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طسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسورة

مكيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة وهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسي
عن التوحيد كتاب في خزيمة بن إسحاق بن محمد الئأمة إمام روى  

بسسن إبراهيسسم الحزامسسي: حسسدثنا المنسسذر بسسن إبراهيسسم عن أيوب بن زياد
سسس الحرقسسة مولى عن ذكوان بن حفص بن عمر عن مسمار بن مهاجر
اللسسه رسسسول قال: قال هريرة أبي عن س يعقوب بن الرحمن عبد يعني
آدم يخلسق أن قبسسل ويسسس طسه قسرأ اللسه وسسلم: «إن عليه الله صلى
هسسذا, عليهم ينزل لمة قالوا: طوبى الملئأكة سمعت عام, فلما بألف

حسسديث بهسسذا» هسسذا تتكلم للسن هذا, وطوبى تحمل لجواف وطوبى
فيهمسسا. تكلسسم وشسسيخه مهسساجر بسسن نكسسارة, وإبراهيسسم وفيسسه غريسسب

ِم ِه ِبْسسسسسسسسسسسسسسس ّلسسسسسسسسسسسسسس ـسسسسسسسسسسسسسسِن ال ِم الّرْحم  الّرِحيسسسسسسسسسسسسسس

َنا *  َمآَ ** طه ْل َنَز ْيَك َأ َل ُقْقْرآَن َع ْل َقَى ا َتْش ّ ِل ِإلِ ًة *   ِكَر ْذ * َيْخَشسسَى ّلَمسسن َت
ً ِزيل َلق ّمّمْن َتن َواِت الْرَض َخ َلى َوالّسَما ُقْع ْل ُقْن ا َلى *  الّرْحَمـ َعسسْرِش َع ْل ا

َى َو َت ُقْه اْس َل َواِت ِفي َما *   ُقْهَمسسا َوَما الْرِض ِفي َوَما الّسَما َن ْي َتْحسسَت َوَمسسا َب
َى ّثَر ِإن ال َو َهْر *   ْوِل َتْج َق ْل ُقْه ِبا ّن ِإ ُقْم َف َل ْع َفسسى الّسّر َي َأْخ ُقْه َو ّلسس َلـسَه ل *  ال ّ ِإ ِإلِ

َو ُقْه ُقْهسسسسسسسسسسسسسسس ُقْء َلسسسسسسسسسسسسسسس َنَى الْسسسسسسسسسسسسسسسسَمآَ ُقْحْسسسسسسسسسسسسسسسس ْل  ا
بمسسا البقرة سورة أول في المقطعة الحروف على الكلم تقدم قد  

بسسن محمسسد بسسن الحسسسين حاتم: حدثنا أبي ابن إعادته. وقال عن أغنى
عسسن إسسسرائأيل أنبأنا س الزبيري يعني س أحمد أبو الواسطي, حدثنا شيبة
رجسسل, يسسا قال: طه عباس ابن عن جبير بن سعيد عن الفطس سالم
بسسن ومحمسسد وعطسساء جبير بن وسعيد وعكرمة مجاهد عن روي وهكذا
والسسسدي والضحاك وقتادة والحسن العوفي وعطية مالك وأبي كعب
عباس ابن عن رواية رجل.. وفي يا بمعنى قالوا: طه أنهم أبزى وابن

أبسسو رجل. وقسسال يا معناها بالنبطية كلمة أنها والثوري جبير بن وسعيد
معربسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة. صسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسالح: هسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسي

في حميد بن عبد طريق من الشفاء كتابه في عياض القاضي وأسند  
أنسسس بسسن الربيسسع عن جعفر ابن عن القاسم بن هاشم تفسيره: حدثنا

ورفسسع رجسسل على قام صلى إذا وسلم عليه الله صلى النبي قال: كان
{مسسا محمسسد يسسا الرض تعالى: {طه} يعنسسي: طسسأ الله الخرى, فأنزل

الكسسرام هسسذا فسسي بما يخفى قال: ولِ لتشقى} ثم القرآن عليك أنزلنا
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جويسسبر لتشقى} قال القرآن عليم أنزلنا وقوله: {ما المعاملة وحسن

عليسسه اللسسه صسسلى رسسسوله علسسى القسسرآن اللسسه أنسسزل الضحاك: لما عن
هذا أنزل قريش: ما من المشركون وأصحابه, فقال هو به قام وسلم

أنزلنسسا مسسا تعسسالى: {طسسه اللسسه ليشسسقى, فسسأنزل إلِ محمد على القرآن
زعمسسه كمسسا المر يخشى} فليس لمن تذكرة إلِ لتقشى القرآن عليك

ًا به أراد فقد العلم الله آتاه من المبطلون, بل ًا, كمسسا خيسسر ثبسست كسسثير
عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول قسسال: قسسال معاوية عن الصحيحين في

ًا بسسسسه اللسسسسه يسسسسرد وسسسسسلم: «مسسسسن السسسسدين». فسسسسي يفقهسسسسه خيسسسسر
فسسي الطسسبراني القاسسسم أبو الحافظ رواه الذي الحديث أحسن وما  

سسسالم, حسسدثنا بسسن العلء زهيسسر, حسسدثنا بن أحمد قال: حدثنا حيث ذلك
بسسن سسسماك عسسن سسسفيان عسسن المبسسارك ابن الطالقاني, حدثنا إبراهيم

عليسسه اللسه صسلى اللسه رسسسول قسال: قسال الحكم بن ثعلبة حرب, عن
كرسسسيه علسسى قعسسد إذا القيامسسة يوم للعلماء تعالى الله وسلم: «يقول

أن أريسسد وأنسسا إلِ فيكسسم وحكمسستي علمسسي أجعسسل لم عباده: إني لقضاء
الحكم بن جيد, وثعلبة أبالي» إسناده ولِ منكم كان ما على لكم أغفر
ثسسم البصسسرة استيعابه, وقسسال: نسسزل في عمر أبو الليثي, ذكره هو هذا

حسسسسسرب. بسسسسسن سسسسسسماك عنسسسسسه الكوفسسسسسة, وروى إلسسسسسى تحسسسسسول
لتشسسقى} هسسي القسسرآن عليسسك أنزلنسسا قسسوله: {مسسا في مجاهد وقال  

في بصدورهم الحبال يعلقون منه} وكانوا تيسر ما كقوله: {فاقرءوا
مسسا واللسسه لتقشسسى} لِ القسسرآن عليسسك أنزلنا قتادة: {ما الصلة. وقال

ًا رحمسسة جعله شقاء, ولكن جعله ً ونسسور تسسذكرة {إلِ الجنسسة إلسسى ودليل
عبسساده بهسسا رحم رحمة رسوله وبعث كتابه أنزل الله يخشى} إن لمن

اللسسه أنسسزل ذكر وهو الله كتاب من سمع بما رجل ذاكر, وينتفع ليتذكر
وحرامسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه. حللسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه فيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه

  ً القرآن هذا العلى} أي والسموات الرض خلق ممن وقوله: {تنزيل
القسسادر ومليكه شيء كل ربك, رب من تنزيل هو محمد يا جاءك الذي

وكثافتهسسا, وخلسسق بانخفاضسسها الرض خلسسق يشسساء, السسذي مسسا علسسى
السسذي الحسسديث فسسي جاء ولطافتها, وقد ارتفاعها في العلى السموات

عسسام, خمسسسمائأة مسسسيرة سماء كل سمك أن وغيره الترمذي صححه
أبسسي ابسسن أورد عسسام, وقسسد خمسسسمائأة مسيرة تليها والتي بينها ما وبعد
الله صلى الله رسول عم العباس رواية من الوعال حديث ههنا حاتم
استوى} العرش على عنه. وقوله: {الرحمن الله ورضي وسلم عليه
ًا, إعادته عن أغنى بما العراف سورة في ذلك على الكلم تقدم أيضسس
ذلسسك فسسي جسساء ما إمرار السلف طريقة ذلك في السلم المسلك وأن
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تعطيسسل ولِ تشسسبيه ولِ تحريسسف ولِ تكييسسف غير من والسنة الكتاب من
تمثيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسل. ولِ
تحسست ومسسا بينهما وما الرض في وما السموات في ما وقوله: {له  

ومشسسيئته تصسسرفه قبضسسته, وتحسست ملكسسه, وفسسي الجميسسع السسثرى} أي
رب ولِ سسسواه إلسسه لِ وإلهسسه ومسسالكه ذلسك خسسالق وحكمه, وهو وإرادته

تحسست مسسا كعسسب: أي بسسن محمد الثرى} قال تحت غيره. وقوله: {وما
ًا أن حدثه كثير أبي بن يحيى الوزاعي: إن السابعة. وقال الرض كعبسس

تحسست فقال: المسساء. قيسسل: ومسسا ؟ الرض هذه تحت له: ما فقيل سئل
قيسسل: ومسسا قال: المسساء ؟ الرض تحت قال: الرض. قيل: وما ؟ الماء
قال: الماء, قيل: ؟ الرض تحت قال: الرض. قيل: وما ؟ الماء تحت
قسسال: المسساء, ؟ الرض تحت قال: الرض, قيل: وما ؟ الماء تحت وما

قسسال: ؟ الرض تحسست قال: الرض, قيسسل: ومسسا ؟ الماء تحت قيل: وما
الملك تحت قال: ملك, قيل: وما ؟ الصخرة تحت الصخرة, قيل: وما

قسسال: ؟ الحسسوت تحسست بالعرش, قيل: وما طرفاه معلق قال: حوت ؟
العلسسسسسسسسسسسسسم. وانقطسسسسسسسسسسسسسع والظلمسسسسسسسسسسسسسة الهسسسسسسسسسسسسسواء

وهسسب, حسسدثنا بسسن أخسسي بن الله عبيد أبو حاتم: حدثنا أبي ابن وقال  
دراج عسسن سليمان بن الله عبد عياش, حدثنا بن الله عبد عمي, حدثنا

رسول قال: قال عمرو بن الله عبد عن الصدفي هلل بن عيسى عن
تليهسسا والسستي أرض كسسل بيسسن الرضين وسلم: «إن عليه الله صلى الله

طرفاه التقى قد حوت ظهر على منها عام, والعليا خمسمائأة مسيرة
الملسك, والثانيسة بيسسد صسخرة, والصسسخرة علسسى السماء, والحسسوت في

جهنسسم, كسسبريت فيها جهنم, والرابعة حجارة فيها الريح, والثالثة سجن
جهنم, والسابعة عقارب فيها جهنم, والسادسة حيات فيها والخامسة

أراد خلفسسه, فسسإذا ويسسد أمامه يد بالحديد مصفد إبليس وفيها سقر فيها
ًا, ورفعسسه غريب حديث أطلقه» وهذا يشاء لما يطلقه أن الله فيسسه جد

نظسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسر.
عسسن الهسسروي موسى أبو مسنده: حدثنا في يعلى أبو الحافظ وقال  

قال: نعم, عسسن ؟ النصاري الفضل ابن قال: قلت الفضل بن العباس
اللسسه عبسسد بسسن جسسابر عسسن علسسي بن محمد عن الرحمن عبد بن القاسم

تبسوك, غسسزوة فسي وسسلم عليسه اللسه صسلى الله رسول مع قال: كنت
واثنيسسن واحسسد بيسسن متفرقسسون شسسديد, فنحسسن حسسر فسسي راجعين فأقبلنا

فسسسلم, ثسسم رجسسل عارضسسنا إذا العسكر أول في وكنت منتشرين, قال
اللسسه رسسسول معسسه, فسسإذا ووقفت أصحابي ومضى ؟ محمد قال: أيكم

أحمسسر جمسسل علسسى العسسسكر وسط في أقبل قد وسلم عليه الله صلى
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رسسسول هسسذا السائأل الشمس, فقلت: أيها من رأسه على بثوبه مقنع
فقلت: صسساحب ؟ هو أتاك, فقال: أيهم قد وسلم عليه الله صلى الله

اللسسه رسسسول عليسسه راحلته, فكف بخطام فأخذ منه الحمر, فدنا البكر
قسسال: «نعسسم». قسسال: إنسسي ؟ محمد فقال: أنت وسلم عليه الله صلى
أو رجسسل إلِ الرض أهسسل من أحد يعلمهن لِ خصال عن أسألك أن أريد

شسسئت» عمسسا «سل وسلم عليه الله صلى الله فقال: رسول ؟ رجلن
وسسسلم: عليسسه الله صلى الله رسول فقال ؟ النبي أينام محمد قال: يا
أيسسن مسسن محمسسد قسسال: يسسا ثم قلبه» قال: صدقت ينام ولِ عيناه «تنام
وسلم: «ماء عليه الله صلى الله رسول فقال ؟ وأمه أباه الولد يشبه

على غلب الماءين رقيق, فأي أصفر المرأة غليظ, وماء أبيض الرجل
الولسسد, ومسسا مسسن للرجسسل الولد» فقال: صدقت, فقسسال: مسسا نزع الَِخر

والعصسسب, وللمسسرأة والعسسروق العظسام «للرجسسل فقسسال ؟ منسسه للمرأة
هسسذه تحسست ما محمد قال: يا والشعر» قال: صدقت, ثم والدم اللحم

وسسسلم: «خلسسق» عليسسه اللسسه صلى الله رسول فقال س الرض يعني س ؟
قسسال: ؟ الرض تحسست «أرض». قسسال: فمسسا قسسال ؟ تحتهسسم فقال: فمسسا

تحسست قسسال: «ظلمسسة». قسسال: فمسسا ؟ المسساء تحسست «الماء». قال: فما
قسسال: «السسثرى». ؟ الهسسواء تحسست قال: «الهواء». قال: فما ؟ الظلمة

عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول عينسسا ففاضسست ؟ الثرى تحت قال: فما
الخسسالق, أيهسسا علسسم عنسسد الخلسسق علسسم بالبكاء, وقسسال: «انقطسسع وسلم

صسسدقت, السائأل». قسسال: فقسسال من بأعلم عنها المسؤول ما السائأل
وسلم: «أيها عليه الله صلى الله رسول الله, فقال رسول أنك أشهد
«هسسذا أعلسسم. قسسال ورسسسوله ؟» قالوا: الله هذا من تدرون هل الناس
ًا, وسياق غريب حديث السلم». هذا عليه جبريل به عجيب, تفرد جد

معيسسن: ليسسس بسن يحيسى فيسسه قسسال هذا, وقسسد الرحمن عبد بن القاسم
ًا, وضعفه يساوي يعسسرف. عسسدي: لِ ابسسن السسرازي, وقسسال حاتم أبو شيئ

شسيء فسسي شسسيء عليسه الحسديث, ودخسسل هسذا فسسي خلسط قلت: وقسسد
فيسسه, عليسسه أدخسسل أو ذلسسك تعمسسد أنسسه يحتمسسل حديث, وقد في وحديث

أعلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم. واللسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه
هسسذا أنسسزل وأخفى} أي السر يعلم فإنه بالقول تجهز وقوله: {وإن  

وأخفسسى, السر يعلم الذي العلى والسموات الرض خلق الذي القرآن
والرض السسموات فسي السسر يعلسم الذي أنزله تعالى: {قل قال كما
ًا كان إنه ًا} قسسال غفور عبسساس: ابسسن عسسن طلحسسة أبسسي بسسن علسسي رحيم

نفسسسه فسسي آدم ابسسن أسسسره مسسا السسسر: وأخفسسى} قسسال السسسر {يعلسسم
يعلمه, فسسالله أن قبل فاعله هو مما آدم ابن على أخفي {وأخفى} ما
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واحد, وجميع علم بقي وما ذلك من مضى فيما كله, فعلمه ذلك يعلم

ولِ خلقكسسم قسسوله: {مسسا واحسسدة, وهسسو كنفسسس عنسسده ذلك في الخلئأق
وأخفسسى} قسسال: السر {يعلم الضحاك واحدة} وقال كنفس إلِ بعثكم
بعسسد. نفسسسك بسسه تحسسدث لسسم مسسا نفسسسك, وأخفسسى بسسه تحسسدث ما السر

ًا, تسر ما تعلم ولِ اليوم تسر ما تعلم جبير: أنت بن سعيد وقال   غد
ًا, وقال تسر وما اليوم تسر ما يعلم والله {وأخفى} يعنسسي مجاهد غد

ًا الوسوسة, وقال عالمه هو ما {وأخفى} أي جبير بن وسعيد هو أيض
السسسماء لسه هسسو إلِ إلسه لِ نفسسسه. وقسسوله: {اللسسه بسه يحسسدث لسسم ممسسا

ذو هسسو إلِ إلسسه لِ الذي الله القرآن, هو عليك أنزل الذي الحسنى} أي
السسواردة الحسساديث بيان تقدم العلى, وقد والصفات الحسنى السماء

والمنسسة. الحمسسد وللسسه العراف سورة أواخر في الحسنى السماء في

َهْل َو َتاَك **  ُقْث َأ ِدي ْذ ُقْموَسَى َح ِإ َأى *   ًا َر َقسساَل َنسسار ِه َف ِلسس ْه ْا ل َو ُقْثسس ُقْك ّنسسَي اْم ِإ
ُقْت َنْسسس ًا آ ّلسسَي َنسسار َع ُقْكسسْم ّل ِتي َهسسا آ ْن َبسسٍس ّم َق ْو ِب ُقْد َأ َلسسى َأِجسس ِر َع ّنسسا ًدى ال  ُقْهسس

ابتداء كان موسى, وكيف قصة ذكر في وتعالى تبارك شرع هنا من   
كسسان الذي الجل موسى قضى ما بعد إياه, وذلك وتكليمه إليه الوحي

ًا بأهله الغنم, وسار رعاية في صهره وبين بينه مصسسر بلد قيل: قاصسسد
زوجتسسه, فأضسسل سنين, ومعه عشر من أكثر عنها الغيبة طالت ما بعد

ً شاتية, ونزل ليلة وكانت الطريق بسسرد فسسي وجبسسال شسسعاب بين منزلِ
ًا ليوري معه بزند يقدح وضباب, وجعل وظلم وسحاب وشتاء كما نار
ًا يقدح لِ به, فجعل العادة له جرت شسسيء, ولِ شرر منه يخرج ولِ شيئ
ًا, أي الطور جانب من آنس إذ كذلك هو فينما ه ظهسرت نار مسن نسار ل
آنست يبشرهم: {إني لهله يمينه, فقال عن هناك الذي الجبل جانب

ًا الخسسرى الَِيسسة نسسار. وفسسي من شهاب بقبس} أي منها آتيكم لعلي نار
تصسسطلون} {لعلكم لهب معه الذي الجمر النار} وهي من جذوة {أو
السسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسبرد. وجسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسود علسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسى دل

النار على أجد الظلم, وقوله: {أو وجود على وقوله: {بقبس} دل  
الطريق, كمسسا عن تاه قد أنه على الطريق, دل يهديني من هدى} أي

فسسي عبسساس ابسسن عسسن عكرمسسة عسسن العور سعيد أبي عن الثوري قال
الطريسسق, إلسسى يهسسديني هسسدى} قسسال: مسسن النسسار علسسى أجد قوله: {أو

ًا أجسسد لسسم قسسال: إن النار رأى فلما, الطريق وضلوا شاتين وكانوا أحسسد
.بهسسسسسا توقسسسسسدون بنسسسسسار أتيتكسسسسسم الطريسسسسسق إلسسسسسى يهسسسسسديني
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َلّمآَ َف َها **  َتا َي َأ ِد ُقْموَسَى ُقْنو ّنَي َي ِإ ْا *   َن ّبَك َأ ْع َر َل ْيسسَك َفسساْخ َل ْع ّنسسَك َن ِد ِإ َوا ْل ِبسسا
ّدِس ُقْمَق ْل ًوى ا َنا ُقْط َأ َو ُقْتَك *   َتْر ْع اْخ َتِم ِنسسَي ُقْيسسوَحَى ِلَما َفاْس ّن ِإ َنسسا *   ُقْه َأ ّلسس ل ال

َلـَه ْا ِإل ِإ َنسس ِني َأ ْد ُقْبسس ْع ِم َفا ِقسس َأ َة َو َ َي الّصسسل ِر ْك ِذ ِإّن ِلسس َعَة *   َيسسٌة الّسسسا ِت ُقْد آ َكسسا َأ

َها ِفي َى ُقْأْخ ُقْتْجَز ْفٍس ُقْكّل ِل َعَى ِبَما َن َ َتْس َفل ّنَك *   ّد ُقْص َهسسا َي ْن ّ َمسسن َع ُقْن لِ ْؤِم ُقْيسس
َع ِبَهسسسسسسسسسسسسسسسسا َبسسسسسسسسسسسسسسسس ّت ُقْه َوا َوا َى َهسسسسسسسسسسسسسسسس َد َتسسسسسسسسسسسسسسسسْر  َف

موسى} يا {نودي منها النار, واقترب أتاها} أي تعالى: {فلما يقول  
البقعسسة فسسي اليمسسن السسواد شسساطىء مسسن {نسسودي الخسسرى الَِيسسة وفسسي

أنسسا {إنسسي ههنا الله} وقال أنا إني موسى يا أن الشجرة من المباركة
أبسسي بسسن علسسي نعليك} قسسال {فاخلع ويخاطبك يكلمك الذي ربك} أي

حمسسار جلسسد من السلف: كانتا من واحد وغير أيوب وأبو ذر وأبو طالب
بن سعيد للبقعة. وقال تعظيما نعليه بخلع أمره ذكي, وقيل: إنما غير

الكعبة, وقيل: يدخل أن أراد إذا نعليه يخلع أن الرجل يؤمر جبير: كما
ًا بقدميه المقدسة الرض ليطأ ذلك, والله غير منتعل, وقيل غير حافي

أعلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم.
اسسسم عباس: هو ابن عن طلحة أبي بن علي وقوله: {طوى} قال  

بيسسان, وقيسسل عطسسف يكسسون هسسذا واحسسد, فعلسسى غير قال للوادي, وكذا
لسسه مرتين, وطسسوى قدس بقدميه, وقيل: لنه بالوطء المر عن عبارة
المقسسدس بسسالواد ربسسه نسساداه كقسسوله: {إذ أصح وكررت, والول البركة

النسساس على اصطفيتك اخترتك} كقوله: {إني طوى}. وقوله: {وأنا
زمانه, في الموجودين من الناس جميع على وبكلمي} أي برسالِتي

بسسالتلكيم خصصسستك لسسم أتسسدري موسى يا قال تعالى الله قيل: إن وقد
تواضسسعك. أحسسد إلسسي يتواضسسع لسسم قال: لِ, قال: لني ؟ الناس بين من

وأوحيسسه لسسك أقسسول مسسا الَِن اسسستمع يسسوحى} أي لما وقوله: {فاستمع
أن المكلفيسسن علسى واجسسب أول أنسسا} هسذا إلِ إله لِ الله أنا {إنني إليك

لسسسسسسه. شسسسسسسريك لِ وحسسسسسسده اللسسسسسسه إلِ إلسسسسسسه لِ أنسسسسسسه يعلمسسسسسسوا
{وأقم شريك غير من بعبادتي وحدني, وقم وقوله: {فاعبدني} أي  

الصلة وأقم لتذكرني, وقيل: معناه صل لذكري} قيل: معناه الصلة
عبسسد أحمسسد: حسسدثنا المسسام قسسال ما الثاني لهذا لي, ويشهد ذكرك عند

أنسسس, عسسن قتادة, عن عن سعيد بن المثنى مهدي, حدثنا بن الرحمن
الصسسلة عسسن أحسسدكم رقد قال: «إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول

الصسسلة قسسال: وأقسسم تعالى الله ذكرها, فإن إذا عنها, فليصلها غفل أو
اللسسه صسسلى الله رسول قال: قال أنس عن الصحيحين لذكري», وفي

إذا يصسسليها أن فكفارتهسسا نسسسيها أو صسسلة عسسن نسسام وسلم: «مسسن عليه
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لِ قائأمسسة آتية} أي الساعة ذلك». وقوله: {إن إلِ لها كفارة ذكرها, لِ

منهسسسسسسسسسسسسسسسسا. بسسسسسسسسسسسسسسسسد لِ وكائأنسسسسسسسسسسسسسسسسة محالسسسسسسسسسسسسسسسسة
يقرؤها: كان أنه عباس ابن عن الضحاك أخفيها} قال وقوله: {أكاد  

ًا. وقال الله نفس من تخفى لِ نفسي, يقول: لنها من أخفيها أكاد أبد
وأبسسو مجاهسسد قسسال نفسسسه: وكسسذا عبسساس: مسسن ابن عن جبير بن سعيد
{أكاد عباس ابن عن طلحة أبي بن علي رافع. وقال بن ويحيى صالح

ًا عليها أطلع أخفيها} يقول: لِ أحسسد السسسدي: ليسسس غيري. وقسسال أحد
السسساعة علسسم عنه تعالى الله أخفى قد إلِ والرض السموات أهل من

نفسسسي, يقسسول: مسسن أخفيهسسا أكسساد إنسسي مسسسعود ابسسن قسسراءة في وهي
لفعلسست. نفسسسي مسسن أكتمها أن استطعت لو حتى الخلئأق عن كتمتها
مسسن القسسراءات: أخفيهسسا بعسسض فسسي أخفيهسسا, وهسسي قتسسادة: أكسساد وقال

النبيسساء ومسسن المقربين الملئأكة من الله أخفاها لقد نفسي, ولعمري
السسسموات في من يعلم لِ تعالى: {قل كقوله وهذا والمرسلين. قلت

لِ والرض السسسموات فسسي اللسسه} وقسسال: {ثقلسست إلِ الغيسسب والرض
والرض, وقسسال السسسموات أهسسل علسسى علمها ثقل بغتة} أي إلِ تأتيكم

نميلة, حدثني أبو منجاب, حدثنا زرعة, حدثنا أبو حاتم: حدثنا أبي ابن
جسسبير: أكسساد بن سعيد قال: أقرأنيها وقاء عن السدي سهل بن محمد

أمسسا قسسال أظهرها, ثسسم الفاء, يقول وخفض اللف بنصب أخفيها, يعني
الشسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساعر: قسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسول سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسمعت

ًا ثسسسسسم شسسسسسهرين دأب ًابسسسسسأريكين شسسسسسهر ًا يخفيسسسسسان دميك غميسسسسسر
يبسسس, والريكيسسن خلل فسسي ينبسست رطب نبت السدي: الغمير قال  

زهيسر. وقسسوله بسسن لكعسب الشسسعر التام, وهذا الشهر موضع, والدميك
محالسسة لِ أقيمهسسا تسسسعى} أي بما نفس كل وتعالى: {لتجزى سبحانه
ًا ذرة مثقال يعمل {فمن بعمله عامل كل لجزي يعمسسل ومن يره خير
ًا ذرة مثقال تعملسسون} وقسسوله: {فل كنتم ما تجزون يره} {وإنما شر

آحسساد الخطسساب بهسسذا بهسسا} الَِيسسة, المسسراد يسسؤمن لِ مسسن عنهسسا يصسسدنك
ملذه علسسى بالسسساعة, وأقبسسل كسسذب من سبيل تتبعوا لِ المكلفين. أي

خاب فقد ذلك على وافقهم هواه, فمن واتبع مولِه دنياه, وعصى في
عنسسه يغني تعالى: {وما الله وتعطب, قال تهلك {فتردى} أي وخسر

تسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسردى}. إذا مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساله
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َوَما ْلَك **  ِنَك ِت َيِمي ُقْموَسَى ِب َقاَل َي َي ِهَي *   ُقْأ َعَصا ّك َو َت َها َأ ْي َل ُقْهّش َع َأ َهسسا َو ِب

َلَى َنِمي َع ِلَي َغ َها َو ُقْب ِفي ِر َى َمآَ َقسساَل ُقْأْخَر َهسسا *   ِق ْل ُقْموَسسسَى َأ َهسسا َي ْلَقا َأ َف   *
َذا ِإ ّيٌة ِهَي َف َعَى َح َقاَل َتْس َها *   ْذ َ ُقْخ َها َتَخْف َولِ ُقْد ِعي ُقْن َها َسسس َت َير َلسسَى ِسسس ُقْو  الِ
عظيمسسة, السلم, ومعجزة عليه لموسى تعالى الله من برهان هذا  

وجل, عز الله إلِ هذا مثل على يقدر لِ أنه على دل باهر للعادة وخرق
موسسسى} يسسا بيمينسسك تلك مرسل. وقوله: {وما نبي إلِ به يأتي لِ وأنه
له, وقيل: اليناس سبيل على ذلك له قال المفسرين: إنما بعض قال

يمينسسك فسسي السستي هسسذه أمسسا التقريسسر, أي وجسسه على ذلك له قال وإنما
يسسا بيمينسسك تلسسك {ومسسا الَِن بهسسا نصنع ما تعرفها, فسترى التي عصاك

أعتمسسد عليهسسا} أي أتوكسسؤ عصسساي هي {قال تقرير موسى} استفهام
الشسسجرة بها أهز غنمي} أي على بها {وأهش المشي حال في عليها

عسسن القاسسسم بسسن الرحمسسن عبسسد غنمسسي. قسسال لترعاه ورقها ليتساقط
ثميحركسسه الغصسسن فسسي المحجسسن الرجسسل يضع أن مالك: الهش المام
يخبط, وكذا ولِ الهش العود, فهذا يكسر ولِ وثمره ورقه يسقط حتى

ًا. مهسسسسسسسسسسسران بسسسسسسسسسسسن ميمسسسسسسسسسسسون قسسسسسسسسسسسال أيضسسسسسسسسسسس
أخسسر وحاجسسات ومنافع مصالح أخرى} أي مآَرب فيها وقوله: {ولي  
السستي المسسآَرب تلسسك مسسن شسسيء لسسذكر بعضسسهم تكلسسف ذلسسك, وقسسد غير

نسام, إذا الغنسم لسه وتحسسرس بالليسسل لسه تضسسيء أبهمت, فقيسسل: كسانت
للعسسادة, الخارقسسة المور من ذلك تظله, وغير شجرة فتصير ويغرسها
عليسسه موسى استنكر لما كذلك كانت كذلك, ولو تكن لم أنها والظاهر

ًا صيرورتها والسلم الصلة ًا, ولكسسن منهسسا يفر كان فما ثعبان كسسل هاربسس
عليسسه لَِدم كسسانت بعضهم: إنها قول السرائأيلية, وكذا الخبار من ذلك

يسسوم قبسسل تخسسرج السستي الدابسسة هسسي الَِخر: إنها والسلم, وقول الصلة
أعلم شا, والله ما اسمها قال: كان أنه عباس ابن عن القيامة, وروي

بالصسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسواب.
يا يدك في التي العصا هذه موسى} أي يا ألقها تعالى: {قال وقوله  

الحسسال فسسي صسسارت تسسسعى} أي حيسسة هي فإذا {فألقاها ألقها موسى
ًا عظيمة حية ً ثعبان كأنهسسا تهسستز هسسي سريعة, فسسإذا حركة يتحرك طويل

الكسسبر غايسسة فسسي صغير, فهسسذه حركة, ولكنه الحيات أسرع جان, وهو
ابسسن وتضطرب. قسسال تمشي الحركة, {تسعى} أي سرعة غاية وفي
جميسسع, بسسن حفسسص عبدة, حسسدثنا بن أحمد أبي, حدثنا حاتم: حدثنا أبي

حيسسة هسسي فسسإذا {فألقاهسسا عبسساس ابسسن عسسن عكرمسسة عسسن سماك حدثنا
فأكلتهسسا, ومسسرت بشسسجرة حيسسة, فمسسرت ذلسسك قبسسل تكن تسعى} ولم

فولى جوفها في الصخرة وقع يسمع موسى فابتلعتها, فجعل بصخرة
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ًا, ونودي: أن الثانيسسة: أن نسسودي يأخذها, ثسسم فلم خذها موسى يا مدبر

الَِمنيسسن, فأخسسذها. مسسن الثالثسسة: إنسسك فسسي لسسه تخسسف, فقيسسل ولِ خسسذها
تسعى} قسال حية هي فإذا قوله: {فألقاها في منبه بن وهب وقال  

نظسسر ثعبسسان بأعظم فإذا نظرة منه حانت ثم الرض وجه على فألقاها
ًا يبتغسسي كسسأنه يلتمسسس فسسدب النسساظرون إليسسه أخسسذه, يمسسر يريسسد شسسيئ

أنيسسابه مسسن بالنسساب فيلتقمهسا, ويطعسن البل من الخلفة مثل بالصخرة
ًا, وقسسد توقسسدان فيجتثهسسا, عينسساه العظيمسسة الشجرة أصل في عسساد نسسار

ًا, قيل: شعره منها المحجن منهسسا الشسسعبتان النيسسازك, وعسساد مثل عرف
ذلسسك عسساين صريف, فلما لها وأنياب أضراس فيه الواسع القليب مثل

ًا ولى موسى أعجسسز قسسد أنه ورأى أمعن حتى يعقب, فذهب ولم مدبر
ارجسسع أن موسسسى يسسا نسسودي ثم منه استحياء فوقف ربه ذكر الحية, ثم

فقسسال: {خسسذها} بيمينسسك الخوف شديد وهو موسى فرجع كنت حيث
مسسن مدرعسسة حينئذ موسى الولى} وعلى سيرتها سنعيدها تخف {ولِ

طسسرف بأخسسذها, أدلسسى أمسسره عيسسدان, فلمسسا مسسن بخلل فدخلها صوف
بمسسا اللسسه أذن لسسو موسسسى يسسا ملك: أرأيت له يده, فقال على المدرعة

ًا عنك تغني المدرعة أكانت تحاذر ضعيف, ومسسن ولكني قال: لِ ؟ شيئ
سسسمع حسستى الحيسسة فم على وضعها ثم يده عن خلقت, فكشف ضعف
عهسسدها, وإذا السستي عصسساه هي فإذا قبض والنياب, ثم الضراس حس
قسسال الشسسعبتين, ولهسسذا بين توكأ إذا يضعها كان الذي موضعها في يده

قبسسل تعسسرف السستي حالهسسا إلسسى الولسسى} أي سيرتها تعالى: {سنعيدها
ذلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسك.

ُقْمْم َواْض َدَك **  َلَى َي َناِحَك ِإ ُقْرْج َج َء َتْخ ْيَضآَ ِر ِمْن َب ْيسس ٍء َغ َو َيسسًة ُقْسسس َى آ * ُقْأْخسسَر
َيَك ِر ُقْن َنا ِمْن ِل ِت َيا َى آ ْبَر ُقْك ْل َهْب ا ْذ َلَى *  ا ْوَن ِإ َعسس ُقْه ِفْر ّنسس َغسسَى ِإ َقسساَل َط َرّب *  
ِري ِلي اْشَرْح ْد َيّسْر َص َو ِري ِلَي *   ُقْلسسْل َأْم َواْح ًة *   َد ْقسس ِني ّمسسن ُقْع * ّلَسسسا
ْا ُقْهو َق ْف ِلي َي ْو َعل َق َواْج ًا ّلي *   ِزير ِلي ّمْن َو ْه ُقْروَن َأ َها ْد َأِخسسي *   ُقْد *  اْشسس

ِه ِري ِب ُقْه َأْز ْك ِر َأْش َو ِري ِفَي *   َكْي َأْم ّبَحَك *   ًا ُقْنَس ِثير ُقْكَرَك َك ْذ َن َو ًا *   ِثير َك
ّنسسسسسسسسسسسسسسسسَك ِإ َنسسسسسسسسسسسسسسسسا ُقْكنسسسسسسسسسسسسسسسسَت *   ًا ِب  َبِصسسسسسسسسسسسسسسسسير

يسسدخل أن أمره الله أن السلم, وهو عليه لموسى ثان برهان وهذا  
ذلسسك عسسن عسسبر الخسسرى, وههنسسا الَِيسسة فسسي بسسه صرح كما جيبه في يده

{واضسسمم آخسسر مكسسان فسسي جناحك} وقسسال إلى يدك بقوله: {واضمم
وملئسسه} فرعون إلى ربك من برهانان فذانك الرهب من جناحك إليك
عضسسدك, وذلسسك تحت جناحك} كفك إلى يدك مجاهد: {واضمم وقال
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أخرجها, تخرج ثم جيبه في يده أدخل إذا كان السلم عليه موسى أن

مسسن سسسوء} أي غيسسر مسسن بيضاء قمر. وقوله: {تخرج فلقة كأنها تتلل
وعكرمسسة ومجاهسسد عبسساس ابن شين, قاله غير ومن أذى ولِ برص غير

البصسري: أخرجهسا الحسسن وغيرهم, وقال والسدي والضحاك وقتادة
قسسال وجل, ولهذا عز ربه لقي قد أنه موسى مصباح, فعلم كأنها والله

فلسسم ربه: ادنه له وهب: قال الكبرى} وقال آياتنا من تعالى: {لنريك
عنسسه وذهبسست الشسسجرة, فاسسستقر بجسسذع ظهسسره أسسسند حتى يدنيه يزل

وعنقسسسه. برأسسسسه وخضسسسع العصسسسا فسسسي يسسسده الرعسسسدة, وجمسسسع
ملك فرعون إلى اذهب طغى} أي إنه فرعون إلى وقوله: {اذهب  

ًا خرجت الذي مصر ًا منه فار لِ وحسده اللسه عبسادة إلسى فسادعه وهاربس
قسسد يعسسذبهم, فسسإنه ولِ إسسسرائأيل بنسسي إلسسى فليحسسسن له, ومره شريك
بسسن وهسسب العلسسى. قسسال السسرب ونسسسي الدنيا الحياة وآثر وبغى طغى

وعينسسي, وإن بسسسمعي فإنك برسالتي لموسى: انطلق الله منبه: قال
بهسسا لتستكمل سلطاني من جنة ألبستك قد ونصري, وإني أيدي معك
ضسسعيف خلق إلى بعثتك جندي من عظيم جند أمري, فأنت في القوة

جحسسد حسستى عنسسي السسدنيا مكري, وغرتسسه نعمتي, وأمن بطر خلقي من
لسسولِ بعزتسسي أقسسسم يعرفنسسي, فسسإني لِ أنه وزعم ربوبيتي حقي, وأنكر

يغضسسب جبسسار بطشة به لبطشت خلقي وبين بيني وضعت الذي القدر
السسسماء أمسسرت والبحسسار, فسسإن والجبسسال والرض السسسموات لغضسسبه

دمرتسسه, وإن الجبسسال أمسسرت ابتلعتسسه, وإن الرض أمسسرت حصبته, وإن
حلمي ووسعه عيني من وسقط علي هان غرقته, ولكنه البحار أمرت

غيسسري, فبلغسسه لِغنسسي الغنسسي أنسسا إنسسي وحقسسي عنسسدي بمسسا واسسستغنيت
أيسسامي, وذكسسره وإخلصسسي عبسسادتي, وتوحيسسدي إلسسى رسسسالتي, وادعسسه

لسه لغضسسبي, وقسسل شسسيء يقسسوم لِ أنسه وبأسي, وأخبره نقمتي وحذره
ً ذلك بين فيما ًا قولِ العفسسو إلسسى أني يخشى, وأخبره أو يتذكر لعله لين

ألبسسسته مسسا يروعنسسك والعقوبسسة, ولِ الغضب إلى مني أسرع والمغفرة
يتنفسسس ولِ يطسسرف ولِ ينطق ليس بيدي ناصيته الدنيا, فإن لباس من
أربعمائأسسة أمهلك وقد المغفرة واسع فإنه ربك أجب له بإذني, وقل إلِ

عبسساده بسسه, وتصسسد وتتمثسسل بالمحاربة, تسبه مبارزه أنت كلها في سنة
ولم تسقم لم الرض لك السماء, وينبت عليك يمطر سبيله, وهو عن

لفعسسل, العقوبة لك يعجل أن الله شاء تغلب, ولو ولم تفتقر ولم تهرم
تحتسسسبان وأنتمسسا وأخيسسك بنفسك عظيم, وجاهده وحلم أناة ذو ولكنه

لفعلسست, ولكسسن بهسسا لسسه قبسسل لِ بجنسسود آتيسسه أن شئت لو بجهاده, فإني
الفئسسة أن وجمسسوعه نفسسسه أعجبتسسه قسسد الذي الضعيف العبد هذا ليعلم
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زينتسسه تعجبنكما بإذني, ولِ الكثيرة الفئة مني, تغلب قليل القليلة, ولِ

وزينة الدنيا الحياة زهرة فإنها أعينكما ذلك إلى تمدا به, ولِ متع ما ولِ
حيسسن فرعسسون ليعلسسم بزينسسة الدنيا من أزينكما أن شئت المترفين, ولو

أرغسسب فعلسست, ولكنسسي أوتيتما ما مثل عن تعجز مقدرته أن إليها نظر
ًا بأوليائأي أفعل عنكما, وكذلك وأزويه ذلك عن بكما جسسرت مسسا وقسسديم

الراعي يذود كما وزخارفها نعيمها عن لذودهم ذلك, فإني في عادتي
ولكسسن علسسي لهسسوانهم ذاك العنسساء, ومسسا مبسسارك عسسن إبلسسه الشسسفيق

ًا كرامتي دار في نصيبهم لسيتكملوا ًا سسسالم السسدنيا, تكلمسسه لسسم مسسوفر
فسسي الزهسسد من عندي فيما أبلغ هي بزينة العباد لي يتزين لِ أنه واعلم

السسسكينة مسسن بسسه يعرفون لباس منها عليهم المتقين زينة الدنيا, فإنها
أوليسسائأي السسسجود, أولئسسك أثسسر مسسن وجوههم في والخشوع, وسيماهم

ًا ًا, فسسإذا حق ولسسسانك, قلبسسك وذلسسل جناحسسك لهسسم فسساخفض لقيتهسسم حق
ًا لي أهان من أنه واعلم وبسسادأني بالمحاربسسة بسسارزني فقد أخافه أو ولي

أوليسسائأي, نصسسرة إلى شيء أسرع إليها, وأنا ودعاني نفسه لي وعرض
أن يعسساديني السسذي يظسسن لسسي, أم يقسسوم أن يحسساربني السسذي أفيظسسن

وأنسسا يفسسوتني, وكيسسف أو يسسسبقني أن يبسسارزني الذي يظن يعجزني, أم
أبسسي ابن غيري, رواه إلى نصرتهم أكل لِ والَِخرة الدنيا في لهم الثائأر
مسسن سسسؤال أمسسري} هسسذا لي ويسر صدري لي اشرح رب {قال حاتم

بسسه, بعثسسه فيمسسا صدره له يشرح أن وجل عز لربه السلم عليه موسى
علسسى ملسسك أعظم إلى جسيم, بعثه وخطب عظيم بأمر أمره قد فإنه

ًا, وأكسسسثرهم وأشسسسدهم وأجسسسبرهم ذاك إذ الرض وجسسسه ًا, كفسسسر جنسسسود
ًا, وأطغاهم وأعمرهم ًا, بلغ وأبلغهم ملك لِ أنه ادعى أن أمره من تمرد

ًا لرعاياه يعلم الله, ولِ يعرف فسي موسسى مكسث وقسد غيره, هسذا إله
ًا مدة داره منهسسم قتسسل فراشه, ثم على فرعون حجر في عندهم وليد
ًا هذا بعد بكمالها, ثم المدة هذه منهم يقتلوه, فهرب أن فخافهم نفس
ًا إليهم وجل عز ربه بعثه يعبسسدوه أن وجسسل عسسز اللسسه إلى يدعوهم نذير

لسسي ويسسسر صسسدري لسسي اشسسرح قسسال: {رب له, ولهسسذا شريك لِ وحده
فل وظهيري, وإلِ وعضدي ونصيري عوني أنت تكن لم إن أمري} أي

لمسسا قسسولي} وذلسسك يفقهسسوا لساني من عقدة {واحلل بذلك لي طاقة
الجمرة والجمرة, فأخذ التمرة عليه عرض حين اللثغ أصابه, من كان

ذلسسك يسسزول أن سسسأل بيسسانه, ومسسا سسسيأتي لسسسانه, كمسسا علسسى فوضعها
قدر وهو منه يريد ما فهم لهم العي, ويحصل يزول بحيث بالكلية, بل

بحسسسب إلِ يسسسألون لِ النبيسساء لزال, ولكسسن الجميع سأل الحاجة, ولو
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ًا تعالى الله بقية, قال بقيت الحاجة, ولهذا قال: أنه فرعون عن إخبار

بسسالكلم. يفصسسح يبين} أي يكاد ولِ مهين هو الذي هذا من خير أنا {أم
عقدة لساني} قال: حل من عقدة {واحلل البصري الحسن وقال  

موسى عباس: شكا ابن أعطي. وقال ذلك من أكثر سأل واحدة. ولو
كان لسانه, فإنه وعقدة القتيل في فرعون آل من يتخوف ما ربه إلى
بأخيه يعينه أن ربه الكلم, وسأل من كثير من تمنعه عقدة لسانه في

ًا له يكون هارون لسسسانه, فآَتسساه به يفصح لِ مما بكثير عنه ويتكلم ردء
بسسن عمرو عن حاتم: ذكر أبي ابن لسانه, وقال من عقدة فحل سؤله

محمد أصحاب بعض المنذر, حدثني بن أرطأة عن بقية عثمان, حدثنا
أنسسك لسسولِ بسسأس بسسك له: ما له: فقال قرابة ذو قال: أتاه عنه كعب بن

ابسسن القرظسسي: يسسا قراءتك, فقال في تعرب كلمك, ولست في تلحن
عليسسه موسسسى قال: نعم. قسسال: فسسإن ؟ حدثتك إذا أفهمك ألست أخي

إسسسرائأيل بنو يفقه كي لسانه من عقدة يحّل أن ربه سأل إنما السلم
لفظسسسسسسسسه. عليهسسسسسسسسا, هسسسسسسسسذا يسسسسسسسسزد كلمسسسسسسسسه, ولسسسسسسسسم

ًا لي وقوله: {واجعل   ًا أخي} وهذا هارون أهلي من وزير سؤال أيض
أخيسسه مسسساعدة عنسسه, وهسسو خسسارجي أمسسر في السلم عليه موسى من

أنسسه عبسساس ابن عن عكرمة عن سعيد أبي عن الثوري له. قال هارون
السسسلم. وقسسال عليهمسسا موسسسى نبىء حين ساعتئذ هارون فنبىء قال
بسسن هشسسام عسسن أسسسامة أبسسو نميسسر, حسسدثنا ابن عن حاتم: ذكر أبي ابن

تعتمسسر, فنزلسست كسسانت فيمسسا خرجسست أنهسسا عائأشة أبيه, عن عن عروة
ً العسسراب, فسسسمعت ببعض أنفسسع السسدنيا فسسي كسسان أخ يقسسول: أي رجل
نفسي في أدري. قالت: فقلت والله ندري. قال: أنا قالوا: لِ ؟ لخيه

لخيسسه, قسسال: أنفسسع الدنيا في كان أخ أي ليعلم إنه يستثني لِ حلفه في
هسسذا والله. قلت: وفسسي النبوة, فقلت: صدق لخيه سأل حين موسى

اللسسه عنسسد السلم: {وكان عليه موسى على الثناء في تعالى الله قال
ًا}. وجيهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس

فسسي مجاهسسد: ظهسسري, {وأشسسركه أزري} قسسال بسسه وقوله: {اشسسدد  
ًا نسبحك {كي مشاورتي في امري} أي ًا} قسسال ونسسذكرك كسسثير كسسثير
ًا الله الذاكرين من العبد يكون مجاهد: لِ ًا اللسسه يسسذكر حسستى كثير قائأمسس

ًا ًا. وقوله: {إنك وقاعد ًا} أي بنا كنت ومضطجع اصسسطفائأك في بصير
الحمسسد فلسسك فرعسسون عسسدوك إلى لنا النبوة, وبعثتك إيانا وإعطائأك لنا

ذلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسك. علسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسى
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َقاَل ْد **  ِتيَت َق َلَك ُقْأو ْؤ ُقْموَسَى ُقْس ْد َي َق َل َو ّنا *   َن ْيَك َم َل ًة َع َى َمّر ْذ ُقْأْخَر ِإ   *
َنآَ ْي ْوَح َلَى َأ َأِن ُقْيوَحَى َما ُقْأّمَك ِإ ِه *   ِفي ِذ ْق ُقْبوِت ِفي ا ّتا ِه ال ِفي ِذ ْق َيسسّم ِفسسي َفا ْل ا
ِه ِق ْل ُقْي ْل َيّم َف ْل ُقْه ِبالّساِحِل ا ْذ ُقْخ ْأ ّو َي ُقْد ّو ّلسسي َع ُقْد َعسس ُقْه َو ُقْت ّلسس ْيسس َق ْل َأ ْيسسَك َو َل ّبسسًة َع َمَح

ّني َع ّم َن ُقْتْص ِل َلَى َو ِنَي َع ْي ْذ َع ِإ ُقْتَك َتْمِشَي *   ُقْل ُقْأْخ ُقْقو َت ُقْكْم َهْل َف ّل ُقْد َلَى َأ َمن َع
ُقْه ُقْل ُقْف ْك َنسساَك َي ْع َلسسَى َفَرَج َقسسّر َكسسْي ُقْأّمسسَك ِإ ُقْنهسسا َت ْي َ َع ْلسَت َتْحسسَزَن َولِ َت َق ًا َو َنْفسسس

َناَك ْي َنّج َغّم ِمَن َف ْل ّناَك ا َت َف ًا َو ُقْتون ْثَت ُقْف ِب َل ِنيَن َف ْهِل ِفَي ِس َيَن َأ ْد ْئسسَت ُقْثسسّم َم ِج
َلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسَى ٍر َع َد ُقْموَسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسَى َقسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس  َي

ربه من سأل فيما السلم عليه موسى لرسوله الله من إجابة هذه  
حيسسن أمسسه امسسر من كان فيما عليه السالفة بنعمه له وجل, وتذكير عز

قسسد كسسان يقتلوه, لنسسه أن وملئه فرعون من عليه وتحذر ترضعه كانت
ًا, فكسسانت لسسه الغلمان, فاتخذت فيها يقتلون التي السنة في ولد تابوتسس

إلسسى النيسسل, وتمسسسكه وهسسو البحسسر فسسي وترسسسله فيه تضعه ثم ترضعه
البحر, به وذهب منها فانفلت الحبل لتربط مرة بحبل, فذهبت منزلها
فسسؤاد قوله: {وأصبح في عنها الله ذكره ما والهم الغم من لها فحصل

ًا موسى أم قلبها} فذهب على ربطنا أن لولِ به لتبدي كادت إن فارغ
ًا لهسسم ليكسسون فرعسسون آل {فسسالتقطه فرعسسون دار إلسسى البحر به عسسدو

ًا} أي ًا وحزن ًا قدر مسسن الغلمان يقتلون هم كانوا حيث الله من مقدور
ًا إسرائأيل بني السسسلطان ولسسه اللسسه موسسسى, فحكسسم وجسسود مسسن حسسذر

فرعسسون, ويغسسذى فسسراش علسسى إلِ يربسسى لِ أن التامة والقدرة العظيم
عدو تعالى: {يأخذه قال له, ولهذا وزوجته محبته مع وشرابه بطعامه

يحبك, جعلته عدوك عند مني} أي محبة عليك * وألقيت له وعدو لي
إلسى منسي} قسال: حببتسك محبسة عليسسك {وألقيت كهيل بن سلمة قال

الله بعين الجوني: تربى عمران أبو عيني} قال على {ولتصنع عبادي
علسسى {ولتصسسنع المثنى بن معمر عيني. وقال على قتادة: تغذى وقال

أجعلسسه أسلم: يعنسسي بن زيد بن الرحمن عبد أرى, وقال عيني} بحيث
فتلسسك الملسسك غسسذاء عنسسدهم ويسسترف, وغسسذاؤه ينعسسم الملسسك بيسست فسسي

الصسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسنعة.
فرجعناك يكفله من على أدلكم هل فتقول أختك تمشي وقوله: {إذ  

عرضسسوا فرعون آل عند استقر لما أنه عينها} وذلك تقر كي أمك إلى
مسسن المراضسسع عليسسه تعالى: {وحرمنسسا الله فأباها, قال المراضع عليه

لكسسم يكفلسسونه بيسست أهل على أدلكم وقالت: {هل أخته قبل} فجاءت
بسسالجرة, لكسسم يرضسسعه مسسن علسسى أدلكسسم هل ناصحون} تعني له وهم

ففرحسسوا ثسسديها, فقبلسسه عليسسه فعرضسست أمسسه إلى معها وهم به فذهبت
ًا بذلك ًا, واستأجروها فرح سسسعادة بسسسببه فنالهسسا إرضسساعه على شديد
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فسسي جسساء وأجسسزل, ولهسسذا أغنسسى الَِخسسرة وفي الدنيا في وراحة ورفعة

أم كمثسسل الخيسسر صسسنعته فسسي يحتسسسب السسذي الصسسانع «مثسسل الحسسديث
إلسسى ههنا: {فرجعناك تعالى أجرها» وقال وتأخذ ولدها ترضع موسى

نفسسسا} يعنسسي {وقتلسست عليسسك تحسسزن} أي ولِ عينهسسا تقسسر كسسي أمسسك
آل عسسزم بسسسبب لسه حصسسل مسسا الغسسم} وهسسو مسسن {فنجينسساك القبطسسي
ًا منهم قتله, ففر على فرعون ذلك له مدين, وقال ماء ورد حتى هارب

الظسسسالمين}. القسسسوم مسسسن نجسسسوت تخسسسف الصسسسالح: {لِ الرجسسسل
شعيب بن أحمد الرحمن عبد أبو المام فتونا} قال وقوله: {وفتناك  

{وفتنسساك قسسوله سسسننه مسسن التفسسسير كتسساب فسسي اللسسه رحمسسه النسائأي
ًا} (حديث بسسن يزيسسد محمسسد, حسسدثنا بسسن اللسسه عبسسد الفتون) حسسدثنا فتون

أيسسوب, أخسسبرني أبسسي بسسن القاسسسم زيسسد, حسسدثنا بن أصبغ هارون, أنبأنا
وجسسل عز الله قول عن عباس بن الله عبد سألت: قال جبير بن سعيد

ًا} فسسسألته {وفتناك السلم عليه لموسى ؟ هسسو مسسا الفتسسون عسسن فتون
ًا لها فإن جبير ابن يا النهار فقال: استأنف أصسسبحت طويلً, فلمسسا حديث

الفتون, فقال: حديث من وعدني ما منه لنتجز عباس ابن إلى غدوت
أن السسسلم عليسسه إبراهيسسم وعسسد اللسسه كسسان ما وجلساؤه فرعون تذاكر

ًا, فقسسال أنبيسساء ذريتسسه فسسي يجعسسل اسسسرائأيل بنسسي بعضسسهم: إن وملوكسس
يعقسسوب, بسسن يوسسسف أنه يظنون فيه, وكانوا يشكون لِ ذلك ينتظرون

السسسلم, فقسسال عليسسه إبراهيسسم وعسسد كسسان هكذا قالوا: ليس هلك فلما
ً يبعث أن على أمرهم وأجمعوا فائأتمروا ؟ ترون فرعون: كيف رجسسالِ

ًا يجدون فل إسرائأيل بني في يطوفون الشفار معهم ًا مولسسود إلِ ذكسسر
يموتسسون إسسسرائأيل بنسسي مسسن الكبسسار أن رأوا ذلك, فلما ذبحوه, ففعلوا

إسسسرائأيل بنسسي تفنسسوا أن يذبحون, قسسالوا: ليوشسسكن بآَجالهم, والصغار
يكفسسونكم, كسسانوا السستي والخدمة العمال من تباشروا أن إلى فتصيروا
ًا فاقتلوا ًا بنسساتهم, ودعسسوا ذكر, واتركسسوا مولد كل عام تقتلسسوا فل عامسس

ًا, فيشب منهم لسسن الكبسسار, فسسإنهم مسسن يمسسوت مسسن مكان الصغار أحد
بمسسن يفنوا إياكم, ولم مكاثرتهم منهم, فتخافوا تستحيون بمن يكثروا

أم فحملسست ذلسسك علسسى أمرهسسم إليهسسم, فسسأجمعوا وتحتسساجون تقتلسسون
علنيسسة الغلمسسان, فولسسدته فيسسه يذبسسح لِ الذي العام في بهارون موسى

قلبها في فوقع السلم عليه بموسى قابل, حملت من كان آمنة, فلما
فسسي وهسسو عليه دخل ما س جبير ابن يا س الفتون من والحزن, وذلك الهم
إنسسا تحزنسسي ولِ تخسسافي لِ أن إليهسسا اللسسه به, فأوحى يراد مما أمه بطن

فسسي تجعلسسه أن ولدت إذا المرسلين, فأمرها من وجاعلوه إليك رادوه
عنهسسا تسسوارى ذلسسك, فلمسسا فعلسست ولدت اليم, فلما في تلقيه ثم تابوت
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عنسسدي ذبح لو بني با فعلت نفسها: ما في فقالت الشيطان أتاها ابنها

وحيتسسانه. البحسسر دواب إلى ألقيه أن من إلي أحب كان وكفنته فواريته
امسسرأة جسسواري مسسستقى فرضسسة عند به أوفى حتى به الماء فانتهى  

بعضسسهن: فقسسال التسسابوت يفتحن أن أخذنه, فأردن رأينه فرعون, فلما
وجسسدنا بمسسا الملسسك امسسرأة تصسسدقنا لسسم فتحناه إن مالًِ, وإنا هذا في إن

ًا منه يخرجن لم كهيئته فيه, فحملنه فتحته إليها, فلما دفعنه حتى شيئ
ًا, فألقى فيه رأت أحسسد علسسى منهسسا يلسسق لسسم محبسسة منها عليه الله غلم

ًا موسى أم فؤاد قط, وأصبح ذكسر مسن إلِ شسسيء كسل ذكسسر مسسن فارغس
امسسرأة إلسسى بشسسفارهم أقبلسسوا بسسأمره السسذباحون سسسمع موسسسى, فلمسسا

لهسسم: أقسسروه, جبير, فقالت ابن يا الفتون من ليذبحوه, وذلك فرعون
فأسسستوهبه فرعسسون آتي حتى إسرائأيل بني في يزيد لِ الواحد هذا فإن

لسسم بسسذبحه أمسسر وأجملتسسم, وإن أحسسسنتم قسسد كنتسسم لي وهبه منه, فإن
فرعسسون: ولسسك, فقسسال لسسي عيسسن فقسسالت: قسسرة فرعون ألمكم, فأتت

عليه الله صلى الله رسول فيه, فقال لي حاجة فل لي فأما لك يكون
كمسسا لسسه عيسسن قسسرة يكون أن فرعون أقر لو به يحلف وسلم: «والذي

إلسسى ذلك», فأرسلت حرمه هداها, ولكن كما الله لهداه امرأته أقرت
ًا, فجعسسل له لتختار لبن لها امرأة كل إلى حولها من أخسسذته كلمسسا ظئسسر

فرعسسون امسسرأة أشفقت حتى ثديها على يقبل لم لترضعه منهن امرأة
إلسسى فسسأخرج بسسه فسسأمرت ذلسسك فيمسسوت, فأحزنهسسا اللبسسن من يمتنع أن

ًا له تجد أن ترجو الناس ومجمع السوق يقبسل. منهسسا, فلسم تأخذه ظئر
ًا موسى أم وأصبحت   هسسل واطلسبيه أثسسره لخته: قصسسي فقالت واله

ًا: أحي له تسمعين كسسان مسسا ونسسسيت ؟ السسدواب أكلتسسه قد أم ابني ذكر
يشعرون, والجنسسب لِ وهم جنب عن أخته به فيه, فبصرت وعدها الله
به, يشعر لِ وهو جنبه إلى وهو بعيد شيء إلى النسان بصر يسمو أن

ّلكسسم الظؤرات: أنسسا أعياهم حين الفرح من فقالت بيسست أهسسل علسسى أد
نصسحهم مسا يسدريك ما فقالوا ناصحون, فأخذوها له وهم لكم يكفلونه

جسسبير, ابن يا الفتون من ذلك, وذلك في شكوا حتى ؟ يعرفونه هل له
ورجسساء الملسسك ظسسؤرة فسسي رغبتهم عليه وشفقتهم له فقالت: نصحهم

الخسسبر, فجسساءت فأخبرتهسسا أمهسسا إلى فتركوها, فانطلقت الملك منفعة
ًا, جنباه امتل حتى فمصه ثديها إلى نزا حجرها في وضعته فلما أمه ريسس

لِبنسسك وجسسدنا قسسد أن يبشسسرونها فرعسسون امسسرأة إلسسى البشراء وانطلق
ًا, فأرسلت قسسالت: بهسسا يصسسنع مسسا رأت وبسسه, فلمسسا بهسسا فأتت إليها ظئر

ًا أحسسب لسسم هذا, فسسإني ابني ترضعي امكثي أم قسسط. قسسالت حبسسه شسسيئ
أن نفسسسك طابت فيضيع, فإن وولدي بيتي أدع أن أستطيع موسى: لِ
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ًا, فسسإني آلسسوه لِ معسسي فيكسسون بيسستي إلى به فأذهب تعطينيه غيسسر خيسسر
فيسسه, وعسسدها اللسسه كسسان مسسا موسسسى أم وولسسدي, وذكسسرت بيسستي تاركسسة

وعسسده, فرجعسست منجز الله أن وأيقنت فرعون امرأة على فتعاسرت
ًا الله يومها, وأنبته من بيتها إلى به ًا, وحفظه نبات قضسسى قسسد لمسسا حسن

فيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه.
السسسخرة من ممتنعين القرية ناحية في وهم إسرائأيل بنو يزل فلم  

موسسسى: لم فرعسسون امسسرأة قالت ترعرع فيهم, فلما كان ما والظلم
ًا فدعتها ابني أتريني لخزانها فرعون امرأة فيه, وقالت إياه تريها يوم

بهديسسة اليسسوم ابنسسي استقبل إلِ منكم أحد يبقين وقهارمتها: لِ وظؤرها
ًا باعثة ذلك, وأنا لرى وكرامة منكسسم, إنسسسان كل يصنع ما يحصي أمين

أمه بيت من خرج حين من تستقبله والنحل والكرامة الهدايا تزل فلم
وأكرمتسه بجلتسه عليهسا دخسل فرعسون, فلمسا امسرأة على دخل أن إلى

بسسه قسسالت: لَِتيسسن عليسسه, ثسسم أثرهسسا لحسسسن أمسسه بسسه, ونحلسست وفرحت
حجسسره فسسي جعلسسه عليسسه بسسه دخلسست فلمسسا, وليكرمنه فلينحلنه فرعون
مسن الغسواة الرض, فقسال إلسى فمسدها فرعسسون لحيسة موسى فتناول
أن زعسسم إنسسه نسسبيه إبراهيسسم اللسسه وعسسد ما ترى لفرعون: ألِ الله أعداء
مسسن ليسسذبحوه, وذلسسك السسذباحين إلى ويصرعك, فأرسل ويعلوك يرثك

.بسسسسسه ابتلسسسسسي بلء كسسسسسل بعسسسسسد جسسسسسبير ابسسسسسن يسسسسسا الفتسسسسسون
ًا به وأريد   هسسذا فسسي بسسدالك فقسسالت: مسسا فرعون امرأة فجاءت فتون

؟ ويعلسسوني يصسسرعني أنه يزعم ألِترينه فقال ؟ لي وهبته الذي الغلم
ًا وبينسسك بينسسي فقسسالت: اجعسسل بجمرتيسسن بسسه, ائأسست الحسسق يعسسرف أمسسر

الجمرتيسسن, واجتنسسب بسساللؤلؤتين بطسسش إليه, فسسإن فقدمهن ولؤلؤتين
أن علمسست اللؤلسسؤتين يسسرد ولم الجمرتين تناول يعقل, وإن أنه عرفت
ًا إليسسه يعقسسل, فقسسرب وهسسو اللؤلسسؤتين علسسى الجمرتيسسن يسسؤثر لِ أحسسد

أن مخافسسة الجمرتيسسن, فانتزعهمسسامنه واللؤلسسؤتين, فتنسساول الجمرتين
قسسد كسسان ما بعد عنه الله فصرفه ؟ ترى المرأة: ألِ يده, فقالت يحرقا

ًا الله به, وكان هم لم الرجال من وكان أشده بلغ أمره, فلما فيه بالغ
بظلسسم معسسه إسرائأيل بني من أحد إلى يخلص فرعون آل من أحد يكن
السسسلم عليسسه موسسسى الِمتنسساع, فبينمسسا كسسل امتنعسسوا حسستى سخرة ولِ

فرعسوني أحسدهما يقتتلن برجليسسن هسو إذا المدينسة ناحيسسة فسي يمشي
فغضسسب الفرعسسوني علسسى السسسرائأيلي إسسسرائأيلي, فاسسستغاثه والَِخسسر
ًا موسى ًا, لنه غضب إسسسرائأيل بنسسي مسسن منزلتسسه يعلم وهو تناوله شديد
إلِ موسسسى أم إلِ الرضسساع مسسن ذلك إنما إلِ الناس يعلم لِ لهم وحفظه

غيسسره, عليسسه يطلسسع لسسم مسسا علسسى ذلسسك من موسى أطلع الله يكون أن
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وجسسل عسسز اللسسه إلِ أحسسد يراهمسسا فقتله, وليس الفرعوني موسى فوكز

الشسسيطان عمل من الرجل: هذا قتل حين موسى والسرائأيلي, فقال
لسسي فسساغفر نفسسسي ظلمسست إنسسي قسسال: {رب مبين, ثم مضل عدو إنه

الرحيسسسسسسسسسم}. الغفسسسسسسسسسور هسسسسسسسسسو إنسسسسسسسسسه لسسسسسسسسسه فغفسسسسسسسسسر
ًا المدينة في فأصبح   له: إن فقيل فرعون الخبار, فأتى يترقب خائأف

ً قتلوا إسرائأيل بني ترخسسص ولِ بحقنسسا لنسسا فرعسسون, فخسسذ آل من رجل
كسسان وإن الملسسك عليسسه, فسسإن يشسسهد ومسسن قسساتله لهم, فقال: ابغسسوني

لسسي ثبت, فسساطلبوا ولِ بينة بغير يقيد أن له يستقيم لِ قومه مع صفوه
ًا يجسسدون لِ يطوفسسون هسسم بحقكسسم, فبينمسسا لكسسم آخسسذ ذلك علم إذا ثبتسس

ً يقاتل السرائأيلي ذلك رأى قد الغد من بموسى فرعسسون آل من رجل
فنسسدم موسسسى فصسسادف الفرعسسوني علسسى السسسرائأيلي آخر, فاستغاثه

أن يريسسد وهسسو السسسرائأيلي رأى, فغضسسب الذي وكره منه كان ما على
واليوم: {إنسسك بالمس فعل لما للسرائأيلي بالفرعوني, فقال يبطش
قسسال, مسسا لسسه قسسال ما بعد موسى إلى السرائأيلي مبين}, فنظر لغوي
أن الفرعسسوني, فخسساف فيسه قتل الذي بالمس كغضبه غضبان هو فإذا

يكسسن أراد, ولسسم إيسساه يكسسون مسسبين, أن لغسسوي إنك له قال ما بعد يكون
أتريسسد موسسسى وقال: يسسا السرائأيلي الفرعوني, فخاف أراد إنما أراده

ًا قتلت كما تقتلني أن إيسساه يكسسون أن مخافسسة قاله بالمس, وإنما نفس
من سمع بما فأخبرهم الفرعوني وانطلق ليقتله, فتتاركا موسى أراد

قتلت كما تقتلني أن أتريد موسى يقول: يا حين الخبر من السرائأيلي
ًا رسسسل موسى, فأخسسذ ليقتلوا الذباحين فوعون بالمس, فأرسل نفس

موسسسى يطلبسسون هينتهسسم علسسى يمشسسون العظم الطريق في فرعون
أقصسسى مسسن موسسسى شيعة من رجل يفوتهم, فجاء أن يخافون لِ وهم

ًا المدينة, فاختصر مسسن فأخبره, وذلك موسى إلى سبقهم حتى طريق
جسسسسسسسسسسسسسسسسسبير. ابسسسسسسسسسسسسسسسسسن يسسسسسسسسسسسسسسسسسا الفتسسسسسسسسسسسسسسسسسون

ًا موسى فخرج   لسسه ذلك, وليس قبل بلء يلق ولم مدين نحو متوجه
ربسسي قسسال: {عسسسى وجل, فسسإنه عز بربه ظنه حسن إلِ علم بالطريق

مسسن أمسسة عليسسه وجسسد مسسدين مسساء ورد * ولما السبيل سواء يهديني أن
بسسذلك تسسذودان} يعنسسي امرأتيسسن دونهسسم مسسن ووجسسد يسسسقون النسساس

مسسع تسسسقيان لِ معتزلسستين خطبكمسسا لهما: مسسا غنمهما, فقال حابستين
فضسسول مسسن نسسسقي وإنمسسا القسسوم نزاحم قوة لنا قالتا: ليس ؟ الناس

ًا ماء الدلو في يغترف فجعل لهما فسقى حياضهم أول كان حتى كثير
السسسلم عليسسه موسى أبيهما, وانصرف إلى بغنمهما الرعاء, فانصرفتا

فقيسر} خيسسر مسسن إلسّي أنزلسست لمسا إني وقال: {رّب بشجرة فاستظل
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ً بغنمهما صدورهما سرعة أبوهما واستنكر ًا, فقال: إن حفل لكما بطان

ًا, فأخبرتاه اليوم تسسدعوه, أن إحسسداهما موسسسى, فسسأمر صسسنع بمسسا لشأن
القسسوم مسسن نجسسوت تخسسف قسسال: لِ كلمسسه فسسدعته, فلمسسا موسسسى فأتت

مملكتسسه, في سلطان, ولسنا علينا لقومه ولِ لفرعون ليس الظالمين
القسسوي اسسستأجرت مسسن خيسسر إن اسسستأجره أبسست إحداهما: {يسسا فقالت

ومسسا قسسوته مسسا يسسدريك لهسسا: مسسا قال أن على الغيرة المين} فاحتملته
لنسسا, لسسم سقى حين الدلو في منه رأيت فما قوته فقالت: أما ؟ أمانته

ً أر إلسسي نظسسر فسسإنه المانسسة منه, وأما السقي ذلك في أقوى قط رجل
فلسسم رأسسسه صوب امرأة أني علم له, فلما وشخصت إليه أقبلت حين

لسسي وانعسستي خلفسسي لسسي: امشسسي قسسال رسالتك, ثسسم بلغته حتى يرفعه
وظن وصدقها أبيها عن أمين, فسري وهو إلِ هذا يفعل الطريق, فلم

علسسى هاتين ابنتي إحدى أنكحك {أن لك له: هل قالت, فقال الذي به
ًا, فمن أتممت حجج, فإن ثماني تأجرني أن أن أريسسد ومسسا عندك عشر

فكسسانت ففعسسل الصسسالحين} ؟ مسسن اللسسه شاء إن ستجدني عليك أشق
منسسه, عسسدة سسسنتان واجبسسة, وكسسانت سسسنين ثمان موسى الله نبي على

ًا. فأتمهسسسسسسسسا عسسسسسسسسدته عنسسسسسسسسه اللسسسسسسسسه فقضسسسسسسسسى عشسسسسسسسسر
مسسن النصسسرانية أهسسل مسسن رجسسل جبير: فلقينسسي ابن وهو سعيد قال  

قلسست: لِ, وأنسسا ؟ موسسسى قضسسى الجليسسن أي تدري قال: هل علمائأهم
علمسست ذلك, فقال: أمسسا له فذكرت عباس ابن أدري, فلقيت لِ يومئذ

ًا أن منهسسا لينقسسص اللسسه نسسبي يكسسن لسسم واجبة الله نبي على كانت ثماني
ًا, ويعلم ًا كان الله أن شيئ وعسسده, كسسان السستي عسسدته موسسسى عن قاضي

ذلك, فقال: السسذي فأخبرته النصراني سنين, فلقيت عشر قضى فإنه
موسسسى سار وأولى, فلما بذلك, قلت: أجل منك أعلم فأخبرك سألته
القسسرآن, فسسي عليسسك الله قص ما ويده والعصا النار أمر من كان بأهله
وعقسسدة القتيسل فسسي فرعسون آل مسن يحسذر مسا تعسالى الله إلى فشكا

الكلم, وسسسأل مسسن كسسثير من تمنعه عقدة لسانه في كان لسانه, فإنه
ًا لسسه يكسسون هسسارون بأخيه يعينه أن ربه لِ ممسسا بكسسثير عنسسه ويتكلسسم ردء

اللسسه لسانه, وأوحى من عقدة وحل سؤله الله لسانه, فآَتاه به يفصح
هسسارون لقسسي حسستى بعصاه موسى يلقاه, فاندفع أن وأمره هارون إلى

ًا السلم, فانطلقا عليهما ًا بسسابه على فرعون, فأقاما إلى جميع لِ حينسس
ربسسك} رسسسولِ شديد, فقسسالِ: {إنسسا حجاب بعد لهما أذن لهما, ثم يؤذن

قسسال: ؟ القرآن في عليك الله قص بالذي فأخبراه ؟ ربكما قال: فمن
أن سسسمعت, قسسال: أريسسد قسسد بمسسا فاعتسسذر القتيل وذكره ؟ تريدان فما

إن بآَيسسة وقال: ائأت عليه إسرائأيل, فأبى بني معنا وترسل بالله تؤمن
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عظيمسة, تسسعى حيسة هسي فسإذا عصساه الصسادقين, فسألقى مسن كنت

إليسه قاصسسدة فرعسون رآهسا فرعسون, فلمسسا إلسسى فاها, مسرعة فاغرة
ففعل, ثسسم عنه يكفها أن بموسى واستغاث سريره عن فاقتحم خافها
بسسرص, غيسسر مسسن سوء, يعني غير من بيضاء فرآها جيبه من يده أخرج

رأى, فيمسسا حسسوله المل الول, فاستشسسار لونهسسا إلسسى فعسسادت ردهسسا ثم
أرضسسكم مسسن يخرجسساكم أن {يريسسدان سسساحران لسسه: هسسذان فقسسالوا

فيسسه هسسم السسذي ملكهسسم المثلسسى}, يعنسسي بطريقتكسسم ويذهبا بسحرهما
ًا يعطوه أن موسى على والعيش, وأبوا لسه: طلسب, وقسالوا ممسسا شسسيئ

بسسسحرك تغلسسب حسستى كسسثير بأرضسسك السسسحرة, فسسإنهم لهمسسا اجمسسع
أتسسوا متعالم, فلما ساحر كل له فحشر المدئأن إلى سحرهما, فأرسل

بالحيسات, قسسالوا: قسالوا: يعمسل ؟ الساحر هذا يعمل قالوا: بم فرعون
والعصسسي والحبسسال بالحيات بالسحر يعمل الرض في أحد ما والله فل

أقسساربي لهسسم: أنتسسم قسسال ؟ غلبنسسا نحسسن إن أجرنسسا نعمسسل, فمسسا السسذي
وأن الزينة يوم أحببتم, فتواعدوا شيء كل إليكم صانع وخاصتي, وأنا

ضسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسحى. النسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساس يحشسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسر
السسذي اليسسوم الزينة يوم أن عباس ابن جبير: فحدثني بن سعيد قال  

عاشوراء. فلمسسا يوم هو والسحرة فرعون على موسى فيه الله أظهر
فلنحضسسر لبعض: انطلقوا بعضهم الناس قال واحد صعيد في اجتمعوا

موسسى الغسسالبين} يعنسسون هسسم كانوا إن السحرة نتبع {لعلنا المر هذا
أن وإمسسا تلقسسي أن إمسسا موسسسى يسسا {قسسالوا فسسس ؟ بهما استهزاء وهارون

وقسسالوا وعصسسيهم حبالهم ألقوا, فألقوا * قال: بل الملقين نحن نكون
مسسا سسسحرهم مسسن موسسسى الغسسالبون} فسسرأى لنحسسن إنسسا فرعسسون بعزة

ألقاهسسا عصاك, فلما ألِق أن إليه الله خيفة, فأوحى نفسه في أوجس
ًا صارت بالحبسسال تلتبسسس العصسسي فاهسسا, فجعلسست فسساغرة عظيمة ثعبان

ًا صارت حتى ًا أبقت ما حتى فيه تدخل الثعبان إلى جزر ً ولِ عصسس حبل
ًا هذا كان قالوا: لو ذلك السحرة عرف ابتعلته, فلما إلِ يبلسسغ لم سحر

وبمسسا بسسالله وجل, آمنسسا عز الله من أمر هذا هذا, ولكن كل سحرنا من
الله عليه, فكسر كنا مما الله إلى الله, ونتوب عند من موسى به جاء

كسسانوا ما وبطل الحق وأشياعه, وظهر الموطن ذلك في فرعون ظهر
بسسارزة فرعسسون صسساغرين} وامسسرأة وانقلبسسوا هنالسسك {فغلبسسوا يعملون
رآهسا وأشسسياعه, فمسسن فرعسسون على لموسى بالنصر الله تدعو متبذلة

وأشسسياعه, فرعسسون على للشفقة ابتذلت إنما أنها ظن فرعون آل من
بمواعيسسد موسسسى مكسسث طسسال لموسى, فلمسسا وهمها حزنها كان وإنما

بنسسي معسسه يرسسسل أن عنسسدها وعسسده بآَيسسة جسساء الكاذبسسة, كلمسسا فرعسسون
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يصسسنع أن ربك يستطيع وقال: هل موعده أخلف مضت إسرائأيل, فإذا

والقمسسل والجسسراد الطوفسسان قسسومه علسسى اللسسه فأرسسسل ؟ هسسذا غيسسر
ويطلسسب موسسسى إلى يشكو ذلك مفصلت, كل آيات والدم والضفادع

كف إسرائأيل, فإذا بني معه يرسل أن على ويواثقه عنه يكفها أن إليه
بسسالخروج موسسسى اللسسه أمسسر حتى عهده ونكث موعده أخلف عنه ذلك

أرسسسل مضوا قد أنهم ورأى فرعون أصبح ليلً, فلما بهم فخرج بقومه
إلسسى اللسسه وأوحسسى كسسثيرة عظيمسسة بجنسسود فتبعه حاشرين المدائأن في

حتى فرقة عشرة اثنتي فانفلق بعصاه موسى عبدي ضربك إذا البحر
فرعسسون مسسن بعسسد بقسسي مسسن علسسى التسسق معسسه, ثسسم ومن موسى يجوز

البحسسر إلسسى وانتهسسى بالعصا البحر يضرب أن موسى وأشياعه, فنسي
ًا غافل, فيصير وهو بعصاه موسى يضربه أن مخافة قصيف وله عاصي

للسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه.
لمسسدركون موسسسى: إنسسا أصسسحاب قسسال وتقاربا الجمعان تراءى فلما  

ربسسي تكذب. قسسال: وعسسدني ولم يكذب لم فإنه ربك به أمرك ما افعل
بعسسد ذكسسر أجسساوزه, ثسسم حسستى فرقة عشرة اثنتي انفلق البحر أتيت إذا

مسسن فرعسسون جنسسد أوائأسسل دنسسا حيسسن بعصسساه البحر العصا, فضرب ذلك
موسسسى, وعسسد وكمسسا ربسسه أمسسره كما البحر موسى, فانفلق جند أواخر
وأصسسحابه, فرعسسون ودخسسل البحسسر كلهم وأصحابه موسى جاز أن فلما

أصحابه: إنا قال البحر موسى جاوز أمر, فلما كما البحر عليهم التقى
له فأخرجه ربه بهلكه, فدعا نؤمن ولِ غرق فرعون يكون لِ أن نخاف
علسسى يعكفون قوم على ذلك بعد مروا بهلكه, ثم استيقنوا حتى ببدنه

ًا لنا اجعل موسى يا {قالوا لهم أصنام قوم إنكم قال آلهة لهم كما إله
العسسبر مسسن رأيتسسم فيسسه} الَِيسسة. قسسد هسسم مسسا متسسبر هسسؤلِء * إن تجهلون

ً موسسسى فسسأنزلهم يكفيكم, ومضى ما وسمعتم وقسسال: أطيعسسوا منسسزلِ
ثلثين وأجلهم ربي إلى ذاهب عليكم, فإني استخلفته قد فإني هارون

ًا ثلثيسسن فسسي يكلمسسه أن وأراد ربسسه أتسسى فيها, فلمسسا إليهم يرجع أن يوم
ًا, وقد ريسسح فيسسه وريسسح ربه يكلم أن ونهارهن, وكره ليلهن صامهن يوم

ًا الرض نبات من موسى الصائأم, فتناول فم لسسه فقسسال فمضسسعه شسسيئ
إنسسي رب كسسان, قسسال: يسسا بالسسذي أعلسسم وهسسو أفطرت أتاه: لم حين ربه

موسسسى يسسا علمسست الريح. قال: أوما طيب وفمي إلِ أكلمك أن كرهت
ًا فصسسم المسك, ارجع ريح من عندي أطيب الصائأم فم ريح أن عشسسر

ائأتنسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسي. ثسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم
يرجسسع لم أنه قومه رأى به, فلما أمر ما السلم عليه موسى ففعل  

قد وقال: إنكم خطبهم قد هارون ذلك, وكان ساءهم الجل في إليهم
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فيهسسم ولكسسم وودائأسسع عسسواري عنسسدكم فرعون ولقوم مصر من خرجتم

لكسم أحسل ولِ عنسدهم لكسم مسا تحتسسبون أنكسم أرى ذلك, فسإني مثل
ًا إليهم برادين عارية, ولسنا ولِ استودعتموها وديعة ولِ ذلسسك من شيئ

ًا لنفسنا, فحفر ممسكيه مسسن ذلسسك مسسن عنسسدهم قسسوم كل وأمر حفير
فأحرقته, النار عليه أوقد الحفير, ثم ذلك في يقذفوه أن حلية أو متاع

البقسسر يعبسسدون قسسوم مسسن السسسامري لهم, وكسسان ولِ لنا يكون فقال: لِ
موسسسى مع فاحتمل إسرائأيل بني من يكن إسرائأيل, ولم لبني جيران
ه احتملسوا, فقضسي حيسن إسسرائأيل وبنسي ًا رأى أن ل منسه فقبسض أثسر

تلقسسي ألِ سامري السلم: يا عليه هارون له فقال بهارون قبضة, فمر
فقسسال: هسسذه ؟ ذلسسك طسسوال أحسسد يراه لِ عليه قابض يدك, وهو في ما

أن إلِ لشسسيء ألقيهسسا البحر, ولِ بكم جاوز الذي الرسول أثر من قبضة
هسسارون, لسسه ودعسسا أريسسد, فألقاهسسا مسسا يجعلهسسا أن ألقيتهسسا إذا الله تدعو

أو متسساع مسسن الحفيسسرة في كان ما عجلً, فاجتمع يكون أن فقال: أريد
ً حديد, فصار أو نحاس أو حلية خسسوار, ولسسه روح فيه ليس أجوف عجل
تسسدخل الريسسح كانت إنما قط صوت له كان ما والله عباس: لِ ابن قال
بنسسو ذلسسك, فتفسسرق مسسن الصسسوت ذلسسك فيه, وكان من وتخرج دبره في

ًا, فقالت إسرائأيل قسسال: ؟ به أعلم وأنت هذا ما سامري فرقة: يا فرق
بهسسذا نكسسذب فرقسسة: لِ الطريق, فقسسالت أضل موسى ولكن ربكم هذا

فيسه وعجزنسسا ضسسيعناه نكسسن لسم ربنسا كان موسى, فإن إلينا يرجع حتى
فرقسسة: هسسذا موسى, وقالت قول نتبع فإنا ربنا يكن لم رأينا, وإن حين
نصسسدق, وأشسسرب ولِ بسسه نسسؤمن ولِ بربنسسا الشيطان, وليسسس عمل من

وأعلنسسوا العجسسل فسسي السسسامري قسسال بمسسا الصسسدق قلسسوبهم فسسي فرقة
ربكسسم وإن بسسه فتنتسسم إنمسسا قسسوم هسسارون: {يسسا لهسسم به, فقال التكذيب
وعسسدنا موسسسى بسسال أمسسري} قسسالوا: فمسسا وأطيعسسوا فاتبعوني الرحمن

ًا ثلثين ًا أربعون أخلفنا, هذه ثم يوم سسسفهاؤهم: مضت, وقسسال قد يوم
قسسال, مسسا لسه وقسسال موسى الله كلم يطلبه: يتبعه, فلما فهو ربه أخطأ
غضسسبان قسسومه إلسسى موسسسى {فرجسسع بعسسده مسسن قومه لقي بما أخبره

ًا} فقال إليه, يجره أخيه برأس القرآن, وأخذ في سمعتم ما لهم أسف
لسسه, واسسستغفر بعسسذره أخسساه عسسذر إنسسه الغضسسب, ثسسم من اللواح وألقى

قسسال: ؟ صسسنعت مسسا علسسى حملك له: ما فقال السامري إلى وانصرف
{فنبسسذتها عليكسسم وعميسست لهسسا وفطنت الرسول أثر من قبضة قبضت
لِ تقول أن الحياة في لك فإن فاذهب نفسي, قال لي سولت وكذلك

ًا لك وإن مساس عليسسه ظلسست السسذي إلهك إلى وانظر تخلفه لن موعد
ًا ًا}, ولو اليم في لننسفنه ثم لنحرقنه عاكف ًا كان نسف يخلسسص لسسم إلهسس
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رأيهم كان الذين بالفتنة, واغتبط إسرائأيل بنو منه, فاستيقن ذلك إلى
أن ربسسك لنسسا سسسل موسسسى لجماعتهم: يسسا هارون, فقالوا رأي مثل فيه

مسسن موسسسى عملنسسا, فاختسسار مسسا عنسسا فيكفسسر نصنعها توبة باب لنا يفتح
ً سبعين قومه لسسم ومسسن إسسسرائأيل بنسسي خيسسار الخيسسر يسسألو لِ لذلك رجل

بهسم فرجفست التوبسة لهسم يسسأل بهسم العجسل, فسانطلق فسي يشسرك
فعل, ما بهم فعل حين وفده ومن قومه من الله الرض! فاستحيانبي

فعسسل بمسسا أتهلكنسسا وإيسساي قبسسل مسسن أهلكتهسسم شسسئت لسسو فقسسال: {رب
ّنا} وفيهم السفهاء مسسن قلبسه أشرب ما على منه الله اطلع كان من م

فقسسال: {ورحمسستي الرض بهسسم رجفت به, فلذلك وإيمانه العجل حب
هسسم والسسذين الزكسساة ويؤتسسون يتقون للذين فسأكتبها شيء كل وسعت

يجسسدونه السسذي المسسي النسسبي الرسسسول يتبعسسون يؤمنسسون, السسذين بآَياتنا
ًا التوبسسة سسسألتك رب والنجيسسل} فقسسال: يسسا التسسوراة في عندهم مكتوب

حسستى أخرتنسسي قسسومي, هل غير لقوم كتبتها رحمتي إن لقومي, فقلت
أن تسسوبتهم لسه: إن فقسال ؟ المرحومسسة الرجسل ذلسك أمة في تخرجني

يبالي ولِ بالسيف وولد, فيقتله والد من لقي من منهم رجل كل يقتل
موسسسى على خفي كان الذين أولئك الموطن, وتاب ذلك في قتل من

أمروا, وغفر ما وفعلوا بها ذنوبهم, فاعترفوا من الله وهارون, واطلع
والمقتسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسول. للقاتسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسل اللسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه

ًا السسسلم عليسسه موسى بهم سار ثم   المقدسسسة, الرض نحسسو متوجهسس
أن بسسه أمسسر بالسسذي الغضسسب, فسسأمرهم عنسسه سكت ما بعد اللواح وأخذ

اللسسه بها, فنتق يقروا أن وأبوا عليهم ذلك الوظائأف, فثقل من يبلغهم
عليهسسم, فأخسسذوا يقسسع أن خافوا حتى منهم ودنا ظلة كأنه الجبل عليهم

بأيسسديهم والكتسساب الجبسسل إلى مصغون, ينظرون وهم بأيمانهم الكتاب
الرض أتسسوا حتى مضوا عليهم, ثم يقع أن مخافة الجبل وراء من وهم

منكسسر, خلسسق جبسسارون, خلقهسسم قسسوم فيهسسا مدينسسة فوجسسدوا المقدسسسة
ًا ثمارهم من وذكروا ًا أمر فيها إن موسى عظمها, فقالوا: يا من عجيب

ًا يخرجسوا فيهسا, فسإن داموا ما ندخلها بهم, ولِ لنا طاقة لِ جبارين قوم
قرأه هكذا ليزيد قيل يخافون الذين من رجلن داخلون. قال فإنا منها

أعلسسم فقالوا: نحسسن إليه وخرجا بموسى آمنا الجبارين من قال: نعم ؟
لِ وعددهم, فإنهم أجسامهم من رأيتم ما تخافون إنما كنتم إن بقومنا
فإنكم دخلتموه فإذا الباب عليهم عندهم, فادخلوا منعة ولِ لهم قلوب

يخسسافون السسذين موسسسى, فقسسال قوم من أناس: إنهم لبون, ويقول غا
ًا ندخلها لن إنا موسى يا إسرائأيل: {قالوا بني من فيهسا دامسوا مسا أبسد

موسسسى, فسسدعا قاعسسدون} فأغضسسبوا ههنا إنا فقاتل وربك أنت فاذهب
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مسسن منهم رأى لما ذلك قبل عليهم يدع فاسقين, ولم وسماهم عليهم

كمسسا وسسسماهم له الله يومئذ, فاستجاب كان حتى وإساءتهم المعصية
فسي يسستيهون سسسنة أربعيسن عليهسسم فاسسقين, وحرمهسا موسى سماهم
عليهسسم قسسرار, وظلسسل لهسسم ليسسس فيسسسيرون يوم كل يصبحون الرض
ًا لهسم والسسلوى, وجعسسل المسسن عليهسسم التيه, وأنزل في الغمام لِ ثيابسس

ًا ظهرانيهسسم بيسسن تتسسسخ, وجعسسل ولِ تبلَى ًا, وأمسسر حجسسر موسسسى مربعسس
ًا عشرة اثنتا منه بعصاه, فانفجرت فضربه ثلثسسة ناحيسسة كسسل فسسي عينسس

مسسن يرتحلسسون منهسسا, فل يشسسربون التي عينهم سبط كل أعين, وأعلم
بسسالمس. فيسسه كسسان السسذي بالمكسسان بينهسسم الحجر ذلك وجدوا إلِ مكان

وسسسلم, عليسسه اللسسه صسسلى النسسبي إلسسى الحسسديث هذا عباس ابن رفع  
الحسسديث هسسذا يحسدث عبساس ابسسن سسمع معاوية أن عندي ذلك وصدق
القتيسسل أمسسر موسى على أفشى الذي الفرعوني يكون أن عليه فأنكر
عليسسه ظهسسر بسسه, ولِ علم يكن ولم عليه يفشي قتل, فقال: كيف الذي

معاويسسة بيسسد فأخذ عباس ابن فغضب ؟ ذلك حضر الذي السرائأيلي إلِ
هسسل إسسسحاق أبسسا له: يسسا الزهري, فقال مالك بن سعد إلى به فانطلق

موسسسى قتيسسل عسسن وسسسلم عليه الله صلى الله رسول حدثنا يوم تذكر
الفرعسسوني أم عليه أفشى الذي الِسرائأيلي ؟ فرعون آل قتلمن الذي

السسذي السسسرائأيلي مسسن سسسمع بمسسا الفرعوني عليه أفشى قال: إنما ؟
الكسسبرى, السسسنن فسسي النسسسائأي رواه وحضره, وهكسسذا ذلك على شهد

مسسن تفسيرهما, كلهسسم في حاتم أبي وابن جرير بن جعفر أبو وأخرجه
عبسساس, وليسسس ابسسن كلم من موقوف به, وهو هارون بن يزيد حديث

مما عنهما الله رضي عباس ابن تلقاه منه, وكأنه قليل إلِ مرفوع فيه
أعلسسم, غيسسره, واللسسه الحبسسار, أو كعب عن السرائأيليات من نقله أبيح

ًا. ذلسسك يقسسول المسسزي الحجسساج أبسسا الحسسافظ شسسيخنا وسسسمعت أيضسس

ْذ ِإ ُقْتَك َتْمِشَي **  ُقْل ُقْأْخ ُقْقو َت ُقْكْم َهْل َف ّل ُقْد َلَى َأ ُقْه َمسسن َع ُقْلسس ُقْف ْك َنسساَك َي ْع َلسسَى َفَرَج ِإ
َقّر َكْي ُقْأّمَك ُقْنها َت ْي َ َع ْلَت َتْحَزَن َولِ َت َق ًا َو ْفس َناَك َن ْي َنّج َغسسّم ِمَن َف ْل ّنسساَك ا َت َف َو
ًا ُقْتون ْثَت ُقْف ِب َل ِنيَن َف ْهسسِل ِفسسَي ِسسس َيَن َأ ْد ْئسسَت ُقْثسسّم َمسس َلسسَى ِج ٍر َع َد ُقْموَسسسَى َقسس * َي

ُقْتَك ْع َن َط ْفِسي َواْص َن َهْب ِل ْذ ُقْخوَك َأنَت *  ا َأ ِتي َو َيا َ ِبآَ َيا َولِ ِن ِري ِفسسي َت ْكسس * ِذ
َبآَ َه ْذ َلَى ا ْوَن ِإ َعسس ُقْه ِفْر ّنسس َغسسَى ِإ َ َط ُقْقسسولِ َف ُقْه *   ً َلسس ْولِ ًا َقسس ّينسس ُقْه ّل ّلسس َع ُقْر ّل ّك َذ َتسس ْو َي َأ

َشسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسَى  َيْخ
ًا تعالى يقول   ًا لبث السلم: إنه عليه لموسى مخاطب أهل في مقيم

ًا مدين المسسدة انتهسست حسستى صهره على وملئه, يرعى فرعون من فار
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ًا جاء الجل, ثم وانقضى ميعسساد, غيسسر مسسن وإرادتسسه اللسسه لقسسدر موافقسس

يشسساء, فيمسسا وخلقسسه عباده المسير وتعالى, وهو تبارك لله كله والمر
علسسى مجاهسسد: أي موسسسى} قسسال يسسا قسسدر على جئت قال: {ثم ولهذا

جئسست قسسوله: {ثسسم فسسي قتادة عن معمر عن الرزاق عبد موعد. وقال
والنبسسوة. وقسسوله: الرسسسالة قسسدر موسسسى} قسسال: علسسى يسسا قسسدر علسسى

ً واجتبيتك اصطفيتك لنفسي} أي {واصطنعتك كما أي لنفسي رسولِ
لت تفسسيرها: حسدثنا عند البخاري وأشاء. وقال أريد محمسد, بسن الص

عسسن هريسسرة أبسسي عن سيرين بن محمد ميمون, حدثنا بن مهدي حدثنا
فقسسال وموسسسى آدم قسسال: «التقسسى وسلم عليه الله صلى الله رسول

آدم: الجنسسة, فقسسال مسسن وأخرجتهسسم الناس أشقيت الذي موسى: أنت
عليسسك وأنسسزل لنفسسسه واصسسطفاك برسسسالته الله اصطفاك الذي وأنت

ًا فوجدته قال: نعم, قال ؟ التوراة يخلقني, قسسال: أن قبل علّي مكتوب
موسسسسسسسسسسسسسسى» أخرجسسسسسسسسسسسسساه. آدم فحسسسسسسسسسسسسسج نعسسسسسسسسسسسسسم

وبراهينسسي بحججسسي بآَيسساتي} أي وأخسسوك أنسست وقسسوله: {اذهسسب  
ابسسن عسسن طلحسة أبسسي بسسن علسسي ذكري} قسسال في تنيا {ولِ ومعجزاتي
تضسسعفا, والمسسراد عبسساس: لِ ابسسن عسسن مجاهسسد تبطئا, وقسسال عباس: لِ

مواجهسسة حسسال فسسي اللسسه يسسذكران اللسسه, بسسل ذكسسر فسسي يفسستران لِ أنهما
ًا الله ذكر فرعون, ليكون ًا لهما عليه, وقوة لهما عون ًا وسلطان كاسسسر

وهسسو يسسذكرني السسذي عبسدي كسسل عبسدي «إن الحسسديث في جاء له, كما
وعتسسا تمسسرد طغسسى} أي إنه فرعون إلى قرنه». وقوله: {اذهبا مناجز
ً له {فقولِ وعصاه الله على وتجبر ًا قولِ يخشسسى} أو يتسسذكر لعلسسه لينسس
العتسسو غايسسة فسسي فرعسسون أن عظيمسسة, وهسسو عسسبرة فيهسسا الَِيسسة هسسذه

لِ أن أمسسر هسسذا ذاك, ومع إذ خلقه من الله صفوة وموسى والِستكبار
عنسسد الرقاشسسي يزيسسد قسسال واللين, كمسسا بالملطفة إلِ فرعون يخاطب

ً لسسسسسسسسسسسه قسسسسسسسسسسسوله: {فقسسسسسسسسسسسولِ ًا}, قسسسسسسسسسسسولِ لينسسسسسسسسسسس
؟ وينسسساديه يتسسسولِه بمسسسن يعسسساديهفكيف مسسسن إلسسسى يتحبسسسب مسسسن يسسسا
منسسي أقسرب والمغفسسرة العفو إلى إني له منبه: قولِ بن وهب وقال  

ً له قوله: {فقولِ في عكرمة والعقوبة. وعن الغضب إلى ًا} قسسولِ لينسس
{فقسسولِ البصري الحسن عن عبيد بن عمرو الله, وقال إلِ إله قال: لِ

ً له ًا} أعذرا قولِ ًا لك له: إن قولِ إليه لين ًا, وإن ولك رب يديك بين معاد
ًا, وقال جنة بسسن الضسسحاك عسسن رجل عن هارون بن علي عن بقية ونار

ً له {فقولِ قوله في علي عن سبرة بن النزال عن مزاحم لينسسا} قسسولِ
مسسرة, والحاصسسل بسسأبي الثوري: كنسسه سفيان عن روي قال: كنه, وكذا

رفيق, ليكون سهل لين رقيق بكلم تكون له دعوتهما أن أقوالهم من
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ربسسك سسسبيل إلى تعالى: {ادع قال وأنجع, كما وأبلغ النفوس في أوقع

أحسسسسن}. هسسسي بسسسالتي وجسسسادلهم الحسسسسنة والموعظسسسة بالحكمسسسة
مسسن فيسسه هسسو عمسسا يرجسسع لعلسسه يخشى} أي أو يتذكر وقوله: {لعله  

قسسال ربسسه, كمسسا خشية من طاعة يوجد أي يخشى والهلكة, أو الضلل
المحذور, عن الرجوع يخشى} فالتذكر أو يذكر أن أراد تعالى: {لمن

أو يتسسذكر البصسسري: {لعلسسه الحسسسن الطاعة, وقسسال تحصيل والخشية
أن قبسسل أهلكسسه هسسارون وأخسسوك موسى يا أنت تقل يخشى} يقول: لِ

بسسن لميسسة نفيل, ويسسروى بن عمرو بن زيد شعر نذكر إليه, وههنا أعذر
إسسسسسسسسسحاق. ابسسسسسسسسن ذكسسسسسسسسره فيمسسسسسسسسا الصسسسسسسسسلت أبسسسسسسسسي

ً موسسسى إلسسى ورحمسسةبعثت مّن فضل من الذي وأنت  مناديسسا رسسسولِ
َواإلى وهارون له: فاذهب فقلت  ُقْع باغيسسا كسان السسذي فرعسون الله فاد
هيسسا كمسسا اسسستقلت حسستى وتسسد هسسذهبل سسسويت أنسست لسسه: هسسل فقسسولِ 
بانيسسسا بسسسك إذن أرفسسسق عمسسسد هسسسذهبل رفعسسست لسسسه: آأنسسست وقسسسولِ 
ًا سسسويت لسسه: آأنسست وقسسولِ  هاديسسا الليسسل جنسسه مسسا إذا وسسسطهامنير
ضاحيا الرض من ماَمّست بكرةفيصبح الشمس يخرج له: من وقولِ 
رابيسا يهستز البقسل منسه الثرىفيصسبح فسي الحسب ينبست له: مسن وقولِ 
واعيسسا كسسان لمسسن آيسسات ذاك ؟ففسسي رؤوسسسه فسسي حبسسة منسسه ويخسسرج 

َ َقالِ َنآَ **  ّب َنا َر ّن ُقْف ِإ ُقْرَط َأن َنَخا ْف َنسسآَ َي ْي َل ْو َع َغسسَى َأن َأ ْط َقسساَل َي   * َ َفسسآَ لِ َتَخا
ِني ّن ُقْكَمآَ ِإ َع ُقْع َم َى َأْسَم َأَر ُقْه َو َيا ِت أ

ْ َف ُقْقول *   ّنا َف َ ِإ ُقْسولِ ّبسَك َر َأْرِسسسْل َر َنسسا َف َع َم
ِنَي ِئأيَل َب َ ِإْسَرا ُقْهْم َولِ ْب ّذ َع ْد ُقْت َناَك َق ْئ ٍة ِج َي ّبسسَك ّمن ِبآَ ُقْم ّر َ َلسسَى َوالّسسسل َمسسِن َع
َع َب ّت َى ا َد ُقْه ْل ّنا ا ِإ ْد *   َنسسآَ ُقْأوِحَي َق ْي َل َذاَب َأّن ِإ َعسس ْل َلسسَى ا ّذَب َمسسن َع ّلَى َكسس َو َتسس  َو
ًا تعالى يقول   قسسالِ السلم, أنهمسسا عليهما وهارون موسى عن إخبار

أن أو علينا يفرط أن نخاف إليه: {إننا شاكيين تعالى بالله متسجيرين
عليهمسا, فيعاقبهمسسا يعتسدي أو بعقوبسة إليهمسسا يبسدر أن يطغى} يعنيان

أسسسلم: أن بسسن زيسسد بسسن الرحمن عبد ذلك. قال منه يستحقان لِ وهما
ابسسن عسسن الضسسحاك علينسسا. وقسسال مجاهسسد: يبسسسط يعجل. وقال يفرط
وأرى} أسسسمع معكمسسا إنني تخافا لِ {قال يطغى: يعتدي أن أو عباس

مكانكمسسا وكلمسسه, وأرى كلمكما أسمع معكما منه, فإنني تخافا لِ أي
بيسسدي, فل ناصيته أن شيء, واعلما أمركم من علّي يخفى ومكانه, لِ

بحفظي معكما أمري, وأنا وبعد بإذني إلِ يبطش ولِ يتنفس ولِ يتكلم
وتأييسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسدي. ونصسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسري
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الطنافسسسي, محمسسد بن علي أبي, حدثنا حاتم: حدثنا أبي ابن وقال  

عسسن عبيدة أبي مرة, عن بن عمرو عن العمش عن معاوية أبو حدثنا
قسسال: رب فرعسسون إلسسى موسسسى وجل عز الله بعث قال: لما الله عبد
ذلك: أنسسا العمش: فسر شراهيا. قال هيا قال: قل ؟ أقول شيء أي

جيسسد, وشسسيء شسسيء, إسسسناده كسسل بعسسد والحسسي شسسيء كل قبل الحي
عسسن الفتون حديث في تقدم ربك} قد رسولِ إنا فقولِ {فأتياه غريب

ًا بابه على قال: مكثا أنه عباس ابن لهمسسا أذن حسستى لهمسسا يسسؤذن لِ حين
شسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسديد. حجسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساب بعسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسد

خرجسا هسسارون وأخسساه موسسسى أن يسسار بن إسحاق بن محمد وذكر  
رب رسولِ يقولِن: إنا عليه, وهما الذن يلتمسان فرعون بباب فوقفا

يغسسدوان سسسنتين بلغنسسي فيمسسا الرجسسل, فمكثسسا هسسذا بنسسا فآَذنوا العالمين
حستى بشسسأنهما يخسبره أن علسسى أحد يجترىء ولِ بهما يعلم لِ ويروحان

علسسى إن الملسسك لسسه: أيهسسا ويضحكه, فقسسال يلعبه له بطال عليه دخل
ً بابك ً يقول رجل ًا قولِ ًا له أن يزعم عجيب إليك. قسسال أرسله غيرك إله
يسسده وفسسي هارون أخوه ومعه قال: نعم, قال: أدخلوه, فدخل ؟ ببابي

العسسالمين, رب رسسسول قسسال: إنسسي فرعسسون علسسى وقسسف عصاه, فلمسسا
وأخاه, أمه ضاف مصر بلد قدم لما أنه السدي فرعون, وذكر فعرفه
عرفسساه اللفت, ثم وهو الطفيل ليلتئذ طعامهما يعرفانه, وكان لِ وهما

آتسسي أن أمرنسسي قسسد ربسسي إن هسسارون موسى: يا له عليه, فقال وسلما
تعاونني. قسسال: افعسسل أن وأمرك الله إلى فأدعوه فرعون الرجل هذا
القصسسر بسساب موسسسى ليلً, فضسسرب ذلسسك وكسسان ربك, فسسذهبا أمرك ما

الصسسنيع هسسذا علسسى يجترىء وقال: من فرعون, فغضب فسمع بعصاه
ً ههنسسا بأن والبوابون السدنة الشديد, فأخبره ًا رجل إنسسه يقسسول مجنونسس

ذكسسر ما لهما وقال قالِ يديه بين وقفا به, فلما علي الله, فقال رسول
كتسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسابه. فسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسي اللسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه

ة ربسك} أي مسن بآَيسة جئناك وقوله: {قد   ك مسن ومعجسزة بدلِل رب
الهسسدى, اتبعسست إن عليك والسلم الهدى} أي اتبع من على {والسلم

عظيسسم هرقسسل إلسسى وسسسلم عليه الله صلى الله رسول كتب لما ولهذا
ًا الروم رسسسول محمد الرحمن, من الرحمن الله «بسم أوله كان كتاب

بعسسد, الهسسدى, أمسسا اتبسسع مسسن علسسى الروم, سلم عظيم هرقل إلى الله
مرتيسسن» أجسسرك الله يؤتك تسلم السلم, فأسلم بدعاية أدعوك فإني

ًا وسلم عليه الله صلى الله رسول إلى مسيلمة كتب لما وكذلك كتابسس
عليسسك, الله, سلم رسول محمد إلى الله رسول مسيلمة من صورته

السسوبر, ولكسسن ولسسي المسسدر المسسر, فلسسك في أشركتك قد فإني بعد أما
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ًا وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسول إليه يعتدون, فكتب قوم قريش
اتبسسع مسسن علسسى الكسسذاب, سسسلم مسيلمة إلى الله رسول محمد «من

والعاقبسسة عبسساده مسسن يشسساء من يورثها لله الرض فإن بعد الهدى, أما
لفرعسسون السسسلم عليهمسسا وهسسارون موسسسى قسسال للمتقيسسن» ولهسسذا

مسسن علسسى العذاب أن إلينا أوحي قد إنا الهدى اتبع من على {والسلم
المعصوم الوحي من إلينا أوحاه فيما الله أخبرنا قد وتولى} أي كذب

قال طاعته, كما عن وتولى الله بآَيات كذب لمن متمحض العذاب أن
المأوى} هي الجحيم * فإن الدنيا الحياة وآثر طغى من تعالى: {فأما

ًا تعالى: {فأنذرتكم وقال * السسذي الشسسقى إلِ يصسسلها * لِ تلظسسى نار
وتسولى} كسذب ولكن صلى ولِ صدق تعالى: {فل وتولى} وقال كذب

بفعلسسسسسسسسسسسسسسه. بقلبسسسسسسسسسسسسسسه, وتسسسسسسسسسسسسسسولى كسسسسسسسسسسسسسسذب أي

َقاَل ُقْكَما َفَمن **  ّب ُقْموَسَى ّر َقاَل َي َنا *   ّب َي َر ِذ ّل َطَى ا ْع ٍء ُقْكّل َأ ُقْه َشي َقسس ْل َخ
َى ُقْثّم َد َقاَل َه ُقْل َفَما *   ُقْروِن َبا ُقْق ْل َلَى ا ُقْو َقاَل الِ َهسسا *   ُقْم ْل َد ِع ّبسسي ِعنسس ِفسسي َر

َتسسسسسسسسسسسسسساٍب ّ ِك ّبسسسسسسسسسسسسسسي َيِضسسسسسسسسسسسسسسّل لِ َ َر  َينَسسسسسسسسسسسسسسسى َولِ
ًا تعالى يقول    ًا لموسسسى قسسال أنسسه فرعسسون عن مخبر وجسسود منكسسر

يسسا ربكمسسا {فمسسن ومليكسسه, قسسال وربسسه شسسيء كسسل إلسسه الخالق الصانع
علمسست ومسسا أعرفسسه لِ هو, فإني من وأرسلك بعثك الذي موسى} أي

هسسدى}. ثسسم خلقه شيء كل أعطى الذي ربنا {قال غيري إله من لكم
زوجه. شيء لكل خلق عباس: يقول ابن عن طلحة أبي بن علي قال

ًا, والحمار النسان عباس: جعل ابن عن الضحاك وقال ًا, إنسان حمسسار
شسسيء كسسل مجاهد: أعطى عن سليم أبي بن ليث شاة. وقال والشاة

دابسسة. كسسل خلسسق مجاهسسد: سسسوى عسسن نجيسسح أبسسي ابسسن صسسورته. وقسسال
هسسدى} ثم خلقه شيء كل قوله: {أعطى في جبير بن سعيد وقال  

للنسسسان يجعسسل خلقسسه, ولسسم من يصلحه ما خلق ذي كل قال: أعطى
خلسسق مسسن للكلسسب الكلسسب, ولِ خلسسق مسسن الدابسسة, ولِللدابسسة خلسسق من

شسسيء كسسل النكسساح, وهيسسأ مسسن لسسه ينبغي ما شيء كل الشاة, وأعطى
ًامن يشبه منها شيء ذلك, ليس على والسرزق الخلسسق فسسي أفعاله شيئ

هسسدى, ثسسم خلقسسه شسسيء كسسل المفسرين: أعطى بعض والنكاح. وقال
ًا قدر فهدى} أي قدر تعالى: {الذي كقوله إليسسه, الخلئأسسق وهسسدى قدر

لِ ذلسسك علسسى ماشسسون الخلئأق والرزاق, ثم والَِجال العمال كتب أي
.منسسسسسه الخسسسسسروج علسسسسسى أحسسسسسد يقسسسسسدر ولِ عنسسسسسه يحيسسسسسدون
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أراد ما على الخليقة وجبل القدر وقدر الخلق خلق الذي ربنا يقول  

أن ذلسسك معنسسى فسسي القسسوال الولسسى} أصسسح القسسرون بسسال فمسسا {قال
ورزق, خلسسق السسذي هسسو أرسله الذي ربه بأن موسى لماأخبره فرعون

الله, أي يعبدوا لم الذين الولى, أي بالقرون يحتج فهدى, شرع وقدر
له غيره, فقال عبدوا بل ربك يعبدوا لم كذلك المر كان إذا بالهم فما

اللسه عنسسد علمهسم فسسإن يعبسدوه لسم وإن ذلسك, هسسم جواب في موسى
اللسسوح اللسسه, وهسسو كتسساب فسسي بعملهسسم علهيسسم, وسسسجزيهم مضسسبوط
عنسه يشسذ لِ ينسسى} أي ولِ ربسي يضل {لِ العمال وكتاب المحفوظ
ًا ينسى كبير, ولِ ولِ صغير يفوته شيء, ولِ تعسسالى علمسسه يصسسف شسسيئ

ًا, تبسسارك ينسسسى لِ محيط, وأنسسه شيء بكل بأنه وتقسسدس وتعسسالى شسسيئ
الحاطسسة عسسدم نقصسسانان: أحسسدهما يعسستريه المخلسسوق علم وتنزه, فإن

ذلسسك. عسسن نفسسسه علمسسه, فنسسزه بعسسد نسسسيانه بالشسسيء, والَِخسسر

ِذي ّل َعَل ** ا ُقْم َج ُقْك ًا الْرَض َل ْهسسد َلَك َم ُقْكسسْم َوَسسس َهسسا َل ً ِفي ُقْبل َأنسسَزَل ُقْسسس ِمسسَن َو
ِء ًء الّسسسَمآَ َنسسا َمسسآَ َأْخَرْج ِه َف ًا ِبسس َواجسس َبسساٍت ّمسسن َأْز ّتَى ّن ْا َشسس ُقْلسسو ُقْك ْوا *   َعسس َواْر
ُقْكْم َعاَم ْن ِلَك ِفي ِإّن َأ َياٍت َذ َ ِلي لِ ْو ُقْ َهَى لِ ّن َها ال ْن ُقْكْم *  ِم َنا ْق َل َها َخ ِفي ُقْكْم َو ُقْد ِعي ُقْن

َها ْن ُقْكْم َوِم ُقْج ِر ًة ُقْنْخ َى َتاَر ْد ُقْأْخسسَر َقسس َل َو ُقْه *   َنسسا ْي َنسسا َأَر ِت َيا َهسسا آ ّل ّذَب ُقْك َكسس َبسسَى َف َأ  َو
ه بسه وصسف فيما موسى كلم تمام من    سسأله حيسن وجسل عسز رب

هسسدى} ثسسم ثسسم خلقسسه شسسيء كسسل أعطسسى عنه, فقال: {الذي فرعون
ًا} الرض لكسسم جعسسل قسسال: {السسذي ذلك, ثسسم بين الكلم اعترض مهسسد

ًا بعضسسهم قسسراءة وفسسي ًا أي مهسساد عليهسسا, وتقومسسون تسسستقرون قسسرار
سسسبلً} أي فيهسسا لكم {وسلك ظهرها على عليها, وتسافرون وتنامون

ًا لكم جعل فيهسا تعسالى: {وجعلنسا قسال كمسا مناكبها في تمشون طرق
ًا ً فجاج ًء السسسماء مسسن يهتدون} {وأنسسزل لعلهم سبل بسسه فأخرجنسسا مسسا
ًا وثمسسار, ومسسن زروع من النباتات أنواع من شتى} أي نبات من أزواج
شسيء أنعسامكم} أي وارعسوا {كلسوا النسواع وسائأر ومر وحلو حامض

ًا لقواتها لنعامكم وفاكهتكم, وشيء لطعامكم ًا خضر فسسي {إن ويبس
ًا لدلِلِت لَِيات} أي ذلك لسسذوي النهسسى} أي {لولسسي وبراهيسسن وحجج

سسسواه رب ولِ اللسسه إلِ إلسسه لِ أنسسه المسسستقيمة, علسسى السليمة العقول
مسسن أخسسرى} أي تسسارة نخرجكسسم ومنهسسا نعيسسدكم وفيها خلقناكم {منها
الرض أديسسم مسسن تسسراب مسسن مخلسسوق آدم أبسساكم مبدؤكم, فإن الرض
تسسارة نخرجكسسم وبليتم, ومنها متم إذا تصيرون وإليها أي نعيدكم وفيها
قليل} إلِ لبثتسسم إن وتظنسسون بحمسسده فتستجيبون يدعوكم {يوم أخرى
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ومنهسا تموتسون وفيهسا تحيسون فيهسا تعسالى: {قسال كقسوله الَِيسة وهذه

ه رسسول أن السنن في الذي الحديث تخرجون} وفي اللسه صسلى الل
السستراب مسسن قبضسسة أخسسذ الميسست دفسسن جنازة, فلمسسا حضر وسلم عليه

أخسسرى, وقسسال: وفيهسسا أخسسذ خلقناكم, ثم وقال: منها القبر في فألقاها
أخرى. وقسسوله: {ولقسسد تارة نخرجكم أخرى, وقال: ومنها نعيدكم, ثم

الحجسسج عليسسه قسسامت أنسسه فرعون وأبى} يعني فكذب كلها آياتنا أريناه
ًا وأباها بها فكذب وأبصره ذلك والدلِلِت, وعاين والَِيات ًا كفر وعنسساد

ًا, كمسسا ًا أنفسسسهم واسسستيقنتها بهسسا تعسسالى: {وجحسسدوا قسسال وبغيسس ظلمسس
ًا} الَِيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة. وعلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسو

َقاَل َنا **  َت ْئ َنا َأِج ِرَج ُقْتْخ َنا ِمْن ِل ِرَك َأْرِض ُقْموَسَى ِبِسْح ّنَك َي َي ِت أ
ْ َن َل َف ٍر *   ِبِسسسْح

ِه ِل ْث َعْل ّم َنا َفاْج َن ْي َنَك َب ْي َب ًا َو ْوِعد ّ َم ُقْه لِ ُقْف ِل ُقْن ُقْنْخ َ َنْح ًا َأنسسَت َولِ َكانسس ًوى َم * ُقْسسس
ُقْكْم َقسسسساَل ُقْد ْوِعسسسس ُقْم َم ْو ِة َيسسسس َنسسسس َأن الّزي ُقْس ُقْيْحَشسسسسَر َو ّنسسسسا  ُقْضسسسسًحى ال

ًا تعالى يقول    الَِيسسة أراه حيسسن لموسسسى قال أنه فرعون عن مخبر
ًا فصارت عصاه إلقاء الكبرى, وهي ًا, ونزع ثعبان تحسست من يده عظيم

بسسه جئسست سسسحر سسسوء, فقسسال: هسسذا غيسسر مسسن بيضسساء فخرجسست جناحه
هسسذا يتم ولِ بهم فيتبعونك, وتكاثرنا الناس على به وتستولي لتسحرنا

ًا عندنا معك, فإن فيه, {فاجعل أنت ما يغرنك سحرك, فل مثل سحر
ًا} أي وبينك بيننا ًا موعد جئسست مسسا فيه, فنعارض وأنت نحن نجتمع يوم

ذلسسك معيسسن, فعنسسد ووقسست معيسسن مكسسان فسسي السحر من عندنا بما به
عيسسدهم يسسوم الزينسسة} وهسسو يسسوم {موعسسدكم موسسسى {قسسال} لهسسم

الناس جميعهم, ليشاهد واجتماعهم أعمالهم من وتفرغهم ونيروزهم
السسسحر معارضسسة وبطلن النبيسساء ومعجسسزات يشاء ما على الله قدرة

النسساس} أي يحشسسر قسسال: {وأن النبويسسة, ولهسسذا العسسادات لخسسوارق
وأبيسن وأجلسسى أظهسسر النهار, ليكسسون من ضحوة {ضحى} أي جميعهم

ولِ خفسساء فيسسه ليس واضح بين أمرهم كل النبياء شأن وأوضح, وهكذا
ً يقل لم ترويج, ولهذا ًا ولكن ليل عبسساس: وكسسان ابسسن ضحى, قال نهار

يسسوم زيسسد: كسسان وابسسن وقتسسادة السدي عاشوراء. وقال يوم الزينة يوم
منافسساة. قلسست: سسسوقهم, ولِ يسسوم جبير: كسسان بن سعيد عيدهم. وقال

الصسسحيح, وقسسال فسسي ثبسست وجنوده, كمسسا فرعون الله أهلك مثله وفي
ً وبينسسك بيننسسا اجعسسل موسى فرعون: يا منبه: قال بن وهب ننظسسر أجل

تخسسرج لم أنت إن بمناجزتك أمرت إنما بهذا أومر لم موسى فيه. قال
أجلً, وقسسل وبينسسه بينك اجعل أن موسى إلى الله إليك, فأوحى دخلت
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ًا أربعيسن إلى فرعون: اجعله هو, قال يجعل أن له ففعسسل, وقسال يومسس

ًا مجاهد ًا. وقال سوى وقتادة: مكان عبسسد السسسدي: عسسدلًِ. وقسسال منصف
ًا بن زيد بن الرحمن لِ فيسسه ومسسا النسساس بيسسن مستو سوى أسلم: مكان

يسسرى. حيسسن مسسستو بعسسض عن ذلك بعض يتغيب شيء ولِ صوب يكون

ّلَى َو َت َف ُقْن **  ْو َع َع ِفْر ُقْه َفَجَم َد ْي َتَى ُقْثّم َك َقسساَل َأ ُقْهسسْم *   ُقْكسسْم ّموَسسسَى َل َل ْي َ َو لِ
ْا ُقْرو َت ْف َلسسى َت ِه َع ّلسس ًا ال ِذب ُقْكم َكسس َت ُقْيْسسسِح َذاٍب َف َعسس ْد ِب َقسس َى َمسسِن َخسساَب َو َتسسَر ْف * ا

ْا َو ُقْع َناَز َت ُقْهْم َف ُقْهْم َأْمَر َن ْي ْا َب َأَسّرو َى َو َو ّنْج ْا ال َو ُقْل َقا َذاِن ِإْن *   َلَسسساِحَراِن َهـسس
َداِن ِري ُقْكْم َأن ُقْي ِرَجا ُقْكْم ّمْن ُقْيْخ ِهَما َأْرِض ِر َبا ِبِسْح َه ْذ َي ُقْم َو ُقْكسس ِت َق ِري َط َلسسَى ِب ْث ُقْم ْل ا

ْا ُقْعو َأْجِم َفسس ُقْكْم *   َد ْيسس ْا ُقْثسسّم َك ُقْتسسو ْئأ ًا ا ّف ْد َصسس َقسس َلسسَح َو ْف ْوَم َأ َيسس ْل َلَى َمسسِن ا ْع َت  اْسسس
ًا تعالى يقول    عليسسه وموسسسى هسسو تواعسسد لما أنه فرعون عن مخبر

السسسحرة جمع في شرع تولى, أي معلومين ومكان وقت إلى السلم
الزمان, وقسسد ذلك في السحر إلى ينسب من ممكلته, كل مدائأن من
ًا فيهم السحر كان ًا كثير ًا, كما نافق فرعسسون تعسسالى: {وقسسال قسسال جد

يسسوم لميقسسات النسساس اجتمسسع أتسسي. أي عليسسم} ثسسم سسساحر بكل ائأتوني
مملكته, واصطف سرير على فرعون الزينة, وجلس يوم وهو معلوم

عليسسه موسسسى ويسسسرة, وأقبسسل يمنسسة الرعايسسا دولته, ووقفسست أكابر له
ًا والسسسلم الصسسلة هسسارون, ووقسسف أخسسوه ومعسسه عصسساه علسسى متوكئسس
ًا, وهو فرعون يدي بين السحرة في ويرغبهم ويحثهم يحرضهم صفوف

ويمنيهسسم, يعسسدهم وهسسو عليسسه اليسسوم, ويتمنسسون ذلك في عملهم إجادة
ًا لنا {أئأن يقولون ًا وإنكسسم نعسسم قال الغالبين نحن كنا إن لجر لمسسن إذ

ًا} أي اللسسه علسسى تفتروا لِ ويلكم موسى لهم المقربين} {قال لِ كسسذب
مخلوقسسة, وأنهسسا لهسسا حقسسائأق لِ أشسسياء إيجسساد بأعمسسالكم للنسساس تخيلوا

بعسسذاب} {فيسسسحتكم اللسسه على كذبتم قد مخلوقة, فتكونون وليست
ًا بعقوبة يهلككم أي فتنسسازعوا افسسترى مسسن خسساب {وقسسد له بقية لِ هلك

يقسول بينهسم, فقائأسل فيمسا تشساجروا أنهسم معنساه بينهم} قيل أمرهم
سسساحر, هسسو بسسل يقول نبي, وقائأل كلم هذا إنما ساحر بكلم هذا ليس

.أعلسسسسسسسسسسسسم ذلسسسسسسسسسسسسك, واللسسسسسسسسسسسسه غيسسسسسسسسسسسسر وقيسسسسسسسسسسسسل
هسسذا إن {قسسالوا بينهسسم فيمسسا تنسساجوا النجوى} أي وقوله: {وأسروا  

علسسى القسسراءة هسسذه العسسرب, جسساءت لبعسسض لغسسة لسسساحران} وهسسذه
المشسسهورة, اللغة لساحران} وهذ هذين {إن قرأ من إعرابها, ومنهم

هسسذا ليسسس بمسسا الولسسى القسسراءة عسسن الجسسواب فسسي النحسساة توسع وقد
هسسذا أن بينهسسم: تعلمسسون فيمسسا قسسالوا السسسحرة أن موضسسعه. والغسسرض
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عالمسسان, خسسبيران سسساحران سسس وهسسارون موسسسى يعنون س وأخاه الرجل

ويسسستوليا وقسسومكم يغلباكم أن اليوم هذا في السحر, يريدان بصناعة
عليسسه, وجنوده, فينصسسرا فرعون العامة, ويقاتل الناس, وتتبعهما على

أرضسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسكم. مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسن ويخرجسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساكم
وهي الطريقة بهذه ويستبدا المثلى} أي بطريقتكم وقوله: {ويذهبا  

عليهسسا, وأرزاق أمسسوال لهسسم بسسسببها معظميسسن كسسانوا السسسحر, فسسإنهم
بسسذلك الرض, وتفردا من وأخرجاكم أهلكاكم هذان غلب يقولون: إذا

أن الفتسسون حسسديث فسسي تقدم دونكم, وقد بها الرياسة لهما وتمحضت
ملكهسسم المثلسسى} يعنسسي بطريقتكم قوله: {ويذهبا في قال عباس ابن

بسن نعيم أبي, حدثنا حاتم: حدثنا أبي ابن والعيش. وقال فيه هم الذي
الشسسعبي إسسسحاق, سسسمع بسسن الرحمسسن عبسسد عسسن هشسسيم حماد, حدثنا

المثلى} قسسال: يصسسرفا بطريقتكم قوله: {ويذهبا في علي عن يحدث
إليهمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا. النسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساس وجسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسوه

والعقل الشرف المثلى} قال: أولو بطريقتكم {ويذهبا مجاهد وقال  
وسسرواتكم. أشسرافكم المثلسى صالح: بطريقتكم أبو والسنان. وقال

بنسسو يومئسسذ المثلسسى قتسسادة: وطريقتهسسم عكرمة: بخيركم. وقسسال وقال
ًا القوم أكثر إسرائأيل, وكانوا أن يريسسدان اللسسه عسسدو وأمولًِ, فقال عدد

المثلسسى زيسسد: بطريقتكسسم بسسن الرحمسسن عبد لنفسهما. وقال بها يذهبا
ًا} أي ائأتوا ثم كيدكم عليه. {فأجمعوا أنتم بالذي كلكسسم اجتمعسسوا صسسف
ًا ًا, وألقوا صف البصار, وتغلبوا لتبهروا واحدة مرة أيديكم في ما واحد
فقسسد نحن ومنه, أما منا استعلى} أي من اليوم أفلح {وقد وأخاه هذا

العظيمسسة. الرياسسسة فينسسال هسسو الجزيل, وأما العطاء الملك هذا وعدنا

ْا ُقْلو َقا ُقْموَسَى **  ِقَي َأن ِإّمآَ َي ْل ِإّمآَ ُقْت ُقْكوَن َأن َو ّوَل ّن َقَى َمْن َأ ْل َقاَل َأ َبْل *  
ْا ُقْقو ْل َذا َأ ِإ ُقْهْم َف ُقْل َبسسا ُقْهْم ِح ّي ُقْل َوِعِصسس ّيسس ِه ُقْيَخ ْيسس َل ِهْم ِمسسن ِإ ِر َهسسا ِسسسْح ّن أ

َعَى َ * َتْسسس
ْوَجَس َأ ِه ِفي َف ْفِس َفًة َن َنا ّموَسَى ِخي ْل ُقْق   * َ ّنسسَك َتَخسسْف لِ َلسسَى َأنسسَت ِإ ْع * ال

ْلِق َأ ِنَك ِفي َما َو َقْف َيِمي ْل ْا َما َت َو ُقْع َن ّنَما َص ْا ِإ ُقْعو َن ُقْد َصسس ْيسس ٍر َك َ َسسساِح ُقْح َولِ ِلسس ْف ُقْي
ُقْر ُقْث الّساِح ْي َتَى َح ِقَي َأ ْل ُقْأ َف ُقْة *   ًا الّسَحَر ْا ُقْسّجد َو ُقْل ّنسسا َقسسا ُقْروَن ِبسسَرّب آَم َهسسا

ُقْموَسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسَى  َو
ًا تعالى يقول    عليسسه وموسسسى هسسم توافقوا حين السحرة عن مخبر

ً أنسست تلقسسي} أي أن {إمسسا لموسسسى قالوا السلم, أنهم أن {وإمسسا أولِ
ً أنتم ألقوا} أي بل * قال ألقى من أول نكون تصنعون ماذا لنرى أولِ

يخيل وعصيهم حبالهم {فإذا أمرهم جلية للناس السحر, وليظهر من
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{قالوا ألقوا لما أنهم الخرى الَِية تسعى} وفي أنها سحرهم من إليه

النسساس أعيسسن تعالى: {سحروا الغالبون} وقال لنحن إنا فرعون بعزة
حبسسالهم ههنسسا: {فسسإذا عظيسسم} وقسسال بسسسحر وجسساءوا واسسسترهبوهم

من أودعوها أنهم تسعى} وذلك أنها سحرهم من إليه يخيل وعصيهم
للنسساظر يخيسسل وتميد, بحيسسث وتضطرب بسببه تتحرك كانت ما الزئأبق

ًا حيلة, وكانوا كان باختيارها, وإنما تسعى أنها ًا جم ًا غفير ًا, وجمع كثير
ًا منهسسم كل فألقى ً عصسس يركسسب حيسسات ملَن السسوادي صسسار حسستى وحبل

ًا. بعضسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسها بعضسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
أن الناس على خاف موسى} أي خيفة نفسه في وقوله: {فأوجس  

اللسسه يمينه, فسسأوحى في ما يلقي أن قبل بهم ويغتروا بسحرهم يفتنوا
عصسساك, يعنسسي يمينسسك فسسي مسسا ألِق أن الراهنة الساعة في إليه تعالى

ًا صارت أنها وذلك صنعوا ما تلقف هي فإذا ًا تنين ً عظيم قسسوائأم ذا هائأل
لسم حستى والعصسي الحبسال تلسك تتبع وأضراس, فجعلت ورأس وعنق

ًا منها تبق إلسسى ينظسسرون والنسساس وابتلعتسسه, والسسسحرة تلقفتسسه إلِ شيئ
ًا ذلك ًا جهسسرة عيان البرهسسان, واتضسسح المعجسسزة ضسسحوة, فقسسامت نهسسار

سسساحر كيسسد صسسنعوا تعال: {إنما قال السحر, ولهذا وبطل الحق ووقع
حسسدثنا أبسسي حسسدثنا حسساتم أبسسي ابسسن أتى} وقسسال حيث الساحر يفلح ولِ

معسساذ ابسسن حسسدثنا خالسسد بسسن حمسساد حسسدثنا الشسسيباني موسسسى بن محمد
قال: قسسال البجلي الله عبد عن جندب عن الحسن عن الصائأغ أحسبه
فسساقتلوه الساحر يعني أخذتم وسلم: «إذا عليه الله صلى الله رسول

وجسسد» حيسسث بسسه يسسؤمن أتى} قسسال: لِ حيث الساحر يفلح {ولِ قرأ ثم
ًا الترمذي أصله روى وقد ًا. فلما موقوف ذلسسك السسسحرة عاين ومرفوع

علسسم علمسسوا ووجسسوهه وطرقسسه السسسحر بفنسسون خبرة وشاهدوه, ولهم
والحيل, وأنسسه السحر قبيل من ليس موسى فعله الذي هذا أن اليقين

فيكون, كن للشيء يقول الذي إلِ هذا على يقدر فيه, ولِ مرية لِ حق
ًا وقعوا ذلك فعند موسسسى رب العسسالمين بسسرب لله, وقالوا: آمنسسا سجد

النهسسار أول عميسسر: كسانوا بسسن وعبيسسد عبسساس ابسسن قسسال وهارون, ولهذا
كعسسب: كسسانوا بسسن محمسسد بررة. وقسسال شهداء النهار آخر سحرة, وفي

ًا, وقال ثمانين ًا, وقسسال سسسبعين بسسزة: كسسانوا أبسسي بسسن القاسسسم ألف ألفسس
ًا, وقال وثلثين السدي: بضعة عن رفيع بن العزيز عبد عن الثوري ألف

ًا, وقسسال عشسسر تسسسعة فرعون سحرة ثمامة: كان أبي بسسن محمسسد ألفسس
ًا, وقال عشر خمسة إسحاق: كانوا عشر اثني الحبار: كانوا كعب ألف

ًا. ألفسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
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علسسي بن محمد الحسين, حدثنا بن علي حاتم: حدثنا أبي ابن وقال  
النحسسوي يزيسسد عن أبيه عن واقد بن الحسين بن علي حمزة, حدثنا بن
رجلً, أصبحوا سبعين السحرة قال: كانت عباس ابن عن عكرمة عن

أبسسي, حسسدثنا حسساتم: حسسدثنا أبسسي ابسسن شسسهداء. قسسال سسسحرة, وأمسسسوا
الوزاعي: لمسسا قال: قال المبارك ابن بمكة, حدثنا واضح بن المسيب

ًا, رفعت السحرة خر إليهسسا, قسسال: وذكسسر نظسسروا حتى الجنة لهم سجد
عسسن سسسليمان بسسن اللسسه عبسسد بسسن إسماعيل سلم, حدثنا بن سعيد عن

ًا} السسسحرة قسسوله: {فسسألقي جبير بن سيعد عن الفطس سالم سسسجد
عكرمسسة قسسال سسسجودهم, وكسسذا فسسي وهم لهم تبنى منازلهم قال: رأوا

بسسسسسسسسسسسسسسسسزة. أبسسسسسسسسسسسسسسسسي بسسسسسسسسسسسسسسسسن والقاسسسسسسسسسسسسسسسسسم

َقاَل ُقْتْم **  ُقْه آَمن ْبَل َل َذَن َأْن َق ُقْكْم َءا ُقْه َل ّن ُقْم ِإ ُقْك ُقْر ِبي َك ِذي َل ّل ُقْم ا ُقْكسس ّلَم الّسسسْحَر َع
َعّن ّط َق ُقْ ُقْكْم َفل َي ِد ْي ُقْكْم َأ َل ُقْج َأْر ُقْكْم ِخلٍَف ّمسسْن َو ّن َب ّل ُقَْصسس ُقْذوِع ِفسسي َولِ ّنْخسسِل ُقْجسس ال
ُقْمّن َل ْع َت َل َنآَ َو ّي ّد َأ ًا َأَش َذاب َقَى َع ْب َأ ْا َو ُقْلو َقا ِثَرَك َلن *   ْؤ َلَى ّن َنسسا َمسسا َع َء ِمسسَن َجآَ
َناِت ّي َب ْل ِذي ا ّل َنا َوا َطَر ْقِض َف ّنَمسسا َقسساٍض َأنَت َمآَ َفا ْقِضسسي ِإ ِه َت ِذ َة َهـسس َيسسا ْلَح ا

َيآَ ْن ّد ّنآَ ال ِإ ّنا *   َنا آَم ّب ِفَر ِبَر ْغ َي َنا ِل َنا َل َيا َطا َنا َوَمآَ َخ َت ْه ْكَر ِه َأ ْيسس َل ِر ِمسسَن َع الّسسسْح
ُقْه ّلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس ْيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسٌر َوال َقسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسَى َخ ْب َأ  َو

ًا تعالى يقول   الحسسق ومكسسابرته وبغيه وعناده فرعون كفر عن مخبر
العظيمسسة, والَِيسسة البسساهرة المعجسسزة مسسن رأى مسسا رأى بالباطل, حيسسن

كل كلهم, وغلب الناس بحضرة آمنوا قد بهم استنصر قد الذين ورأى
جسساهه اسسستعمال إلسسى والبهسست, وعسسدل المكسسابرة فسسي الغلسسب, شسسرع

لسسه} أي وقسسال: {آمنتسسم وتوعسسدهم السحرة, فتهسسددهم في وسلطانه
فسسي علسسي وأفتنتم بذلك أمرتكم ما لكم} أي آذن أن {قبل صدقتموه

ً ذلك, وقال {إنه وكذب بهت أنه كلهم والخلق والسحرة هو يعلم قولِ
عسسن السسسحر أخسسذتم إنمسسا أنتسسم السسسحر} أي علمكسسم السسذي لكسسبيركم

قسسال لتظهسروه, كمسا رعيسستي وعلسى علسسي وإياه أنتم موسى, واتفقتم
لتخرجوا المدينة في مكرتموه لمكر هذا الخرى: {إن الِية في تعالى
فقسال: {لقطعسن يتهسددهم أخسذ تعلمسون}, ثسم فسسوف أهلهسا منهسا

النخسسل} أي جسسذوع فسسي ولصسسلبنكم خلف مسسن وأرجلكسسم أيسسديكم
أول عبساس: فكسان ابسن ولشسهرنكم, قسال مثلة, ولقتلنكم لجعلنكم
حسسسسسسسساتم. أبسسسسسسسسي ابسسسسسسسسن ذلسسسسسسسسك, رواه فعسسسسسسسسل مسسسسسسسسن

ًا أشسسد أينا {ولتعلمن وقوله   تقولسسون: إنسسي أنتسسم وأبقسسى} أي عسسذاب
الهسسدى, فسسسوف علسسى وقسسومه موسسسى مسسع وأنتم ضللة على وقومي
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بسسذلك عليهسسم صسسال فيسسه, فلمسسا ويبقسسى العسسذاب له يكون من تعلمون

نسسؤثرك لن و{قالوا وجل عز الله في أنفسهم عليهم وتوعدهم, هانت
مسسن لنسسا حصسسل مسسا علسسى نختسسارك لسسن البينسسات} أي من جاءنا ما على

ًا, ويحتمسسل يكون أن فطرنا} يحتمل واليقين, {والذي الهدى أن قسم
ًا يكون وخالقنسسا فاطرنسسا علسسى نختسسارك لِ البينات, يعنون على معطوف
المسسستحق الطيسسن, فهسسو مسسن خلقنسسا المبتسسدي العسسدم من أنشأنا الذي

شئت, ما فافعل قاض} أي أنت ما أنت, {فاقض لِ والخضوع للعبادة
لسك إنمسا السدنيا} أي الحيساة هسسذه تقضسسي يدك, {إنما إليه وصلت وما

القسسرار دار في رغبنا قد الزوال, ونحن دار وهي الدار هذه في تسلط
ًا الَِثام من منا كان ما خطايانا} أي لنا ليغفر بربنا آمنا {إنا ما خصوص

نسسبيه. ومعجسسزة تعسسالى اللسسه آيسسة بسسه لتعسسارض الحسر من عليه أكرهتنا
سسسفيان حماد, حدثنا بن نعيم أبي, حدثنا حاتم: حدثنا أبي ابن وقال  
تعسالى: قسوله فسي عباس ابن عن عكرمة عن سعيد أبي عن عيينة بن

ًا أربعيسسن فرعون السحر} قال: أخذ من عليه أكرهتنا {وما مسسن غلمسس
بالفرمسساء, وقسسال: علمسسوهم السسسحر يعلمسسوا أن إسسسرائأيل, فسسأمر بنسسي

ًا آمنسسوا الذين من عباس: فهم ابن الرض, قال في أحد يعلمه لِ تعليم
ومسسا خطايانسسا لنسسا ليغفسسر بربنسسا قسسالوا: {آمنسسا السسذين مسسن وهم بموسى
أسسسلم. بسسن زيسسد بسسن الرحمن عبد قال السحر} وكذا من عليه أكرهتنا

ًا أدوم {وأبقسسى} أي منك لنا خير وأبقى} أي خير وقوله: {والله ثوابسس
الله. وقال رحمه إسحاق ابن عن رواية ومنيتنا, وهو وعدتنا كنت مما

{وأبقسسى} أطيع إن منك لنا خير} أي {والله القرظي كعب بن محمد
ًا منك أي ًا. والظاهر إسحاق ابن عن نحوه عصي, وروي غن عذاب أيض
ه على صمم س الله لعنه س فرعون أن مسن لهسم رحمسة بهسم ذلك, وفعل

سسسحرة السسسلف: أصسسبحوا مسسن وغيسسره عبسساس ابسسن قسسال اللسسه, ولهسسذا
شسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسهداء. وأمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسوا

ُقْه ّن ِإ ْأِت َمن **  ُقْه َي ّب ًا َر ِرم ِإّن ُقْمْج ُقْه َف ّنسسَم َلسس َه َ َج ُقْت لِ ُقْمسسو َهسسا َي َ ِفي َيسسَى َولِ * َيْح
ِه َوَمن ِت ْأ ًا َي ْؤِمن ْد ُقْم ِلَحاِت َعِمَل َق ِئَك الّصا َلـسس ْو ُقْأ ُقْم َف ُقْهسس ُقْت َل ّدَرَجا َلسسَى السس ُقْع ْل * ا

ُقْت ّنا ْدٍن َج ِري َع َها ِمن َتْج ِت ُقْر َتْح َها ْن ِديَن ال ِل َها َخا ِلَك ِفي َذ ُقْء َو ّكسسَى َمن َجَزآ َتَز
لفرعسسون, السسسحرة بسسه وعسسظ ما تمام من هذا أن السياق من الظاهر

ثسسوابه فسسي السرمدي, ويرغبونه الدائأم وعذابه الله نقمة من يحذرونه
ًا} أي ربه يأت من المخلد, فقالوا: {إنه البدي يسسوم اللسسه يلقى مجرم

يحيسسى} كقسسوله: ولِ فيهسسا يمسسوت لِ جهنم له {فإن مجرم وهو القيامة
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كل نجزي كذلك عذابها من عنهم يخفف ولِ فيموتوا عليهم يقضى {لِ

لِ ثسسم الكسسبرى النسسار يصسسلى السسذي الشسسقى كفور} وقسسال: {ويتجنبهسسا
ربسسك علينا ليقض مالك يا تعالى: {ونادوا يحيى} وقال ولِ فيها يموت

إسسسماعيل, حنبسسل: حسسدثنا بسسن أحمسسد المسسام ماكثون} وقال إنكم قال
قال: قسسال الخدري سعيد أبي عن نضرة أبي عن يزيد بن سعيد أخبرنا
أهلهسسا, هسسم السسذين النسسار أهسسل وسلم: «أما عليه الله صلى الله رسول
بسسذنوبهم النسسار تصيبهم أناس يحيون, ولكن ولِ فيها يموتمون لِ فإنهم

ًا صسساروا إذا حتى إماتة فتميتهم بهسسم فجيسسء الشسسفاعة فسسي أذن فحمسس
أفيضسوا الجنسة أهسل الجنسة, فيقسال: يسا أنهار على ضبائأر, فبثوا ضبائأر

مسسن رجسسل السيل» فقال حميل في تكون الحبة نبات عليهم, فينبتون
بالباديسسة, وهكسسذا كسسان وسسسلم عليسسه الله صلى الله رسول القوم: كأن

المفضسسل, بسسن وبشر شعبة رواية من الصحيح كتابه في مسلم أخرجه
بسسسسسه. يزيسسسسسد بسسسسسن سسسسسسعيد سسسسسسلمة أبسسسسسي عسسسسسن كلهمسسسسسا

عبسد بسن الصسمد عبسد بن الوارث عبد عن حاتم: ذكر أبي ابن وقال  
أبي عن التيمي سليمان حيان, سمعت أبي, حدثنا قال: حدثنا الوارث
خطسسب وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسول أن سعيد أبي عن نضرة
ًا ربه يأت من {إنه الَِية هذه على فأتى يمسسوت لِ جهنسسم له فإن مجرم
السسذين أهلهسسا وسسسلم: «أمسسا عليه الله صلى النبي يحيى} قال ولِ فيها
فسسإن أهلها من ليسوا الذين يحيون, وأما ولِ فيها يموتون فل أهلها هم

الضسبائأر, فيسؤتى فيشسفعون, فتجعسل الشسفعاء يقوم ثم تمسهم النار
ًا بهم فسسي العشسسب ينبسست كمسسا الحيوان, فينبتون أو الحياة له يقال نهر

السسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسيل». حميسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسل
ًا يأته تعالى: {ومن وقوله   لقي ومن الصالحات} أي عمل قد مؤمن

{فأولئسسك وعمله بقوله ضميره صدق قد القلب مؤمن المعاد يوم ربه
العاليسسات, والغسسرف السسدرجات ذات الجنسسة العلسسى} أي السسدرجات لهم

عفسسان, أنبأنسسا أحمسسد: حسسدثنا المام الطيبات. قال الَِمنات, والمساكن
الصسسامت بن عبادة عن يسار بن عطاء عن أسلم بن زيد همام, حدثنا

كسسل بيسسن مسسا درجة مائأة قال: «الجنة وسلم عليه الله صلى النبي عن
درجسة, ومنهسا أعلهسا والرض, والفسسردوس السسماء بيسسن كما درجتين

فاسسسألوه اللسسه سسسألتهم فوقهسسا, فسسإذا الربعسسة, والعسسرش النهار تخرج
بسسه. همسسام عن هارون بن يزيد حديث من الترمذي الفردوس» ورواه

الدمشسسقي, الرحمسسن عبسسد بسسن سسسليمان حاتم: حدثنا أبي ابن وقال  
مائأة يقال: الجنة قال: كان أبيه عن مالك أبي بن يزيد بن خالد أخبرنا
السسسماء بيسسن كمسسا درجسستين كسسل درجسسة, بيسسن مائأة درجة كل في درجة
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الفضسسل له يرون أمير درجة كل والحلي, في الياقوت والرض, فيهن
كمسسا فسسوقهم مسسن ليسسرون عليين أهل الصحيحين: «إن والسؤدد, وفي

يسسا قسسالوا سسس بينهسسم مسسا لتفاضسسل السسسماء أفق في الغابر الكوكب ترون
رجسسال بيسسده نفسسسي والسسذي بلى س قال النبياء منازل الله: تلك رسول

وعمسسر بكسسر أبسسا السسسنن: وإن المرسسسلين» وفسسي وصسسدقوا بسسالله آمنوا
مسسن بسسدل إقامسسة, وهسسي عسسدن} أي وأنعمسسا. وقسسوله: {جنسسات لمنهسسم

مسساكثين فيهسا} أي خالسدين النهسسار تحتهسا من {تجري العلى الدرجات
ًا والخبسسث السسدنس مسسن نفسسسه طهسسر تزكسسى} أي من جزاء {وذلك أبد

به جاؤوا فيما المرسلين له. واتبع شريك لِ وحده الله والشرك, وعبد
وطلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسب. خيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسر مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسن

ْد َق َل َو َنآَ **  ْي ْوَح َلَى َأ ِر َأْن ُقْموَسَى ِإ ِدي َأْس َبا ِع ِرْب ِب ُقْهسسْم َفاْض ًا َل ِريقسس ِفسسي َط
ِر َبْح ْل ًا ا َبسسس ّ َي ُقْف لِ ًا َتَخسسا َ َدَركسس ُقْهْم َتْخَشسسَى َولِ َع َب ْت أ

َ َفسس ُقْن *   ْو َعسس ِه ِفْر ِد ُقْنسسو ُقْج ِب
ُقْهْم َي َغِش َيسسّم ّمسسَن َف ْل ُقْهْم َمسسا ا َي َأَضسسّل َغِشسس َو ُقْن *   ْو َعسس ُقْه ِفْر ْوَم َى َوَمسسا َقسس َد  َهسس

ًا تعالى يقول   أن فرعون أبى حين السلم عليه موسى أمر أنه مخبر
مسسن بهسسم الليسسل, ويسسذهب في بهم يسري أن إسرائأيل بني معه يرسل
السسسورة هسسذه غيسسر فسسي المقسسام هسسذا اللسسه بسسسط فرعون, وقد قبضة

وليسسس أصسسبحوا إسسسرائأيل ببنسسي خسسرج لمسسا موسى أن الكريمة, وذلك
ًا فرعون مجيب, فغضب ولِ داع لِ بمصر منهم ًا, وأرسسسل غضب شسسديد

ورساتيقه, بلدانه من الجند له يجمعون من حاشرين, أي المدائأن في
جمسسع لما لغائأظون}, ثم لنا قليلون, وإنهم لشرذمة هؤلِء يقول: {إن

مشسسرقين, أي فأتبعوهم طلبهم في جيشه, ساق له واستوسق جنده
مسسن كسسل نظسسر الجمعسسان} أي تسسراءى {فلمسسا الشسسمس طلسسوع عنسسد

إن كل قسسال لمسسدركون إنسسا موسسسى أصحاب {قال الَِخر إلى الفريقين
أمسامهم, البحسر إسسرائأيل ببنسي موسسى سسيهدين} ووقسف ربي معي

ًا لهسسم اضسسرب {أن إليه الله أوحى ذلك وراءهم, فعند وفرعون طريقسس
ًا} فضرب البحر في اللسسه, بسسإذن علي بعصاه, وقال: انفلق البحر يبس

العظيسسم, فأرسسسل الجبسسل العظيم, أي كالطود فرق كل فكان فانفلق
ًا صسسار حسستى فلفحتسسه البحسسر أرض على الريح الله الرض, كسسوجه يبسسس

ًا لهم قال: {فاضرب فلهذا ًا البحر في طريق ًا} أي تخسساف لِ يبس دركسس
قسسال قومسسك, ثسسم يغسسرق أن البحر من تخشى} يعني {ولِ فرعون من

{مسسا البحسسر اليسسم} أي مسسن فغشيهم بجنوده فرعون تعالى: {فأتبعهم
المسسر عنسسد يقسسال ومشسسهور, وهسسذا معسسروف هسسو السسذي غشسسيهم} أي
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مسسا فغشسساها أهسسوى تعالى: {والمؤتفكة قال المشهور, كما المعروف

الشسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساعر: غشسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسى} وقسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسال
         شسسسسعري وشسسسسعري النجسسسسم أبسسسسو أنسسسسا        

فسسي بهسسم فسسسلك فرعون تقدم مشهور. وكما وهو يعرف الذي أي  
يسسوم قسسومه يقسسدم الرشسساد, كسسذلك سبيل إلى هداهم وما فأضلهم اليم

.المسسسسسسورود السسسسسسورد وبئسسسسسسس النسسسسسسار فسسسسسسأوردهم القيامسسسسسسة

ِني َب َي ِئأيَل **  ْد ِإْسَرا ُقْكْم َق َنا ْي ُقْكْم ّمْن َأنَج ّو ُقْد ُقْكْم َعسس َنا ْد َعسس َوا ِنَب َو ِر َجسسا ّطسسو ال
ْيَمَن َنا ال ْل َنّز ُقْم َو ُقْك ْي َل ْلَمّن َع َى ا َو ْل ْا َوالّس ُقْلو ُقْك َبسساِت ِمن *   ّي ُقْكْم َمسسا َط َنسسا ْق َرَز

َ ْا َولِ ْو َغ ْط ِه َت َيِحّل ِفي ُقْكْم َف ْي َل ِبي َع ِلْل َوَمن َغَض ِه َيْح ْي َل ِبي َع ْد َغَض َى َفَق َو َهسس
ّنسسسي ِإ َو ّفسسساٌر *   َغ َعِمسسسَل َوآَمسسسَن َتسسساَب ّلَمسسسن َل ًا َو ِلَح َى ُقْثسسسّم َصسسسا َد َتسسس ْه  ا

الجسسسام, حيسسث ومننه العظام إسرائأيل بني على نعمه تعالى يذكر  
وإلى إليه ينظرون وهم منه أعينهم فرعون, وأقر عدوهم من أنجاهم

قسسال: أحسسد, كمسسا منهسسم ينسسج واحسسدة, لسسم صسسبيحة فسسي غرقوا قد جنده
يعقسسوب البخسساري: حسسدثنا تنظرون} وقسسال وأنتم فرعون آل {وأغرقنا

عسسن بشسسر أبسسو شسسعبة, حسسدثنا عبادة, حدثنا بن روح إبراهيم, حدثنا بن
اللسه صسلى اللسسه رسسسول قسسدم قال: لما عباس ابن عن جبير بن سعيد
فقسسالوا: عاشسسوراء, فسسسألهم تصسسوم اليهسسود المدينة, وجد وسلم عليه
فرعسسون, فقسسال: «نحسسن علسسى موسسسى فيه الله أظفر الذي اليوم هذا

ًا مسسسسلم فصسسسوموه» رواه بموسسسسى أولسسسى صسسسحيحه. فسسسي أيضسسس
إلسسى فرعسسون هلك بعسسد إسسسرائأيل وبنسسي موسى واعد تعالى إنه ثم  

فيسسه عليسسه, وسسسأل تعسسالى اللسسه كلمسسه الذي اليمن, وهو الطور جانب
إسسسرائأيل بنسسو عبسسد ذلسسك غضسسون هنالك, وفي التوراة الرؤية, وأعطاه

ًا, وأمسسا تعالى الله يقصه كما العجل تقسسدم فقسسد والسسسلوى المسسن قريب
تنسسزل كسسانت حلوى وغيرها, فالمن البقرة سورة في ذلك على الكلم
كسل مسن فيأخسذون عليهسم يسقط طائأر السماء, والسلوى من عليهم

ًا إلى الحاجة قدر ًا بهسسم ورحمسسة اللسسه مسسن الغد, لطفسس إليهسسم, وإحسسسان
فيحسسل فيسسه تطغوا ولِ رزقناكم ما طيبات من تعالى: {كلوا قال ولهذا

فسسي تطغسسوا رزقتكم, ولِ الذي الرزق هذا من كلوا غضبي} أي عليكم
عليكسسم {فيحل به أمرتكم ما حاجة, وتخالفوا غير من فتأخذوه رزقي

هسسوى} قسسال فقد غضبي عليه يحلل {ومن عليكم أغضب غضبي} أي
شسسقي. فقسسد عنهما: أي الله رضي عباس ابن عن طلحة أبي بن علي
ًا جهنسسم فسسي مانع: إن بن شفي وقال أعله, مسسن الكسسافر يرمسسى قصسسر
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ًا أربعين جهنم في فيهوي قسسوله الصلصسسال, وذلسسك يبلسسغ أن قبل خريف

حسساتم. أبسسي ابسسن هسسوى} وراه فقسسد غضسسبي عليسسه يحلسسل {ومسسن
ًا} أي وعمل وآمن تاب لمن لغفار وقوله: {وإني   تاب من كل صالح

عبسسد مسسن علسسى تعسسالى تاب أنه كان, حتى ذنب أي من عليه إلي, تبت
فيسسه كان عما رجع تعالى: {تاب} أي إسرائأيل. وقوله بني من العجل

بقلبسسه. نفسساق. وقسسوله: {وآمسسن} أي أو معصسسية أو شسسرك أو كفسسر من
ًا} أي {وعمل أبي بن علي اهتدى} قال بجوارحه. وقوله: {ثم صالح

{ثسسم جسسبير بسسن سسسعيد يشكك. وقسال لم ثم عباس: أي ابن عن طلحة
مجاهسسد عسسن نحسسوه وروي والجماعسسة السسسنة على استقام اهتدى} أي

لسسزم اهتسسدى} أي {ثسسم قتسسادة وقال السلف من واحد وغير والضحاك
أن علسسم اهتسسدى} أي {ثسسم الثسسوري سسسفيان وقال يموت حتى السلم

ًا, وثم لهذا مسسن كسسان الخبر, كقسسوله: {ثسسم على الخبر لترتيب ههنا ثواب
آمنواوعملواالصسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسالحات}. السسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسذين

.

