحسسق, وقسسال عسسن لد

ًا البصريِ الحسن الكذاب. وقال القرظي: اللد الخصم. وقال {قومسس
ًا, وقال ًا} صم ًا القلسسوب. وقسسال آَذان غيره: صسسم لد ًا قتسسادة: قومسس لسسد

ًا يعني ًا عباس ابن عن العوفي وقال قريش ًا, وكسسذا {قوم ًا} فجسسار لسسد
مجاهسسسسسسسسد. عسسسسسسسسن سسسسسسسسسليم أبسسسسسسسسي بسسسسسسسسن ليسسسسسسسسث روى

الخصام}. ألد تعالى: {وهو قوله الظلوم, وقرأ زيد: اللد ابن وقال  
اللسه بآيسات كفسروا أمسة من قرن} أيِ من قبلهم أهلكنا وقوله: {وكم

ًا} أيِ لهسسم تسمع أو أحد من منهم ُتحس {هل رسله وكذبوا هسسل ركسسز
ًا منهم ترى ًا. وقسسال لهسسم تسمع أو أحد العاليسسة وأبسسو عبسساس ابسسن ركسسز

زيد: يعني وابن والضحاك جبير بن وسعيد البصريِ والحسن وعكرمة
ًا, وقال ًا ترى وقتادة: هل الحسن صوت ًا, والركز تسمع أو عين في صوت

الخفسسسسسسسسسسسي. الصسسسسسسسسسسسوت هسسسسسسسسسسسو اللغسسسسسسسسسسسة أصسسسسسسسسسسسل
:الشسسسسسسسسسسسسسسسسسسساعر قسسسسسسسسسسسسسسسسسسسال  

سسسقامها والنيسسس غيسسب ظهسسر فراعهسساعن النيسسس ركسسز فتوجسسست
اللسسه شسساء إن ويتلسسوه والمنسسة الحمسسد وللسسه مريم سورة تفسير آَخر  

.للسسسسسسسسسسسه والحمسسسسسسسسسسسد طسسسسسسسسسسسه سسسسسسسسسسسسورة تفسسسسسسسسسسسسير
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