َوَمسسآَ َلسسَك **  ْعَج ُقْموَسسسَى َقوِمسسَك َعسسن َأ َقسساَل َي ِء ُقْهسسْم *   ْول َلسسَى ُقْأ ِري َع َثسس َأ

ُقْت ْلسس َعِج ْيسسَك َو َل َتْرَضسسَى َرّب ِإ َقسساَل ِل ّنسسا *   ِإ ْد َف ّنسسا َقسس َت ْوَمسسَك َف ِدَك ِمسسن َق ْعسس َب
ُقْم ُقْه ّل َأَض ّي َو ِر َع الّساِم َفَرَجسس َلسسَى ُقْموَسسسَى *   ِه ِإ ْوِم َباَن َقسس ًا َغْضسس َقسساَل َأِسسسف

ِم ْو َق َلْم َي ُقْكْم َأ ْد ِع ُقْكْم َي ّب ًا َر ْعد ًا َو َطاَل َحَسن َف ُقْم َأ ُقْك ْي َل ُقْد َع ْهسس َع ْل ّتسسْم َأْم ا َأن َأَرد

ُقْكْم َيِحّل ْي َل ُقْكسسْم ّمسسن َغَضٌب َع ّب ُقْتْم ّر ْف َل َأْخ ِدي َفسس ْوِعسس ْا ّم ُقْلو َقسسا َنسسا َمسسآَ *   ْف َل َأْخ

َدَك ْوِع َنا َم ِك ْل ّنا ِبَم ِك َلـ َنآَ َو ْل ًا ُقْحّم ْوَزار ِة ّمن َأ َن ِم ِزي ْو َقسس ْل َها ا َنا ْف َذ َقسس ِلَك َف َذ َكسس َف
َقى ْل ّي َأ ِر َأْخَرَج الّسسساِم َفسس ُقْهسسْم *   ً َل ًا ِعْجل ُقْه َجَسسسد َواٌر ّلسس ْا ُقْخسس ُقْلو َقسسا َذآ َف َهـسس

ُقْكْم ُقْه َلـ ُقْه ِإ َلـ ِإ َنِسسسَي ُقْموَسسسَى َو َ َف َفل َأ ْوَن *   ّ َيسسَر ُقْع َألِ ِهسسْم َيْرِجسس ْي َل ً ِإ ْولِ َ َقسس َولِ
ُقْك ِلسسسسسسسسسسسسسسس ُقْهسسسسسسسسسسسسسسسْم َيْم ًا َل َ َضسسسسسسسسسسسسسسسّر ًا َولِ ْفعسسسسسسسسسسسسسسس  َن

{فأتوا فرعون هلك بعد إسرائأيل ببني السلم عليه موسى سار لما  
ًا لنا اجعل موسى يا قالوا لهم أصنام على يعكفون قوم على كمسسا إلهسس
مسسا وباطسسل فيسسه هم ما متبر هؤلِء إن تجهلون قوم إنكم قال آلهة لهم

ًا, فتمست أتبعهسا ليلسة, ثسم ثلثيسسن ربسه يعملسون} وواعسسده كانوا عشسسر
ً يصومها ليلة, أي أربعين ًا, وقد ليل بيان الفتون حديث في تقدم ونهار

ًا السلم عليه موسى ذلك, فسارع على الطور, واستخلف إلى مبادر
قومسسك عن أعجلك تعالى: {وما قال هارون, ولهذا أخاه إسرائأيل بني

ًا ينزلسون قسادمون أثسري} أي علسى أولِء هم قال موسى يا مسن قريبس
فإنسسا {قسسال رضسسا عنسسى لتزداد لترضى} أي رب إليك {وعجلت الطور

موسسى نسبيه تعالى السامري} أخبر وأضلهم بعدك من قومك فتنا قد
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السسذي العجسسل وعبسسادتهم إسسسرائأيل بنسسي فسسي الحدث من بعده كان بما

السسسسسسسسسسسسسسسسامري. ذلسسسسسسسسسسسسسسسك لهسسسسسسسسسسسسسسسم عملسسسسسسسسسسسسسسسه
ان أنه السرائأيلية الكتب وفي   ًا, وكتسب هسارون اسسمه ك ه أيضس الل

تعسسالى: قسسال كمسسا للتسسوراة المتضسسمنة اللواح المدة هذه في له تعالى
ً موعظسسة شسسيء كسل مسن اللواح في له {وكتبنا شسسيء لكسسل وتفصسيل
الفاسسسقين} أي دار سأريكم بأحسنها يأخذوا قومك وأمر بقوة فخذها

لمسسسسسري. المخسسسسسالفين طسسسسساعتي عسسسسسن الخسسسسسارجين عاقبسسسسسة
ًا} أي غضبان قومه إلى موسى وقوله: {فرجع   أخسسبره بعسسدما أسف

مسسن فيسسه هسسو فيمسسا عليهسسم, هسسو والحنق الغضب غاية في بذلك تعالى
شسسرف شسسريعتهم, وفيهسسا فيهسسا السستي التوراة بأمرهم, وتسلم الِعتناء

وحسسزم لسسب لسسه عاقسسل كسسل يعلم الله, ما غير عبدوا قد قوم لهم, وهم
إليهسسم قال: رجسسع وأذهانهم, ولهذا عقولهم وسخافة فيه هم ما بطلن
ًا, والسف غضبان ًا مجاهد: غضبان الغضب. وقال شدة أسف أي أسسسف

ًا, وقال ًا قتادة جزع ًا والسدي: أسف بعده من قومه صنع ما على حزين
ًا ربكسسم يعسسدكم ألسسم قوم يا {قال ًا} أي وعسسد علسسى وعسسدكم أمسسا حسسسن

مسسن شسساهدتم العاقبة, كمسسا وحسن والَِخرة الدنيا في خير كل لساني
اللسسه أيسسادي مسسن ذلسسك وغير عليه وإظهاركم عدوكم على إياكم نصرته

مسسا ونسسسيان اللسه وعسسدكم مسسا انتظسسار فسسي العهد} أي عليكم {أفطال
غضب عليكم يحل أن أردتم قدم, {أم من بالعهد وما نعمه من سلف
الول الكلم عسسن للضسسراب بسسل, وهسسي بمعنسسى ههنسسا ربكسسم} أم مسسن

أنه إلسى وعدول يحسل أن هسذا بصسنيعكم أردتسم يقسول: بسل الثساني, ك
فسسي إسسسرائأيل بنسسو أي موعدي, قالوا فأخلفتم ربكم من غضب عليكم
عسسن بملكنسسا} أي موعدك أخلفنا {ما وقرعهم موسى أنبهم ما جواب
عسسن البسسارد, يخسسبرونه بالعسسذر يعتسسذرون شسسرعوا واختيارنا, ثسسم قدرتنا

اسسستعاروه قسسد كسسانوا السسذي القبسسط حلي من بأيديهم كان عما تورعهم
عنسسسا. ألقيناهسسسا أي مصسسسر, فقسسسذفناها مسسسن خرجسسسوا حيسسسن منهسسسم

كسسان السسذي هو السلم عليه هارون أن الفتون حديث في تقدم وقد  
عسسن السسسدي روايسسة في نار, وهي فيها حفرة في الحلي بإلقاء أمرهم

فسسي كلسسه الحلسسي يجتمع أن هارون أراد عباس, إنما ابن عن مالك أبي
ًا الحفيرة, ويجعل تلك ًا, حتى حجر السلم, عليه موسى رجع إذا واحد
التي القبضة تلك عليها فألقى السامري ذلك جاء ثم يشاء ما فيه رأى

يسسستجيب أن اللسسه يدعو أن هارون من الرسول, وسأل أثر من أخذها
لسسه, فقسسال فسسأجيب يريد ما يعلم لِ وهو هارون له دعوته, فدعا في له

ً عجلً, فكسسان يكسسون أن الله ذلك: أسأل عند السامري خسسوار لسسه عجل
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ً صوت أي ًا, وإمهالِ ًا, ولهسسذا ومحنة استدراج قسسال: {فكسسذلك واختبسسار

ً لهسسسسم السسسسسامري, فسسسسأخرج ألقسسسسى ًا عجل خسسسسوار}. لسسسسه جسسسسسد
يزيد النجتري, حدثنا بن عبادة بن محمد حاتم: حدثنا أبي ابن وقال  

عباس ابن عن جبير بن سعيد عن سماك عن حماد هارون, أخبرنا بن
؟ تصسسنع لسسه: مسسا العجسسل, فقسسال ينحسست وهسسو بالسامري مر هارون أن

على سأل ما أعطه هارون: اللهم ينفع, فقال ولِ يضر ما فقال: أصنع
ان أسسسألك إنسسي السامري: اللهم هارون. وقال نفسه, ومضى في ما

رؤوسسسهم. ثسسم رفعسسوا خسسار له, وإذا سجدوا خار إذا فخار, فكان يخور
يضسسر. وقسسال ولِ ينفسسع مسسا وقسسال: أعمسسل حمسساد عن آخر وجه من رواه

افتتنسسوا السسذين منهسسم الّضسسلل فقسسالوا: أي ويمشسسي يخور كان السدي
ههنسسا نسسسيه فنسسسي} أي موسسسى وإلسسه إلهكسسم وعبدوه: {هذا بالعجل
قسسال عباس, وبسسه ابن عن الفتون حديث في تقدم يتطلبه, كذا وذهب

عبسساس: {فنسسسي}, أي ابسسن عسسن عكرمسسة عسسن سسسماك مجاهد, وقال
بن حكيم عن إسحاق بن محمد إلهكم, وقال هذا أن يذكركم أن نسي
وإلسسه إلهكسسم فقسسال: {هسسذا عبسساس ابسسن عسسن جسسبير بن سعيد عن جبير

ًا وأحبسسوه عليه موسى} قال: فعكفوا ًا يحبسسوا لسسم حبسس يعنسسي قسسط شسسيئ
يعنسسي السسسلم مسسن عليسسه كان ما ترك الله: {فنسي} أي مثله, يقول

ًا تعالى الله السامري. قال ًا عليهم رد ًا لهسسم وتقريع لفضسسيحتهم وبيانسس
ً إليهسسم لِيرجسسع أن يرون إليه: {أفل ذهبوا فيما عقولهم وسخافة قسسولِ

ًا لهم يملك ولِ ًا} أي ولِ ضر إذا يجيبهسسم لِ أنسسه يسسرون العجسسل, أفل نفع
ًا لهم يملك خاطبوه, {ولِ إذا ولِ سألوه ًا}, أي ولِ ضر دنيسساهم في نفع

كسسان مسسا واللسسه عنهمسسا: لِ اللسسه رضي عباس ابن أخراهم. قال في ولِ
صوت, له فيسمع فمه من دبره. فيخرج في الريح يدخل أن إلِ خواره

العجسل هسذا أن البصسري الحسسن عسن الفتسون حسديث فسي تقدم وقد
عسسن تورعسسوا أنهسسم الجهلسسة هسسؤلِء به اعتذر ما بهموت, وحاصل اسمه
وفعلسسوا الحقير عن العجل, فتورعوا وعبدوا عنهم فألقوها القبط زينة

أنسسه عمسسر بسسن الله عبد عن الصحيح الحديث في جاء الكبير, كما المر
الثسسوب, يعنسسي أصسساب إذا البعوض دم عن العراق أهل من رجل سأله

إلسى عنهمسا: انظسروا اللسه رضي عمر ابن فقال ؟ لِ أم فيه يصلي هل
يسسسألون الحسين, وهسسم يعني الله رسول بنت ابن العراق, قتلوا أهل

البعوضسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة. دم عسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسن
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ْد َق َل َو ُقْهسْم َقاَل **  ُقْن َل ُقْرو ُقْل ِمسسن َهسا ْبسس ِم َق ْو َقس ّنَمسا َي ُقْتسسْم ِإ ِتن ِه ُقْف ِإّن ِبس ُقْم َو ُقْكس ّب َر
ُقْن ِني الّرْحَمـ ُقْعو ِب ّت ْا َفا َو ُقْع ِطي َأ ِري َو ْا َأْمسس ُقْلو َقسسا ْبسسَرَح َلسسن *   ِه ّن ْيسس َل ِفيَن َع ِك َعسسا

ّتسسسسسسسسسسسسسسسسَى َع َح َنسسسسسسسسسسسسسسسسا َيْرِجسسسسسسسسسسسسسسسس ْي َل  ُقْموَسسسسسسسسسسسسسسسسسَى ِإ
عبادتهم عن لهم السلم عليه هارون نهي من كان عما تعالى يخبر  

السسذي الرحمسسن ربكسسم وإن لكسسم فتنسسة هسسذا إياهم, إنما وإخباره العجل
ًا, ذو فقدره شيء كل خلق يريسسد لمسسا الفعسسال المجيسسد العسسرش تقسسدير

أنهسساكم مسسا بسسه, واتركسسوا آمركسسم فيمسسا أمري} أي وأطيعوا {فاتبعوني
لِ موسسسى} أي إلينسسا يرجسسع حسستى عسساكفين عليسسه نبرح لن عنه, {قالوا

ذلسسك فسسي هسسارون فيه, وخسسالفوا موسى كلم نسمع حتى عبادته نترك
يقتلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسوه. أن وكسسسسسسسسسسسسسسسسسسسادوا وحسسسسسسسسسسسسسسسسسسساربوه

َقاَل ُقْن **  ُقْرو َه َعَك َما َي َن ْذ َم ُقْهْم ِإ َت ْي أ
َ ْا َر َو ّل ّ َض َألِ َعِن *   ِب ّت ْيَت َت َعَص َف ِري َأ * َأْم

ُقْأّم َقاَل َن ْب َ َيا ْذ لِ ُقْخ ْأ ِتي َت َي ِلْح َ ِب ْأِسسي َولِ ّنسي ِبَر ُقْت ِإ ُقْقسوَل َأن َخِشسسي ْقسسَت َت َفّر
ْيسسسسسسسسَن ِنسسسسسسسسَي َب ِئأيَل َب َلسسسسسسسسْم ِإْسسسسسسسسسَرآ ُقْقسسسسسسسسْب َو ِلي َتْر ْو  َقسسسسسسسس

مسا قومه, فرأى إلى رجع حين السلم عليه موسى عن تعالى يخبر  
ًا ذلك عند العظيم, فامتل المر من فيهم حدث قد كان ما وألقى غضب
قسسدمنا إليسسه, وقسسد يجسسره أخيه برأس اللهية, وأخذ اللواح من يده في
الخسسبر «ليسسس حسسديث هنسساك ذلسسك, وذكرنسسا بسط العراف سورة في

رأيتهسسم إذ منعسسك هسسارون, فقسسال: {مسسا أخسساه يلسسوم كالمعاينة» وشرع
{أفعصسسيت وقسسع مسسا أول المسسر بهسسذا فتخسسبرني تتبعسسن} أي ألِ ضسسلوا

قسسومي فسسي قسسوله: {اخلفنسسي إليك, وهو قدمت كنت فيما أمري} أي
بسذكر لسه أم} ترقسق ابسن يسا المفسدين} {قال سبيل تتبع ولِ وأصلح

الحنسسو فسسي وأبلسسغ أرق ههنسسا الم ذكسسر لبسسويه, لن شسسقيقه أنه مع الم
برأسسسي} الَِيسسة, ولِ بلحيسستي تأخسسذ لِ أم ابن قال: {يا والعطف, ولهذا

لسسم حيسسث عنسسه تسسأخره سسسبب فسسي موسسسى عند هارون من اعتذار هذا
الجسسسيم, قسسال: {إنسسي الخطسسب هسسذا مسسن كسسان بمسسا فيخسسبره يلحقسسه

وحسسدهم تركتهسسم لسسم لسسي بهسسذا, فتقسسول فسسأخبرك أتبعسسك خشيت} أن
حيسسث بسسه أمرتك ما راعيت وما قولي} أي ترقب {ولم بينهم وفرقت

ًا هسسارون عبسساس: وكسسان ابسسن فيهم, قسسال استخلفتك ًا هائأبسس لسسه. مطيعسس

َقسساَل ُقْبسسَك َفَمسسا **  ْط ّي َخ ِر َقسساَل َيَسسساِم ُقْت *   ُقْصسسْر ْا َلسسْم ِبَمسسا َب ُقْرو ُقْصسس ْب ِه َي ِبسس
ُقْت َبْض َق ْبَضًة َف ِر ّمْن َق َث ُقْسوِل َأ َها الّر ُقْت ْذ َب َن ِلَك َف َذ َكسس َلْت َو ّو ْفِسسسي ِلسسي َسسس * َن
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َهْب َقاَل ْذ ِإّن َفا ِة ِفي َلَك َف َيا ْلَح ُقْقسسوَل َأن ا َ َت ِإّن ِمَسسساَس لِ ًا َلسسَك َو ْوِعسسد َم
ُقْه ّلن َف َل ُقْظسسْر ُقْتْخ َلسسَى َوان ِهَك ِإ َلـسس ِذي ِإ ّلسس ْلسسَت ا ِه َظ ْيسس َل ًا َع ِكفسس ُقْه َعا ّنسس َق ُقْنَحّر ُقْثسسّم ّل

ُقْه ّن َف َننِس َيّم ِفي َل ْل ًا ا ّنَمآَ َنْسف ِإ ُقْم *   ُقْك ُقْه َلـ ُقْه ِإ ّل ِذي ال ّلسس َلـسسَه ل ا ّ ِإ َو ِإلِ َع ُقْهسس َوِسسس
ٍء ُقْكسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسّل ًا َشسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسْي ْلمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس  ِع

؟ صسنعت مسا علسسى حملك للسامري: ما السلم عليه موسى يقول  
عن إسحاق بن محمد قال ؟ فعلت ما فعلت حتى لك عرض الذي وما

قسسال: كسسان عبسساس ابسسن عسسن جسسبير بسسن سسسعيد جسسبير, عسسن بسسن حكيسسم
ً السامري البقسسر, وكسسان يعبدون قوم من باجرما, وكان اهل من رجل

إسسسرائأيل, بني مع الِسلم أظهر قد نفسه, وكان في البقر عبادة حب
مسسن كسسان أنه عباس ابن عن رواية ظفر, وفي بن موسى اسمه وكان

لسسم بمسسا بصسسرت {قسسال سسسامرا قريسسة مسسن قتسسادة: كسسان كرمان, وقال
قبضسسة {فقبضت فرعون لهلك جاء حين جبريل رأيت به} أي يبصروا

مسسن كثير عند المشهور هو فرسه, وهذا أثر من الرسول} أي أثر من
أكسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسثرهم. أو المفسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسرين

عبيد الحارث, أخبرني بن عمار بن محمد حاتم: حدثنا أبي ابن وقال  
عسسن عمسسارة بسسن أبي عن السدي عن إسرائأيل موسى, أخبرنا بن الله
فصسسعد نسسزل لمسسا السسسلم عليسسه جبريسسل قسسال: إن عنه الله رضي علي

النسساس, بيسسن من السامري به السماء, بصر إلى السلم عليه بموسى
عليهمسسا موسسسى جبريسسل الفسسرس, قسسال: وحمسسل أثر من قبضة فقبض
اللسسواح, اللسسه وكتسسب صسسعد السماء باب من دنا إذا حتى خلفه السلم

فتنسسوا قسسد قسسومه أن أخسسبره اللواح, فلما في القلم صرير يسمع وهو
فسسأحرقه, غريسسب. العجسسل فأخسسذ موسسسى قسسال: نسسزل بعسسده مسسن

تحسست الرسول} قسسال: مسسن أثر من قبضة مجاهد: {فقبضت وقال  
بسسأطراف الكسسف, والقبضسسة ملسسء جبريل, قال: والقبضسسة فرس حافر

علسسى يسده فسسي كسان مسسا ألقى السامري, أي مجاهد: نبذ الصابع, قال
ً إسرائأيل, فانسبك بني حلية ًا عجل فيسسه الريسسح حفيسسف خسسوار له جسد
علسسي يحيسسى, أخبرنسسا بن محمد حدثنا: حاتم أبي ابن خوراه. وقال فهو
أن عكرمسسة عمسسارة, حسسدثنا زريسسع, حسسدثنا بسسن يزيسسد المديني, حدثنا بن

هسذا أثسر مسن أخذت إن أنك روعه في الرسول, فألقي رأى السامري
قبضسسة فكسسان, فقبسسض كسسن له فقلت شيء في فألقيتها قبضة الفرس

موسسسى ذهسسب القبضسسة, فلمسسا علسسى أصسسابعه فيبست الرسول أثر من
لهم فرعون, فقال آل حلي استعاروا قد إسرائأيل بنو للميقات, وكان
فجمعسسوه, الحلسسي, فسساجمعوه هسسذا أجسسل مسسن أصسسابكم السامري: إنما

قسسذفت لسسو أنك روعه في فألقي السامري فذاب, فرآه عليه فأوقدوا
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كسسن وقسسال القبضسسة فيكسسون, فقسسذف كسسن فقلت هذه في القبضة هذه

ً فكان ًا عجل موسسسى} ولهسسذا وإلسسه إلهكم خوار, فقال: {هذا له جسد
نفسسسي} لسسي سولت {وكذلك ألقى من مع ألقيتها {فنبذتها} أي قال
أن الحيسساة فسي لسك فسسإن فساذهب {قسسال ذاك وأعجبهسا, إذا حسنته أي

ومسه أخذه لك يكن لم ما ومسست أخذت كما مساس} أي لِ تقول
تمسساس لِ مساس, أي لِ تقول أن الدنيا في فعقوبتك الرسول أثر من

ًا} أي لك {وإن يمسونك ولِ الناس تخلفسسه} {لسسن القيامسسة يوم موعد
مساس} قسسال: عقوبسسة لِ تقول {أن قتادة عنه. وقال لك محيد لِ أي

مسسسسسسسسسساس. لِ يقولسسسسسسسسسون اليسسسسسسسسسوم وبقايسسسسسسسسساهم لهسسسسسسسسسم
ًا لك وقوله: {وإن   نهيك: وأبو وقتادة الحسن تخلفه} قال لن موعد

ظلسست {السسذي معبودك إلهك} أي إلى عنه. وقوله: {وانظر تغيب لن
ًا} أي عليه {لنحرقنسسه} قسسال العجسسل يعنسسي عبسسادته علسسى أقمت عاكف

النسسار. علسسى وألقسساه بالمبارد والسدي: سحله عباس ابن عن الضحاك
ًا الذهب من العجل قتادة: استحال وقال ًا, فحرقه لحم بالنار, ثم ودم
ًا}. اليسسم فسي لننسسسفنه قسال: {ثسم البحر, ولهذا في رماده القى نسسسف
رجسساء, أنبأنسسا بسسن اللسه عبسسد أبسسي, حسسدثنا حسساتم: حسسدثنا أبسسي ابسسن وقال

عسسن الرحمسسن عبسسد وأبي عبد بن عمارة عن إسحاق أبي عن إسرائأيل
عمسسد ربسسه  إلسسى تعجسسل لمسسا موسسسى قسسال: إن عنسسه اللسسه رضسسي علسسي

صسسوره إسرائأيل, ثسسم بني نساء حلي من عليه قدر ما فجمع السامري
بهسا المبسارد, فسبرده عليه فوضع العجل إلى موسى عجلً, قال: فعمد

يعبسسد كسسان ممسسن المسساء ذلسسك من أحد يشرب نهر, فلم شط على وهو
قسسال: ؟ توبتنسسا لموسى: ما الذهب, فقالوا مثل وجهه اصفر إلِ العجل
ًا, وهكذا بعضكم يقتل سسسورة تفسسسير في تقدم السدي, وقد قال بعض

ذلسسسسسسك. بسسسسسسسط الفتسسسسسسون حسسسسسسديث فسسسسسسي البقسسسسسسرة, ثسسسسسسم
شسسيء كسسل وسسسع هسسو إلِ إله لِ الذي الله إلهكم تعالى: {إنما وقوله  

ًا} يقول إلهكسسم إلهكسسم, إنمسسا هذا السلم: ليس عليه موسى لهم علم
فقيسسر شسسيء كسسل له, فسسإن إلِ العبادة تنبغي هو, ولِ إلِ إله لِ الذي الله
ًا} نصسسب شيء كل له. وقوله: {وسع عبد إليه التمييسسز, أي علسسى علم
ًا}, و شيء بكل شيء, {أحاط بكل عالم هو شسسيء كل {أحصى علم

ًا}, فل إلِ ورقسسة مسسن تسسسقط ذرة}, {ومسسا مثقسسال عنسسه {يعسسزب عسسدد
كتسساب في إلِ يابس ولِ رطب الرض, ولِ ظلمات في حبة يعلمها, ولِ

مسسستقرها ويعلم رزقها الله على إلِ الرض في دابة من مبين}, {وما
ًا. كسسثيرة هسسذا فسسي مسسبين}, والَِيسسات كتسساب فسسي ومستودعها, كسسل جسسد
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ِلَك َذ َك ُقْقّص **  ْيَك َن َل ِء ِمْن َع َبآَ ْن ْد َما َأ َق َق َب ْد َس َق َناَك َو ْي َت ّنا ِمن آ ُقْد ًا ّل ْكر * ِذ
ْعَرَض ّمْن ُقْه َأ ْن ُقْه َع ّن ِإ ُقْل َف ْوَم َيْحِم ِة َيسس َياَمسس ِق ْل ًا ا ِديَن ِوْزر ِلسس ِه *  َخا َء ِفيسس َوَسسسآَ

ُقْهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسْم ْوَم َل ِة َيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس َياَمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس ِق ْل ً ا  ِحْمل
عليسسك قصصسسنا وسلم: كما عليه الله صلى محمد لنبيه تعالى يقول  
والمسسر الجليسسة علسسى وجنسسوده فرعسسون مسسع لسسه جسسرى وما موسى خبر

زيسسادة غيسسر مسسن وقعت كما الماضية الخبار عليك نقص الواقع, كذلك
ًا, وهسسو عنسسدنا من لدنا, اي من آتيناك وقد نقص, هذا ولِ القسسرآن ذكسسر

حكيسسم مسسن خلفه, تنزيل ولِ يديه بين من الباطل يأتيه لِ الذي العظيم
بمحمسسد ختمسسوا أن إلسسى بعثوا منذ النبياء من نبي يعط لم حميد, الذي

ًا وسلم عليه الله صلى مسسا لخسسبر أجمسسع منسسه, ولِ أكمسسل مثله, ولِ كتاب
منسسسه. النسسساس بيسسسن الفصسسسل كسسسائأن, وحكسسسم هسسسو مسسسا وخسسسبر سسسسبق

اتباعه عن وأعرض به كذب عنه} أي أعرض تعالى: {من قال ولهذا  
ًا ًا, وابتغى أمر سواء إلى ويهديه يضله الله غيره, فإن من الهدى وطلب

ًا} القيامسسة يسسوم يحمل فإنه عنه أعرض قال: {من الجحيم, ولهذا وزر
ًا أي موعسسده} فالنسسار الحزاب من به يكفر تعالى: {ومن قال كما إثم

الكتسساب أهسسل والعجسسم العسسرب مسسن القرآن بلغه من كل في عام وهذا
فهسسو القرآن بلغه من بلغ} فكل ومن به قال: {لنذركم وغيرهم, كما

وشسسقي عنه, ضل وأعرض خالفه ومن هدي اتبعه وداع, فمن له نذير
عنسسه أعسسرض قسسال: {مسسن القيامة, ولهسسذا يوم موعده والنار الدنيا في
ًا القيامة يوم يحمل فإنه ولِ عنسسه لهسسم محيسسد لِ فيسسه} أي خالسسدين وزر

حملهسسم. الحمسسل بئسسس حملً} أي القيامسسة يسسوم لهسسم {وسسساء انفكسساك

ْوَم َي ُقْخ **  َف ِر ِفي ُقْين ُقْر الّصو ُقْش َنْح ِرِميَن َو ُقْمْج ْل ٍذ ا ِئسس ْوِم ًا َي ُقْتوَن ُقْزْرقسس َف َتَخسسا َي   *
ُقْهْم َن ْي ُقْتْم ِإن َب ْث ِب ّ ّل ًا ِإلِ ُقْن َعْشر ّنْح ُقْم *   َلسس ْع ُقْلسسوَن ِبَمسسا َأ ُقْقو ْذ َي ُقْل ِإ ُقْقسسو ُقْهسسْم َي ُقْل َث َأْم

َقسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسًة ُقْتسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسْم ِإن َطِري ْث ِب ّ ّل ًا ِإلِ  َيْومسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
عسسن سسسئل وسسلم عليسسه الله صلى الله رسول أن الحديث في ثبت  

مسسن الصسسور حسسديث فسسي جسساء فيسسه». وقسسد ينفخ الصور, فقال: «قرن
السسسموات بقسسدر منسسه عظيسسم, السسدائأرة قسسرن أنسسه هريسسرة أبسسي روايسسة

«كيسسف الحسسديث فسسي وجسساء السسسلم عليه إسرافيل فيه والرض, ينفخ
يسسؤذن أن جبهتسسه, وانتظسسر وحنى القرن التقم قد القرن وصاحب أنعم

ونعم الله «قولوا: حسبنا قال ؟ نقول كيف الله رسول له» فقالوا: يا
ًا} يومئسسذ المجرميسسن توكلنا». وقوله: {ونحشر الله على الوكيل زرقسس
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{يتخسسافتون الهسسوال من فيه هم ما شدة من العيون زرق قيل: معناه
لبعسسض: إن بعضهم يقول بينهم, أي عباس: يتسارون ابن بينهم} قال

ًا إلِ لبثتم ً فيهسسا لبثكسسم كان الدنيا, لقد الدار في أي عشر عشسسرة قليل
حسسال في يقولون} أي بما أعلم تعالى: {نحن الله نحوها, قال أو أيام

{إن فيهم الكامل العاقل طريقة} أي أمثلهم يقول {إذ بينهم تناجيهم
ًا} أي إلِ لبثتم المعسساد, لن يسسوم أنفسسسهم فسسي السسدنيا مسسدة لقصسسر يوم
وساعاتها, كأنها وأيامها لياليها وتعاقبت أوقاتها تكررت وإن كلها الدنيا
القيامسسة, يسسوم السسدنيا الحيسساة مدة الكافرون يستقصر واحد, ولهذا يوم

المسسدة, ولهسسذا لقصسسر عليهسسم الحجسسة قيام درء ذلك في غرضهم وكان
ساعة غير لبثوا ما المجرمون يقسم الساعة تقوم تعالى: {ويوم قال

ما نعمركم لم تعالى: {أو تعملون} وقال لِ كنتم ولكنكم س قوله إلى س
لبثتسسم تعسسالى: {كسسم النذير} الَِية, وقسسال وجاءكم تذكر من فيه يتذكر

ًا لبثنا * قالوا سنين عدد الرض في * العادين فاسأل يوم بعض أو يوم
ً إلِ لبثتم إن قال فيهسسا لبثكسسم كان إنما تعلمون} أي كنتم أنكم لو قليل

تصسسرفتم الفسساني, ولكسسن علسسى البسساقي لَِثرتسسم تعلمسسون كنتم قليلً, لو
البسساقي. السسدائأم علسسى الفسساني الحاضسسر التصسسرف, قسسدمتم فاسسسأتم

َنَك ُقْلو َأ َيْس َو َباِل َعِن **  ْلِج ُقْقسسْل ا َها َف ُقْف ّبسسي َينِسسس ًا َر َها َنْسسسف ُقْر َذ َيسس َف ًا *   َقاعسس
ًا ْفَصف ّ َص َى *  لِ َهسسا َتَر ًا ِفي َوجسس ًا َول ِع ٍذ َأْمتسس ِئسس ْوَم َي ُقْعسسوَن *   ِب ّت ّداِعَي َي َ السس لِ
َوَج ُقْه ِعسسس َعِت َلسسس ُقْت َوَخَشسسس َوا َ ِللّرْحَمـسسسِن الْصسسس ُقْع َفل ّ َتْسسسسَم ًا ِإلِ  َهْمسسسس

أو القيامة يوم تبقى هل الجبال} أي عن تعالى: {ويسألونك يقول  
ًا} أي ربي ينسفها {فقل ؟ تزول ويمحقهسسا أماكنهسسا عسسن يسسذهبها نسسسف

ًا ويسيرها ًا الرض {فيسسذرها} أي تسيير ًا} أي {قاعسس ًا صفصسسف بسسساط
ًا, والقساع لمعنسسى تأكيسد الرض, والصفصسسف مسن المسستوي هسو واحد

ًا الَِخر كان وإن أولى فيه, والول نبات لِ الذي ذلك, وقيل ًا مراد أيض
ًا فيهسسا تسسرى قسسال: {لِ باللزم, ولهسسذا ًا} أي ولِ عوجسس فسسي تسسرى لِ أمتسس

ًا يومئذ الرض ًا ولِ رابية ولِ وادي ًا مكان ًا, كسسذا ولِ منخفضسس قسسال مرتفعسس
وغير وقتادة والضحاك البصري والحسن ومجاهد وعكرمة عباس ابن

يسسرون يسسوم لسسه} أي عسسوج لِ الداعي يتبعون {يومئذ السلف من واحد
أمسسروا حيثما الداعي إلى مسارعين يستجيبون والهوال الحوال هذه

لِ حيسسث ولكسسن لهسسم أنفسسع لكسسان السسدنيا فسسي هسسذا كسسان إليه, ولو بادروا
يأتوننسسا} وقسسال: يسسوم وأبصسسر بهسسم تعسسالى: {أسسسمع قسسال ينفعهم, كما
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اللسسه القرظسسي: يحشسسر كعسسب بسسن محمد الداع} وقال إلى {مهطعين

النجسوم, السسماء, وتتنساثر ظلمسة, ويطسوي فسي القيامسة يسوم النساس
يؤمسسونه, الصسسوت الناس مناد, فيتبع والقمر, وينادي الشمس وتذهب

عسسوج قتسسادة: لِ له} وقال عوج لِ الداعي يتبعون قوله: {يومئذ فذلك
عنسسه. عسسوج لِ أي لسسه عسسوج صسسالح: لِ أبسسو عنسسه. وقسسال يميلسسون لسسه, لِ

عبساس: سسكنت, ابسن للرحمن} قسال الصوات وقوله: {وخشعت  
ًا} قال إلِ تسمع {فل السدي قال وكذا ابسسن عسسن جبير بن سعيد همس

والضسسحاك ومجاهسسد عكرمسسة قسسال القسسدام, وكسسذا وطسسء عباس: يعني
طلحسسة أبسسي بن علي وغيرهم. وقال زيد وابن وقتادة أنس بن والربيع

ًا} الصوت إلِ تسمع {فل عباس ابن عن عن رواية الخفي, وهو همس
ًا} إلِ تسسسمع {فل جسسبير بسسن سسسعيد والضسسحاك. وقسسال عكرمسسة همسسس
القسسولين, وهسسو كل سسسعيد جمسسع القسسدام, فقسسد ووطسسء وسره الحديث

المحشسسر, وهسو إلسسى النساس سسعي فالمراد القدام وطء محتمل, أما
حسسال فسسي يكسسون فقد الخفي الكلم وخضوع, وأما سكون في مشيهم

فمنهسسم بسسإذنه إلِ نفسسس تكلسسم لِ يأت تعالى: {يوم قال حال, فقد دون
وسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسعيد}. شسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسقي

ٍذ ِئ ْوَم َي  ** ّ ُقْع لِ َف ُقْة َتن َع َفا ّ الّش ِذَن َمْن ِإلِ ُقْه َأ ُقْن َل ُقْه َوَرِضَي الّرْحَمـ ً َلسس ْولِ * َقسس
ُقْم َل ْع ْيَن َما َي ِهْم َب ِدي ْي ُقْهْم َوَما َأ َف ْل َ َخ ُقْطوَن َولِ ِه ُقْيِحي ًا ِب ْلم َنِت ِع َع َو ُقْه *   ُقْجو ُقْو ْل ا

ْلَحّي ِم ِل ّيو َق ْل ْد ا َق ًا َحَمَل َمْن َخاَب َو ْلم َوَمن ُقْظ ْعَمْل *   ِلَحاِت ِمَن َي الّصسسا
َو ُقْهسسسسسسسسس ْؤِمٌن َو َ ُقْمسسسسسسسسس ُقْف َفل ًا َيَخسسسسسسسسسا ْلمسسسسسسسسس َ ُقْظ ًا َولِ  َهْضسسسسسسسسسم

عنده الشفاعة} أي تنفع {لِ القيامة يوم تعالى: {يومئذ} أي يقول  
يشسسفع الذي ذا قولَِ} كقوله: {من له ورضي الرحمن له أذن من {إلِ

تغنسسي لِ السسسموات فسسي ملسسك مسسن بسسإذنه}, وقسسوله: {وكسسم إلِ عنسسده
ًا شفاعتهم ويرضسسى}, وقسسال: يشسساء لمن الله يأذن أن بعد من إلِ شيئ

مشسسفقون}. وقسسال: خشسسيته مسسن وهسسم ارتضى لمن إلِ يشفعون {ولِ
السسروح يقسسوم له}, وقال: {يسسوم أذن لمن إلِ عنده الشفاعة تنفع {ولِ

ًا والملئأكة ًا}. وفي وقال الرحمن له أذن من إلِ يتكلمون لِ صف صواب
وهسسو وسسسلم عليسسه الله صلى الله رسول عن وجه غير من الصحيحين

تحسست «آتسسي قسسال أنه وجل عز الله على الخلئأق آدم, وأكرم ولد سيد
ًا, ويفتسسح للسسه العسسرش, وأخسسر الَِن, أحصسسيها لِ بمحامسسد علسسي سسساجد

وقسسل رأسسسك ارفسسع محمسسد يقسسول: يسسا يسسدعني, ثسسم أن شاء ما فيدعني
ًا, فأدخلهم لي فيحد س تشفع تسمع, واشفع أعود» فسسذكر ثم الجنة حد
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النبيسساء. وفسسي سسسائأر وعلسسى عليسسه وسسسلمه اللسسه مرات, صلوات أربع

ًا الحديث مثقسسال قلبه في كان من النار من أخرجوا تعالى «يقول أيض
ًا إيمان, فيخرجون من حبة ًا, ثم خلق مسسن النسسار من أخرجوا يقول كثير
فسسي كسسان مسسن النار من إيمان, أخرجوا من مثقال نصف قلبه في كان
إيمان» من ذرة مثقال أدنى أدنى قلبه في كان ذرة, من يزن ما قلبه

الحسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسديث.
ًا يحيط خلفهم} أي وما أيديهم بين ما وقوله: {يعلم   بسسالخلئأق علم

ًا} كقوله: {ولِ به يحيطون {ولِ كلهم علمسسه من بشيء يحيطون علم
عبسساس ابن القيوم} قال للحي الوجوه شاء}. وقوله: {وعنت بما إلِ

لِ الذي الحي لجبارها الخلئأق واستسلمت وذلت واحد: خضعت وغير
ويحفظسسه, يسسدبره شيء كل على ينام, وهوقيم لِ الذي يموت, القيوم

بسسه. إلِ لسسه قسسوام لِ إليسسه فقيسسر شيء كل نفسه, الذي في الكامل فهو
ًا} أي حمسسل مسسن خسساب وقسسوله: {وقسسد اللسه القيامسسة, فسسإن يسسوم ظلمسس

احبه إلى حق كل سيؤدي الشساة مسن الجمساء للشساة يقتسص حستى ص
لِ وجللسسي وجسسل: وعزتسسي عسسز اللسسه «يقسسول الحسسديث القرنسساء, وفسسي

الظلم والظلم, فإن «إياكم الصحيح ظالم» وفي ظلم اليوم يجاوزني
مشرك, به وهو الله لقي من الخيبة كل القيامة, والخيبة يوم ظلمات

يعمل عظيم». وقوله: {ومن لظلم الشرك يقول: إن تعالى الله فإن
ًا يخسساف فل مسسؤمن وهسسو الصسسالحات مسسن ًا} لمسسا ولِ ظلمسس ذكسسر هضسسم

ولِ يظلمسسون لِ أنهم وحكمهم, وهو بالمتقين ووعيدهم, ثنى الظالمين
ابسسن حسسسناتهم, قسساله من ينقص ولِ سيئاتهم في يزاد لِ يهضمون, أي

واحسسد, فسسالظلم وغيسسر وقتسسادة والحسسسن والضسسحاك ومجاهسسد عبسساس
النقسسسص. غيسسسره, والهضسسسم ذنسسسب عليسسسه يحمسسسل بسسسأن الزيسسسادة

ِلَك َذ َك َو ُقْه **  َنا ْل ًا َأنَز ًا ُقْقْرآن ّي ِب َنا َعَر ْف ِه َوَصّر ِد ِمَن ِفي َوِعي ْل ُقْهْم ا ّل َع ُقْقوَن َل ّت ْو َي َأ

ُقْث ِد ُقْهْم ُقْيْح ًا َل ْكر َلَى ِذ َعا َت َف ُقْه *   ّل ُقْك ال ِل ْلَم ّق ا ْلَحسس َ ا ْعَجسسْل َولِ ُقْقْرآِن َت ْل ِمسسن ِبسسا
ْبِل ْقَضَى َإن َق ْيَك ُقْي َل ُقْه ِإ ُقْي ُقْقل َوْح ِني ّرّب َو ْد ًا ِز ْلمسس تعسسالى: ولمسسا يقسسول   ِع
ًا والشر بالخير والجزاء المعاد يوم كان القسسرآن محالسسة, أنزلنسسا لِ واقع

ًا ًا بشسسير عسسي, ولِ فيسسه لبسسس لِ فصسسيح مسسبين عربسسي بلسسسان ونسسذير
والمحسسارم المآَثم يتركون يتقون} أي لعلهم الوعيد من فيه {وصرفنا

ًا} وهو لهم يحدث {أو والفواحش القربسسات وفعسسل الطاعسسة إيجاد ذكر
هسسو السسذي الحسسق الملسسك وتقدس تنزه الحق} أي الملك الله {فتعالى

حسسق والنسسار حسسق حسسق, والجنسسة ورسسسله حق حق, ووعيده ووعده حق
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ًا يعذب لِ أن تعالى حق, وعدله منه شيء وكل وبعثسسة النذار قبل أحد

شسسبهة. ولِ حجسسة لحسسد يبقسسى لئل خلقسسه إلسسى الرسسسل, والعسسذار
وحيه}, كقوله إليك يقضى أن قبل من يالقرآن تعجل وقوله: {ولِ  

به لتعجل لسانك به تحرك {لِ القيامة بيوم أقسم لِ سورة في تعالى
بيسسانه} علينسسا إن * ثم قرآنه فاتبع قرأناه * فإذا وقرآنه جمعه علينا إن

عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول أن عبسساس ابسسن عن الصحيح في وثبت
لسانه, فأنزل به يحرك مما شدة, فكان الوحي من يعالج وسلم, كان

ان السسلم عليسه أنه يعني الَِية هذه الله بسالوحي, جبريسل جساءه إذا ك
القسسرآن, حفسسظ علسسى حرصسسه شدة من معه قالها آية جبريل قال كلما

يشسسق لئل حقسسه فسسي والخسسف السسسهل هسسو ما إلى تعالى الله فأرشده
وقرآنسسه} جمعسه علينسسا إن به لتعجل لسانك به تحرك عليه, فقال: {لِ

تنسسسى أن غيسسر مسسن النسساس علسسى تقرأه صدرك, ثم في نجمعه أن أي
ًا منه هسذه فسسي بيانه} وقسال علينا إن ثم قرآنه فاتبع قرأناه {فإذا شيئ

بسسل وحيسسه} أي إليسسك يقضسسى أن قبسسل مسسن بسسالقرآن تعجسسل {ولِ الَِيسسة
رب {وقسسل بعسسده فسساقرأه عليسسك قراءتسسه مسسن الملك فرغ أنصت, فإذا

ًا} أي زدني ًا, قال منك زدني علم يسسزل ولسسم الله رحمه عيينة ابن علم
جسساء وجل, ولهسسذا عز الله توفاه حتى زيادة في وسلم عليه الله صلى

أكسسثر الوحي كان رسوله, حتى على الوحي تابع الله «إن الحديث في
ماجه: ابن وسلم» وقال عليه الله صلى الله رسول توفي يوم كان ما

بسن موسسى عسن نميسر بسن الله عبد شيبة, حدثنا أبي بن بكر أبو حدثنا
قال: كسسان عنه الله رضي هريرة أبي ثابت, عن بن محمد عبيدة, عن

علمتنسسي, بمسسا انفعنسسي «اللهم يقول وسلم عليه الله صلى الله رسول
ًا, والحمسسد ينفعنسسي, وزدنسسي مسسا وعلمني حسسال». كسسل علسسى اللسسه علمسس
نميربسسه. وقسسال: بسسن اللسسه عبسسد كريب, عسسن أبي عن الترمذي وأخرجه

الفلس, عسسن علسسي بسسن عمرو عن البزار الوجه, ورواه هذا من غريب
من بالله «وأعوذ آخره في به, وزاد عبيدة بن موسى عاصم, عن أبي

النسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسار». أهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسل حسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسال

ْد َق َل َو َنآَ **  ْد ِه َلَى َع َدَم ِإ ُقْل ِمن َءا ْب َنِسَي َق َلْم َف ْد َو ُقْه َنِج ًا َل ْذ َعْزم ِإ َو َنا *   ْل ُقْق
ِة َك ِئأ َ ْلَمل ْا ِل ُقْدو ُقْج َدَم اْس َ ْا لِ َو ُقْد ّ َفَسَج ِليَس ِإلِ ْب َبَى ِإ َنا َأ ْل ُقْق َف ُقْم *   َد َذا ِإّن َيسسآَ َهـسس

ّو ُقْد ْوِجَك ّلَك َع ِلَز َ َو ُقْكَما َفل ّن ِرَج ِة ِمَن ُقْيْخ ّن ْلَج َقَى ا َتْش ِإّن َف ّ َلَك *   َع َألِ ُقْجو َت
َها َ ِفي َى َولِ ْعَر ّنسسَك َت َأ َو   * َ ُقْأ لِ ْظَمسس َهسسا َت َ ِفي َوَس َتْضسسَحَى َولِ َوْسسس َف ِه *   ْيسس َل ِإ

ُقْن َطا ْي ُقْم َقاَل الّش َد ّلسسَك َهسسْل َيسسآَ ُقْد َلسسَى َأ ِة َع ِد َشسسَجَر ْلسس ُقْخ ْل ْلسسٍك ا ُقْم ّ َو َلسسَى لِ ْب * َي
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َ َكل َأ َها َف ْن َدْت ِم َب ُقْهَما َف ُقْهَما َل ُقْت َءا ْو َقسسا َسسس َطِف َفاِن َو ِهَمسسا َيْخِصسس ْي َل َوَرِق ِمسسن َع
ِة ّن ْلَج َعَصَى ا ُقْم َو َد ُقْه َءا ّب َى َر َو َغ ُقْثسسّم َف ُقْه *   َبسسا َت ُقْه اْج ّبسس َتسساَب َر ِه َف ْيسس َل َى َع َد َهسس  َو

محمسسد, بن أسباط سنان, حدثنا بن أحمد حاتم: حدثنا أبي ابن قال  
سسسمي قسسال: إنمسسا عبسساس ابن جبير, عن بن سعيد عن العمش حدثنا

عنسسه. طلحسسة أبسسي بسسن علسسي رواه فنسي, وكسسذا إليه عهد لنه النسان
اسسسجدوا للملئأكسسة قلنسسا والحسسسن: تسسرك. وقسسوله: {وإذا مجاهد وقال

ممن كثير على به فضله وما آدم, وتكريمه تشريف تعالى لَِدم} يذكر
البقسسرة سسسورة فسسي القصسسة هسسذه علسسى الكلم تقدم تفضيلً, وقد خلق
{ص} سسسورة آخسسر فسسي والكهف, وسيأتي الحجر وفي العراف وفي

ًا لسسه بالسسسجود الملئأكسسة وأمسسره آدم خلسسق فيهسسا تعسسالى يسسذكر تشسسريف
ًا, ويبين ًا, ولهسسذا ولبيهسسم آدم لبنسسي إبليسسس عسسداوة وتكريم قسسال قسسديم

إن آدم يا {فقلنا واستكبر امتنع أبى} أي إبليس إلِ تعالى: {فسجدوا
مسسن يخرجنكما {فل السلم عليهما حواء ولزوجك} يعني لك عدو هذا

وتعنسسى فتتعسسب منهسسا إخراجسسك في تسعى أن إياك فتشقى} أي الجنة
كلفسسة بل هنيسسء رغيسسد عيسسش في ههنا رزقك, فإنك طلب في وتشقى

الجسسوع بيسسن قسسرن تعرى} إنمسسا ولِ فيها تجوع لِ أن لك {إن مشقة ولِ
تظمسسؤ لِ الظاهر, {وأنك ذل الباطن, والعري ذل الجوع والعري, لن

ًا تضحى} وهسسذان ولِ فيها وهسسو البسساطن حسسر متقسسابلن, فالظمسسأ أيضسس
الظسسسسسسسسسسسسساهر. حسسسسسسسسسسسسسر العطسسسسسسسسسسسسسش, والضسسسسسسسسسسسسسحى

شجرة على أدلك هل آدم يا قال الشيطان إليه وقوله: {فوسوس  
لكما إني {وقاسمهما بغرور دلِهما أنه تقدم يبلى} قد لِ وملك الخلد
أن وزوجسسه آدم إلسسى عهسسد تعسسالى اللسسه أن تقسسدم الناصحين} وقد لمن
يزل الجنة, فلم في المعينة الشجرة هذه يقربا ولِ الثمار كل من يأكل
أكسسل مسسن السستي الخلد, يعنسسي شجرة وكانت منها أكل حتى إبليس بهما
الخلسسد, فقسسال شسسجرة ذكر الحديث في جاء مكثه, وقد ودام خلد منها
هريسسرة أبا الضحاك, سمعت أبي عن شعبة الطيالسي: حدثنا داود أبو

شسسجرة الجنسسة فسسي قسسال: «إن وسلم عليه الله صلى النبي عن يحدث
الخلسسد» شسسجرة يقطعهسسا, وهسسي مسسا عسسام مائأة ظلها في الراكب يسير
.أحمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسد المسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسام ورواه

حاتم: حدثنا أبي ابن سوآتهما} قال لهما فبدت منها وقوله: {فأكل  
أبي بن سعيد عن عاصم بن علي إشكاب, حدثنا بن الحسين بن علي

رسسسول قسسال: قسسال كعب بن أبي الحسن, عن قتادة, عن عروبة, عن
ً آدم خلق الله وسلم: «إن عليه الله صلى الله ً رجل شسسعر كثير طوالِ

لباسسسه, عنسسه سسسقط الشسسجرة ذاق سسسحوق, فلمسسا نخلسسة الرأس, كأنه
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الجنسسة, فسسي يشسستد جعل عورته إلى نظر عورته, فلما منه بدا ما فأول

تفر, فلمسا مني آدم الرحمن: يا فنازعها, فناداه شجرة شعره فأخذت
تبسست إن اسسستحياء, أرأيسست لِ, ولكسسن رب قسسال: يسسا الرحمن كلم سمع

مسسن آدم قوله: {فتلقى قال: نعم» فذلك الجنة؟ إلى أعائأدي ورجعت
كعب, فلم بن وأبي الحسن بين منقطع عليه} وهذا فتاب كلمات ربه

ًا. نظسسسسسسسسر رفعسسسسسسسسه منسسسسسسسسه, وفسسسسسسسسي يسسسسسسسسسمعه أيضسسسسسسسس
مجاهسسد: الجنسسة} قسسال ورق مسسن عليهمسسا يخصفان وقوله: {وطفقا  

حسساتم: أبسسي ابن والسدي. وقال قتادة قال الثوب, وكذا كهيئة يرقعان
المنهسسال, ليلسسى, عسسن أبي ابن عن سفيان عون, حدثنا بن جعفر حدثنا

ورق من عليهما يخصفان {وطفقا عباس ابن جبير, عن بن سعيد عن
سسسوآتهما. وقسسوله: علسسى فيجعلنسسه السستين ورق الجنة} قسسال: ينزعسسان

وهسسدى} قسسال عليسسه فتسساب ربسسه اجتبسساه * ثسسم فغوى ربه آدم {وعصى
كسسثير, أبسسي بسسن يحسسي عن النجار بن أيوب قتيبة, حدثنا البخاري: حدثنا

قال: وسلم عليه الله صلى النبي هريرة, عن أبي سلمة, عن أبي عن
الجنسسة مسسن النسساس أخرجسست السسذي لسسه: أنسست آدم, فقال موسى «حاج
اللسسه اصسسطفاك السسذي موسسسى, أنسست آدم: يسسا قسسال وأشسسقيتهم؟ بذنبك

أو يخلقني أن قبل علي الله كتبه أمر على وبكلمه, أتلومني برسالِته
عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول قال س يخلقني؟ أن قبل علّي الله قدره
الصسسحيحين فسسي طسسرق لسسه الحسسديث موسى», وهذا آدم فحج س وسلم

المسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسانيد. مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسن وغيرهمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا
وهب, ابن العلى, أخبرنا عبد بن يونس حاتم: حدثنا أبي ابن وقال  

هرمسسز بن يزيد ذئأاب, عن أبي بن الحارث عن عياض بن أنس أخبرني
وسلم: عليه الله صلى الله رسول يقول: قال هريرة أبا قال: سمعت

موسسسى: أنسست موسى, قسسال آدم ربهما, فحج عند وموسى آدم «احتج
ملئأكتسسه, لسسك روحسسه, وأسسسجد مسسن فيسسك ونفسسخ, بيده الله خلقك الذي

آدم: بخطيئتك, قال الرض إلى الناس أهبطت جنته, ثم في وأسكنك
اللسسواح وكلمسسه, وأعطسساك برسسسالته اللسسه اصطفاك الذي موسى أنت
ًا, فبكم شيء, وقربك كل تبيان فيها قبل التوراة كتب الله وجدت نجي
ًا, قسسال موسى: بسسأربعين قال أخلق؟ أن فيهسسا وجسسدت آدم: فهسسل عامسس

عملسست أن علسسى قال: نعسسم, قسسال: أفتلسسومني فغوى؟ ربه آدم وعصى
ً قسسال سسسنة؟ بسسأربعين يخلقنسسي أن قبسسل أعمله أن علي الله كتب عمل

الحسسارث: موسى», قال آدم فحج س وسلم عليه الله صلى الله رسول
صسسلى النسسبي عن هريرة أبي عن بذلك هرمز بن الرحمن عبد وحدثني

وسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسلم. عليسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه اللسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه
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َقاَل َطا **  ِب ْه َها ا ْن ًا ِم ُقْكْم َجِميع ُقْض ْع ْعٍض َب َب ّو ِل ُقْد ِإّما َع ُقْكم َف ّن َي ِت أ
ْ ّنسسي َي ًدى ّم ُقْهسس

َع َفَمِن َب ّت َي ا َدا َ ُقْه َ َيِضّل َفل َقَى َولِ َوَمْن َيْش ْعَرَض *   ِري َعن َأ ْك ِإّن ِذ ُقْه َف َل
ِعيَشًة ًا َم ُقْه َضنك ُقْر ُقْش َنْح ْوَم َو ِة َي ْلِقياَم ْعَمسسَى ا َقسساَل َأ ِنَي ِلسسَم َرّب *   َت َحَشسسْر
ْعَمَى ْد َأ َق ُقْت َو ًا ُقْكن َقاَل َبِصير ِلَك *   َذ ْتَك َك َت َنا َأ ُقْت َيا َها آ َت َنِسي ِلَك َف َذ َك ْوَم َو َيسس ْل ا

َسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسَى ْن  ُقْت
ًا, أي منها وإبليس: اهبطوا وحواء لَِدم تعالى يقول   الجنة من جميع

عدو} قال: لبعض {بعضكم البقرة سورة في ذلك بسطنا كلكم, وقد
هسسدى} قسسال منسسي يأتينكم وذريته. وقوله: {فإما وذريته, وإبليس آدم
ولِ يضسسل فل هسسداي ابتسسع {فمسسن والبيسسان والرسسسل العالية: النبياء أبو

الَِخسسرة فسسي يشسسقى ولِ السسدنيا فسسي يضسسل عباس: لِ ابن يشقى} قال
رسسسولي علسسى أنزلتسسه وما أمري خالف ذكري} أي عن أعرض {ومن
ًا} أي معيشة له {فإن هداه غيره من وأخذ وتناساه عنه أعرض ضسسنك
ضسسيق صسسدره لصدره, بسسل انشرح ولِ له طمأنينة الدنيا, فل في ضنكا
وسسسكن شسساء مسسا وأكسسل شاء ما ولبس ظاهره تنعم لضلله, وإن حرج
قلسسق فسسي فهسسو والهسسدى اليقين إلى يخلص لم ما قلبه شاء, فإن حيث

المعيشسة. ضسنك مسن فهسذا يسستردد ريبسة فسسي يسزال وشسك, فل وحيرة
ضسسنكا} معيشسسة لسسه {فسسإن عباس ابن عن طلحة أبي بن علي قال  

ًا} معيشة له عباس: {فإن ابن عن العوفي قال: الشقاء. وقال ضسسنك
ًا أعطيته قال: كلما خيسسر فيه, فل يتقيني كثر, لِ أو قل عبادي من عبد

ًا: إن المعيشة, وقال في الضنك وهو فيه ًا أيضسس ً قومسس أعرضسسوا ضسسللِ
معيشسستهم متكسسبرين, فكسسانت السسدنيا مسسن سسعة فسسي وكسسانوا الحق عن

ًا, وذلك ًا ليس الله أن يرون كانوا أنهم ضنك مسسن معايشسسهم لهم مخلف
الظن ويسيء بالله يكذب العبد كان والتكذيب, فإذا بالله ظنهم سوء

الضسسحاك: الضسسنك. وقسسال معيشته, فسسذلك عليه به, اشتدت والثقة به
دينسسار. بن ومالك عكرمة قال الخبيث, وكذا والرزق السيء العمل هو
سعيد أبي عن سلمة أبي عن حازم أبي عن عيينة بن سفيان وقال  

تختلسسف حسستى قسسبره عليسسه ضسسنكا} قسسال: يضسسيق قسسوله: {معيشسسة في
أبسسا يكنسسى عياش أبي بن الرازي: النعمان حاتم أبو فيه, وقال أضلعه

صسسفوان, أنبأنسسا زرعسسة, حسسدثنا أبسسو حاتم: حسسدثنا أبي ابن سلمة. وقال
أبسسي عسسن الهيثسسم أبسسي عسسن دراج لهيعة, عسسن بن الله عبد الوليد, أنبأنا

عسسز اللسسه قسسول في وسلم عليه الله صلى الله رسول قال: قال سعيد
أصسسح. له, والموقسسوف القبر ضنكا} قال: ضمة معيشة له {فإن وجل
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ًا: حدثنا حاتم أبي ابن وقال بسسن أسسسد سسسليمان, حسسدثنا بسسن الربيسسع أيض

حجيسرة ابسسن عسسن السسمح أبسو دراج لهيعسة, حسدثنا ابسن موسى, حدثنا
عليسسه اللسسه صسسلى الله رسول عن هريرة أبي عن الرحمن عبد واسمه
فسسي لسسه خضسسراء, ويفسسسح روضسسة في قبره في قال: «المؤمن وسلم
ًا, وينور سبعون قبره فيسسم البسسدر, أتسسدرون ليلسسة كسسالقمر قبره له ذراع

الضنك؟ المعيشة ما ضنكا} أتدرون معيشة له {فإن الَِية هذه أنزلت
قسسبره, والسسذي فسسي الكسسافر أعلسسم. قسسال: «عسسذاب ورسوله قالوا: الله

ًا. أتدرون وتسعون تسعة عليه ليسلط إنه بيده نفسي التنيسسن؟ مسسا تنين
جسسسمه فسسي ينفخسسون رؤوس سسسبعة حيسسة حيسسة, لكسسل وتسعون تسعة

ًا. منكسسسر يبعثسسسون» رفعسسسه يسسسوم إلسسسى ويخدشسسسونه ويلسسسسعونه جسسسد
عمسسرو, بن محمد الزدي: حدثنا يحيى بن محمد البزار: حدثنا وقال  

أبي حجيرة, عن ابن عن هلل أبي بن سعيد عن سعد بن هشام حدثنا
وجل: {فسسإن عز الله قول في وسلم عليه الله صلى النبي عن هريرة

يسسسلط إنسه اللسه قسسال السسذي الضنك «المعيشة ضنكا} قال معيشة له
السسساعة». وقسال تقسسوم حتى لحمه ينهشون حية وتسعون تسعة عليه

ًا: حدثنا عسسن سسسلمة بسسن حمسساد الوليسسد, حسسدثنا أبو زرعة, حدثنا أبو أيض
اللسه صسلى النسبي عسن هريرة أبي عن سلمة أبي عن عمرو بن محمد
جيسسد. القبر» إسناد ضنكا} قال: «عذاب معيشة له {فإن وسلم عليه

صسالح وأبسو مجاهسد أعمسى} قسال القيامسة يسوم وقوله: {ونحشره  
جهنسسم, إلِ شسسيء كسسل عليسسه عكرمة: عمي له, وقال حجة والسدي: لِ

البصسسر أعمسسى النسسار إلسسى يحشسسر أو يبعث أنه المراد يكون أن ويحتمل
ًا, كمسسا والبصسسيرة علسسى القيامسسة يسسوم تعسسالى: {ونحشسسرهم قسسال أيضسس

ًا وجوههم ًا عمي ًا وبكم يقسول: {رب جهنم} الَِية, ولهسذا مأواهم وصم
ًا} أي كنت وقد أعمى حشرتني لم أتتسسك كسسذلك {قال الدنيا في بصير

اللسسه آيسسات عسسن أعرضسست لمسسا تنسى} أي اليوم وكذلك فنسيتها آياتنا
وأعرضسست إليسسك, تناسسسيتها بلغها بعد يذكرها لم من معاملة وعاملتها

{فسساليوم ينسسساك مسسن معاملسسة نعاملسسك اليسسوم وأغفلتهسسا, كسسذلك عنهسسا
العمسسل. جنسسس مسسن الجسسزاء هذا} فسسإن يومهم لقاء نسوا كما ننساهم

بمقتضسساه, فليسسس والقيسسام معنسساه فهسسم مسسع القسسرآن لفظ نسيان فأما
ً ًا كان الخاص, وإن هذاالوعيد في داخل أخسسرى جهسسة مسسن عليه متوعد
ذلسك. قسال فسي الشسديد والوعيسد الكيسد بالنهي السنة وردت قد فإنه

زيسساد أبسسي بن يزيد عن خالد الوليد, حدثنا بن خلف أحمد: حدثنا المام
عنه, عسسن الله رضي عبادة بن سعد عن رجل عن فائأد بن عيسى عن

إلِ فنسسسيه القرآن قرأ رجل من قال: «ما وسلم عليه الله صلى النبي
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يزيسسد حديث من أحمد المام رواه أجذم», ثم وهو يلقاه يوم الله لقي
النسسبي الصسسامت, عسسن بسسن عبسسادة عن فائأد بن عيسى عن زياد أبي بن

سسسسسسسواء. مثلسسسسسسه فسسسسسسذكر وسسسسسسسلم عليسسسسسسه اللسسسسسسه صسسسسسسلى

ِلَك َذ َك َو ِزي **  َلسْم َأْسَرَف َمْن َنْج ْؤِمن َو َيساِت ُقْيس ِه ِبآَ ّبس ُقْب َر َذا َعسس َل ِة َو الَِِخسسَر
ّد َقسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسَى َأَشسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس ْب َأ  َو

فسسي اللسسه بآَيسسات المكذبين المسرفين نجازي تعالى: وهكذا يقول   
ومسسا أشق الَِخرة ولعذاب الدنيا الحياة في عذاب {لهم والَِخرة الدنيا
وأبقسسى} أي أشد الَِخرة قال: {ولعذاب واق} ولهذا من الله من لهم
ًا أشد فيسسه, ولهسسذا مخلسسدون عليهسسم, فهسسم وأدوم الدنيا عذاب من ألم
السسدنيا عسسذاب للمتلعنين: «إن وسلم عليه الله صلى الله رسول قال

الَِخسسسسسسسسسسسسسسسرة». عسسسسسسسسسسسسسسسذاب مسسسسسسسسسسسسسسسن أهسسسسسسسسسسسسسسسون

َلْم َف َأ ِد **  ْه ُقْهْم َي َنا َكْم َل ْك َل ْه ُقْهْم َأ َل ْب ُقْروِن ّمَن َق ُقْق ْل ُقْشوَن ا ِهْم ِفسسي َيْم ِن ِك َمَسسسا
ِلَك ِفي ِإّن َياٍت َذ َ ِلي لِ ْو ُقْ َهَى لِ ّن َ ال ْولِ َل َو ِلَمٌة *   َقْت َك َب ّبسسَك ِمسسن َس َكسساَن ّر َل

ًا َأَجٌل ِلَزام ِبْر ّمَسّمى َو َفاْص َلَى *   ُقْلوَن َما َع ُقْقو ّبْح َي ِد َوَس ّبسسَك ِبَحْم ْبسسَل َر َق
ُقْلوِع ْبَل الّشْمِس ُقْط َق َها َو ِب ُقْرو ِء َوِمْن ُقْغ َنآَ ْيسسِل آ ّل ْل ّبْح ا ْطسسَراَف َفَسسس َأ ِر َو َهسسا ّن ال

ّلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسَك َع  َتْرَضسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسَى َل
كم محمد يا به جئتهم بما المكذبين يهد} لهؤلِء تعالى: {أفلم يقول  

ولِ باقيسسة لهم فليس قبلهم, فبادوا بالرسل المكذبين المم من أهلكنا
فيها خلفوهم التي الخالية ديارهم من ذلك يشاهدون أثر, كما ولِ عين

الصسسحيحة العقول النهى} أي لولي لَِيات ذلك في {إن فيها يمشون
الرض فسسي يسسسيروا تعسسالى: {أفلسسم قسسال المسسستقيمة, كمسسا واللبسساب

تعمسسى لِ فإنهسسا بهسسا يسسسمعون آذان أو بهسسا يعقلسسون قلسسوب لهم فتكون
السسم سسسورة في الصدور} وقال في التي القلوب تعمى ولكن البصار

يمشسسون القسسرون مسسن قبلهسسم من أهلكنا كم لهم يهد لم السجدة: {أو
ربسسك مسسن سسسبقت كلمسسة تعالى: {ولسسولِ قال مساكنهم} الَِية, ثم في

ًا لكان أنسسه وهسسو الله من السابقة الكلمة لولِ مسمى} أي وأجل لزام
ًا لِيعذب ضسسربه السسذي المسسسمى عليه, والجل الحجة قيام بعد إلِ أحد

بغتسة, العسذاب معينسة, لجساءهم مسدة إلسى المكذبين لهؤلِء تعالى الله
ًا لنبيه قال ولهذا تكذيبهم من يقولون} أي ما علَى له: {فاصبر مسلي

الفجسسر صسسلة الشسسمس} يعنسسي طلسسوع قبسسل ربسسك بحمسسد {وسسسبح لك
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جرير عن الصحيحين في جاء العصر, كما صلة غروبها} يعني {وقبل

ًا قال: كنا عنه الله رضي البجلي الله عبد بن اللسسه رسسسول عنسسد جلوس
البسسدر, فقسال: «إنكسسم ليلسة القمسسر إلسى فنظسر وسسلم عليه الله صلى

رؤيتسسه, فسسإن فسسي تضسسامون القمسسر, لِ هسسذا تسسرون كمسسا ربكسسم سترون
غروبهسسا وقبسسل الشسسمس طلسسوع قبل صلة على تغلبوا لِ أن استطعتم

الَِيسسسسسسسسسسسسة. هسسسسسسسسسسسسذه قسسسسسسسسسسسسرأ فسسسسسسسسسسسسافعلوا» ثسسسسسسسسسسسسم
عمير بن الملك عبد عن عيينة بن سفيان أحمد: حدثنا المام وقال  

وسسسلم عليسسه الله صلى الله رسول قال: سمعت رؤيبة بن عمارة عن
غروبهسسا» وقبسسل الشسسمس طلسسوع قبل صلى أحد النار يلج يقول: «لن

والسسسنن المسسسند به, وفي عمير بن عبدالملك حديث من مسلم رواه
أدنسسى وسلم: «إن عليه الله صلى الله رسول قال: قال عمر ابن عن
السسى سسنة, ينظسسر ألفسسي مسسيرة ملكه في ينظر من منزلة الجنة أهل

اللسه إلسى ينظسر لمسن منزلسة أعلهسم أدناه, وإن الى ينظر كما أقصاه
مرتيسسسسسسسسسسسسسسسن». اليسسسسسسسسسسسسسسسوم فسسسسسسسسسسسسسسسي تعسسسسسسسسسسسسسسسالى

به, وحملسسه فتهجد ساعاته من فسبح} أي الليل آناء وقوله: {ومن  
آنساء مقابلسة النهسار} فسسي والعشاء, {وأطسسراف المغرب على بعضهم
ربسسك يعطيسسك تعسسالى: {ولسسسوف قسسال ترضسسى} كمسسا {لعلسسك الليسسل

الجنسسة, فيقولسسون: ياأهسسل تعسسالى اللسسه «يقول الصحيح فترضى} وفي
لِ لنسا ومسسا فيقولسون: ربنسا ؟ رضسسيتم وسعديك, فيقول: هسسل ربنا لبيك

ًا تعط لم ما أعطيتنا وقد نرضى أعطيكم خلقك, فيقول: إني من أحد
فيقول: أحسسل ؟ ذلك من أفضل شىء ذلك, فيقولون: وأي من أفضل
ًا» وفي بعده عليكم أسخط فل رضواني عليكم «يسسا الَِخر الحديث أبد

ًا الله عند لكم الجنة, إن أهل ينجزكموه: فيقولون: وما أن يريد موعد
ويسسدخلنا النسسار عسسن ويزحزحنسسا موازيننسسا ويثقل وجوهنا يبيض ألم ؟ هو

ًا أعطاهم ما الله إليه, فو فينظرون الحجاب الجنة, فيكشف مسسن خير
الزيسسسسسسسسسسسسسسادة») إليسسسسسسسسسسسسسسه, وهسسسسسسسسسسسسسسي النظسسسسسسسسسسسسسسر

َ َولِ ّدّن **  ُقْم ْيَك َت َن ْي َلَى َع َنا َما ِإ ْع ّت ِه َم ًا ِب َواج ُقْهْم َأْز ْن َة ّم ْهسسَر ِة َز َيسسا ْلَح َيا ا ْن ّد السس
ُقْهْم َن ِت ْف َن ِه ِل ُقْق ِفي ِرْز ّبَك َو ْيٌر َر َقسسَى َخ ْب َأ ُقْمسسْر َو ْأ َو َلسسَك *   ْه ِة َأ َ ِبْر ِبالّصسسل َط َواْصسس
َهسسسسا ْي َل َ َع ُقْلَك لِ َأ ًا َنْسسسسس ُقْن ِرْزقسسسس ُقْقسسسسَك ّنْحسسسس ُقْز ُقْة َنْر َبسسسس ِق َعا ْل َى َوا َو ّتْقسسسس  ِلل

هؤلِء ما إلى تنظر وسلم: لِ عليه الله صلى محمد لنبيه تعالى يقول  
زائألسسة زهرة هو النعيم, فإنما من فيه ونظراؤهم وأشباههم المترفون

الشسسكور. وقسسال عبسسادي مسسن وقليسسل بسسذلك حائألسسة, لنختسسبرهم ونعمسسة
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ًا ًا آتسساك الغنياء, فقسسد منهم}, يعني مجاهد: {أزواج آتسساهم, ممسسا خيسسر

ًا آتينسساك {ولقد الخرى الَِية في قال كما والقسسرآن المثسساني مسسن سسسبع
لرسسسوله تعسسالى اللسسه ادخره ما عينيك} الَِية, وكذلك تمدن لِ العظيم

يوصسسف, كمسسا ولِ يحسسد لِ عظيم أمر الَِخرة في وسلم عليه الله صلى
ربك قال: {ورزق فترضى} ولهذا ربك يعطيك تعالى: {ولسوف قال
علسسى علسسى دخسسل لما الخطاب بن عمر أن الصحيح وأبقى} وفي خير

قسسد كسسان السستي المشسسربة تلسسك فسسي وسلم عليه الله صلى الله رسول
ًا منهسسن, فسسرآه آلسسى حين نساءه فيها اعتزل ًا متوسسسد علسسى مضسسطجع
معلقسسة, وأهسسب قسسرظ مسسن صسسبرة إلِ السسبيت فسسي حصير, وليس رمال

عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول لسسه بالبكسساء, فقسسال عمسسر عينا فابتدرت
وقيصسسر كسسسرى إن الله رسول ؟» فقال: يا عمر يا وسلم: «مايبكيك

أنسست شسسك في فقال: «أو ؟ خلقه من الله صفوة فيه, وأنت هما فيما
السسدنيا» حيسساتهم في طيباتهم لهم عجلت قوم أولئك ؟ الخطاب ابن يا

عليهسسا, القسسدرة مع الدنيا في الناس أزهد وسلم عليه الله صلى فكان
لنفسسسه يسسدخر اللسسه, ولسسم عبسساد فسسي وهكذا هكذا ينفقها له حصلت إذا

ًا لغسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسد. شسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسيئ
عن مالك وهب, أخبرني ابن يونس, أخبرنا حاتم: أنبأنا أبي ابن قال  

صسسلى الله رسول سعيدأن أبي يسار, عن بن عطاء عن أسلم بن زيد
ه يفتسح مسا عليكم أخاف ما أخوف قال: «إن وسلم عليه الله لكسم الل
«بركات قال ؟ الله رسول يا الدنيا زهرة الدنيا» قالوا: وما زهرة من

الحيساة زينسة الدنيا, يعني الحياة والسدي: زهرة قتادة الرض». وقال
أهلسسك فيسسه} لنبتليهسسم. وقسسوله: {وأمسسر قتادة: {لنفتنهسسم الدنيا. وقال

الصسسلة, بإقسسام الله عذاب من استنقذهم عليها} أي واصطبر بالصلة
قسسوا آمنسسوا السسذين أيهسسا تعسسالى: {يسسا قسسال فعلها, كمسسا على أنت واصبر

ًا}. وقال وأهليكم أنفسكم أحمسسد أبي, حسسدثنا حاتم: حدثنا أبي ابن نار
أسسسلم بسسن زيد عن سعد بن هشام وهب, أخبرني ابن صالح, حدثنا بن
لسسه ويرفسسأ, وكسسان أنسسا عنسسده يسسبيت كسسان الخطسساب بن عمر أن أبيه عن

كما الليلة يقوم يقم, فنقول: لِ لم فيها, فربما يصلي الليل من ساعة
أهلسسك «وأمسسر أهلسسه, وقسسال يعنسسي أقسسام اسسستيقظ إذا يقوم, وكان كان

عليهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا». واصسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسطبر بالصسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسلة
ًا نسألك وقوله: {لِ  أتسساك الصسسلة أقمت إذا نرزقك} يعني نحن رزق

لسسه يجعل الله يتق تعالى: {ومن قال تحتسب, كما لِ حيث من الرزق
ًا الجن خلقت تعالى: {وما يحتسب} وقال لِ حيث من ويرزقه مخرج
المسستين} القوة ذو الرزاق هو الله إن س قوله إلى س ليعبدون إلِ والنس
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ًا نسألك لِ: {قال ولهذا نسسسألك الثوري: {لِ نرزقك}. وقال نحن رزق

ًا}, أي سسعيد أبسو حسساتم: حسدثنا أبسي ابسسن الطلب. وقال نكلفك لِ رزق
دخسسل إذا كسسان أنسسه أبيسسه عسسن هشام عن غياث بن حفص الشج, حدثنا

ًا, فإذا دنياهم من فرأى الدنيا أهل على أهلسسه, فسسدخل إلسسى رجسسع طرف
يقسسول: نرزقسسك} ثسسم نحسسن سسس قسسوله إلسسى س عينيك تمدن {ولِ قرأ الدار

اللسسسسسسسسسسسسسسه. رحمكسسسسسسسسسسسسسسم الصسسسسسسسسسسسسسسلة. الصسسسسسسسسسسسسسسلة
زيسساد أبسسي بسسن اللسه عبسسد أبسسي, حسسدثنا حسساتم: حسسدثنا أبسسي ابسسن وقال  

صسسلى النسسبي قال: كان ثابت عن جعفر سيار, حدثنا القطواني, حدثنا
صسسلوا, صسسلوا. أهله أهله: يسسا نادى خصاصة أصابه إذا وسلم عليه الله
الصسسلة, وقسسد إلسسى فزعسسوا أمسسر بهم نزل إذا النبياء ثابت: وكانت قال
عسسن أبيسسه عسسن زائأسسدة بسسن عمران حديث من ماجه وابن الترمذي روى
اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول قال: قسسال هريرة أبي الوالبي, عن خالد أبي

صسسدرك أمل لعبسسادتي تفرغ آدم ابن تعالى: يا الله وسلم: «يقول عليه
ً صسسدرك تفعسسل, ملت لسسم فقسسرك, وإن وأسسسد غنسسى أسسسد ولسسم شسسغل

ابسن عسن السسسود عسن الضسحاك حسديث مسن ماجه ابن فقرك» وروى
جعسسل يقسسول: «مسسن وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى نسسبيكم مسعود: سمعت

ًا الهموم ًا هم بسسه تشسسعبت دنيسساه, ومسسن هسسم الله كفاه المعاد هم واحد
هلسسك», وروي أوديتسسه أي فسسي اللسسه يبسسال لسسم الدنيا أحوال في الهموم

ًا أبان, بن الرحمن عبد عن سليمان بن عمر عن شعبة حديث من أيض
وسسسلم عليه الله صلى الله رسول  ثابت, سمعت بن زيد عن أبيه عن

بيسسن فقسسره أمره, وجعسسل عليه الله فرق همه الدنيا كانت يقول: «من
نيته, جمسسع الَِخرة كانت له, ومن كتب ما إلِ الدنيا من يأته عينيه, ولم

راغمسسة» وقسسوله: وهسسي السسدنيا قلبسسه, وأتتسسه فسسي غنسساه وجعسسل أمره له
الجنة والَِخرة, وهي الدنيا في العاقبة وحسن للتقوى} أي {والعاقبة

وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى الله رسول أن الصحيح الله. وفي اتقى لمن
ابسسن برطسسب أتينسسا رافع, وأنسسا بن عقبة دار في كأنا الليلة قال: «رأيت

قسسد ديننسسا والرفعسسة, وأن السسدنيا فسسي لنسسا العاقبة أن ذلك طاب, فأولت
طسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساب».

ْا ُقْلو َقا َو  ** َ ْولِ َنا َل ِتي ْأ ٍة َي َي ِه ّمسسن ِبآَ ّبسس َلسسْم ّر َو ِهْم َأ ِت أ
ْ ُقْة َتسس َنسس ّي ُقْحِف ِفسسي َمسسا َب الّصسس

َلَى ُقْو ْو الِ َل َو ّنآَ *   ُقْهْم َأ َنا ْك َل ْه َذاٍب َأ َع ِه ّمن ِب ِلسس ْب ْا َق ُقْلو َقسسا َنسسا َل ّب ْول َر ْلَت َلسس َأْرَسسس

َنا ْي َل ً ِإ ُقْسولِ َع َر ِب ّت َن ِتَك َف َيا ْبِل ِمن آ ِذّل َأن َق َى ّن َنْخسسَز ُقْقسسْل َو ّبسسٌص ُقْكسسّل *   َتَر ّم
ْا ُقْصسسو ّب َتَر ُقْموَن َف َل ْع َت ُقْب َمسسْن َفَسسس ّي الّصسسَراِط َأْصسسَحا ِو َى َوَمسسِن الّسسس َد َتسس ْه  ا
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ًا تعالى يقول   يأتينسسا هل قسسولهم: {لسسولِ} أي فسسي الكفسسار عسسن مخبر

؟ اللسسه رسسسول أنه في صدقه على دالة بعلمة ربه, أي من بآَية محمد
الولسسى} يعنسسي الصسسحف فسسي مسسا بينسسة تسسأتهم لم تعالى: {أو الله قال

يسسدارس ولسسم الكتابة يحسن لِ أمي الله, وهو عليه أنزله الذي القرآن
ان بمسا الوليسن أخبسار فيه جاء وقد, الكتاب أهل الف فسي منهسم ك س

القسسرآن منها, فسسإن الصحيحة المتقدمة الكتب عليه يوافقه بما الدهور
وعليها, وهسسذه فيها المكذوب خطأ ويبين الصحيح يصدق عليها مهيمن

آيسسات عليه أنزل لولِ العنكبوت: {وقالوا سورة في تعالى كقوله الَِية
أنسسا يكفهم لم * أو مبين نذير أنا وإنما الله عند الَِيات إنما قل ربه من

لقسسوم وذكسسرى لرحمسسة ذلسسك فسسي إن عليهسسم يتلسسى الكتاب عليك أنزلنا
أنسسه وسسسلم عليه الله صلى الله رسول عن الصحيحين يؤمنون} وفي

البشسسر, مثلسسه علسسى آمن ما الَِيات من أوتي وقد إلِ نبي من قال: «ما
ًا أوتيته الذي كان وإنما أكسسثرهم أكسسون أن إلّي, فسسأرجو الله أوحاه وحي
ًا عليسسه أعطيهسسا السستي الَِيسسات أعظسسم ههنا ذكر القيامة» وإنما يوم تابع

يحصر, كما ولِ يحد لِ ما المعجزات من فله القرآن, وإلِ السلم, وهو
مواضسسسسسسعه. فسسسسسسي ومقسسسسسسرر كتبسسسسسسه فسسسسسسي مسسسسسسودع هسسسسسسو

لسسولِ ربنسسا لقسسالوا قبله من بعذاب أهلكناهم أنا تعالى: {ولو قال ثم  
نرسسسل أن قبسسل المكذبين هؤلِء أهلكنا أنا لو رسولًِ} أي إلينا أرسلت

العظيسسم, لكسسانوا الكتسساب هذا عليهم وننزل الكريم الرسول هذا إليهم
بسسه نسسؤمن حسستى تهلكنسسا أن رسولًِ} قبل إلينا أرسلت لولِ قالوا: {ربنا

تعسسالى ونخسسزى} يسسبين نذل أن قبل من آياتك قال: {فنتبع كما ونتبعه
آيسسة كل جاءتهم {ولو يؤمنون لِ معاندون متعنتون المكذبين هؤلِء أن

مبسسارك أنزلناه كتاب تعالى: {وهذا قال الليم} كما العذاب يروا حتى
يصسسدفون} كسسانوا بمسسا سسس قسسوله إلسسى سسس ترحمسسون لعلكم واتقوا فاتبعوه

أهسسدى ليكسسونن نسسذير جسساءهم لئن أيمانهم جهد بالله وقال: {وأقسموا
لئسسن أيمسسانهم جهسسد بسسالله المم} الَِيسسة, وقسسال: {وأقسسسموا إحدى من

محمسسد يسسا تعسسالى: {قسسل} أي قال بها} الَِيتين, ثم ليؤمنن آية جاءتهم
منا متربص} أي {كل وعناده كفره على واستمر وخالفك كذبك لمن

الصسسراط أصسسحاب من {فستعلمون فانتظروا {فتربصوا} أي ومنكم
وسسسبيل الحسسق اهتسسدى} إلسسى {ومسسن المستقيم الطريق السوي} أي

مسسن العذاب يرون حين يعلمون تعالى: {وسوف كقوله الرشاد, وهذا
ًا سسسسبيلً} وقسسسال: {سسسسيعلمون أضسسسل الشسسسر}. الكسسسذاب مسسسن غسسسد

تفسير الله شاء إن ويتلوه والمنة الحمد ولله طه سورة تفسير آخر  
.الحمسسسسسسسسسسسسسسسد وللسسسسسسسسسسسسسسسه النبيسسسسسسسسسسسسسسساء سسسسسسسسسسسسسسسسورة
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الِنبيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساء سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسورة

مكيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة وهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسي
عسسن شسسعبة غندر, حدثنا بشار, حدثنا بن محمد البخاري: حدثنا قال  
بنسسو قسسال اللسسه عبسسد عسسن يزيسسد بسسن الرحمسسن عبسسد سمعت اسحاق أبي

وهسسن الول العتاق من والكهف, ومريم, وطه, والنبياء, هن إسرائأيل
.تلدي مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسن

ِم  ِه ِبْسسسسسسسسسسسس ّلسسسسسسسسسسس ـسسسسسسسسسسسِن ال ِم الّرْحم  الّرِحيسسسسسسسسسسس

َتَرَب ْق ّناِس ** ا ُقْهْم ِلل ُقْب ُقْهْم ِحَسا ٍة ِفي َو َل ْف ُقْضوَن َغ ِر ْع ِهْم *  َما ّم ِتي أ
ْ ّمسسن َيسس

ٍر ْك ِهسسْم ّمسسن ِذ ّب َدٍث ّر ّ ّمْحسس ُقْه ِإلِ ُقْعو َتَم ُقْهسسْم اْسسس ُقْبسسوَن َو َع ْل َيسسًة َي ِه َ ُقْهْم *  لِ ُقْب ُقْلسسو ُقْق
ْا َأَسّرو َوى َو ّنْج ِذيَن ال ّل ْا ا ُقْمو َل َذآ َهْل َظ ّ َهـ ُقْكْم َبَشٌر ِإلِ ُقْل ْث ُقْتوَن ّم ْأ َت َف الّسْحَر َأ

ُقْتْم َأن ُقْروَن َو ْبِص َقسساَل ُقْت ّبسسي *   ُقْم َر َلسس ْع ْوَل َي َقسس ْل ِء ِفسسي ا َو َوالْرِض الّسسسَمآَ ُقْهسس َو
ُقْع ُقْم الّسِمي ِلي َع ْل َبْل ا ْا *   َو ُقْل ُقْث َقا َغا ٍم َأْضسس َ ُقْه َبسسِل َأْحل َتسسَرا ْف َو َبسسْل ا َشسساِعٌر ُقْهسس
َنا ِت ْأ َي ْل ٍة َف َي ُقْلوَن ُقْأْرِسَل َكَمآَ ِبآَ ّو َنْت *  َمآَ ال ُقْهسسْم آَم َل ْب ٍة ّمسسن َق َيسس َهسسآَ َقْر َنا ْك َل ْه َأ

ُقْهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسْم َف ُقْنسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسوَن َأ ْؤِم  ُقْي
الناس ودنوها, وأن الساعة اقتراب على وجل عز الله من تنبيه هذا   

أجلهسسا. وقسسال مسسن يسسستعدون ولِ لهسسا يعملسسون لِ عنهسسا, أي غفلسسة فسسي
الوليسسد أبسسو الملك عبد بن هشام نصر, حدثنا بن أحمد النسائأي: حدثنا

أبسسي عسسن صالح أبي عن العمش معاوية, حدثنا أبو الطيالسي, حدثنا
معرضسسون} قسسال: غفلسسة {في وسلم عليه الله صلى النبي عن سعيد
تسسستعجلوه} وقسسال      فل اللسسه أمر تعالى: {اتى الدنيا». وقال «في

يعرضسسوا} الَِيسسة, وقسسد آيسسة يروا القمر, وإن وانشق الساعة {اقتربت
نسسواس أبسسي هسسانىء بسسن الحسسسن ترجمة في عساكر ابن الحافظ روى

يقول: حيث العتاهية أبو الطاهر الشيخ الناس قال: أشعر أنه الشاعر
تطحسسسسسسسسسن المنيسسسسسسسسسة غفلتهمورحسسسسسسسسسا فسسسسسسسسسي النسسسسسسسسساس

تعسسالى: {اقسسترب اللسسه قسسول مسسن قسسال هذا؟ أخذ أين له: من فقيل  
بن عامر ترجمة في معرضون} وروى غفلة في وهم حسابهم للناس
بسسن زيد بن الرحمن عبد عن الَِمدي عبيد بن موسى طريق من ربيعة
العرب, فأكرم من رجل به نزل أنه ربيعة بن عامر عن أبيه عن أسلم
فجسساءه وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول فيسسه مثواه, وكلم عامر
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لم عليسه اللسه صلى الله رسول من استقطعت فقال: إني الرجل وس
ًا لسسك تكسسون قطعسسة منسسه لسسك اقطسسع أن أردت العسسرب, وقسسد فسسي واديسس

اليوم قطيعتك, نزلت في لي حاجة عامر: لِ بعدك, فقال من ولعقبك
غفلسسة فسسي وهسسم حسسسابهم للنسساس {اقسسترب السسدنيا عسسن أذهلتنا سورة

معرضسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسون}.
علسسى اللسسه أنسسزل السسذي السسوحي إلسسى يصغون لِ أنهم تعالى أخبر ثم  

ابههم ومسن قريش مع والخطاب رسوله {مسا  الكفسار, فقسال مسن ش
وهسسم استمعوه {إلِ إنزاله جديد محدث} أي ربهم من ذكر من يأتيهم

الكتسساب أهسسل تسسسألون لكسسم عبسساس: مسسا ابسسن قسسال يلعبسسون} كمسسا
منسسه, وكتسسابكم ونقصسسوا فيسسه وزادوا وبسسدلوه حرفسسوه وقسسد عمابأيديهم

ًا تقرؤونه بالله الكتب أحدث بنحسسوه. البخسساري يشسسب, رواه لسسم محض
خفية بينهم فيما قائألين ظلموا} أي الذين النجوى وقوله: {وأسروا  

وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى الله رسول مثلكم} يعنون بشر إلِ هذا {هل
ًا كونه يستبعدون دونهسسم, بسسالوحي اختسسص مثلهم, فكيسسف بشر لنه نبي

فتكونسسون أفتتبعسسونه تبصرون} أي وأنتم السحر قال: {أفتأتون ولهذا
ًا تعسسالى سحر, فقسسال أنه يعلم وهو السحر يأتي كمن عمسسا لهسسم مجيبسس

السسسماء فسسي القسسول يعلسسم ربسسي {قسسال الكسسذب مسسن واختلقوه افتروه
أنسسزل السسذي خافيسسة, وهسسو عليسسه يخفى لِ ذلك يعلم الذي والرض} أي

يسسستطيع لِ والَِخريسسن, السسذي الوليسسن خبر على المشتمل القرآن هذا
والرض. وقوله: السموات في السر يعلم الذي إلِ بمثله يأتي أن أحد

بسسأحوالكم, وفسسي والعليم لقوالكم السميع العليم} أي السميع {وهو
افسستراه} بسسل أحلم أضسسغاث قسسالوا ووعيد. وقوله: {بل لهم تهديد هذا
بسسه يصسسفون فيمسسا واختلفهسسم وإلحسسادهم الكفسسار تعنسست عسسن إخبار هذا

ًا, وتسسارة يجعلسسونه عنسسه, فتسسارة وضسسللهم فيه القرآن, وحيرتهم سسسحر
ًا, وتارة يجعلونه مفسسترى, يجعلونه أحلم, وتارة أضغاث يجعلونه شعر

سبيلً} يستطيعون فل فضلوا المثال لك ضربوا كيف {انظر قال كما
ة الولسون} يعنسون أرسسل كما بآَية {فليأتنا وقوله وآيسات صسالح كناق

أن إلِ بالَِيسات نرسسل أن منعنسا اللسه: {ومسا قال وقد وعيسى موسى
قرية من قبلهم آمنت تعالى: {ما قال الولون} الَِية, ولهذا بها كذب

فيهسسم بعسسث السستي القرى من قرية آتينا ما يؤمنون} أي أفهم أهلكناها
بسسذلك كسسذبوا, فأهلكنسساهم بسسل بهسسا فسسآَمنوا نبيهسسا يسسدي على آية الرسل
السسذين {إن كل, بسسل أولئسسك؟ دون رأوهسسا لسسو بالَِيسسات يؤمنسسون أفهؤلِء

يسسروا حسستى آيسسة كسسل جسساءتهم ولسسو يؤمنسسون لِ ربسسك كلمسسة عليهم حقت
والحجسسج البسساهرات الَِيسسات مسسن شسساهدوا وقد كله الليم} هذا العذاب
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عليسه اللسه صسلى اللسه رسسول يسدي علسسى البينات والدلِئأل القاطعات

غيسره مسع شسوهد ممسا وأقهسر وأقطع وأبهر وأجلى أظهر هو ما وسلم
أجمعيسسسسن. عليهسسسسم وسسسسسلمه اللسسسسه النبيسسسساء, صسسسسلوات مسسسسن

ابسسن الحباب, حسسدثنا بن زيد عن الله: ذكر رحمه حاتم أبي ابن قال  
اللخمسسي, ربسساح بسسن علي عن الحضرمي يزيد بن الحارث لهيعة: حدثنا

أبسسو ومعنسسا المسجد في يقول: كنا الصامت بن عبادة شهد من حدثني
ُقْضسسنا يقرىء عنه الله رضي الصديق بكر ًا بع عبسسد القسسرآن, فجسساء بعضسس
واتكسسأ, وكسسان وزربيسسة, فوضسسع نمرقسسة ومعسسه سسسلول ابسسن أبي بن الله

ًا ًا صبيح جسساء كمسسا بآَيسسة يأتينسسا محمد بكر, قل أبا جدلًِ, فقال: يا فصيح
بالناقسسة, صالح بالزبور, وجاء دواد باللواح, وجاء موسى الولون, جاء

عنه, فخرج الله رضي بكر أبو وبالمائأدة, فبكى بالنجيل عيسى وجاء
رسول إلى بنا بكر: قوموا أبو فقال وسلم عليه الله صلى الله رسول

رسسسول المنافق, فقال هذا من به نستغيث وسلم عليه الله صلى الله
وجسسل» عسسز للسسه يقام إنما لي يقام لِ وسلم: «إنه عليه الله صلى الله

قال جبريل المنافق, فقال: «إن هذا من لقينا إنا الله رسول فقلنا: يا
فضسسلت السستي عليك, وفضيلته بها أنعم التي الله بنعم فأخبر اخرج لي

الجسسن, أنسسذر أن والسود, وأمرني الحمر إلى بعثت أني بها, فبشرني
في اسمي تأخر, وذكر وما تقدم ما ذنبي أمي, وغفر وأنا كتابه وآتاني

أمسسامي, الرعسسب النصسسر, وجعسسل بالملئأكسسة, وآتسساني الذان, وأمسسدني
ًا, القيامسسة يسسوم الحيسساض أكسسثر من حوضي الكوثر, وجعل وآتاني ورود

رؤوسسسهم, مقنعسسون مهطعسسون والنسساس المحمسسود المقسسام ووعسسدني
سبعين شفاعتي في الناس, وأدخل من تخرج زمرة أول في وجعلني

ًا والملك, وجعلنسسي السلطان حساب, وآتاني بغير الجنة أمتي من ألف
إلِ أحسسد فسسوقي النعيسسم, فليسسس جنسسات فسسي الجنة في غرفة أعلى في

تحسسل ولسم الغنسسائأم ولمسستي لي العرش, وأحل يحملون الذين الملئأكة
ًا. غريسسسسسسب الحسسسسسسديث قبلنسسسسسسا» وهسسسسسسذا كسسسسسسان لحسسسسسسد جسسسسسسد

َوَمآَ َنا **  ْل َلَك َأْرَس ْب ّ َق ً ِإلِ ِهسسْم ّنسسوِحَي ِرَجسسالِ ْي َل ْا ِإ َو ُقْل َئ ْهسسَل َفاْسسس ِر َأ ْك ّذ ِإن السس
ُقْتْم َ ُقْكن ُقْموَن لِ َل ْع َوَما َت ُقْهْم *   َنا ْل َع ًا َج ّ َجَسد ُقْلوَن لِ ُقْك ْأ َعسساَم َيسس ّط ْا َوَمسسا ال ُقْنو َكسسا

ِديَن ِلسس ُقْثسسّم َخا ُقْم *   ُقْه َنا ْق َد َد َصسس ْعسس َو ْل ُقْهْم ا َنسسا ْي َأنَج ُقْء َوَمسسن َف َنسسا ّنَشسسآَ ْك َل ْه َأ َو
ِفيَن ُقْمْسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسر ْل  ا

ًا تعالى يقول    البشسر: {ومسا مسن الرسسل بعثسة أنكسر من على راد
ً إلِ قبلك أرسلنا تقسسدموا السسذين الرسسسل جميسسع إليهم} أي نوحي رجالِ
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ً كانوا فسسي قسسال الملئأكسسة, كمسسا من أحد فيهم يكن لم البشر من رجالِ
ً إلِ قبلسسك أرسسسلنا {ومسسا الخسسرى الَِيسسة أهسسل مسسن إليهسسم نسسوحي رجسسالِ

ًا كنت ما تعالى: {قل القرى} وقال تعسسالى الرسسسل} وقسسال مسسن بدع
يهدوننا} {أبشر فقالوا ذلك أنكروا المم, لنهم من تقدم عمن حكاية
تعملسسون} أي كنتمل إن السسذكر أهسسل تعسسالى: {فاسسسألوا قسسال ولهسسذا

الطوائأسسف: هسسل وسسسائأر والنصارى كاليهود المم من العلم اسألواأهل
ًا أتوهم الذين الرسل كان ًا, وذلسسك كسسانوا وإنمسسا ؟ ملئأكة أو بشر بشسسر
ً فيهم بعث إذ خلقه على الله نعمة تمام من مسسن يتمكنسسون منهم رسل

عنهسسسسسسسسسسسسسم. والخسسسسسسسسسسسسسذ منهسسسسسسسسسسسسسم البلغ تنسسسسسسسسسسسسساول
ًا جعلناهم وقوله: {وما   كسسانوا قسسد بسسل الطعام} أي يأكلون لِ جسد

ًا مسسن قبلسسك أرسسسلنا تعسسالى: {ومسسا قسسال كمسسا الطعسسام يسسأكلون أجساد
قسسد السسسواق} أي فسسي ويمشسسون الطعام ليأكلون إنهم إلِ المرسلين

ًا كسسانوا النسساس, ويسسدخلون مثسسل ويشسسربون يسسأكلون البشسسر مسسن بشسسر
منهسسم نسساقص ولِ لهسسم بضسسار ذلسسك وليس, والتجارة للتكسب السواق

ًا, كما يأكسسل الرسسسول لهسسذا {مسسا قسسولهم فسسي المشسسركون تسسوهمه شيئ
ًا معه فيكون ملك إليه أنزل لولِ السواق في ويمشي الطعام * نسسذير

.منهسسسا} الَِيسسسة يأكسسسل جنسسسة لسسسه تكسسسون أو كنسسسز إليسسسه يلقسسسى أو
ثسسم يعيشسسون كسسانوا الدنيا, بسسل في خالدين} أي كانوا وقوله: {وما  

يسسوحى أنهسسم الخلسسد} وخاصسستهم قبلسسك مسسن لبشر جعلنا {وما يموتون
فسسي يحكمه بما الله عن الملئأكة عليهم وجل, تنزل عز الله من إليهم
الذي الوعد} أي صدقناهم عنه, وقوله: {ثم وينهى به يأمر مما خلقه

ذلسسك, ولهسسذا وفعل وعده الله صدقهم الظالمين ليهلكن ربهم وعدهم
{وأهلكنسسا المسسؤمنين مسسن أتبسساعهم نشسساء} أي ومسسن {فأنجينسساهم قال

الرسسسسسسل. بسسسسسه جسسسسساءت بمسسسسسا المكسسسسسذبين المسسسسسسرفين} أي

ْد َق َل َنآَ **  ْل ُقْكْم َأنَز ْي َل ًا ِإ َتاب ِه ِك ُقْكْم ِفي ُقْر ْك َ ِذ َفل ُقْلوَن َأ ِق ْع َكْم َت َو َنا *   ِمسسن َقَصسسْم
ٍة َي َنْت َقْر ِلَمًة َكا َنا َظا ْأ َأنَش َها َو َد ْع ًا َب ْوم ِريسَن َق َلّمسآَ آَخ َف ْا *   َنآَ َأَحّسسسو ْأَسس َب

َذا َهسسا ُقْهسسْم ِإ ْن ُقْضسسوَن ّم ُقْك َ َيْر ْا *  لِ ُقْضسسو ُقْك ْا َتْر َو ُقْعسس َلسسَى َواْرِج ُقْتسسْم َمسسآَ ِإ ْف ِر ْت ِه ُقْأ ِفيسس
ُقْكْم ِن ِك ُقْكْم َوَمَسا ّل َع ُقْلوَن َل َأ ْا ُقْتْس ُقْلو َقا َنآَ *   َل ْي َو ّنا َي ّنا ِإ ِلِميَن ُقْك َفَما َظا َلت *   َزا

ْلسسسسسسَك ُقْهْم ِت َوا ْعسسسسسس ّتسسسسسسَى َد ُقْهْم َح َنسسسسسسا ْل َع ًا َج ِديَن َحِصسسسسسسيد  َخاِمسسسسسس
ًا تعالى يقول   ًا القرآن شرف على منبه معرفسسة علسسى لهسسم ومحرض

ًا إليكم أنزلنا قدره: {لقد عباس: شسرفكم. ابن ذكركم} قال فيه كتاب
هذه تعقلون} أي الحسن: دينكم, {أفل مجاهد: حديثكم. وقال وقال
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ولقومسسك لسسك لسسذكر تعالى: {وإنه قال بالقبول, كما النعمة, وتتلقونها

ظالمة} هسسذه كانت قرية من قصمنا {وكم وقوله}. تسألون وسوف
نسسوح} وقسسال بعد من القرون من أهلكنا قال: {وكم تكثير, كما صيغة

علسسى خاويسسة فهسسي ظالمسسة وهسسي أهلكناهسسا قريسسة مسسن تعالى: {وكأين
.عروشسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسها} الَِيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة

ًا بعدها {وأنشأنا وقوله   {فلمسسا بعسسدهم أخسسرى أمة آخرين} أي قوم
وعسسدهم كمسسا محالسسة لِ بهسسم واقع العذاب أن تيقنوا بأسنا} أي أحسوا
وارجعوا تركضوا {لِ هاربين يفرون يركضون} أي منها هم {إذا نبيهم
ًا, أي بهم تهكم ومساكنكم} هذا فيه أترفتم ما إلى ًا لهم قيل نزر نسسزر

مسسن فيسسه كنتسسم مسسا إلسسى العذاب, وارجعوا نزول من هاربين تركضوا لِ
اسسستهزاء قتسسادة الطيبسسة. قسسال والمساكن والمعيشة والسرور النعمة

النعم, {قالوا شكر أداء من فيه كنتم عما تسألون} أي بهم, {لعلكم
ذلسسك, {فمسسا ينفعهسسم لِ حين بذنوبهم ظالمين} اعترفوا كنا إنا ويلنا يا

ًا جعلناهم حتى دعواهم تلك زالت تلسسك زالسست مسسا خامدين} أي حصيد
ًا, حصسسدناهم حسستى هجيراهسسم بسسالظلم الِعسستراف المقالة, وهي حصسسد

ًا. وأصسسسسسسسسسسسواتهم حركسسسسسسسسسسساتهم وخمسسسسسسسسسسسدت خمسسسسسسسسسسسود

َوَما َنا **  ْق َل َء َخ ُقْهَما َوَما َوالْرَض الّسَمآَ َن ْي ِبيَن َب ْو لَِِع َلسس َنسسآَ *   ْد َذ َأن َأَر ّتِخسس ّن
ًا ْهو ُقْه َل َنا ْذ ّتَخ ّ ّنآَ ِمن لِ ُقْد ّنا ِإن ّل ِليَن ُقْك َبْل َفاِع ُقْف *   ِذ ْق ّق َن ْلَح َلى ِبا ِطِل َع َبا ْل ا

ُقْه ُقْغ ْدَم َي َذا َف ِإ َو َفسس ٌق ُقْهسس ِهسس ُقْم َزا ُقْكسس َل ُقْل َو ْيسس َو ْل ُقْفوَن ِمّمسسا ا ُقْه َتِصسس َلسس َو ِفسسي َمسسن *  
َواِت ُقْه َوَمسسسْن َوالْرِض الّسسسسَما َد ْنسسس َ ِع ُقْروَن لِ ِب ْك َت ِه َعسسسْن َيْسسسس ِت َد َبسسسا َ ِع َولِ

ُقْروَن َتْحِسسسسسسس ُقْحوَن َيْس ّب ُقْيَسسسسسسس ْيسسسسسسَل *   ّل ْل َهسسسسسساَر ا ّن َ َوال ُقْروَن لِ ُقْتسسسسسس ْف  َي
والقسط, بالعدل بالحق, أي والرض السموات خلق أنه تعالى يخبر  

بالحسسسنى}, أحسسسنوا الذي عملوا, ويجزي بما أساؤوا الذين {ليجزي
ًا ذلك يخلق لم وأنه ًا ولِ عبث والرض السماء خلقنا قال: {وما كما لعب
النسسار} مسسن كفروا للذين فويل كفروا الذين ظن ذلك باطل بينهما وما

ًا نتخسسذ أن أردنسسا تعسسالى: {لسسو وقسسوله كنسسا إن لسسدنا مسسن تخسسذناه لِ لهسسو
ًا نتخسذ أن أردنسا {لسو مجاهسد عسن نجيسح أبي ابن فاعلين} قال لِ لهسو

ًا ولِ جنسسة خلقنسسا عندنا, يقول: ومسسا من لدنا} يعني من تخذناه ولِ نسسار
ًا ًا ولِ موت ًا. وقال ولِ بعث أن أردنسسا {لسسو وغيرهمسسا وقتادة الحسن حساب
ًا} اللهو نتخذ {لِ النخعي إبراهيم اليمن. وقال أهل بلسان المرأة لهو

ههنا باللهو والسدي: والمراد عكرمة العين. وقال الحور تخذناه} من
أن الله أراد تعالى: {لو كقوله متلزمان, وهو قبله والذي الولد, وهذا
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ًا يتخذ الواحسسد اللسسه هسسو سسسبحانه يشسساء مسسا يخلسسق ممسسا صسسطفى لِ ولد

ًا الولد اتخاذ عن نفسه القهار} فنزه مسسن يقولون عما سيما ولِ مطلق
وتعسسالى سبحانه الملئأكة أو العزير أو عيسى اتخاذ من والباطل الفك

ًا يقولسسسسسسسسسسسسسسسون عمسسسسسسسسسسسسسسسا ًا. علسسسسسسسسسسسسسسسو كسسسسسسسسسسسسسسسبير
النخعسسي وإبراهيسسم والسسسدي قتسسادة فاعلين} قسسال كنا وقوله: {إن  

فسسي شسسيء كسسل مجاهسسد فاعلين. وقسسال كنا ما مقسم: أي بن ومغيرة
الباطل} أي على بالحق نقذف إنكار. وقوله: {بل {إن} فهو القرآن

زاهسسق} أي هو فإذا قال: {فيدمغه الباطل, ولهذا فيدحض الحق نبين
{ممسسا ولسسد للسسه القسسائألون أيهسسا أي} الويسسل {ولكسسم مضسسمحل ذاهسسب

له الملئأكة عبودية عن تعالى أخبر وتفترون. ثم تقولون تصفون} أي
ً طسساعته فسسي ودأبهسسم ًا, فقسسال: {ولسسه ليل السسسموات فسسي مسسن ونهسسار
لِ عبسسادته} أي عن يستكبرون {لِ الملئأكة عنده} يعني ومن والرض

ًا يكون أن المسيح يستنكف قال: {لن عنها, كما يستنكفون للسسه عبسسد
ويسسستكبر عبسسادته عسسن يسسستنكف * ومسسن المقربسسون الملئأكسسة ولِ

ًا}. إليسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه فسيحشسسسسسسسسسسسسسسسسسسسرهم جميعسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
الليل {يسبحون يملون ولِ يتعبون لِ وقوله: {ولِيستحسرون} أي  

ً العمسسل فسسي دائأبسسون يفسسترون} فهسسم لِ والنهسسار ًا, مطيعسسون ليل ونهسسار
ًا مسسا اللسسه يعصسسون تعسسالى: {لِ قسسال عليسسه, كمسسا وعملً, قسسادرون قصد

أبسسي بن علي حاتم: حدثنا أبي ابن يؤمرون} وقال ما ويفعلون أمرهم
قتسسادة عسسن سسسعيد حسسدثنا عطسساء بن الوهاب عبد البغدادي, أنبأنا دلِمة

اللسسه رسسسول قسسال: بينسسا حسسزام بسسن حكيسسم عسسن محسسرز بن صفوان عن
لم عليسه اللسه صسلى الله رسول «هسل لهسم قسال إذ أصسحابه بيسن وس

اللسسه رسسسول شيء, فقسسال من نسمع ؟» قالوا: ما أسمع ما تسمعون
تئسسط أن تلم السسسماء, ومسسا أطيط لسمع «إني وسلم عليه الله صلى

قسسائأم» غريسسب, ولسسم أو سسساجد ملسسك وعليسسه إلِ شسسبر موضسسع فيها وما
زريع أبي بن يزيد طريق من س حاتم أبي ابن أعني س رواه يخرجوه, ثم

مخسسارق بسسن حسان عن إسحاق أبو مرسلً. وقال قتادة عن سعيد عن
وأنسسا الحبار كعب إلى قال: جلست نوفل بن الحارث بن الله عبد عن

الليسسل للملئأكسسة: {يسسسبحون تعسسالى اللسسه قول له: أرأيت غلم, فقلت
والعمل. والرسالة الكلم التسبيح عن يشغلهم يفترون} أما لِ والنهار

فقبسسل المطلسسب, قسسال عبسسد بنسسي مسسن فقسسالوا ؟ الغلم هسسذا فقال: من
النفسسس لكسسم جعسسل كمسسا التسسسبيح لهم جعل إنه بني قال: يا ثم رأسي

؟) تتنفسسسسس وأنسسسست وتمشسسسسي تتنفسسسسس وأنسسسست تتكلسسسسم أليسسسسس
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ِم َأ ْا **  َو ُقْذ ّتَخ َهًة ا ِل ُقْروَن ُقْهْم الْرِض ّمَن آ ْو ُقْينِش َل ِهَمسسآَ َكسساَن *   َهسسٌة ِفي ِل ّ آ ِإلِ
ُقْه ّل َتا ال َد َفَس ْبَحاَن َل ُقْس ِه َف ّل َعْرِش َرّب ال ْل ُقْفوَن َعّما ا َ َيِصسس ُقْل *  لِ َأ َعّمسسا ُقْيْسسس

ُقْل ْفَعسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس ُقْهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسْم َي ُقْلوَن َو َأ  ُقْيْسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
من آلهة اتخذوا فقال: {أم آلهة دونه من اتخذ من على تعالى ينكر  

الرض, مسسن وينشرونهم الموتى يحيون أهم ينشرون} أي هم الرض
ًا للسه جعلوهسا ذلك, فكيسف من شيء على يقدرون لِ أي وعبسدوها نسد

لفسسسدت غيسسره آلهسسة الوجسسود فسسي كسسان لسسو أنسه تعسسالى أخبر ثم ؟ معه
السسسموات فسسي آلهسسة} أي فيهمسسا كان لو: {والرض, فقال السموات

معه كان وما ولد من الله اتخذ تعالى: {ما {لفسدتا} كقوله والرض
ًا إله من سسسبحان بعسسض علسسى بعضسسهم ولعل خلق بما إله كل لذهب إذ

عمسسا العسسرش رب اللسسه ههنسسا: {فسسسبحان يصسسفون} وقسسال عمسسا اللسسه
ًا لسسه أن يقولسسون عمسسا يصسسفون} أي ًا أو ولسسد وتعسسالى سسسبحانه شسسريك

ًا ويسسسأفكون يفسسسترون السسسذي عسسسن وتنسسسزه وتقسسسدس ًا. علسسسو كسسسبير
لِ السسذي الحسساكم هسسو يسألون} أي وهم يفعل عما يسأل {لِ وقوله  

وعملسسه وكبريسسائأه وجلله لعظمته أحد عليه يعترض لحكمه, ولِ معقب
عمسسا خلقسسه سسسائأل وهسسو يسسسألون} أي ولطفه, {وهم وعدله وحكمته
يعملون} وهسسذا كانوا عما أجمعين لنسألنهم كقوله: {فوربك يعملون

}.عليسسسسسسسه يجسسسسسسسار ولِ يجيسسسسسسسر تعسسسسسسسالى: {وهسسسسسسسو كقسسسسسسسوله

ِم َأ ْا **  ُقْذو ّتَخ ِه ِمن ا ِن َهًة ُقْدو ِل ْا ُقْقْل آ ُقْتو ُقْكْم َهسسا َن َهسا َذا ُقْبْر ُقْر َهـسس ْكسس ِعسَي َمسن ِذ ّم
ُقْر ْك ِذ ِلي َمن َو ْب ُقْهسْم َبْل َق ُقْر َث ْك َ َأ ُقْمسوَن لِ َل ْع ّق َي ْلَحس ُقْهسْم ا ُقْضسوَن َف ِر ْع َوَمسآَ ّم   *

َنا ْل ِلَك ِمن َأْرَس ْب ُقْسوٍل ِمن َق ّ ّر ِه ُقْنوِحَي ِإلِ ْي َل ُقْه ِإ ّن َلـَه ل َأ ّ ِإ ْا ِإلِ َن ُقْدوِن َأ ُقْبسس ْع  َفا
{هسساتوا محمسسد قسسل} يسسا آلهسسة دونسسه مسسن اتخسسذوا تعالى: {أم يقول  

معسسي} يعنسسي مسسن ذكسسر {هسسذا تقولسسون مسسا على دليلكم برهانكم} أي
مسسا خلف علسسى المتقدمسسة الكتسسب قبلسسي} يعنسسي مسسن {وذكسسر القرآن
لِ بسسأنه ناطق أرسل نبي كل على أنزل كتاب وتزعمون, فكل تقولونه

فسسأنتم الحسسق تعملسسون لِ المشسسركون أيهسسا أنتسسم اللسسه, ولكسسن إلِ إلسسه
لنا قسال: {ومسا عنه, ولهسذا معرضون ك مسن أرس إلِ رسسول مسن قبل

مسسن أرسسسلنا من قال: {واسأل فاعبدون} كما أنا إله لِ أنه إليه نوحي
{ولقسسد يعبدون} وقسسال آلهة الرحمن دون من أجعلنا رسلنا من قبلك
ً أمة كل في بعثنا نبي الطاغوت} فكل واجتنبوا الله اعبدوا أن رسولِ
شسساهدة لسسه, والفطسسرة شسسريك لِ وحده الله عبادة إلى يدعو الله بعثه
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ًا, والمشركون بذلك ربهسسم, عنسسد داحضسسة لهم, وحجتهسسم برهان لِ أيض

شسسسسسسسسسسديد. عسسسسسسسسسسذاب غضسسسسسسسسسسب, ولهسسسسسسسسسسم وعليهسسسسسسسسسسم

ْا ُقْلو َقسسا َو َذ **  ّتَخسس ُقْن ا ـسس ًا الّرْحَم َلسسد ُقْه َو َن ْبَحا ٌد َبسسْل ُقْسسس َبسسا ُقْمسسوَن ِع ْكَر َ ّم *  لِ
ُقْه َن ُقْقو ِب ْوِل َيْس َق ْل ُقْهْم ِبا ِه َو ِر َأْم ُقْلوَن ِب ْعَم ُقْم َي َل ْع َي ْيَن َما *   ِهْم َب ِدي ْي ُقْهْم َوَما َأ َف ْل َخ

َ ُقْعوَن َولِ َف ّ َيْش َتَضَى ِلَمِن ِإلِ ُقْهْم اْر ِه ّمْن َو ِت َي ُقْقوَن َخْش َوَمن ُقْمْشِف ُقْقسسْل *   َي
ُقْهْم ْن ّنَي ِم َلـٌه ِإ ِه ّمن ِإ ِن ِلَك ُقْدو َذ ِه َف ِزيسس ّنسسَم َنْج َه ِلَك َج َذ ِزي َكسس ِلِميَن َنْجسس ّظسسا  ال

ًا تعالى يقول   ًا وتقسسدس تعسسالى لسسه أن زعسسم مسسن علسسى رد مسسن ولسسد
فقسسال: اللسسه بنسسات الملئأكسسة العسسرب: إن مسسن ذلك قال الملئأكة, كمن

عنسسده مكرمسسون اللسسه عبسساد الملئأكسسة مكرمون} أي عباد بل {سبحانه
ً الطاعسسة غايسسة فسسي لسسه سامية, وهسسم ومقامات عالية منازل في قسسولِ

ً بيسسن يتقسسدمون لِ يعملسسون} أي بأمره وهم بالقول يسبقونه {لِ وفعل
فعلسسه, وهسسو إلسسى يبسسادرون به, بسسل أمرهم فيما يخالفونه ولِ بأمر يديه

بيسسن مسسا {يعلسسم خافيسسة منهسسم عليسسه يخفى فل بهم محيط علمه تعالى
خلفهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم}. ومسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا أيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسديهم

يشسسفع الذي ذا {من ارتضى} كقوله لمن إلِ يشفعون وقوله: {ولِ  
لسسه} أذن لمسسن إلِ عنسسده الشسسفاعة تنفسسع بإذنه}. وقوله: {ولِ إلِ عنده
خسسوفه مسسن خشسسيته} أي مسسن {وهسسم ذلسسك معنسسى في كثيرة آيات في

ادعى من دونه} أي من إله إني منهم يقل * ومن {مشفقون ورهبته
كسسذلك جهنسسم نجزيسسه {فسسذلك اللسسه مسسع أي اللسسه دون من إله أنه منهم
يلزم لِ شرط, والشرط ذلك, وهذا قال من كل الظالمين} أي نجزي

العابسسدين}, وقسسوله أول فأنا ولد للرحمن كان إن {قل وقوعه, كقوله
الخاسسسسرين}. مسسسن ولتكسسسونن عملسسسك ليحبطسسسن أشسسسركت {لئسسسن

َلْم َو َأ ِذيَن َيَر **  ّل ْا ا َو ُقْر َف َواِت َأّن َك َتا َوالْرَض الّسَما َن ًا َكا ْتقسس ُقْهَمسسا َر َنا ْق َت َف َف
َنا ْل َع ِء ِمَن َوَج ْلَمآَ ّل ا ٍء ُقْك َ َحسّي َشسْي َفل ُقْنسوَن َأ ْؤِم َنسا ُقْي ْل َع َوَج الْرِض ِفسي *  

َواِسَي َد َأن َر ِهْم َتِمي َنا ِب ْل َع َها َوَج ًا ِفي ً ِفَجاج ُقْبل ُقْهْم ُقْس ّل َع ُقْدوَن ّل َت ْه َنا َي ْل َع َوَج   *
َء ًا الّسَمآَ ْقف ًا َس ُقْفوظ ُقْهْم ّمْح َها َعْن َو ِت َيا ُقْضوَن آ ِر ْع َو ُقْم ُقْهسس َو ِذي *   ّلسس َق ا َلسس َخ
ْيسسسَل ّل ْل َهسسساَر ا ّن َقَمسسسَر َوالّشسسسْمَس َوال ْل َلسسسٍك ِفسسسي ُقْكسسسّل َوا ُقْحوَن َف َب  َيْسسسس

ًا تعالى يقول   خلقسسه فسسي العظيسسم وسلطانه التامة قدرته على منبه
كفروا} أي الذين ير لم المخلوقات, فقال: {أو لجميع وقهره الشياء

هسسو اللسسه أن يعلمسسوا غيسسره, ألسسم معسسه العابسسدون للهيتسسه الجاحسسدون
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غيره, أو معه يعبد أن يليق بالتدبير, فكيف المستبد بالخلق المستقل

ًا كانتا والرض السموات أن يروا سواه, ألم ما به يشرك كسسان أي رتق
ً الجميع فسي بعسض فسسوق بعضسه مسستراكم متلصسق ببعض بعضه متصل
ًا, والرض السسسموات هسسذه, فجعسسل مسسن هذه المر, ففتق ابتداء سسسبع

ًا, وفصل السسسماء بسسالهواء, فسسأمطرت والرض السسدنيا السماء بين سبع
أفل حسسي شسسيء كسسل المسساء مسسن {وجعلنسسا قسسال الرض, ولهسسذا وأنبتت

ًا تحسسدث المخلوقسسات يشساهدون وهم يؤمنون} أي ًا شسيئ ًا فشسسيئ عيانسس
مسسا علسى القسسادر المختسار الفاعسل الصسانع وجسود على دليل كله وذلك

.يشسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساء
واحسسسسسد أنسسسسسه علسسسسسى آيةتسسسسسدل لسسسسسه شسسسسسيء كسسسسسل ففسسسسسي

عبسساس: ابسسن قسسال: سسسئل عكرمسسة عن أبيه عن الثوري سفيان قال  
كانتسسا حيسسن والرض السموات فقال: أرايتم ؟ النهار أو قبل كان الليل
ًا النهسسار. الليسسل. قبسسل أن لتعلمسسوا ذلسسك ؟ ظلمة إلِ بينهما كان هل رتق

حسساتم حمزة, حسسدثنا بن إبراهيم أبي, حدثنا حاتم: حدثنا ابي ابن وقال
ً أن عمر ابن عن دينار بن الله عبد محمد, عن أبي بن حمزة عن رجل
ًا كانتا والرض السموات عن يسأله أتاه ففتقناهمسسا. قسسال: اذهسسب رتق
لك, قسسال: فسسذهب قال بما فأخبرني تعال فاسأله, ثم الشيخ ذلك إلى
ًا السسسموات كانت عباس: نعم ابن فقال فسأله عباس ابن إلى لِ رتقسس

ًا الرض تمطر, وكانت ً للرض خلسسق تنبت, فلما لِ رتق هسسذه فتسسق أهل
فسسأخبره, عمسسر ابسسن إلسسى الرجسسل بالنبسسات, فرجسسع هذه بالمطر, وفتق

القسسرآن فسسي أوتسسي قسسد عبسساس ابن أن علمت قد عمر: الَِن ابن فقال
ًا, صدق يعجبنسسي مسسا أقسسول كنسست عمسسر: قسسد ابن كانت, قال هكذا علم

فسسي أوتسسى قد أنه علمت القرآن, فالَِن تفسير على عباس ابن جراءة
ًا. وقسسال القسسرآن ًا هسسذه العسسوفي: كسسانت عطيسسة علمسس تمطسسر لِ رتقسس

ًا هسسسسسسذه فسسسسسسأمطرت, وكسسسسسسانت فسسسسسسأنبتت. تنبسسسسسست لِ رتقسسسسسس
قسسوله: عسسن الحنفسسي صالح أبا خالد: سألت أبي بن إسماعيل وقال  

ًا كانتا والرض السموات {أن السسسماء ففتقناهمسسا} قسسال: كسسانت رتقسس
سبع منها ففتق واحدة الرض سموات, وكانت سبع منها ففتق واحدة

والرض السسسماء تكسسن مجاهسسد, وزاد: ولسسم قسسال أرضسسين, وهكسسذا
ملتزقتين, والرض السماء كانت بل: جبير بن سعيد متماستين. وقال

اللسسه ذكسسر السسذي فتقهما ذلك منهاالرض, كان وأبرز السماء رفع فلما
ًا وقتسسادة: كانتسا الحسسن كتسابه. وقسسال في بهسذا بينهمسا ففصسل جميعس

.الهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسواء
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الحياء. قال كل أصل حي} أي شيء كل الماء من وقوله: {وجعلنا  

بشسسير, بسسن سسسعيد الجماهر, حدثنا ابو ابي, حدثنا حاتم: حدثنا أبي ابن
إذا اللسسه نسسبي قسسال: يسسا أنه هريرة أبي عن ميمونة أبي عن قتادة حدثنا
قسسال: «كسسل شسسيء كل عن نفسي, فأخبرنا وطابت عيني قرت رأيتك
عسسن همام يزيد, حدثنا أحمد: حدثنا المام ماء». وقال من خلق شيء
إذا إني الله رسول يا قال: قلت هريرة أبي عن ميمونة أبي عن قتادة
شيء, قسسال: «كسسل كل عن عيني, فأنبئني وقرت نفسي طابت رأيتك
دخلسست بسسه عملسست إذا أمر عن أنبئني ماء» قال: قلت من خلق شيء
الحسسارم, وقسسم الطعسسام, وصسسل السسسلم, وأطعسسم قال: «أفسسش الجنة
ًا بسسسلم» ورواه الجنسسة ادخسسل نيام, ثسسم والناس بالليل عبسسد عسسن أيضسس
شرط على إسناد أحمد, وهذا به همام, تفرد عن وبهز وعفان الصمد

سسسليم, واسسسمه السسسنن رجسسال مسسن ميمونسسة أبسسا أن إلِ الصسسحيحين
مرسلً, قتادة عن عروبة أبي بن سعيد رواه له, وقد يصحح والترمذي

أعلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم. واللسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه
ً رواسي» أي الرض في وقوله: «وجعلنا   بهسسا الرض أرسسسى جبسسالِ

لهم يحصل وتتحرك, فل تضطرب بالناس, أي تميد لئل وثقلها وقررها
للهسسواء بسساد الربسسع. فسسإنه مقسسدار إلِ المسساء فسسي غسسامرة لنها عليها قرار

والحكم الباهرات الَِيات من فيها وما السماء أهلها ليشاهد والشمس
بهسسم. وقسسوله: تميسسد لئل بهسسم} أي تميسسد قسسال: {أن والسسدلِلِت, ولهسسذا

ًا فيها {وجعلنا ًا سبلً} أي فجاج ًا فيهسسا يسلكون الجبال في ثغر طريقسس
فسسي المشسساهد هسسو إقليسسم, كمسسا إلسسى إقليسسم ومسسن قطسسر إلى قطر من

ً الجبل يكون الرض فيسسه الله البلد, فيجعل وهذه البلد هذه بين حائأل
قال: {لعلهم ههنا, ولهذا إلى ههنا من فيها الناس ليسلك ثغرة فجوة

يهتسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسدون}.
ًا السسماء وقوله: {وجعلنا   ًا} أي سسقف وهسي الرض علسسى محفوظسس

لموسعون} وقسسال: وإنا بأيد بنيناها قال: {والسماء عليها, كما كالقبة
بنيناهسسا كيسسف فوقهم السماء إلى ينظروا بناها} {أفلم وما {والسماء

رسسسول قسسال القبسسة, كمسسا نصسسب هو فروج} والبناء من ومالها وزيناها
خمسسسة خمسسس» أي علسسى السسسلم «بنسسي وسلم عليه الله صلى الله

ًا} أي العرب تعهده كما الخيام في إلِ يكون لِ دعائأم, وهذا {محفوظسس
ًا ًا عالي ًا. وقال ينال. وقال أن محروس حسساتم: أبسسي ابن مجاهد: مرفوع
الدشسستكي, الرحمسسن عبسسد بسسن أحمسسد الحسسسين, حسسدثنا بسسن علي حدثنا

بن جعفر عن القمي إسحاق ابن يعني أشعث عن أبيه عن أبي حدثني
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رسسسول رجل: يسسا قال عباس ابن عن جبير بن سعيد المغيرة, عن أبي
غريسسب. عنكسسم» إسسسناده مكفسسوف قال: «مسسوج ؟ السماء هذه ما الله
فسسي آيسسة مسسن معرضون} كقوله: {وكسسأين آياتها عن وقوله: {وهم  

يتفكسسرون لِ معرضون} أي عنها وهم عليها يمرون والرض السموات
به زينت الباهر, وما والِرتفاع العظيم الِتساع من فيها الله خلق فيما
الشسسمس هذه من ونهارها ليلها في والسيارات الثوابت الكواكب من

إلِ قسسدرها يعلم لِ غاية وليلة, فتسير يوم في بكامله الفلك تقطع التي
اللسه رحمه الدنيا أبي ابن ذكر وسيرها. وقد وسخرها قدرها الذي الله
ثلثيسسن تعبسسد إسسسرائأيل بنسسي عبسساد بعض والِعتبار: أن التفكر كتابه في

يسسر غمامسسة, فلسسم أظلتسسه سسسنة ثلثين تعبد إذا منهم الرجل سنة, وكان
ًا الرجل ذلك فقسسالت أمه إلى ذلك لغيره, فشكى يحصل كان مما شيئ

مسسا واللسسه فقسسال: لِ ؟ هسسذه عبادتسسك مسسدة في أذنبت فلعلك بني له: يا
هممسست, قسسالت: فلعلسسك ولِ قسسال: لِ ؟ هممسست أعلمه, قالت: فلعلسسك

ًا, فقسسال: نعسسم ؟ فكسسر بغيسسر رددتسسه ثم السماء إلى بصرك رفعت كسسثير
ًا قال أتيت, ثم ههنا قالت: فمن السسذي آيسساته: {وهسسو بعسسض علسسى منبه

وأنسسسه, بضسسيائأه وهذا وسكونه ظلمه في هذا والنهار} أي الليل خلق
والقمسسر} {والشسسمس الَِخسسر وعكسه أخرى يقصر ثم تارة هذا يطول

خاص, وسير وحركة حدة على وزمان بذاته وفلك يخصها نور لها هذه
فلسسك فسسي {وكسسل آخسسر وتقسسدير آخسسر وسسسير آخسسر وفلك آخر بنور وهذا

المغسسزل يسسدور كمسسا عباس: يسسدورون ابن يدورون. قال يسبحون} أي
إلِ الفلكسسة بالفلكسسة, ولِ إلِ المغسسزل يسسدور مجاهسسد: فل قال الفلكة في

إلِ يدور ولِ به إلِ يدورون لِ والقمر والشمس النجوم بالمغزل, كذلك
والشسسمس سسسكنا الليسسل وجعسسل الصسسباح تعالى: {فالق قال بهن, كما

العليسسسسسسسم}. العزيسسسسسسسز تقسسسسسسسدير ذلسسسسسسك حسسسسسسسبانا والقمسسسسسسر

َوَما َنا **  ْل َع ٍر َج َبَش ِلَك ّمن ِل ْب َد َق ْل ُقْخ ْل ِإْن ا َف ُقْم ّمسسّت َأ ُقْهسس ُقْدوَن َف ِلسس ْلَخا ُقْكسسّل ا   *
ْفسسٍس ُقْة َن َقسس ِئأ ْوِت َذآ ْلَمسس ُقْكم ا ُقْلسسو ْب َن ِر ِبالّشسسّر َو ْيسس ْلَخ َنسسًة َوا ْت َنسسا ِف ْي َل ِإ ُقْعسسوَن َو  ُقْتْرَج

{الخلد} أي محمد يا قبلك} أي من لبشر جعلنا تعالى: {وما يقول  
الجلل ذو ربسسك وجسسه ويبقسسى فسسان عليهسسا مسسن {كسسل بسسل السسدنيا فسسي

إلسسى العلمسساء مسسن ذهب من الكريمة الَِية بهذه استدل والكرام} وقد
سسسواء بشسسر الَِن, لنسسه إلسسى بحي وليس مات السلم عليه الخضر أن

ًا كان ًا أو ولي قبلك من لبشر تعالى: {وماجعلنا قال رسولًِ. وقد أو نبي
الخالسسدون} أي {فهسسم محمسسد يسسا مسست} أي الخلسسد}. وقسسوله: {أفسسإن
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قسسال الفنسساء, ولهسسذا إلسسى كل بل هذا يكون لِ بعدك يعيشوا أن يؤملون

اللسسه رحمه الشافعي عن روي الموت} وقد ذائأقة نفس تعالى: {كل
البيسسسسسسسسسسسستين: بهسسسسسسسسسسسسذين واستشسسسسسسسسسسسسهد أنشسسسسسسسسسسسسد أن

بأوحسسد فيهسسا لسسست سسسبيل أمتفتلسسك وإن أمسسوت أن رجسسال تمنسسى
قسسد فكسسأن مثلهسسا لخسسرى مضسسىتهيأ السسذي خلف يبغسسي للسسذي فقسسل

تارة بالمصائأب نختبركم فتنة} أي والخير بالشر وقوله: {ونبلوكم  
يقنسسط, ومسسن يصبر يكفر, ومن ومن يشكر من أخرى, فننظر وبالنعم

نبتليكم عباس: {ونبلوكم} يقول ابن عن طلحة أبي بن علي قال كما
والسسسقم, والغنسسى والرخسساء, والصسسحة فتنة} بالشسسدة والخير {بالشر

والضسسلل. والمعصسسية, والهسسدى والحسسرام, والطاعسسة والفقر, والحلل
بأعمسسسسسسالكم. فنجسسسسسسازيكم ترجعسسسسسسون} أي وقسسسسسسوله: {وإلينسسسسسسا

َذا ِإ َو ِذيَن َرآَك **  ّلسس ْا ا َو ُقْر َفسس َنَك ِإن َك ُقْذو ّتِخسس ّ َي ًا ِإلِ ُقْزو َذا ُقْهسس َهـسس ِذي َأ ّلسس ُقْر ا ُقْك ْذ َيسس
ُقْكْم َت َه ِل ُقْهْم آ ِر َو ْك ِذ ُقْروَن ُقْهْم الّرْحَمـِن ِب ِف َق َكسسا ِلسس ُقْخ ُقْن *   ْنَسسسا َعَجسسٍل ِمسسْن ال

ُقْكْم ِري ْو ُقْأ ِتي َسسسسسسسسسسسسسسسسسس َيسسسسسسسسسسسسسسسسسا َ آ ُقْلوِن َفل ْعِج َت  َتْسسسسسسسسسسسسسسسسسس
كفروا} الذين رآك {وإذا عليه اللهوسلمه صلوات لنبيه تعالى يقول  

ًا} أي إلِ يتخسسذونك {إن وأشسسباهه جهسسل كسسأبي قريش كفار يعني هسسزو
آلهتكم} يعنون يذكر الذي وينتقصونك, يقولون: {أهذا بك يستهزئأون

بسسذكر تعسسالى: {وهسسم أحلمكسسم, قسسال ويسفه آلهتكم يسب الذي أهذا
يسستهزئأون هسسذا ومسع بسسالله كسافرون وهسم أي} كسافرون هم الرحمن
إلِ يتخسسذونك إن رأوك {وإذا الخسسرى الَِيسسة فسسي قال الله, كما برسول

ً الله بعث الذي أهذا هزوا أن لسولِ آلهتنسا عسن ليضسلنا كساد * إن رسولِ
ً أضسسل مسسن العسسذاب يسسرون حين يعلمون وسوف عليها صبرنا }.سسسبيل

الخسسرى: الَِيسسة فسسي قسسال عجسسل} كمسسا مسسن النسان وقوله: {خلق  
آدم اللسسه مجاهسسد: خلسسق المور. قسسال في عجولًِ} أي النسان {وكان

السسروح أحيسسا الخلئأق, فلمسسا خلق يوم من النهار آخر من شيء كل بعد
بخلقسسي اسسستعجل رب أسفله, قال: يا يبلغ ورأسه, ولم ولسانه عينيه
سسسنان. بسسن أحمسسد حسساتم, حسسدثنا أبسسي ابن الشمس. وقال غروب قبل

عسسن الليسسثي وقسساص بسسن علقمسسة بن محمد هارون, أنبأنا بن يزيد حدثنا
عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول قسسال: قسسال هريسسرة أبي عن سلمة أبي

آدم خلسسق الجمعسسة, فيسسه يسسوم الشسسمس فيه طلعت يوم وسلم: «خير
لِ سسساعة وفيسسه السسساعة تقوم منها, وفيه أهبط وفيه الجنة أدخل وفيه

ًا اللسسه فسسسأل سسس يقللهسسا أصسسابعه وقبض س يصلي مؤمن يوافقها إلِ خيسسر
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تلسسك عرفت سلم: قد بن الله عبد سلمة: فقال أبو إياه» قال أعطاه

الله خلق التي الجمعة, وهي يوم من النهار ساعات آخر الساعة, هي
فل آياتي سأريكم عجل من النسان تعالى: {خلق الله آدم, قال فيها

ة ذكسر فسي تسستعجلون} والحكمسة ان عجل ه ههنسا النس ذكسر لمسا أن
النفسسوس فسسي عليه, وقسسع وسلمة الله صلوات بالرسول المستهزئأين

تعسسالى: {خلسسق اللسسه ذلسسك,فقسسال واسسستعجلت منهسسم الِنتقسسام سسسرعة
يفلتسسه, لسسم أخذه إذا حتى للظالم يملي تعالى عجل} لنه من النسان

آيسساتي} أي قال: {سسسأريكم يؤخر, ولهذا لِ ثم يعجل, وينظر ثم يؤجل
تسسستعجلون}. {فل عصسساني مسسن علسسى واقتسسداري وحكمسسي نقمسسي

ُقْلوَن ُقْقو َي َو َتسسَى **  َذا َم ُقْد َهـسس ْعسس َو ْل ُقْتسسْم ِإن ا ِقيَن ُقْكن ِد ْو َصسسا َلسس ُقْم *   َلسس ْع ِذيَن َي ّلسس ا
ْا ُقْرو َف َ ِحيَن َك ّفوَن لِ ُقْك ُقْم َعسسن َي ِه ِه ُقْجسسو ّنسساَر ُقْو َ ال ِهْم َعسسن َولِ ِر ُقْهسسو َ ُقْظ ُقْهسسْم َولِ

ُقْروَن َبسسْل ُقْينَصسس ِهم *   ِتي أ
ْ َتسسًة َتسس ْغ ُقْهسسْم َب ُقْت َه ْب َت َ َف ُقْعوَن َفل ِطي َت َهسسا َيْسسس ّد َ َر ُقْهسسْم َولِ

ُقْروَن َظسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس  ُقْين
ًا يستعجلون أنهم المشركين عن تعالى يخبر   بهم العذاب بوقوع أيض

ًا ًا تكذيب ًا وجحود ًا وكفر ًا, فقسسال وعناد هسسذا مسستى {ويقولسسون واستعباد
حيسن كفروا الذين يعلم تعالى: {لو الله صادقين} قال كنتم إن الوعد

واقعة أنها تيقنوا لو ظهورهم} أي عن ولِ النار وجوههم عن يكفون لِ
مسسن العذاب يغشاهم حين يعلمون به. ولو استعجلوا لما محالة لِ بهم

ومسسن النسسار مسسن ظلسسل فسسوقهم مسسن {لهسسم أرجلهسسم تحت ومن فوقهم
فسسي غسسواش} وقسسال فسسوقهم ومن مهاد جهنم من ظلل} {لهم تحتهم

ظهسسورهم} عسسن ولِ النسسار وجسسوههم عسسن يكفسسون لِ الَِية: {حيسسن هذه
النسسار} فالعسسذاب وجسسوههم وتغشسسى قطسسران مسسن وقال: {سسسرابيلهم

لهم, كما ناصر لِ ينصرون} أي هم {ولِ جهاتهم جميع من بهم محيط
ه مسن لهم قال: {وما بغتسة} أي تسأتيهم واق}. وقسوله: {بسل مسن الل

تذعرهم, فيستسسسلمون فجأة, {فتبهتهم} أي بغتة} أي النار {تأتيهم
ليسسس ردهسسا} أي يسسستطعون يصسسنعون, {فل ما يدرون ولِ حائأرين لها

سسساعة ذلك عنهم يؤخر ولِ ينظرون} أي هم ذلك, {ولِ في حيلة لهم
واحسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسدة.

ِد َق َل َو َء **  ِزى ْه ُقْت ُقْسٍل اْس ُقْر ِلَك ّمن ِب ْب َق َق ِذيَن َفَحسسا ّلسس ْا ِبا ُقْرو ُقْهسسْم َسسسِخ ْن ّمسسا ِم
ْا ُقْنو ِه َكا ُقْئأوَن ِب ِز ْه َت ُقْقْل َيْس ُقْكم َمن *   ُقْؤ َل ْك ْيِل َي ّل ْل ِر ِبا َها ّن َبسسْل الّرْحَمـِن ِمَن َوال
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ِر َعسسن ُقْهْم ْكسس ِهسسْم ِذ ّب ُقْضسسوَن َر ِر ْع َأْم ّم ُقْهسسْم *   َهسسٌة َل ِل ُقْهسسْم آ ُقْع َن َنسسا ّمسسن َتْم ِن َ ُقْدو لِ

ُقْعوَن ِطي َت ِهْم َنْصسسسسسسَر َيْسسسسسسس ُقْفِسسسسسسس ْن َ َأ ّنسسسسسسا ُقْهسسسسسسْم َولِ ُقْبوَن ّم  ُقْيْصسسسسسسَح
ًا تعالى يقول   الِسسستهزاء من المشركون به آذاه عما لرسوله مسلي

سسسخروا بالسسذين فحسساق قبلسك مسسن برسسسل استهزىء {ولقد والتكذيب
يسسستبعدون كانوا الذي العذاب من يستهزئأون} يعني به كانوا ما منهم

علسسى فصسسبروا قبلسسك من رسل كذبت تعالى: {ولقد قال وقوعه, كما
جاءك * ولقد الله لكلمات مبدل ولِ نصرنا أتاهم حتى وأوذوا كذبوا ما

بالليسسل حفظه في عبيده على نعمته تعالى ذكر المرسلين} ثم نبأ من
مسسن تنسسام, فقسسال: {قسسل لِ السستي بعينه لهم وحراسته والنهار, وكلءته

غيره, كما يعني الرحمن بدل الرحمن} أي من والنهار بالليل يكلؤكم
الشسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساعر: قسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسال

الفسسسستقا البقسسسول مسسسن تسسسذق المرققسسساولم تلبسسسس لسسسم جاريسسسة
ذكسسر عسسن هسسم تعالى: {بل الفستق. وقوله البقول بدل تذق لم أي  

إليهم, بل وإحسانه عليهم الله بنعمة يعترفون لِ معرضون} أي ربهم
دوننسسا} مسسن تمنعهسسم آلهسسة لهسسم {أم قال وآلِئأه, ثم آياته عن يعرضون
؟ غيرنسسا وتكلؤهم تمنعهم آلهة ألهم وتوبيخ, أي وتقريع إنكار استفهام

يسسستطعون قسسال: {لِ زعمسسوا, ولهسسذا كمسسا توهموا, ولِ كما المر ليس
لِ اللسسه غيسسر إليهسسا اسسستندوا السستي الَِلهسسة هسسذه أنفسسسهم} أن نصسسر

يصسسحبون} قسسال منسسا هسسم أنفسسسهم. وقسسوله: {ولِ نصسسر يسسستطيعون
قتادة: يجارون. وقال أي يصحبون منا هم عباس: ولِ ابن عن العوفي

.يمنعسسون يصسسحبون منسسا هم ولِ: غيره بخير. وقال الله من يصبحون لِ

َبْل َنا **  ْع ّت ِء َم ُقْؤل ُقْهْم َهـ َء َبآَ ّتَى َوآ ُقْم َطاَل َح ِه ْي َل ُقْر َع ُقْم ُقْع ْل َ ا َفل ْوَن َأ ّنا َيَر ِتي َأ ْأ َن
َها الْرَض ُقْص ُقْق َهآَ ِمْن َنن ِف ْطَرا ُقْم َأ ُقْه َف ُقْبوَن َأ ِل َغا ْل ُقْقْل ا ّنَمآَ *   ُقْكم ِإ ُقْر ِذ َوْحِي ُقْأن ْل ِبسسا

َ ُقْع َولِ َء الّصسسّم َيْسَم َعآَ ّد َذا السس ُقْروَن َمسسا ِإ َذ ِئسسن*   ُقْينسس َل ُقْهْم َو ْت ْفَحسسٌة ّمّسسس ّمسسْن َن
َذاِب ّبَك َع ُقْلّن َر ُقْقو َي َنآَ َل َل ْي ّنا َيو ّنا ِإ ِلِميَن ُقْك ُقْع َظا َنَضسس َو ِزيَن *   َوا ْلَمسس ِقْسسسَط ا ْل ا
ِم ْو َي ِة ِل َياَم ِق ْل َ ا ُقْم َفل َل ْظ ْفٌس ُقْت ًا َن ْيئ ِإن َش َقسساَل َكسساَن َو ْث ٍة ِم ّبسس َدٍل ّمسسْن َح َخسسْر

َنسسسسسسسسسسسسا ْي َت َفسسسسسسسسسسسسَى ِبَهسسسسسسسسسسسسا َأ َك َنسسسسسسسسسسسسا َو ِبيَن ِب  َحاِسسسسسسسسسسسسس
ًا تعالى يقول   هم ما على وحملهم غرهم المشركين: إنما عن مخبر

عليهسسم وطسسال ونعمسسوا السسدنيا الحيسساة فسسي متعسسوا أنهم الضلل من فيه
ًا قسسال شيء, ثسسم على أنهم فيه, فاعتقدوا هم فيما العمر لهسسم واعظسس
المفسسسرون أطرافها} اختلسسف من ننقصها الرض نأتي أنا يرون {أفل

بقسسوله فسسسر مسسا وأحسسسن الرعسسد سسسورة فسسي أسسسلفنا معناه, وقد في
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م الَِيسات وصسرفنا القسرى مسن حسولكم مسا أهلكنسا تعالى: {ولقد لعله

علسسى السسسلم ظهسسور بسسذلك البصري: يعنسسي الحسن يرجعون} وقال
وإهلكسسه أعسسدائأه على لوليائأه الله بنصر يعتبرون أفل الكفر, والمعنى

قسسال: المؤمنين, ولهسسذا لعباده وإنجائأه الظالمة والقرى المكذبة المم
الخسسسرون السسسفلون المغلوبسسون هسسم بسسل الغسسالبون} يعنسسي {أفهسسم

والرذلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسون.
مسسا اللسسه عسسن مبلسسغ أنسسا إنمسسا بالوحي} أي أنذركم إنما وقوله: {قل  

إلسسي, اللسسه أوحسساه عمسسا إلِ ذلسسك والنكال, ليس العذاب من به أنذرتكم
وقلبسه, سسسمعه على وختم بصيرته الله أعمى عمن هذا يجدي لِ ولكن
ينسذرون} وقسوله: {ولئسن مسا إذا الدعاء الصم يسمع قال: {ولِ ولهذا

ولئن ظالمين} أي كنا إنا ويلنا يا ليقولن ربك عذاب من نفحة مستهم
بسسذنوبهم ليعسترفن اللسه عسسذاب مسسن شسسيء أدنى المكذبين هؤلِء مس

المسسوازين السسدنيا. وقسسوله: {ونضسسع فسسي لنفسهم ظالمين كانوا وأنهم
ًا} أي نفس تظلم فل القيامة ليوم القسط العدل الموازين ونضع شيئ

باعتبسسار جمسسع واحد, وإنما ميزان هو إنما أنه على القيامة, الكثر ليوم
فيسسسسسسسسسسسسسسه. الموزونسسسسسسسسسسسسسسة العمسسسسسسسسسسسسسسال تعسسسسسسسسسسسسسسدد

ًا نفس تظلم وقوله: {فل   أتينسسا خردل من حبة مثقال كان وإن شيئ
ًا} وقسسال: ربك يظلم تعالى: {ولِ قال حاسبين} كما بنا وكفى بها أحد

لسسدنه مسسن ويؤت يضاعفها حسنة تك وإن ذرة مثقال يظلم لِ الله {إن
ًا ًا} وقال أجر خسسردل مسسن حبة مثقال تك إن إنها بني {يا لقمان عظيم

اللسه إن اللسه بها يأت الرض في أو السموات في أو صخرة في فتكن
اللسسه رسسسول قال: قال هريرة أبي عن الصحيحين خبير} وفي لطيف
فسسي اللسسسان, ثقيلتسسان علسسى خفيفتان «كلمتان وسلم عليه الله صلى

اللسسه وبحمسسده, سسسبحان اللسسه الرحمن: سسسبحان إلى الميزان, حبيبتان
العظيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم».

ابن الطالقاني, حدثنا إسحاق بن إبراهيم أحمد: حدثنا المام وقال  
الرحمسسن عبسسد أبسسي عن يحيى بن عامر عن سعد بن ليث عن المبارك
رسول يقول: قال العاص بن عمرو بن الله عبد قال: سمعت الحبلي

ً يسسستخلص وجسسل عسسز اللسسه وسلم: «إن عليه الله صلى الله مسسن رجل
وتسسسعين تسسسعة عليسسه القيامة, فينشر يوم الخلئأق رؤوس على أمتي

ًا هذا من يقول: أتنكر البصر, ثم مد سجل سجلً, كل أظلمتسسك ؟ شسسئي
قسسال: ؟ حسسسنة أو عسسذر يارب. قال: أفلك قال: لِ ؟ الحافظون كتبتي
حسسسنة عنسسدنا لسسك إن رب, فيقسسول: بلسسى يسسا فيقسسول: لِ الرجل فيبهت
ة له اليوم, فتخرج عليك ظلم لِ واحدة ه لِ أن أشسهد فيهسا بطاق إلِ إل
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ًا أن وأشهد الله في رب يا أحضروه, فيقول فيقول الله رسول محمد
تظلم, قسسال: فتوضسسع لِ فيقول: إنك ؟ السجلت هذه مع البطاقة هذه

السسسجلت كفسسة, قسسال: فطاشسست فسسي والبطاقسسة كفسسة فسسي السجلت
الرحيسسم» الرحمن الله بسم مع شيء يثقل البطاقة, قال: ولِ وثقلت
الترمذي: سعد, وقال بن الليث حديث من ماجه وابن الترمذي ورواه

غريسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسب. حسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسن
يحيى بن عمرو عن لهيعة ابن قتيبة, حدثنا أحمد: حدثنا المام وقال  

قسسال: العسساص بن عمرو بن الله عبد عن الحبلي الرحمن عبد أبي عن
القيامة, يوم الموازين وسلم: «توضع عليه الله صلى الله رسول قال

بسه فيمايسل عليسه أحصسي مسا كفة, ويوضسع في فيوضع بالرجل فيؤتى
مسسن صسسائأح إذا بسسه أدبسسر النار, قال: فإذا إلى به فيبعث: الميزان, قال

لسسه, فيسسؤتى بقسسي قسسد تعجلسسوا, فسسإنه يقسسول: لِ وجسسل عسسز الرحمن عند
بسسه يميسسل حسستى كفسسة فسسي الرجل مع فتوضع الله إلِ إله لِ فيها ببطاقة

ًا: حدثنا أحمد المام الميزان» وقال ًا, أنبأنا نوح أبو أيض بسسن ليث مرار
ً أن عائأشسسة عسسن عسسروة عن الزهري عن أنس بن مالك عن سعد رجل
يديه, فقسسال بين جلس وسلم عليه الله صلى الله رسول أصحاب من
ويعصسسونني, ويخونسسونني يكسسذبونني مملسسوكين لسسي إن اللسسه رسسسول يسسا

اللسسه صلى الله رسول له فقال ؟ منهم أنا وأشتمهم, فكيف وأضربهم
إيسساهم, وعقابسسك وكسسذبوك وعصسسوك خسسانوك ما وسلم: «يحسب عليه
ًا ذنوبهم, كان بقدر إياهم عقابك كان فإن عليسسك, وإن ولِ لسسك لِ كفافسس
ً ذنوبهم, كان دون إياهم عقابك كان إيسساهم عقابك كان لك, وإن فضل
الرجسسل قبلك, فجعسسل بقي الذي الفضل منك لهم ذنوبهم, اقتص فوق
رسول ويهتف, فقال وسلم عليه الله صلى الله رسول يدي بين يبكي
المسسوازين {ونضسسع الله كتاب يقرأ لِ «ماله وسلم عليه الله صلى الله

ًا نفس تظلم فل القيامة ليوم القسط مسسن حبسسة مثقسسال كسسان وإن شيئ
أجد ما الله رسول الرجل: يا حاسبين} فقال بنا وكفى بها أتينا خردل
ًا أحسسرار أنهسسم أشسسهدك إنسسي سسس عبيسسده يعني س هؤلِء فراق من خيٌر شيئ

كلهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم.

ْد َق َل َو َنا **  ْي َت ُقْروَن ُقْموَسَى آ َها َقاَن َو ُقْفْر ْل ًء ا َيآَ ًا َوِض ْكر ِذ ِقيَن َو ّت ُقْم ْل ِذيَن ّل ّل *  ا
ْوَن ُقْهْم َيْخَش ّب ْيِب َر َغ ْل ُقْهْم ِبا ِة ّمَن َو َع ُقْقوَن الّسا َذا ُقْمْشِف َهـ َو ْكٌر *   َباَرٌك ِذ ّم

ُقْه َنسسسسسسسسسسسسسسسا ْل ُقْتْم َأنَز ْن َأ ُقْه َأَفسسسسسسسسسسسسسسس ُقْروَن َلسسسسسسسسسسسسسسس ِكسسسسسسسسسسسسسسس  ُقْمن
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ًا تعالى الله أن على التنبيه تقدم قد   موسسسى ذكر بين يقرن ما كثير

قسسال: كتابيهمسسا, ولهسسذا عليهمسسا, وبيسسن وسسسلمه اللسسه صسسلوات ومحمد
الكتسساب. مجاهسسد: يعنسسي الفرقسسان} قسسال وهسسارون موسى آتينا {ولقد
وحرامهسسا, ومسسا حللهسسا قتادة: التسسوراة صالح:)التوراة. وقال أبو وقال
النصسسر: وجسسامع يعنسسي زيسسد ابسسن والباطسسل. وقسسال الحق بين الله فرق

الحسسق بيسسن التفرقة على مشتملة السماوية الكتب أن ذلك في القول
والحرام, وعلى والرشاد, والحلل والضلل, والغي والباطل, والهدى

ًا يحصل ما ًا وهداية القلوب في نور قسسال: وخشية, ولهسسذا وإنابة وخوف
ًا وضياء {الفرقان ًا للمتقين} أي وذكر وصسسفهم وعظة, ثم لهم تذكير

الرحمسسن خشسسي بالغيب} كقوله: {مسسن ربهم يخشون فقال: {الذين
بسسالغيب ربهسسم يخشون الذين منيب}. وقوله: {إن بقلب وجاء بالغيب

خسسائأفون مشسسفقون} أي السسساعة مسسن وأجركبير} {وهسسم مغفرة لهم
القسسرآن أنزلنسساه} يعنسسي مبسسارك ذكسسر تعسسالى: {وهسسذا قال وجلون, ثم

مسسن خلفسسه, تنزيسسل مسسن ولِ يسسديه بين من الباطل يأتيه لِ الذي العظيم
الجلء غايسسة فسسي وهو أفتنكرونه منكرون} أي له {أفأنتم حميد حكيم

؟. والظهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسور

ْد َق َل َو َنآَ **  ْي َت ِهيَم آ ْبَرا ُقْه ِإ َد ُقْل ِمن ُقْرْش ْب ّنا َق ُقْك ِه َو ِلِميَن ِب ْذ َعسسا ِإ ِه َقسساَل *   ِبيسس ل
ِه ْوِم َق ِه َما َو ِذ ُقْل َهـ ِثي ّتَما ِتَي ال ّل ُقْتْم ا َها َأن ُقْفوَن َل ِك ْا َعسسا ُقْلو َقسسا َنآَ *   ْد َنسسا َوَجسس َء َبآَ آ

َها ِديَن َل ِب َقاَل َعا ْد *   َق ُقْتْم َل ُقْتْم ُقْكن ُقْكْم َأن ُقْؤ َبسسآَ ِبيسسٍن َضسسلٍَل ِفسسي َوآ ْا ّم َو ُقْل َقسسا   *
َنا َت ْئ ّق َأِج ْلَح ِبيسَن ِمسَن َأنَت َأْم ِبا َقساَل اللِّع ُقْكسْم َبسل *   ّب َواِت َرّب ّر الّسسَما

ِذي َوالْرِض ّلسسسس ُقْهسسسسّن ا َطَر ْا ف َنسسسس َأ َلسسسسَى َو ُقْكسسسسْم َع ِل ِديَن ّمسسسسَن َذ ِه  الّشسسسسا
قبل, من رشده آتاه أنه السلم عليه إبراهيم خليله عن تعالى يخبر  

تعسسالى: قسسال قسسومه, كمسسا علسسى والحجسسة الحسسق ألهمسسه صسسغره من أي
عنسسه الخبسسار مسسن يسسذكر قومه} وما على إبراهيم آتيناها حجتنا {وتلك

فنظسر أيسام بعسد خسرج رضيع, وأنه وهو السرب في له أبيه إدخال في
المفسسسرين من كثير قصه فيها, وما فتبصر والمخلوقات الكوكب إلى

الحسسق, ممسسا منهسسا وافسسق إسرائأيل, فمسسا بني أحاديث فعامتها وغيرهم
ًا خسسالف الصحيح, وما لموافقته المعصوم, قبلناه عن بأيدينا مسسن شسسيئ

بسسل نكذبه ولِ نصدقه لِ مخالفة ولِ موافقة فيه ليس رددناه, وما ذلك
ًا, وما نجعله مسسن كسسثير رخسسص فقسسد منهسسا الضسسرب هسسذا مسسن كسسان وقف

ممسسا له حاصل ولِ فيه فائأدة لِ مما ذلك من روايته, وكثير في السلف
دينهسسم في المكلفين على تعود فائأدته كانت الدين, ولو في به ينتفع لِ
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التفسسسير هذا في نسلكه الشاملة, والذي الكاملة الشريعة هذه لبينته

تضسسييع مسسن فيهسسا لمسسا السسسرائأيلية الحسساديث مسسن كسسثير عسسن العراض
عليهم, فإنهم المروج الكذب من منها كثير عليه اشتمل الزمان, ولما

الحفسساظ الئأمسسة حسسرره وسسسقيمها, كمسسا صسسحيحها بين عندهم تفرقة لِ
قسسد أنسسه أخسسبر تعسسالى الله أن ههنا المة. والمقصود هذه من المتقنون

ذلسسسسك. قبسسسسل مسسسسن قبسسسسل, أي مسسسسن رشسسسسده إبراهيسسسسم آتسسسسى
قسسال قسسال: {إذ لذلك, ثسسم أهل وكان عالمين} أي به وقوله: {وكنا  

الرشسد هسو عساكفون} هسذا هل أنتم التي التماثيل هذه ما وقومه لبيه
دون مسن الصسنام عبسادة في قومه على النكار صغره من أوتيه الذي
عسساكفون} أي لهسسا أنتسسم السستي التماثيل هذه وجل, فقال: {ما عز الله

محمسسد بسسن الحسن حاتم: حدثنا أبي ابن عبادتها. وقال على معتكفون
الصسسبغ عن طريف بن سعيد الضرير, حدثنا معاوية أبو الصباح, حدثنا

بالشسسطرنج, يلعبسسون قسسوم على عنه الله رضي علي قال: مر نباتة بن
ًا أحدكم يمس عاكفون, لن لها أنتم التي التماثيل هذه فقال: ما جمر

عابسسدين} لسسم لها آباءنا وجدنا {قالوا يمسها أن من له خير يطفأ حتى
أنتسسم كنتم قال: {لقد الضلل, ولهذا آبائأهم صنيع سوى حجة لهم يكن

احتججتسسم السسذي آبسسائأكم مسسع الكلم مسسبين} أي ضسسلل فسسي وآبسساؤكم
الطريسسق غيسسر علسسى ضسسلل فسسي وهسسم معكم, فسسأنتم كالكلم بصنيعهم

{قسسالوا آلهتهسسم واحتقسسر آباءهم وضلل أحلمهم سفه المستقيم, فلما
عنسسك الصسسادر الكلم اللعبين} يقولون: هذا من أنت أم بالحق أجئتنا
ًا تقوله ًا أم لِعب رب ربكسسم بسسل {قال قبلك به نسمع لم فيه, فإنا محق

غيسسره, وهسسو إلسسه لِ السسذي ربكم فطرهن} أي الذي والرض السموات
ابتسسدأ السسذي المخلوقسسات مسسن حوت وما والرض السموات خلق الذي

الشسساهدين} مسسن ذلكم على {وأنا الشياء لجميع الخالق خلقهن, وهو
سسسسسسسواه. رب ولِ غيسسسسسسره إلسسسسسسه لِ أنسسسسسسه أشسسسسسسهد وأنسسسسسسا أي

ِه ّل َتال َو َدّن **  ِكي ُقْكْم ل َناَم َد َأْص ْع ْا َأن َب ّلو َو ِريَن ُقْت ِب ْد ُقْهْم ُقْم َل َع َفَج ًا *   َذاذ ّ ُقْج ِإلِ
ًا ِبير ُقْهْم َك ُقْهْم ّل ّل َع ِه َل ْي َل ُقْعوَن ِإ ْا َيْرِج ُقْلو َقا َعَل َمن *   َذا َف َنسسآَ َهـ ِت َه ِل ُقْه ِبآَ ّنسس َلِمسسَن ِإ

ِلِميَن ّظا ْا ال ُقْلو َقا َنا *   ْع ًتسسى َسسسِم ُقْهْم َف ُقْر ُقْك ْذ ُقْل َيسس َقسسا ُقْه ُقْي ُقْم َلسس ِهيسس ْبَرا ْا ِإ ُقْلو َقسسا   *
ْا ُقْتو ْأ ِه َف َلَى ِب ُقْيِن َع ْع ّناِس َأ ُقْهْم ال ّل َع ُقْدوَن َل َه ْا َيْش َو ُقْل َقا ْنسسَت *   َأ ْلسسَت َأ َع َذا َف َهـسس

َنا ِت َه ِل ُقْم ِبآَ ِهي ْبَرا ِإ َقسساَل َي ُقْه َبسسْل *   َلسس َع ُقْهسسْم َف ُقْر ِبي َذا َك ُقْهْم َهـسس ُقْلو َأ ْا ِإن َفاْسسس ُقْنو َكسسا
ُقْقسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسوَن ِط ْن  ِي
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ًا الخليل أقسم ثم   أصسسنامهم, أي ليكيسسدن قومه بعض أسمعه قسم

إلسسى مسسدبرين, أي يولسسوا أن بعسسد وتكسسسيرهم أذاهسسم علسسى ليحرصسسن
وقست اقسترب السدي: لمسا إليه, قال يخرجون عيد لهم عيدهم, وكان

ديننسسا, لعجبسسك عيسسدنا إلسسى معنا خرجت لو بني أبوه: يا قال العيد ذلك
الرض, وقال: إلى نفسه ألقى الطريق ببعض كان معهم, فلما فخرج

فيقولون: مه, فيقول: إني صريع وهو عليه يمرون فجعلوا سقيم إني
لكيسسدن قسسال: {تسسالله ضسسعفاؤهم وبقسسي عسسامتهم جسساز سسسقيم, فلمسسا

عسسن الحسسوص أبسسي عسسن إسحاق ابن أولئك. وقال أصنامكم} فسمعه
عليه, فقالوا: يا مروا عيدهم إلى إبراهيم قوم خرج قال: لما الله عبد

بسسالمس, قسسال: كسسان سسسقيم, وقسسد قال: إنسسي ؟ معنا تخرج ألِ إبراهيم
منهسسم. نسساس مدبرين} فسسسمعه تولوا أن بعد أصنامكم لكيدن {تالله

ًا} أي وقوله: {فجعلهم   ًا جذاذ ًا كلهسسا, إلِ كسسسرها حطام لهسسم كسسبير
ًا عليهسسم قسسال: {فسسراغ عنسسدهم, كمسسا الكسسبير الصسسنم إلِ يعنسسي ضسسرب

فسسي القسسدوم وضسسع أنه يرجعون} ذكروا إليه {لعلهم باليمين}. وقوله
معه تعبد أن لنفسه, وأنف غار الذي هو أنه يعتقدون لعلهم كبيرهم يد

لمسسن إنسسه بآَلهتنسسا هسسذا فعسسل مسسن {قالوا فكسرها الصغار الصنام هذه
مسسن بأصسسنامهم الخليسسل فعلسسه ما وشاهدوا رجعوا حين الظالمين} أي

عابسسديها عقسسول سخافة وعلى إلهيتها عدم على الدال والذلِل الهانة
هسسذا, صسسنيعه فسسي الظسسالمين} أي لمن إنه بآَلهتنا هذا فعل من {قالوا
سسمعه مسن قسال إبراهيسم} أي لسه يقسال يسذكرهم فتى سمعنا {قالوا
ًا, يذكرهم أي فتًى ليكيدنهم: سمعنا إنه يحلف إبراهيسسم. لسسه يقسسال شاب

منصسسور, بسسن سسسعيد عوف, حسسدثنا بن محمد حاتم: حدثنا أبي ابن قال
قسسال: عبسساس ابن عن أبيه عن قابوس عن الحميد عبد بن جرير حدثنا

ًا الله بعث ما ًا إلِ نبي هسسذه شسساب, وتل وهو إلِ عالم العلم أوتي ولِ شاب
إبراهيسسسسم}. لسسسسه يقسسسسال يسسسسذكرهم فسسسستى سسسسسمعنا {قسسسسالوا الَِيسسسسة

الشسسهاد رؤوس على الناس} أي أعين على به فأتوا {قالوا وقوله  
الكسسبر المقصسسود هسسو هسسذا كلهم, وكان الناس بحضرة الكبر المل في

جهلهسسم كسسثرة العظيسسم المحفل هذا في يبين أن السلم عليه لبراهيم
ًا, نفسسسها عسسن تسسدفع لِ الصنام. التي هذه عبادة في عقلهم وقلة ضسسر

ًا, فكيف لها تملك ولِ أأنسست {قسسالوا ؟ ذلسسك من شيء منها يطلب نصر
السذي هسذا} يعنسسي كبيرهم فعله بل قال ؟ إبراهيم يا بآَلهتنا هذا فعلت
أن بهسسذا أراد ينطقسسون} وإنمسسا كسسانوا إن {فاسألوهم يكسره لم تركه

يصسسدر لِ هذا ينطقون, وأن لِ أنهم فيعترفوا أنفسهم تلقاء من يبادروا
جمسسسسسسسسسسسساد. لنسسسسسسسسسسسسه الصسسسسسسسسسسسسنم هسسسسسسسسسسسسذا عسسسسسسسسسسسسن
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سيرين, بن محمد عن حسان بن هشام حديث من الصحيحين وفي  

قسسال: «إن وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول هريرة, أن أبي عن
قسسوله: اللسسه ذات فسسي ثلث: ثنسستين غير يكذب لم السلم عليه إبراهيم

يسسسير هو وبينا س قال سقيم} س هذا}, وقوله: {إني كبيرهم فعله {بل
ً نسسزل سارة, إذ ومعه الجبابرة من جبار أرض في الجبسسار فسسأتى منسسزلِ

النساس, أحسسن امسرأة معه بأرضك رجل ههنا نزل قد فقال: إنه رجل
قسسال: أخسستي. قسسال: ؟ منسسك المسسرأة هذه فجاء, فقال: ما إليه فأرسل
قسد الجبسار هسذا فقال: إن سارة إلى إلي, فانطلق بها فأرسل فاذهب
فسسي أخسستي عنده, فإنسسك تكذبيني أختي, فل أنك عنك, فاخبرته سألني
بهسسا وغيسسرك, فسسانطلق غيسسري مسلم الرض في ليس الله, وإنه كتاب

فتناولهسسا إليها أهوى فرآها عليه دخلت أن يصلي, فلما قام ثم إبراهيم
ًا فأخذ ًا, فقسسال: ادعسسي أخسسذ لسسه, أضسسرك, فسسدعت ولِ لسسي اللسسه شسسديد

الثالثسسة, ذلك أشد, ففعل أو بمثلها فأخذ إليها, فتناولها فأهوى فأرسل
أضسسرك, فل اللسسه الولييسسن, فقسسال: ادعسسي المرتيسسن مثسسل فسسذكر فأخذ

بإنسسسان, تسسأتني لسسم فقال: إنك حجابه أدنى دعا فأرسل, ثم له فدعت
وأعطيسست هسساجر. فسسأخرجت وأعطهسسا بشيطان, أخرجها أتيتني ولكنك
صسسلته, وقسسال: من بمجيئها, انفتل إبراهيم أحس فأقبلت, فلما هاجر

هسساجر». قسسال وأخسسدمني الفسساجر الكسسافر كيسسد الله قالت: كفى مهيم؟
قسسال: تلسسك الحسسديث بهذا حدث إذا هريرة أبو سيرين: فكان بن محمد

السسسسسسسسسسسسسماء. مسسسسسسسسسسسساء بنسسسسسسسسسسسسي يسسسسسسسسسسسسا أمكسسسسسسسسسسسسم

ْا َو ُقْع َفَرَج َلَى **  ِهْم ِإ ُقْفِس ْا َأن َو ُقْل َقا ُقْكسسْم َف ّن ُقْم ِإ ُقْتسس ُقْموَن َأن ِل ّظسسا ُقْثسسّم ال ْا *   ُقْسسسو ِك ُقْن
َلَى ِهْم َع ُقْءوِس ْد ُقْر َق ِلْمَت َل ِء َما َع ُقْؤل ُقْقسسوَن َهـسس ِط َقسساَل َين ُقْدوَن *   ُقْبسس ْع َت َف ِمسسن َأ
ِه ُقْدوِن ّل َ َما ال ُقْكْم لِ ُقْع َف ًا َين ْيئ َ َش ُقْكْم َولِ ُقْضّر ُقْأّف َي ُقْكْم *   ِلَما ّل ُقْدوَن َو ُقْبسس ْع ِمسسن َت
ِه ُقْدوِن ّلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس َ ال َفل ُقْلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسوَن َأ ِق ْع  َت

ًا تعالى يقول   {فرجعوا قال ما لهم قال حين إبراهيم قوم عن مخبر
لَِلهتهسسم, وحراسسستهم احسسترازهم عسسدم في بالملمة أنفسهم} أي إلى

حسسافظ لِ مهملسسة لهسسا ترككسسم فسسي الظالمون} أي أنتم فقالوا: {إنكم
فقالوا: الرض في أطرقوا ثم رؤوسهم} أي على نكسوا عندها, {ثم

حيسسرة القسسوم قتسسادة: أدركسست ينطقسسون}. قسسال هسسؤلِء ما علمت {لقد
{ثسسم السسسدي ينطقسسون}. وقسسال هسسؤلِء مسسا علمت {لقد سوء, فقالوا

السسرأي, فسسي زيد: أي ابن الفتنة. وقال في رؤوسهم} أي على نكسوا
ًا, حيسرة ذلسك فعلسسوا إنمسسا المعنى, لنهم في أظهر قتادة وقول وعجسز
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لنسسا تقسسول ينطقسسون} فكيسسف هسسؤلِء مسسا علمسست {لقسسد لسسه قالوا ولهذا

لهسم قسسال تنطق, فعنسسدها لِ انها تعلم ينطقون, وأنت كانوا إن سلوهم
ًا ينفعكم لِ ما الله دون من {أفتعبدون بذلك اعترفوا لما إبراهيم شسسيئ

تعبدونها تضر, فلم ولِ تنفع لِ وهي تنطق لِ كانت إذا يضركم} أي ولِ
تعقلون} أي أفل الله دون من تعبدون ولما لكم {أف ؟ الله دون من
إلِ يسسروج لِ السسذي الغليسسظ والكفر الضلل من فيه أنتم ما تتدبرون أفل

قسسال بها, ولهسسذا وألزمهم الحجة عليهم فاجر. فأقام ظالم جاهل على
قسسسومه} الَِيسسسة. علسسسى إبراهيسسسم آتيناهسسسا حجتنسسسا تعسسسالى: {وتلسسسك

ْا ُقْلو َقا ُقْه **  ُقْقو ْا َحّر َو ُقْر ُقْص ُقْكْم َوان َت َه ِل ُقْتْم ِإن آ ِليَن ُقْكن َنسسا َفاِع ْل ُقْق ُقْر *   َنسسا ِني َي ُقْكسسو
ًا َلَى َوَسلََما َبْرد ِهيَم َع ْبَرا ْا ِإ ُقْدو َأَرا َو ِه *   ًا ِبسس ْيسسد ُقْم َك ُقْه َنسسا ْل َع ِريَن َفَج  الْخَسسس

عدلوا الباطل واندفع الحق وظهر عجزهم وبان حجتهم دحضت لما  
كنتسسم إن آلهتكم وانصروا ملكهم, فقالوا: {حرقوه جاه استعمال إلى

ًا فاعلين}, فجمعوا ًا حطبسس ًا, قسسال كسسثير كسسانت إن السسسدي: حسستى جسسد
ًا تحمل أن عوفيت إن فتنذر تمرض المرأة إبراهيسسم, ثسسم لحريسسق حطب
َبة في جعلوه ًا, فكسسان وأضرموها الرض من جو عظيسسم شسسرر لهسسا نسسار
فسسي السلم عليه إبراهيم مثلها, وجعلوا قط نار توقد لم مرتفع ولهب

الكسراد. قسال مسن فسارس أعسراب مسن رجسل بإشسارة المنجنيسق كفة
يتجلجسسل فهسسو الرض بسسه اللسسه هيزن: فخسسسف الجبائأي, اسمه شعيب

الوكيل, كمسسا ونعم الله قال: حسبي ألقوه القيامة, فلما يوم إلى فيها
الوكيل, قالها ونعم الله قال: حسبي أنه عباس ابن عن البخاري رواه

قسسالوا حيسسن السسسلم عليهما محمد النار, وقالها في ألقي حين إبراهيم
ًا, وقسسالوا: حسسسبنا فاخشوهم, فزادهم لكم جمعوا قد الناس إن إيمانسس

الوكيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسل. ونعسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم اللسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه
سليمان بن إسحاق هشام, حدثنا أبو يعلى: حدثنا أبو الحافظ وروى  

قال: قسسال هريرة أبي صالح, عن أبي عاصم, عن جعفر, عن أبي عن
السسسلم عليسسه إبراهيسسم ألقسسي وسلم: «لما عليه الله صلى الله رسول

واحسد الرض فسي واحسد, وأنسا السسماء فسي إنك النار, قال: اللهم في
أنسست, سسسبحانك إلِ إلسسه قسسال: لِ يوثقونه جعلوا لما أنه أعبدك» ويروى

الجبسائأي: كسان شسعيب لسك, وقسال شسريك لِ الملسك الحمد, ولسك لك
أنسسه السسسلف بعسسض أعلم, وذكر سنة, فالله عشرة ست ذاك إذ عمره
إليسسك فقسسال: أمسسا ؟ حاجسسة فقال: ألك الهواء في وهو جبريل له عرض

عبسساس ابن عن ويروى س جبير بن سعيد فبلى. وقال الله من فل, وأما

79



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
ًا أومسسر يقسسول: مسستى المطر خازن إبراهيم, جعل ألقي قال: لما س أيض

{يسسا اللسسه أمره, قال من أسرع الله أمر قال: فكان ؟ فأرسله بالمطر
ًا كوني نار ًا برد إلِ الرض فسسي نسسار يبق إبراهيم} قال: لم على وسلم

النسسار تحرق بنار, ولم يومئذ أحد ينتفع الحبار: لم كعب طفئت. وقال
وثسسسسسسسسسسسسسسساقه. سسسسسسسسسسسسسسسسوى إبراهيسسسسسسسسسسسسسسسم مسسسسسسسسسسسسسسسن

{قلنا طالب أبي بن علي شيخ, عن العمش, عن عن الثوري وقال  
ًا كوني نار يا ًا برد ابسسن تضسسريه. وقسسال إبراهيسسم} قسسال: لِ على وسلم

ًا وجل عز الله أن العالية: لولِ وأبو عباس إبراهيسسم لَِذى قال: وسسسلم
ًا الضحاك: كوني عن جويبر بردها, وقال ًا بسرد إبراهيسم, علسى وسسلم
كسسل مسسن النسسار فيه جزل, وأشعلوا حطب من حظيرة له قالوا: صنعوا

الله, قال: ويذكرون أخمدها حتى شيء منها يصبه ولم جانب, فأصبح
غير شيء منها يصبه العرق, فلم من وجهه يمسح معه كان جبريل أن

الظسسسسل. ملسسسسك فيهسسسسا معسسسسه السسسسسدي: كسسسسان ذلسسسسك. وقسسسسال
بسسن يوسف الحسين, حدثنا بن علي حاتم: حدثنا أبي بن علي وقال  

بسسن المنهسسال عسسن خالد أبي بن إسماعيل مهران, حدثنا موسى, حدثنا
إمسسا فيهسسا النار, فقسسال: كسسان في ألقي إبراهيم أن قال: أخبرت عمرو

ًا كنت أربعين, قال: ما وإما خمسين ًا أطيسسب قط وليالي أيام إذ عيشسس
فيهسسا. كنسست إذ عيشسسي مثسسل كلهسسا وحيسساتي عيشي أن وددت فيها كنت
أحسسسن قسسال: إن هريسسرة أبسسي عسسن جرير بن عمرو بن زرعة أبو وقال
يرشح النار: وجده في وهو الطبق عنه رفع لما إبراهيم أبو قال شيء

يسسأت قتادة: لم إبراهيم. وقال يا ربك الرب ذلك: نعم عند جبينه, قال
النسسبي الزهسسري: أمسسر الوزغ, وقال النار, إلِ عنه أطفأت إلِ دابة يومئذ
حسساتم: أبسسي ابسسن فويسقا. وقسسال بقتله, وسماه وسلم عليه الله صلى
حسسازم بن جرير عمي, حدثنا وهب, حدثني بن أخي بن الله عبيد حدثنا

ًا أن المخزومسسي المغيسسرة بسسن الفسساكه مسسولِة قال: حسسدثتني حدثه نافع
ًا, فقلسست: يسسا بيتهسسا فسسي عائأشسسة, فرأيسست علسسى قالت: دخلت أم رمحسس

الوزاغ, إن هسسذه بسسه فقالت: نقتسسل ؟ الرمح بهذا تصنعين ما المؤمنين
فسسي ألقسسي حيسسن إبراهيم قال: «إن وسلم عليه الله صلى الله رسول

كسسان السسوزغ, فسسإنه غيسسر النسسار تطفيء إلِ دابة الرض في يكن لم النار
بقتلسسه. وسسسلم عليسسه الله صلى الله رسول إبراهيم» فأمرنا على ينفخ

ًا بسسه وقسسوله: {وأرادوا المغلسسوبين الخسسسرين} أي فجعلنسساهم كيسسد
ًا, فكادهم الله بنبي أرادوا السفلين, لنهم النسسار, مسسن ونجسساه الله كيد

النسسار, جسساء فسسي إبراهيم ألقي العوفي: لما عطية هنالك, وقال فغلبوا
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إبهسسامه, فسسأحرقته علسسى فسسوقعت شسسرارة إليه, فطارت لينظر ملكهم

الصسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسوفة. مثسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسل

ُقْه َنا ْي َنّج َو ًا **  ُقْلوط َلى َو ِتي الْرِض ِإ ّل َنا ا ْك َها َباَر َلِميَن ِفي َعا ْل َنسسا ِل ْب َه َو َو ُقْه *   َلسس
َق ُقْقوَب ِإْسَحا ْع َي َلًة َو ِف ّ َنا ُقْكل َنا َو ْل َع ِلِحيَن َج ُقْهْم َصا َنا ْل َع َوَج ِئأّمسسًة *   ُقْدوَن َأ ْهسس َي
َنا ِر َأْم َنآَ ِب ْي ْوَح َأ ِهْم َو ْي َل ْعَل ِإ ْيَراِت ِف ْلَخ َقاَم ا ِإ َء الّصلَة َو َتآَ ِإي ِة َو َكسا ْا الّز ُقْنو َكسسا َو

َنا ِديَن َل ِب ًا َعا ُقْلوط َو ُقْه *   َنسسا ْي َت ًا آ ْكمسس ًا ُقْح ْلمسس ُقْه َوِع َنسسا ْي َنّج ِة ِمسسَن َو َيسس َقْر ْل ِتسسي ا ّل ا
َنت ُقْل َكا ْعَم ِئأَث ّت َبا ْلَخ ُقْهْم ا ّن ْا ِإ ُقْنو ْوَم َكا ٍء َق ْو ِقيَن َسسس ُقْه َفاِسسس َنسسا ْل ْدَخ َأ َو ِفسسي *  

َنسسسسسسسسسسسسسسسآَ ِت ُقْه َرْحَم ّنسسسسسسسسسسسسسسس ِلِحيَن ِمسسسسسسسسسسسسسسسَن ِإ  الّصسسسسسسسسسسسسسسسا
ًا تعالى يقول   وأخرجه قومه نار من الله سلمه أنه إبراهيم عن مخبر

ًا أظهرهم بين من منهسسا. المقدسة الرض الشام, إلى بلد إلى مهاجر
قسسوله: فسسي كعب بن أبي العالية, عن أبي عن أنس بن الربيع قال كما

مسساء مسسن ومسسا للعسسالمين} قسسال: الشسسام فيها باركنا التي الرض {إلى
ًا العاليسسة أبسسو قسسال الصخرة, وكذا تحت من يخرج إلِ عذب وقسسال أيضسس

للشسسام يقال الشام, وكان إلى الله العراق, فأنجاه بأرض قتادة: كان
نقسسص الشسسام, ومسسا في زيد الراضي من نقص الهجرة, وما دار عماد
المحشسسر أرض يقسسال: هسسي فلسسسطين, وكسسان فسسي زيسسد الشسسام مسسن

يهلسسك السسسلم, وبهسسا عليسسه مريسسم ابسسن عيسسسى ينسسزل والمنشسسر, وبهسسا
السسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسدجال. المسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسيح

فيهسسا باركنسسا السستي الرض قسسوله: {إلسسى فسسي الحبسسار كعسسب وقسسال  
قبسسل ولسسوط إبراهيسسم السسسدي: انطلسسق حسسران. وقسسال للعالمين} إلى
علسسى طعنسست وقسسد حسسران ملك ابنة وهي سارة إبراهيم الشام, فلقي

جريسسر, وهسسو ابسسن يغيرهسسا, رواه لِ أن علسسى دينهم, فتزوجها في قومها
ًا بهسسا خسسرج عمسسه, وأنسسه ابنة أنها غريب, والمشهور بلده. مسسن مهسساجر

أول قوله: {إن إلى تسمع مكة, ألِ عباس: إلى ابن عن العوفي وقال
ًا ببكة للذي للناس وضع بيت بينسسات آيسسات فيسسه للعسسالمين وهدى مبارك

ًا}. كسسسسسسسسان دخلسسسسسسسسه ومسسسسسسسسن إبراهيسسسسسسسسم مقسسسسسسسسام آمنسسسسسسسس
ومجاهسسد عطسساء نافلسسة} قسسال ويعقسسوب إسحاق له وقوله: {ووهبنا  

الولسسد, ولسسد عيينة: النافلة بن والحكم وقتادة عباس ابن وقال وعطية
ومسسن بإسسسحاق قسسال: {فبشسسرناها إسسسحاق, كمسسا ولد يعقوب أن يعني
أسسسلم: سسسأل بسسن زيسسد بسسن الرحمن عبد يعقوب}. وقال إسحاق وراء

ًا, فقال إسسسحاق اللسسه الصسسالحين} فأعطسساه مسسن لسسي هسسب {رب واحد
ً يعقسسوب وزاده خيسسر أهسسل الجميسسع صسسالحين} أي جعلنسسا نافلسسة, {وكل
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بأمرنسسا} أي بهسسم, {يهسسدون يقتسسدى أئأمسسة} أي وصسسلح, {وجعلنسساهم

الخيسرات فعسل إليهسسم قسال: {وأوحينسا بسسإذنه, ولهسذا اللسه إلى يدعون
العسسام, علسسى الخسساص عطسسف بسساب الزكسساة} مسسن وإيتسساء الصلة وإقام

عطسسف بسسه, ثسسم النسساس يسسأمرون لمسسا فاعلين عابدين} أي لنا {وكانوا
عليسسه بسسإبراهيم آمسسن قسسد آزر. كان بن هاران بن لوط لوط, وهو بذكر

إنسسي وقال لوط له تعالى: {فآَمن قال معه, كما وهاجر واتبعه السلم
ًا الله ربي} فآَتاه إلى مهاجر ًا, وأوحسسى حكمسس ًا وجعلسسه إليسسه وعلمسس نبيسس
ودمسسر اللسسه وكسسذبوه, فسسأهلكهم وأعمالهسسا, فخسسالفوه سدوم إلى وبعثه

قسسال: العزيز, ولهذا كتابه من موضع غير في خبرهم قص عليهم, كما
سسسوء قسسوم كسسانوا إنهم الخبائأث تعمل كانت التي القرية من {ونجيناه

الصسسسسالحين}. مسسسسن إنسسسسه رحمتنسسسسا فسسسسي * وأدخلنسسسساه فاسسسسسقين

ًا ُقْنوح َو ْذ **  َى ِإ َد ُقْل ِمن َنا ْب َنا َق ْب َتَج ُقْه َفاْسسس ُقْه َلسس َنسسا ْي َنّج ُقْه َف َلسس ْه َأ َكسسْرِب ِمسسَن َو ْل ا
ِم ِظي َع ْل ُقْه ا َنا َنَصْر َو ِم ِمَن *   ْو َق ْل ِذيَن ا ّلس ْا ا ُقْبو ّذ َنسا َكس ِت َيا ُقْهسسْم ِبآَ ّن ْا ِإ ُقْنو ْوَم َكسا َقس

ٍء ْو ُقْهْم َسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس َنسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا ْق ْغَر َأ  َأْجَمِعيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسَن َف
دعا حين السلم عليه نوح ورسوله لعبده استجابته عن تعالى يخبر  

نسسوح فانتصسسر} {وقسسال مغلسسوب أني ربه {فدعا كذبوه لما قومه على
ًا الكسسافرين مسسن الرض علسسى تسسذر لِ رب يضسسلوا تسسذرهم إن إنسسك ديسسار

ًا إلِ يلدوا ولِ عبادك ًا} ولهذا فاجر قبسسل مسسن نادى ههنا: {إذ قال كفار
إلِ قال: {وأهلسسك به, كما آمنوا الذين وأهله} أي فنجيناه له فاستجبنا

قليل}. وقوله: {من إلِ معه آمن وما آمن ومن القول عليه سبق من
فيهسسم لبسسث والذى, فسسإنه والتكسسذيب الشسسدة من العظيم} أي الكرب

ًا خمسين إلِ سنة ألف بسسه يسسؤمن فلسسم وجسسل عز الله إلى يدعوهم عام
ًا ويتواصون لذاه يتصدون القليل, وكانوا إلِ منهم ً قسسرن بعد قرن وجيل

ونجينسساه القسسوم} أي مسسن خلفسسه, وقسسوله: {ونصسسرناه علسسى جيسسل بعد
ًا وخلصناه سسسوء قوم كانوا إنهم بآَياتنا كذبوا {الذين القوم من منتصر

وجسسه علسسى يبسسق بعامسسة, ولسسم اللسسه أهلكهسسم أجمعيسسن} أي فأغرقناهم
نسسسسسسسبيهم. عليهسسسسسسسم دعسسسسسسسا أحسسسسسسسد, كمسسسسسسسا منهسسسسسسسم الرض

َد ُقْوو َدا َو ْيَماَن **  َل ُقْس ْذ َو ُقْكَماِن ِإ ْلَحْرِث ِفي َيْح ْذ ا َفَشْت ِإ ِه َن ُقْم ِفي َن ِم َغ ْو َق ْل ا
ّنا ُقْك ِهْم َو ْكِم ُقْح ِديَن ِل ِه َها َشا َنا ّهْم َف َف ْيَماَن *   َل ّ ُقْسسس ُقْكل َنسسا َو ْي َت ًا آ ْكمسس ًا ُقْح ْلمسس َوِع

َنا َع َوَسّخْر َد َم ُقْوو َباَل َدا ْلِج ّبْحَن ا ْيسسَر ُقْيَسسس ّط ّنسسا َوال ُقْك ِليَن َو ُقْه َفسساِع َنسسا ّلْم َع َو   *
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َعَة ْن ُقْبسسوٍس َصسس ُقْكسسْم َل ُقْكْم ّل َن ُقْتْحِصسس ُقْكْم ّمسسن ِل ْأِسسس َهسسْل َب ُقْتسسْم َف ُقْروَن َأن ِك * َشسسا

ْيَماَن َل ُقْس ِل َفًة الّريَح َو ِري َعاِص ِه َتْج ِر َأْم َلى ِب ِتي الْرِض ِإ ّل َنا ا ْك َها َباَر ّنا ِفي ُقْك َو
ُقْكّل ٍء ِب ِلِميَن َشْي َوِمَن َعا ِطيِن *   َيا ُقْصوَن َمن الّش ُقْغو ُقْه َي ُقْلوَن َل ْعَم َي ً َو َعَمل
ِلسسسسسسسسسسسسسسَك ُقْدوَن ّنسسسسسسسسسسسسسسا َذ ُقْك ُقْهسسسسسسسسسسسسسسْم َو ِظيَن َل ِف  َحسسسسسسسسسسسسسسا
ًا الحرث ذلك مسعود: كان ابن عن مرة عن إسحاق ابن قال   كرمسس
الرعي. عباس: النفش ابن شريح. وقال قال عناقيده, وكذا تدلت قد

قتسسادة: بالليسسل, زاد إلِ يكسسون لِ وقتادة: النفش والزهري شريح وقال
إدريسسس بسسن وهارون كريب أبو جرير: حدثنا ابن بالنهار. وقال والهمل

عسسن مرة عن إسحاق أبي عن أشعث عن المحاربي حدثنا الصم, قالِ
إذ الحسسرث فسسي يحكمسسان إذ وسسسليمان قسسوله: {وداود في مسعود ابن

فأفسدته, قسسال: عناقيده أنبتت قد القوم} قال: كرم غنم فيه نفشت
نسسبي يسسا هسسذا سسسليمان: غيسسر الكرم, فقال لصاحب بالغنم داود فقضى

عليه فيقوم الغنم صاحب إلى الكرم قال: تدفع ؟ ذاك الله: قال: وما
حتى منها فيصيب الكرم صاحب إلى الغنم كان, وتدفع كما يعود حتى

إلسسى الغنسسم صاحبه, ودفعست إلى الكرم دفعت كان كما الكرم كان إذا
عسسن العسسوفي روى سسسليمان} وكسسذا قوله: {ففهمناهسسا صاحبها, فذلك

عبسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساس. ابسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسن
عباس ابن عن خليفة زيد: حدثني بن علي عن سلمة بن حماد وقال  

الكلب, معهسسم الرعاء فخرج الحرث لِصحاب بالغنم داود قال: قضى
وليسست فسسأخبروه, فقسسال: لسسو ؟ بينكسسم قضى سليمان: كيف لهم فقال

تقضي فقال: كيف داود, فدعاه بذلك هذا, فأخبر بغير لقضيت أمركم
أولِدهسسا لسسه الحسسرث, فيكسسون صسساحب إلسسى الغنسسم قسسال: أدفسسع ؟ بينهم

مثسسل الحسرث لهسل الغنسسم أصسحاب ومنافعها, ويبسذر وسلؤها وألبانها
وردوا الحسسرث أصحاب عليه, أخذه كان الذي الحرث بلغ حرثهم, فإذا

بسسن سسسعيد أبي, حسسدثنا حاتم: حدثنا أبي ابن أصحابها. وقال إلى الغنم
قسسال: مسسسروق عسسن مسسرة عسسن إسحاق أبي عن خديج سليمان, حدثنا

ًا كان القوم, إنما غنم فيه نفشت الذي الحرث الغنسسم فيه نفشت كرم
ًا ولِ ورقة فيه تدع فلم فأعطاهم داود أكلته, فأتوا إلِ عنب من عنقود

فيكسسون الكسسرم أهل فيعطاها الغنم تؤخذ بل سليمان: لِ رقابها, فقال
حسستى ويصسسلحوه فيعمسسروه الكسسرم الغنم أهل ويعطى ونفعها لبنها لهم
غنمهسسم, الغنسسم أهل يعطى الغنم, ثم فيه نفشت ليلة كان كالذي يعود

وابسسن وقتسسادة ومجاهسسد ومسسرة شريح قال كرمهم, وهكذا الكرم وأهل
واحسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسد. وغيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسر زيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسد
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هسسارون, أنبأنسسا بسسن يزيسسد زياد, حدثنا أبي ابن جرير: حدثنا ابن وقال  

أحسسدهما: إن فقسسال شسسريح إلسسى رجلن قال: جسساء عامر عن إسماعيل
ً قطعت هذا شياه ًا لسسي, فقسسال غزلِ ً أم شسسريح: نهسسار كسسان فسسإن ؟ ليل
ًا ً كسسان الشسسياه, وإن صاحب برىء فقد نهار قسسرأ ضسسمن, ثسسم فقسسد ليل

قسساله السسذي الحسسرث} الَِيسسة, وهسسذا فسسي يحكمسسان إذ وسليمان {وداود
حسسديث مسسن مساجه وابسسن داود وأبسسو أحمسد المام رواه بما شبيه شريح
بسسن البراء ناقة محيصة, أن بن حرام الزهري, عن عن سعد بن الليث
ًا دخلت عازب اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول فيسسه, فقضسسى فأفسدت حائأط
المواشسسي أفسسسدت بالنهار, وما حفظها الحائأط أهل على وسلم عليه

الكلم بسسسطنا وقسسد الحسسديث هسسذا علسسل أهلها, وقد على ضامن بالليل
التوفيسسسسسسسق. الحكسسسسسسسام, وبسسسسسسسالله كتسسسسسسساب فسسسسسسسي عليسسسسسسسه

ً سليمان وقوله: {ففهمناها   ًا آتينا وكل ًا} قسسال حكم أبسسي ابسسن وعلم
حميسسد عسسن حمسساد إسماعيل, حدثنا بن موسى أبي, حدثنا حاتم: حدثنا

يبكيك فبكى, فقال: ما الحسن أتاه استقضى لما معاوية بن إياس أن
النار, في فهو فأخطأ اجتهد رجل القضاة أن بلغني سعيد أبا قال: يا ؟

فسسي فهسسو فأصسساب اجتهسسد النسسار, ورجسسل في فهو الهوى به مال ورجل
داود نبسسأ مسسن اللسسه قسسص فيمسسا البصسسري: إن الحسسسن الجنسسة. فقسسال

عسن النسساس هسسؤلِء قسول يسرد حكمسا والنبياء السلم عليهما وسليمان
إذ الحسسرث فسسي يحكمسسان إذ وسليمان تعالى: {وداود الله قولهم, قال

علسسى اللسه شساهدين} فسسأثنى لحكمهسسم وكنسسا القسسوم غنسسم فيسسه نفشت
علسسى اتخسسذ اللسسه س: إن الحسن يعني قال: س داود, ثم يذم ولم سليمان
ًا: لِ الحكام ًا به يشتروا ثلث يخشسسوا الهوى, ولِ فيه يتبعوا قليلً, ولِ ثمن

ًا, ثم فيه بيسسن فسساحكم الرض فسسي خليفسسة جعلنسساك إنسسا داود {يا تل أحد
اللسسه} وقسسال: {فل سسسبيل عسسن فيضسسلك الهسسوى تتبع ولِ بالحق الناس
ًا بآَياتي تشتروا {ولِ واخشوني} وقال الناس تخشوا قليلً} قلت: ثمن

عسسز اللسسه مسسن مؤيسسدون معصسسومون السلم, فكلهسسم عليهم النبياء أما
السسسلف مسسن المحققيسسن العلمسساء بيسسن فيسسه خلف لِ ممسسا وجل, وهسسذا

بسسن عمرو عن البخاري صحيح في ثبت فقد سواهم من والخلف, وأما
اجتهسسد وسسسلم: «إذا عليسسه الله صلى الله رسول قال: قال أنه العاص
أجسسر» فهسسذا فأخطسسأ, فلسسه اجتهسسد أجسسران, وإذا فأصسساب, فلسسه الحاكم

ًا يرد الحديث فهو فأخطأ اجتهد إذا القاضي أن من إياس توهمه ما نص
أعلسسسسسسسسسسسسسسسسم. النسسسسسسسسسسسسسسسسار, واللسسسسسسسسسسسسسسسسه فسسسسسسسسسسسسسسسسي

النسسار, فسسي الجنسسة, وقاضسسيان في ثلثة: قاض السنن: القضاة وفي  
النسساس بيسسن حكسسم الجنسسة, ورجسسل فسسي فهو به وقضى الحق علم رجل
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فسسي فهسسو خلفسسه وقضسسى الحسسق علسسم النار, ورجل في فهو جهل على

المسسام رواه مسسا القسسرآن فسسي المسسذكورة القصة هذه من النار, وقريب
عسسن ورقسساء حفص, أخبرنا بن علي قال: حدثنا حيث مسنده في أحمد
الله صلى الله رسول قال: قال هريرة أبي عن العرج عن الزناد أبي

أحد فأخذ الذئأب جاء لهما, إذ ابنان معهما امرأتان وسلم: «بينما عليه
فسسدعاهما للكسسبرى, فخرجتسسا بسسه داود, فقضسسى إلسسى كمتسسا فتحا الِبنين

الصغرى: يرحمك بينكما: فقالت أشقه السكين فقال: هاتوا سليمان
ومسسسلم البخاري للصغرى» وأخرجه به تشقه, فقضى لِ ابنها هو الله
الحسساكم القضاء: (باب كتاب في النسائأي عليه صحيحيهما, وبوب في

الحسسسسسسسسسسسسق). ليسسسسسسسسسسسسستعلم الحكسسسسسسسسسسسسم خلف يسسسسسسسسسسسسوهم
ترجمة في عساكر بن القاسم أبو الحافظ أوردها التي القصة وهكذا  

عسن سسفيان بسن الحسسن طريق من تاريخه من السلم عليه سليمان
قتسسادة عن بشير بن سعيد عن مسلم بن الوليد صالح, عن بن صفوان

امسسرأة مطولة, ملخصسسها: أن قصة عباس, فذكر ابن مجاهد, عن عن
مسسن أربعسسة نفسسسها عسسن إسسسرائأيل, راودهسسا بنسسي زمسسان فسسي حسسسناء

عليهسسا, بينهسسم فيمسسا منهسسم, فسساتفقوا كسسل علسسى رؤسسسائأهم, فسسامتنعت
ًا نفسها من مكنت أنها السلم عليه دواد عند عليها فشهدوا قد لها كلب

جلسسس اليسسوم ذلسسك عشسسية كسسان برجمها, فلمسسا منها, فأمر ذلك عودته
ًا مثله, فانتصب ولدان معه واجتمع سليمان منهسسم أربعسسة وتزيسسا حاكم

نفسسسها مسسن مكنت بأنها عليها المرأة, وشهدوا بزي أولئك, وآخر بزي
ًا, فقال ؟ الكلسسب لسسون كسسان ما أولهم بينهم, فسأل فرقوا سليمان كلب

لسسونه, فقسسال: أحمسسر, عن فسأله الَِخر واستدعى أسود, فعزله فقال
بقتلهسسم, ذلسك عنسسد الَِخسسر: أبيسسض, فسسأمر الَِخسسر: أغبسسش, وقسسال وقال

الربعسسة بأولئسسك فسسوره مسسن فاسسستدعى السلم عليه لداود ذلك فحكي
بقتلهسسم. فسسأمر عليه الكلب, فاختلفوا ذلك لون عن متفرقين فسألهم

والطيسسر} الَِيسة, وذلسسك يسسبحن الجبسال داود مع وقوله: {وسخرنا  
فسسي الطيسسر تقسسف بسسه ترنسسم إذا الزبور, وكان كتابه بتلوة صوته لطيب
ًا, ولهذا الجبال عليه فتجاوبه, وترد الهواء الله صلى النبي مر لما تأويب
الليسسل مسسن القسسرآن يتلسسو وهسسو الشسسعري موسى أبي على وسلم عليه
ًا, فوقف طيب صوت له وكان أوتي لقراءته, وقال: «لقد واستمع جد

ًا هذا أنسسك علمسست لسسو الله رسول داود» قال: يا آل مزامير من مزمار
ًا. وقال لك لحبرته تستمع صسسوت سمعت النهدي: ما عثمان أبو تحبير

عنه, ومسسع الله رضي موسى أبي صوت مثل مزمار ولِ بربط ولِ صنج
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ًا أوتسسي والسسسلم: «لقسسد الصلة عليه قال هذا آل مزاميسسر مسسن مزمسسار

داود».
بأسسسكم} يعنسسي مسسن لتحصنكم لكم لبوس صنعة وقوله: {وعلمناه  

أول صسسفائأح: وهسسو قبلسسه السسدروع كانت قتادة: إنما الدروع. قال صنعة
ًا, كما سردها من سسسابغات اعمل أن الحديد له تعالى: {وألنا قال حلق

تغلسسظ ولِ المسسسمار فتقلسسق الحلقسسة توسسسع لِ السسسرد} أي فسسي وقسسدر
في بأسكم} يعني من قال: {لتحصنكم ولهذا, الحلقة فتقد المسمار

عبسسده بسسه ألهسسم لمسسا عليكسسم الله نعم شاكرون} أي أنتم {فهل القتال
عاصسسفة} أي الريح أجلكم. وقوله: {ولسليمان من ذلك داود, فعلمه

السستي الرض إلسسى بسسأمره {تجسسري العاصسسفة الريسسح لسسسليمان وسخرنا
أنسسه عسسالمين} وذلسسك شيء بكل {وكنا الشام أرض فيها} يعني باركنا
أمسسور مسسن إليسسه يحتسساج مسسا كسسل عليسسه يوضسسع خشب من بساط له كان

تحملسسه, أن الريسسح يسسأمر ثسسم والجند والخيام والجمال والخيل المملكة
إلى الحر تقيه الطير به, وتظله وتسير وترفعه تحمله ثم تحته فتدخل

تعسسالى: الله وحشمه, قال آلِته وتوضع الرض, فينزل من يشاء حيث
تعسسالى: } وقسسال أصسساب حيسسث رخسساء بأمره تجري الريح له {فسخرنا

شسسسسسسسسسسسسسهر}. ورواحهسسسسسسسسسسسسسا شسسسسسسسسسسسسسهر {غسسسسسسسسسسسسسدوها
عسسن سسسنان أبسسي عسسن عيينة بن سفيان عن حاتم: ذكر أبي ابن قال  

كرسسسي, ألسسف سسستمائأة لسسسليمان يوضسسع قسسال: كسسان جسسبير بسسن سسسعيد
الجسسن, مؤمنسسو ورائأهسسم من يجلس النس, ثم مؤمنو يليه مما فيجلس

وسسلم. عليه الله صلى فتحمله الريح يأمر فتظلهم, ثم الطير يأمر ثم
فتجتمسسع الريسسح يسسأمر سسسليمان عميسسر: كسسان بسسن عبيد بن الله عبد قال

مكسسان أعلسسى علسسى فيوضسسع بفراشه يأمر كالجبل, ثم العظيم كالطود
علسسى يصسسعد حسستى فيرتفسسع الجنحسسة ذوات مسسن بفسسرس يدعو منها, ثم

السسسماء, وهسسو دون شسسرف كسسل بسه فسسترتفع الريسسح يسسأمر فراشسسه, ثسسم
ًا يلتفسست ما رأسه مطأطىء ًا ولِ يمينسس وجسسل, عسسز للسسه شسسمالًِ, تعظيمسس

ًا وجسسل, حسستى عسسز اللسسه ملسسك في فيه هو ما صغر من يعلم لما وشكر
تضسسسسسسسسسسعه. أن شسسسسسسسسسساء حيسسسسسسسسسسث الريسسسسسسسسسسح تضسسسسسسسسسسعه

المسساء فسسي لسسه} أي يغوصسسون مسسن الشسسياطين وقسسوله: {ومسسن  
ً ذلك, {ويعملون وغير والجواهر اللَلىء يستخرجون ذلك} دون عمل

وآخريسسن وغسسواص بناء كل تعالى: {والشياطين قال ذلك, كما غير أي
اللسه يحرسسه حافظين} أي لهم الصفاد}. وقوله: {وكنا في مقرنين

قهسسره, لِ وتحت قبضته في كل بسوء, بل الشياطين من أحد يناله أن
إن فيهسسم يحكم هو منه, بل والقرب إليه الدنو على منهم أحد يتجاسر
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قسسال: {وآخريسسن يشسساء, ولهسسذا مسسن منهسسم حبس شاء وإن أطلق شاء

الصسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسفاد}. فسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسي مقرنيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسن

ّيوَب َأ َو ْذ **  َى ِإ َد ُقْه َنسا ّبس ّنسي َر ِنَي َأ َأنسَت الّضسّر َمّسس ُقْم َو * الّراِحِميسَن َأْرَحس
َنا ْب َتَج ُقْه َفاْس َنا َل ْف َكَش ِه َما َف ُقْه ُقْضّر ِمن ِب َنا ْي َت ُقْه َوآ َل ْه ُقْهسسْم َأ َل ْث ُقْهسسْم َوِم َع َرْحَمسسًة ّم

َنا ّمسسسسسسسسسسسسسسْن ِد َى ِعنسسسسسسسسسسسسسس ْكسسسسسسسسسسسسسسَر ِذ ِديَن َو ِبسسسسسسسسسسسسسس َعا ْل  ِل
ماله في البلء من أصابه كان السلم, ما عليه أيوب عن تعالى يذكر  

شسسيء والحرث والنعام الدواب من له كان أنه وجسده, وذلك وولده
آخره, ثم عن وذهب كله ذلك في مرضية, فابتلى ومنازل وأولِد كثير

سسليم منسسه يبسسق بدنه, ولم سائأر في جسده, يقال: بالجذام في ابتلي
الجليسسس, عسسافه وجسسل, حسستى عسسز اللسسه بهما ولسانه, يذكر قلبه سوى
سسسوى عليسسه يحنسسو الناس من أحد يبق البلد, ولم من ناحية في وافرد
النسساس تخدم احتاجت, فصارت بأمره, ويقال: إنها تقوم كانت زوجته

بلء النسساس وسسسلم: «أشسسد عليسسه اللسسه صلى النبي قال أجله, وقد من
الَِخسسر الحسسديث فالمثسسل» وفسسي المثسسل الصسسالحون, ثسسم النبيسساء, ثسسم

بلئأسسه» في زيد صلبة دينه في كان دينه, فإن قدر على الرجل «يبتلى
يضسسرب الصسسبر. وبسه فسسي غايسسة السسسلم عليسسه أيوب الله نبي كان وقد

عليسسه أيسسوب اللسسه ابتلسسى ميسسسرة: لمسسا بسسن يزيد ذلك. وقال في المثل
السسذكر, أحسن له شيء يبق والولد, ولم والمال الهل بذهاب السلم

المسال إلسسّي, أعطيتنسسي أحسسنت الربساب, السسذي رب قال: أحمدك ثم
كلسسه ذلسسك ذلسسك, فأخسسذت دخلسه قد إلِ شعبة قلبي من يبق فلم والولد

عسسدوي يعلم شيء, ولو وبينك بيني يحول قلبي, فليس مني, وفرغت
ًا. ذلسسك مسسن إبليسسس حسدني. قال: فلقسسي صنعت بالذي إبليس منكسسر

والولسسد, المسسال أعطيتنسسي إنسسك رب السلم: يسسا عليه أيوب قال: وقال
ذلك, وأنسسه تعلم ظلمته, وأنت لظلم يشكوني أحد بابي على يقم فلم
تخلقي لم إنك نفس يا لنفسي فأتركها, وأقول الفراش لي يوطأ كان

حسساتم. أبسسي ابسسن وجهسسك. رواه ابتغسساء إلِ ذلك تركت ما الفراش لوطء
جرير ابن طويلة, ساقها قصة خبره في منبه بن وهب عن روي وقد  

متسسأخري مسسن واحسسد غيسسر عنسسه, وذكرهسسا بالسسسند حسساتم أبسسي وابسسن
في مكث أنه روي الطول, وقد لحال تركناها غرابة المفسرين, وفيها

السدعاء, هسذا علسى له المهيج السبب في اختلفوا ثم طويلة مدة البلء
ًا, سسسنين سسسبع السلم عليه أيوب وقتادة: ابتلي الحسن فقال وأشسسهر
جسسده, ففسرج فسي السدواب إسرائأيل, تختلف بني كناسة على ملقى
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منبسسه: بسسن وهسسب الثناء. وقسسال عليه وأحسن الجر له وأعظم عنه الله

السسسدي: تسسساقط وقال ينقص ولِ يزيد سنين, لِ ثلث البلء في مكث
عليه تقوم امرأته والعظام, فكانت العصب إلِ يبق لم حتى أيوب لحم

لو أيوب وجعه: يا طال لما امرأته له فيه, فقالت يكون بالرماد وتأتيه
ًا, فهسسو سسسنة سسسبعين عشت عنك, فقال: قد يفرج ربك دعوت صسسحيح
ذلسسك, فخرجسست مسسن سسسنة, فجزعسست سسسبعين لسسه أصسسبر أن للسسه قليل

إبليسسس فتطعمسسه, وإن تصسسيب بمسسا وتسسأتيه بالجر للناس تعمل فكانت
وأخسسوين, لسسه صسسديقين فلسسسطين, كانسسا أهسسل مسسن رجليسسن إلى انطلق
وزوراه, وكذا, فأتياه كذا البلء من أصابه أيوب فقال: أخوكما فأتاهما
برىسسء, فأتيسساه منسسه شسسرب إن أرضسسكما, فسسإنه خمر من معكما واحمل
وفلن, فلن ؟)فقسالِ: نحسن أنتمسا بكيسا, فقسال: مسن إليسه نظسرا فلمسا

ًا بهما فرحب أيسسوب البلء, فقسسالِ: يسسا عند يجفوني لِ بمن وقال: مرحب
ًا تسر كنت لعلك رأسسسه فرفسسع ؟ اللسسه ابتلك غيره, فلذلك وتظهر شيئ
ًا أسررت يعلم, ما فقال: هو السماء إلى غيسسره, ولكسسن أظهسسرت شسسيئ
ه: يسا أجسزع. فقسالِ أم أصسبر لينظسر ابتلني ربي مسن اشسرب أيسوب ل

بسسرأت. قسسال: فغضسسب, وقسسال: جاءكمسسا منسسه شسسربت إن خمرنا, فإنك
حسسرام, علسسي وشسسرابكما وطعامكمسسا كلمكمسسا ؟ بهذا فأمركما الخبيث

لهم بيت لهل للناس, فخبزت تعمل امرأته عنده, وخرجت من فقاما
م صبي, فجعلت ًا, وكسان له ًا, فكرهسوا ابنهسم قرصس يوقظسوه أن نائأمس

بهسسذا, تسسأتيني كنسست وقسسال: مسسا فأنكره أيوب إلى به لها, فأتت فوهبوه
اسستيقظ قسد الصسبي الخسبر, قسال: فلعسل فسأخبرته ؟ اليسوم بالك فما

إليسسه, بسسه أهلسسه, فسسانطلقي علسسى يبكسسي فهو يجده فلم القرص فطلب
لهسسم, فقسسالت: تعسسس شسساة القوم, فنطحتها درجة بلغت حتى فأقبلت

يطلسسب وهسسو اسسستيقظ قسسد الصسسبي وجدت صعدت الخطاء, فلما أيوب
ًا منهسسم يقبسسل لِ أهله على ويبكي القرص غيسسره, فقسسالت: رحمسسه شسسيئ

أتاهسسا إبليسسس إن ورجعسست, ثسسم القرص إليه أيوب, فدفعت الله, يعني
أرادأن سسسقمه, فسسإن طسسال قد زوجك لها: إن طبيب, فقال صورة في
بعسسد ويتسسوب يسسبرأ فلن, فإنه بني صنم باسم فليذبحه ذبابا فليأخذ يبرأ

بسسرأت إن علسسّي الخبيث, لله أتاك ليوب, فقال: قد ذلك ذلك, فقالت
السسرزق, عنهسسا عليسسه, فحظسسر تسسسعى جلسسدة, فخرجسست مائأة أجلدك أن

وخسسافت ذلسسك عليهسسا اشسستد فيريسسدونها, فلمسسا بيت أهل تأتي لِ فجعلت
ًا شعرها من حلقت الجوع أيوب على بنسسات مسسن صبية من فباعته قرن

ًا الشراف, فأعطوها ًا طعام ًا, فأتت طيب رآه أيوب, فلمسسا إلى به كثير
فسسأطعموني, لنسساس قسسالت: عملسست ؟ هسسذا لسسك أيسسن وقال: من أنكره
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تجد, فحلقسست فلم تعمل أن فطلبت خرجت الغد كان منه, فلما فأكل
ًا ًا الجارية, فأعطوها تلك من فباعته قرنا أيض الطعسسام, ذلسسك مسسن أيض
هو, فوضسسعت أين من أعلم حتى أطعمه لِ فقال: والله أيوب به فأتت

ًا رأسها رأى خمارها, فلما ًا جزع محلوق ًا, فعنسسد جزع دعسسا ذلسسك شديد
ه وجسل, فقسال: {نسادى عسز اللسه أرحسم وأنست الضسر مسسني أنسي رب

الراحميسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسن}.
إسسسماعيل, حسسدثنا بسسن موسى أبي, حدثنا حاتم: حدثنا أبي ابن قال  

السسذي الشسسيطان أن البكالي نوف عن الجوني عمران أبو حماد, حدثنا
تقول: أيوب امرأة مبسوط, قال: وكانت له يقال كان أيوب في عرج
إسسسرائأيل, بنسسي مسسن نفر به مر حتى يدعو لِ فيشفيك, فجعل الله ادع

أصسسابه, فعنسسد عظيم بذنب إلِ أصابه ما أصابه ما: لبعض بعضهم فقال
الراحميسسن}. أرحسسم وأنسست الضسسر مسسسني أنسسي ربسسه قال: {نسسادى ذلك

بسسن اللسسه عبسسد عسسن حازم بن جرير سلمة, حدثنا أبو أبي, حدثنا وحدثنا
ًا أخوان, فجاءا السلم عليه ليوب قال: كان عمير بن عبيد فلسسم يومسس

للَخر: أحدهما بعيد, فقال من ريحه, فقاما من منه يدنوا أن يستطيعا
ًا أيسسوب مسسن علسسم الله كان لو مسسن أيسسوب بهسسذا, فجسسزع ابتله مسسا خيسسر

ًا قولهما أني تعلم كنت إن قط, فقال: اللهم شيء من يجزع لم جزع
مسسن جائأع, فصدقني, فصسسدق مكان أعلم وأنا شبعان قط ليلة أبت لم

لسسي يكسسن لم أني تعلم كنت إن قال: اللهم يسمعان, ثم وهما السماء
السسسماء مسسن عسسار, فصسسدقني, فصسسدق مكان أعلم قط, وأنا قميصان

ًا, فقسال: اللهسم خسر بعزتك, ثسم قال: اللهم يسمعان, ثم وهما اجد س
ًا رأسي أرفع لِ بعزتك حسستى رأسسسه رفسسع عنسسي, فمسسا تكشسسف حتى أبد

عنسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه. كشسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسف
ًا آخسسر وجسسه من حاتم أبي ابن رواه وقد   هسسذا, فقسسال: بنحسسو مرفوعسس

يزيسسد بسسن نافع وهب, أخبرني ابن العلى, أخبرنا عبد بن يونس أخبرنا
اللسه صسلى اللسه رسسسول أن مالك بن أنس عن الزهري عن عقيل عن

سنة, عشرة ثماني بلؤه به لبث أيوب الله نبي قال: «إن وسلم عليه
إخسسوانه أخسسص مسسن كانسسا إخوانه من رجلين إلِ والبعيد القريب فرفضه
لقسسد والله لصاحبه: تعلم أحدهما ويروحان, فقال إليه يغدوان له, كانا

ًا أيوب أذنب ذاك صاحبه: ومسسا له العالمين, فقال من أحد أذنبه ما ذنب
ه يرحمه لم سنة عشرة ثماني قال: منذ ؟ ا مسا فيكشسف الل ه, فلم ب

السسسلم: مسسا عليسسه أيوب له, فقال ذكر حتى الرجل يصبر لم إليه راحا
الرجلين على أمر كنت أني يعلم وجل عز الله أن تقول, غير ما أدري

أن كراهيسسة عنهمسسا فسسأكفر بيسستي إلسسى اللسسه, فسسأرجع فيذكران يتنازعان
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قضسساها فسسإذا حسساجته فسسي يخسسرج حسسق, قسسال: وكسسان فسسي إلِ الله يذكرا

ان يبلسغ, فلمسا حستى بيسده امرأته أمسكت عليسه, أبطسأت يسوم ذات ك
بسسارد مغتسل هذا برجلك «اركض أن مكانه في أيوب إلى الله فأوحى

ًا. وروى غريب الحديث هذا وشراب» رفع حسساتم: حسسدثنا أبسسي ابسسن جد
عن زيد بن علي حماد, أخبرنا إسماعيل, حدثنا بن موسى أبي, حدثنا

الجنسسة, مسسن حلسسة اللسسه قال: وألبسه عباس ابن عن مهران بن يوسف
تعرفه, فقالت: يا فلم امرأته ناحية, وجاءت في فجلس أيوب فتنحى

أو به ذهبت الكلب لعل ههنا كان الذي المبتلى هذا ذهب أين الله عبد
أيوب. قسسالت: أتسسسخر أنا ساعة. فقال: ويحك تكلمه الذئأاب, فجعلت

جسدي, وبسسه علي الله رد قد أيوب أنا فقال: ويحك ؟ الله عبد يا مني
ّباس, ورد ابن قال ًا وولده ماله عليه ع وهب معهم. وقال ومثلهم عيان
ومالسسك, ومثلهسسم أهلك عليك رددت قد أيوب إلى الله منبه: أوحى بن

صسسحابتك عسسن وقسسرب شسسفاءك فيسسه فسسإن المسساء بهسسذا معهم. فاغتسل
ًا, واستغفر حسساتم. أبسسي ابسسن فيسسك. رواه عصسسوني قسسد فإنهم لهم قربان

ًا: حدثنا وقال   همسسام مسسرزوق, حسسدثنا بن عمرو زرعة, حدثنا أبو أيض
عسسن هريسسرة أبي عن نهيك بن بشير عن أنس بن النضر عن قتادة عن

عليسسه أمطسسر أيسسوب الله عافى قال: «لما وسلم عليه الله صلى النبي
ًا ثسسوبه, قسسال: فقيسسل في ويجعله بيده منه يأخذ ذهب, فجعل من جراد
رحمتسسك» أصسسله مسسن يشسسبع ومسسن رب قال: يا ؟ تشبع أما أيوب له: يا

آخسسسسسسسر. موضسسسسسسسع فسسسسسسسي وسسسسسسسسيأتي الصسسسسسسسحيحين فسسسسسسسي
أنسسه عبسساس ابسسن عن تقدم معهم} قد ومثلهم أهله وقوله: {وآتيناه  

ًا, عبسساس ابسسن عسسن العسسوفي رواه بأعيانهم, وكذا عليه قال: ردوا أيضسس
وقتسسادة, وقسسد الحسسسن قسسال ومجاهد, وبه مسعود ابن عن مثله وروي
الَِية سياق من ذلك أخذ كان رحمة, فإن زوجته اسم أن بعضهم زعم
ذلسسك وصسسح الكتسساب أهسسل نقسسل مسسن أخسسذه كسسان النجعة, وإن أبعد فقد

فسسي عسسساكر ابسسن سسسماها يكسسذب, وقسسد ولِ يصسسدق لِ ممسسا عنهم, فهو
َنّشا بنت ليا اسمها تعالى: قال: ويقال الله رحمه تاريخه يوسسسف بن ِم

عليسه يعقسوب بنسست ليا إبراهيم, قال: ويقال بن إسحاق بن يعقوب بن
لسسه: يسسا مجاهد: قيل الثنية, وقال بأرض معه كانت أيوب زوجة السلم

شسسئت بهسسم, وإن أتينسساك شسسئت الجنسسة, فسسإن فسسي لسسك أهلسسك إن أيوب
فسسي لسسي اتركهم بل قال: لِ ؟ مثلهم وعوضناك الجنة في لك تركناهم

بسسن حمسساد الدنيا. وقسسال في مثلهم وعوض الجنة في له الجنة, فتركوا
فسي أجرهسم قال: أوتى البكالي نوف عن الجوني عمران أبي عن زيد

ًا, فقسسال: مسسا به الدنيا. قال: فحدثت في مثلهم وأعطي الَِخرة مطرف
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واحسسد وغيسسر والسسسدي قتسسادة عن روي اليوم, وكذا قبل وجهها عرفت

ذلسسك بسسه فعلنا عندنا} أي من أعلم. قوله: {رحمة السلف, والله من
لئل قسسدوة ذلسسك في وجعلناه للعابدين} أي {وذكرى به الله من رحمة
فسسي بسسه علينسسا, وليتأسسسوا لهسسوانهم ذلك بهم فعلنا أنما البلء أهل يظن

الحكمسسة يشسساء, ولسسه بمسسا لعبسساده وابتلئأسسه اللسسه مقسسدورات على الصبر
ذلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسك. فسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسي البالغسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة

ِإْسَماِعيَل َو ِريَس **  ْد ِإ َذا َو ْفسِل َو ِك ْل ّل ا ِريَن ّمسَن ُقْك ِب ُقْهْم الّصسا َنسا ْل ْدَخ َأ َو   *
َنسسسسسسسسسسسا ِفسسسسسسسسسسسي ِت ُقْهسسسسسسسسسسسْم َرْحَم ّن ِلِحيَن ّمسسسسسسسسسسسَن ِإ  الّصسسسسسسسسسسسا

السلم, وقسسد عليهما الخليل إبراهيم ابن به فالمراد إسماعيل وأما  
ذو السسلم, وأمسا عليسه إدريسس مريسم, وكسذا سسورة فسي ذكره تقدم

نبي. وقال وهو إلِ النبياء مع قرن ما أنه السياق من الكفل, فالظاهر
ً كان آخرون: إنما ًا, وكسسان رجل ًا صالح ًا ملكسس ًا, عسسادلًِ, وحكمسس مقسسسط

في مجاهد عن جريج ابن أعلم. قال ذلك, فالله في جرير ابن وتوقف
أن قسسومه لنسسبي نبي, تكفل غير صالح الكفل} قال: رجل قوله: {وذا

ذلسك, بالعسسدل, ففعسل بينهسم ويقضسسي لسه ويقيمهسسم قسومه أمسسر يكفيه
ًا مجاهسسد عسسن نجيسسح أبسسي ابسسن روى الكفسسل, وكسسذا ذا فسسسمي .أيضسس

وهيب, عفان, حدثنا المثنى, حدثنا بن محمد جرير: حدثنا ابن وروى  
اسسستخلفت أنسسي قسسال: لسسو اليسسسع كبر قال: لما مجاهد عن داود حدثنا
ً يفعسسل, كيسسف أنظسسر حسستى حيسساتي فسسي عليهسسم يعمل الناس على رجل

النهسسار, أسسستخلفه: يصسسوم بثلث منسسي يتقبسسل فقال: من الناس فجمع
فقسسال: أنسسا, العين تزدريه رجل قال: فقام ؟ يغضب الليل, ولِ ويقوم

قسسال: نعسسم, قسسال: ؟ تغضسسب ولِ الليسسل وتقوم النهار تصوم فقال: أنت
النسساس, وقسسام الَِخسسر, فسسسكت اليوم في مثلها وقال اليوم ذلك فرده
يقسسول إبليسسس فقسسال: أنسسا, فاسسستخلفه. قسسال: فجعسسل الرجسسل ذلسسك

وإيسساه, فأتسساه ذلك, فقسسال: دعسسوني فأعياهم بفلن للشياطين: عليكم
لِ وكسسان سسس للقائألسسة مضجعه أخذ حين فقير, فأتاه كبير شيخ صورة في
قسسال: ؟ هسسذا الباب, فقال: من النومة, فدق تلك إلِ والنهار الليل ينام
عليه, فقسسال: يقص الباب, فجعل ففتح مظلوم, قال: فقام كبير شيخ

بسسي, وفعلوا بي ظلموني, وفعلوا خصومة, وإنهم قومي وبين بيني إن
رحسست القائألة, فقال: إذا وذهبت الرواح حضر حتى عليه يطول وجعل
ينظسسر مجلسه, فجعل في وراح, فكان بحقك, فانطلق لك آخذ فأتني

بيسسن يقضي جعل الغد كان يتبعه, فلما يره, فقام فلم الشيخ يرى هل
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مضسسجعه, أتسساه فأخسسذ القائألسسة إلى رجع يراه, فلما فل وينتظره الناس
لسسه المظلسسوم, ففتسسح الكسسبير قال: الشيخ ؟ هذا فقال: من الباب فدق

عرفسسوا إذا قسسوم أخبث فأتني, قال: إنهم قعدت إذا لك أقل فقال: ألم
جحسسدوني, قسسال: قمسست حقسسك, وإذا نعطيسسك قسسالوا: نحسسن قاعسسد أنسسك

ينتظسسره فجعل القائألة, فراح فأتني, قال: ففاتته رحت فانطلق, فإذا
ًا تسسدع أهلسسه: لِ لبعض النعاس, فقال عليه يراه, وشق ولِ يقسسرب أحسسد
السسساعة تلك كان النوم, فلما علّي شق قد أنام, فإني حتى الباب هذا
وذكرت أمس أتيته قد الرجل: وراءك, وراءك, قال: إني له فقال جاء
ًا ندع لِ أن أمرنا لقد والله أمري, فقال: لِ له أعيسساه يقربسسه, فلمسسا أحد

هسسو السسبيت, وإذا فسسي هسسو منها, فإذا فتسور البيت في كوة فرأى نظر
ألسسم فلن الرجسسل, فقسسال: يسسا داخسسل, قسسال: واسسستيقظ من الباب يدق

أتيت, قال: أين من فانظر تؤت فلم والله قبلي من قال: أما ؟ آمرك
السسبيت فسسي معه الرجل أغلقه. وإذا كما مغلق هو فإذا الباب إلى فقام

َو ففعلسست شسسيء كل في قال: نعم, أعييتني ؟ الله فعرفه, فقال: أعد
بسسه. فسسوفى بسسأمر تكفسسل لنسسه الكفسسل ذا اللسسه لغضبك, فسماه ترى ما

عسسن داود عسسن إسسسحاق بسسن زهير حديث من حاتم أبي ابن رواه وهكذا
بمثلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه. مجاهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسد

بكر أبو يونس, حدثنا بن أحمد أبي, حدثنا حاتم: حدثنا أبي ابن وقال  
قسساض عبسساس: كسسان ابن قال: قال مسلم عن العمش عن عياش بن
لِ أن علسسى مقسسامي يقوم فقال: من الموت فحضره إسرائأيل بني في

ليلسسه الكفسسل, قسسال: فكسسان ذا رجل: أنا, فسسسمي قال: فقال ؟ يغضب
ًا ًا يصبح يصلي, ثم جميع سسساعة الناس, قسسال: ولسسه بين فيقضي صائأم

لسسه نسسومته, فقسسال عنسسد الشسسيطان كسسذلك, فأتسساه يقيلهسسا, قسسال: فكسسان
غلبنسسي حق, وقد رجل على له مسكين قال: إنسان ؟ لك أصحابه: ما

نسسائأم, قسسال: فسسوق يسسستيقظ, قسسال: وهسسو حسستى أنسست عليه, قالوا: كما
ًا يصيح فجعل قسسال ؟ يوقظه, قسسال: فسسسمع, فقسسال: مالسسك حتى عمد
يعطيك, قال: له فقل حق, قال: فاذهب رجل على له مسكين إنسان

فقسسال: الغسسد مسسن جسساء ثسسم إليه, قال: فذهب أنت أبى, قال: اذهب قد
ًا. قسسال: اذهسسب بكلمسسك يرفسسع فلم إليه قال: ذهبت ؟ مالك إليسسه رأسسس
قال, قسسال: فقسسال حين الغد من جاء ثم حقك, فذهب يعطيك له فقل

ينسسام, تسسدعه لِ ينام حين يوم كل تجيء بك الله فعل أصحابه: اخرج له
ًا, قسسال: كنسست لسسو مسسسكين إنسان أني أجل من يصيح قال: فجعل غنيسس

ًا فسمع فضسسربني, قسسال: امسسش إليسسه قال: ذهبسست ؟ فقال: مالك أيض
يسسده نسسثر معه ذهب رآه فلما بيده ممسك معك, قال: فهو أجيء حتى
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وابسسي قيس بن ومحمد الحارث بن الله عبد عن روي ففر. وهكذا منه

أعلسسم. القصسسة, واللسسه هسسذه نحسسو السسسلف مسسن وغيرهسسم الكبر حجيرة
بن سعيد الجماهر, أخبرنا أبو أبي, حدثنا حاتم: حدثنا أبي ابن وقال  

وهسسو الشسسعري قال: سمعت الخنس بن كنانة عن قتادة بشير, حدثنا
فسسي يعنسسي سسس كان ولكن بنبي الكفل ذو كان المنبر: ما هذا على يقول
ذو لسه صسلة, فتكفسسل مائأسسة يسسوم كل يصلي صالح رجل س إسرائأيل بني

الكفسسل, ذا صلة, فسسسمي مائأة يوم كل يصلي بعده, فكان من الكفل
قسسال: قتسسادة عن معمر عن الرزاق عبد حديث من جرير ابن رواه وقد

ًا, واللسسسه فسسسذكره الشسسسعري موسسسسى أبسسسو قسسسال أعلسسسم. منقطعسسس
ًا أحمد المام روى وقد   ًا حديث محمسسد, بسسن أسباط فقال: حدثنا غريب

عسسن طلحسسة مسسولى سسسعد عن الله عبد بن الله عبد عن العمش حدثنا
ًا وسلم عليه الله صلى الله رسول من قال: سمعت عمر ابن لو حديث
ّد حتى مرتين أو مرة إلِ أسمعه لم سسسمعته قسسد مسسرات, ولكسسن سبع ع

ذنسسب مسسن يتسسورع لِ إسرائأيل بني من الكفل كان: «قال ذلك من أكثر
ًا ستين فأعطاها امرأة عمله, فأتته قعسسد يطأهسسا, فلمسسا أن علسسى دينار

أكرهتسسك يبكيك وبكت, فقال: ما أرعدت امرأته من الرجل مقعد منها
الحاجسسة, عليه حملني قط, وإنما أعمله لم عمل هذا ولكن قالت: لِ ؟

بالسسدنانير فقسسال: اذهسسبي نسسزل ثم ؟ قط تفعليه ولم هذا قال: فتفعلين
ًا, فمات الكفل الله يعصي لِ قال: والله لك, ثم ليلته, فأصسسبح من أبد
ًا الكفسسل الرواية هذه في وقع للكفل» هكذا الله بابه: غفر على مكتوب

أصحاب من أحد يخرجه لم الحديث أعلم, وهذا إضافة, والله غير من
كل إن الحديث فلفظ تقدير كل غريب, وعلى الستة, وإسناده الكتب

أعلسسسم. واللسسسه آخسسسر رجسسسل فلعلسسسه الكفسسسل ذو يقسسسل الكفسسسل, ولسسسم

َذا َو ّنوِن **  َهسسَب ِإذ ال ًا ّذ َغاِضسسب َظسسّن ُقْم ِدَر ّلسسن َأن َف ْقسس ِه ّن ْيسس َل َى َع َد َنسسا ِفسسي َف
ُقْلَمسساِت ّظ ّ َأن ال َلـسسَه لِ ّ ِإ َنَك َأنسسَت ِإلِ ْبَحا ّنسسي ُقْسسس ُقْت ِإ ِلِميَن ِمسسَن ُقْكنسس ّظسسا * ال
َنا ْب َتَج ُقْه َفاْسسسس ُقْه َلسسس َنسسسا ْي َنّج َغسسسّم ِمسسسَن َو ْل ِلَك ا َذ َكسسس ِنيَن ُقْننِجسسسسي َو ْؤِم ُقْمسسس ْل  ا

{ن},و سسسورة وفي الصافات سورة وفي هنا مذكورة القصة هذه  
نينسوى, قريسسة أهسسل إلى الله السلم, بعثه عليه متى بن يونس أن ذلك
عليسه تعسالى, فسأبوا اللسه إلسى الموصل, فدعاهم أرض من قرية وهي

ًا أظهرهم بين من كفرهم, فخرج على وتمادوا لهم, ووعسسدهم مغاضب
يكسسذب, لِ النسسبي أن وعلمسسوا ذلك منه تحققوا ثلث, فلما بعد بالعذاب
بيسسن ومواشسسيهم, وفرقسسوا وأنعسسامهم بأطفسسالهم الصسسحراء إلى خرجوا
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إليسسه, ورغسست وجأروا وجل عز الله إلى تضرعوا وأولِدها, ثم المهات

وسسسخالها, فرفسسع الغنم وأولِدها, وثغت البقر وفصلنها, وخارت البل
فنفعهسسا آمنسست قريسسة كانت فلولِ: {تعالى الله العذاب, قال عنهم الله

الحياة في الخزي عذاب عنهم كشفنا آمنوا لما يونس قوم إيمانها, إلِ
}.حيسسسسسسسسسسسسسسن إلسسسسسسسسسسسسسسى ومتعنسسسسسسسسسسسسسساهم السسسسسسسسسسسسسسدنيا

سسسفينة فسسي قسسوم مسسع فركسسب ذهسسب فسسإنه السلم عليه يونس وأما  
بينهم من يلقونه رجل على فاقترعوا يغرقوا أن بهم, وخافوا فلججت

يلقسسوه, ثسسم أن فسسأبوا يسسونس علسسى القرعسسة منسسه, فسسوقعت يتخففسسون
ًا عليه فوقعت أعادوها ًا, قسسال عليه فوقعت أعادوها فأبوا, ثم أيض أيض

القرعسسة عليسسه وقعت المدحضين} أي من فكان تعالى: {فساهم الله
البحسسر, فسسي نفسه ألقى ثيابه, ثم من وتجرد السلم عليه يونس فقام
سسس مسسسعود ابسسن قسساله فيما س الخضر البحر من سبحانه الله أرسل وقد
ًا مسن نفسسه ألقسى حيسن يسونس فسالتقم جساء حستى البحسار يشسق حوت

ًا له تأكل لِ أن الحوت ذلك إلى الله السفينة, فأوحى تهشسسم ولِ لحمسس
ًا, فإن له ًا لسسك ليس يونس عظم ًا. لسسه تكسسون بطنسسك وإنمسسا رزقسس سسسجن
النسبة. بهذه إليه الضافة صحت الحوت النون} يعني وقوله: {وذا  

ًا} قال ذهب وقوله: {إذ نقسسدر لسسن أن لقومه: {فظن الضحاك مغاضب
ابسن عسن هسذا نحسو الحسوت, يسروى بطسن فسي عليسه نضيق عليه} أي

عليسسه واستشهد جرير ابن وغيرهم, واختاره والضحاك ومجاهد عباس
الله يكلف لِ الله آتاه مما فلينفق رزقه عليه قدر تعالى: {ومن بقوله
ًا عطيسسة يسسسرا} وقسسال عسسسر بعسسد اللسسه * سسسيجعل آتاهسسا مسسا إلِ نفسسس

ذلسسك جعسسل عليه, كأنه نقضي عليه}, أي نقدر لن أن العوفي: {فظن
ّدر تقسسول: قسسدر العسسرب التقدير, فإن بمعنى واحسسد, وقسسال بمعنسسى وقسس

الشسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساعر:
المسسر فلسسك يكسسن تقسسدر مسسا مضسسىتباركت السسذي الزمسسان ذاك عائأسسد فل
قسسدر. قسسدر} أي قسسد أمسر علسسى المسساء تعسالى: {فسالتقى قوله ومنه  

مسسن كنسست إنسسي سسسبحانك أنسست إلِ إلسسه لِ أن الظلمسسات فسسي {فنسسادى
البحسسر وظلمسة الحسسوت بطسسن مسسسعود: ظلمسسة ابسسن الظسسالمين} قسسال

بن وسعيد ميمون بن وعمرو عباس ابن عن روي الليل, وكذا وظلمة
أبي بن سالم وقتادة. وقال والحسن والضحاك كعب بن ومحمد جبير

ابسسن البحسسر, قسسال ظلمسسة فسسي آخر حوت بطن في حوت الجعد: ظلمة
البحسسار فسسي الحسسوت بسسه ذهب أنه وغيرهما: وذلك عباس وابن مسعود
الحصسسى تسسسبيح يسسونس البحر, فسسسمع قرار إلى به انتهى حتى يشقها

كنسست إنسسي سبحانك أنت إلِ إله قال: {لِ وهنالك ذلك قراره, فعند في
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بطسسن فسسي يسسونس صسسار العرابسسي: لمسسا عسسوف الظالمين} وقسسال من

مكسسانه, سسسجد تحركسست فلما رجليه حرك مات, ثم قد أنه ظن الحوت
ًا لسسك اتخسسذت رب يا نادى ثم مسسن أحسسد يبلغسسه لسسم موضسسع فسسي مسسسجد

الحسسوت بطسسن في البصري: مكث الحسن أبي بن سعيد الناس. وقال
ًا. رواهمسسسسسسسسسسسا أربعيسسسسسسسسسسسن جريسسسسسسسسسسسر. ابسسسسسسسسسسسن يومسسسسسسسسسسس

رافسع بسن الله عبد عن حدثه عمن يسار بن إسحاق بن محمد وقال  
اللسسه صسسلى الله رسول يقول: قال هريرة أبا سلمة: سمعت أم مولى
اللسسه الحوت, أوحى بطن في يونس حبس الله أراد وسلم: «لما عليه
ًا لسسه تخدش ولِ خذه أن الحوت إلى ًا, فلمسسا لسسه تكسسسر ولِ لحمسس عظمسس

ًا يونس سمع البحر أسفل إلى به انتهى هسذا نفسه: مسا في فقال حس
البحسسر, دواب تسسسبيح هسسذا إن الحوت بطن في وهو إليه الله فأوحى ؟

فقسسالوا: تسبيحه الملئأكة الحوت, فسمعت بطن في وهو قال: وسبح
ًا نسمع إنا ربنا يا ًا صوت يسسونس عبسسدي غريبة, قسسال: ذلسسك بأرض ضعيف

الصسسالح البحسسر, قسسالوا: العبسسد فسسي الحسسوت بطن في فحبسته عصاني
قسسال: نعسسم, ؟ صالح عمل وليلة يوم كل في منه إليك يصعد كان الذي

السسساحل, كمسسا فسسي فقسسذفه الحسسوت ذلك, فأمر عند له قال: فشفعوا
فسسي السسبزار جريسسر, ورواه ابسسن سسسقيم} رواه تعسسالى: {وهسسو الله قال

أبسسي عسسن رافسسع بسسن الله عبد عن إسحاق بن محمد طريق من مسنده
اللسسه صسسلى النسسبي عسسن يسسروى نعلمسسه قال: لِ بنحوه, ثم فذكره هريرة

السسسسسسسناد. بهسسسسسسذا السسسسسسوجه هسسسسسسذا مسسسسسسن إلِ وسسسسسسسلم عليسسسسسسه
بسن الرحمسن عبد بن أحمد الله عبيد أبو حاتم: حدثنا أبي ابن وروى  

قسسال: الرقاشي يزيد أن صخر أبو عمي, حدثني وهب, حدثنا ابن أخي
ًا أن إلِ أعلم مالك, ولِ بن أنس سمعت رسول إلى الحديث يرفع أنس

أن له بدا حين السلم عليه النبي يونس أن وسلم عليه الله صلى الله
أنسست, إلِ إلسسه لِ قال: اللهسسم الحوت بطن في وهو الكلمات بهذه يدعو

العسسرش, تحت الدعوة هذه الظالمين, فأقبلت من كنت إني سبحانك
غريبة, فقسسال: بلد من معروف ضعيف صوت رب الملئأكة: يا فقالت

يسسونس, قسسال: عبسسدي ؟ هسسو ومسسن رب يسسا قسسالوا: لِ ؟ ذاك تعرفون أما
مجابسسة, ودعوة متقبل عمل له يرفع يزل لم الذي يونس قالوا: عبدك

؟ البلء مسسن فتنجيسسه الرخسساء فسسي يصنع كان ما ترحم أولِ رب قالوا: يا
العسسسسسراء. فسسسسسي فطرحسسسسسه الحسسسسسوت قسسسسسال: بلسسسسسى, فسسسسسأمر

بطسن مسن أخرجنساه الغسم} أي مسن ونجينساه له وقوله: {فاستجبنا  
فسسي كسانوا إذا المسسؤمنين} أي ننجسسي {وكسسذلك الظلمات وتلك الحوت

حسسال فسسي السسدعاء بهسسذا دعوا إذا سيما ولِ إلينا منيبين ودعونا الشدائأد
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المسسام النبيسساء. قسسال سسسيد عن به الدعاء في الترغيب جاء البلء, فقد

إسسسحاق أبسسي بسسن يسسونس عمسسر, حسسدثنا بسسن إسسسماعيل أحمسسد: حسسدثنا
عن محمد والدي سعد, حدثني بن محمد بن إبراهيم الهمداني, حدثنا

بسسن بعثمسسان قال: مسسررت عنه الله رضي وقاص أبي ابن هو سعد أبيه
ثم مني عينيه عليه, فمل المسجد, فسلمت في عنه الله رضي عفان

المؤمنين أمير فقلت: يا الخطاب بن عمر السلم, فأتيت علي يرد لم
لِ, إلِ قلسست ؟ ذاك ومسسا قسسال: لِ شسسيء, مرتيسسن السلم في حدث هل
ًا بعثمان مررت أني ثم مني عينيه فمل عليه فسلمت المسجد في آنف
فدعاه, فقال: مسسا عثمان إلى عمر السلم, قال: فأرسل علي يرد لم

قسسال, فعلسست قسسال: مسسا ؟ السسسلم أخيك على رددت تكون لِ أن منعك
فقسسال ذكسسر عثمسسان إن وحلفت, قسسال: ثسسم حلف حتى بلى سعد: قلت

ًا بي مررت إليه, إنك وأتوب الله وأستغفر بلى نفسسسي أحسسدث وأنا آنف
مسسا واللسسه وسسسلم, لِ عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسول من سمعتها بكلمة
بها, أنبئك سعد: فأنا غشاوة, قال وقلبي بصري تغشى إلِ قط ذكرتها

جسساء دعسسوة, ثسسم أول لنسسا ذكسسر وسسسلم عليسسه اللسسه صلى الله رسول إن
فسساتبعته, وسسسلم عليسسه الله صلى الله رسول قام حتى فشغله أعرابي

الرض, فسسالتفت بقسسدمي ضربت منزله إلى يسبقني أن أشفقت فلما
إسسسحاق هسسذا, أبسسو فقال: «من وسلم عليه الله صلى الله رسول إلي

أنسسك إلِ والله الله, قال: «فمه» قلت: لِ رسول يا نعم ؟» قال: قلت
دعوة فشغلك, قال: «نعم العرابي هذا جاء دعوة, ثم أول لنا ذكرت

كنسست إنسسي سسسبحانك أنسست إلِ إله {لِ الحوت بطن في هو إذ النون ذي
اسسستجاب إلِ قط شيء في ربه مسلم بها يدع لم الظالمين} فإنه من

بن إبراهيم حديث من والليلة اليوم في والنسائأي الترمذي له» ورواه
بسسسسسسسه. سسسسسسسسعد أبيسسسسسسسه عسسسسسسسن سسسسسسسسعد بسسسسسسسن محمسسسسسسسد

الحمسسر خالد أبو الشج, حدثنا سيعد أبو حاتم: حدثنا أبي ابن وقال  
عسسن خالسسد: أحسسسبه أبو حنطب, قال بن المطلب عن زيد بن كثير عن

اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول سعد, قال: قسسال عن سعد ابن يعني مصعب
سعيد: يريد أبو له» قال استجيب يونس بدعاء دعا وسلم: «من عليه

بسسن عمسسران جريسسر: حسسدثني ابسسن المؤمنين}. وقال ننجي {وكذلك به
الرحمن, عبد بن يحيى أبو صالح, حدثنا بن يحيى الكلعي, حدثنا بكار

قسسال: المسيب بن سعيد عن زيد بن علي عن منصور بن بشر حدثني
اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول يقسسول: سسسمعت وقاص أبي بن سعد سمعت

بسسه سسسئل أجسساب, وإذا به دعي إذا الذي الله يقول: «اسم وسلم عليه
ليسسونس اللسسه. هسسي رسسسول يا قلت متى» قال بن يونس دعوة أعطى
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خاصسسة, مسستى بسسن ليسسونس قال: «هسسي ؟ المسلمين لجماعة أم خاصة

وجسسل عسسز الله قول تسمع بها, ألم دعوا عامة, إذا المؤمنين ولجماعة
مسسن كنسست إنسسي سسسبحانك أنسست إلِ إلسسه لِ أن الظلمسسات فسسي {فنسسادى

المؤمنين} فهو ننجي وكذلك الغم من ونجيناه له فاستجبنا الظالمين
بسسسسسسسسسه». دعسسسسسسسسساه لمسسسسسسسسسن اللسسسسسسسسسه مسسسسسسسسسن شسسسسسسسسسرط

سسسريج, حسسدثنا أبسسي بن أحمد أبي, حدثنا حاتم: حدثنا أبي ابن وقال  
قسسال: سسسألت معبسسد بسسن كثير عن المقدسي قحذم بن المحبر بن داود

أجسساب بسسه دعي إذا الذي العظم الله اسم سعيد أبا فقلت: يا الحسن
تعالى: الله قول القرآن تقرأ أما أخي قال: ابن ؟ أعطى به سئل وإذا

ًا ذهب إذ النون {وذا المؤمنين} ابن ننجي وكذلك س قوله إلى س مغاضب
بسسه سسسئل أجسساب, وإذا بسسه دعسسي إذا السسذي العظم الله اسم أخي, هذا

أعطسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسى.

ّيسسآَ ِر َك َوَز ْذ **  َى ِإ َد ُقْه َنسسا ّبسس َ َرّب َر ِني لِ َذْر ًا َتسس َأنسسَت َفسسْرد ُقْر َو ْيسس ِثيَن َخ ِر َوا ْلسس * ا
َنا ْب َتَج ُقْه َفاْس َنا َل ْب َه َو ُقْه َو َيَى َل َنا َيْح َلْح َأْص ُقْه َو ُقْه َل ْوَج ُقْهسسْم َز ّن ْا ِإ ُقْنو ُقْعوَن َكسسا ِر ُقْيَسسسا

ْيسسسَراِت ِفسسسي ْلَخ َنا ا َن ُقْعو ْد َيسسس ًا َو َغبسسس ًا َر َهبسسس ْا َوَر ُقْنو َكسسسا َنسسسا َو ِعيَن َل  خاِشسسس
ًا الله يهبه أن طلب حين زكريا عبده عن تعالى يخبر   مسسن يكون ولد

ًا, وقد بعده وفسسي مريسسم سسسورة أول فسسي مبسسسوطة القصة تقدمت نبي
ًا, وههنا عمران آل سورة عن خفية ربه} أي نادى {إذ منها أخصر أيض
ًا} أي تذرني لِ {رب قومه فسسي بعسسدي يقسسوم وارث ولِ لسسي ولد لِ فرد

اللسسه للمسألة, قسسال مناسب وثناء الوارثين} دعاء خير {وأنت الناس
امرأتسسه, زوجسسه} أي له وأصلحنا يحيى له ووهبنا له تعالى: {فاستجبنا

ًا جبير: كانت بن وسعيد ومجاهد عباس ابن قال فولسسدت. تلسسد لِ عاقر
في عطاء: كان عن عمرو بن طلحة عن مهدي بن الرحمن عبد وقال

شسسيء خلقهسسا فسسي روايسسة: كسسان وفسسي اللسسه طسسول, فأصسسلحها لسسسانها
مسن والسسدي, والظهسر كعسب بسن محمسسد قسسال الله, وهكذا فأصلحها

الول. السسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسياق
القربات عمل في الخيرات} أي في يسارعون كانوا وقوله: {إنهم  

ًا {ويدعوننا الطاعات وفعل ًا ورهبا} قال رغب عنسسدنا فيما الثوري: رغب
عسسن طلحسسة أبسسي بسسن علي خاشعين} قال لنا {وكانوا عندنا مما ورهبا

ًا. مجاهسسد: مسسؤمنين اللسسه, وقسسال أنزل بما مصدقين أي عباس ابن حقسس
اللزم الخوف هو سنان: الخشوع أبو العالية: خائأفين. وقال أبو وقال

ًا. وعسسن يفارقه لِ للقلب ًا: خاشسسعين مجاهسسد أبسسد متواضسسعين. أي أيضسس
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وجسسل, عسسز للسسه متذللين أي والضحاك: خاشعين وقتادة الحسن وقال
علي أبي, حدثنا حاتم, حدثنا أبي ابن متقاربة. وقال القوال هذه وكل

بسسن الرحمسسن عبد فضيل, حدثنا بن محمد الطنافسي, حدثنا محمد بن
أبسسو قال: خطبنسسا حكيم بن الله عبد عن القرشي الله عبد عن إسحاق

الله, وتثنوا بتقوى أوصيكم فإني بعد قال: أما عنه. ثم الله رضي بكر
اللحسساف بالرهبسسة, وتجمعسسوا الرغبسسة أهسسل, وتخلطسسوا لسسه هو بما عليه

فقال: {إنهسسم بيته وأهل زكريا على أثنى وجل عز الله بالمسألة, فإن
ًا ويسسدعوننا الخيسسرات فسسي يسسسارعون كسسانوا ًا رغبسس لنسسا وكسسانوا ورهبسس

خاشسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسعين}.

ِتَي ّل َوا َنْت **  َها َأْحَص َنا َفْرَج َفْخ َن َها َف َنسسا ِمن ِفي َهسسا ّروِح َنا ْل َع َهسسآَ َوَج َن ْب َيسسًة َوا آ
َلِميَن َعسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا ْل  ّل

مقرونة السلم عليهما عيسى وابنها مريم قصة تعالى يذكر هكذا   
ً السسسلم, فيسسذكر عليهما يحيى وابنه زكريا بقصة ثسسم زكريسسا قصسسة أولِ
شسسيخ مسسن ولسسد إيجاد بهذه, فإنها مربوطة تلك مريم, لن بقصة يتبعها
حال في تلد تكن لم عاقر عجوز امرأة السن, ومن في طعن قد كبير

بل أنسسثى مسسن ولسسد إيجاد فإنها أعجب وهي مريم قصة يذكر شبابها, ثم
ذكسسر مريسسم, وههنسسا سسسورة وفي عمران آل سورة في وقع ذكر, هكذا

فرجهسسا} أحصسسنت بقسسوله: {والسستي مريسسم بقصسسة أتبعها ثم زكريا قصة
ابنسسة التحريم: {ومريسسم سورة في قال السلم, كما عليها مريم يعني

روحنسسسا}. مسسسن فيسسسه فنفخنسسسا فرجهسسسا أحصسسسنت السسستي عمسسسران
علسسى اللسسه أن على دلِلة للعالمين} أي آية وابنها {وجعلناها وقوله  
ًا أراد إذا أمسسره يشسساء, وإنمسسا مسسا يخلسسق قدير, وأنسسه شيء كل أن شسسيئ

أبي ابن للناس} قال آية كقوله: {ولنجعله فيكون, وهذا كن له يقول
بسسن الضسسحاك عاصسسم أبسسو علي, حدثنا بن عمر أبي, حدثنا حاتم: حدثنا

فسسي عبسساس ابسسن عسسن عكرمسسة بشسسر, عسسن ابن يعني شعيب عن مخلد
والنسسسسسس. الجسسسسسن قسسسسسوله: {للعسسسسسالمين} قسسسسسال: العسسسسسالمين

ِإّن ِه **  ِذ ُقْكْم َهـ ُقْت ًة ُقْأّمًة ُقْأّم َد ْا َواِح َن َأ ُقْكْم َو ّب ُقْدوِن َر ُقْب ْع ْا َفا َو ُقْع ّط َق َت َو ُقْهْم *   َأْمَر

ُقْهْم َن ْي َنا ُقْكّل َب ْي َل ُقْعوَن ِإ َفَمن َراِج ْعَمْل *   ِلَحاِت ِمَن َي َو الّصسسا ُقْهسس ْؤِمٌن َو َ ُقْمسس َفل
ْفسسسسسسسسسسسَراَن ِه ُقْك ِي ْع ّنسسسسسسسسسسسا ِلَسسسسسسسسسسسس ِإ ُقْه َو ُقْبوَن َلسسسسسسسسسسس ِت  َكسسسسسسسسسسسا
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بسن الرحمسن وعبسسد وقتادة جبير بن وسعيد ومجاهد عباس ابن قال  
واحسسدة} يقسسول: دينكسسم أمسسة أمتكم هذه قوله: {إن في أسلم بن زيد
ومسسا يتقون ما لهم يبين الَِية هذه في البصري الحسن وقال واحد دين

واحسسدة, سنة سنتكم واحدة} أي أمة أمتكم هذه قال: {إن يأتون, ثم
السستي شسسريعتكم هسسذه إن, أي خبر واسمها, وأمتكم إن هذه إن فقوله
الحسسال, ولهسسذا على نصب واحدة أمة لكم. وقوله ووضحت لكم بينت

مسسن كلسسوا الرسسسل أيهسسا قسسال: {يسسا فاعبسسدون} كمسسا ربكسسم قال: {وأنا
ًا واعملوا الطيبات فسساتقون} وقسسال ربكسسم وأنسسا سسس قسسوله إلسسى سسس صسسالح

علت أولِد النبيساء معاشسر وسسلم: «نحسن عليه الله اللهصلى رسول
ه عبسادة هسو المقصسود أن واحسد» يعنسي ديننا ه شسريك لِ وحسده الل ل

شسسرعة منكسسم جعلنسسا تعسسالى: {لكسسل قال لرسله, كما متنوعة بشرائأع
ومنهاجسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا}.

رسسسلها علسسى المسسم اختلفسست بينهم} أي أمرهم وقوله: {وتقطعوا  
راجعسسون} أي إلينسسا قسسال: {كسسل ومكذب, ولهذا لهم مصدق بين فمن
ًا عملسسه, إن بحسسسب كسسل القيامة, فيجسسازي يوم ًا وإن فخيسسر خيسسر شسسر

قلبسسه مسسؤمن} أي وهسسو الصالحات من يعمل قال: {فمن فشر, ولهذا
ًا وعمل مصدق أجسسر نضسسيع لِ لسعيه} كقوله: {إنسسا كفران {فل صالح

يظلسسم فل يشسسكر بسسل عملسسه وهسسو سعيه يكفر لِ عملً} أي أحسن من
فل عملسسه جميسسع يكتسسب كسساتبون} أي له قال: {وإنا ذرة, ولهذا مثقال

شسسسسسسسسسسسسسسسسيء. منسسسسسسسسسسسسسسسسه عليسسسسسسسسسسسسسسسسه يضسسسسسسسسسسسسسسسسيع

َوَحَراٌم َلَى **  ٍة َع َيسس َهسسآَ َقْر َنا ْك َل ْه ُقْهسسْم َأ ّن أ
َ َ ُقْعسسوَن لِ ّتسسَى َيْرِج َذا *  َح ِتَحسسْت ِإ ُقْف

ُقْج ُقْجو ْأ ُقْج َي ُقْجو ْأ ُقْهْم َوَم َدٍب ُقْكّل ّمن َو ُقْلوَن َح َتسسَرَب َينِسس ْق َوا ُقْد *   ْعسس َو ْل ّق ا ْلَحسس ا
َذا ِإ ُقْر َشاِخَصٌة ِهَي َف ْبَصا ِذيَن َأ ّل ْا ا ُقْرو َف َنا َك َل ْي َو ْد َي ّنا َق ٍة ِفي ُقْك َل ْف َذا ّمسسْن َغ َهـسس

ّنسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا َبسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسْل ِلِميَن ُقْك  َظسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا
قد عباس: وجب, يعني ابن قرية} قال على تعالى: {وحرام يقول  

يسوم قبسل السدنيا إلسى يرجعسون لِ أنهسم أهلكسوا قريسة كل أهل أن قدر
وغيسسر وقتسسادة البسساقر جعفسسر وأبسسو عبسساس ابسسن به صرح القيامة, هكذا

ة واحد. وفسي يتوبسون, لِ أي يرجعسون لِ عبساس: أنهسم ابسن عسن رواي
يسسأجوج فتحسست إذا أعلسسم. وقسسوله: {حسستى أظهسسر, واللسسه الول والقول

مسسن هسسم السسسلم, بسسل عليسسه آدم سسسللة مسسن أنهم قدمنا ومأجوج} قد
ًا نوح نسل منهسسم شسسرذمة الترك, والترك أبي يافث, أي أولِد من أيض
مسسن رحمسسة القرنين, وقسسال: {هسسذا ذو بناه الذي السد وراء من تركوا
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ًا ربسسي وعسسد وكسسان دكساء جعلسسه ربسسي وعسسد جاء فإذا ربي * وتركنسسا حقسس

الكريمسسة الَِيسسة هسسذه فسسي بعض} الَِية, وقسسال في يموج يومئذ بعضهم
ينسسسلون} أي حسسدب كسسل مسسن وهسسم ومسسأجوج يأجوج فتحت إذا {حتى

الرض, مسسن المرتفسسع هو الفساد, والحدب إلى المشي في يسرعون
صسسفتهم وغيرهم, وهسسذه والثوري صالح وأبو وعكرمة عباس ابن قاله
خسسبير} مثسسل ينبئسسك {ولِ لذلك مشاهد السامع كأن خروجهم حال في
والرض السسسموات غيب يعلم يكون, الذي وما كان ما عالم إخبار هذا

هسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسو. إلِ إلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه لِ
جعفر, حدثنا بن محمد مثنى, حدثنا بن محمد جرير: حدثنا ابن وقال  

ًا عباس ابن قال: رأى يزيد بن الله عبيد عن شعبة بعضسسهم ينزو صبيان
ومسسأجوج, يسسأجوج يخسرج عبسساس: هكسسذا ابسن يلعبون, فقال بعض على
.النبويسسة السسسنة مسسن متعسسددة أحسساديث فسسي خروجهسسم ذكسسر ورد وقسسد

عسسن أبسسي يعقوب, حدثنا أحمد: حدثنا المام الول) قال فالحديث(  
لبيسسد, عسسن بن محمود قتادة, عن بن عمرو بن عاصم عن إسحاق ابن
وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى الله رسول قال: سمعت الخدري سعيد أبي

عز الله قال الناس, كما على ومأجوج, فيخرجون يأجرج «تفتح يقول
وينحسساز النسساس ينسسسلون} فيغشسسون حسسدب كسسل مسسن وجسسل: {وهسسم

مواشسسيهم, إليهسسم وحصونهم, ويضمون مدائأنهم إلى عنهم المسلمون
فيسسه مسسا فيشسسربون بالنهر ليمر بعضهم إن حتى الرض مياه ويشربون

ًا, حتى يتركوه حتى فيقسسول: قسسد النهسسر بذلك ليمر بعدهم من أن يابس
حصسسن فسسي أحد إلِ أحد الناس من يبق لم إذا مرة, حتى ماء ههنا كان

أهسل بقسي منهسم فرغنسا قسد الرض أهسل قائألهم: هؤلِء مدينة, قال أو
فسسترجع السماء إلى بها يرمي حربته, ثم أحدهم يهز السماء, قال: ثم

ًا مخضبة إليه ك علسى هسم والفتنة, فبينمسا للبلء دم عسز اللسه بعسث ذل
ًا وجسسل أعنسساقه, فسسي يخسسرج السسذي الجسسراد كنغسسف أعنسساقهم فسسي دود

رجسسل المسسلمون: ألِ حسسس, فيقسسول لهسسم يسسسمع لِ مسسوتى فيصبحون
منهسسم رجسسل قال: فيتجرد ؟ العدو هذا فعل ما فينظر نفسه لنا يشري

ًا مسسوتى فيجسسدهم فينسسزل مقتسسول أنسسه علسسى أوطنهسسا قسسد نفسه محتسب
اللسسه إن أبشسسروا ألِ المسسسلمين معشسسر بعض, فينادي: يا على بعضهم

وحصسسونهم, مسسدائأنهم مسسن عسسدوكم, فيخرجسسون كفسساكم قسسد وجسسل عسسز
عنهسسم لحومهم, فتشكر إلِ رعي لهم يكون مواشيهم, فما ويسرحون

ابسسن قسسط», ورواه أصسسابته النبسسات مسسن شيء عن شكرت ما كأحسن
بسسسه. إسسسسحاق ابسسسن بكيسسسر, عسسسن بسسسن يسسسونس حسسسديث مسسسن مسسساجه
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ًا: حدثنا أحمد المام الثاني) قال الحديث(   أبو مسلم بن الوليد أيض

يحيى جابر, حدثني بن يزيد بن الرحمن عبد الدمشقي, حدثنا العباس
نفيسسر بن جبير بن الرحمن عبد حمص, حدثني قاضي الطائأي جابر بن

قسسال: ذكسسر الكلبسسي سمعان بن النواس سمع أبيه, أنه عن الحضرمي
فيسسه غسسداة, فخفسسض ذات السسدجال وسسسلم عليسسه الله صلى الله رسول
أخسسوفني السسدجال النخسسل, فقسسال: «غيسسر طائأفسسة في ظنناه حتى ورفع

ولسسست يخسسرج دونكسسم, وإن حجيجسسه فأنا فيكم وأنا يخرج عليكم. فإن
مسسسلم, وإنسسه كل على خليفتي نفسه, والله حجيج امرىء فكل فيكم
والعسسراق الشسسام بيسسن خلسسة يخسسرج طافية, وإنه عينه قطط جعد شاب
ًا فعاث ً يمين فسي لبثه ما الله رسول قلنا: يا س اثبتوا الله عباد يا وشمالِ

ًا, يوم قال: أربعون س ؟ الرض كجمعسسة, كشهر, يسسوم كسنة, ويوم يوم
هسسو السسذي اليسسوم فسسذاك اللسسه رسسسول كأيامكم» قلنسسا: يسسا أيامه وسائأر

قسسدره» قلنسسا: له قال: «لِاقدروا ؟ وليلة يوم صلة فيه كسنة, أيكفينا
الريسسح, بسسه اشتد كالغيث قال ؟ الرض في إسراعه فما الله رسول يا

فتمطسسر, السسسماء لسسه, فيسسأمر فيستجيبون فيدعوهم بالحي قال: فيمر
ذرى, كسسانت مسسا أطسسول وهسسي سارحتهم عليهم فتنبت, وتروح والرض

ًا, ويمر خواصر, وأسبغه أمده عليسسه فيسسردون فيسسدعوهم بالحي ضروع
أمسسوالهم مسسن لهسسم ليسسس ممحليسسن فيصسسبحون أمسسوالهم قوله, فتتبعسسه
كنوزهسسا فتتبعسسه كنسسوزك لهسسا: أخرجسسي فيقسسول بالخربسسة شسسيء, ويمسسر

بالسسسيف فيقتسسل, فيضسسربه برجسسل ويسسأمر سسس قسسال سسس النحسسل كيعاسسسيب
علسسى هم إليه, فبينما فيقبل يدعوه الغرض, ثم رمية جزلتين فيقطعه

عنسد مريسم, فينسزل ابسن عيسسى المسسيح وجسل عسز الله بعث إذ ذلك
ًا مهرودتين بين دمشق شرقي البيضاء المنارة أجنحة على يديه واضع

هسسم فبينما س قال س الشرقي لد باب عند فيقتله فيدركه ملكين, فيتبعه
أنسسي السسسلم عليسسه مريم ابن عيسى إلى وجل عز الله أوحى إذ كذلك

ًا أخرجسست قسسد ّوز لسسك يسسدان لِ عبسسادي مسسن عبسساد عبسسادي بقتسسالهم, فحسس
تعسسالى: قسسال ومسسأجوج, كمسسا يسسأجوج وجسسل عسسز اللسسه إلىالطور, فيبعث

عسسز اللسسه إلى وأصحابه عيسى ينسلون} فيرغب حدب كل من {وهم
ًا عليهم وجل, فيرسل نفسسس كمسسوت موتى فيصبحون رقابهم في نغف
ًا الرض في يجدون فل وأصحابه عيسى واحدة, فيهبط مله قسسد إلِ بيت

وجسسل, فيرسسسل عسسز الله إلى وأصحابه عيسى ونتنهم, فيرغب زهمهم
ًا عليهسم الله شساء حيسسث فتطرحهسسم البخسست, فتحملهسسم كأعنسساق طيسسر

أو كعسسب عن السكسكي يزيد بن عطاء جابر: فحدثني ابن الله», قال
يزيد, وأيسسن أبا يا جابر: فقلت ابن بالمهبل, قال قال: فتطرحهم غيره
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ًا الله الشمس. قال: «ويرسل قال: مطلع ؟ المهبل منه يكن لِ مطر

ًا, فيغسسسل أربعين وبر ولِ مدر بيت كالزلقسسة, يتركهسسا حسستى الرض يوم
من النفر يأكل بركتك, قال: فيومئذ ودري ثمرك للرض: أنبتي ويقال

مسن اللقحسة إن حسستى الرسل في بقحفها, ويبارك فيستظلون الرمانة
الفخسذ, تكفسي البقسر مسن النساس, واللقحسة مسن الفئسام لتكفسي البل

بعث إذ ذلك على هم البيت, قال: فبينما أهل تكفي الغنم من والشاة
ًا وجل عز الله كسسل روح فتقبسسض آبسساطهم تحسست طيبسسة, فتأخسسذهم ريح

تهسسارج يتهسسارجون النسساس شسسرار ويبقسسى سسس مؤمن قال: كل أو س مسلم
البخسساري, دون مسسسلم بسسإخراجه الساعة», انفرد تقوم وعليهم الحمر
بسسن يزيسسد بسسن الرحمسسن عبسسد عن طرق من السنن أهل بقية مع ورواه

صسسسسسسسحيح. الترمسسسسسسسذي: حسسسسسسسسن بسسسسسسسه. وقسسسسسسسال جسسسسسسسابر
بشسسر, حسسدثنا بسسن محمسسد أحمد: حدثنا المام الثالث) قال الحديث(  

اللسسه رسول قالت: خطب خالته حرملة, عن ابن عن عمرو بن محمد
عقسسرب, فقسسال: لدغسسة مسسن أصسسبعه عاصب وهو وسلم عليه الله صلى

ًا تقاتلون تزالون لِ لكم, وإنكم عدو لِ تقولون «إنكم يسسأتي حسستى عدو
الشسسعاف, مسسن العيون, صهب الوجوه, صغار ومأجوج: عراض يأجوج

ابسسن رواه المطرقسسة», وكسسذا المجان وجوههم كأن ينسلون حدب كل
حرملسسة بن الله عبد بن خالد عن عمرو بن محمد حديث من حاتم أبي

مثله وسلم, فذكره عليه الله صلى النبي له, عن خالة المدلجي, عن
سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسواء.

رواية من العراف سورة تفسير آخر في تقدم الرابع) قد الحديث(  
موثسسد سسسحيم, عسسن بن جبلة العوام, عن هشيم, عن عن أحمد المام

الله صلى الله رسول عنه, عن الله رضي مسعود ابن عمارة, عن بن
وعيسسسى وموسسسى إبراهيسسم بسسي أسسسري ليلة قال: «لقيت وسلم عليه

إبراهيسسم, إلى أمرهم فردوا الساعة أمر فتذاكروا قال س السلم عليهم
لسسي علسسم موسسسى, فقسسال: لِ إلسسى أمرهم بها, فردوا لي علم فقال: لِ

إلِ أحسسد بهسسا يعلسسم فل وجبتهسسا فقال: أما عيسى إلى أمرهم بها, فردوا
رآنسسي قضيبان, فإذا ومعي خارج الدجال أن ربي إلي عهد الله, وفيما

الحجسسر إن حسستى رآني إذا الله الرصاص, قال: فيهلكه يذوب كما ذاب
ًا, فتعسسال تحسستي إن مسسسلم يقسسول: يسسا والشسسجر فسساقتله, قسسال: كسسافر
ذلسسك فعند س قال س وأوطانهم بلدهم إلى الناس يرجع ثم الله فيهلكهم

بلدهسسم, ينسلون, فيطئسسون حدب كل من ومأجوج, وهم يأجوج يخرج
قسسال س شربوه إلِ ماء على يمرون أهلكوه, ولِ إلِ شيء على يأتون ولِ

ويميتهسسم فيهلكهسسم عليهسسم الله فأدعو يشكونهم إلّي الناس يرجع ثم س
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فيجسسترف المطسسر اللسسه ريحهسسم, وينسسزل نتسسن مسسن الرض تجسسوى حسستى

ك أن ربسي إلسي عهسد البحر, ففيمسا في يقذفهم حتى أجسادهم إذا ذل
تفجسسؤهم مسستى أهلهسسا يسسدري لِ المتسسم كالحامسسل الساعة أن كذلك كان

ً بولسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسدها ًا». أو ليل نهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسار
هسسارون, عسسن بسسن يزيسسد بشسسار, عسسن بن محمد عن ماجه ابن ورواه  

في ذلك تصديق العوام: ووجد نحوه, وزاد: قال به حوشب بن العوام
كسل مسن وهسم ومسأجوج يسأجوج فتحست إذا {حستى وجل عز الله كتاب
بسسه. والحسساديث جبلة حديث من ههنا جرير ابن ينسلون} ورواه حدب

ًا كثيرة هذا في جريسسر ابسسن ورى كسسذلك. وقسسد السسسلف عسسن والَِثار جد
هلل, بسسن حميسسد واحسسد, عسسن غير عن معمر حديث من حاتم أبي وابن
ومسسأجوج, يسسأجوج خروج عند كان كعب: إذا قال: قال الصيف أبي عن

ألقسسى الليسسل كان فؤوسهم, فإذا قرع يلونهم الذين يسمع حتى حفروا
ًا نجيء يقول منهم رجل لسان على الله كمسسا اللسسه فيعيسسده فنخرج غد

كسسان, فيحفرونسسه كمسسا اللسسه أعاده قد فيجدونه الغد من كان, فيجيئون
اللسسه ألقسسى الليسسل كسسان فؤوسهم, فسسإذا قرع يلونهم الذين يسمع حتى

ًا يقسسول: نجيسسء منهسسم رجسسل لسسسان علسسى اللسسه, شسساء إن فنخسسرج غسسد
يخرجوا, فتمسسر حتى تركوه, فيحفرون كما فيجدونه الغد من فيجيئون
ا, ثسم فيشسربون بسالبحيرة الولسى الزمسرة الثانيسة الزمسرة تمسر ماءه

مسسرة ههنسسا كسسان فيقولون: قسسد الثالة الزمرة تمر طينها, ثم فيلحسون
إلسسى بسهامهم يرمون شيء, ثم لهم يقوم فل منهم الناس ماء, فيفر

الرض أهسسل بالسسدماء, فيقولسسون: غلبنسسا مخضسسبة إليهسسم فترجع السماء
السسسلم, فيقسسول: عليه مريم ابن عيسى عليهم السماء, فيدعو وأهل
عليهسسم الله شئت, فيسلط بما بهم, فاكفناهم لنا يد ولِ طاقة لِ اللهم
ًا ًا عليهسسم اللسسه رقسسابهم, ويبعسسث النغسسف, فيفسسرس لسسه يقسسال دود طيسسر

ًا الله البحر, ويبعث في فتلقيهم بمناقيرها تأخذهم الحياة لها يقال عين
السكن, وقيسسل: منها ليشبع الرمانة إن وينبتها, حتى الرض الله يطهر

إذ كسسذلك النسساس البيت, قال: فبينمسسا قال: أهل ؟ كعب يا السكن وما
مريسسم ابسسن عيسى فيبعث يريده, قال السويقتين ذا أن الصريخ أتاهم

ببعسسض كسسانوا إذا حسستى والثمانمائأسسة السسسبعمائأة بين أو سبعمائأة طليعة
ًا الله الطريق, بعث مؤمن, ثسسم كل روح فيها فيقبض طيبة يمانية ريح

السسساعة البهسسائأم, فمثسسل تتسسسافد كما الناس, فيتسافدون عجاج يبقى
بعسسد قسسال كعب: فمسسن تضع, قال متى فرسه حول يطيف رجل كمثل
ًا هذا قولي ًا هسسذا علمسسي بعسسد أو شسسيئ مسسن المتكلسسف, وهسسذا فهسسو شسسيئ

الخبسسار. صسسحيح مسسن لسسه شسسهد لمسسا الحبسسار كعسسب سسسياقات أحسسسن
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العتيق, وقال البيت يحج مريم ابن عيسى أن الحديث في ثبت وقد  

عبد عن قتادة عن عمران داود, حدثنا بن سليمان أحمد: حدثنا المام
عليسسه الله صلى الله رسول قال: قال سعيد أبي عن عتبة أبي بن الله

ومسسأجوج» يسسأجوج خسسروج بعسسد وليعتمسسرن السسبيت هذا وسلم: «ليحجن
يسسوم الحسسق} يعنسسي الوعسسد وقوله: {واقسسترب البخاري بإخراجه انفرد

السسساعة والبلبسسل, أزفسست والسسزلِزل الهسسوال هسسذه حصلت إذا القيامة
عسسسر, ولهسسذا يسسوم الكسسافرون: هسسذا ووقعت, قال كانت فإذا واقتربت

مسسا شسسدة من كفروا} أي الذين أبصار شاخصة هي تعالى: {فإذا قال
كنسسا {قسسد ويلنسسا يا يقولون ويلنا} أي {يا العظام المور من يشاهدونه

بظلمهم ظالمين} يعترفون كنا {بل الدنيا في هذا} أي من غفلة في
ذلسسسسسسسسسسسسسك. ينفعهسسسسسسسسسسسسسسم لِ حيسسسسسسسسسسسسسث لنفسسسسسسسسسسسسسسسهم

ُقْكْم ّن ِإ ُقْدوَن َوَما **  ُقْب ْع ِه ُقْدوِن ِمن َت ّل ُقْب ال ّنَم َحَص َه ُقْتْم َج َها َأن ُقْدوَن َل ِر ْو َوا َلسس   *
ِء َكاَن ُقْؤل َهًة َهـ ِل َها ّما آ ُقْدو ُقْكّل َوَر َها َو ُقْدوَن ِفي ِل ُقْهْم َخا َل َهسسا *   ِفيسسٌر ِفي ُقْهسسْم َز َو
َها َ ِفي ُقْعوَن لِ ِإّن َيْسَم ِذيَن *   ّل َقْت ا َب ُقْهسسْم َس ّنسسا َل َنَى ّم ُقْحْسسس ْل ِئَك ا َلـسس ْو َهسسا ُقْأ ْن َع

ُقْدوَن َعسس ْب َ ُقْم ُقْعوَن *  لِ َها َيْسسسَم َيَسسس ُقْهسسْم َحِس َهْت َمسسا ِفسسي َو َت ُقْهْم اْشسس ُقْسسس ُقْف َأن

ُقْدوَن ِل َ َخا ُقْم *  لِ ُقْه ُقْن ُقْز ُقْع َيْح َفسسَز ْل ُقْر ا َبسس ْك ُقْم ال ُقْه َلّقسسا َت َت ُقْة َو َكسس ِئأ َ ْلَمل َذا ا ُقْم َهـسس ُقْك ُقْم ْو َيسس
ِذي ّلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس ُقْتسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسْم ا ُقْدوَن ُقْكن َعسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس  ُقْتو

ًا تعالى يقول   بدينهم دان ومن قريش مشركي من مكة لهل مخاطب
حصسسب اللسسه دون مسسن تعبدون وما والوثان: {إنكم الصنام عبدة من

النسساس كقسسوله: {وقودهسسا يعنسسي وقودهسسا عبسساس: أي ابن جهنم} قال
ًا: حصسب عباس ابن والحجارة} وقال جهنسم, شسجر يعنسي جهنسم أيض

بالزنجيسسة. وقسسال جهنسسم حطب جهنم} يعني قال: {حصب رواية وفي
وعائأشسسة علي قراءة في كذلك وقتادة: حطبها, وهي وعكرمة مجاهد
فيهسسا, بسسه يرمى ما أي جهنم الضحاك: حصب عنهما, وقال الله رضي
واردون} أي لهسسا قريسسب. وقسسوله: {أنتسسم غيسسره, والجميسسع قسسال وكسسذا

الصسسنام هسسذه كسسانت لو ورودها} يعني ما آلهة هؤلِء كان {لو داخلون
وما النار وردوا لما صحيحة آلهة الله دون من اتخذتموها التي والنداد
فيهسا كلهسم ومعبسوداتهم العابسدون خالسدون} أي فيهسا {وكسل دخلوها
وشسسهيق} زفيسسر فيها تعالى: {لهم قال زفير} كما فيها {لهم خالدون
لِ فيهسسا {وهسسم أنفاسسسهم ولسسوج أنفاسسسهم, والشسسهيق خسسروج والزفيسسر

يسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسمعون}.
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الطنافسسسي, محمسسد بسسن علسسي أبي, حدثنا حاتم, حدثنا أبي ابن قال  

قسسال: أبيسسه عن المسعودي يعني الرحمن عبد فضيل, حدثنا ابن حدثنا
نار من توابيت في جعلوا النار في يخلد من بقي مسعود: إذا ابن قال
غيره, ثسسم النار في يعذب أنه منهم أحد يرى نار, فل من مسامير فيها

جريسسر ابسسن يسسسمعون} ورواه لِ فيها وهم زفير فيها {لهم الله عبد تل
ّبسساب بن يونس عن المسعودي عن محمد بن حجاج حديث من عسسن خ

مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسعود, فسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسذكره. ابسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسن
عكرمة: الرحمة. الحسنى} قال منا لهم سبقت الذين وقوله: {إن  

النسسار أهسسل تعالى ذكر مبعدون} لما عنها {أولئك السعادة غيره وقال
المسسؤمنين مسسن السسسعداء بسسذكر بالله, عطسسف شركهم بسبب وعذابهم

وأسسسلفوا السسسعادة اللسسه مسسن لهسسم سسسبقت السسذين ورسله, وهسسم بالله
الحسنى أحسنوا تعالى: {للذين قال الدنيا, كما في الصالحة العمال

أحسسسنوا الحسسسان} فكمسسا إلِ الحسسسان جسسزاء وزيادة} وقسسال: {هسسل
العسسذاب مسسن وثسسوابهم, ونجسساهم مسسآَبهم اللسسه أحسسسن الدنيا في العمل

يسسسمعون لِ مبعسسدون عنهسسا الثواب, فقال: {أولئك جزيل لهم وحصل
الجسسسسسسسسسسسسساد. فسسسسسسسسسسسسي حريقهسسسسسسسسسسسسا حسيسسسسسسسسسسسسسها} أي

عفان, عمار, حدثنا بن محمد أبي, حدثنا حاتم: حدثنا أبي ابن وقال  
{لِ عثمسسان أبسسي عسسن الحريسسري عسسن أبيسسه عسسن سسسلمة بسسن حماد حدثنا

تلسسسعهم, فسسإذا الصسسراط علسسى حسيسسسها} قسسال: حيسسات يسسسمعون
أنفسسسهم اشسستهت فيمسسا حسسس. وقسسوله: {وهسسم حسسس قسسال لسسسعتهم

المطلسسوب لهسسم والمرهوب, وحصل المحذور من خالدون} فسلمهم
سريج, أبي بن أحمد أبي, حدثنا حاتم: حدثنا أبي ابن والمحبوب. قال

سسسليم أبي بن ليث عن الهمداني يزيد أبي بن الحسن بن محمد حدثنا
مسسع قسسال: وسسسمر بشير بن النعمان عن بشير بن النعمان عم ابن عن

عنهسسا أولئسسك الحسنى منا لهم سبقت الذين {إن ليلة, فقرأ ذات علي
منهسسم والزبيسسر منهسسم وعثمسسان منهسسم وعمسسر منهسسم مبعدون} قال: أنا

منهم, قسسال: أقيمسست قال: سعد منهم, أو الرحمن وعبد منهم وطلحة
حسيسسسها}. يسسسمعون يقسسول: {لِ وهو ثوبه يجر وأظنه الصلة, فقام

حسساطب بن محمد عن المكي يوسف عن بشر أبي عن شعبة وقال  
ًا قسسال: سسسمعت منسسا لهسسم سسسبقت السسذين قسسوله: {إن فسسي يقسسول عليسس

ًا, ورواه حساتم أبسسي ابسن وأصحابه, ورواه الحسنى} قال: عثمان أيضسس
محمسسد عسسن ماهسسك بسسابن سعد, وليس بن يوسف حديث من جرير ابن
أبسسي بسسن علسسي منهم, وقال عثمان ولفظه فذكره علي عن حاطب بن

الحسسسنى منسسا لهم سبقت الذين قوله: {إن في عباس ابن عن طلحة
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ًا الصراط على يمرون الله أولياء مبعدون} فأولئك عنها أولئك هو مر
ًا, فهسسذا فيها الكفار البرق, ويبقى من أسرع ذكرنسساه, لمسسا مطسسابق جثي
عزيسسر منهسسم المعبسسودين, وخسسرج مسسن استثناء نزلت آخرون: بل وقال

بسسن وعثمان جريج ابن عن العور محمد بن حجاج قال والمسيح, كما
اللسسه دون مسسن تعبسسدون ومسسا {إنكسسم عبسساس ابسسن عن عطاء عن عطاء
سسسبقت السسذين فقسسال: {إن استثنى واردون} ثم لها أنتم جهنم حصب

يعبسسد ممسسا ذلك وعيسى, ونحو الملئأكة الحسنى} فيقال: هم منا لهم
جريج. وقسسال وابن والحسن عكرمة قال وجل, وكذا عز الله دون من

منسسا لهسسم سسسبقت السسذين قسسوله: {إن فسسي عبسساس ابسسن عسسن الضسسحاك
السسسلم, عليهمسسا وعزيسسر مريسسم ابن عيسى في نزلت } قال الحسنى

ميسرة, بن عيسى بن الحسين أبي, حدثنا حاتم: حدثنا أبي ابن وقال
قسسوله: في علي عن الصبغ عن طريف بن سعد زهير, حدثنا أبو حدثنا
دون مسسن يعبسسد شسسيء الحسنى} قال: كسسل منا لهم سبقت الذين {إن
ضسسعيف. إسسسناده مريسسم بن وعيسى والقمر الشمس إلِ النار في الله

مبعسسدون} قسسال: عيسسسى عنها {أولئك مجاهد عن نجيح أبي ابن وقال
والشسسمس والملئأكة ومريم الضحاك: عيسى والملئأكة. وقال وعزير

واحسسد, وقسد وغيسر صسالح وأبسسي جبير بن سعيد عن روي والقمر, وكذا
ًا ذلك في حاتم أبي ابن روى ًا حديث ًا, فقال: حدثنا غريب بسسن الفضل جد

الليسسث الملك, حدثنا عبد بن مسلمة بن سعيد الرخاني, حدثنا يعقوب
عليسسه اللسسه صسسلى النسسبي عسسن هريرة أبي عن مغيث عن سليم أبي بن

عنهسسا أولئسسك مناالحسسسنى لهسسم سسسبقت السسذين قسسوله: {إن فسسي وسلم
ابسسن قصسة بعضسسهم والملئأكسسة, وذكسسر وعزيسسر مبعدون} قال: عيسسسى

محمسسد مردويسسه: حسسدثنا بن بكر أبو قال المشركين ومناظرة الزبعري
بن إبراهيم النماطي, حدثنا حسن بن محمد سهل, حدثنا بن علي بن

ابسسن يعنسسي الحكسسم حكيم, حسدثنا أبي بن يزيد عرعرة, حدثنا بن محمد
إلسسى الزبعسسري بسسن الله عبد قال: جاء عباس ابن عن عكرمة عن أبان

الَِية هذه عليك أنزل الله أن فقال: تزعم وسلم عليه الله صلى النبي
واردون} فقسسال لها أنتم جهنم حصب الله دون من تعبدون وما {إنكم

وعيسسسى وعزيسسر والملئأكسسة والقمسسر الشمس عبدت الزبعري: قد ابن
ابسسن ضسسرب {ولمسسا فنزلسست ؟ آلهتنسسا مسسع النار في هؤلِء كل مريم ابن

ً مريم ضسسربوه مسسا هسسو أم خير أآلهتنا وقالوا يّصدون منه قومك إذا مثل
ً إلِ لك لهسسم سسسبقت السسذين {إن نزلت خصمون} ثم قوم هم بل جدلِ
كتابه في الله عبد أبو الحافظ مبعدون} رواه عنها أولئك الحسنى منا

بسسن قبيصسسة أبي, حدثنا حاتم: حدثنا أبي ابن المختارة, وقال الحاديث
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ابسسن عسسن أصسسحابه عن العمش عن الثوري يعني سفيان عقبة, حدثنا

جهنسسم حصب الله دون من تعبدون وما نزلت: {إنكم قال: لما عباس
يعبسسدون وعيسى وعزير المشركون: فالملئأكة واردون} قال لها أنتم
السستي وردوهسسا} الَِلهسسة مسسا آلهسسة هسسؤلِء كسسان {لو فنزلت الله دون من

بسسن عطسساء عسسن كدينسسة أبسسي عسسن خالسسدون} وروي فيها {وكل يعبدون
وقسسال: فنزلسست ذلسسك مثسسل عباس ابن عن جبير بن سعيد عن السائأب

محمد مبعدون} وقال عنها أولئك الحسنى منا لهم سبقت الذين {إن
الله رسول السيرة: وجلس كتاب في الله رحمه يسار بن إسحاق بن

ًا بلغني فيما وسلم عليه الله صلى فسسي المغيسسرة بسسن  الوليسسد مسسع يومسس
المسسجد معهسسم, وفسسي جلسسس حتى الحارث بن النضر المسجد, فجاء

وسسسلم عليه الله صلى الله رسول قريش, فتكلم رجال من واحد غير
وسلم عليه الله صلى الله رسول فكلمه الحارث بن النضر له فعرض

اللسه دون مسسن تعبسسدون ومسسا {إنكسسم وعليهسسم عليسسه أفحمسسه, وتل حسستى
يسسسمعون} ثسسم لِ فيهسسا هسسم س قوله إلى س واردون لها أنتم جهنم حصب

الزبعسسري بسسن اللسسه عبسسد وأقبسسل وسلم عليه الله صلى الله رسول قام
بسسن اللسسه لعبسسد المغيسسرة بسسن الوليسسد معهم, فقال جلس حتى السهمي

ًا المطلسسب عبسسد لِبن الحارث بن النضر قام ما الزبعري: والله ولِ آنفسس
جهنسسم, فقسسال حصسسب هذه آلهتنا من نعبد أناوما محمد زعم قعد, وقد

ًا لخصمته, فسلوا وجدته لو والله الزبعري: أما بن الله عبد كل محمد
الملئأكسسة, نعبسسد عبسسده, فنحسسن مسسن مع جهنم في الله دون من يعبد ما

ًا, والنصارى تعبد واليهود مريم, فعجب ابن عيسى المسيح تعبد عزير
الزبعسسري بسسن اللسسه عبسسد قسسول مسسن المجلس في معه كان ومن الوليد
عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه لرسسسول ذلك وخاصم, فذكر احتج قد أنه ورأوا
عبسسده, مسسن مع فهو الله دون من يعبد أن أحب من فقال: «كل وسلم
{إن اللسسه بعبسسادته» وأنسسزل أمرهسسم ومسسن الشسسيطان يعبدون إنما إنهم

يسسسمعون لِ مبعسسدون عنهسسا أولئسسك الحسسسنى منسسا لهسسم سسسبقت السسذين
ومن وعزير عيسى خالدون} أي أنفسهم اشتهت فيما وهم حسيسها

اللسسه, فاتخسسذهم طاعسسة علسسى مضوا الذين والرهبان الحبار من عبدوا
ًا الضللة أهل من يعبدهم من يسسذكرون فيمسسا الله, ونزل دون من أرباب

ًا الرحمسسن اتخسسذ {وقسسالوا اللسسه بنسسات وأنهم الملئأكة يعبدون أنهم ولسسد
مسسن إلسسه إنسسي منهسسم يقسسل ومن س قوله إلى س مكرمون عباد بل سبحانه

مسسن ذكسسر فيما الظالمين} ونزل نجزي كذلك جهنم نجزيه فذلك دونه
مسسن حضسره ومسن الوليسسد الله, وعجسسب دون من يعبد وأنه عيسى أمر

ً مريم ابن ضرب {ولما وخصومته حجته * يصسسدون منه قومك إذا مثل
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ً إلِ لك ضربوه  ما هو أم خير أآلهتنا وقالو * خصمون قوم هم بل جدلِ

ً وجعلنسساه عليسسه أنعمنا عبد إلِ هو إن نشسساء * ولسسو إسسسرائأيل لبنسسي مثل
فل للسسساعة لعلسسم * وإنسسه يخلفسسون الرض فسسي ملئأكسسة منكسسم لجعلنسسا
المسسوتى إحيسساء مسسن الَِيسسات مسسن يسسديه على وضعت ما بها} أي تمترّن
ً به السقام, فكفى وابراء تمترّن الساعة, يقول: {فل علم على دليل

خطسسأ الزبعسسري ابن قاله الذي مستقيم} وهذا صراط هذا واتبعون بها
ًا نزلت إنما الَِية كبير, لن السستي الصنام عبادتهم في مكة لهل خطاب

ًا ذلك لِتعقل, ليكون جماد هي ًا تقريعسس قسسال: لعابسسديها, ولهسسذا وتوبيخسس
هسسذا علسسى يورد جهنم} فكيف حصب الله دون من تعبدون وما {إنكم

مسسن بعبسسادة يسسرض ولسسم صسسالح عمل له ممن ونحوهما وعزير المسيح
لِ {ما} لمسسا أن على الجواب في تفسيره في جرير ابن عبده, وعول

من ذلك, وكان بعد الزبعري بن الله عبد أسلم العرب, وقد عند يعقل
ً المسسسلمين يهسساجي كسسان المشسسهورين, وقسسد الشسسعرءا قسسال ثسسم أولِ

ًا: معتسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسذر
بسسسسور أنسسسسا إذ فتقسسسست مسسسسا لسسسسسانيراتق إن المليسسسسك رسسسسسول يسسسسا

مثبسسسور ميلسسسه مسسسال الغيسسسومن سسسسنن فسسسي الشسسسيطان أجسسساري إذ
المسسوت, رواه بذلك الكبر} قيل: المراد الفزع يحزنهم وقوله: {لِ  
الكبر بالفزع وقيل: المراد عطاء عن ربيعة بن يحيى عن الرزاق عبد

بسسن سسسعيد سنان وأبو عباس ابن عن العوفي الصور, قاله في النفخة
يسسؤمر تفسسسيره, وقيسسل: حيسسن في جرير ابن الشيباني, واختاره سنان
علسسى النسسار تطبق البصري, وقيل: حين الحسن النار, قاله إلى بالعبد

بيسسن المسسوت يذبسسح جريج, وقيل: حين وابن جبير بن سعيد أهلها, قاله
عنه, وقوله حاتم أبي ابن رواه فيما الهذلي بكر أبو والنار, قاله الجنة

لهسسم تقسسول توعدون} يعني كنتم الذي يومكم هذا الملئأكة {وتتلقاهم
يسسومكم {هسسذا قبسسورهم مسسن خرجوا إذا معادهم يوم تبشرهم الملئأكة

يسسسسسسسركم. مسسسسسسا فسسسسسسأملوا توعسسسسسسدون} أي كنتسسسسسسم السسسسسسذي

ْوَم َي ِوي **  ْط َء َن َطّي الّسَمآَ ُقْتِب الّسِجّل َك ُقْك ْل َنآَ َكَما ِل ْأ َد ّوَل َب ْلٍق َأ ُقْه َخ ُقْد ِعيسس ّن
ًا ْعسسسسسسسسسسسسد َنسسسسسسسسسسسسآَ َو ْي َل ّنسسسسسسسسسسسسا َع ّنسسسسسسسسسسسسا ِإ ِليَن ُقْك  َفسسسسسسسسسسسساِع

ائأن تعالى: هذا يقول   كطسي السسماء نطسوي {يسوم القيامسة يسوم ك
والرض قسسدره حسسق الله قدروا تعالى: {وما قال للكتب} كما السجل
ًا وتعالى سبحانه بيمينه مطويات والسموات القيامة يوم قبضته جميع

محمسسد, حسسدثني بسسن مقسسدم البخسساري: حسسدثنا قال يشركون} وقد عما
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عسسن عمسسر ابسسن عسسن نسسافع عسسن اللسسه عبيسسد عن يحيى بن القاسم عمي

القيامسسة يسسوم يقبسسض الله قال: «إن وسلم عليه الله صلى الله رسول
البخسساري السسوجه هسسذا من به بيمينه» انفرد السموات وتكون الرضين

بسسن أحمد بن محمد أبي, حدثنا حاتم: حدثنا أبي ابن الله. وقال رحمه
المليسسح أبي عن واصل أبي عن سلمة بن محمد الرقي, حدثنا الحجاج
اللسسه قسسال: يطسسوي عبسساس ابسسن عسسن الزدي الجسسوزاء أبسسي عن الزدي

مسسن فيهسسا بمسسا السسسبع والرضين الخليقة من فيها بما السبع السموات
خردلة, بمنزلة يديه في كله ذلك يكون بيمينه كله ذلك يطوي الخليقة

الكتاب, وقيسسل بالسجل للكتب} قيل: المراد السجل وقوله: {كطي
علي حاتم: حدثنا أبي ابن الملئأكة, قال من ملك ههنا بالسجل المراد

أبسسو يمسسان, حسسدثنا بن يحيى العلء, حدثنا بن محمد الحسين, حدثنا بن
نطسسوي تعالى: {يسسوم قوله في عمر ابن عن أبيه عن الشجعي الوفاء

صسسعد ملسسك, فسسإذا للكتسسب} قسسال: السسسجل السسسجل كطسسي السسسماء
ًا, وهكذا قال: أكتبها بالِستغفار عن كريب أبي عن جرير ابن رواه نور

علسسي بن محمد جعفر أبي عن حاتم: وروي أبي ابن به, قال يمان ابن
السسسجل الَِيسسة هسسذه فسسي السسسدي ملك, وقسسال السجل أن الحسين بن

السسسجل, إلسسى كتسسابه رفسسع النسسسان مسسات فسسإذا بالصسسحف موكسسل ملك
صسسحابي رجسسل اسسسم به القيامة, وقيل: المراد يوم إلى ورفعه فطواه

حسساتم: أبسسي ابسسن الوحي, قسسال وسلم عليه الله صلى للنبي يكتب كان
قيسسس بسسن نسسوح الجهضمي, حدثنا علي بن نصر زرعة, حدثنا أبو حدثنا

نطسسوي {يسسوم عبسساس ابسسن عسسن الجسسوزاء أبسسي عن مالك بن عمرو عن
نسوح: الرجسل, قسال هسسو للكتب} قال: السسسجل السجل كطي السماء

أبسسي عسسن مالسسك بسسن عمسسرو عسسن العسسوذي هسسو كعسسب بن يزيد وأخبرني
اتب قسال: السسجل عباس ابن عن الجوزاء عليسه اللسه صسلى للنسبي ك

عسسن سعد بن قتيبة عن والنسائأي, كلهما داود أبو رواه وسلم, وهكذا
الجسسوزاء أبسسي عن مالك بن عمرو عن كعب بن يزيد عن قيس بن نوح
اللسسه صسسلى للنبي كاتب قال: السجل عنهما الله رضي عباس ابن عن

تقدم, الجهضمي, كما علي بن نصر عن جرير ابن وسلم, ورواه عليه
أبيسسه عسسن النكسسري مالك بن عمرو بن يحيى رواية من عدي ابن ورواه

اللسسه صسسلى اللسسه لرسسسول قسسال: كسسان عباس ابن عن الجوزاء أبي عن
السسسماء نطسسوي قسسوله: {يسسوم السجل, وهسسو يسمى كاتب وسلم عليه

تطسسوى كذلك الكتاب السجل يطوى للكتب} قال: كما السجل كطي
فسسي البغسسدادي الخطيسسب محفسسوظ. وقسسال غيسسر قال: وهو السماء, ثم

يعقسسوب بسسن محمسسد بسسن محمسسد البرقسساني, أنبأنسسا بكر أبو تاريخه: أنبأنا
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سسسعيد, بسسن حمسسدان أن الكرخسسي الحسسسن بسسن أحمسسد الحجاجي, أنبأنسسا

ابسسن عسسن نافع عن عمر بن الله عبيد عن نمير بن الله عبد عن حدثهم
ًا منكر وسلم, وهذا عليه الله صلى للنبي كاتب قال: السجل عمر جد
ابسسن عسسن تقسسدم مسسا أصلً, وكذلك يصح لِ عمر ابن عن نافع حديث من

ًا, وقد يصح لِ وغيره داود أبي رواية من عباس مسسن جماعسسة صرح أيض
ان وإن بوضعه الحفاظ الحسافظ شسيخنا منهسم داود أبسي سسنن فسي ك

أجلسسه, وختسسم في ونسأ عمره في الله فسح المزي الحجاج أبو الكبير
ًا الحسسديث لهسسذا أفسسردت عمله, وقسسد بصالح له وللسسه حسسدته علسسى جسسزء

هسسذا علسسى للنكسسار جريسسر بسسن جعفسسر أبسسو المسسام تصسسدى الحمسسد. وقسسد
اسسسمه أحسسد الصسسحابة فسسي يعسسرف رد, وقسسال: لِ أتسسم الحسسديث, ورده
فيهسسم وليسسس معروفسسون وسلم عليه الله صلى النبي السجل, وكتاب

الدلسسة أقوى من ذلك, وهو في الله رحمه السجل, وصدق اسمه أحد
الصسسحابة, فإنمسسا أسسسماء فسسي ذكره من الحديث, وأما هذا نكارة على

ابسسن عسسن أعلم, والصحيح غيره, والله على لِ الحديث هذا على اعتمد
طلحسة, والعسوفي أبسسي بن علي الصحيفة, قاله هي السجل أن عباس

جريسسر ابسسن واحسسد, واختسساره وغيسسر وقتادة مجاهد ذلك على عنه, ونص
نطسسوي يسسوم الكلم معنسسى يكسسون هسسذا اللغة, فعلى في المعروف لنه

المكتسسوب, بمعنسسى الكتسساب علسسى للكتسساب, أي السسسجل كطي السماء
فسسي نظسسائأر الجسسبين, ولسسه على للجبين} أي وتله أسلما كقوله: {فلما

ًا نعيده خلق أول بدأنا أعلم. وقوله: {كما اللغة, والله إنسسا علينسسا وعسسد
ًا الخلئأسسق اللسسه يعيسسد يسسوم محالسسة لِ كسسائأن هذا فاعلين} يعني كنا خلقسس

ًا لنسسه الوقسسوع واجسسب إعادتهم. وذلسسك على القادر هو بدأهم كما جديد
ذلسسك, علسسى القسسادر يبسسدل, وهسسو ولِ يخلسسف لِ الذي الله وعد جملة من

وابسسن وكيسسع أحمسسد: حسسدثنا المسسام فاعلين}. وقال كنا قال: {إنا ولهذا
بسسن سسسعيد عن النعمان بن المغيرة عن شعبة حدثنا قالِ المعني جعفر
وسسسلم عليسسه الله صلى الله رسول فينا قال: قام عباس ابن عن جبير

ٍة: فقال: «إنكم ًة حفسساة وجسسل عسسز اللسسه إلسسى محشورون بموعظ عسسرا
ًا نعيده خلق أول بدأنا غرلًِ, كما فسساعلين» وذكسسر كنسسا علينسسا, إنسسا وعسسد

شسسعبة, ذكسسره حسسديث مسسن الصسسحيحين فسسي الحسسديث, أخرجسساه تمسسام
عسسن سسسليم أبسسي بسسن ليسسث روى كتابه, وقد في الَِية هذه عند البخاري
ذلسسك, نحسسو وسسسلم عليسسه الله صلى الله رسول عن عائأشة عن مجاهد
نعيسسده} خلسسق أول بدأنا قوله: {كما في عباس ابن عن العوفي وقال

مسسسسسسرة. أول كسسسسسسان كمسسسسسسا شسسسسسسيء كسسسسسسل قسسسسسسال: يهلسسسسسسك
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ْد َقسس َل َو َنسسا **  ْب َت ِر ِفسسي َك ُقْبسسو ِد ِمسسن الّز ْعسس ِر َب ْك ّذ َهسسا الْرَض َأّن السس ُقْث ِر َي َي ِد َبسسا ِع
ُقْحوَن ِل ِإّن الّصا َذا ِفي *   ًا َهـ َبلَغسس ٍم َل ْو َقسس ِديَن ّل ِبسس َوَمسسآَ َعا َناَك *   ْل ّ َأْرَسسس ِإلِ

َلِميَن َرْحَمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسًة ْلَعسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا  ّل
ًا تعالى يقول   السعادة من الصالحين لعباده وقضاه حتمه عما مخبر

تعسسالى: والَِخسسرة, كقسسوله السسدنيا فسسي الرض ووراثة والَِخرة الدنيا في
للمتقيسسن} وقسسال: والعاقبة عباده من يشاء من يورثها لله الرض {إن
الشسسهاد} يقسسوم ويوم الدنيا الحياة في آمنوا والذين رسلنا لننصر {إنا

ليسسستخلفنهم الصسسالحات وعملسسوا منكم آمنوا الذين الله وقال: {وعد
السسذي دينهسسم لهسم وليمكنسن قبلهم من الذين استخلف كما الرض في

الشسسرعية الكتسسب فسسي مسسسطور هسسذا أن تعسسالى لهسسم} وأخسسبر ارتضى
الزبور في كتبنا تعالى: {ولقد قال لِمحالة, ولهذا كائأن وهو والقدرية

قسسوله عسسن جسسبير بسسن سسسعيد العمسسش: سسسألت السسذكر}. قسسال بعد من
الزبسسور: التسسوراة الذكر} فقال بعد من الزبور في كتبنا تعالى: {ولقد

عبسساس ابسن الكتساب, وقسال مجاهسد: الزبسور وقال والنجيل, والقرآن
داود, علسسى أنسسزل السسذي واحد: الزبور وغير وقتادة والحسن والشعبي

جبير: بن سعيد القرآن, وقال عباس: الذكر ابن التوراة. وعن والذكر
السسذكر بعسسد الكتسسب مجاهسسد: الزبسسور السسسماء. وقسسال فسسي السسذي الذكر

اللسسه, وكسسذا رحمسسه جريسسر ابن ذلك الله, واختار عند الكتاب أم والذكر
اللسسوح الثسسوري: هسسو الول, وقسسال الكتسساب أسسسلم: هسسو بسسن زيسسد قسسال

السستي الكتسسب أسسلم: الزبسور بن زيد بن الرحمن عبد المحفوظ. وقال
قبسسل الشسسياء فيسسه يكتسسب الذي الكتاب أّم النبياء, والذكر على أنزلت

سسسبحانه اللسسه عبسساس,: أخسسبر ابسسن عن طلحة أبي بن علي ذلك, وقال
السسسموات تكسسون أن قبسسل علمسسه وسسسابق والزبور التوراة في وتعالى

الرض, ويسسدخلهم وسلم عليه الله صلى محمد أمة يورث أن والرض
يرثهسسا الرض {أن عباس ابن عن مجاهد الصالحون. وقال وهم الجنة

ومجاهسسد العاليسسة أبسسو قسسال الجنة, وكذا الصالحون} قال: أرض عبادي
أنس بن والربيع صالح وأبو والسدي وقتادة والشعبي جبير بن وسعيد

السسسدي: هسسم الصسسالحون. وقسسال نحسسن السسدرداء أبسسو والثسسوري, وقسسال
ًا هذا في المؤمنون, وقوله: {إن هسسذا فسسي إن عابدين} أي لقوم لبلغ

ًا: وسسسلم عليسسه اللسسه صلى محمد عبدنا على أنزلناه الذي القرآن لبلغسس
وأحبسسه شرعه بما الله عبدوا الذين عابدين, وهم لقوم وكفايًة لمنفعة

أنفسسسهم. الشيطان, وشسسهوات طاعة على الله طاعة ورضيه, وآثروا
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اللهجعل أن تعالى للعالمين} يخبر رحمة إلِ أرسلناك وقوله: {وما  

ًا لهسسم رحمسسة أرسسسله أي للعسسالمين رحمة وسلم عليه الله صلى محمد
السسدنيا فسسي سسسعد النعمسسة هسسذه وشسسكر الرحمسسة هسسذه قبسسل فمن كلهم

تعسسالى: قسسال كما والَِخرة الدنيا في خسر وجحدها ردها ومن والَِخرة
ًا اللسه نعمسة بسدلوا الذين إلى تر {ألم البسوار دار قسومهم وأحلسوا كفسر
هسسو القرآن: {قل صفة في تعالى القرار} وقال وبئس يصلونها جهنم
عليهسسم وهو وقر آذانهم في لِيؤمنون والذين وشفاء هدى آمنوا للذين
حسسدثنا صسسحيحه فسسي مسلم بعيد} وقال مكان من ينادون أولئك عمى

أبسسي ابن عن كيسان بن يزيد عن الفزاري مروان عمر, حدثنا أبي ابن
المشسركين. علسى ادع اللسه يارسسول قال: قيسل هريرة أبي عن حازم
ًا, وإنما أبعث لم «إني قال مسسسلم. بسسإخراجه رحمة» انفرد بعثت لعان
أبسسي بسسن اللسسه عبسسد مهسسداة» رواه رحمسسة أنا «إنما الَِخر الحديث وفي

هريسسرة أبسسي عسسن صسسالح أبسسي عن العمش عن وكيع عن وغيره عوانة
ًا. قال أبسسا يذكر فلم وكيع عن غيره رواه الحربي. وقد إبراهيم مرفوع
عند الحديث, فقال: كان هذا عن وقدسئل البخاري قال هريرة. وكذا

مرسسسسسسسسسسسسسسسسسلً. غيسسسسسسسسسسسسسسسساث بسسسسسسسسسسسسسسسسن حفسسسسسسسسسسسسسسسسص
عسسن الخمسسس سسسعيد بسسن مالك رواه عساكر: وقد ابن الحافظ قال  

ًا, ثم هريرة أبي عن صالح أبي عن العمش طريسسق من ساقه مرفوع
محمسسد بسسن بكسسر عسسن الحاكم, كلهما أحمد وأبي المقرىء بن بكر أبي
أبسسي عسسن الجسسوهري سسسعيد بسسن إبراهيسسم الصسسوفي, حسسدثنا إبراهيم بن

أبسي عسن حسازم أبسي بسن قيس عن خالد أبي بن إسماعيل عن أسامة
رحمسسة أنسسا وسلم: «إنمسسا عليه الله صلى الله رسول قال: قال هريرة

عيينسسة بن سفيان عن مسعود بن الصلت طريق من أورده مهداة» ثم
قسسال: قسسال عمسسر ابسسن عسسن رجسسل خالد, عسسن بن سعيد عن مسعر عن

بعثت مهداة رحمة بعثني الله وسلم: «إن عليه الله صلى الله رسول
».آخريسسسسسسسسسسسسسسن وخفسسسسسسسسسسسسسسض قسسسسسسسسسسسسسسوم برفسسسسسسسسسسسسسسع

الطحان, نافع بن محمد بن أحمد الطبراني: حدثنا القاسم أبو قال  
ًا قسسال: وجسسدت صسسالح بن أحمد حدثنا العزيسسز عبسسد عسسن بالمدينسسة كتابسس

الرحمن عبد بن عمر بن العزيز عبد بن محمد بن وإبراهيم الدراوردي
بسسن محمسسد شهاب, عن ابن عن التمار صالح بن محمد عوف, عن بن

منصسسرفه مكسسة قسسدم حين جهل أبو قال: قال أبيه عن مطعم بن جبير
ًا إن قريش معشر حمزة: يا عن طلئأعسسه, وأرسسسل يسسثرب نسسزل محمد

ًا, فاحسسذورا منكسسم يصسسيب أن يريسسد وإنمسسا أو طريقسسه تمسسروا أن شسسيئ
نفسسي نفيتمسسوه لنكسسم عليكسسم حنسسق الضاري, إنه كالسد تقاربوه, فإنه
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ًا ولِ قط رأيته ما لسحرة له إن المناسم, والله عن القردان مسسن أحسسد
قيلسسة ابني عداوة عرفتم قد الشياطين, وإنكم معهم رأيت إلِ أصحابه

بسن مطعسسم لسه بعسدو, فقسسال استعان عدو والخزرج, فهو الوس يعني
ًا رأيت ما والله الحكم أبا عدي: يا ًا, ولِ أصدق أحد ًا أصدق لسان موعد

النسساس أكسسف فعلتم, فكونوا الذي فعلتم طردتم, وإذ الذي أخيكم من
ابنسسي إن عليسسه كنتسسم مسسا أشسسد الحارث: كونوا بن سفيان أبو عنه, قال

ً فيكسسم يرقبسسوا لسسم بكسسم ظفسسروا إن قيلة أطعتمسسوني ذمسسة, وإن ولِ إلِ
ًا تخرجوا أو كنانة حير ألجأتموهم ظهرانيهسسم, فيكسسون بيسسن مسسن محمد

ًا ًا, وأما وحيد المذلسسة فسسي دهلسسك وأهل هما ما فوالله قيلة ابنا مطرود
حسسسسسسسسسسسسدهم, وقسسسسسسسسسسسسال: وسسسسسسسسسسسسسأكفيكم سسسسسسسسسسسسسواء إلِ

ًا سسسسأمنح ًاعلى منسسسي جانبسسس وبعسسسد قسسسرب مسسسن كسسسان مسسسا غليظسسس
.جسسسسد بعسسسسد هسسسسزل كسسسسان مسسسسا ذلذا أهسسسسل الخزرجيسسسسة رجسسسسال

نفسسسي «والسسذي فقال وسلم عليه الله صلى الله رسول ذلك فبلغ  
بعثنسسي رحمسسة كارهون, إنسسي وهم ولهدينهم ولصلبنهم بيده, لقتلنهم

محمسسد أنسسا أسسسماء خمسسسة دينسسه, لسسي الله يظهر حتى يتوفاني ولِ الله
السسذي الحاشسسر الكفسسر, وأنسسا بسسي اللسسه يمحسسو الذي الماحي وأنا وأحمد
صسسالح: أرجسسو بن أحمد العاقب» وقال قدمي, وأنا على الناس يحشر

ًا. وقال الحديث يكون أن عمرو, بن معاوية أحمد: حدثنا المام صحيح
الكنسسدي قسسرة أبسسي بسسن عمرو عن قيس بن عمرو زائأدة, حدثني حدثنا

صسسلى اللسسه رسسسول قالها أشياء يذكر فكان بالمدائأن حذيفة قال: كان
حذيفسسة سسسلمان: يسسا سلمان, فقال إلى حذيفة وسلم, فجاء عليه الله
مسسن رجسسل فقسسال: «أيمسسا خطب وسلم عليه الله صلى الله رسول إن

آدم ولسد مسن رجسل أنسسا لعنسسة, فإنمسسا لعنتسه أو غضسسبي في سببته أمتي
صسسلة فأجعلهسسا للعسسالمين رحمسسة الله بعثني تغضبون, إنما كما أغضب

القيامسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة». يسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسوم عليسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه
رحمة قيل: فأي زائأدة, فإن عن يونس بن أحمد عن داود أبو ورواه  

جريسسر: حسسدثنا بسسن جعفسسر أبسسو رواه ما فالجواب ؟ به كفر لمن حصلت
رجسسل عسسن المسسسعودي عسسن الزرق إسحاق شاهين, حدثنا بن إسحاق

قسسوله: فسسي عبسساس ابسسن عسسن جسسبير بسسن سسسعيد عسسن سسسعيد لسسه يقسسال
الَِخسسر واليسسوم بسسالله آمن للعالمين} قال: من رحمة إلِ {وماأرسلناك

ورسسسوله بسسالله يسسؤمن لسسم والَِخسسرة, ومسسن السسدنيا في الرحمة له كتب
أبسسي ابسسن رواه والقسسذف, وهكسسذا الخسف من المم أصاب مما عوفي
المرزبسسان بسسن سسسعيد وهسسو سسسعد أبي عن المسعودي حديث من حاتم

أعلسسم, بنحوه, واللسسه فذكره عباس ابن عن جبير بن سعيد عن البقال
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بسسن عيسسسى عسسن أحمسسد بن عبدان عن الطبراني القاسم أبو رواه وقد

أبسسي بسسن حبيب عن المسعودي عن سويد بن أيوب عن الرملي يونس
رحمسسة إلِ {وماأرسسسلناك عبسساس ابسسن عسسن جسسبير بسسن سسسعيد عن ثابت

لسسم والَِخسسرة, ومسسن الدينا في رحمة له كان تبعه للعالمين} قال: من
والمسسسخ الخسسسف مسسن المسسم سسسائأر بسسه يبتلسسى كسسان مما عوفي يتبعه

والقسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسذف.

ُقْقْل ّنَمآَ **  َلّي ُقْيوَحَى ِإ ّنَمآَ ِإ ُقْكْم َأ ُقْه َلـ َلـسسٌه ِإ ٌد ِإ َهسسْل َواِحسس ُقْتسسْم َف ُقْموَن َأن ِل * ّمْسسس
ِإن ْا َفسس ْو ّلسس َو ُقْقسسْل َت ُقْكسسْم َف ُقْت َذن َلسسَى آ ٍء َع َوآ ِإْن َسسس َي َو ِر ْد ِريسسٌب َأ َق ٌد َأم َأ ِعيسس ّمسسا َب

ُقْدوَن َع ُقْه ُقْتو ّن ِإ ُقْم *   َل ْع ْهَر َي ْلَج ْوِل ِمَن ا َق ْل ُقْم ا َل ْع َي ُقْمسسوَن َمسسا َو ُقْت ْك ِإْن َت َو ِري *   ْد َأ

ُقْه ّل َع َنٌة َل ْت ُقْكْم ِف ٌع ّل َتا َلَى َوَم َقاَل ِحيٍن ِإ ُقْكم َرّب *   ّق اْح ْلَح َنا ِبا ّب ُقْن َوَر الّرْحَمـ
ُقْن َعا َت ُقْمْسسسسسسسسسسسسسسس ْل َلسسسسسسسسسسسسسسَى ا ُقْفوَن َمسسسسسسسسسسسسسسا َع  َتِصسسسسسسسسسسسسسس

ًا تعالى يقول   للمشركين يقول أن عليه وسلمه صلواته رسوله آمر
متبعسسون مسلمون}أي أنتم فهل واحد إله إلهكم أنما إلّي يوحى {إنما
دعوتهم ما تركوا تولوا} أي {فإن له منقادون مستسلمون ذلك على
أنكسسم كمسسا لكم حرب أني أعلمتكم سواء} أي على آذنتكم {فقل إليه

فقسسل كسسذبوك مني, كقوله: {فإن برآء أنتم كما منكم بريء لي حرب
ممسسا بريسسء وأنسسا أعمسسل ممسسا بريئسسون أنتسسم عملكسسم ولكسسم عملسسي لسسي

سواء} على إليهم فانبذ خيانة قوم من تخافن تعملون} وقال: {وإما
{فسسإن ههنسسا السواء, وهكسسذا على العهود بنبذ وعلمهم علمك ليكن أي

وبراءتكسسم منكسسم ببراءتي أعلمتكم سواء} أي على آذنتكم فقل تولوا
بسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسذلك. لعلمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسي منسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسي

لِ واقسسع هسسو توعسسدون} أي مسسا بعيسسد أم أقريسسب أدري وقوله: {وإن  
القسسول مسسن الجهسسر يعلم {إنه ببعده ولِ بقربه لي علم لِ محالة, ولكن

يظهسسره مسسا ويعلسسم جميعسسه الغيب يعلم الله إن تكتمون} اي ما ويعلم
وأخفسسى, السسسر والضسسمائأر, ويعلسسم الظسسواهر يسرون, يعلم وما العباد
علسسى وأسسسرارهم, وسسسيجزيهم أجهسسارهم في عاملون العباد ما ويعلم

إلسسى ومتسساع لكسسم فتنسسة لعله أدري والجليل. وقوله: {وإن القليل ذلك
ابسسن حيسسن. قسسال إلسسى ومتسساع لكسسم فتنسسة هسسذا لعل أدري وما حين} أي

مسمى, وحكاه أجل إلى ومتاع لكم فتنة عنكم ذلك تأخير جرير: لعل
افصسسل بسسالحق} أي احكسسم رب {قال أعلم فالله عباس ابن عن عون
عليهسسم النبيسساء قتسسادة: كسسانت بسسالحق. قسسال المكذبين قومنا وبين بيننا

خيسسر وأنسست بسسالحق قومنسسا وبيسسن بيننسسا افتسسح يقولسسون: {ربنسسا السسسلم

114



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
ذلسسك, يقسسول أن وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى الله رسول الفاتحين} وأمر

وسسسلم عليسسه الله صلى الله رسول أسلم: كان بن زيد عن مالك وعن
ً شهد إذا الرحمسسن بسالحق}. وقسسوله: {وربنسسا احكسم قسال: {رب قتسسالِ

الكسسذب من ويفترون يقولون ما على تصفون} أي ما على المستعان
فسسي عليكسسم المستعان والفك, والله التكذيب مقامات في ويتنوعون

ذلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسك.
.والمنسسة الحمسسد وللسسه السسسلم عليهسسم النبيسساء سسسورة تفسسسير آخسسر  

الحسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسج سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسورة

ِم  ِه ِبْسسسسسسسسسسسس ّلسسسسسسسسسسس ـسسسسسسسسسسسِن ال ِم الّرْحم  الّرِحيسسسسسسسسسسس
َها ّي أ

َ َي ُقْس **  ّنا ْا ال ُقْقو ّت ُقْكسسْم ا ّب َلسسَة ِإّن َر ْلَز ِة َز َع ٌء الّسسسا ِظيسسٌم َشسسْي ْوَم َع َيسس   *
َها َن ْو ُقْل َتَر َه ْذ ٍة ُقْكّل َت َع َعْت َعّمسآَ ُقْمْرِض ُقْع َأْرَض َتَضس َهسا َحْمسٍل َذاِت ُقْكسّل َو َل َحْم
َتَرى ّناَس َو َى ال َكاَر َى ُقْهسسم َوَمسسا ُقْسسس َكاَر ُقْسسس ِكّن ِب َلـسس َذاَب َو ِه َعسس ّلسس ٌد ال ِدي  َشسس
ًا تعالى يقول    ًا بتقواه عباده آمر مسسن يسسستقبلون بمسسا لهسسم ومخسسبر

فسسي المفسسسرون اختلسسف وأحوالهسسا, وقسسد وزلِزلهسسا القيامة يوم أهوال
إلى نشورهم يوم قبورهم من الناس قيام بعد هي الساعة: هل زلزلة

من الناس قيام قبل الرض زلزلة عبارةعن ذلك القيامة, أو عرصات
وأخرجسست زلزالهسسا الرض زلزلسست تعسسالى: {إذا قسسال كمسسا ؟ أجسسداثهم

دكسسة فسسدكتا والجبسسال الرض تعسسالى: {وحملسست أثقالها} وقال الرض
الرض رجت تعالى: {إذا الواقعة} الَِية, وقال وقعت واحدة, فيومئذ

ًا, وبست ًا} الَِية, فقال الجبال رج فسسي كائأنة الزلزلة قائألون: هذه بس
ابسن جريسر: حسدثنا ابسن السساعة. وقسال أحسوال وأول السدنيا عمر آخر

عسسن إبراهيسسم عسسن العمسسش عسسن سسسفيان يحيسسى, حسسدثنا بشار, حسسدثنا
عظيسسم} قسسال: قبسسل شسسيء السسساعة زلزلسسة قسسوله: {إن فسسي علقمسسة

منصسسور عسسن الثسسوري حسسديث مسسن حسساتم أبسسي ابسسن السسساعة, ورواه
الشسسعبي عسسن فذكره, قسسال: وروي علقمة عن إبراهيم عن والعمش
بسسن عطسساء عسسن كدينسسة أبسسو ذلسسك. وقسسال نحو عمير بن وعبيد وإبراهيم

شسسيء السسساعة زلزلسسة إن ربكسسم اتقسسوا النسساس {ياأيهسسا الشسسعبي عامر
أبسسو المسسام أورد القيامسسة. وقسسد يسسوم قبل الدنيا في عظيم} قال: هذا

ة مسن الصسور حسديث فسي ذلسك قسال مسن مستند جرير بن جعفر رواي
زيسساد, عسسن أبسسي بسسن يزيسسد عسسن المدينة أهل قاضي رافع بن إسماعيل

أبسسي عسسن رجسسل القرظسسي, عسسن كعسسب بن محمد عن النصار من رجل
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فرغ لما الله وسلم: «إن عليه الله صلى الله رسول قال: قال هريرة

إسسسرافيل, فهسسو فأعطسساه الصسسور خلسسق والرض السسسموات خلسسق من
يسسؤمر» قسسال متى ينتظر العرش إلى ببصره شاخص فيه على واضعه

؟ هسسو قال: قرن. قال: فكيسسف ؟ الصور وما الله رسول هريرة: يا أبو
الفسسزع, نفخسسة نفخسسات: الولسسى ثلث فيسسه ينفسسخ عظيسسم قسسال: «قسسرن

اللسسه العسسالمين, يسسأمر لرب القيام نفخة الصعق, والثالثة نفخة والثانية
أهسسل الفسسزع, فيفسسزع نفخسسة الولسسى. فيقسسول: انفسسخ بالنفخة إسرافيل
ولِ ويطولهسسا فيمسسدها الله, ويأمره شاء من إلِ الرض وأهل السموات

واحسسدة صسسيحة إلِ هؤلِء ينظر تعالى: {وما الله يقول التي يفتر, وهي
ًا, وتسسرج فتكسسون الجبسسال فواق} فيستر من مالها بأهلهسسا الرض سسسراب

ًا, وهسي الراجفسة, تتبعهسا ترجسف تعسالى: {يسوم اللسه يقسول الستي رجس
فسسي الموبقسسة كالسسسفينة الرض واجفة} فتكون يومئذ الرادفة, قلوب

بسسالعرش المعلسسق بأهلهسسا, وكالقنسسديل تكفؤهسسا المسسواج تضسسربها البحر
وتضسسع المراضسسع ظهرهسسا, فتسسذهل علسسى النسساس فيمتد الرواح ترجحه

تسسأتي حسستى هاربسسة الشسسياطين الولسسدان, وتطيسسر الحوامسسل, ويشسسيب
النسساس فسسترجع, ويسسولي وجوهها في فتضرب الملئأكة فتلقاها القطار
ًا, وهي بعضهم ينادي مدبرين التنسساد تعالى: {يوم الله يقول التي بعض

فمسساله اللسسه يضلل ومن عاصم من الله من مالكم مدبرين تولون يوم
قطر, إلى قطر من الرض انصدعت إذ ذلك على هم هاد} فبينما من

ًا ورأوا ًا, فأخذهم أمر بسسه. ثسسم أعلسسم اللسسه مسسا الكسسرب من لذلك عظيم
وقمرهسسا, شمسسسها خسسسف كالمهسسل, ثسسم هسسي فإذا السماء إلى نظروا

عليسسه اللسسه صسسلى الله رسول قال س عنهم كشطت ثم نجومها وانتثرت
هريرة: فمسسن أبو ذلك» قال من بشيء يعلمون لِ وسلم: «والموات

إلِ الرض فسسي ومن السموات في من {ففزع يقول حين الله استثنى
الحيسساء, إلسسى الفسسزع يصل الشهداء, وإنما «أولئك الله} قال شاء من

وآمنهسسم, اليسسوم ذلسسك شسسر الله يرزقون, وقاهم ربهم عند أحياء أولئك
اللسسه: {ياأيهسسا يقول الذي خلقه, وهو شرار على يبعثه الله عذاب وهو

كل تذهل ترونها يوم عظيم شيء الساعة زلزلة إن ربكم اتقوا الناس
النسساس وتسسرى حملهسسا حمسسل ذات كسسل وتضسسع أرضسسعت عمسسا مرضسسعة
قسسد الحديث شديد}» وهذا الله عذاب ولكن بسكارى هم وما سكارى

ً واحسسد وغيسسر حسساتم أبسسي وابن جرير وابن الطبراني رواه ًا, مطسسولِ جسسد
السسساعة يسسوم قبسسل كائأنسسة الزلزلسسة هسسذه أن علسسى دل أنه منه والغرض
ونحسسو السسساعة أشسسراط يقسسال منهسسا, كمسسا لقربها الساعة إلى أضيفت

وبلبسسال وزلسسزال وفسسزع هسسول ذلسسك بل آخرون أعلم, وقال ذلك, والله
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ذلسسك القبسسور, واختسسار مسسن القيسسام بعد العرصات في القيامة يوم كائأن

بأحسسسسسسسسسسسسسساديث: جريسسسسسسسسسسسسسسر, واحتجسسسسسسسسسسسسسسوا ابسسسسسسسسسسسسسسن
عسسن قتادة هشام, حدثنا عن يحيى أحمد: حدثنا المام الول) قال(  

ه صلى الله رسول أن حصين بن عمران عن الحسن وسسلم عليسه الل
رفسسع السسسير أصسسحابه بيسسن تفسساوت أسسسفاره, وقسسد بعسسض في وهو قال

السسساعة زلزلسسة إن ربكسسم اتقسسوا النسساس صسسوته. {ياأيهسسا الَِيتين بهاتين
كسسل وتضسسع أرضسسعت عمسسا مرضعة كل تذهل ترونها عظيم, يوم شيء
عسسذاب ولكسسن بسكارى هم وما سكارى الناس وترى حملها حمل ذات
عنسسد أنسسه المطي, وعرفسسوا حثوا بذلك أصحابه سمع شديد} فلما الله
يسسوم ذاك, ذاك يسسوم أي قسسال: «أتسسدرون حسسوله دنسسوا يقوله, فلما قول

ابعسسث آدم وجسسل, فيقسسول: يسسا عسسز ربسسه فيناديه السلم عليه آدم ينادى
ألسسف كسسل مسسن فيقسسول ؟ النار بعث وما رب النار, فيقول: يا إلى بعثك

الجنسسة» قسسال: فسسأبلس في وواحد النار في وتسعون وتسعة تسعمائأة
قسسال: «أبشسسروا ذلسسك رأى بضسساحكة, فلمسسا أوضسسحوا مسسا حتى أصحابه

مسسع كانتسسا مسسا خليقسستين لمسسع إنكسسم بيده محمد نفس الذي واعملوا, فو
وبنسسي آدم بنسسي مسسن هلسسك ومسسأجوج, ومسسن يأجوج كثرتاه إلِ قط شيء

وأبشسسروا, فوالسسذي قسسال: «اعملسسوا عنهسسم, ثسسم إبليس» قال: فسري
أو البعيسسر جنسسب فسسي كالشسسامة إلِ الناس في أنتم ما بيده محمد نفس

كتسساب فسسي والنسسسائأي الترمسسذي رواه الدابة» وهكذا ذراع في الرقمة
القطان, عن وهو يحيى عن بشار بن محمد عن سننيهما من التفسير

الترمسسذي: حسسسن بنحسسوه, وقسسال بسسه قتادة عن الدستوائأي وهو هشام
صسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسحيح.

عمسسر, أبسسي ابسسن الترمسسذي: حسسدثنا الحديث. قال آخر) لهذا طريق(  
بسسن عمران عن الحسن عن جدعان ابن عيينة, حدثنا بن سفيان حدثنا

النسساس أيها نزلت: {يا لما قال وسلم عليه الله صلى النبي أن حصين
عليسسه شسسديد} قسسال: نزلسست اللسسه عذاب ولكن س قوله إلى س ربكم اتقوا
قسسالوا: اللسسه ؟ ذلسسك يسسوم أي سفر, فقال: «أتدرون في وهو الَِية هذه

النار, قسسال: بعث لَِدم: ابعث الله يقول يوم ذلك س أعلم. قال ورسوله
النسسار إلسسى وتسسسعون وتسسسعة قسسال: تسسسعمائأة ؟ النسسار بعث وما رب يا

صسسلى اللسسه رسول يبكون, فقال المسلمون الجنة» فأنشأ إلى وواحد
بيسسن كان إلِ قط نبوة تكن لم وسددوا, فإنها وسلم: «قاربوا عليه الله

كملسست تمسست, وإلِ الجاهلية, فإن من العدد جاهلية, قال: فيؤخذ يديها
ذراع فسسي الرقمسسة كمثسسل الِ المسسم ومثسسل مثلكسسم المنافقين, ومسسا من

ربع تكونوا أن لرجو قال: «إني ثم البعير جنب في كالشامة أو الدابة
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أهسسل ثلسسث تكونسسوا أن لرجسسو سسس: «إنسسي قسسال ثسسم فكبروا الجنة» س أهل

الجنسة» أهسل نصسف تكونوا أن لرجو س: «إني قال ثم فكبروا الجنة» س
أحمسسد المسسام رواه لِ, وكسسذا أم الثلسسثين قال أدري قال: ولِ ثم فكبروا

ًا: هسسذا الترمسسذي قسسال به. ثم عيينة بن سفيان عن حسسسن حسسديث أيضسس
الحصين بن عمران عن الحسن عن عروبة أبي بن سعيد صحيح. وقد

عن قتادة عن عروبة أبي بن سعيد حديث من حاتم أبي ابن رواه وقد
فسسذكره, الحصسسين بسسن عمسسران عسسن العسسدوي زيسساد بسسن والعلء الحسن
قسسال: الحسن عن عوف عن غندر عن بندار عن جرير ابن روى وهكذا
غسسزوة مسسن قفسسل لمسسا وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسول أن بلغني

اتقسسوا الناس أيها {يا قرأ المدينة شارف ما بعد أصحابه ومعه العسرة
سسسياق نحو فذكر الحديث عظيم} وذكر شيء الساعة زلزلة إن ربكم

أعلسسسسسسسسسسسسسسسم. جسسسسسسسسسسسسسسسدعان, واللسسسسسسسسسسسسسسسه ابسسسسسسسسسسسسسسسن
الطبسساع, ابن أبي, حدثنا حاتم: حدثنا أبي ابن الثاني) قال الحديث(  

قال: نزلت أنس عن قتادة عن معمر المعمري, عن سفيان أبو حدثنا
عن الحسن سياق نحو عظيم} وذكر, يعني شيء الساعة زلزلة {إن

ابسسن والنسسس. ورواه الجسسن كسسثرة من هلك قال: ومن أنه غير عمران
معمسسسسسسسسسسسر. حسسسسسسسسسسسديث مسسسسسسسسسسسن بطسسسسسسسسسسسوله جريسسسسسسسسسسسر

بسسن سسسعيد أبسسي, حسسدثنا حاتم: حدثنا أبي ابن الثالث) قال الحديث(  
عكرمة عن خباب بن هلل العوام, حدثنا ابن يعني عباد حدثنا سلمان

الَِيسسة هسسذه وسسسلم عليه الله صلى الله رسول قال: تل عباس ابن عن
قسسال ثم س الجنة أهل ربع تكونوا أن لرجو «إني فيه نحوه, وقال فذكر

تكونسسوا أن لرجو إني س قال ثم س الجنة أهل ثلث تكونوا أن لرجو إني س
ًا الجنة» ففرحسسوا, وزاد أهل شطر ألسسف مسسن جسسزء أنتسسم «وإنمسسا أيضسس

جسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسزء».
بن عمر الَِية: حدثنا هذه تفسير عند البخاري الرابع) قال الحديث(  

سسسعيد أبسسي عسسن صسسالح أبسسو العمش, حسسدثنا أبي, حدثنا حفص, حدثنا
يسسوم تعسسالى اللسسه وسسسلم: «يقسسول عليسسه اللسسه صسسلى النسسبي قال: قسسال
اللسسه بصسسوت: إن وسعديك, فينادي ربنا آدم, فيقول: لبيك القيامة: يا

ًا ذريتك من تخرج أن يأمرك النسسار بعسسث وما رب النار, قال: يا إلى بعث
وتسسسعون, فحينئسسذ وتسسسعة تسعمائأة س قال أراه س ألف كل قال: من ؟

هسسم ومسسا سسسكارى النسساس {وتسسرى الوليسسد ويشيب حملها الحامل تضع
حسستى النسساس علسسى ذلسسك شسسديد} فشسسق اللسسه عسسذاب ولكسسن بسكارى
لى النسبي وجسوههم. قسال تغيسرت ه ص يسأجوج «مسن وسسلم عليسه الل
النسساس فسسي واحسسد, أنتسسم ومنكسسم وتسسسعون وتسسسعة تسعمائأة ومأجوج
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فسسي البيضسساء كالشسسعرة البيسسض, أو الثور جنب في السوداء كالشعرة

ثسسم فكبرنسسا س الجنة أهل ربع تكونوا أن لرجو السود, وإني الثور جنب
الجنسسة» فبكرنسسا, أهسسل شسسطر سسس قال ثم فكبرنا س الجنة أهل ثلث س قال
ًا البخاري وراه وقد فسسي والنسسسائأي الموضع, ومسلم هذا غير في أيض

بسسسسسسسسه. العمسسسسسسسسش عسسسسسسسسن طسسسسسسسسرق مسسسسسسسسن تفسسسسسسسسسيره
ابسسن محمسسد بن عمارة أحمد: حدثنا المام الخامس) قال الحديث(  

مسسسلم بسسن إبراهيسسم عسسن المعني, كلهما وعبيدة الثوري سفيان أخت
عليسسه اللسسه صسسلى الله رسول قال: قال الله عبد عن الحوص أبي عن

ًا القيامة يوم يبعث الله وسلم: «إن يأمرك الله إن آدم ينادي: يا منادي
ًا تبعث أن ؟ هسسم مسسن رب آدم: يسسا النسسار, فيقسسول إلسسى ذريتسسك مسسن بعث

القسسوم: مسسن مسسن رجل وتسعون» فقال تسعة مائأة كل له: من فيقال
فسسي أنتم ما تدرون قال: «هل ؟ الله رسول يا هذا بعد منا الناجي هذا

السسسياق وهسسذا السسسند بهذا البعير» انفرد صدر في كالشامة إلِ الناس
أحمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسد. المسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسام

أبي بن حاتم عن يحيى أحمد: حدثنا المام السادس) قال الحديث(  
عائأشسسة عن أخبره محمد بن القاسم أن مليكة أبي ابن صفيرة, حدثنا

يسسوم اللسسه إلسسى تحشرون قال: «إنكم وسلم عليه الله صلى النبي عن
والنساء الرجال لله رسول عائأشة: يا غرلًِ» قالت عراة حفاة القيامة

يهمهسسم أن مسسن أشد المر إن عائأشة «يا بعض, قال إلى بعضهم ينظر
الصسسسسسسسسسسسسسسسسسسحيحين. فسسسسسسسسسسسسسسسسسسي ذاك» أخرجسسسسسسسسسسسسسسسسسساه

إسحاق, حسسدثنا بن يحيى أحمد: حدثنا المام السابع) قال الحديث(  
عائأشسسة عن محمد بن القاسم عن عمران أبي بن خالد عن لهيعة ابن

؟ القيامسسة حسسبيبه, يسسوم الحسسبيب يسسذكر الله, هل رسول يا قالت: قلت
يخف أو يثقل حتى الميزان عند فل, أما ثلث عند أما عائأشة قال: «يا
فل, بشسسماله يعطسسى وإما بيمينه يعطى إما الكتب تطاير عند فل, وأما

ذلسسك ويقول عليهم ويتغيظ عليهم فينطوي النار من عنق يخرج وحين
مسسع ادعسسى بمن بثلثة, وكلت بثلثة, وكلت بثلثة, وكلت العنق: وكلت

ًا الله جبسسار بكسسل الحساب, ووكلت بيوم يؤمن لِ بمن آخر, ووكلت إله
جهنسسم, ولجهنسسم غمسسرات فسسي عليهم. ويرميهسسم فينطوي س قال س عنيد

يأخسسذن وحسسسك كلليب السيف, عليه من وأحد الشعر من أرق جسر
وكأجاويسسد وكالريسسح وكسسالطرف كسسالبرق عليسسه اللسسه, والنسساس شاء من

مسسسلم, سسسلم, سسسلم. فنسساج يقولسسون: رب والركاب, والملئأكة الخيل
وجهسسسسسه». علسسسسسى النسسسسسار فسسسسسي مسسسسسسلم, مكسسسسسور ومخسسسسسدوش
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ًا كثيرة والَِثار القيامة يوم أهوال في والحاديث   آخر, موضع لها جد

عظيسسم, أمسسر عظيسسم} أي شيء الساعة زلزلة تعالى: {إن قال ولهذا
عجيب, والزلزال هائأل, وكائأن مفظع, وحادث جليل, وطارق وخطب

تعسسالى: {هنالسسك قسسال والفزع, كما الرعب من للنفوس يحصل ما هو
ً وزلزلوا المؤمنون ابتلي ًا} ثم زلزالِ ترونهسسا} تعال: {يسسوم قال شديد

ًا قال الشأن, ولهذا ضمير باب من هذا مرضعة كل له: {تذهل مفسر
إليها, والتي الناس أحب عن ترى ما لهول فتشتغل أرضعت} أي عما
قسسال: له, ولهسسذا إرضاعها حال في عنه تدهش عليه الناس أشفق هي

عسسن أرضسسعت} أي مرضسسع, وقسسال: {عمسسا يقسسل مرضسسعة} ولسسم {كل
قبسسل حملهسسا} أي حمل ذات كل فطامه. وقوله: {وتضع قبل رضيعها

{سسسكرى} أي سسسكارى} وقرىسسء النسساس {وترى الهول لشدة تمامه
عقسسولهم, وغسسابت دهشست قسسد فيسه صساروا قسد السذي المسسر شدة من

ولكسسن بسسسكارى هسسم {ومسسا سسسكارى أنهم حسب رآهم أذهانهم, فمن
شسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسديد}. اللسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه عسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسذاب

َوِمَن ّناِس **  ُقْل َمن ال ِد ِه ِفي ُقْيَجا ّل ِر ال ْي َغ ٍم ِب ْل ُقْع ِع ِب ّت َي َطاٍن ُقْكّل َو ْي ٍد َشسس ِريسس ّم
ِتَب ُقْك ِه *   ْي َل ُقْه َع ّن ُقْه َمن َأ ّ َولِ ُقْه َتسس ّن َأ ُقْه َفسس ّل ِه ُقْيِضسس ِدي ْهسس َي َلسسَى َو َذاِب ِإ ِر َعسس ِعي  الّسسس

ًا تعالى يقول    إحيسساء علسسى اللسسه قدرة وأنكر بالبعث كذب لمن ذام
ًا ًا أنبيائأه على الله أنزل عما الموتى, معرض وإنكسساره قسسوله فسسي متبعسس

البسسدع أهسسل حسسال والجسسن, وهسسذا النسسس من مريد شيطان كل وكفره
اللسسه أنزله ما يتركون للباطل المتبعين الحق عن المعرضين والضلل

السسدعاة الضللة رؤوس أقوال المبين, ويتبعون الحق من رسوله على
{ومسسن وأشسسباههم شسسأنهم فسسي قسسال والَِراء, ولهذا بالهواء البدع إلى

كسسل {ويتبسع صسحيح علسسم علسسم} أي بغيسسر اللسه فسسي يجادل من الناس
كتسسب الشسسيطان, يعنسسي مجاهد: يعني عليه} قال مريد, كتب شيطان

ويهسسديه يضله {فأنه وقلده اتبعه تولِه} أي من {أنه قدرية كتابة عليه
إلسسى الَِخسسرة فسسي السسدنيا, ويقسسوده فسسي يضسسله السعير} أي عذاب إلى

السسسدي قسسال المزعج, وقد المقلق المؤلم الحار السعير, وهو عذاب
قسسال الحسسارث, وكسسذلك بسسن النضر في الَِية هذه مالك: نزلت أبي عن

جريسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسج. ابسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسن
بن عمرو البصري, حدثنا مسلم بن عمرو حاتم: حدثنا أبي ابن وقال  

قسسال: قسسال المكسسي كعسسب أبسسو العمسسر, حسسدثنا قتادة, حدثنا أبو المحرم
فضسسة مسسن هسسو, أو ذهسسب من ربكم عن أخبرنا قريش خبثاء من خبيث
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كلم فسسي والقعقعسسة س قعقعة السماء فقعقعت ؟ هو نحاس من هو, أو
أبسسي بسسن ليسسث يديه. وقال بين ساقط رأسه قحف فإذا س الرعد العرب
مسسن ربسسك عسسن أخسسبرني محمد فقال: يا يهودي مجاهد: جاء عن سليم

فأخسسذته. صساعقة قسسال: فجسساءت ؟ قوت يا من أم در من هو شيء أي

َها ّي أ
َ َي ُقْس **  ّنا ُقْتْم ِإن ال ْيٍب ِفي ُقْكن ْعِث ّمَن َر َب ْل ّنا ا ِإ ُقْكْم َف َنا ْق َل ُقْثّم ُقْتَراٍب ّمن َخ

ٍة ِمن َف ْط ٍة ِمْن ُقْثّم ّن َق َل ٍة ِمن ُقْثّم َع َغ ٍة ّمْض َق ّل ِر ّمَخ ْي َغ ٍة َو َقسس ّل ّيسسَن ُقْمَخ َب ُقْن ُقْكسسْم ّل َل
ِقّر ُقْن ِم ِفي َو ُقْء َما الْرَحا َلسسَى َنَشآَ ُقْكسسْم ُقْثسسّم ّمَسسسّمى َأَجسسٍل ِإ ُقْج ِر ً ُقْنْخ ُقْثسسّم ِطْفل

ْا َو ُقْغ ُقْل ْب َت ُقْكْم ِل ّد ُقْش ُقْكْم َأ ّفَى ّمن َوِمن َو َتسس ُقْكسسْم ُقْي ّد ّمسسن َوِمن َلسسَى ُقْيسسَر َذِل ِإ ِر َأْر ُقْمسس ُقْع ْل ا
َ ْيل َك َلَم ِل ْع ِد ِمن َي ْع ٍم َب ْل ًا ِع ْيئ َتسسَرى َش ًة الْرَض َو َد َذآ َهاِمسس ِإ َنسسا َفسس ْل َهسسا َأنَز ْي َل َع
َء ْلَمآَ َتّزْت ا ْه َبْت ا َتْت َوَر َب َأن ْوٍج ُقْكسسّل ِمسسن َو ِهيسسٍج َز ِلسسَك َب َذ َأّن *   ّلسسَه ِبسس َو ال ُقْهسس
ّق ْلَح ُقْه ا ّن َأ ِيسي َو َتَى ُقْيْح ْو ْلَم ُقْه ا ّن َأ َلَى َو ٍء ُقْكسسّل َع ِديٌر َشسسْي َأّن َقسس َو َعَة *   الّسسسا

َيسسسسٌة ِت ّ آ ْيسسسسَب لِ َهسسسسا َر َأّن ِفي ّلسسسسَه َو ُقْث ال َعسسسس ْب ِر ِفسسسسي َمسسسسن َي ُقْبسسسسو ُقْق ْل  ا
السسدليل تعسسالى للمعاد, ذكر المنكر للبعث المخالف تعالى ذكر لما   
فقسسال: {يسسا للخلسسق بدئأه من يشاهد بما المعاد على تعالى قدرته على
المعاد, البعث} وهو {من شك في ريب} أي في كنتم إن الناس أيها

تسسراب} أي مسسن خلقنسساكم {فإنا القيامة والجساد, يوم الرواح وقيام
{ثسسم السسسلم عليسسه آدم منه خلق الذي تراب, وهو من لكم برئأه أصل
علقسسة من {ثم مهين ماء من سللة من نسله جعل ثم نطفة} أي من
مكثسست المرأة رحم في النطفة استقرت إذا أنه مضغة} وذلك من ثم

ًا أربعين حمسسراء علقسسة تنقلب إليها, ثم يجتمع ما إليه يضاف كذلك يوم
ًا, ثسسم أربعيسسن كسسذلك الله, فتمكث بإذن مضسسغة فتصسسير تسسستحيل يومسس

التشسسكيل فسسي يشسسرع تخطيسسط, ثسسم ولِ فيهسسا شسسكل لِ لحم من قطعة
ورجلن وفخسسذان وبطسسن وصسسدر ويسسدان رأس منها فيصور والتخطيط

والتخطيسسط, التشسسكيل قبسسل المسسرأة تسسسقطها العضاء, فتسسارة وسائأر
تعالى: {ثسسم قال وتخطيط, ولهذا شكل ذات صارت وقد تلقيها وتارة

ونقسسر لكم {لنبين تشاهدونها كما مخلقة} أي وغير مخلقة مضغة من
لِ الرحم في تستقر وتارة مسمى} أي أجل إلى نشاء ما الرحام في

تعالى: {مخلقسسة قوله في مجاهد قال تسقطها, كما ولِ المرأة تلقيها
مضسسى مخلسسوق, فسسإذا وغيسسر مخلسسوق السسسقط مخلقة} قال: هو وغير
ًا أربعون عليها ًا تعسسالى اللسسه مضغة, أرسل وهي يوم فنفسسخ إليهسسا ملكسس
وقبسسح, وذكسسر حسسسن مسسن وجل عز الله  يشاء كما وسواها الروح فيها

سسسسسسسعيد. أو وأجلهسسسسسسا, وشسسسسسسقي رزقهسسسسسسا وأنسسسسسسثى, وكتسسسسسسب
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عسسن وهب بن زيد عن العمش حديث من الصحيحين في ثبت كما  
وهسسو وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول قسسال: حسسدثنا مسسسعود ابن

ليلسسة, أربعين أمه بطن في يجمع أحدكم خلق «إن المصدوق الصادق
إليه الله يبعث ذلك, ثم مثل مضغة يكون ذلك, ثم مثل علقة يكون ثم

أو وأجلسسه, وشسسقي وعملسسه رزقسسه كلمسسات, بكتسسب بسسأربع فيؤمر الملك
السسسسسسسسسسسروح». فيسسسسسسسسسسسه ينفسسسسسسسسسسسخ سسسسسسسسسسسسعيد, ثسسسسسسسسسسسم

عسسن هنسسد أبسسي بسسن داود حسسديث من جرير وابن حاتم أبي ابن وروى  
ة عسن الشعبي ه عبسد عسن علقم ة الل فسي اسستقرت إذا قسال: النطف

فسسإن ؟ مخلقسسة غيسسر أو مخلقسسة رب يسسا فقسسال بكفه ملك الرحم, أخذها
ًا, وإن الرحسسام وقسسذفتها نسسسمة تكسسن لسسم مخلقسسة قيل: غير قيسسل: دمسس

الثسسر, وما الجل سيعد, ما أو شقي, أنثى أو ذكر رب قال: أي مخلقة
فتقسول: اللسه, ؟ ربسك للنطفسة: مسن قال: فيقسال ؟ يموت أرض وبأي

الكتسساب, أم إلسسى لسسه: اذهسسب اللسسه, فيقسسال فتقول ؟ رازقك من فيقال
أجلهسا فسسي فتعيسسش النطفة, قسسال: فتخلسسق هذه قصة فيه ستجد فإنك

ذلسسك فسسي فسسدفنت مسساتت أجلها جاء إذا أثرها, حتى وتطأ رزقها وتأكل
مسسن ريسسب فسسي كنتسسم إن النسساس أيها {يا الشعبي عامر تل المكان, ثم

مسن ثسم علقسة مسن ثسم نطفسة مسن ثسم تسراب من خلقناكم فإنا البعث
الخلسسق فسسي نكسسست مضسسغة بلغسست مخلقة} فسسإذا وغير مخلقة مضغة
ًا, وإن الرحسسام قذفتها مخلقة غير كانت نسمة, وإن فكانت الرابع دمسس

الخلسسسسسسسسسسق. فسسسسسسسسسسي نكسسسسسسسسسسست مخلقسسسسسسسسسسة كسسسسسسسسسسانت
المقرىسسء, يزيسسد بسسن اللسسه عبد بن محمد حاتم: حدثنا أبي ابن وقال  

أسيد بن حذيفة عن الطفيل أبي عن دينار بن عمرو عن سفيان حدثنا
النطفسسة علسسى الملك قال: «يدخل وسلم عليه الله صلى النبي به يبلغ
ًا بأربعين الرحم في تستقر ما بعد وأربعين, فيقسسول: أي خمس أو يوم
؟ أنسسثى أم ويكتبسسان, فيقسسول: أذكسر الله فيقول ؟ سيعد أم أشقي رب

تطسسوى وأجلسسه, ثسسم ورزقسسه وأثسسره عملسسه ويكتبان, ويكتب الله فيقول
حسسديث مسسن مسسسلم ينتقسسص» ورواه ولِ فيها ما على يزاد فل الصحف
معنسساه. بنحسسو الطفيسسل أبسسي عسسن آخسسر طريسسق ومسسن عيينسسة بن سفيان

وبصسسره وسسسمعه بسسدنه في ضعيفا طفل} أي نخرجكم وقوله: {ثم  
ًا, ويلطف شيئا القوة الله يعطيه وعقله, ثم وبطشه ويحنسسن بسسه فشيئ

لتبلغسوا قسال: {ثسم النهسسار, ولهسذا وأطراف الليل آناء في والديه عليه
الشسسباب عنفسسوان إلسسى ويتزايسسد, ويصسسل القسسوي يتكامسسل أشدكم} أي

وقسسواه, شسسبابه حسسال فسسي يتسسوفى} أي مسسن المظهر, {ومنكم وحسن
وضسسعف والهسسرم الشسسيخوخة العمر} وهسسو أرذل إلى يرد من {ومنكم
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الفكسسر, وضسسعف الخسسرف مسسن الحسسوال وتناقص والفهم والعقل القوة
ًا} كمسسا علم بعد من يعلم قال: {لكيل ولهذا تعسسالى: {اللسسه قسسال شسسيئ
بعسسد مسسن جعل ثم قوة ضعف بعد من جعل ثم ضعف من خلقكم الذي

ًا قسسسوة القسسسدير}. العليسسسم وهسسسو يشسسساء مسسسا يخلسسسق وشسسسيبة ضسسسعف
مسنده: في الموصلي المثنى بن علي بن يعلى أبو الحافظ قال وقد  

أبسسو داود الزيسسات, حسسدثني خالسسد مزاحسسم, حسسدثنا أبي بن منصور حدثنا
النصسساري حسسزم بسسن معمسسر بسسن الرحمن عبد بن الله عبد عن سليمان

مسسا الحنسسث يبلسسغ حسستى قال: «المولود الحديث رفع مالك بن أنس عن
تكتب لم سيئة من عمل لوالدته, وما أو لوالده كتبت حسنة من عمل
أمسسر القلسسم عليسسه اللسسه أجسسرى الحنسسث بلسسغ والديه, فسسإذا على ولِ عليه

فسسي سسسنة أربعين بلغ يشددا, فإذا وأن يحفظا أن معه اللذان الملكان
بلغ والبرص, فإذا والجذام الثلث: الجنون البليا من الله أمنه السلم

إليسسه النابسسة اللسسه رزقه الستين بلغ حسابه, فإذا الله الخمسين, خفف
كتسسب الثمانين بلغ السماء. فإذا أهل أحبه السبعين بلغ يحب. فإذا بما
مسسا لسسه اللسسه غفسسر التسسسعين بلسسغ سيئاته, فإذا عن وتجاوز حسناته الله

وكسسان الله أمين بيته, وكتب أهل في تأخر, وشفعه وما ذنبه من تقدم
علسسم بعسسد مسسن يعلسسم لكيل العمسسر أرذل بلسسغ أرضه, فإذا في الله أسير
ًا عمسسل الخيسسر, فسسإذا مسسن صسسحته فسسي يعمل كان ما مثل الله كتب شيئ

عليسسسسسسسسسسسسسسسسه». تكتسسسسسسسسسسسسسسسسب لسسسسسسسسسسسسسسسسم سسسسسسسسسسسسسسسسسيئة
ًا, وفيه غريب حديث هذا   المام رواه قد هذا شديدة, ومع نكارة جد

ًا مسنده في حنبل بن أحمد ًا, فقال: حدثنا موقوف النضر, أبو ومرفوع
العسسامري, اللسسه عبد بن محمد عن عامر بن محمد الفرج, حدثنا حدثنا

أربعيسسن المسسسلم الرجسسل بلسسغ قال: «إذا أنس عن حعفر بن عمرو عن
الجنون, والبرص, والجذام, فسسإذا البليا: من أنواع من الله سنة, أمنه

يحبسسه إنابسسة اللسسه رزقه الستين بلغ حسابه, وإذا الله لين الخمسين بلغ
بلسسغ السسسماء, وإذا أهسسل وأحبسسه الله أحبه السبعين بلغ عليها, وإذا الله

غفسسر التسسسعين بلسسغ وإذا سسسيئاته عنه ومحا حسناته الله تقبل الثمانين
وشسسفع أرضه في الله أسير وسمي تأخر وما ذنبه من تقدم ما له الله
عبسسد بسسن محمد الفرج, حدثني هاشم, حدثنا قال: حدثنا أهله» ثم في
الله عبد عن عثمان بن عمرو بن الله عبد بن محمد عن العامري الله
مثلسسه. وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى النسسبي الخطسساب, عسسن بسسن عمسسر بسسن
بسسن يوسسسف عياض, حسسدثني بن أنس أيضا: حدثنا أحمد المام رواه  
أنسسس الضمري, عسسن أمية بن عمرو بن جعفر عن النصاري بردة أبي
معمسسر مسسن قسسال: «مسسا وسلم عليه الله صلى الله رسول أن مالك بن
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البلء: من أنواع ثلثة عنه الله صرف إلِ سنة أربعين السلم في يعمر

سسسواء, تقسسدم كمسسا الحسسديث تمسسام الجنون, والبرص, والجذام» وذكسسر
عسسن شيبة أبي عن شبيب بن الله عبد عن البزار بكر أبو الحافظ رواه
الزهسسري أخسسي ابن العدوي, عن قتادة أبي عن الملك عبد بن الله عبد
عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول قال: قسسال مالك بن أنس عن عمه عن

عنسسه الله صرف إلِ سنة أربعين السلم في يعمر عبد من وسلم: «ما
ًا سسسنة خمسسسين بلغ البلء: الجنون, والجذام, والبرص, فإذا من أنواع

بمسسا إليسسه النابسسة اللسسه رزقسسه سنة ستين بلغ الحساب, فإذا له الله لين
تسسأخر, ومسسا ذنبسسه مسسن تقدم ما له الله غفر سنة سبعين بلغ يحب, فإذا

منسسه الله تقبل الثمانين بلغ السماء, فإذا أهل وأحبه الله أسير وسمي
تقسسدم مسسا لسسه اللسه غفسسر التسعين بلغ سيئاته, فإذا عن وتجاوز حسناته

بيته». أهل في وشفع أرضه في الله أسير تأخر, وسمي وما ذنبه من
على تعالى قدرته على آخر دليل هامدة} هذا الرض وقوله: {وترى  

لِ السستي المقحلسسة الهامدة, وهي الميتة الرض يحيي كما الموتى إحياء
السسسدي: ميتسسة, متهشمة. وقسسال قتادة: غبراء شيء. وقال فيها ينبت
بهيسج} أي زوج كسل مسن وأنبتت وربت اهتزت الماء عليها أنزلنا {فإذا
بعسسد بالنبات, وحييسست تحركت اي المطر, اهتزت عليها الله أنزل فإذا

مسسن فيهسسا ما أنبتت الثرى, ثم فيها سكن لما ارتفعت أي موتها, وربت
ألوانهسسا اختلف فسسي النبسسات وأشتات وزروع ثمار من والفنون اللوان

من تعالى: {وأنبتت قال ومنافعها, ولهذا وأشكالها وروائأحها وطعومه
الريسسسسسسح. طيسسسسسسب المنظسسسسسسر حسسسسسسسن بهيسسسسسسج} أي زوج كسسسسسسل

يشاء لما الفعال المدبر الخالق الحق} أي هو الله بأن وقوله: {ذلك  
هسسذه منهسسا وأنبسست الميتسسة الرض أحيسسا كمسسا المسسوتى} أي يحيي {وأنه
قسسدير} شسسيء كسسل علسسى إنسسه الموتى لمحيي أحياها الذي {إن النواع
ًا أراد إذا أمره {إنما آتيسسة السسساعة فيكون} {وأن كن له يقول أن شيئ

فسسي من يبعث الله مرية, {وأن ولِ فيها شك لِ كائأنة فيها} أي ريب لِ
ًا قبسسورهم فسسي صاروا ما بعد يعيدهم القبور} أي بعسسد ويوجسسدهم رممسس
ً لنا تعالى: {وضرب قال العدم, كما يحيسسي مسسن قال خلقه ونسي مثل

خلسسق بكسسل وهو مرة أول أنشأها الذي يحييها قل ؟ رميم وهي العظام
ًا الخضر الشجر من لكم جعل عليم, الذي توقدون} منه أنتم فإذا نار

كسسسسسسسسسسسسسسسسثيرة. هسسسسسسسسسسسسسسسسذه فسسسسسسسسسسسسسسسسي والَِيسسسسسسسسسسسسسسسسات
يعلى قال: أنبأنا سلمة بن حماد بهز, حدثنا أحمد: حدثنا المام وقال  

واسسسمه العقيلسسي رزيسسن أبسسي عمسسه عسسن حدس بن وكيع عن عطاء بن
يسسوم وجسسل عسسز ربسسه يسسرى أكلنسسا الله رسول قال: يا أنه عامر بن لقيط
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عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول فقال ؟ خلقه في ذلك آية القيامة, وما

ًا القمر إلى ينظر كلكم وسلم: «أليس ؟» قلنسسا: بلسسى, قسسال: به مخلي
المسسوتى, اللسسه يحيسسي كيسسف الله رسول يا أعظم» قال: قلت الله «فا
ً أهلك بوادي مررت قال: «أما ؟ خلقه في ذلك آية وما ؟» قال: محل

ًا يهتز به مررت ثم بلى. قال يحيسسي «فكذلك ؟» قال: بلى. قال خضر
مسسن مسساجه وابسسن داود أبسسو خلقسسه». ورواه فسسي آيته وذلك الموتى الله

بسسسسسسسسسسسسه. سسسسسسسسسسسسسلمة بسسسسسسسسسسسسن حمسسسسسسسسسسسساد حسسسسسسسسسسسسديث
ًا: حسسدثنا أحمسسد المسسام رواه ثم   ابسسن إسسسحاق, أنبأنسسا بسسن علسسي أيضسس

موسسسى بسسن سسسليمان عن جابر بن زيد بن الرحمن عبد المبارك, أنبأنا
وسسسلم عليسسه اللسسه صلى الله رسول قال: أتيت العقيلي رزين أبي عن

بسسأرض «أمسسررت قسسال ؟ الموتى الله يحيي كيف الله رسول فقلت: يا
؟» قسسال: نعسسم. قسسال مخصسسبة بهسسا مررت ثم, مجدبة قومك أرض من

أبسسي, حسسدثنا حاتم: حسسدثنا أبي ابن أعلم. وقال النشور» والله «كذلك
الحجاج أبي عن قتادة عن السميط بن بكير مرحوم, حدثنا بن عبيس

المسسبين, وأن الحسسق هسسو اللسسه أن علسسم قسسال: مسسن جبسسل بسسن معسساذ عن
.الجنسسة القبور, دخسسل في من يبعث الله فيها, وأن ريب لِ آتية الساعة

ّناِس ** وِمَن ُقْل َمن ال ِد ِه ِفي ُقْيَجا ّل ِر ال ْي َغ ٍم ِب ْل َ ِع ًدى َولِ َ ُقْه َتاٍب َولِ ٍر ِك ِنيسس ّم
ِنَي َثا ِه *   ِف ْط ُقْيِضّل ِع ِبيِل َعن ِل ِه َس ّل ُقْه ال َيا ِفي َل ْن ّد ٌي السس ُقْه ِخسسْز ُقْق ِذي ُقْنسس ْوَم َو َيسس
ِة َياَم ِق ْل َذاَب ا ِريِق َع ْلَح ِلَك ا َذ ّدَمْت ِبَما *   َداَك َق َأّن َي ّلسسَه َو ْيسسَس ال ٍم َل ّ َظل ِب

ِد ِبيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس َع  ّلل
قسسوله: {ومسسن فسسي المقلسسدين الجهال الضلل حال تعالى ذكر لما   

في مريد} ذكر شيطان كل ويتبع علم بغير الله في يجادل من الناس
فقسسال: {ومسسن والبدع الكفر رؤوس من الضلل إلى الدعاة حال هذه

بل منيسسر} أي كتسساب ولِ هسسدى ولِ علم بغير الله في يجادل من الناس
والهوى. وقوله: الرأي بمجرد صريح, بل صحيح نقل صحيح, ولِ عقل

دعسسي إذا الحسسق عسسن وغيره: مسسستكبر عباس ابن عطفه} قال {ثاني
عطفسسه} أي {ثاني أسلم بن زيد عن ومالك وقتادة مجاهد إليه, وقال

الحق, ويثنسسي من إليه يدعى عما يعرض رقبته, يعني وهي عنقه لِوي
ًا, كقوله رقبته فرعسسون إلى أرسلناه إذ موسى تعالى: {وفي استكبار

لهسسم قيسسل تعسسالى: {وإذا بركنسسه} الَِيسسة, وقسسال فتسسولى مبين بسلطان
عنسسك يصسسدون المنسسافقين رأيت الرسول وإلى الله أنزل ما إلى تعالوا

ًا} وقال اللسسه رسول لكم يستغفر تعالوا لهم قيل تعالى: {وإذا صدود
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لِبنسسه لقمسسان مستكبرون} وقسسال وهم يصدون ورأيتهم رؤوسهم لووا
ًا عنهسسم تمليسسه للنسساس} أي خسسدك تصعر {ولِ عليهسسم, وقسسال اسسستكبار

ًا} الَِيسسسسة. ولسسسسى آياتنسسسسا عليسسسسه تتلسسسسى تعسسسسالى: {وإذا مسسسسستكبر
العاقبة, لنه لِم بعضهم: هذه الله} قال سبيل عن وقوله: {ليضل  

يكسون أن إمسا التعليسل. ثسم لِم تكسون أن ذلسك, ويحتمسل يقصسد قسدلِ
إنمسسا لهسسذا الفاعسسل هسسذا أن بهسسا المسسراد يكسسون أو المعاندين بها المراد
اللسسه. ثسسم سبيل عن يضل ممن لنجعله الدنىء الخلق هذا على جبلناه

لمسسا أنسسه والسسذل, كمسا الهانسة خسسزي} وهسسو الدنيا في له: {تعالى قال
قبسسل فيهسسا وعسساقبه السسدنيا فسسي المذلسسة الله لقاه الله آيات عن استكبر

عسسذاب القيامسسة يسسوم {ونسسذيقه علمسسه ومبلسسغ همسسه أكسسبر الَِخرة, لنهسسا
ًا هسسذا لسسه يقسسال يسسداك} أي قسسدمت بما * ذلك الحريق ًا تقريعسس وتوبيخسس

إلسسى فسساعتلوه تعسسالى: {خسسذوه للعبيد} كقسسوله بظلم ليس الله {وأن
أنت إنك * ذق الحميم عذاب من رأسه فوق صبوا * ثم الجحيم سواء

حسساتم: أبسسي ابسسن تمسسترون}. وقسسال به كنتم ما هذا * إن الكريم العزيز
هشسسام هارون, أنبأنا بن يزيد الصباح, حدثنا بن أحمد أبي, حدثنا حدثنا

مرة. ألف سبعين اليوم في يحرق أحدهم أن قال: بلغني الحسن عن

َوِمَن ّناِس **  ُقْد َمن ال ُقْب ْع ّلَه َي َلَى ال ِإْن َحْرٍف َع ُقْه َف َب ْيسسٌر َأَصسسا َأّن َخ ْطَمسس ِه ا ِبسس
ِإْن ُقْه َو ْت َب َنٌة َأَصا ْت َلسسَب ِف َق ْن َلسسَى ا ِه َع ِهسس َيا َخِسسسَر َوْج ْن ّد َة السس َُقِْخسسَر ِلسسَك َوالِ َو َذ ُقْهسس

ُقْن ُقْخْسَرا ْل ُقْن ا ِبي ُقْم ْل ُقْعو ا ْد َي ِه ُقْدوِن ِمن *   ّل َ َما ال ُقْه لِ ُقْضّر َ َوَما َي ُقْه لِ ُقْع ِلسسَك َينَف َذ
َو ُقْل ُقْه َ ُقْد الّضل ِعي َب ْل ُقْعو ا ْد َي ُقْه َلَمْن *   ُقْب َضّر ْقَر ِه ِمسسن َأ ِعس ْف ْئسسَس ّن ِب َلَى َل ْو ْلَمس ا

ْئسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسَس ِب َل ُقْر َو َعِشسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسي ْل  ا
شسسك, وقسسال حسسرف} علسسى وغيرهمسسا: {علسسى وقتسسادة مجاهد قال  

الدين في دخل طرفه, أي أي الجبل حرف طرف, ومنه غيرهم: على
البخسساري: انشسسمر. وقسسال وإلِ اسسستقر يحبسسه مسسا وجسسد فإن طرف على
إسسسرائأيل بكيسسر, حسسدثنا ابي بن يحيى الحارث, حدثنا بن إبراهيم حدثنا

مسسن النسساس {ومسسن عباس ابن عن جبير بن سعيد عن حصين أبي عن
ولسسدت فسسإن المدينسسة يقسسدم الرجسسل حرف} قسسال: كسسان على الله يعبد

ًا امرأته ولم امرأته تلد لم صالح, وإن دين قال: هذا خيله ونتجت غلم
بسسن علسسي حسساتم: حسسدثنا أبسسي ابن سوء, وقال دين قال: هذا خيله تنتج

عسسن أبيسه عسن أبسسي الرحمسسن, حسدثني عبسسد بسن أحمسسد الحسين, حدثنا
بسسن سسسعيد المغيرة, عسسن أبي بن جعفر عن القمي إسحاق بن أشعث

صسسلى النسسبي يسسأتون العسسراب من ناس قال: كان عباس ابن عن جبير
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عسسام وجسسدوا فسسإن بلدهسسم إلى رجعوا فيسلمون, فإذا وسلم عليه الله

لصسسالح هسسذا ديننسسا حسسسن, قسسالوا: إن ولِد وعسسام خصسسب وعسسام غيسسث
قحسسط, وعسسام سسسوء ولِد وعسسام جدوبسسة عسسام وجسسدوا وإن به فتمسكوا
مسسن النسساس {ومسسن نسسبيه على الله خير, فأنزل هذا ديننا في قالوا: ما

بسسسه} الَِيسسسة. اطمسسسأن خيسسسر أصسسسابه فسسسإن حسسسرف علسسسى اللسسسه يعبسسسد
وهسسي المدينسسة قسسدم إذا أحسسدهم عباس: كان ابن عن العوفي وقال  

ًا فرسسسه ونتجت جسمه بها صح وبيئة, فإن أرض ًا مهسسر وولسسدت حسسسن
ًا امرأته علسسى كنسست منذ أصبت إليه, وقال: ما به, واطمأن رضي غلم
ًا, {وإن إلِ هذا ديني أصسسابه وإن البلء, أي فتنسسة} والفتنسسة أصابته خير
الصسسدقة, أتسساه عنسسه وتسسأخرت جاريسسة امرأتسسه وولسسدت المدينسسة وجسسع

ًا, إلِ هسسذا دينسسك علسسى كنسست منسسذ أصبت ما فقال: والله الشيطان شسسر
مسسن واحسسد وغيسسر جريج وابن والضحاك قتادة ذكر الفتنة, وهكذا وذلك

أسلم: هو بن زيد بن الرحمن عبد الَِية. وقال هذه تفسير في السلف
دنياه عليه فسدت العبادة, وإن على أقام دنياه له صلحت إن المنافق
دنيسساه, فسسإن مسسن صسسلح لمسسا إلِ العبسسادة علسسى يقيسسم فل انقلب وتغيرت
الكفسسر. إلسسى ورجسسع دينسسه تسسرك ضسسيق أو اختبار أو شدة أو فتنة أصابته
ًا. ارتسسد وجهسسه} أي علسسى قسسوله: {انقلسسب فسسي مجاهسسد وقسسال كسسافر

علسسى السسدنيا مسسن حصسسل هسسو فل والَِخرة} أي الدنيا وقوله: {خسر  
الشسسقاء غايسسة في فيها العظيم, فهو بالله كفر فقد الَِخرة شيء, وأما

هسسي هذه المبين} أي الخسران هو تعالى: {ذلك قال والهانة, ولهذا
مسسا الله دون من وقوله: {يدعو الخاسرة والصفقة العظيمة الخسارة

بهسسا والنسسداد, يسسستغيث الصسسنام مسسن لِينفعسسه} أي ومسسا يضسسره لِ
الضسسلل هسسو {ذلسسك تضسسره ولِ تنفعسسه لِ وهسسي ويسترزقها ويستنصرها

فسسي ضسسرره نفعسسه} أي مسسن أقرب ضره لمن البعيد}. وقوله: {يدعو
فضسسرره الَِخسسرة فسسي فيهسسا, وأمسسا نفعسسه مسسن أقسسرب الَِخرة قبل الدنيا

مجاهسسد: العشير} قال ولبئس المولى متيقن. وقوله: {لبئس محقق
ًا مولى, يعني الله دون من دعاه الذي هذا بئس الوثن, يعني يعني ولي

ًا, {وبئس جرير ابن والمعاشر, واختار المخالط العشير} وهو وناصر
فسسإن حسسرف علسسى الله يعبد {من والصاحب العم ابن لبئس المراد أن

وجهسسه} وقسسول علسسى انقلسسب فتنسسة أصسسابته وإن بسسه اطمأن خير أصابه
الكلم, واللسه سسياق إلسسى وأقسرب أولسسى السوثن بسه المسراد إن مجاهد

أعلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم.
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ِإّن ّلَه **  ُقْل ال ْدِخ ِذيَن ُقْي ّل ْا ا ُقْنسسو ْا آَم ُقْلسسو َعِم ِلَحاِت َو َنسساٍت الّصسسا ِري َج ِمسسن َتْجسس

َهسسسسسسسسا ِت ُقْر َتْح َهسسسسسسسسا ْن ّلسسسسسسسسَه ِإّن ال ُقْل ال َعسسسسسسسس ْف ُقْد َمسسسسسسسسا َي ِريسسسسسسسس  ُقْي
مسن السسسعداء البسرار بسسذكر عطسسف الشسقياء الضللة أهل ذكر لما  

من الصالحات بأفعالهم, فعملوا إيمانهم وصدقوا بقلوبهم آمنوا الذين
سسسكنى ذلسسك المنكسسرات, فسسأورثهم القربسسات, وتركسسوا أنسسواع جميسسع

أضسسل أنسسه تعسسالى ذكسسر الجنسسات, ولمسسا روضات في العاليات الدرجات
}.يريسسسسد مسسسسا يفعسسسسل اللسسسسه إن: {قسسسسال هسسسسؤلِء وهسسسسدى أولئسسسسك

ُقْظّن َكاَن ** َمن ُقْه ّلن َأن َي ُقْصَر ُقْه َين ّل َيا ِفي ال ْن ّد ِة ال ْد َوالَِِخَر ُقْد َيْم ْل َبٍب َف ِبَسسس
َلى ِء ِإ ْع ُقْثّم الّسَمآَ َط ْق َي ُقْظْر ْل ْن َي ْل َبّن َهْل َف ِه ْذ ُقْه ُقْيسس ُقْد ْيسس ُقْظ َمسسا َك ِغيسس ِلَك َي َذ َكسس َو   *

ُقْه َنسسسسسا ْل َيسسسسساٍت َأنَز َنسسسسساٍت آ ّي َأّن َب ّلسسسسسَه َو ِدي ال ْهسسسسس ُقْد َمسسسسسن َي ِريسسسسس  ُقْي
ًا الله ينصر لن أن يظن كان عباس: من ابن قال   اللسسه صسسلى محمد

{إلسسى بحبسسل أي بسسسبب والَِخسسرة, فليمسسدد السسدنيا فسسي وسسسلم عليسسه
قسسال بسسه, وكسسذا ليختنق ثم ليقطع} يقول {ثم بيته سماء السماء} أي

عبسسد وغيرهسم, وقسسال وقتسادة الجسوزاء وأبسسو وعطسساء وعكرمسة مجاهد
ليتوصسسل السسسماء} أي إلسسى بسبب {فليمدد أسلم بن زيد بن الرحمن

ًا يسسأتي إنمسسا النصسسر السماء, فسسإن بلوغ إلى {ثسسم السسسماء مسسن محمسسد
أولسسى وأصحابه عباس ابن ذلك, وقول على قدر إن عنه ليقطع} ذلك

أن يظسسن كسسان مسسن المعنسسى التهكم, فإن في وأبلغ المعنى في وأظهر
ًا بناصر ليس الله كسسان إن نفسسسه فليقتل ودينه, فليذهب وكتابه محمد
لننصسسر تعسسالى: {إنسسا اللسسه محالة, قال لِ ناصره الله غائأظه, فإن ذلك

الشهاد} الَِية, ولهسذا يقوم ويوم الدنيا الحياة في آمنوا والذين رسلنا
مسسن السسسدي: يعنسسي يغيسسط} قسسال مسسا كيده يذهبن هل قال: {فلينظر

الخراسسساني: فلينظسسر عطاء وسلم. وقال عليه الله صلى محمد شأن
الغيسسط. وقسسوله: {وكسسذلك مسسن صسسدره فسسي يجسسد مسسا ذلسسك يشفي هل

ومعناهسسا, لفظهسسا في واضحات بينات} أي {آيات القرآن أنزلناه} أي
مسسن يضسسل يريسسد} أي من يهدي الله الناس, {وأن على الله من حجة
ذلسسك فسسي القاطعة والحجة التامة الحكمة يشاء, وله من ويهدي يشاء

وعسسدله ورحمتسسه فلحكمتسسه هو يسألون} أما وهم يفعل عما يسأل {لِ
الحسسساب. سسسريع لحكمسسه, وهسسو معقسسب لِ وعظمتسسه وقهسسره وعلمسسه
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ِإّن ِذيَن **  ّل ْا ا ُقْنسسو ِذيَن آَم ّلسس ْا َوا ُقْدو ِئيَن َهسسا ِب َى َوالّصسسا ّنَصسساَر ُقْجسسوَس َوال ْلَم َوا
ِذيَن ّل ْا َوا َو ُقْك ّلَه ِإّن َأْشَر ُقْل ال ْفِص ُقْهسسْم َي َن ْي ْوَم َب ِة َيسس ْلِقياَمسس ّلسسَه ِإّن ا َلسسَى ال ُقْكسسّل َع

ٍء ٌد َشسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسْي ِهي  َشسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
ومسسن المسسؤمنين مسسن المختلفسسة الديسسان هسسذه أهسسل عن تعالى يخبر  

التعريسسف البقسسرة سورة في قدمنا والصابئين, وقد اليهود من سواهم
أشسسركوا والسسذين والمجسسوس فيهسسم, والنصسسارى النسساس واختلف بهسسم

القيامة} ويحكم يوم بينهم تعالى:){يفصل غيره, فإنه الله مع فعبدوا
النسسار, فسسإنه بسسه كفسسر الجنسسة, ومسسن بسسه آمسسن من بالعدل, فيدخل بينهم
تكن وما بسرائأرهم لقوالهم, عليم أفعالهم, حفيظ على شهيد تعالى

.ضسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسمائأرهم

َلْم َأ ّلسسَه َأّن َتَر **  ُقْد ال ُقْج ُقْه َيْسسس َواِت ِفسسي َمسسن َلسس الْرِض ِفسسي َوَمسسن الّسسسَما
ُقْس ُقْر َوالّشسسْم َقَمسس ْل ُقْم َوا ُقْجسسو ّن ُقْل َوال َبسسا ْلِج ُقْر َوا َوآّب َوالّشسسَج ّد ِثيسسٌر َوالسس َك ّمسسَن َو

ّناِس ِثيٌر ال َك ّق َو ِه َح ْي َل ُقْب َع َذا َع ْل ِهِن َوَمن ا ُقْه ُقْي ّلسس ُقْه َفَمسسا ال ٍم ِمسسن َلسس ِر ْكسس ِإّن ّم
ّلسسسسسسسسسسسسسسسسسَه ُقْل ال ْفَعسسسسسسسسسسسسسسسسس ُقْء َمسسسسسسسسسسسسسسسسسا َي  َيَشسسسسسسسسسسسسسسسسسآَ

يسسسجد له, فسسإنه شريك لِ وحده للعبادة المستحق أنه تعالى يخبر   
ًا شيء كل لعظمته ًا, وسجود طوع بسسه, يختسسص ممسسا شسسيء كسسل وكره

ظللسسه يتفيسسأ شسسيء مسسن الله خلق ما إلى يروا لم تعالى: {أو قال كما
ًا والشمائأل اليمين عن تسسر ههنا: {ألسسم داخرون} وقال وهم لله سجد
مسسن الرض} أي فسسي ومسسن السسسموات فسسي مسسن لسسه يسسسجد اللسسه أن

مسسن الجهسسات جميسسع فسسي السسسموات, والحيوانسسات أقطار في الملئأكة
بحمسسده} يسسسبح إلِ شسسيء مسسن {وإن والطيسسر والسسدواب والجن النس

التنصسسيص, علسسى هسسذه ذكر والنجوم} إنما والقمر وقوله: {والشمس
مربوبسة وأنهسسا لخالقهسا تسسجد أنهسا فسسبين الله دون من عبدت قد لنها

خلقهسسن} السسذي واسسسجدوالله ولِللقمسسر للشمس {لِتسجدوا مسخرة
لسسي قسسال: قسسال عنسسه اللسسه رضسسي ذر أبسسي عسسن الصسسحيحين الَِية, وفي

الشسسمس هسسذه تذهب أين وسلم: «أتدري عليه الله صلى الله رسول
تحسست فتسسسجد تسسذهب أعلسسم. قسسال: «فإنهسسا ورسسسوله ؟» قلسست: اللسسه

جئسست» حيسسث مسسن ارجعسسي لهسسا يقسسال أن فيوشك تستأمر العرش, ثم
حسسديث فسسي مسساجه وابسسن والنسسسائأي داود أبسسي وسسسنن المسسسند وفسسي

لِ اللسسه, وإنمسسا خلسسق مسسن خلقسسان والقمسسر الشسسمس «إن الكسسسوف
لشسسيء تجلسسى إذا وجل عز الله لحياته, ولكن ولِ أحد لموت ينكسفان

لسسسسسسسسسسسسسسسسسه». خشسسسسسسسسسسسسسسسسسع خلقسسسسسسسسسسسسسسسسسه مسسسسسسسسسسسسسسسسسن
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لله يقع إلِ قمر ولِ شمس ولِ نجم السماء في العالية: ما أبو وقال  

ًا اليميسسن ذات فيأخسسذ لسسه يسسؤذن حسستى ينصرف لِ يغيب, ثم حين ساجد
بفيسسء فسسسجودهما والشسسجر الجبسسال مطلعسسه, وأمسسا إلسسى يرجسسع حسستى

رجسسل قسسال: جسساء عبسساس ابسسن والشسسمائأل, وعسسن اليميسسن عن ظللهما
خلسسف أصسسلي كسسأني نسسائأم وأنسسا الليلسسة رأيتني إني الله رسول فقال: يا

تقول: وهي لسجودي, فسمعتها الشجرة فسجدت, فسجدت شجرة
ًا, وضع عندك بها لي اكتب اللهم ًا, واجعلها بها عني أجر عندك لي وزر

ًا, وتقبلها عباس: فقسسرأ ابن داود, قال عبدك من تقبلتها كما مني ذخر
وهسسو سسسجد, فسسسمعته ثسسم وسلم: سسسجدة عليه الله صلى الله رسول
وابسسن الترمسسذي الشسسجرة, رواه قسسول عسسن الرجل أخبره ما مثل يقول

صسسسسسسسسسسسحيحه. فسسسسسسسسسسسي حبسسسسسسسسسسسان وابسسسسسسسسسسسن مسسسسسسسسسسساجه
عسسن الحسسديث في جاء كلها, وقد الحيوانات وقوله: {والدواب} أي  

اتخسساذ عسسن وسسسلم, نهسسى عليسسه اللسسه صلى الله رسول أن أحمد المام
ًا وأكسسثر خيسسر مركوبة منابر, فرب الدواب ظهور مسسن تعسسالى للسسه ذكسسر

ًا للسه يسسسجد النساس} أي مسن راكبها. وقسسوله: {وكسثير ًا طوعسس مختسسار
ًا واستكبر وأبى امتنع ممن العذاب} أي عليه حق {وكثير بذلك متعبد
ابسسن يشاء}. وقسسال ما يفعل الله إن مكرم من له فما الله يهن {ومن

بسسن جعفر عن القداح الرملي, حدثنا شيبان بن أحمد حاتم: حدثنا أبي
ً ههنسسا لعلسسي: إن قسسال: قيسسل علي عن أبيه عن محمد فسسي يتكلسسم رجل

شئت كما أو يشاء كما الله خلقك الله عبد علي: يا له المشيئة, فقال
قسسال: بسسل ؟ شسسئت إذا أو شاء إذا شاء. قال: فيمرضك كما قال: بل ؟

شاء. قال: إذا قال: بل ؟ شئت إذا أو شاء إذا شاء. قال: فيشفيك إذا
يشاء. قسسال: واللسسه حيث قال: بل ؟ شاء حيث أو شئت حيث فيدخلك

بالسسسسيف. عينسسساك فيسسسه السسسذي لضسسسربت ذلسسسك غيسسسر قلسسست لسسسو
وسلم: «إذا عليه الله صلى الله رسول قال: قال هريرة أبي وعن  

ابسسن أمسسر ويلسسه يبكي, يقول: يا الشيطان اعتزل السجدة آدم ابن قرأ
النسسار» فلسسي فسسأبيت بالسجود الجنة, وأمرت فله فسجد بالسجود آدم

هاشسسم بنسسي مسسولى سسعيد أبسسو أحمد: حسسدثنا المام مسلم. وقال رواه
مشسرح لهيعة, قال: حسدثنا ابن قالِ: حدثنا المقرىء الرحمن عبد وأبو
قسسال: عسسامر بسسن عقبسسة قال: سمعت المعافري مصعب أبو هاعان بن

بسسسجدتين القسسرآن سائأر على الحج سورة أفضلت الله رسول يا قلت
داود أبسسو يقرأهمسسا» ورواه فل بهمسسا يسسسجد لسسم فمسسن «نعسسم قسسال ؟

الترمسسذي: ليسسس بسسه. وقسسال لهيعسسة بسسن الله عبد حديث من والترمذي
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ما بالسماع, وأكثر فيه صرح قد لهيعة ابن نظر, فإن هذا بقوي, وفي

تدليسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه. عليسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه نقمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسوا
السسرح, بن عمرو بن أحمد المراسيل: حدثنا في داود أبو قال وقد  

عسسن جشسسب بسسن عسسامر عسسن صالح بن معاوية وهب, أخبرني ابن أنبأنا
قسسال: وسلم عليه الله صلى الله رسول أن الله رحمه معدان بن خالد

داود: أبسسو قال بسجدتين» ثم القرآن سائأر على الحج سورة «فضلت
أبسسو الحسسافظ يصسسح. وقسسال ولِ الوجه هذا غير من هذا, يعني أسند وقد
الله, حسسدثنا عبد بن يزيد داود, حدثنا أبي ابن السماعيلي: حدثني بكر

قسسال: نسسافع عنسسان, حسسدثني بسسن حفسسص عمرو, حسسدثنا أبو الوليد, حدثنا
بالجابيسسة, وهسسو الحسسج فسسي سسسجدتين سسسجد عمسسر أن الجهم أبو حدثني

مسسن مسساجه وابسسن داود أبسسو بسسسجدتين. وروى فضسسلت هسسذه وقسسال: إن
بسسن عمسسرو عن منين بن الله عبد عن العتقي سعيد بن الحارث حديث
عشسسرة خمسسس وسسسلم, أقسسرأه عليسسه الله صلى الله رسول أن العاص

الحسسج سسسورة وفسسي المفصسسل فسسي ثلث القسسرآن, منهسسا فسسي سسسجدة
ًا. بعضسسسسسسسها يشسسسسسسسد شسسسسسسسواهد سسسسسسسسجدتان, فهسسسسسسسذه بعضسسسسسسس

َذاِن َهـ ْا َخْصَماِن **  ُقْمو َتَص ِهسسْم ِفسسي اْخ ّب ِذيَن َر ّلسس ْا َفا ُقْرو َفسس َعسسْت َك ّط ُقْهسسْم ُقْق َل
َياٌب ِر ّمن ِث ْوِق ِمن ُقْيَصّب ّنا ُقْم َفسس ِه ُقْءوِسسس ُقْم ُقْر ْلَحِميسس ُقْر ا َه ُقْيْصسس ِه *   ِفسسي َمسسا ِبسس

ِهْم ِن ُقْطو ُقْد ُقْب ُقْلو ُقْج ْل ُقْهْم َوا َل َو ُقْع *   َقاِم ٍد ِمْن ّم ِدي ّلَمآَ َح ُقْك ْا *   َو ُقْد ْا َأن َأَرا ُقْجسسو ُقْر َيْخ
َهسسسسا ْن ْا َغسسسسّم ِمسسسسْن ِم ُقْدو َهسسسسا ُقْأِعيسسسس ْا ِفي ُقْقسسسسو ُقْذو َذاَب َو ِريسسسسِق َعسسسس ْلَح  ا

أبي عن عباد بن قيس عن مجلز أبي حديث من الصحيحين في ثبت   
ًا يقسم كان ذر: أنه فسسي اختصموا خصمان {هذان الَِية هذه أن قسم

بدر, في برزوا يوم وصاحبيه وصاحبيه, وعتبة حمزة في ربهم} نزلت
بسسن حجسساج البخسساري: حسسدثنا قسسال تفسسسيرها, ثسسم عنسسد البخسساري لفسسظ

عن مجلز أبو أبي, حدثنا سليمان, سمعت بن المعتمر المنهال, حدثنا
بيسسن يجثسسو من أول قال: أنا أنه طالب أبي بن علي عن عباد بن قيس
نزلسست: قيسسس: وفيهسسم القيامسسة, قسسال يسسوم للخصسسومة الرحمسسن يسسدي

بسسدر يسسوم بارزوا الذين ربهم} قال: هم في اختصموا خصمان {هذان
عتبة. بن والوليد ربيعة بن وعتبة ربيعة بن وشيبة وعبيدة وحمزة علي

البخسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساري. بسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه انفسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسرد
خصسسمان قسسوله: {هسسذان فسسي قتادة عن عروبة أبي بن سعيد وقال  

الكتسساب, فقسسال وأهسسل المسسسلمون ربهم} قال: اختصم في اختصموا
بسسالله أولسسى كتسسابكم, فنحسسن قبسسل وكتابنا نبيكم قبل الكتاب: نبينا أهل
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خسساتم ونبينسسا كلهسسا الكتسسب على يقضي المسلمون: كتابنا منكم, وقال

نسساوأه, مسسن علسسى السسسلم الله منكم, فأفلج بالله أولى النبياء, فنحن
عسسن العسسوفي روى ربهسسم} وكسسذا في اختصموا خصمان {هذان وأنزل

خصسسمان قسسوله: {هسسذان فسسي قتسسادة عسسن شسسعبة عبسساس: وقسسال ابسسن
عسسن نجيسسح أبسسي ابسسن وقال ومكذب ربهم} قال: مصدق في اختصموا

البعث, وقال في اختصما والمؤمن الكافر الَِية: مثل هذه في مجاهد
والكسسافرون. المؤمنسسون الَِيسسة: هسسم هسسذه فسسي وعطسساء هسسو روايسسة فسسي

الجنة ربهم} قال: هي في اختصموا خصمان عكرمة: {هذان وقال  
للرحمسسة. الجنة: اجعلنسسي للعقوبة, وقالت النار: اجعلني والنار, قالت

يشسسمل والمؤمنسسون الكسسافرون بهسسذه المراد وعطاء: إن مجاهد وقول
المسسؤمنين وغيرهسسا, فسسإن بسسدر يسسوم قصسسة فيسسه كلهسسا, وينتظسسم القوال
نسسور إطفسساء يريسسدون وجسسل, والكسسافرون عسسز اللسسه ديسسن نصرة يريدون
جريسسر, وهسسو ابسسن اختيسسار الباطل, وهسسذا وظهور الحق وخذلِن اليمان

نسسار} أي مسسن ثيسساب لهسسم قطعسست كفسسروا {فالسسذين قال حسن, ولهذا
نحاس, وهسسو جبير: من بن سعيد النار, قال من مقطعات لهم فصلت

* الحميسسم رؤوسسسهم فسسوق مسسن {يصسسب حمسسي إذا حرارة الشياء أشد
الحميسسم رؤوسهم على صب إذا والجلود} أي بطونهم في ما به يصهر
النحسساس جبير: هسسو بن سعيد الحرارة. وقال غاية في الحار الماء وهو

عبسساس ابسسن والمعاء, قسساله الشحم من بطونهم في ما المذاب, أذاب
ابسسن جلسسودهم, وقسسال تذوب وغيرهم, وكذلك جبير بن وسعيد ومجاهد

وسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسعيد: تسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساقط. عبسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساس
أبسسو إبراهيسسم المثنسسى, حسسدثني بسسن محمسسد جرير: حسسدثني ابن وقال  

عيد عسن المبارك ابن الطالقاني, حدثنا إسحاق أبسي عسن يزيسد بسن س
عليسسه اللسسه صسسلى النسسبي عسسن هريسسرة أبي حجيرة, عن ابن عن السمح
حسستى الجمجمسسة فينفذ رؤوسهم على ليصب الحميم قال: «إن وسلم
الصهر, قدميه, وهو يبلغ حتى جوفه في ما جوفه, فيسلت إلى يخلص

وقسسال: المبسسارك ابسسن حسسديث مسسن الترمسسذي كسسان» ورواه كما يعاد ثم
عسسن نعيسسم أبسسي عسسن أبيه عن حاتم أبي ابن رواه صحيح, وهكذا حسن

الحسين, حسسدثنا بن علي حاتم: حدثنا أبي ابن قال به. ثم المبارك ابن
الحسسسسسسسسسسسسسسسسواري. أبسسسسسسسسسسسسسسسسي بسسسسسسسسسسسسسسسسن أحمسسسسسسسسسسسسسسسسد

النسساء يحمسسل الملسسك قسسال: يسسأتيه السري بن الله عبد قال: سمعت  
مقمعسسة تكرهه, قال: فيرفع وجهه من أدناه حرارته, فإذا من بكلبتين

فيصل دماغه من الناء يفرغ دماغه, ثم فيفرغ رأسه بها فيضرب معه
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بطسسونهم فسسي مسسا بسسه قسسوله: {يصسسهر دمسساغه, فسسذلك مسسن جسسوفه إلسسى

}.والجلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسود
بن حسن أحمد: حدثنا المام حديد} قال من مقامع وقوله: {ولهم  

سسسعيد أبسسي عسسن الهيثسسم أبي عن دراج لهيعة, حدثنا ابن موسى, حدثنا
ًا أن قسسال: «لسسو وسسلم عليه الله صلى الله رسول عن الخدري مقمعسس

الرض» مسن أقلسوه مسا الثقلن له الرض, فاجتمع في وضع حديد من
لهيعسسة, حسسدثنا ابسسن داود, حسسدثنا بسسن موسسسى أحمد: حدثنا المام وقال
اللسسه رسسسول قسسال: قسسال الخسسدري سعيد أبي عن الهيثم أبي عن دراج
لتفتسست, ثسسم حديسسد من بمقمع الجبل ضرب «لو وسلم عليه الله صلى

ًا أن كان, ولو كما عاد أهسسل لنتسسن السسدنيا فسسي يهسسراق غسسساق مسسن دلو
حديسسد} قسسال: مسسن مقسسامع قوله: {ولهسسم في عباس ابن الدنيا» وقال

بسسالثبور. فيسسدعون حيسساله علسسى عضسسو كسسل بهسسا, فيقسسع يضسسربون
فيهسسا} قسسال أعيسسدوا غسسم مسسن منها يخرجوا أن أرادوا وقوله: {كلما  

لِ مظلمسسة سسسوداء قسسال: النسسار سسسلمان عسسن ظبيسسان أبي عن العمش
غسسم مسسن منها يخرجوا أن أرادوا {كلما قرأ جمرها, ثم ولِ لهبها يضيء
أن أرادوا {كلمسسا الَِيسسة هسسذه فسسي أسسسلم بسسن زيسسد فيهسسا} وقسسال أعيدوا

النسسار فسسي النار أهل أن فيها} قال: بلغني أعيدوا غم من منها يخرجوا
الخسسروج, فسسي طمعسسوا ما عياض: والله بن الفضيل يتنفسون, وقال لِ

وتردهسسم لهبهسسا يرفعهسسم لموثقة, ولكسسن اليدي وإن لمقيدة الرجل إن
ذوقوا لهم الحريق} كقوله: {وقيل عذاب مقامعها. وقوله: {وذوقوا

يهسسانون أنهسسم الكلم تكسسذبون} ومعنسسى بسسه كنتسسم السسذي النسسار عسسذاب
ً بالعسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسذاب وفعلً. قسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسولِ

ِإّن ّلَه **  ُقْل ال ْدِخ ِذيَن ُقْي ّل ْا ا ُقْنسسو ْا آَم ُقْلسسو َعِم ِلَحاِت َو ّنسساٍت الّصسسا ِري َج ِمسسن َتْجسس
َها ِت ُقْر َتْح َها ْن ْوَن ال ّل َها ُقْيَح ِوَر ِمْن ِفي َهسسٍب ِمسسن َأَسا ًا َذ ُقْلسسؤ ْؤ ُقْل ُقْهْم َو ُقْسسس َبا ِل َهسسا َو ِفي
ِريٌر ْا َح َو ُقْد ُقْه َو َلى *   ّيِب ِإ ّط ْوِل ِمسسَن ال َقسس ْل ْا ا َو ُقْد ُقْهسس َلسسَى َو ِد ِصسسَراِط ِإ ْلَحِميسس  ا

ًا النار أهل حال عن تعالى أخبر لما   فيه هم وما حالهم من بالله عياذ
مسسن الثيساب مسن لهسم أعسسد وما والغلل والحريق والنكال العذاب من

يسسدخله أن وكرمسسه فضسسله مسسن اللسسه نسسسأل الجنسسة أهل حال النار, ذكر
جنسسات الصسسالحات وعملسسوا آمنسسوا الذين يدخل الله الجنة, فقال: {إن

وجوانبهسسا وأرجائأهسسا أكنافهسسا فسسي تتخسسرق النهسسار} أي تحتها من تجري
أرادوا وأيسسن شسساؤوا حيسسث وقصسسورها, يصسسرفونها أشسسجارها وتحسست
ًا} أي ذهسسب مسسن أسسساور {مسسن الحليسسة فيها} من {يحلون فسسي ولؤلسسؤ
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المتفسسق الحسسديث فسسي وسسسلم عليسسه الله صلى النبي قاله أيديهم, كما
كعسسب الوضسسوء». وقسسال يبلسسغ حيسسث المسسؤمن مسسن الحليسسة عليه: «تبلغ
ًا الجنة في الحبار: إن لهسسل يصسسوغ لسسسميته أسسسميه أن شئت لو ملك

أي سسس منهسسا قلسسب أبسسرز لسسو القيامة يوم إلى الله خلقه منذ الحلي الجنة
القمسسر. نسسور الشسسمس تسسرد كمسسا الشسسمس شسسعاع لسسرد سسس منهسسا سسسوار

السستي النسسار أهسسل ثيسساب مقابلسسة حرير} فسسي فيها وقوله: {ولباسهم  
قسسال: وسندسسسه, كمسسا إسسستبرقه الحريسسر من هؤلِء لهم, لباس فصلت

فضسسة مسسن أسسساور وحلسسوا وإسسستبرق خضسسر سسسندس ثيسساب {عسساليهم
ًا ربهم وسقاهم ًا شراب سسسعيكم وكسسان جسسزاء لكم كان هذا * إن طهور

ًا} وفي الدنيا, فإنه في الديباج ولِ الحرير تلبسوا «لِ الصحيح مشكور
الزبيسسر: بسسن اللسسه عبسسد الَِخرة» قال في يلبسه لم الدنيا في لبسه من
تعسسالى: اللسسه الجنسسة, قسسال يسسدخل لسسم الَِخرة في الحرير يلبس لم من

القسسول} مسسن الطيسسب إلسسى حريسسر}. وقسسوله: {وهسسدوا فيها {ولباسهم
تجسسري جنسسات الصسسالحات وعملسسوا آمنوا الذين تعالى: {وأدخل كقوله

سسسلم} وقسسوله: فيهسسا تحيتهم ربهم بإذن فيها خالدين النهار تحتها من
فنعسسم صبرتم بما عليكم سلم باب كل من عليهم يدخلون {والملئأكة

ًا فيها يسمعون الدار} وقوله: {لِ عقبى ًا ولِ لغو ً إلِ تأثيم ًا قيل سسسلم
الطيب, وقسسوله: الكلم فيه يسمعون الذي المكان إلى سلما} فهدوا

ًا} لِ تحيسسة فيها {ويلقون السسذي بسسالكلم النسسار أهسسل يهسسان كمسسا وسسسلم
الحريسسق}. وقسسوله: عذاب لهم: {ذوقوا يقال به ويقرعون به يوبخون
ربهسسم فيه يحمدون الذي المكان إلى الحميد} أي صراط إلى {وهدوا

الحسسديث فسسي جسساء كمسسا إليهسسم وأسسسداه به وأنعم إليهم أحسن ما على
ّنفسسس» وقسسد يلهمسسون كما والتحميد التسبيح يلهمون «إنهم الصحيح ال

القسسول} أي مسسن الطيب إلى قوله: {وهدوا في المفسرين بعض قال
إلسسى {وهسسدوا المشسسروعة وقيسسل: الذكسسار الله إلِ إله وقيل: لِ القرآن
ما ينافي لِ هذا وكل الدنيا في المستقيم الطريق الحميد} أي صراط

أعلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم. واللسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه ذكرنسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساه

ِإّن ِذيَن **  ّل ْا ا ُقْرو َف ّدوَن َك ُقْص َي ِبيِل َعن َو ِه َس ّل ِد ال ْلَمْسِج ِم َوا ْلَحسسَرا ِذي ا ّلسس ا
ُقْه َنا ْل َع ّناِس َج ًء ِلل َوآ ُقْف َس ِك َعا ْل ِه ا ِد ِفي َبسا ْل ْد َوَمسن َوا ِر ِه ُقْيس ٍد ِفيس ْلَحسسا ِإ ٍم ِب ْلس ُقْظ ِب

ُقْه ْق ِذ َذاٍب ِمسسسسسسسسسسسسسسسسْن ّنسسسسسسسسسسسسسسسس ٍم َعسسسسسسسسسسسسسسسس ِليسسسسسسسسسسسسسسسس  َأ
ًا تعالى يقول    إتيسسان عسسن المسسؤمنين صسسدهم في الكفار على منكر

{ومسسا أوليسساؤه أنهسسم ودعسسواهم فيه مناسكهم وقضاء الحرام المسجد
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علسسى دليل الَِية هذه المتقون} الَِية, وفي إلِ أولياؤه إن أولياءه كانوا
الحسسرام الشهر عن البقرة: {يسألونك سورة في قال مدنية, كما أنها

والمسسسجد بسسه وكفسسر اللسسه سبيل عن وصد كبير فيه قتال قل فيه قتال
كفروا الذين ههنا: {إن الله} وقال عند أكبر منه أهله وإخراج الحرام

مسسع أنهم صفتهم ومن الحرام} أي والمسجد الله سبيل عن ويصدون
عسسن ويصسسدون الحسسرام, أي والمسسسجد الله سبيل عن يصدون كفرهم

فسسي به الناس أحق هم الذين المؤمنين من أراده من الحرام المسجد
آمنسسوا تعالى: {السسذين كقوله الَِية هذه في التركيب المر, وهذا نفس

ومسسن القلسسوب} أي تطمئسسن اللسسه بسسذكر ألِ الله بذكر قلوبهم وتطمئن
اللسسسسسسسه. بسسسسسسسذكر قلسسسسسسسوبهم تطمئسسسسسسسن أنهسسسسسسسم صسسسسسسسفتهم

يمنعون والباد} أي فيه العاكف سواء للناس جعلناه وقوله: {الذي  
ًا الله جعله الحرام, وقد المسجد إلى الوصول عن الناس سواء شرع

{سسسواء منسسه السسدار البعيسسد عنسسه والنسسائأي فيسسه المقيسسم بين فيه فرق لِ
وسسسكناها, مكة رباع في الناس استواء ذلك والباد} ومن فيه العاكف

العاكف قوله: {سواء في عباس ابن عن طلحة أبي بن علي قال كما
الحرام. وقسسال المسجد في وغيرهم مكة أهل والباد} قال: ينزل فيه

فسسي سسسواء فيه وغيرهم مكة والباد} أهل فيه العاكف مجاهد: {سواء
الرحمسسن وعبسسد سسسابط بن الرحمن وعبد صالح أبو قال المنازل, وكذا

فيسسه قتسسادة: سسسواء عسسن معمر عن الرزاق عبد وقال أسلم بن زيد بن
الشسسافعي فيهسسا اختلسسف السستي هسسي المسسسألة أهلسسه, وهسسذه وغيسسر أهله

ًا, حاضسسر حنبسسل بسن الخيسسف, وأحمسد بمسجد راهويه بن وإسحاق أيضسس
وتسسؤجر, وتسسورث تملسسك مكسسة رباع أن إلى الله رحمه الشافعي فذهب
عن عثمان بن عمرو عن الحسين بن علي عن الزهري بحديث واحتج
ًا أتنزل الله رسول يا قال: قلت زيد بن أسامة ؟ بمكسسة دارك فسسي غسسد

الكسافر يسسرث قسسال: «لِ ؟» ثسم ربساع مسن عقيل لنا ترك فقال: «وهل
الصسسحيحين, فسسي مخسسرج الحسسديث الكافر» وهسسذا المسلم ولِ المسلم

ًا أمية بن صفوان من اشترى الخطاب بن عمر أن ثبت وبما بمكة, دار
ًا, بأربعة فجعلها دينسسار, بسسن وعمرو طاوس قال درهم, وبه آلِف سجن
مسسذهب تسسؤجر, وهسسو ولِ تسسورث لِ أنهسسا إلسسى راهويه بن إسحاق وذهب
بسسن إسسسحاق وعطسساء, واحتسسج مجاهسسد عليسسه السلف, ونص من طائأفة
بسسن عيسسسى عسسن شيبة أبي بن بكر أبي عن ماجه ابن رواه بما راهويه
سسسليمان أبي بن عثمان حسين, عن أبي بن سعيد بن عمر عن يونس

لى اللسه رسول قال: توفي نضلة بن علقمة عن ه ص وسسلم عليسه الل
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ومن سكن احتاج من السوائأب إلِ مكة رباع تدعي وما وعمر بكر وأبو

أسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسكن. اسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسستغنى
أنه عمرو بن الله عبد عن أبيه عن مجاهد ابن عن الرزاق عبد وقال  

ًا كراؤها, وقال ولِ مكة دور بيع يحل قال: لِ جريسسج: كسسان ابن عن أيض
كان الخطاب بن عمر أن الحرم, وأخبرني في الكراء عن ينهى عطاء
أول عرصسساتها, فكسسان فسسي الحسساج ينزل لن مكة دور تبويب عن ينهى
فسسي الخطسساب بسسن عمسسر إليسسه عمرو, فأرسل بن سهيل داره بوب من

ًا, فسسأردت امسسرأ كنت إني المؤمنين أمير يا ذلك, فقال: أنظرني تسساجر
ًا. وقسسال ذلسسك ظهسسري, قسسال: فلسسك لسسي يحبسان بابين أتخذ أن عبسسد إذ

قال: يا الخطاب بن عمر أن مجاهد عن منصور عن معمر عن الرزاق
ًا لسسدوركم تتخذوا لِ مكة أهل يشسساء, قسسال: حيسسث البسسادي لينسسزل أبوابسس

والبسساد} فيسسه العسساكف يقول: {سسسواء عطاء سمع عمن معمر وأخبرنا
نجيح أبي ابن حديث من الدارقطني شاؤوا, وروى حيث قال: ينزلون

ًا عمرو بن الله عبد عن ًا» أكسسل مكسسة بيوت كراء أكل «من موقوف نسسار
ًا تؤجر ولِ وتورث فقال: تملك أحمد المام وتوسط الدلسسة, بيسسن جمع

أليم} عذاب من نذقه بظلم بإلحاد فيه يرد أعلم. وقوله: {ومن والله
زائأسسدة, كقسسوله: ههنسسا العربيسسة: البسساء أهسسل مسسن المفسسسرين بعض قال

بإلحسساد} فيسسه يرد قوله: {ومن الدهن, وكذا تنبت بالدهن} أي {تنبت
ًا, وكمسسسسسسسسسسا تقسسسسسسسسسسديره العشسسسسسسسسسسى. قسسسسسسسسسسال إلحسسسسسسسسسساد

الجسسسرد والصسسسريح المراجسسسل أرماحنسسسابين عيالنسسسا بسسسرزق ضسسسمنت
:الَِخسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسر وقسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسال 

والشسسسبهان بسسسالمرخ صدرهوأسسسسفله الشسسسث ينبسسست يمسسسان بسسسواد
فقسسال: بالبسساء عداه يهم, ولهذا معنى ههنا الفعل ضمن أنه والجود  

الكبسسار: المعاصسسي مسسن فظيع بأمر فيه يهم بإلحاد} أي فيه يرد {ومن
ًا وقوله: {بظلم} أي ًا عامد قسسال بمتسسأول, كمسسا ليسسس ظلم أنه قاصد

.التعمسسسسسسسد هسسسسسسسو عبسسسسسسساس ابسسسسسسسن عسسسسسسسن جريسسسسسسسج ابسسسسسسسن
بشسسرك, وقسسال عبسساس: بظلسسم ابسسن عسسن طلحسسة أبي بن علي وقال  

واحسسد. وقسسال وغيسسر قتسسادة قسسال اللسسه, وكسسذا غيسسر فيه يعبد مجاهد: أن
اللسسه حرم ما الحرم من تستحل أن هو عباس: بظلم ابن عن العوفي

يقتلسسك, لِ مسسن وتقتسسل يظلمسسك لِ من قتل, فتظلم أو إساءة من عليك
يعمسسل مجاهد: بظلم الليم, وقال العذاب له وجب فقد ذلك فعل فإذا
ً فيه الشر فيه البادي يعاقب أنه الحرم خصوصية من سيئا, وهذا عمل
ان إذا ًا ك م وإن عليسه عازمس فسي حساتم أبسي ابسن قسال يسوقعه, كمسا ل

عن شعبة هارون, أنبأنا بن يزيد سنان, حدثنا بن أحمد تفسيره, حدثنا
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قوله: في مسعود ابن يعني الله عبد عن يحدث مرة سمع أنه السدي
ً أن بظلم} قال: لو بإلحاد فيه يرد {ومن م بإلحساد فيسه أراد رجل بظل

رفعسسه شسسعبة: هسسو الليم, قال العذاب من الله أبين, لذاقه بعدن وهو
بن يزيد عن أحمد رفعه, ورواه قد يزيد: هو لكم. قال أرفعه لِ وأنا لنا

البخسساري, ووقفسسه شسسرط علسسى صسسحيح السسسناد به, قلت: هذا هارون
مسسسعود, ابسسن كلم من وقفه على شعبة صمم رفعه, ولهذا من أشبه

ابسسن مرة, عسسن السدي, عن عن الثوري وسفيان أسباط رواه وكذلك
ًا, والله مسعود عسسن مسسرة عن السدي عن الثوري أعلم. وقال موقوف

ً أن عليه, ولو فتكتب بسيئة يهم رجل من قال: ما الله عبد بعدن رجل
ً يقتل أن هّم أبين الليم, وكسسذا العذاب من الله لذاقه البيت بهذا رجل
منصسسور, عسسن عسسن الثسسوري سسسفيان مزاحسسم, وقسسال بسسن الضحاك قال

الله عبد مجاهد, عن عن والله, وروي وبلى والله لِ فيه مجاهد: إلحاد
فسسوقه, فمسسا ظلسسم الخسسادم جبير: شتم بن سعيد مثله, وقال عمرو بن

مهسران, بسن ميمسون عطاء, عن بن الله عبد عن الثوري سفيان وقال
بظلسسم} قسسال: تجسسارة بإلحاد فيه يرد قوله: {ومن في عباس ابن عن

إلحسسساد. بمكسسسة الطعسسسام عمسسسر: بيسسسع ابسسسن فيسسسه. وعسسسن الميسسسر
بظلسم} قسال: بإلحساد فيسه يسرد ثسابت: {ومسن أبسي بن حبيب وقال  

أبسسي, حاتم: حسسدثنا أبي ابن واحد. وقال غير قال بمكة, وكذا المحتكر
بسسن جعفسسر عسسن عاصسسم أبو الجوهري, أنبأنا إسحاق بن الله عبد حدثنا

يعلسسى عسسن باذان بن موسى ثوبان, حدثني بن عمارة عمه يحيى, عن
ام قسال: «احتكسار وسلم عليه الله صلى الله رسول أن أمية بن الطع

عبد بن يحيى زرعة, حدثنا أبو حاتم: حدثنا أبي ابن إلحاد» وقال بمكة
بن سعيد دينار, حدثني بن عطاء لهيعة, حدثنا ابن بكير, حدثنا بن الله
بإلحسساد فيسسه يسسرد اللسسه: {ومسسن قسسوله فسسي عبسساس ابسسن قال: قال جبير

اللسسه صسسلى الله رسول أنيس, أن بن الله عبد في بظلم} قال: نزلت
النصسسار, مسسن مهسساجر, والَِخسسر رجليسسن: أحسسدهما مسسع بعثه وسلم عليه

النصاري, ثسسم فقتل أنيس بن الله عبد فغضب النساب في فافتخروا
بإلحسساد فيسسه يرد {ومن فيه مكة, فنزلت إلى السلم, وهرب عن ارتد

السسسلم, عسسن بميسسل بإلحسساد, يعنسسي الحسسرم إلسسى لجأ من بظلم} يعني
أعسسم هو اللحاد, ولكن من الشياء هذه أن على دلت وإن الَِثار وهذه

أصسسحاب هسسم لمسسا منها, ولهذا أغلظ هو ما على تنبيه فيها بل ذلك من
ًا عليهسم اللسه أرسل البيت تخريب على الفيل أبابيسل, {ترميهسم طيسسر

وجعلهسسم دمرهسسم مسسأكول}, أي كعصسسف سجيل, فجعلهم من بحجارة
ً عبرة رسسسول أن الحديث في ثبت بسوء, ولذلك أراده من لكل ونكالِ
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كانوا إذا حتى جيش البيت هذا قال: «يغزو وسلم عليه الله صلى الله

وآخرهسسسسسم» الحسسسسسديث. بسسسسسأولهم خسسسسسسف الرض مسسسسسن ببيسسسسسداء
سعيد بن إسحاق كناسة, حدثنا بن محمد أحمد: حدثنا المام وقال  

ابسسن فقسسال: يسسا الزبير بن الله عبد عمر بن الله عبد قال: أتى أبيه عن
صسسلى اللسسه رسسسول سسسمعت الله, فسسإني حرم في واللحاد إياك الزبير

تسسوزن قريسسش, لسسو مسسن رجل فيه سيلحد يقول: «إنه وسلم عليه الله
ًا هسسو, وقسسال تكسسن لِ لرجحت» فسسانظر الثقلين بذنوب ذنوبه فسسي أيضسس
بسسن إسسسحاق هاشم, حسسدثنا العاص: حدثنا بن عمرو بن الله عبد مسند

بسسن اللسسه عبد عمر بن الله عبد قال: أتى عمرو بن سعيد سعيد, حدثنا
فسسي واللحسساد الزبير, إيسساك ابن فقال: يا الحجر في جالس وهو الزبير

يقسسول: وسلم عليه الله صلى الله رسول لسمعت أشهد الحرم, فاني
الثقليسسن بسسذنوب ذنسسوبه وزنست قريسسش, لسسو مسسن رجل به ويحل «يحلها

الكتسسب أصحاب من أحد يخرجه هو, ولم تكن لِ لوزنتها» قال: فانظر
السسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسوجهين. هسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسذين مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسن

ْذ ِإ َو َنا **  ْأ ّو ِهيَم َب ْبَرا َكاَن ِل ْيِت َم َب ْل ّ َأن ا ِرْك لِ ًا ِبي ُقْتْش ْيئ ّهسسْر َشسس َط ِتسسَي َو ْي َب
ِفيَن ِئأ ّطآَ ِئأِميَن ِلل َقآَ ْل ّكِع َوا ِد َوالّر ُقْجو ّذن الّس َأ َو ّناِس ِفي *   ْلَحّج ال ُقْتوَك ِبا ْأ َيسس
ً َلسسسسَى ِرَجسسسسالِ َع ٍر ُقْكسسسسّل َو ِتيَن َضسسسساِم ْأ ِيسسسسٍق َفسسسسّج ُقْكسسسسّل ِمسسسسن َيسسسس  َعم

فسسي قريش من به وأشرك الله غير عبد لمن وتوبيخ تقريع فيه هذا  
لِ وحسسده وعبسسادته اللسسه توحيسسد علسسى يوم أول من أسست التي البقعة
إليسه أرشسسده السسبيت, أي مكسسان إبراهيم بوأ أنه تعالى له, فذكر شريك
إبراهيسسم قسسال: إن ممن كثير به بنائأه, واستدل في له وأذن له وسلمه

قبلسسه, كمسسا يبسسن لسسم العتيق, وأنسسه البيت بنى من أول هو السلم عليه
وضسسع مسجد أي الله رسول ذر, قلت: يا أبي عن الصحيحين في ثبت
قسسسال: «بيسسست ؟ أي الحسسسرام». قلسسست: ثسسسم «المسسسسجد قسسسال ؟ أول

اللسسه قسسال سسسنة». وقسسد قال: «أربعون ؟ بينهما المقدس». قلت: كم
ًا} الَِيسستين, وقسسال ببكة للذي للناس وضع بيت أول تعالى: {إن مباركسس

للطسسائأفين بيسستي طهسسرا أن وإسسسماعيل إبراهيسسم إلسسى تعالى: {وعهدنا
من البيت بناء في ورد ما ذكر قدمنا السجود} وقد والركع والعاكفين

لِ {أن ههنسسا تعسسالى ههنسسا, وقسسال إعسسادته عن أغنى بما والَِثار الصحاح
ًا} أي بي تشرك بيسستي} قسسال {وطهسسر وحسسدي اسسسمي علسسى ابنسسه شيئ
السسسجود} والركسسع والقسسائأمين {للطائأفين الشرك ومجاهد: من قتادة

ًا اجعلسسه أي لسسه, شسسريك لِ وحسسده اللسسه يعبسسدون السسذين لهسسؤلِء خالصسس
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يفعسسل لِ السسبيت, فسسإنه عنسسد العبادات أخص معروف, وهو به فالطائأف

قسسال: الصسسلة, ولهسسذا فسسي {والقسسائأمين} أي سواها الرض من ببقعة
إلِ يشسسرعان لِ لنهمسسا بالصسسلة الطسسواف السسسجود} فقسسرن {والركسسع
الحسسوال, إلِ غالب في إليه والصلة عنده بالبيت, فالطواف مختصين

في النافلة وفي الحرب وفي القبلة اشتباه عند الصلة من استثني ما
أعلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم. السسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسفر, واللسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه

ًا الناس في ناد بالحج} أي الناس في وقوله: {وأذن   بالحسسج, داعيسس
قسسال: يسسا أنسسه ببنائأه, فسسذكر أمرناك الذي البيت هذا إلى الحج إلى لهم
البلغ, وعلينسسا فقسسال: نسساد ؟ ينفسسذهم لِ وصوتي الناس أبلغ وكيف رب

علسسى الصسسفا, وقيسسل على الحجر, وقيل على مقامه, وقيل على فقام
ًا اتخذ قد ربكم إن الناس أيها قبيس, وقال: يا أبي فحجوه, فيقسسال بيت
فسسي مسسن الرض, وأسسسمع أرجاء الصوت بلغ حتى تواضعت الجبال إن

وشسسجر, ومسسدر حجسسر مسسن سمعه شيء كل والصلب, وأجابه الرحام
لبيسسك, وهسسذا اللهسسم القيامسسة, لبيسسك يسسوم إلسسى يحسسج أنه الله كتب ومن

جسسبير بسسن وسسسعيد وعكرمسسة ومجاهسسد عباس ابن عن روي ما مضمون
حسساتم أبسسي وابن جرير ابن أعلم, أوردها السلف, والله من واحد وغير

مطولسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة.
ً وقوله: {يأتوك   الَِية بهذه يستدل ضامر} الَِية, قد كل وعلى رجالِ

ًا الحج أن إلى العلماء من ذهب من مسسن أفضسسل عليسسه قسسدر لمن ماشي
ًا, لنه الحج وقسسوة بهسسم الِهتمسسام علسسى السسذكر, فسسدل فسسي قدمهم راكب

بسسي أ العميسسس, عسسن أبسسي عسسن وكيسسع عزمهسسم, وقسسال وشسسدة هممهسسم
شيء علي أساء قال: ما عباس ابن كعب, عن بن محمد حلحلة, عن

ًا, لن حججسست كنسست أنسسي وددت أخسسي إلِ يقسسول: {يسسأتوك اللسسه ماشسسي
ًا الحج أن الكثرون عليه رجالًِ} والذي برسسسول أفضسسل, اقتسسداء راكبسس

ًا حج فإنه وسلم عليه الله صلى الله السلم. عليه قوته كمال مع راكب
فيهسسا قسسال: {وجعلنسسا طريسسق, كمسسا فج} يعنسسي كل من وقوله: {يأتين

ًا والسدي وعطاء مجاهد بعيد, قاله سبلً} وقوله: {عميق} أي فجاج
تعسسالى كقوله الَِية واحد, وهذه وغير والثوري حيان بن ومقاتل وقتادة
ًا النسساس مسسن أفئسسدة دعائأه: {فاجعسسل في قال حيث إبراهيم عن إخبار
رؤيسسة إلسسى يحسسن وهسسو إلِ السسسلم أهسسل مسسن أحسسد إليهم} فليس تهوي

والقطسسار. الجهسسات سسسائأر مسسن يقصسسدونها والطواف, فالنسساس الكعبة
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ْا ُقْدو َه َيْش ّل َع **  ِف َنا ُقْهْم َم ْا َل ُقْرو ُقْك ْذ َي ِه اْسَم َو ّل ٍم ِفَي ال ّيا ُقْلوَماٍت َأ ْع َلَى ّم َمسسا َع

ُقْهْم َق ِة ّمن َرَز ِهيَم ِم َب َعا ْن ْا ال ُقْلو ُقْك َها َف ْن ْا ِم ُقْمو ِع ْط َأ ِئأَس َو َبسسآَ ْل َفِقيسسَر ا ْل ُقْثسسّم ا   *
ْا ُقْضسسسو ْق َي ُقْهسسسْم ْل َث َف ْا َت ُقْفسسسو ُقْيو ْل ُقْهْم َو ُقْذوَر ْا ُقْنسسس ُقْفسسسو ّو ّط َي ْل ْيِت َو َب ْل ِتيسسسِق ِبسسسا َع ْل  ا

والَِخرة, الدنيا لهم} قال: منافع منافع عباس: {ليشهدوا ابن قال  
يصسسيبون فمسسا السسدنيا منافع تعالى, وأما الله فرضوان الَِخرة منافع أما
واحسسد: وغيسسر مجاهسسد قال والتجارات, وكذا البدن, والذبائأح منافع من
ً تبتغسسوا أن جنسساح عليكم كقوله: {ليس والَِخرة الدنيا منافع إنها فضسسل
مسسا علسسى معلومسسات أيسسام في الله اسم ربكم}. وقوله: {ويذكروا من

بشسسر, عسسن أبسسي عسسن وهشسسيم شسسعبة النعام}, قال بهيمة من رزقهم
أيسسام المعلومسسات عنهمسسا: اليسسام اللسسه رضسسي عبسساس ابسسن سعيد, عسسن

أبسسي عسسن مثلسسه بسسه. وروي الجسسزم بصيغة عنه البخاري العشر, وعلقه
والحسسسن جسسبير بسسن وسسعيد وعطسساء وقتادة ومجاهد الشعري موسى

الشافعي مذهب النخعي, وهو وإبراهيم الخراساني وعطاء والضحاك
حنبسسسسسسسسسسسل. بسسسسسسسسسسسن أحمسسسسسسسسسسسد عسسسسسسسسسسسن والمشسسسسسسسسسسسهور

سسسليمان, عن شعبة عرعرة, حدثنا بن محمد البخاري: حدثنا وقال  
النسسبي عبسساس, عسسن ابسسن جبير, عسسن بن سعيد البطين, عن مسلم عن

هذه» في منها أفضل أيام في العمل قال: «ما وسلم عليه الله صلى
إلِ اللسسه سبيل في الجهاد قال: «ولِ ؟ الله سبيل في الجهاد قالوا: ولِ

أحمد المام بشيء», رواه يرجع فلم وماله بنفسه يخاطر يخرج رجل
حسسسن, الترمذي: حديث بنحوه. وقال ماجه وابن والترمذي داود وأبو

بسسن اللسسه وعبسسد هريسسرة وأبي عمر ابن عن الباب غريب, صحيح, وفي
ًا لها الطرق, وأفردت هذه تقصيت وجابر, قلت: وقد عمرو على جزء

عن عوانة أبو أنبأنا عثمان أحمد: حدثنا المام قال ما ذلك حدته, فمن
اللسه رسسول قسال: قسال عمسر ابسن مجاهد, عسن عن زياد أبي بن يزيد

إليسه أحسسب ولِ اللسه عنسسد أعظسسم أيسسام مسسن «مسسا وسلم عليه الله صلى
والتكسسبير التهليل من فيهن فأكثروا العشر اليام هذه من فيهن العمل

بنحوه. وقسسال عمر ابن عن مجاهد عن آخر وجه من والتحميد» وروي
أيسسام فسسي السسسوق إلسسى يخرجسسان هريرة وأبو عمر ابن البخاري: وكان

بتكبيرهمسسسسسسسسا. النسسسسسسسساس ويكسسسسسسسسبر فيكسسسسسسسسبران العشسسسسسسسسر
ًا جابر عن أحمد روى وقد   بسسه أقسم الذي العشر هو هذا أن مرفوع
المسسراد السسسلف: أنسسه بعسسض عشر}. وقسسال وليال قوله: {والفجر في

صسسلى اللسسه رسول أن داود أبي سنن بعشر} وفي بقوله: {وأتممناها
علسسى مشسستمل العشسسر العشسسر, وهسسذا هذا يصوم كان وسلم عليه الله
قسسال: سسسئل قتسسادة أبسسي عسسن مسسسلم صسسحيح في ثبت الذي عرفة يوم
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ه رسول لم عليسه اللسه صسلى الل عرفسة, فقسال: يسوم صسيام عسن وس

علسسى والَِتيسسة, ويشسستمل الماضية السنة به يكفر أن الله على أحتسب
أفضسسل أنسسه حسسديث فسسي ورد الكبر, وقد الحج يوم هو الذي النحر يوم

السسسنة, أيسسام أفضل إنه قيل قد العشر وبالجملة, فهذا الله عند اليام
هذا الخير, لن رمضان عشر على كثير الحديث, وفضله به نطق كما

وغيره, ويمتسساز وصدقة وصيام صلة من ذلك في يشرع ما فيه يشرع
شسستماله لِ أفضسسل ذلسسك فيسسه. وقيسسل الحسسج فرض بأداء باختصاصه هذا

فقسسالوا: آخرون شهر, وتوسط ألف من خير هي التي القدر ليلة على
الدلسسة, واللسسه شمل يجتمع أفضل, وبهذا ذاك أفضل, وليالي هذا أيام

أعلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم.
ابسسن عسسن مقسم عن الحكم المعلومات. قال اليام ثان) في قول(  

عسسن هذا بعده, ويروى أيام وثلثة النحر يوم المعلومات عباس: اليام
.عنسسه رواية في حنبل بن أحمد ذهب النخعي, وإليه وإبراهيم عمر ابن

المديني, بن علي أبي, حدثنا حاتم: حدثنا أبي ابن ثالث) قال قول(  
كان عمر ابن أن نافع عجلن, حدثني ابن سعيد, حدثنا بن يحيى حدثنا

أيام, فاليام أربعة جميعهن هن والمعدودات المعلومات يقول: اليام
أيسسام ثلثسسة المعسسدودات بعده, واليام النحر, ويومان المعلومات: يوم

مسسذهب السسسدي, وهسسو إليسسه, وقسساله صسسحيح إسناد النحر, هذا يوم بعد
تعسسالى: قسسوله قبلسسه والسسذي القسسول هسسذا أنس, ويعضد بن مالك المام
ذبحهسسا. عنسسد اللسسه ذكسسر النعسسام} يعنسسي بهيمسسة مسسن رزقهسسم مسسا {على

مذهب بعده, وهو آخر ويوم النحر ويوم عرفة يوم رابع) أنها قول(  
أنسسه أبيسسه عسسن أسسسلم بسسن زيسسد ابن وهب: حدثني ابن حنيفة. وقال أبي

.التشسسسريق وأيسسسام النحسسسر ويسسسوم عرفسسسة يسسسوم قسسسال: المعلومسسسات
والبقسسر البسسل النعسسام} يعنسسي بهيمسسة مسسن رزقهم ما وقوله: {على  

أزواج} الَِيسسة, {ثمانيسسة النعسسام سسسورة فسسي تعسسالى فصلها كما والغنم
مسسن الَِيسسة بهذه الفقير} استدل البائأس وأطعموا منها وقوله: {فكلوا

عليسسه غريسسب, والسسذي قول الضاحي, وهو من الكل وجوب إلى ذهب
الله رسول أن ثبت الِستحباب, كما أو الرخصة باب من أنه الكثرون

فتطبسسخ, ببضسسعة بدنة كل من أمر هديه نحر لما وسلم عليه الله صلى
لسسي وهسسب: قسسال بسسن الله عبد مرقها. قال من وحسا لحمها من فأكل

منها} قسسال يقول: {فكلوا الله أضحيته, لن من يأكل أن مالك: أحب
الثسسوري سسسفيان ذلك, وقسسال مثل لي الليث, فقال وهب: وسألت ابن

لِ المشسسركون منهسسا} قسسال: كسسان {فكلسسوا إبراهيسسم عسسن منصسسور عسسن
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يشسسأ لسسم ومن أكل شاء للمسلمين, فمن فرخص ذبائأحهم من يأكلون
ذلسسسسسك. نحسسسسسو وعطسسسسساء مجاهسسسسسد عسسسسسن يأكسسسسسل, وروي لسسسسسم

منهسسا} قسسال: قوله: {فكلسسوا في مجاهد عن حصين عن هشيم قال  
فانتشسسروا الصسسلة قضيت فاصطادوا} {فإذا حللتم كقوله: {فإذا هي
نصسسر مسسن تفسسسيره, واسسستدل في جرير ابن اختيار الرض} وهذا في

الَِيسسة: هسسذه فسسي بقسسوله بالنصسسف فيهسسا يتصسسدق الضسساحي بسسأن القسسول
نصسسفين: نصسسف الفقيسسر} فجزأهسسا البسسائأس وأطعمسسوا منهسسا {فكلسسوا

له أجزاء: ثلث ثلثة تجزأ أنها الَِخر للفقراء, والقول ونصف للمضحي
الخسسرى: {فكلسسوا الَِية في تعالى به, لقوله يتصدق وثلث يهديه وثلث
شسساء إن عنسسدها عليهسسا الكلم والمعتر} وسسسيأتي القانع وأطعموا منها

الثقسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة. وبسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه اللسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه
يظهسسر السسذي المضسسطر عكرمة: هسسو الفقير} قال وقوله: {البائأس  

يسسده, يبسط لِ الذي مجاهد: هو المتعفف, وقال والفقير البؤس عليه
الضسسرير. وقسسوله: حيسسان: هسسو بن مقاتل الزمن, وقال قتادة: هو وقال
عبسساس: وهسسو ابسسن عسسن طلحسسة أبي بن علي تفثهم} قال ليقضوا {ثم
ونحسسو الظسسافر وقسسص الثيسساب ولبسسس السسرأس حلسسق من الحرام وضع

بسسن ومحمسسد عكرمسسة قسسال عنه, وكذا ومجاهد عطاء روى ذلك, وهكذا
تفثهسسم} ليقضسسوا {ثسسم عبسساس ابسسن عسسن عكرمة القرظي. وقال كعب

أبسسي بسسن علي نذورهم} قال المناسك. وقوله: {وليوفوا قال: التفث
أبسسي ابن البدن. وقال أمر من نذر ما نحر عباس: يعني ابن عن طلحة
نسسذر ومسسا الحجوالهسسدي نسسذورهم} نسسذر {وليوفسسوا مجاهسسد عسسن نجيسسح

عسسن ميسسسرة بسسن إبراهيسسم الحسسج. وقسسال في يكون شيء من النسان
عن سليم أبي بن ليث نذورهم} قال: الذبائأح. وقال {وليوفوا مجاهد
{وليوفسسوا عكرمسسة وقسسال أجل إلى نذر نذورهم} كل {وليوفوا مجاهد

حسساتم: حسسدثنا أبي وابن أحمد المام روى نذورهم} قال: حجهم. وكذا
نذورهم} قوله: {وليوفوا في سفيان عمر, حدثنا أبي ابن أبي. حدثنا
الطسسواف فيسسه العمسسل من فعليه الحج دخل من الحج, فكل قال: نذور

مسسا علسى الجمار ورمي والمزدلفة وعرفة والمروة الصفا وبين بالبيت
هسسسسسسسسذا. نحسسسسسسسسو مالسسسسسسسسك عسسسسسسسسن بسسسسسسسسه, وروي أمسسسسسسسسروا

الطسسواف مجاهسسد: يعنسسي العسستيق} قسسال بالبيت وقوله: {وليطوفوا  
بسسن موسسسى أبي, حدثنا حاتم: حدثنا أبي ابن النحر, وقال يوم الواجب

عباس: أتقسسرأ ابن لي قال: قال حمزة أبي عن حماد إسماعيل, حدثنا
آخسسر العسستيق} فسسإن بسسالبيت تعالى: {وليطوفوا الله يقول الحج سورة

صلى الله رسول صنع العتيق, قلت: وهكذا بالبيت الطواف المناسك
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الجمسسرة, برمسسي بدأ النحر يوم منى إلى رجع لما فإنه وسلم عليه الله

فطسساف أفسساض رأسسسه, ثسسم وحلق هديه نحر حصيات, ثم بسبع فرماها
يكون أن الناس قال: أمر أنه عباس ابن عن الصحيحين بالبيت, وفي

الحسسائأض. المسسرأة عسسن خفسسف أنسسه إلِ الطسسواف بسسالبيت عهسسدهم آخسسر
يجسب أنسه إلسسى ذهسب لمسسن مسسستدل العتيق} فيسه وقوله: {بالبيت  

إبراهيسسم, ون بناه الذي البيت أصل من الحجر, لنه وراء من الطواف
النفقسسة, ولهسسذا بهسسم قصسسرت حين البيت من أخرجوه قد قريش كانت
أن وأخسسبر الحجسسر وراء مسسن وسسسلم عليسسه الله صلى الله رسول طاف
علسسى يتممسسا لم لنهما الشاميين الركنين يستلم ولم البيت من الحجر
أبسسي, حسسدثنا حسساتم: حسسدثنا أبسسي ابن قال العتيقة, ولهذا إبراهيم قواعد

عسسن رجل عن حجر بن هشام عن سفيان العدني, حدثنا عمر أبي ابن
العستيق} بسالبيت {وليطوفسوا الَِيسة هسذه نزلست قسال: لمسا عباس ابن

ه, وقسال من وسلم عليه الله صلى الله رسول طاف عسن قتسادة ورائأ
أول العتيق} قال: لنه بالبيت قوله: {وليطوفوا في البصري الحسن

أسسسلم, وعسسن بسسن زيسسد بسسن الرحمسسن عبسسد قال للناس, وكذا وضع بيت
زمسسان الغسسرق يوم أعتق لنه العتيق البيت سمي قال: إنما أنه عكرمة

جبسسار عليه يظهر لم لنه العتيق بالبيت سمي خصيف: إنما نوح, وقال
قسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسط.

أن الجبسسابرة مسسن مجاهسسد: أعتسسق عسسن وليسسث نجيسسح أبسسي ابسسن وقال  
عسسن حميسسد عسسن سلمة بن حماد قتادة. وقال قال عليه, وكذا يسلطوا
هلك, وقسسال إلِ بسوء أحد يرده لم مجاهد: لنه عن مسلم بن الحسن

سسسمي قسسال: إنمسسا الزبيسسر ابسسن عن الزهري عن معمر عن الرزاق عبد
الترمسسذي: حسسدثنا الجبسسابرة, وقسسال مسسن أعتقسسه اللسسه لن العتيق البيت
صسسالح, أخسسبرني بسسن اللسسه عبسسد واحد, حسسدثنا وغير إسماعيل بن محمد
عسسروة بسسن محمد عن شهاب ابن عن خالد بن الرحمن عبد عن الليث

وسسسلم: عليسسه اللسسه صلى الله رسول قال: قال الزبير بن الله عبد عن
ابسسن رواه جبسسار» وكسسذا عليسسه يظهسسر لم لنه العتيق البيت سمي «إنما
بسسه, وقسسال: صسسالح بن الله عبد عن النجاري سهل بن محمد عن جرير

ًا, وقال كان إن رواه غريسسب, ثسسم حسسسن حسسديث الترمذي: هسسذا صحيح
مرسسسسسسسسسلً. الزهسسسسسسسسري عسسسسسسسسن آخسسسسسسسسر وجسسسسسسسسه مسسسسسسسسن

ِلَك َذ ّظْم َوَمن **  َع ُقْرَماِت ُقْي ِه ُقْح ّل َو ال ُقْه ْيسسٌر َف ُقْه َخ َد ّلسس ِه ِعنسس ّبسس ّلسسْت َر ُقْأِح ُقْم َو ُقْكسس َل
ُقْم َعا ْن ّ ال َلَى َما ِإلِ ْت ُقْكْم ُقْي ْي َل ْا َع ُقْبو ِن َت َثاِن ِمَن الّرْجَس َفاْج ْو ْا ال ُقْبسو ِن َت ْوَل َواْج َقس
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ِر َء الّزو َفآَ َن ُقْح ِه *   ّل ْيَر ل ِكيَن َغ ِر ِه ُقْمْش ِرْك َوَمن ِب ِه ُقْيْش ّل ّنَما ِبال َأ َك ِمسسَن َخسسّر َف

ِء ُقْه الّسسسَمآَ ُقْفسس َط َتْخ ُقْر َف ْيسس ّط ْو ال ِوي َأ ْهسس ِه َت ُقْح ِبسس َكسساٍن ِفسسي الّريسس  َسسسِحيٍق َم
وما المناسك أداء في الطاعات من به أمرنا الذي تعالى: هذا يقول  

ه} أي حرمسات يعظسم {ومسن الجزيسل الثسواب مسن لفاعلها ومسن الل
ًا ارتكابهسسا ويكون معاصيه, ومحارمه يجتنب {فهسسو نفسسسه فسسي عظيمسس

جزيسسل, فكمسسا كسثير, وثسسواب خيسسر ذلسك على فله ربه} أي عند له خير
تلسسك علسسى جزيسسل, كسسذلك وأجسسر كسسثير ثسسواب الطاعسسات فعسسل علسسى

فسي مجاهسسد جريسج: قسال ابسسن المحظورات, قال واجتناب المحرمات
والحسسج مكسسة اللسسه} قسسال: الحرمسسة حرمسسات يعظسسم ومن قوله: {ذلك

زيسسد. ابسسن قسسال كلهسسا, وكسسذا معاصسسيه مسسن عنسسه الله نهى وما والعمرة
جميع لكم أحللنا عليكم} أي يتلى ما إلِ النعام لكم وقوله: {وأحلت  

حام. وقسسوله: ولِ وصيلة ولِ سائأبة ولِ بحيرة من الله جعل وما النعام
ومسا الخنزيسر ولحسم والسدم الميتة تحريم من عليكم} أي يتلى ما {إلِ
عسسن جريسسر, وحكسساه ابسسن ذلسسك الَِية, قسسال والمنخنقة به الله لغير أهل

الزور}من قول واجتنبوا الوثان من الرجس قتادة. وقوله: {فاجتنبوا
الوثسسان, وقسسرن هسسو السسذي الرجسسس اجتنبسسوا , أي الجنسسس لبيسسان ههنا

مسسا الفسسواحش ربسسي حرم إنما الزور, كقوله: {قل بقول بالله الشرك
مسسالم بسسالله تشركوا وأن الحق بغير والبغي والثم بطن وما منها ظهر
ًا به ينزل شسهادة تعلمسون} ومنسسه لِ مسا اللسه علسى تقولوا وأن سلطان

عليسسه اللسسه صلى الله رسول أن بكرة أبي عن الصحيحين الزور. وفي
قسسال: لله رسول يا ؟» قلنا: بلى الكبائأر بأكبر أنبئكم قال: «ألِ وسلم

ًا وكسسان سسس الوالسسدين وعقوق بالله «الشراك ألِ سسس فقسسال فجلسسس متكئسس
قلنسسا: ليتسسه حسستى يكررهسسا زال السسزور». فمسسا وشهادة الزور. ألِ وقول

سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسكت.
سسسفيان الفزاري, أنبأنا معاوية بن مروان أحمد: حدثنا المام وقال  
اللسسه رسول قال: قام خريم بن أيمن عن فضالة بن فاتك عن زياد بن

ًا, فقال: «يسسا وسلم عليه الله صلى شسسهادة عسسدلت النسساس أيهسسا خطيب
ًا الزور ًا, ثسسم إشراك الوثسسان مسسن الرجسسس {فسساجتنبوا قسسرأ بالله» ثلثسس

عسسن منيسسع بسسن أحمسسد عسسن الترمسسذي رواه الزور} وهكذا قول واجتنبوا
سسسفيان حسسديث مسسن نعرفسسه إنما قال: غريب به, ثم معاوية بن مروان

بسسن ليمسسن نعسسرف ولِ الحديث هذا رواية في عنه اختلف زياد, وقد بن
ًا خريم أحمسسد المسسام وسسسلم, وقسسال عليسسه اللسسه صلى النبي من سماع

ًا: حدثنا عسن أبيسسه عسسن العصسسفري سسفيان عبيسد, حسسدثنا بن محمد أيض
قسسال: صسسلى السسسدي فاتسسك بسسن خريم عن السدي النعمان بن حبيب
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لم عليه الله صلى الله رسول ًا قسام انصسرف الصسبح, فلمسا وس قائأمس

الَِية هذه تل وجل» ثم عز بالله الشراك الزور شهادة فقال: «عدلت
غيسسر للسسه حنفسساء السسزور قسسول واجتنبسسوا الوثسسان من الرجس {فاجتنبوا
عسسن النجسسود أبسسي بسسن عاصسسم عسسن الثوري سفيان به} وقال مشركين

الشسسراك الزور شهادة قال: تعدل أنه مسعود ابن عن ربيعة بن وائأل
الَِيسسسسسسسسسسسسسة. هسسسسسسسسسسسسسذه قسسسسسسسسسسسسسرأ بسسسسسسسسسسسسسالله, ثسسسسسسسسسسسسسم

الباطسسل عسسن منحرفين الدين له مخلصين لله} أي وقوله: {حنفاء  
ًا للمشسسرك ضرب به} ثم مشركين قال: {غير الحق, ولهذا إلى قصد
ً بسسالله يشسسرك الهدى, فقال: {ومسسن عن وبعده وهلكه ضلله في مثل

تقطعه الطير} أي {فتخطفه منها سقط السماء} أي من خر فكأنما
بعيسسد سسسحيق} أي مكسسان فسسي الريسسح بسسه تهوي {أو الهواء في الطيور
توفته إذا الكافر البراء: إن حديث في جاء فيه, ولهذا هوى لمن مهلك

السماء أبواب له تفتح السماء, فل إلى بروحه وصعدوا الموت ملئأكة
ه تطسرح بل ًا روح تقسدم الَِيسة, وقسد هسذه قسرأ هنساك, ثسم مسن طرحس

ضسسرب وطرقسسه. وقسسد وألفسساظه بحروفسسه إبراهيسسم سورة في الحديث
ً للمشركين تعالى أنسسدعو قوله: {قل النعام. وهو سورة في آخر مثل

اللسسه هدانا إذ بعد أعقابنا على ونرد يضرنا ولِ ينفعنا لِ ما الله دون من
إلسسى يسسدعونه أصحاب له حيران الرض في الشياطين استهوته كالذي

الهسسسسدى} الَِيسسسسة. هسسسسو اللسسسسه هسسسسدى إن قسسسسل ائأتنسسسسا الهسسسسدى

ِلَك َذ ّظْم َوَمن **  َع ِئأَر ُقْي َعا ِه َش ّل َها ال ّن ِإ َوى ِمن َف ْق ُقْلسسوِب َت ُقْق ْل ُقْكسسْم ا َل َهسسا *   ِفي
ُقْع ِف َنسسسا َلسسسَى َم َهسسسآَ ُقْثسسسّم ّمَسسسسّمى َأَجسسسٍل ِإ ّل َلسسسَى َمِح ْيسسسِت ِإ َب ْل ِتيسسسِق ا َع ْل  ا

مسسن {فإنهسسا أوامره الله} أي شعائأر يعظم {ومن هذا تعالى يقول  
عسسن الحكم قال والبدن, كما الهدايا تعظيم ذلك القلوب} ومن تقوى

ابسسن واستحسانها. وقسسال استسمانها عباس: تعظيمها ابن عن مقسم
أبسسي ابسن عن غياث بن حفص الشج, حدثنا سعيد أبو حاتم: حدثنا أبي

يعظسسم ومن {ذلك عباس ابن عن مجاهد نجيح, عن أبي ابن عن ليلى
أبسسو والِستعظام. وقسسال والِستحسان الله} قال: الِستسمان شعائأر
المسسسلمون بالمدينسسة, وكسسان الضسسحية نسسسمن سسسهل: كنسسا بسسن أمامة

ه رسسول أن هريرة أبي البخاري, وعن يسمنون, رواه اللسه صسلى الل
سسسوداوين» رواه دم مسسن الله إلى أحب عفراء قال: «دم وسلم عليه
ًا البيضسساء هسسي ماجه, قالوا: والعفسسراء وابن أحمد بناصسسع, ليسسس بياضسس

ًا يجزىء غيرها, وغيرها من أفضل فالبيضاء صسسحيح فسسي ثبسست لما أيض
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ضسسحى وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول أن أنسسس عسسن البخسساري
اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول أن سعيد أبي أقرنين, وعن أملحين بكبشين

فسسي سسسواد, وينظسسر فسسي كحيل, يأكسسل أقرن بكبش ضحى وسلم عليه
أي سسس الترمسسذي وصسسححه السسسنن أهل سواد, رواه في سواد, ويمشي

المسسسسسسسساكن. هسسسسسسسسذه فسسسسسسسسي سسسسسسسسسوداء نكتسسسسسسسسة فيسسسسسسسسه
عليسه اللسه صسلى الله رسول أن رافع أبي عن ماجه ابن سنن وفي  

موجسسوءين, أملحيسسن أقرنيسسن سسسمينين عظيمين بكبشين ضحى وسلم
اللسسه صلى الله رسول جابر: ضحى عن ماجه وابن داود أبو روى وكذا
الخصسسيان, موجوءين. قيسسل: همسسا أملحين أقرنين بكبشين وسلم عليه
علسسي أعلسسم. وعسسن يقطعهمسسا, واللسسه ولسسم خصياهما رض اللذان وقيل
أن وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول قسسال: أمرنسسا عنه الله رضي

شسسرقاء ولِ مدابرة ولِ بمقابلة نضحي لِ والذن, وأن العين نستشرف
عنسسه, ولهسسم الترمسسذي السسسنن, وصسسححه وأهسسل أحمد خرقاء, رواه ولِ

بأعضسسب نضسسحي أن وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول قال: نهى
فأكثر, وقال النصف المسيب: العضب بن سعيد والذن, وقال القرن
العضسسب قصسسماء, فأمسسا فهسسي العلى قرنها كسر اللغة: إن أهل بعض
أن الشسسافعي بعضسسها. وعنسسد قطسسع الذن السفل, وعضسسب كسر فهو

الضسسحية تجزىسسء أحمسسد: لِ تكسسره. وقسسال لكسسن مجزئأة بذلك الضحية
يسسسيل الدم كان مالك: إن الحديث. وقال لهذا والذن القرن بأعضب
أعلسسسسسم. أجسسسسسزأ, واللسسسسسه وإلِ يجزىسسسسسء لسسسسسم القسسسسسرن مسسسسسن

مسسؤخر مسسن أذنهسسا, والمسسدابرة مقسسدم قطع التي فهي المقابلة وأما  
الشسسافعي, وأمسسا طسسولًِ, قسساله أذنهسسا قطعت التي هي أذنها, والشرقاء

ًا أذنهسسا السسسمة خرقسست التي فهي الخرقاء ًا, واللسسه خرقسس أعلسسم. مسسدور
وسسلم: «أربسع عليسه اللسه صسلى اللسه رسسول قسسال: قسسال البراء وعن

مرضسسها, السسبين عورها, والمريضة البين الضاحي: العوراء في لِتجوز
َعهسسا, والكسسسيرة البين والعرجاء وأهسسل أحمسسد لِتنقسسى» رواه السستي َظل

لضسسعفها اللحسسم تنقسسص العيسسوب الترمسسذي, وهسسذه السسسنن, وصسسححه
المرعسسى, إلسسى يسسسبقونها الشسساء لن الرعسسي اسسستكمال عسسن وعجزها

هسسو الئأمة, كمسسا من وغيره الشافعي عند بها التضحية تجزيء لِ فلهذا
ًا المريضسسة فسسي الشافعي قول الحديث, واختلف ظاهر ًا مرضسس يسسسير
اللسسه رسول أن السلمي عبد بن عتبة عن داود أبو قولين, وروى على
والبخقسساء والمستأصسسلة المصسسفرة عسسن نهسسى وسسسلم عليسسه اللسسه صلى

المستأصسسلة الهزيلسسة, وقيسسل قيسسل والكسسسراء, فالمصسسفرة والمشيعة
العسسسوراء, هسسسي القسسسرن, والبخقسسساء مكسسسسورة الذن, والمستأصسسسلة
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لضسسعفها, تتبسسع ولِ الغنسسم خلسسف تشسسيع تسسزال لِ السستي هسسي والمشسسيعة
إن الجسسزاء, فأمسسا مسسن مانعسسة كلهسسا العيوب العرجاء, فهذه والكسراء

ًا الشافعي عند يضر لِ فإنه الضحية تعيين بعد العيب طرأ لبسسي خلفسس
ًا قسسال: اشسستريت سسسعيد أبسسي عسسن أحمد المام روى حنيفة, وقد كبشسس

عليسسه اللسسه صسسلى النسسبي الليسسة, فسسسألت فأخذ الذئأب به, فعدا أضحي
اللسسه صلى النبي أمرنا الحديث في جاء به» ولهذا فقال: «ضح وسلم
أو الهديسسة تكسسون أن والذن, أي العيسسن نستشسسرف أن وسسسلم عليسسه

عبد عن داود وأبو أحمد المام رواه ثمينة, كما حسنة سمينة الضحية
ًا عمر قال: أهدى عمر بن الله دينسسار, فسسأتى ثلثمائأسسة بهسسا فأعطي نجيب

ًا أهسسديت إنسسي اللسسه رسسسول فقال: يا وسلم عليه الله صلى النبي نجيبسس
ًا بثمنهسا وأشستري دينسار, أفأبيعهسا ثلثمائأسة بها فأعطيت قسال: لِ ؟ بسدن
اللسسه. شسسعائأر من البدن عباس ابن عن الضحاك إياها» وقال «انحرها

والرمسي والجمسسار ومزدلفسسة موسسى: الوقسسوف أبسسي بسن محمسسد وقال
الشسسعائأر عمسسر: أعظسسم ابسسن اللسسه. وقسسال شسسعائأر مسسن والبدن والحلق

السسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسبيت.
وصوفها لبنها من منافع البدن في لكم منافع» أي فيها وقوله: «لكم  

ابسسن عسسن مقسسسم مسسسمى. قسسال أجل إلى وركوبها وأشعارها وأوبارها
لسسم مسسسمى} قسسال: مسسا أجسسل إلسسى منافع فيها قوله: {لكم في عباس
ًا. وقسسال تسسسم أجسسل إلسسى منسسافع فيهسسا قسسوله: {لكسسم فسسي مجاهسسد بسسدن

ًا أو بدنة سميت والولد, فإذا واللبن مسمى} قال: الركوب ذهب هدي
الخراسسساني وعطسساء وقتسسادة والضسسحاك عطسساء قسسال كلسسه, وكسسذا ذلسسك

ًا كسسانت وإن بها ينتفع أن له آخرون: بل وغيرهم. وقال احتسساج إذا هسسدي
اللسسه صلى الله رسول أن أنس عن الصحيحين في ثبت ذلك, كما إلى

ً رأى وسلم عليه بدنة. قسسال «اركبها» قال: إنها قال بدنة يسوق رجل
جسسابر عسسن لمسسسلم روايسسة الثالثة. وفسسي أو الثانية ويحك» في «اركبها

إذا بالمعروف قال: «اركبها أنه وسلم عليه الله صلى الله رسول عن
عسن العمسى ثسابت أبسي عسن زهيسر عسن شسعبة إليهسا» وقسال ألجئست
ً رأى أنه علي عن بن المغيرة فقسسال: لِ ولسسدها ومعها بدنة يسوق رجل
فاذبحهسسا النحسسر يسسوم كان ولدها, فإذا عن فضل ما إلِ لبنها من تشرب

وولسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسدها.
إلى وانتهاؤه الهدي محل العتيق} أي البيت إلى محلها وقوله: {ثم  

ًا قال الكعبة, كما العتيق, وهو البيت الكعبة} وقال: بالغ تعالى: {هدي
ًا {والهدي السسبيت معنسسى على الكلم تقدم محله} وقد يبلغ أن معكوف

ًا, ولله العتيق ابسسن قسسال: كسسان عطاء عن جريج ابن الحمد. وقال قريب
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تعسسالى: {ثسسم اللسسه حسسل, قسسال فقد بالبيت طاف من يقول: كل عباس

العسسسسسسسسسسسسسسستيق}. السسسسسسسسسسسسسسسبيت إلسسسسسسسسسسسسسسسى محلهسسسسسسسسسسسسسسسا

ُقْكّل ِل َو ٍة **  َنا ُقْأّم ْل َع ًا َج ْا َمنَسك ُقْرو ُقْك ْذ َي ِه اْسسسَم ّل ّلسس َلسسَى ال ُقْهسسْم َمسسا َع َق ّمسسن َرَز
ِة ِهيَم ِم َب َعا ْن ُقْكْم ال ُقْه َلـ ِإ َلـٌه َف ٌد ِإ ُقْه َواِح َل ْا َف ُقْمو ِل ِر َأْس َبّش ِتيَن َو ِب ُقْمْخ ْل ِذيَن ا ّل *  ا

َذا ِكَر ِإ ُقْه ُقْذ ّل َلْت ال ُقْهْم َوِج ُقْب ُقْلسسو ِريَن ُقْق ِب َلسسَى َوالّصسسا ُقْهْم َمسسآَ َع َب ِقيِمسسي َأَصسسا ُقْم ْل َوا
ِة َ ُقْهْم َوِمّمسسسسسسسسسسسسسا الّصسسسسسسسسسسسسسل َنسسسسسسسسسسسسسا ْق ُقْقسسسسسسسسسسسسسوَن َرَز  ُقْينِف

اللسسه اسم على الدماء وإراقة المناسك ذبح يزل لم أنه تعالى يخبر  
ًا عبسساس ابسسن عسسن طلحسسة أبسسي ابسسن الملسسل. وقسسال جميسسع في مشروع
ًا. وقال جعلنا أمة {ولكل ًا} قال: عيد ًا. وقال منسك زيسسد عكرمة: ذبح

ًا} إنهسسا جعلنا أمة قوله: {ولكل في أسلم بن يجعسسل مكسسة, لسسم منسك
ًا قط لمة الله مسسا علسسى اللسسه اسسسم غيرهسسا. وقسسوله: {ليسسذكروا منسك

قسسال: أنسسس عسسن الصسسحيحين فسسي ثبت النعام} كما بهيمة من رزقهم
ه رسسول أتى لم عليسه اللسه صسلى الل أقرنيسن, أملحيسن بكبشسين وس

بسسن أحمسسد المسسام صسسفاحهما. وقسسال علسسى رجلسسه ووضسسع وكبر فسمى
اللسسه عائأسسذ عسسن مسسسكين بسسن سلم هارون, أنبأنا بن يزيد حنبل: حدثنا
أرقسسم بسسن زيسسد عسسن سسس الحارث بن نفيع وهو س داود أبي عن المجاشعي
قسسال: «سسسنة ؟ الضسساحي هسسذه مسسا اللسسه رسول قالوا: يا أو قال: قلت

قسسال حسسسنة شسسعرة قسسال: «بكسسل ؟ منهسسا لنا إبراهيم» قالوا: ما أبيكم
أبسسو المام حسنة» وأخرجه الصوف من شعرة «بكل قال ؟ فالصوف

بسسن سسسلم حسسديث مسسن سسسننه فسسي مسساجه بسسن يزيسسد بن محمد الله عبد
بسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه. مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسكين

وإن واحسسد معبسسودكم أسسسلموا} أي فلسسه واحسسد إله وقوله: {فإلهكم  
ًا, فالجميع بعضها ونسخ النبياء شرائأع تنوعت عبسسادة إلى يدعون بعض

نسسوحي إلِ رسسسول مسسن قبلسسك مسسن أرسلنا {وما له شريك لِ وحده الله
أخلصسسوا أسلموا} أي قال: {فله فاعبدون} ولهذا أنا إلِ إله لِ أنه إليه

مجاهسسد: المخبسستين} قسسال {وبشسسر وطسساعته لحكمسسه واستسسسلموا
السسسدي: وقتسسادة: المتواضسسعين. وقسسال الضسسحاك المطمئنيسسن. وقسسال

وإذا يظلمسسون لِ السسذين أوس: المخبسستين بسسن عمسسرو السسوجلين. وقسسال
المخبتين} قال: المطمئنين {وبشر الثوري ينتصروا. وقال لم ظلموا

بعسده بمسا يفسسر بمسا له, وأحسسن المستسلمين الله بقضاء الراضين
قلوبهم منه خافت قلوبهم} أي وجلت الله ذكر إذا قوله: {الذين وهو

الحسسسن المصسسائأب. قسسال مسسن أصسسابهم} أي مسسا علسسى {والصسسابرين
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الجمهسسور الصلة} قرأ {والمقيمي لنهلكن أو لنصبرن البصري: والله

ًا العشرة وبقية السبعة بالضافة {والمقيمسسن السسسميفع ابن وقرأ أيض
الصسسلة} وإنمسسا {والمقيمسسي البصسسري الحسن وعن الصلة} بالنصب

ًا, ولو ههنا النون حذفت الصسسلة خفسسض لسسوجب للضافة حذفت تخفيف
فيمسسا اللسسه حسسق المسسؤدين التخفيسسف, فنصسسبت, أي سسسبيل علسسى ولكن
وينفقسسون ينفقون} أي رزقناهم {ومما فرائأضه أداء من عليهم أوجب

وفقرائأهسم وأرقسائأهم أهليهسم علسى السرزق طيسب مسن اللسه آتساهم مسا
اللسسه, حسسدود علسسى محسسافظتهم مع الخلق إلى ومحاويجهم, ويحسنون

تقدم كما كله هذا من بالعكس المنافقين, فإنهم صفات بخلف وهذه
بسسسسسسسسسسسسسسسراءة. سسسسسسسسسسسسسسسسورة فسسسسسسسسسسسسسسسي تفسسسسسسسسسسسسسسسسيره

ْدَن ُقْب ْل َوا َها **  َنا ْل َع ُقْكْم َج ِر ّمن َل ِئأ َعا ِه َش ّل ُقْكْم ال َهسسا َل ْيسسٌر ِفي ْا َخ ُقْرو ُقْك ْذ اْسسسَم َفسسا
ِه ّل َها ال ْي َل َوآّف َع َذا َصسس ِإ َبسسْت َفسس َهسسا َوَج ُقْب ُقْنو ْا ُقْج ُقْلسسو ُقْك َهسسا َف ْن ْا ِم ُقْمسسو ِع ْط َأ َع َو ِن ْلَقسسا ا

َتسسسسسسّر ْع ُقْم ْل ِلَك َوا َذ َها َكسسسسسس َنا ُقْكسسسسسسْم َسسسسسسسّخْر ُقْكسسسسسسْم َل ّل َع ُقْروَن َل ُقْك  َتْشسسسسسس

ًا تعالى يقول    من وجعلها البدن من لهم خلق فيما عباده على ممتن
مسسا أفضسسل هسسي الحسسرام, بسسل بيتسسه إلسسى تهدى جعلها أنه شعائأره, وهو

ولِ الحرام الشهر ولِ الله شعائأر تحلوا تعالى: {لِ قال إليه, كما يهدى
جريسسج, قسسال ابن الحرام} الَِية, قال البيت آمين ولِ القلئأد ولِ الهدي
البقسسرة اللسسه} قسسال شعائأر من لكم جعلناها قوله: {والبدن في عطاء

والحسسسن المسسسيب بسسن وسسسعيد عمسسر ابسسن عسسن روي والبعيسسر, وكسسذا
إطلق {قلسست} أمسسا البسسل مسسن البسسدن مجاهسسد: وإنمسسا البصري, وقال

على البدنة إطلق صحة في عليه, واختلفوا فمتفق البعير على البدنة
ًا ذلسسك عليهسسا يطلسسق أنه قولين, أصحهما على البقرة صسسح كمسسا شسسرع

والبقرة سبعة عن البدنة تجزىء أنه على العلماء جمهور الحديث, ثم
الله عبد بن جابر رواية من مسلم عند الحديث به ثبت سبعة, كما عن

فسسي نشسسترك أن وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول قسسال: أمرنسسا
بسسن إسسسحاق سسسبعة. وقسسال عسسن سسسبعة, والبقسسرة عن البدنة الضاحي

بسسه ورد عشسسرة, وقسسد عسسن والبعيسسر البقسسرة تجزىء وغيره: بل راهويه
أعلسسم. وغيرهما, فسسالله النسائأي وسنن أحمد المام مسند في حديث

سسسليمان الَِخرة, وعن الدار في ثواب خير} أي فيها وقوله: {لكم  
رسسسول أن عائأشسسة عسسن أبيه عن عروة بن هشام عن الكعبي يزيد بن

ً النحسسر يسسوم آدم ابسسن عمسسل قال: «ما وسلم عليه الله صلى الله عمل
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بقرونهسسا القيامسسة يسسوم لتسسأتي دم. وإنهسسا إهسسراق مسسن اللسسه إلسسى أحسسب

علسسى يقسسع أن قبل بمكان الله من ليقع الدم وأشعارها, وإن وأظلفها
ًا» رواه بها الرض, فطيبوا وحسسسنه, وقسسال والترمسسذي ماجه ابن نفس

لسسه: البسسدن, فقيسسل ويسسسوق يسسستدين حسسازم أبسسو الثوري: كسسان سفيان
لكسسم: {لكسسم يقسسول اللسسه سمعت فقال: إني ؟ البدن وتسوق تستدين

وسسسلم: عليه الله صلى الله رسول عباس: قال ابن خير}. وعن فيها
عيسسد» رواه يسسوم فسسي نحيسسرة مسسن أفضل شيء في الورق أنفقت «ما

خيسر} قسال: أجسر فيهسا مجاهسد: {لكسم سسننه. وقسال في الدارقطني
إليهسسا. احتسساج إذا ويحلبهسسا النخعسسي: يركبهسسا إبراهيسسم ومنسسافع, وقسسال

عبسسد بسسن المطلب صواف} وعن عليها الله اسم وقوله: {فاذكروا  
ه عبسد بن جابر عن حنطب بن الله ليت الل اللسه رسسول مسع قسال: ص

فسسذبحه, بكبش أتى انصرف الضحى, فلما عيد وسلم عليه الله صلى
مسسن يضسسح لسسم وعمسسن عنسسي هسسذا أكبر, اللهم والله الله فقال: «باسم

عسسن إسسسحاق بسسن محمسسد وقال والترمذي داود وأبو أحمد أمتي» رواه
اللسسه رسسسول قال: ضسسّحى جابر عن عباس ابن عن حبيب أبي بن يزيد

وجههمسسا: حيسسن عيسسد, فقسسال يسسوم فسسي بكبشسسين وسلم عليه الله صلى
ًا والرض السموات فطر للذي وجهي «وجهت ًا حنيفسس أنسسا ومسسا مسسسلم

العالمين رب لله ومماتي ومحياي ونسكي صلتي المشركين, إن من
عسسن ولسسك منسسك المسلمين, اللهم أول وأنا أمرت له, وبذلك شريك لِ

ّبر الله سمى وأمته» ثم محمد عسسن الحسسسين بسسن علي وذبح. وعن وك
اشسسترى ضحى إذا كان وسلم عليه الله صلى الله رسول أن رافع أبي

النسساس, أتسسي وخطسسب صسسلى فسسإذا أملحيسسن أقرنيسسن سسسمينين كبشسسين
يقسسول: بالمديسسة, ثسسم بنفسسسه مصسسله, فسسذبحه فسسي قسسائأم وهو بأحدهما
ك شسهد جميعهسا: مسن أمستي عسن هسذا «اللهم لسي وشسهد بالتوحيسد ل

وآل محمد عن «هذا يقول بنفسه, ثم فيذبحه بالَِخر يؤتى بالبلغ» ثم
ًا محمد» فيطعمهما منهمسسا, رواه وأهلسسه هسسو ويأكسسل للمسسساكين جميع

مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساجه. وابسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسن أحمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسد
قوله: {فسساذكروا في عباس ابن عن ظبيان أبي عن العمش وقال  

ًا عليها الله اسم يسسدها قسسوائأم, معقولسسة ثلث على صواف} قال: قيام
ولسسك, منسسك الله, اللهم إلِ إله لِ أكبر والله الله اليسرى, يقول: باسم

عباس ابن عن والعوفي طلحة أبي بن وعلي مجاهد عن روي وكذلك
على قامت اليسرى رجلها عقلت مجاهد: إذا عن ليث هذا. وقال نحو

رجسسل الضسسحاك: تعقسسل نحسسوه. وقسسال عنسسه نجيح أبي ابن ثلث, وروى
علسسى أتى أنه عمر ابن عن الصحيحين ثلث. وفي على فتكون واحدة
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ًا فقال: ابعثها ينحرها وهو بدنته أناخ قد رجل أبسسي مقيسدة, سسسنة قيامس

اللسسه صسسلى اللسسه رسول أن جابر وسلم, وعن عليه الله صلى القاسم
على قائأمة اليسرى معقولة البدن ينحرون كانوا وأصحابه وسلم عليه

بن عطاء لهيعة: حدثني ابن داود. وقال أبو قوائأمها, رواه من بقي ما
مسسن الملسسك: قسسف عبسسد بسسن لسسسليمان قال الله عبد بن سالم أن دينار
جسسابر عسسن مسسسلم صسسحيح اليسر. وفي شقها من وانحر اليمن شقها

عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول فيسسه: فنحسسر قال الوداع حجة صفة في
ًا بيسسده وسسسلم يسسده. فسسي بحربسسة يطعنهسسا جعسسل بدنسسة وسسستين ثلثسس

ابسسن حسسرف قسسال: فسسي قتسسادة عسسن معمر الرزاق: أخبرنا عبد وقال  
ًا. وقال معقلة {صوافن} أي مسعود منصور عن الثوري سفيان قيام

قسسال صسسواف قرأها قال: معقولة, ومن صوافن قرأها من مجاهد عن
اللسسه اسم {فاذكروا وغيرهما والحسن طاوس يديها, وقال بين تصف
ة صسوافي} يعنسي عليها ه خالص عسن مالسك رواه وجسل, وكسذا عسز لل

كشسسرك شرك فيها ليس زيد: صوافي بن الرحمن عبد الزهري. وقال
.لصسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسنامهم الجاهليسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة

مجاهد: يعنسسي عن نجيح أبي ابن جنوبها} قال وجبت وقوله: {فإذا  
بسسن مقاتسسل قال عباس, وكذا ابن عن رواية الرض, وهو إلى سقطت

نحسسرت. يعنسسي جنوبهسسا وجبت عباس: فإذا ابن عن العوفي وقال حيان
مسساتت, جنوبها, يعنسسي وجبت أسلم: فإذ بن زيد بن الرحمن عبد وقال
مسسن الكسسل يجسسوز لِ ومجاهسسد, فسإنه عبسساس ابسسن مسسراد هو القول وهذا

حسسديث فسسي جسساء حركتهسسا. وقسسد وتسسبرد تمسسوت حسستى نحسسرت إذا البدنة
جسسامعه فسسي الثسسوري رواه تزهق» وقد أن النفوس تعجلوا «لِ مرفوع

بسسن عمسسر الحنفي, عسسن قرافصة عن كثير أبي بن يحيى عن أيوب عن
صسسحيح فسسي أوس بسسن شسسداد حسسديث ذلسسك, ويؤيسسده قسسال أنه الخطاب

فأحسسسنوا قتلتسسم فسسإذا شسسيء كسسل على الحسان كتب الله «إن مسلم
شسسفرته, وليسسرح أحسسدكم الذبحسسة, وليحسسد فأحسنوا ذبحتم القتلة, وإذا

عليسسه اللسسه صلى الله رسول قال: قال الليثي واقد أبي ذبيحته» وعن
وأبسسو أحمسسد ميتسسة» رواه فهسسو حيسسة وهي البهيمة من قطع وسلم: «ما

.وصسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسححه والترمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسذي داود
السسلف: بعسض والمعتر} قال القانع وأطعموا منها وقوله: {فكلوا  

ذلسسك, وقسسال مالسسك: يسسستحب إباحسسة. وقسسال منها} أمر قوله: {فكلوا
بالقسسانع المسسراد فسسي الشافعية. واختلفوا لبعض وجه غيره: يجب, وهو

أعطيتسسه بما المستغني عباس: القانع ابن عن العوفي والمعتر, فقال
اللحسسم من تعطيه أن بك ويلم لك يتعرض الذي بيته, والمعتر في وهو
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بسسن علي القرظي. وقال كعب بن ومحمد مجاهد قال يسأل, وكذا ولِ

السسسائأل, وهسسذا المتعفسسف, والمعسستر عباس: القانع ابن عن طلحة أبي
عبسساس ابن عنه. وقال رواية في ومجاهد النخعي وإبراهيم قتادة قول

بسسن ومقاتسسل البصسسري والحسسسن الكلسسبي وابن أسلم بن وزيد وعكرمة
ويسسسألك, والمعسستر إليسسك يقنسسع السسذي هو أنس: القانع بن ومالك حيان
بسسن سسسعيد الحسن. وقسسال لفظ يسألك, وهذا ولِ يتضرع يعتريك الذي

الشسسماخ: قسسول سسسمعت السسسائأل, قسسال: أمسسا هسسو جسسبير: القسسانع
القنسسسسوع مسسسسن أعسسسسف فيغنىمفسسسساقره يصسسسسلحه المسسسسرء لمسسسسال

أسسلم: القسسانع بسسن زيد. وقال ابن قال السؤال, وبه من قال: يغنى  
يسسزور, وهسسو الذي والضعيف الصديق يطوف, والمعتر الذي المسكين

ًا. وعن زيد بن الله عبد ابنه عن رواية ًا: القسسانع مجاهد أيض جسسارك أيض
النسساس, مسسن يعتريسسك السسذي بيتك, والمعتر يدخل ما يبصر الذي الغني

أو غنسسي من بالبدن يعتر الذي هو الطامع, والمعتر هو القانع وعنه: أن
جريسسر ابسسن مكسسة, واختسسار أهل نحوه, وعنه: القانع عكرمة فقير, وعن

للسسسؤال, والمعسستر رفعهسسا إذا بيده أقنع من السائأل, لنه هو القانع أن
الَِيسسة بهسسذه احتسسج اللحسسم. وقسسد لكسسل يتعسسرض السسذي وهو الِعتراء من

أجسسزاء: ثلثسسة تجسسزأ الضسسحية أن إلسسى العلمسساء مسسن ذهب من الكريمة
علسسى بسسه يتصسسدق لصسسحابه, وثلسسث يهسسديه يأكله, وثلث لصاحبها فثلث

والمعسستر}. القسسانع وأطعمسسوا منهسسا قسسال: {فكلسسوا تعالى الفقراء, لنه
قسسال وسسسلم عليسسه اللسسه صلى الله رسول أن الصحيح الحديث وفي  

ثلث, فسسوق الضسساحي لحسسوم ادخسسار عسسن نهيتكسسم كنسست للناس: «إنسسي
وتصسسدقوا». وادخسسروا «فكلوا رواية لكم». وفي بدا ما وادخروا فكلوا
المضحي الثاني: أن وتصدقوا». والقول وأطعموا «فكلوا رواية وفي
المتقدمسسة: {فكلسسوا الَِيسسة فسسي بالنصف, لقسسوله ويتصدق النصف يأكل
وادخسروا الحسديث: فكلسوا فسسي الفقير} ولقوله البائأس وأطعموا منها

ًا, وبه يضمن الكل, فقيل: لِ أكل وتصدقوا» فإن سسسريج ابن قال شيئ
قيمتهسسا. وقيسسل أو بمثلهسسا كلهسسا بعضسسهم: يضسسمنها الشافعية. وقال من

مسسن المشسسهور منهسسا, وهسسو جزء أدنى ثلثها. وقيل وقيل نصفها يضمن
النعمان بن قتادة عن أحمد مسند ففي الجلود الشافعي. وأما مذهب

ولِ بجلودهسسا وتصسسدقوا, واسسستمتعوا «فكلسسوا الضسساحي حسسديث فسسي
قسسال: يقاسسسم مسسن بيعها, ومنهم في رخص من العلماء تبيعوها» ومن

أعلسسسسسسسسسسسسسسسم. ثمنهسسسسسسسسسسسسسسسا, واللسسسسسسسسسسسسسسسه الفقسسسسسسسسسسسسسسسراء
عليه الله صلى الله رسول قال: قال عازب بن البراء مسألة) عن(  

فننحسسر, نرجسسع نصلي, ثم أن هذا يومنا في به نبدأ ما أول وسلم: «إن
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لحسسم هو فإنما الصلة قبل ذبح سنتنا, ومن أصاب فقد ذلك فعل فمن
قسسال شسسيء» أخرجسساه, فلهسسذا فسسي النسسك مسسن هسسو ليس لهله قدمه

طلعت إذا الضاحي ذبح وقت أول العلماء: إن من وجماعة الشافعي
أحمسسد: والخطبسستين, زاد العيسسد صسسلة قسسدر ومضى النحر يوم الشمس

تسسذبحوا لِ مسسسلم: وأن صسسحيح فسسي جسساء لما ذلك بعد المام يذبح وأن
القسرى مسن السسواد أهسل حنيفسة: أمسا أبسو المسام. وقسال يذبسح حستى

عنسسده تشرع عيد صلة لِ إذ الفجر طلوع بعد يذبحوا أن فلهم ونحوهم
أعلم. ثسسم المام, والله يصلي حتى يذبحوا فل المصار أهل لهم. وأما

لهسسل النحسسر وحسسده. وقيسسل: يسسوم النحسسر يسسوم إلِ بالذبح يشرع قيل: لِ
وأيسسام النحسسر فيسسوم القرى اهل عندهم, وأما الضاحي لتيسر المصار

بعسسده ويسسوم النحر جبير. وقيل: يوم بن سعيد قال بعده, وبه التشريق
النحسسر أحمد. وقيل: يوم المام قال بعده, وبه للجميع, وقيل: ويومان

مطعسسم بن جبير لحديث الشافعي قال بعده, وبه التشريق أيام وثلثة
ذبسسح» كلها التشريق قال: «أيام وسلم عليه الله صلى الله رسول أن

ذي آخسسر إلسسى يمتسسد الذبسسح وقسست حبسسان. وقيسسل: إن وابسسن أحمسسد رواه
الرحمسسن, وهسسو عبسسد بسسن سسسلمة وأبو النخعي إبراهيم قال الحجة, وبه

تشسسكرون} يقسسول لعلكسسم لكسسم سخرناها غريب. وقوله: {كذلك قول
منقادة لكم, وجعلناها ذللناها لكم} أي {سخرناها هذا أجل من تعالى

ذبحتسسم, شسسئتم حلبتسسم, وإن شسسئتم ركبتم, وإن شئتم خاضعة, إن لكم
ًا أيسسدينا علمسست ممسسا لهسسم خلقنسسا أنا يروا لم تعالى: {أو قال كما أنعامسس
الَِيسسة هسسذه فسسي يشسسكرون} وقسسال أفل سسس قسسوله إلى س مالكون لها فهم

تشسسسسسكرون}. لعلكسسسسسم لكسسسسسم سسسسسسخرناها الكريمسسسسسة: {كسسسسسذلك

َلن َناَل **  ّلَه َي َها ال ُقْم ُقْحو َ ُقْل َها َولِ ُقْؤ ِكن ِدَمآَ َلـ ُقْه َو ُقْل َنسسا َى َي َو ْقسس ّت ُقْكسسْم ال ِلَك ِمن َذ َكسس
َها ُقْكسسْم َسسسّخَر ْا َل ُقْرو ّبسس َك ُقْت ّلسسَه ِل َلسسَى ال ُقْكْم َمسسا َع َدا ِر َهسس َبّشسس ِنيَن َو ُقْمْحِسسس ْل  ا

عند لتذكروه والضحايا الهدايا هذه نحر لكم شرع تعالى: إنما يقول   
دمائأهسسا, فسسإنه ولِ لحومها من شيء يناله لِ الرزاق الخالق ذبحها, فإنه

لَِلهتهسسم ذبحوها إذا جاهليتهم في كانوا وقد سواه عما الغني هو تعالى
دمائأهسسا, فقسسال مسسن عليهسسا قرابينهم, ونضسسحوا لحوم من عليها وضعوا

حاتم: حدثنا أبي ابن دماؤها}. وقال ولِ لحومها الله ينال تعالى: {لن
بسسن إبراهيسسم حمسساد, حسسدثنا أبسسي بسسن محمسسد الحسسسين, حسسدثنا بن علي

بلحسسوم البيت ينضحون الجاهلية أهل قال: كان جريج ابن عن المختار
وسلم: فنحن عليه الله صلى الله رسول أصحاب ودمائأها, فقال البل
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ولكسسن دماؤهسسا ولِ لحومهسسا اللسسه ينسسال {لن الله فأنزل, ننضح أن أحق
الصحيح في جاء عليه, كما ويجزي ذلك يتقبل منكم} أي التقوى يناله
إلسسى ينظسسر ألسسوانكم, ولكسسن إلسسى ولِ صسسوركم إلسسى ينظسسر لِ اللسسه «إن

يسد فسي لتقسع الصسدقة «إن الحسديث فسي وأعمسالكم». وجساء قلوبكم
بمكسسان اللسسه مسسن ليقسسع الدم وإن, السائأل يد في تقع أن قبل الرحمن

مسساجه ابسسن الحسسديث, رواه فسسي تقسسدم الرض» كمسسا علسسى يقع أن قبل
ًا, فمعنسساه عائأشسسة عن والترمذي, وحسنه لتحقيسسق سسسيق أنسسه مرفوعسس

عنسسد يتبسسادر معنسسى لسسه وليسسس عملسسه فسسي أخلص لمن الله من القبول
.أعلسسسسسسسم هسسسسسسسذا, واللسسسسسسسه سسسسسسسسوى المحققيسسسسسسسن العلمسسسسسسساء

ًا الضحاك: سألت أبي مسلم بن يحيى عن وكيع وقال   الشعبي عامر
ُقْمهسسا اللسسه ينسسال الضاحي, فقسسال: {لسسن جلود عن دماؤهسسا} إن ولِ لحو

فتصسسدق. وقسوله: {كسذلك شسئت فأمسك, وإن شئت فبع, وإن شئت
علسسى اللسسه {لتكسسبروا البدن لكم سخر ذلك أجل من لكم} أي سخرها

ويرضسساه يحبسسه وما وشرعه لدينه هداكم كما لتعظموه هداكم} أي ما
المحسسسنين} أي ويأبسساه. وقسسوله: {وبشسسر يكرهسسه ما فعل عن ونهاكم
اللسسه بحسسدود القسسائأمين عملهسسم فسسي أي المحسسسنين محمسسد يسسا وبشسسر

من به وجاءهم أبلغهم فيما الرسول المصدقين لهم شرع ما المتبعين
وجسسسسسسسسسسسسسسسسسل. عسسسسسسسسسسسسسسسسسز ربسسسسسسسسسسسسسسسسسه عنسسسسسسسسسسسسسسسسسد

بوجسسوب القسسول إلسسى والثوري ومالك حنيفة أبو ذهب مسألة) وقد(  
ًا, وزاد ملك من على الضحية ًا, القامسسة اشسستراط حنيفة أبو نصاب أيضسس

ثقسسات, عسسن كلهسسم رجاله بإسناد ماجه وابن أحمد رواه بما لهم واحتج
ًا: «من هريرة أبي مصسسلنا» يقربسسن يضسسح, فل فلسسم سعة وجد مرفوع

عمسسر: أقسسام ابسسن حنبل, وقال بن أحمد غرابة, واستنكره فيه أن على
الترمذي. يضحي, رواه سنين عشر وسلم عليه الله صلى الله رسول
فسسي جاء لما مستحبة هي بل الضحية تجب وأحمد: لِ الشافعي وقال

عليسسه أنسسه تقسسدم الزكسساة» وقسسد سسسوى حق المال في الحديث: «ليس
أبو عنهم. وقال وجوبها ذلك أمته, فأسقط عن ضحى والسلم الصلة

ًا سريحة: كنت يقتدي أن خشية يضحيان لِ وعمر, فكانا بكر لبي جار
واحد بها قام كفاية, إذا سنة الناس: الضحية بعض بهما, وقال الناس

المقصسسود لن البسساقين عسسن بيسست, سسسقطت أو محلسة أو دار أهسسل مسسن
الترمسسذي وحسسسنه السنن وأهل أحمد المام روى الشعار. وقد إظهار

يقول وسلم عليه الله صلى الله رسول سمع أنه سليم بن محنف عن
تدرون وعتيرة, هل أضحاة عام كل في بيت أهل كل بعرفات: «على

إسسسناده. وقسسال في تكلم الرجبية» وقد تدعونها التي هي ؟ العتيرة ما
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وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول عهد في الرجل أيوب: كان أبو

حسستى ويطعمسسون بيته, فيأكلون أهل وعن عنه الواحدة بالشاة يضحي
مسساجه, وابسسن وصسسححه الترمسسذي تسسرى, رواه كما الناس, فصار تباهى
أهله, رواه جميع عن الواحدة بالشاة يضحي هشام بن الله عبد وكان

أن جسسابر عسسن مسسسلم روى فقسسد الضسسحية سسسن مقسسدار البخاري. وأما
أن مسسسنة, إلِ إلِ تسسذبحوا قسسال: «لِ وسسسلم عليه الله صلى الله رسول
إلى الزهري ذهب ههنا الضأن» ومن من جذعة فتذبحوا عليكم يعسر

يجزىسسء الجسسذع أن إلسسى فسسذهب الوزاعي يجزىء, وقابله لِ الجذع أن
الثنسي يجزىسسء إنما الجمهور عليه غريبان. والذي جنس, وهما كل من
البسسل مسسن الثنسسي الضأن, فأمسسا من الجذع والمعز, أو والبقر البل من
لسسه مسسا البقسسر السادسسسة, ومسسن فسسي ودخسسل سنين خمس له الذي فهو

الرابعسسة, ومسسن فسسي ودخسسل ثلث له ما الثالثة, وقيل في ودخل سنتان
ه مسا فقيسل الضأن من الجذع سنتان, وأما له ما المعز سسنة, وقيسل ل

فسسي قيسسل مسسا أقسسل أشهر, وهو ستة ثمانية, وقيل أشهر, وقيل عشرة
قائأم. ظهره شعر الحمل أن بينهما حمل, والفرق فهو دونه سنه, وما
أعلسسسم. واللسسه صسسسدغين انفسسرق نسسسائأم. قسسسد ظهسسره شسسعر والجسسذع

ِإّن ّلَه **  ُقْع ال ِف َدا ِذيَن َعِن ُقْي ّل ْا ا َو ُقْن ّلسسَه ِإّن آَم َ ال ّواٍن ُقْكسسّل ُقْيِحسسّب لِ ٍر َخسس ُقْفسسو  َك
شسسر إليسسه وأنسسابوا عليه توكلوا الذين عباده عن يدفع أنه تعالى يخبر  

تعسسالى: قسسال وينصرهم, كما ويكلؤهم ويحفظهم الفجار وكيد الشرار
حسسسبه فهسسو اللسسه على يتوكل عبده} وقال: {ومن بكاف الله {أليس

ًا} وقوله: {إن شيء لكل الله جعل أمره, قد بالغ الله إن لِ اللسسه قدر
بهسسذا, وهسسو اتصسسف مسسن عبسساده من يحب لِ كفور} أي خوان كل يحب

للنعسسم, الجحسسد قسسال, والكفسسر بما يفي لِ والمواثيق العهود في الخيانة
بهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا. يعسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسترف فل

ِذَن ُقْأ ِذيَن **  ّل ُقْلوَن ِل َت َقا ُقْهْم ُقْي ّن أ
َ ْا ِب ُقْمسسو ِل ِإّن ُقْظ ّلسَه َو َلسسَى ال ِهْم َع ِر ِديٌر َنْصس * َلَقس

ِذيَن ّل ْا ا ُقْجو ِر ِهم ِمن ُقْأْخ ِر َيا ِر ِد ْي َغ ّق ِب ّ َح ْا َأن ِإلِ ُقْلو ُقْقو َنا َي ّب ُقْه َر ّل َ ال ْولِ َلسس ُقْع َو ْفسس َد
ِه ّل ّناَس ال ُقْهْم ال ْعَض ْعسسٍض َب َب ّدَمْت ِب ُقْهسس ُقْع ّل َواِم ٌع َصسس َيسس ِب َواٌت َو َل ُقْد َوَصسس َوَمَسسساِج

ُقْر َك ْذ َها ُقْي ُقْم ِفي ِه اس ّل ًا ال ِثير ُقْصسسَرّن َك َين َل ُقْه َو ّلسس ُقْه َمسسن ال ُقْر ُقْصسس ّلسسَه ِإّن َين ّي ال ِو َلَقسس
ِزيٌز حيسسن وأصسسحابه محمسسد في عباس: نزلت ابن عن العوفي قال   َع

السسسلف مسسن واحسسد والضسسحاك, وغيسسر مجاهسسد مكة. وقال من أخرجوا
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حيان بن ومقاتل أسلم بن وزيد الزبير بن وعروة ومجاهد عباس كابن

الَِيسسة بهسسذه الجهسساد, واسسستدل في نزلت آية أول وغيرهم: هذه وقتادة
بسسن يحيسسى جريسسر: حسسدثني ابسسن مدنية. وقسسال السورة أن على بعضهم

العمسسش عسسن سسسفيان عسسن يوسف بن إسحاق الواسطي, حدثنا داود
: لمسسا قسسال عبسساس ابسسن عن جبير بن سعيد عن البطين هو مسلم عن

بكسسر: أخرجسسوا أبسسو قسسال مكسسة مسسن وسسسلم عليه الله صلى النبي أخرج
عز الله عباس: فأنزل ابن ليهلكن. قال راجعون إليه وإنا لله إنا نبيهم
لقدير} نصرهم على الله وإن ظلموا بأنهم يقاتلون للذين {أذن وجل
قتسسال. وقسسال سسسيكون أنسسه عنه: فعرفت تعالى الله رضي بكر أبو قال

عبسساس ابسسن به, وزاد: قال الزرق يوسف بن إسحاق عن أحمد المام
فسسي والنسسسائأي الترمسسذي القتسسال. ورواه فسسي نزلسست آيسسة أول وهسسي

يوسسسف, بسسن إسسسحاق حديث من حاتم أبي وابن سننيهما من التفسير
الترمسسذي: بسسه. وقسسال الثسسوري سسسفيان عن كلهما ووكيع الترمذي زاد

عبسساس. ابسسن فيسسه وليس الثوري عن واحد غير حسن, وقدرواه حديث
عباده نصر على قادر هو لقدير} أي نصرهم على الله وقوله: {وإن  

جهسسدهم يبسسذلوا أن عبسساده مسسن يريد هو قتال, ولكن غير من المؤمنين
حسستى الرقسساب فضرب كفروا الذين لقيتم قال: {فإذا طاعته, كما في
ًا فإما الوثاق فشدوا أثخنتموهم إذا ّن الحرب تضع حتى فداء وإما بعد م

ببعسسض, بعضسسكم ليبلوا ولكن منهم نتصر لِ الله يشاء ولو ذلك أوزارها
ويصسسلح سسسيهديهم أعمسسالهم يضسسل فلسسن اللسسه سسسبيل في قتلوا والذين
الله يعذبهم تعالى: {قاتلوهم لهم} وقال عرفها الجنة ويدخلهم بالهم

مسسؤمنين, قسسوم صسسدور ويشسسف عليهسسم وينصسسركم ويخزهسسم بأيسسديكم
حكيسسم} عليسسم واللسسه يشسساء من على الله ويتوب قلوبهم غيظ ويذهب

ولسسم منكسسم جاهدوا الذين الله يعلم ولما تتركوا أن حسبتم وقال: {أم
بمسسا خسسبير واللسسه وليجسسة المسسؤمنين ولِ رسوله ولِ الله دون من يتخذوا

السسذين اللسسه يعلسسم ولمسسا الجنة تدخلوا أن حسبتم تعلمون} وقال: {أم
نعلسسم حسستى الصسسابرين} وقسسال: {ولنبلسسونكم ويعلسسم منكسسم جاهسسدوا

كسسثيرة. هسسذا في أخباركم} والَِيات ونبلو والصابرين منكم المجاهدين
لقدير} وقد نصرهم على الله قوله: {وإن في عباس ابن قال ولهذا  

كسسانوا لمسسا به, لنهسسم الليق الوقت في الجهاد تعالى شرع فعل, وإنما
ًا أكثر المشركون كان بمكة مسسن أقسسل وهسسم المسسسلمين أمسسر فلو عدد

ليلسة يسسثرب أهسسل بسسايع لمسسا عليهسسم, ولهسسذا لشسسق الباقين بقتال العشر
ًا وسلم. وكانوا عليه الله صلى الله رسول العقبة وثمانين, قسسالوا: نيف

منسسى منى, ليالي أهل الوادي, يعنون أهل على نميل ألِ الله رسول يا
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أومسسر لسسم وسسسلم: «إنسسي عليسسه الله صلى الله رسول فقال ؟ فنقتلهم

من وسلم عليه الله صلى النبي وأخرجوا المشركون بغى بهذا» فلما
منهسسم مسسذر, فسسذهب شذر أصحابه بقتله, وشردوا وهموا أظهرهم بين

بالمدينسسة اسسستقروا المدينسسة, فلمسسا إلسسى وآخسسرون الحبشسسة إلى طائأفة
عليسسه, وقسساموا واجتمعسسوا وسسسلم عليه الله صلى الله رسول ووافاهم

ً إسلم دار لهم وصارت بنصره جهسساد اللسسه إليه, شسسرع يلجئون ومعقل
تعسالى: {أذن ذلسك, فقسسال فسسي نزل ما أول الَِية هذه العداء, فكانت

* السسذين لقسسدير نصسسرهم علسسى اللسسه وإن ظلمسسوا بسسأنهم يقاتلون للذين
عبسساس: أخرجسسوا ابن عن العوفي حق} قال بغير ديارهم من أخرجوا

ًا حق, يعني بغير المدينة إلى مكة من يقولسوا أن {إلِ وأصسحابه محمد
إلِ ذنسسب لهسسم كسسان إسسساءة, ولِ قسسومهم إلى لهم كان ما الله} أي ربنا
بالنسسسبة منقطسسع اسسستثناء له, وهسسذا شريك لِ وعبدوه الله وحدوا أنهم
السسذنوب, كمسسا أكسسبر فإنه المشركين عند المر, وأما نفس في ما إلى
ربكسسم} وقسسال بالله تؤمنوا أن وإياكم الرسول تعالى: {يخرجون قال

بالله يؤمنوا أن إلِ منهم نقموا الخدود: {وما أصحاب قصة في تعالى
الخنسسدق بنسساء فسسي يرتجزون المسلمون كان لما العزيزالحميد} ولهذا

ويقولسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسون:
صسسسسسلينا ولِ تصسسسسسدقنا اهتسسسسسديناولِ مسسسسسا أنسسسسست لسسسسسولِ اللهسسسسسم

لِقينسسسسسسسسا إن القسسسسسسسسدام علينسسسسسسسساوثبت سسسسسسسسسكينة فسسسسسسسسأنزلن
أبينسسسسسسسا فتنسسسسسسسة أرادوا علينسسسسسسساإذا بغسسسسسسسوا قسسسسسسسد اللسسسسسسسى إن
كسسل آخسسر معهم ويقول وسلم عليه الله صلى الله رسول فيوافقهم  

صسسوته, بهسسا يمسسد * يقول: أبينا أبينا فتنة أرادوا قالوا: * إذا قافية, فإذا
أنسسه لسسولِ ببعسسض} أي بعضسسهم النسساس اللسسه دفع تعالى: {ولولِ قال ثم

يخلقسه بمسسا غيرهسسم عسسن أنسساس شسسرور قسسوم, ويكسسف عسسن بقسسوم يدفع
الضسسعيف القسسوي ولهلسسك الرض السسسباب, لفسسسدت مسسن ويقسسدره
عبسساس ابسن للرهبسان, قسساله الصسسغار المعابسسد صوامع} وهي {لهدمت
قتسادة: هسي وغيرهسم. وقسال والضسحاك وعكرمة العالية وأبو ومجاهد

بسسن مقاتسسل المجوس, وقال عنه: صوامع رواية الصابئين, وفي معابد
منهسسا, وأكسسثر أوسع {وبيع} وهي الطرق على التي البيوت حيان: هي

ًا, قاله للنصارى فيها, وهي عابدين والضسسحاك وقتسسادة العاليسسة أبو أيض
عسن جسبير ابسن وغيرهم. وحكى وخصيف حيان بن ومقاتل صخر وابن

ابسسن عسسن حدثه عمن السدي اليهود, وحكى كنائأس أنها وغيره مجاهد
الكنسسائأس, واللسه قسسال: هسسي إنمسسا اليهسسود, ومجاهسسد كنائأس أنها عباس

أعلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم.
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الكنائأس عباس: الصلوات ابن عن العوفي وقوله: {وصلوات} قال  

يسمونها اليهود, وهم كنائأس وقتادة: إنها والضحاك عكرمة قال وكذا
كنسسائأس أنهسسا عبسساس ابسسن عسسن حسسدثه عمسسن السسسدي صسلوات. وحكسسى

الصسسابئين. وقسسال معابسسد وغيره: الصسسلوات العالية أبو النصارى. وقال
ولهسسل الكتسساب لهسسل مسسساجد مجاهسسد: الصسسوات عسسن نجيسسح أبسسي ابن

فيهسسا للمسلمين. وقوله: {يذكر فهي المساجد بالطرق, وأما السلم
ًا} فقد الله اسم إلسسى عائأسسد فيهسسا يسسذكر قسسوله فسسي قيل: الضسسمير كثير

فيهسسا يسسذكر الضحاك: الجميسسع المذكورات. وقال أقرب لنها المساجد
ًا. وقال الله اسم الرهبسسان صسسوامع لهسسدمت جريسسر: الصسسواب ابن كثير
المسسسلمين كنائأسسسهم, ومسسساجد اليهود, وهي وصلوات النصارى وبيع
ًا, لن الله اسم فيها يذكر التي فسسي المعروف المستعمل هو هذا كثير
إلسسى الكسسثر إلسسى القل من ترق العلماء: هذا بعض العرب. وقال كلم

ًا أكثر وهي المساجد إلى انتهى أن القصسسد ذوو وهم عبادا وأكثر عمار
الصسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسحيح.

السسذين أيهسسا تعالى: {يسسا ينصره} كقوله من الله وقوله: {ولينصرن  
ًا كفسسروا والسسذين أقدامكم ويثبت ينصركم الله تنصروا إن آمنوا فتعسسس
نفسسسه عزيسسز} وصسسف لقسسوي الله أعمالهم}. وقوله: {إن وأضل لهم

ًا, وبعزته فقدره شيء كل خلق والعزة, فبقوته بالقوة يقهره لِ تقدير
كسسان إليسسه, ومسسن فقيسسر لسسديه ذليل شيء كل غالب, بل يغلبه ولِ قاهر

اللسسه المقهسسور, قسسال هسسو وعسسدوه المنصسسور فهسسو ناصره العزيز القوي
المنصسسورون لهسسم إنهم المرسلين لعبادنا كلمتنا سبقت تعالى: {ولقد

ورسسسلي أنسسا لغلبن الله تعالى: {كتب الغالبون} وقال لهم جندنا وإن
عزيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسز}. لقسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسوي اللسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه إن

ِذيَن ّل ُقْهْم ِإْن ** ا ّنا ّك ْا الْرِض ِفي ّم ُقْمو َقا َة َأ َ ْا الّصل ُقْو َت َة َوآ َكسسسا ْا الّز ُقْرو َأَمسس َو
ُقْروِف ْع ْلَم ْا ِبسسسسسا ْو َهسسسسس َن ِر َعسسسسسِن َو َكسسسسس ْن ُقْم ْل ِه ا ّلسسسسس ِل ُقْة َو َبسسسسس ِق ِر َعا ُقْمسسسسسو ُقْ  الِ

الزهرانسسي, حسسدثنا الربيسسع أبسسو أبي, حسسدثنا حاتم: حدثنا أبي ابن قال  
عفان: بن عثمان قال: قال محمد عن وهشام أيوب عن زيد بن حماد
الزكسساة وآتسسوا الصسسلة أقاموا الرض في مكناهم إن {الذين نزلت فينا

إلِ حسسق بغير ديارنا من المنكر} فأخرجنا عن ونهوا بالمعروف وأمروا
اة, وآتينسا الصسلة الرض, فأقمنسا فسي مكنسا ثم الله ربنا: قلنا أن الزك

لسي فهسسي المسسور عاقبسسة المنكسر, وللسه عسن بالمعروف, ونهينا وأمرنا
عليسسه اللسسه صسسلى محمسسد أصسسحاب العاليسسة: هسسم أبسسو ولصحابي. وقال
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العزيسسز عبد بن عمر الكندي: سمعت سوادة بن الصباح وسلم, وقال

قسسال: ألِ الرض} الَِية, ثم في مكناهم إن يقول: {الذين وهو يخطب
عليسسه, ألِ والمسسولى الوالي على وحده, ولكنها الوالي على ليست إنها

إن ؟ منسسه عليكسسم للسسوالي ذلكم, وبمسسا من الوالي على لكم بما أنبئكم
يأخسسذ عليكم, وأن الله بحقوق يؤاخذكم أن ذلكم من الوالي على لكم

اسسستطاع, وإن مسسا أقسسوم هسسي للسستي يهسسديكم بعسسض, وأن من لبعضكم
المخالف بها, ولِ المستكره ولِ المبزوزة غير الطاعة ذلك من عليكم
اللسسه كقسسوله: {وعسسد الَِيسسة العسسوفي: هسسذه عطية علنيتها. وقال سرها
الرض} وقوله: في ليستخلفنهم الصالحات وعملوا منكم آمنوا الذين
زيسسد للمتقيسسن}. وقسسال تعالى: {والعاقبة المور} كقوله عاقبة {ولله

صسسنعوا. مسسا ثسسواب اللسسه المسسور} وعنسسد عاقبسسة {وللسسه أسسسلم بسسن

ِإن َو ُقْبوَك **  ّذ َك ْد ُقْي َق َبْت َف ّذ ُقْهسسْم َكسس َل ْب ُقْم َق ْو ٌد ُقْنسسوٍح َقسس َعسسا ُقْد َو ُقْمسسو َث ُقْم َو ْو َقسس َو   *
ِهيسسَم ْبَرا ُقْم ِإ ْو َقسس ُقْب ُقْلسسوٍط َو َأْصسسَحا َو َيَن *   ْد ّذَب َمسس ُقْكسس ُقْت ُقْموَسسسَى َو ْي َل َفسسأْم
ِريَن ِف َكا ْل ُقْهْم ُقْثّم ِل ُقْت ْذ ْيَف َأَخ َك ِر َكسساَن َف ِكيسس ّين َن أ

َ َكسس َف ٍة ّمسسن *   َيسس َهسسا َقْر َنا ْك َل ْه َأ

ِهَي ِلَمٌة َو ِهَي َظا َيٌة َف ِو َلَى َخا َها َع ُقْروِش ٍر ُقْع ْئسس ِب ٍة َو َلسس ّط َع ٍر ّم َقْصسس ٍد َو * ّمِشسسي
َلسسْم َف ْا َأ ُقْرو ُقْكسسوَن الْرِض ِفسسي َيِسسسي َت ُقْهسسْم َف ُقْلسسوٌب َل ُقْلسسوَن ُقْق ِق ْع َهسسآَ َي ْو ِب َذاٌن َأ آ

ُقْعوَن َها َيْسَم َها ِب ّن ِإ َ َف ْعَمى لِ ُقْر َت ْبَصا ِكن ال َلـسس ْعَمسسَى َو ُقْب َت ُقْلسسو ُقْق ْل ِتسسي ا ّل ِفسسي ا
ِر ُقْدو ّصسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس  ال

ًا تعالى يقول   من تكذيب في وسلم عليه الله صلى محمد لنبيه مسلي
أن إلسسى سسس نوح قوم قبلهم كذبت فقد يكذبوك قومه: {وإن من خالفه

والسسدلِئأل البينسسات الَِيسسات مسسن به جاء ما مع موسى} أي وكذب س قال
أخسسذتهم وأخرتهم, {ثم أنظرتهم للكافرين} أي {فأمليت الواضحات

؟! لهسسم ومعسساقبتي عليهسسم إنكسساري كسسان فيكسسف نكير} أي كان فكيف
العلى, ربكم لقومه: أنا فرعون قول بين كان أنه السلف بعض وذكر
عن موسى أبي عن الصحيحين سنة. وفي أربعون له الله إهلك وبين
إذا حستى للظالم ليملي الله قال: «إن أنه وسلم عليه الله صلى النبي
ظالمسسة وهي القرى أخذ إذا ربك أخذ {وكذلك قرأ يفلته» ثم لم أخذه

أهلكناهسسا} أي قرية من تعالى: {فكأين قال شديد} ثم أليم أخذه إن
خاويسسة {فهسسي لرسلها مكذبة ظالمة} أي {وهي أهلكتها قرية من كم

وتعطلسست خربسست قسسد الضسسحاك: سسسقوفها, أي عروشسسها} قسسال علسسى
كسسثرة بعد أحد يردها منها, ولِ يستقى لِ معطلة} أي {وبئر حواضرها

المسسبيض يعنسسي عكرمسسة مشيد} قال {وقصر عليها والزدحام وارديها
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بسسن وسسسعيد وعطسساء ومجاهسسد طسسالب أبي بن علي عن بالجص, وروي

المنيسسف آخسسرون: هسسو ذلسك. وقسسال نحسسو والضسسحاك المليسسح وأبي جبير
القسسوال هسسذه الحصسسين, وكسسل المنيع آخرون: المشيد المرتفع. وقال

ولِ ارتفسساعه ولِ بنسسائأه شدة أهله يحم لم بينها, فإنه منافاة ولِ متقاربة
تعسالى: {أينمسا قسال كمسا بهم الله بأس حلول عن حصانته ولِ إحكامه

مشسسسيدة}. بسسسروج فسسسي كنتسسسم ولسسسو المسسسوت يسسسدرككم تكونسسسوا
ًا, وبفكرهسم بأبسدانهم الرض} أي فسي يسسيروا وقوله: {أفلم   أيضس

والِعتبسسار: حسسدثنا التفكسسر كتاب في الدنيا أبي ابن قال كما كاف وذلك
دينسسار بسسن مالسسك جعفر, حسسدثنا سيار, حدثنا الله, حدثنا عبد بن هارون

يسسا أن السسسلم عليسسه عمسسران بسسن موسسسى إلسسى تعالى الله قال: أوحى
اطلسسب الرض, ثسسم فسسي سسسح وعصا, ثسسم حديد من نعلين اتخذ موسى

أبسسي ابسسن العصسسا. وقسسال وتنكسسسر النعلن يتخسسرق والعسسبر, حسستى الَِثار
ض الدنيا: قال بسالتفكر, بسالمواعظ, ونسوره قلبسك الحكمساء: أحسي بع

ّوه وموته بالفنسساء, وبصسسره بالموت, وقسسرره باليقين, وذلله بالزهد, وق
عليسسه اليام, واعرض تقلب وفحش الدهر صولة الدنيا, وحذره فجائأع
ديسسارهم فسسي قبلسسه, وسسسيره كان من أصاب ما الماضين, وذكره أخبار

حسسل مسسا فانظروا انقلبوا, أي وعم حلوا وأين فعلوا ما وآثارهم, وانظر
أو بهسسا يعقلسسون قلسسوب لهم {فتكون والنكال النقم من المكذبة بالمم
ولكسن البصسار تعمسى لِ {فإنهسا بهسا فيعتبرون بها} أي يسمعون آذان

البصر, وإنمسسا عمى العمى ليس الصدور} أي في التي القلوب تعمى
تنفسسذ لِ فإنهسسا سسسليمة الباصسسرة القوة كانت البصرة, وإن عمى العمى

فسسي الشسسعراء بعسسض قاله ما أحسن الخبر, وما ما تدري ولِ العبر إلى
الندلسسسي سسسارة بسسن محمسسد بسسن الله عبد محمد أبو المعنى, وهو هذا

وخمسسسمائأة: عشسسرة سسسبع سسسنة وفسساته كسسانت الشسسنتريني, وقسسد
والكسسبر الشسسيب الناعيسسان بسه وقسسدنادى الشقاء داعي إلى يصيخ من يا

والبصر السمع الواعيان رأسك ترىفي ففيم الذكرى تسمع لِ كنت إن
والثسسر العيسسن الهاديسسان يهسسده رجللسسم سسسوى العمسسى ولِ الصسسم ليس

ّيران ولِ السأعلى الفلك ولِ الدنيا ولِ يبقى الدهر لِ والقمر الشمس الن
والحضسسسر البسسسدو الثاويسسسان كرهافراقهسسسا وإن السسسدنيا عسسسن ليرحلسسسن

(

َنَك ُقْلو ْعِج َت َيْس َو َذاِب **  َع ْل َلن ِبا ِلَف َو ُقْه ُقْيْخ ّل ُقْه ال َد ْعسس ِإّن َو ًا َو ْومسس َد َي ّبسسَك ِعنسس َر
ْلِف َأ ٍة َك َن ّدوَن ّمّما َس ُقْع ّين َت أ

َ َك َو ٍة ّمن *   َي ُقْت َقْر ْي َل َها َأْم ِهسسَي َل ِلَمسسٌة َو ُقْثسسّم َظا
َها ُقْت ْذ َلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسّي َأَخسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس ِإ ُقْر َو ْلَمِصسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسي  ا
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عليسسه: {ويسسستعجلونك وسسسلمه اللسسه صسسلوات لنسسبيه تعسسالى يقسسول  

ورسسسوله وكتابه بالله المكذبون الملحدون الكفار هؤلِء بالعذاب} أي
الحسسق هسسو هذا كان إن اللهم قالوا تعالى: {وإذ قال الَِخر, كما واليوم

أليسسم} بعسسذاب ائأتنسسا أو السسسماء مسسن حجسسارة علينسسا فسسأمطر عندك من
يخلسسف الحساب}. وقوله: {ولن يوم قبل قطنا لنا عجل ربنا {وقالوا

أعسسدائأه, من والنتقام الساعة إقامة من وعد قد الذي وعده} أي الله
العلء, بسسن عمسسرو أبسسي عنسسد الصسسمعي: كنسست لوليائأه. قسسال والكرام

؟ الميعسساد اللسسه يخلسسف عمسسرو, هسسل أبا فقال: يا عبيد بن عمرو فجاءه
تعسد العسسرب إن ؟ أنت العجم له: أمن وعيد, فقال آية فقال: لِ, فذكر

ًا, وعن الوعد عن الرجوع ًا, أما اليعاد لؤم الشسساعر: قول سمعت كرم
المتهسسدد سسسطوة عسسن أنثنسسي سسسطوتيولِ والجسسار العسسم ابسسن ليرهسسب
موعسسسدي ومنجسسسز إيعسسسادي وعسسسدتهلمخلف أو أوعسسسدته وإن فسسسإني

ًا وقوله: {وإن   لِ تعالى هو تعدون} أي مما سنة كألف ربك عند يوم
إلسسى بالنسسسبة عنده واحد كيوم خلقه عند سنة ألف مقدار يعجل, فإن

أجسسل وإن شسسيء يفسسوته لِ قسسادر, وأنسسه الِنتقام على بأنه حلمه, لعلمه
وهسسي لهسسا أمليت قرية من هذا: {وكأين بعد قال وأملى, ولهذا وأنظر
بن الحسن حاتم: حدثنا أبي ابن المصير} قال وإلي أخذتها ثم ظالمة

سسسلمة أبسسي عسسن عمرو بن محمد عن سليمان بن عبدة عرفة, حدثني
قسسال: «يسسدخل وسسسلم عليسسه اللسسه صلى الله رسول أن هريرة أبي عن

عسسام» خمسسسمائأة يسسوم بنصسسف الغنيسساء قبسسل الجنسسة المسلمين فقراء
بسسه, عمسسرو بن محمد عن الثوري حديث من والنسائأي الترمذي ورواه
هريسسرة أبسسي عسسن جريسسر ابسسن رواه صحيح. وقد الترمذي: حسن وقال

ًا الجريسسري سعيد علية, حدثنا ابن يعقوب, حدثنا فقال: حدثني موقوف
فقسسراء هريرة: يسسدخل أبو قال: قال نهار بن سمير عن نضرة أبي عن

مقسسدار يسسوم, قلسست: ومسسا نصسسف بمقدار الغنياء قبل الجنة المسلمين
ًا قلت, بلى, قال: {وإن ؟ القرآن تقرأ ما أو قال ؟ يوم نصف عند يوم

تعسسسسسسسسسسسدون}. ممسسسسسسسسسسسا سسسسسسسسسسسسنة كسسسسسسسسسسسألف ربسسسسسسسسسسسك
بسسن عمسسرو سسسننه: حسسدثنا من الملحم كتاب آخر في داود أبو وقال  

سعد عن عبيد بن شريح عن صفوان المغيرة, حدثنا أبو عثمان, حدثنا
لرجسسو قال: «إنسسي أنه وسلم عليه الله صلى النبي عن وقاص أبي بن
لسسسعد: ومسسا يسسوم» قيسسل نصف يؤخرهم أن ربها عند أمتي تعجز لِ أن

أحمسسد حسساتم: حسسدثنا أبي ابن سنة. وقال قال: خمسمائأة ؟ يوم نصف
سماك, عن عن إسرائأيل عن مهدي بن الرحمن عبد سنان, حدثنا بن

ًا {وإن عباس ابن عن عكرمة تعسسدون} ممسسا سسسنة كألف ربك عند يوم
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ابسسن والرض. ورواه السسسموات فيهسسا اللسسه خلسسق التي اليام قال: من

وعكرمة, ونسسص مجاهد قال المهدي, وبه ابن عن بشار ابن عن جرير
مجاهد: هسسذه الجهمية, وقال على الرد كتاب في حنبل بن أحمد عليه
يوم في إليه يعرج ثم الرض إلى السماء من المر كقوله: {يدبر الَِية

تعسسسسسسسسدون}. ممسسسسسسسسا سسسسسسسسسنة ألسسسسسسسسف مقسسسسسسسسداره كسسسسسسسسان
الفضل, حدثنا بن محمد عارم أبي, حدثنا حاتم: حدثنا أبي ابن وقال  

مسسن رجل سيرين, عن بن محمد عن عتيق بن يحيى عن زيد بن حماد
فسسي والرض السسسموات خلسسق تعسسالى الله قال: إن أسلم الكتاب أهل
ًا {وإن أيام ستة أجسسل تعسسدون} وجعسسل ممسسا سسسنة كألف ربك عند يوم
ًا {وإن السابع اليوم في الساعة أيام, وجعل ستة الدنيا ربسسك عند يوم
اليسسوم فسسي وأنتسسم اليسسام السسستة مضسست تعدون}. فقد مما سنة كألف

لحظسسة أيسسة ففسسي شسسهرها دخلسست إذا الحامل كمثل ذلك فمثل السابع
ًا كسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسان ولسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسدت .تمامسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس

ُقْقْل َها **  ّي أ
َ ُقْس َي ّنا ّنَمآَ ال ْا ِإ َن ُقْكْم َأ ِذيٌر َل ِبيسسٌن َنسس ِذيَن ّم ّلسس َفا ْا *   ُقْنسسو ْا آَم ُقْلسسو َعِم َو

ِلَحاِت ُقْهسسْم الّصسسا ٌة َل ْغِفسسَر ٌق ّم ِرْز ِريسسٌم َو ِذيَن َك ّلسس َوا ْا *   ْو َع َنسسا ِفسسَي َسسس ِت َيا آ
ِزيَن ِئَك ُقْمَعسسسسسسسسسسسساِج ـسسسسسسسسسسسس َل ْو ُقْب ُقْأ ِم َأْصسسسسسسسسسسسسَحا ْلَجِحيسسسسسسسسسسسس  ا

وقوع الكفار منه طلب حين وسلم عليه الله صلى لنبيه تعالى يقول  
مسسبين} أي نذير لكم أنا إنما الناس أيها يا {قل به واستعجلوه العذاب

ًا إليكم الله أرسلني إنما إلسسي شديد, وليس عذاب يدي لكم, بين نذير
العسسذاب, لكسسم عجسسل شاء إن الله إلى شيء, أمركم من حسابكم من
شسساء إليسسه, وإن يتسسوب مسسن علسسى تاب شاء عنكم, وإن أخره شاء وإن

{لِ ويختسسار ويريد يشاء لما الفعال الشقاوة, وهو عليه كتب من أضل
* مسسبين نسذير لكسسم أنسا الحسسساب} {وإنمسا سسسريع وهسو لحكمه معقب
إيمسسانهم وصسسدقوا قلسسوبهم آمنت الصالحات} أي وعملوا آمنوا فالذين

مسسن سسسلف لمسسا مغفسسرة كريسسم} أي ورزق مغفسسرة {لهسسم بأعمسسالهم
بسسن محمسسد حسناتهم. قسسال من القليل على حسنة سيئاتهم, ومجازاة

كريسسم} فهسسو يقسسول: {ورزق تعسسالى اللسسه سسسمعت القرظي: إذا كعب
الجنسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة.

مجاهسد: يثبطسون معاجزين} قسال آياتنا في سعوا وقوله: {والذين  
بسسن الله عبد قال وسلم, وكذا عليه الله صلى النبي متابعة عن الناس

{أولئسسك مراغميسسن عبسساس: معسساجزين ابسسن الزبيسسر: مثبطيسسن. وقسسال
ونكالها, عذابها الموجعة, الشديد الحارة النار الجحيم} وهي أصحاب

162



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
الله سبيل عن وصدوا كفروا تعالى: {الذين الله قال. منها الله أجارنا

ًا زدنسسسسساهم }.يفسسسسسسدون كسسسسسانوا بمسسسسسا العسسسسسذاب فسسسسسوق عسسسسسذاب

َوَمسسآَ َنا **  ْل ِلسسَك ِمسسن َأْرَسسس ْب ُقْسسسوٍل ِمسسن َق َ ّر ِبسسّي َولِ ّ َن َذا ِإلِ ّنسسَى ِإ َقسسى َتَم ْل َأ

ُقْن َطا ْي ِه ِفَي الّش ِت ّي ِن ُقْخ ُقْأْم َينَس ُقْه َف ّل ْلِقي َما ال ُقْن ُقْي َطا ْي ُقْم ُقْثّم الّش ِك ُقْه ُقْيْح ّل ِه ال ِت َيا آ
ُقْه ّل ِليٌم َوال ِكيٌم َع َعَل َح َيْج ّل ْلِقي َما *   ُقْن ُقْي َطا ْي َنًة الّش ْت ِذيَن ِف ّل ِهم ِفي ّل ِب ُقْلسسو ُقْق

ِة ّمَرٌض َي َقاِس ْل ُقْهْم َوا ُقْب ُقْلو ِإّن ُقْق ِلِميَن َو ّظسسا َقاٍق َلِفسسي ال ٍد ِشسس ِعيسس َلسسَم َب ْع َي ِل َو   *
ِذيَن ّل ْا ا ُقْتو ْلَم ُقْأو ِع ْل ُقْه ا ّن ّق َأ ْلَح ّبَك ِمن ا ْا ّر ُقْنسسو ْؤِم ُقْي ِه َف ِبسسَت ِبسس ُقْتْخ ُقْه َف ُقْهْم َلسس ُقْب ُقْلسسو ُقْق

ِإّن ّلسسسسسَه َو ِد ال َهسسسسسا ِذيَن َل ّلسسسسس ْا ا َو ُقْنسسسسس َلسسسسسَى آَم ٍم ِصسسسسسَراٍط ِإ ِقي َت  ّمْسسسسسس
رجوع من كان الغرانيق, وما قصة ههنا المفسرين من كثير ذكر قد  

ًا الحبشة أرض إلى المهاجرة من كثير قريسسش مشسسركي أن منهسسم ظن
وجسسه من مسندة أرها مرسلة, ولم كلها طرق من أسلموا, ولكنها قد

حبيب, حسسدثنا بن يونس حاتم: حدثنا أبي ابن أعلم. قال صحيح, والله
قسسال: قسسرأ جسسبير بسسن سسسعيد عسسن بشسسر أبسسي عن شعبة داود, حدثنا أبو

الموضسسع هسسذا بلغ النجم, فلما بمكة وسلم عليه الله صلى الله رسول
الشسسيطان الخرى} قال: فألقى الثالثة ومناة والعزى اللت {أفرأيتم

ذكسسر ترتجى, قالوا: ما شفاعتهن وأن العلى الغرانيق تلك لسانه على
الَِية هذه وجل عز الله وسجدوا, فأنزل اليوم, فسجد قبل بخير آلهتنا
الشسسيطان ألقى تمنى إذا إلِ نبي ولِ رسول من قبلك من أرسلنا {وما

واللسسه آيسساته اللسسه يحكسسم ثسسم الشسسيطان يلقي ما الله فينسخ أمنيته في
حكيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم}. عليسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم

مرسل, بنحوه, وهو به شعبة عن غندر عن بندار عن جرير ابن رواه  
خالسسد بسسن أميسسة عسسن حماد بن يوسف عن مسنده في البزار رواه وقد
فيمسسا عبسساس ابسسن جسسبير, عسسن بسسن سسسعيد عن بشر أبي عن شعبة عن

بمكسسة قرأ وسلم عليه الله صلى النبي الحديث, أن في الشك أحسب
بقيته, ثم والعزى} وذكر اللت {أفرأيتم إلى انتهى حتى النجم سورة

ً يروى نعلمه البزار: لِ قال أميسسة بوصسسله السناد, تفسسرد بهذا إلِ متصل
أبي عن الكلبي طريق من هذا يروى مشهور, وإنما ثقة خالد, وهو بن

وعسسن العاليسة أبسسي عسسن حسساتم أبسسي ابن رواه عباس, ثم ابن عن صالح
القرظسسي كعسسب بسسن محمسسد عسسن جريسسر ابن رواه مرسلً, وكذا السدي

ً قيسسسسسسسسسسسس بسسسسسسسسسسسن ومحمسسسسسسسسسسسد ًا. مرسسسسسسسسسسسسل أيضسسسسسسسسسسس
إذ المقسسام عند يصلي وسلم عليه الله صلى النبي قتادة: كان وقال  

لمسسع لترتجى, وإنهسسا شفاعتها وإن لسانه على الشيطان نعس, فألقى
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النسسبي أن الشسسيطان وأجسسرى المشسسركون العلسسى, فحفظهسسا الغرانيسسق

{وما الله ألسنتكم, فأنزل بها قرأها: فذلت قد وسلم عليه الله صلى
الشيطان, ثسسم الله نبي} الَِية, فدحر ولِ رسول من قبلك من أرسلنا

الكسسوفي, حسسدثنا موسسسى أبسسي بسسن موسسسى حسساتم: حسسدثنا أبي ابن قال
بسسن موسسسى عسسن فليسسح بسسن محمسسد المسيبي, حدثنا إسحاق بن محمد
المشسسركون وكسسان النجسسم سسسورة قسسال: أنزلسست شسسهاب ابن عن عقبة

وأصحابه, ولكنسسه أقررناه بخير آلهتنا يذكر الرجل هذا كان يقولون: لو
آلهتنسسا يسسذكر السسذي بمثسسل والنصسسارى اليهود من دينه خالف من يذكر لِ

عليه اشتد وسلم عليه الله صلى الله رسول والشر, وكان الشتم من
يتمنسى ضسللهم, فكسان وأحزنسه وتكسذيبهم أذاهم من وأصحابه ناله ما

والعسسزى اللت قسسال: {أفرأيتسسم النجسسم سسسورة الله أنزل هداهم, فلما
عنسسدها الشيطان النثى} ألقى وله الذكر * ألكم الخرى الثالثة ومناة

العلسسى, الغرانيسسق لهن الطواغيت, فقال: وإنهن الله ذكر حين كلمات
الشسسيطان سسسجع مسسن ذلسسك ترتجسسى, وكسسان السستي لهسسي شفاعتهن وإن

بهسسا وذلسست بمكة مشرك كل قلب في الكلمتان هاتان وفتنته, فوقعت
ًا بها, وقالوا: إن ألسنتهم, وتباشروا الول دينسسه إلسسى رجسسع قسسد محمسسد

النجسسم آخسسر وسسسلم عليسسه اللسسه صلى الله رسول بلغ قومه, فلما ودين
بسسن الوليد أن مشرك, غير أو مسلم من حضره من كل سجد, وسجد

ً كان المغيرة ًا رجل ًا كفه على فرفع كبير عليسسه, فعجسسب فسسسجد ترابسس
صسسلى الله رسول لسجود السجود في جماعتهم من كلهما الفريقان

معهسسم المشسسركين لسسسجود فعجبسسوا المسلمون وسلم, فأما عليه الله
السسذي الَِيسسة سسسمعوا المسسسلمون يكسسن يقيسسن, ولسسم ولِ إيمان غير على
ألقسسى لمسسا أنفسهم المشركين, فاطمأنت مسامع في الشيطان ألقى

بسسه وسسسلم, وحسسدثهم عليسسه اللسسه صلى الله رسول أمنية في الشيطان
السورة, في قرأها قد وسلم عليه الله صلى الله رسول أن الشيطان
النسساس, وأظهرهسسا فسسي الكلمسسة تلك آلهتهم, ففشت لتعظيم فسجدوا

بن عثمان المسلمين من بها ومن الحبشة أرض بلغت حتى الشيطان
مسسع وصسسلوا كلهسسم أسلموا قد مكة أهل أن وأصحابه, وتحدثوا مظعون
المغيسرة بسن الوليسد سجود وسلم, وبلغهم عليه الله صلى الله رسول

بمكة, فسسأقبلوا أمنوا قد المسلمين أن كفه, وحدثوا على التراب على
ًا, وقد وحفظسه آيساته اللسه وأحكسم الشسيطان ألقى ما الله نسخ سراع

إلِ نسسبي ولِ رسسسول من قبلك من أرسلنا الله: {وما الفرية, وقال من
ثسسم الشيطان يلقي ما الله فينسخ أمنيته في الشيطان ألقى تمنى إذا

فتنسسة الشسسيطان يلقسسي مسسا * ليجعسسل حكيم عليم والله آياته الله يحكم
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شسسقاق لفي الظالمين وإن قلوبهم والقاسية مرض قلوبهم في للذين

الشسسيطان, انقلسسب سسسجع مسسن قضسساءه, وبسسرأه اللسسه بيسسن بعيد} فلمسسا
عليهسسم, وهسسذا المسسسلمين, واشسستدوا وعسسداوتهم بضللتهم المشركون

ًا مرسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسل. أيضسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
بن الرحمن عبد بن بكر أبي عن الزهري عن جرير ابن تفسير وفي  

كتسسابه في البيهقي بكر أبو الحافظ رواه نحوه, وقد هشام بن الحارث
بنحسسوه, مغسسازيه مسسن سسساقه عقبة بن موسى به يجز النبوة, فلم دلِئأل

ذكرهسسا {قلسست} وقسسد القصسسة هسسذه إسسسحاق أبسسي عسسن روينا قال: وقد
مرسسسلت هسسذا, وكلهسسا مسسن بنحسسو السسسيرة فسسي إسسسحاق بسسن محمسسد

مجموعسسة تفسسسيره فسسي البغسسوي سساقها أعلم. وقد ومنقطعات, والله
ذلك, من بنحو وغيرهما القرظي كعب بن ومحمد عباس ابن كلم من
مسسن المضسسمونة العصسسمة مسسع هذا مثل وقع سؤالًِ: كيف ههنا سأل ثم

عسسن أجوبسسة حكسسى ثم ؟ عليه وسلمه الله صلوات لرسوله تعالى الله
ذلسسك المشسسركين مسسسامع فسسي أوقسسع الشسسيطان أن ألطفها من الناس

كذلك وسلم, وليس عليه الله صلى الله رسول عن صدر أنه فتوهموا
رسسسول عسسن لِ الشسسيطان صسسنيع مسسن كسسان إنمسسا المسسر, بسسل نفس في

أعلسسسسسم. وسسسسسسلم, واللسسسسسه عليسسسسسه اللسسسسسه صسسسسسلى الرحمسسسسسن
تعسسرض صحته. وقد بتقدير هذا عن المتكلمين أجوبة تنوعت وهكذا  

حاصسسله بمسسا لهذا, وأجاب الشفاء كتاب في الله رحمه عياض القاضي
أمنيتسسه} فسسي الشسسيطان ألقى تمنى إذا لثبوتها. وقوله: {إلِ كذلك أنها
لِ عليسسه, أي وسسسلمه اللسه صسسلوات لرسسسوله اللسسه مسسن تسلية فيه هذا

والنبيسساء. المرسسسلين مسسن قبلسسك من هذا مثل أصاب فقد ذلك يهيدنك
الشسسيطان ألقى حدث أمنيته} إذا {في عباس ابن البخاري: قال قال
آياته}. قال الله يحكم {ثم الشيطان يلقي ما الله حديثه, فيبطل في

فسسي الشسسيطان ألقسسى تمنسسى {إذا عبسساس ابسسن عن طلحة أبي بن علي
{إذا مجاهد حديثه. وقال في الشيطان ألقى حدث أمنيته} يقول: إذا

ولِ أمسساني} يقولسسون {إلِ قراءتسسه أمنيتسسه قال, ويقال إذا تمنى} يعني
قسسوله: {تمنسسى} قسسالوا: معنسسى المفسرين وأكثر البغوي يكتبون. قال

تلوتسسه, فسسي أمنيتسسه} أي في الشيطان {وألقى الله كتاب وقرأ تل أي
قتسسسسسسسسل: حيسسسسسسسسن عثمسسسسسسسسان فسسسسسسسسي الشسسسسسسسساعر قسسسسسسسسال

المقسسسسادر حمسسسسام لِقسسسسى ليلسسسسةوآخرها أول اللسسسسه كتسسسساب تمنسسسسى
أشبه القول هذا جرير ابن تل. قال أتمنى} إذا الضحاك: {إذا وقال  

النسسسخ الشيطان} حقيقة يلقي ما الله {فينسخ الكلم. وقوله بتأويل
عبساس: أي ابسن عسن طلحسة أبسي بسن علسي والرفسع, قسال الزالة لغة
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الضسسحاك: نسسسخ الشيطان. وقال ألقى ما وتعالى سبحانه الله فيبطل
آياته. وقوله: {واللسسه الله الشيطان, وأحكم ألقى ما الله بأمر جبريل

خافيسسة عليسسه تخفسسى لِ والحسسوادث المسسور مسسن يكسسون بمسسا عليسسم} أي
والحجسسة التامسسة الحكمسسة وأمسسره, لسسه وخلقسسه تقديره في {حكيم} أي

فسسي للسسذين فتنسة الشسسيطان يلقسي مسسا قسال: {ليجعسل البالغسة, ولهسذا
حيسسن ونفسساق, كالمشسسركين وكفسسر وشسسرك شسسك مسسرض} أي قلسسوبهم
مسسن كسسان اللسسه, وإنمسسا عنسسد مسسن صسسحيح أنسسه واعتقسسدوا بسسذلك فرحسسوا

مسسرض} هسسم قلسسوبهم فسسي جريسسج: {السسذين ابسسن الشسسيطان. قسسال
المشسسسسسسركون. قلسسسسسسوبهم} هسسسسسسم المنسسسسسسافقون, {والقاسسسسسسسية

بعيد} شقاق لفي الظالمين {وإن اليهود حيان: هم بن مقاتل وقال  
والصسسواب, {وليعلسسم الحق من بعيد, أي وعناد ومخالفة ضلل في أي

السسذين وليعلسسم بسسه} أي فيؤمنسسوا ربسسك من الحق أنه العلم أوتوا الذين
والمؤمنسون والباطسل الحسق بيسن بسه يفرقسون الذي النافع العلم أوتوا
بعلمسسه أنزله الذي ربك من الحق هو إليك أوحيناه ما أن ورسوله بالله

يسأتيه {لِ حكيسسم كتسساب هسو بسل وغيسسره به يختلط أن وحفظه, وحرسه
حميسسد}. وقسسوله: حكيسسم مسسن تنزيل خلفه من ولِ يديه بين من الباطل

قلسسوبهم} أي لسسه لسسه, {فتخبسست وينقسسادوا يصسسدقوه بسسه} أي {فيؤمنوا
صسسراط إلسسى آمنسسوا السسذين لهسساد اللسسه قلسسوبهم, {وإّن لسسه وتسسذل تخضع

الحسسق إلسسى فيرشدهم الدنيا في والَِخرة, أما الدنيا في مستقيم} أي
يهسسديهم الَِخسسرة واجتنسسابه, وفسسي الباطسسل لمخالفسسة ويسسوفقهم واتبسساعه
عسسن الجنسسات, ويزحزحهسسم درجسسات إلسسى الموصل المستقيم الصراط

.والسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسدركات الليسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم العسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسذاب

َ َولِ ُقْل **  ِذيَن َيَزا ّل ْا ا ُقْرو َف ٍة ِفي َك َي ُقْه ِمْر ْن ّتسَى ّم ُقْم َح ُقْه َي ِت أ
ْ ُقْة َتس َع َتسًة الّسسا ْغ ْو َب َأ

ُقْهْم َي ِت أ
ْ ُقْب َي َذا ٍم َع ْو ٍم َي ِقي ُقْك َع ْل ُقْم ْل ٍذ *  ا ِئ ْوَم ِه َي ّل ُقْم ل ُقْك ُقْهْم َيْح َن ْي ِذيَن َب ّل ْا َفا ُقْنو آَم

ْا ُقْلو َعِم ِلَحاِت َو ّناِت ِفي الّصا ِم َج ِعي ّن ِذيَن ال ّل َوا ْا *   ُقْرو َفسس ْا َك ُقْبو ّذ َكسس َنسسا َو ِت ِبآَيا
ِئَك ـسسسسسسسسسسسسسسس َل ْو ُقْأ ُقْهسسسسسسسسسسسسسسسْم َف َذاٌب َل  ّمِهيسسسسسسسسسسسسسسسٌن َعسسسسسسسسسسسسسسس

ًا تعالى يقول   شك في مرية, أي في يزالون لِ أنهم الكفار عن مخبر
بسسن سسسعيد جريسسر. وقسسال ابسسن واختاره جريج ابن القرآن, قال هذا من

السسساعة تسسأتيهم {حسستى الشسسيطان ألقسسى ممسسا منه, أي زيد وابن جبير
اللسسه أمسسر القسسوم {بغتة} بغسست قتادة مجاهد: فجأة, وقال بغتة} قال

ًا الله أخذ وما تغسستروا ونعمتهسسم, فل وغرتهم سكرتهم عند إلِ قط قوم
عسسذاب يسسأتيهم الفاسسسقون. وقسسوله: {أو القوم إلِ بالله لِيغتر إنه بالله
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قسسال بسسدر, وكسسذا يسسوم كعب: هو بن أبي مجاهد: قال عقيم} قال يوم

ابسسن واحسسد, واختسساره وغيسسر وقتسسادة جسسبير بسسن وسعيد وعكرمة مجاهد
ليسسل القيامسسة, لِ يوم عنهما: هو رواية في ومجاهد عكرمة جرير. قال

الصسسحيح, هسسو القسسول البصري, وهسسذا والحسن الضحاك قال له, وكذا
المسسراد, ولهسسذا هسسو هسسذا لكن به أوعدوا ما جملة من بدر يوم كان وإن

السسدين}. يسسوم بينهسسم} كقسسوله: {مالسسك يحكم لله يومئذ قال: {الملك
ًا وكسسان للرحمسسن الحق يومئذ وقوله: {الملك   الكسسافرين علسسى يومسس

وصدقوا قلوبهم آمنت الصاحات} أي وعملوا آمنوا عسيرا} {فالذين
وأقسسوالهم قلسسوبهم علموا, وتوافسسق ما بمقتضى وعملوا ورسوله بالله

ولِ يحول لِ الذي المقيم النعيم لهم النعيم} أي جنات {في وأعمالهم
بالحق قلوبهم كفرت بآَياتنا} أي وكذبوا كفروا والذين{ يبيد ولِ يزول

اتبسساعهم عسسن واسسستكبروا الرسسسل وخسسالفوا بسسه بسسه, وكسسذبوا وجحسسدوا
عسسن وإعراضسسهم اسسستكبارهم مقابلسسة مهيسسن} أي عذاب لهم {فأولئك

سسسيدخلون عبسسادتي عسسن يسسستكبرون السسذين تعالى: {إن الحق, كقوله
.صسسسسسسسسسسسسسسسسسساغرين داخريسسسسسسسسسسسسسسسسسسن} أي جهنسسسسسسسسسسسسسسسسسسم

ِذيَن ّل َوا ْا **  ُقْرو ِبيِل ِفي َهاَج ِه َس ّل ْا ُقْثسسّم ال َو ُقْلسس ِت ْو ُقْق ْا َأ ُقْتو ُقْم َمسسا ُقْهسس ّن َق ُقْز َيْر ُقْه َل ّلسس ال
ًا ًا ِرْزق ِإّن َحَسن ّلَه َو َو ال ُقْه ُقْر َل ْي ِقيسَن َخ ِز ُقْهْم الّرا ّن َل ْدِخ ُقْيس َل   * ً ْدَخل ُقْه ّمس َن ْو َيْرَضس
ِإّن ّلَه َو ِليٌم ال َع ِليٌم َل ِلَك َح َذ َقَب َوَمْن *   ْثِل َعا ِقَب َما ِبِم ِه ُقْعسسو ِغسسَي ُقْثسسّم ِبسس ُقْب

ِه ْيسسسسسسس َل ُقْه َع ّن ُقْصسسسسسسسَر َين ُقْه َل ّلسسسسسسس ّلسسسسسسسَه ِإّن ال ّو ال ُقْفسسسسسسس َع ُقْفسسسسسسسوٌر َل  َغ
ًا خرج عمن تعالى يخبر   ًا مرضاته ابتغاء الله سبيل في مهاجر وطلب

اللسسه فسسي بلده والخلن, وفسسارق والهليسسن الوطسسان عنده, وتسسرك لما
حتف أي ماتوا الجهاد, أو في قتلوا, أي ثم الله لدين ورسوله, ونصرة

الجزيسسل الجر على حصلوا فرشهم, فقد على قتال غير من أي أنفهم
ًا بيتسسه مسسن يخسسرج تعالى: {ومن قال الجميل, كما والثناء إلسسى مهسساجر

اللسسه}. وقسسوله: علسسى أجسسره وقسسع فقسسد الموت يدركه ثم ورسوله الله
ًا الله {ليرزقنهم ًا} أي رزق مسسن ورزقه فضله من عليهم ليجرين حسن

* ليسسدخلنهم الرازقيسسن خيسسر لهسسو اللسسه {وإن أعينهسسم بسسه تقسسر ما الجنة
ً مسسن كسسان إن تعسسالى: {فأمسسا قسسال كمسسا الجنسسة يرضسسونه} أي مسسدخل

الراحسسة لسسه يحصسسل أنسسه نعيسسم} فسسأخبر وجنسسة وريحان فروح المقربين
ّنهم قال النعيم, كما وجنة والرزق ًا الله ههنا: {ليرزق ًا} ثسسم رزق حسسسن

ً {ليسسدخلنهم قسسال يهسساجر بمسسن لعليسسم} أي اللسسه وإن يرضسسونه مسسدخل
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ويصسسفح يحلسسم {حليسسم} أي ذلسسك يسسستحق وبمسسن سسسبيله فسسي ويجاهد
عليسسه. وتسسوكلهم إليسسه بهجرتهسسم عنهسسم السسذنوب, ويكفرهسسا لهسسم ويغفر

عند حي مهاجر, فإنه غير أو مهاجر من الله سبيل في قتل من فأما  
اللسسه سسسبيل فسسي قتلسسوا السسذين تحسبن تعالى: {ولِ قال كما يرزق ربه

ًا كمسا كسثيرة هسذا فسسي يرزقسسون} والحساديث ربهم عند أحياء بل أموات
مهسساجر, فقسسد غيسسر أو مهسساجر من الله سبيل في توفي من تقدم, وأما

عليسسه السسرزق إجراء الصحيحة الحاديث مع الكريمة الِية هذه تضمنت
أبسسي, حسسدثنا حسساتم: حسسدثنا أبسسي ابسسن إليسه. قسسال اللسسه إحسسان وعظيم

عن شريح بن الرحمن عبد عن المبارك ابن واضح, حدثنا بن المسيب
بسسن عبيسسدة أبسسا يعنسسي عقبسسة ابسسن عن س الكريم عبد يعني س الحارث ابن

على وإقامتنا رباطنا السمط: طال بن شرحبيل حدثنا قال: قال عقبة
عنسسه, اللسسه رضي الفارسي يعني سلمان بي الروم, فمر بأرض حصن

يقسسول: «مسسن وسسسلم عليسسه اللسسه صلى الله رسول سمعت فقال: إني
ًا مات السسرزق, عليسسه الجسسر, وأجسسرى ذلك مثل عليه الله أجرى مرابط
اللسسه سبيل في هاجروا {والذين شئتم إن الفتانين, واقرؤوا من وأمن

ًا الله ليرزقنهم ماتوا أو قتلوا ثم ًا رزق الرازقين خير لهو الله وإن حسن
ً ليسسسسسدخلنهم حليسسسسسم}». لعليسسسسسم اللسسسسسه وإن يرضسسسسسونه مسسسسسدخل

ًا: حدثنا وقال   أنسسه همسسام بشر, أخبرني بن زيد زرعة, حدثنا أبو أيض
ومعنسسا بسسرودس يقولِن: كنسسا المعافري سيف بن وربيعة قبيل أبا سمع

وسسسلم, عليسسه الله صلى الله رسول صاحب النصاري عبيد بن فضالة
علسسى النسساس متسسوفى, فمسسال قتيسسل, والخسسرى إحداهما بجنازتين فمر

؟ هسسذا وتركسسوا هسسذا مسسع مالوا الناس أرى لي فضالة: ما القتيل, فقال
أي مسسن أبسسالي مسسا اللسسه, فقسسال: واللسسه سسسبيل فسسي القتيل فقالوا: هذا

اللسسه سسسبيل في هاجروا {والذين الله كتاب اسمعوا ؟ بعثت حفرتيهما
ًا: حسدثنا الَِية, وقال آخر بلغ ماتوا} حتى أو قتلوا ثم أبسي, حسدثنا أيضسس

سسسلمان لهيعة, حسسدثنا ابن المبارك, أنبأنا ابن سليمان, أنبأنا بن عبدة
حضر أنه حدثه الخولِني جحدم بن الرحمن عبد أن الشيباني عامر بن

بمنجنيق, والَِخر أصيب أحدهما جنازتين مع البحر في عبيد بن فضالة
لسسه: تركسست فقيسسل المتسسوفى قسسبر عنسسد عبيسسد بن فضالة توفي, فجلس

إن بعثت حفرتيهما أي من أبالي فقال: ما ؟ عنده تجلس فلم الشهيد
ليرزقنهسسم ماتوا أو قتلوا اللهثم سبيل في هاجروا يقول: {والذين الله
ًا الله ًا} الَِيسستين.فمسسا رزقسس ً أدخلسست إذا العبسسد أيهسسا تبتغسسي حسسسن مسسدخل

ًا ترضاه, ورزقت ًا, والله رزق بعثسست. حفرتيهمسسا أي مسسن أبالي ما حسن
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وهسسب, أخسسبرني ابن عن العلى عبد بن يونس عن جرير ابن ورواه  
فضسسالة قسسال: كسسان عسسامر بسسن سسسلمان عسسن شسسريح بسسن الرحمسسن عبد

ًا برودس قتيسل رجليسن, أحسدهما بجنسازتي الربسساع, فخسرج علسسى أمير
بمثسسل عسساقب ومسسن تقدم. وقوله: {ذلك ما نحو متوفى, فذكر والَِخر

فسسي نزلسست أنهسسا جريسسر وابن حيان بن مقاتل به} الَِية, ذكر عوقب ما
ًا لقسسوا الصسسحابة مسسن سرية محسسرم, شسسهر فسسي المشسسركين مسسن جمعسس

الحسسرام, فسسأبى الشسسهر فسسي يقسساتلوهم لئل المسسسلمون فناشسسدهم
فنصسسرهم المسسسلمون عليهسسم, فقسساتلهم قتالهم, وبغسسوا إلِ المشركون
غفسسسسسسسسسسور}. لعفسسسسسسسسسسو اللسسسسسسسسسسه {إن عليهسسسسسسسسسسم اللسسسسسسسسسسه

ِلَك َذ َأّن **  ّلَه ِب ُقْج ال ِل ْيَل ُقْيو ّل ِر ِفي ال َها ّن ُقْج ال ِل ُقْيو َهاَر َو ّن ْيِل ِفي ال ّل َأّن ال ّلسسَه َو ال
ٌع ِلَك َبِصيٌر َسِمي َذ َأّن *   ّلَه ِب َو ال ّق ُقْه ْلَحسس َأّن ا ُقْعوَن َمسسا َو ْد ِه ِمسسن َيسس ِنسس َو ُقْدو ُقْهسس

ُقْل ِطسسسسسسسسسس َبا ْل َأّن ا ّلسسسسسسسسسسَه َو َو ال ِلسسسسسسسسسسّي ُقْهسسسسسسسسسس َع ْل ُقْر ا ِبيسسسسسسسسسس َك ْل  ا
ًا تعالى يقول   يشسساء, بمسسا خلقه في المتصرف الخالق أنه على منبه
الملسسك وتنزع تشاء من الملك تؤتي الملك مالك اللهم قال: {قل كما

كسسل علسسى إنسسك الخيسسر بيدك تشاء من وتذل تشاء من وتعز تشاء ممن
وتخسرج الليسل فسي النهسار وتولسج النهسار فسي الليل * تولج قدير شيء
بغيسسر تشسساء مسسن وتسسرزق الحسسي مسسن الميسست وتخسسرج الميت من الحي

مسسن إدخسساله الليل في والنهار النهار في الليل إيلجه حساب} ومعنى
كمسسا النهسسار ويقصسسر الليل يطول هذا, فتارة في هذا ومن هذا في هذا
الصسسيف. فسسي كمسسا الليسسل ويقصسسر النهسسار يطسسول الشسستاء, وتسسارة فسسي

بهم, عباده. بصير بأقوال سميع بصير} أي سميع الله وقوله: {وأن  
وسسسكناتهم, ولمسسا وحركسساتهم أحسسوالهم فسسي خافية منهم عليه يخفى لِ

قسسال: لحكمسسه لِمعقسسب السسذي الوجود, الحسساكم في المتصرف أنه بين
لسسه, إلِ العبسسادة تنبغي لِ الذي الحق الله الحق} أي هو الله بأن {ذلك

يكن, وكل لم يشأ لم كان, وما شاء ما الذي العظيم السلطان ذو لنه
الباطسسل} أي هو دونه من يدعون ما {وأن لديه إليه, ذليل فقير شيء

باطسل, فهو تعالى دونه من عبد ما والوثان, وكل والنداد الصنام من
ًا يملك لِ لنه ًا. وقوله: {وأن ولِ ضر الكسسبير} كمسسا العلسسي هو الله نفع
تحت شيء المتعال} فكل العظيم} وقال: {الكبير العلي {وهو قال

العظيسسم سسواه, لنسه رب هسو, ولِ إلِ إلسه وعظمته, لِ وسلطانه قهره
منسسه, أكبر لِ الذي منه, الكبير أعلى لِ الذي منه, العلي أعظم لِ الذي
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ًا المعتسسدون الظسسالمون يقسسول عما وجل عز وتنزه وتقدس تعالى علسسو

ًا. كسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسبير

َلْم َأ ّلَه َأّن َتَر **  ِء ِمسسَن َأنَزَل ال ًء الّسسسَمآَ ُقْح َمسسآَ ِب ُقْتْصسس ُقْض َف ًة الْر ِإّن ُقْمْخَضسسّر
ّلَه ِطيٌف ال ِبيٌر َل ُقْه َخ ّل َواِت ِفي َما *   ِإّن الْرِض ِفي َوَما الّسَما ّلَه َو َو ال ُقْهسس َل

ِنّي َغ ْل ُقْد ا ْلَحِمي َلسسْم ا َأ ّلسسَه َأّن َتسسَر *   ُقْكسسم َسسسّخَر ال ْلسسَك الْرِض ِفسسي ّمسسا َل ُقْف ْل َوا
ِري ِر ِفي َتْج َبْح ْل ِه ا ِر َأْم ُقْك ِب ُقْيْمِس َء َو َع َأن الّسَمآَ َق َلسسى َت ّ الْرِض َع ِه ِإلِ ِن ْذ ِإ ِبسس

ّلَه ِإّن ّناِس ال ُقْءوٌف ِبال َو ّرِحيسسٌم َلسسَر ُقْهسس َو َي *   ِذ ّلسس ُقْكْم ا َيسسا ُقْكسسْم ُقْثسسّم َأْح ُقْت ُقْثسسّم ُقْيِمي
ُقْكسسسسسسسسسسسسسسسسسسسْم ِيي ْنَسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساَن ِإّن ُقْيْح ِل ُقْفسسسسسسسسسسسسسسسسسسسوٌر ا َك  َل

ًا وهذا   يرسسسل سسلطانه, فسسإنه وعظيسسم قسسدرته على الدلِلة من أيض
ًا فتثير الرياح فيها, وهي نبات لِ التي الجرز الرض على فيمطر سحاب
وربسست}. اهتزت الماء عليها أنزلنا ممحلة, {فإذا سوادء يابسة هامدة

كسسل للتعقيسسب, وتعقيسسب ههنا مخضرة} الفاء الرض وقوله: {فتصبح
العلقة فخلقنا علقة النطفة خلقنا تعالى: {ثم قال بحسبه, كما شيء

ًا, أربعين شيئين كل بين أن الصحيحين في مضغة} الَِية, وقدثبت يوم
مخضرة} الرض {فتصبح قال ههنا بالفاء, وهكذا معقب هو هذا ومع
أنهسسا الحجسساز أهسسل بعض عن ذكر ومحولها. وقد يباسها بعد خضراء أي

أعلسسسسسسسم. خضسسسسسسسراء, فسسسسسسسالله المطسسسسسسسر عقسسسسسسسب تصسسسسسسسبح
الرض أرجسساء فسسي بمسسا عليسسم خسسبير} أي لطيسسف اللسسه وقوله: {إن  

خافيسسة, عليسسه يخفسسى صسسغر, ولِ وإن الحسسب مسسن وأجزائأهسسا وأقطارهسسا
لقمان: {يسسا قال به, كما فينبته الماء من قسطه منه كل إلى فيوصل

فسسي أو صسسخرة فسسي فتكسسن خسسردل مسسن حبسسة مثقسسال تسسك إن إنهسسا بنسسي
خبير} وقال: {ألِ لطيف الله إن الله بها يأت الرض في أو السموات

تعالى: والرض} وقال السموات في الخبء يخرج الذي لله يسجدوا
رطب ولِ الرض ظلمات في حبة ولِ يعلمها إلِ ورقة من تسقط {وما

مثقسسال من ربك عن يعزب مبين} وقال: {وما كتاب في إلِ يابس ولِ
فسسي إلِ أكسسبر ولِ ذلسك مسسن أصسسغر ولِ السسسماء فسسي ولِ الرض في ذرة

نفيسسل بن عمرو بن زيد أو الصلت أبي بن أمية قال مبين} ولهذا كتاب
قصسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسيدته: فسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسي

ًا يهسستز البقسسل منسسه ؟فيصسسبح السسثرى فسسي الحب ينبت من له وقولِ رابيسس
ًا كسسان لمسسن آيسسات ذاك رؤوسسسهففي فسسي حبسسه منسسه ويخسسرج واعيسس

جميسسع ملكسسه الرض} أي فسسي ومسسا السسسموات فسسي مسسا وقوله: {له  
لسسديه, وقسسوله: عبد إليه فقير شيء وكل سواه عما غني الشياء, وهو
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وجمسساد حيسسوان مسسن الرض} أي فسسي مسسا لكسسم سسسخر اللسه أن تر {ألم

فسسي ومسسا السسسموات فسسي مسسا لكسسم قسسال: {وسسسخر وثمار, كمسسا وزروع
ًا الرض تجسسري {والفلسك وامتنسسانه وفضله إحسانه من منه} أي جميع

العجسساج البحسسر فسسي وتسسسييره, أي بتسسسخيره بسسأمره} أي البحسسر فسسي
فيحملسسون وتؤدة ورفق طيبة بريح بأهلها الفلك تجري المواج وتلطم

إلسسى وقطسسر بلسسد إلسسى بلسسد من ومنافع وبضائأع تجائأر من شاءوا ما فيها
إلسسى هسسؤلِء عند بما ذهبوا هؤلِء, كما إلى أولئك عند بما قطر, ويأتون

تقع أن السماء {ويمسك ويريدونه ويطلبونه إليه يحتاجون مما أولئك
الرض على فسقطت للسماء لذن شاء لو بإذنه} أي إلِ الرض على

أن السسسماء يمسسسك وقسسدرته ورحمته لطفه من فيها, ولكن من فهلك
لسسرؤوف بالنسساس اللسسه قسسال: {إن بسسإذنه, ولهسسذا إلِ الرض علسسى تقسسع

لسسذو ربسك الخسسرى: {وإن الَِيسسة فسسي قسسال ظلمهم, كما مع رحيم} أي
العقسسساب}. لشسسسديد ربسسسك وإن ظلمهسسسم علسسسى للنسسساس مغفسسسرة

النسسسان إن يحييكسسم ثسسم يميتكسسم ثسسم أحيسساكم السسذي وقوله: {وهسسو  
ًا وكنتم بالله تكفرون لكفور} كقوله: {كيف يميتكم ثم فأحياكم أموات

ثم يمييتكم ثم يحييكم الله ترجعون}. وقوله: {قل إليه ثم يحييكم ثم
اثنتين أمتنا ربنا فيه}. وقوله: {قالوا ريب لِ القيامة يوم إلى يجمعكم
ًا لله تجعلون الكلم: كيف اثنتين} ومعنى وأحييتنا معسسه وتعبدون أنداد

أحيسساكم} السسذي {وهسسو والتصرف والرزق بالخلق المستقل وهو غيره
ًا تكونوا لم أن بعد خلقكم أي ثسم يميتكسم {ثسم يسذكر, فأوجسدكم شسيئ

جحسسسود. لكفسسسور} أي النسسسسان {إن القيامسسسة يسسسوم يحييكسسسم} أي

ُقْكّل ّل ٍة **  َنا ُقْأّم ْل َع ًا َج ُقْه ُقْهسسْم َمنَسك ُقْكو َ َناِسسس ّنسسَك َفل ُقْع ِز َنا ِر ِفسسي ُقْي ُقْع الْمسس ْد َوا
َلَى ّبَك ِإ ّنَك َر َلَى ِإ َع ًدى َل ٍم ُقْه َتِقي ِإن ّمْس َو ُقْلوَك *   َد ُقْقِل َجا ُقْه َف ّل ُقْم ال َلسس ْع ِبَمسسا َأ

ُقْلوَن ْعَم ُقْه َت ّل ُقْم *  ال ُقْك ُقْكسسْم َيْح َن ْي ْوَم َب ِة َيسس َياَمسس ِق ْل ُقْتسسْم ِفيَمسسا ا ِه ُقْكن ُقْفسسوَن ِفيسس ِل َت  َتْخ
ًا, قال قوم لكل جعل أنه تعالى يخبر   أمة لكل جرير: يعني ابن منسك

ًا, قال: وأصل نبي السسذي الموضسسع هو العرب كلم في المنسك منسك
سسسميت شسسر, قسسال: ولهسسذا أو لخيسسر إمسسا إليسسه ويسستردد النسسسان يعتاده

كمسسا كسسان عليها, فإن وعكوفهم إليها الناس لترداد بذلك الحج مناسك
ًا, فيكسسون جعلنا نبي أمة لكل المراد أن من قال بقسسوله المسسراد منسسسك
أمسسة لكل المراد كان المشركين, وإن هؤلِء أي المر في ينازعنك فل

ًا جعلنا ً منسك ًا جعل موليهسسا} ولهسسذا هسسو وجهة قال: {ولكل كما قدري
هسسؤلِء على عائأد ههنا فاعلوه, فالضمير ناسكوه} أي ههنا: {هم قال
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اللسسه قسسدر عسسن هذا يفعلون إنما هؤلِء وطرائأق, أي مناسك لهم الذين

مسسن عليسسه أنسست عمسسا ذلك يصرفك ولِ لك بمنازعتهم تتأثر وإرادته, فل
مسسستقيم} أي هسسدى لعلسسى إنسسك ربسسك إلسسى قسسال: {وادع الحق, ولهذا

كقسسوله: {ولِ المقصسسود, وهسسذا إلسسى موصسسل مسسستقيم واضسسح طريسسق
ربسسك}. إلسسى وادع إليسسك أنزلسست إذ بعسسد اللسسه آيسسات عسسن يصسسدنك

تعملون}. كقسسوله: {وإن بما أعلم الله فقل جادلوك وقوله: {وإن  
بريء وأنا أعمل مما بريئون أنتم عملكم ولكم عملي لي فقل كذبوك

ووعيسسد شسسديد تعملون} تهديسسد بما أعلم تعملون}. وقوله: {الله مما
ًا بسسه كفسسى فيسسه تفيضسسون بمسسا أعلسسم أكيسسد, كقسسوله: {هسسو بينسسي شسسهيد

فيسه كنتسسم فيمسسا القيامسة يسوم بينكسسم يحكم الله: {قال وبينكم} ولهذا
لِ و أمسسرت كما واستقم فادع تعالى: {فلذلك كقوله تختلفون} وهذه

.كتسساب}.الَِيسسة مسسن اللسسه أنسسزل بمسسا آمنسست وقسسل أهسسواءهم تتبسسع

َلْم َأ َلْم **  ْع ّلَه َأّن َت ُقْم ال َل ْع ِء ِفي َما َي ِلَك ِإّن َوالْرِض الّسَمآَ َتاٍب ِفي َذ ِإّن ِك
ِلسسسسسسسسسسسسسسسسسَك َلسسسسسسسسسسسسسسسسسى َذ ِه َع ّلسسسسسسسسسسسسسسسسس  َيِسسسسسسسسسسسسسسسسسسيٌر ال

السموات في بما محيط بخلقه, وأنه علمه كمال عن تعالى يخبر   
السماء, في لِ و الرض في ذرة مثقال عنه يعزب الرض, فل في وما

قبسسل كلهسسا الكائأنسسات علسسم تعسسالى أكسسبر, وأنسسه ولِ ذلسسك مسسن أصغر لِ و
صسسحيح فسسي ثبسست المحفوظ, كما اللوح كتابه في ذلك وجودها, وكتب

عليسسه اللسه صسلى اللسه رسول قال: قال عمرو بن الله عبد عن مسلم
والرض السسسموات خلسسق قبسسل الخلئأسسق مقسسادير قدر الله وسلم: «إن

حديث من السنن الماء» وفي على عرشه سنة, وكان ألف بخمسين
قسال: «أول وسلم عليه الله صلى الله رسول أن الصحابة من جماعة

هسسو ما قال: اكتب ؟ ماأكتب و له: اكتب, قال القلم, قال الله خلق ما
أبسسي ابسسن القيامسسة» وقسسال يسسوم إلسسى كسسائأن هو بما القلم كائأن, فجرى

دينار, حسسدثني بن عطاء بكير, حدثني ابن زرعة, حدثنا حاتم: حدثناأبو
المحفسوظ اللسسوح اللسه عبسساس: خلسق ابسن قسسال: قسسال جسسبير بن سعيد

علسسى وهسسو الخلسسق يخلسسق أن قبسسل للقلسسم عسسام, وقسسال مائأسسة كمسيرة
قسسال: علمسسي ؟ أكتب  القلم: وما وتعالى: اكتب, فقال تبارك العرش

اللسسه علسسم فسسي كائأن هو بما القلم الساعة, فجرى يوم إلى خلقي في
تعلسسم وسلم: {ألم عليه الله صلى للنبي قوله القيامة, فذلك يوم إلى
أنسسه تعسسالى علمه تمام من والرض} وهذا السماء في ما يعلم الله أن

ًا, فمسسا وكتبها كونها, وقدرها قبل الشياء علم قسسد عسساملون العبسساد أيض
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أن الخلق قبل يفعلونه, فيعلم الذي الوجه على ذلك قبل تعالى علمه

وأحسساط عنسسده ذلسسك باختيسساره, وكتسسب يعصي باختياره, وهذا يطيع هذا
ًا, وهو شيء بكل تعسسالى: {إن قسسال لديه, ولهذا يسير عليه سهل علم

يسسسسسسسير}. اللسسسسسسه علسسسسسسى ذلسسسسسسك إن كتسسسسسساب فسسسسسسي ذلسسسسسسك

ُقْدوَن ُقْب ْع َي َو ِه ُقْدوِن ِمن **  ّل َنّزْل َلْم َما ال ِه ُقْي ًا ِبسس َطان ْل ْيسسَس َوَمسسا ُقْسسس ُقْهسسْم َل ِه َل ِبسس
ْلٌم ِلِميَن َوَما ِع ّظا ٍر ِمن ِلل َذا ّنِصي ِإ َو َلَى *   ْت ِهسسْم ُقْت ْي َل َنسسا َع ُقْت َيا َنسساٍت آ ّي ُقْف َب ِر ْعسس َت
ِه ِفي ُقْجو ِذيَن ُقْو ّل ْا ا ُقْرو َف َكَر َك ْن ُقْم ْل ُقْدوَن ا َكا ُقْطوَن َي ِذيَن َيْس ّلسس ُقْلسسوَن ِبا ْت ِهسسْم َي ْي َل َع

َنا ُقْت َيا ُقْكم ُقْقْل آ ُقْئ ّب َن أ
ُقْ َف ُقْم ّمن ِبَشّر َأ ُقْك ِل ُقْر َذ ّنا َها ال َد َع ُقْه َو ّل ِذيَن ال ّل ْا ا ُقْرو َف ْئسسَس َك ِب َو

ُقْر ِصسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسي ْلَم  ا
ًا تعالى يقول   مسسن وعبسسدوا وكفروا جهلوا فيما المشركين عن مخبر

ًا, يعني به ينزل لم ما الله دون ًا, كقسسوله: {ومسن حجسة سلطان وبرهانسس
ًا الله مع يدع يفلسسح لِ إنسسه ربه عند حسابه فإنما به له برهان لِ آخر إله

ًا به ينزل لم ههنا: {ما قال الكافرون} ولهذا به لهم ليس وما سلطان
تلقسسوه أمسسر هسسو وائأتفكسسوه, وإنمسسا اختلقوه فيما لهم علم ولِ علم} أي

لهسسم سسسول ممسسا حجسسة, وأصسسله ولِ دليسسل بل وأسسسلفهم آبسسائأهم عسسن
من للظالمين بقوله: {وما تعالى توعدهم لهم, ولهذا وزينه الشيطان

العسسذاب مسسن بهسسم يحسسل فيمسسا اللسسه مسسن ينصرهم ناصر من نصير} أي
لهسسم ذكسسرت وإذا بينات} أي آياتنا عليهم تتلى قال: {وإذا والنكال, ثم

إلسسه لِ الله, وأنه توحيد على الواضحات والدلِئأل والحجج القرآن آيات
يتلسسون بالذين يسطون {يكادون وصدق حق الكرام رسله هو, وأن إلِ

بالسسدلِئأل عليهسسم يحتجسسون السسذين يبسسادرون يكسسادون آياتنسسا} أي عليهسسم
بالسسسوء وألسسسنتهم أيسسديهم إليهسسم القسسرآن, ويبسسسطون مسسن الصحيحة
اللسسه وعسسدها النار ذلكم من بشر {أفأنبئكم لهؤلِء محمد يا {قل} أي

مما وأعظم وأطم وأشق أشد ونكالها وعذابها النار كفروا} أي الذين
علسسى الَِخسسرة السسدنيا, وعسسذاب فسسي المسسؤمنين اللسسه أوليسساء به تخوفون
وإرادتكسسم بزعمكسسم نلتسسم إن منهسسم تنسسالون ممسسا أعظسسم هسسذا صنيعكم

ً النسسار وبئسسس المصسسير} أي وقسسوله: {وبئسسس ً مقيل ًا ومنسسزلِ ومرجعسس
ً ًا ومسسسسسوئأل ًا سسسسسساءت {إنهسسسسسا ومقامسسسسس ًا}. مسسسسسستقر ومقامسسسسس

َها ّي أ
َ َي ُقْس **  ّنا ِرَب ال َثٌل ُقْض ْا َم ُقْعو َتِم ُقْه َفاْسس ِذيَن ِإّن َلس ّلس ُقْعوَن ا ْد ُقْدوِن ِمسن َتس
ِه ّل ْا َلن ال ُقْقو ُقْل ًا َيْخ َبابسس ِو ُقْذ َلسس ْا َو ُقْعسسو َتَم ُقْه اْج ِإن َلسس ُقْم َو ُقْه ْب ُقْل ُقْب َيْسسس َبا ّذ ًا السس ْيئ ّ َشسس لِ
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ُقْه ُقْذو ِق َتن ُقْه َيْس ْن ُقْعَف ِم ُقْب َض ِل ّطا ُقْب ال ُقْلو ْط ْلَم ْا *  َما َوا ُقْرو َد ّلَه َق ّق ال ِه َح ِر ْد َقسس

ّلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسَه ِإّن ّي ال ِو َقسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس  َعِزيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسٌز َل
ًا تعالى يقول   {يسسا عابديها عقول وسخافة الصنام حقارة على منبه
بسسه المشسسركون بسسالله الجاهلون يعبده لما مثل} أي ضرب الناس أيها

اللسسه دون مسسن تدعون الذين {إن وتفهموا أنصتوا له} أي {فاستمعوا
ًا يخلقوا لن مسسن تعبسسدون مسسا جميسسع اجتمع لو له} أي اجتمعوا ولو ذباب

علسسى قسسدروا ما واحد ذباب خلق على يقدروا أن على والنداد الصنام
عسسن شسسريك عامر, حسسدثنا بن أسود أحمد: حدثنا المام قال ذلك. كما

ًا هريسسرة أبسسي زرعسسة, عسسن أبي القعقاع, عن بن عمارة قسسال: مرفوعسس
أو ذرة خلقسسي مثسسل كخلقسسي, فليخلقسسوا يخلق ذهب ممن أظلم «ومن
أبسسي عسسن عمسسارة طريسسق مسسن الصحيح صاحبا حبة». وأخرجه أو ذبابة
قسسال: «قسسال وسسسلم عليسسه الله صلى النبي هريرة, عن أبي عن زرعة

ذرة, كخلقسسي, قليخلقسسوا يخلسسق ذهسسب ممسسن أظلم ومن وجل عز الله
ًا: {وإن تعالى قال شعيرة», ثم فليخلقوا ًا الذباب يسلبهم أيض لِ شيئ

مسسن أبلسسغ واحسسد, بسسل ذباب خلق عن عاجزون هم منه} أي يستنقذوه
ًا سسلبها لسسو منسسه والنتصار مقاومته عن عاجزون ذلك السذي مسن شسيئ

ذلسسك, علسسى قسسدرت لمسسا منه تستنقذه أن أرادت الطيب, ثم من عليها
قال: {ضسسعف وأحقرها, ولهذا الله مخلوقات أضعف من والذباب هذا

الصسسنم, والمطلسسوب عبسساس: الطسسالب ابن والمطلوب} قال الطالب
وغيسسره: السدي السياق. وقال ظاهر جرير, وهو ابن الذباب, واختاره

حسسق اللسسه قسسدروا قسسال: {مسسا الصسسنم, ثسسم العابد, والمطلسسوب الطالب
هذه من غيره معه عبدوا حين وعظمته الله قدر عرفوا ما قدره} أي

هسو عزيسز} أي لقسوي الله {إن وعجزها لضعفها الذباب تقاوم لِ التي
ثسسم الخلسسق يبسسدأ الذي {وهو شيء كل خلق وقوته بقدرته الذي القوي
ويعيسسد} يبدىء هو إنه لشديد ربك بطش عليه} {إن أهون وهو يعيده
عسسز قسسد المتين}. وقسسوله: {عزيسسز} أي القوة ذو الرزاق هو الله {إن
وسسسلطانه, وهسسو لعظمته يغالب ولِ يمانع وغلبه, فل فقهره شيء كل

القهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسار. الواحسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسد

ُقْه ّل َطِفي ** ال ِة ِمَن َيْص َك ِئأ َ ْلَمل ً ا ُقْسل ّناِس َوِمَن ُقْر ّلَه ِإّن ال ٌع ال * َبِصيٌر َسِمي
ُقْم َلسسس ْع ْيسسسَن َمسسسا َي ِهْم َب ِدي ْيسسس ُقْهسسسْم َوَمسسسا َأ َف ْل َلسسسى َخ ِإ ِه َو ّلسسس ُقْع ال ُقْر ُقْتْرَجسسس ُقْمسسسو ُقْ  الِ

ً الملئأكسسة مسسن يختار أنه تعالى يخبر   شسسرعه مسسن يشسساء فيمسسا رسسسل
سسسميع بصسسير} أي سسسميع اللسسه {إن رسالته لبلغ الناس ومن وقدره
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قسسال: منهسسم, كمسسا ذلسسك يسسستحق بمن بهم, عليم عباده, بصير لقوال
ومسسا أيسسديهم بيسسن مسسا رسالته}, وقوله: {يعلم يجعل حيث أعلم {الله

أرسسسلهم فيما رسله يفعل ما يعلم المور} أي ترجع الله وإلى خلفهم
فل الغيسسب قسسال: {عسسالم أمسسورهم, كمسسا من شيء عليه يخفى به, فل
ًا غيبه على يظهر ًا} فهسسو شسسيء كسسل وأحصسسى سسس قسسوله إلى س أحد عسسدد

لهسسم, ناصسسر لهسسم, حسسافظ يقسسال مسسا على عليهم, شهيد رقيب سبحانه
فمسسا تفعل لم وإن ربك من إليك أنزل ما بلغ الرسول أيها {يا لجنابهم

.النسسسسساس} الَِيسسسسسة مسسسسسن يعصسسسسسمك واللسسسسسه رسسسسسسالته بلغسسسسست

َها **  ّي أ
َ ِذيَن َي ّل ْا ا ُقْنو ْا آَم ُقْعو َك ْا اْر ُقْدو ُقْج ْا َواْس ُقْدو ُقْب ْع ُقْكْم َوا ّب ْا َر ُقْلو َع ْف ْيسسَر َوا ْلَخ ا

ُقْكْم ّل َع ُقْحوَن َل ِل ْف ُقْدوا ُقْت ِه َوَجا ِه ِفي *   ّل ّق ال ِه َح ِد َها َو ِج ُقْكْم ُقْه َبا َت َعسسَل َوَمسسا اْج َج
ْيكْم َل ّديِن ِفي َع ّلَة َحَرٍج ِمْن ال ُقْكْم ّم ِبي أ

ِهيَم َ ْبَرا َو ِإ ُقْم ُقْهسس ُقْك ِلِميَن َسسسّما ُقْمْسسس ْل ا
ُقْل ِمن ْب ِفي َق َذا َو ُقْكوَن َهـ َي ُقْل ِل ُقْسو ًا الّر ِهيد ُقْكْم َش ْي َل ْا َع ُقْنو ُقْكو َت َء َو َدآ َه َلى ُقْش َع

ّناِس ْا ال ُقْمو ِقي َأ َة َف َ ْا الّصل ُقْتو َة َوآ َكسا ْا الّز ُقْمو َتِص ْع ِه َوا ّل َو ِبال ُقْكْم ُقْه َ ْولِ ْعَم َم ِن َف
َلَى ْو ْلَمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس ِنْعسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسَم ا ُقْر َو ّنِصسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسي  ال

الحج: سورة من الثانية السجدة هذه في الله رحمهم الئأمة اختلف   
عنسسد قسدمنا قسسولين, وقسد علسى ؟ لِ فيها, أم السجود مشروع هي هل

وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى النسسبي عسسن عسسامر بسسن عقبسسة حسسديث الولسسى
يقرأهمسسا». فل يسسسجدهما لسسم بسسسجدتين, فمسسن الحج سورة «فضلت

وألسسسنتكم بسسأموالكم جهسساده} أي حسسق اللسسه فسسي وقسسوله: {وجاهسسدوا
تقسساته}. وقسسوله: {هسسو حسسق اللسسه تعسسالى: {اتقسسوا قال وأنفسكم, كما

المسسم, سائأر على واختاركم اصطفاكم الله المة هذه يا اجتباكم} أي
جعسل {ومسا شسرع وأكمسل رسسول بأكرم وخصكم وشرفكم وفضلكم

ألزمكسسم ومسسا تطيقون لِ ما كلفكم ما حرج} أي من الدين في عليكم
ًا لكم الله جعل إلِ عليكم يشق بشيء ًا, فالصسسلة فرجسس السستي ومخرجسس

ًا, وفسسي الحضسسر في تجب الشهادتين بعد السلم أركان أكبر هي أربعسس
ركعة, كمسسا الئأمة بعض يصليها الخوف اثنتين, وفي إلى تقصر السفر

ً الحسسديث, وتصسسلى بسسه ورد ًا رجسسالِ وغيسسر القبلسسة مسسستقبلي وركبانسس
وغيرهسسا, والقيسسام القبلسة إلسسى السفر في النافلة في مستقبليها, وكذا

ًا, فإن المريض المرض, فيصليها لعذر يسقط فيها يسسستطع لسسم جالس
الفرائأض سائأر في والتخفيفات الرخص من ذلك غير جنبه, إلى فعلى

السسسمحة» بالحنيفيسسة السسسلم: «بعثسست عليسسه قسسال والواجبات, ولهسسذا
ولِ «بشسرا اليمسن إلسى أميريسن بعثهمسا حين موسى وأبي لمعاذ وقال
ابسسن قسسال كسسثيرة, ولهسسذا هذا في تعسرا», والحاديث ولِ ويسرا تنفرا
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مسسن حسسرج} يعنسسي مسسن الدين في عليكم جعل قوله: {وما في عباس

ضسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسيق.
{ما تقدير على جرير: نصب ابن إبراهيم} قال أبيكم وقوله: {ملة  

كملة عليكم وسعه بل ضيق من حرج} أي من الدين في عليكم جعل
ملسسة الزمسسوا تقسسدير علسسى منصسسوب أنسسه إبراهيم, قال: ويحتمسسل أبيكم
إننسسي كقوله: {قل الَِية هذه في المعنى إبراهيم. {قلت} وهذا أبيكم

ًا مستقيم صراط إلى ربي هداني ًا دين ًا} الَِيسسة, إبراهيم ملة قيم حنيفسس
عبسسد المسسام قسسال هذا قبل} وفي من المسلمين سماكم وقوله: {هو

قسسوله: فسسي عبسساس ابسسن عن عطاء عن جريج ابن عن المبارك بن الله
قسسال وجسسل, وكسسذا عسسز قبسسل} قسسال: اللسسه من المسلمين سماكم {هو

وقتسسادة. حيسسان بسسن ومقاتسسل والسسسدي والضسسحاك وعطسساء مجاهسسد
مسسن المسسسلمين سسسماكم {هسسو أسلم بن زيد بن الرحمن عبد وقال  

ومسسن لسسك مسسسلمين واجعلنسسا قوله: {ربنسسا إبراهيم, وذلك قبل} يعني
مسسن لسسه, لنسسه وجسسه لِ جريسسر: وهسسذا ابسسن لك} قسسال مسلمة أمة ذريتنا

مسسسلمين, وقسسد القسسرآن فسسي المسسة هذه يسم لم إبراهيم أن المعلوم
هسسذا} قسسال وفسسي قبسسل مسسن المسسسلمين سماكم تعالى: {هو الله قال

وفسسي المتقدمسسة الكتسسب فسسي قبل من المسلمين سماكم مجاهد: الله
هسسو غيسسره. (قلسست) وهسسذا قال القرآن, وكذا هذا} يعني الذكر, {وفي
السدين فسسي عليكسسم جعسسل ومسا اجتباكم قال: {هو تعالى الصواب, لنه

اللسسه صسسلوات الرسسسول بسسه جسساء ما على وأغراهم حثهم حرج} ثم من
على تعالى منته ذكر الخليل, ثم إبراهيم أبيهم ملة عليه, بأنه وسلمه

وقسسديم الدهر سالف في عليها والثناء ذكرها من به نوه بما المة هذه
والرهبسسان, فقسسال: {هسسو الحبسسار علسسى يتلسسى النبيسساء كتب في الزمان
هسسذا} {وفسسي القسسرآن هسسذا قبسسل من قبل} أي من المسلمين سماكم

عمسسار, حسسدثنا بسسن هشسسام الَِيسسة: أنبأنسسا هسسذه تفسير عند النسائأي روى
أخسسبره سسسلم بن زيد أخاه أن سلم بن معاوية شعيب, أنبأنا بن محمد

رسسسول عن الشعري الحارث أخبره, قال: أخبرني أنه سلم أبي عن
مسسن فسسإنه الجاهليسسة بسسدعوى دعسسا قال«من وسلم عليه الله صلى الله
صام وإن وسلم عليه الله صلى الله رسول رجل: يا جهنم» قال جثي

السستي اللسسه بسسدعوة وصسسلى» فسسادعوا صسسام وإن «نعسسم قسسال ؟ وصسسلى
الحسسديث هسسذا قسسدمنا اللسسه, وقسسد عباد المؤمنين المسلمين بها سماكم
خلقكسم السذي ربكسم اعبسدوا النساس أيهسا {يسا قوله تفسير عند بطوله
قسسال البقسسرة, ولهسسذا سسسورة تتقسسون} مسسن لعلكسسم قبلكسسم مسسن والذين

ًا الرسول {ليكون إنمسسا الناس} أي على شهداء وتكونوا عليكم شهيد
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ًا أمة هكذا جعلناكم ًا عدولِ وسط ًا خيار جميسع عنسد بعسسدالتكم مشسهود

المسسم جيمسسع النسساس} لن علسسى {شسسهداء القيامة يوم المم, لتكونوا
تقبسسل سسسواها, فلهسسذا أمسسة كسسل علسسى وفضسسلها بسيادتها يومئذ معترفة

ربهسسم, رسسسالة بلغتهسسم الرسسسل أن فسسي القيامسسة يسسوم عليهم شهادتهم
علسسى الكلم تقدم ذلك, وقد بلغها أنه المة هذه على يشهد والرسول

علسسى شسسهداء لتكونسسوا وسسسطا أمسسة جعلنسساكم {وكسسذلك قسسوله عند هذا
ًا} وذكرنا عليكم الرسول ويكون الناس بمسسا وأمتسسه نسسوح حديث شهيد

إعسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسادته. عسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسن أغنسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسى
النعمسسة هسسذه قسسابلوا الزكسساة} أي وآتسسوا الصسسلة {فسسأقيموا وقسسوله  

افسسترض مسسا أداء فسسي عليكسسم الله حق فأدوا بشكرها بالقيام العظيمة
وإيتسساء الصسسلة إقسسام ذلسسك أهسسم حرم, ومن ما وترك أوجب ما وطاعة
مسسن الغنسسي على للفقير أوجب بما الله خلق إلى الحسان وهو الزكاة
تقسسدم والمحاويسسج, كمسسا للضسسعفاء السنة في ماله من نزر جزء إخراج

{واعتصسسموا التوبسسة. وقسسوله سسسورة مسسن الزكاة آية في وتفصيله بيانه
{هسسو بسسه وتأيسسدوا عليسسه وتوكلوا به واستعينوا بالله اعتضدوا بالله} أي

{فنعسسم أعسسدائأكم علسسى ومظفركسسم وناصسسركم حسسافظكم مولِكم} أي
العداء. قال من الناصر ونعم الولي نعم النصير} يعني ونعم المولى
غضبت, أذكسسرك إذا اذكرني آدم تعالى: ابن الله يقول الورد بن وهيب

وارض فاصسسبر ظلمسست أمحسسق, وإذا فيمسسن أمحقسسك فل غضسسبت إذا
أبسسي ابسسن لنفسسسك. رواه نصسسرتك مسسن خيسسر لك نصرتي بنصرتي, فإن

اعلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم. حسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساتم, واللسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه
.والمنسسسسسة الحمسسسسسد وللسسسسسه الحسسسسسج سسسسسسورة تفسسسسسسير آخسسسسسر 

المؤمنسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسون سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسورة
ِم  ِه ِبْسسسسسسسسسسسس ّلسسسسسسسسسسس ـسسسسسسسسسسسِن ال ِم الّرْحم  الّرِحيسسسسسسسسسسس

ْد َق َلَح **  ْف ُقْنوَن َأ ْؤِم ُقْم ْل ِذيَن ا ّل ِهْم ِفي ُقْهْم *  ا ِت َ ُقْعوَن َصسسل ِذيَن َخاِشسس ّلسس َوا   *
ِو َعِن ُقْهْم ْغ ّل ُقْضوَن ال ِر ْع ِذيَن ّم ّل َوا ِة ُقْهْم *   َكسا ُقْلوَن ِللّز ِذيَن َفاِع ّلسس َوا ُقْهسسْم *  

ِهْم ُقْروِج ُقْف ُقْظوَن ِل ِف ّ َحا ِإلِ َلَى *   ِهْم َع َواِج ْو َأْز َكسسْت َمسسا َأ َل ُقْهْم َم ُقْن ْيَمسسا ُقْهْم َأ ّن ِإ َفسس
ُقْر ْي ُقْلوِميَن َغ َفَمِن َم َغَى *   َت ْب َء ا ِلَك َوَرآ ِئَك َذ َلـ ْو ُقْأ ُقْم َف ُقْدوَن ُقْه َعسسا ْل ِذيَن ا ّلسس َوا   *
ِهْم ُقْهْم ِت َنا ِهْم لَما ِد ْه َع ُقْعوَن َو ِذيَن َرا ّل َوا َلَى ُقْهْم *   ِهْم َع ِت َوا َل ُقْظوَن َص ِف ُقْيَحسسا

ِئَك َلـ ْو ُقْأ ُقْم *   ُقْثوَن ُقْه ِر َوا ْل ِذيَن ا ّل ُقْثوَن *  ا ِر ْوَس َي َد ِفْر ْل َهسسا ُقْهسسْم ا ُقْدوَن ِفي ِلسس  َخا
قال: سليم بن يونس الرزاق, أخبرني عبد أحمد: حدثنا المام قال   

الزبيسسر بسسن عروة عن شهاب ابن عن اليلي يزيد بن يونس علي أملى
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الخطسساب بسسن عمسسر قسسال: سسسمعت ؟ القاري عبد بن الرحمن عبد عن

السسوحي وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى الله رسول على نزل إذا يقول: كان
ورفسسع القبلسسة فاسسستقبل سسساعة النحل, فلبثنسسا كدوي وجهه عند يسمع
ولِ تهنسسا, وأعطنسسا ولِ تنقصسسنا, وأكرمنسسا ولِ زدنسسا «اللهسسم وقسسال يسسديه

أنسسزل لقسسد س قال ثم س وأرضنا عنا علينا, وارض تؤثر ولِ تحرمنا, وآثرنا
أفلسسح قسسرأ: {قسسد الجنسسة» ثسسم دخسسل أقسسامهن مسسن آيسسات عشسسر علسسي

تفسيره, والنسائأي في الترمذي العشر, ورواه ختم المؤمنون} حتى
نعسسرف لِ الترمذي: منكسسر به, وقال الرزاق عبد حديث من الصلة في

ًا نعرفسسسسه. لِ سسسسسليم, ويسسسسونس بسسسسن يسسسسونس غيسسسسر رواه أحسسسسد
عسسن جعفر سعيد, حدثنا بن قتيبة تفسيره: أنبأنا في النسائأي وقال  
المؤمنين: كيف أم لعائأشة قال: قلنا بابنوس بن يزيد عن عمران أبي
رسول خلق قالت: كان ؟ وسلم عليه الله صلى الله رسول خلق كان
حتى س المؤمنون أفلح {قد القرآن, فقرأت وسلم عليه الله صلى الله

كسسان يحافظون} قسسالت: هكسسذا صلواتهم على هم والذين س إلى انتهت
الحبسسار كعسسب عسسن روي وسلم. وقسسد عليه الله صلى الله رسول خلق

بيسده وغرسسها عسدن جنة الله خلق وغيرهم: لما العالية وأبي ومجاهد
كعب المؤمنون} قال أفلح لها: تكلمي, فقالت: {قد وقال إليها نظر

اللسسه العاليسسة: فسسأنزل أبو فيها. وقال الكرامة من لهم أعد الحبار: لما
كتسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسابه. فسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسي ذلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسك

ًا, فقال الخدري سعيد أبي عن ذلك روي وقد   البزار: بكر أبو مرفوع
عسسن وهيسسب سسلمة, حسسدثنا بسسن المغيرة المثنى, حدثنا بن محمد حدثنا

من لبنة الجنة الله قال: خلق سعيد أبي نضرة, عن أبي عن الجريري
أفلسح لها: تكلمي, فقسالت: {قسد وقال فضة, وغرسها من ولبنة ذهب

الملسسوك, ثسسم منسسزل لك الملئأكة, فقالت: طوبى المؤمنون} فدخلتها
العمسسري, حسسدثنا الله عبيد بن يونس آدم, وحدثنا بن بشر قال: وحدثنا

عسسن سسسعيد أبسسي عسسن نضرة أبي عن الجريري الفضل, حدثنا بن عدي
ذهسسب مسسن لبنسسة الجنسسة اللسسه قال: «خلسسق وسلم عليه الله صلى النبي
آخسسر موضع في البزار: ورأيت قال س المسك فضة, وملطها من ولبنة
فضسسة, وملطهسسا ولبنسسة ذهسسب لبنسسة الجنسسة حسسائأط سسس الحسسديث هسسذا فسسي

المؤمنسسون} فقسسالت أفلسسح لها: تكلمي, فقسسالت: {قسسد المسك. فقال
ًا نعلم البزار: لِ قال الملوك» ثم منزل لك الملئأكة: طوبى رفعه أحد

المسسوت. متقسسدم شسسيخ بالحسسافظ. وهسسو هسسو وليس الفضل بن عدي إلِ
علسسي, حسسدثنا بسسن أحمسسد الطبراني: حدثنا القاسم أبو الحافظ وقال  

عبساس ابسن عسن عطساء عن جريج ابن عن بقية خالد, حدثنا بن هشام
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عدن جنة الله خلق وسلم: «لما عليه الله صلى الله رسول قال: قال

بشسسر, قلسسب على خطر سمعت, ولِ أذن رأت, ولِ عين لِ ما فيها خلق
عسسن المؤمنسسون}» بقيسسة أفلسسح {قسسد فقسسالت, لهسسا: تكلمسسي قسسال ثسسم

أبسسي بسسن عثمسسان بن محمد الطبراني: حدثنا ضعيف. وقال الحجازيين
العبسي, عسسن عيسى بن حماد الحارث, حدثنا بن منجاب شيبة, حدثنا

الله خلق «لما يرفعه عباس ابن عن صالح أبي عن السدي إسماعيل
إليهسسا نظسسر أنهارهسسا, ثسسم فيها ثمارها, وشق فيها بيده, ودلى عدن جنة

فيسسك يجسساورني لِ وجللسسي المؤمنون} قال: وعزتسسي أفلح فقال: {قد
بخيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسل».

السسبزار, حسسدثنا المثنسسى بن محمد الدنيا: حدثنا أبي بن بكر أبو وقال  
أبسسي بسسن سسسعيد عسسن حسسسين بسسن يعيسسش الكلبي, حدثنا زياد بن محمد
صلى الله رسول قال: قال عنه الله رضي أنس عن قتادة عن عروبة

ولبنسسة بيضاء درة من بيده: لبنة عدن جنة الله وسلم: «خلق عليه الله
المسسسك, خضسسراء, ملطهسسا زبرجسسدة مسسن ولبنسسة حمسسراء قوتسسة يسسا مسسن

انطقسسي, قسسالت: لهسسا قال الزعفران, ثم اللؤلؤ, وحشيشها وحصباؤها
فيسسك يجسساورني لِ وجللسسي اللسسه: وعزتسسي المؤمنون} فقال أفلح {قد

شسسح يسسوق وسسلم: {ومسسن عليسسه اللسسه صسسلى الله رسول تل بخيل» ثم
المفلحسسسسسسسسسسسسسون}. هسسسسسسسسسسسسسم فأولئسسسسسسسسسسسسسك نفسسسسسسسسسسسسسسه

وحصسسلوا وسعدوا فازوا قد المؤمنون} أي أفلح تعالى: {قد وقوله  
هسم {السذين الوصساف بهسذه المتصسفون المؤمنون الفلح, وهم على
عبسساس ابسسن عسسن طلحسسة أبسسي بسسن علسسي خاشسسعون} قسسال صلتهم في

وقتادة والحسن مجاهد عن روي ساكنون, وكذا {خاشعون} خائأفون
خشسسوع عنه: الخشسسوع الله رضي طالب أبي بن علي والزهري. وعن
البصسسري: كسسان الحسسسن النخعسسي. وقسسال إبراهيسسم قسسال القلسسب, وكسسذا

الجناح, وقسسال وخفضوا أبصارهم بذلك قلوبهم, فغضوا في خشوعهم
وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسول أصحاب سيرين: كان بن محمد

الَِيسة: هسذه نزلسست الصسلة, فلمسسا فسسي السماء أبصارهم, إلى يرفعون
خاشسسعون} خفضسسوا صسسلتهم فسسي هسسم * السسذين المؤمنسسون أفلح {قد

سسسيرين: وكسسانوا بسسن محمسسد سسسجودهم. قسسال موضسسع إلسسى أبصسسارهم
فليغمسض, النظسر اعتساد قسد كان مصله, فإن بصره يجاوز يقولون: لِ

بسسن عطاء وعن عنه جرير ابن روى حاتم. ثم أبي وابن جرير ابن رواه
ًا رباح أبي ً أيض يفعل كان وسلم عليه الله صلى الله رسول أن مرسل
فرغ لمن يحصل إنما الصلة في الَِية, والخشوع هذه نزلت حتى ذلك
تكسسون غيرهسسا, وحينئسسذ علسسى وآثرهسسا عسسداها عمسسا بها واشتغل لما قلبه
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الحديث في وسلم عليه الله صلى النبي قال عين, كما وقرة له راحة
اللسسه صلى الله رسول عن أنس عن والنسائأي أحمد المام رواه الذي
عينسسي قسسرة والنساء, وجعلت الطيب إلّي قال: «حبب أنه وسلم عليه

الصسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسلة». فسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسي
عن مرة بن عمرو عن مسعر وكيع, حدثنا أحمد: حدثنا المام وقال  

عليه الله اللهصلى رسول أن أسلم من رجل عن الجعد أبي بن سالم
ًا: حسسدثنا أحمسسد المسسام بالصلة» وقال «أرحنا بلل قال: يا وسلم أيضسس

عسسن المغيسسرة بسسن عثمسسان عن إسرائأيل مهدي, حدثنا بن الرحمن عبد
علسسى أبسسي مسسع قال: دخلسست الحنفية بن محمد أن الجعد أبي بن سالم
بوضسسوء ائأتنسسي جارية الصلة, فقال: يا النصار, فحضرت من لنا صهر
رسسسول ذلك, فقال: سسسمعت عليه أنكرنا فأستريح, فرآنا أصلي لعلي
بالصسسلة». فأرحنسسا بلل يسسا يقسسول: «قسسم وسسسلم عليسسه اللسسه صلى الله
الباطسسل, وهسسو عسسن معرضسسون} أي اللغسسو عن هم وقوله: {والذين  

لِ آخسسرون, ومسسا قاله كما بعضهم, والمعاصي قاله كما الشرك يشمل
بسساللغو مسسروا تعسسالى: {وإذا قسسال والفعال, كما القوال من فيه فائأدة
ًا} قال مروا ذلسسك. عن وقفهم ما الله أمر من والله قتادة: أتاهم كرام

المسسراد أن علسسى فسساعلون} الكسسثرون للزكسساة هسسم وقسسوله: {والسسذين
فرضسست مكيسسة, وإنمسسا الَِيسسة هسسذه أن المسسوال, مسسع زكسساة ههنا بالزكاة
فرضت التي أن الهجرة, والظاهر من اثنتين سنة في بالمدينة الزكاة

أن فالظسساهر الخاصسسة, وإلِ والمقسسادير النصسسب ذات هسسي إنما بالمدينة
ًا كان الزكاة أصل وهسسي النعسسام سورة في تعالى قال بمكة, كما واجب

بالزكسساة المسسراد يكون أن يحتمل حصاده} وقد يوم حقه مكية: {وآتوا
* زكاها من أفلح والدنس, كقوله: {قد الشرك من النفس زكاة ههنا
يؤتسسون لِ السسذين للمشسسركين {وويسسل دسسساها} وكقسسوله من خاب وقد

كل يكسسون أن يحتمسسل تفسيرهما, وقسسد في القولين أحد الزكاة} على
ًا المرين زكسساة جملة من الموال, فإنه وزكاة النفوس زكاة وهو مراد

أعلسسم. وهسسذا, واللسسه هسسذا يفعسسل السسذي هسسو الكامل النفوس, والمؤمن
مسسا أو أزواجهسسم علسسى * إلِ حسسافظون لفروجهم هم {والذين وقوله  

هسسم فأولئك ذلك وراء ابتغى * فمن ملومين غير فإنهم أيمانهم ملكت
فيمسسا يقعسسون فل الحرام من فروجهم حفظوا قد والذين العادون} أي

أحلهسسا السستي أزواجهسسم سوى يقربون ولواط, لِ زنا من عنه الله نهاهم
اللسسه أحلسسه ما تعاطى ومن السراري من أيمانهم ملكت ما أو لهم الله
* فمسسن ملسسومين غيسسر قسسال: {فسسإنهم حرج, ولهسسذا ولِ عليه لوم فل له

العسسادون} أي هسسم {فأولئسسك والماء الزواج غير ذلك} أي وراء ابتغى
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العلسسى, عبد بشار, حدثنا بن محمد جرير: حدثنا ابن المعتدون. وقال

آيسسة وقسسالت: تسسأولت مملوكهسسا اتخذت امرأة أن قتادة عن سعيد حدثنا
أتى ملكست ما {أو الله كتاب من الخطساب بسن عمسر بهسا أيمسانهم} ف

عليسه اللسه صسلى النسسبي أصسسحاب مسسن نسساس لسه عنه, وقال الله رضي
وجههسسا, قسسال: غيسر علسسى وجسسل عسز اللسه كتسساب من آية وسلم: تأولت

مسلم, هذا كل على حرام بعده رأسه, وقال: أنت وجز العبد فضرب
وهو المائأدة سورة أول تفسير في جرير ابن منقطع, ذكره غريب أثر

قصدها, والله بنقيض لها معاملة الرجال على حرمها أليق, وإنما ههنا
أعلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم.

تحريسسم علسى وافقسه ومسن اللسه رحمه الشافعي المام استدل وقد  
* حسسافظون لفروجهسسم هم {والذين الكريمة الَِية بهذه باليد الِستمناء

عسسن خسسارج الصسسنيع أيمانهم} قال: فهذا ملكت ما أو أزواجهم على إلِ
فأولئسسك ذلك وراء ابتغى تعالى: {فمن الله قال القسمين, وقد هذين

عرفسسة بسسن الحسسسن المسسام رواه بحسسديث استأنسوا العادون} وقد هم
عسسن الجسسزري ثسسابت بسسن علسسي قال: حسسدثني حيث المشهور جزئأه في

النسسبي عسسن مالك بن أنس حميد, عن بن حسان عن جعفر بن مسلمة
ولِ القيامسسة يوم إليهم الله ينظر لِ قال: «سبعة وسلم عليه الله صلى

أن إلِ السسداخلين أول النسسار العالمين, ويدخلهم مع يجمعهم ولِ يزكيهم
بسه, والمفعسسول يسده, والفاعسسل الناكسح عليسه الله تاب تاب ومن يتوبوا

حسستى جيرانه يستغيثا, والمؤذي حتى والديه الخمر, والضارب ومدمن
لِ مسسن فيسسه غريب, وإسسسناده حديث جاره» هذا حليلة يلعنوه, والناكح

أعلسسسسسسسسسسسسسسم. لجهسسسسسسسسسسسسسسالته, واللسسسسسسسسسسسسسسه يعسسسسسسسسسسسسسسرف
لسسم اؤتمنوا إذا راعون} أي وعهدهم لماناتهم هم وقوله: {والذين  

لِ بسسذلك أوفسسوا عاقسسدوا أو عاهسسدوا أهلهسسا, وإذا إلسسى يؤدونها بل يخونوا
وسلم عليه الله صلى الله رسول فيهم قال الذين المنافقين كصفات

اؤتمسسن أخلسسف, وإذا وعسسد كسسذب, وإذا حسسدث ثلث: إذا المنسسافق «آيسسة
يواظبسسون يحسسافظون} أي صلواتهم على هم خان». وقوله: {والذين

صسلى اللسه رسسسول مسسسعود: سسألت ابن قال مواقيتها, كما في عليها
؟ اللسسه إلسسى أحسسب العمسسل أي اللسسه رسسسول فقلت: يسسا وسلم عليه الله

الوالدين». قلسست: «بر قال ؟ أي وقتها». قلت: ثم على قال)«الصلة
الصحيحين. وفي في الله». أخرجاه سبيل في قال: «الجهاد ؟ أي ثم

وقتهسسسسسا». أول فسسسسسي قسسسسسال: «الصسسسسسلة الحسسسسساكم مسسسسسستدرك
صسسلواتهم على هم قوله: {والذين في ومسروق مسعود ابن وقال  

وعلقمسسة الضحى أبو قال الصلة, وكذا مواقيت في يحافظون} يعني
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عيد قيسس بسن مواقيتهسا قتسادة: علسى وعكرمسة. وقسال جسبير بسن وس

الحميسسدة الصسسفات هسسذه ذكسسر اللسسه افتتسسح وسسسجودها, وقسسد وركوعهسسا
اللسسه رسسسول قسسال كمسسا أفضسسليتها على فدل بالصلة واختتمها بالصلة

خيسسر أن تحصسسوا, واعلمسسوا ولسسن وسسسلم: «اسسستقيموا عليسسه الله صلى
وصسسفهم مسسؤمن» ولمسسا إلِ الوضسسوء على يحافظ الصلة, ولِ أعمالكم

قال: {أولئسسك الرشيدة والفعال الحميدة الصفات بهذه بالقيام تعالى
فسسي خالسسدون}. وثبسست فيهسسا هسسم الفردوس يرثون الذين الوارثون هم

سسسألتم قسسال: «إذا وسسسلم عليسسه اللسسه صلى الله رسول أن الصحيحين
الجنة, ومنسسه وأوسط الجنة أعلى الفردوس, فإنه فاسألوه الجنة الله

الرحمسسسسسسن». عسسسسسسرش الجنسسسسسسة, وفسسسسسسوقه أنهسسسسسسار تفجسسسسسسر
معاوية, حدثنا أبو سنان, حدثنا بن أحمد حاتم: حدثنا أبي ابن وقال  

قسسال: قسسال عنسسه اللسسه رضسسي هريسسرة أبسسي عن صالح أبي عن العمش
منسسزلِن: وله إلِ أحد من منكم وسلم: «ما عليه الله صلى الله رسول
أهسسل ورث النسسار ودخسسل مسسات النار, فإن في الجنة, ومنزل في منزل
جريسسج ابسسن الوارثسسون}» وقسسال هم قوله: {أولئك منزله, فذلك الجنة

ولسسه إلِ عبسسد مسسن الوارثون} قال: ما هم {أولئك مجاهد عن ليث عن
بيتسه فيبنسي المسؤمن النسار, فأمسا في ومنزل الجنة في منزلِن: منزل

بيتسسه فيهسسدم الكسسافر النسسار, وأمسسا فسسي الذي بيته ويهدم الجنة في الذي
جسسبير بسسن سسسعيد عن النار. وروي في الذي بيته ويبني الجنة في الذي
اللسسه لعبسسادة خلقسسوا لنهسسم الكفسسار منازل يرثون ذلك, فالمؤمنون نحو

عليهسسم وجسسب بما المؤمنون هؤلِء قام له, فلما شريك لِ وحده تعالى
ه أمسروا مسا أولئسك العبادة, وترك من ه, أحسرز خلقسوا ممسا ب هسؤلِء ل

ًا, هسسذا مسسن أبلسسغ بسسل وجل عز ربهم أطاعوا كانوا لو أولئك نصيب أيضسس
صسسلى النسسبي عن أبيه عن بردة أبي عن مسلم صحيح في ثبت ما وهو
بذنوب المسلمين من القيامة يوم ناس قال: «يجيء وسلم عليه الله

والنصسسارى», اليهسسود علسسى ويضسسعها لهسسم اللسسه الجبال, فيغفرها أمثال
يسسوم كسسان وسسسلم: «إذا عليه الله صلى الله رسول له: قال لفظ وفي

ًا مسلم لكل الله دفع القيامة ًا, فيقسسال: هسسذا أو يهودي فكاكسسك نصسسراني
إلِ إلسسه لِ الذي بالله بردة أبا العزيز عبد بن عمر النار» فاستحلف من
وسسسلم عليسسه اللسسه صلى الله رسول عن حدثه أباه مرات, أن ثلث هو

الجنسسة تعسسالى: {تلسسك كقسسوله الَِيسسة له, قلت: وهذه قال: فحلف بذلك
ًا} وكقسسوله: {وتلسسك كسسان مسسن عبادنا من نورث التي السستي الجنسسة تقيسس

جبير, الجنسسة بن وسعيد مجاهد قال تعملون} وقد كنتم بما أورثتموها
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البسسستان يسسسمى السسسلف: لِ بعسسض الفسسردوس, وقسسال هسسي بالروميسسة

أعلسسسسسم. للسسسسسه عنسسسسسب, فسسسسسا فيسسسسسه كسسسسسان إذا إلِ الفسسسسسردوس

ْد َق َل َو َنا **  ْق َل ْنَساَن َخ ِل ٍة ِمن ا َل َ ُقْثّم ِطيٍن ّمن ُقْسل ُقْه *   َنسسا ْل َع ْطَفسسًة َج ِفسسي ُقْن
ٍر ِكيٍن َقَرا ُقْثّم ّم َنا *   ْق َل َفَة َخ ْط ّن َقسسًة ال َل َنسسا َع ْق َل َقسسَة َفَخ َل َع ْل َغًة ا َنسسا ُقْمْضسس َلْق َفَخ

َغَة ُقْمْض ْل ًا ا َظام َنا ِع ْو َكَس َظاَم َف ِع ْل ًا ا ُقْه ُقْثّم َلْحم َنا ْأ ًا َأنَشس ْلقس َبساَرَك آَخسَر َخ َت َف
ُقْه ّل ُقْن ال ِقيَن َأْحَس ِل ْلَخا ُقْثّم ا ُقْكسْم *   ّن َد ِإ ْعس ِلسَك َب ُقْتسوَن َذ ّي ُقْثسّم َلَم ُقْكسْم *   ّن ْوَم ِإ َيس

ِة َياَمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس ِق ْل ُقْثسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسوَن ا َع ْب  ُقْت
ًا تعالى يقول   طيسسن, مسسن سسسللة من النسان خلق ابتداء عن مخبر

حمإمسسسنون. وقسسال مسسن صلصال من الله خلقه السلم عليه آدم وهو
{مسسن عبسساس ابسسن عسسن يحيى أبي عن عمرو بن المنهال عن العمش

أي سسسللة مجاهد: من الماء. وقال صفوة طين} قال: من من سللة
ًا آدم سمي جرير: إنما ابن آدم. وقال مني من منسسه مخلسسوق لنسسه طين

إلى وأقرب المعنى في أظهر وهذا الطين من آدم قتادة: استل وقال
الصلصسسال لِزب, وهسسو طيسن مسن خلق السلم عليه آدم السياق, فإن

تعالى: {ومسسن قال كما التراب من مخلوق الحمإالمسنون, وذلك من
تنتشسسسرون}. بشسسسر أنتسسسم إذا ثسسسم تسسسراب مسسسن خلقكسسسم أن آيسسساته

عن زهير بن أسامة سعيد, حدثنا بن يحيى أحمد: حدثنا المام وقال  
آدم خلسسق اللسسه قال: «إن وسلم عليه الله صلى النبي عن موسى أبي
الرض, قسسدر علسسى آدم بنسسو الرض, فجسساء جميع من قبضها قبضة من
وبين والطيب ذلك, والخبيث وبين والسود والبيض الحمر منهم جاء

بسسه العرابسسي عوف عن طرق من والترمذي داود أبو رواه ذلك» وقد
الضسمير نطفة} هسذا جعلناه {ثم صحيح الترمذي: حسن نحوه. وقال

خلسسق الخسسرى: {وبسسدأ الَِيسسة فسسي قسسال كمسسا النسسسان جنس على عائأد
مهيسن} أي مساء مسن سسللة مسن نسسله جعسل ثسم طيسن مسن النسان

قسسرار فسسي فجعلنسساه مهيسسن مسساء مسسن نخلقكسسم قال: {ألم ضعيف, كما
فنعسسم فقدرنا معلوم قدر {إلى له مهيأ لذلك معد الرحم مكين} يعني

مسسن وتنقسسل اسسستحكم حسستى معيسسن وأجسسل معلومة مدة القادرون} أي
النطقسسة خلقنسسا ههنسسا: {ثسسم قال صفة, ولهذا إلى وصفة حال إلى حال

مسن يخسسرج السسذي السسدافق المسساء النطفسة, وهسي صسسيرنا ثم علقة} أي
بيسسن مسسا صسسدرها عظام وهي المرأة ظهره, وترائأب وهو الرجل صلب

العلقسسة شسسكل علسسى حمسسراء علقسسة السسسرة, فصسسارت إلسسى السسترقوة
مضسسغة} وهسسي العلقسسة {فخلقنسسا دم عكرمسسة: وهسسي مسسستطيلة, قسسال
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المضسسغة {فخلقنسسا تخطيط ولِ فيها شكل لِ اللحم من كالبضعة قطعة

ًا} يعني وعصسسبها بعظامهسسا ورجليسسن ويسسدين رأس ذات شكلناها عظام
وعروقهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا.

ًا} قال المضغة {فخلقنا آخرون وقرأ   عظسسم عباس: وهو ابن عظم
أبسسي عسسن العسسرج عسسن الزنسساد أبسسي حسسديث من الصحيح الصلب, وفي

ابسسن جسسسد وسلم: «كسسل عليه الله صلى الله رسول قال: قال هريرة
العظسسام يركسسب» {فكسسسونا ومنسسه خلق منه الذنب عجب إلِ يبلى آدم

ًا} أي أنشسسأناه ويقسسويه{ثسسم ويشسسده يسسستره مسسا ذلك على وجعلنا لحم
ًا ًا وصسسار فتحرك الروح فيه نفخنا ثم آخر} أي خلق سسسمع ذا آخسسر خلقسس

الخسالقين}. أحسسسن اللسه {فتبسارك واضسطراب وحركة وإدراك وبصر
مسسسافر, بن جعفر الحسين, حدثنا بن علي حاتم: حدثنا أبي ابن وقال
هاشسسم, بني مولى كثير ابن يعني النضر حسان, حدثنا بن يحيى حدثنا
عنسسه اللسسه رضسسي طسسالب أبسسي بن علي عن أبيه عن علي بن زيد حدثنا

ًا إليهسسا اللسسه بعسسث أشسسهر أربعة النطفة نمت قال: إذا فيهسسا فنفسسخ ملكسس
ًا أنشأناه قوله: {ثم ثلث, فذلك ظلمات في الروح آخسسر} يعنسسي خلق
السسروح, قسال نفسسخ أنسه الخدري سعيد أبي عن الروح, وروي فيه نفخنا

ًا أنشأناه {ثم عباس ابن قال الروح, وكذا فيه فنفخنا آخر} يعني خلق
بسسن والربيع والضحاك العالية وأبو والحسن والشعبي وعكرمة مجاهد

جريسسسسسر. ابسسسسسن زيسسسسسد, واختسسسسساره وابسسسسسن والسسسسسسدي أنسسسسسس
ًا أنشأناه {ثم عباس ابن عن العوفي وقال   ننقلسه آخسر} يعنسي خلق
ً خرج أن إلى حال إلى حال من ًا, ثسسم نشسسأ ثسسم طفل ثسسم احتلسسم صسسغير

ًا, ثم صار ً شاب ًا ثم كهل ًا. وعن ثم شيخ ذلك, نحو والضحاك قتادة هرم
التنقلت هسذه فسسي شسسرع فيسه السروح نفسخ ابتسداء مسن فإنه منافاة ولِ

أبسسو مسسسنده: حسسدثنا فسسي أحمسسد المسسام أعلسسم. قسسال والحسسوال, واللسسه
ابسسن هسسو سسس اللسسه عبسسد عسسن وهسسب بسسن زيسسد عن العمش معاوية, حدثنا

وسلم عليه الله صلى الله رسول قال: حدثنا س عنه الله رضي مسعود
أمسسه بطسسن فسسي خلقسسه ليجمسسع أحسسدكم المصسسدوق: «إن الصسسادق وهسسو

ًا أربعين مثسسل مضسسغة يكسسون ذلسسك, ثسسم مثل علقة يكون نطفة, ثم يوم
كلمسسات: بسسأربع ويسسؤمر السسروح فيسسه فينفسسخ الملسسك إليه يرسل ذلك, ثم

غيسسره إلسسه لِ السسذي سعيد, فو أو شقي هو رزقه, وأجله, وعمله, وهل
ذراع, إلِ وبينهسسا بينسسه يكون ما حتى الجنة أهل بعمل ليعمل أحدكم إن

أحسسدكم فيسسدخلها, وإن النسسار أهل بعمل له فيختم الكتاب عليه فيسبق
عليه ذراع, فيسبق إلِ وبينها بينه يكون ما حتى النار أهل بعمل ليعمل
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حسسديث مسسن فيسسدخلها» أخرجسساه الجنسسة أهسسل بعمسسل لسسه فيختم الكتاب

العمسسسسسسسسسسسسسسش. مهسسسسسسسسسسسسسسران بسسسسسسسسسسسسسسن سسسسسسسسسسسسسسسليمان
عسسن معاويسسة أبسسو سنان, حسسدثنا بن أحمد حاتم: حدثنا أبي ابن وقال  

إن سسس مسسسعود ابسسن يعنسسي سسس اللسسه عبسسد قسسال: قسسال خيثمة عن العمش
وظفسسر, فتمكسسث شسعر كسسل فسسي طسسارت الرحم في وقعت إذا النطفة
ًا, ثم أربعين أحمسسد المسسام علقسسة. وقسسال فتكسسون الرحسسم في تعود يوم

ًا: حدثنا السائأب بن عطاء عن كدينة أبو حدثنا, الحسن بن حسين أيض
يهسودي قسسال: مسسر اللسه عبسد عن أبيه عن الرحمن عبد بن القاسم عن

أصسسحابه, فقسسالت يحسسدث وهسسو وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه برسول
لِ شسسيء عسسن نبي, فقال: لسسسألنه أنه يزعم هذا إن يهودي قريش: يا

يخلسسق مسسم محمسسد جلسسس, فقسسال: يسسا حتى نبي, قال: فجاءه إلِ يعلمه
ومسن الرجسسل نطفسة مسسن يخلسق كسسل مسسن يهسودي «يا فقال ؟ النسان

والعصب, العظم منها غليظة فنطفة الرجل نطفة المرأة, فأما نطفة
كسسان والدم» فقال: هكذا اللحم منها رقيقة فنطفة المرأة نطفة وأما

قبلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسك. مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسن يقسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسول
عسسن الطفيسسل أبسسي عن عمرو عن سفيان أحمد: حدثنا المام وقال  

عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول قال: سمعت الغفاري أسيد بن حذيفة
الرحسسم فسسي تسسستقر بعسسدما النطفسسة على الملك يقول: «يدخل وسلم

؟ أنسسثى أم سسسعيد, أذكسسر أم أشقي ؟ ماذا رب ليلة, فيقول: يا بأربعين
تطسسوى ورزقه, ثم ومصيبته وأثره عمله الله, فيكتبان, ويكتب فيقول

فسسي مسسسلم رواه ينقسسص» وقسسد ولِ فيهسسا مسسا علسسى يسسزاد فل الصسسحيفة
نحسسوه, به دينار ابن هو عمرو عن عيينة بن سفيان حديث من صحيحه

بسسن حذيفسسة عسسن واثلسسة بسسن عسسامر الطفيل أبي عن أخرى طريق ومن
أعلسسسسسم. بنحسسسسسوه, واللسسسسسه الغفسسسسساري سسسسسسريحة أبسسسسسي أسسسسسسيد

بسسن حماد عبدة, حدثنا بن أحمد البزار: حدثنا بكر أبو الحافظ وقال  
اللسسه صسسلى اللسسه رسول أن أنس عن بكر أبي بن الله عبيد زيد, حدثنا

ًا, فيقول: أي بالرحم وكل الله قال: «إن وسلم عليه نطفسسة, رب ملك
رب, ذكسسر قال: أي خلقها الله أراد مضغة, فإذا رب علقة, أي رب أي
في يكتب قال: فذلك ؟ والجل الرزق فما ؟ سعيد أو شقي ؟ أنثى أو

ه. زيسد بسن حمساد حسديث مسن الصسحيحين فسي أمسه» أخرجساه بطن ب
قسسدرته ذكسسر حيسسن الخسسالقين} يعنسسي أحسسسن اللسسه وقوله: {فتبارك  

شسسكل إلسسى وشسسكل حسسال إلسسى حال من النطفة هذه خلق في ولطفه
الخلسسق, الكامسسل السوي النسان من إليه صارت ما إلى تصورت حتى

يونس حاتم: حدثنا أبي ابن الخالقين} قال أحسن الله قال: {فتبارك
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زيسسد بسسن علسسي سلمة, حسسدثنا بن حماد داود, حدثنا أبو حبيب, حدثنا بن
عنسسه: وافقسست الله رضي الخطاب ابن عمر, يعني قال: قال أنس عن
مسن النسسان خلقنسسا {ولقسد الَِيسسة هسسذه أربع: نزلت في ووافقني ربي

الخالقين, فنزلسست أحسن الله فتبارك أنا طين} الَِية, قلت من سللة
ًا: حدثنا الخالقين}. وقال أحسن الله {فتبارك بسسن آدم حدثنا أبي أيض

زيد الشعبي, عن عامر عن الجعفي جابر عن شيبان إياس, حدثنا أبي
وسسسلم عليه الله صلى الله رسول علي قال: أملى النصاري ثابت بن

ًا س قوله إلى س طين من سللة من النسان خلقنا {ولقد الَِية هذه خلق
اللسه رسول الخالقين} فضحك أحسن الله {فتبارك معاذ آخر} فقال

؟ اللسسه رسسسول يسسا تضسسحك معسساذ: مسسم له وسلم, فقال عليه الله صلى
بن جابر إسناد الخالقين» وفي أحسن الله فتبارك ختمت فقال: «بها

ًا, وفي ضعيف الجعفي يزيد أن شسسديدة, وذلسسك نكسسارة هسسذا خسسبره جد
بالمدينسسة, وكسسذلك الوحي كتب إنما ثابت بن مكية, وزيد السورة هذه

ًا, فالله بالمدينة كان إنما جبل بن معاذ إسلم أعلم. وقوله: {ثسسم أيض
العسسدم مسسن الولسسى النشسسأة هسسذه بعسسد لميتسسون} يعنسسي ذلسسك بعد إنكم

النشسسأة تبعثسسون} يعنسسي القيامسسة يسسوم إنكسسم {ثم الموت إلى تصيرون
المعسساد. وقيسسام يسسوم الَِخسسرة} يعنسسي النشسسأة ينشىء الله {ثم الَِخرة
إن عملسسه عامسسل كسسل الخلئأق, ويوفى الجساد, فيحاسب إلى الرواح

ًا ًا وإن فخيسسسسسسسسسسسسسسر خيسسسسسسسسسسسسسسر فشسسسسسسسسسسسسسسر. شسسسسسسسسسسسسسسر

ْد َقسس َل َو َنسسا **  ْق َل ُقْكْم َخ َق ْو َع َفسس ْب َق َسسس ِئأسس ّنسسا َوَمسسا َطَرآ ْلسسِق َعسسِن ُقْك ْلَخ ِليَن ا ِف  َغسسا
السسسبع, السسسموات خلق بذكر النسان, عطف خلق تعالى ذكر لما  

ًا كمسسا النسسسان خلسسق مع والرض السموات خلق تعالى يذكر ما وكثير
النسساس} وهكسسذا خلق من أكبر والرض السموات تعالى: {لخلق قال
وسسسلم عليسسه اللسسه صلى الله رسول كان التي أول{ألم} السجدة في
والرض, ثسسم السسسموات خلسسق أولهسسا فسسي الجمعة يوم صبيحة بها يقرأ
والجسسزاء المعسساد أمسسر طيسسن, وفيهسسا مسسن سللة من النسان خلق بيان

المقاصسسسسسسسسسسسسسسسد. مسسسسسسسسسسسسسسسن ذلسسسسسسسسسسسسسسسك وغيسسسسسسسسسسسسسسسر
السبع, وهسسذه السموات مجاهد: يعني طرائأق} قال وقوله: {سبع  

فيهن} {ألسسم ومن والرض السبع السموات له تعالى: {تسبح كقوله
ًا} {اللسسه سسسموات سسسبع اللسسه خلق كيف تروا سسسبع خلسسق السسذي طباقسس

علسى اللسه أن لتعلمسوا بينهسن المر يتنزل مثلهن الرض ومن سموات
ًا} وهكذا شيء بكل أحاط قد الله وأن قدير شيء كل ههنسسا قسسال علم
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غسسافلين} أي الخلسسق عسسن كنسسا ومسسا طرائأسسق سبع فوقكم خلقنا {ولقد
ومسسا السسسماء مسسن ينسسزل منها, ومسسا يخرج وما الرض في يلج ما ويعلم
سبحانه بصير, وهو تعملون بما والله كنتم أينما معكم فيها, وهو يعرج

ًا, ولِ أرض ولِ سسماء سماء عنه يحجب لِ فسي مسا يعلسم إلِ جبسل أرض
والتلل الجبسسال في ما عدد قعره, يعلم في ما يعلم إلِ بحر وعره, ولِ

يعلمهسسا إلِ ورقسسة مسسن تسقط {وما والشجار والقفار والبحار والرمال
مسسبين}. كتسساب فسسي إلِ يابس ولِ رطب ولِ الرض ظلمات في حبة ولِ

َنا ْل َأنَز َو ِء ِمَن **  ًء الّسَمآَ ٍر َمآَ َد َق ُقْه ِب ّنا َك َأْس ّنا الْرِض ِفي َف ِإ َلسسَى َو َهسساٍب َع َذ
ِه ُقْروَن ِب ِد َنا َلَقا ْأ َأنَش َف ُقْكسسْم *   ِه َل ّنسساٍت ِبسس َنسساٍب ّنِخيسسٍل ّمسسن َج ْع َأ ُقْكسسْم َو َهسسا ّل ِفي

ُقْه ِك َوا ٌة َف ِثيَر َها َك ْن ُقْلوَن َوِم ُقْك ْأ ًة َت َوَشسسَجَر ُقْج *   ُقْر ِر ِمسسن َتْخسس َء ُقْطسسو َنآَ ْي ُقْت َسسس ُقْبسس َتن
ْهِن ّد ْبٍغ ِبال ِيَن َوِص ِل ِك َ ِإّن ّلل َو ُقْكْم *   ِم ِفي َل َعا ْن ًة ال ْبَر ِع ُقْكْم َل ِفسسي ّمّما ّنْسِقي
َها ِن ُقْطو ُقْكْم ُقْب َل َها َو ِي ُقْع ف ِف َنا ٌة َم ِثيَر َها َك ْن ُقْلوَن َوِم ُقْك ْأ َهسسا َت ْي َل َع َو َلسسى *   َع ْلسسِك َو ُقْف ْل ا

ُقْلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسوَن  ُقْتْحَم
القطر إنزاله في تحصى ولِ تعد لِ التي عبيده على نعمه تعالى يذكر  

ًا لِ الحاجسسة بحسسسب بقسسدر, أي السسسماء مسسن الرض فيفسسسد كسسثير
ً والعمران, ولِ إليسسه الحاجسسة بقسسدر والثمار, بسسل الزروع يكفي فل قليل

مسساء تحتسساج السستي الراضي إن به, حتى والِنتفاع والشرب السقي من
ًا المسساء إليها عليها, يسوق المطر إنزال دمنتها تحتمل ولِ لزرعها كثير
الجسسرز, يسسسوق الرض لهسسا ويقسسال مصسسر أرض في كما أخرى بلد من
زمان في الحبشة بلد من يجترفه أحمر طين معه النيل ماء إليها الله

ًا يحمسسل الماء أمطارها, فيأتي ويقسسر مصسسر أرض فيسسسقي أحمسسر طينسس
عليهسسا يغلسسب سسسباخ أرضسسهم فيسسه, لن ليزرعسسوا أرضسسهم علسسى الطين

الغفسسسسسور. الرحيسسسسسم الخسسسسسبير اللطيسسسسسف فسسسسسسبحان الرمسسسسسال
السحاب من نزل إذا الماء جعلنا الرض} أي في وقوله: {فأسكناه  

مسسا بسسه ويتغسسذى تشسسربه لسسه قابلية الرض في الرض, وجعلنا في يخلد
لسسو لقادرون} أي به ذهاب على والنوى. وقوله: {وإنا الحب من فيها

السسسباخ إلسسى عنكسسم لصسسرفناه شسسئنا لفعلنسسا, ولسسو تمطسسر لِ أن شسسئنا
ًا لجعلناه شئنا لفعلنا, ولو والقفار والبراري لشسسرب بسسه ينتفسسع لِ أجاج

علسسى ينجسسر بل الرض في ينزل لِ لجعلناه شئنا لفعلنا, ولو لسقي ولِ
تصسسلون لِ مدى إلى يغور فيها نزل إذا لجعلناه شئنا لفعلنا, ولو وجهها

المسساء عليكسسم ينسسزل ورحمتسسه بلطفه لفعلنا, ولكن به تنتفعون ولِ إليه
ًا السحاب من ًا عذب فسسي ينابيع ويسلكه الرض في زلِلًِ, فيسكنه فرات
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والثمسسار, وتشسسربون الزروع به ويسقي والنهار العيون الرض, فيفتح

وتتنظفسسون, منسسه وتتطهسسرون منسسه وأنعامكم, وتغتسلون ودوابكم منه
والمنسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة. الحمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسد فلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه

فأخرجنسسا وأعناب} يعنسسي نخيل من جنات به لكم وقوله: {فأنشأنا  
بهجة} أي {ذات وحدائأق بساتين أي جنات السماء من أنزلنا بما لكم
نخيسسل فيهسسا وأعنسساب} أي نخيسسل حسسسن. وقسسوله: {مسسن منظسسر ذات

وبيسسن الشسسيء بيسسن فسسرق ولِ الحجسساز أهل يألف كان ما وأعناب, وهذا
نعمسسة مسسن الثمسسار مسسن عنسسدهم إقليم أهل كل حق في نظيره, وكذلك

فسسواكه فيهسسا بشكره. وقوله: {لكم القيام عن يعجزون ما عليهم الله
والزيتسسون الزرع به لكم قال: {ينبت الثمار, كما جميع من كثيرة} أي

تأكلون} كسسأنه الثمرات}. وقوله: {ومنها كل ومن والعناب والنخيل
ومنسسه ونضسسجه حسسسنه إلى تنظرون تقديره مقدر شيء على معطوف

تسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسأكلون.
هو الزيتونة, والطور سيناء} يعني طور من تخرج وقوله: {وشجرة  

ًا يسمى بعضهم: إنما الجبل. وقال عري شجر, فإن فيه كان إذا طور
ً سمي عنها ًا, والله لِ جبل سسسينين, طسسور هسسو سيناء أعلم, وطور طور
السسسلم, ومسسا عليسسه عمران بن موسى عليه الله كلم الذي الجبل وهو

بالسدهن} الزيتسون. وقسوله: {تنبست شسجر فيها التي الجبال من حوله
العسسرب: قسسول في كما الدهن تنبت زائأدة, وتقديره بعضهم: الباء قال

الفعسسل, فتقسسديره يضمن من قول على يده, وأما بيده, أي فلن ألقى
أدم, قسساله قسسال: {وصسسبغ} أي بالسسدهن, ولهسسذا تسسأتي أو بالدهن تخرج

قال والِصطباغ, كما الدهن من به ينتفع ما فيها قتادة, {للَكلين} أي
الشسسامي, عطاء عن عيسى بن الله عبد عن وكيع أحمد: حدثنا المام

اللسه رضسسي النصسساري الساعدي ربيعة بن مالك واسمه أسيد أبي عن
الزيسست وسسسلم: «كلسسوا عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول قال: قسسال عنه

مباركسسسسسسسسة». شسسسسسسسسجرة مسسسسسسسسن بسسسسسسسسه, فسسسسسسسسإنه وادهنسسسسسسسسوا
الرزاق, أخبرنا عبد وتفسيره: حدثنا مسنده في حميد بن عبد وقال  

اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول أن عمر عن أبيه عن أسلم بن زيد عن معمر
شسسجرة مسسن يخسسرج فإنه به وادهنوا بالزيت قال: «ائأتدموا وسلم عليه

السسرزاق. عبسسد عسسن وجسسه غير من ماجه وابن الترمذي مباركة», ورواه
فيسسه, فربمسسا يضسسطرب حسسديثه, وكسسان من إلِ يعرف الترمذي: ولِ قال
عبسسد الطبراني: حدثنا القاسم أبو يذكره. قال لم عمر, وربما فيه ذكر
حسسدثني عيينسسة بسسن سسسفيان حسسدثنا أبسسي حسسدثنا حنبسسل بسسن أحمد بن الله

قسسال: ضسسفت جسسده عن أبيه عن نميلة بن شريك بن حكيم بن الصعب

188



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
رأس مسسن فسسأطعمني عاشسسوراء ليلة عنه الله رضي الخطاب بن عمر
ًا, وقال: هذا بارد, وأطعمنا بعير اللسسه قسسال السسذي المبسسارك الزيسست زيت

وسسسسسسسسسسسسلم. عليسسسسسسسسسسسه اللسسسسسسسسسسسه صسسسسسسسسسسسلى لنسسسسسسسسسسسبيه
ولكم بطونها في مما نسقيكم لعبرة النعام في لكم وقوله: {وإن  

تحملسسون} يسسذكر الفلسسك وعلسسى وعليها تأكلون ومنها كثيرة منافع فيها
من يشربون أنهم المنافع, وذلك من النعام في لخلقه جعل ما تعالى
من ويلبسون حملنها من ودم, ويأكلون فرث بين من الخارجة ألبانها

الحمسسال ظهورهسسا, ويحملونهسسا وأشعارها, ويركبون وأوبارها أصوافها
إلسسى أثقسسالكم تعالى: {وتحمل قال عنهم, كما النائأية البلد إلى الثقال

رحيسسم} وقسسال لسسرؤوف ربكم إن النفس بشق إلِ بالغيه تكونوا لم بلد
ًا أيسسدينا عملسست ممسسا لهم خلقنا أنا يروا لم تعالى: {أو لهسسا فهسسم أنعامسس

منسافع فيهسا ولهسم يسأكلون ومنهسا ركسسوبهم فمنها لهم وذللناها مالكون
يشسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسكرون}. أفل ومشسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسارب

ْد َق َل َو َنا **  ْل ًا َأْرَس َلَى ُقْنوح ِه ِإ ْوِم َقاَل َق ِم َف ْو َق ْا َي ُقْدو ُقْب ْع ّلسسَه ا ُقْكسسْم َمسسا ال ّمسسْن َل
ٍه َلـ ُقْه ِإ ُقْر ْي َ َغ َفل ُقْقوَن َأ ّت َقاَل َت َف ُقْ *   ْلَمل ِذيَن ا ّل ْا ا ُقْرو َف ِه ِمن َك ْوِم َذا َما َق ّ َهـ ِإلِ
ُقْكْم َبَشٌر ُقْل ْث ُقْد ّم ِري َفّضَل َأن ُقْي َت ُقْكسسْم َي ْي َل ْو َع َلسس َء َو ُقْه َشسسآَ ّلسس َكسسًة لنسسَزَل ال ِئأ َ ّمسسا َمل

َنا ْع َذا َسِم َهـ َنا ِفَي ِب ِئأ َبآَ ِليَن آ ّو ِإْن ال َو *   ّ ُقْه ُقْجٌل ِإلِ ِه َر ّنسسٌة ِب ْا ِج ُقْصسسو ّب َتَر ِه َف ِبسس
ّتسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسَى  ِحيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسٍن َح

عذاب لينذرهم قومه إلى بعثه حين السلم عليه نوح عن تعالى يخبر  
وكسسذب أمسسره وخسسالف بسسه أشسسرك ممسسن الشديد, وانتقامه وبأسه الله

أفلتتقسسون} أي غيسسره إله من لكم ما الله اعبدوا قوم يا {فقال رسله
السسسادة وهسسم المل فقسسال ؟ بسسه إشسسراككم فسسي اللسسه مسسن تخسسافون ألِ

عليكم} يعنسسون يتفضل أن يريد مثلكم بشر إلِ هذا {ما منهم والكابر
أوحسسي مثلكم, فكيف بشر النبوة, وهو بدعوى عليكم, ويتعاظم يترفع

ًا يبعسسث أن أراد لسسو ملئأكسسة} أي لنسسزل اللسسه شاء {ولو دونكم إليه نبيسس
ًا لبعث ًا يكن ولم عنده من ملك البشسسر ببعثسسة بهسسذا, أي سمعنا ما بشر
السسدهور فسسي وأجسسدادهم أسسسلفهم بهسسذا الوليسسن, يعنسسون آبائأنسسا فسسي

يزعمسسه فيمسسا مجنسسون جنسسة} أي به رجل إلِ هو الماضية. وقوله: {إن
بسسه {فتربصسسوا بسسالوحي بينكسسم مسسن واختصسسه إليكم أرسله الله أن من

حسستى مسسدة عليسه المنسون, واصسبروا ريسسب بسه انتظروا حين} أي حتى
منسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه. تسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسستريحوا
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َقاَل ِني َرّب **  ُقْصْر ُقْبوِن ِبَما ان ّذ َنآَ َك ْي ْوَح َأ َف ِه *   ْي َل َنِع َأِن ِإ ْلَك اْص ُقْف ْل َنا ا ِن ُقْي ْع َأ ِب
َنا ِي َوْح َذا َو ِإ َء َف َنا َجآَ ُقْر َفاَر َأْم ُقْر َو ّنو ّت ُقْلْك ال َها َفاْس ْيسسِن ُقْكسسّل ِمسسن ِفي ْوَج ْيسسِن َز َن ْث ا
َلَك ْه َأ ّ َو َق َمن ِإلِ َب ِه َس ْي َل ُقْل َع ْو َق ْل ُقْهْم ا ْن َ ِم ِني َولِ ْب ِط ِذيَن ِفي ُقْتَخا ّل ْا ا َو ُقْمسس َل َظ

ُقْهْم ّن ُقْقوَن ِإ ْغَر َذا ّم ِإ َف ْيَت *   َو َت َعَك َوَمن َأنَت اْس َلى ّم ْلِك َع ُقْف ْل ُقْقِل ا ُقْد َف ْلَحْم ا
ِه ّل ِذي ل ّل َنا ا ِم ِمَن َنّجا ْو َق ْل ِلِميَن ا ّظا ُقْقل ال َو ِني ّرّب *   ْل ِز ً َأن ًا ُقْمنسسَزلِ َباَركسس ّم

َأنسسسَت ُقْر َو ْيسسس ِليسسسَن َخ ِز ُقْمن ْل ِإّن ا ِلسسسَك ِفسسسي *   َيسسساٍت َذ َ ِإن لِ ّنسسسا َو ِليسسسَن ُقْك َت ْب ُقْم  َل
قومه, على ليستنصره ربه دعا أنه السلم عليه نوح عن تعالى يخبر  

ًا تعالى قال كما مغلسسوب أنسسي ربه الخرى: {فدعا الَِية في عنه مخبر
اللسسه أمره ذلك كذبون} فعند بما انصرني ههنا: {رب فانتصر} وقال

كسسل مسسن فيهسسا يحمسسل وإتقانهسسا, وأن وإحكامهسسا السسفينة بصنعة تعالى
ًا اثنين, أي زوجين والنباتسسات الحيوانسسات من صنف كل من وأنثى ذكر
القسسول عليسسه سسسبق مسسن {إلِ فيهسساأهله يحمسسل ذلك, وأن وغير والثمار

لسسم السسذين بسسالهلك, وهسسم اللسسه مسسن القسسول عليه سبق من منهم} أي
أعلسسسسسم. وزوجتسسسسسه, واللسسسسسه كسسسسسابنه أهلسسسسسه مسسسسسن بسسسسسه يؤمنسسسسسوا

عنسسد مغرقسسون} أي إنهسسم ظلمسسوا الذين في تخاطبني وقوله: {ولِ  
عليهسسم, وشسسفقة بقومسسك رأفة تأخذنك لِ العظيم المطر إنزال معاينة
مغرقسسون أنهسسم قضسسيت قسسد يؤمنون, فسسإني لعلهم تأخيرهم في وطمع
مبسسسوطة القصسسة تقدمت والطغيان, وقد الكفر من عليه هم ما على
اسسستويت ههنا. وقوله: {فسسإذا ذلك إعادة عن يغني بما هود سورة في
القسسوم مسسن نجانسسا السسذي للسسه الحمسسد فقسسل الفلك على معك ومن أنت

* تركبسسون مسسا والنعسسام الفلسسك من لكم قال: {وجعل الظالمين} كما
وتقولوا عليه استويتم إذا ربكم نعمة تذكروا ظهوره, ثم على لتستووا
ربنسسا إلسسى * وإنسسا مقرنيسسن لسسه كنسسا ومسسا هسسذا لنسسا سسسخر السسذي سسسبحان

تعسسالى: {وقسسال قال هذا, كما السلم عليه نوح امتثل لمنقلبون} وقد
ابتسسداء عنسسد تعالى الله ومرساها} فذكر مجراها الله بسم فيها اركبوا
ً أنزلنسسي رب تعسسالى: {وقسسل انتهائأه, وقسسال وعند سيره ًا منسسزلِ مباركسس
هسسذا فسسي إن لَِيسسات} أي ذلسسك في المنزلين}. وقوله: {إن خير وأنت

ًا أي لَِيسسات الكسسافرين وإهلك المسسؤمنين إنجسساء وهسسو الصسسنيع لحججسس
تعسسالى, اللسسه عسسن بسسه جاؤوا فيما النبياء صدق على واضحات ودلِلِت

شسسيء. بكسسل عليسسم شسسيء كسسل علسسى قسسادر يشاء لما فاعل تعالى وأنه
المرسسسلين. بإرسسسال للعبسساد لمختبرين لمبتلين} أي كنا وقوله: {وإن
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ُقْثّم َنا **  ْأ ِهْم ِمن َأنَش ِد ْع ًا َب ِريَن َقْرن َنا آَخ ْل َأْرَس َف ِهْم *   ً ِفي ُقْسولِ ُقْهْم َر ْن َأِن ّم

ْا ُقْدو ُقْب ْع ّلَه ا ُقْكْم َما ال ٍه ّمْن َل َلـ ُقْه ِإ ُقْر ْي َ َغ َفل ُقْقوَن َأ ّت َقاَل َت َو ُقْ *   ْلَمل ِه ِمن ا ْوِم َقسس
ِذيَن ّل ْا ا ُقْرو َف ْا َك ُقْبو ّذ َك ِء َو َقآَ ِل ِة ِب ُقْهْم الَِِخَر َنا ْف ْتَر َأ ِة ِفي َو ْلَحيسا َيا ا ْن ّد َذا َما ال َهـسس

ّ ُقْكْم َبَشٌر ِإلِ ُقْل ْث ُقْل ّم ُقْك ْأ ُقْلوَن ِمّما َي ُقْك ْأ ُقْه َت ْن ُقْب ِم َيْشَر ُقْبوَن ِمّمسسا َو ِئسسْن َتْشسسَر َل َو   *
ُقْتْم ْع َط ًا َأ ُقْكْم َبَشر َل ْث ُقْكْم ّم ّن ًا ِإ ُقْروَن ِإذ ُقْكْم ّلَخاِس ُقْد ِع َي َأ ُقْكْم *   ّن َذا َأ ّتْم ِإ ُقْتْم ِم ُقْكن َو

ًا ًا ُقْتَراب ُقْكْم َوِعظام ّن ُقْجوَن َأ َهاَت ّمْخَر ْي َه َهاَت *   ْي ُقْدوَن ِلَما َه َع ِإْن ُقْتو ِهَي *  
ّ َنا ِإلِ ُقْت َيا َيا َح ْن ّد ُقْت ال ُقْمو َيسسا َن َنْح ُقْن َوَمسسا َو ِثيَن َنْحسس ُقْعسسو ْب ِإْن ِبَم َو *   ّ ُقْهسس ُقْجسسٌل ِإلِ َر

َى َتَر َلَى اف ِه َع ّل ًا ال ِذب ُقْن َوَما َك ُقْه َنْح ِنيَن َل ْؤِم ُقْمسس َقسساَل ِب ِني َرّب *   ُقْصسسْر ْن ِبَمسسا ا
ُقْبوِن ّذ َقاَل َك ِليٍل َعّما *   ُقْحّن َق ِب ُقْيْص ِدِميَن ّل ُقْم َنا ُقْه ْت َذ َأَخ َف ُقْة *   ْيَح ّق الّصسس ْلَح ِبسسا

ُقْهْم َنسسسسسسسسسا ْل َع ًء َفَج َثسسسسسسسسسآَ ًا ُقْغ ُقْبْعسسسسسسسسسد ِم َف ْو َقسسسسسسسسس ْل ِلِميَن ّل ّظسسسسسسسسسا  ال
ًا نوح قوم بعد أنشأ أنه تعالى يخبر   عاد, بهم آخرين, قيل: المراد قرن

لقسسوله: ثمسسود بهسسؤلِء بعسسدهم, وقيسسل: المسسراد مسسستخلفين كانوا فإنهم
ً فيهسسم أرسسسل تعسسالى بالحق} وأنسسه الصيحة {فأخذتهم منهسسم, رسسسولِ

عن وأبوا وخالفوه له, فكذبوه شريك لِ وحده الله عبادة إلى فدعاهم
ًا لكونه اتباعه بشري, وكذبوا رسول اتباع عن مثلهم, واستنكفوا بشر
أنكسسم وقالوا: {أيعدكم الجثماني المعاد وأنكروا القيامة في الله بلقاء

ًا وكنتسم متم إذا ًا ترابس لمسا هيهسات * هيهسات مخرجسسون أنكسسم وعظامس
ه علسى افترى رجل إلِ هو {إن ذلك بعيد بعيد توعدون} أي ًا} الل كسذب

له نحن {وما بالمعاد والخبار والنذارة الرسالة من به جاءكم فيما أي
الرسسسول عليهم استفتح كذبون} أي بما انصرني رب * قال بمؤمنين

ليصسسبحن قليسسل عمسسا {قسسال دعسساءه عليهسسم, فأجسساب ربسسه واستنصسسر
الصسسيحة {فأخسسذتهم بسسه جئتهسسم فيمسسا وعنسسادك بمخالفتك نادمين} أي
وطغيسسانهم, بكفرهسسم اللسسه مسسن ذلسسك يسسستحقون وكسسانوا بسسالحق} أي

القسسوي العاصسسف الصرصسسر الريح مع صيحة عليهم اجتمع أنه والظاهر
مسسساكنهم}. إلِ يسسرى لِ فأصسسبحوا ربهسسا بسسأمر شيء كل {تدمر الباردة

السسسيل, وهسسو كغثسساء هلكسسى صسسرعى غثسساء} أي وقسسوله: {فجعلنسساهم
ًا بشيء ينتفع لِ الذي الهالك التافه الحقير الشيء للقسسوم منه, {فبعد

الظسسالمين} أي هسسم كسسانوا ولكسسن ظلمنسساهم الظالمين} كقوله: {وما
يكسسذبوا أن السامعون الله, فليحذر رسول ومخالفة وعنادهم بكفرهم

رسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسولهم.
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ُقْثّم َنا **  ْأ ِهْم ِمن َأنَش ِد ْع ًا َب ُقْرون ِريَن ُقْق ُقْق *  َما آَخ ِب ٍة ِمْن َتْس َهسسا ُقْأّم َل َوَمسسا َأَج

ُقْروَن ْأِخ َت ُقْثّم َيْس َنا *   ْل َنا َأْرَس َل ُقْس ْتَرى ُقْر َء َما ُقْكّل َت َها ُقْأّمسسًة َجسسآَ ُقْل ُقْسسسو ُقْه ّر ُقْبو ّذ َكسس
َنسسا ْع َب ْت أ

َ ُقْهْم َف ْعَضسس ًا َب ْعضسس ُقْهْم َب َنسسا ْل َع ِديَث َوَج ًا َأَحسسا ْعسسد ُقْب ٍم َف ْو َقسس ّ ّل ُقْنسسوَن لِ ْؤِم  ُقْي
ًا بعدهم من أنشأنا تعالى: {ثم يقول   ًا آخرين} أي قرون وخلئأق أمم

علسسى يؤخسسذون بسسل يسسستأخرون} يعنسسي ومسسا أجلها أمة من تسبق {ما
أمسسة كونهم قبل المحفوظ, وعلمه كتابه في تعالى لهم قدر ما حسب

ًا بعد ً بعد أمة, وقرن ًا بعسسد قرن, وجيل سسسلف, {ثسسم بعسسد جيسسل, وخلفسس
ًا, وهسسذا بعضسسهم يتبسسع يعني عباس ابن تترى} قال رسلنا أرسلنا بعضسس
ً أمة كل في بعثنا تعالى: {ولقد كقوله واجتنبسسوا الله اعبدوا أن رسولِ

الضسسللة}. عليسسه حقسست مسسن ومنهسسم اللسسه هدى من الطاغوت, فمنهم
وأكسسثرهم, جمهسسورهم كسسذبوه} يعنسسي رسسسولها أمة جاء وقوله: {كلما

بسسه كسسانوا إلِ رسول من يأتيهم ما العباد على حسرة تعالى: {يا كقوله
ًا} أي بعضسسهم يستهزئأون}. وقوله: {فأتبعنسسا كقسسوله: أهلكنسساهم بعضسس

أحاديث} نوح}. وقوله: {وجعلناهم بعد من القرون من أهلكنا {وكم
ًا أي كسسل ومزقناهم أحاديث كقوله: {فجعلناهم للناس وأحاديث أخبار

ممسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسزق}.

ُقْثّم َنا **  ْل ُقْه ُقْموَسسسَى َأْرَسسس َأَخسسا ُقْروَن َو َنسسا َهسسا ِت َيا َطاٍن ِبآَ ْل ُقْسسس ِبيسسٍن َو َلسسَى ّم ِإ   *
ْوَن َعسس ِه ِفْر ِئسس َل ْا َوَم ُقْرو َب ْك َت ْا َفاْسسس ُقْنو َكسسا ًا َو ْومسس ِليَن َق ْا َعسسا َو ُقْل َقسسا َف ُقْن *   ْؤِم ُقْنسس َأ

ْيِن َبَشَر َنا ِل ِل ْث ُقْهَما ِم ُقْم ْو َق َنا َو ُقْدوَن َل ِب ُقْهَما َعا ُقْبو ّذ َك َف ْا *   ُقْنو َكا ِكيسسَن ِمَن َف َل ْه ُقْم ْل ا
ْد َقسسسسسس َل َو َنسسسسسسا *   ْي َت َتسسسسسساَب ُقْموَسسسسسسسَى آ ِك ْل ُقْهسسسسسسْم ا ّل َع ُقْدوَن َل َتسسسسسس ْه  َي

إلسسى هارون وأخاه السلم عليه موسى رسوله بعث أنه تعالى يخبر  
القاطعسسات, وأن والسسبراهين السسدامغات والحجج بالَِيات وملئه فرعون
لكونهمسسا لمرهمسسا والِنقيسساد اتباعهمسسا عسسن اسسستكبروا وقسسومه فرعون

البشسسر, تشسسابهت من الرسل بعثة الماضية المم أنكرت بشرين, كما
أجمعيسسن, واحسسد يسسوم في ومله, وأغرقهم فرعون الله فأهلك قلوبهم
وأوامسسره أحكسسامه التسسوراة, فيهسسا وهسسو الكتسساب موسسسى علسسى وأنسسزل

عزيسسز أخسسذ وأخسسذهم والقبط فرعون الله قصم أن بعد ونواهيه, وذلك
أمسسر بسسل بعامسسة أمسسة يهلسسك لسسم التسسوراة اللسسه أنسسزل أن مقتسسدر, وبعسسد

الكتاب موسى آتينا تعالى: {ولقد قال الكافرين, كما بقتال المؤمنين
لعلهسسم ورحمسسة وهسسدى للنسساس بصائأر الولى القرون أهلكنا ما بعد من

يتسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسذكرون}.
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َنا ْل َع َوَج ْبَن **  َيَم ا ُقْه َمْر ُقْأّم َيًة َو ُقْهَمآَ آ َنا ْي َو َلَى َوآ ٍة ِإ َو ْبسس ٍر َذاِت َر ِعيسسٍن َقسسَرا  َوَم
ًا تعالى يقول    عليهمسسا مريسسم ابسسن عيسسسى ورسوله عبده عن مخبر

مسسا علسسى قسسدرته علسسى قاطعة حجة للناس, أي آية جعلهما أنه السلم
أنثى, بل ذكر من حواء أم, وخلق ولِ أب غير من آدم خلق يشاء, فإنه

وأنسسثى. ذكسسر مسسن النسساس بقيسسة ذكر, وخلسسق بل أنثى من عيسى وخلق
ابن عن الضحاك ومعين} قال قرار ذات ربوة إلى وقوله: {وآويناهما

فيسسه يكسسون ما أحسن الرض, وهو من المرتفع المكان عباس: الربوة
وقتسسادة. جسسبير بسسن وسسسعيد وعكرمسسة مجاهسسد قسسال النبسسات, وكسسذا

{ومعين} خصب ذات قرار} يقول عباس: وقوله: {ذات ابن قال  
ًا, وكذا ماء يعني وقتسسادة. جسسبير بن وسعيد وعكرمة مجاهد قال ظاهر

قسسرار {ذات جسسبير بسسن سسسعيد مسسستوية, وقسسال مجاهسسد: ربسسوة وقسسال
{ومعيسسن} المسساء وقتسسادة مجاهسسد فيهسسا. وقسسال الماء ومعين} استوى

أرض أي الربسسوة: مسسن هسسذه مكان في المفسرون اختلف الجاري. ثم
بمصسسر, إلِ الربسسى أسسسلم: ليسسس بسسن زيسسد بن الرحمن عبد فقال ؟ هي

غرقسست الربسسى القسسرى, ولسسولِ عليهسسا الربسسى يكسسون يسسسيل حين والماء
ًا. بعيسسد هسسذا, وهسسو نحسسو منبسسه بسسن وهسسب عسسن القسسرى, وروي جسسد

قسسوله: {وآويناهمسسا في المسيب بن سعيد عن حاتم أبي ابن وروى  
عبسسد عسسن دمشق, قال: وروي ومعين} قال: هي قرار ذات ربوة إلى
ذلسسك. نحسسو معسسدان بسسن وخالسسد أسسسلم بن وزيد والحسن سلم بن الله

إسسسرائأيل عسسن وكيع الشج, حدثنا سعيد أبو حاتم: حدثنا أبي ابن وقال
ومعيسسن} قسسال: قسسرار {ذات عبسساس ابسسن عسسن عكرمة عن سماك عن

إلسسى {وآويناهمسسا مجاهسسد عسسن سسسليم أبي بن ليث دمشق. وقال أنهار
ومسسا دمشسسق غوطسسة إلى أويا حين وأمه مريم ابن ربوة} قال: عيسى

عسسم بسسن اللسسه عبد أبي عن رافع بن بشر عن الرزاق عبد حولها. وقال
تعسسالى: {إلسسى اللسسه قول في يقول هريرة أبا قال: سمعت هريرة أبي

فلسسسسطين. مسسسن الرملسسسة ومعيسسسن} قسسسال: هسسسي قسسسرار ذات ربسسسوة
يوسف بن محمد بن إبراهيم أبي, حدثنا حاتم: حدثنا أبي ابن وقال  

أبسسو الخواص عباد بن الله عبد الجراح, حدثنا بن رواد الفريابي, حدثنا
مسسرة عسسن السسسحولي كريسسب عسسن وعلة ابن عن الشيباني عتبة, حدثنا

لرجسسل: يقسسول وسلم عليه الله صلى الله رسول قال: سمعت البهذي
ًا غريب حديث بالرملة», وهذا بالربوة, فمات تموت «إنك وأقرب جد

قسسوله: فسسي عبسساس ابسسن عسسن العسسوفي رواه مسسا ذلسسك فسسي القسسوال
الجسساري, المسساء ومعين} قال: المعين قرار ذات ربوة إلى {وآويناهما
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ًا} وكذا تحتك ربك جعل تعالى: {قد الله قال الذي وهوالنهر قال سري
المقسسدس, بيسست ومعيسسن} وهسسو قرار ذات ربوة {إلى وقتادة الضحاك

والقرآن الخرى الَِية في المذكور الظهر, لنه هو س أعلم والله س فهذا
ًا, وهذا بعضه يفسر ثسسم الصحيحة الحاديث به, ثم يفسر ما أولى بعض

َثسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسار. الِ

َها ّي أ
َ َي ُقْل **  ُقْس ْا الّر ُقْلو َباِت ِمَن ُقْك ّي ّط ْا ال ُقْلو ْعَم ًا َوا ِلح ّنسسي َصسسا ُقْلسسوَن ِبَمسسا ِإ ْعَم َت
ِليٌم ِإّن َع َو ِه *   ِذ ُقْكْم َهـ ُقْت ًة ُقْأّمًة ُقْأّم َد ْا َواِح َن َأ ُقْكسسْم َو ّب ُقْقوِن َر ّت ْا َفسسا َو ُقْعسس ّط َتَق َف   *

ُقْهْم ُقْهْم َأْمَر َن ْي ًا َب ُقْبر ِهْم ِبَما ِحْزٍب ُقْكّل ُقْز ْي َد ُقْحوَن َل ِر ُقْهْم َف َذْر َف ِهْم ِفي *   ِت َغْمَر
ّتَى ُقْبوَن ِحيٍن َح َيْحَس َأ ّنَما *   ُقْهْم َأ ّد ِه ُقْنِم ِنيسسَن ّماٍل ِمن ِب َب ُقْع َو ِر ُقْنَسسسا ُقْهسسْم *   َل

ْيسسسسسسسسسسسسسسَراِت ِفسسسسسسسسسسسسسسي ْلَخ ّ َبسسسسسسسسسسسسسسل ا ُقْروَن لِ ُقْع  َيْشسسسسسسسسسسسسسس
بالكل أجمعين والسلم الصلة عليهم المرسلين عباده تعالى يأمر  

الحلل أن علسسى هسسذا العمسسال, فسسدل مسسن بالصالح والقيام الحلل من
القيسسام, أتم بهذا السلم عليهم النبياء الصالح, فقام العمل على عون

ً خير كل بين وجمعوا ً قسسولِ ًا, فجزاهسسم ودلِلسسًة وعمل عسسن اللسسه ونصسسح
ًا. قال العباد مسسن كلوا الرسل أيها قوله: {يا في البصري الحسن خير

حلسسوكم ولِ أحمركم ولِ بأصفركم أمركم ما والله الطيبات} قال: أما
جبير بن سعيد منه. وقال الحلل إلى قال: انتهوا حامضكم, ولكن ولِ

إسسسحاق أبسسو الحلل. وقسسال الطيبسسات} يعنسسي مسسن {كلسسوا والضسسحاك
مريسسم ابسسن عيسى شرحبيل: كان بن عمرو ميسرة أبي عن السبيعي

الغنسسم» رعسسى إلِ نسسبي مسسن «ومسسا الصسسحيح أمسسه, وفسسي غزل من يأكل
قراريط على أرعاها كنت وأنا قال: «نعم ؟ الله رسول يا قالوا: وأنت

مسسن يأكسسل كسسان السسسلم عليسسه داود «إن الصسسحيح مكسسة». وفسسي لهل
داود, صسسيام اللسسه إلى الصيام أحب «إن الصحيحين يده». وفي كسب
ثلثسسه ويقسسوم الليسسل نصسسف ينسسام داود, كان قيام الله إلى القيام وأحب
ًا يصسسوم سدسه, وكسسان وينام ًا, ولِ ويفطسسر يومسس لِقسسى». إذا يفسسر يومسس

نسسافع, بسسن الحكسسم اليمان أبو أبي, حدثنا حاتم: حدثنا أبي ابن وقال  
أخسست الله عبد أم أن حبيب بن ضمرة عن مريم أبي بن بكر أبو حدثنا
لبسسن بقدح وسلم عليه الله صلى النبي إلى قال: بعثت أوس بن شداد

إليهسسا الحسسر, فسسرد وشسسدة النهسسار أول في صائأم, وذلك وهو فطره عند
مسسالي, فشسسرب مسسن فقالت: اشتريتها ؟ الشاة لك كانت أنى رسولها

رسسسول فقالت: يا شداد أخت الله عبد أم أتته الغد من كان منه, فلما
الحر, فرددت النهار, وشدة طول من لك بلبن, مرثية إليك بعثت الله
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إلِ تأكسسل لِ الرسسسل: أن أمسسرت لهسسا: «بسسذلك فيه, فقسسال الرسول إلي

ًا, ولِ ًا». وقسسد إلِ تعمسسل طيبسس مسسسلم)وجسسامع صسسحيح فسسي ثبسست صسسالح
بسن فضسسيل حسسديث لسه, مسسن واللفسسظ أحمسسد المسام ومسسند الترمسذي

اللسسه رضسسي هريسسرة أبسسي عن حازم أبي عن ثابت بن عدي عن مرزوق
إن النسساس أيهسسا وسلم: «يسسا عليه الله صلى الله رسول قال: قال عنه

ًا, وإن إلِ يقبسسل لِ طيسسب اللسسه بسسه أمسسر بمسسا المسسؤمنين أمسسر اللسسه طيبسس
ًا واعملسسوا الطيبات من كلوا الرسل أيها المرسلين, فقال: {يا صسسالح

مسسا طيبات من كلوا آمنوا الذين أيها عليم} وقال: {يا تعملون بما إني
حسسرام, أغبر, ومطعمه أشعث السفر يطيل الرجل ذكر رزقناكم} ثم

السسسماء: إلى يديه يمد بالحرام حرام, وغذي حرام, وملبسه ومشربه
لِ غريسسب الترمسسذي: حسسسن لذلك» وقسسال يستحاب فأنى رب يا رب يا

مسسسسسسسرزوق. بسسسسسسسن فضسسسسسسسيل حسسسسسسسديث مسسسسسسسن إلِ نعرفسسسسسسسه
النبيسساء معشسسر يسسا دينكم واحدة} أي أمة أمتكم هذه وقوله: {وإن  
شسسريك لِ وحسسده اللسسه عبسسادة إلى الدعوة واحدة, وهو وملة واحد دين

فسسي ذلسسك علسسى الكلم تقسسدم فاتقون} وقد ربكم {وأنا قال له, ولهذا
الحسسال. وقسسوله: على واحدة} منصوب {أمة قوله النبياء, وأن سورة

ًا} أي بينهم أمرهم {فتقطعوا النبيسساء إليهسسم بعثسست السسذين المسسم زبسسر
الضسسلل مسسن فيسسه هم بما يفرحون فرحون} أي لديهم بما حزب {كل

ًا قسسال مهتسسدون, ولهسسذا أنهسسم يحسسسبون لنهسسم ًا: لهسسم متهسسدد ومتوعسسد
إلسسى حيسسن} أي {حسستى وضللهم غيهم في غمرتهم} أي في {فذرهم

أمهلهسسم الكسسافرين تعسسالى: {فمهسسل قسسال وهلكهسسم, كمسسا حينهسسم حين
ًا} وقال فسسسوف المسسل ويلههسسم ويتمتعسسوا يسسأكلوا تعالى: {ذرهم رويد

}.يعلمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسون
فسسي لهسسم نسسسارع وبنين مال من به نمدهم أنما وقوله: {أيحسبون  

مسسا أن المغسسرورون هسسؤلِء أيظسسن يشسسعرون} يعنسسي لِ بسسل الخيسسرات
كل ؟ عنسسدنا ومعزتهسسم علينسسا لكرامتهسسم والولِد المسسوال مسسن نعطيهم

ً أكثر {نحن قولهم في يزعمون كما المر ليس ًا أمولِ نحن وما وأولِد
بهسسم نفعسسل إنمسسا رجسساؤهم, بسسل وخاب ذلك في أخطأوا بمعذبين} لقد

ًا ذلك ًا استدراج يشسسعرون} كمسسا لِ قسسال: {بسسل وإملء, ولهسسذا وإنظار
ليعسسذبهم اللسسه يريسسد إنمسسا أولِدهم ولِ أموالهم تعجبك تعالى: {فل قال
ليسسزدادوا لهسسم نملسسي تعسسالى: {إنمسسا الدنيا} الَِية. وقال الحياة في بها

ًا} وقال سنسسستدرجهم الحسسديث بهسسذا يكذب ومن تعالى: {فذرني إثم
خلقسست ومسسن لهم} الَِية, وقال: {ذرني * وأملي يعلمون لِ حيث من

ًا ًا} وقسال س قوله إلى س وحيد أولِدكسسم ولِ أمسسوالكم تعسالى: {ومسا عنيد
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ًا} الَِيسسة, والَِيسسات وعمل آمن من إلِ زلفى عندنا تقربكم بالتي صسسالح

كسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسثيرة. هسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسذا فسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسي
وبنيسسن مسسال مسسن بسسه نمسسدهم أنمسسا قوله: {أيحسبون في قتادة قال  

فسسي بالقوم والله يشعرون} قال: مكر لِ بل الخيرات في لهم نسارع
وأولِدهسسم, بسسأموالهم النسساس تعتسسبر فل آدم ابسسن وأولِدهم, يسسا أموالهم

أحمسسد: حسسدثنا المسسام الصسسالح. وقسسال والعمل باليمان اعتبرهم ولكن
مسسرة عن محمد بن الصباح عن إسحاق بن أبان حدثنا, عبيد بن محمد

رسول قال: قال عنه الله رضي مسعود بن الله عبد الهمداني, حدثنا
قسسسم كمسسا أخلقكم بينكم قسم الله وسلم: «إن عليه الله صلى الله

يحسب, ولِ لِ ومسن يحسب مسن السدنيا يعطسي اللسه أرزاقكم, وإن بينكم
أحبسسه, والسسذي فقد الدين الله أعطاه أحب, فمن لمن إلِ الدين يعطي
يسسؤمن ولسسسانه, ولِ قلبسسه يسسسلم حسستى عبسسد يسلم لِ بيده محمد نفس
قسسال: ؟ اللسه رسسسول يسسا بسسوائأقه بسسوائأقه» قسسالوا: ومسسا جاره يأمن حتى

ً عبد يكسب وظلمه, ولِ «غشمه لسسه فيبارك منه فينفق حرام من مالِ
إلى زاده كان إلِ ظهره خلف يتركه منه, ولِ فيقبل به يتصدق فيه, ولِ
بالحسسسن, السسسيء يمحسسو ولكن بالسيء السيء يمحو لِ الله النار, إن

الخسسسسسسسسسسسسسسسسسسبيث». يمحسسسسسسسسسسسسسسسسسسو لِ الخسسسسسسسسسسسسسسسسسسبيث إن

ِإّن ِذيَن **  ّل ِة ّمْن ُقْهم ا ِهْم َخْشي ّب ُقْقوَن َر ِذيَن ّمْشِف ّل َوا َياِت ُقْهم *   ِهسسْم ِبآَ ّب َر
ُقْنوَن ْؤِم ِذيَن ُقْي ّل َوا ِهسسْم ُقْهم *   ّب َ ِبَر ُقْكوَن لِ ِر ِذيَن ُقْيْشسس ّلسس َوا ُقْتسسوَن *   ْؤ ْا َمسسآَ ُقْي َتسسو آ

ُقْهْم ُقْب ُقْلسسو ُقْق َلسسٌة ّو ُقْهسسْم َوِج ّن أ
َلسسَى َ ِهسسْم ِإ ّب ُقْعسسوَن َر ِئَك َراِج َلـسس ْو ُقْأ ُقْعوَن *   ِر ِفسسي ُقْيَسسسا

ْيسسسسسسسسسسسسسسسَراِت ْلَخ ُقْهسسسسسسسسسسسسسسسْم ا ُقْقوَن َلَهسسسسسسسسسسسسسسسا َو ِب  َسسسسسسسسسسسسسسسسا
مع هم مشفقون} أي ربهم خشية من هم الذين تعالى: {إن يقول  

منسسه خسسائأفون اللسسه مسسن مشفقون الصالح وعملهم وإيمانهم إحسانهم
جمسسع المسسؤمن البصسسري: إن الحسسسن قال بهم, كما مكره من وجلون
ًا ًا إسساءة جمسع الكافر وشفقة, وإن إحسان بآَيسسات هسم {والسسذين وأمنسس

تعسسالى والشسسرعية, كقسسوله الكونيسسة بآَيسساته يؤمنون يؤمنون} أي ربهم
ًا وكتبسسه} أي ربهسسا بكلمسسات السلم: {وصسسدقت عليها مريم عن إخبار
فهسسو الله شرعه وقضائأه, وما الله قدر عن هو كان, إنما ما أن أيقنت

ًا كان إن ًا كان ويرضاه, وإن يحبه فمما أمر ويأباه, يكرهه مما فهو نهي
ًا كسسان وإن لِ بربهسسم هسسم اللسسه: {والسسذين قسسال حسسق, كمسسا فهسسو خيسسر

إلِ إله لِ أنه ويعلمون يوحدونه غيره, بل معه يعبدون لِ يشركون} أي
ًا الله ًا أحد ًا, وأنه ولِ صاحبة يتخذ لم صمد له. كفء ولِ له نظير لِ ولد
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ربهسسم إلسسى أنهسسم وجلسسة وقلسسوبهم آتسسوا مسسا يؤتسسون وقوله: {والسسذين  

منهسسم يتقبسل لِ أن وجلسون خائأفون وهم العطاء يعطون راجعون} أي
مسسن العطسساء, وهسسذا بشسسرط القيام في قصروا قد يكونوا أن لخوفهم

آدم, بسسن يحيسسى أحمد: حسسدثنا المام قال والِحتياط, كما الشفاق باب
عسسن وهسسب بسسن سسسعيد بسسن الرحمسسن عبسسد حدثنا, مغول بن مالك حدثنا

وجلسسة وقلسسوبهم آتسسوا ما يؤتون الذين الله رسول قالت: يا أنها عائأشة
؟ وجسسل عسسز اللسسه يخسساف وهسسو الخمسسر ويشرب ويزني يسرق الذي هو

وهسسو ويتصسسدق ويصسسوم يصسسلي السسذي الصديق, ولكنه بنت يا قال: «لِ
حسسديث من حاتم أبي وابن الترمذي رواه وجل» وهكذا عز الله يخاف
السسذين الصسسديق, ولكنهسسم ابنسسة يسسا «لِ بنحسسوه, وقسسال مغسسول بسسن مالك

{أولئسسك منهسسم يتقبسل ألِ يخسسافون وهسم ويتصدقون ويصومون يصلون
مسسن الحسسديث هسسذا الترمسسذي: وروي الخيسسرات} وقسسال فسسي يسارعون

عسسن هريسسرة أبسسي حسسازم, عسسن أبسسي عسسن سعيد بن الرحمن عبد حديث
ومحمسسد عبسساس ابسسن قال هذا, وهكذا نحو وسلم عليه الله صلى النبي
الَِيسسة. هسسذه تفسسسير فسسي البصسسري والحسسسن القرظسسي كعسسب بسسن

وجلة} أي وقلوبهم آتوا ما يؤتون {والذين الَِية هذه آخرون قرأ وقد  
ًا هذا خائأفون, وروي وهم يفعلون ما يفعلون صسسلى النسسبي إلى مرفوع

عفسسان, أحمسسد: حسسدثنا المسسام كسسذلك. قسسال قرأهسسا أنه وسلم عليه الله
مولى خلف أبو المكي, حدثنا إسماعيل جويرية, حدثنا بن صخر حدثنا
عنهسا, اللسه رضسي عائأشسة علسى عميسر بن عبيد مع دخل أنه جمح بني

ًا فقسسال: ؟ بنسسا تلسسم أو تزورنسسا أن يمنعك عاصم, ما بأبي فقالت: مرحب
آية عن لسألك قال: جئت ؟ لتفعل كنت أملك, فقالت: ما أن أخشى

وسسسلم عليسسه الله صلى الله رسول كان وجل: كيف عز الله كتاب من
يأتون آتوا} {والذين ما يؤتون قال: {والذين ؟ آية قال: أية ؟ يقرؤها

بيسسده نفسسسي فقلسست: والسسذي ؟ إليسسك أحسسب أتسسوا} فقسسالت: أيتهمسسا ما
ًا, أو الدنيا من إلي أحب لحداهما هسسي وما فيها. قالت وما الدنيا جميع

صسسلى الله رسول أن أتوا} فقالت: أشهد ما يأتون فقلت: {والذين ؟
الهجسساء أنزلسست, ولكسسن يقرؤهسسا, وكسسذلك كسسان كسسذلك وسلم عليه الله

علسسى ضسسعيف, والمعنسسى وهسسو المكي مسلم بن إسماعيل حرف, فيه
أظهسسر, لنسسه وغيرهسسم السسسبعة الجمهسسور قسسراءة الولى, وهي القراءة

مسسن سابقون} فجعلهم لها وهم الخيرات في يسارعون قال: {أولئك
يكونسسوا لِ أن لوشك الخرى القراءة على المعنى كان السابقين, ولو

أعلسسم. المقصسسرين, واللسسه أو المقتصسسدين مسسن بسسل السسسابقين مسسن
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َ َولِ ُقْف **  ّلسس َك ًا ُقْن ْفسسس ّ َن َها ِإلِ َع َنا ُقْوْسسس ْي َد َلسس َتسساٌب َو ُقْق ِك ِطسس ّق َين ْلَح ُقْهسسْم ِبسسا َ َو لِ
ُقْموَن َل ْظ َبْل ُقْي ُقْهْم *   ُقْب ُقْلو ٍة ِفي ُقْق َذا ّمْن َغْمَر ُقْهْم َهـ َل ْعَماٌل َو ِلسسَك ُقْدوِن ّمن َأ َذ

َها ُقْهْم ُقْلوَن َل ّتَى َعاِم َذآ *  َح َنا ِإ ْذ ِهْم َأَخ ِفي ْتَر َذاِب ُقْم َع ْل َذا ِبا ُقْروَن ُقْهسسْم ِإ * َيْجسسأ
َ ْا لِ ُقْرو ْوَم َتْجأ َي ْل ُقْكْم ا ّن ّنا ِإ َ ّم ُقْروَن لِ ْد ُقْتنَص َق َنْت *   ِتي َكسسا َيسسا َلسسَى آ ْت ُقْكسسْم ُقْت ْي َل َع

ُقْتسْم ُقْكن َلسسَى َف ُقْكْم َع ِب َقسا ْع ُقْصسوَن َأ ِك ِريَن َتن ِب ْك َت ُقْمْسس ِه *   ًا ِبس ُقْروَن َسساِمر ُقْجس ْه  َت
ًا تعالى يقول   لِ أنه الدنيا في عباده على شرعه في عدله عن مخبر

ًا يكلف يسسوم بسسه, وأنسسه والقيسسام حملسسه تطيق ما إلِ وسعها, أي إلِ نفس
لِ مسسسطور كتسساب فسسي عليهسسم كتبهسسا التي بأعمالهم يحاسبهم القيامة

كتسساب بالحق} يعني ينطق كتاب قال: {ولدينا شيء, ولهذا منه يضيع
ًا, وأمسسا الخيسسر مسسن يبخسسسون لِ يظلمسسون} أي لِ العمال, {وهم شسسيئ

ًا قال المؤمنين, ثم لعباده منها كثير عن ويصفح فيعفو السيئات منكر
في غمرة} أي في قلوبهم قريش: {بل من والمشركين الكفار على
صسسلى رسسسوله علسسى أنزلسسه الذي القرآن هذا}, أي {من وضللة غفلة

وسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسلم. عليسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه اللسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه
بن الحكم عاملون} قال لها هم ذلك دون من أعمال وقوله: {ولهم  

دون مسسن سسسيئة أعمسسال} أي {ولهسسم عباس ابن عن عكرمة عن أبان
روي يعملوها, كذا أن بد عاملون} قال: لِ لها {هم الشرك يعني ذلك
دون من أعمال {ولهم آخرون واحد. وقال وغير والحسن مجاهد عن
أن بسسد لِ سسسيئة أعمسسال عليهسسم كتبسست قسسد عسساملون} أي لهسسا هسسم ذلك

نحسسو العسسذاب, وروي كلمة عليهم محالة, لتحق لِ موتهم قبل يعملوها
أسلم, وهو بن زيد بن الرحمن وعبد والسدي حيان بن مقاتل عن هذا

إله لِ الذي مسعود: «فو ابن حديث في قدمنا حسن, وقد قوي ظاهر
إلِ وبينهسسا بينسسه يكسسون ما حتى الجنة أهل بعمل ليعمل الرجل إن غيره

فيسسدخلها». النسسار أهسسل بعمسسل فيعمسسل الكتسساب عليسسه ذراع, فيسسسبق
يجسأرون} يعنسي هسم إذا بالعسذاب مترفيهم أخذنا إذا وقوله: {حتى  

وبأسسسه اللسسه عسسذاب السسدنيا فسسي المنعمسسون وهم مترفيهم جاء إذا حتى
قسسال كمسسا ويسسستغيثون يصسسرخون يجسسأرون} أي هسسم {إذا بهسسم ونقمته

ً ومهلهم النعمة أولي والمكذبين تعالى: {وذرني ً لسسدينا إن قليل أنكسسالِ
ًا} الَِية, وقال فنسسادوا قرن من قبلهم من أهلكنا تعالى: {وكم وجحيم

تنصسسرون} أي لِ منا إنكم اليوم تجأروا {لِ مناص}. وقوله حين ولِت
منسساص ولِ محيسسد لِ سكتم أو جأرتم سواء بكم حل مما أحد يجيركم لِ

فقسسال: {قسسد ذنسسوبهم أكسسبر ذكسسر العذاب, ثم ووجب المر لزم وزر ولِ
دعيتسسم إذا تنكصون} أي أعقابكم على فكنتم عليكم تتلى آياتي كانت
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وإن كفرتسسم وحسسده اللسسه دعي إذا بأنه {ذلكم امتنعتم طلبتم وإن أبيتم

الكسسسسسبير}. العلسسسسسي للسسسسسه فسسسسسالحكم تؤمنسسسسسوا بسسسسسه يشسسسسسرك
ًا بسه وقوله: {مسسستكبرين   قسسولِن. تفسسسيره تهجسسرون} فسسي سسسامر

وإبسسائأهم الحسسق عن نكوصهم حين منهم حال مستكبرين (أحدهما) أن
ًا إياه ًا استكبار فيه به في الضمير هذا ولهله, فعلى له عليه, واحتقار
يسسسمرون كسسانوا لنهسسم مكسسة, ذمسسوا أي الحرم (أحدها) أنه أقوال ثلثة
يسسسمرون كسسانوا للقسسرآن ضسسمير الكلم. (والثاني) أنسسه من بالهجر فيه

كهانسسة, شسسعر, إنسسه سحر, إنه الكلم: إنه من بالهجر القرآن ويذكرون
اللسسه صسسلى محمسسد الباطلسسة. (والثسسالث) أنسسه القوال من ذلك غير إلى

الفاسسسدة, ويضسسربون بالقوال سمرهم في يذكرونه كانوا وسلم عليه
ه ه الباطلسة, مسن المثسال ل اهن أو شساعر أن أو كسذاب أو سساحر أو ك

اللسسه أظهسسره السسذي ورسوله الله عبد هو باطل, بل ذلك مجنون, فكل
بقسسوله: المسسراد أذلِء. وقيسسل صسساغرين الحسسرم مسسن وأخرجهسسم عليهسسم

أوليسساؤه أنهسسم ويعتقسسدون بسسه يفتخسسرون بسسالبيت بسسه} أي {مسسستكبرين
بسسن أحمد سننه: أخبرنا في التفسير من النسائأي قال به, كما وليسوا

سعيد سمع أنه العلى عبد عن إسرائأيل عن الله عبد سليمان, أخبرنا
نزلسست حيسسن السسسمر كره قال: إنما أنه عباس ابن عن يحدث جبير بن

ًا به {مستكبرين الَِية هذه بالبيت, تهجرون} فقال: مستكبرين سامر
ًا أهله يقولون: نحن ولِ فيسسه ويسسسمرون يتكسسبرون قسسال: كسسانوا سسسامر

حاصسسله. هسسذا بمسسا ههنسسا حسساتم أبي ابن أطنب ويهجرونه, وقد يعمرونه

َلْم َف َأ ْا **  ُقْرو ّب ّد ْوَل َي َق ْل ُقْهْم َأْم ا َء ْأِت َلْم ّما َجآَ ُقْم َي ُقْه َء َبسسآَ ِليسسَن آ ّو َأْم ال َلسسْم *  
ْا ُقْفو ِر ْع ُقْهْم َي َل ُقْسو ُقْهْم َر ُقْه َف ُقْروَن َل ِكسس َأْم ُقْمن ُقْلسسوَن *   ُقْقو ِه َي ّنسسٌة ِبسس ُقْهْم َبسسْل ِج َء َجسسآَ
ّق ْلَح ُقْهْم ِبا ُقْر َث ْك َأ ّق َو ْلَح ُقْهوَن ِل ِر ِو َكا َلسس َو َع *   َبسس ّت ّق ا ْلَحسس ُقْهْم ا َء َوآ ْهسس َدِت َأ َفَسسس َل

ُقْت َوا ُقْض الّسَما ِهّن َوَمن َوالْر ُقْهْم َبْل ِفي َنا ْي َت ِهْم َأ ِر ْك ِذ ُقْهسسْم ِبسس ِهسسْم َعسسن َف ِر ْك ِذ
ُقْضوَن ِر ْع َأْم ّم ُقْهْم *   ُقْل أ

َ ًا َتْس ُقْج َخْرج ّبَك َفَخَرا ْيٌر َر َو َخ ُقْه ُقْر َو ْيسس ِقيسسَن َخ ِز * الّرا
ّنَك ِإ ُقْهْم َو ُقْعو ْد َت َلَى َل ٍم ِصَراٍط ِإ ِقي َت ِإّن ّمْس َو ِذيَن *   ّل َ ا ُقْنسوَن لِ ْؤِم ِة ُقْي ِبسالَِِخَر
ُقْبوَن الّصَراِط َعِن ِك َنا ْو َل َل َو ُقْهْم *   َنا َنا َرِحْم ْف َكَش ِهْم َما َو ْا ُقْضسسّر ّمن ِب َلّجسسو ّل

ِهْم ِفسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسي ِن َيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا ْغ ُقْهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسوَن ُقْط ْعَم  َي
ًا تعسسالى يقول   للقسسرآن تفهمهسسم عسسدم فسسي المشسسركين علسسى منكسسر

الكتسساب بهسسذا خصسسوا قسسد أنهم مع عنه وإعراضهم له وتدبرهم العظيم
آبسساؤهم سسسيما لِ أشسسرف ولِ منه أكمل رسول على الله ينزل لم الذي
نسسذير, فكسسان أتاهم ولِ كتاب يبلغهم لم حيث الجاهلية في ماتوا الذين
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بقبولهسسا عليهسسم اللسسه أسسسداها السستي النعمسسة يقسسابلوا أن بهسسؤلِء اللئأسسق
النهسسار وأطراف الليل آناء بمقتضاها والعمل وتفهمها بشكرها والقيام

عليسسه اللسسه صسسلى الرسسسول واتبسسع أسسسلم ممسسن منهم النجباء فعله كما
واللسسه القسسول} إذ يسسدبروا {أفلسسم قتسسادة عنهسسم. وقسسال ورضسسي وسلم

ًا القرآن في يجدون وعقلسسوه القسسوم تسسدبره لسسو اللسسه معصية عن زاجر
ًا قسسال ذلسسك. ثسسم عند فهلكوا منه تشابه بما أخذوا ولكنهم علسسى منكسسر

منكسسرون} أي لسسه فهم رسولهم يعرفوا لم قريش: {أم من الكافرين
ًا يعرفون لِ أفهم أي فيهم بها نشأ التي وصيانته وأمانته وصدقه محمد

أبسي بسن جعفسر قسال فيسه, ولهسذا والمباهتة ذلك إنكار على أفيقدرون
بعث الله إن الملك الحبشة: أيها ملك للنجاشي عنه الله رضي طالب

ً فينا بسسن المغيسسرة قسسال وأمسسانته, وهكسسذا وصسسدقه نسسسبه نعرف رسولِ
بسسن صسسخر سسسفيان أبسسو قسسال وكسسذلك بارزهم حين كسرى لنائأب شعبة
صسسلى النبي صفات عن وأصحابه سأله حين هرقل الروم لملك حرب

ًا بعد وأمانته, وكانوا وصدقه ونسبه وسلم عليه الله يسسسلموا, لم كفار
يقولسسون بسسذلك. وقسسوله: {أم فاعترفوا الصدق إلِ يمكنهم لم هذا ومع

أنسسه وسسسلم عليه الله صلى النبي عن المشركين قول جنة} يحكي به
ًا بسسه أن أو عنده من افتراه أي القرآن تقول يقسسول, مسسا يسسدري لِ جنونسس
في يقولونه ما بطلن يعلمون وهم به تؤمن لِ قلوبهم أن عنهم وأخبر

تحسسداهم وقسسد يدافع ولِ يطاق لِ ما الله كلم من أتاهم قد فإنه القرآن
أبسسد يسسستطيعون ولِ اسسستطاعوا إن بمثلسسه يسسأتوا أن الرض أهل وجميع
كسارهون} للحسسق وأكسسثرهم بسسالحق جسساءهم قسسال: {بسسل ولهسسذا الَِبدين
للحسسق أكسسثرهم كراهسسة حالسسة في أي حالية جملة هذه تكون أن يحتمل

أعلسسسسسسم. واللسسسسسسه مسسسسسسستأنفة خبريسسسسسسة تكسسسسسسون أن ويحتمسسسسسسل
ً لقسي وسسلم عليسه الله صلى الله نبي أن لنا قتادة: ذكر وقال   رجل

كساره, لسه أنسسا أمسر إلسسى لتدعوني الرجل: إنك «أسلم» فقال له فقال
أنه لنا كارها». وذكر كنت وسلم: «وإن عليه الله صلى الله نبي فقال
ً لقي نسسبي لسسه عليه, فقال ذلك, وكبر «أسلم» فتصعده له فقال رجل
وعسسث, وعسسر طريسسق فسسي كنسست لو «أرأيت وسلم عليه الله صلى الله

ً فلقيت واسسسع طريسسق إلسسى نسسسبه, فسسدعاك وتعرف وجهه تعرف رجل
إنك بيده محمد نفس الذي «فو ؟» قال: نعم. قال تتبعه سهل, أكنت

لسسسهل لدعسسوك عليسسه, وإنسسي كنت قد لو الطريق ذلك من أوعر لفي
وسسسلم عليسسه اللسسه صلى الله نبي أن لنا إليه» وذكر دعيت لو ذلك من

ً لقي صسسلى اللسسه نسسبي لسسه ذلك, فقال «أسلم» فتصعده له فقال رجل
صدقك, وإذا حدثك إذا أحدهما فتيان كان لو وسلم: «أرأيت عليه الله
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وإذا كسسذبك حسسدثك إذا السسذي فتاك أم إليك أحب إليك, أهو أدى ائأتمنته
ائأتمنتسه وإذا صسدقني حسدثني إذا الذي فتاي ؟» قال: بل خانك ائأتمنته

عنسسد أنتسسم «كسسذاكم وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى الله نبي إلي, فقال أدى
ربكسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم».

ومسسن والرض السموات لفسدت أهواءهم الحق اتبع وقوله: {ولو  
وجسسل, عسسز اللسسه هسسو والسسسدي: الحسسق صسسالح وأبو مجاهد فيهن} قال

المسسور الهوى, وشسسرع من أنفسهم في ما إلى الله أجابهم لو والمراد
لفسسساد أي فيهسسن ومسسن والرض السسسموات لفسسسدت ذلسك وفسسق على

القسسرآن هذا ُقْنّزل قولهم: {لولِ في عنهم أخبر واختلفها, كما أهوائأهم
ربك} رحمة يقسمون قال: {أهم عظيم} ثم القريتين من رجل على
ًا ربسسي رحمسسة خزائأسسن تملكسسون أنتم لو تعالى: {قل وقال لمسسسكتم إذ

لِ فسسإذا الملك من نصيب لهم تعالى: {أم النفاق} الَِية. وقال خشية
ًا} ففي الناس يؤتون آرائأهسسم واختلف العبسساد عجسسز تبين كله هذا نقير

وأفعسساله وأقسسواله صسسفاته جميسسع فسسي الكامل هو تعالى وأهوائأهم, وأنه
رب ولِ غيسسره إلسسه وتقسسدس, فل لخلقه, تعالى وتدبيره وقدره وشرعه

عسسن {فهسسم القسسرآن بسسذكرهم} أي أتينسساهم قسسال: {بسسل سواه, ولهسسذا
معرضسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسون}. ذكرهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم

ًا} قال تسألهم وقوله: {أم   ًا. وقال خرج ً الحسن: أجر قتادة: جعل
ً ولِ أجسسرة تسألهم لِ أنت خير} أي ربك {فخراج ًا ولِ جعل علسسى شسسيئ
ك في أنت الهدى, بل إلى إياهم دعوتك جزيسل اللسه عنسد تحتسسب ذل

علسسى إلِ أجسسري إن لكم فهو أجر من سألتكم ما قال: {قل ثوابه, كما
المتكلفيسسن} مسسن أنسسا ومسسا أجر من عليه أسألكم ما قل: {الله} وقال
ًا عليسسه أسسسألكم لِ وقال: {قل القربسسى} وقسسال: فسسي المسسودة إلِ أجسسر

المرسسسلين اتبعسسوا قسسوم يا قال يسعى رجل المدينة أقصى من {وجاء
ًا يسسسسسسسسسسسسسسسألكم لِ مسسسسسسسسسسسسسسن اتبعسسسسسسسسسسسسسسوا }.أجسسسسسسسسسسسسسسر

يؤمنون لِ الذين * وإن مستقيم صراط إلى لتدعوهم وقوله: {وإنك  
بسسن حسسسن أحمسسد: حسسدثنا المسسام لناكبون} قسسال الصراط عن بالَِخرة

يوسف عن جدعان بن زيد بن علي عن سلمة بن حماد موسى, حدثنا
أتسساه وسسسلم عليسسه الله صلى الله رسول أن عباس ابن عن مهران بن

رأسسسه, عنسسد رجليه, والَِخر عند أحدهما فقعد, ملكان النائأم يرى فيما
أمتسسه, ومثسسل هسسذا مثل رأسه: اضرب عند للذي رجليه عند الذي فقال

رأس إلسسى انتهسسوا سسسفر قسسوم كمثسسل أمتسسه ومثسسل هسسذا مثسسل فقال: إن
مسسا ولِ المفسسازة بسسه يقطعسسون مسسا السسزاد مسسن معهسسم يكسسن مفازة, فلسسم

حسسبرة, فقسسال: حلسسة فسسي رجسسل أتسساهم إذ كذلك هم به, فبينما يرجعون
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ًا معشبة رياضا أوردتكم إن أرأيتم فقالوا: نعم, ؟ تتبعوني رواء وحياض

ًا ر وأوردهسسم بهسسم قال: فسسانطلق ًا معشسسبة ياضسس رواء, فسسأكلوا وحياضسس
لسسي فجعلتسسم الحسسال تلك على ألفكم لهم: ألم وسمنوا, فقال وشربوا

ًا بكم وردت إن ًا معشبة رياض قسسالوا: بلسسى, ؟ تتبعوني أن رواء وحياض
ًا أيديكم بين قال: فإن ًا هذه من أعشب رياض مسسن أروى هسسي وحياضسس

لنتبعنسسه, وقسسالت واللسسه طائأفسسة: صسسدق فسساتبعوني, قسسال: فقسسالت هذه
عليسسسسسسسسه. نقيسسسسسسسسم بهسسسسسسسسذا رضسسسسسسسسينا طائأفسسسسسسسسة: قسسسسسسسسد

بسسن يسسونس زهيسسر, حسسدثنا الموصلي: حسسدثنا يعلى أبو الحافظ وقال  
عن حميد بن حفص الشعري, حدثنا الله عبد بن يعقوب محمد, حدثنا

قال: قال عنه الله رضي الخطاب بن عمر عن عباس ابن عن عكرمة
عسسن هلسسم بحجزكسسم ممسسسك وسلم: «إني عليه الله صلى الله رسول
الفسسراش تقسساحم فيهسسا تقسساحمون النسسار, وتغلبسسونني عسسن هلسسم النسسار

الحسسوض, علسسى فرطكسسم وأنسسا حجزكسسم أرسسسل أن والجنادب, فأوشك
ًا علي فتردون ًا مع يعسسرف وأسسسمائأكم, كمسسا بسيماكم أعرفكم وأشتات
وذات اليميسسن ذات بكسسم إبلسسه, فيسسذهب فسسي البسسل من الغريب الرجل

أمسستي, رب أي قسسومي رب أي العسسالمين رب فيكسسم الشمال, فأناشسسد
يمشسسون كسسانوا بعسسدك, إنهسسم أحسسدثوا مسسا تدري لِ إنك محمد فيقال: يا

القيامسسة يسسوم يسسأتي أحسسدكم أعقسسابهم, فلعرفسسن علسسى القهقرى بعدك
مسسن لسسك أملك لِ محمد, فأقول يا محمد ينادي: يا ثغاء لها شاة يحمل

ًا الله ًا يحمل القيامة يوم يأتي أحدكم بلغت, ولعرفن قد شيئ له بعير
ًا لسك أملسك محمد, فأقول: لِ يا محمد ينادي: يا رغاء بلغست, قسسد شسسيئ

ًا يحمل القيامة يوم يأتي أحدكم ولعرفن فينادي: يا حمحمة لها فرس
ًا لك أملك محمد, فأقول: لِ يا محمد أحسسدكم بلغت, ولعرفن قد شيئ
محمسسد, يسسا محمسسد ينسسادي: يسسا أدم مسسن سسسقاء يحمسسل القيامة يوم يأتي

ًا لك أملك فأقول: لِ المسسديني: هسسذا بسسن علسسي بلغسست» وقسسال قسسد شيئ
عنه روى أعلم مجهول, لِ حميد بن حفص أن إلِ السناد حسن حديث

ًا عنه روى قد (قلت) بل القمي الشعري الله عبد بن يعقوب غير أيض
النسسسائأي معين: صالح, ووثقه بن يحيى فيه إسحاق, وقال بن أشعث

حبسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسان. وابسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسن
لنسساكبون} أي الصسسراط عن بالَِخرة يؤمنون لِ الذين وقوله: {وإن  

إذا الطريق عن فلن العرب: نكب منحرفون, تقول جائأرون لعادلون
فسي للجسوا ضسر مسن بهم ما وكشفنا رحمناهم عنها. وقوله: {ولو زاغ

أزاح لسسو بسسأنه كفرهسسم في غلظهم عن تعالى يعمهون} يخبر طغيانهم
كفرهسسم علسسى سسستمروا ولِ له انقادوا لما القرآن وأفهمهم الضر عنهم
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ًا فيهسسم اللسسه علسسم {ولسسو تعسسالى قسسال وطغيسسانهم, كمسسا وعنسسادهم خيسسر
إذ تسسرى معرضسسون} وقسسال: {ولسسو وهم لتولوا أسمعهم ولو لسمعهم

مسسن ونكسسون ربنسسا بآَيسسات نكسسذب ولِ نسسرد ياليتنا فقالوا النار على وقفوا
لمسسا لعسسادوا ردوا ولسسو قبل من يخفون كانوا ما لهم بدا * بل المؤمنون

لِ بمسسا تعسسالى علمسسه بسساب مسسن بمبعوثين} فهسسذا س قوله إلى س عنه نهوا
فيسسه مسسا عباس: كسسل ابن عن الضحاك يكون, قال كيف كان ولو يكون

ًا. يكسسسسسسسسسسسون لِ ممسسسسسسسسسسسا {لسسسسسسسسسسسو} فهسسسسسسسسسسسو أبسسسسسسسسسسسد

ْد َق َل َو ُقْهْم **  َنا ْذ َذاِب َأَخ َع ْل ْا َفَما ِبا ُقْنو َكا َت ِهْم اْس ّب ُقْعوَن َوَما ِلَر َتَضّر ّتَى َي *  َح
َذا َنا ِإ َتْح ِهْم َف ْي َل ًا َع َذاٍب َذا َباب ٍد َع ِدي َذا َش ِه ُقْهْم ِإ ُقْسوَن ِفي ِل ْب َو ُقْم ُقْه َو َي *   ِذ ّلسس ا

َأ ْنَش ُقْم َأ ُقْك َع َل ْبَصاَر الّسْم َة َوال َد ِئ ْف ً َوال ِليل ُقْروَن ّمسسا َق ُقْك َو َتْشسس ُقْهسس َو ِذي *   ّلسس ا
ُقْكْم َأ ِه الْرِض ِفي َذَر ْيسس َل ِإ ُقْروَن َو َو ُقْتْحَشسس ُقْهسس َو ِذي *   ّلسس ِيسسي ا ُقْت ُقْيْح ُقْيِميسس ُقْه َو َلسس َو

ُقْف َ ِتل ْيِل اْخ ّل ِر ال َها ّن َ َوال َفل ُقْلوَن َأ ِق ْع َبْل َت ْا *   ُقْلو ْثَل َقا ُقْلسسوَن َقسساَل َما ِم ّو * ال
ْا َو ُقْل َذا َقا ِإ أ

َنا َ ْت ّنا ِم ُقْك ًا َو ًا ُقْتَراب َظامس ّنسا َوِع ِإ أ
ُقْثسوَن َ ُقْعو ْب ْد َلَم َقس َل َنا *   ْد ُقْن ُقْوِعس َنْحس

َنسسسسا ُقْؤ َبآَ َذا َوآ ُقْل ِمسسسسن َهـسسسس ْبسسسس َذآ ِإْن َق ّ َهـسسسس ُقْر ِإلِ ِطي ِليسسسسَن َأَسسسسسا ّو  ال
بالمصسسائأب ابتلينسساهم بالعسسذاب} أي أخسسذناهم تعالى: {ولقسسد يقول  

ذلسسك ردهسسم فمسسا يتضسسرعون} أي وما لربهم استكانوا {فما والشدائأد
وضسسللهم غيهم على استمروا والمخالفة, بل الكفر من فيه كانوا عما

دعسسوا, كمسسا مسسا يتضسسرعون} أي {وما خشعوا ما استكانوا}, أي {فما
قلسسوبهم} قسسست ولكسسن تضسسرعوا بأسسسنا جاءهم إذ تعالى: {فلولِ قال

بسسن محمسسد الحسسسين, حسسدثنا بن علي حاتم: حدثنا أبي ابن الَِية. وقال
يعنسسي سسس يزيسسد عن أبي الحسين, حدثنا بن علي المروزي, حدثنا حمزة

إلسسى سسسفيان أبسسو قسسال: جسساء أنسسه عباس ابن عن عكرمة عن س النحوي
اللسسه أنشسسدك محمسسد فقسسال: يسسا وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسول

{ولقسسد اللسسه فسسأنزل سسس والسسدم السسوبر يعنسسي س العلهز أكلنا والرحم, فقد
محمسسد عن النسائأي رواه استكانوا} الَِية, وكذا فما بالعذاب أخذناهم

أن الصسسحيحين في به, وأصله أبيه عن الحسين بن علي عن عقيل بن
استعصسسوا, حيسسن قريسسش علسسى دعا وسلم عليه الله صلى الله رسول

يوسسسسسف». كسسسسسبع بسسسسسبع عليهسسسسم أعنسسسسي فقسسسسال: «اللهسسسسم
شبيب, بن سلمة الحسين, حدثنا بن علي حاتم: حدثنا أبي ابن وقال  

عمسسر بسسن وهب كيسان, حدثني بن عمر بن إبراهيم بن الله عبد حدثنا
البنسساء: ألِ مسسن رجسسل لسسه فقسسال منبسسه بسسن وهب حبس قال كيسان بن

ًا أنشدك من طرف في وهب: نحن فقال ؟ الله عبد أبا يا شعر من بيت
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لربهم استكانوا فما بالعذاب أخذناهم يقول: {ولقد الله, والله عذاب

ًا وهب يتضرعون} قال: وصام وما ه: مسا متواصسلة, فقيسل ثلث هسذا ل
لنسسا أحسسدث فأحسسدثنا, يعنسسي لنسسا قسسال: أحسسدث ؟ اللسسه عبسسد أبا يا الصوم

عبسسسسسسسسسسسسسسادة. زيسسسسسسسسسسسسسسادة فأحسسسسسسسسسسسسسسدثنا الحبسسسسسسسسسسسسسسس
ًا عليهسسم فتحنسسا إذا وقوله: {حسستى   فيسسه هسسم إذا شسسديد عسسذاب ذا بابسس

بغتسسة, السسساعة وجسساءتهم اللسسه أمسسر جسساءهم إذا حسستى مبلسسسون} أي
مسسن أبلسسسوا ذلك فعند يحتسبون يكونوا لم ما الله عذاب من فأخذهم

ذكسسر ورجسساؤهم, ثسسم آمسسالهم راحة, وانقطعت كل من وأيسوا خير كل
والفئدة, وهسسي والبصار السمع لهم جعل بأن عباده على نعمه تعالى

الكسون فسسي بمسا ويعتسسبرون الشسياء بها يذكرون التي والفهوم العقول
يشساء. لمسا المختسار الفاعسل وأنسه الله وحدانية على الدالة الَِيات من

  ً به أنعم ما على لله شكركم أقل ما تشكرون} أي ما وقوله: {قليل
أخسسبر بمسسؤمنين} ثسسم حرصسست ولسسو النسساس أكثر عليكم, كقوله: {وما

وذرئأسسه الخليقسسة برئأسسه فسسي القاهر وسلطانه العظيمة قدرته عن تعالى
وصفاتهم, ولغاتهم أجناسهم اختلف على الرض أقطار سائأر في لهم
معلسسوم, فل يسسوم لميقات والَِخرين منهم الولين يجمع القيامة يوم ثم

ًا منهم يترك ًا, ولِ ولِ صغير ًا كبير ً أنثى, ولِ ولِ ذكر ًا, إلِ ولِ جليل حقير
يحيسسي ويميسست} أي يحيسسي السسذي قسسال: {وهسسو بدأه, ولهسسذا كما أعاده
أمسسره وعسسن والنهسسار} أي الليسسل اختلف المسسم, {ولسسه ويميسست الرمم

ًا الَِخر يطلب منهما والنهار, كل الليل تسخير ًا, يتعاقبسسان طلبسس لِ حثيثسس
أن لهسسا ينبغي غيرهما, كقوله: {لِالشمس بزمان يفترقان ولِ يفتران

النهسسسسسسسار} الَِيسسسسسسسة. سسسسسسسسابق الليسسسسسسسل ولِ القمسسسسسسسر تسسسسسسسدرك
العزيسسز علسسى تسسدلكم عقول لكم أفليس تعقلون} أي وقوله: {أفل  

شسسيء, كسسل لسسه وخضسسع شيء كل شيء, وعز كل قهر قد الذي العليم
ًا قسسال ثسسم مسسن قبلهسسم مسسن أشسسبهوا السسذين البعسسث منكسسري عسسن مخسسبر

ًا وكنسا متنسا أئأسذا * قالوا الولون قال ما مثل قالوا {بل المكذبين ترابس
ًا صسسيرورتهم بعسسد ذلسسك وقوع يستبعدون يعني} لمبعوثون أئأنا وعظام

أسسساطير إلِ هسسذا قبسسل, إن مسسن هذا وآباؤنا نحن وعدنا {لقد البلى إلى
كتسسب عسسن تلقاهسسا مسسن بهسسا يخسسبر محال, إنمسسا العادة الولين} يعنون

ًا كقسسوله منهسسم والتكسسذيب النكار وهذا واختلفهم الولين عنهسسم إخبسسار
ًا كنا {أئأذا ًا تلك * قالوا نخرة عظام زجسسرة هي * فإنما خاسرة كرة إذ

أنسسا النسسسان يسسر لسسم تعسسالى: {أو بالسسساهرة} وقسسال هم * فإذا واحدة
ً لنا * وضرب مبين خصيم هو فإذا نطفة من خلقناه خلقسسه ونسي مثل
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مسسرة أول أنشسسأها الذي يحييها * قل رميم وهي العظام يحيي من قال

عليسسسسسسسسسسسم} الَِيسسسسسسسسسسسات. خلسسسسسسسسسسسق بكسسسسسسسسسسسل وهسسسسسسسسسسسو

ُقْقل ُقْض ّلَمِن **  َهآَ َوَمن الْر ُقْتْم ِإن ِفي ُقْمسسوَن ُقْكن َل ْع ُقْلوَن َت ُقْقو َي ِه *  َسسس ّلسس ُقْقسسْل ِل
َ َفل ُقْروَن َأ ّك َذ ُقْقْل َت َواِت ّرّب َمن *   ْبِع الّسَما َعْرِش َوَرّب الّس ْل ِم ا ِظي َع ْل * ا

ُقْلوَن ُقْقو َي ِه َس ّل َ ُقْقْل ِل َفل ُقْقوَن َأ ّت ُقْقْل َت ِه َمن *   ِد َي ُقْت ِب ُقْكو َل ٍء ُقْكسسّل َم َو َشسسْي ُقْهسس َو
ُقْر ِيسس َ ُقْيْج ُقْر َولِ ِه ُقْيَجسسا ْيسس َل ُقْتسسْم ِإن َع ُقْمسسوَن ُقْكن َل ْع ُقْلوَن َت ُقْقو َي ِه *  َسسس ّلسس ّنَى ُقْقسسْل ِل َأ َفسس

ُقْروَن َبسسسسسسْل ُقْتْسسسسسسسَح ُقْهْم *   َنسسسسسسا ْي َت ّق َأ ْلَح ُقْهسسسسسسْم ِبسسسسسسا ّن ِإ ُقْبوَن َو ِذ َكسسسسسسا  َل
ك والتصسرف بالخلق واستقلله وحدانيته تعالى يقرر   ليرشسد والمل

شسسريك لِ وحده له إلِ العبادة تنبغي هو, ولِ إلِ إله لِ الذي الله أنه إلى
يقسسول أن وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى محمسسد لرسسسوله قسسال لسسه, ولهسسذا
شسسريك لِ بالربوبية, وأنه له المعترفين غيره معه العابدين للمشركين

مسسع معسسه غيسسره فعبسسدوا اللهية في معه أشركوا فقد هذا ومع, فيها له
ًاولِيملكون يخلقسسون لِ عبسسدوهم السسذين أن اعسسترافهم ًا شسسيئ ولِ شسسيئ
إلِ نعبدهم {ما زلفى إليه يقربونهم أنهم اعتقدوا بشيء, بل يستبدون
؟} أي فيهسا ومسن الرض لمسن زلفى} فقال: {قسل الله إلى ليقربونا

والثمسسرات والنباتسسات الحيوانسسات من فيها ومن خلقها الذي مالكها من
للسه} أي سسسيقولون ؟ تعلمسون كنتسم {إن المخلوقسسات صنوف وسائأر

أفل {قل ذلك كان له, فإذا شريك لِ وحده لله ذلك بأن لك فيعترفون
مسسن {قسسل لغيسسره لِ السسرزاق للخسسالق إلِ العبادة تنبغي لِ تذكرون} أنه

خسسالق هسسو مسسن أي العظيسسم} ؟ العسسرش ورب السسسبع السسسموات رب
لسسه الخاضسسعين والملئأكسسة النيرات الكواكب من فيه بما العلوي العالم

العظيم, يعنسسي العرش رب هو والجهات, ومن منها القطار سائأر في
داود أبسسو رواه الذي الحديث في جاء المخلوقات, كما سقف هو الذي
من أعظم الله قال: «شأن أنه وسلم عليه الله صلى الله رسول عن
القبسة, وفسي مثسسل بيسسده هكسسذا» وأشسار سسسمواته على عرشه إن ذلك

ومسسا بينهسسن ومسسا السبع والرضون السبع السموات «ما الَِخر الحديث
فيه بما الكرسي فلة, وإن بأرض ملقاة كحلقة إلِ الكرسي في فيهن

بعسسض قسسال الفلة» ولهسسذا تلسسك في الحلقة كتلك العرش إلى بالنسبة
جسسانب إلسسى جسسانب مسسن العسسرش قطسسري بيسسن مسسا مسافة السلف: إن

مسسسيرة السسسابعة الرض عسسن سسسنة, وارتفسساعه ألسسف خمسين مسيرة
ًا سسسمي عباس: إنما ابن عن الضحاك سنة, وقال ألف خمسين عرشسس

لِرتفسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساعه.
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العرش في والرض السموات الحبار: إن كعب عن العمش وقال  

السسسموات مجاهسسد: مسسا والرض. وقسسال السماء بين المعلق كالقنديل
حسساتم: أبسسي ابسسن فلة. وقسسال أرض في كحلقة إلِ العرش في والرض

عمسسار عسسن الثسسوري سسسفيان وكيع, حسسدثنا سالم, حدثنا بن العلء حدثنا
ّدهني قسسال: عبسساس ابسسن عسسن جبير بن سعيد عن البطين مسلم عن ال
بعسسض وجل, وقسسال عز الله رواية: إلِ أحد, وفي قدره يقدر لِ العرش

العسسرش ههنسسا: {ورب قال حمراء, ولهذا قوتة يا من السلف: العرش
الكريسسم} العسسرش {رب السسسورة آخسسر في الكبير. وقال العظيم} أي

والعلسسو التسسساع في العظمة بين العرش جمع البهي, فقد الحسن أي
ابسسن حمراء. وقال قوتة يا من إنه قال من قال الباهر, ولهذا والحسن

وجهه. نور من العرش نهار, نور ولِ ليل عنده ليس ربكم مسعود: إن
بسسأنه تعسسترفون كنتم إذا تتقون} أي أفل قل لله وقوله: {سيقولون  
وتحسسذرون عقسسابه تخسسافون العظيسسم, أفل العرش ورب السموات رب

بسسن الله عبد بكر أبو به. قال وإشراككم غيره معه عبادتكم في عذابه
والعتبسسار: حسسدثنا التفكسسر كتسساب فسسي القرشسسي السسدنيا أبسسي بسسن محمد

بسسن اللسسه عبسسد جعفر, أخبرني بن الله عبيد أخبرنا, إبراهيم بن إسحاق
ًا وسلم عليه الله صلى الله رسول قال: كان عمر ابن عن دينار كسسثير

لهسسا ابسسن معها جبل رأس على الجاهلية في كانت امرأة عن يحدث ما
ًا, فقال يرعى فمسسن قالت: الله. قال ؟ خلقك من أمه ابنها: يا لها غنم
قسسالت: اللسسه. قسسال: فمسسن ؟ خلقني فمن: أبي. قالت: الله. قال خلق
قسسالت: اللسسه. ؟ الرض خلق قالت: الله. قال: فمن ؟ السموات خلق

؟ الغنسم هسذه خلسق قالت: الله. قسال: فمسن ؟ الجبل خلق قال: فمن
ًا لله أسمع قالت: الله. قال: فإني الجبسسل مسسن نفسسسه ألقسسى ثسسم شسسأن

ًا وسسسلم عليسسه الله صلى الله رسول عمر: كان ابن فتقطع. قال كسسثير
ًا عمر ابن دينار: كان بن الله عبد الحديث, قال هذا يحدثنا ما مسسا كثير

المسسديني جعفسسر بسسن اللسسه عبسسد إسناده الحديث, قلت: في بهذا يحدثنا
أعلسسم. فيسسه, فسسالله تكلمسسوا المسسديني, وقسسد بسسن علسسي المسسام والسسد

هو إلِ دابة من {ما الملك بيده شيء} أي كل ملكوت بيده من قل{  
عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول وكسسان فيها متصرف بناصيتها} أي آخذ

قسسال اليمين في اجتهد إذا بيده» وكان نفسي والذي يقول: «لِ وسلم
{وهسسو المتصسسرف المالسسك الخسسالق سبحانه القلوب» فهو ومقلب «لِ

السسسيد كسسان إذا العسسرب تعلمسسون} كسسانت كنتسسم إن عليه يجار ولِ يجير
ًا فأجار فيهم عليسسه يجيسر أن دونسه لمن جواره, وليس في يحفر لِ أحد

وهسسو عليسسه} أي يجسسار ولِ يجير الله: {وهو قال عليه, ولهذا يفتات لئل
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ه منه, الذي أعظم لِ الذي العظيم السيد معقسب ولِ والمسر الخلسق ل

يكسسن, لسسم يشسسأ ومسسالم كان شاء يخالف, وما ولِ يمانع لِ لحكمه, الذي
يفعل عما يسأل لِ يسألون} أي وهم يفعل عما يسأل الله: {لِ وقال

كلهسسم وعسسدله, فسسالخلق وحكمتسسه وقهسسره وغلبتسسه وكبريسسائأه لعظمتسسه
أجمعيسسن لنسسسألنهم تعسسالى: {فوربسسك قسسال أعمالهم, كما عن يسألون

يعملسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسون}. كسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسانوا عمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا
السسذي العظيسسم السسسيد أن سسسيعترفون لله} أي وقوله: {سيقولون  

فسسأنى {قسسل لسسه شسسريك لِ وحسسده تعسسالى اللسسه هسسو عليسسه يجار ولِ يجير
مسع غيسره معسه عبسادتكم فسي عقسولكم تسذهب فكيسف تسحرون} أي

بسسالحق} وهسسو أتينسساهم تعالى: {بسسل قال بذلك, ثم وعلمكم اعترافكم
القاطعسسة الواضسسحة الصسسحيحة الدلة الله, وأقمنا إلِ إله لِ بأنه العلم

دليسسل ولِ غيسسره اللسسه مسسع عبادتهم في لكاذبون} أي {وإنهم ذلك على
ًا الله مع يدع {ومن السورة آخر في قال ذلك, كما على لهم آخسسر إله

الكسسافرون} يفلسسح لِ إنسسه ربسسه عنسسد حسسسابه فإنمسسا بسسه لسسه برهسسان لِ
الفك من فيه هم ما إلى قادهم دليل عن ذلك يفعلون لِ فالمشركون

ًا ذلك يفعلون والضلل, وإنما الجهال, الحيارى وأسلفهم لَِبائأهم اتباع
آثسسارهم علسسى وإنسسا أمسسة علسسى آباءنسسا وجسسدنا عنهسسم: {إنسسا الله قال كما

مقتسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسدون}.

َذ ** َما ّتَخ ُقْه ا ّل ٍد ِمن ال َل ُقْه َكاَن َوَما َو َع ٍه ِمْن َم َلس ًا ِإ َهَب ِإذ َذ ٍه ُقْكّل ّل ـسس َل ِبَمسسا ِإ
َق َل َ َخ َعل َل ُقْهْم َو ُقْضس ْع َلسسَى َب ْعسٍض َع ْبَحاَن َب ِه ُقْسس ّلس ُقْفوَن َعّمسسا ال ِم َيِصسس ِل َعسا   *

ْيسسسسسسسسسِب َغ ْل ِة ا َد َها َلَى َوالّشسسسسسسسسس َتَعسسسسسسسسسا ُقْكوَن َعّمسسسسسسسسسا َف ِر  ُقْيْشسسسسسسسسس
الملسسك فسسي شسسريك أو ولسسد لسسه يكسسون أن عسسن نفسسسه تعسسالى ينسسزه  

معسسه كسسان وما ولد من الله اتخذ تعال: {ما والعبادة, فقال والتصرف
ًا إله من لسسو بعسسض} أي علسسى بعضسسهم ولعل خلق بما إله كل لذهب إذ
الوجسسود, ينتظسسم كسسان فمسسا خلسسق بمسسا منهم كل لِنفرد الَِلهة تعدد قدر

والسسسفلي العلوي العالم من كل متسق منتظم الوجود أن والمشاهد
مسسن الرحمسسن خلق في ترى {ما الكمال غاية في ببعض بعضه مرتبط

بعضسسهم وخلفسسه, فيعلسسو الَِخر قهر يطلب منهم كل لكان تفاوت} ثم
التمانع, بدليل عنه المعنى, وعبروا هذا ذكروا والمتكلمون بعض على
ًا صانعان فرض لو أنه وهو والَِخسسر جسسسم تحريسسك واحسسد فأراد فصاعد
عسساجزين, كانسسا منهمسسا واحسسد كسسل مسسراد يحصسسل لسسم سكونه, فسسإن أراد

ًا يكون لِ والواجب هذا جاء للتضاد, وما مراديهما اجتماع ويمتنع عاجز
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ً التعسسدد, فيكسسون فسسرض مسسن إلِ المحسسال مسسراد حصسسل إن فأمسسا محسسالِ
ًا, المغلسسوب والَِخسسر الواجب هو الغالب الَِخر, كان دون أحدهما ممكنسس

ًا, ولهذا يكون أن الواجب بصفة يليق لِ لنه تعالى: {ولعل قال مقهور
عمسسسا يصسسسفون} أي عمسسسا اللسسسه سسسسبحان بعسسسض علسسسى بعضسسسهم

ًا الشريك أو الولد دعواهم في المعتدون يقول)الظالمون ًا علسسو كسسبير
ومسسا المخلوقسسات عسسن يغيسسب مسسا يعلسسم والشسسهادة} أي الغيسسب {عالم

وعسسز وتعسسالى وتنسسزه تقسسدس يشسسركون} اي عمسسا {فتعالى يشاهدونه
والجاحسسسسسسسسسدون. الظسسسسسسسسسالمون يقسسسسسسسسسول عمسسسسسسسسسا وجسسسسسسسسسل

ُقْقسسل ّنسسي ِإّمسسا ّرّب **  َي ِر ُقْدوَن َمسسا ُقْت َعسس َ *  َرّب ُقْيو ِنسسي َفل ْل َع ِم ِفسسي َتْج ْو ْلَقسس ا
ِلِميَن ّظا ّنا ال ِإ َو َلَى *   َيَك َأن َع ِر ُقْهْم َما ّن ُقْد ِع ُقْروَن َن ِد َقا ْع َل َف ْد ِتي *  ا ّل ِهسسَي ِبا

ُقْن َئَة َأْحَس ّي ُقْن الّسسس ُقْم َنْحسس َلسس ْع ُقْفوَن ِبَمسسا َأ ُقْقسسْل َيِصسس َو ُقْذ ّرّب *   ُقْعسسو ِمسسْن ِبسسَك َأ
ِطيِن َهَمسسسسسسَزاِت ُقْذ الّشسسسسسسيا ُقْعسسسسسسو َأ َو ُقْروِن َأن َرّب ِبسسسسسسَك *   ُقْضسسسسسس  َيْح

ًا تعالى يقول   ًا نبيه آمر بهسسذا يسسدعو أن وسلم عليه الله صلى محمد
عسساقبتهم إن يوعدون} أي ما تريني إما {رب النقم حلول عند الدعاء

رواه السسذي الحسسديث فسسي جسساء كمسسا فيهم تجعلني ذلك, فل أشاهد وأنا
ّفني فتنة بقوم أردت «وإذا وصححه والترمذي أحمد المام إليسسك فتسسو

لقسسادرون} نعدهم ما نريك أن على تعالى: {وإنا وقوله». مفتون غير
قسال والمحسن. ثسم والبلء النقسم مسن بهسم نحل ما لريناك شئنا لو اي

ًا تعالى الحسان وهو الناس مخالطة في النافع الترياق إلى له مرشد
وبغضسسه صسسداقة عداوته فتعود خاطره إليه, ليستجلب يسيء من إلى

قسسال كمسسا السيئة} وهسسذا أحسن هي بالتي تعالى: {ادفع محبة, فقال
عداوة وبينه بينك الذي فإذا أحسن هي بالتي الخرى: {ادفع الَِية في
يلهسسم ومسسا صسسبروا} الَِيسسة, اي السسذين إلِ يلقاها *  وما حميم ولي كأنه
علسسى صسبروا} اي السذين {إلِ الصسفة أو الخصسلة هذه أو الوصية هذه
ذو إلِ يلقاهسسا {ومسسا القبيح إسدائأهم مع بالجميل فعاملوهم الناس أذى

والَِخسسسسسسسسسرة. السسسسسسسسسدنيا فسسسسسسسسسي عظيسسسسسسسسسم} أي حسسسسسسسسسظ
الشسسياطين} أمسسره همسسزات من بك أعوذ رب تعالى: {وقل وقوله  
ينقسسادون ولِ الحيسسل معهم تنفع لِ لنهم الشياطين من يستعيذ أن الله

عليسسه اللسسه صلى الله رسول أن الِستعاذة عند قدمنا بالمعروف, وقد
الرجيسسم الشسسيطان مسسن العليم السميع بالله يقول: «أعوذ كان وسلم
أن رب بسسك تعسسالى: {وأعسسوذ ونفثسسه». وقسسوله ونفخسسه همسسزه مسسن

ابتسسداء فسسي اللسسه بسسذكر أمر أمري, ولهذا من شيء في يحضرون} أي
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من ذلك وغير والذبح والجماع الكل عند الشيطان لطرد وذلك المور

كسسان وسلم عليه الله صلى الله رسول أن داود أبو روى المور, ولهذا
الغسسرق, ومن الهدم بك الهرم, وأعوذ من بك أعوذ إني يقول: «اللهم

أحمسسد المام الموت» وقال عند الشيطان يتخبطني أن من بك وأعوذ
عد أبيه عن شعيب بن عمرو عن إسحاق بن محمد يزيد, أخبرنا حدثنا
كلمسات يعلمنسسا وسسسلم عليسسه اللسه صسلى اللسسه رسسسول قال: كسسان جده

التامسسة اللسسه بكلمسسات الله, أعوذ الفزع: «باسم من النوم عند يقولهن
وأن الشسسياطين همسسزات عبسساده, ومسسن شسسر ومسسن وعقسسابه غضسسبه من

أن ولسسده مسسن بلغ من يعلمها عمرو بن الله عبد فكان يحضرون» قال
ًا منهم كان ومن نومه عند يقولها لسسه كتبهسسا يحفظهسسا أن يعقل لِ صغير
حسسديث مسسن والنسسسائأي والترمسسذي داود أبسسو عنقسسه. ورواه فسسي فعلقها

غريسسسسب. الترمسسسسذي: حسسسسسن إسسسسسحاق. وقسسسسال بسسسسن محمسسسسد

ّتسسَى َذا ** َح َء ِإ ُقْم َجسسآَ ُقْه َد ُقْت َأَحسس ْو ْلَمسس ُقْعسسوِن َرّب َقسساَل ا ّلسسَي اْرِج َع َل ُقْل *   ْعَمسس َأ

ًا ِلح ُقْت ِفيَما َصا ْك ّ َتَر َها َكل ّن ِلَمٌة ِإ َو َك َها ُقْه ُقْل ِئأ ِهْم َوِمن َقآَ ِئأ َلَى َبْرَزٌخ َوَرآ ِم ِإ ْو َي
ُقْثسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسوَن َع ْب  ُقْي

أو الكسسافرين مسسن المسسوت عنسسد المحتضسسر حسسال عسسن تعسسالى يخسسبر  
إلى الرجعة وسؤالهم ذلك عند تعالى, وقيلهم الله أمر في المفرطين

ارجعون قال: {رب حياته, ولهذا مدة في أفسده كان ما ليصلح الدنيا
ً أعمل لعلي ممسسا تعسسالى: {وأنفقسسوا قسسال كل} كما تركت فيما صاحل

بمسا خسبير واللسه س قوله إلى س الموت أحدكم يأتي أن قبل من رزقناكم
سسس قسسوله إلى س العذاب يأتيهم يوم الناس {وأنذر تعالى تعملون} وقال

نسسسوه السسذين يقسسول تأويله يأتي تعالى: {يوم زوال} وقال من مالكم
لنسسا فيشسسفعوا شسسفعاء من لنا فهل بالحق ربنا رسل جاءت قد قبل من
إذ تسسرى تعسسالى: {ولسسو نعمسسل} وقسسال كنسسا السسذي غيسسر فنعمسسل نسسرد أو

فارجعنسسا وسسسمعنا أبصسسرنا ربنسسا ربهسسم عند رؤوسهم ناكسو المجرمون
ًاإنا نعمل النسسار على وقفوا إذ ترى تعالى: {ولو موقنون} وقال صالح
لكسساذبون} وإنهسسم سسس قوله إلى س ربنا بآَيات نكذب ولِ نرد ليتنا يا فقالوا
مسسرد إلسسى هل يقولون العذاب رأوا لما الظالمين تعالى: {وترى وقال

اثنسستين وأحييتنسسا اثنسستين أمتنسسا ربنسسا تعسسالى: {قسسالوا سسسبيل} وقسسال من
بعسسدها. وقسسال سسسبيل} والَِيسسة مسسن خسسروج إلسسى فهسسل بذنوبنا فاعترفنا

ًا نعمل أخرجنا ربنا فيها يصطرخون تعالى: {وهم كنسسا الذي غير صالح
فما فذوقوا النذير وجاءكم تذكر من فيه يتذكر ما نعمركم لم أو نعمل
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يجسسابون فل الرجعسسة يسسسألون أنهسسم تعالى نصير} فذكر من للظالمين

الجبسسار, وحيسسن علسسى العسسرض ووقسست النشسسور ويسسوم الِحتضسسار عنسسد
الجحيسسسم. عسسسذاب غمسسسرات فسسسي وهسسسم النسسسار علسسسى يعرضسسسون

لِ وزجسسر, أي ردع حرف قائألها} كل هو كلمة إنها ههنا: {كل وقوله  
قائألها} هو كلمة تعالى: {إنها منه. وقوله نقبل ولِ طلب ما إلى نجيبه
كسسل محالسسة لِ يقولهسسا أن لِبسسد أسسسلم: أي بن زيد بن الرحمن عبد قال

كلمسسة, لنهسسا كل, أي لقسسوله علة ذلك يكون أن ظالم, ويحتمل محتضر
ًا ليعمل الرجوع سؤاله أي معه, ولسسو عمل لِ وقول منه كلم هو صالح
ًا عمل لما رد تعسسالى: قسسال هسسذه, كمسسا مقسسالته في يكذب ولكان صالح

مسسا قتسادة: واللسه لكاذبون} قسال وإنهم عنه نهوا لما لعادوا ردوا {ولو
ويقضسسي السسدنيا يجمع بأن عشيرة, ولِ إلى ولِ أهل إلى يرجع أن تمنى

وجسسل, فرحسسم عز الله بطاعة فيعمل يرجع أن تمنى الشهوات, ولكن
ًا اللسسه النسسار. إلسسى العسسذاب رأى إذا الكسسافر يتمنسساه فيمسسا عمسسل امسسرء

رب قال الموت أحدهم جاء إذا {حتى القرظي كعب بن محمد وقال  
ًا أعمل لعلي ارجعون الجبسسار: {كل تركسست} قسسال: فيقسسول فيما صالح

ه عبسد بسن عمر قائألها} وقال هو كلمة إنها قسال غفسرة: إذا مسولى الل
ًا, يقول أعمل لعلي ارجعون رب الكافر كسسذبت. تعالى: كل الله صالح
الموت} قال: كان أحدهم جاء إذا تعالى: {حتى قوله في قتادة وقال
المسسوت حضسسره قسسد أنسسه نفسسسه أحسسدكم يقسسول: لينزلسسن زياد بن العلء

قتسسادة: واللسسه تعالى. وقسسال الله بطاعة فأقاله, فليعمل ربه فاستقال
الكسسافر أمنيسسة اللسسه, فسسانظروا بطاعسسة فيعمسسل يرجسسع أن إلِ تمنسسى مسسا

القرظسسي كعب بن محمد بالله, وعن إلِ قوة بها, ولِ فاعملوا المفرط
يوسسسف, بسسن أحمد أبي, حدثنا حاتم: حدثنا أبي بن محمد نحوه. وقال

مصرف, عسسن بن طلحة عن ليث عن س عياض ابن يعني س فضيل حدثنا
قسسبره فسسي سسس الكسسافر يعنسسي سسس وضع قال: إذا هريرة أبي عن حازم أبي

وأعمسل أتسوب ارجعسسون النسار, قسال: فيقسول: رب مسن مقعسسده فيرى
ًا, قال: فيقال ًا, قسسال: فيضسسيق كنسست ما عمرت قد صالح عليسسه معمسسر

الرض هسسوام إليسسه ويفسسزع, تهسسوي ينسسام كسسالمنهوش ويلتئم, فهو قبره
وعقاربهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا. وحياتهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا

ًا: حدثنا وقال   تمام, بن سلمة علي, حدثني بن عمر أبي, حدثنا أيض
عنهسسا الله رضي عائأشة عن المسيب بن سعيد عن زيد بن علي حدثنا

فسي عليهسسم تسدخل القبسسور أهسسل مسسن المعاصسي لهسسل قالت: ويل أنها
يقرصسسانه رجليه عند وحية رأسه عند دهم, حية أو سود حيات قبورهم

اللسسه قسسال السسذي السسبرزخ فسسي العسسذاب فسسذلك, وسسسطه في يلتقيا حتى
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وغيسسره صسسالح أبو يبعثون}. وقال يوم إلى برزخ ورائأهم تعالى: {ومن

مجاهد: السسبرزخ أمامهم. وقال ورائأهم} يعني تعالى: {ومن قوله في
بيسسن مسسا كعسسب: السسبرزخ بن محمد والَِخرة. وقال الدنيا بين ما الحاجز

أهسسل مسسع ولِ ويشسسربون يسسأكلون السسدنيا أهسسل مع والَِخرة, ليسوا الدنيا
فسسي هسسم لِ المقسسابر صخر: البرزخ أبو بأعمالهم. وقال يجازون الَِخرة
قسسوله يبعثسسون, وفسسي يسسوم إلى مقيمون الَِخرة, فهم في هم ولِ الدنيا

الظلمسسة مسسن المحتضسسرين لهسسؤلِء برزخ} تهديد ورائأهم تعالى: {ومن
تعسسالى: جهنسسم} وقسسال ورائأهسسم تعالى: {مسسن قال البرزخ, كما بعذاب
يبعثسسون} أي يسسوم تعسسالى: {إلسسى غليسسظ}. وقسسوله عذاب ورائأه {ومن
يسسزال «فل الحسسديث فسسي جسساء البعث, كمسسا يوم إلى العذاب به يستمر

ًا الرض. فسسسسسسسسسسسسسسسسسسسي فيهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا» أي معسسسسسسسسسسسسسسسسسسسذب

َذا ِإ َف ِفَخ **  ِر ِفي ُقْن َ الّصو ُقْهْم َأنَساَب َفل َن ْي ٍذ َب ِئ ْوَم َ َي ُقْلوَن َولِ َء َتَسآَ َفَمن َي   *
َلْت ُقْق ُقْه َث ُقْن ِزي َوا ِئَك َم َلـ ْو ُقْأ ُقْم َف ُقْحوَن ُقْه ِل ْف ُقْم ْل َوَمْن ا ّفْت *   ُقْه َخ ُقْن ِزي َوا ِئَك َمسس َلـسس ْو ُقْأ ف
ِذيَن ّل ْا ا َو ُقْر ُقْهْم َخِس ُقْفَس ّنَم ِفي َأن َه ُقْدوَن َج ِل ُقْح َخا َف ْل َت ُقْم *   ُقْه َه ُقْجو ُقْر ُقْو ّنا ُقْهسسْم ال َو

ُقْحوَن ِفيَهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا ِل  َكسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا
مسسن النسساس النشور, وقسسام نفخة الصور في نفخ إذا أنه تعالى يخبر  

النسسساب تنفسسع لِ يتسسساءلون} أي ولِ يومئسسذ بينهم أنساب {فل القبور
يسأل تعالى: {ولِ الله عليه, قال يلوي ولِ لولده والد يرني ولِ يومئذ
ًا حميم يبصسسره وهسسو قريبسسه عن القريب لِيسأل يبصرونهم} أي حميم

عليه الناس أعز كان ظهره, وهو أثقل قد ما الوزار من عليه كان ولو
اللسسه بعوضسسة, قسسال جنسساح وزن عنسسه حمسسل ولِ إليه التفت ما الدنيا في

وبنيسسه} الَِيسسة, وصسساحبته وأبيسسه وأمه أخيه من المرء يفر تعالى: {يوم
والَِخريسسن, الوليسسن اللسسه جمسسع القيامة يوم كان مسعود: إذا ابن وقال

قسسال سسس حقسسه فليأخسسذ فليجىسسء مظلمسسة لسسه كسسان من مناد: ألِ نادى ثم
كان وإن زوجته أو ولده أو والده على الحق له يكون أن المرء فيفرح

ًا, ومصداق فسي نفسخ تعالى: {فسإذا الله قال الله كتاب في ذلك صغير
حسساتم. أبسسي ابسسن يتسسساءلون} رواه ولِ يومئسسذ بينهم أنساب فل الصور

الله عبد هاشم, حدثنا بني مولى سعيد أبو أحمد: حدثنا المام وقال  
أبي بن الله عبد عن مخرمة بن المسور بنت بكر أم جعفر, حدثتنا بن

رسسسول قال: قال عنه الله رضي س مخرمة ابن هو س المسور عن رافع
يغيظهسسا, ما مني, يغيظني بضعة وسلم: «فاطمة عليه الله صلى الله

نسسبي إلِ القيامسسة يسسوم تنقطسع النسساب ينشسطها, وإن ما وينشطني
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المسسسور عن الصحيحين في أصل له الحديث وصهري» وهذا وسببي

بضعة قال: «فاطمة وسلم عليه الله صلى الله رسول أن مخرمة بن
آذاهسسسسسسا». مسسسسسسا يريبهسسسسسسا, ويسسسسسسؤذيني مسسسسسسا منسسسسسسي, يريبنسسسسسسي

بسسن اللسسه عبسسد عسسن زهيسسر عامر, حدثنا أبو أحمد: حدثنا المام وقال  
رسول أبيه, قال: سمعت عن الخدري سعيد أبي بن حمزة عن محمد

رجسسال بسسال المنسسبر: «مسسا هسسذا علسسى يقسسول وسلم عليه الله صلى الله
بلى ؟ قومه تنفع لِ وسلم عليه الله صلى الله رسول رحم إن يقولون

فسسرط النسساس أيهسسا والَِخرة, وإنسسي الدنيا في موصولة رحمي إن والله
فلن, فسسأقول بسسن فلن أنسسا اللسسه رسسسول رجل: يسسا جئتم» قال إذا لكم

وارتسسددتم بعسسدي أحسسدثتم ولكنكسسم عرفسست فقسسد النسسسب لهسسم: أمسسا
مسسن الخطاب بن عمر المؤمنين أمير مسند في ذكرنا القهقرى» وقد

بسسن علي بنت كلثوم أم تزوج لما أنه عنه الله رضي عنه متعددة طرق
سسسمعت أنسسي إلِ بسسي مسسا واللسسه قسسال: أمسسا عنهما الله رضي طالب أبي

فسسإنه ونسسب سسبب يقسول: «كسل وسسلم عليسه الله صلى الله رسول
والهيثم والبزار الطبراني ونسبي» رواه سببي إلِ القيامة يوم منقطع

أصسدقها أنسه وذكسسر المختارة في الضياء والبيهقي, والحافظ كليب بن
ًا أربعين ًا ألف ًا إعظام ابسسن الحسسافظ روى عنسسه, فقسسد الله رضي وإكرام
اللسسه رسسسول بنت زينب زوج الربيع بن العاص أبي ترجمة في عساكر

سسسليمان البغوي: حدثنا القاسم أبي طريق من وسلم عليه الله صلى
بسسن إبراهيسسم عسسن السسسلم عبسسد بسسن إبراهيم القطع, حدثنا بن عمر بن

رسول يقول: قال عمر ابن سمعت جعفر بن عباد بن محمد عن يزيد
إلِ القيامسسة يسسوم ينقطع وصهر نسب وسلم: «كل عليه الله صلى الله

بسسن هشام عن سيف بن عمار طريق من فيها وصهري» وروي نسبي
ًا عمرو بن الله عبد عن أبيه عن عروة وجسسل عسسز ربي «سألت مرفوع

معسسي كسسان إلِ منهسسم أحد إلي يتزوج ولِ أمتي من أحد إلى أتزوج لِ أن
إسسسماعيل عسسن سيف بن عمار حديث ذلك» ومن فأعطاني الجنة في

عمسسسسسسسسسسسسسرو. بسسسسسسسسسسسسسن اللسسسسسسسسسسسسسه عبسسسسسسسسسسسسسد عسسسسسسسسسسسسسن
من المفلحون} أي هم فأولئك موازينه ثقلت تعالى: {فمن وقوله  

عبسساس, {فأولئسسك ابسسن بواحدة, قاله ولو سيئاته على حسناته رجحت
الجنسسة, وقسسال وأدخلوا النار من فنجوا فازوا الذين المفلحون} أي هم
هربوا منه ما شر من طلبوا, ونجوا بما فازوا الذين عباس: أولئك ابن

السسذين {فأولئك حسناته على سيئاته ثقلت موازينه} أي خفت {ومن
الخاسسسرة. وقسسال بالصفقة وفازوا وهلكوا خابوا أنفسهم} أي خسروا
داود الحسسارث, حسسدثنا أبسسي بن إسماعيل البزار: حدثنا بكر أبو الحافظ
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زيسسد بسسن وجعفسسر البنسساني ثسسابت عسسن المسسري صسسالح المحبر, حسسدثنا بن

ًا لله قال: إن يرفعه مالك بن أنس عن زاذان بن ومنصور ً ملك مسسوكل
ثقسل الميسزان, فسإن كفسستي بيسسن فيوقسف آدم بسابن بسالميزان, فيسسؤتى

يشقى لِ سعادة فلن الخلئأق: سعد يسمعه بصوت ملك نادى ميزانه
ًا, وإن بعدها الخلئأسسق: شسسقي يسمع بصوت ملك نادى ميزانه خف أبد
ًا, إسناده بعدها يسعد لِ شقاوة فلن المحسسبر بسسن داود فإن ضيعف أبد

كثسسون مسسا خالدون} أي جهنم تعالى: {في قال متروك, ولهذا ضعيف
قسسال النسسار} كمسسا وجسسوههم {تلفسسح يظعنسسون فل مقيمون دائأمون فيها

كفسسروا الذين يعلم تعالى: {لو النار} وقال وجوههم تعالى: {وتغشى
ظهسسسورهم} الَِيسسسة. عسسسن ولِ النسسسار وجسسسوههم عسسسن يكفسسسون لِ حيسسسن

المغراء, حسسدثنا أبي بن فروة أبي, حدثنا حاتم: حدثنا أبي ابن وقال  
عسسن مسسرة بسسن ضسسرار سسسنان أبي عن الصبهاني بن سليمان بن محمد

لى النسبي عسن هريسرة أبسي عن الهذيل أبي بن الله عبد ه ص عليسه الل
تلفحهسسم لهبهسسا, ثسسم تلقسساهم أهلها لها سيق لما جهنم قال: «إن وسلم
مردويسسه: ابن العرقوب» وقال على سقط إلِ لحم لهم يبق فلم لفحة
بسسن علسسي بسسن الخضسسر القسسزاز, حسسدثنا يحيسسى بن محمد بن أحمد حدثنا

القطان, حسسدثنا الخضر بن الحارث أبي بن عمر القطان, حدثنا يونس
الله رضي الدرداء أبي عن أبيه عن أخيه عن المقبري سعيد بن سعيد

تعسسالى: الله قول في وسلم عليه الله صلى الله رسول قال: قال عنه
علسسى لحسسومهم تسسسيل لفحسسة النسسار} قسسال: تلفحهسسم وجسسوههم {تلفسسح

أعقسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسابهم.
ابن عن طلحة أبي بن علي كالحون} قال فيها تعالى: {وهم وقوله  

أبسسي عسسن إسسسحاق أبسسي عسسن الثسسوري عابسسسون. وقسسال عبسساس: يعنسسي
تسسر كالحون} قسسال: ألسسم فيها {وهم مسعود بن الله عبد عن الحوص

المام شفتاه. وقال وقلصت أسنانه بدا قد الذي المشيط الرأس إلى
رحمسه المبسارك ابسسن هسو الله عبد أخبرنا إسحاق بن علي أخبرنا أحمد

أبسسي عسسن الهيثسسم أبسسي عسسن السمح أبي عن يزيد بن سعيد الله, أخبرنا
فيهسسا قسال: «{وهسم وسسلم عليسه اللسه صلى النبي عن الخدري سعيد

وسسسط تبلسسغ حسستى العليسسا شسسفته فتقلص النار تشويه س قال كالحون} س
الترمسسذي سسسرته» ورواه تبلسسغ حسستى السفلى شفته رأسه, وتسترخي

غريسسب. به, وقال: حسسسن المبارك بن الله عبد عن نصر بن سويد عن
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َلْم َأ ُقْكْن **  ِتي َت َيا َلَى آ ْت ُقْكْم ُقْت ْي َل ُقْتْم َع ْن ُقْك َها َف ُقْبوَن ِب ّذ َك ْا ُقْت ُقْلو َقسسا َنسسا *   ّب َبسسْت َر َل َغ

َنا ْي َل َنا َع ُقْت َو ْق ّنا ِش ُقْك ًا َو ْوم ّليَن َق َنسسآَ َضسسآَ ّب َنسسا *  َر ِرْج َهسسا َأْخ ْن ِإْن ِم َنا َفسس ْد ّنسسا ُقْعسس ِإ َف
ُقْموَن ِل  َظسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا

الكفسسر مسسن ارتكبسسوه مسسا علسسى النار لهل وتوبيخ الله من تقريع هذا  
تعسسالى: ذلسسك, فقسسال فسسي أوبقتهسسم السستي والعظائأم والمحارم والمآَثم

إليكسسم أرسلت قد تكذبون} أي بها فكنتم عليكم تتلى آياتي تكن {ألم
حجسسة, لكسسم يبسسق شبهكم, ولم الكتب, وأزلت عليكم الرسل, وأنزلت

الرسل} وقسسال بعد حجة الله على للناس يكون لئل: {تعالى قال كما
تعسسالى: {كلمسسا رسسسولًِ} وقسسال نبعسسث حسستى معسسذبين كنا تعالى: {وما

ًا سسس قسسوله إلسسى سسس نسسذير يأتكم ألم خزنتها سألهم فوج فيها ألقي فسسسحق
ًا وكنسسا شسسقوتنا علينا غلبت قالوا: {ربنا السعير} ولهذا لصحاب قومسس

لهسسا ننقسساد أن من أشقى كنا الحجة, ولكن علينا قامت قد ضالين} أي
فسسإن منهسسا أخرجنسسا قسسالوا: {ربنسسا نرزقها. ثم ولم عنها ونتبعها, فضللنا

منسسا سسسلف ما إلى عدنا الدنيا, فإن إلى ارددنا ظالمون} أي فإنا عدنا
فهسسل بذنوبنا قال: {فاعترفنا للعقوبة, كما مستحقون ظالمون فنحن

لِ الكسسبير} أي العلسسي لله فالحكم س قوله إلى * س سبيل من خروج إلى
المؤمنسسون. وحسسده إذا بسسالله تشسسركون كنتسسم لنكم الخروج إلى سبيل

َقاَل ْا **  ُقْئو َها اْخَس َ ِفي ُقْموِن َولِ ّل َك ُقْه ُقْت ّن ِإ ٌق َكاَن *   ِري ِدي ّمْن َف َبا ُقْلوَن ِع ُقْقو َي
َنآَ ّب ّنسسا َر ِفْر آَم ْغ َنسسا َفسسا َنسسا َل َأنسسَت َواْرَحْم ُقْر َو ْيسس ُقْهْم الّراِحِميسسَن َخ ُقْمو ُقْت ْذ ّتَخسس َفا   *

ًا ّي ِر ّتَى ِسْخ ُقْكْم َح ْو ِري َأنَس ْك ُقْتسسْم ِذ ْن ُقْك ُقْهسسْم َو ْن ُقْكوَن ّم ّنسسي*   َتْضسسَح ُقْم ِإ ُقْهسس ُقْت ْي َجَز
ْوَم َيسسسسسسسس ْل ْا ِبَمسسسسسسسسا ا َو ُقْر َب ُقْهسسسسسسسسْم َصسسسسسسسس ّن أ

ُقْم َ ُقْزوَن ُقْهسسسسسسسس ِئأ َفسسسسسسسسآَ ْل  ا
والرجعة النار من الخروج سألوا إذا للكفار تعالى الله من جواب هذا  

مهانين صاغرين فيها امكثوا فيها} أي {اخسئوا الدار. يقول هذه إلى
لكم جواب لِ فإنه هذا سؤالكم إلى تعودوا لِ تكلمون} أي أذلِء, {ولِ
تكلمون} قسسال: ولِ فيها {اخسئوا عباس ابن عن العوفي عندي. قال

حاتم: حدثنا أبي ابن منه. وقال كلمهم انقطع حين الرحمن قول هذا
المبسسارك بسسن اللسسه عبسسد المروزي, حسسدثنا سليمان بن عبدة أبي, حدثنا

بسسن اللسسه عبسسد عسسن أيسسوب أبي عن قتادة عن عروبة أبي بن سعيد عن
ًا يدعون جهنم أهل قال: إن عمرو ًا, ثسسم أربعيسسن يجيبهم فل مالك عامسس

ورب مالسسك علسسى واللسسه دعسسوتهم هانت ماكثون, قال إنكم عليهم يرد
ًا وكنسسا شقوتنا علينا غلبت {ربنا فيقولون ربهم يدعون مالك, ثم قومسس

ظسسالمون} قسسال: فيسسسكت فإنسسا عسسدنا فسسإن منها أخرجنا * ربنا ضالين
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تكلمسسون} ولِ فيهسسا {اخسسسئوا عليهسسم يسسرد ثسسم مرتين الدنيا قدر عنهم

الزفيسسر إلِ هسسو واحسسدة, ومسسا بكلمسسة بعسسدها القوم نبس ما قال: فوالله
أولها الحمير بأصوات أصواتهم جهنم, قال: فشبهت نار في والشهيق

شسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسهيق. وآخرهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا زفيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسر
ًا: حدثنا حاتم أبي ابن وقال   الرحمن عبد سنان, حدثنا بن أحمد أيض

قسسال: الزعراء أبو كهيل, حدثنا بن سلمة عن سفيان مهدي, حدثنا بن
ًا منهسسم يخسسرج لِ أن تعسسالى الله أراد مسعود: إذا بن الله عبد قال أحسسد

المسسؤمنين من الرجل وألوانهم, فيجيء وجوههم جهنم, غير من يعني
ًا عسسرف اللسسه: مسسن رب, فيقسسول فيقسسول: يسسا فيشسسفع فليخرجسسه, أحسسد
ًا, فيناديه يعرف فل فينظر المؤمنين من الرجل فيجيء الرجل: يا أحد

{ربنسسا يقولسسون ذلسسك أعرفسسك, قسسال: فعنسسد مسسا فلن, فيقسسول أنسسا فلن
ك ظسالمون} فعنسد فإنسا عدنا فإن منها أخرجنا ه يقسول ذل تعسالى: الل

فل النسسار عليهسسم أطبقسست ذلسسك قسسال تكلمون} فسسإذا ولِ فيها {اخسئوا
أحسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسد. منهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم يخسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسرج

ًا تعالى قال ثم   يسسستهزئأون كسسانوا ومسسا الدنيا في بذنوبهم لهم مذكر
عبسسادي مسسن فريسسق كسسان تعالى: {إنسسه وأوليائأه, فقال المؤمنين بعباده

* فاتخذتموهم الراحمن خير وأنت وارحمنا لنا فاغفر آمنا ربنا يقولون
ًا} أي {حسستى إلسسي وتضسسرعهم إيسساي دعائأهم في منهم فسخرتم سخري

{وكنتسسم معاملتي نسيتم أن على بغضهم حملكم أي} ذكري أنسوكم
تعسسالى: {إن قسسال وعبسسادتهم, كمسسا صسسنيعهم مسسن تضحكون} أي منهم

بهسسم مسسروا وإذا يضسسحكون آمنسسوا السسذين مسسن كسسانوا أجرمسسوا السسذين
بسسه جسسازى عمسسا تعسسالى أخسسبر اسسستهزاء: ثسسم يلمزونهسسم يتغامزون} أي

بمسسا اليسسوم جزيتهسسم تعسسالى: {إنسسي الصسسالحين, فقسسال وعبسساده أولياءه
الفسسائأزون} هسسم {أنهسسم بهسسم واستهزائأكم لهم أذاكم على صبروا} أي

النسسسسسسار. مسسسسسسن والنجسسسسسساة والجنسسسسسسة والسسسسسسسلمة بالسسسسسسسعادة

َقاَل ُقْتْم َكْم **  ْث ِب َد الْرِض ِفي َل َد ِنيَن َع ْا ِس ُقْلو َقسسا َنسسا *   ْث ِب ًا َل ْومسس ْو َي ْعسسَض َأ َب
ٍم ْو َأِل َي ّديَن َفاْس َعآَ ْل َقاَل ا ُقْتْم ِإن *   ْث ِب ّ ّل ً ِإلِ ِليل ْو َق ُقْكْم ّل ّن ُقْتْم َأ ُقْمسسوَن ُقْكن َل ْع * َت

ُقْتْم ْب َفَحِس ّنَما َأ ُقْكْم َأ َنا ْق َل ًا َخ َبث ُقْكسسْم َع ّن َأ َنسسا َو ْي َل َ ِإ ُقْعسسوَن لِ َلى ُقْتْرَج َعسسا َت َف ُقْه *   ّلسس ال
ُقْك ِلسسسسس ْلَم ّق ا ْلَحسسسسسس َ ا َلـسسسسسَه لِ ّ ِإ َو ِإلِ َعسسسسسْرِش َرّب ُقْهسسسسسس ْل ِم ا ِريسسسسس َك ْل  ا

ًا تعالى يقول   اعوه ما على لهم منبه فسي القصسير عمرهسم فسي أض
السسدنيا مسسدة في صبروا وحده, ولو وعبادته تعالى الله طاعة من الدنيا

الرض فسسي لبثتسسم كسسم {قال المتقون أولياؤه فاز كما لفازوا القصيرة
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ًا لبثنا {قالوا الدنيا في إقامتكم كانت كم سنين} أي عدد بعض أو يوم
مسسدة قليلً} أي إلِ لبثتسسم إن {قال الحاسبين العادين} أي فاسأل يوم

الفسساني آثرتسسم لمسسا تعلمون} اي كنتم أنكم {لو تقدير كل على يسيرة
ولِ السسسيء التصسسرف هسسذا لنفسسسكم تصسسرفتم ولمسسا البسساقي علسسى

صسسبرتم أنكم اليسيرة, فلو المدة تلك في سخطه الله من استحققتم
فسسازوا. كمسسا لفزتسسم المؤمنسسون فعسسل كمسسا وعبسسادته اللسسه طاعسسة علسسى

الوليد, يونس, حدثنا بن محمد أبي, حدثنا حاتم: حدثنا أبي ابن قال  
النسساس يخطسسب سسسمعه أنسسه الكلعسسي عبسسد بسسن أيفع عن صفوان حدثنا

أهل أدخل إذا الله وسلم: «إن عليه الله صلى الله رسول فقال: قال
الرض فسسي لبثتسسم كم الجنة أهل النار, قال: يا النار وأهل الجنة الجنة
ًا قالوا: لبثنا ؟ سنين عدد فسسي اتجرتم ما لنعم س قال س يوم بعض أو يوم
خالسسدين فيهسسا امكثسسوا وجنسستي ورضسسواني رحمسستي يسسوم بعسسض أو يسسوم

قسسالوا ؟ سنين عدد الرض في لبثتم كم النار أهل قال: يا مخلدين, ثم
ًا لبثنا يوم, بعض أو يوم في اتجرتم ما يوم, فيقول: بئس بعض أو يوم

مخلسسسسسسدين». خالسسسسسسدين فيهسسسسسسا امكثسسسسسسوا وسسسسسسسخطي نسسسسسساري
ًا} أي خلقنسساكم أنمسسا تعالى: {أفحسبتم وقوله   أنكسسم أفظننتسسم عبثسس

ًا مخلوقون لنسسا, وقيسسل: للعبسسث, حكمة ولِ منكم إرادة ولِ قصد بل عبث
عقسساب, وإنمسسا ولِ لهسسا ثسسواب لِ البهسسائأم خلقسست كما وتعبثوا لتلعبوا أي

ترجعسسون} لِ إلينا {وأنكم وجل عز الله أوامر وإقامة للعبادة خلقناكم
أن النسان تعالى: {أيحسب قال الَِخرة, كما الدار في تعودون لِ أي

الحسسق} أي الملسسك اللسسه هملً. وقسسوله: {فتعسسالى سدى} يعنسسي يترك
ًا يخلق أن تقدس ًا, فإنه شيئ ه {لِ ذلسك عن المنزه الحق الملك عبث إل

جميسسع سسسقف لنسسه العسسرش الكريسسم} فسسذكر العسسرش رب هسسو إلِ
الشسسكل, كمسسا بهسسي المنظسسر حسن أي كريم بأنه المخلوقات, ووصفه

كريسسسسسم}. زوج كسسسسسل مسسسسسن فيهسسسسسا تعسسسسسالى: {وأنبتنسسسسسا قسسسسسال
محمسسد بسسن علسسي الحسين, حدثنا بن علي حاتم: حدثنا أبي ابن قال  

العسراق, أنبأنسا أهسل مسن شسيخ سليمان بن إسحاق الطنافسي, حدثنا
آخسسر قسسال: كسسان العاص بن سعيد آل من رجل عن صفوان بن شعيب
قسسال: عليسسه, ثسسم وأثنى الله حمد أن العزيز عبد بن عمر خطبها خطبة

ًا, ولن تخلقوا لم إنكم الناس بعد, أيها أما لكسسم سدى, وإن تتركوا عبث
ًا وخسسسر بينكسسم, فخسساب والفصسسل بينكسسم للحكسسم فيسسه اللسسه ينزل معاد

السسسموات عرضسسها جنسسة رحمتسسه, وحسسرم مسسن الله أخرجه عبد وشقي
ًا الله عذاب يأمن لِ أنه تعلموا والرض, ألم اليسسوم هذا حذر من إلِ غد
ًا وخافه, وباع ً بباق نافد ًا بكثير وقليل مسسن أنكم ترون بأمان, ألِ وخوف
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خيسسر إلسى تسردون حستى الباقين بعدكم من الهالكين, وسيكون أصلب

ًا تشيعون يوم كل في إنكم ثم ؟ الوارثين ًا غاديسس عسسز اللسسه إلسسى ورائأحسس
الرض مسسن صدع في تغيبوه حتى أجله وانقضى نحبه قضى وجل, قد

التراب, وباشر الحباب فارق موسد, قد ولِ ممهد غير صدع بطن في
قسسدم. مسسا إلسسى تسسرك, فقيسسر عمسسا بعمله, غني الحساب, مرتهن ووجه
طسسرف جعسسل بكم, ثسسم الموت ونزول مواثيقه انقضاء قبل الله فاتقوا

حسسسسسسوله. مسسسسسسن وأبكسسسسسسى فبكسسسسسسى وجهسسسسسسه علسسسسسسى ردائأسسسسسسه
ابسسن الخسسولِني, حسسدثنا نصسسير بسسن يحيسسى حاتم: حدثنا أبي ابن وقال  

أن اللسسه عبسسد بسسن حسسسن عسسن هبيرة أبي عن لهيعة ابن وهب, أخبرني
ً ًا رجل الَِيسسة هسسذه أذنسسه فسسي فقسسرأ مسسسعود بسسن اللسسه عبسسد مربسسه مصاب

ًا خلقناكم أنما {أفحسبتم اللسسه * فتعسسالى ترجعسسون لِ إلينسسا وأنكسسم عبث
صسسلى اللسسه لرسول ذلك فبرأ, فذكر السورة ختم الحق} حتى الملك

وسسسلم: «بمسساذا عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسول وسلم, فقال عليه الله
وسسسلم: عليسسه الله صلى الله رسول ؟» فأخبره, فقال أذنه في قرأت

ً أن لو بيده نفسي «والذي ًا رجل لسزال» وروى جبسل على قرأها موقن
بسسن محمسسد عن عيينة بن سفيان عن نزار بن خالد طريق من نعيم أبو

رسسسول قال: بعثنا أبيه عن الحارث بن إبراهيم بن محمد عن المنكدر
أمسسسينا نحن إذا نقول أن وأمرنا سرية في وسلم عليه الله صلى الله

ًا خلقناكم أنما {أفحسبتم وأصبحنا ترجعسسون} قسسال: لِ إلينا وأنكم عبث
وسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسلمنا. فغنمنسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا فقرأناهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا

ًا: حدثنا حاتم أبي ابن وقال   الواسطي, العلف وهب بن إسحاق أيض
بن نهشل عن ُقْحبيش بن بكر سلم, حدثنا بن سالم المسيب أبو حدثنا
قسسال: قسسال عبسساس بسسن اللسسه عبسسد عسسن مزاحسسم بن الضحاك عن سعيد

ركبسسوا إذا الغسسرق مسسن أمسستي «أمان وسلم عليه الله صلى الله رسول
قسسدره, والرض حسسق اللسسه قدروا الحق, وما الملك الله باسم السفينة

ًا بيمينسسه, سسسبحانه مطويسسات القيامسسة, والسسسموات يسسوم قبضسسته جميع
لغفسسور ربسسي ومرسسساها, إن مجراهسسا الله يشركون, باسم عما وتعالى

رحيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم».

َوَمن ُقْع **  ْد َع َي ِه َم ّل َها ال َلس َ آَخَر ِإ َهاَن لِ ُقْه ُقْبْر ِه َل ّنَمسسا ِب ِإ ُقْه َف ُقْب َد ِحَسسسا ِه ِعنسس ّبسس َر
ُقْه ّن َ ِإ ُقْح لِ ِل ْف ُقْروَن ُقْي ِف َكا ْل ُقْقل ا َو ِفْر ّرّب *   ْغ ُقْر َوأنسسَت َواْرَحْم ا ْيسس  الّراِحِميسسَن َخ

ًا تعالى يقول   ًا معه وعبد غيره به أشرك من متوعد أن سواه, ومخبر
تعسسالى: قسسوله, فقسسال على له دليل لِ له, أي برهان لِ بالله أشرك من
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ًا الله مع يدع {ومن معترضسسة, جملسسة بسه} وهسسذه لسسه برهان لِ آخر إله

يحاسسسبه اللسسه ربه} أي عند حسابه قوله: {فإنما في الشرط وجواب
لِ القيامسسة يسسوم لسسديه الكسسافرون} أي يفلح لِ {إنه أخبر ذلك, ثم على
عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه نسسبي أن لنا قتادة: ذكر نجاة. قال ولِ لهم فلح

عسسد حسستى وكسسذا وكسسذا اللسسه ؟» قال: أعبد تعبد لرجل: «ما قال وسلم
ًا, فقال أصسسابك إذا وسسسلم: «فسسأيهم عليه الله صلى الله رسول أصنام

إذا «فسسأيهم وجسسل. قسسال عسسز ؟» قسسال: اللسسه عنسسك كشفه فدعوته ضر
وجل, قال: «فمسسا عز ؟». قال: الله أعطاكها فدعوته حاجة لك كانت

؟» قسسال: عليسسه تغلسسب أن حسبت معه, أم هؤلِء تعبد أن على يحملك
عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول معه, فقسسال هؤلِء بعبارة شكره أردت
ً أسسسلم: لقيسست ما بعد الرجل يعلمون» فقال ولِ «تعلمون وسلم رجل

الترمسذي عيسسى أبسسو روى الوجه, وقسسد هذا من مرسل خصمني, هذا
ًا جامعه في اللسسه رسسسول عسسن أبيه عن الحصين بن عمران عن مسند

اغفسسر رب تعسسالى: {وقسسل ذلسسك. وقسسوله نحسسو وسسسلم عليسسه اللسسه صلى
هسسذا إلسسى تعسسالى اللسسه مسسن إرشسساد الراحميسسن} هسسذا خير وأنت وارحم

النسساس, عسسن وسسستره السسذنب محسسو ومعنسساه أطلسسق إذا الدعاء, فالغفر
والفعسسسال. القسسسوال فسسسي ويسسسوفقه يسسسسدده أن معناهسسسا والرحمسسسة

.المؤمنسسسسسسسسسون سسسسسسسسسسورة تفسسسسسسسسسسير آخسسسسسسسسسر  

النسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسور سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسورة

ِم  ِه ِبْسسسسسسسسسسسس ّلسسسسسسسسسسس ـسسسسسسسسسسسِن ال ِم الّرْحم  الّرِحيسسسسسسسسسسس
ٌة ُقْسوَر َها **  َنا ْل َها َأنَز َنا َفَرْض َنا َو ْل َأنَز َهآَ َو َياٍت ِفي َناٍت آ ّي ُقْكْم َب ّل َع ُقْروَن ّل ّك َذ * َتسس

ُقْة َي ِن ِني الّزا ْا َوالّزا ُقْدو ِل ٍد ُقْكّل َفاْج ُقْهَما َواِح ْن َئَة ّم ٍة ِم َد ْلسس َ َج ُقْكْم َولِ ْذ ُقْخسس ْأ ِهَمسسا َت ِب
َفسسٌة ْأ ِه ِديسسِن ِفسسي َر ّلسس ُقْتسسْم ِإن ال ُقْنسسوَن ُقْكن ْؤِم ِه ُقْت ّل ِم ِبسسال ْو َيسس ْل ِر َوا ْد الَِِخسس َه َيْشسس ْل َو

ُقْهَما َب َذا َفسسسسسسسسسسسسسسٌة َعسسسسسسسسسسسسسس ِئأ ِنيَن ّمسسسسسسسسسسسسسسَن َطآَ ْؤِم ُقْمسسسسسسسسسسسسسس ْل  ا
ولِ بها الِعتناء على تنبيه أنزلناها} فيه {سورة تعالى: هذه يقول   

الحلل بينسسا وقتسسادة: أي مجاهسسد {وفرضسسناها}. قسسال عسسداها مسسا ينفي
فرضسسناها, قسسرأ البخاري: ومن والحدود. وقال والنهي والمر والحرام

بينات} أي آيات فيها {وأنزلنا بعدكم من وعلى عليكم فرضناها يقول
تعسسالى: {الزانيسسة قسسال تسسذكرون}, ثسسم {لعلكسسم واضسسحات مفسسسرات

فيهسسا الكريمسسة الَِية جلدة} هذه مائأة منهما واحد كل فاجلدوا والزاني
لِ الزانسسي ونسسزاع, فسسإن تفصسسيل فيسسه الحد, وللعلمسساء في الزاني حكم
ًا يكون أن إما يخلو ًا يتزوج, أو لم الذي وهو بكر قسسد السسذي وهو محصن
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ًا كسسان إذا عاقسسل, فأمسسا بسسالغ حسسر وهسسو صحيح نكاح في وطى لسسم بكسسر

يغسسرب أن ذلسسك علسسى الَِية, ويزاد في كما جلدة مائأة حده يتزوج, فإن
ًا ًا العلماء جمهور عند بلده عن عام اللسسه, فسسإن رحمه حنيفة لبي خلف
يغسسرب, لسسم شاء وإن غرب شاء المام: إن رأي إلى التغريب أن عنده

عن الزهري رواية من الصحيحين في ثبت ما ذلك في الجمهور وحجة
بسسن وزيسسد هريسسرة أبسسي عسسن مسعود بن عتبة بن الله عبد بن الله عبيد
عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول أتيا اللذين العرابيين في الجهني خالد

ًا كان هذا ابني إن الله رسول أحدهما: يا وسلم: فقال يعنسسي سسس عسيف
ًا شسساة بمائأسة منسسه ابنسسي بسسامرأته, فافتسسديت هسسذا, فزنسسى علسسى سسس أجير

وتغريب مائأة جلد ابني على أن فأخبروني العلم أهل ووليدة, فسألت
عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسول الرجم, فقال هذا امرأة على عام, وأن

تعسسالى, الوليسسدة الله بكتاب بينكما لقضين بيده نفسي «والذي وسلم
سسس أنيسسس يسسا عام, واغد وتغريب مائأة جلد ابنك عليك, وعلى رد والغنم
عليهسسا «فغدا فارجمها اعترفت هذا, فإن امرأة إلى س أسلم من لرجل

مائأسسة جلد مع الزاني تغريب على دلِلة هذا فرجمها», ففي فاعترفت
ًا كان إذا ًا كان إذا يتزوج, فأما لم بكر فسسي وطسسى قد الذي وهو محصن

يرجسسسسسم. فسسسسسإنه عاقسسسسسل بسسسسسالغ حسسسسسر وهسسسسسو صسسسسسحيح نكسسسسساح
بسسن الله عبيد شهاب, أخبرنا بن محمد حدثني مالك المام قال كما  
فحمسسد قام عمر أن أخبره عباس ابن أن مسعود بن عتبة بن الله عبد
بعسسث تعسسالى اللسسه فسسإن النسساس بعد, أيها قال: أما عليه. ثم وأثنى الله

ًا فيمسسا فكسسان الكتاب عليه بالحق, وأنزل وسلم عليه الله صلى محمد
الله صلى الله رسول ووعيناها, ورجم الرجم, فقرأناها آية عليه أنزل
يقسسول أن زمسسان بالنسساس يطول أن بعده, فأخشى ورجمنا وسلم عليه
أنزلهسسا قسسد فريضسسة بترك فيضلوا الله كتاب في الرجم آية نجد لِ قائأل

الرجسسال من أحصن إذا زنى من على حق الله كتاب في الله, فالرجم
فسسي الِعسستراف. أخرجسساه أو الحبسسل أو البينسسة قسسامت والنسسساء, إذا

مقصسسودنا فيهسسا منسسه قطعة مطولًِ, وهذه مالك حديث من الصحيحين
ههنسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا.

الله عبد بن الله عبيد عن الزهري عن هشيم عن أحمد المام وروى  
الخطساب بسن عمسر أن عسوف بن الرحمن عبد عباس: حدثني ابن عن

ًا وإن يقول: ألِ فسمعته الناس خطب ؟ الرجسسم مابسسال يقولسسون أناسسس
وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول رجم الجلد, وقد الله كتاب في

فسسي زاد عمسسر أن متكلسسم يتكلسسم أو قائأسسل يقول أن بعده, ولولِ ورجمنا
ه نزلست كمسا لثبتهسا منسه ليس ما الله كتاب ائأي وأخرجسه ب مسن النس
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ًا أحمسسد المسسام روى بسسه, وقسسد اللسسه عبد بن الله عبيد حديث عسسن أيضسس
قسسال: عبسساس ابسسن عسسن مهران بن يوسف عن زيد بن علي عن هشيم
الرجسسم, فقسسال: لِ فسسذكر عنسسه اللسسه رضسسي الخطسساب بسسن عمسسر خطب

صسسلى اللسسه رسسسول وإن تعالى, ألِ الله حدود من حد فإنه عنه ُقْتخدعن
قسسائألون: زاد يقسسول أن بعسسده, ولسسولِ ورجمنسسا رجم قد وسلم عليه الله
وشهد المصحف من ناحية في لكتبت فيه ليس ما الله كتاب في عمر
الله رسول أن وفلن وفلن عوف بن الرحمن وعبد الخطاب بن عمر
مسسن سسسيكون إنسسه بعسسده, ألِ ورجمنسساه رجسسم قد وسلم عليه الله صلى

القسسبر, وبالشسسفاعة, وبعسسذاب بسسالرجم, وبالسسدجال يكذبون قوٌم بعدكم
امتحشسسسسسسسوا. بعسسسسسسسدما النسسسسسسسار مسسسسسسسن يخرجسسسسسسسون وبقسسسسسسسوم

ًا أحمد وروى   سعيد عن النصاري يحيى عن القطان يحيى عن أيض
الرجسسم» آيسسة عن تهلكوا أن «إياكم الخطاب بن عمر عن المسيب بن

صحيح. وقال عمر, وقال عن سعيد حديث من الترمذي رواه الحديث
القسسواريري, عمسسر بسسن اللسسه عبيسسد الموصسسلي: حسسدثنا يعلى أبو الحافظ

سسسيرين, قسسال: ابن هو محمد عن عون ابن زريع, حدثنا بن يزيد حدثنا
زيسسد زيسسد, فقسسال وفينسسا مروان عند قال: كنا الصلت بن كثير عن نبئت

البتة», قسسال فارجموهما زنيا إذا والشيخة نقرأ: «الشيخ ثابت: كنا بن
بسسن عمسسر وفينسسا ذلسسك قسسال: ذكرنسسا ؟ المصسسحف في كتبتها مروان: ألِ

جسساء قسسال ؟ فكيسسف ذلك, قسسال: قلنسسا من أشفيكم الخطاب, فقال: أنا
وذكسسر وكسسذا كسسذا قسسال: فسسذكر وسسسلم عليسسه الله صلى النبي إلى رجل

أسسستطيع «لِ الرجسسم, قسسال آيسسة لي اكتب الله رسول الرجم, فقال: يا
بسسن محمسسد حسسديث مسسن النسسسائأي رواه ذلسسك. وقسسد نحسسو أو الَِن» هسسذا

بن كثير عن جبير بن يونس عن قتادة عن شعبة عن غندر عن المثنى
أن علسى ودالسة متعسددة كلها طرق به, وهذه ثابت بن زيد عن الصلت

ً حكمها وبقي تلوتها فنسخ مكتوبة كانت الرجم آية بسسه, واللسسه معمولِ
أعلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم.

وهسسي المرأة هذه برجم وسلم عليه الله صلى الله رسول أمر وقد  
رسسسول الجيسسر, ورجسسم مع زنت لما الجير استأجر الذي الرجل زوجة

ًا وسلم عليه الله صلى الله عسسن ينقل لم هؤلِء والغامدية, وكل ماعز
الرجسسم, وإنمسسا قبسسل جلسسدهم أنهسسم وسسلم عليسسه الله صلى الله رسول
علسسى بالقتصسسار واللفسساظ الطسسرق المتعددة الصحاح الحاديث وردت

العلمسساء, جمهور مذهب هذا كان الجلد, ولهذا ذكر فيها وليس رجمهم
المسسام اللسسه, وذهسسب رحمهسسم والشافعي ومالك حنيفة أبو ذهب وإليه
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بيسسن المحصسسن الزانسسي علسسى يجمسسع أن يجسسب أنه إلى الله رحمه أحمد

للسسسسسسسسسسسسسسسنة. للَيسسسسسسسسسسسسسسة, والرجسسسسسسسسسسسسسسم الجلسسسسسسسسسسسسسسد
َي كما   أنه عنه الله رضي طالب أبي بن علي المؤمنين أمير عن ُقْرو

يسسوم محصسسنة, فجلسسدها وهسسي زنسست قسسد بسسسراحة, وكسسانت أتسسى لمسسا
اللسسه, ورجمتهسسا بكتسساب الجمعة, فقال: جلدتها يوم الخميس, ورجمها

وأهسسل أحمد المام روى وسلم. وقد عليه الله صلى الله رسول بسنة
ّطسسان عسسن الحسسسن عن قتادة حديث من ومسلم الربعة السنن بسسن ح

صلى الله رسول قال: قال الصامت بن عبادة عن الرقاشي الله عبد
سبيلً, البكر لهن الله جعل قد عني خذوا عني «خذوا وسلم عليه الله

والرجسسم». مائأسسة جلسسد بسسالثيب عسسام, والسسثيب وتغريب مائأة جلد بالبكر
حكسسم فسسي اللسسه} أي ديسسن فسسي رأفسسة بهما تأخذكم تعالى: {ولِ وقوله

عنسسه المنهي الله, وليس شرع في بهما وترأفوا ترحموهما لِ الله, أي
الحاكم تحمل التي الرأفة هي الحد, وإنما إقامة على الطبيعية الرأفة

فسسي رأفة بهما تأخدكم {ولِ مجاهد ذلك. قال يجوز فل الحد ترك على
ولِ فتقسسام السسسلطان إلسسى رفعسست إذا الحسسدود الله} قسسال: إقامسسة دين

ربسساح. وقسسد أبسسي بسسن وعطسساء جسسبير بسسن سسسعيد عسسن روي تعطل, وكذا
حسسد مسسن بلغنسسي بينكسم, فمسا فيمسا الحسدود «تعسسافوا الحسسديث جساءفي

من لهلها خير الرض في يقام «لحد الَِخر الحديث فقدوجب», وفي
ًا». وقيل أربعين يمطروا أن فسي رأفسة بهما تأخذكم {ولِ المراد صباح

عسن الزاجسر الضسرب شسدة مسن ينبغي كما الحد تقيموا الله} فل دين
المسسسسسسسسسبرح. الضسسسسسسسسسرب المسسسسسسسسسراد المسسسسسسسسسأثم, وليسسسسسسسسسس

اللسسه} قسسال: ديسسن فسسي رأفسسة بهمسسا تأخذكم {ولِ الشعبي عامر قال  
بسسالمبرح. وقسسال ليسسس عطسساء: ضسسرب الضرب. وقال شدة في رحمة
وعليسسه القسساذف سليمان: يجلد أبي بن حماد عن عروبة أبي بن سعيد
اللسسه} دين في رأفة بهما تأخذكم {ولِ تل ثيابه, ثم تخلع والزاني ثيابه

إقامسسة في يعني الحكم, والجلد في قال: هذا ؟ الحكم في هذا فقلت
عبسسد بسسن عمسسرو حسساتم: حسسدثنا أبي ابن الضرب. وقال شدة وفي الحد
مليكسسة, أبسسي ابسسن عن عمرو ابن عن نافع عن وكيع الودي, حدثنا الله
فضسسرب زنسست عمسسر لِبن جارية أن عمر بن الله عبد بن الله عبيد عن

بهمسسا تأخسسذكم {ولِ قلسست وظهرهسسا, قسسال قسسال نافع: أراه رجليها, قال
لسسم اللسسه إن رأفة بها أخذتني ورأيتني بني الله} قال: يا دين في رأفة

حيسسن أوجعسست رأسها, وقسسد في جلدها أجعل أن أقتلها, ولِ أن يأمرني
الَِخسسر} أي واليسسوم بسسالله تؤمنسسون كنتسسم تعسسالى: {إن ضربتها. وقسسوله

الضسسرب عليسسه زنسسى, وشسسددوا مسسن على الحدود وأقيموا ذلك فافعلوا
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ًا ليس ولكن فسسي جسساء بسسذلك, وقسسد مثلسسه يصسسنع ومن هو ليرتدع مبرح

الشسساة لذبسسح إنسسي اللسسه رسول قال: يا أنه الصحابة بعض عن المسند
أجسسسسسسر». ذلسسسسسسك فسسسسسسي «ولسسسسسسك أرحمهسسسسسسا: فقسسسسسسال وأنسسسسسسا

فيسه المسؤمنين} هسذا مسن طائأفسة عذابهما تعالى: {وليشهد وقوله  
فسسي أبلسسغ يكسسون ذلسسك النسساس, فسسإن بحضسسرة جلسسدا إذا للزانيين تنكيل

ًا ذلك في ردعهما, فإن في وأنجع زجرهما ًا تقريع إذا وفضيحة وتوبيخ
ًا. قال الناس كان عذابهما {وليشهد قوله في البصري الحسن حضور

عسسن طلحسسة أبسسي بن علي قال علنية: ثم يعني} المؤمنين من طائأفة
الرجسل المسؤمنين}الطائأفسة مسن طائأفة عذابهما {وليشهد عباس ابن
عكرمسسة, قسسال ألف, وكسسذا إلى رجل مجاهد: الطائأفة فوقه. وقال فما

أبسسي بسسن عطسساء واحد, وقال على تصدق الطائأفة أحمد: إن قال ولهذا
جسسبير بسسن سسسعيد قسسال راهويه, وكسسذا بن إسحاق قال رباح: اثنان, وبه

ًا, وقسسال رجلين المؤمنين} قال: يعني من {طائأفة الزهسسري: فصسساعد
ًا. نفسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسر ثلثسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة فصسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساعد

قسسوله فسسي مالسسك المسسام عسسن وهسسب ابن الرزاق: حدثني عبد وقال  
نفسسر أربعسة المسسؤمنين} قسسال: الطائأفسة مسسن طائأفة عذابهما {وليشهد

ًا, لنه ًا, شسسهداء أربعسسة دون الزنسسا في شهادة يكفي لِ فصاعد فصسساعد
البصسسري: الحسسسن ربيعسسة: خمسسسة. وقسسال الشسسافعي. وقسسال قال وبه

المسسؤمنين, مسسن طائأفة عذابهما يشهد أن الله قتادة: أمر وقال عشرة
ابسسن ونكسسالًِ. وقسسال وعسسبرة موعظة ذلك ليكون المسلمين من نفر أي

قال: سمعت بقية عثمان, حدثنا بن يحيى أبي, حدثنا حاتم: حدثنا أبي
مسسن طائأفسسة عذابهما تعالى: {وليشهد قوله في يقول علقمة بن نصر

تعسسالى اللسسه ليسسدعى ذلسسك للفضيحة, إنمسسا ذلك المؤمنين} قال: ليس
.والرحمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة بالتوبسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة لهمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا

ِني َ ** الّزا ُقْح لِ ِك ّ َين َيًة ِإلِ ِن ْو َزا َكًة َأ ِر ُقْة ُقْمْشسس َيسس ِن َ َوالّزا َهسسآَ لِ ُقْح ِك ّ َين ْو َزاٍن ِإلِ َأ

ِرٌك ُقْحسسسسسسسسسسّرَم ُقْمْشسسسسسسسسسس ِلسسسسسسسسسسَك َو َلسسسسسسسسسسى َذ ِنيَن َع ْؤِم ُقْمسسسسسسسسسس ْل  ا
لِ مشركة, أي أو زانية إلِ يطأ لِ الزاني بأن تعالى الله من خبر هذا  

تسسرى لِ مشسسركة عاصسسية, أو زانيسسة إلِ الزنسسا مسسن مسسراده على يطاوعه
{أو بزنسساه عسساص زان} أي إلِ ينكحهسسا لِ {الزانيسسة ذلك, وكذلك حرمة

أبسسي بسسن حسسبيب عسسن الثسسوري سسسفيان تحريمه, قال يعتقد مشرك} لِ
لِ {الزانسسي عنسسه اللسسه رضسسي عباس ابن عن جبير بن سعيد عن عمرة
لِ الجمسساع هسسو بالنكاح, إنما هذا مشركة} قال: ليس أو زانية إلِ ينكح
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من عنه روي عنه, وقد صحيح إسناد مشرك, وهذا أو زان إلِ بها يزني
ًا. وقد وجه غير وعسسروة جبير بن وسعيد وعكرمة مجاهد عن روي أيض
ذلسسك. نحسسو واحد وغير حيان بن ومقاتل ومكحول والضحاك الزبير بن
والسستزوج تعسساطيه المسسؤمنين} أي علسسى ذلك تعالى: {وحرم وقوله  

الطيالسسسي: داود أبو الفجار, وقال بالرجال العفائأف تزويج بالبغايا, أو
{وحرم عباس ابن عن جبير بن سعيد عن حصين أبي عن قيس حدثنا
المسسؤمنين. وقسسال علسسى الزنسسا اللسسه المؤمنين} قسسال: حسسرم على ذلك

البغايا, وتقسسدم نكاح المؤمنين على الله حيان: حرم بن ومقاتل قتادة
تعسالى: كقسوله الَِيسة المسؤمنين} وهسذه علسى ذلك {وحرم فقال ذلك

{محصسسنين أخسسدان}. وقسسوله متخسسذات ولِ مسافحات غير {محصنات
أحمسسد المام ذهب ههنا أخدان} الَِية, ومن متخذي ولِ مسافحين غير
علسسى العفيسسف الرجسسل مسسن العقسسد يصح لِ أنه إلى الله رحمه حنبل بن

العقسسد صسسح تسسابت تسسستتاب, فسسإن حسستى كسسذلك دامت ما البغي المرأة
بالرجسسل العفيفسسة الحسسرة المسسرأة تزويسسج يصح لِ فل, وكذلك وإلِ عليها

ذلسسك تعالى: {وحسسرم لقوله صحيحة توبة يتوب حتى المسافح الفاجر
المسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسؤمنين}. علسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسى

أبسسي قسسال سسسليمان بن معتمر حدثنا عارم أحمد: حدثنا المام وقال  
رضسسي عمسسر بسسن اللسسه عبد عن محمد بن القاسم عن الحضرمي حدثنا
ً أن عنهما الله عليسسه الله صلى الله رسول استأذن المؤمنين من رجل

أن لسسه وتشسسترط تسسسافح كسسانت مهسسزول أم لها يقال امرأة في وسلم
لسسه ذكر أو وسلم عليه الله صلى الله رسول فاستأذن قال عليه تنفق
لِ {الزانسسي وسسسلم عليسسه الله صلى الله رسول عليه قال: فقرأ أمرها
وحسسّرم مشسسرك أو زان ينكحهسساإلِ لِ والزانيسسة مشركة أو زانية إلِ ينكح

المسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسؤمنين}. علسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسى ذلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسك
عن سليمان بن المعتمر حدثنا عدي بن عمرو النسائأي: أخبرنا وقال  

قال: عمرو بن الله عبد عن محمد بن القاسم عن الحضرمي عن أبيه
مسسن رجسسل فسسأراد تسسسافح وكسسانت مهسسزول أم لهسسا يقسسال امسسرأة كسسانت

عسسز الله فأنزل يتزوجها أن وسلم عليه الله صلى الله رسول أصحاب
أو زان ينكحهسساإلِ لِ والزانية مشركة أو زانية إلِ ينكح لِ وجل: {الزاني
}.المسسسسسسسسسؤمنين علسسسسسسسسسى ذلسسسسسسسسسك وحسسسسسسسسسّرم مشسسسسسسسسسرك

عبيسسد عن عبادة بن روح حميد, حدثنا بن عبد الترمذي: حدثنا وقال  
قسسال: جسسده أبيسسه, عسسن عن شعيب بن عمرو الخنس, أخبرني بن الله
ً مرثد, وكان أبي بن مرثد له يقال رجل كان مسسن السارى يحمل رجل
لهسسا يقسسال بمكسسة بغسسي امسسرأة وكانت المدينة, قال بهم يأتي حتى مكة
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ً واعسسد له, وإنسسه صديقة عناق, وكانت يحملسسه, مكسسة أسسسارى مسسن رجل
ليلسسة فسسي مكسسة حسسوائأط مسسن حسسائأط ظل إلى انتهيت حتى قال: فجئت

الحائأط, فلما تحت ظلي سواد عناق, فأبصرت مقمرة, قال: فجاءت
ًا ؟ عرفتني, فقالت: مرثسسد إلي انتهت فقلسست: مرثسسد, فقسسالت: مرحبسس

الزنسسا, اللسسه حسسرم عنسساق الليلة, قال: فقلت: يسسا عندنا فبت وأهلً, هلم
ثمانية أسراكم, قال: فتبعني يحمل الرجل هذا الخيام أهل فقالت: يا

حسستى فجسساؤوا فيه كهف, فدخلت أو غار إلى فانتهيت الحديقة ودخلت
ه رأسسي, فأعمساهم علسى بسولهم رأسي, فبالوا: فظل على قاموا الل

ً فحملته, وكسسان صاحبي إلى فرجعت رجعوا عني, قال: ثم ً رجل ثقيل
ويعيننسسي أحملسسه أحبله, فجعلت عنه الذخر, ففككت إلى انتهيت حتى
وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول المدينسسة, فسسأتيت بسسه أتيت حتى

ًا أنكح الله رسول فقلت: يا ًا أنكسسح عناقسس فأمسسسك سسس ؟ مرتيسسن سسس عناقسس
ًا علسسي يسسرد فلسسم وسسسلم عليه الله صلى الله رسول نزلسست حسستى شسسيئ

أو زان ينكحهسساإلِ لِ والزانيسسة مشسسركة أو زانيسسة إلِ ينكسسح لِ {الزانسسي
عليسسه الله صلى الله رسول المؤمنين} فقال على ذلك وحّرم مشرك
ينكحها لِ مشركة, والزانية أو زانية إلِ ينكح لِ مرثد: الزاني «يا وسلم

حسسسن حسسديث الترمسسذي: هسسذا قال تنكحها}. ثم فل مشرك أو زاٍن إلِ
فسسي والنسسسائأي داود أبسسو رواه الوجه, وقد هذا من إلِ نعرفه غريب, لِ

بسسه. الخنسسس بسسن اللسسه عبيسسد حسسديث مسسن سسسننهما مسسن النكسساح كتسساب
عبسسد حدثنا الحسن أبو مسدد أبي, حدثنا حاتم: حدثنا أبي ابن وقال  

سسسعيد عسسن شسسعيب بسسن عمسسرو المعلسسم, حسسدثني حسسبيب عسسن السسوارث
صسسلى اللسسه رسول قال: قال عنه الله رضي هريرة أبي المقبري, عن

أبسسو أخرجسسه مثله» وهكذا إلِ المجلود الزاني ينكح «لِ وسلم عليه الله
كلهمسسا عمسسر بسسن اللسسه عبسسد عن معمر وأبي مسدد عن سننه في داود
بن عاصم يعقوب, حدثنا أحمد: حدثنا المام به.وقال الوارث عبد عن

بسسن عمسسر أخيسسه عسسن الخطسساب بسسن عمر بن الله عبد بن زيد بن محمد
لسسسمعت قسسال: أشسسهد عمسسر ابسسن مولى يسار بن الله عبد محمد, عن

ًا وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى الله رسول الله: قال عبد يقول: قال سالم
القيامسسة: العسساق يسسوم إليهسسم اللسسه ينظسسر ولِ الجنسسة يسسدخلون لِ «ثلثسسة

لِ بالرجسسال, والسسديوث, وثلث المتشسسبهة المترجلسسة لوالديه, والمسسرأة
الخمسسر, والمنسسان لوالديه, ومدمن القيامة: العاق يوم إليهم الله ينظر

بسسن يزيد الفلس, عن علي بن عمرو عن النسائأي أعطى» ورواه بما
بسسه. يسسسار بسسن اللسسه عبسسد العمسسري, عسسن محمسسد بسسن عمسسر زريسسع, عسسن
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ًا: حدثنا أحمد المام وقال   عسسن كسسثير بسسن الوليسسد يعقوب, حدثنا أيض

عبسسد بسسن سسسالم عن حدثه الجدع, عمن بن عويمر عن وهب بن قطن
اللسسه صلى الله رسول أن عمر بن الله عبد عمر, قال: حدثني بن الله
الخمر, والعسساق الجنة: مدمن عليهم الله حرم «ثلثة قال وسلم عليه

داود أبسسو الخبسسث». وقسسال أهلسسه فسسي يقسسر السسذي لوالسسديه, والسسديوث
بسسن سسسهل آل من رجل شعبة, حدثني مسنده: حدثني في الطيالسي

اللسسه رسسسول قال: قال ياسر بن عمار عمار, عن بن محمد عن حنيف
قبلسه لمسا بسه ديوث» يستشسهد الجنة يدخل «لِ وسلم عليه الله صلى

الحسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساديث. مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسن
سوار, حدثنا بن سلم عمار, حدثنا بن هشام ماجه: حدثنا ابن وقال  

يقسسول: مالك بن أنس مزاحم, سمعت بن الضحاك عن سليم بن كثير
يلقسسى أن أراد «مسسن يقسسول وسسسلم عليه الله صلى الله رسول سمعت

ضسسعف. وقسسال إسسسناده الحرائأر» في متطهر, فليتزوج طاهر وهو الله
فسسي الصسسحاح كتابه في الجوهري حماد بن إسماعيل النصر أبو المام

رواه السسذي الحديث له, فأما غيرة لِ الذي القنزع, وهو اللغة: الديوث
سسسننه: أخبرنسسا مسسن النكسساح كتاب في النسائأي الرحمن عبد أبو المام
سسسلمة بن حماد هارون, عن بن يزيد عن علية بن إسماعيل بن محمد

وعبسسد عميسسر بسسن عبيسسد بسسن الله عبد رئأاب, عن بن هارون وغيره, عن
رفعه الكريم عباس. عبد ابن عمير, عن عبيد بن الله عبد عن الكريم

اللسسه رسسسول إلسسى رجسسل يرفعه, قالِ: جسساء لم وهارون عباس ابن إلى
النسساس أحسسب مسسن هسسي امسسرأة عندي فقال: إن وسلم عليه الله صلى

عنهسسا. لسسي صسسبر «طلقها» قسسال: لِ قال ؟ لِمس يد تمنع لِ إلي, وهي
ائأي: هسذا قسال بها» ثم «استمتع قال وعبسد ثسابت غيسر الحسديث النس

ثقسسة وهسسو الحسسديث أرسل وقد منه أثبت وهارون بالقوي ليس الكريم
أبسسي ابسسن الكريسسم. قلسست: وهسسو عبد حديث من بالصواب أولى وحديثه

هسسارون خسسالفه الحديث, وقد ضعيف تابعي المؤدب البصري المخارق
كمسسا أولى المرسل مسلم, فحديثه رجال من ثقة تابعي وهو رئأاب بن

إسسسحاق الطلق, عسسن كتسساب في النسائأي رواه قد النسائأي, لكن قال
بن هارون سلمة, عن بن حماد شميل, عن بن النضر راهويه, عن بن

ًا, فسسذكره عباس ابن عمير, عن بن عبيد بن الله عبد عن رئأاب مسسسند
لسسه روايته بعد النسائأي أن إلِ مسلم شرط على السناد, فرجاله بهذا

الصسسواب. علسسى النضسسر غيسسر مرسسسل, ورواه والصواب خطأ قال: هذا
ًا النسائأي رواه وقد   حريسسث, أخبرنسسا بسسن الحسين عن داود وأبو أيض

حفصة أبي بن عمارة عن واقد بن الحسين موسى, أخبرنا بن الفضل
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فسسذكره وسسسلم عليسسه الله صلى النبي عن عباس ابن عكرمة, عن عن

مضسسعف بين ما الحديث هذا في الناس اختلف جيد. وقد السناد وهذا
حسسديث أحمسسد: هسسو المسسام قسسال كما النسائأي, ومنكر عن تقدم كما له

سسسائألً, وحكسساه تمنسسع لِ سسسخية أنهسسا أراد قتيبسسة: إنمسسا ابن منكر, وقال
هسسذا تعطسسي, ورد وقيسسل: سسسخية فقال بعضهم عن سننه في النسائأي

لِ سجيتها أن المراد ملتمس, وقيل يد تّرد لقال: لِ المراد كان لو بأن
الفاحشة, فإن تفعل وأنها منها واقع هذا أن المراد أن لِ لِمس يد ترد

هسسذه مسسن مصسساحبة فسسي يسسأذن لِ وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى الله رسول
ًا, وقسد يكون هذه والحالة زوجها صفتها, فإن علسى الوعيسد تقسدم ديوث
لمسسن مخالفة ولِ ممانعة فيها ليس هكذا سجيتها كانت لما ذلك, ولكن

وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول أحسسد, أمسسره بهسسا خل لسسو أرادهسسا
محققسسة لها محبته لن معها البقاء له أباح يحبها أنه ذكر بفراقها, فلما

لتسسوهم العاجسسل الضسسرر إلسسى يصسسار فل متسسوهم منهسسا الفاحشسة ووقوع
أعلسسسسسسسسسسم. وتعسسسسسسسسسسالى سسسسسسسسسسسبحانه الَِجسسسسسسسسسسل, واللسسسسسسسسسسه

أبسسو المسسام قسسال التزويج, كمسسا يحل فإنه توبة حصلت إذا فأما قالوا  
خالسسد أبو الشج, حدثنا سعيد أبو الله: حدثنا رحمه حاتم أبي بن محمد

عنه الله رضي عباس ابن مولى شعبة قال: سمعت ذئأب أبي ابن عن
آتسسي بامرأة ألم كنت فقال: إني رجل وسأله عباس ابن قال: سمعت

توبة, ذلك من وجل عز الله علي, فرزقني وجل عز الله حرم ما منها
أو زانيسسة إلِ ينكسسح لِ الزانسسي أنسساس: إن أتزوجهسسا, فقسسال أن فسسأردت

إثم من كان فما هذا, انكحها في هذا عباس: ليس ابن مشركة, فقال
منسسسوخة, الَِيسسة هسسذه أن العلماء من آخرون طائأفة ادعى فعلي, وقد

يحيسسى عسسن خالسسد أبو الشج, حدثنا سعيد أبو حاتم: حدثنا أبي ابن قال
إلِ ينكسسح لِ {الزانسسي عنده قال: ذكر المسيب بن سعيد سعيد, عن بن

يقال مشرك} قال: كان أو زان إلِ ينكحها لِ والزانية مشركة أو زانية
اليسسامى يقال منكم} قال: كان اليامى {وأنكحوا بعدها التي نسختها

كتسساب فسسي سسسلم بسسن القاسسسم عبيسسد أبسسو رواه المسلمين, وهكذا من
ًا ذلسسك علسسى المسيب, ونسسص بن سعيد عن له والمنسوخ الناسخ أيضسس

الشسسسسافعي. إدريسسسسس بسسسسن محمسسسسد اللسسسسه عبسسسسد أبسسسسو المسسسسام

ِذيَن ّل َوا ُقْموَن **  َناِت َيْر ُقْمْحَص ْل ْا َلْم ُقْثّم ا ُقْتو ْأ ِة َيسس َعسس َب َأْر َء ِب َدآ َه ُقْهْم ُقْشسس ُقْدو ِلسس َفاْج
ِنيَن ًة َثَما َد ْل َ َج ْا َولِ ُقْلو َب ْق ُقْهْم َت ًة َل َد َها ًا َش َبد ِئَك َأ َلـ ْو ُقْأ ُقْم َو ُقْقوَن ُقْه َفاِسسس ْل ّ ا ِإلِ   *
ِذيَن ّلسس ْا ا ُقْبو ِد ِمسسن َتسسا ْعسس ِلسسَك َب ْا َذ ُقْحو َل َأْصسس ِإّن َو ّلسسَه َفسس ُقْفسسوٌر ال  ّرِحيسسٌم َغ
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الحرة للمحصنة, هي القاذف جلد حكم بيان فيها الكريمة الَِية هذه   

ً المقذوف كان العفيفة, فإذا البالغة ًا, قسساذفه يجلسسد فكسسذلك رجل أيضسس
مسسا صحة على بينة القاذف أقام العلماء, فإن بين نزاع هذا في وليس

شسسهداء بأربعسسة يسسأتوا لسسم تعسسالى: {ثسسم قسسال الحد, ولهذا عنه درأ قاله
ًا شسسهادة لهسسم تقبلسسوا ولِ جلسسدة ثمسسانين فاجلسسدوهم هسسم وأولئسسك أبسسد

مسسا صسسحة علسسى البينسسة يقسسم لم القاذف, إذا على الفاسقون} فأوجب
تسسرد جلسسدة. (الثسساني) أنسسه ثمسسانين يجلد أحكام: (أحدها) أن قال, ثلثة

ًا. (الثالث) أن شهادته ًا يكون أبد عنسسد ولِ الله عند لِ بعدل ليس فاسق
النسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساس.

غفور الله فإن وأصلحوا ذلك بعد من تابوا الذين تعالى: {إلِ قال ثم  
الجملة إلى يعود الِستثناء. هل هذا في العلماء رحيم} الَِية. واختلف

ًا الشهادة مردود ويبقى فقط الفسق التوبة فترفع فقط الخيرة دائأمسس
ذهسسب فقسسد الجلد أما ؟ والثالثة الثانية الجملتين إلى يعود تاب, أو وإن

خلف, فسسذهب بل ذلسسك بعسسد لسسه حكسسم ولِ أصسسر أو تاب سواء وانقضى
شهادته, وارتفسسع قبلت تاب إذا أنه إلى والشافعي وأحمد مالك المام

التسسابعين, سسسيد المسسسيب بسسن سسسعيد عليسسه الفسسسق, ونسسص حكسسم عنه
ًا. وقال السلف من وجماعة الِسسستثناء يعود حنيفة: إنما أبو المام أيض

مسسردود بالتوبسسة, ويبقسسى الفسسسق فقسسط, فيرتفسسع الخيسسرة الجملة إلى
ًا, وممن الشهادة وإبراهيسسم شسسريح القاضسسي السلف من إليه ذهب أبد
جسسابر. بسن زيسد بسسن الرحمسسن وعبسد ومكحسول جبير بن وسعيد النخعي

على يعترف أن إلِ تاب وإن شهادته تقبل والضحاك: لِ الشعبي وقال
أعلسسم. شسسهادته, واللسسه تقبسسل البهتسسان, فحينئسسذ قسسال قسسد أنسسه نفسسسه

ِذيَن ّل َوا ُقْموَن **  ُقْهْم َيْر َواَج َلْم َأْز ُقْكْن َو ُقْهْم َي ُقْء ّل َدآ َه ّ ُقْش ُقْهْم ِإلِ ُقْس ُقْف ُقْة َأن َد َها َفَشسس
ِهْم ِد ُقْع َأَح َب َداٍت َأْر َها ِه َش ّل ُقْه ِبال ّن ِقيَن َلِمَن ِإ ِد ُقْة الّصسسا ْلَخاِمَسسس َوا َنسسَة َأّن *   ْع َل

ِه ّل ِه ال ْي َل ِبيَن ِمَن َكاَن ِإن َع ِذ َكا ْل ْا ا ُقْؤ ْدَر َي َو َها *   ْن َذاَب َع َع ْل َد َأن ا َه َع َتْشسس َبسس َأْر

َداٍت َها ِه َش ّل ُقْه ِبال ّن ِبيَن َلِمَن ِإ ِذ َكا ْل ْلَخاِمَسَة ا َوا ِه َغَضَب َأّن *   ّل َهسسآَ ال ْي َل ِإن َع
ِقيَن ِمَن َكاَن ِد َ الّصا ْولِ َل َو ُقْل *   ِه َفْض ّل ُقْكْم ال ْي َل ُقْه َع ُقْت َأّن َوَرْحَم ّلَه َو ّواٌب ال َتسس

ِكيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسٌم  َح
أحدهم قذف إذا مخرج وزيادة للزواج فرج فيها الكريمة الَِية هذه   

وهو وجل عز الله أمر كما يلعنها أن البينة إقامة عليه زوجته, وتعسر
الحسساكم بسسه, فيحلفسسه رماهسسا بمسسا عليها فيدعي المام إلى يحضرها أن

أي الصسسادقين لمسسن إنسسه شسسهداء أربعسسة مقابلة في بالله شهادات أربع
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مسسن كسسان إن عليسسه اللسسه لعنسسة أن {والخامسسسة الزنا من به رماها فيما

الشسسافعي عنسسد اللعسسان هذا بنفس منه ذلك, بانت قال الكاذبين} فإذا
ًا, ويعطيهامهرهسسا عليسسه العلمسساء, وحرمسست مسسن كسسثيرة وطائأفسسة أبسسد
أربسسع فتشهد تلعن أن إلِ عنهاالعذاب يدرأ الزنا,ولِ حد عليها ويتوجب
أن {والخامسسسة بسسه رماهسسا فيمسسا الكسساذبين, أي لمن إنه بالله شهادات

عنهسسا {ويسسدرأ قسسال الصسسادقين} ولهسسذا مسسن كسسان إن عليها الله غضب
* الكاذبين لمن إنه بالله شهادات أربع تشهد {أن الحد العذاب} يعني

الصسسادقين} فخصسسها مسسن كسسان إن عليهسسا اللسسه غضسسب أن والخامسسسة
ورميهسسا أهلسسه فضسسيحة يتجشسسم لِ الرجسسل أن الغالب أن بالغضب, كما

بسسه, ولهسسذا رماهسسا فيمسسا صدقه تعلم معذور, وهي صادق وهو إلِ بالزنا
هسسو عليسسه عليها, والمغضسسوب الله غضب أن حقها في الخامسة كانت

عنسسسسسسسسسه. يحيسسسسسسسسسد ثسسسسسسسسسم الحسسسسسسسسسق يعلسسسسسسسسسم السسسسسسسسسذي
الفسسرج مسسن لهسسم شسسرع فيما بهم ولطفه بخلقه رأفته تعالى ذكر ثم  

تعسسالى: {ولسسولِ الضسسيق, فقسسال مسسن بهسسم يكون ما شدة من والمخرج
مسسن كسسثير عليكسسم ولشسسق لحرجتسسم ورحمتسسه} أي عليكسسم اللسسه فضسسل

الحلسسف بعسسد ذلسسك كان عباده, وإن على تواب} أي الله {وأن أموركم
عنسسه, ينهسسى وفيمسسا بسسه ويأمر يشرعه {حكيم} فيما المغلظة واليمان

نزولهسسا سسسبب وذكسسر الَِيسسة بهسسذه العمل بمقتضى الحاديث وردت وقد
الصسسسسسسسسسسسحابة. مسسسسسسسسسسسن فيسسسسسسسسسسسه نزلسسسسسسسسسسست وفيمسسسسسسسسسسسن

عكرمسسة عن منصور بن عباد يزيد, أخبرنا أحمد: حدثنا المام فقال  
يأتوا لم ثم المحصنات يرمون {والذين نزلت قال: لما عباس ابن عن

ًا} قال شهادة لهم تقبلوا ولِ جلدة ثمانين فاجلدوهم شهداء بأربعة أبد
يسسا أنزلسست عنسسه: أهكسسذا اللسسه رضسسي النصسسار سسسيد وهو عبادة بن سعد

معشسسر «يسسا وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسول فقال ؟ الله رسول
تلمه لِ الله رسول ؟» فقالوا: يا سيدكم يقول ما تسمعون ألِ النصار

ًا, وما إلِ قط امرأة تزوج ما غيور, والله رجل فإنه لسسه امرأة طلق بكر
يا سعد: والله غيرته. فقال شدة من يتزوجها أن منا رجل فاجترأ قط

أنسسي تعجبسست قسسد الله, ولكني من وأنها حق أنها لعلم إني الله رسول
ًا وجدت لو حتى أحركه ولِ أهيجه أن لي يكن لم رجل تفخذها قد لكاع

قسسال: فمسسا س حاجته يقضي حتى بهم آتي لِ الله شهداء, فو بأربعة آتي
ًا إلِ لبثوا تيسسب السسذين الثلثسسة أحسسد وهسسو أمية بن هلل جاء حتى س يسير

بعينيسسه رجلً, فسسرأى أهلسسه عنسسد عشسساء, فوجسسد أرضه من عليهم, فجاء
اللسسه صلى الله رسول على أصبح, فغدا حتى يهيجه فلم بأذنيه وسمع

فوجسسدت عشاء أهلي على جئت إني الله رسول فقال: يا وسلم عليه
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صسسلى اللسسه رسسسول بأذني, فكسسره وسمعت بعيني رجلً, فرأيت عندها

النصسسار عليسسه عليسسه, واجتمعسست واشسستد بسسه جسساء مسسا وسسسلم عليه الله
اللسسه رسسسول الَِن, يضسسرب عبسسادة بسسن سسعد قال بما ابتلينا وقالوا: قد

الناس, فقسسال في شهادته ويبطل أمية بن هلل وسلم عليه الله صلى
ًا. وقسسال منها لي الله يجعل أن لرجو إني هلل: والله يسسا هلل مخرجسس

إنسسي يعلسسم به, والله جئت مما عليك اشتد ما أرى قد فإني الله رسول
يسسأمر أن يريسسد وسسسلم عليسسه الله صلى الله رسول إن الله لصادق. فو

السوحي, وكسان وسلم عليه الله صلى رسوله على الله أنزل إذ بضربه
عنسسه فأمسكوا وجهه, يعني تربد في ذلك عرفوا الوحي عليه أنزل إذا

لهسسم يكن ولم أزواجهم يرمون {والذين الوحي, فنزلت من فرغ حتى
بالله} الَِية, فسسسري شهادات أربع فشهادةأحدهم أنفسهم إلِ شهداء

جعسسل فقد هلل يا «أبشر فقال وسلم عليه الله صلى الله رسول عن
ًا لك الله ًا» فقال فرج عسسز ربسسي من ذلك أرجو كنت هلل: قد ومخرج

إليهسسا» «أرسسسلوا وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول وجسسل, فقسسال
وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول فجسساءت, فتلهسسا إليها فأرسلوا

السسدنيا, عسسذاب مسسن أشد الَِخرة عذاب أن وأخبرهما عليهما, فذكرهما
عليهسسا, فقسسالت: كسسذب, صسسدقت لقسسد الله رسول يا هلل: والله فقال
لهلل: بينهما» فقيسسل «لِعنوا وسلم عليه الله صلى الله رسول فقال

كسسانت الصسسادقين, فلمسسا لمسسن إنسسه بسسالله شسسهادات أربسسع اشهد, فشهد
عذاب من أهون الدنيا عذاب الله, فإن اتق هلل له: يا قيل الخامسة

لِ العذاب, فقسسال: واللسسه عليك توجب التي الموجبة هذه الَِخرة, وإن
لعنسسة أن الخامسة في عليها, فشهد يجلدني لم كما عليها الله يعذبني

شهادات أربع للمرأة: اشهدي قيل الكاذبين, ثم من كان إن عليه الله
اللسسه, فسسإن الخامسسسة: اتقسسي عنسسد لهسسا الكسساذبين, وقيسسل لمن إنه بالله

تسسوجب السستي الموجبسسة هذه الَِخرة, وإن عذاب من أهون الدنيا عذاب
لِ قسسالت: واللسسه بسسالِعتراف, ثسسم وهمسست ساعة فتلكأت العذاب عليك
من كان إن عليها الله غضب أن الخامسة في قومي, فشهدت أفضح

بينهمسسا, وقضسسى وسسسلم عليسسه الله صلى الله رسول الصادقين, ففرق
ولسسدها رمسسى أو رماهسسا ولدها, ومسسن يرمى لب, ولِ ولدها يدعى لِ أن

أن أجسسل مسسن لهسسا قسسوت ولِ عليسسه لهسسا بيسست لِ أن الحد, وقضسسى فعليه
أصسسيهب بسسه جسساءت «إن عنها, وقسسال متوفى ولِ طلق غير من يفترقا
ًا أورق به جاءت لهلل, وإن الساقين, فهو حمش أريشح ًا جعد جماليسس
ه» فجساءت رميت الذي الليتين, فهو سابغ الساقين خدلج ه ب أورق ب
ًا ًا جعد صسسلى اللسسه رسسسول الليتين, فقسسال سابغ الساقين خدلج جمالي
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عكرمسسة: شسسأن» قسسال ولهسسا لسسي لكسسان اليمسسان «لولِ وسلم عليه الله

ًا ذلك بعد فكان لب. يسسدعى ولِ لمسسه يسسدعى مصسسر, وكسسان علسسى أمير
نحسسوه بسه هسسارون بسسن يزيسسد عسسن علسسي بسسن الحسن عن داود أبو ورواه

ًا. مختصسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسر
كسسثيرة, وجوه من وغيرها الصحاح في كثيرة شواهد الحديث ولهذا  

عسدي أبسي ابسن بشار, حسدثنا بن محمد البخاري: حدثني قال ما فمنها
أمية بن هلل أن عباس ابن عن عكرمة حسان, حدثني بن هشام عن

سسسحماء, بسسن بشسسريك وسسسلم عليسسه الله صلى النبي عند امرأته قذف
ظهرك» فقال: يا في أوحد «البينة وسلم عليه الله صلى النبي فقال

ً امرأتسسه على أحدنا رأى إذا  الله رسول ؟ البينسسة يلتمسسس ينطلسسق رجل
ظهسسرك» في حد وإلِ «البينة يقول وسلم عليه الله صلى النبي فجعل
يسسبرىء مسسا اللسسه ولينزلسسن لصسسادق إني بالحق بعثك هلل: والذي فقال

س أزواجهم يرمون {والذين عليه وأنزل جبريل الحد, فنزل من ظهري
اللسسه صسسلى النسسبي الصسسادقين} فانصسسرف من كان إن س بلغ حتى فقرأ
عليسسه الله صلى والنبي فشهد هلل إليهما, فجاء وسلم, فأرسل عليه

؟» ثم تائأب منكما كاذب, فهل أحدكما أن يعلم الله «إن يقول وسلم
موجبسسة, وقالوا: إنهسسا وقفوها الخامسة في كان فشهدت, فلما قامت

قسسالت: لِ ترجسسع, ثسسم أنها ظننا حتى ونكصت عباس: فتلكأت ابن قال
وسسسلم عليسسه الله صلى النبي فمضت, فقال اليوم سائأر قومي أفضح

السسساقين, خدلج الليتين سابغ العينين أكحل به جاءت فان «أبصروها
اللسه صسلى  النسبي كذلك, فقسال به سحماء» فجاءت ابن لشريك فهو
شسسأن» انفسسرد لها و لي لكان الله كتاب من مضى ما وسلم«لولِ عليه

و عبساس ابسسن عسسن وجسه غير من رواه الوجه, وقد هذا من البخاري به
غيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسره.

بسسن يونس الزيادي, حدثنا منصور بن أحد حاتم: حدثنا أبي ابن وقال 
عسسن كليسسب ابسسن يعني عاصم عمر, حدثنا ابن هو و صالح محمد, حدثنا
اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول السسى رجسسل قال: جاء عباس ابن أبيه, حدثني

اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول ذلسسك برجل, فكره امرأته فرمى وسلم عليه
يرمسسون {والسسذين تعسسالى الله أنزل حتى يردده يزل , فلم وسلم عليه

الَِيسستين, فأرسسسل مسسن فرغ حتى شهداء} فقرأ لهم يكن ولم أزواجهم
الرجسل فيكمسا» فسدعا أنزل قد تعالى الله فقال: «إن فدعاهما إليهما
بسسه أمسسر الصادقين, ثسسم لمن إنه بالله شهادات أربع عليه, فشهد فقرأ

لعنسسة مسسن عليسسه أهون شيء «كل له فوعظه, فقال فيه على فأمسك
الكسساذبين» ثسسم مسسن كسسان إن عليسسه اللسسه «لعنسسة فقال أرسله الله» ثم
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الكسساذبين, ثسسم مسسن إنه بالله شهادات أربع عليها, فشهدت فقرأ دعاها

مسسن أهسسون شسسيء كسسل وقال: «ويحك فوعظها فيها على فأمسك أمر
مسسن كسسان إن عليهسسا اللسسه فقسسالت: غضسسب أرسسسلها اللسسه» ثسسم غضسسب

واللسسه «أمسسا وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول الصسسادقين. فقسسال
ًا رأيت فما فصل» قال: فولدت قضاء بينكما لقضين بالمدينسسة مولسسود

جسساءت كسسذا, وإن فهو وكذا لكذا به جاءت «إن منه, فقال غاشيًة أكثر
بسسه. قسسذفت السسذي يشسسبه بسسه كسسذا» فجسساءت فهسسو وكسسذا لكسسذا بسسه
أبسسي بن الملك عبد سعيد, حدثنا بن يحيى أحمد: حدثنا المام وقال  

المتلعنيسسن عسسن قسسال: سسسئلت جسسبير بسسن سعيد قال: سمعت سليمان
مسسن أقسسول, فقمسست مسسا دريت الزبير, فما ابن إمارة في بينهما أيفرق
الرحمسسن, المتلعنسسان عبسسد أبسسا فقلسست: يسسا عمسسر ابن منزل إلى مكاني
بن فلن ذلك عن سأل من أول إن الله سبحان: فقال ؟ بينهما أيفرق

فاحشسسة علسسى امرأتسسه يسسرى الرجسسل أرأيت الله رسول فلن, فقال: يا
فسسسكت ذلسسك مثل على سكت سكت وإن عظيم بأمر تكلم تكلم فإن
ابتليسست قسسد عنه سألتك فقال: الذي أتاه ذلك بعد كان يجبه, فلما فلم

يرمسسون {والسسذين النسسور سسسورة فسسي الَِيات هذه تعالى الله به, فأنزل
الصسسادقين} مسسن كسسان إن عليهسسا اللسسه غضب {أّن بلغ أزواجهم} حتى

عذاب من أهون الدنيا عذاب أن وذكره, وأخبره فوعظه بالرجل فبدأ
فوعظهسسا بسسالمرأة ثنى كذبتك, ثم ما بالحق بعثك فقال: والذي الَِخرة

الَِخسسرة. فقسسالت عسسذاب مسسن أهسسون الدنيا عذاب أن وذكرها, وأخبرها
أربع بالرجل, فشهد لكاذب, قال: فبدأ إنه بالحق بعثك المرأة: والذي

إن عليسسه اللسسه لعنسسة أن الصسسادقين, والخامسسسة لمن إنه بالله شهادات
إنسسه بسسالله شسسهادات أربسسع بالمرأة, فشهدت ثنى الكاذبين, ثم من كان
الصسسادقين, من كان إن عليها الله غضب أن الكاذبين, والخامسة لمن

بسسن الملسسك عبد حديث من التفسير في النسائأي بينهما, رواه فرق ثم
جسسبير بسسن سسسعيد حديث من الصحيحين في به, وأخرجاه سليمان أبي

عبسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساس. ابسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسن عسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسن
عسن عوانسة أبسو حمساد, حسدثنا بسن يحيسى أحمد: حسدثنا المام وقال  

ًا قال: كنا الله عبد عن علقمة عن إبراهيم عن العمش عشسسية جلوس
مسسع رأى إذا النصسسار: أحسسدنا مسسن رجسسل المسسسجد, فقسسال فسسي الجمعة
ً امرأته سسسكت سكت جلدتموه, وإن تكلم قتلتموه, وإن قتله إن رجل

ًا أصبحت لئن غيظ, والله على اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول لسألن صالح
مسسع رأى إذا أحسسدنا إن الله رسول وسلم, قال: فسأله, فقال: يا عليه

ً امرأته سسسكت سسسكت جلسسدتموه, وإن تكلسسم قتلتموه, وإن فقتل رجل
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الرجسسل ذلسسك اللعان, فكسسان آية احكم, قال: فأنزلت غيظ, اللهم على
عسسن طسسرق مسسن مسسسلم, فسسرواه بسسإخراجه بسسه. انفسسرد ابتلسسي مسسن أول

بسسسسسسسسسسه. العمسسسسسسسسسسش مهسسسسسسسسسسران بسسسسسسسسسسن سسسسسسسسسسسليمان
ًا: حدثنا المام وقال   سسسعد, بسسن إبراهيسسم كامل, حسسدثنا أبو أحمدأيض

بسن عاصسم إلسى عويمر قال: جاء سعد بن سهل عن شهاب ابن حدثنا
ً أرأيسست وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى الله رسول له: سل فقال عدي رجل
ً وجد عاصسسم فسسسأل ؟ يصسسنع كيسسف به, أم أيقتل فقتله امرأته مع رجل

عليسسه اللسسه صسسلى الله رسول فعاب وسلم عليه الله صلى الله رسول
قسسال: مسسا ؟ صسسنعت فقسسال: مسسا عسسويمر المسائأل, قسسال: فلقيسسه وسلم
ه صلى الله رسول بخير, سألت تأتني لم إنك صنعت وسسلم عليسه الل
عليه الله صلى الله رسول لَِتين عويمر: والله المسائأل, فقال فعاب
بهمسا قسسال: فسسدعا فيهمسسا عليسه أنزل قد فوجده فلسألنه. فأتاه وسلم
كسسذبت لقسسد الله رسول يا بها انطلقت عويمر: لئن بينهما. قال فلعن

وسسسلم عليه الله صلى الله رسول يأمره أن قبل عليها. قال: ففارقها
وسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسه رسسسول المتلعنين, وقال سنة فصارت

الليستين, فل العينيسن, عظيسم أدعسج أسسحم بسه جاءت فإن «أبصروها
ًا» إلِ أراه وحرة, فل كأنه أحيمر به جاءت صدق, وإن قد إلِ أراه كاذبسس

وبقيسسة الصسسحيحين فسسي المكسسروه. أخرجسساه النعسست علسسى بسسه فجسساءت
بسسسسسه. الزهسسسسسري عسسسسسن طسسسسسرق مسسسسسن الترمسسسسسذي إلِ الجماعسسسسسة

ًا البخاري ورواه ليمان به,فقسال: حسدثنا الزهري عن طرق من أيض س
أن سسسعد بسسن سسسهل عسسن الزهسسري عسسن فليح الربيع, حدثنا أبو داود بن

ً أرأيت الله رسول يا فقال وسلم عليه الله صلى الله رسول اتى رجل
ً ً امرأته مع رأى رجل الله فأنزل يفعل؟ كيف فتقتلونه, أم أيقتله رجل

اللسسه رسسسول لسسه التلعسسن, فقسسال مسسن القرآن في ذكر ما فيهما تعالى
امرأتك» قال: فتلعنسسا, في و فيك قضى : «قد وسلم عليه الله صلى

سنة فكانت ففارقها وسلم عليه الله صلى الله رسول عند شاهد وأنا
ً المتلعنيسسن, وكسسانت بيسسن يفرق أن ابنهسسا حملهسسا, وكسسان فسسأنكر حسسامل

فسسرض ما منه وترث يرثها أن الميراث في السنة جرت ثم اليها يدعى
لهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا. اللسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه

النضر الضيف, حدثنا بن إسحاق البزار: حدثنا أبوبكر الحافظ وقال  
عسسن بسستيع بن زيد عن أبيه عن إسحاق أبي بن يونس شميل, حدثنا بن

وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسول قال: قال عنه الله رضي حذيفة
ً رومسسان أم مع رأيت «لو بكر لبي ً كنسست مسسا رجل ؟» قسسال: بسسه فسساعل
ً والله كنت ًا, قال به فاعل واللسسه ؟» قسسال: كنسست عمسسر يسسا «فأنت شر
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{والذين خبيث. قال: فنزلت فإنه العجز الله أقول: لعن فاعلً, كنت

نعلسسم قسسال: لِ أنفسسسهم} ثسسم إلِ شهداء لهم يكن ولم أزواجهم يرمون
ًا مسسن رواه إسحاق, ثسسم بن يونس عن شميل بن النضر إلِ أسنده أحد

مرسسسلً, فسسالله بسستيع بسن زيسد عسن إسسحاق أبي ابن عن الثوري حديث
أعلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم.

الجرمي, حدثنا مسلم أبي بن مسلم يعلى: حدثنا أبو الحافظ وقال  
رضي مالك بن أنس عن سيرين ابن عن هشام عن الحسين بن مخلد
قذفه سحماء بن شريك أن السلم في كان لعان قال: لول عنه الله

وسسسلم عليسسه الله صلى الله رسول إلى بامرأته, فرفعه أمية بن هلل
فسسي فحسسد شهود, وإلِ «أربعة وسلم عليه الله صلى الله رسول فقال

اللسسه لصادق, ولينزلن إني يعلم الله إن الله رسول ظهرك» فقال: يا
{والسسذين اللعسسان آيسسة الله الجلد, فأنزل من ظهري به يبرىء ما عليك

لى النسبي الَِية, قال: فدعاه آخر أزواجهم} إلى يرمون ه ص عليسه الل
مسسن بسسه رميتهسسا فيمسسا الصسسادقين لمسسن إنسسك بسسالله «اشهد فقال وسلم

«ولعنسسة الخامسسسة فسسي لسسه قسسال شهادات, ثم أربع بذلك الزنا» فشهد
الزنا» ففعسسل, ثسسم من به رميتها فيما الكاذبين من كنت إن عليك الله

بسسالله فاشهدي «قومي فقال وسلم عليه الله صلى الله رسول دعاها
أربسسع بسسذلك الزنسسا» فشسسهدت مسسن بسسه رمسساك فيمسسا الكسساذبين لمسسن إنه

مسسن كسسان إن عليسسك اللسسه وغضسسب الخامسسسة في لها قال شهادات, ثم
أو الرابعسسة كسسانت الزنسسا» قسسال: فلمسسا مسسن بسسه رمسساك فيمسسا الصسسادقين

أفضسسح قالت: لِ ستعترف, ثم أنها ظنوا حتى سكتة الخامسة, سكتت
اللسسه صلى الله رسول القول, ففرق على اليوم, فمضت سائأر قومي
ًا بسسه جسساءت فسسإن «انظسسروا بينهمسسا, وقسسال وسسسلم عليسسه حمسسش جعسسد

قصسسير سسسبطا أبيض به جاءت سحماء, وإن بن لشريك الساقين, فهو
ًا به أمية» فجاءت بن لهلل العينين, فهو الساقين, فقسسال حمش جعد

اللسسه كتسساب مسسن فيهما نزل ما «لولِ وسلم عليه الله صلى الله رسول
شسسسسسسسسسسسسسسسسأن». ولهسسسسسسسسسسسسسسسسا لسسسسسسسسسسسسسسسسي لكسسسسسسسسسسسسسسسسان

ِإّن ِذيَن **  ّل ُقْءوا ا ْفِك َجآَ ِل َبٌة ِبا ُقْكْم ُقْعْص ْن َ ّم ُقْه لِ ُقْبو ًا َتْحَس ُقْكسسْم َشسسّر َو َبسسْل ّل ُقْهسس
ْيٌر ُقْكْم َخ ُقْكّل ّل ٍء ِل ِرى ُقْهْم اْم ْن َتَسَب ّما ّم ْك ِم ِمسسَن ا ْثسس ِل ِذي ا ّلسس ّلَى َوا َو ُقْه َتسس ْبسسَر ِك

ُقْهسسسسسسسسسسسسسسسسْم ْن ُقْه ِم َذاٌب َلسسسسسسسسسسسسسسسس ِظيسسسسسسسسسسسسسسسسٌم َعسسسسسسسسسسسسسسسس  َع
الله رضي المؤمنين أم عائأشة شأن في نزلت كلها آيات العشر هذه  

مسسن قسسالوه بمسسا المنسسافقين مسسن والبهتسسان الفسسك أهل رماها حين عنها
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اللسسه صسسلوات ولنبيه لها وجل عز الله غار التي والفرية البحت الكذب

اللسسه رسسسول لعسسرض صسسيانة براءتهسسا تعسسالى الله عليه, فأنزل وسلمه
عصسسبة بالفسسك جسساءوا السسذين تعالى: {إن فقال وسلم عليه الله صلى

جماعة, فكسسان بل اثنان ولِ واحد هو ما يعني منكم جماعة منكم} أي
المنسسافقين, رأس سسسلول ابسسن أبي بن الله عبد اللعنة هذه في المقدم

بعسسض أذهسسان فسسي ذلسسك دخسسل ويستوشسسيه, حسستى يجمعسسه كسسان فسسإنه
ًا كذلك المر منهم, وبقي آخرون به, وجوزه فتكلموا المسلمين قريبسس

الصسسحيحة. الحسساديث فسسي ذلسسك القسسرآن, وسسسياق نزل حتى شهر من
قسسال: الزهري عن الرزاق, حدثنامعمر عبد أحمد: حدثنا المام قال  

وعبيد وقاص بن وعلقمة الزبير بن وعروة المسيب بن سعيد أخبرني
النسسبي زوج عائأشسسة حسسديث عسسن مسسسعود بن عتبة بن الله عبد بن الله

اللسسه قسسالوا, فبرأهسسا مسسا الفك أهل لها قال حين وسلم عليه الله صلى
أوعسسى كسسان حسسديثها, وبعضسسهم مسسن بطائأفسسة حسسدثني قد تعالى, وكلهم

ٍد كل عن وعيت اقتصاصا, وقد لها وأثبت بعض من لحديثها منهسسم واح
ًا, ذكسسروا يصدق حديثهم وبعض عائأشة عن حدثني الذي الحديث بعضسس

قسسالت: وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى النبي زوج عنها الله رضي عائأشة أن
أقسسرع لسسسفر يخسسرج أن أراد إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول كان
عليسسه الله صلى الله رسول بها سهمها, خرج خرج نسائأه, فأيتهن بين

ة معه, قالت وسلم ه رضسي عائأش غسزوة فسي بيننسا عنهسا: فسأقرع الل
عليسسه اللسسه صسسلى الله رسول مع سهمي, وخرجت فيها غزاها, فخرج

فيسسه, وأنسسزل هودجي في أحمل الحجاب, فأنا أنزل بعدما وذلك وسلم
غسسزوة مسسن وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى الله رسول فرغ إذا حتى مسيرنا

بالرحيسسل آذن حين فقمت بالرحيل ليلة المدينة, آذن من ودنونا وقفل
رحلسي إلسى أقبلست شأني قضيت الجيش, فلما جاوزت حتى فمشيت
انقطسسع, فرجعسست قسسد ظفسسار جسسزع من لي عقد صدري, فإذا فلمست

كسسانوا السسذين الرهسسط وأقبسسل ابتغسساؤه عقسسدي, فحبسسسني فالتمسسست
أركسسب, كنسست السسذي بعيسسري على فرحلوه هودجي فاحتملوا يرحلونني

يثقلسسّن لسسم خفافسسا ذاك إذ النسسساء فيه, قالت: وكان أني يحسبون وهم
القوم يستنكر الطعام, فلم من العلقة يأكلن اللحم, إنما يغشهن ولم
السسسن, فبعثسسوا حديثسسة جارية وحملوه, وكنت رفعوه حين الهودج خفة

منسسازلهم الجيش, فجئت استمر بعدما عقدي ووجدت وساروا الجمل
أن فيه, وظننسست كنت الذي منزلي مجيب, فتيممت ولِ داع بها وليس
غلبتنسسي منزلسسي في جالسة أنا إلي, فبينا فيرجعون سيفقدونني القوم
قسسد السسذكواني ثسسم السسسلمي المعطسسل بن صفوان فنمت, وكان عيناي
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إنسسسان سواد فرأى منزلي عند فأصبح الجيش, فأدلج وراء من عرس

الحجسساب, قبسسل يرانسسي كسسان رآنسسي, وقسسد حيسسن فعرفنسسي نائأم, فأتسساني
بجلبابي, واللسسه وجهي عرفني, فخمرت حين باسترجاعه فاستيقظت

أنسساخ حسستى اسسسترجاعه غيسسر كلمسسة منسسه سسسمعت ولِ كلمسسة كلمنسسي مسسا
حسستى الراحلسسة بسسي يقسسود فركبتها, فانطلق يدها على راحلته, فوطىء

هلسسك مسسن الظهيسسرة, فهلسسك نحر في موغرين نزلوا بعدما الجيش أتينا
سلول, فقدمنا ابن أبي بن الله عبد كبره تولى الذي شأني, وكان في

ًا قدمناها حين فاشتكيت المدينة أهسسل قول في يفيضون والناس شهر
أرى لِ أنسسي وجعسسي فسسي يريبني ذلك, وهو من بشيء أشعر الفك, ولِ

حيسسن منسسه أرى السسذي اللطسسف وسسسلم عليسسه الله صلى الله رسول من
يقول ثم فيسلم وسلم عليه الله صلى الله رسول يدخل أشتكي, إنما

خرجسست حسستى بالشسسر أشسسعر ولِ يريبنسسي السسذي ؟» فسسذلك تيكم «كيف
ولِ متبرزنسسا وهسسو المناصع قبل مسطح أم معي نقهت, وخرجت بعدما
ً إلِ نخرج ًا الكنسسف نتخسسذ أن قبسسل ليل, وذلسك إلى ليل بيوتنسسا مسسن قريبسس
أن بسسالكنف نتسسأذى وكنسسا البرية في التنزه في الول العرب أمر وأمرنا
بسسن رهسسم أبسسي بنسست وهي مسطح وأم أنا بيوتنا, فانطلقت في نتخذها

بكسسر أبسسي خالسسة عسسامر بسسن صسسخر ابنسسة مناف, وأمهسسا عبد بن المطلب
أنسسا المطلسسب, فسسأقبلت بسسن عبسساد بسسن أثاثة بن مسطح الصديق, وابنها

أم شأننا, فعسسثرت من فرغنا حين بيتي قبل مسطح رهم)أم أبي وابنة
قلسست لهسسا: بئسسسما مسطح, فقلت مرطها, فقالت: تعس في مسطح
ً تسبين ًا شهد رجل ؟ قسسال مسسا تسسسمعي ألسسم هنتسساه فقسسالت: أي ؟ بسسدر

ًا الفك, فسسازددت أهل بقول فأخبرتني قالت ؟ قال قلت: وماذا مرضسس
اللسسه صسسلى اللسسه رسول علّي دخل بيتي إلى رجعت مرضي, فلما إلى

أن لسسي لسسه: أتسسأذن ؟» فقلسست تيكم «كيف قال فسلم, ثم وسلم عليه
قبلهمسسا, فسسأذن مسسن الخسسبر أتيقن أن أريد حينئذ قالت: وأنا ؟ أبوي آتي
لمسسي: يسسا فقلسست أبسسوي وسلم, فجئت عليه الله صلى الله رسول لي

اللسسه عليسسك, فسسو هسسوني بنيسسة فقسسالت: أي ؟ به الناس يتحدث ما أمتاه
أكسسثرن إلِ ضسسرائأر ولهسسا يحبهسسا رجل عند وضيئة قط امرأة كانت لقلما

تلسسك بها, فبكيسست الناس تحدث أوقد الله سبحان عليها. قالت: فقلت
أبكي, أصبحت بنوم, ثم أكتحل ولِ دمع لي يرقأ لِ أصبحت حتى الليلة

طسسالب أبسسي بسسن علسسي وسسسلم عليه الله صلى الله رسول قالت: فدعا
أهلسسه, فسسراق فسسي ويستشسسيرهما الوحي استلبث حين زيد بن وأسامة

عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول على فأشار زيد بن أسامة قالت: فأما
مسسن لهسسم نفسسسه فسسي يعلسسم وبالسسذي أهله براءة من يعلم بالذي وسلم

235



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
ه رسول أسامة: يا الود, فقال ك هسم الل ًا. وأمسا إلِ نعلسم ولِ أهل خيسر

والنسسساء عليك الله يضيق لم الله رسول فقال: يا طالب أبي بن علي
رسسسول الخبر. قسسالت: فسسدعا تصدقك الجارية تسأل كثير, وإن سواها

مسن رأيست هسل بريسرة «أي فقسال بريسرة وسسلم عليسه الله صلى الله
إن بسسالحق بعثسسك بريرة: والذي له ؟» فقالت عائأشة من يريبك شيء
ًا منها رأيت السسسن, تنسسام حديثسسة جارية من أكثر عليها أغمصه قط أمر

اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول فتأكله. فقسسام الداجن فتأتي أهلها عجين عن
سسسلول, ابسسن أبسسي بسسن اللسسه عبسسد مسسن يومه, فاستعذر من وسلم عليه

المنسسبر علسسى وهسسو وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسول قالت: فقال
أهلسسي, فسسي أذاه بلغنسسي قد رجل من يعذرني من المسلمين «يامعشر

ًا, ولقد إلِ أهلي على علمت ما فوالله ً ذكروا خير عليه علمت ما رجل
ًا, وما إلِ معسساذ بسسن سسسعد معسسي» فقسسام إلِ أهلسسي علسسى يدخل كان خير

كسسان إن اللسسه رسول يا منه أعذرك فقال: أنا عنه الله رضي النصاري
أمرتنسسا الخسسزرج مسسن إخواننسسا مسسن كسسان عنقسسه, وإن ضسسربنا الوس من

وكسسان الخسسزرج سسسيد وهسسو عبادة بن سعد بأمرك, قالت: فقام ففعلنا
ً ًا, ولكن رجل لِ اللسه معاذ: لعمر بن لسعد فقال الحمية احتملته صالح
بسسن سسسعد عم ابن وهو حضير بن أسيد قتله, فقام على تقدر ولِ تقتله
منسسافق لنقتلنه, فإنك الله عبادة: كذبت(!) لعمر بن لسعد فقال معاذ

أن همسسوا حسستى والخزرج الحيان: الوس المنافقين, فتثاور عن تجادل
يزل المنبر, فلم على قائأٌم وسلم عليه الله صلى الله ورسول يقتتلوا
وسسسكت سسسكتوا حسستى يخفضسسهم وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى الله رسول
يرقسسأ لِ ذلسسك يسسومي وسلم, قالت: وبكيت عليه الله صلى الله رسول

كبسسدي, قسسال: فسسالق البكسساء أن يظنان بنوم, وأبواي أكتحل ولِ دمع لي
النصار, من امرأة علّي استأذنت أبكي وأنا عندي جالسان هما فبينما
علينسسا دخسسل إذ ذلسسك علسسى نحسسن معي, فبينسسا تبكي فجلست لها فأذنت
يجلس جلس, قالت: ولم ثم فسلم وسلم عليه الله صلى الله رسول
ًا لبث قيل, وقد ما قيل منذ عندي شيء, شأني في إليه يوحى لِ شهر

قسسال جلس, ثم حين وسلم عليه الله صلى الله رسول قالت: فتشهد
بريئسسة كنسست وكسسذا, فسسإن كسسذا عنسسك بلغنسسي قد فإنه عائأشة يا بعد «أما

إليسسه, توبي ثم الله فاستغفري بذنب ألممت كنت الله, وإن فسيبرئأك
عليسسه» قسسالت: فلمسسا اللسسه تسساب, تسساب ثسسم بذنٍب اعترف إذا العبد فإن

مسسا حتى دمعي مقالته, قلص وسلم عليه الله صلى الله رسول قضى
عليسسه الله صلى الله رسول عني لبي: أجب قطرة, فقلت منه أحس

عليسه اللسه صسلى اللسه لرسسسول أقسول مسا أدري ما والله وسلم, فقال
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وسسلم عليسه اللسه صسلى اللسه رسسول عنسسي أجيبي لمي فقلت وسلم

لم, عليسه اللسه صسلى الله لرسول أقول ما أدري ما فقالت: والله وس
ًا أحفسسظ لِ السسسن حديثسسة جاريسسة وأنا قالت: فقلت القسسرآن, مسسن كسسثير

فسسي اسسستقر حسستى الحسسديث بهسسذا سسسمعتم قسسد عرفت, أنكم لقد والله
بريئسسة أنسسي يعلم والله بريئة إني لكم قلت به, ولئن وصدقتم أنفسكم

بريئسسة أنسسي يعلسسم واللسسه بسسأمر اعسسترفت بسسذلك, ولئسسن تصسسدقونني لِ
ً ولكسم لي أجد ما والله لتصدقني, وإني يوسسسف أبسو قسال كمسا إلِ مثل

تحسسولت تصسسفون} قسسالت: ثسسم ما على المستعان والله جميل {فصبر
ٍذ والله فراشي, قالت: وأنا على فاضطجعت وأن بريئة أني أعلم حينئ

فسسي ينسسزل أن أظسسن كنسست مسسا واللسسه ببراءتي, ولكن مبرئأي تعالى الله
اللسسه يتكلسسم أن مسسن نفسسسي في أحقر كان يتلى, ولشأني وحي شأني

عليسسه اللسسه صسسلى الله رسول يرى أن أرجو كنت يتلى, ولكن بأمر فّي
رسسسول رام مسسا بهسسا. قسسالت: فسسوالله الله يبرئأني رؤيا النوم في وسلم

حسستى أحسسد البيت أهل من خرج ولِ مجلسه وسلم عليه الله صلى الله
ان مسا نسبيه, فأخسذه على تعالى الله أنزل عنسد البرحساء مسن يأخسذه ك

اليسسوم فسسي وهسسو العسسرق مسسن الجمان مثل منه ليتحدر إنه حتى الوحي
عسسن ُقْسسسّري عليسسه, قسسالت: فلمسسا أنسسزل السسذي القسسول ثقل من الشاتي
تكلسسم كلمسسة أول يضحك, فكان وهو وسلم عليه الله صلى الله رسول

بسسرأك» قسسالت: فقسسد وجسسل عسسز الله أما عائأشة يا «أبشري قال أن بها
إلِ أحمسسد ولِ إليسسه أقسسوم لِ إليه, فقلت: واللسسه أمي: قومي لي فقالت

السسذين {إن وجسسل عسسز الله براءتي, وأنزل أنزل الذي هو وجل عز الله
الَِيسسات هذه الله كلها, فأنزل آيات منكم} العشر عصبة بالفك جاءوا

علسسى ينفسسق وكسسان عنسسه اللسسه رضسسي بكسسر أبو قالت: فقال براءتي في
ًا عليه أنفق لِ وفقره: والله منه لقرابته أثاثة بن مسطح ًا شيئ بعسسد أبد

منكسسم الفضسسل أولسسو يأتسسل {ولِ تعسسالى اللسسه لعائأشة, فأنزل قال الذي
اللسسه يغفسسر أن تحبسسون ألِ سسس قسسوله إلى س القربي أولي يؤتوا أن والسعة

اللسسه يغفسسر أن لحب إني بكر: والله أبو رحيم} فقال غفور والله لكم
لِ عليسسه, وقسسال: واللسسه ينفسسق كان التي النفقة مسطح إلى لي, فرجع

ًا. منسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه أنزعهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا أبسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسد
زينسسب سسسأل وسلم عليه الله صلى الله رسول عائأشة: وكان قالت  

«يسسا أمسسري, فقسسال عسسن وسسسلم عليه الله صلى النبي زوج جحش بنت
سسسمعي أحمسسي اللسسه رسسسول ؟» فقالت: يا رأيت أو علمت ماذا زينب

ًا, قسسالت إلِ علمت ما وبصري, والله كسسانت السستي عائأشسسة: وهسسي خيسسر
تعسسالى اللسسه فعصسسمها وسلم عليه الله صلى النبي أزواج من تساميني
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فيمسسن لهسسا, فهلكسست تحسسارب جحش بنت حمنة أختها بالورع. وطفقت

الرهسسط, هسسؤلِء أمسسر مسسن إلينسسا انتهسسى مسسا شهاب: فهذا ابن هلك. قال
الزهسسري, وهكسسذا حسسديث مسسن صحيحيهما في ومسلم البخاري أخرجه

بسسن عباد بن يحيى قال: وحدثني الزهري, كذلك عن إسحاق ابن رواه
عبسسد عنها, وحسسدثني الله رضي عائأشة عن أبيه عن الزبير بن الله عبد
عمسسرة, عسسن النصسساري حسسزم بسسن عمرو بن محمد بن بكر أبي بن الله

أعلسسسسسسم. تقسسسسسسدم, واللسسسسسسه مسسسسسسا بنحسسسسسسو عائأشسسسسسسة عسسسسسسن
قال: أخبرني عروة بن هشام عن أسامة أبو وقال البخاري قال ثم  

ذكسسر السسذي شسسأني من ذكر قالت: لما عنها الله رضي عائأشة عن أبي
لى اللسه رسول به, قام علمت وما ه ص ًا, فسّي وسسلم عليسه الل خطيبس

أشسسيروا بعسسد قسسال: أمسسا أهله. ثم هو بما عليه وأثنى الله فحمد فتشهد
ًا, إلِ أهلسي علسى علمست مسا الله أهلي, وايم أبنوا أناس في علي خيسر
من عليه علمت ما والله بمن وأبنوهم سوء من أهلي على علمت وما

غاب إلِ سفر في غبت حاضر, ولِ وأنا إلِ قط بيتي يدخل ولِ قط سوء
لى اللسه رسسول فقال: يا النصاري معاذ بن سعد معي, فقام ه ص الل

الخسزرج مسن رجسل أعنساقهم, فقسام نضسرب أن لنسا أئأسذن وسلم عليه
أمسسا الرجسسل, فقسسال: كسسذبت ذلسسك رهط من ثابت بن حسان أم وكانت
اد أعنساقهم, حستى تضرب أن أحببت ما الوس من كانوا لو والله أن ك
كسسان علمسست, فلمسسا ومسسا المسسسجد في شر والخزرج الوس بين يكون
مسسسطح, فعسسثرت أم ومعسسي حسساجتي لبعسسض خرجت اليوم ذلك مساء

؟. فسكتت, ثسسم ابنك تسبين أم لها: أي مسطح, فقلت فقالت: تعس
ثم ؟ ابنك تسبين أم أي لها فقلت مسطح فقالت: تعس الثانية عثرت
أسسسبه ما فانتهرتها, فقالت: والله مسطح فقالت: تعس الثالثة عثرت

الحسديث, فقلست: لسي قالت: فبقرت ؟ شأني أي فيك, فقلت: في إلِ
خرجت الذي كأن بيتي إلى والله, فرجعت قالت: نعم ؟ هذا كان وقد

ً منه أجد لِ له ًا, ووعكت ولِ قليل اللسسه صسسلى اللسسه لرسول وقلت كثير
الدار الغلم, فدخلت معي أبي, فأرسل بيت إلى أرسلني وسلم عليه

أم يقسسرأ, فقسسالت السسبيت فوق بكر السفل, وأبا في رومان أم فوجدت
يبلسسغ لم هو الحديث, وإذا لها وذكرت بنية, فأخبرتها بك رومان: ماجاء

واللسسه فسسإنه الشسسأن عليسسك خففي مني, فقالت: يابنية بلغ ما مثل منها
حسسسدنها, إلِ ضسسرائأر لهسسا يحبهسسا رجسسل عند حسناء امرأة كانت ما لقل

اللسسه قالت: نعم. قلت: ورسول ؟ أبي به علم فيها, فقلت: وقد وقيل
عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه ورسسسول ؟. قالت: نعسسم وسلم عليه الله صلى

السسبيت فسسوق وهسسو صسسوتي بكسسر أبو وبكيت, فسمع وسلم, فاستعبرت
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شسأنها, من ذكر الذي قالت: بلغها ؟ شأنها لمي: ما فقال يقرأ, فنزل

إلِ سسس بنيسسة أي سسس عليسسك وقسسال: أقسسسمت عنه الله رضي عيناه ففاضت
عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول جسساء بيتك, فرجعت, ولقسسد إلى رجعت
ًا عليها علمت ما والله فقالت: لِ خادمتي عني فسأل بيتي وسلم عيبسس

عجينهسسا, أو خميرهسسا فتأكسسل الشسساة تسسدخل حسستى ترقسسد كسسانت أنهسسا إلِ
عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول فقال: اصسسدقي أصحابه بعض وانتهرها

علمست مسا اللسه, واللسه به. فقسسالت: سسسبحان لها أسقطوا حتى وسلم
الرجل ذلك المر الحمر, وبلغ الذهب تبر عن الصائأغ يعلم ما إلِ عليها
قسسط. أنسسثى كنسسف كشسسفت ما الله, والله له, فقال: سبحان قيل الذي

ًا عنها: فقتل الله رضي عائأشة قالت   قسسالت: اللهو سبيل في شهيد
اللسسه صسسلى اللسسه رسول علّي دخل حتى يزالِ فلم عندي أبواي وأصبح

يمينسسي عن أبواي اكتنفني وقد دخل العصر, ثم صلى وقد وسلم عليه
يسا بعسد قسال: «أمسا عليسه, ثسم وأثنسى تعسالى اللسه فحمد شمالي وعن

ًا قارفت كنت إن عائأشة اللسسه اللسسه, فسسإن إلسسى فتسسوبي ظلمت أو سوء
فهسسي النصسسار مسسن امسسرأة جسساءت عباده» قالت: وقد عن التوبة يقبل

ًا تسسذكر أن المسسرأة هسسذه مسسن تستحيي فقلت: ألِ بالباب جالسة ؟ شسسيئ
لسسه: فقلسست أبي إلى فالتفت وسلم عليه الله صلى الله رسول فوعظ

قسسالت: مسساذا فقلت: أجيبيه أمي إلى فالتفت ؟ أقول قال: فماذا أجبه
هسسو بمسسا عليسسه وأثنيسست اللسسه فحمسسدت تشسسهدت يجيباه لم فلما ؟ أقول

عسسز واللسسه أفعسسل لسسم إني لكم قلت  إن فوالله بعد قلت: أما أهله, ثم
بسسه تكلمتسسم عنسسدكم, لقسسد بنسسافعي ذاك مسسا لصسسادقة أنسسي يشسسهد وجسسل

لسسم أنسسي يعلسسم فعلسست, واللسسه قد إني لكم قلت قلوبكم, وإن وأشربته
ولكسسم لسسي أجد ما والله نفسها, وإنني على به باءت قد أفعل, لتقولن

قسسال حيسسن يوسسسف أبسسا إلِ عليه أقدر فلم يعقوب اسم مثلً, والتمست
علسسى اللسسه تصسسفون} وأنسسزل مسسا علسسى المستعان والله جميل {فصبر
وإنسسي عنسسه فرفسسع سسساعته, فسسسكتنا من وسلم عليه الله صلى رسوله
عائأشسسة يا «أبشري ويقول جبينه يمسح وهو وجهه في السرور لتبين

ًا كنسست مسسا أشد براءتك» قالت: وكنت الله أنزل فقد لسسي فقسسال غضسسب
أحمدكما, ولِ أحمده ولِ إليه أقوم لِ والله لِ إليه, فقلت أبواي: قومي

ولِ أنكرتمسوه فمسا سسمعتموه لقسد براءتي أنزل الذي الله أحمد ولكن
غيرتمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسوه.

بسسدينها الله عصمها فقد جحش بنت زينب تقول: أما عائأشة وكانت  
ًا, وأما إلِ تقل فلم هلسسك, فيمسسن فهلكسست جحسسش بنت حمنة أختها خير

اللسسه عبسسد المنافق وأما ثابت بن وحسان مسطح به يتكلم الذي وكان
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تولى الذي ويجمعه, وهو يستوشيه كان الذي سلول, وهو ابن أبي بن

ًا ينفسع لِ أن بكسر أبسو وحمنسة, قسالت: وحلسف هسو منهم كبره طح مس
ًا, فأنزل بنافعة أبسسا منكم} يعنسسي الفضل أولو يأتل {ولِ تعالى الله أبد

ًا والمساكين} يعني القربى أولي يؤتوا أن {والسعة بكر إلسى مسطح
بكسسر: أبسسو رحيم} فقال غفور والله لكم الله يغفر أن تحبون {ألِ قوله
يصسسنع. هكسسذا كسسان بما له لنا, وعاد تغفر أن لنحب إنا ربنا يا والله بلى

ًا السسوجه هذا من البخاري رواه أسسسامة أبسسي عسسن الجسسزم بصسسيغة معلقسس
تفسسسيره فسسي جريسسر ابن رواه الثقات. وقد الئأمة أحد أسامة بن حماد
ً به أسامة أبي عن وكيع بن سفيان عن نحسسوه. ورواه أو مثلسسه مطسسولِ

ببعضسسسه. أسسسسامة أبسسسي عسسسن الشسسسج سسسسعيد أبسسسي عسسسن حسسساتم ابسسسن
أبيه عن سلمة أبي بن عمرو هشيم, أخبرنا أحمد: حدثنا المام وقال  

جسساءني السماء من عذري نزل قالت: لما عنها الله رضي عائأشة عن
لِ اللسسه بسسذلك, فقلسست: نحمسسد فسسأخبرني وسسسلم عليسسه الله صلى النبي

بسسن محمسسد عسسن عسسدي أبسسي ابسسن أحمسسد: حسسدثني المام نحمدك. وقال
ًا عمرة عن بكر أبي بن الله عبد عن إسحاق قسسالت: عائأشسسة عسسن أيض

وتل ذلسسك فسسذكر وسلم عليه الله صلى الله رسول قام عذري نزل لما
أهسسل حسسدهم, وأخرجسسه فضربوا وامرأة برجلين أمر نزل القرآن, فلما

داود أبسسي عنسسد حسن, ووقع حديث الترمذي: هذا وقال الربعة السنن
جحش, فهذه بنت وحمنة أثاثة بن ومسطح ثابت بن حسان تسميتهم

المسسسانيد فسسي عنها الله رضي عائأشة المؤمنين أم عن متعددة طرق
وغيرهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا. والسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسنن والصسسسسسسسسسسسسسسسسسسسحاح

المسسام عنهسسا, فقسسال الله رضي رومان أم أمها حديث من روي وقد  
عسسن وائأسسل أبسسي عسسن حصسسين عاصسسم, أخبرنسسا بسسن علسسي أحمسسد: حسسدثنا

امرأة علينا دخلت إذ عائأشة عند أنا بينا رومان, قالت أم عن مسروق
؟ عائأشسسة: ولسسم وفعسسل, فقسسالت بابنهسسا اللسسه فقالت: فعل النصار من

قالت: كذا ؟ الحديث الحديث, قالت: وأي حدث فيمن كان قالت: إنه
قسسالت: ؟ وسلم عليه الله صلى الله رسول ذلك بلغ وكذا, قالت: وقد
عنهسسا الله رضي عائأشة قالت: نعم, فخرت ؟ بكر أبا نعم, قالت: وبلغ

ًا فسسدثرتها, بنسسافض, فقمسست حمسسى وعليهسسا إلِ أفاقت عليها, فما مغشي
؟» هسسذه شسسأن «فمسسا قسسال وسسسلم عليسسه الله صلى النبي قالت: فجاء

حسسديث فسسي «فلعلسه بنسسافض, قسسال حمى أخذتها الله رسول فقلت: يا
لئسسن قاعسسدة, فقسسالت: واللسسه عائأشسسة لسسه به» قالت: فاسسستوت تحدث
تعسسذروني, فمثلسسي لِ إليكسسم اعتسسذرت تصسسدقوني, ولئسسن لِ لكم حلفت

المسسستعان والله جميل قال: {فصبر حين وبنيه يعقوب كمثل ومثلكم
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وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسول تصفون} قالت: فخرج ما على

أبسسو ومعه وسلم عليه الله صلى الله رسول عذرها, فرجع الله وأنزل
عذرك» فقالت: أنزل قد تعالى الله «إن عائأشة فقال: يا بكر, فدخل

صلى الله لرسول هذا بكر: تقولين أبو لها بحمدك, فقال لِ الله بحمد
الحسسديث هذا حدث فيمن قالت: نعم. قالت: فكان ؟ وسلم عليه الله

أولسسو يأتل {ولِ الله يصله, فأنزل لِ أن فحلف بكر أبو يعوله كان رجل
فوصسسله. بكسسر: بلسسى أبسسو الَِية, فقسسال آخر والسعة} إلى منكم الفضل
حصسسسسسين. طريسسسسسق مسسسسسن مسسسسسسلم دون البخسسسسساري بسسسسسه تفسسسسسرد

وعسسن عوانسسة أبسسي عسسن إسماعيل بن موسى عن البخاري رواه وقد  
لفظ به: وفي حصين عن كلهما فضيل بن محمد عن سلم بن محمد

منهسسا, مسسسروق سسسماع في صريح رومان, وهذا أم حدثتني عوانة أبي
لمسا البغدادي, وذلك الخطيب منهم الحفاظ من جماعة ذلك أنكر وقد

قال وسلم عليه الله صلى النبي زمن في ماتت أنها التاريخ أهل ذكره
ويسوقه رومان أم فيقول: سئلت يرسله مسروق كان الخطيب: وقد

فظنسسه سسسألت أنهسسا السسرواي اعتقسسد بسسألف سسسئلت كتسسب بعضسسهم فلعل
كذا علته له تظهر ولم كذلك البخاري رواه الخطيب: وقد متصلً, قال

أعلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم. قسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسال, واللسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه
والبهسست بالكسسذب بالفسسك} أي جسساءوا السسذين تعسسالى: {إن فقسسوله  

ًا {لِتحسبوه منكم جماعة {عصبة} أي والِفتراء آل يسسا لكم} أي شر
فسسي صسسدق لسسسان والَِخسسرة السسدنيا في لكم} أي خير هو {بل بكر أبي

تعسسالى اللسسه باعتناء لهم شرف وإظهار الَِخرة في منازل ورفعة الدنيا
فسسي براءتهسسا اللسسه أنسسزل عنهسسا, حيسسث اللسسه رضي المؤمنين أم بعائأشة
خلفسسه} مسسن ولِ يسسديه بيسسن مسسن الباطل يأتيه لِ {الذي العظيم القرآن

فسسي وهي وعنها عنه الله رضي عباس ابن عليها دخل لما الَِية, ولهذا
اللسه صسلى اللسه رسسسول زوجسة فإنسك لها: أبشري الموت, قال سياق
ًا يتزوج ولم يحبك وسلم, وكان عليه مسسن براءتسسك غيسسرك, وأنسسزل بكر

السسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسماء.
الواسسسطي, عثمسسان بن محمد تفسيره: حدثني في جرير ابن وقال  

اللسسه عبسسد بسسن محمسسد عن عرفان بن المعلي عن عون بن جعفر حدثنا
فقسسالت عنهمسسا اللسسه رضسسي وزينسسب عائأشسسة قال: تفسساخرت جحش بن

نزل التي عائأشة: أنا السماء, وقالت من تزويجي نزل التي زينب: أنا
الراحلسسة, علسسى المعطل بن صفوان حملني حين الله كتاب في عذري
حسبي قالت: قلت ؟ ركبتيها حين قلت ما عائأشة زينب: يا لها فقالت
.المسسسسسؤمنين كلمسسسسسة الوكيسسسسسل, قسسسسسالت: قلسسسسست ونعسسسسسم اللسسسسسه
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من لكل الثم} أي من اكتسب ما منهم امرىء تعالى: {لكل وقوله  

ة المسؤمنين أم ورمسى القضسية هذه في تكلم ه رضسي عائأش عنهسا الل
كسسبره تسسولى {والسسذي العسسذاب مسسن عظيم نصيب الفاحشة من بشيء

ويسسذيعه ويستوشسسيه يجمعسسه كسسان السسذي بسسه, وقيسسل ابتسسدأ منهم} قيسسل
أن علسسى الكسسثرون ذلسسك, ثسسم علسسى عظيسسم} أي عسسذاب {لسسه ويشيعه
تعسسالى اللسسه قبحسسه سسسلول ابسسن أبسسي بسسن الله عبد هو إنما بذلك المراد

مجاهسسد ذلسسك الحسسديث, وقسسال فسسي عليه النص تقدم الذي ولعنه, وهو
غريسسب, ولسسولِ قسسول ثابت, وهو بن حسان به المراد واحد, وقيل وغير

ليسسراده كسسان ذلسسك, لمسسا علسسى يسسدل قد ما البخاري صحيح في وقع أنه
ومسسآَثر, ومنسساقب فضسسائأل لهسسم السسذين الصسسحابة مسسن فائأدة, فسسإنه كبير

وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسول عن يذب كان أنه مآَثره وأحسن
«هسساجهم وسلم عليه الله صلى الله رسول له قال الذي بشعره, وهو

قسسال: مسسسروق عسسن الضسسحى أبي عن العمش معك». وقال وجبريل
ثسسابت, فسأمرت بسسن حسسسان عنهسسا, فسسدخل الله رضي عائأشة عند كنت

يعنسسي ؟ بهسسذا تصسسنعين لعائأشة: مسسا قلت خرج وسادة, فلما له فألقي
قسسال عليك, وقسسد يدخل لهذا لها: أتأذنين قيل رواية عليك, وفي يدخل

عسسذاب عظيسسم} قسسالت: وأي عسسذاب له منهم كبره تولى {والذي الله
هسسو ذلسسك يجعسسل أن اللسسه بصره, لعسسل ذهب قد العمى, وكان من أشد

اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول عسسن ينافسسح كان إنه قالت ثم العظيم العذاب
ًا عليها دخل عندما أنشدها أنه رواية وسلم, وفي عليه يمتسسدحها شسسعر

بسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه, فقسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسال:
الغوافسسل لحسسوم مسسن غرثسسى بريبةوتصسسبح تسسزن مسسا رزان حصسسان

كسسذلك, لسسست روايسسة, لكنسسك كذلك, وفسسي فلست أنت فقالت: أما  
علقمسسة, بسسن سسسلمة قزعسسة, حسسدثنا بسسن الحسن جرير: حدثنا ابن وقال
أحسسسن بشسسعر سمعت قالت: ما أنها عائأشة عن عامر عن داود حدثنا

سسسفيان لبسسي قوله الجنة له رجوت إلِ به تمثلت حسان, ولِ شعر من
:المطلسسسسسسسسسسسب عبسسسسسسسسسسسد بسسسسسسسسسسسن الحسسسسسسسسسسسارث بسسسسسسسسسسسن
ًا هجسسسسوت الجسسسسزاء ذاك فسسسسي اللسسسسه عنهوعنسسسسد فسسسسأجبت محمسسسسد

وقسسسسساء منكسسسسسم محمسسسسسد وعرضسسسسسيلعرض ووالسسسسسده أبسسسسسي فسسسسسإن
الفسسسسداء لخيركمسسسسا ؟فشسسسسركما بكفسسسسء لسسسسه ولسسسسست أتشسسسستمه
السسسسسدلِء تكسسسسسدره لِ فيهسسسسسوبحري عيسسسسسب لِ صسسسسسارم لسسسسسساني

ًا هذا أليس المؤمنين أم فقيل: يا   قيسسل ما اللغو إنما قالت: لِ ؟ لغو
عذاب له منهم كبره تولى {والذي يقول الله النساء, قيل: أليس عند

بصره, ذهب قد أليس ؟ عظيم عذاب أصابه قد عظيم} قالت: أليس
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المعطسسل بسسن صسسفوان إياهسسا ضربه التي الضربة تعني ؟ بالسيف وكنع

أن وكسساد بالسسسيف ذلسسك, فعله فسسي يتكلسسم أنه عنه بلغه حين السلمي
يقتلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه.

ْول ّل ْذ **  ُقْه ِإ ُقْمو ُقْت ْع ُقْنوَن َظّن َسِم ْؤِم ُقْم ْل ُقْت ا َنا ْؤِم ُقْم ْل ِهْم َوا ُقْفِس ْن َأ ًا ِب ْير ْا َخ ُقْلو َقا َو
َذآ ْفسسٌك َهـسس ِبيسسٌن ِإ َ ّم ْولِ ّلسس ُقْءوا *   ِه َجسسآَ ْيسس َل ِة َع َعسس َب َأْر َء ِب َدآ َه ْذ ُقْشسس ِإ ْا َلسسْم َفسس ُقْتو ْأ َيسس

ِء َدآ َه ِئَك ِبالّشسسسسسسس ـسسسسسسس َل ْو ُقْأ َد َف ِه ِعنسسسسسسس ّلسسسسسسس ُقْم ال ُقْبوَن ُقْهسسسسسسس ِذ َكسسسسسسسا ْل  ا
عنها الله رضي عائأشة قصة في للمؤمنين تعالى الله من تأديب هذا  

الفسسك شسسأن من ذكر السيء, وما الكلم ذلك في بعضهم أفاض حين
السسذي الكلم ذلسسك سسسمعتموه} أي {إذ هل تعالى: {لولِ} يعني فقال
والمؤمنسسات المؤمنسسون {ظسسن عنهسسا الله رضي المؤمنين أم به رميت

ًا} أي بأنفسهم يليق لِ كان أنفسهم, فإن على الكلم ذلك قاسوا خير
والحسسرى. وقسسد الولسسى بطريسسق منه بالبراءة أولى المؤمنين فأم بهم

رضسي وامرأتسه النصساري زيسد بن خالد أيوب أبي في نزلت قيل: إنها
عسسن أبيسسه عسسن يسسسار بن إسحاق بن محمد المام قال عنهما, كما الله

لسسه قسسالت النصسساري زيد بن خالد أيوب أبا النجار: إن بني رجال بعض
عائأشسسة فسسي النسساس يقسسول مسسا تسسسمع أما أيوب أبا أيوب: يا أم امرأته
أم يسسا ذلسسك فاعلسسة الكسسذب, أكنسست وذلسسك قال: نعسسم ؟ عنها الله رضي
منسسك, خير والله لفعله, قال: فعائأشة كنت ما والله قالت: لِ ؟ أيوب

من قال ما الفاحشة في قال من وجل عز ذكر القرآن نزل قال: فلما
حسسان منكسسم} وذلسك عصسسبة بالفسك جسساءوا السسذين {إن الفسسك أهسل

ظسسن سمعتموه إذ تعالى: {لولِ قال قالوا, ثم ما قالوا الذين وأصحابه
وصسسسساحبته. أيسسسسوب أبسسسسو قسسسسال كمسسسسا المؤمنسسسسون} الَِيسسسسة, أي

بسسن داود عسسن حبيب أبي ابن الواقدي: حدثني عمر بن محمد وقال  
أيسسوب أم أن أيسسوب أبسسي مسسولى الِفلسسح عسسن سسسفيان أبي عن الحصين

قسسال: بلسسى ؟ عائأشسسة فسسي الناس يقول ما تسمع أيوب: ألِ لبي قالت
واللسسه. قسسال: قسسالت: لِ ؟ ذلسسك فاعلة أيوب أم يا أفكنت الكذب وذلك

اللسسه قسسال الفسسك أهل وذكر القرآن نزل منك, فلما خير والله فعائأشة
ًا بأنفسهم والمؤمنات المؤمنون ظن سمعتموه إذ {لولِ وجل عز خير

قسسال, مسسا أيسسوب لم قسسال حيسسن أيسسوب أبا مبين} يعني إفك هذا وقالوا
المؤمنسسون} إلسسخ تعالى: {ظسسن كعب. وقوله بن أبّي قالها إنما ويقال

يتعلسسق مسسا بسسه. هسسذا وأولسسى أهلسسه المؤمنين أم فإن الخير ظنوا هل أي
كسسذب مسسبين} أي إفسسك {هسسذا بألسنتهم {وقالوا} أي بالباطن, وقوله
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ريبسسة, يكن لم وقع الذي عنها, فإن الله رضي المؤمنين أم على ظاهر
ة علسى جهسرة راكبسة المسؤمنين أم مجيء أن وذلك بسن صسفوان راحل

ذلك, ورسول يشاهدون بكماله الظهيرة, والجيش وقت في المعطل
ريبسسة فيسسه المر هذا كان أظهرهم, ولو بين وسلم عليه الله صلى الله
رؤوس علسسى ذلسسك مثسسل علسسى يقسسدمان كانسسا ولِ جهسسرة هكسسذا يكسسن لم

ًا, فتعين خفية قدر لو هذا يكون كان الشهاد, بل به جاء ما أن مستور
ه رمسوا ممسا الفسك أهل البحست, والقسول الكسذب هسو المسؤمنين أم ب

اللسه الخاسسسرة, قسسال الفسساجرة, والصسسفقة الفاحشسة الزور, والرعونة
{بأربعسسة قسسالوه مسسا علسسى عليسسه} أي {جسساءوا هل تعسسالى: {لسسولِ} أي

بالشسسهداء يسسأتوا لسسم {فسسإذ بسسه جسساءوا ما صحة على شهداء} يشهدون
فسساجرون. كسساذبون اللسسه حكسسم في الكاذبون} أي هم الله عند فأولئك

َ ْولِ َل َو ُقْل **  ِه َفْض ّل ُقْكْم ال ْي َل ُقْه َع ُقْت َيا ِفي َوَرْحَم ْن ّد ِة ال ُقْكْم َوالَِِخَر َمسسآَ ِفي َلَمّس
ُقْتْم َفْض ِه َأ َذاٌب ِفي ِظيٌم َع ْذ َع ِإ ُقْه *   َن ْو ّق َل ُقْكْم َت ِت َن ْلِس َأ ُقْلوَن ِب ُقْقو َت ُقْكْم َو ِه َوا ْف َأ ّما ِب
ْيسسسَس ُقْكسسسْم ّل ِه َل ْلسسسٌم ِبسسس ُقْه ِع َن ُقْبو َتْحَسسسس ًا َو ّينسسس َو َه ُقْهسسس َد َو ِه ِعنسسس ّلسسس ِظيسسسٌم ال  َع

والَِخسسرة} الدنيا في ورحمته عليكم الله فضل تعالى: {ولولِ يقول  
فسسي إليسسه وإنسسابتكم تسسوبتكم قبسسل بسسأن عائأشة شأن في الخائأضون أيها

{لمسسسكم الَِخسسرة السسدار إلسسى بالنسسسبة ليمسسانكم عنكسسم وعفسسا السسدنيا
عنسسده فيمسسن عظيم} وهذا {عذاب الفك قضية فيه} من فيماأفضتم

طح التوبسة بسسببه الله رزقه إيمان ان إليسه, كمس بنست وحمنسة وحس
المنسسافقين مسسن فيسسه خسساض مسسن جحش, فأمسسا بنت زينت أخت جحش

هسسذه فسسي مرادين أولئك وأضرابه, فليس سلول ابن أبي بن الله كعبد
ولِ هسسذا يعسسادل مسسا الصالح والعمل اليمان من عندهم ليس الَِية, لنه

يكسسون معيسسن فعسسل علسسى الوعيسسد مسسن يرد ما شأن يعارضه, وهكذا ما
ًا ًا مطلق أو يسسوازنه صسسالح عمسسل مسسن يقابله ما أو التوبة بعدم مشروط

عليسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه. يرجسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسح
جبير: بن وسعيد مجاهد بألسنتكم} قال تلقونه تعالى: {إذ قال ثم  

فلن فلن, وقسسال مسسن سمعته هذا بعض, يقول عن بعضكم يرويه أي
بألسسسنتكم} وفسسي تلقسسونه {إذ آخسسرون كسسذا, وقسسرأ بعضسسهم كذا, وذكر

مسسن كذلك, وتقسسول: هسسو تقرؤها كانت أنها عائأشة عن البخاري صحيح
العسسرب: عليسسه, تقسسول صسساحبه يستمر الذي الكذب يعني اللسان ولق
وعليهسا أشسسهر الولسى فيسه, والقسسراءة استمر إذا السير في فلن ولق

أبسسي ابسسن عائأشة. قال المؤمنين أم عن مروية الثانية الجمهور, ولكن

244



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
عمسر ابسن عن نافع عن أسامة أبو الشج, حدثنا سعيد أبو حاتم: حدثنا

تلقسسونه} وتقسسول: {إذ تقسسرأ كسسانت أنها عائأشة عن مليكة أبي ابن عن
أعلسسم مليكة: هسسي أبي ابن س. قال الكذب والولق س القول ولق هو إنما

غيرهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا. مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسن بسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه
علسسم} أي بسسه لكسسم ليسسس مسسا بسسأفواهكم تعسسالى: {وتقولسسون وقوله  

ًا تعالى: {وتحسبونه قال تعلمون, ثم لِ ما تقولون اللسسه عنسسد وهو هين
ذلسسك وتحسبون المؤمنين أم شأن في تقولون ما تقولون عظيم} أي

ًا ً يسير كسسان لمسسا وسسسلم عليه الله صلى النبي زوجة تكن لم ولو سهل
ًا, فكيف ؟ المرسسلين وسسسيد النبيسساء خاتم المي النبي زوجة وهي هين

سبحانه الله ! فإن قيل ما رسوله زوجة في يقال أن الله عند فعظيم
ّدر لِ وتعسالى سبحانه لهذا, وهو يغار وتعالى ة علسى يقس مسن نسبي زوج
سيدة في هذا يكون ذلك, فكيف يكن لم وكل, ولما حاشا ذلك النبياء
؟ والَِخسسرة السسدنيا فسسي الطلق على آدم ولد سيد وزوجة النبياء نساء

ًا تعسالى: {وتحسسبونه قسال ولهسذا ه عنسد وهسو هينس عظيسم} وفسي الل
تبلغ, ما يدري لِ الله سخط من بالكلمة ليتكلم الرجل «إن الصحيحين

«لِ روايسسة والرض». وفسسي السسسماء بيسسن ممسسا أبعد النار في بها يهوي
بسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسالًِ». لهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا يلقسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسي

ْول َل َو ْذ **  ُقْه ِإ ُقْمو ُقْت ْع ُقْتْم َسِم ْل ُقْن ّما ُقْق ُقْكو َنآَ َي ّلَم َأن َل َك َت َذا ّن َهـ َنَك ِب ْبَحا َذا ُقْسسس َهـسس
َتاٌن ْه ِظيٌم ُقْب ُقْم َع ُقْك ُقْظ ِع َي ُقْه *   ّل ْا َأن ال ُقْدو ُقْعو ِه َت ِل ْث ًا ِلِم َبد ُقْتسسْم ِإن َأ ِنيَن ُقْكن ْؤِم * ّمسس

ُقْن ّيسسسسسس َب ُقْي ُقْه َو ّلسسسسسس ُقْم ال ُقْكسسسسسس َيسسسسسساِت َل َ ُقْه الِ ّلسسسسسس ِليسسسسسسٌم َوال ِكيسسسسسسٌم َع  َح
من يليق لِ ما ذكر إذا الخير, أي بظن الَِمر الول بعد آخر تأديب هذا  

ًا, وأن بهسسم الظسسن ينبغي فأولى الخيرة شأن في القول يشسسعر لِ خيسسر
خيالًِ, أو وسوسة ذلك من شيء بنفسه علق إن ذلك, ثم سوى نفسه

قسسال وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى الله رسول به, فإن يتكلم أن ينبغي فل
أو تقسسل لسسم مسسا أنفسسسها بسسه حسسدثت عمسسا لمسستي تجاوز تعالى الله «إن

إذ تعسسالى: {ولسسولِ اللسسه الصسسحيحين. وقسسال فسسي تعمسسل» أخرجسساه
نتفسسوه أن لنا ينبغي ما بهذا} أي نتكلم أن لنا يكون ما قلتم سمعتموه

سسسبحان عظيسسم} أي بهتسسان هذا {سبحانك لحد نذكره ولِ الكلم بهذا
.خليلسسسه وحليلسسسة رسسسسوله زوجسسسة علسسسى الكلم هسسسذا يقسسسال أن اللسسسه

ًا} أي لمثله تعودوا أن الله تعالى: {يعظكم قال ثم   اللسسه ينهاكم أبد
ًا ًا هذا يشبه ما منكم يقع أن متوعد قسسال يسسستقبل, فلهسسذا فيما أي أبد

وشسسرعه, وتعظمسسون بسسالله تؤمنسسون كنتسسم إن مؤمنين} أي كنتم {إن
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ًا كسسان مسسن وسلم, فأمسسا عليه الله صلى رسوله فسسذاك بسسالكفر متصسسف

لكسسم يوضسسح الَِيسسات} أي لكسسم اللسسه تعالى: {ويبين قال آخر, ثم حكم
بمسسا عليسسم حكيم} أي عليم {والله القدرية والحكم الشرعية الحكام

وقسسسسسسسدره. شسسسسسسسرعه فسسسسسسسي عبسسسسسسساده, حكيسسسسسسسم يصسسسسسسسلح

ِإّن ِذيَن **  ّل ّبوَن ا َع َأن ُقْيِح ُقْة َتِشي َفاِحَش ْل ِذيَن ِفسسي ا ّلسس ْا ا ُقْنسسو ُقْهسسْم آَم َذاٌب َل َعسس
ِليسسسسٌم َيا ِفسسسسي َأ ْن ّد ِة السسسس ُقْه َوالَِِخسسسسَر ّلسسسس ُقْم َوال َلسسسس ْع ُقْتسسسسْم َي ْن َأ َ َو ُقْمسسسسوَن لِ َل ْع  َت

ًا سمع لمن ثالث تأديب هذا   بسسذهنه السسسيء, فقسسام الكلم مسسن شيئ
تعسسالى: قسسال ويذيعه, فقسسد يشيعه ولِ منه يكثر فل به وتكلم منه شيء
عسسذاب لهسسم آمنسسوا السسذين فسسي الفاحشسسة تشسسيع أن يحبسسون الذين {إن

فسي أليسم عسذاب {لهسم بالقبيح عنهم الكلم ظهور يختارون أليم} أي
لِ وأنتسسم يعلسسم {واللسسه الليسسم بالعسسذاب الَِخرة وفي, بالحد الدنيا} أي

أحمسسد: حسسدثنا المسسام ترشسسدوا. وقسسال إليه المور فردوا تعلمون} أي
بسسن محمسسد المرئأسسي, حسسدثنا موسسسى بسسن ميمون بكير, حدثنا بن محمد
«لِ قسسال وسسسلم عليسسه الله صلى النبي عن ثوبان عن المخزومي عباد

طلسسب مسسن عسسوراتهم, فسسإنه تطلبسسوا تعيروهسسم, ولِ ولِ اللسسه عباد تؤذوا
بيتسسه». فسسي يفضسسحه عسسورته, حسستى اللسسه طلسسب المسسلم أخيسسه عسسورة

َ ْولِ َل َو ُقْل **  ِه َفْض ّلسس ُقْكسسْم ال ْي َل ُقْه َع ُقْتسس َأّن َوَرْحَم ّلسسَه َو ُقْءوٌف ال َهسسا ّرِحيسسٌم َر ّي أ
َ َي   *

ِذيَن ّل ْا ا ُقْنو َ آَم ْا لِ ُقْعو ِب ّت َواِت َت ُقْط َطاِن ُقْخ ْي ْع َوَمن الّش ِب ّت َواِت َي ُقْط َطاِن ُقْخ ْي الّشسس
ُقْه ّن ِإ ُقْر َف ُقْم ْأ ِء َي َفْحَشآَ ْل ِر ِبا َك ْن ُقْم ْل َ َوا ْولِ َل ُقْل َو ِه َفْض ّل ُقْكْم ال ْي َل ُقْه َع ُقْتسس َكسسا َمسسا َوَرْحَم َز

ُقْكْم ٍد ّمْن ِمن ًا َأَح َبد ِكّن َأ َلـ ّلسسَه َو ّكسسي ال ُقْء َمسسن ُقْيَز ُقْه َيَشسسآَ ّلسس ٌع َوال ِليسسٌم َسسسِمي  َع
رؤوف الله وأن ورحمته عليكم الله فضل تعالى: {ولولِ الله يقول  

رحيسسم بعبسساده رؤوف تعسسالى آخر, ولكنه أمر لكان هذا لولِ رحيم} أي
منهسسم طهر من القضية, وطهر هذه من إليه تاب من على بهم, فتاب

تتبعسسوا لِ آمنسسوا السسذين أيها تعالى: {يا قال عليهم, ثم أقيم الذي بالحد
يتبسسع {ومسسن بسسه يأمر وما ومسالكه طرائأقه الشيطان} يعني خطوات
وتحسسذير تنفيسسر والمنكسسر} هسسذا بالفحشاء يأمر فإنه الشيطان خطوات

أبسسي بسسن علسسي وأحسنها, قسسال وأوجزها وأبلغها عبارة بأفصح ذلك من
عكرمسسة: الشسسيطان} عملسسه. وقسسال {خطسسوات عباس ابن عن طلحة

الشسسيطان. وقسسال خطسسوات من فهي معصية قتادة: كل نزغاته. وقال
الشسسيطان. وقسسال خطسسوات مسسن المعاصسسي فسسي مجلسسز: النسسذور أبسسو
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ًا آكسسل أن حرمسست فقال: إني مسعود ابن رجل مسروق: سأل طعامسس

ّفر نزغات من وسماه, فقال: هذا وقسال وكسل يمينك عن الشيطان, ك
أن الشيطان, وأفتاه نزغات من ولده: هذا ذبح نذر رجل في الشعبي

ًا. يذبسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسح كبشسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
المصري, الله عبد بن حسان أبي, حدثنا حاتم: حدثنا أبي ابن وقال  

قسسال: رافسسع أبسسي عسسن السستيمي سسسليمان عسسن يحيسسى بسسن السري حدثنا
ًا هي فقالت امرأتي علي غضبت ًا يهوديسسة يومسس نصسسرانية, وكسسل ويومسس
فقسسال: عمسسر بسسن الله عبد امرأتك, فأتيت تطلق لم إن حر لها مملوك

سسسلمة أم بنسست زينسسب قسسالت الشسسيطان, وكسسذلك نزغات من هذه إنما
مثسسل فقسسال عمسسر بسسن عاصسسم بالمدينة, وأتيت امرأة أفقه يومئذ وهي

منكسسم زكسسى ما ورحمته عليكم الله فضل تعالى: {ولولِ قال ذلك. ثم
ًا} أي أحد من ويزكسسي إليه والرجوع التوبة يشاء من يرزق هو لولِ أبد

كسسل رديئة أخلق من فيها ودنسها, وما شركها, وفجورها من النفوس
ًا ولِ زكاة لنفسه أحد حصل بحسبه, لما مسسن يزكسسي اللسسه {ولكسسن خير
الضسسلل مهالسسك فسسي ويرديسسه يشسساء مسسن خلقه, ويضسسل من يشاء} أي

{عليسسم} بمسسن عبسساده لقوال سميع سميع} أي {والله والغي. وقوله
والضسسسسسسسسسسسسسلل. الهسسسسسسسسسسسسسدى منهسسسسسسسسسسسسسم يسسسسسسسسسسسسسستحق

َ َولِ َتسسِل **  ْأ ْا َي ُقْلسسو ْو َفْضسسِل ُقْأ ْل ُقْكسسْم ا ِة ِمن َع ْا َأن َوالّسسس َو ُقْتسس ْؤ ِلسسي ُقْي ْو َبسسَى ُقْأ ُقْقْر ْل ا
ِكيَن ْلَمَسا ِريَن َوا َهاِج ُقْم ْل ِبيِل ِفي َوا ِه َس ّل ْا ال ُقْفو ْع َي ْل ْا َو َو ُقْح َف َيْص ْل َ َو ّبسسوَن َألِ ُقْتِح

ْغِفسسسسسسسسَر َأن ُقْه َي ّلسسسسسسسس ُقْكسسسسسسسسْم ال ُقْه َل ّلسسسسسسسس ُقْفسسسسسسسسوٌر َوال  ّرِحيسسسسسسسسٌم َغ
{أولو يحلف لِ الحلف, أي وهي اللية يأتل} من تعالى: {ولِ يقول   

ْول منكم} أي الفضل ّط الجسسدة {والسعة} أي والحسان والصدقة ال
اللسسه} أي سسسبيل في والمهاجرين والمساكين القربى أولي يؤتوا {أن

غاية في والمهاجرين. وهذا المساكين قراباتكم تصلوا لِ أن تحلفوا لِ
تعسسالى: {وليعفسسوا قسسال الرحسسام, ولهسسذا صسسلة علسسى والعطف الترفق

حلمسسه من وهذا ؟ والذى الساءة من منهم تقدم عما وليصفحوا} أي
نزلسست الَِيسسة لنفسسسهم, وهسسذه ظلمهم مع بخلقه ولطفه وكرمه تعالى

أثاثسسة بسسن مسسسطح ينفسسع لِ أن حلسسف حيسسن عنه الله رضي الصديق في
الحسسديث, فلمسسا فسسي تقسسدم قال, كمسسا ما عائأشة في قال بعدما بنافعة
المؤمنسسة النفسسوس عائأشسسة, وطسسابت المسسؤمنين أم بسسراءة اللسسه أنسسزل

ذلسسك, فسسي المسسؤمنين مسسن تكلسسم كسسان من على الله واستقرت, وتاب
الفضسسل ولسسه وتعسسالى تبسسارك شسسرع سسس عليسسه أقيم من على الحد وأقيم
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أثاثسة, بسن مسسطح وهسو ونسسيبه قريبسسه على الصديق والمنة, يعطف

ًا الصديق, وكان خالة ابن كان فإنه عليسسه ينفق ما إلِ له مال لِ مسكين
اللسسه, وقسسد سسسبيل فسسي المهسساجرين مسسن عنه, وكان الله رضي بكر أبو

رضي الصديق عليها, وكان الحد وضرب منها عليه الله تاب ولقًة ولق
ًا عنسسه اللسسه القسسارب علسسى واليسسادي الفضسسل بسسالمعروف, لسسه معروفسس

اللسسه يغفسسر أن تحبسسون {ألِ قسسوله إلسسى الَِية هذه نزلت والجانب, فلما
المسسذنب عسسن تغفسسر العمسسل, فكمسسا جنس من الجزاء لكم} الَِية, فإن

الصسسديق: بلسسى قال ذلك عنك, فعند نصفح لك, وكماتصفح نغفر إليك
يصسسله كان ما مسطح إلى رجع ثم لنا تغفر أن س ربنا يا س نحب إنا والله

ًا, في منه أنزعها لِ النفقة, وقال: والله من كسسان, قسسال مسسا مقابلة أبد
ًا. فلهذا بنافعة أنفعه لِ والله اللسه رضسي الصسديق هو الصديق كان أبد

بنتسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه. وعسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسن عنسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه

ِإّن ِذيَن **  ّل ُقْموَن ا َناِت َيْر ُقْمْحَص ْل ِفلَِت ا َغا ْل ْؤِمناِت ا ُقْم ْل ْا ا ُقْنسسو ِع َيا ِفسسي ُقْل ْن ّد السس
ِة ُقْهْم َوالَِِخَر َل َذاٌب َو ِظيسسٌم َع ْوَم َع َيسس ُقْد *   َه ِهسسْم َتْشسس ْي َل ُقْهْم َع ُقْت َن ْلِسسس ِهْم َأ ِدي ْيسس َأ َو
ُقْهْم ُقْل ُقْج َأْر ْا ِبَما َو ُقْنو ُقْلوَن َكا ْعَم ٍذ َي ِئ ْوَم َي ُقْم *   ِه ّفي َو ُقْه ُقْي ّل ُقْم ال ُقْه َن ّق ِدي ْلَح ُقْموَن ا َل ْع َي َو

ّلسسسسسسسسسسسسسسسَه َأّن َو ال ّق ُقْهسسسسسسسسسسسسسسس ْلَحسسسسسسسسسسسسسسس ُقْن ا ِبيسسسسسسسسسسسسسسس ُقْم ْل  ا
خسسرج س الغافلت المحصنات يرمون للذين تعالى الله من وعيد هذا  

هسسذا فسسي بالسسدخول أولى المؤمنين فأمهات المؤمنات س الغالب مخرج
بنت عائأشة النزول, وهي سبب كانت التي سيما محصنة, ولِ كل من

على قاطبة الله رحمهم العلماء أجمع عنهما, وقد الله رضي الصديق
هسسذه فسسي ذكر الذي هذا بعد به رماها بما ورماها هذا بعد سبها من أن

قولِن: المؤمنين أمهات بقية للقرآن, وفي معاند لنه كافر الَِية, فإنه
أعلسسسسسسسسسسم. كهسسسسسسسسسسي, واللسسسسسسسسسسه أنهسسسسسسسسسسن أصسسسسسسسسسسحهما

السسذين {إن والَِخرة} الَِية, كقسسوله الدنيا في تعالى: {لعنوا وقوله  
بعائأشسسة خاصة أنها إلى بعضهم ذهب ورسوله} الَِية. وقد الله يؤذون
الشسسج, حسسدثنا سسسعيد أبسسو حاتم: حدثنا أبي ابن عنها, فقال الله رضي

فسسي عباس ابن عن جبير بن سعيد عن العوام عن خراش بن الله عبد
المؤمنات} قسال: نزلست الغافلت المحصنات يرمون الذين إن{ الَِية
حيسسان, وقسسد بسسن ومقاتسسل جبير بن سعيد قال خاصة, وكذا عائأشة في

الضبي, حسسدثنا عبدة بن أحمد فقال: حدثنا عائأشة عن جرير ابن ذكره
عائأشسسة: رميسست قال: قالت أبيه عن سلمة أبي بن عمر عن عوانة أبو
ه رسسول ذلسك, قسالت: فبينسا بعسد فبلغنسي غافلة وأنا به رميت بما الل
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إذا إليسسه, قسسالت: وكسسان أوحسسي إذ عنسسدي جالس وسلم عليه الله صلى
عندي, ثم جالس وهو إليه أوحي السبات, وإنه كهيئة أخذه إليه أوحي

ًا استوى أبشري» قالت: فقلسست عائأشة «يا وجهه, وقال يمسح جالس
الغسسافلت المحصسسنات يرمسسون السسذين {إن بحمدك, فقرأ لِ الله بحمد

ورزق مغفسسرة لهسسم يقولون مما مبرؤون أولئك س قرأ حتى س المؤمنات
أنهسسا فيسسه بهسسا, وإنمسسا خسساص الحكسسم أن فيه وليس أورده كريم} هكذا

مسسراد كغيرها, ولعلسسه يعمها الحكم كان غيرها, وإن دون النزول سبب
الجسسوزاء وأبسسو أعلسسم. وقالِلضسسحاك كقوله, والله قال ومن عباس ابن

مسسن غيرهسسن دون خاصسسة النسسبي أزواج بهسسا نسسبيط: المسسراد بسسن وسلمة
النسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساء.

المحصنات يرمون الذين {إن الَِية في عباس ابن عن العوفي وقال  
وسسسلم عليسسه اللسسه صلى النبي أزواج المؤمنات} الَِية, يعني الغافلت

بسسسخط وبسساءوا والغضسسب اللعنة لهم الله النفاق, فأوجب أهل رماهن
نسسزل وسسسلم, ثسسم عليسسه الله صلى النبي أزواج في ذلك فكان الله من
إلسسى سسس شهداء بأربعة يأتوا لم ثم المحصنات يرمون {والذين ذلك بعد

تقبسسل والتوبة, فالتوبسسة الجلد الله رحيم} فأنزل غفور الله فإن س قوله
الحسين, حسسدثنا القاسم, حدثنا جرير: حدثنا ابن ترد. وقال والشهادة

ابسسن عسسن أسسسد بنسسي مسسن شسسيخ عسسن حوشب بن العوام هشيم, أخبرنا
السسذين {إن الَِيسسة هسسذه علسسى أتى النور, فلما سورة قال: فسر عباس
عائأشسسة شأن المؤمنات} الَِية, قال: في الغافلت المحصنات يرمون
توبسسة, لهسسم وليسسست مبهمة وسلم, وهي عليه الله صلى النبي وأزواج

إلسسى سسس شسسهداء بأربعسسة يأتوا لم ثم المحصنات يرمون {والذين قرأ ثم
لهؤلِء وأصلحوا} الَِية, قال: فجعل ذلك بعد من تابوا الذين إلِ س قوله
أن القسسوم بعسسض توبسسة, قسسال: فهسسّم أولئسسك قسسذف لمن يجعل ولم توبة
النسسور. فقسسوله سسورة بسه فسسر مسسا حسسن من رأسه فيقبل إليه يقوم
السسدنيا فسسي ولعنتسسه محصنة كل قذف تحريم في عامة أي مبهمة وهي

عائأشسسة فسسي أسلم: هسسذا بن زيد بن الرحمن عبد قال والَِخرة, وهكذا
ًا هذا مثل صنع ومن تعسسالى اللسسه قال ما فله المسلمات في اليوم أيض

ًا كسسسسسسسسسانت عائأشسسسسسسسسسة ولكسسسسسسسسسن ذلسسسسسسسسسك. فسسسسسسسسسي أمسسسسسسسسس
رواه مسسا العمسسوم وهوالصحيح, ويعضد عمومها جرير ابن اختار وقد  
وهسب, حسدثني أخسي ابسن الرحمسن عبد بن أحمد حاتم: حدثنا أبي ابن

أبسسي عن الغيث أبي عن زيد بن ثور عن بلل بن سليمان عمي, حدثنا
ا السسسبع «اجتنبسسوا قسسال وسسسلم عليسسه الله صلى الله رسول أن هريرة

بسسالله, «الشسسرك قسسال ؟ اللسسه رسسسول يسسا هسسن لموبقسسات» قيسسل: ومسسا
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الربسسا, وأكسسل بسسالحق, وأكسسل إلِ الله حرم التي النفس والسحر, وقتل

الغسسافلت المحصسسنات الزحسسف, وقسسذف يسسوم اليسستيم, والتسسولي مسسال
بسه. بلل بسسن سسسليمان حسسديث من الصحيحين في المؤمنات» أخرجاه

أبسسي بسسن عمر بن محمد الطبراني: حدثنا القاسم أبو الحافظ وقال  
شسسعيب أبسسو وحسسدثنا أبسسي المحرمسسي, حسسدثني الطسساني الحسسذاء خالسسد

أعيسسن بسسن موسسسى شعيب, حدثني أبي بن أحمد جدي الحراني, حدثنا
صلى النبي عن حذيفة عن زفر بن صلة عن إسحاق أبي عن ليث عن
سسسنة». وقسسوله مائأة عمل يهدم المحصنة «قذف قال وسلم عليه الله

كسسانوا بمسسا وأرجلهسسم وأيسسديهم ألسسسنتهم عليهسسم تشسسهد تعسسالى: {يسسوم
يحيسسى أبسسو الشج, حدثنا سعيد أبو حاتم: حدثنا أبي ابن يعملون} قال

سسسعيد عسسن المنهال عن مطرف قيس, عن أبي بن عمرو عن الرازي
لِ أنسسه رأوا إذا المشسسركين يعنسسي قسسال: إنهسسم عباس ابن جبير, عن بن

فيجحدون, فيختم نجحد حتى قالوا: تعالوا الصلة أهل إلِ الجنة يدخل
ًا. اللسسه يكتمسسون ولِ أرجلهسسم و أيسسديهم وتشسسهد أفسسواههم علسسى حسسديث

ًا: حدثنا جرير وابن حاتم أبي ابن وقال   العلسسى, عبسسد بن يونس أيض
الهيثسسم أبسسي عسسن دراج عسسن الحارث بن عمرو أخبرني وهب ابن حدثنا

يسسوم كسسان «إذا قسسال وسسسلم عليسسه اللسسه صلى النبي عن سعيد أبي عن
جيرانسسك هسسؤلِء ويخاصسسم, فيقسسال فيجحسسد بعمله الكافر عرف القيامة

كسسذبوا, وعشيرتك, فيقول أهلك كذبوا, فيقال عليك, فيقول يشهدون
أيسسديهم عليهسسم فتشسسهد اللسسه يصسسمتهم فيحلفسسون, ثسسم احلفسسوا فيقسسال

النسسسسسسسسسسسسسسار». يسسسسسسسسسسسسسسدخلهم وألسسسسسسسسسسسسسسسنتهم, ثسسسسسسسسسسسسسسم
ًا: حدثنا حاتم أبي ابن وقال   أبي بن الله عبد بن إبراهيم شيبة أبو أيض

عسامر أبسسو التميمسي, حسسدثنا الحسسارث بسن منجاب الكوفي, حدثنا شيبة
الفقيمي عمرو بن فضيل عن المكتب عبيد بن سفيان السدي, حدثنا

عليسسه اللسسه صسسلى النسسبي عند قال: كنا مالك بن أنس عن الشعبي عن
؟» أضسسحك مسسم قسسال: «أتسسدرون نواجذه, ثم بدت حتى فضحك وسلم

رب يقسسول: يسسا لربسسه العبد مجادلة «من أعلم, قال ورسوله قلنا: الله
ًا إلِ علّي أجيز فيقول: بلى, فيقول: لِ ؟ الظلم من تجرني ألم شسساهد
ًا عليك اليوم بنفسك نفسي, فيقول: كفى من عليسسك وبسسالكرام شهيد

ًا, فيختم بعملسه, ثسم فتنطسق لركسانه: انطقسسي ويقسسال فيه على شهود
ًا الكلم وبين بينه يخلى ًا لكن فيقول: بعد أناضل» كنت فعنكن وسحق
ًا والنسائأي مسلم رواه وقد أبيه, عن النضر أبي بن بكر أبي عن جميع
النسسسائأي: لِ قسسال بسسه, ثسسم الثسسوري سفيان عن الشجعي الله عبد عن

ًا أعلم الشسسجعي, وهسسو غير الثوري سفيان عن الحديث هذا روى أحد
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إن آدم, واللسسه قتادة: ابن قال, وقال أعلم, هكذا غريب, والله حديث
ًا عليك سسسرك فسسي اللسسه واتسسق بدنك, فراقبهسسم في متهمة غير لشهود

عنده ضوء, والسر عنده خافية, الظلمة عليه يخفى لِ وعلنيتك, فإنه
ولِ فليفعسسل الظسسن حسسسن بسسالله وهسسو يموت أن استطاع علنية, فمن

بسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسالله. إلِ قسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسوة
عبسساس ابسسن الحسسق} قسسال دينهم الله يوفيهم تعالى: {يومئذ وقوله  

حسسسابهم, وكسسذا أي دينهسسم القسسرآن في ما وكل حسابهم {دينهم} أي
صسفة أنسه علسسى الحسق بنصسب الجمهسسور قسسراءة إن واحد, ثم غير قال

بعسسض الجللسسة, وقرأهسسا نعسست أنسسه علسسى بسسالرفع مجاهسسد لدينهم, وقرأ
الحسسق, دينهسسم اللسسه يسسوفيهم يومئذ: كعب بن أبّي مصحف في السلف
ووعيسسده وعسسده المسسبين} أي الحسسق هسسو اللسسه أن {ويعلمسسون وقسسوله

.فيسسسسسسسسه جسسسسسسسسور لِ السسسسسسسسذي العسسسسسسسسدل هسسسسسسسسو وحسسسسسسسسسابه

ُقْت َثسسا ِبي ْلَخ ِثيسسَن ** ا ِبي ْلَخ ُقْثسسوَن ِل ِبي ْلَخ َثسساِت َوا ِبي ْلَخ ُقْت ِل َبسسا ّي ّط ِبيسسَن َوال ّي ّط ِلل
ُقْبوَن ّي ّط َباِت َوال ّي ّط ْل ِئَك ِل َلـ ْو ُقْءوَن ُقْأ َبسسّر ُقْلسسوَن ِمّمسسا ُقْم ُقْقو ُقْهسسم َي ٌة َل ْغِفسسَر ٌق ّم ِرْز َو

 َكِريسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسٌم
الرجسسال, مسسن للخبيسسثين القسسول مسسن عبسساس: الخبيثسسات ابسسن قسسال  

القسسول مسسن القسسول. والطيبسسات مسسن للخبيثسسات الرجال من والخبيثون
قال س القول من للطيبات الرجال من الرجال, والطيبون من للطيبين

وعطسساء مجاهسسد عسسن روي الفسسك, وهكسسذا وأهسسل عائأشسسة في ونزلت س
ثسابت, أبسي بسن وحسبيب البصسري والحسسن والشعبي جبير بن وسعيد

بأهسل أولسى القبيسح الكلم بسأن ووجهسه جريسر ابن والضحاك, واختاره
النسساس, فمسسا مسسن بسسالطيبين أولسسى الطيسسب النسساس, والكلم من القبح
بسسالبراءة أولسسى بسسه, وهسسي أولسسى هسسم عائأشسسة إلسسى النفسساق أهسسل نسبه

يقولسسون} ممسسا مسسبرءون تعسسالى: {أولئسسك قسسال منهم, ولهسسذا والنزاهة
للخبيسسثين النسسساء مسسن أسلم: الخبيثسسات بن زيد بن الرحمن عبد وقال

النسسساء, والطيبسسات مسسن للخبيثات الرجال من الرجال. والخبيثون من
مسسن للطيبسسات الرجال من الرجال, والطيبون من للطيبين النساء من

ًا النساء, وهذا اللسسه كسسان مسسا بسساللزم, أي أولئك قاله ما إلى يرجع أيض
طيبة وهي إلِ وسلم عليه الله صلى الله لرسول زوجة عائأشة ليجعل

لِ لسسه صلحت لما خبيثة كانت البشر, ولو من طيب كل من أطيب لنه
ًا ًا, ولهذا ولِ شرع يقولسسون} أي مما مبرءون تعالى: {أولئك قال قدر

ما بسبب مغفرة} أي {لهم والعدوان الفك أهل يقوله عما بعداء هم
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النعيسسم, جنسسات في الله عند كريم} أي الكذب, {ورزق من فيهم قيل
فسسي وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول زوجة تكون بأن وعد وفيه

الجنسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة.
عبد حدثنا نعيم أبو مسلم, حدثنا بن محمد حاتم: حدثنا أبي ابن قال  

إلسسى بإسسسناده الحكسسم عسسن الرحمن عبد بن يزيد عن حرب بن السلم
اللسسه, فقسسال: لقسسد عبسسد إلسسى جابر بن أسير قال: جاء الجزار بن يحيى

اللسسه: إن عبد أعجبني, فقال بكلم اليوم تكلم عقبة بن الوليد سمعت
مسسا صسسدره فسسي تتجلجل الطيبة الكلمة قلبه في يكون المؤمن الرجل
وإن إليسسه فيضسسمها يتلهسسا عنسسده الرجسسل فيسسسمعها يلفظها حتى يستقر
مسسا صسسدره فسسي تتجلجسسل الخبيثة الكلمة قلبه في يكون الفاجر الرجل
ثسسم إليه فيضمها يتلها عنده الذي الرجل فيسمعها يلفظها حتى تستقر

والطيبسسات للخبيثسسات والخسسبيثون للخبيسسثين {الخبيثسسات اللسسه عبسسد قسسرأ
أحمسسد المسسام رواه ما هذا للطيبات} الَِية, ويشبه والطيبون للطيبين

ًا المسند في إلِ يحسسدث لِ ثسسم الحكمسسة يسسسمع الذي هذا «مثل مرفوع
شساة,  اجزرنسسي فقسال غنسم صاحب إلى جاء رجل كمثل سمع ما بشّر

الغنسسم» كلسسب بسسأذن فأخسسذ شئت, فسسذهب أيها بأذن فخذ فقال: اذهب
أخسسذها». وجسسدها حيسسث المسسؤمن ضسسالة «الحكمسسة الَِخر الحديث وفي

َها ّي أ
َ َي ِذيَن **  ّلسس ْا ا ُقْنسسو َ آَم ْا لِ ُقْلو ُقْخ ْد ًا َتسس ُقْيوتسس ْيسسَر ُقْب ُقْكْم َغ ِت ُقْيسسو ّتسسَى ُقْب ْا َح ُقْسسسو ِن ْأ َت َتْس

ْا ُقْمو ّل ُقْتَس َلَى َو َها َع ِل ْه ُقْكْم َأ ِل ْيٌر َذ ُقْكْم َخ ُقْكْم ّل ّل َع ُقْروَن َل ّك َذ ِإن َت َف ْا ّلسسْم *   ُقْدو َتِجسس
َهآَ ًا ِفي َ َأَحد َها َفل ُقْلو ُقْخ ْد ّتَى َت َذَن َح ْؤ ُقْم ُقْي ُقْك ِإن َل ُقْكْم ِقيَل َو ْا َل ُقْعو ْا اْرِج ُقْعو َفسساْرِج
َو َكَى ُقْه ُقْكْم َأْز ُقْه َل ّل ُقْلوَن ِبَما َوال ْعَم ِليٌم َت ْيَس َع ّل ُقْكْم *   ْي َل َناٌح َع ْا َأن ُقْج ُقْلو ُقْخ ْد َتسس

ًا ُقْيوت ْيَر ُقْب ٍة َغ َن ُقْكو َها َمْس ٌع ِفي َتا ُقْكْم َم ُقْه ّل ّل ُقْم َوال َل ْع ُقْدوَن َمسسا َي ْبسس ُقْمسسوَن َوَمسسا ُقْت ُقْت ْك  َت
فسسي وذلسسك المسسؤمنين عبسساده بهسسا اللسسه شسسرعية, أدب آداب هسسذه  

ًا يدخلوا لِ أن أمرهم الِستئذان يستأنسسسوا, أي حسستى بيسسوتهم غير بيوت
ثلث يسسستأذن أن بعسسده, وينبغسسي السسدخول, ويسسسلموا قبسسل يسسستأذنوا

موسسسى أبسسا أن الصحيح في ثبت انصرف, كما وإلِ له أذن مرات, فإن
ًا عمر على استأذن حين عمسسر: ألسسم قال انصرف, ثم له يؤذن فلم ثلث

فوجسسدوه له, فطلبوه ائأذنوا ؟ يستأذن قيس بن الله عبد صوت أسمع
ًا استأذنت قال: إني ؟ رجعك قال: ما ذلك بعد جاء ذهب, فلما قد ثلث

«إذا يقسسول وسسسلم عليسسه الله صلى النبي سمعت لي, وإني يؤذن فلم
ًا أحدكم استأذن على لتأتيني عمر فلينصرف» فقال له يؤذن فلم ثلث

ًا, فذهب أوجعتك وإلِ ببينة هذا ٍل إلى ضرب مسسا لهم فذكر النصار من م
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الخسسدري سسسعيد أبسسو معه فقام أصغرنا إلِ لك يشهد لِ فقالوا عمر قال

بالسسسسواق. الصسسسفق عنسسسه فقسسسال: ألهسسساني بسسسذلك عمسسسر فسسسأخبر
عسسن ثسسابت عسسن عمسسر الرزاق, أخبرنا عبد أحمد: حدثنا المام وقال  

سعد على استأذن وسلم عليه الله صلى الله رسول أن غيره أو أنس
سسسعد: وعليسسك اللسسه» فقسسال ورحمسسة عليسسك «السسسلم فقال عبادة بن

حسستى وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى النسسبي يسمع الله, ولم ورحمة السلم
ًا, ورد سلم ًا سعد عليه ثلث اللسسه صسسلى النسسبي فرجسسع يسسسمعه ولسسم ثلث
وأمسسي, مسسا أنسست بسسأبي اللسسه رسسسول فقال: يسسا سعد واتبعه وسلم عليه

أسسسمعك, ولسسم عليسسك رددت بسسأذني, ولقسسد وهسسي إلِ تسسسليمة سسسلمت
فقسسرب السسبيت أدخلسسه البركة, ثسسم ومن سلمك من أستكثر أن وأردت

ًا إليه البسسرار, طعسسامكم «أكسسل قسسال فسسرغ اللسسه, فلمسسا نسسبي فأكسسل زبيب
الصسسسسائأمون». عنسسسسدكم الملئأكسسسسة, وأفطسسسسر عليكسسسسم وصسسسسلت

سمعت الوزاعي عمرو أبي حديث من والنسائأي داود أبو روى وقد  
بسسن سسسعد بسسن الرحمن عبد بن محمد يقول: حدثني كثير أبي بن يحيى
صسسلى اللسسه رسسسول قال: زارنا عبادة ابن هو سعد بن قيس عن زرارة

اللسسه» فسسرد ورحمسسة عليكم «السلم فقال منزلنا في وسلم عليه الله
ًا سعد ًا, قال رد اللسسه صسسلى اللسسه لرسسسول تسسأذن ألِ قيس: فقلسست خفي
اللسه رسسسول السسسلم, فقسسال مسن علينا يكثر فقال: دعه ؟ وسلم عليه
ًا سسسعد اللسسه» فسسرد ورحمسسة عليكسسم «السلم وسلم عليه الله صلى رد
ًا ه رسسول قسال ثم خفي لم عليسه اللسه صسلى الل عليكسم «السسلم وس

سسسعد وسلم, واتبعه عليه الله صلى الله رسول رجع الله» ثم ورحمة
ًا عليسك وأرد تسسسليمك أسسسمع كنست إني الله رسول فقال: يا ًا رد خفيسس

اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول معسسه فانصسسرف السلم. قال من علينا لتكثر
مصسسبوغة ملحفسسة نسساوله فاغتسل, ثم بغسل سعد له وأمر وسلم عليه

عليسسه اللسسه صسسلى اللسه رسول رفع ثم بها ورس, فاشتمل أو بزعفران
بن سعد آل على ورحمتك صلتك اجعل «اللهم يقول وهو يديه وسلم

مسسن وسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسه رسسسول أصساب عبادة». قسال: ثسسم
ًا سعد إليه قرب الِنصراف أراد الطعام, فلما عليسسه وطىسسء قسسد حمار

سسسعد: يسسا فقسسال وسسسلم عليسسه اللسسه صلى الله رسول بقطيفة, فركب
قيسسس: فقسسال وسسسلم, قسسال عليسسه الله صلى الله رسول اصحب قيس

أن «إمسسا «اركسسب» فسسأبيت, فقسسال وسسسلم عليه الله صلى الله رسول
وجسسوه مسسن هسسذا روي تنصرف» قال: فانصرفت, وقسسد أن وإما تركب

أعلسسسسسسم. قسسسسسسوي, واللسسسسسسه جيسسسسسسد حسسسسسسديث أخسسسسسسر, فهسسسسسسو
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تلقسساء يقسسف لِ أن المنسسزل أهسسل على للمستأذن ينبغي أنه ليعلم ثم  

داود: أبو رواه لما يساره أو يمينه عن الباب ليكن بوجهه, ولكن الباب
بقيسسة, حسسدثنا قالوا: حدثنا آخرين في الحراني الفضل بن مؤمل حدثنا
اللسه رسسسول قسسال: كسان ُقْبشسسر بن الله عبد عن الرحمن عبد بن محمد
تلقسساء مسسن البسساب يسسستقبل لم قوم باب أتى إذا وسلم عليه الله صلى

عليكسم, «السسسلم اليسسسر, ويقسسول أو اليمسن ركنسه مسسن وجهه, ولكن
بسسه سسستور, تفسسرد يومئسسذ عليها يكن لم الدور أن عليكم» وذلك السلم

.داود أبسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسو
ًا: حدثنا داود أبو وقال   (ح) س س جرير شيبة, حدثنا أبي بن عثمان أيض

عسسن حفسسص شسسيبة, حسسدثنا أبسسي بن بكر أبو داود: حدثنا أبو حينئذ, قال
عثمسسان: سسسعد رجسسل, قسسال قسسال: جسساء هزيل عن طلحة عن العمش

علسسى فقسسام يسسستأذن وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى النبي باب على فوقف
عليسسه اللسه صسلى النسبي لسه الباب, فقسال عثمان: مستقبل قال الباب
رواه النظسسر» وقسسد من الِستئذان فإنما س هكذا أو س عنك «هكذا وسلم

بسسن طلحسسة عسسن العمسسش عن الثوري سفيان عن الطيالسي داود أبو
أبو وسلم, رواه عليه الله صلى النبي عن سعد عن رجل عن مصرف

عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول عسسن الصسسحيحين حديثه, وفي من داود
ع امسرأ أن «لسو قسال أنه وسلم بحصساة فخسذفته إذن بغيسر عليسك اطل

حسسديث مسسن الجماعسسة جنسساح» وأخسسرج من عليك كان عينه, ما ففقأت
اللسه صسلى النسسبي قسسال: أتيسست جسسابر عن المنكدر بن محمد عن شعبة
؟» ذا «مسسن البسساب, فقسسال فدققت أبي على كان دين في وسلم عليه

اللفظسسة هذه لن ذلك كره كرهه, وإنما أنا» كأنه «أنا فقلت: أنا, قال
بهسسا, وإلِ مشهور هو التي كنيته أو باسمه يفصح حتى صاحبها يعرف لِ

السسستئذان مسسن المقصود بها يحصل بأنا, فل نفسه عن يعبر أحد فكل
ابسسن عسسن العسسوفي الَِيسسة, وقسسال فسسي بسسه المسسأمور الستئناس هو الذي

واحسسسسد, غيسسسسر قسسسسال السسسسستئذان, وكسسسسذا عبسسسساس: السسسسستئناس
شعبة جعفر, حدثنا بن محمد بشار, حدثنا ابن جرير: حدثنا ابن وقال  

{لِ الَِيسسة هسسذه فسسي عبسساس ابسسن عسسن جبير بن سعيد عن بشر أبي عن
ًا تدخلوا هسسي وتسسسلموا} قسسال: إنمسسا تستأنسسسوا حسستى بيوتكم غير بيوت

أبسسي عن هشيم رواه وتسلموا, وهكذا تستأذنوا حتى الكاتب من خطأ
بمثلسسه, وزاد: عبسساس ابسسن عسسن سعيد عن س إياس بن جعفر وهو س بشر
علسسى يقسسرأ وتسسسلموا} وكسسان تسسستأذنوا {حسستى يقسسرأ عبسساس ابن كان

ًا غريب عنه, وهذا الله رضي كعب بن أبّي قراءة عبسساس, ابن عن جد
مسعود ابن مصحف قال: في إبراهيم عن مغيرة هشيم: أخبرنا وقال
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ًا وتستأذنوا, وهذا أهلها على تسلموا حتى عبسساس ابسسن عسسن رواية أيض

جريسسسسسسسسسسسسسسسسر. ابسسسسسسسسسسسسسسسسن اختيسسسسسسسسسسسسسسسسار وهسسسسسسسسسسسسسسسسو
عمسسرو جريج, أخبرني ابن روح, حدثنا أحمد: حدثنا المام قال وقد  
الحنبسسل بسسن كلسسدة أن أخسسبره صفوان أبي بن عمرو أن سفيان أبي بن

وصسسغابيس, وجدابسسة بلبسسأ الفتسسح فسسي بعثسسه أميسسة بن صفوان أن أخبره
النبي على الوادي, قال: فدخلت بأعلى وسلم عليه الله صلى والنبي
عليسسه اللسسه صسسلى أستأذن, فقال ولم أسلم ولم وسلم عليه الله صلى

أسسسلم بعسسدما ؟» وذلسسك أأدخسسل عليكسسم السسسلم فقسسل «ارجسسع وسسسلم
بسسه. جريج ابن حديث من والنسائأي والترمذي داود أبو صفوان, ورواه

داود: أبسسو حديثه. وقسسال من إلِ نعرفه غريب, لِ الترمذي: حسن وقال
ربعسسي عسسن منصور عن الحوص أبو شيبة, حدثنا أبي بن بكر أبو حدثنا

عليه الله صلى الله رسول على استأذن عامر بني من رجل قال: أتى
وسسسلم عليسسه الله صلى النبي فقال ؟ بيته, فقال: أألج في وهو وسلم

عليكسسم السلم له: قل فقل الِستئذان فعلمه هذا إلى «اخرج لخادمه
لسسه فسسأذن ؟ أأدخسسل عليكسسم الرجل, فقال: السسسلم ؟» فسمعه أأدخل

وسسسسسسسسسلم, فسسسسسسسسدخل. عليسسسسسسسسه اللسسسسسسسسه صسسسسسسسسلى النسسسسسسسسبي
عبيد بن يونس سيرين, وأخبرنا ابن عن منصور هشيم: أخبرنا وقال  

ً أن الثقفي سعيد بن عمرو عن اللسه صسلى النسسبي علسسى اسسستأذن رجل
وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى النبي فقال ؟ أنلج أو فقال: أألج وسلم عليه
يحسسسن لِ فعلميسسه, فسسإنه هسسذا إلسسى «قسسومي روضسسة لهسسا يقسسال له لمة

الرجسسل ؟» فسسسمعها أأدخل عليكم السلم له: يقول يستأذن, فقولي
الصسسباح, بسسن الفضسسل الترمسسذي: حسسدثنا «ادخسسل». وقسسال فقال فقالها
زاذان بن محمد عن الرحمن عبد بن عنبسة عن زكريا بن سعيد حدثنا

اللسسه رسسسول قسسال: قسسال اللسسه عبد بن جابر عن المنكدر بن محمد عن
الترمذي: عنبسة قال الكلم» ثم قبل «السلم وسلم عليه الله صلى

هشيم: الحديث. وقال منكر زاذان بن ذاهب, ومحمد الحديث ضعيف
الرمضسساء, آذاه وقسسد حاجة من عمر ابن مجاهد: جاء مغيرة: قال قال

قالت: ؟ أأدخل عليكم فقال: السلم قريش من امرأة فسطاط فأتى
قسسدميه, قسسال: قسسولي بيسسن يسسراوح وهسسو فأعسسادت بسلم, فأعسساد ادخل

فسسسسسسسسسسسسسسدخل. ادخسسسسسسسسسسسسسسل. قسسسسسسسسسسسسسسالت: ادخسسسسسسسسسسسسسسل
الحسسول, نعيسسم أبسسو الشسسج, حسسدثنا سعيد أبو حاتم: حدثنا أبي ولِبن  

أربسسع فسسي قالت: كنسست إياس أم جدتي إياس, حدثتني بن خالد حدثني
قلسسن فقسسالت: لِ ؟ عائأشسسة, فقلسست: نسسدخل علسسى نسسستأذن نسسسوة

قالت: ادخلوا, ثسسم أندخل عليكم تستأذن, فقالت: السلم لصاحبتكن
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ًا تدخلوا لِ آمنوا الذين أيها قالت: {يا تستأنسسسوا حتى بيوتكم غير بيوت
عن سوار بن أشعث هشيم: أخبرنا أهلها} الَِية. وقال على وتسلموا
أمهسساتكم علسسى تسسستأذنوا أن قسسال: عليكسسم مسسسعود ابسسن عن كردوس

قالت: النصار من امرأة أن ثابت بن عدي عن أشعث وأخواتكم, قال
يراني أن أحب لِ التي الحال على منزلي في أكون إني الله رسول يا

وأنسسا أهلي من رجل علي يدخل يزال لِ ولد, وإنه ولِ والد لِ عليها أحد
ًا} تسسدخلوا لِ آمنسسوا السسذين أيهسسا {يسسا فنزلت الحال, قال تلك على بيوتسس

َيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة. الِ
عبسساس ابسسن عسسن يخبر رباح أبي بن عطاء جريج: سمعت ابن وقال  

تعسسالى: {إن الله الناس. قال جحدهن آيات قال: ثلث عنه الله رضي
اللسسه عنسسد أكرمهسسم إن أتقسساكم} قسسال: ويقولسسون اللسسه عنسسد أكرمكسسم
ًا, قال أعظمهم قسسال: قلست: أسسستأذن النساس جحده قد كله والذن بيت

فرددت قال: نعم ؟ واحد بيت في معي حجري في أيتام أخواتي على
قلت: لِ, قال: ؟ عريانة تراها أن فأبى, فقال: تحب لي ليرخص عليه

ًا. فقال: أتحب قال: فراجعته فاستأذن نعم, قلت ؟ الله تطيع أن أيض
قال: ما أبيه عن طاوس ابن جريج: وأخبرني ابن قال: فاستأذن. قال

يشدد محرم, قال: وكان ذات من عورتها أرى أن إلّي أكره امرأة من
شسسرحبيل بسسن هزيسسل الزهري. سسسمعت عن جريج ابن ذلك, وقال في

علسسى الذن يقسسول: عليكسسم مسسسعود ابسسن سسسمع أنسسه العمسسى الودي
امرأتسسه علسسى الرجسسل لعطاء: أيستأذن جريج: قلت ابن وقال أمهاتكم
يعلمهسسا أن فسسالولى الوجسسوب, وإلِ عسسدم علسسى محمسسول وهسسذا قال: لِ
يراهسسا أن تحسسب لِ هيئسسة على تكون أن به, لِحتمال يفاجئها ولِ بدخوله

الحسين, حدثنا القاسم, حدثنا جرير: حدثنا بن جعفر أبو عليها. وقال
الجسسزار بن يحيى عن مرة بن عمرو عن العمش عن حازم بن محمد

الله رضي زينب عن س مسعود بن الله عبد امرأة س زينب أخي ابن عن
تنحنسسح البسساب إلى فانتهى حاجة من جاء إذا الله عبد عنها, قالت: كان

صسسحيح. يكرهسسه, إسسسناده أمسسر علسسى منسسا يهجسسم أن كراهسسة وبسسزق
الله عبد الواسطي, حدثنا سنان بن أحمد حاتم: حدثنا أبي ابن وقال  

هبيرة. قال: كسسان أبي عن مرة بن عمرو عن العمش نمير, حدثنا بن
مجاهسسد: صسسوته, وقسسال ورفسسع وتكلسسم استأنس الدار دخل إذا الله عبد

حنبسسل بسسن أحمد المام تنخموا. وعن أو تستأنسوا, قال: تنحنحوا حتى
أو يتنحنسسح أن لسسه اسسستحب بيتسسه الرجسسل دخسسل قسسال: إذا أنه الله رحمه
عليسسه اللسسه صسسلى الله رسول عن الصحيح في جاء نعليه, ولهذا يحرك
ًا أهلسسه الرجسسل يطسسرق أن نهى أنه وسلم ً سسس روايسسة وفسسي سسس طروقسس ليل
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وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى الله رسول أن الَِخر الحديث يتخونهم, وفي

ًا, فأناخ المدينة قدم عشسساء ندخل حتى «انتظروا بظاهرها, وقال نهار
المغيبسسة». وتسسستحد الشسسعثة تمشسسط حسستى سسس النهسسار آخسسر يعنسسي سسس

شسسيبة, حسسدثنا أبي بن بكر أبو أبي, حدثنا حاتم: حدثنا أبي ابن وقال  
بسسن ثسسورة أبو السائأب, حدثني بن واصل عن سليمان بن الرحمن عبد
السسسلم, هسسذا الله رسول قال: قلت: يا أيوب أبي عن أيوب أبي أخي
تحميسسدة أو تكسسبيرة أو بتسسسبيحة الرجسسل «يتكلم قال ؟ الستئناس فما

قسسوله فسسي قتادة غريب. وقال حديث البيت» هذا أهل فيؤذن ويتنحنح
ًا, فمن الِستئذان تستأنسوا} هو {حتى فليرجع, منهم له يؤذن لم ثلث

الثالثسسة حسسذرهم, وأمسسا فليأخذوا الثانية الحي, وأما فليسمع الولى أما
عسسن ردوك قوم باب على تقفن ردوا, ولِ شاءوا وإن أذنوا شاءوا فإن

بالعسسذر. أولسسى أشسسغال, واللسسه ولهسسم حاجسسات للنسساس بسسابهم, فسسإن
ًا تسسدخلوا لِ آمنوا الذين أيها {يا قوله في حيان بن مقاتل وقال   بيوتسس
فسسي الرجسسل أهلهسسا} كسسان علسسى وتسسسلموا تستأنسوا حتى بيوتكم غير

ًا ويقول: حييسست عليه يسلم لِ صاحبه لقي إذا الجاهلية وحييسست صسسباح
صسساحبه إلى ينطلق أحدهم بينهم, وكان القوم تحية ذلك مساء, وكان

ذلسسك ذلسسك, فيشسسق دخلت, ونحسسو ويقول: قد يقتحم حتى يستأذن فل
وعفسسة, سسستر فسسي كله ذلك الله فغير أهله مع يكون ولعله الرجل على

ًا وجعله ًا نقي أيهسسا تعسسالى: {يسسا والسسدرن, فقسسال والقذر الدنس من نزه
ًا تدخلوا لِ آمنوا الذين علسسى وتسسسلموا تستأنسوا حتى بيوتكم غير بيوت

تعالى: {ذلكم قال مقاتل: حسن, ولهذا قاله الذي أهلها} الَِية, وهذا
الطرفيسن مسن خيسر هسو بمعنسى لكسم خيسر الِستئذان لكم} يعني خير

تسسسسسسسسذكرون}. {لعلكسسسسسسسسم السسسسسسسسبيت ولهسسسسسسسسل للمسسسسسسسسستأذن
ًا فيهسسا تجدوا لم تعالى: {فإن وقوله   يسسؤذن حسستى تسسدخلوها فل أحسسد

شسساء إذنه, فسسإن بغير الغير ملك في التصرف من فيه لما لكم} وذلك
أزكسسى هسسو فسسارجعوا ارجعسسوا لكسسم قيسسل يأذن, {وإن لم شاء أذن, وإن
أزكسسى هو {فارجعوا بعده أو الذن قبل الباب من ردوكم إذا لكم} أي
عليم} وقال تعملون بما {والله وأطهر لكم أزكى رجوعكم لكم} أي

الَِيسسة, فمسسا هسسذه كلسسه عمسسري طلبت لقد المهاجرين بعض قتادة: قال
وأنسسا ارجسسع, فسسأرجع لسسي فيقول إخواني بعض على أستأذن أن أدركتها
بمسا واللسه لكسم أزكسى هسو فسارجعوا ارجعسوا لكسم قيسل {وإن مغتبسط
فارجعوا} ارجعوا لكم قيل {وإن جبير بن سعيد عليم} وقال تعملون

النسسسسسسسسساس. أبسسسسسسسسسواب علسسسسسسسسسى تقفسسسسسسسسسوا لِ أي الَِيسسسسسسسسسة
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ًا تدخلوا أن جناج عليكم تعالى: {ليس وقوله   مسسسكونة} غيسسر بيوتسس

جسسواز تقتضي أنها وذلك قبلها التي من أخص الكريمة الَِية الَِية, هذه
بغيسسر فيهسسا متسساع لسسه كسسان إذا أحسسد فيها ليس التي البيوت إلى الدخول

ابسسن كفسسى. قسال مسسرة أول فيسسه له أذن إذا للضيف المعد إذن, كالبيت
ًا تسسدخلوا {لِ عبسساس ابسسن جريسسج: قسسال نسسسخ بيسسوتكم} ثسسم غيسسر بيوتسس

ًا تسسدخلوا أن جنسساج عليكسسم تعسسالى: {ليسسس واستثنى, فقسسال غيسسر بيوتسس
البصسسري, والحسسسن عكرمسسة عسسن روي لكم} وكذا متاع فيها مسكونة

مكة وبيوت السفار ومنازل كالخانات التجار بيوت آخرون: هي وقال
أظهسسر, جماعسسة, والول عسسن وحكسساه جرير ابن ذلك ذلك, واختار وغير

الشسسعر. بيسسوت أسسسلم: هسسي بسسن زيسسد عسسن مالسسك أعلسسم. وقسسال واللسسه

ُقْقْل ِنيَن **  ْؤِم ُقْم ْل ْا ّل ُقْغّضو ِهْم ِمْن َي ِر ْبَصا ْا َأ ُقْظو َف َيْح ُقْهْم َو ُقْروَج ِلسسَك ُقْف َكسسَى َذ َأْز

ُقْهسسسسسسسسسسسْم ّلسسسسسسسسسسسَه ِإّن َل ِبيسسسسسسسسسسسٌر ال ُقْعوَن ِبَمسسسسسسسسسسسا َخ َن  َيْصسسسسسسسسسسس
عما أبصارهم من يغضوا أن المؤمنين لعباده تعالى الله من أمر هذا  

يغضسسوا إليسسه, وأن النظسسر لهسسم أباح ما إلى إلِ ينظروا عليهم, فل حرم
غيسسر مسسن محرم على البصر وقع أن اتفق المحارم, فإن عن أبصارهم

ًا, كما عنه بصره قصد, فليصرف مسسن صسسحيحه في مسلم رواه سريع
بن عمرو بن زرعة أبي عن سعيد بن عمرو عن عبيد بن يونس حديث

قال: سسسألت عنه الله رضي البجلي الله عبد بن جرير جده جرير, عن
أصسسرف أن الفجسسأة, فسسأمرني نظسسرة عسسن وسلم عليه الله صلى النبي

بسسه. عبيسسد بسسن يسسونس عسسن هشسسيم عن أحمد المام رواه بصري. وكذا
ًا. وقسسال حديثه من والنسائأي والترمذي داود أبو ورواه الترمسسذي أيضسس
أنظسسر بصرك» يعنسسي فقال«أطرق لبعضهم رواية صحيح, وفي حسن

جهسسة وإلسسى الرض إلسسى يكسسون قسسد أعسسم, فسسإنه الرض, والصرف إلى
أعلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم. أخسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسرى, واللسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه

شسسريك الفزاري, حسسدثنا موسى بن إسماعيل داود: حدثنا أبو وقال  
قسسال: قسسال أبيسسه عسسن بريسسدة بسسن اللسسه عبد اليادي, عن ربيعة أبي عن

النظسسرة لِتتبسسع علسسي «يسسا لعلسسي وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسول
حديث من الترمذي الَِخرة» ورواه لك وليس الولى لك النظرة, فإن

أبسسي عسسن الصسسحيح حسسديثه. وفسسي من إلِ نعرفه لِ وقال: غريب شريك
والجلسسوس «إيسساكم وسلم عليه الله صلى الله رسول قال: قال سعيد
نتحسسدث مجالسسسنا مسسن لنسسا لِبسسد اللسسه الطرقات» قالوا: يارسول على

فسسأعطوا أبيتسسم «إن وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسول فيها, فقال

258



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
فقسسال«غسسض ؟ اللسسه رسول يا الطريق حق : وما حقه» قالوا الطريق

عسسن بسسالمعروف, والنهسسي السسسلم, والمسسر الذى, ورد البصسسر, وكسسف
المنكسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسر».

بسسن فضسسل عباد, حسسدثنا بن طالوت البغوي: حدثنا القاسم أبو وقال  
عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسول أمامة, يقول: سمعت أبا جبير, سمعت

ًا لي «اكفلوا يقول وسلم فل أحسسدكم حسسدث بالجنسسة: إذا لكم أكفل ست
أبصسساركم, يخلسسف, وغضسسوا فل وعسسد يخن, وإذا فل اؤتمن يكذب, وإذا

يكفسسل البخسساري« مسسن صحيح فروجكم» وفي أيدكم, واحفظوا وكفوا
السسرزاق: عبسسد الجنة» وقسسال له رجليه, أكفل بين وما لحييه بين ما لي

عصسسي مسسا قسسال: كسسل عبيدة عن سيرين ابن عن أيوب عن معمر أنبأنا
من يغضوا للمؤمنين {قل فقال الطرفين ذكر كبيرة, وقد فهو به الله

بعسسض قسسال القلسسب, كمسسا فساد إلى داعية النظر كان أبصارهم} ولما
الفسسروج بحفسسظ الله أمر القلب, ولذلك إلى سم سهم السلف: النظر

تعالى: {قسسل ذلك, فقال إلى بواعث هي التي البصار بحفظ أمر كما
تارة الفرج فروجهم} وحفظ ويحفظوا أبصارهم من يغضوا للمؤمنين

لفروجهسسم هسسم تعسسالى: {والسسذين قسسال الزنسسا, كمسسا مسسن بمنعسسه يكسسون
ه يكون حافظون} الَِية, وتارة ه النظسر مسن بحفظ فسي جساء كمسا إلي

ما أو زوجتك من إلِ عورتك «احفظ والسنن أحمد مسند في الحديث
لسسدينهم, وأنقسسَى لقلسسوبهم أطهسسر لهم} أي أزكى يمينك» {ذلك ملكت

ًا اللسسه أورثه بصره حفظ من قيل كما فسسي بصسسيرته, ويسسروى فسسي نسسور
قلبسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه.

المبارك, أخبرنا بن الله عبد عتاب, حدثنا أحمد: حدثنا المام وروى  
القاسسسم عسن زيسد بسسن علسي عن زحر بن الله عبيد عن أيوب بن يحيى

قسسال وسسسلم عليسسه الله صلى النبي عنه, عن الله رضي أمامة أبي عن
إلِ بصره يغض مرة) ثم (أول امرأة محاسن إلى ينظر مسلم من «ما

ًا هذا حلوتها» وروي يجد عبادة له الله أخلف عمسسر ابسسن عسسن مرفوعسس
أنهسسا إلِ ضسسعف إسسسنادها فسسي عنهم, ولكن الله رضي وعائأشة وحذيفة

الله عبيد طريق من الطبراني فيه. وفي يتسامح الترغيب, ومثله في
ًا أمامسة أبسي عسن القاسسم عسن يزيسد بسن علسي عسن زحسر بن مرفوعس

وجسسوهكم, أو فروجكسسم, ولتقيمسسن أبصسساركم, ولتحفظسسن «لتغضسسن
وجسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسوهكم». لتكسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسفن

علسى قسال: قرأنسا التسستري زهيسر بن أحمد الطبراني: حدثنا وقال  
بكيسسر, أبسسي بن يحيى المقرى, حدثنا الضرير عمر بن حفص بن محمد
بسسن القاسسسم عسسن إسسسحاق بن الرحمن عبد عن سفيان بن هريم حدثنا
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قسسال: عنسسه اللسسه رضسسي مسعود بن الله عبد عن أبيه عن الرحمن عبد
سسسهام مسسن سسسهم النظرة «إن وسلم عليه الله صلى الله رسول قال

ًا أبسسدلته مخسسافتي تركهسسا مسسن مسسسموم إبليس فسسي حلوتسسه يجسسد إيمانسس
تعسسالى: قسسال يصسسنعون} كمسسا بما خبير الله تعالى: {إن قلبه». وقوله

أبسسي عسسن الصسسحيح الصسسدور}. وفسسي تخفسسي ومسسا العيسسن خائأنة {يعلم
وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسول قال: قال عنه الله رضي هريرة
العينيسسن محالة, فزنسسا لِ ذلك أدرك الزنا من حظه آدم ابن على «كتب

اليسسدين الِسسستماع, وزنسسا الذنيسسن النطسسق, وزنسسا اللسسسان النظسسر, وزنسسا
وتشسستهي, والفسسرج تمنسسَى الخطسسى, والنفسسس الرجليسسن البطش, وزنسسا

ًا, ومسلم البخاري يكذبه» رواه أو ذلك يصدق ًا تعليق وجسسه مسسن مسند
أن ينهسسون كسسانوا السسسلف: إنهسسم من كثير قال تقدم, وقد ما بنحو آخر
فسسي الصسسوفية أئأمسسة من كثير شدد المرد, وقد إلى بصره الرجل يحد

الِفتتسسان, وشسسدد مسسن فيسسه لمسسا العلسسم أهسسل مسسن طائأفسسة ذلك, وحرمه
ًا ذلك في آخرون ًا. وقسسال كثير سسسعيد أبسسو السسدنيا: حسسدثنا أبسسي ابسسن جد

بسسن محمسسد بسسن عمسسر المسسازني, حسسدثني سسسهل بن عمر المدني, حدثنا
قال: قال عنه الله رضي هريرة أبي عن سليم بن صفوان عن صهبان
عينا إلِ القيامة يوم باكية عين «كل وسلم عليه الله صلى الله رسول
ًا محارم عن غضت ًا سسسبيل فسسي سهرت الله, وعين يخسسرج اللسسه, وعينسس
وجسسسسل». عسسسسز اللسسسسه خشسسسسية مسسسسن السسسسذباب رأس مثسسسسل منهسسسسا

ُقْقل َو َنسساِت **  ْؤِم ُقْم ْل ُقْضْضسسَن ّل ْغ ِهّن ِمسسْن َي ِر ْبَصسسا ْظسسَن َأ َف َيْح ُقْهسسّن َو ُقْروَج َ ُقْف َولِ
ِديَن ْب ُقْهّن ُقْي َت َن ّ ِزي َهَر َما ِإلِ َها َظ ْن ْبَن ِم ِر َيْضسس ْل ِهسسّن َو ِر ُقْم ُقْخ َلسسَى ِب ِهّن َع ِب ُقْيسسو َ ُقْج َولِ
ِديَن ْب ُقْهّن ُقْي َت َن ّ ِزي ِهّن ِإلِ ِت َل ُقْعو ُقْب ْو ِل ِهّن َأ ِئأ َبآَ ْو آ ِء َأ َبآَ ِهّن آ ِت َل ُقْعو ْو ُقْب ِهّن َأ ِئأ َنآَ ْب أ

ْو َ َنسسآَِء َأ ْب َأ

ِهّن ِت َل ُقْعو ْو ُقْب ِهّن َأ ِن َوا ْو ِإْخ ِنَي َأ ِهّن َب ِن َوا ْو ِإْخ ِني َأ ِهّن َب ِت َوا ْو َأَخ ِهّن َأ ِئأ ْو ِنَسسسآَ َمسسا َأ
َكْت َل ُقْهّن َم ُقْن ْيَما ِو َأ ِعيَن َأ ِب ّتسسا ِر ال ْيسس ِلسسي َغ ْو ِة ُقْأ َبسس ِلْر ِو الّرَجسساِل ِمسسَن ا ّطْفسسِل َأ ال
ِذيَن ّل ْا َلْم ا ُقْرو َه ْظ َلَى َي ْوَراِت َع ِء َع ّنَسآَ َ ال ْبَن َولِ ِر ِهّن َيْض ِل ُقْج َأْر َلسسَم ِبسس ْع ُقْي َمسسا ِل

ِهسّن ِمسن ُقْيْخِفيسَن ِت َن ْا ِزي َو ُقْبس ُقْتو َلسسى َو ِه ِإ ّلس ًا ال َهسسا َجِميعسس ّي أ
ُقْنسوَن َ ْؤِم ُقْم ْل ُقْكسْم ا ّل َع َل

ُقْحسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسوَن ِل ْف  ُقْت
عباده لزواجهن منه وغيرة المؤمنات للنساء تعالى الله من أمر هذا  

المشسسركين وفعسسال الجاهليسسة نسسساء صسسفة عسسن لهسسن وتمييز المؤمنين
والله س قال: بلغنا حيان بن مقاتل ذكره ما الَِية هذه نزول سبب وكان
كانت مرثد بنت أسماء أن حدث النصاري الله عبد بن جابر أن س أعلم
متأزرات غير عليها يدخلن النساء حارثة, فجعل بني في لها محل في
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فقسسالت وذوائأبهسسن صسسدورهن وتبدو الخلخل من أرجلهن في ما فيبدو

مسسن يغضضن للمؤمنات تعالى: {وقل الله فأنزل هذا أقبح أسماء: ما
مسسن يغضضسسن للمؤمنسسات تعسسالى: {وقسسل أبصسسارهن} الَِيسسة, فقسسوله

أزواجهسسن, غيسسر إلسسى النظسسر مسسن عليهسسن الله حرم عما أبصارهن} أي
إلسسى تنظسسر أن للمسسرأة يجسسوز لِ أنسسه إلسسى العلمسساء من كثير ذهب ولهذا

أصسسسسسسلً. شسسسسسسهوة بغيسسسسسسر ولِ بشسسسسسسهوة الجسسسسسسانب الرجسسسسسسال
عن الزهري حديث من والترمذي داود أبو رواه بما منهم كثير واحتج  

عنسسد كسسانت أنهسسا حسسدثته سسسلمة أم أن حسسدث أنه سلمة أم مولى نبهان
عنسسده نحسسن فبينمسسا قسسالت وميمونسسة وسلم عليه الله صلى الله رسول

فقسسال بالحجسساب أمرنسسا بعسسدما وذلسسك عليسسه فدخل مكتوم أم ابن أقبل
اللسسه رسول يا منه» فقلت «احتجبا وسلم عليه الله صلى الله رسول
اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول فقسسال ؟ يعرفنا ولِ يبصرنا لِ أعمى هو أليس
الترمسسذي قال تبصرانه» ثم أوألستما ؟ أنتما عمياوان «أو وسلم عليه
نظرهن جواز إلى العلماء من آخرون صحيح. وذهب حسن حديث هذا
صسسلى اللسسه رسسسول أن الصسسحيح في ثبت كما شهوة بغير الجانب إلى
يسسوم بحرابهسسم يلعبسسون وهسسم الحبشسسة إلى ينظر جعل وسلم عليه الله

وهسسو ورائأسسه مسسن إليهسسم تنظر المؤمنين أم وعائأشة المسجد في العيد
ورجعسسسسسسسسسست. ملسسسسسسسسسست حسسسسسسسسسستى منهسسسسسسسسسسم يسسسسسسسسسسسترها

الفسسواحش. جبير: عسسن بن سعيد فروجهن} قال {ويحفظن وقوله  
الزنا, وقسسال مقاتل: عن لهن. وقال يحل لِ وسفيان: عما قتادة وقال

مسسن فهو الفروج حفظ فيها يذكر القرآن في نزلت آية العالية: كل أبو
أحسسد, وقسسوله يراهسسا لِ فروجهسسن} أن {ويحفظسسن الَِيسسة هسسذه إلِ الزنسسا

ًا يظهسسرن لِ منهسسا} أي ظهر ما إلِ زينتهن يبدين تعالى: {ولِ مسسن شسسيئ
مسسسعود: كسسالرداء ابسسن إخفسساؤه. قسسال يمكسسن لِ مسسا إلِ للجسسانب الزينة

السستي المقنعسسة مسسن العسسرب نسسساء يتعاطسساه كان ما على يعني والثياب
لِ هسسذا لن فيه عليها حرج الثياب. فل أسافل من يبدو وما ثيابها تجلل

لِيمكن وما إزارها من يظهر ما النساء زي في ونظيره إخفاؤه يمكنها
الجسسوزاء وأبسسو سسسيرين وابسسن الحسن مسعود ابن بقول إخفاؤه. وقال

وغيرهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم. النخعسسسسسسسسسسسسسسسسسسسي وإبراهيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم
زينتهن يبدين {ولِ عباس ابن عن جبير بن سعيد عن العمش وقال  
عمسسر ابسسن عسسن والخسساتم. وروي وكفيها منها} قال: وجهها ظهر ما إلِ

وإبراهيسسم والضسسحاك الشسسعثاء وأبسسي جبير بن وسعيد وعكرمة وعطاء
ًا يكون أن يحتمل ذلك, وهذا نحو وغيرهم النخعي السستي للزينة تفسير

عسسن الحسسوص أبي عن السبقي إسحاق أبو قال كما, إبدائأها عن نهين
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والدملسسج القسسرط زينتهسسن} الزينسسة يبسسدين {ولِ قوله في قال الله عبد

زينتسسان: قال: الزينسسة السناد بهذا عنه رواية والقلدة. وفي والخلخال
وهسسي الجسسانب يراهسسا والسوار, وزينة الزوج: الخاتم إلِ يراها لِ فزينة

اللسه سسسمى السسذين لهسسؤلِء يبسسدين لِ الزهري الثياب. وقال من الظاهر
وأمسسا حسسسر غيسسر مسسن والقرطة والخمرة السورة إلِ له تحل لِ ممن

الخسسسسسسسسسواتم. إلِ منهسسسسسسسسسا يبسسسسسسسسسدين فل النسسسسسسسسساس عامسسسسسسسسسة
والخلخسسال. منهسسا} الخسساتم ظهسسر {إلِمسسا الزهسسري عسسن مالسك وقال  

بسسالوجه منهسسا مسساظهر تفسسسير أرادوا تابعه ومن عباس ابن أن ويحتمل
الذي بالحديث له الجمهور, ويستأنس عند المشهور هو وهذا والكفين

بسسن ومؤمسسل الِنطسساكي كعب بن يعقوب حدثنا سننه في داود أبو رواه
عسسن قتسسادة عن بشير بن سعيد عن الوليد حدثنا: قالِ الحراني الفضل

بكسسر أبسسي بنسست أسسسماء أن عنهسسا اللسسه رضي عائأشة عن دريك بن خالد
فسسأعرض رقسساق ثيسساب وعليها وسلم عليه الله صلى النبي على دخلت

يسسرى أي يصسسلح لم المحيض بلغت إذا المرأة إن أسماء «يا وقال عنها
حسساتم وأبسسو داود أبسسو قسسال وكفيه, لكن وجهه إلى هذا» وأشار إلِ منها

اللسسه رضسسي عائأشسسة من يسمع لم دريك بن  خالد¹مرسل هذا الرازي
.أعلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم عنهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا, واللسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه

المقسسانع جيسسوبهن} يعنسسي علسسى بخمرهن تعالى: {وليضربن وقوله  
صسسدرها من تحتها ما لتواري صدورهن على ضاربات صفات لها يعمل

ذلسسك يفعلن يكن لم فإنهن الجاهلية أهل نساء شعار ليخالفن وترائأبها
يسسواريه لِ بصسسدرها مسسسفحة الرجسسال بيسسن تمسسر منهن المرأة كانت بل

اللسسه آذانها, فأمر وأقرطة شعرها وذوائأب عنقها أظهرت وربما شيء
أيهسسا تعالى: {يا قال كما وأحوالهن هيئاتهن في يستترن أن المؤمنات

جلبيبهن من عليهن يدنين المؤمنين ونساء وبناتك لزواجك قل النبي
الكريمسسة الَِيسسة هسسذه فسسي يسسؤذين} وقسسال فل يعرفسسن أن أدنسسى ذلسسك

يخمسسر مسسا وهو خمار جمع جيوبهن} والخمر على بخمرهن {وليضربن
المقسسانع. النسساس تسسسميها السستي وهسسي السسرأس بسسه يغطسسى أي بسسه
علسسى {بخمرهسسن {وليضسسربن} وليشسسددن جسسبير بسسن سسسعيد قسسال  

البخسساري وقسسال شيء منه يرى فل والصدر النحر على جيوبهن} يعني
عسسروة عن شهاب ابن عن يونس عن أبي حدثنا شبيب بن أحمد حدثنا

الول المهسساجرات نسسساء الله قالت: يرحم عنها الله رضي عائأشة عن
مروطهسسن جيسسوبهن} شسسققن على بخمرهن {وليضربن الله أنزل لما

ًا بها. وقال فاختمرن عسسن نسسافع بسسن إبراهيم نعيم, حدثنا أبو حدثنا أيض
عنهسسا اللسسه رضسسي عائأشسسة أن شسسيبة بنت صفية عن مسلم بن الحسن
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جيسسوبهن} علسسى بخمرهن {وليضربن الَِية هذه نزلت تقول: لما كانت
ابسسن بهسسا. وقسسال فسساختمرن الحواشسسي قبل من فشققنها أزرهن أخذن

الزنجسسي حسسدثنا يونس بن الله عبد بن أحمد حدثنا أبي حدثنا حاتم أبي
شسسيبة بنسست صسسفية عسسن خسسثيم بسسن عثمسسان بسسن الله عبد حدثنا خالد بن

وفضسسلهن, قريسسش نسسساء فسسذكرنا قسسالت عائأشسسة عنسسد نحن قالت: بينا
ً قريسسش لنسسساء إن عنها الله رضي عائأشة فقالت واللسسه وإنسسي لفضسسل
ًا أشسسد النصار نساء من أفضل مارأيت ًا ولِ اللسه بكتسساب تصسسديق إيمانس
جيسسوبهن} علسسى بخمرهن {وليضربن النور سورة أنزلت لقد بالتنزيل

ه أنسزل مسا عليهسن يتلسون رجسالهن إليهن انقلب ويتلسو فيهسا إليهسم الل
امرأة منهن فما قرابته ذي كل وعلى وأخته وابنته امرأته على الرجل

ًا به فاعتجرت المرحل مرطها إلى قامت إلِ ًا تصديق أنسسزل بمسسا وإيمان
وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول وراء كتسسابه, فأصسسبحن من الله

وجسسه غيسسر مسسن داود أبو الغربان. ورواه رؤوسهن على كأن معتجرات
بسسسسسسسسسسسسه. شسسسسسسسسسسسسيبه بنسسسسسسسسسسسست صسسسسسسسسسسسسفية عسسسسسسسسسسسسن

عبسسد بسسن قسسرة أن وهسسب ابسسن أخبرنسسا يسسونس حسسدثنا جرير ابن وقال  
قسسالت: يرحسسم عائأشسسة عسسن عسسروة عن شهاب ابن عن أخبره الرحمن

علسسى بخمرهن {وليضربن الله أنزل لما الول المهاجرات النساء الله
مسسن داود أبسسو بهسسا, ورواه فسساختمرن مروطهن أكتف جيوبهن} شققن

لبعولتهن} أي إلِ زينتهن يبدين ولِ{ تعالى به, وقوله وهب ابن حديث
أو بعسسولتهن أبنسساء أو أوأبنسسائأهن بعسسولتهن آبسساء أو آبسسائأهن {أو أزواجهسسن
للمسسرأة محسسارم هسسؤلِء أخواتهن} كل بني أو إخوانهن بني أو إخوانهن

وتبهسسرج. وقسسد اقتصسساء غير من ولكن بزينتها عليهم تظهر أن لها يجوز
ابن يعني بكر أبو حدثنا هارون ابن يعني موسى حدثنا المنذر ابن روى
الشسسعبي عسسن داود أخبرنا سلمة بن حماد حدثنا عفان حدثنا شيبة أبي

آباء أو آبائأهن أو لبعولتهن إلِ زينتهن يبدبن {ولِ الَِية هذه في وعكرمة
ينعتسسان لنهمسسا الخال ولِ العم يذكر لم وقال منها فرغ بعولتهن} حتى

كلسسه ذلك فإنما الزوج والخال, فأما العم عند خمارها تضع ولِ لبنائأهما
غيسسسسره. بحضسسسسرة يكسسسسون لِ بمسسسسا لسسسسه فتتصسسسسنع أجلسسسسه مسسسسن

ًا بزينتها تظهر نسائأهن} يعني {أو وقوله   المسسسلمات للنسسساء أيضسس
ًا كسسان وإن لرجالهن. وذلسسك تصفهن لئل الذمة أهل نساء دون محسسذور
من يمنعهن لِ فإنهن أشد الذمة أهل نساء في أنه إلِ النساء جميع في
عنسسه, وقسسد فتنزجسسر حسسرام ذلك أن تعلم فإنها المسلمة وأما مانع ذلك
تنعتهسسا المسسرأة المسسرأة «لِتباشر وسلم عليه الله اللهصلى رسول قال

مسسعود ابسن عسن الصسحيحين فسي إليهسا» أخرجساه ينظر كأنه لزوجها
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هشام عن عياش بن إسماعيل حدثنا سننه في منصور بن سعيد وقال

قسسال: قيسسس بسسن الحسسارث عسسن أبيه عن نسي بن عبادة عن الغازي بن
فسإنه بعسد عبيسسدة: أمسا أبسي إلى الخطاب بن عمر المؤمنين أمير كتب

أهسسل نسسساء مع الحمامات يدخلن المسلمين نساء من نساء أن بلغني
أن الَِخسسر واليسسوم اللسسه بسسا تؤمن لِمرأة يحل فل قبلك من فإنه الشرك

نسسسائأهن} {أو قسسوله في مجاهد ملتها. وقال أهل إلِ عورتها إلى ينظر
للمرأة نسائأهن, وليس من المشركات ليس المسلمات نساؤهن قال

تفسسسيره فسسي اللسسه عبد مشركة, وروى يدي بين تنكشف أن المسلمة
هسسن نسسسائأهن} قسسال {أو عبسساس ابسسن عسسن صسسالح أبي عن الكلبي عن

والوشسساح والقسسرط النحر وهو لِنصرانية و ليهودية تبديه لِ المسلمات
محسسسسسسسسسسسسسسرم. إلِ يسسسسسسسسسسسسسسراه أن يحسسسسسسسسسسسسسسل لِ ومسسسسسسسسسسسسسسا

المسسسلمة لِتضسسع قال مجاهد عن ليث عن جرير حدثنا سعيد وروى  
من نسائأهن} فليست يقول: {أو تعالى الله لن مشركة عند خمارها

النصرانية تقبل أن كرها أنهما نسي بن وعبادة مكحول نسائأهن, وعن
حسسدثنا حسساتم أبسسي ابسسن مسسارواه المسلمة, فأمسسا والمجوسية واليهودية

عطسساء ابسسن قسسال: قسسال ضمرة حدثنا عمير أبو حدثنا الحسين بن علي
بيسست وسلم عليه الله اللهصلى رسول أصحاب قدم قال: لما أبيه عن

صسسح إن والنصسسرانيات, فهسسذا اليهوديسسات نسائأهن قوابل كان المقدس
إنسه الِمتهسسان, ثسسم بسساب مسسن ذلسسك أن أو الضرورة حال على فمحمول
أعلسسسسسسم. بسسسسسسد, واللسسسسسسه ولِ عسسسسسسورة كشسسسسسسف فيسسسسسسه ليسسسسسسس

مسسن جريسسر: يعنسسي ابسسن أيمانهن} قسسال ملكت ما تعالى: {أو وقوله  
مشسسركة كسسانت لهسسا, وإن زينتها تظهر أن لها المشركين, فيجوز نساء
يجسسوز الكثرون: بسسل المسيب, وقال بن سعيد ذهب أمتها, وإليه لنها
السسذي بالحسسديث والنساء, واستدلوا الرجال من رقيقها على تظهر أن

دينسسار بن سالم جميع أبو عيسى, حدثنا بن محمد داود: حدثنا أبو رواه
بعبسسد فاطمسسة أتسسى وسلم عليه الله النبيصلى أنس: أن ثابت, عن عن
يبلسسغ لسسم رأسسسها بسسه قنعسست إذا ثسسوب فاطمة لها, قال: وعلى وهبه قد

صسسلى النسسبي رأى رأسسسها, فلمسسا يبلسسغ لم رجليها به غطت رجليها, وإذا
أبسسوك هسسو إنمسسا بسسأس عليسسك ليس «إنه تلقى, قال ما وسلم عليه الله

وغلمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسك».
الحمصي خديج ترجمة في تاريخه في عساكر ابن الحافظ ذكر وقد  

شسسديد أسسسود كسسان الفسسزاري مسسسعدة بسسن اللسسه عبد معاوية: أن مولى
فاطمسسة, لِبنتسسه وهبه وسلم عليه الله صلى النبي كان قد الدمة, وأنه

صسسفين, أيسسام معاوية مع برز كله ذلك بعد كان قد أعتقته, ثم ثم فربته
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عنسسه, وقسسال الله رضي طالب أبي بن علّي على الناس أشد من وكان
أم نبهسسان, عسسن الزهري, عن عن عيينة بن سفيان أحمد: حدثنا المام

كسسان «إذا قسسال وسسسلم عليسسه اللسسه صلى الله رسول أن سلمة, ذكرت
عن داود أبو منه» ورواه فلتحتجب يؤدي ما له مكاتب, وكان إحداكن

الربسة أولسسي غيسر التسابعين تعسسالى: {أو به. وقوله سفيان مسدد, عن
ذلك مع بأكفاء, وهم ليسوا الذين والتباع كالجراء الرجال} يعني من
ْوب, ولِ وله عقولهم في يشتهونهن, قسسال ولِ النساء إلى لهم همة وَح

لسسسسسسه. شسسسسسسهوة لِ السسسسسسذي المغفسسسسسسل عبسسسسسساس: هسسسسسسو ابسسسسسسن
يقسسوم لِ السسذي المخنسسث عكرمة: هو البله, وقال مجاهد: هو وقال  

حسسديث مسسن الصسسحيح السلف, وفسسي من واحد غير قال ذكره, وكذلك
ًا عائأشسسة, أن عسسروة, عسسن عسسن الزهري أهسسل علسسى يسسدخل كسسان مخنثسس
الربة, أولي غير من يعدونه وسلم, وكانوا عليه الله صلى الله رسول
إذا يقسسول: إنهسسا امسسرأة ينعسست وهسسو وسلم عليه الله صلى النبي فدخل
صلى الله رسول بثمان, فقال أدبرت أدبرت بأربع, وإذا أقبلت أقبلت

عليكم» فأخرجه, يدخلن لِ ههنا ما يعلم هذا أرى «ألِ وسلم عليه الله
.ليسسسسسستطعم جمعسسسسسة يسسسسسوم كسسسسسل يسسسسسدخل بالبيسسسسسداء فكسسسسسان

عسسن عسسروة بسسن هشسسام معاوية, حدثنا أبو أحمد: حدثنا المام وروى  
عليهسسا قالت: دخسسل أنها سلمة أم سلمة, عن أبي بنت زينب أبيه, عن

(أخوهسسا) مخنسسث, وعنسسدها وعنسسدها وسسسلم عليه الله صلى الله رسول
اللسه فتسح اللسه, إن عبسد يقسسول: يسا أميسة, والمخنسث أبسسي بن الله عبد

ًا الطائأف عليكم بثمسسان, وتسدبر بسسأربع تقبل فإنها غيلن بابنة فعليك غد
«لِ سسسلمة لم فقسسال وسسسلم عليه الله صلى الله رسول قال: فسمعه

بسسن هشسسام حسسديث مسسن الصسسحيحين فسسي عليسسك» أخرجسساه هذا يدخلن
عسسن معمسسر السسرزاق, حسسدثنا عبسسد أحمسسد: حسسدثنا المسسام عسسروة. وقسسال
قالت: كان عنها الله رضي عائأشة الزبير, عن بن عروة الزهري, عن

مخنسسث, وكسسانوا وسسسلم عليسسه اللسسه صلى النبي أزواج على يدخل رجل
وهسسو وسسسلم عليه الله صلى النبي الربة, فدخل أولي غير من يعدونه

بسسأربع, أقبلسست أقبلسست إذا إنها امرأة, فقال ينعت وهو نسائأه بعض عند
أرى «ألِ وسسسلم عليه الله صلى النبي بثمان. فقال أدبرت أدبرت وإذا
وأبسسو مسسسلم هسسذا» فحجبسسوه, ورواه عليكم يدخلن لِ ههنا ما يعلم هذا

سسسسلمة. أم عسسسن بسسسه السسسرزاق عبسسسد طريسسسق مسسسن والنسسسسائأي داود
النسسساء} عسسورات على يظهروا لم الذين الطفل تعالى: {أو وقوله  

كلمهسسن مسسن وعسسوراتهن النسسساء أحسسوال يفهمسسون لِ لصسسغرهم يعنسسي
الطفل كان وسكناتهن, فإذا وحركاتهن المشية في وتعطفهن الرخيم
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ًا كسسان إن النسسساء, فأمسسا علسسى بسسدخوله بسسأس ذلسسك: فل يفهسسم لِ صغير

ًا, أو ًا مراهق الشسسوهاء بيسسن ويفرق ويدريه ذلك يعرف منه, بحيث قريب
فسسي ثبسست النسسساء, وقسسد علسسى السسدخول مسسن يمكسسن والحسسسناء, فل

«إيسساكم قسسال أنسسه وسسسلم عليسسه اللسسه صلى الله رسول عن الصحيحين
قسسال ؟ الحمسسو اللسسه, أفرأيسست رسسسول النساء» قيل: يا على والدخول

المسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسوت». «الحمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسو
فسسي المسسرأة بسسأرجلهن} الَِيسسة, كسسانت يضسسربن {ولِ تعسسالى وقسسوله  

لِ صسامت خلخسال رجلهسا وفسي الطريق في تمشي كانت إذا الجاهلية
اللسسه طنينه, فنهسسى الرجال الرض, فيعلم برجلها صوته, ضربت يعلم

ًا زينتهسسا مسسن شسسيء كسسان إذا ذلك, وكذلك مثل عن المؤمنات مسسستور
تعسسالى: لقوله النهي هذا في دخل خفي هو ما لتظهر بحركة فتحركت

التعطسسر عسسن تنهسسى أنهسسا ذلسسك ومسسن آخره بأرجلهن} إلى يضربن {ولِ
أبسسو قسسال طيبهسسا, فقسسد الرجسسال ليشتم بيتها من خروجها عند والتطيب

القطان سعيد بن يحيى بشار, حدثنا بن محمد الترمذي: حدثنا عيسى
موسسسى أبسسي قيسسس, عسسن بسسن غنيسسم الحنفي, عن عمارة بن ثابت عن

عيسسن «كسسل قسسال أنسسه وسلم عليه الله صلى النبي عنه, عن الله رضي
وكسسذا» يعنسسي كذا فهي بالمجلس فمرت استعطرت إذا والمرأة زانية

أبسسو صسسحيح, رواه حسسسن هريرة: وهذا أبي عن الباب وفي زانية, قال
بسسسسسه. عمسسسسسارة بسسسسسن ثسسسسسابت حسسسسسديث مسسسسسن والنسسسسسسائأي داود

بسسن عاصسسم عن سفيان كثير, أخبرنا بن محمد داود: حدثنا أبو وقال  
عنسسه اللسسه رضسسي هريسسرة أبي رهم, عن أبي مولى عبيد الله, عن عبيد

أمسسة إعصار, فقال: يسسا ولذيلها الطيب ريح منها وجد امرأة قال: لقيته
قالت: ؟ تطيبت لها: وله قالت: نعم. قال ؟ المسجد من جئت الجبار

يقسسول: وسسسلم عليه الله صلى القاسم أبا حبي سمعت نعم, قال: إني
فتغتسسسل ترجسسع حسستى المسسسجد لهذا تطيبت امرأة صلة الله يقبل «لِ

شيبة, عسسن أبي بن بكر أبي عن ماجه ابن الجنابة». ورواه من غسلها
ًا الترمذي به. وروى عيينة ابن هو سفيان بسسن موسسسى حسسديث من أيض
صسسلى الله رسول أن سعد بنت ميمونة خالد, عن بن أيوب عن عبيدة

ظلمسسة كمثسسل أهلهسسا غير في الزينة في «الرافلة قال وسلم عليه الله
ًا ذلك لها», ومن نور لِ القيامة يوم فسسي المشسسي عسسن ينهين أنهن أيض

التسسسسسسسسبرج. مسسسسسسسسن فيسسسسسسسسه لمسسسسسسسسا الطريسسسسسسسسق وسسسسسسسسسط
عسن محمد ابن يعني العزيز عبد التغلبي, حدثنا داود: حدثنا أبو قال  
أبيسسه, عسسن حمسساس, عسسن بسسن عمسسرو أبي بن شداد عن اليمان أبي ابن

اللسه صلى الله رسول سمع أنه أبيه عن النصاري أسيد أبي بن حمزة
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مسسع الرجسسال اختلسسط المسسسجد, وقسسد مسسن خارج وهو يقول وسلم عليه

للنسسساء وسسسلم عليه الله صلى الله رسول الطريق, فقال في النساء
بحافسسات الطريسسق, عليكسسن تحتضسسّن أن لكسسن ليسسس فسسإنه «اسسستأخرن

بالجسسدار ليتعلق ثوبها إن حتى بالجدار تلصق المرأة الطريق» فكانت
ًا الله إلى تعالى: {وتوبوا به. وقوله لصوقها من المؤمنسسون أيها جميع

الجميلسسة الصسسفات هسسذه مسسن بسسه أمركم ما افعلوا تفلحون} أي لعلكم
الخلق مسسن الجاهليسسة أهسسل عليسسه كسسان مسسا واتركسسوا الجليلسسة والخلق

بسسه اللسسه أمسسر مسسا فعسسل فسسي الفلح كسسل الفلح الرذيلة, فإن والصفات
المسسسستعان. هسسسو تعسسسالى عنسسسه, واللسسسه نهيسسسا مسسسا وتسسسرك ورسسسسوله

ْا ُقْحو ِك ْن َأ َو َياَمَى **  ُقْكْم ال ْن ِلِحيَن ِم ُقْكْم ِمْن َوالّصا ِد َبا ُقْكْم ِع ِئأ ِإما ْا ِإن َو ُقْنسسو ُقْكو َي
َء َقَرآ ُقْم ُقْف ِه ِن ْغ ُقْه ُقْي ّل ِه ِمن ال ِل ُقْه َفْض ّل ٌع َوال ِليٌم َواِس ِفِف َع ْع َت َيْس ْل َو ِذيَن *   ّلسس َ ا لِ

ُقْدوَن ًا َيِج َكاح ّتَى ِن ُقْم َح ُقْه َي ِن ْغ ُقْه ُقْي ّل ِه ِمن ال ِل ِذيَن َفْض ّل ُقْغوَن َوا َت ْب َتسساَب َي ِك ْل ِمّمسسا ا
َكْت َل ُقْكْم َم ُقْن ْيَما ُقْهْم َأ ُقْبو ِت َكا ُقْتْم ِإْن َف ُقْم ِل ِهْم َع ًا ِفي ْير ُقْهْم َخ ُقْتو ِه ّمسساِل ّمسسن َوآ ّلسس ال
َي ِذ ّل ُقْكْم ا َتا َ آ ْا َولِ ُقْهو ِر ْك ُقْكْم ُقْت ِت َيسا َت َلسى َف ِء َع َغسآَ ِب ْل ْدَن ِإْن ا ًا َأَر ْا َتَحّصسن ُقْغسو َت ْب َت ّل

ِة َعَرَض َيا ْلَح َيا ا ْن ّد ُقْهّن َوَمن ال ِره ْك ِإّن ُقْي ِه ِف ّلسس ِد ِمسسن ال ْعسس ِهسسّن َب ِه ْكَرا ُقْفسسوٌر ِإ َغ
ْد ّرِحيٌم َق َل َو َنآَ *   ْل ْنَز ُقْكْم َأ ْي َل َيسساٍت ِإ َنسساٍت آ ّي َب ً ّم َثل ِذيَن ّمسسَن َوَم ّلسس ْا ا ْو َلسس ِمسسن َخ

ُقْكسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسْم ِل ْب َظسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسًة َق ْوِع ّتِقيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسَن َوَم ُقْم ْل  ّل
الحكسام مسن جمسل علسى المبينسة الكريمسات الَِيسات هذه اشتملت  

منكسسم} اليسسامى تعالى: {وأنكحوا المبرمة, فقوله والوامر المحكمة
وجوبه إلى العلماء من طائأفة ذهب بالتزويج. وقد أمر آخره, هذا إلى

معشسسر «يا السلم عليه قوله بظاهر عليه. واحتجوا قدر من كل على
للبصسسر أغسسض فليسستزوج, فسسإنه البسساءة منكسسم اسسستطاع الشسسباب, مسسن

وجاء», أخرجاه له فإنه بالصوم فعليه يستطع لم ومن للفرج وأحصن
غيسسر مسسن السسسنن في جاء مسعود, وقد ابن حديث من الصحيحين في

الولسسود «تزوجسسوا قسسال وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول أن وجه
روايسسة: «حسستى القيامسسة». وفسسي يسسوم المسسم بكسسم مبسساه فسسإني تناسلوا

لهسسا زوج لِ السستي للمسسرأة ذلسسك أيسسم, ويقسسال جمسسع بالسقط», اليسسامى
يسستزوج لم أول فارق ثم تزوج قد كان له, سواء زوجة لِ الذي وللرجل

وامسسرأة أيسسم رجسسل اللغة, يقسسال أهل عن الجوهري منهما, حكاه واحد
أيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم.

فضله} الِية, قسسال من الله يغنهم فقراء يكونوا تعالى: {إن وقوله  
بسسه وأمسسر التزويسسج في الله عباس: رغبهم ابن عن طلحة أبي بن علي
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يغنهسسم فقسسراء يكونوا {إن الغنى, فقال عليه ووعدهم والعبيد الحرار

بسسن محمسسود أبسسي, حسسدثنا حسساتم: حسسدثنا أبي ابن فضله} وقال من الله
عبسسد ابسسن يعنسسي سسس سسسعيد عسسن الواحد عبد بن عمر حدثنا, الزرق خالد

قسسال: أطيعسسوا عنسسه الله رضي الصديق بكر أبا أن قال: بلغني س العزيز
قسسال الغنسسى مسسن وعسسدكم مسسا لكم ينجز النكاح من به أمركم فيما الله

مسسسعود: ابسسن فضله} وعسسن من الله يغنهم فقراء يكونوا تعالى: {إن
يغنهم فقراء يكونوا تعالى: {إن الله النكاح. يقول في الغنى التمسوا

بنحسسوه, وعسسن عمر عن البغوي جرير, وذكر ابن فضله} رواه من الله
رضسسي هريرة أبي عن المقبري سعيد عن عجلن بن محمد عن الليث

علسسى حق «ثلثة وسلم عليه الله صلى الله رسول قال: قال عنه الله
فسسي الداء, والغسسازي يريد العفاف, والمكاتب يريد عونهم: الناكح الله

مسساجه. وقسسد وابسسن والنسائأي والترمذي أحمد المام الله» رواه سبيل
إلِ عليسسه يجسسد لسسم السسذي الرجسسل ذلك وسلم عليه الله صلى النبي زوج

المسسرأة بتلسسك فزوجسسه هسسذا حديد, ومع من خاتم على يقدر إزاره, ولم
كسسرم من القرآن. والمعهود من معه ما يعلمها أن عليه صداقها وجعل

كسسثير يورده ما وله, وأما لها كفاية فيه ما يرزقه أن ولطفه تعالى الله
لسسه أصسسل اللسسه» فل يغنكسسم فقراء «تزوجوا حديث أنه على الناس من
عنسه, غنيسة القسرآن الَِن, وفسي إلسى ضسعيف ولِ قسوي بإسناد أره ولم

والمنسسسسة. أوردناهسسسسا, وللهالحمسسسسد السسسستي الحسسسساديث هسسسسذه وكسسسسذا
ًا يجدون لِ الذين تعالى: {وليستعفف وقوله   اللسسه يغنيهم حتى نكاح
ًا يجد لِ لمن تعالى الله من أمر فضله} هذا من عسسن بسسالتعفف تزويجسس

مسسن الشسسباب معشسسر «يسسا وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى قسسال كمسسا الحرام
للفرج, ومسسن وأحصن للبصر أغض فإنه فليتزوج الباءة منكم استطاع

مطلقسة, الَِية وجاء» الحديث, وهذه له فإنه بالصوم فعليه يستطع لم
يسسستطع لسسم {ومسسن قسسوله وهسسي منهسسا أخسسص النساء سورة في والتي
ً منكم لكسسم} خيسسر تصسسبروا وأن س قوله إلى س المحصنات ينكح أن طولِ

ًا يجيسسء الولد لكم, لن خير الماء تزوج عن صبركم أي {واللسسه رقيقسس
يجسسدون لِ السسذين {وليسسستعفف قسسوله فسسي عكرمسسة رحيم} قال غفور

ًا} قال: هو لسسه كسسانت يشسستهي, فسسإن فكسسأنه المسسرأة يسسرى الرجل نكاح
فلينظر امرأة له يكن لم منها, وإن حاجته وليقض إليها فليذهب امرأة

اللسسسسسه. يغنيسسسسسسه حسسسسسستى والرض السسسسسسسموات ملكسسسسسسوت فسسسسسي
فكاتبوهم أيمانكم ملكت مما الكتاب يبتغون تعالى: {والذين وقوله  

ًا} هسسذا فيهم علمتم إن طلسسب إذا للسسسادة تعسسالى اللسسه مسسن أمسسر خيسسر
وكسب حيلة للعبد يكون أن بشرط يكاتبوهم أن الكتابة منهم عبيدهم
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مسسن كسسثير ذهسسب أدائأه, وقد على شارطه الذي المال سيده إلى يؤدي

وإيجسساب, تحتم أمر واستحباب, لِ إرشاد أمر المر هذا أن إلى العلماء
لم شاء وإن كاتبه شاء الكتابة, إن عبده منه طلب إذا مخير السيد بل

لسسم شسساء وإن كاتبه شاء الشعبي: إن عن جابر عن الثوري قال يكاتبه
عسسن رجسسل عسسن عيسساش بسسن إسماعيل عن وهب ابن قال يكاتبه. وكذا

قسسال يكسساتبه. وكسسذا لسسم يشسسأ وإن يكسساتبه يشسسأ ربسساح: إن أبي بن عطاء
علسسى يجسسب أنه إلى آخرون البصري, وذهب والحسن حيان بن مقاتل
ًا طلب ما إلى يجيبه أن ذلك عبده منه طلب إذا السيد هذا بظاهر أخذ

المسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسر.
علسسي لعطاء: أواجب قلت جريج ابن عن روح البخاري: وقال وقال  
ً له علمت إذا ًا. وقسسال إلِ أراه أكاتبه, قال: ما أن مالِ بسسن عمسسرو واجبسس

موسسسى أن أخسسبرني قال: لِ, ثسسم ؟ أحد عن لعطاء: أتأثره دينار: قلت
ًا سسسأل سسسيرين أن أخبره أنس بن المسسال كسسثير المكاتبسسة, وكسسان أنسسس

فضسسربه عنه, فقال: كسساتبه, فسسأبى الله رضي عمر إلى فأبى, فانطلق
ًا} فيهسسم علمتم إن {فكاتبوهم عنه الله رضي عمر بالدرة, ويتلو خيسسر

ًا, ورواه البخاري ذكره هكذا فكاتبه جريج ابن أخبرنا الرزاق عبد تعليق
ً له علمت إذا علي لعطاء: أواجب قال: قلت قال: ما ؟ أكاتبه أن مالِ

ًا. وقال إلِ أراه بن محمد بشار, حدثنا بن محمد جرير: حدثنا ابن واجب
أن أراد سسسيرين مالسسك: أن بسسن أنسسس عسسن قتادة عن سعيد بكر, حدثنا

سسسعيد صحيح. وقال عمر: لتكاتبنه, إسناد له فقال عليه يكاتبه, فتلكأ
عزمسسة, قسسال: هسسي الضسسحاك عسسن جويسسبر بن هشيم منصور: حدثنا بن

لِ أنسسه إلى الجديد في الشافعي, وذهب قولي من القديم القول وهذا
مسن بطيسسب إلِ مسسلم امرىسء مسسال يحل «لِ السلم عليه لقوله يجب

سسسيد علسسى ليس أنه عندنا مالك: المر وهب: قال ابن نفسه». وقال
ًا أسمع ذلك, ولم إذاسأله يكاتبه أن العبد ًا أكسسره الئأمسسة مسسن أحد أحسسد
وإذن تعسسالى اللسه من أمر ذلك مالك: وإنما عبده. قال يكاتب أن على
الرحمن وعبد حنيفة وأبو الثوري قال بواجب. وكذا وليس للناس منه
لظسساهر الوجسسوب قسسول جريسسر ابسسن وغيرهسسم, واختسسار أسلم بن زيد بن

َيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة. الِ
ًا} قال فيهم علمتم تعالى: {إن وقوله   بعضسسهم: أمانسسة, وقسسال خير

ًا, وقسسال ًا. بعضسسهم: حيلسسة بعضسسهم: مسسالًِ, وقسسال بعضهم: صسسدق وكسسسب
رسول قال: قال كثير أبي بن يحى المراسيل, عن في داود أبو وروى

ًا} قسسال فيهسسم علمتسسم إن {فكسساتبوهم وسلم عليه الله صلى الله خيسسر
النسساس», وقسسوله علسسى كل ترسسسلوهم حرفسسة, ولِ فيهسسم علمتسسم «إن
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فيسسه, المفسسسرون آتاكم} اختلسسف الذي الله مال من تعالى: {وآتوهم

بعضسسهم: قال بعضها, ثم الكتابة من لهم اطرحوا بعضهم: معناه فقال
مسسن الكتابسسة مسسن جزء النصف, وقيل الثلث, وقيل الربع, وقيل مقدار

حسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسد. غيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسر
السسذي اللسسه مسسال مسسن {وآتسسوهم قسسوله من المراد آخرون: بل وقال  

قول الزكاة, وهذا أموال من لهم الله فرض الذي النصيب آتاكم} هو
حيسسان, بسسن ومقاتسسل وأبيسسه أسسسلم بسسن زيسسد بسسن الرحمسسن وعبد الحسن
مسسال من {وآتوهم قوله في النخعي إبراهيم جرير, وقال ابن واختاره

قسسال وغيسسره, وكسسذا مسسولِه عليسسه النسساس حسسث: آتاكم} قال الذي الله
اللسسه عبسساس: أمسسر ابسسن وقتسسادة, وقسسال السسسلمي الحصسسيب بن بريدة

النسسبي عسسن الحسسديث فسسي تقسسدم الرقاب. وقسسد في يعينوا أن المؤمنين
عسسونهم» فسسذكر اللسسه علسسى حسسق «ثلثة قال أنه وسلم عليه الله صلى
حسساتم: أبسسي ابن أشهر. وقال الول الداء, والقول يريد المكاتب منهم
عن عكرمة عن شبيب ابن عن وكيع إسماعيل, حدثنا بن محمد حدثنا

ًا كاتب عمر: أنه عن عباس ابن بنجمسسه أميسسة, فجسساء أبسسا يكنسسى له عبد
مكاتبتسسك, فقسسال: يسسا في به فاستعن اذهب أمية أبا فقال: يا حل حين
لِ أن قال: أخسساف ؟ نجم آخر من يكون حتى تركته المؤمنين, لو أمير

ًا فيهم علمتم إن {فكاتبوهم قرأ ذلك, ثم أدرك مسسال مسسن وآتوهم خير
ال السذي الله السسلم. فسي أدي نجسم أول عكرمسة: فكسان آتساكم} ق
عسسن المغيسسرة بسسن هسسارون حميد, حسسدثنا ابن جرير: حدثنا ابن وقال  

إذا عمسسر ابن قال: كان جبير بن سعيد عن الفطس سالم عن عنبسة
ًا عنه يضع لم مكاتبه كاتب فترجع يعجز أن مخافة نجومه أول من شيئ
أحسسب, وقسسال ما عنه وضع مكاتبته آخر في كان إذا صدقته, ولكنه إليه

اللسسه مسسال مسسن {وآتسسوهم الَِيسسة في عباس ابن عن طلحة أبي بن علي
مجاهسسد قسسال مكاتبتهم, وكذا في عنهم ضعوا آتاكم} قال: يعني الذي

والسدي, الجزري مالك بن الكريم وعبد بزة أبي بن والقاسم وعطاء
آتاكم} الذي الله مال من قوله: {وآتوهم في سيرين بن محمد وقال
أبي ابن مكاتبته, وقال من طائأفة لمكاتبه الرجل يدع أن يعجبهم كان

موسسى, بسن إبراهيسم المقرى, أخبرنا شاذان بن الفضل حاتم: أخبرنا
السسسائأب: بسسن عطسساء جريج, أخسسبرني ابن عن يوسف بن هشام أخبرنا

صسسلى النبي عن عنه الله رضي علي عن أخبره جندب بن الله عبد أن
منكسسر ورفعسسه غريسسب حديث الكتابة» وهذا «ربع قال وسلم عليه الله

عبسسد أبسسو عنسسه رواه كما عنه الله رضي علي على موقوف أنه والشبه
اللسسسسسسسسسسسسسسه. رحمسسسسسسسسسسسسسسه السسسسسسسسسسسسسسسلمي الرحمسسسسسسسسسسسسسسن
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أهسل البغسساء} الَِيسة, كسان علسى فتياتكم تكرهوا تعالى: {ولِ وقوله  

ان إذا الجاهليسة ضسريبة عليهسا تزنسي, وجعسل أرسسلها أمسة لحسدهم ك
عسسن المسسؤمنين اللسسه نهسسى السسسلم جسساء وقت, فلمسساء كل منها يأخذها

مسسن واحسسد غيسسر ذكسسر الكريمة, فيما الَِية هذه نزول سبب ذلك, وكان
سلول, ابن أبّي بن الله عبد شأن في والخلف السلف من المفسرين

ًا البغاء على يكرههن إماء, فكان له كان فإنه لخراجهسسن, ورغبسسة طلبسس
يزعسسسسسسسسم. فيمسسسسسسسسا منسسسسسسسسه ورياسسسسسسسسسة أولِدهسسسسسسسسن فسسسسسسسسي

ذلسسسسسسسسسسسسك فسسسسسسسسسسسسي السسسسسسسسسسسسواردة الَِثسسسسسسسسسسسسار ذكسسسسسسسسسسسسر
الله رحمه البزار عبدالخالق بن عمرو بن أحمد بكر أبو الحافظ قال  

اللخمسسي عمرو أبو الواسطي, حدثنا داود بن أحمد مسنده: حدثنا في
قسسال: الزهسسري عسسن إسسسحاق بن محمد الحجاج, حدثنا بن محمد يعني
علسى يكرهها معاذة لها سلول, يقال ابن أبّي بن الله لعبد جارية كانت

البغاء} الَِية, على فتياتكم تكرهوا {ولِ نزلت السلم جاء الزنا, فلما
الَِيسسة, قسسال: نزلسست هسسذه في جابر عن سفيان أبي عن العمش وقال

يكرههسسا مسسسيكة, كسسان لهسسا يقسسال سلول ابن أبّي بن الله لعبد أمة في
{ولِ الَِيسسة هسسذه اللسسه فتسسأبى, فسسأنزل بهسسا بأس لِ الفجور, وكانت على

مسسن اللسسه فسسإن يكرههسسن ومن س قوله إلى س البغاء على فتياتكم تكرهوا
عسسن جريسسج ابسسن حديث من النسائأي رحيم} وروى غفور إكراههن بعد

نحسسسسسسسسسسسسوه. جسسسسسسسسسسسسابر عسسسسسسسسسسسسن الزبيسسسسسسسسسسسسر أبسسسسسسسسسسسسي
بسسن علسسي علي, حدثنا بن عمرو البزار: حدثنا بكر أبو الحافظ وقال  

لعبسسد قسسال: كسسان جسسابر عسسن سفيان أبو العمش, حدثني سعيد, حدثنا
علسسى يكرههسسا مسسسيكة, وكسسان لها يقال سلول, جارية ابن أبّي بن الله

ومسسن سسس قوله إلى س البغاء على فتياتكم تكرهوا {ولِ الله البغاء, فأنزل
العمسش رحيسم} صسرح غفسور إكراههسن بعسد مسن اللسه فإن يكرههن
قسسول بطلن علسسى نسسافع, فسسدل بن طلحة بن سفيان أبي من بالسماع

داود أبسسو السسبزار. وقسسال حكسساه صحيفة هو إنما منه يسمع قال: لم من
ابسسن عسسن عكرمسسة عسسن سسسماك عسسن معسساذ بن سليمان عن الطيالسي
ة فسي تزنسي كانت أبي بن الله لعبد جارية عباس: أن فولسدت الجاهلي

ًا أزنسسي, لِ مالسسك: لسستزنين, قسسالت: واللسسه لهسسا الزنسسا, فقسسال مسسن أولِد
ه فسأنزل فضسربها البغساء}. علسى فتيساتكم تكرهسوا {ولِ وجسل عسز الل

عمسسرو أبسسو الوسطي, حدثنا داود بن أحمد أيضا: حدثنا البزار وروى  
الزهسسري عن إسحاق بن محمد الحجاج, حدثنا بن محمد يعني اللخمي

لهسسا ُقْأبي, يقسسال بن لعبدالله جارية قال:كانت عنه الله رضي  أنس عن
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تكرهسسوا {ولِ نزلسست الِسسسلم جسساء الزنسسا, فلمسسا علسسى , يكرههسسا معسساذ

ًاس أردن إن البغاى على فتياتكم فسسإن يكرههسسن مسسن و س قوله إلى تحصن
معمسسر أخبرنسسا السسرزاق عبسسد رحيم} وقسسال غفور إكراههن بعد من الله
ً أن الزهري عن بسسن اللسسه عبد عند وكان بدر يوم أسر قريش من رجل
ًا, وكانت أبّي وكسسان معسساذة لهسسا يقسسال جاريسسة أبسسّي بسسن اللسسه لعبد أسير

منسسه تمتنسسع وكانت مسلمة وكانت نفسها على يريدها السير القرشي
أن رجسساء ويضسسربها ذلسك على يكرهها أبّي بن الله عبد لسلمها, وكان

الى: {ولِ تبسارك ولسده, فقسال فسداء فيطلسب القرشي من تحمل وتع
ًا}. أردن إن البغسسسسسسساء علسسسسسسسى فتيسسسسسسساتكم تكرهسسسسسسسوا تحصسسسسسسسن

ابسسن أبسسّي بسسن الله عبد في الكريمة الَِية هذه السدي: أنزلت وقال  
بسسه نزل إذا وكان معاذة تدعى جارية له وكانت المنافقين رأس سلول
ه. فسأقبلت والكرامسة منسه الثسواب إرادة ليواقعها إليه أرسلها ضيف ل

للنسبي بكر أبو فذكره إليه فشكت عنه الله رضي بكر أبي إلى الجارية
مسسن أبسسّي بسسن اللسسه عبسسد فصسساح بقبضسسها فسسأمره وسلم عليه الله صلى

هسسذا, وقسسال فيهسسم اللسسه فسسأنزل مملوكتنسسا على يغلبنا محمد من يعذرنا
رجليسسن فسسي نزلسست الَِية هذه أن س أعلم والله س حيان: بلغني بن مقاتل

للنصسسار, وكسسانت مسسسيكة اسسسمها إحسسداهما لهمسسا أمسستين يكرهسسان كانا
بتلسسك وأروى معسساذة وكسسانت أبّي بن الله لعبد مسيكة أم أميمة وكانت

ذلسسك فذكرتا وسلم عليه الله صلى النبي وأمها مسيكة المنزلة, فأتت
الزنا. البغاء} يعني على فتياتكم تكرهوا {ولِ ذلك في الله له, فأنزل

ًا} هذا أردن تعالى: {إن وقوله   مفهوم فل الغالب مخرج خرج تحصن
خراجهسسن مسسن السسدنيا} أي الحيسساة عسسرض تعسسالى: {لتبتغسسوا له, وقوله
عسسن وسسسلم عليسسه الله صلى الله رسول نهى وقد وأولِدهن ومهورهن

البغسسي «مهسسر رواية الكاهن, وفي وحلوان البغي ومهر الحجام كسب
تعسسالى: خسسبيث» وقسسوله الكلسسب خسسبيث, وثمسسن الحجام وكسب خبيث
كمسسا لهسسن رحيم} أي غفور إكراههن بعد من الله فإن يكرههن {ومن
عبسساس: ابسسن عسسن طلحسسة أبسسي ابسسن جابر. وقال عن الحديث في تقدم
وكسسذا أكرههن من على رحيم, وإثمهن غفور لهن الله فإن فعلتم فإن

وقتسسسسسادة. والعمسسسسسش الخراسسسسسساني وعطسسسسساء مجاهسسسسسد قسسسسسال
هذ في الحسن عن عوف عن الزرق إسحاق عبيد: حدثني أبو وقال  

لهسسن واللسسه لهسسن رحيسسم} قسسال غفور إكراههن بعد من الله {فإن الَِية
بسسن زيسسد عليسسه. وعسسن أكرهسسن مسسا لهن غفور قال الزهري والله. وعن

تفسسسيره فسسي المنسسذر ابسسن للمكرهات, حكاهن رحيم غفور قال أسلم
عبسد بسن يحيسى زرعة, حسدثنا أبو حاتم: حدثنا أبي ابن بأسانيده, وقال
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فسسي قسسال جسسبير بسسن سسسعيد عسسن عطاء لهيعة, حدثني ابن الله, حدثني

رحيسسم} غفسسور إكراههسسن بعد من الله مسعود{فإن بن الله عبد قراءة
رسسسول عسسن المرفسسوع الحسسديث أكرههن, وفسسي من على وإثمهن لهن
والنسسسيان الخطسسأ أمسستي عن «رفع قال أنه وسلم عليه الله صلى الله

عليسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه». اسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسستكرهوا ومسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا
تعسسالى: {ولقسسد قسسال وبينهسسا الحكسسام هذه وتعالى تبارك فصل ولما  

مفسسسرات واضحات آيات فيه القرآن مبينات} يعني آيات إليكم أنزلنا
ً ًا قبلكم} أي من خلوا الذين من {ومثل ومسسا الماضسسية المسسم عن خبر

{فجعلنسساهم تعسسالى قسسال كمسسا تعالى الله أوامر مخالفتهم في بهم حل
ًا ً سسسلف ًا وموعظسسة} أي للَخريسسن ومثل المسسآَثم ارتكسساب عسسن زاجسسر

أبسسي بسسن علسسي وخسسافه. قسسال الله اتقى لمن {للمتقين} أي والمحارم
مسا وخسبر بينكسم مسا حكم القرآن: فيه صفة في عنه الله رضي طالب
جبسار مسن تركسه بسالهزل, مسن ليسس الفصل وهو بعدكم ما ونبأ قبلكم

اللسسسه. أضسسسله غيسسسره مسسسن الهسسسدى ابتغسسسى اللسسسه, ومسسسن قصسسسمه

ُقْه ّلسس ُقْر ** ال َواِت ُقْنسسو ُقْل َوالْرِض الّسسسَما َثسس ِه َم ِر ٍة ُقْنسسو َكا َهسسا َكِمْشسس َباٌح ِفي ِمْصسس
ُقْح َبا ْلِمْص ٍة ِفسسي ا ُقْة ُقْزَجاَجسس َهسسا الّزَجاَجسس ّن أ

َ َكٌب َك ْو ّي َكسس ُقْد ُقْدّر َقسس ٍة ِمسسن ُقْيو َشسسَجَر
ٍة َك َباَر ٍة ّم َن ُقْتو ْي ّ َز ٍة لِ ّي ِق َ َشْر ٍة َولِ ّي ِب ُقْد َغْر َكا َها َي ُقْت ْي ُقْء َز ْو ُقْيِضَي َل ُقْه َلسسْم َو َتْمَسْسسس

َلَى ّنوٌر َناٌر ٍر َع ِدي ُقْنو ْهسس ُقْه َي ّلسس ِه ال ِر ُقْنسسو ُقْء َمسسن ِل ُقْب َيَشسسآَ ِر َيْضسس ُقْه َو ّلسس َثسساَل ال الْم
ّنسسسسسسسسسسساِس ُقْه ِلل ّلسسسسسسسسسسس ُقْكسسسسسسسسسسسّل َوال ٍء ِب ِيسسسسسسسسسسسٌم َشسسسسسسسسسسسْي َل  َع

السسسموات نسسور {اللسسه عبسساس ابسسن عسسن طلحسسة أبسسي بسسن علي قال  
جريسسج: قسسال ابسسن والرض. قال السموات أهل هادي والرض} يقول

والرض} يسسدبر السسسموات نسسور {اللسه قسسوله فسسي عبسساس وابن مجاهد
جريسسر: حسسدثنا ابسسن وقمرهمسسا. وقسسال وشمسهما نجومهما فيهما المر

عسسن فرقد عن راشد بن وهب الرقي, حدثنا خالد بن عمر بن سليمان
ابسن القسول هسذا واختار هداي نوري يقول الله قال: إن مالك بن أنس

عسسن العالية أبي عن أنس بن الربيع عن الرازي جعفر أبو جرير. وقال
مثسسل والرض السسسموات نسسور تعسسالى: {اللسه قسسوله فسي كعسسب بن أبّي

صسسدره فسسي والقسسرآن اليمسسان الله جعل الذي المؤمن هو نوره} قال
نفسه بنور والرض} فبدأ السموات نور {الله فقال مثله الله فضرب

بسسن أبسسّي به, قال: فكسسان آمن من نور فقال: مثل المؤمن نور ذكر ثم
اليمسسان جعسسل المسسؤمن بسسه} فهسسو آمسسن مسسن نسسور {مثسسل يقرؤها كعب

عسسن سسعد بسسن وقيسس جبير بن سعيد قال صدره, وهكذا في والقرآن
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بعضسسهم بسسالله} وقسسرأ آمسسن مسسن نور {مثل كذلك قرأها أنه عباس ابن

ّور {اللسسه الضسسحاك والرض} وعسسن السموات نور {الله السسسموات نسس
والرض}.

والرض} فبنسسوره السسسموات نسسور {اللسسه قسسوله فسسي السسسدي وقال  
بسسن محمسسد رواه السسذي الحسسديث والرض. وفسسي السسسموات أضسساءت
قسسال أنسسه وسسسلم عليسسه اللسه صلى الله رسول عن السيرة في إسحاق

لسسه أشسسرقت الذي وجهك بنور «أعوذ الطائأف أهل آذاه يوم دعائأه في
ينسسزل أو غضسسبك بسسي يحل أن والَِخرة الدنيا أمر عليه وصلح الظلمات

بسسالله» وفسسي إلِ قوة ولِ حول ولِ ترضى حتى العتبى سخطك, لك بي
صسسلى الله رسول قال: كان عنه الله رضي عباس ابن عن الصحيحين

ّيسسم الحمسسد, أنسست لسسك يقول: اللهم الليل من قام إذا وسلم عليه الله ق
فيهسسن, ولسسك ومسسن والرض السسسموات نسسور أنسست والرض السسسموات

ليسسس ربكسسم قسسال: إن مسسسعود ابن فيهن» الحديث, وعن ومن الحمد
تعسسالى: {مثسسل وجهسه. وقسسوله نسسور مسسن العرش نور نهار ولِ ليل عنده

أي وجل عز الله إلى عائأد (أحدهما) أنه قولِن الضمير هذا نوره} في
{كمشكاة} (والثاني) أن عباس ابن قاله المؤمن قلب في هداه مثل

نور مثل تقديره الكلم سياق عليه دل الذي المؤمن إلى عائأد الضمير
مفطسسور هو وما المؤمن قلب كمشكاة, فشبه قلبه في الذي المؤمن

عليسسه مفطسسور هو لما المطابق القرآن من يتلقاه وما الهدى من عليه
منسسه} شسساهد ويتلسسوه ربسسه مسسن بينسسة على كان تعالى: {أفمن قال كما

الزجسساج مسسن بالقنسديل نفسسه فسسي صسسفائأه فسي المسؤمن قلسسب فشسسبه
الجيسسد بسسالزيت والشسسرع القسسرآن من يستهديه وما الجوهري الشفاف
انحسسراف, فقسسوله ولِ فيسسه كسسدر لِ السسذي المعتسسدل المشسسرق الصسسافي

واحد: هسسو وغير كعب بن ومحمد ومجاهد عباس ابن {كمشكاة} قال
{فيهسسا بعسسده قسسال ولهسسذا المشسسهور هو هذا القنديل من الفتيلة موضع

قسسوله عباس ابن عن العوفي تضيء. وقال التي الزبالة مصباح} وهو
مصسسباح} وذلسسك فيها كمشكاة نوره مثل والرض السموات نور {الله

اللسسه نسسور يخلسسص وسلم: كيسسف عليه الله صلى لمحمد قالوا اليهود أن
نسسور {اللسسه فقسسال (ذلسسك) لنسسوره مثسسل الله فضرب ؟ السماء دون من

السسبيت, فسسي كسسوة كمشكاة} والمشسسكاة نوره مثل والرض السموات
ًا طاعته الله فسمى لطاعته الله ضربه مثل وهو قال سسسماها ثسسم نسسور

ًا الحبشسسة بلغة الكوة مجاهد: هن عن نجيح أبي ابن شتى, وقال أنواع
مجاهسسد لهسسا, وعسسن منفسسذ لِ السستي الكسسوة فقال: المشكاة بعضهم وزاد

أن وهسسو أولسسى الول القنديل, والقول بها يعلق التي الحدائأد المشكاة
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مصسباح} {فيهسا قسال ولهسذا القنسديل مسن الفتيلة موضع هو المشكاة

ُقْذبالة, قال في الذي النور وهو وهسسو النسسور كعسسب: المصسسباح بسسن أبّي ال
السسسراج السسسدي: هسسو صسسدره, وقسسال فسسي السسذي واليمسسان القسسرآن

صسافية, زجاجسسة فسي مشسسرق الضسسوء هسسذا زجاجة} أي في {المصباح
{الزجاجسسة المسسؤمن قلسسب نظيسسر واحد: وهي وغير كعب بن أبّي وقال
أي الدر من همزة غير من الدال بضم بعضهم دري} قرأ كوكب كأنها
وضسسمها السسدال بكسسسر ودريء دريء آخرون دّر, وقرأ من كوكب كأنها

يكسسون بسسه رمسسي إذا النجسسم أن الدفع, وذلسسك وهو الدرء من الهمزة مع
مسسن يعسسرف مسسالِ تسسسمي الحسسوال, والعسسرب سسسائأر مسسن استنارة أشد

قتسادة: مضسيء, وقسال كعسب: كسوكب بسن أبسّي دراري, قال الكواكب
زيسست مسسن يسسستمد مباركسة} أي شجرة من {يوقد ضخم مبين مضيء
ولِ شسسرقية {لِ بيسسان عطسسف أو {زيتونسسة} بسسدل مباركة شجرة زيتون

أول مسسن الشمس إليها تصل فل بقعتها شرقي في ليست غربية} أي
فسسي هسسي بسسل الغسسروب قبسسل الفيسسء عنها فيقلص غربيها في ولِ النهار
زيتهسسا فيجيسسء آخسسره إلسسى النهار أول من الشمس تقرعه وسط مكان

ًا ً صسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسافي ًا. معتسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسدلِ مشسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسرق
الرحمن عبد قال: حدثنا عمار بن محمد حاتم: حدثنا أبي ابن وروى  

حرب بن سماك عن قيس أبي بن عمرو سعد, أخبرنا بن الله عبد بن
غربيسسة} ولِ شسسرقية لِ {زيتونسسة قسسوله في عباس ابن عن عكرمة عن

يواريها ولِ كهف ولِ جبل ولِ شجر يظلها لِ بالصحراء شجرة قال: هي
بسن عمسران عن القطان سعيد بن يحيى لزيتها. وقال أجود وهو شيء
غربية} قال: ولِ شرقية لِ تعالى: {زيتونة قوله في عكرمة عن حدير
أبسسي, حسساتم: حسسدثنا أبسسي ابسسن لزيتها. وقسسال أصفى وذلك بصحراء هي

عكرمة عن الزبير بن حبيب عن فروخ بن عمرو نعيم, حدثنا أبو حدثنا
غربية} قال: تلك ولِ شرقية لِ تعالى: {زيتونة قوله عن رجل وسأله
غربسست غربسست فسسإذا عليهسسا أشسسرقت الشسسمس أشرقت إذا فلة بأرض

قسسوله فسسي مجاهسسد الزيسست. وقسسال مسسن يكسسون مسسا أصفى عليها, فذلك
تصسيبها لِ بشسسرقية غربية} قال: ليسسست ولِ شرقية لِ تعالى: {زيتونة

ولكنهسسا طلعسست إذا الشسسمس تصسسيبها لِ غربيسسة ولِ غربسست إذا الشمس
غربسسسسسسست. وإذا طلعسسسسسسست إذا تصسسسسسسسيبها وغربيسسسسسسسة شسسسسسسسرقية

زيتها يكاد غربية ولِ شرقية لِ {زيتونة قوله في جبير بن سعيد وعن  
مسسن أصسسابتها الشسسمس طلعسست إذا الزيت, قال أجود هو يضيء} قال

الشمس, فالشسسمس أصابتها الغروب في أخذت فإذا المشرق صوب
السسسدي غربية. وقسسال ولِ شرقية تعد لِ فتلك والعشي بالغداة تصيبها
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يحوزهسسا بشسسرقية ليسسست غربيسسة} يقسسول ولِ شسسرقية لِ {زيتونسسة قوله

رأس علسسى ولكنهسسا المشرق دون المغرب يحوزها غربية ولِ المشرق
بقسسوله المسسراد كلسسه. وقيسسل النهار الشمس تصيبها صحراء في أو جبل

باديسسة ليسسست الشسسجر وسسسط فسسي غربية} أنهسسا ولِ شرقية تعالى: {لِ
للمغسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسرب. ولِ للمشسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسرق

أبسسّي عن العالية أبي عن أنس بن الربيع عن الرازي جعفر أبو وقال  
هسسي غربية} قال ولِ شرقية لِ تعالى: {زيتونة الله قول في كعب بن

ولِ طلعسست إذا لِ كانت حال أي على الشمس تصيبها لِ ناعمة خضراء
مسسن شسسيء يصسسيبه أن من أجير قد المؤمن هذا فكذلك قال غربت إذا

قسسال خلل, إن أربسسع بيسسن فهسسو فيهسسا اللسسه فيثبتسسه بهسسا ابتلي وقد الفتن
فسسي شسسكر, فهسسو أعطسسي صبر, وإن ابتلي عدل, وإن حكم صدق, وإن

أبسسي ابسسن المسسوات, قسسال قبور في يمشي الحي كالرجل الناس سائأر
عسسن عوانسسة أبسسو قال: حدثنا مسدد حدثنا الحسين بن علي حدثنا حاتم
غربيسسة} ولِ شسسرقية لِ {زيتونسسة قوله في جبير بن سعيد عن بشر أبي
ًا تصيبها لِ الشجر وسط هي قال ًا, وقال ولِ شرق العسسوفي عطيسسة غرب
يسسرى الشسسجر مسسن موضسسع في شجرة هي غربية} قال ولِ شرقية {لِ

ولِ الشسسمس عليهسسا تطلسسع لِ الشسسجر من ورقها, وهذه في ثمرها ظل
تغسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسرب.

الرحمسسن عبسسد عمسسار, حسسدثنا بسسن محمسسد حاتم: حدثنا أبي ابن وقال  
جسسبير بسسن سسسعيد عسسن عطاء عن قيس أبي بن عمرو الدشتكي, حدثنا

ولِ شسسرقية تعسسالى: {لِ قسسوله فسسي عنهمسسا اللسسه رضسسي عباس ابن عن
شسسرق, فيهسسا ليسسس غربيسسة غرب, ولِ فيها ليس شرقية غربية} ليست

ولِ شسسرقية {لِ القرظسسي كعسسب بن محمد غربية, وقال شرقية ولكنها
غربيسسة} ولِ شسسرقية {لِ أسسسلم بن زيد القبلية, وقال هي غربية} قال

الرض فسسي الشجرة هذه كانت لو البصري الحسن الشام, وقال قال
لنسسوره, وقسسال تعسسالى اللسسه ضسسربه مثل غربية, ولكنه أو شرقية لكانت

لِ {زيتونسسة صسسالح رجسسل مباركسسة} قسسال شسسجرة مسسن {توقسسد الضحاك
القسسوال هسسذه نصسسراني, وأولسسى ولِ يهودي غربية} قال: لِ ولِ شرقية
بسساد فسسسيح مكسسان فسسي الرض من مستوى في أنها الول, وهو القول
ذلسسك ليكسسون آخسسره إلسسى النهسسار أول مسسن تفرعسسه للشمس ضاح ظاهر
قسسال تقسسدم, ولهسسذا ممسسن واحسسد غيسسر قسسال كمسسا وألطسسف لزيتها أصفى

بسسن الرحمسسن عبد نار} قال تمسسه لم ولو يضيء زيتها تعالى: {يكاد
الزيسسسسسست. إشسسسسسسراق لضسسسسسسوء يعنسسسسسسي أسسسسسسسلم بسسسسسسن زيسسسسسسد
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يعنسسي عبسساس ابسن عسن العوفي نور} قال على تعالى: {نور وقوله  

ونسسور النار نور والسدي: يعني مجاهد وعمله, وقال العبد إيمان بذلك
خمسسسة فسسي يتقلسسب نور} فهسسو على {نور كعب بن أبّي الزيت, وقال

نسسور, نسسور, ومخرجسسه نسسور, ومسسدخله نسسور, وعملسسه النسسور: فكلمسسه من
عطية: جسساء بن شمر الجنة. وقال إلى القيامة يوم النور إلى ومصيره

تعالى: {يكاد الله قول عن فقال: حدثني الحبار كعب إلى عباس ابن
عليسسه اللسسه صسسلى محمسسد نار} قال: يكسساد تمسسه لم ولو يضيء زيتها

أن الزيسست ذلسسك يكسساد نسسبي, كمسسا أنسسه يتكلسسم لم ولو للناس يبين وسلم
النسسار نور} قال: نور على {نور تعالى قوله في السدي يضيء. وقال

نسسور كذلك صاحبه بغير واحد يضيء ولِ أضاءا اجتمعا حين الزيت ونور
بصسساحبه. إلِ منهمسسا واحسسد يكسسون اجتمعسسا, فل اليمسسانحين ونور القرآن

إلسسى اللسسه يرشسسد يشسساء} أي مسسن لنسسوره الله تعالى: {يهدي وقوله  
أحمسسد: المسسام رواه السسذي الحسسديث فسسي جسساء يختاره, كمسسا من هدايته
الفسسزاري, حسسدثنا محمسسد بسسن إبراهيسسم عمسسرو, حسسدثنا بسسن معاوية حدثنا

بن الله عبد عن الديلمي الله عبد عن زيد بن ربيعة الوزاعي, حدثني
اللسه «إن يقسسول وسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسه رسول عمرو: سمعت

يومئسسذ, فمسسن نسسوره مسسن عليهسسم ألقسسى ثم ظلمة في خلقه خلق تعالى
أقسسول: جسسف فلسسذلك ضسسل أخطسسأ ومسسن اهتسسدى يومئذ نوره من أصاب

».وجسسسسسسسسسل عسسسسسسسسسز اللسسسسسسسسسه علسسسسسسسسسم علسسسسسسسسسى القلسسسسسسسسسم
بن يحيى عن سويد عن أيوب البزار: حدثنا عنه) قال أخرى طريق(  

رسول عمرو, سمعت بن الله عبد أبيه, عن السيباني, عن عمرو أبي
ظلمسسة فسسي خلقسسه خلسسق اللسسه «إن يقسسول وسسسلم عليسسه الله صلى الله

ًا عليهم فألقى ومسسن اهتسسدى النسسور ذلسسك من أصابه فمن نوره من نور
آخسسر طريسسق مسسن عمسسرو بسسن اللسسه عبد عن البزار ضل» ورواه أخطأه
واللسسه للنسساس المثسسال اللسسه تعالى: {ويضسسرب وحروفه. وقوله بلفظه

ً هذا تعالى ذكر عليم} لما شيء بكل المؤمن قلب في هداه لنور مثل
عليسم} شيء بكل والله للناس المثال الله {ويضرب بقوله الَِية ختم
الضسسسلل. يسسسستحق ممسسسن الهدايسسسة يسسسستحق بمسسسن أعلسسسم هسسسو أي
شسسيبان حسسدثنا معاويسسة أبو النضر, حدثنا أبو أحمد: حدثنا المام قال  
الخدري سعيد أبي البحتري, عن أبي مرة, عن بن عمرو عن ليث عن

أربعسسة: قلسسب «القلسسوب وسسسلم عليسسه الله صلى الله رسول قال: قال
غلفه, وقلسسب على مربوط أغلف يزهر, وقلب السراج مثل فيه أجرد

سسسراجه المسسؤمن الجرد: فقلسسب القلب فأما. مصفح منكوس, وقلب
المنكسسوس القلسسب الكسسافر, وأمسسا فقلب الغلف القلب نوره, وأما فيه
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إيمسسان فيه فقلب المصفح القلب أنكر, وأما ثم المنافق, عرف فقلب

الطيسسب,ومثسسل المسساء يمسسدها البقلسسة كمثسسل فيسسه اليمان ونفاق, ومثل
على غلبت المدتين والقيح, فأي الدم يمدها القرحة كمثل فيه النفاق

يخرجسسسسسوه. ولسسسسسم جيسسسسسد عليسسسسسه» إسسسسسسناده غلبسسسسست الخسسسسسرى

ِفي ُقْيوٍت **  ِذَن ُقْب ُقْه َأ ّل َع َأن ال َف َكَر ُقْتْر ْذ ُقْي َها َو ُقْه ِفي ُقْم ُقْح اْس ّب ُقْه ُقْيَس َها َل ّو ِفي ُقْد ُقْغسس ْل ِبا
ِرَجاٌل َوالََِصاِل   * ّ ِهْم لِ ِهي ْل ٌة ُقْت َ ِتَجاَر ٌع َولِ ْي ِر َعن َب ْك ِه ِذ ّل ِم ال َقا ِإ ِة َو َ الّصسسل

ِء َتآَ ِإي ِة َو َكسا ُقْفوَن الّز ًا َيَخا ْوم ُقْب َي ّل َق َت ِه َت ُقْب ِفي ُقْلسسو ُقْق ْل ُقْر ا ْبَصسسا ُقْم َوال ُقْهسس َي ِز َيْج ِل   *
ُقْه ّل ْا َما َأْحَسَن ال ُقْلو ُقْهْم َعِم َد ِزي َي ِه ّمن َو ِل ُقْه َفْض ّل ُقْق َوال ُقْز ُقْء َمسسن َيْر ِر َيَشسسآَ ْيسس َغ ِب

َسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساٍب  ِح
والعلسسم الهدى من فيه وما المؤمن قلب مثل تعالى الله ضرب لما  

وذلسسك طيسسب زيسست مسسن المتوقسسد الصسسافية الزجاجسسة فسسي بالمصسسباح
اللسسه إلسسى البقسساع أحسسب هي التي المساجد وهي محلها كالقنديل, ذكر

تعالى: {فسسي فقال ويوحد فيها يعبد التي بيوته وهي الرض من تعالى
مسسن وتطهيرهسسا بتعاهسسدها تعالى الله أمر أي} ترفع أن الله أذن بيوت

بسسن علسسي قال فيها. كما تليق لِ التي والفعال والقوال واللغو الدنس
اللسسه أذن بيوت {في الكريمة الَِية هذه في عباس ابن عن طلحة أبي
عكرمسة قسال فيهسا, وكسذا اللغسسو عسن سبحانه الله نهى ترفع} قال أن

أبسسي بسسن سسسليمان بسسن بكسسر وأبسسو جسسبير بن ونافع والضحاك صالح وأبو
المفسسسرين. العلمسساء مسسن وغيرهسسم حسسسين بسسن وسسسفيان خيثمسسة

و ببنائأهسسا وتعسسالى سسسبحانه الله أمر المساجد هذه قتادة: هي وقال  
ًا أن لنا ذكر وتطهيرها. وقد ورفعها عمارتها يقسسول: مكتسسوب كسسان كعب

فأحسسسن توضسسأ من وإنه المساجد الرض في بيوتي إن ألِ التوراة في
الزائأسسر كرامسسة المسسزور علسسى وحق أكرمته بيتي في زارني ثم وضوءه

أحسساديث وردت تفسسسيره. وقسسد فسسي حسساتم أبسسي بسسن الرحمن عبد رواه
وذلسسك وتبخيرها وتطييبها وتوقيرها واحترامها المساجد بناء في كثيرة

ًا ذلسسك في كتبت وقد فيه يذكر مفرد محل له للسسه حسسدة, و علسسى جسسزء
ًا هاهنا نذكر تعالى الله بعون والمنة, ونحن الحمد إن ذلسسك مسسن طرفسس

عثمسان المسسؤمنين أميسر التكلن, فعن وعليه الثقة وبه تعالى الله شاء
عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول قال: سمعت عنها الله رضي عفان بن

ًا بنى «من يقول وسلم في مثله له الله بنى الله وجه به يبتغي مسجد
الصسسسسسسسسسسسسسحيحين. فسسسسسسسسسسسسسي الجنسسسسسسسسسسسسسة» أخرجسسسسسسسسسسسسساه
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قسال: قسال عنسه اللسه رضسي الخطاب بن عمر عن ماجه ابن وروى  

ًا بنى «من وسلم عليه الله صلى الله رسول اسسسم فيسسه يسسذكر مسسسجد
ًا له الله بنى الله مثله, عنبسة بن عمرو عن الجنة» وللنسائأي في بيت

ًا, وعسسن هذاكثيرة في والحاديث قسسالت: عنهسسا اللسسه رضسسي عائأشسسة جد
وأن السسدور في المساجد ببناء وسلم عليه الله صلى الله رسول أمرنا

وأبسسي النسسسائأي, ولحمسسد إلِ السسسنن وأهل أحمد وتطيب. رواه تنظف
عمسسر: ابسسن البخسساري: قسسال نحسسوه, وقسسال جنسسدب بسسن سمرة عن داود

ابسن النساس, وروى فتفتسن تصسفر أو تحمر أن يكنهم, وإياك ما للناس
قوم عمل ساء «ما وسلم عليه الله صلى الله رسول قال: قال ماجه

ضسسسسسعف. إسسسسسسناده مسسسسسساجدهم» وفسسسسسي زخرفسسسسسوا إلِ قسسسسسط
عليه الله صلى الله رسول قال: قال عباس ابن عن داود أبو وروى  

كمسسا أزخرفهسسا عبسساس ابسسن المسسساجد» قسسال بتشييد أمرت «ما وسلم
قسسال: قسسال عنسسه اللسسه رضسسي أنسسس والنصسسارى. وعسسن اليهسسود زخرفت
يتبسساهى حسستى السسساعة تقسسوم «لِ وسسلم عليسسه اللسسه صسسلى الله رسول
الترمسسذي. وعسسن إلِ السسسنن وأهسسل أحمسسد المساجد». رواه في الناس
ً أن بريدة الحمسر الجمسسل دعسساإلى مسسن فقسال المسجد في أنشد رجل
المساجد بنيت إنما وجدت «لِ وسلم وآله عليه الله صلى النبي فقال

جسسده عسسن أبيسسه عن شعيب بن عمرو مسلم, وعن له» رواه بنيت لما
وعسسن والِبتيسساع السسبيع عن وسلم عليه الله صلى الله رسول قال: نهى

الترمسسذي وقال السنن وأهل أحمد المساجد. رواه في الشعار تناشد
حسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسن.

عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول أن عنسسه الله رضي هريرة أبي وعن  
أربسسح لِ المسسسجد, فقولسسوا فسسي يبتاع أو يبيع من رأيتم «إذا قال وسلم

ّد لِ فقولوا المسجد في ضالة ينشد من رأيتم تجارتك, وإذا الله الله ر
وغيسسره ماجه ابن روى غريب, وقد حسن وقال الترمذي عليك» رواه

ًا عمر ابن حديث من المسسجد: لِ فسي تنبغسي لِ قسال: خصسال مرفوع
ًا يتخذ نبسسل فيه ينثر ولِ بقوس فيه ينبض ولِ سلح فيه يشهر ولِ طريق

يتخسسذ ولِ أحسسد فيسسه يقتص ولِ حد فيه يضرب ولِ نيء بلحم فيه يمر ولِ
ًا, وعن وسسسلم عليسسه اللسسه صلى الله رسول عن السقع بن واثلة سوق

وبيعكسسم وشسسراءكم ومجسسانينكم صسسبيانكم المسسساجد «جنبسسوا قسسال
واتخسسذوا سيوفكم وسل حدودكم وإقامة أصواتكم ورفع وخصوماتكم

ًا مسساجه ابسسن الجمسسع» ورواه فسسي وجمروهسسا أبوابهاالمطاهر على أيضسس
ًا يتخذ لِ أنه ضعف, أما إسنادهما وفي العلمسساء بعسسض كسسره فقد طريق

الملئأكسسة إن الثسسر عنسسه, وفسسي مندوحسسة وجد إذا لحاجة إلِ فيه المرور
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فيسسه يشسسهر لِ أنه فيه, وأما يصلي لِ بالمسجد يمر الرجل من لتتعجب
إصسسابة مسسن يخشى نبل, فلما فيه ينثر ولِ بقوس فيه ينبض ولِ السلح

اللسسه صلى الله رسول أمر فيه, ولهذا المصلين لكثرة به الناس بعض
ًا, يسسؤذي لئل نصالها على يقبض أن بسهام أحد مر إذا وسلم عليه أحسسد
فيسسه النيسسء بسساللحم المرور عن النهي الصحيح, وأما في ذلك ثبت كما

فيسسه المسسرور عسسن الحائأض نهيت كما منه الدم تقاطر من يخشى فلما
يخشسسى فلمسسا يقتسسص أو حسسد فيه يضرب لِ أنه التلويث, وأما خافت إذا
يتخسذ لِ أنسه المقطسوع, وأمسسا أو المضروب من فيه النجاسة إيجاد من

ًا لسسذكر بني إنما فإنه فيه والشراء البيع عن النهي من تقدم فلما سوق
العرابسسي لذلك وسلم عليه الله صلى النبي قال كما فيه والصلة الله

بنيسست لهسسذا, إنمسسا تبن لم المساجد «إن المسجد طائأفة في بال الذي
بسسوله. علسسى فسسأهريق مسساء من بسجل أمر فيها» ثم والصلة الله لذكر
يلعبسسون لنهم صبيانكم» وذلك مساجدكم «جنبوا الثاني الحديث وفي
رأى إذا عنسسه اللسه رضسسي الخطسساب بن عمر كان يناسبهم, وقد ولِ فيه

ًا السسدرة, وكسسان وهسسي بالمخفقسسة ضسسربهم المسسسجد فسسي يلعبون صبيان
ًا فيسسه يسسترك فل العشاء بعد المسجد يفتش «ومجسسانينكم» يعنسسي أحسسد
ولمسسا فيهسسا اللعسسب إلى فيؤدي بهم الناس وسخر عقولهم ضعف لجل

وشسسراءكم» كمسسا «وبيعكسسم ذلسسك ونحسسو المسجد تقذيرهم من يخشى
مسسن كثير نص فيه, ولهذا والحكم التحاكم «وخصوماتكم» يعني تقدم

بسسل المسسسجد فسسي القضسسية لفصسسل ينتصب لِ الحاكم أن على العلماء
والتشسساجر الحكومسسات كسسثرة مسسن فيسسه لمسسا غيسسره موضسسع فسسي يكسسون

أصسسواتكم». «ورفسسع بعسسده قسسال تناسسسبه, ولهسسذا لِ السستي والِلفسساظ
سعيد, حدثنا بن يحيى الله, حدثنا عبد بن علي البخاري: حدثنا وقال  

بسسن السسسائأب عن حفصة بن يزيد قال: حدثني الرحمن عبد بن الجعيد
ًا قال: كنت الكندي يزيد فنظسسرت رجسسل فحصسسبني المسسسجد فسسي قائأم
فقسسال بهمسسا فجئتسسه بهسسذين فائأتني فقال: اذهب الخطاب بن عمر فإذا
مسسن كنتمسسا لو الطائأف. قال أهل من قالِ ؟ أنتما أين من أو ؟ أنتما من
صسسلى اللسسه رسسسول مسجد في أصواتكما ترفعان لوجعتكما البلد أهل
بن الله عبد عن نصر بن سويد النسائأي: حدثنا وسلم, وقال عليه الله

عبسسد بسسن إبراهيسسم أبيسسه عسسن إبراهيسسم بسسن سعد عن شعبة عن المبارك
فقسسال: المسسسجد فسسي رجسسل صوت عمر قال: سمع عوف بن الرحمن

ًا وهذا ؟ أنت أين أتدري وسسسل حسسدودكم «وإقامسسة صحيح. وقسسوله أيض
المطسساهر» يعنسسي أبوابهسسا علسسى «واتخسسذوا سسسيوفكم» تقسسدما. وقسسوله

كسسانت الحاجة. وقسسد وقضاء الوضوء على بها يستعان التي المراحيض
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ًا منهسسا يستقون آبار وسلم عليه الله صلى الله رسول مسجد من قريب

ذلسسسسسسسك. وغيسسسسسسسر ويتوضسسسسسسسؤون ويتطهسسسسسسسرون فيشسسسسسسسربون
لكسسثرة الجمع أيام في بخروها الجمع» يعني في «وجمروها وقوله  

الموصسسلي: حسسدثنا يعلسسى أبسسو الحسسافظ قسسال يومئذ, وقد الناس اجتماع
نافع عن عمر بن الله عبد عن مهدي بن الرحمن عبد الله, حدثنا عبيد
عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسول مسجد يجمر كان عمر أن عمر ابن عن

فسسي ثبسست أعلم, وقسسد والله به بأس لِ حسن جمعة. إسناده كل وسلم
الرجسسل «صسسلة قال وسلم عليه الله صلى الله رسول عن الصحيحين

ًا سوقه وفي بيته في صلته على تضعف الجماعة في وعشرين خمس
ًا» وذلك لِ المسسسجد إلسسى خسسرج ثسسم وضوءه فأحسن توضأ إذا أنه ضعف

بهسسا عنسسه وحسسط درجسسة بها له رفع إلِ خطوة يخط لم الصلة إلِ يخرجه
مصسسله: فسسي دام مسسا عليسسه تصلي الملئأكة تزل لم صلى خطيئة. فإذا

الصسسلة. انتظسسر مسسا صسسلة فسي يزال ارحمه. ولِ عليه,اللهم صل اللهم
ًا قطني الدار وعند المسسسجد» فسسي إلِ المسجد لجار صلة «لِ مرفوع
التسسام بسسالنور الظلسسم فسسي المسسساجد إلى المشائأين «بشر السنن وفي
وأن اليمنسسى برجله يبدأ أن المسجد دخل لمن القيامة» ويستحب يوم

اللسسه رضسسي عمسسر بسسن الله عبد عن البخاري صحيح في ثبت كما يقول
دخسسل إذا كسسان أنسسه وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول عسسن عنهمسسا

القديم, الكريم, وسلطانه وبوجهه العظيم بالله «أعوذ يقول المسجد
ُقْط الشيطان من قسسال ذلسسك قال فإذا نعم) قال قال الرجيم» (قال: أق

اليسسسسسسسسسسوم. سسسسسسسسسسسائأر منسسسسسسسسسسي الشسسسسسسسسسسيطان: حفسسسسسسسسسسظ
رسسسول قسسال: قسسال أسيد أبي أو حميد أبي عن بسنده مسلم وروى  

فليقسسل: اللهسسم المسسسجد أحسسدكم دخل «إذا وسلم عليه الله صلى الله
فضسسلك» أسسسألك إني فليقل: اللهم خرج رحمتك. وإذا أبواب لي افتح

أبسسي وسسسلم. وعسسن عليسسه اللسسه صسسلى النبي عن عنهما النسائأي ورواه
وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسول قال: قال عنه الله رضي هريرة

وسسسلم. عليه الله صلى النبي على فليسلم المسجد أحدكم دخل «إذا
النسسبي علسسى فليسسسلم خسسرج وإذا رحمتك أبواب لي افتح وليقل: اللهم

الرجيسسم» الشيطان من اعصمني وليقل: اللهم وسلم عليه الله صلى
صسسسحيحيهما. فسسسي حبسسسان وابسسسن خزيمسسسة وابسسسن مسسساجه ابسسسن ورواه

أبسسي بسسن ليث حدثنا إبراهيم بن إسماعيل أحمد: حدثنا المام وقال  
جسسدتها عسسن حسين بنت فاطمة أمه عن حسين بن الله عبد عن سليم

الله رسول قالت: كان وسلم عليه الله صلى الله رسول بنت فاطمة
ثسسم وسسسلم محمسسد على صلى المسجد دخل إذا وسلم عليه الله صلى
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خسسرج رحمتسسك» وإذا أبسسواب لسسي وافتسسح ذنسسوبي لي اغفر قال: «اللهم

لسسي وافتسسح ذنسسوبي لسسي اغفسسر «اللهسسم قال ثم وسلم محمد على صلى
حسسديث هذا الترمذي ماجه, وقال وابن الترمذي فضلك» ورواه أبواب

لسسم الصسسغرى حسسسين بنسست فاطمسسة لن بمتصل ليس حسن, وإسناده
الحسساديث مسسن تركنسساه مسسا مع ذكرناه الذي فهذا الكبرى فاطمة تدرك

{فسسي تعسسالى قسسوله فسسي داخسسل الطسسول محسساذرة كله ذلك في الواردة
ترفسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسع}. أن اللسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه أذن بيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسوت

خسسذوا آدم بنسسي {يا كقوله الله اسم اسمه} أي فيها {ويذكر وقوله  
مسسسجد كسل عنسد وجسوهكم {وأقيمسسوا مسجد} وقوله كل عند زينتكم
لله} الَِية. وقسسوله المساجد {وأن الدين} وقوله له مخلصين وادعوه

كتسسابه, يتلسسى فيهسسا يعنسسي عبسساس ابن اسمه} قال فيها تعالى: {ويذكر
البكسسرات فسسي والَِصسسال} أي بالغسسدو فيهسسا لسسه تعسسالى: {يسسسبح وقوله

جسسبير بن سعيد النهار. وقال آخر وهو أصيل جمع والعشيات. والَِصال
أبسسي بن علي الصلة. وقال هو القرآن في تسبيح عباس: كل ابن عن

ّو عباس: يعني ابن عن طلحة صسسلة بالَِصال ويعني الغداة صلة بالغد
وأن يسسذكرهما أن فسسأحب الصسسلة من الله افترض ما أول وهما العصر

بالغسدو فيهسا لسه {يسبح والضحاك الحسن قال عباده. وكذا بهما يذكر
بالغسسدو فيهسسا لسسه {يسسسبح القراء من قرأ الصلة, ومن والَِصال} يعني
فسساعله يسسم لسم لما مبني أنه {يسبح} على من الباء والَِصال} بفتح

تلهيهسسم لِ {رجسسال بقوله وابتدأ تاما {والَِصال} وقفا قوله على وقف
قسسال كما المحذوف للفاعل مفسر الله} وكأنه ذكر عن بيع ولِ تجارة

الشسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساعر:
الطوائأسسسح تطيسسسح ممسسسا ومختبسسسط لخصسسسومة ضسسسارع يزيسسسد ليبسسسك 

؟ فيها له يسبح من قيل يبكيه, وكأنه هذا قال ؟ يبكيه قال: من كأنه  
ً فجعله الباء {يسبح} بكسر قرأ من قراءة على رجال. وأما قال فعل

الكلم تمسسام لنسسه الفاعسسل على إلِ الوقف يحسن {رجال} فل وفاعله
ونيسساتهم السسسامية بهممهسسم إشسسعار تعسسالى: {رجسسال} فيسسه فقسسوله

ًا صاروا بها التي العالية وعزائأمهم الله بيوت هي التي للمساجد عمار
تعسسالى: قسسال كما وتنزيهه وتوحيده وشكره عبادته ومواطن أرضه في

النسسساء عليه} الَِية, وأما الله عاهدوا ما صدقوا رجال المؤمنين {من
بسسن اللسسه عبسسد عسسن داود أبسسو رواه لما لهن أفضل بيوتهن في فصلتهن
«صسسلة قسسال وسسسلم عليه الله صلى النبي عن عنه الله رضي مسعود
مخسسدعها فسسي حجرتها, وصلتها في صلتها من أفضل بيتها في المرأة

بيتهسسسسسسسسسسسا». فسسسسسسسسسسسي صسسسسسسسسسسسلتها مسسسسسسسسسسسن أفضسسسسسسسسسسسل
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رشسسدين, حسدثني غيلن, حسدثنا بسن يحيى أحمد: حدثنا المام وقال  

سسلمة أم عسن سسلمة أم مسولى السسائأب عسن السسمح أبي عن عمرو
قسسال: «خيسسر وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى الله رسول عن عنها الله رضي

ًا: حدثنا أحمد بيوتهن» وقال قعر النساء مساجد هارون, أخسسبرني أيض
سسويد بسسن اللسه عبسد عسن قيسسس بسن داود وهسب, حسدثنا بسن اللسه عبد

جسساءت أنهسسا السسساعدي حميسسد أبسسي امرأة حميد أم عمته عن النصاري
الصسسلة أحسسب إنسسي اللسسه رسول يا فقالت وسلم عليه الله صلى النبي

خير بيتك في معي, وصلتك الصلة تحبين أنك علمت «قد معك. قال
فسسي صسسلتك مسسن خيسسر حجرتسسك فسسي حجرتك, وصلتك في صلتك من

قومك, وصسسلتك مسجد في صلتك من خير دارك في دارك, وصلتك
فبنسسي مسجدي» قال: فسسأمرت في صلتك من خير قومك مسجد في
فيسسه تصلي والله فكانت وأظلمه بيوتها من بيت أقصى في مسجد لها

جماعسسة شسسهود لهسسا ويجسسوز يخرجسسوه. هسسذا تعالى, لسسم الله لقيت حتى
ًا تسسؤذي لِ أن بشسسرط الرجال ريسسح ولِ زينسسة بظهسسور الرجسسال مسسن أحسسد

قسسال: قسسال أنسسه عمسسر بسسن اللسسه عبسسد عسسن الصحيح في ثبت طيب, كما
اللسسه» مسسساجد الله إماء تمنعوا «لِ وسلم عليه الله صلى الله رسول

لهن». وفسسي خير «وبيوتهن داود وأبي ومسلم, ولحمد البخاري رواه
صسسحيح فسسي ثبسست لهن. وقد ريح لِ تفلت» أي وهن «وليخرجن رواية

الله رسول لنا قالت: قال مسعود بن الله عبد امرأة زينب عن مسلم
ًا». تمس فل المسجد إحداكن شهدت «إذا وسلم عليه الله صلى طيبسس
نسسساء قسسالت: كسسان أنهسسا عنهسسا اللسسه رضي عائأشة عن الصحيحين وفي

وسسسلم, ثسسم عليسسه اللسسه صسسلى الله رسول مع الفجر يشهدن المؤمنين
الصسسحيحين الغلسسس, وفسسي من يعرفن ما بمروطهن متلفعات يرجعن

ًا عنها مسسا وسسسلم عليسسه اللسسه صلى الله رسول أدرك قالت: لو أنها أيض
إسسسرائأيل. بيسسن نسسساء منعسست كما المساجد من لمنعهن النساء أحدث

الله} كقسسوله ذكر عن بيع ولِ تجارة تلهيهم لِ تعالى: {رجال وقوله  
ذكسسر عسسن أولِدكسسم ولِ أمسسوالكم تلهكسسم لِ آمنسسوا الذين أيها تعالى: {يا

مسسن للصسسلة نسسودي إذا آمنسسوا الذين أيها تعالى: {يا الله} الَِية. وقوله
لِ تعسسالى البيع} الَِيسسة, يقسسول وذروا الله ذكر إلى فاسعوا الجمعة يوم

الذي ربهم ذكر عن وربحها بيعها وملذ وزينتها وزخرفها الدنيا تشغلهم
لهسسم خيسسر هسسو عنسسده السسذي أن يعلمسسون ورازقهم, والسسذين خالقهم هو

قسسال بسساق, ولهسسذا اللسسه عند وما ينفد عندهم ما بأيديهم, لن مما وأنفع
وإيتسساء الصسسلة وإقسسام اللسسه ذكسسر عسسن بيسسع ولِ تجارة تلهيهم تعالى: {لِ

ومحبتهسسم, مرادهسسم على ومحبته ومراده طاعته يقدمون الزكاة} أي
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ًا رأى أنه مسعود ابن عن قال: حدثت شيبان عن هشيم قال مسسن قوم
إلسسى ونهضسسوا بياعاتهم تركوا المكتوبة للصلة نودي حيث السوق أهل

فسسي اللسه ذكسسر السسذين مسسن مسسسعود: هسسؤلِء بن الله عبد الصلة, فقال
روى الله} الَِية, وهكسسذا ذكر عن بيع ولِ تجارة تلهيهم لِ {رجال كتابه
اللسسه رضي عمر بن الله عبد عن سالم عن القهرماني دينار بن عمرو
ودخلسسوا حوانيتهم الصلة, فأغلقوا فأقيمت السوق في كان أنه عنهما

بيسسع ولِ تجسسارة تلهيهسسم لِ {رجال نزلت عمر: فيهم ابن فقال المسجد
جريسسسسر. وابسسسسن حسسسساتم أبسسسسي ابسسسسن اللسسسسه} رواه ذكسسسسر عسسسسن

بكيسسر بسسن اللسسه عبد بن محمد أبي, حدثنا حاتم: حدثنا أبي ابن وقال  
بجيسسر, بسسن الله عبد هاشم, حدثنا بن مولى سعيد أبو الصنعاني, حدثنا

ّبه عبد أبو حدثنا قمسست عنسه: إنسسي اللسه رضسي السسدرداء أبو قال: قال ر
الصسسلة دينسسار, أشسسهد ثلثمائأة يوم كل عليه, أربح أبايع الدرج هذا على
بحلل, ليسسس ذلسسك إن أقسسول لِ إنسسي المسسسجد, أمسسا فسسي يسسوم كسسل في

تجارة تلهيهم لِ {رجال فيهم الله قال الذين من أكون أن أحب ولكني
بسسن سالم مع العور: كنت دينار بن عمرو الله} وقال ذكر عن بيع ولِ

إلسسى قسساموا وقسسد المدينسسة بسوق فمررنا المسجد نريد ونحن الله عبد
أحسسد, معهسسا ليسسس أمتعتهسسم إلسسى سالم متاعهم, فنظر وخمروا الصلة

اللسسه} ثسسم ذكر عن بيع ولِ تجارة تلهيهم لِ {رجال الَِية هذه سالم فتل
تلهيهسسم والضحاك: لِ الحسن أبي بن سعيد قال هؤلِء, وكذا قال, هم
انوا مطسر وقتهسا. وقسال في الصلة يأتوا أن والبيع التجارة السوّراق: ك
يسسده فسسي وميزانه النداء سمع إذا أحدهم كان ويشترون, ولكن يبيعون

الصسسسسسسسسسسسسسسسلة. إلسسسسسسسسسسسسسسسى وأقبسسسسسسسسسسسسسسسل خفضسسسسسسسسسسسسسسسه
بيسسع ولِ تجسسارة تلهيهسسم {لِ عباس ابن عن طلحة أبي بن علي وقال  
حيسسان بسسن مقاتل قال المكتوبة, وكذا الصلة عن الله} يقول ذكر عن

مقاتسسل جماعة. وقال في الصلة السدي: عن أنس. وقال بن والربيع
أمرهسسم كمسسا يقيموهسسا وأن الصلة حضور عن ذلك يلهيهم حيان: لِ بن

فيهسسا. وقسسوله اللسسه اسسستحفظهم وما مواقيتها على يحافظوا الله, وأن
ًا تعالى: {يخافون القيامسسة يسسوم والبصار} أي القلوب فيه تتقلب يوم

ّدة مسسن والبصسسار, أي القلسسوب فيسسه تتقلسسب السسذي وعظمسسة الفسسزع شسس
الَِزفسسسسسسة} الَِيسسسسسسة. يسسسسسسوم {وأنسسسسسسذرهم الهسسسسسسوال, كقسسسسسسوله

تعسسالى: البصسسار} وقسسال فيسسه تشسسخص ليسسوم يؤخرهم {إنما وقوله  
ًا حبه على الطعام {ويطعمون ًا مسكين نطعمكسسم * إنما وأسيرا ويتيم

ًا منكم نريد لِ الله لوجه ًا ربنسسا مسسن نخسساف * إنسسا شكورا ولِ جزاء يومسس
ًا نضسسرة ولقسساهم اليسسوم ذلسسك شسسر اللسسه * فوقسساهم قمطريسسرا عبوسسس
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ًا ًا}. وقسسوله جنسسة صسسبروا بمسسا * وجزاهم وسرور ههنسسا: تعسسالى وحريسسر

حسسسناتهم يتقبل الذين من هؤلِء عملوا} أي ما أحسن الله {ليجزيهم
منهسسم يتقبسسل فضسسله} أي من {ويزيدهم سيئاتهم. وقوله عن ويتجاوز
ذرة} مثقال يظلم لِ الله تعالى: {إن قال لهم, كما ويضاعفه الحسن

أمثالها} الَِية, وقسسال عشر فله بالحسنة جاء تعالى: {من الَِية, وقال
ًا الله يقرض الذي ذا {من ًا} الَِية, وقسسال قرض يضسساعف {واللسسه حسن
حسسساب}. وعسسن بغيسسر يشسساء من يرزق {والله ههنا يشاء} وقال لمن
ًا جلسائأه على فعرضه بلبن جيء أنه مسعود ابن ًا, فكلهسسم واحد واحد
ًا, فتنسساوله كسسان لنه يشربه لم كسسان لنسسه فشسسربه مسسسعود ابسسن صسسائأم

ًا, ثم ًا {يخسسافون قوله تل مفطر والبصسسار} القلسسوب فيسسه تتقلسسب يومسس
عسسن إبراهيسسم عسسن العمسسش حسسديث من حاتم أبي وابن النسائأي رواه

عنسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه. علقمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة
ًا: حدثنا وقال   مسهر بن علي سعيد, حدثنا بن سويد أبي, حدثنا أيض

بنسست أسسسماء عسسن حوشسسب بن شهر إسحاق, عن بن الرحمن عبد عن
«إذا وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى الله رسول قالت: قال السكن بن يزيد
ّولين الله جمع يسسسمع بصوت فنادى مناد جاء القيامة يوم والَِخرين ال

تلهيهسسم لِ السسذين بسسالكرم, ليقسسم أولى من الجمع أهل الخلئأق: سيعلم
ب قليسل, ثسم وهسم الله, فيقومون ذكر عن بيع ولِ تجارة سسائأر يحاس

اللسسه عبد بن إسماعيل عن بقية حديث من الطبراني الخلئأق» وروى
صسسلى النسسبي عن مسعود ابن وائأل, عن أبي عن العمش عن الكندي

فضسسله} مسسن ويزيسسدهم أجسسورهم {ليسسوفيهم قوله في وسلم عليه الله
وجبسست لمن الشفاعة فضله من ويزيدهم الجنة يدخلهم قال: أجورهم

السسسسدنيا. فسسسسي المعسسسسروف لهسسسسم صسسسسنع لمسسسسن الشسسسسفاعة لسسسسه

ِذيَن ّل َوا ْا **  َو ُقْر َف ُقْهْم َك ُقْل ْعَما ٍة َكَسَراٍب َأ َع ِقي ُقْه ِب ُقْب ُقْن َيْحَسسس ّظْمسسآَ ًء ال ّتسسَى َمسسآَ َح
َذا ُقْه ِإ َء ُقْه َلْم َجآَ ْد ًا َيِج ْيئ َد َش َوَج ّلَه َو ُقْه ال َد ُقْه ِعنسس ّفسسا َو ُقْه َف َب ُقْه ِحَسسسا ّلسس ُقْع َوال ِري َسسس

ْلِحَساِب ْو ا َأ ُقْلَماٍت *   ُقْظ ٍر ِفي َك ُقْه ّلّجّي َبْح ْغَشا ْوٌج َي ِه ّمن َم ِق ْو ْوٌج َف ّمن َم
ِه ِق ْو ُقْلَماٌت َسَحاٌب َف َها ُقْظ ُقْض ْع َق َب ْو ْعٍض َف َذآ َب ُقْه َأْخَرَج ِإ َد ْد َلسسْم َيسس َكسس َهسسا َي َيَرا

َعسسسسِل ّلسسسسْم َوَمسسسسن ُقْه َيْج ّلسسسس ُقْه ال ًا َلسسسس ُقْه َفَمسسسسا ُقْنسسسسور ٍر ِمسسسسن َلسسسس  ُقْنسسسسو
للمنافقين ضرب كما الكفار لنوعي تعالى الله ضربهما مثلن هذان  

ًا البقرة أول في ًا, وكما مثلين: ناري القلسسوب فسسي يقر لما ضرب ومائأي
ًا الرعد سورة في والعلم الهدى من ًا, وقسسد مثلين: مائأيسس تكلمنسسا وناريسس

والمنسسة. الحمد إعادته, ولله عن أغنى بما موضعه في منهما كل على
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السسذين كفرهسسم إلسسى السسدعاة للكفار المثلين, فهو هذين من الول فأما

فسسي والِعتقسسادات, وليسسسوا العمسسال مسسن شسسيء علسسى أنهم يحسبون
فسسي يسسرى السسذي كالسسسراب ذلسسك في شيء, فمثلهم على المر نفس

كجسسار قسساع طام, والقيعسة: جمسسع بحر كأنه بعد من الرض من القيعان
ًا وجيرة, والقاع ا واحسد أيضس وجيسران, وهسي جسار يقسال القيعسان, كم

السسسراب, وإنمسسا يكسسون وفيسسه المنبسسسطة المتسسسعة المستوية الرض
كأنه يرى النهار أول يكون فإنما الَِل النهار, وأما نصف بعد ذلك يكون

المسساء إلسسى محتاج هو من السراب رأى والرض, فإذا السماء بين ماء
ًا} يجسسده {لسسم إليسسه انتهسسى منه, فلمسسا ليشرب قصده ماء يحسبه شسسيئ
ً عمل قد أنه يحسب الكافر فكذلك ًا, فسسإذا حصسسل قسسد وأنسسه عمل شسسيئ
لسسه يجد أفعاله, لم على ونوقش عليها وحاسبه القيامة يوم الله وافى
ًا الشسسرع, كمسسا سسسلوك لعدم أو الخلص لعدم إما قبل قد بالكلية شيئ
ًا} هبسساء فجعلنسساه عمسسل من عملوا ما إلى تعالى: {وقدمنا قال منثسسور

الحسسساب} سسسريع حسسسابه, واللسسه فوفاه عنده الله {ووجد ههنا وقال
واحسسد. وغير وقتادة ومجاهد عباس وابن كعب بن أبي عن روي وهكذا

؟ تعبسسدون كنتسسم لليهسسود: مسسا القيامسسة يوم يقال أنه الصحيحين وفي  
ولسسد من الله اتخذ  ما الله. فيقال: كذبتم ابن عزير نعبد فيقولون: كنا

؟ تسسرون فاسسسقنا, فيقسسال: ألِ عطشسسنا رب فيقولون: يسسا ؟ تبغون ماذا
ًا, فينطلقسسون بعضسسها يحطسسم سسسراٌب كأنهسسا النسسار لهسسم فتمثسسل بعضسس

المركسسب, فأمسسا الجهسسل لسسذوي مثسسال المثسسال فيهسسا, وهسسذا فيتهسسافتون
لئأمسسة المقلسسدون الغشسسام الطمسساطم وهسسم البسسسيط الجهسسل أصحاب

تعسسالى: {أو قسسال كمسسا فمثلهسسم يعقلسسون لِ السسذين البكسسم الصسسم الكفر
موج {يغشاه العميق {لجي} هو قتادة لجي} قال بحر في كظلمات

أخسسرج إذا بعسسض فوق بعضها ظلمات سحاب فوقه من موج فوقه من
مثسسل الظلم, فهسسذا شسسدة من رؤيتها يقارب لم يراها} أي يكد لم يده

يقسسوده, مسسن حسسال يعرف لِ الذي البسيط, المقلد الجاهل الكافر قلب
قال ؟ تذهب أين للجاهل المثل في يقال كما يذهب, بل أين يدري ولِ

أدري. لِ قسسسسسسال ؟ يسسسسسسذهبون أيسسسسسسن معهسسسسسسم, قيسسسسسسل: فسسسسسسإلى
موج} الَِية, {يغشاه عنهما الله رضي عباس ابن عن العوفي وقال  

كقسسوله والبصسسر, وهسسي والسمع القلب على التي الغشاوة بذلك يعني
أبصسسارهم} الَِيسسة, وعلسسى سسسمعهم وعلسسى قلسسوبهم علسسى اللسسه {ختسسم
على وختم علم على الله وأضله هواه إلهه اتخذ من {أفرأيت وكقوله
كعسسب بسسن أبسسّي غشاوة} الَِيسسة, وقسسال بصره على وجعل وقلبه سمعه

خمسة في يتقلب بعض} فهو فوق بعضها تعالى: {ظلمات قوله في
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ومخرجسسه ظلمسسة ظلمسسة, ومسسدخله ظلمسسة, وعملسسه فكلمه الظلم من

السسسدي النسسار, وقسسال إلسسى الظلمات إلى القيامة يوم ظلمة, ومصيره
ًا. وقوله ذلك نحو أنس بن والربيع له الله يجعل لم تعالى: {ومن أيض

ًا جاهسسل, حائأسسل, هالسسك فهسسو اللسسه يهده لم من نور} أي من له فما نور
مسسا مقابلسسة في له} وهذا هادي فل الله يضلل {من بائأر, كافر, كقوله

اللسسه يشسساء} فنسسسأل مسسن لنسسوره اللسسه {يهدي المؤمنين مثل في قال
ًا, وعسن قلوبنا في يجعل أن العظيم ًا نسور ًا, وعسن أيماننس شسمائألنا نسور

ًا, وأن ًا. لنسسسسسسسسسسسسسسسا يعظسسسسسسسسسسسسسسسم نسسسسسسسسسسسسسسسور نسسسسسسسسسسسسسسسور

َلسسْم َأ ّلسسَه َأّن َتسسَر **  ُقْح ال ّب ُقْه ُقْيَسسس َواِت ِفسسي َمسسن َلسس ُقْر َوالْرِض الّسسسَما ْيسس ّط َوال
ّفاٍت ْد ُقْكّل َصآَ ِلَم َق ُقْه َع َت َ ُقْه َصل ِبيَح َتْس ُقْه َو ّل ِليٌم َوال ُقْلسسوَن ِبَمسسا َع َع ْف ِه َي ّلسس َول   *

ُقْك ْلسسسسسسس َواِت ُقْم َلسسسسسسسَى َوالْرِض الّسسسسسسسسَما ِإ ِه َو ّلسسسسسسس ُقْر ال ْلَمِصسسسسسسسي  ا
الملئأكة من أي والرض السموات في من له يسبح أنه تعالى يخبر  

ه تعسالى: {تسسبح قال الجماد, كما حتى والحيوان والجان والناسي ل
تعسسالى: {والطيسسر فيهن} الَِية, وقوله ومن والرض السبع السموات

ألهمهسسا بتسسسبيح وتعبسسده ربهسسا تسسسبح طيرانهسسا حسسال فسسي صافات} أي
قسسد تعسسالى: {كسسل قسسال فاعلة, ولهسسذا هي ما يعلم إليه, وهو وأرشدها

فسسي ومسسسلكه طريقتسسه إلسسى أرشده قد كل وتسبيحه} أي صلته علم
مسسن عليسسه يخفسسى لِ ذلك بجميع عالم أنه أخبر وجل. ثم عز الله عبادة
أخسسبر يفعلسسون} ثسسم بمسسا عليسسم تعسسالى: {واللسه قال شيء, ولهذا ذلك

اللسسه المتصسسرف الحسساكم والرض, فهسسو السسسموات ملسسك له أن تعالى
اللسسه {وإلسسى لحكمسسه معقسسب ولِ لسسه إلِ العبسسادة تنبغي لِ الذي المعبود

السسذين {ليجسسزي يشسساء بمسسا فيسسه القيامسسة, فيحكسسم يسسوم المصسسير} أي
السدنيا فسي الحكم له المالك, ألِ الخالق عملوا} الَِية, فهو بما أساءوا

والخسسسسسسسرة. الولسسسسسسسى فسسسسسسسي الحمسسسسسسسد والخسسسسسسسرى, ولسسسسسسسه

َلْم َأ ّلَه َأّن َتَر **  ًا ُقْيْزِجي ال ُقْف ُقْثّم َسَحاب ّل َؤ ُقْه ُقْي َن ْي ُقْه ُقْثّم َب ُقْلسس َع ًا َيْج َكامسس َتسسَرى ُقْر َف
َق ْد َو ْل ُقْج ا ُقْر ِه ِمْن َيْخ ِل َ ُقْل ِخل َنّز ُقْي ِء ِمسسَن َو َبسساٍل ِمسسن الّسسسَمآَ َهسسا ِج ٍد ِمسسن ِفي َبسسَر

ُقْب ُقْيِصي ِه َف ُقْء َمن ِب ُقْه َيَشآَ ُقْف ِر َيْص ُقْء ّمسسن َعن َو ُقْد َيَشسسآَ َكسسا َنا َي ِه َسسس ِقسس ُقْب َبْر َه ْذ َيسس
ِر ْبَصا ُقْب ِبال ّل َق ُقْي ُقْه *   ّل ْيَل ال ّل َهاَر ال ّن ِلَك ِفي ِإّن َوال ًة َذ ْبَر ِع ِلي َل ْو ُقْ ِر لِ ْبَصسسا  ال

ضعيفة, وهي ينشئها ما أول بقدرته السحاب يسوق أنه تعالى يذكر  
ًا} يجعله {ثم تفرقه بعد يجمعه بينه} أي يؤلف {ثم الزجاء وهو ركام
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ًا, أي أي ًا بعضه يركب متراكم {يخرج المطر الودق} أي {فترى بعض
عبيسسد والضحاك. قال عباس ابن قرأها خلله, وكذا من خلله} أي من
ًا, ثسم الرض فتقم المثيرة الله الليثي: يبعث عمير بن اللسه يبعسسث قمس

بينسه, ثسم فتؤلسف المؤلفسة اللسه يبعسث السحاب, ثم فتنشىء الناشئة
جريسسر وابسسن حسساتم أبسسي ابن السحاب. روواه فتلقح اللواقح الله يبعث

اللسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه. رحمهمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا
النحاة بعض برد} قال من فيها جبال من السماء من {وينزل وقوله  

الجنسسس, لبيان للتبعيض, والثالثة الغاية, والثانية لِبتداء {من} الولى
قسسوله أن إلسى المفسسرين مسسن ذهسب مسن قسسول على يجيء إنما وهذا
اللسسه ينسسزل بسسرد جبسسال السماء في أن برد} معناه من فيها جبال {من
مسسن السسسحاب, فسسإن عسسن كناية ههنا الجبال جعل من البرد. وأما منها

ًا, لكنها الغاية لِبتداء هذا عند الثانية أعلسسم. الولى, والله من بدل أيض
أن يشاء} يحتمسسل عمن ويصرفه يشاء من به تعالى: {فيصيب وقوله
نسسوعي من السماء من ينزل بما به} أي {فيصيب بقوله المراد يكون

لهسسم يشسساء} رحمسسة مسسن بسسه {فيصسسيب قسسوله والسسبرد, فيكسسون المطر
يكسسون أن الغيسسث, ويحتمسسل عنهسسم يسسؤخر يشسساء} أي عمسسن {ويصرفه

من فيه لما يشاء من على نقمة بالبرد به} أي {فيصيب بقوله المراد
رحمسسة يشسساء عمسسن وأشجارهم, ويصرفه زروعهم وإتلف ثمارهم نثر

بهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم.
مسسن برقسسه ضسسوء يكسساد بالبصسسار} أي يذهب برقه سنا {يكاد وقوله  

اللسسه تعسسالى: {يقلسسب وتراءته. وقسسوله اتبعته إذا البصار يخطف شدته
هسسذا قصسسر فسسي هذا طول من فيأخذ فيهما يتصرف والنهار} أي الليل
ًا كان الذي فيطول هذا في هذا من يأخذ يعتدلِ, ثم حتى ويقصر قصير
ً كان الذي وعزتسه وقهسره بسأمره ذلسك في المتصرف هو والله, طويل

ً البصسسار} أي لولسسي لعبرة ذلك في {إن وعلمه عظمتسه علسسى لسدليل
واختلف والرض السسسموات خلسسق فسسي {إن تعسسالى قسسال تعالى, كمسسا

.الكريمسسات الَِيسسات مسسن بعدها اللباب} وما لولي لَِيات والنهار الليل

ُقْه ّل َوال َق **  َل ٍة ُقْكّل َخ ّب ٍء ّمن َدآ ُقْهْم ّمآَ ْن َلسسَى َيْمِشي ّمن َفِم ِه َع ِنسس ْط ُقْهسسْم َب َوِمن
َلَى َيْمِشي ّمن ْيِن َع َل ُقْهْم ِرْج ْن َلسسَى َيْمِشسسي ّمن َوِم َبسسٍع َع ُقْق َأْر ُقْلسس ُقْه َيْخ ّلسس َمسسا ال

ُقْء ّلسسسسسسسسَه ِإّن َيَشسسسسسسسسآَ َلسسسسسسسسَى ال ٍء ُقْكسسسسسسسسّل َع ِديٌر َشسسسسسسسسْي  َقسسسسسسسس
أنسسواع خلقسسه فسسي العظيسسم وسسسلطانه التامسسة قسسدرته تعسسالى يسسذكر   

ماء من وسكناتها وحركاتها وألوانها أشكالها اختلف على المخلوقات
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شسساكلها, {ومنهسسم وما بطنه} كالحية على يمشي من واحد, {فمنهم

علسسى يمشسسي من {ومنهم والطير رجلين} كالنسان على يمشي من
يشسساء} مسسا اللسسه {يخلسسق قال الحيوانات, ولهذا وسائأر أربع} كالنعام

اللسسه {إن قسسال يكن, ولهذا لم يشأ لم وما كان شاء ما لنه بقدرته أي
قسسسسسسسسسسسسسسسسدير}. شسسسسسسسسسسسسسسسسيء كسسسسسسسسسسسسسسسسل علسسسسسسسسسسسسسسسسى

ْد َق ّل َنآَ **  ْل َياٍت َأنَز َناٍت آ ّي َب ُقْه ّم ّل ِدي َوال ْه ُقْء َمن َي َلَى َيَشآَ ٍم ِصَراٍط ِإ ِقي َت  ّمْس
ْكسسم من القرآن هذا في أنزل أنه تعالى يقرر   ُقْح َكسسم ال والمثسسال والِح

ًا المحكمسسة البينة ًا, وأنسسه كسثير أولسسي وتعقلهسا تفهمهسا إلسسى يرشسد جسد
إلسسى يشسساء مسسن يهسسدي {واللسسه قسسال والنهسسى, ولهسسذا والبصائأر اللباب

}.مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسستقيم صسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسراط

ُقْلوَن ُقْقو ِي َو ّنا **  ِه آَم ّل ُقْسوِل ِبال ِبالّر َنا َو ْع َط َأ ّلَى ُقْثّم َو َو َتسس ٌق َي ِريسس ُقْهسسْم َف ْن ّمسسن ّم
ِد ْع ِلَك َب ِئَك َوَمآَ َذ َلـ ْو ِنيَن ُقْأ ْؤِم ُقْم ْل َذا ِبا ِإ َو ْا *   َو ُقْع َلى ُقْد ِه ِإ ّل ِه ال ِل ُقْسو ُقْكسسَم َوَر َيْح ِل

ُقْهْم َن ْي َذا َب ٌق ِإ ِريسس ُقْهسسْم َف ْن ُقْضسسوَن ّم ِر ْع ِإن ّم َو ُقْكسسْن *   ُقْم َي ُقْهسس ّق ّل ْلَحسس ْا ا َو ُقْت ْأ ِه َيسس ْيسس َل ِإ
ِنيَن ْذِع ِفي ُقْم َأ ِهْم *   ِب ُقْلو ِم ّمَرٌض ُقْق ْا َأ َو ُقْب َتسسا ُقْفوَن َأْم اْر ُقْه َيِحيسسَف َأن َيَخسسا ّلسس ال

ِهْم ْي َل ُقْه َع ُقْل ُقْسو ِئَك َبْل َوَر َلـ ْو ُقْم ُقْأ ُقْموَن ُقْه ِل ّظا ّنَما ال ِإ ْوَل َكسساَن *   ِنيَن َقسس ْؤِم ُقْمسس ْل ا
َذا ْا ِإ َو ُقْع َلى ُقْد ِه ِإ ّلسس ِه ال ِل ُقْسسسو ُقْكسسَم َوَر َيْح ُقْهسسْم ِل َن ْي ْا َأن َب ُقْلسسو ُقْقو َنا َي ْع َنسسا َسسسِم ْع َط َأ َو

ِئَك َلـ ْو ُقْأ ُقْم َو ُقْحوَن ُقْه ِل ْف ُقْم ْل َوَمن ا ِطِع *   ّلَه ُقْي ُقْه ال َل ُقْسو َيْخسسَش َوَر ّلسسَه َو ِه ال ّتْقسس َي َو
ِئَك ـسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس َل ْو ُقْأ ُقْم َف ُقْزون ُقْهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس ِئأ َفسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسآَ ْل  ا

يبطنون, ما خلف يظهرون الذين المنافقين صفات عن تعالى يخبر  
ً يقولون فريسسق يتسسولى ثم وأطعنا وبالرسول بالله {آمنا بألسنتهم قولِ

لِ مسسا فيقولسسون بأعمسسالهم أقسسوالهم يخسسالفون ذلسسك} أي بعد من منهم
تعسسال: بسسالمؤمنين}. وقسسوله أولئسسك تعسسالى: {ومسسا قال يفعلون, ولهذا

إلسسى طلبسسوا إذا بينهم} الَِيسسة, أي ليحكم ورسوله الله إلى دعوا {وإذا
َى اتباع فسي واسستكبروا عنسه أعرضوا رسوله على الله أنزل فيما الهد

يزعمسسون السسذين إلى تر تعالى: {ألم كقوله اتباعه, وهذه عن أنفسهم
رأيسست سسس قسسوله إلسسى سسس قبلسسك مسسن أنسسزل ومسسا إليك أنزل بما آمنوا أنهم

ًا}. وفي عنك يصدون المنافقين بسسن روح حسسديث من الطبراني صدود
ًا سمرة عن الحسن عن أبيه عن ميمونة أبي عن عطاء «مسسن مرفوع

لسسسه». حسسسق لِ ظسسسالم يجسسسب, فهسسسو فلسسسم سسسسلطان إلسسسى دعسسسي
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وإذا مسسذعنين} أي إليسسه يسسأتوا الحسسق لهسسم يكن تعالى: {وإن وقوله  

قوله معنى مطيعين, وهو سامعين جاؤوا عليهم لِ لهم الحكومة كانت
الحسسق, غيسسر إلسسى ودعسسا أعسسرض عليسسه الحكومة كانت {مذعنين} وإذا

بسساطله ليسسروج وسسسلم عليه الله صلى النبي غير إلى يتحاكم أن وأحب
ً فإذعانه ثم لنسسه الحسسق, بسسل هسسو ذلسسك أن منسسه اعتقاد عن يكن لم أولِ

غيسسره, إلسسى عنسسه عسسدل قصسسده الحسسق خسسالف لما لهواه, ولهذا موافق
أمرهسسم يخسسرج لِ مرض} الَِية, يعنسسي قلوبهم تعالى: {أفي قال ولهذا

فسسي شسسك لهسسا عسسرض قسسد أو لها لِزم مرض القلوب في يكون أن عن
مسسا الحكسسم, وأيسسا فسسي عليهسسم ورسوله الله يجور أن يخافون الدين, أو

مسن عليسسه منطسسو هسو ومسسا منهم بكل عليم محض, والله كفر فهو كان
الصسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسفات. هسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسذه

الظسسالمون هسسم بسسل الظسسالمون} أي هسسم أولئك تعالى: {بل وقوله  
الحيسسف مسسن ويتوهمسسون يظنسسون مما مبرآن ورسوله الفاجرون, والله

أبسسي, حسساتم: حسسدثنا أبي ابن ذلك. قال عن ورسوله الله تعالى والجور
قسسال: كسان الحسسن مبسارك, حسدثنا إسماعيل, حدثنا بن موسى حدثنا

اللسسه صسسلى النسسبي إلى فدعي منازعة الرجل وبين بينه كان إذا الرجل
وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى النبي أن وعلم محق, أذعن وهو وسلم عليه

اللسسه صسسلى النسسبي إلسسى فسسدعي يظلم أن أراد بالحق, وإذا له سيقضي
الَِيسسة هسسذه اللسسه فلن, فسسأنزل إلسسى وقال: انطلسسق أعرض وسلم عليه
شسسيء أخيسسه وبيسسن بينسسه كسسان «مسسن وسلم عليه الله صلى النبي فقال

لِ ظسسالم يجيسسب, فهسسو أن فأبى المسلمين أحكام من حكم إلى فدعي
مرسسسسسسسل. غريسسسسسسب, وهسسسسسسو حسسسسسسديث لسسسسسسه» وهسسسسسسذا حسسسسسسق

الذين ولرسوله لله المستجيبين المؤمنين صفة عن تعالى أخبر ثم  
ًا يبغون لِ قسسول كسسان {إنمسسا رسسسوله, فقسسال وسنة الله كتاب سوى دين

سسسمعنا يقولسسوا أن بينهسسم ليحكسسم ورسوله الله إلى دعوا إذا المؤمنين
ًا وأطعنا} أي نيسسل بسسالفلح, وهسسو تعسسالى وصسسفهم وطاعة.ولهسسذا سمع
هسسم تعسسالى: {وأولئسسك المرهسسوب, فقسسال مسسن والسسسلمة المطلسسوب

وأطعنسسا} سسمعنا يقولسسوا {أن الَِيسسة هسسذه في قتادة المفلحون} وقال
ًا الصامت, وكان بن عبادة أن لنا ذكر ًا عقبي النصسسار, نقبسساء أحسسد بسسدري
أنبئسسك أميسسة: ألِ أبسسي بسسن جنسسادة أخيسسه لِبن قال الموت حضره لما أنه

والطاعسة السسسمع عليسسك قال: بلى. قال: فسإن ؟ لك وماذا عليك بماذا
تقيم أن عليك, وعليك وأثرة ومكرهك ومنشطك ويسرك عسرك في

اللسسه بمعصسسية يسسأمروك أن إلِ أهلسسه المر تنازع لِ بالعدل, وأن لسانك
ًا, فما اللسسه. كتسساب اللسسه, فسساتبع كتسساب يخالف شيء من به أمرت بواح
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الله, ولِ بطاعة إلِ إسلم قال: لِ الدرداء أبا أن لنا قتادة: ذكر وقال  

وللمسسؤمنين وللخليفسسة ولرسسسوله للسسه جماعسسة, والنصسسيحة فسسي إلِ خير
كسسان عنسسه اللسسه رضسسي الخطسساب بسسن عمر أن لنا ذكر عامة, قال: وقد

الصسسلة, وإيتسساء اللسسه, وإقسسام إلِ إله لِ أن شهادة السلم يقول: عروة
حسساتم, أبسسي ابسسن المسلمين, رواه أمر الله ولِه لمن الزكاة, والطاعة

رسسسوله وسسسنة اللسسه لكتسساب الطاعسسة وجسسوب فسسي والَِثسسار والحسساديث
ًا كسثير الله بطاعة أمروا إذا والئأمة الراشدين وللخلفاء مسن أكسثر جسد

المكسسسسسسسسسسسسسسسان. هسسسسسسسسسسسسسسسذا فسسسسسسسسسسسسسسسي تحصسسسسسسسسسسسسسسسر أن
نهيسساه ما به, وترك أمراه فيما ورسوله} أي الله يطع {ومن وقوله  

يسسستقبل. وقسسوله فيمسسا ويتقسسه ذنسسوبه من مضى فيما الله عنه, ويخَش
كسسل مسسن وأمنسسوا خيسسر بكسسل فازوا الذين الفائأزون} يعني هم {فأولئك

.والَِخسسسسسسسسسسسسسسسسرة السسسسسسسسسسسسسسسسدنيا فسسسسسسسسسسسسسسسسي شسسسسسسسسسسسسسسسسر

ْا ُقْمو ْقَس َأ َو ِه **  ّل َد ِبال ْه ِهْم َج ِن ْيَما ِئْن َأ ُقْهْم َل َت ُقْجّن َأَمْر ُقْر َيْخ ّ ُقْقسسل َل ْا لِ ُقْمو ْقِسسس ُقْت
َعٌة َفٌة َطا ُقْرو ْع ّلَه ِإّن ّم ِبيٌر ال ُقْلوَن ِبَما َخ ْعَم ُقْقْل َت ْا *   ُقْعو ِطي ّلسسَه َأ ْا ال ُقْعسسو ِطي َأ َو

ُقْسوَل ِإن الّر ْا َف ْو ّل َو ّنَما َت ِإ ِه َف ْي َل ُقْكْم ُقْحّمَل َما َع ْي َل َع ُقْتْم ّما َو ْل ِإن ُقْحّم ُقْه َو ُقْعو ِطي ُقْت
ْا ُقْدو َتسسسسسسسس ْه َلسسسسسسسسى َوَمسسسسسسسسا َت ُقْسسسسسسسسسوِل َع ّ الّر ُقْغ ِإلِ َ َبل ْل ُقْن ا ِبيسسسسسسسس ُقْم ْل  ا

ًا تعالى يقول   للرسسسول يحلفسسون كسسانوا الذين النفاق أهل عن مخبر
ليخرجن, قسسال الغزو في بالخروج أمرتهم وسلم: لئن عليه الله صلى
معروفسسة} {طاعة تحلفوا. وقوله لِ تقسموا} أي لِ تعالى: {قل الله
قول هي إنما طاعتكم علم قد معروفة, أي طاعة طاعتكم معناه قيل

لكسسم تعسسالى: {يحلفسسون قسسال كسسذبتم, كمسسا حلفتسسم معه, وكلما فعل لِ
جنة} الَِية, فهسسم أيمانهم تعالى: {اتخذوا عنهم} الَِية. وقال لترضوا

إلى تر تعالى: {ألم قال يختارونه, كما فيما حتى الكذب سجيتهم من
لئسسن الكتسساب أهسسل مسسن كفسسروا السسذين لخسسوانهم يقولسسون نافقوا الذين

ًا فيكسسم نطيسسع ولِ معكسسم لنخرجسسن أخرجتسسم ًا, وإن أحسسد قسسوتلتم أبسسد
معهسسم, يخرجون لِ أخرجوا * لئن لكاذبون إنهم يشهد والله لننصرنكم

لِ ثسسم الدبسسار ليسسولن نصسسروهم ينصسسرونهم, ولئسسن لِ قوتلسسوا ولئسسن
ينصسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسرون}.

طاعسسة أمركسسم ليكسسن معروفة} أي {طاعة قوله في المعنى وقيل  
اللسسه يطيسسع أقسسسام, كمسسا ولِ حلسسف غيسسر مسسن بالمعروف معروفة, أي

بمسا خسبير اللسه {إن مثلهم أنتم حلف, فكونوا بغير المؤمنون ورسوله
وإظهسسار يعصي, فسسالحلف ممن يطيع وبمن بكم خبير هو تعملون} أي
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يعلسسم تعالى المخلوق, فالخالق على راج وإن بخلفه والباطن الطاعة

بضسسمائأر خسسبير هسسو التدليس, بسسل من شي عليه يروج وأخفى, لِ السر
وأطيعسسوا اللسسه أطيعوا تعالى: {قل قال خلفها. ثم أظهروا وإن عباده

.رسسسسسسسوله وسسسسسسسنة اللسسسسسسه كتسسسسسساب اتبعسسسسسسوا الرسسسسسسسول} أي
بسسه جسساءكم مسسا وتسستركوا عنسسه تتولوا تولوا} أي تعالى: {فإن وقوله  

مسسا {وعليكسسم المانسسة وأداء الرسسسالة إبلغ حمسسل} أي ما عليه {فإنما
تطيعسسوه {وإن بمقتضسساه والقيسسام وتعظيمسسه ذلسسك بقبسسول حملتم} أي

ما له الذي الله {صراط مستقيم صراط إلى يدعو لنه تهتدوا} وذلك
علسسى تعسسالى: {ومسسا الرض} الَِيسسة. وقسسوله فسسي ومسسا السسسموات فسسي

وعلينسسسا البلغ عليسسسك تعسسسالى: {فإنمسسسا البلغ} كقسسسوله إلِ الرسسسسول
بمصسسيطر}. عليهسسم مذكر. لسسست أنت إنما {فذكر الحساب}. وقوله

يقسسال إسسسرائأيل بنسسي أنبياء من نبي إلى الله منبه: أوحى بن وهب قال
بوحي, فقام لسانك سأطلق إسرائأيل, فإني بني في قم أن شعياء له

يقضسسي أن يريسسد اللسسه أنصسستي, فسسإن أرض ويا اسمعي سماء فقال: يا
ًا ًا ويدبر شأن الفلة, إلسسى الريسسف يحسسول أن يريسسد منفسسذه, إنسسه هسسو أمر

الفقسسراء, فسسي الصسسحارى, والنعمسسة في الغيطان, والنهار في والَِجام
ًا يبعث أن الرعاة, ويريد في والملك ولِ بفسسظ ليسسس المييسسن مسسن أميسس

مسسن يطفئسسه لسسم السسسراج علسسى يمر السواق, لو في صخاب ولِ غليظ
قسسدميه, تحت من يسمع لم اليابس القصب على يمشي سكينته, ولو

ًا أبعثه ًا, لِ بشير ًا به الخنى, أفتح يقول ونذير ًا أعينسس ًا عميسس ًا وآذانسس صسسم
ًا ًا, وأسدده وقلوب كريسسم, خلسسق كسسل لسسه جميسسل, وأهسسب أمسسر لكسسل غلف
ضسسميره, والحكمسسة شسسعاره, والتقسسوى لباسسسه, والسسبر السكينة وأجعل

خلقسسه, والحسسق والمعسسروف طبيعته, والعفو والوفاء منطقه, والصدق
ملتسسه, وأحمسسد إمسسامه, والسسسلم سسسيرته, والهسسدى شسسريعته, والعسسدل

بعسسد بسسه الجهالسسة, وأرفسسع مسسن بسسه الضللة, وأعلم بعد به اسمه, أهدي
العيلسسة, بعد به القلة, وأغني به النكرة, وأكثر بعد به الخمالة, وأعرف

مختلفسسة, متفرقسسة, وقلسسوب أمسسم بين به الفرقة, وأؤلف بعد به وأجمع
ًا بسسه مشتتة, وأسسستنقذ وأهواء ًا النسساس مسسن فئامسس الهلكسسة, مسسن عظيمسس
عن بالمعروف, وينهون للناس, يأمرون أخرجت أمة خير أمته وأجعل

رسسسلي, بسسه جسساءت بمسسا مصسسدقين مخلصين مؤمنين المنكر, موحدين
حسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساتم. أبسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسي ابسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسن رواه
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َد َع َو ُقْه **  ّل ِذيَن ال ّل ْا ا ُقْنو ُقْكْم آَم ْن ْا ِم ُقْلسسو َعِم ِلَحاِت َو ُقْهْم الّصسسا ّن ِلَف َتْخ َيْسسس ِفسسي َل
َلَف َكَمسسا الْرِض َتْخ ِذيَن اْسسس ّلسس ِهسسْم ِمسسن ا ِل ْب َنسسّن َق ّك ُقْيَم َل ُقْهسسْم َو ُقْم َل ُقْهسس َن ِذي ِدي ّلسس ا
َتَضَى ُقْهْم اْر ُقْهْم َل ّن َل ّد َب ُقْي َل ِد ّمن َو ْع ِهْم َب ِف ْو ًا َخ ِني َأْمن َن ُقْدو ُقْب ْع َ َي ُقْكوَن لِ ِر ِبسسي ُقْيْشسس
ًا ْيئ َفسسسسَر َوَمسسسسن َشسسسس َد َك ْعسسسس ِلسسسسَك َب ِئَك َذ ـسسسس َل ْو ُقْأ ُقْم َف ُقْقوَن ُقْهسسسس َفاِسسسسس ْل  ا

بسسأنه عليسسه وسسسلمه اللسسه صسسلوات لرسوله تعالى الله من وعد هذا  
عليهسسم, وبهسسم والسسولِة النسساس أئأمسسة الرض, أي خلفسساء أمتسسه سيجعل

النسساس من خوفهم بعد من العباد. وليبدلنهم لهم البلد, وتخضع تصلح
ًا ًا أمن والمنسسة, فسسإنه الحمسسد وتعالى, وله تبارك فعله فيهم, وقد وحكم

وخيسسبر مكسسة عليسسه اللسسه فتسسح حسستى يمسست لسسم وسسسلم عليسسه اللسسه صلى
الجزيسسة بكمالهسسا, وأخسسذ اليمسسن وأرض العرب جزيرة وسائأر والبحرين

الروم ملك هرقل الشام, وهاداه أطراف بعض ومن هجر مجوس من
والنجاشسسي عمسسان المقوقس, وملوك وهو وإسكندرية مصر وصاحب

وأكرمسسه. اللسسه رحمسسه أصسسحمة بعسسد تملسسك السسذي الحبشسسة ملسسك
مسسا لسسه اللسسه واختسسار وسسسلم عليه الله صلى الله رسول مات لما ثم  

الصسسديق, فلسسّم بكسسر أبسسو خليفتسسه بعسسده بسسالمر الكرامة, قام من عنده
َد عليه الله صلى موته بعد وهى ما شعث ّط َأ العسسرب جزيسسرة وسلم, و

بسسن خالسسد صسسحبة فسسارس بلد إلسسى السسسلمية الجيوش ومهدها, وبعث
ًا عنه, ففتحوا الله رضي الوليد ًا منهسسا, وقتلسسوا طرفسس أهلهسسا. مسسن خلقسس

ًا المسسراء مسسن اتبعسسه ومسسن عنه الله رضي عبيدة أبي صحبة آخر وجيش
ًا أرض إلى إلسسى عنسسه اللسسه رضي العاص بن عمرو صحبة الشام, وثالث
ودمشسسق بصسسرى أيسسامه فسسي الشسسامي للجيسسش اللسسه مصر, ففتسسح بلد

لسسه واختار وجل عز الله وتوفاه والِها وما حوران بلد من ومخاليفهما
الكرامسسسسسسسسسسسسسسسسة. مسسسسسسسسسسسسسسسسن عنسسسسسسسسسسسسسسسسده مسسسسسسسسسسسسسسسسا

عمسسر يسسستخلف أن الصسسديق ألهسسم بسسأن السسسلم أهسسل علسسى ومسسّن  
ًا بعده بالمر الفاروق, فقام ًا, لم قيام علسسى النبيسساء بعد الفلك يدر تام

الشسامية البلد فتسح أيسامه في عدله. وتّم وكمال سيرته قوة في مثله
كسسسرى فسسارس. وكسسسر إقليسسم وأكسسثر آخرهسسا إلى مصر وديار بكمالها
قيصر, وانسستزع مملكته, وقصر أقصى إلى وتقهقر الهوان غاية وأهانه

فسسي أموالهمسسا القسطنطينية, وأنفسسق إلى الشام, وانحدر بلد عن يده
أتسسم ربسه مسسن اللسه, عليسسه رسسسول به ووعد بذلك أخبر الله, كما سبيل

صسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسلة. وأزكسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسى سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسلم
أقصى إلى السلمية الممالك امتدت العثمانية الدولة كانت لما ثم  

هنالسسك مسسا أقصسسى إلى المغرب بلد ومغاربها, ففتحت الرض مشارق
المحيط, البحر يلي مما سبتة القيروان, وبلد وقبرص, وبلد الندلس
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ملكسسه وبسساد كسرى الصين, وقتل بلد أقصى إلى المشرق ناحية ومن

المسسسلمون والهواز, وقتل وخراسان العراق مدائأن بالكلية, وفتحت
ًا, وخسذل عظيمسة مقتلة الترك من ه جسد خاقسان, العظسم ملكهسم الل

المسسؤمنين أميسسر حضسسرة إلسسى والمغسسارب المشسسارق من الخراج وجبى
وجمعسسه ودراسسسته تلوته ببركة عنه, وذلك الله رضي عفان بن عثمان
صلى الله رسول أن الصحيح في ثبت القرآن, ولهذا حفظ على المة
مشسسارقها فرأيسست الرض لسسي زوى اللسسه «إن قسسال وسسسلم عليسسه اللسسه

فيمسسا نتقلسسب نحسسن منهسسا» فهسسا لي زوى ما أمتي ملك ومغاربها, ويبلغ
بسه اليمسسان اللسه فنسسسأل ورسسسوله اللسه ورسسسوله, وصسدق الله وعدنا

عنسسسا. يرضسسسيه السسسذي السسسوجه علسسسى بشسسسكره وبرسسسسوله, والقيسسسام
عمسسر, أبسسي ابسسن صسسحيحه: حسسدثنا في الحجاج بن مسلم المام قال  

قسسال: سسسمرة بسسن جسسابر عسسن عميسسر بسسن الملسسك عبد عن سفيان حدثنا
النسساس أمسسر يزال «لِ يقول وسلم عليه الله صلى الله رسول سمعت
ًا وسسسلم عليه الله صلى النبي تكلم رجلً» ثم عشر اثنا وليهم ما ماضي
عليه الله صلى الله رسول قال أبي: ماذا عني, فسألت خفيت بكلمة
حسسديث مسسن البخسساري قريسسش». ورواه مسسن «كلهسسم فقال: قال وسلم
ذلسسك قسسال أنسسه لمسسسلم رواية به, وفي عمير بن الملك عبد عن شعبة
الحديث هذا أخر, وفي أحاديث معه مالك, وذكر بن ماعز رجم عشية
ً خليفة عشر اثني وجود من لِبد أنه على دلِلة بأئأمة هم وليسوا عادلِ

ًا عشر, فإن الِثني الشيعة المسسر مسسن إليهسسم يكسسن لسسم أولئك من كثير
فيعسسدلون, وقسسد يلسسون قريسسش مسسن يكونسسون فسسإنهم هؤلِء شيء, فأما

يكونسوا أن يشسترط لِ المتقدمسة, ثسم الكتسب فسي بهم البشارة وقعت
ًا المسسة فسسي وجودهم يكون متتابعين, بل ًا, وقسسد متتابعسس وجسسد ومتفرقسس

علسسي عثمسسان, ثسسم عمسسر, ثسسم بكر, ثم أبو وهم الولِء على أربعة منهم
الله, ثم شاء من منهم وجد فترة, ثم بعدهم كانت عنه, ثم الله رضي

تعسسالى. ومنهسسم اللسسه يعلمسسه السسذي الوقت في بقي من منهم يوجد قد
وسسسلم, عليسسه اللسسه صلى الله رسول اسم يطابق اسمه الذي المهدي
ً الرض كنيتسسه, يمل وكنيتسسه ًا عسسدلِ ًا ملئسست كمسسا وقسسسط ًا. جسسور وظلمسس

حسسديث مسسن والنسسسائأي والترمسسذي داود وأبسسو أحمد المام روى وقد  
وسسسلم عليه الله صلى الله رسول مولى سفينة عن جهمان بن سعيد

سنة, ثلثون بعدي «الخلفة قال وسلم عليه الله صلى الله رسول أن
ًا تكون ثم ًا» وقال ملك فسسي العاليسسة أبسسي عسسن أنسسس بن الربيع عضوض

في ليستخلفنهم الصالحات وعملوا منكم آمنوا الذين الله {وعد قوله
السسذي دينهسسم لهسسم وليمكنسسن قبلهسسم مسسن السسذين اسسستخلف كمسسا الرض
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ًا} الَِيسسة, قسسال: كسسان خوفهم بعد من وليبدلنهم لهم ارتضى النسسبي أمنسس

ًا بمكة وأصحابه وسلم عليه الله صلى يسسدعون سسسنين عشسسر مسسن نحو
ًا, وهسسم له شريك لِ وحده عبادته وإلى وحده الله إلى لِ خسسائأفون سسسر

المدينسسة, فقسسدموها إلسسى بسسالهجرة بعسسد أمسسروا حسستى بالقتسسال يسسؤمرون
السسسلح فسسي يمسسسون خسسائأفين بهسسا بالقتسسال, فكسسانوا اللسسه فسسأمرهم

ً إن اللسسه, ثسسم شسساء مسسا بسسذلك السلح, فغبروا في ويصبحون مسسن رجل
يسسأتي أمسسا ؟ هكسسذا خائأفون نحن الدهر أبد الله رسول قال: يا الصحابة

اللسسه صسسلى الله فقال: رسول ؟ السلح عنا ونضع فيه نأمن يوم علينا
ًا إلِ تصبروا «لن وسلم عليه المل فسسي منكم الرجل يجلس حتى يسير

ًا العظيم اللسسه الَِية, فأظهر هذه الله حديدة» وأنزل فيه ليست محتبي
تعسسالى اللسسه إن السسسلح. ثسسم ووضعوا العرب, فأمنوا جزيرة على نبيه

أبسسي إمسسارة فسسي آمنين كذلك وسلم, فكانوا عليه الله صلى نبيه قبض
الخسسوف عليهم فيه, فأدخل وقعوا فيما وقعوا حتى وعثمان وعمر بكر

السسسلف: بعسسض بهسسم, وقسسال فغيسسر وغيسسروا والشرط الحجزة فاتخذوا
هسسذه تل الله, ثم كتاب في حق عنهما الله رضي وعمر بكر أبى خلفة

َيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة. الِ
شسسديد, خسسوف فسسي ونحسسن الَِيسسة هذه عازب: نزلت بن البراء وقال  

متسضعفون قليل أنتم إذ تعالى: {واذكروا كقوله الكريمة الَِية وهذه
تعسسالى: {كمسسا تشسسكرون}. وقسسوله لعلكسسم سسس قسسوله إلسسى سسس الرض في

السسسلم عليسسه موسى عن تعالى قال قبلهم} كما من الذين استخلف
فسسي ويسسستخلفكم عسسدوكم يهلسسك أن ربكسسم لقسسومه: {عسسسى قسسال أنه

استضسسعفوا السسذين علسسى نمسسن أن تعالى: {ونريد الرض} الَِية, وقال
الرض} الَِيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسستين. فسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسي

قسسال لهسسم} الَِيسسة, كمسسا ارتضسسى السسذي دينهم لهم {وليمكنن وقوله  
عليسسه وفسسد حيسسن حسساتم بسسن لعسسدي وسسسلم عليسسه الله صلى الله رسول

«فسسو بها. قال سمعت قد أعرفها, ولكن ؟» قال: لم الحيرة «أتعرف
الحيرة من الظعينة تخرج حتى المر هذا الله ليتمن بيده نفسي الذي
بسسن كسسسرى كنسسوز أحسسد, ولتفتحسسن جسسوار غيسسر في بالبيت تطوف حتى

هرمز, وليبذلن بن كسرى «نعم هرمز, قال بن هرمز» قلت: كسرى
تخسسرج الظعينسسة حسساتم: فهسسذه بن عدي أحد». قال يقبله لِ حتى المال

افتتسسح فيمن كنت أحد, ولقد جوار غير في بالبيت فتطوف الحيرة من
رسسسول الثالثة, لن لتكونن بيده نفسي هرمز, والذي بن كسرى كنوز

قالهسسسسسسسا. قسسسسسسسد وسسسسسسسسلم عليسسسسسسسه اللسسسسسسسه صسسسسسسسلى اللسسسسسسسه
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سلمة أبي عن سفيان الرزاق, أخبرنا عبد أحمد: حدثنا المام وقال  

قسسال: قسسال كعسسب بسسن أبسسي العاليسسة, عسسن أبسسي عن أنس بن الربيع عن
والرفعسسة بالسسسنا المسسة هسسذه «بشر وسلم عليه الله صلى الله رسول
الَِخسسرة عمسسل منهسسم عمل الرض, فمن في والتمكين والنصر والدين
لِ تعسسالى: {يعبسسدونني نصسسيب». وقسسوله الَِخسسرة فسسي له يكن لم للدنيا

ًا} قال بي يشركون حسسدثنا همام عفان, حدثنا أحمد: حدثنا المام شيئ
لى النسبي رديف أنا قال: بينا حدثه جبل بن معاذ أن أنس عن قتادة ص
«يسسا الرحل, قال آخرة إلِ وبينه بيني ليس حمار على وسلم عليه الله

سسساعة, ثسسم سار وسعديك, قال: ثم الله رسول يا معاذ». قلت: لبيك
سسسار وسعديك, ثسسم الله رسول يا جبل». قلت: لبيك بن معاذ «يا قال

اللسسه رسسسول يسسا جبسسل». قلسست: لبيسسك بسسن معسساذ «يسسا قسسال سسساعة, ثسسم
قلسست: اللسسه ؟ العبسساد علسسى اللسسه حسسق مسسا تسسدري «هسسل وسعديك. قال

يشركوا ولِ يعبدوه أن العباد على الله حق «فإن أعلم.. قال ورسوله
ًا». قال: ثم به جبسسل». قلست: بسسن معسساذ «يسسا قسسال ساعة, ثم سار شيئ

الله على العباد حق ما تدري «فهل وسعديك. قال الله رسول يا لبيك
العباد حق «فإن أعلم. قال ورسوله الله ؟» قال: قلت ذلك فعلوا إذا

قتسسادة. حسسديث مسسن الصسسحيحين في يعذبهم», أخرجاه لِ أن الله على
فمن الفاسقون} أي هم فأولئك ذلك بعد كفر تعالى: {ومن وقوله  

ًا بسسذلك ربسسه, وكفسسى أمر عن خرج فقد ذلك بعد طاعتي عن خرج ذنبسس
ًا, فالصحابة النسسبي بعسسد النسساس أقسسوم كانوا لما عنهم الله رضي عظيم

ه صلى للسه, كسان وأطسوعهم وجسل عسز اللسه بسأوامر وسسلم عليسه الل
والمغارب, وأيسسدهم المشارق في الله كلمة أظهروا بحسبهم نصرهم

ًا ًا, وحكمسسوا تأييد النسساس قصسسر والبلد, ولمسسا العبسساد سسسائأر فسسي عظيم
فسسي ثبسست قد بحسبهم, ولكن ظهورهم نقص الوامر بعض في بعدهم

أنسسه وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى الله رسول عن وجه غير من الصحيحين
مسسن يضسسرهم لِ الحسسق علسسى ظسساهرين أمسستي من طائأفة تزال «لِ قال

أمسسر يسسأتي حسستى روايسسة وفي س القيامة يوم إلى خالفهم من ولِ خذلهم
حسستى س رواية وفي س الدجال يقاتلوا حتى س رواية وفي س كذلك وهم الله

صسسحيحة, الروايسسات هسسذه ظاهرون» وكل وهم مريم ابن عيسى ينزل
بينهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا. ) تعسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسارض ولِ
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ْا ُقْمو ِقي َأ َو َة **  َ ْا الّصسل ُقْتو َة َوآ َكسا ْا الّز ُقْعو ِطي َأ ُقْسوَل َو ُقْكْم الّر ّل َع ُقْموَن َل * ُقْتْرَح

َ َبّن لِ ِذيَن َتْحَس ّل ْا ا ُقْرو َف ِزيسسَن َك ْعِج ُقْم الْرِض ِفسسي ُقْم ُقْه َوا ْأ ُقْر َوَمسس ّنسسا ْئسسَس ال ِب َل َو
ُقْر ِصسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسي ْلَم  ا

ًا تعالى يقول   اللسسه عبسسادة الصلة, وهي بإقامة المؤمنين عباده آمر
المخلسسوقين إلسسى الحسسسان الزكسساة, وهسسي لسسه, وإيتسساء شريك لِ وحده

صسسلى الله لرسول مطيعين ذلك في يكونوا وفقرائأهم, وأن ضعفائأهم
عنسسه مسسا أمرهسسم, وتسساركين به فيما وراءه سالكين أي وسلم عليه الله

اللسسه هسسذا, أن فعسسل من أن شك بذلك, ولِ يرحمهم الله زجرهم, لعل
الله}. سيرحمهم الخرى: {أولئك الَِية في تعالى قال سيرحمه, كما

كفسسروا} {السسذين أن محمسسد يسسا تظن لِ تحسبن} أي تعالى: {لِ وقوله
اللسسه, بسسل يعجسسزون لِ الرض} أي في {معجزين وكذبوك خالفوك أي

تعسسالى: قال العذاب, ولهذا أشد ذلك على وسيعذبهم عليهم قادر الله
بئسسس المصسسير} أي ولسسبئس {النسسار الَِخسسرة الدار في {ومأواهم} أي

المهسسسساد. وبئسسسسس القسسسسرار الكسسسسافرين, وبئسسسسس مسسسسآَل المسسسسآَل

َها ّي أ
َ َي ِذيَن **  ّلسس ْا ا ُقْنسسو ُقْم آَم ُقْك ِذن ْأ َت َيْسسس ِذيَن ِل ّلسس َكسسْت ا َل ُقْكْم َم ُقْن ْيَمسسا ِذيَن َأ ّلسس َلسسْم َوا
ْا ُقْغو ُقْل ْب ُقْلَم َي ُقْح ْل ُقْكْم ا ْبِل ّمن َمّراٍت َثلََث ِمن ِة َق َ ِر َصسل َفْجسس ْل ُقْعوَن َوِحيسسَن ا َتَضسس
ُقْكْم َب َيا ِة ّمَن ِث ِهيَر ّظ ِد َوِمن ال ْع ِة َب َ ِء َصسسل ِعَشسآَ ْل ُقْث ا َ ْوَراٍت َثل ُقْكسسْم َعسس ْيسسَس ّل َل
ُقْكْم ْي َل َ َع ِهْم َولِ ْي َل َناٌح َع ُقْهّن ُقْج َد ْع ُقْفسسوَن َب ّوا ُقْكسسْم َط ْي َل ُقْكْم َع ُقْضسس ْع َلسسَى َب ْعسسٍض َع َب
ِلَك َذ ُقْن َك ّي َب ُقْه ُقْي ّل ُقْم ال ُقْكسس َيسساِت َل َ ُقْه الِ ّلسس ِليسسٌم َوال ِكيسسٌم َع َذا َح ِإ َو َغ *   َلسس ُقْل َب ْطَفسسا ال
ُقْم ُقْك ُقْلَم ِمن ُقْح ْل ْا ا ُقْنو ِذ ْأ َت َيْس ْل َذَن َكَما َف ْأ َت ِذيَن اْس ّل ِهْم ِمن ا ِل ْب ِلَك َق َذ ُقْن َك ّي َب ُقْه ُقْي ّلسس ال
ُقْكْم ِه َل ِت َيا ُقْه آ ّل ِليٌم َوال ِكيٌم َع ُقْد َح َواِع َق ْل َوا ِء ِمَن *   ّنَسآَ ِتسسي ال َ ّلل َ ا ُقْجسسوَن لِ َيْر

ًا َكاح ْيَس ِن َل ِهّن َف ْي َل َناٌح َع ْعَن َأن ُقْج ُقْهّن َيَض َب َيسسا ْيسسَر ِث َبّرَجسساِت َغ َت ٍة ُقْم َنسس ِزي َأن ِب َو
ْفَن ْعِف َت ْيسسسسسسسسٌر َيْسسسسسسسسس ُقْهسسسسسسسسّن َخ ُقْه ّل ّلسسسسسسسس ٌع َوال ِليسسسسسسسسٌم َسسسسسسسسسِمي  ِع

علسسى بعضسسهم القارب استئذان على اشتملت الكريمة الَِيات هذه  
علسسى بعضسسهم الجانب استئذان فهو السورة أول في تقدم بعض, وما

ملكست ممسا خسسدمهم يسسستأذنهم أن المسسؤمنين تعسسالى الله بعض, فأمر
أحسوال ثلثسة فسي منهسم الحلسم يبلغسوا لسم السذين وأطفسالهم أيمسانهم

ًا يكونسسون ذاك إذ النسساس الغسسداة, لن صلة قبل (الول) من فسسي نيامسس
القيلولسسة, وقت في الظهيرة} اي من ثيابكم تضعون {وحين فرشهم

صسسلة بعسسد {ومسسن أهلسسه مسسع الحال تلك في ثيابه يضع قد النسان لن
علسسى يهجموا لِ أن والطفال الخدم النوم, فيؤمر وقت العشاء} لنه

علسسى الرجسسل يكسسون أن مسسن يخشسسى لمسسا الحوال هذه في البيت أهل
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ليسسس لكسسم عسسورات {ثلث قسسال العمال, ولهسسذا من ذلك نحو أو أهله

هسسذه غيسسر حسسال فسسي دخلسسوا إذا بعسسدهن} أي جنسساح عليهسسم ولِ عليكسسم
إن عليهسسم ولِ إيسساهم ذلسسك مسسن تمكينكم في عليكم جناح الحوال, فل

ًا رأوا الهجسسوم, ولنهسسم فسسي لهم أذن قد الحوال.لنه تلك غير في شيئ
لِ ما الطوافين في ذلك. ويغتفر وغير الخدمة في اي عليكم طوافون

وأهسسل حنبسسل بسسن وأحمسسد مالسسك المسسام روى غيرهم, ولهسسذا في يغتفر
ليسسست «إنهسسا الهسسرة فسسي قسسال وسلم عليه الله صلى النبي أن السنن
هسسذه كسسانت والطوافسسات». ولمسسا أو عليكسسم الطوافين من إنها بنجسة

ً بها الناس عمل وكان بشيء تنسخ ولم محكمة الَِية ًا, أنكسسر قليل جسسد
النسسسسسسساس. علسسسسسسسى ذلسسسسسسسك عبسسسسسسساس بسسسسسسسن اللسسسسسسسه عبسسسسسسسد

بن الله عبد بن يحيى زرعة, حدثنا أبو حاتم: حدثنا أبي ابن قال كما  
بسسن سسسعيد عن دينار بن عطاء لهيعة, حدثني بن الله عبد بكير, حدثني

{يا بهن يعملوا فلم آيات ثلث الناس عباس: ترك ابن قال: قال جبير
الَِيسة, آخسر أيمسانكم} إلسى ملكست السذين ليسستأذنكم آمنوا الذين أيها

القربسسى} أولسسو القسسسمة حضسسر {وإذا النسسساء سسسورة فسسي التي والَِية
ًا أتقاكم} وروى الله عند أكرمكم {إن الحجرات في الَِية, والَِية أيض

عسسن دينسسار بن عمرو ضعيف, عن وهو مسلم بن إسماعيل حديث من
علسسى النسساس الشسسيطان قال: غلب عباس ابن عن رباح أبي بن عطاء
السسذين ليسسستأذنكم آمنسسوا السسذين أيهسسا {يسسا بهسسن يعملسسوا فلم آيات ثلث

الَِيسسسسسسسسسسسة. آخسسسسسسسسسسسر أيمسسسسسسسسسسسانكم} إلسسسسسسسسسسسى ملكسسسسسسسسسسست
وهسسذا عبسسدة وابسسن سسسفيان وابسسن الصباح ابن داود: حدثنا أبو وروى  

عبسساس ابسسن سسسمع يزيسسد أبسسي بسسن الله عبيد عن سفيان حديثه: أخبرنا
هسسذه جسساريتي لَِمسسر الذن, وإنسسي آيسسة النسساس أكثر بها يؤمن يقول: لم

يسسأمر عبسساس ابسسن عن عطاء رواه داود: وكذلك أبو علي. قال تستأذن
الشسسعبي عائأشسسة: سسسألت أبسسي بسسن موسسسى عسسن الثسسوري بسسه, وقسسال

تنسسسخ. قلسست: فسسإن قسسال: لسسم أيمسسانكم} ؟ ملكت الذين {ليستأذنكم
المسسسسسسستعان. بهسسسسسسا. فقسسسسسسال: اللسسسسسسه يعملسسسسسسون لِ النسسسسسساس

ليمان, حسدثنا بسن الربيسع حاتم: حدثنا أبي ابن وقال   وهسب, ابسن س
ابسسن عن عكرمة عمرو, عن أبي بن عمرو عن بلل بن سليمان أخبرنا
أمسسر السستي عسسورات الثلث فسسي الِستئذان عن سألِه رجلين أن عباس

الستر. كان يحب ستير الله عباس: إن ابن القرآن, فقال في بها الله
بيسوتهم, فربمسا فسي حجسال أبسوابهم, ولِ علسى ستور لهم ليس الناس
أهلسسه, علسسى وهسسو حجسسره فسسي يسستيمه أو ولسسده أو خسسادمه الرجسسل فاجسسأ

جسساء اللسسه. ثسسم سمى التي العورات تلك في يستأذنوا أن الله فأمرهم
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واتخسسذوا الستور الرزق, فاتخذوا عليهم الله بالستور, فبسط بعد الله

أمسسروا السسذي الِسسستئذان مسسن كفاهم قد ذلك أن الناس الحجال, فرأى
القعنسسبي عسسن داود أبسسو عبسساس, ورواه ابسسن إلى صحيح إسناد به. وهذا
بسسسسسه. عمسسسسسرو أبسسسسسي بسسسسسن عمسسسسسرو عسسسسسن السسسسسدراوردي عسسسسسن

أن يحبسسون عنهسسم الله رضي الصحابة من أناس السدي: كان وقال  
الصسسلة, إلى يخرجوا ثم ليغتسلوا الساعات هذه في نساءهم يواقعوا
فسسي عليهسسم يسسدخلوا لِ أن والغلمان المملوكين يأمروا أن الله فأمرهم

أن سسس أعلم والله س حيان: بلغنا بن مقاتل بإذن, وقال إلِ الساعات تلك
ً اللسسه صسسلى للنسسبي صسسنعا مرثسسد بنسست أسماء وامرأته النصار من رجل
ًا وسلم عليه أسماء: يسسا إذن, فقالت بغير يدخلون الناس فجعل طعام

فسسي وهمسسا سسس وزوجهسسا المرأة على ليدخل هذا, إنه أقبح ما الله رسول
السسذين أيهسسا {يسسا ذلسسك فسسي اللسسه إذن, فأنزل بغير غلمهما س واحد ثوب
علسسى يسسدل آخرها, وممسسا أيمانكم} إلى ملكت الذين ليستأذنكم آمنوا
عليسسم واللسسه الَِيسسات لكسسم الله يبين {كذلك قوله تنسخ لم محكمة أنها

كما فليستأذنوا الحلم منكم الطفال بلغ تعالى: {وإذا قال حكيم} ثم
كسسانوا إنمسسا السسذين الطفسسال بلسسغ إذا قبلهسسم} يعنسسي من الذين استأذن

أن عليهسسم وجسسب الحلسسم بلغسسوا الثلث, إذا العسسورات فسسي يسسستأذنون
التي الحوال وإلى أجانبهم إلى بالنسبة حال, يعني كل على يستأذنوا

الثلث. الحسسوال فسسي يكسسن لسسم امرأتسسه, وإن علسسى الرجسسل يكسسون
ًا, فسسإنه الغلم كسسان كثير: إذا أبي بن يحيى عن الوزاعي قال   رباعيسس

فليسسستأذن الحلسسم بلسسغ أبسسويه, فسسإذا علسسى الثلث العورات في يستأذن
{كمسسا قسسوله فسسي جسسبير. وقسسال بسسن سسسعيد قسسال حال. وهكذا كل على

الرجسل ولسد مسن الكبسار اسستأذن كما قبلهم} يعني من الذين استأذن
ومقاتسسل جسسبير بسسن سعيد النساء} قال من {والقواعد وأقاربه. وقوله

ويئسسسن الحيسسض عنهن انقطع اللواتي وقتادة: هن والضحاك حيان بن
ًا} أي يرجسسون لِ {اللتسسي الولسسد من إلسسى تشسسوف لهسسن يبسسق لسسم نكاحسس

بزينسسة} متبرجسسات غيسسر ثيسسابهن يضعن أن جناح عليهن {فليس التزوج
النسسساء. مسسن غيرهسسا علسسى كمسسا التسسستر في الحرج من عليها ليس أي
بسسن علسسي المسسروزي, حسسدثني محمسسد بسسن أحمد داود: حدثنا أبو قال  

ابسسن عسسن عكرمسسة النحسسوي, عسسن يزيسسد عسسن أبيه عن واقد بن الحسين
أبصسسارهن} الَِيسسة, فنسسسخ مسسن يغضضسسن للمؤمنسسات {وقسسل عبسساس

الَِيسسة, نكاحسسا يرجسسون لِ اللتسسي النسسساء من القواعد ذلك من واستثنى
ثيسسابهن} يضسسعن أن جنسساح عليهسسن {فليسسس قوله في مسعود ابن قال

عمسسر وابسسن عبسساس ابسسن عسسن روي وكسسذلك السسرداء أو قسسال: الجلبسساب
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والحسسسن النخعسسي وإبراهيسسم الشسسعثاء وأبسسي جسسبير بن وسعيد ومجاهد
الجلبسساب صسسالح: تضسسع أبو وغيرهم. وقال والوزاعي والزهري وقتادة

والخمسسسسسسار. السسسسسسدرع فسسسسسسي الرجسسسسسسل يسسسسسسدي بيسسسسسسن وتقسسسسسسوم
{أن مسسسعود بسسن اللسسه عبسسد قسسراءة في وغيره جبير بن سعيد وقال  

يضعن أن بأس الخمار, فل فوق من الجلباب ثيابهن} وهو من يضعن
بسسن سسسعيد صفيق, وقسسال خمار عليها يكون ان بعد غيره أو غريب عند

الجلباب بوضع يتبرجن بزينة} يقول: لِ متبرجات {غير الَِية في جبير
أبسسي, حسسدثنا حسساتم: حسسدثنا أبسسي ابسسن الزينة, وقال من عليهن ما ليرى

ميمون, حدثنا بن سوار حدثني المبارك ابن الله, حدثنا عبد بن هشام
رضسسي عائأشسسة على قالت: دخلت أنها الضياء أم عن عاصم بن طلحة

والنفسساض الخضسساب فسي تقسولين مسا المسسؤمنين أم عنها,فقلت: يا الله
فقسسالت: ؟ الرقاق وثياب الذهب وخاتم والخلخال والقرطين والصباغ

غيسسر الزينسة لكسن اللسه واحسسدة, أحسسل كلهسا قصسستكن النسساء معشسر يا
ًا. منكسسسسسن يسسسسسروا ان لكسسسسسن يحسسسسسل لِ متبرجسسسسسات, أي محرمسسسسس

لِمسسرأة مسسولى مسلم, وكان له يقال لي شريك السدي: كان وقال  
ًا اليمان, فجاء بن حذيفة يده, فسألته في الحناء وأثر السوق إلى يوم

حذيفة, فأنكرت امرأة وهي مولِته رأس خضب أنه فأخبرني ذلك عن
عليهسسا فقلسست: نعسسم, فسسأدخلني ؟ عليهسسا ادخلتك شئت ذلك, فقال: إن

ًا لها: إن جليلة, فقلت امرأة هي فإذا لسسك خضسسب أنسسه حسسدثني مسسسلم
ًا, يرجسسون لِ اللتي القواعد من إني بني يا فقالت: نعم ؟ رأسك نكاحسس

خيسسر يسسستعففن {وأن سمعت. وقوله ما ذلك في تعالى الله قال وقد
ًا كسان وإن لثيسابهن وضسعهن وترك لهن} أي لهسسن وأفضسسل خيسر جسائأز

عليسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم}. سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسميع {واللسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه

ْيَس ّل َلى **  ْعَمَى َع َ َحَرٌج ال َلى َولِ ْعَرِج َع َ َحسسَرٌج ال َلسسى َولِ ِريسسِض َع ْلَم ا
َ َحَرٌج َلَى َولِ ُقْكْم َع ُقْفِس ْا َأن َأن ُقْلو ُقْك ْأ ُقْكْم ِمن َت ِت ُقْيو ْو ُقْب ُقْيوِت َأ ُقْكْم ُقْب ِئأ َبسسآَ ْو آ ُقْيسسوِت َأ ُقْب

ُقْكْم ِت َهسسا ْو ُقْأّم ُقْيسسوِت َأ ُقْكْم ُقْب ِن َوا ْو ِإْخسس ُقْيسسوِت َأ ُقْكْم ُقْب ِت َوا ْو َأَخسس ُقْيسسوِت َأ ُقْكْم ُقْب ْعَمسساِم ْو َأ َأ

ُقْيوِت ُقْكْم ُقْب ِت ْو َعّما ُقْيوِت َأ ُقْكْم ُقْب ِل َوا ْو َأْخ ُقْيوِت َأ ُقْكْم ُقْب ِت َ ْو َخالِ ُقْتْم َما َأ ْك َل ُقْه َم ِتح َفسسا ّم
ْو ُقْكْم َأ ِق ِدي ْيَس َص ُقْكْم َل ْي َل َناٌح َع ْا َأن ُقْج ُقْلو ُقْك ْأ ًا َت ْو َجِميع ًا َأ َتات َذا َأْشسس ِإ ُقْتسسْم َفسس ْل َدَخ

ًا ُقْيوت ْا ُقْب ُقْمو ّل َلَى َفَس ُقْكْم َع ُقْفِس ّيًة َأن ِد ّمْن َتِح ِه ِعنسس ّلسس َكسسًة ال َباَر َبسسًة ُقْم ّي ِلَك َط َذ َكسس
ُقْن ّيسسسسسسسس َب ُقْه ُقْي ّلسسسسسسسس ُقْم ال ُقْكسسسسسسسس َيسسسسسسسساِت َل َ ُقْكسسسسسسسسْم الِ ّل َع ُقْلسسسسسسسسوَن َل ِق ْع  َت

الحرج رفع لجله الذي المعنى في الله رحمهم المفسرون اختلف   
وعبسسد الخراسسساني عطسساء ههنا, فقسسال والمريض والعرج العمى عن
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الَِيسسة هسسذه الجهسساد, وجعلسسوا فسسي إنها: نزلت أسلم بن زيد بن الرحمن

إثم لِ إنهم محالة, أي لِ الجهاد في الفتح, وتلك سورة في كالتي ههنا
سورة في تعالى قال وعجزهم, وكما لضعفهم الجهاد ترك في عليهم
يجدون لِ الذين على ولِ المرضى على ولِ الضعفاء على {ليس براءة

سسسبيل من المحسنين على ما ورسوله لله نصحوا إذا حرج ينفقون ما
ما أجد لِ قلت لتحملهم أتوك ما إذا الذين على * ولِ رحيم غفور والله

ههنا ينفقون} وقيل: المراد ما يجدوا لِ أن س قوله إلى س عليه أحملكم
فيه وما الطعام يرى لِ لنه العمى مع الكل من يتحرجون كانوا أنهم
لِ لنسه العسرج مسسع ذلسك, ولِ إلسسى غيسره سسسبقه الطيبسات, فربمسا من

مسسن يسسستوفي لِ جليسه, والمريسسض عليه فيفتات الجلوس من يتمكن
هسسذه اللسسه يظلموهم, فأنزل لئل يؤاكلوهم أن كغيره, فكرهوا الطعام

ومقسسسم. جسسبير بسسن سسسعيد قسسول ذلسسك, وهسسذا فسسي الَِيسسة, رخصسسة
ًا هؤلِء مع الكل من يتحرجون البعثة قبل الضحاك: كانوا وقال   تقذر

ًا, ولئل عبسسد الَِيسسة. وقسسال هسسذه اللسسه عليهسسم, فسسأنزل يتفضسسلوا وتعسسزز
تعسسالى: قوله في مجاهد نجيح, عن أبي ابن عن معمر الرزاق: أخبرنا

أو بسسالعمى يذهب الرجل حرج} الَِية, قال: كان العمى على {ليس
أو عمته بيت أو أخته بيت أو أخيه أو أبيه بيت إلى بالمريض أو بالعرج

بنسسا يذهبون يقولون: إنما ذلك من يتحرجون الزمنى خالته, فكان بيت
السسسدي: كسسان لهم. وقسسال رخصة الَِية هذه غيرهم, فنزلت بيوت إلى

مسسن بشسسيء المسسرأة ابنسسه, فتتحفسسه أو أخيسسه أو أبيسسه بيت يدخل الرجل
تعسسالى اللسسه ثسسم, فقسسال ليس البيت رب أن أجل من يأكل الطعام, فل

.حسسسسسسسسسسرج} الَِيسسسسسسسسسسة العمسسسسسسسسسسى علسسسسسسسسسسى {ليسسسسسسسسسسس
ذكسسر بيسسوتكم} إنمسسا من تأكلوا أن أنفسكم على تعالى: {ولِ وقوله  
بعسسده مسسا به اللفظ, وليستأديه في غيره عليه ليعطف معلوم وهو هذا
عليهسسم, ولهسسذا ينسسص لسسم لنسسه البنسساء بيسسوت هسسذا الحكم, وتضمن في

في جاء أبيه, وقد مال بمنزلة الولد مال أن إلى ذهب من بهذا استدل
وسسلم عليسه اللسه صلى الله رسول عن وجه غير من والسنن المسند

بيسسوت أو آبسسائأكم بيسسوت {أو لبيسسك». وقسسوله ومالسسك «أنسست قسسال أنسسه
به يستدل ظاهر, وقد مفاتحه} هذا ملكتم ما أو س قوله إلى س أمهاتكم

أبسسي مسسذهب هسسو بعسسض, كمسسا علسسى بعضسسهم القسسارب نفقة يوجب من
مسسا {أو قسسوله عنهما, وأما المشهور في حنبل بن أحمد والمام حنيفة
مسن الرجسسل خسسادم والسدي: هو جبير بن سعيد مفاتحه} فقال ملكتم
الطعسسام مسسن اسسستودعه ممسسا يأكسسل أن بسسأس وقهرمسسان, فل عبسسد

ة عسن عسروة عسن الزهسري بالمعروف. وقال ه رضسي عائأش عنهسا الل
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اللسسه صسسلى اللسسه رسول مع النفير في يذهبون المسلمون قالت: كان

أحللنسسا ضسسمنائأهم, ويقولسسون: قسسد إلسسى مفاتحهم فيدفعون وسلم عليه
نأكل, أن لنا يحل لِ يقولون: إنه إليه, فكانوا احتجتم ما تأكلوا أن لكم
{أو الله أمناء, فأنزل نحن أنفسهم, وإنما طيب غير عن لنا أذنوا إنهم

مفسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساتحه}. ملكتسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا
جنساح وأصسحابكم, فل أصسدقائأكم بيسوت صسديقكم} أي {أو وقوله  

يكرهسسون ولِ عليهسسم يشسسق لِ ذلك أن علمتم إذا منها الكل في عليكم
إذنه. بغير تأكل أن بأس فل صديقك بيت دخلت قتادة: إذا ذلك. وقال

ًا تأكلوا أن جناح عليكم {ليس وقوله ًا} قسال أو جميع بسسن علسسي أشسستات
أيهسسا {يسسا الله أنزل لما الَِية: وذلك هذه في عباس ابن عن طلحة أبي

المسسسلمون: إن بالباطسسل} قسسال بينكسسم أمسسوالكم تأكلوا لِ آمنوا الذين
مسسن أفضسسل هسسو بالباطسسل, والطعسسام بيننا أموالنا نأكل أن نهانا قد الله

ذلسسك, عسسن النسساس أحد, فكف عند يأكل أن منا لحد يحل الموال, فل
صديقكم} وكانوا أو س قوله إلى س حرج العمى على {ليس الله فأنزل
ًا يكسسون حسستى وحسسده الطعسسام الرجسسل يأكسسل أن ويتحرجون يأنفون أيض
أن جنسساح عليكسسم {ليسسس ذلك, فقسسال في لهم الله غيره, فرخص معه

ًا تأكلوا ًا} وقال أو جميع كنانسسة بنسسي مسسن الحسسي هسسذا قتادة: كان أشتات
كان إن الجاهلية, حتى في وحده يأكل أن عليه مخزاة أن أحدهم يرى

ويشسساربه يسسؤاكله مسسن يجد حتى جائأع وهو الحفل الذود ليسوق الرجل
ًا تسسأكلوا أن جنسساح عليكسسم {ليسسس الله فأنزل ًا} فهسسذه أو جميعسس أشسستات
وإن الجماعسة ومسع وحسده الرجسل يأكسل أن في تعالى الله من رخصة

وأفضسسسسسسسسل. أبسسسسسسسسرك الجماعسسسسسسسسة مسسسسسسسسع الكسسسسسسسسل كسسسسسسسسان
بسسن الوليسسد ربسسه, حسسدثنا عبسسد بسسن يزيد أحمد: حدثنا المام رواه كما  

ً أن جسده عسن أبيسه عسن حرب بن وحشي عن مسلم للنسبي قسال رجل
تسسأكلون «لعلكسسم نشسسبع. قسسال ولِ نأكسسل وسسسلم: إنسسا عليسسه اللسسه صسسلى

فيسسه» لكسسم يبارك الله اسم واذكروا طعامكم على متفرقين, اجتمعوا
روى بسسه, وقسسد مسسسلم بن الوليد حديث من ماجه وابن داود أبو ورواه

ًا ماجه ابن عسسن سسسالم عسسن القهرمسساني دينار بن عمرو حديث من أيض
«كلسسوا قسسال أنسسه وسلم عليه الله صلى الله رسول عن عمرو عن أبيه

ًا الجماعسسسسسسة». مسسسسسسع البركسسسسسسة فسسسسسسإن تفرقسسسسسسوا ولِ جميعسسسسسس
ًا دخلتم {فإذا وقوله   بسسن سسسعيد أنفسسسكم} قسسال على فسلموا بيوت

علسسى بعضسسكم فليسلم والزهري: يعني وقتادة البصري والحسن جبير
اللسسه عبسسد بن جابر الزبير, سمعت أبو جريج: أخبرني ابن بعض. وقال

ة اللسه عنسد مسن تحية عليهم فسلم أهلك على دخلت يقول: إذا مبارك
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ابسسن عن زياد جريج: وأخبرني ابن يوجبه. قال إلِ رأيته طيبة, قال: ما

جريسسج: ابسسن فليسلم, قال بيته أحدكم دخل يقول: إذا كان أنه طاوس
قسسال: لِ, ؟ عليهسسم أسلم أن دخلت ثم خرجت إذا لعطاء: أواجب قلت

ًا. إلِ أدعسسه ومسسا إلسسي أحسسب هسسو أحسسد, ولكسسن عسسن وجسسوبه آثر ولِ ناسسسي
اللسسه, رسسسول علسسى فقل: السلم المسجد دخلت مجاهد: إذا وقال  

ًا دخلسست عليهم, وإذا فسلم أهلك على دخلت وإذا أحسسد فيسسه ليسسس بيتسس
عبسسد عن الثوري الصالحين. وروى الله عباد وعلى علينا فقل: السلم

ًا دخلت مجاهد, إذا عن الجزري الكريم فقسسل: بسسسم أحد فيه ليس بيت
اللسسه عبسساد وعلى علينا ربنا, السلم من علينا لله, السلم والحمد الله

عليهسسم, وإذا فسسسلم أهلسسك علسسى دخلسست قتسسادة: إذا الصالحين, وقسسال
ًا دخلسست اللسسه عبسساد وعلسسى علينسسا فقسسل: السسسلم أحسسد فيسسه ليسسس بيتسس

عليسسه. تسسرد الملئأكسسة أن بسسذلك, وحسسدثنا يسسؤمر كسسان الصسسالحين, فسسإنه
بن عويد المثنى, حدثنا بن محمد البزار: حدثنا بكر أبو الحافظ وقال  

اللسسه صسسلى النبي قال: أوصاني أنس عن أبيه عن الجوني عمران أبي
فسسي يسسزد الوضسسوء أسسسبغ أنسسس «يسسا قسسال خصسسال بخمسسس وسلم عليه

سسس دخلسست حسسسناتك, وإذا تكثر أمتي من لقيك من على عمرك, وسلم
الضسسحى صسسلة بيتسسك, وصسسل خيسسر يكثر أهلك على فسلم س بيتك يعني
مسسن تكن الكبير ووقر الصغير ارحم أنس قبلك. يا الوابين صلة فإنها

طيبة} قسسال مباركة الله عند من {تحية القيامة». وقوله يوم رفقائأي
ابسسن عسسن عكرمسسة عسسن الحصسسين بسسن داود إسسسحاق: حسسدثني بن محمد
الله سمعت الله كتاب من التشهد, إلِ أخذت يقول: ما كان أنه عباس
ًا دخلتم {فإذا يقول اللسسه عنسسد مسسن تحيسسة أنفسسسكم علسسى فسلموا بيوت

الصسسلوات المباركسسات الصسسلة, التحيسسات فسسي طيبة} فالتشهد مباركة
ًا أن اللسسه, وأشسسهد إلِ إلسسه لِ أن للسسه: أشسسهد الطيبسسات عبسسده محمسسد

علينسسا وبركسساته, السسسلم الله ورحمة النبي أيها عليك ورسوله, السلم
ابسن رواه ويسسلم. وهكسذا لنفسه يدعو الصالحين, ثم الله عباد وعلى

ابسسن عسسن مسسسلم صسسحيح في إسحاق. والذي ابن حديث من حاتم أبي
أعلم. هذا, والله يخالف وسلم عليه الله صلى الله رسول عن عباس
مسسا تعالى ذكر تعقلون} لما لعلكم الَِيات لكم الله يبين {كذلك وقوله

المتقنسسة والشسسرائأع المحكمسسة الحكسسام مسسن الكريمسسة السسسور هذه في
ًا الَِيسسات لعبسساده يسسبين أنسسه علسسى عباده تعالى المبرمة, نبه ًا بيانسس شسسافي

يعقلسسسسسسسسسسسون. ويتعقلوهسسسسسسسسسسسا, لعلهسسسسسسسسسسسم ليتسسسسسسسسسسسدبروها
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ّنَما ِإ ُقْنوَن **  ْؤِم ُقْم ْل ِذيَن ا ّل ْا ا ُقْنو ِه آَم ّل ِه ِبال ِل ُقْسو َذا َوَر ِإ ْا َو ُقْنو ُقْه َكا َع َلَى َم ٍر َع َأْمسس

ْا ّلْم َجاِمٍع ُقْبو َه ْذ ّتَى َي ُقْه َح ُقْنو ِذ ْأ َت ِذيَن ِإّن َيْسسس ّلسس َنَك ا ُقْنو ِذ ْأ َت ِئَك َيْسسس َلـسس ْو ِذيَن ُقْأ ّلسس ا
ُقْنوَن ْؤِم ِه ُقْي ّل ِه ِبال ِل ُقْسو َذا َوَر ِإ ُقْنوَك َف َذ ْا َت ْعِض اْس َب ِهْم ِل ِن أ

ْ َذن َش ْأ ْئَت ّلَمسسن َف ِشسس
ُقْهْم ْن ِفْر ِم ْغ َت ُقْم َواْس ُقْه ّلَه َل ّلَه ِإّن ال ُقْفوٌر ال ًا وهسسذا   ّرِحيسسٌم َغ أرشسسد أدب أيضسس
السسدخول, عنسسد بالِسسستئذان أمرهسسم إليسسه, فكمسسا المسسؤمنين عبسساده الله

أمسسر فسسي كسسانوا إذا سسسيما لِ الِنصسسراف عنسسد بالِستئذان أمرهم كذلك
عيسسد أو جمعسسة صسسلة من عليه وسلمه الله صلوات الرسول مع جامع

لِ أن تعسسالى اللسسه ذلك, أمرهسسم ونحو مشورة في اجتماع أو جماعة أو
يفعسسل مسسن وإن ومشسساورته اسسستئذانه بعد إلِ هذه والحالة عنه يتفرقوا

وسلمه الله صلوات رسوله أمر الكاملين, ثم المؤمنين من فإنه ذلك
قسسال شسساء, ولهسسذا إن لسسه يأذن أن ذلك في منهم أحد استأذنه إذا عليه

داود: أبسسو قال الله} الَِية. وقد لهم واستغفر منهم شئت لمن {فأذن
ابن عن المفضل ابن هو بشر قالِ: حدثنا ومسدد حنبل بن أحمد حدثنا

قسسال: قسسال عنسسه الله رضي هريرة أبي عن المقبري سعيد عن عجلن
المجلسسس إلسسى أحسسدكم انتهى وسلم: «إذا عليه الله صلى الله رسول

مسسن بسسأحق الولسسى فليسسسلم, فليسسست يقسسوم أن أراد فليسسسلم, فسسإذا
عجلن بسسن محمسسد حديث من والنسائأي الترمذي رواه الَِخرة» وهكذا

حسسسسسسسسسسسن. الترمسسسسسسسسسسذي: حسسسسسسسسسسديث بسسسسسسسسسسه. وقسسسسسسسسسسال

ّ ْا ** لِ ُقْلو َع َء َتْج َعآَ ُقْسوِل ُقْد ُقْكْم الّر َن ْي ِء َب َعآَ ُقْد ُقْكْم َك ْعِض ًا َب ْعض ْد َب ُقْم َقسس َلسس ْع ُقْه َي ّلسس ال
ِذيَن ّل ُقْلوَن ا ّل َتَسسس ُقْكسسْم َي ًا ِمن َواذ ِر ِلسس َذ َيْحسس ْل ِذيَن َف ّلسس ُقْفوَن ا ِل ِه َعسسْن ُقْيَخسسا ِر َأن َأْمسس

ُقْهْم َب َنسسسسسسسسسٌة ُقْتِصسسسسسسسسسي ْت ْو ِف ُقْهْم َأ َب َذاٌب ُقْيِصسسسسسسسسسي ِليسسسسسسسسسٌم َعسسسسسسسسس  َأ
القاسسسم, أبا يا محمد يا يقولون عباس: كانوا ابن عن الضحاك قال  

ًا ذلك عن وجل عز الله فنهاهم وسسسلم, عليسسه اللسسه صسسلى لنبيه إعظام
بسسن وسعيد مجاهد قال الله, وهكذا رسول الله, يا نبي يا قال: فقولوا
وسسسلم, وأن عليه الله صلى نبيه يهاب أن الله قتادة: أمر جبير. وقال

دعسساء تجعلسسوا {لِ قسسوله فسسي مقاتل يسود. وقال وأن يعظم وأن يبجل
ًا} يقول: لِ بعضكم كدعاء بينكم الرسول يا دعوتموه إذا تسموه بعض

يسسا الله نبي فقولوا: يا شرفوه الله, ولكن عبد ابن يا تقولوا ولِ محمد
اللسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه. رسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسول

الرسسسول دعسساء تجعلسسوا {لِ قسسوله في أسلم بن زيد عن مالك وقال  
ًا} قال: أمرهم بعضكم كدعاء بينكم قسسول, يشرفوه, هذا أن الله بعض
تقولسسوا لِ آمنسسوا الذين أيها تعالى: {يا السياق, كقوله من الظاهر وهو
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أصسسواتكم ترفعسسوا لِ آمنسسوا الذين أيها {يا الَِية. وقوله آخر راعنا} إلى

أن لبعسسض بعضسسكم كجهسسر بسسالقول لسسه تجهسسروا النسسبي, ولِ صوت فوق
مسسن ينادونسسك السسذين إن س قوله إلى س تشعرون لِ وأنتم أعمالكم تحبط
إليهسسم تخرج حتى صبروا أنهم * ولو يعقلون لِ أكثرهم الحجرات وراء
ًا لكان النسسبي مخاطبسسة فسي الدب بسساب مسسن كله لهم} الَِية, فهذا خير
الصسسدقة بتقسسديم أمروا كما وعنده معه والكلم وسلم عليه الله صلى
دعسساء تجعلوا {لِ في المعنى أن ذلك في الثاني مناجاته. والقول قبل

ًا} أي بعضسسكم كدعاء بينكم الرسول علسسى دعسساءه أن تعتقسسدوا لِ بعضسس
عليكسسم يسسدعو أن فاحسسذروا مسسستجاب دعسساءه غيره, فسسإن كدعاء غيره

وعطية البصري والحسن عباس ابن عن حاتم أبي ابن فتهلكوا, حكاه
أعلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم. العسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسوفي, واللسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه

ًا} قسسال منكم يتسللون الذين الله يعلم {قد وقوله   بسسن مقاتسسل لواذ
ان المنسافقون حيان: هم الجمعسة, يسوم فسي الحسديث عليهسم يثقسل ك

اللسسه صسسلى محمسسد أصسسحاب ببعض الخطبة, فيلوذون بالحديث ويعني
يخرج أن للرجل يصلح لِ المسجد, وكان من يخرجوا حتى وسلم عليه
الجمعة يوم في وسلم عليه الله صلى النبي من بإذن إلِ المسجد من
بأصسسبعه أشسسار الخسسروج أحدهم أراد إذا الخطبة, وكان في يأخذ ما بعد
الرجسسل, يتكلسسم أن غيسسر من له فيأذن وسلم عليه الله صلى النبي إلى
يخطسسب وسسسلم عليسسه الله صلى والنبي تكلم إذا كان منهم الرجل لن

لِذ جماعسسة فسسي معسسه كسسانوا إذا السسسدي: كسسانوا جمعتسسه. وقسسال بطلت
{قسسد قسسوله في قتادة يراهم, وقال فل عنه يتغيبوا حتى ببعض بعضهم

ًا} يعني منكم يتسللون الذين الله يعلم ًا لواذ وعسسن اللسسه نبي عن لواذ
ًا} قسسال: منكم يتسللون الذين الله يعلم {قد سفيان كتابه. وقال لواذ

ًا. الَِيسسسسة فسسسسي مجاهسسسسد الصسسسسف, وقسسسسال مسسسسن ًا} خلفسسسس {لسسسسواذ
الله رسول أمر عن أمره} أي عن يخالفون الذين {فليحذر وقوله  

وشريعته, وسنته وطريقته ومنهاجه سبيله وهو وسلم عليه الله صلى
قبسسل, ومسسا ذلسك وافسق وأعماله, فما بأقواله والعمال القوال فتوزن
ًا وفسساعله قائأله على مردود فهو خالفه فسسي ثبسست كسسان, كمسسا مسسن كائأنسس

قسسال أنسسه وسسسلم عليسسه اللسسه صلى الله رسول أن وغيرهما الصحيحين
ً عمل «من مسسن وليخسسَش فليحسسذر رد» أي فهسسو أمرنا عليه ليس عمل

ًا الرسول شريعة خالف ًا. {أن باطنسس فسسي فتنسسة} أي تصسسيبهم وظسساهر
فسسي أليسسم} أي عسسذاب يصسسيبهم {أو بدعسسة أو نفاق أو كفر من قلوبهم

أحمسسد: حسسدثنا المام روى ذلك. كما نحو أو حبس أو حد أو بقتل الدنيا
عسسن حسسدثنا مسسا منبه, قال: هذا بن همام عن معمر الرزاق, حدثنا عبد
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«مثلسسي وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول قسسال: قسسال هريرة أبي

ًا استوقد رجل كمثل ومثلكم الفسسراش جعل حولها ما أضاءت فلما نار
يحجزهسسن فيهسسا, وجعسسل يقعسسن النسسار فسسي يقعسسن اللئأسسي الدواب وهذه

بحجزكسسم آخسسذ ومثلكم, أنسسا مثلي فذلك س قال س فيها ويقتحمن ويغلبنه
مسسن فيهسسا» أخرجسساه وتقتحمسسون النسسار, فتغلبسسوني عسسن هلسسم النار عن

السسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسرزاق. عبسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسد حسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسديث

َأل ِه ِإّن **  ّل َواِت ِفي َما ل ْد َوالْرِض الّسَما ُقْم َق َل ْع ُقْتسسْم َمسسآَ َي ِه َأن ْيسس َل ْوَم َع َيسس َو
ُقْعسسسوَن ِه ُقْيْرَج ْيسسس َل ُقْهسسسْم ِإ ُقْئ ّب َن ُقْي ْا ِبَمسسسا َف ُقْلسسسو ُقْه َعِم ّلسسس ُقْكسسسّل َوال ٍء ِب ُقْم َشسسسْي ِليسسس  َع

الغيسسب عسسالم والرض, وأنسسه السسسموات مالسسك أنسسه تعسسالى يخسسبر   
وجهرهسسم, فقسسال سسسرهم في عاملون العباد بما عالم والشهادة, وهو

اللسسه يعلم { قد قبلها قال للتحقيق, كما عليه} وقد أنتم ما يعلم {قد
ًا} وقال منكم يتسللون الذين المعسسوقين اللسسه يعلسسم تعالى: {قسسد لواذ

ة, الستي قول الله سمع تعالى: {قد منكم} الَِية, وقال تجادلسك} الَِي
ولكسسن يكسسذبونك لِ فسسإنهم يقولسسون السسذي ليحزنسسك إنه نعلم {قد وقال

فسسي وجهسسك تقلسسب نسسرى {قسسد يجحسسدون} وقسسال الله بآَيات الظالمين
بقسسد, كقسسول الفعسسل تحقيسسق فيهسسا الَِيسسات هسسذه السماء} الَِيسسة, فكسسل

ًا المؤذن ًا: قد تحقيق الصسسلة. فقسسوله قسسامت قسسد الصسسلة قسسامت وثبوت
يعسسزب لِ لسسه مشسساهد بسسه عالم هو عليه} أي أنتم ما يعلم تعالى: {قد

إلسسى سسس الرحيسسم العزيز على تعالى: {وتوكل قال ذرة, كما مثقال عنه
تتلسسو ومسسا شسسأن فسسي تكون {وما العليم} وقوله السميع هو إنه س قوله
ًا عليكسسم كنا إلِ عمل من تعملون ولِ قرآن من منه تفيضسسون إذ شسسهود
ولِ السسسماء في ولِ الرض في ذرة مثقال من ربك عن يعزب وما فيه

هسسو تعسسالى: {أفمسسن مبين} وقال كتاب في إلِ أكبر ولِ ذلك من أصغر
هسسم بمسسا عبسساده علسسى شسسهيد هسسو كسبت} أي بما نفس كل على قائأم

يعلسسم ثيابهم يستغشون حين تعالى: {ألِ وشر, وقال خير من فاعلون
القسسول أسسسر مسسن منكم تعالى: {سواء يعلنون} وقال وما يسرون ما

علسسى إلِ الرض فسسي دابسسة من تعالى: {وما به} الَِية, وقال جهر ومن
مسسبين} وقسسال كتسساب فسسي كل ومستودعها مستقرها ويعلم رزقها الله

ومسا والبحسر السبر فسي مسا ويعلم هو إلِ يعلمها لِ الغيب مفاتح {وعنده
ولِ رطسسب ولِ الرض ظلمسسات فسسي حبة ولِ يعلمها إلِ ورقة من تسقط
ًا. كسسثيرة هسسذا فسسي والحسساديث مبين} والَِيسسات كتاب في إلِ يابس جسسد
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وهسسو اللسسه إلى الخلئأق ترجع ويوم إليه} أي يرجعون {ويوم وقوله  
مسسن الدنيا في فعلوا بما يخبرهم عملوا} أي بما {فينبئهم القيامة يوم

بمسسا يومئسسذ النسسسان تعالى: {ينبأ قال وكبير, كما وصغير وحقير جليل
فيسسه مما مشفقين المجرمين فترى الكتاب {ووضع وأخر} وقال قدم

أحصاها إلِ كبيرة ولِ صغيرة يغادر لِ الكتاب هذا مال ويلتنا يا ويقولون
ًا عملوا ما ووجدوا ًا} ولهذا ربك يظلم ولِ حاضر {ويسسوم ههنا قال أحد
للسسه عليسسم} والحمسسد شيء بكل والله عملوا بما فينبئهم إليه يرجعون

التمسسسسسسسسسسسسسسسسسسام. ونسسسسسسسسسسسسسسسسسسسأله العسسسسسسسسسسسسسسسسسسالمين رب
.والمنسسسسسة الحمسسسسسد للسسسسسه و النسسسسسور سسسسسسورة تفسسسسسسير آخسسسسسر 

الفرقسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسان سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسورة

ِم  ِه ِبْسسسسسسسسسسسس ّلسسسسسسسسسسس ـسسسسسسسسسسسِن ال ِم الّرْحم  الّرِحيسسسسسسسسسسس
َباَرَك َت ِذي **  ّلس َقسساَن َنسّزَل ا ُقْفْر ْل َلسسَى ا ِه َع ِد ْبس ُقْكسوَن َع َي َلِميَن ِل َعسا ْل ًا ِل ِذير * َنسس

ِذي ّل ُقْه ا ُقْك َل ْل َواِت ُقْم َلْم َوالْرِض الّسَما ْذ َو ّتِخ ًا َي َلد َلْم َو ُقْكسسن َو ُقْه َي ِريٌك ّلسس َشسس
ْلسسسسسسِك ِفسسسسسسي ُقْم َق ال َلسسسسسس ٍء ُقْكسسسسسسّل َوَخ ُقْه َشسسسسسسْي ّدَر َقسسسسسس ًا َف ِدير  َتْقسسسسسس

ًا تعالى يقول   الكريم رسوله على نزله ما على الكريمة لنفسه حامد
علسسى أنسسزل السسذي للسسه تعسسالى: {الحمسسد قال العظيم, كما القرآن من

ًا له يجعل ولم الكتاب عبده ًا عوج ًا لينسسذر قيم ًا بأسسس لسسدنه مسسن شسسديد
ههنسسا الصسسالحات} الَِيسسة, وقسسال يعملسسون السسذين المسسؤمنين ويبشسسر

نزل {الذي الدائأمة الثابتة المستقرة البركة من تفاعل {تبارك} وهو
نسسزل السسذي {والكتسساب كقسسوله والتكثر التكرر من فعل الفرقان} نزل

كانت المتقدمة الكتب قبل} لن من أنزل الذي والكتاب رسوله على
ًا نسزل واحسدة, والقسرآن جملة تنزل ًا منجمس ً مفرقس بعسد آيسات مفصسل

ًا ًا بعد آيات, وأحكام وأشسسد وأبلسسغ أشسسد سور, وهذا بعد أحكام, وسور
السسذين {وقسسال السسسورة هذه أثناء في قال عليه, كما أنزل بمن اعتناء
فسسؤادك بسسه لنثبسست كسسذلك واحسسدة جملسسة القسسرآن عليسسه نزل لولِ كفروا

ًا} وأحسسسن بسسالحق جئنسساك إلِ بمثسسل يأتونسسك ترتيلً, ولِ ورتلناه تفسسسير
والهسسدى والباطسسل الحسسق بيسسن يفسسرق لنسسه الفرقسسان ههنسسا سماه ولهذا

والحسسسسسسسسسرام. والحلل والرشسسسسسسسسساد والضسسسسسسسسسلل, والغسسسسسسسسسي
عبوديته, إلى أضافه لنه وثناء مدح صفة عبده} هذه {على وقوله  

{سسسبحان السراء, فقسسال ليلة وهي أحواله أشرف في بها وصفه كما
إليسسه السسدعوة مقسسام فسسي بسسذلك وصسسفه ليلً} وكمسسا بعبده أسرى الذي

ًا} وكذلك عليه يكونون كادوا يدعوه الله عبد قام لما {وأنه وصفه لبد
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نسسزل السسذي {تبسسارك إليه, فقسسال الملك ونزول عليه الكتاب إنزال عند

ًا}. وقوله للعالمين ليكون عبده على الفرقان للعسسالمين {ليكون نذير
ًا} أي المحكسسم المسسبين العظيسسم المفصسسل الكتاب بهذا خصه إنما نذير

حكيسسم مسسن تنزيسسل خلفسسه مسسن ولِ يسسديه بين من الباطل يأتيه {لِ الذي
ًا جعله حميد} الذي ًا فرقان إلسسى بالرسسسالة ليخصه به خصه إنما عظيم

عليه الله صلى قال الغبراء, كما على ويستقل بالخضراء يستظل من
ًا «أعطيسست والسسسود» وقسسال الحمسسر إلسسى «بعثسست وسسسلم لسسم خمسسس
إلسسى يبعث النبي «كان أنه منهن قبلي» فذكر النبياء من أحد يعطهن

أيهسسا يسسا تعسسالى: {قسسل قال عامة» كما الناس إلى وبعثت خاصة قومه
ًا} الَِية, أي إليكم الله رسول إني الناس مالك هو أرسلني الذي جميع

يحيسسي السسذي وهسسو فيكسسون كسسن للشيء يقول الذي والرض السموات
يتخسسذ ولسسم والرض السموات ملك له {الذي ههنا قال ويميت, وهكذا

ًا وعسسن الولسسد عسن نفسسه الملسك} ونسسزه فسسي شسريك له يكن ولم ولد
ًا} أي فقدره شيء كل {خلق أنه أخبر الشريك. ثم شسسيء كسسل تقدير

وإلهسسه, ومليكسسه وربه شيء كل خالق مربوب, وهو مخلوق سواه مما
وتقسسسسديره. وتسسسسسخيره وتسسسسدبيره قهسسسسره تحسسسست شسسسسيء وكسسسسل

ْا ُقْذو ّتَخ َوا ِه ِمن **  ِن َهًة ُقْدو ِل ّ آ ُقْقوَن لِ ُقْل ًا َيْخ ْيئ ُقْهْم َش ُقْقسسوَن َو َل َ ُقْيْخ ُقْكسسوَن َولِ ِل َيْم
ِهْم ُقْفِسسس ْن ًا ل َ َضسسّر ًا َولِ ْفعسس َ َن ُقْكسسوَن َولِ ِل ًا َيْم ْوتسس َ َم ًة َولِ َيسسسا َ َح ًا َولِ ُقْشسسور  ُقْن

اللسسه دون مسسن آلهسسة اتخسساذهم في المشركين جهل عن تعالى يخبر  
لسسم ومسسا كسسان شسساء مسسا المور, الذي لزمة شيء, المالك لكل الخالق

خلسسق علسسى يقسسدر لِ مسسا الصسسنام من معه عبدوا هذا يكن, ومع لم يشأ
ًا لنفسسسهم يملكسسون لِ مخلوقسسون هم بعوضة, بل جناح ًا, ولِ ضسسر نفعسس

ًا يملكون {ولِ ؟ لعابديهم يملكون فكيف ًا} أي ولِ حياة ولِ موت نشسسور
السسذي وجسسل عز الله إلى مرجعه كله ذلك بل شيء ذلك من لهم ليس

وآخرهسسم أولهسسم القيامة يوم الخلئأق يعيد الذي ويميت, وهو يحيي هو
واحسسدة إلِ أمرنا {وما واحدة} كقوله كنفس إلِ بعثكم ولِ خلقكم {ما

بالسسساهرة} هسسم فسسإذا واحسسدة زجرة هي {فإنما بالبصر} وقوله كلمح
صسسيحة إلِ كسسانت ينظسسرون} {إن هسسم فسسإذا واحسسدة زجسسرة هي {فإنما
ٌع هم فإذا واحدة ولِ غيسسره إلسسه لِ السسذي الله محضرون} فهو لدينا جمي

لسسم يشسسأ لسسم ومسسا كسسان شاء ما لنه له إلِ العبادة تنبغي سواه, ولِ رب
ولِ وزيسسر نديسسد, ولِ ولِ عسسديل ولِ لسسه والسسد ولِ ولسسد لِ السسذي يكن, وهو
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ًا لسسه يكسسن ولسسم يولسسد ولم يلد لم الذي الصمد الحد هو نظير, بل كفسسو

أحسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسد.

َقسساَل َو ِذيَن **  ّلسس ْا ا َو ُقْر َفسس َذا ِإْن َك ّ َهـسس ْفسسٌك ِإلِ ُقْه ِإ َتسسَرا ْف ُقْه ا َن َعسسا َأ ِه َو ْيسس َل ْوٌم َع َقسس
ُقْروَن ْد آَخ َق ُقْءوا َف ًا َجآَ ْلم ًا ُقْظ ُقْزور ْا َو َو ُقْل َقا َو ُقْر *   ِطي ِليَن َأَسا ّو َها ال َب َت َت ْك ِهَي ا َف

َلَى ِه ُقْتْم ْي َل ًة َع ْكَر ً ُقْب َأِصيل ُقْقْل َو ُقْه *   َل ِذي َأنَز ّل ُقْم ا َل ْع َواِت ِفي الّسّر َي الّسسسَما
ُقْه َوالْرِض ّنسسسسسسسسسسسسس ًا َكسسسسسسسسسسسسساَن ِإ ُقْفسسسسسسسسسسسسسور ًا َغ  ّرِحيمسسسسسسسسسسسسس

ًا تعالى يقول    قولهم في الكفار من الجهلة عقول سخافة عن مخبر
صسسلى النسسبي {افتراه} يعنون كذب إفك} أي إلِ هذا {إن القرآن عن
جمعسسه على واستعان آخرون} أي قوم عليه {وأعانه وسلم عليه الله

ًا جسساءوا تعسسالى: {فقسسد الله آخرين, فقال بقوم ًا} أي ظلمسس فقسسد وزور
ً هسسم افسستروا كسسذب باطسسل, ويعرفسسون أنسسه يعلمسسون بسساطلً, وهسسم قسسولِ

كتسسب اكتتبها} يعنسسون الولين أساطير {وقالوا يزعمون فيما أنفسهم
{بكسسرة عليسسه تقسسرأ عليسسه} أي تملسسى {فهسسي استنسسسخها أي الوائأسسل

وبهته وكذبه لسخافته الكلم وآخره, وهذا النهار أول في وأصيل} أي
أن وبالضسسرورة بسسالتواتر علسسم قسسد بطلنسسه, فسسإنه أحسسد كسسل يعلسسم منهم

ًا ًا يعسساني يكسسن لسسم وسسسلم عليه الله صلى الله رسول محمد مسسن شسسيئ
أول من أظهرهم بين نشأ آخره, وقد في ولِ عمره أول في لِ الكتابة
ًا الله بعثه أن إلى مولده مسسدخله يعرفسسون سنة, وهسسم أربعين من نحو

والفجسسور الكسسذب عسسن وبعسسده وأمسسانته وبره ونزاهته وصدقه ومخرجه
أن وإلسسى صسسغره في يسمونه كانوا إنهم الرذيلة, حتى الخلق وسائأر

أكرمسسه بما الله أكرمه وبره, فلما صدقه من يعلمون المين, لما بعث
براءتسسه عاقسسل كل يعلم التي القوال بهذه ورموه العداوة له نصبوا به

ساحر, وتارة يقولون إفكهم من به, فتارة يقذفونه فيما منها, وحاروا
كسسذاب, وقسسال يقولسسون مجنسسون, وتسسارة يقولون شاعر, وتارة يقولون

يسسستطيعون فل فضسسلوا المثسسال لسسك ضسسربوا كيسسف تعالى: {انظر الله
أنزلسسه {قسل وافستروا ههنسسا عانسدوا مسا جسواب في تعالى سبيلً} وقال

القسسرآن أنسسزل والرض} الَِيسسة, أي السسسموات فسسي السسسر يعلسسم السسذي
ًا والَِخريسسن الوليسسن أخبار على المشتمل ًا إخبسسار ًا حقسس ًا صسسدق مطابقسس

ًا الخارج في للواقع ً ماضي الذي الله السر} أي يعلم {الذي ومستقبل
بسسالظواهر. كعلمسسه السسسرائأر والرض, ويعلسسم السسسموات غيسسب يعلسسم

ًا كان تعالى: {إنه وقوله   ًا} دعاء غفور والنابة التوبة إلى لهم رحيم
تاب إليه تاب من وأن عظيم حلمه وأن واسعة رحمته بأن لهم وإخبار
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وكفرهسسم وبهتسسانهم وفجسسورهم وافسسترائأهم كسسذبهم مسسع عليسسه, فهسسؤلِء

التوبسسة إلسسى يسسدعوهم قالوا ما والقرآن الرسول عن وقولهم وعنادهم
كفسسر تعالى: {لقد قال والهدى, كما السلم إلى فيه هم عما والقلع

ينتهسسوا لسسم وإن واحسسد إله إلِ إله من وما ثلثة ثالث الله إن قالوا الذين
إلسى يتوبسون * أفل أليم عذاب منهم كفروا الذين ليمسن يقولون عما
فتنسسوا السسذين تعسسالى: {إن رحيم} وقسسال غفور والله ويستغفرونه الله

عسسذاب ولهسسم جهنسسم عسسذاب فلهسسم يتوبسسوا لم ثم والمؤمنات المؤمنين
قتلسسوا والجسسود الكرم هذا إلى البصري: انظروا الحسن الحريق} قال

والرحمسسسسسسسة. التوبسسسسسسسة إلسسسسسسسى يسسسسسسسدعوهم وهسسسسسسسو أوليسسسسسسساءه

ْا ُقْلو َقا َو َذا َما **  َهـ ُقْسوِل ِل ُقْل الّر ُقْك ْأ َعاَم َي ّط َيْمِشي ال َواِق ِفسسي َو ْول الْسسس َلسس
ِزَل ِه ُقْأن ْي َل َلٌك ِإ ُقْكوَن َم َي ُقْه َف َع ًا َم ِذير ْو َن َأ َقَى *   ْل ِه ُقْي ْي َل ْنٌز ِإ ْو َك ُقْن َأ ُقْكو ُقْه َت ّنسسٌة َلسس َج
ُقْل ُقْك ْأ َها َي ْن َقاَل ِم ُقْموَن َو ِل ّظا ُقْعوَن ِإن ال ِب ّت ّ َت ً ِإلِ ُقْجل ًا َر ُقْحور ُقْظْر ّمْس ْيَف *  ان َك

ْا ُقْبو َثاَل َلَك َضَر ْا الْم ّلو َ َفَض ُقْعوَن َفل ِطي َت ً َيْسسس ِبيل َبسساَرَك َسسس َت َي *   ِذ ّلسس ِإن ا
َعَل َشآََء ًا َلَك َج ْير ِلَك ّمن َخ ّناٍت َذ ِري َج َها ِمن َتْج ِت ُقْر َتْح َها ْن َعل ال َيْج ّلسسَك َو

ًا ُقْصور َبْل ُقْق ْا *   ُقْبو ّذ ِة َك َع َنا ِبالّسا ْد َتسس ْع َأ ّذَب ِلَمسسن َو ِة َكسس َع ًا ِبالّسسسا ِعير * َسسس
َذا ُقْهْم ِإ ْت أ

َ َكاٍن ّمن َر ٍد ّم ِعي ْا َب ُقْعو َها َسِم ًا َل ّيظ َغ ًا َت ِفير َذآ َوَز َإ َو ْا *   ُقْقسسو ْل َهسسا ُقْأ ْن ِم
ًا َكان ًا َم ّيق ِنيَن َض َقّر ْا ّم ْو َع ِلَك َد َنا ًا ُقْه ُقْبور ّ ُقْث ْا *  لِ ُقْعو ْد ْوَم َت َي ْل ًا ا ُقْبور ًا ُقْث َواِحسسد

ْا ُقْعسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسو ْد ًا َوا ُقْبسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسور ًا ُقْث ِثيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسر  َك
ولِ حجة بل للحق وتكذيبهم وعنادهم الكفار تعنت عن تعالى يخبر   

الطعسسام} يأكسسل الرسسسول لهسسذا {مسسا بقسسولهم تعللوا منهم, وإنما دليل
السسسواق} فسسي {ويمشي إليه نحتاج كما إليه ويحتاج نأكله كما يعنون

ًا وإليها فيها يتردد أي ملسسك إليسسه أنسسزل {لسسولِ والتجسسارة للتكسسسب طلب
ًا} يقولون: هل معه فيكون له فيكون الله عند من ملك إليه أنزل نذير
ًا عليه ألقي {فلولِ فرعون قال كما يدعيه, وهذا ما صدق على شاهد
هسسؤلِء قسسال مقسسترنين} وكسسذلك الملئأكسسة معه أوجاء ذهب من أسورة

كنسسز} أي إليسسه يلقسسى {أو قسسالوا قلوبهم, ولهسسذا تشابهت السواء على
حيسسث معسسه تسير منها} أي يأكل جنة له تكون {أو منه ينفق كنز علم

ذلسسك تسسرك فسسي الحكمة له ولكن الله على يسير سهل كله سار, وهذا
ً إلِ تتبعسون إن الظسالمون {وقسال البالغسة الحجة وله ًا} رجل مسسحور
بما جاءوا فضلوا} أي المثال لك ضربوا كيف تعالى: {انظر الله قال

مجنسسون مسسسحور سسساحر قسسولهم مسسن عليسسك بسسه ويكذبون به يقذفونك
وعقسسل فهسسم أدنسسى له ممن أحد باطلة, كل أقوال شاعر, وكلها كذاب
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طريسسق {فضسسلوا} عسسن قسسال ذلك, ولهذا في وافتراءهم كذبهم يعرف
الحسسق عسسن خسسرج مسسن كسسل أن سسسبيلً} وذلسسك يستطيعون {فل الهدى

متحسسد ومنهجه واحد الحق توجه, لن حيثما ضال الهدى, فإنه وطريق
ًا. بعضسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه يصسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسدق بعضسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس

ًا تعالى قال ثم   ًا لَِتاه شاء إن أنه نبيه مخبر فسسي يقولسسون ممسسا خيسسر
ًا لك جعل شاء إن الذي {تبارك وأحسن, فقال وأفضل الدنيا من خير

كسسل يسسسمون الدنيا, قال: وقريش في مجاهد: يعني ذلك} الَِية, قال
ًا حجارة من بيت ًا قصر ًا, قال أو كان كبير عسسن الثسسوري سسسفيان صغير

إن وسسسلم عليسسه اللسسه صلى للنبي خيثمة: قيل عن ثابت أبي بن حبيب
ًا نعطه لم ما ومفاتيحها الرض خزائأن نعطيك أن شئت قبلسسك, ولِ نبيسس

ًا نعطسسي اللسسه, فقسسال عنسسد لسسك ممسسا ذلسسك ينقسسص ولِ بعسسدك مسسن أحسسد
الذي {تبارك ذلك في وجل عز الله الَِخرة» فأنزل في لي «اجمعوها

ًا لسسسسسسك جعسسسسسسل شسسسسسساء إن ذلسسسسسسك} الَِيسسسسسسة. مسسسسسسن خيسسسسسسر
ًا هكذا هؤلِء يقول إنما بالساعة} أي كذبوا {بل وقوله   ًا تكذيب وعناد
ًا ذلسسك يطلبون أنهم لِ ًا تبصسسر القيامسسة بيسسوم تكسسذيبهم بسسل واسترشسساد

أرصسسدنا {وأعتدنا} أي القوال هذه من يقولونه ما قول على يحملهم
ًا} أي بالساعة كذب {لمن ًا سعير ًا عذاب ًا أليمس نسار فسي يطساق لِ حسار

{السعير} جبير بن سعيد عن كهيل بن  سلمة عن الثوري جهنم. قال
بعيسسد} مكسسان {مسسن جهنسسم رأتهم} أي {إذا جهنم. وقوله قيح من واد

{سمعوا عام مائأة مسيرة السدي: من المحشر. قال مقام في يعني
ًا لها ًا} أي تغيظ ًا وزفير فيهسسا تعسسالى: {إذاألقسسوا قسسال عليهم, كما حنق

ًا لها سمعوا ينفصسسل يكسساد الغيسسظ} أي من تميز تكاد تفور وهي شهيق
بسسسالله. كفسسسر مسسسن علسسسى غيظهسسسا شسسسدة مسسسن بعسسسض عسسسن بعضسسسها

الواسسسطي الحنف بن حاتم بن إدريس حاتم: حدثنا أبي ابن وروى  
بسسن خالسسد عن زيد بن  أصبغ عن الواسطي الحسن بن محمد سمع أنه

صسسلى النسسبي أصسسحاب مسسن رجل عن بإسناده دريك بن خالد كثير, عن
أقسسل, أو لم ما علي يقل الله: «من رسول قال: قال وسلم عليه الله

مسسن مقعسسده فليتبسسوأ مسسواليه غيسسر إلى انتمى والديه, أو غير إلى ادعى
ًا» قيسسل: يسسا جهنسسم عيني بين فليتبوأ س رواية وفي س النار رسسسول مقعسسد
مسسن رأتهم {إذا يقول الله سمعتم «أما قال ؟ عينين من لها وهل الله

محمسسد عسسن خسسداش بن محمد عن جرير ابن بعيد} الَِية, ورواه مكان
ًا: حدثنا به. وقال الواسطي يزيد بن محمسسد بسسن علسسي حسسدثنا أبسسي أيض

أبسسي عسسن سسسليم بسسن عيسسسى عن عياش بن بكر أبو الطنافسي, حدثنا
خيثم, بن الربيع ومعنا مسعود ابن يعني الله عبد مع قال: خرجنا وائأل
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النسسار, ونظسسر فسسي حديسسدة إلسسى ينظر الله عبد حداد, فقام على فمروا
أتسسون على الله عبد ليسقط, فمر الربيع إليها, فتمايل خيثم بن الربيع
جوفه, قرأ في تلتهب والنار الله عبد رآه الفرات, فلما شاطىء على
ًا لهسسا سسسمعوا بعيسسد مكسسان مسسن رأتهسسم {إذا الَِيسسة هذه ًا} تغيظسس وزفيسسر

إلسسى اللسسه عبسسد بيتسسه, فرابطسسه أهل إلى الربيع, وحملوه فصعق, يعني
عنسسسسسسسسسه. اللسسسسسسسسسه رضسسسسسسسسسي يفسسسسسسسسسق الظهسسسسسسسسسر, فلسسسسسسسسسم

يحيسسى أبي عن إسرائأيل رجاء, حدثنا بن الله عبد أبي, حدثنا وحدثنا  
إليسسه فتشسسهق النار إلى ليجر العبد قال: إن عباس ابن عن مجاهد عن

خسساف, هكسسذا إلِ أحد يبقى لِ زفرة تزفر الشعير, ثم إلى البغلة شهقة
ًا, وقد بأسناده حاتم أبي ابن رواه بسسن جعفسسر أبسسو المسسام رواه مختصر
موسسسى, بسسن الله عبيد الدورقي, حدثنا إبراهيم بن أحمد حدثنا: جرير

قسسال: إن عبسساس ابسسن عسسن مجاهسسد عن يحيى أبي عن إسرائأيل أخبرنا
لهسسا بعسسض, فيقسسول إلى بعضها وتنقبض فتنزوي النار إلى ليجر الرجل

عبسدي, منسي, فيقسول: أرسسلوا يسستجير قالت: إنه ؟ لك الرحمن: ما
بسسك, الظسسن هسسذا كسسان مسسا رب فيقسسول: يسسا النسسار إلى ليجر الرجل وإن

رحمتك, فيقول: أرسسسلوا تسعني فيقول: أن ؟ ظنك كان فيقول: فما
إلسسى البغلة شهقة النار إليه فتشهق النار إلى ليجر الرجل عبدي, وإن

.صسسحيح إسسسناد خسساف, وهسسذا إلِ أحسسد يبقسسى لِ زفسسرة الشسسعير, وتزفسسر
بن عبيد عن مجاهد عن منصور عن معمر الرزاق: أخبرنا عبد وقال  

ًا لهسسا {سمعوا قوله في عمير ًا} قسسال: إن تغيظسس لسستزفر جهنسسم وزفيسسر
فرائأصه, ترتعد لوجهه خّر إلِ مرسل نبي ولِ مقرب ملك لِيبقى زفرة
لِأسسسألك ويقول: رب ركبتيه على ليجثو السلم عليه إبراهيم إن حتى
ًا ألقسسوا {وإذا نفسي. وقوله إلِ اليوم ًا منهامكانسس مقرنيسسن} قسسال ضسسيق
فسسي السسزج قسسال: مثسسل عمسسرو بسسن اللسسه عبسسد عسسن أيوب أبي عن قتادة

يزيسسد بسسن نافع وهب: أخبرني بن الله عبد ضيقه, وقال من الرمح, أي
عليسسه اللسسه اللهصلى رسول إلى الحديث يرفع أسيد أبي بن يحيى عن

ًا منها ألقوا {وإذا الله قول عن سئل وسلم, أنه ًا مكان مقرنيسسن} ضيق
يسسستكره كمسسا النسسار فسسي ليسسستكرهون بيده, إنهسسم نفسي قال«والذي

الحسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسائأط» فسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسي الوتسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسد
ًا} هنالك {دعوا مكتفين صالح: يعني أبو {مقرنين} قال وقوله   ثبور

ًا اليوم {لِتدعوا والخيبة والحسرة بالويل أي ًا} الَِيسسة. روى ثبور واحد
عن يزيد بن علي عن سلمة بن حماد عفان, حدثنا أحمد: حدثنا المام
مسسن قسسال: «أول وسسسلم عليه الله اللهصلى  رسول أن مالك بن أنس

خلفسسه من ويسحبها حاجبيه على إبليس, فيضعها النار من حلة يكسى
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يقفسسوا حسستى يسساثبورهم ياثبوراه, وينسسادون ينادي بعده, وهو من وذريته

تسسدعوا لِ لهسسم يسساثبورهم, فيقسسال ويقولون ثبوراه يا النار, فيقول على
ًا اليوم ًا, وادعوا ثبور ًا واحد ًا» لم ثبور أصسسحاب مسسن أحسسد يخرجسسه كثير

بسسه, عفسسان عن سنان بن أحمد عن حاتم أبي ابن الستة. ورواه الكتب
ابسسن عن العوفي به. وقال سلمة بن حماد حديث من جرير ابن ورواه
ًا اليوم {لِتدعوا قوله في عباس ًا} الَِية, أي ثبور اليسسوم لِتدعوا واحد

ً ًا, وادعوا ويل ً واحد ًا, وقال ويل الهلك, والظهر الضحاك: الثبور كثير
موسسسى قسسال والسسدمار, كمسسا والخسسسار والويسسل الهلك يجمع الثبور أن

ًا. وقال مثبوًرا} أي يافرعون لظنك {وإني لفرعون بن الله عبد هالك
الزبعسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسري:

)مثبسسور ميلسسه مسسال ومسسن الغسسسسي سسسنن فسسي الشسسيطان أجسساري إذ

ُقْقْل ِلَك **  َذ ْيٌر َأ ُقْة َأْم َخ ّن ِد َج ْل ُقْخ ْل ِتي ا ّل َد ا ُقْقسسوَن َوِعسس ّت ُقْم ْل َنْت ا ُقْهسسْم َكسسا ًء َل َجسسَزآ
ًا ُقْهْم َوَمِصير ّل َها *   ُقْءوَن َما ِفي ِديَن َيَشآَ ِل َلَى َكاَن َخا ّبَك َع ًا َر ْعد ً َو ُقْئولِ  ّمْس

الذين الشقياء حال من لك وصفناه الذي هذا محمد تعالى: يا يقول  
وبغيسسظ عبسسوس بسسوجه جهنسسم, فتلقسساهم إلسسى وجسسوههم على يحشرون

ًا يسسستطيعون لِ مقرنيسسن الضسسيق أماكنها في وزفير, ويلقون ولِ حراكسس
ًا ًا ولِ استنصار وعسسدها السستي الخلد جنة أم خير فيه, أهذا هم مما فكاك

ًا جسسزاء لهسسم وجعلهسسا لهم أعدها عباده, التي من المتقين الله ومصسسير
يشسساءون} ما فيها {لهم إليها مآَلهم الدنيا, وجعل في ماأطاعوه على
ومنسساظر, ومراكسسب ومسسساكن وملبس ومشارب مآَكل من الملذ من

أحسسد, قلسسب على خطر سمعت, ولِ أذن ولِ رأت لِعين مما ذلك وغير
ًا خالسسدون ذلسسك فسسي وهسسم ًا أبسسد ًا دائأمسس ولِ زوال ولِ بلانقطسساع سسسرمد

عليهسسم به تفضل الذي الله وعد من حولًِ, وهذا عنها يبغون ولِ انقضاء
ًا ربك على {كان قال إليهم, ولهذا به وأحسن لِبسسد مسؤولًِ} أي وعد

علمسساء بعسسض عسسن جريسسر بسسن جعفسسر أبسسو حكسساه كما يكون وأن يقع أن
ًا قسسسوله معنسسسى أن العربيسسسة ًا مسسسسئولًِ} أي {وعسسسد ًا. وعسسسد واجبسسس

ًا ربسسك علسسى {كسسان عباس ابن عن عطاء عن جريج ابن وقال   وعسسد
وعسسدهم ننجز س وعدناكم قال أو س وعدتكم الذي مسئولًِ} يقول: سلوا

ربسسك علسسى {كسسان قسسوله في القرظي كعب بن محمد وتنجزوه, وقال
ًا عدن جنات وأدخلهم {ربنا ذلك لهم تسأل الملئأكة مسئولًِ} إن وعد
المؤمنسسون: القيامة, قسسال يوم كان حازم: إذا أبو وعدتهم} وقال التي
ًا قسسوله وعسسدتنا, فسسذلك ما لنا فأنجز أمرتنا بالذي لك عملنا ربنا {وعسسد
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علسسى التنبيه النار, ثم ذكر من السورة هذه في المقام مسئولًِ} وهذا

الجنسسة أهسسل حسال الصافات سورة في تعالى ذكر الجنة, كما أهل حال
شسسجرة أم نسسزلِ خيسسر {أذلسسك قسسال ثسسم, والحبسسور النضرة من فيها وما

أصسسل فسسي تخسسرج شسسجرة *  إنها للظالمين فتنة جعلناها *  إنا الزقوم
فمالئون منها لَِكلون * فإنهم الشياطين رؤوس كأنه * طلعها الجحيم

مرجعهسسم إن * ثسسم حميسسم مسسن لشوبا عليها لهم إن * ثم البطون منها
آثسسارهم علسسى فهسسم*   ضسسالين آبسساءهم ألفسسوا *  إنهسسم الجحيسسم للسسى

}.يهرعسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسون

ْوَم َي َو ُقْهْم **  ُقْر ُقْش ُقْدوَن َوَمسسا َيْح ُقْبسس ْع ِه ُقْدوِن ِمسسن َي ّلس ُقْل ال ُقْقسسو َي ُقْتسسْم َف َأن ُقْتْم َأ ْل َل َأْضسس

ِدي َبا ِء ِع َ ُقْؤلِ ّلوا ُقْهْم َأْم َه ِبيَل َض ْا الّس ُقْلو َقا َنَك *   ْبَحا ِغسسي َكاَن َما ُقْس َب َنسسآَ َين َل
َذ َأن ّتِخ ِنَك ِمن ّن َء ِمْن ُقْدو َيآَ ِل ْو ِكن َأ َلـ ُقْهْم َو َت ْع ّت ُقْهْم ّم َء َبآَ ّتَى َوآ ْا َح ُقْسو ْكَر َن ّذ السس

ْا ُقْنو َكا ًا َو ْوم ًا َق ْد ُقْبور َق َف ُقْكْم *   ُقْبو ّذ ُقْلوَن ِبَما َك ُقْقو ُقْعوَن َفَما َت ِطي َت ًا َتْسسس َصسسْرف
َ ًا َولِ ِلسسسسسم َوَمسسسسسن َنْصسسسسسر ْظ ُقْكسسسسسْم َي ُقْه ّمن ْق ِذ ًا ُقْنسسسسس َذاب ًا َعسسسسس ِبيسسسسسر  َك
ًا تعالى يقول   فسي الكفسار تقريسع مسن القيامسة يسوم يقسع عمسا مخبر

{ويسسوم وغيرهسسم, فقسسال الملئأكة من الله دون من عبدوا من عبادتهم
والعزيسسر مجاهد: هوعيسسسى الله} قال دون من يعبدون وما يحشرهم
تبارك فيقول هؤلِء} الَِية, أي عبادي أضللتم أأنتم {فيقول والملئأكة

هسسم دوني, أم من عبادتكم إلى هؤلِء دعوتم للمعبودين: أأنتم وتعالى
اللسسه قسسال كمسسا ؟ لهسسم منكم دعوة غير من أنفسهم تلقاء من عبدوكم

اتخسسذوني للنسسا قلسست أأنسست مريسسم ابسسن عيسى يا الله قال تعالى: {وإذ
مسسا أقسسول أن لسسي يكسسون ما قال: سبحانك ؟ الله دون من إلهين وأمي

علسسم ولِ نفسسسي فسسي ما تعلم علمته فقد قلته كنت إن بحق ليس. لي
بسسه} أمرتنسسي مسسا إلِ لهسسم قلت ما الغيوب علم أنت إنك نفسك في ما

ًا تعالى قال الَِية, ولهذا القيامسسة يسسوم المعبسسودون بسسه يجيب عما مخبر
أوليسساء} قسسرأ مسسن دونك من نتخذ أن لنا ينبغي كان ما سبحانك {قالوا

ليسسس أوليسساء} أي من دونك من {نتخذ قوله من النون بفتح الكثرون
ًا يعبسسدوا أن كلهسسم للخلئأسسق مسسا هسسم, فنحسسن ولِ نحسسن لِ سسسواك أحسسد
أمرنا غير من أنفسهم تلقاء من ذلك فعلوا هم ذلك, بل إلى دعوناهم

تعسسالى: {ويسسوم قسسال عبادتهم, كما ومن منهم برآء رضانا, , ونحن ولِ
ًا يحشرهم قسسالوا يعبسسدون كسسانوا إيسساكم أهسسؤلِء للملئأكة يقول ثم جميع

دونسسك مسسن نتخسسذ أن لنسسا ينبغي كان {ما آخرون سبحانك} الَِية, وقرأ
إليسك, فقسراء لسك عبيسد فإنسا يعبسدنا أن لحسد ينبغي ما أولياء} أي من
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طسسال وآبسساءهم} أي متعتهسسم {ولكسسن الولسسى مسسن المعنى قريبة وهي

ألسسسنة علسسى إليهسسم أنزلته ما نسوا الذكر, أي نسوا حتى العمر عليهم
ًا {وكسسانوا لسسك شسسريك لِ وحسسدك عبادتسسك إلى الدعوة من رسلك قومسس

ًا} قال عسن ومالسك البصسري الحسن هلكى, وقال عباس: أي ابن بور
أسسسسلم: حيسسسن الزبعسسسري ابسسسن فيهسسسم. وقسسسال خيسسسر لِ الزهسسسري: أي

بسسسسور أنسسسسا إذ فتقسسسست مسسسسا لسسسسسانيراتق إن المليسسسسك رسسسسسول يسسسسا
مثبسسور ميلسسه مسسال ومسسن الغسسسسي سسسنن فسسي الشسسيطان أجسساري إذ
الذين كذبكم فقد تقولون} أي بما كذبوكم تعالى: {فقد الله وقال  

إلسسى يقربونكم وأنهم أولياء لكم أنهم زعمتم فيما الله دون من عبدتم
لِ مسسن اللسه دون مسسن يدعو ممن أضل {ومن تعالى زلفى, كقوله الله

حشسسر * وإذا غسسافلون دعسسائأهم عسسن وهم القيامة يوم إلى له يستجيب
{فمسسا كسسافرين} وقسسوله بعبسسادتهم وكسسانوا أعسسداء لهسسم كسسانوا النسساس

ًا تستطيعون ًا} أي ولِ صرف عنهم العذاب صرف على يقدرون لِ نصر
{نسسذقه بسسالله يشسسرك منكسسم} أي يظلسسم {ومسسن لنفسهم الِنتصار ولِ

ًا ًا}. عسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسذاب كسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسبير

َوَمآَ َنا **  ْل َلَك َأْرَس ْب ِليَن ِمَن َق ُقْمْرَس ْل ّ ا ُقْهْم ِإلِ ّن ُقْلوَن ِإ ُقْك ْأ َي َعاَم َل ّط ُقْشوَن ال َيْم َو
َواِق ِفي َنا الْس ْل َع ُقْكْم َوَج ْعَض ْعٍض َب َب َنًة ِل ْت ُقْروَن ِف ِب َتْص َكسساَن َأ ّبسسَك َو ًا َر  َبِصسسير
ًا تعالى يقول    المتقدمين: أنهم الرسل من بعثه من جميع عن مخبر

فسسي بسسه, ويمشسسون التغسسذي إلسسى ويحتسساجون الطعسسام يسسأكلون كسسانوا
ومنصسسبهم, لحسسالهم بمنسساف ذلسسك والتجارة, وليسسس للتكسب السواق

الجميلسسة والصسسفات الحسسسنة السسسمات مسسن لهسسم جعل تعالى الله فإن
والدلسسة البسساهرة والخسسوارق الكاملسسة والعمسسال الفاضسسلة والقسسوال

علسسى مسسستقيمة وبصسسيرة سسسليم لسسب ذي كسسل به يستدل الظاهرة, ما
تعسسالى: قسسوله الكريمسسة الَِيسة هسذه الله, ونظيسسر من به جاؤوا ما صدق
القسرى} وقسسوله أهسل من إليهم نوحي رجالِ إلِ قبلك من أرسلنا {وما
ًا جعلناهم {وما تعالى: {وجعلنا الطعام} الَِية. وقوله يأكلون لِ جسد

ببعسسض, وبلونسا بعضسسكم اختبرنسا أتصسبرون} أي فتنسة لبعسض بعضسكم
{أتصسسبرون قسسال يعصسسي, ولهسسذا ممن يطيع من ببعض, لنعلم بعضكم

ًا} أي ربك وكان تعسسالى: قسسال إليسسه, كمسسا يوحي أن يستحق بمن بصير
لمسسا اللسسه يهسسديه أن يسسستحق رسسسالته} ومسسن يجعل حيث أعلم {والله

ذلسسسسسسسسسسك. يسسسسسسسسسسستحق لِ ومسسسسسسسسسسن بسسسسسسسسسسه أرسسسسسسسسسسسلهم
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فتنسة لبعسض بعضسكم قسسوله: {وجعلنسسا فسي إسحاق بن محمد وقال  

فل رسسسلي مسسع السسدنيا أجعسسل أن شئت الله: لو أتصبرون} قال: يقول
بهسسم. وأبتليكسسم بهسسم العباد أبتلي أن أردت قد لفعلت, ولكني يخالفون

اللسه صسلى اللسه رسسسول عسسن عمسساد بن عياض عن مسلم صحيح وفي
المسسسند بسسك» وفسسي ومبتٍل مبتليك إني تعالى الله «يقول وسلم عليه
معسسي اللسسه لجسسرى شسسئت «لسسو وسلم عليه الله صلى الله رسول عن

والسسسلم الصلة أفضل عليه أنه الصحيح والفضة» وفي الذهب جبال
ًا يكون أن بين خير ًا نبي ًا أو ملكسس ًا يكسسون أن رسسسولًِ, فاختسسار عبسسد عبسسد

رسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسولًِ.

َقاَل َو ِذيَن **  ّل َ ا ُقْجوَن لِ َنا َيْر َء َقآَ َ ِل ْولِ ِزَل َل ْن َنا ُقْأ ْي َل ُقْة َع َك ِئأ َ ْلَمل ْو ا َى َأ َنسسا َنسسَر ّب َر
ِد َق ْا َل ُقْرو َب ْك َت ِهْم ِفَي اْس ُقْفِس ْوا َأن َت َع ًا َو ّو ُقْت ًا ُقْع ِبير ْوَم َك َي ْوَن *   َكسسَة َيَر ِئأ َ ْلَمل َ ا لِ

َى ٍذ ُقْبْشَر ِئ ْوَم ِرِميَن َي ُقْمْج ْل ُقْلوَن ّل ُقْقو َي ًا َو ًا ِحْجر ُقْجسسور َنآَ ّمْح ِدْم َقسس َو َلسسَى *   َمسسا ِإ
ْا ُقْلو ُقْه َعَمٍل ِمْن َعِم َنا ْل َع ًء َفَج َبآَ ًا َه ُقْثسسور ُقْب ّمن َأْصسسَحا ِة *   ّنسس ْلَج ٍذ ا ِئسس ْوَم ْيسسٌر َي َخ

ًا َقّر َت ُقْن ّمْسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس َأْحَسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس ً َو  َمِقيل
ًا تعالى يقول   فسسي كفرهسسم, وعنسسادهم فسسي الكفسسار تعنسست عن مخبر

النبياء, على تنزل كما بالرسالة الملئأكة} أي علينا أنزل {لولِ قولهم
مثسسل نؤتى حتى نؤمن لن {قالوا الخرى الَِية في عنهم الله أخبر كما
علينسسا أنسسزل {لولِ ههنا مرادهم يكون أن الله} ويحتمل رسل أوتي ما

ًا الملئأكة} فنراهم ًا أن فيخبرونسسا عيانسس اللسسه, كقسسولهم رسسسول محمسسد
سسسورة فسسي تفسسسيرها تقسسدم قسسبيل} وقسسد والملئأكسسة بالله تأتي {حتى

تعسسالى: {لقسسد اللسسه قسسال ربنسسا} ولهسسذا نرى قالوا: {أو سبحان, ولهذا
ًا وعتوا أنفسهم في استكبروا ًا} وقد عتو أننسسا تعسسالى: {ولسسو قال كبير

تعسسالى: {يسسوم المسسوتى} الَِيسسة.)  وقسسوله وكلمهم الملئأكة إليهم نّزلنا
ًا ويقولسسون للمجرمين يومئذ بشرى لِ الملئأكة يرون ًا} حجسسر محجسسور

بشسسرى لِ يرونهسسم يسسوم لهم, بسسل خير يوم في الملئأكة يرون لِ هم أي
الملئأكسسة تبشسسرهم حين الِحتضار وقت على يصدق لهم, وذلك يومئذ

روحسسه, خروج عند للكافر الملئأكة الجبار, فتقول من بالنار, والغضب
سسسموم إلسسى الخبيث, اخرجي الجسد في الخبيثة النفس أيتها اخرجي
البسسدن فسسي وتتفسسرق الخسسروج يحمسسوم, فتسسأبى مسسن وظسسل وحميسسم

كفسسروا السسذين يتسسوفى إذ تسسرى تعسسالى: {ولسسو الله قال فيضربونه, كما
تسسرى تعالى: {ولسسو وأدبارهم} الَِية, وقال وجوههم يضربون الملئأكة

أيسسديهم} أي باسسسطوا والملئأكسسة المسسوت غمسسرات فسسي الظسسالمون إذ
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كنتسسم بمسسا الهسسون عسسذاب تجسسزون اليسسوم أنفسسسكم {أخرجسسوا بالضرب
قسسال تسسستكبرون} ولهسسذا آياته عن وكنتم الحق غير الله على تقولون

يومئسسذ بشسسرى لِ الملئأكسسة يسسرون {يسسوم الكريمسسة الَِيسسة هسسذه فسسي
احتضسسارهم, فسسإنهم حسسال المسسؤمنين حسسال بخلف للمجرميسسن} وهسسذا

السسذين تعسسالى: {إن الله المسرات, قال بالخيرات, وحصول يبشرون
ولِ تخسسافوا لِ أن الملئأكسسة عليهسسم تتنسسزل اسسستقاموا ثسسم الله ربنا قالوا

الحيسساة في أولياؤكم * نحن توعدون كنتم التي بالجنة وأبشروا تحزنوا
تسسدعون ما فيها ولكم أنفسكم تشتهي ما فيها ولكم الَِخرة وفي الدنيا
ً عسازب: بسن السبراء عسن الصحيح الحديث رحيم}. وفي غفور من نزلِ
فسسي الطيبسسة النفسسس أيتهسسا المسسؤمن: اخرجسسي لروح تقول الملئأكة أن

غيسسر ورب وريحسسان روح إلى تعمرينه, اخرجي كنت إن الطيب الجسد
تعسسالى: قسسوله عنسسد إبراهيسسم سسسورة فسسي الحسسديث تقسسدم غضبان. وقد

الَِخسرة وفسي السدنيا الحيساة في الثابت بالقول آمنوا الذين الله {يثبت
يشسسسسساء}. مسسسسسا اللسسسسسه ويفعسسسسسل الظسسسسسالمين اللسسسسسه ويضسسسسسل

بشرى} يعني لِ الملئأكة يرون {يوم بقوله المراد آخرون: بل وقال  
ومسسا هسسذا بين منافاة وغيرهما, ولِ والضحاك مجاهد القيامة, قاله يوم

المعسساد, ويسسوم الممسسات اليسسومين: يسسوم هذين في الملئأكة تقدم, فإن
والرضسسوان, بالرحمسسة المسسؤمنين وللكافرين, فتبشسسر للمؤمنين تتجلى
للمجرميسسن يومئسسذ بشسسرى والخسسسران, فل بالخيبسسة الكسسافرين وتخسسبر

ًا {ويقولسسون ًا} أي حجسسر للكسسافرين: حسسرام الملئأكسسة وتقسسول محجسسور
حجسسر يقسسال ومنسسه المنسسع الحجسسر اليسسوم. وأصسسل الفلح عليكسسم محسسرم

أو صسسغر أو سسسفه أو لفلسسس التصرف, إما منعه إذا فلن على القاضي
أن الطواف يمنع الحرام, لنه البيت عند الحجر سمي ذلك, ومنه نحو

حجسسر, لنسسه للعقسسل يقسسال ورائأسسه, ومنسسه من يطاف فيه, وإنما يطوفوا
قسوله فسي الضسمير أن يليسق, والغسرض لِ مسا تعاطي عن صاحبه يمنع

والحسسسن وعكرمسسة مجاهسسد قول الملئأكة, هذا على {ويقولون} عائأد
وغيسسر وخصسسيف الخراسسساني وعطاء العوفي وعطية وقتادة والضحاك

جريسسسسسسسسسسسسسسسر. ابسسسسسسسسسسسسسسسن واختسسسسسسسسسسسسسسساره واحسسسسسسسسسسسسسسسد
يعنسي موسى نعيم, حدثنا أبو أبي, حدثنا حاتم: حدثنا أبي ابن وقال  
الَِيسسة فسسي الخسسدري سسسعيد أبسسي عسسن العسسوفي عطيسسة قيسسس, عسسن ابن

ًا {ويقولون ًا حجر ًا} قال: حرام ًا محجور به يبشر بما يبشر أن محرم
كلم مسسن ذلسسك قسسال أنسسه جريج ابن عن جرير ابن حكى المتقون. وقد

أن الملئأكة, وذلك من يتعوذون الملئأكة} أي يرون {يوم المشركين
ًا يقسسول شسسدة أو نازلة بأحدهم نزل إذا كانوا العرب ًا} {حجسسر محجسسور
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بعيسسد السياق إلى بالنسبة ووجه, ولكنه مأخذ له كان وإن القول وهذا

نجيسسح أبسسي ابسسن روى قد خلفه, ولكن على الجمهور نص وقد سيما لِ
ًا قسسوله فسسي قسسال أنسسه مجاهسسد عن ًا} أي {حجسسر ًا محجسسور ًا عسسوذ معسساذ

حسساتم أبسسي ابسسن روايسسة في جريج, ولكن ابن ذكره ما أراد أنه فيحتمل
ًا قال أنه مجاهد عن نجيح أبي ابن عن ًا {حجر ًا} عسسوذ ًا محجور معسساذ

أعلسسسسسسسسسم. للسسسسسسسسسه ذلسسسسسسسسسك, فسسسسسسسسسا تقسسسسسسسسسول الملئأكسسسسسسسسسة
يسسوم عمسسل} الَِيسة, هسسذا مسسن عملسسوا مسسا إلى {وقدمنا تعالى وقوله  

والشسسر, الخيسسر مسسن عملسسوه مسسا علسسى العباد الله يحاسب حين القيامة
أنهسا ظنسوا الستي العمسال مسن المشسركين لهسؤلِء يحصل لِ أنه فأخبر
الخلص إمسسا الشسسرعي الشسسرط فقسسدت لنها شيء, وذلك لهم منجاة

ًا يكسسون لِ عمسسل اللسسه. فكسسل لشسسرع المتابعسسة وإمسسا فيها وعلسسى خالصسس
مسسن واحسسد مسسن تخلسسو لِ الكفار باطل, فأعمال فهو المرضية الشريعة

ًا تجمعهما هذين, وقد قسال حينئسسذ, ولهسذا القبسول مسن أبعد فتكون مع
ًا} قسسال هبسساء فجعلنسساه عمل من عملوا ما إلى تعالى: {وقدمنا منثسسور

السسسدي, وبعضسسهم قسسال عمسسدنا, وكسسذا {وقدمنا} أي والثوري مجاهد
عليسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه. يقسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسول: أتينسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا

ًا} قال هباء تعالى: {فجعلناه وقوله   أبسسي عن الثوري سفيان منثور
ًا} {هباء قوله في عنه الله رضي علي عن الحارث عن إسحاق منثور

السسوجه هسسذا غيسسر مسسن روي الكوة, وكذا دخل إذا الشمس قال: شعاع
جبير بن وسعيد وعكرمة ومجاهد عباس ابن عن مثله وروي علي عن

الشسسعاع البصري: هسسو الحسن قال وغيرهم, وكذا والضحاك والسدي
أبي بن علي يستطع. وقال لم عليه يقبض ذهب أحدهم, ولو كوة في

ًا} قال: هو {هباء عباس ابن عن طلحة المهسسراق. وقسسال المسساء منثور
ًا} {هبسساء علسسي عسسن الحسسارث عن إسحاق أبي عن الحوص أبو منثسسور

ًا عباس ابن عن مثله الدواب, وروي رهج قال: الهباء والضسسحاك, أيض
أسسسسسسسسلم. بسسسسسسسن زيسسسسسسسد بسسسسسسسن الرحمسسسسسسسن عبسسسسسسسد وقسسسسسسساله

ًا} قال: أما {هباء قوله في قتادة وقال   إذا الشجر يبس رأيت منثور
عاصم وهب: أخبرني بن الله عبد الورق. وقال ذلك فهو ؟ الريح ذرته

الهبسساء قسسال: وإن يعلسسى بسسن عبيد عن الطائأي سريع أبي عن حكيم بن
مضسسمون علسسى التنسسبيه القسسوال هسسذه الريسسح, وحاصسسل ذرته إذا الرماد

ً عملوا أنهم الَِية, وذلك عرضسست شيء, فلما على أنها اعتقدوا أعمالِ
ًا يظلسم ولِ يجسسور لِ السذي العسدل الحكيسسم الملسك على لِ إنهسسا إذا أحسد

السسذي المتفرق الحقير التافه بالشيء ذلك في بالكلية, وشبهت شيء
السسذين {مثسسل تعسسالى قسسال بالكلية, كما شيء على منه صاحبه يقدر لِ
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تعسسالى: الريسسح} الَِيسسة. وقسسال به اشتدت كرماد أعمالهم بربهم كفروا

لِ سسس قسسوله إلسسى س والذى بالمن صدقاتكم تبطلوا لِ آمنوا الذين أيها {يا
كفسسروا تعسسالى: {والسسذين كسسسبوا} وقسسال ممسسا شسسيء علسسى يقسسدرون
يجسسده لسسم جسساءه إذا حسستى ماء الظمآَن يحسبه بقيعة كسراب أعمالهم

ًا} وتقسسدم والمنسسة. الحمسسد ذلسسك, وللسسه تفسسسير علسسى الكلم شسسيئ
ًا خير يومئذ الجنة تعالى: {أصحاب وقوله   مقيلً} وأحسسسن مسسستقر
أصسسحاب الجنسسة وأصسسحاب النسسار أصسسحاب يسسستوي {لِ القيامة يوم أي

السسدرجات إلسسى يصسسيرون الجنسسة أهسسل أن الفسسائأزون} وذلسسك هم الجنة
طيب المنظر حسن أمين مقام في الَِمنات, فهم والغرفات العاليات
ًا حسنت فيها {خالدين المقام ًا} وأهسسل مستقر يصسسيرون النسسار ومقام

العسسذاب المتتابعسسات, وأنسسواع السسسافلت, والحسسسرات السسدركات إلسسى
ًا ساءت {إنها والعقوبات ًا} أي مستقر ًا, المنسسزل بئسسس ومقام منظسسر

ًا, ولهذا المقيل وبئس خيسسر يومئسسذ الجنسسة تعالى: {أصسسحاب قال مقام
ًا مسسا نسسالوا المتقبلة العمال من عملوه بما مقيلً} أي وأحسن مستقر

لهسسم ليسسس فسسإنهم النسسار أهل إليه, بخلف صاروا ما إلى نالوا, وصاروا
تعسسالى النسسار, فنبسسه مسسن والنجسساة لهسسم الجنة دخول يقتضي واحد عمل
بالكليسسة, فقسسال عندهم خير لِ الشقياء, وأنه حال على السعداء بحال

ًا خيسسر يومئسسذ الجنسسة تعسسالى: {أصسسحاب مقيلً} قسسال وأحسسسن مسسستقر
علسسى اللسسه أوليسساء فيقيسسل ضسسحوة هسسي عبسساس: إنمسسا ابن عن الضحاك
ه أعسداء العين, ويقيسل الحور مع السرة مقرنيسن. الشسياطين مسع الل

النهسسار, فيقيسسل نصف الحساب من الله جبير: يفرغ بن سعيد وقال  
تعالى: {أصسسحاب الله النار, قال في النار الجنة, وأهل في الجنة أهل

ًا خير يومئذ الجنة لعسسرف عكرمة: إني مقيلً}. وقال وأحسن مستقر
النسسار, وهسسي النسسار وأهسسل الجنسسة الجنسسة أهسسل فيهسسا يدخل التي الساعة
انقلسسب إذا الكسسبر الضسسحى ارتفسساع عنسسد السسدنيا في تكون التي الساعة
أهسسل النسسار, وأمسسا إلى النار أهل للقيلولة, فينصرف أهليهم إلى الناس
الجنسسة, وأطعمسسوا فسسي قيلسسولتهم فكانت الجنة إلى بهم فينطلق الجنة

خيسسر يومئسسذ الجنسسة {أصسسحاب قسسوله كلهم, وذلسسك فأشبعهم حوت كبد
ًا عسسن المنهسسال عسسن ميسرة عن سفيان مقيلً} وقال وأحسن مستقر

يقيسسل حسستى النهسسار ينتصف قال: لِ مسعود بن الله عبد عن عبيدة أبي
ًا خيسسر يومئسسذ الجنسسة {أصحاب قرأ وهؤلِء, ثم هؤلِء وأحسسسن مسسستقر

الجحيسسسسسسسم}. للسسسسسسسى مرجعهسسسسسسسم إن {ثسسسسسسسم مقيلً} وقسسسسسسسرأ
خيسسر يومئسسذ الجنة {أصحاب قوله في عباس ابن عن العوفي وقال  

ًا الجنسسة, وكسسان مسسن الغسسرف فسسي مقيلً} قسسال: قسسالوا وأحسن مستقر
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اليسير, الحساب واحدة, وذلك عرضة ربهم على عرضوا أن حسابهم

يحاسسسب فسسسوف بيمينسسه كتابه أوتي من تعالى: {فأما قوله مثل وهو
ًا اب ًا حس ًا}. وقسال أهلسه إلسى * وينقلسب يسسير {خيسر قتسادة مسسرور

ًا صسسفوان قتسسادة: وحسسدث ومنزلًِ. وقال مقيلً} مأوى وأحسن مستقر
ًا كسسان أحسسدهما القيامسسة يوم برجلين قال: يجاء أنه محرز بن فسسي ملكسس

ًا يعمسسل لسسم عبسسد فإذا والبياض, فيحاسب الحمرة إلى الدنيا قسسط خيسسر
فيحاسسسب السسدنيا فسسي كسسساء صسساحب كسسان النار, والَِخر إلى به فيؤمر

اللسه: بسه, فيقسسول فتحاسسسبني شسسيء مسسن أعطيتنسي ما رب فيقول: يا
الله, ثم شاء ما يتركان الجنة, ثم إلى به فيؤمر فأرسلوه عبدي صدق
لسسه: كيسسف السسسوداء, فيقسسال الحممسسة مثل هو فإذا النار صاحب يدعى

الجنسسة بصسساحب يدعى له: عد, ثم مقيل, فيقال فيقول: شر ؟ وجدت
فيقسسول: رب ؟ وجسسدت له: كيف البدر, فيقال ليلة القمر مثل هو فإذا
جريسسر: ابن كلها. وقال حاتم أبي ابن له: عد. رواها مقيل, فيقال خير

ًا أن الحسسارث بسسن عمسسرو وهسسب, أنبأنسسا ابسسن أنبأنسسا يونس حدثني سسسعيد
يكون حتى المؤمن على يقصر القيامة يوم أن بلغه أنه حدثه الصواف

الجنسسة ريسساض في ليقيلون الشمس, وإنهم غروب إلى العصر بين كما
خيسسر يومئسسذ الجنة تعالى: {أصحاب قوله الناس, وذلك من يفرغ حتى

ًا مقيلً}. وأحسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسن مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسستقر

ْوَم َي َو ُقْق **  ّق ُقْء َتَش ِم الّسَمآَ َغَما ْل ُقْنّزَل ِبا ُقْة َو َك ِئأ َ ْلَمل ً ا ِزيل ُقْك َتن ْل ُقْم ْل ٍذ *  ا ِئ ْوَم َي
ّق ْلَح َكسساَن ِللّرْحَمـسسِن ا ًا َو ْومسس َلسسى َي ِريَن َع ِف َكسسا ْل ًا ا ْوَم َعِسسسير َيسس َو َعسسّض *   َي

ُقْم ِل ّظا َلَى ال ِه َع ْي َد ُقْل َي ُقْقو ِني َي َت ْي َل ُقْت َي ْذ ّتَخسس َع ا ُقْسسسوِل َمسس ً الّر ِبيل َتسسا َسسس َل ْي َو َي   *
ِني َت ْي ْذ َلْم َل ّتِخ ًا َأ ً ُقْفلَنسس ِليل ْد َخ َقسس ّل ِني *   ّل ِر َعسسِن َأَضسس ْك ّذ َد السس ْعسس ْذ َب ِني ِإ َء َجسسآَ

َكسسسسسسسسسسسسساَن ُقْن َو َطا ْي ْنَسسسسسسسسسسسسسساِن الّشسسسسسسسسسسسسس ِل ً ِل ُقْذولِ  َخسسسسسسسسسسسسس
العظيمة, المور من فيه يكون وما القيامة يوم هول عن تعالى يخبر  

النسسور ظلسسل وهسسو بالغمام وتفطرها, وانفراجها السماء انشقاق فمنها
فيحيطسسون يومئذ السموات ملئأكة البصار, ونزول يبهر الذي العظيم

لفصسسل وتعسالى تبسسارك السسرب يجيسسء المحشر, ثسسم مقام في بالخلئأق
أن إلِ ينظسسرون تعسسالى: {هسسل قسسال كمسسا مجاهسسد: وهسسذا القضاء. قسسال

والملئأكسسسسة} الَِيسسسسة. الغمسسسسام مسسسسن ظلسسسسل فسسسسي اللسسسسه يسسسسأتيهم
مؤمل, الحارث, حدثنا بن عمار بن محمد حاتم: حدثنا أبي ابن قال  

ابن مهران, عن بن يوسف عن زيد بن علي عن سلمة بن حماد حدثنا
الملئأكسسة ونزل بالغمام السماء تشقق {ويوم الَِية هذه قرأ أنه عباس
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يسسوم الخلق تعالى الله يجمع الله: عنهما رضي عباس ابن تنزيلً} قال

والطيسر والسسسباع والبهسسائأم والنسسس واحسسد: الجسسن صسعيد فسي القيامة
الجن من أكثر وهم أهلها الدنيا, فينزل السماء الخلق, فتنشق وجميع

الخلسسق, وجميسسع والنسسس بالجن الخلق, فيحيطون جميع ومن والنس
السسدنيا السماء أهل من أكثر وهم أهلها فينزل الثانية السماء تنشق ثم

والجسسن قبلهسسم نزلسسوا السسذين بالملئأكسسة الخلسسق, فيحيطسسون جميع ومن
أكثر وهم أهلها فينزل الثالثة السماء تنشق الخلق, ثم وجميع والنس

فيحيطسسون الخلسسق جميسسع ومسسن الدنيا والسماء الثانية السماء أهل من
كسسذلك الخلق, ثسسم وجميع والنس وبالجن قبلهم نزلوا الذين بالملئأكة

فينسسزل السسسابعة السسسماء تنشسسق التضعيف, حتى ذلك على سماء كل
الجسسن ومسسن السسسموات أهسسل مسسن قبلهسسم نسسزل ممسسن أكسسثر وهسسم أهلها

من قبلهم نزلوا الذين بالملئأكة الخلق, فيحيطون جميع ومن والنس
عسسز ربنسسا كلهسسم, وينسسزل الخلق وجميع والنس وبالجن السموات أهل
أهسسل مسسن أكسسثر وهسسم الكروبيسسون وحسسوله الغمسسام مسسن ظلسسل في وجل

كأكعب قرون لهم الخلق والنس, وجميع الجن ومن السبع السموات
للسسه والتقسسديس والتهليسسل بالتسبيح زجل لهم العرش تحت القنا, وهم

خمسسسمائأة مسسسيرة كعبسسه إلسسى أحسسدهم قسسدم أخمص بين وجل, ما عز
ركبتسه بسن عسام, ومسا خمسمائأة مسيرة ركبته إلى كعبه بين عام, وما

ترقسسوته إلسسى حجزتسسه بين عام, وما خمسمائأة ) مسيرة1حجزته( إلى
مسسسيرة القسسرط موضسسع إلسسى ترقسسوته بين عام, وما خمسمائأة مسيرة

مجنبتسسه, وجهنم عام خمسمائأة مسيرة ذلك فوق عام. وما خمسمائأة
السسسسسسسسسسسياق. بهسسسسسسسسسسذا حسسسسسسسسسساتم ابسسسسسسسسسسن رواه وهكسسسسسسسسسسذا

عن الحجاج الحسين, حدثني القاسم, حدثنا جرير: حدثنا ابن وقال  
مهسسران بسسن يوسسسف عن جدعان بن زيد بن علي عن فضالة بن مبارك

مسسن منها ينزل انشقت إذا السماء هذه يقول: إن عباس ابن سمع أنه
أهسسل يلتقسسي يسسوم التلق يسسوم والجسسن, وهسسو النسسس مسسن أكثر الملئأكة
فيقولسسون: لسسم ؟ ربنسسا الرض: جسساء أهل الرض, فيقول وأهل السماء
قسسدر علسسى سسسماء سسسماء الثانية, ثم السماء تنشق آت, ثم وهو يجىء

أكثر الملئأكة من منها السابعة, فينزل السماء إلى التضعيف من ذلك
والنسسس. قسسال: فتنسسزل الجسسن ومسسن السموات من نزل من جميع من

كعسسب بين الثمانية العرش حملة في ربنا يأتي الكروبيون, ثم الملئأكة
مسسسيرة ومنكبسسه فخسسذه سسسنة, وبيسسن سسسبعين مسيرة وركبته ملك كل

ملسسك صاحبه, وكسسل وجه يتأمل لم منهم ملك سنة. قال: وكل سبعين
القسسدوس, وعلسسى الملسسك ثدييه, يقول: سبحان بين رأسه واضع منهم
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وقسسف, ذلسسك, ثسسم فسسوق القباء, والعرش كأنه مبسوط شيء رؤوسهم
ًا, سياقاته وفي ضعف جدعان, وفيه بن زيد بن علي على فمداره غالب

مسسن قريسسب المشهور الصور حديث في ورد شديدة, وقد نكارة وفيها
* الواقعسسة وقعسست تعسسالى: {فيومئسسذ اللسسه قسسال أعلم, وقسسد هذا, والله
ويحمسسل أرجائأهسسا علسسى * والملسسك واهيسسة يومئذ فهي السماء وانشقت

حوشسسب: حملسة بسن شسسهر ثمانيسسة} قسال يومئسسذ فسوقهم ربسك عسرش
لسسك وبحمسسدك اللهسسم يقولسسون: سسسبحانك منهسسم ثمانية, أربعسسة العرش
اللهسسم يقولسسون: سسسبحانك منهم علمك. وأربعة بعد حلمك على الحمد

عنسسه. جريسسر ابسسن ورواه قسسدرتك بعسسد عفسسوك على الحمد لك وبحمدك
يهبسسط العسسرش إلسسى الرض أهسسل نظسسر اللسسه: إذا عبد بن بكر أبو وقال

فسسي كلهسسم أبصسسارهم, ورجفسست إليسسه فسسوقهم, شخصسست مسسن عليهسسم
حنساجرهم. إلسى صسدورهم مسن مقرهسا من قلوبهم أجوافهم, وطارت

بسسن المعتمسسر الحسسسين, حسسدثنا القاسسسم, حسسدثنا جرير: حسسدثنا ابن قال
ه عبد عن حازم أبي عن الجليل عبد عن سليمان قسال: عمسرو بسن الل

حجسساب, ألف سبعون خلقه وبين يهبط, وبينه حين وجل عز الله يهبط
ًا الظلمسة تلسسك فسسي الماء فيصوت والظلمة النور منها لسسه تنخلسسع صسسوت

مسسن كلمه, ولعلسسه من عمرو بن الله عبد على موقوف القلوب, وهذا
أعلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم. الزاملسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسستين, واللسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه

تعالى: قال للرحمن} الَِية, كما الحق يومئذ تعالى: {الملك وقوله  
تعسسالى الله أن الصحيح القهار}. وفي الواحد لله ؟ اليوم الملك {لمن
يقسسول: أنسسا الخرى, ثسسم بيده الرضين بيمينه, ويأخذ السموات يطوي
؟ المتكبرون الجبارون, أين أين ؟ الرض ملوك الديان, أين أنا الملك
ًا {وكان وقوله ًا} أي الكافرين على يوم ًا عسير ًا, لنه شديد يوم صعب
* علسسى عسير يوم يومئذ تعالى: {فذلك قال فصل, كما وقضاء عدل

اليسسوم, وأمسسا هسسذا فسسي الكسسافرين حسسال يسسسير} فهسسذا غيسسر الكسسافرين
الكسسبر} الَِيسسة. الفسسزع يحزنهسسم تعسسالى: {لِ قسسال فكمسسا المؤمنسسون

لهيعة, حدثنا ابن موسى, حدثنا بن حسين أحمد: حدثنا المام وروى  
اللسه رسسول يسسا قال: قيل الخدري سعيد أبي عن الهيثم أبي عن دراج
فقسسال ؟ اليسسوم هسسذا أطسسول سنة} ما ألف خمسين مقداره كان {يوم

ليخفسسف بيسسده, إنسسه نفسسسي «والذي وسلم عليه الله صلى الله رسول
فسسي يصسسليها مكتوبسسة صسسلة مسسن عليسسه أخسسف يكون حتى المؤمن على

ليتنسسي يسسا يقسسول يسسديه على الظالم يعض تعالى: {ويوم الدنيا» وقوله
فسارق السذي الظسالم ندم عن تعالى سبيلً}, يخبر الرسول مع اتخذت
مسسن اللسسه عنسسد من به جاء وسلم, وما عليه الله صلى الرسول طريق

322



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
ًا فيسسه, وسسسلك مريسسة لِ السسذي المسسبين الحق سسسبيل غيسسر أخسسرى طريقسس

علسسى الندم, وعسسض ينفعه لِ حيث ندم القيامة يوم كان الرسول, فإذا
ًا, وسواء حسرة يديه معيسسط أبي بن عقبة في نزولها سبب كان وأسف

تعسسالى: قسسال ظسسالم, كمسسا كسسل فسسي عامسسة الشقياء, فإنها من غيره أو
القيامسسة يوم يندم ظالم النار} الَِيتين, فكل في وجوههم تقلب {يوم
ً يسسديه على الندم, ويعض غاية الرسسسول مسسع اتخسسذت ليتنسسي {يسسا قسسائأل

ً ًا أتخسسذ لسسم ليتني ويلتى * يا سبيل عسسن صسسرفه مسسن خليلً} يعنسسي فلنسس
فسي الضسسللة, وسسواء دعساة مسن الضسسلل طريق إلى به وعدل الهدى

عن أضلني غيرهما, {لقد أو خلف بن أبي أخوه أو خلف بن أمية ذلك
اللسسه إلسسّي, قسسال بلسسوغه بعسسد جسساءني} أي إذ {بعد القرآن الذكر} وهو

الحسسق عسسن يخسسذله خسسذولِ} أي للنسسسان الشسسيطان تعسسالى: {وكسسان
إليسسسسه. ويسسسسدعوه الباطسسسسل فسسسسي عنسسسسه, ويسسسسستعمله ويصسسسسرفه

َقسساَل َو ُقْل **  ُقْسسسو ْوِمي ِإّن َيسسَرّب الّر ْا َقسس ُقْذو ّتَخسس َذا ا ُقْقسسْرآَن َهـسس ْل ًا ا ُقْجسسور ْه * َم
ِلَك َذ َك َنا َو ْل َع ُقْكّل َج ِبّي ِل ًا َن ّو ُقْد ِرِميَن ّمَن َع ُقْمْج ْل َفَى ا َك ّبَك َو ًا ِبَر ِدي ًا َها َنِصير َو

ًا تعالى يقول   أنه وسلم عليه الله صلى محمد ونبيه رسوله عن مخبر
ًا» وذلسسك القسسرآن هسسذا اتخسسذوا قسسومي إن رب «يسسا قسسال أن مهجسسور

تعسسالى: قسسال يسسستمعونه, كمسسا ولِ للقسسرآن يصغون لِ كانوا المشركين
فيه} الَِية, فكسسانوا والغوا القرآن لهذا تسمعوا لِ كفروا الذين {وقال

لِ حسستى غيسسره فسسي والكلم اللغسسط أكسسثروا القسسرآن عليهسسم تلسسي إذا
مسسن تصسسديقه وتسسرك بسسه اليمسسان وتسسرك هجرانسسه مسسن يسمعوه. فهسسذا
وامتثسسال بسسه العمسسل هجرانه, وتسسرك من وتفهمه تدبره هجرانه, وترك

مسسن غيسسره إلسسى عنسسه هجرانسسه, والعسسدول من زواجره واجتناب أوامره
غيسسره, مسسن من مأخوذة طريقة أو كلم أو لهو أو غناء أو قول أو شعر

يخلصسسنا يشسساء, أن ما على القادر المنان الكريم الله هجرانه, فنسأل
وفهمه, والقيسسام كتابه حفظ من يرضيه فيما يسخطه, ويستعملنا مما

ويرضسساه, يحبسسه السسذي السسوجه على النهار وأطراف الليل آناء بمقتضاه
وهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساب. كريسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم إنسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه

ًا نبي لكل جعلنا تعالى: {وكذلك وقوله   كما المجرمين} أي من عدو
كسسان القسسرآن, كسسذلك هجسسروا الذين من قومك في محمد يا لك حصل

ًا نسسبي لكسسل جعسسل الله الماضين, لن المم في المجرميسسن, مسسن عسسدو
جعلنسسا تعالى: {وكسسذلك قال وكفرهم, كما ضللهم إلى الناس يدعون

ًا نبي لكل تعسسالى قسسال والجسسن} الَِيسستين, ولهسسذا النسسس شياطين عدو
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ًا بربك ههنا: {وكفى ًا} أي هادي بكتسسابه وآمسسن رسوله اتبع لمن ونصير

قسسال والَِخرة, وإنما الدنيا في وناصره هاديه الله واتبعه, فإن وصدقه
ًا ًا} لن {هادي القرآن اتباع عن الناس يصدون كانوا المشركين ونصير

قسسال القسسرآن, فلهسسذا طريقسسة طريقتهسسم بسسه, ولتغلسسب أحسسد يهتدي لئل
ًا نسسسبي لكسسسل جعلنسسسا {وكسسسذلك المجرميسسسن} الَِيسسسة. مسسسن عسسسدو

َقاَل َو ِذيَن **  ّل ْا ا ُقْرو َفسس َ َك ْولِ ِه ُقْنسسّزَل َلسس ْيسس َل ُقْن َع ُقْقسسْرآ ْل َلسسًة ا ًة ُقْجْم َد ِلَك َواِحسس َذ َكسس
ّبَت َث ُقْن ِه ِل َدَك ِب َؤا ُقْه ُقْف َنا ْل ّت ً َوَر ِتيل َ َتْر َولِ َنسسَك *   ُقْتو ْأ َثسسٍل َي ّ ِبَم َنسساَك ِإلِ ْئ ّق ِج ْلَح ِبسسا

َأْحَسَن ًا َو ْفِسير ِذيَن َت ّل ُقْروَن *  ا َلَى ُقْيْحَش ِهْم َع ِه ُقْجو َلسسَى ُقْو ّنسسَم ِإ َه ِئَك َج َلـسس ْو ُقْأ

ًا َشسسسسسسسسسسسسسسسسّر َكانسسسسسسسسسسسسسسسس َأَضسسسسسسسسسسسسسسسسّل ّم ً َو ِبيل  َسسسسسسسسسسسسسسسسس
ًا تعالى يقول   فيما وكلمهم وتعنتهم الكفار اعتراض كثرة عن مخبر
هل واحسسدة} أي جملسسة القسسرآن عليسسه نزل {لولِ قالوا يعنيهم, حيث لِ

الكتب نزلت واحدة, كما جملة إليه أوحي الذي الكتاب هذا عليه أنزل
الكتسسب مسسن وغيرهسسا والزبسسور والنجيسسل واحسسدة, كسسالتوراة جملسسة قبله

ًا نسزل إنمسا بسأنه ذلك عن تعالى الله فأجابهم, اللهية ثلث فسي منجمس
الحكسسام من إليه يحتاج والحوادث, وما الوقائأع بحسب سنة وعشرين

قسسال فرقناه} الَِيسسة, ولهسسذا {وقرآنا به, كقوله المؤمنين قلوب ليثبت
عبسسد تبيينسسا. وقسسال قتادة: بيناه ترتيلً}, قال ورتلناه فؤادك به {لنثبت
ًا أسلم: وفسرناه بن زيد ابن الرحمن بمثسسل} أي يأتونسسك {ولِ تفسير

ًا} أي وأحسن بالحق جئناك {إلِ وشبهة بحجة ً يقولون ولِ تفسير قولِ
وأبيسسن المسسر نفسسس فسسي الحسسق هو بما أجبناهم الحق, إلِ به يعارضون

مقسسسسسسسسسسسسسسالتهم. مسسسسسسسسسسسسسسن وأفصسسسسسسسسسسسسسسح وأوضسسسسسسسسسسسسسسح
بمسسا بمثسسل} أي يأتونسسك {ولِ عبسساس ابسسن عسسن جسسبير بن سعيد قال  

إلِ بسسالحق} الَِيسسة, أي جئناك {إلِ والرسول القرآن عيب به يلتمسون
شسسرف وكسسبير اعتنسساء إلِ هسسذا ومسسا بجوابهم تعالى الله من جبريل نزل

عسسز اللسسه مسسن السسوحي يأتيه كان وسلم, حيث عليه الله صلى للرسول
ًا بالقرآن وجل ً صباح ًا ومساء, وليل ًا, سفر ًا, وكسسل ونهار مسسرة وحضر
الكتسسب مسسن قبلسسه ممسسا كتسساٍب كسسإنزال لِ بسسالقرآن الملسسك يسسأتيه كسسان

إخسسوانه سسسائأر مسسن مكانسسة وأعظم وأجل أعلى المقام المتقدمة, فهذا
أشسسرف أجمعيسسن, فسسالقرآن عليهسسم وسسسلمه اللسسه صلوات النبياء من

الله أرسله نبي أعظم وسلم عليه الله صلى الله, ومحمد أنزله كتاب
ًا, ففسسي الصفتين للقرآن الله جمع تعالى, وقد أنسسزل العلسسى المل معسس

السسدنيا, السسسماء فسسي العزة بيت إلى المحفوظ اللوح من واحدة جملة
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ًا الرض إلى ذلك بعد أنزل ثم والحوادث. وقسسال الوقائأع بحسب منجم
بسسن يزيسسد حسسدثنا سسسليمان بسسن أحمسسد أخبرنسسا النسائأي الرحمن عبد أبو

القسسرآن قسسال: أنسسزل عبسساس ابسسن عسسن عكرمسسة عن داود أخبرنا هارون
فسسي ذلسسك بعسسد نسسزل القدر, ثسسم ليلة في الدنيا سماء إلى واحدة جملة

بسسالحق جئنسساك إلِ بمثسسل يأتونسسك تعسسالى: {ولِ اللسسه سنة, قال عشرين
ًا} وقال وأحسن ًا تفسير النسساس علسسى لتقسسرأه فرقنسساه تعالى: {وقرآن

تنسسسسسسسسسسسسسسزيلً}. ونزلنسسسسسسسسسسسسسساه مكسسسسسسسسسسسسسسث علسسسسسسسسسسسسسسى
ًا تعالى قال ثم   القيامة, يوم معادهم في الكفار حال سوء عن مخبر

{السسذين الصسسفات وأقبسسح الحسسالِت أسسسوأ فسسي جهنسسم إلسسى وحشسسرهم
سسسبيلً}. وأضسسل مكانسسا شسسر أولئسسك جهنم إلى وجوههم على يحشرون

ً أن أنس عن الصحيح وفي يحشسسر اللسسه, كيسسف رسسسول قسسال: يسسا رجل
ه علسى أمشساه الذي «إن فقال ؟ القيامة يوم وجهه على الكافر رجلي

والحسسسن مجاهد قال القيامة» وهكذا يوم وجهه على يمشيه أن قادر
.المفسسسسسسسسسسسرين مسسسسسسسسسسن واحسسسسسسسسسسد وغيسسسسسسسسسسر وقتسسسسسسسسسسادة

ْد َق َل َو َنا **  ْي َت َتاَب ُقْموَسى آ ِك ْل َنا ا ْل َع ُقْه َوَج َع ُقْه َم ُقْروَن َأَخا ًا َها ِزيسسر َنسسا َو ْل ُقْق َف   *
َبآَ َه ْذ َلى ا ِم ِإ ْو َق ْل ِذيَن ا ّل ْا ا ُقْبو ّذ َنا َك ِت َيا ُقْهْم ِبآَ َنا َدّمْر ًا َفسس ْدِمير ْوَم َتسس َقسس َو ُقْنسسوٍح *  

ْا ّلّما ُقْبو ّذ ُقْسَل َك ُقْهْم الّر َنا ْق ْغَر ُقْهْم َأ َنا ْل َع ّنسساِس َوَج َيسسًة ِلل َنا آ ْد َتسس ْع َأ ِلِميَن َو ّظسسا ِلل
ًا َذاب ًا َع ِليم ًا َأ َعاد َو ْا *   َد ُقْمو َث َأْصَحاَب َو ًا الّرّس َو ُقْرون ُقْق ْيَن َو ِلَك َب ًا َذ ِثير * َك
ّ ُقْكل َنا َو ْب ُقْه َضَر َثاَل َل ّ الْم ُقْكل َنا َو ّبْر ًا َت ِبير ْت ْد َت َق َل َو ْوا *   َت َلى َأ ِة َع َي َقْر ْل ِتسسَي ا ّل ا

ِطَرْت َطَر ُقْأْم ِء َم ْو َلْم الّس َف ْا َأ ُقْنو ُقْكو َها َي َن ْو ْا َبْل َيَر ُقْنو َ َكا ُقْجسسوَن لِ ًا َيْر ُقْشسسور  ُقْن
ًا تعالى يقول   ًا رسوله كذب من متوعد وسلم عليه الله صلى محمد

مما عذابه وأليم عقابه من خالفه, ومحذرهم ومن قومه مشركي من
بعثسسه وأنسسه موسسسى بسسذكر لرسله, فبدأ المكذبين الماضية بالمم أحله

ًا, أي هسسارون أخسساه معسسه وجعسسل ًا وزيسسر ًا نبيسس ًا مسسؤازر ًا, ومؤيسسد وناصسسر
أمثالهسا} وللكسافرين عليهسم اللسه {فسدمر وجنسوده فرعسون فكسذبهما

ًا رسسسوله كذبوا حين نوح بقوم فعل وكذلك السسسلم, ومسسن عليسسه نوحسس
رسسسول بيسسن فسسرق لِ الرسسسل, إذ بجميسسع كسسذب فقسسد برسسسول كسسذب

كسسانوا فسسإنهم رسول كل إليهم بعث تعالى الله أن فرض ورسول, ولو
يبعسسث الرسل} ولم كذبوا لما نوح تعالى: {وقوم قال يكذبون, ولهذا

ًا خمسسسين إلِ سسسنة ألسسف فيهسسم لبسسث فقسسط, وقسسد نسسوح إلِ إليهسسم عامسس
قليسسل} إلِ معسسه آمن {وما نقمه وجل, ويحذرهم عز الله إلى يدعوهم

ًا الله أغرقهم ولهذا ًا, ولم منهم يبق ولم جميع آدم بنسسي من يترك أحد
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للنسساس {وجعلنسساهم فقسسط السسسفينة أصسسحاب سسسوى الرض وجه على

المسساء طغسسى لمسسا تعسسالى: {إنسسا قسسال بهسسا, كمسسا يعتبرون عبرة آية} أي
واعيسسة} أي أذن وتعيهسسا تسسذكرة لكسسم * لنجعلهسسا الجاريسسة في حملناكم

اللسسه نعمسسة لتذكروا البحار لجج في تركبون ما السفن من لكم وأبقينا
وصسسدق بسسه آمن من ذرية من الغرق, وجعلكم من إنجائأكم في عليكم

أمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسره.
ًا وقوله   على الكلم تقدم الرس} قد وأصحاب وثمود تعالى: {وعاد

العسسادة. عسسن أغنسسى بما العراف سورة, كسورة ما غير في قصتيهما
قريسسة أهسسل عباس: هسسم ابن عن جريج ابن الرس, فقال أصحاب وأما
بفلسسج, السسرس عكرمة: أصسسحاب جريج: قال ابن ثمود. وقال قرى من

أبسسي ابن اليمامة. وقال قرى من قتادة: فلج يس. وقال أصحاب وهم
أبسسو مخلد بن الضحاك حدثنا عاصم أبي بن عمرو بن أحمد حدثنا حاتم

قسسوله فسسي عبسساس ابسسن عن عكرمة حدثنا بشر بن شبيب حدثنا عاصم
بكيسسر, أبسسي عن الثوري بأذربيجان. وقال الرس} قال: بئر {وأصحاب

بهسسسا. دفنسسسوه نسسسبيهم, أي فيهسسسا رسسسسوا بئسسسر عكرمسسسة: السسسرس عسسسن
اللسسه رسسسول قال: قال كعب بن محمد عن إسحاق بن محمد وقال  

العبسسد القيامسسة يوم الجنة يدخل الناس أول «إن وسلم عليه الله صلى
ًا بعث تعالى الله أن السود, وذلك من به يؤمن فلم قرية أهل إلى نبي

النسسبي علسسى عسسدوا القريسسة أهسسل إن السسسود, ثسسم العبسسد ذلسسك إلِ أهلهسسا
ًا له فحفروا ضخم, قال: فكان بحجر عليه أطبقوا فيها, ثم فألقوه بئر

فيسسبيعه بحطبسسه يسسأتي ظهسسره, ثسسم علسسى فيحتطسسب يسسذهب العبسسد ذلسسك
ًا به ويشتري ًا, ثسسم طعام تلسسك فيرفسسع السسبئر تلسسك إلسسى بسه يسسأتي وشراب

وشسسرابه, ثسسم طعسسامه إليسسه عليها, فيسسدلي تعالى الله الصخرة, ويعينه
ذهسسب إنسسه يكون, ثم أن الله شاء ما ذلك كانت, قال: فكان كما يردها
ًا منهسسا, وفسسرغ حزمتسسه وحزم حطبه يصنع, فجمع كان كما يحتطب يوم
علسسى اللسسه فنسسام, فضسسرب سنة, فاضسسطجع وجد يحتملها أن أراد فلما
ًا, ثسم سسنين سسبع أذنسه ه نائأمس الَِخسر لشسقه فتحسول فتمطسى هسب إن

هسب إنسسه أخسسرى, ثسسم سسسنين سسسبع أذنسسه علسسى اللسه فضسسرب فاضطجع
إلسى نهسار, فجساء مسن سساعة نسام أنسه إلِ يحسسب ولِ حزمتسه واحتمل
ًا اشترى حزمته, ثم فباع القرية ًا طعام إنسسه يصنع, ثسسم كان كما وشراب
يجسسده, فلسم فيسسه, فالتمسسه كسانت السسذي موضسعها الحفيرة إلى ذهب
وصسسدقوه, قسسال: بسسه وآمنسسوا فاستخرجوه بداء فيه لقومه بدا قد وكان
نسسدري, لسسه: لِ فعل, فيقولسسون ما السود ذلك عن يسألهم نبيهم فكان
رسسسول ذلك» فقسسال بعد نومته من السود النبي, هب الله قبض حتى
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الجنسسة» يسسدخل مسسن لول السسسود ذلك «إن وسلم عليه الله صلى الله

إسسسحاق بن محمد عن سلمة عن حميد ابن عن جرير ابن رواه وهكذا
ًا, فيسسه ونكسسارة, ولعسسل غرابسسة مرسلً, وفيه كعب بن محمد عن إدراجسس

أنهسسم علسسى هسسؤلِء يحمسسل أن يجسسوز جريسسر: لِ ابسسن أعلسسم. وقسسال والله
أنسسه عنهسسم أخسسبر اللسسه القسسرآن, لن فسسي ذكسسروا السسذين الرس أصحاب

لهم حدث يكون أن إلِ اللهم بنبيهم فآَمنوا لهم بدا قد أهلكهم, وهؤلِء
أن جرير ابن أعلم. واختار آبائأهم, والله هلك بعد بالنبي آمنوا أحداث
سسسورة فسسي ذكسسروا السسذين الخدود أصحاب هم الرس بأصحاب المراد

أعلسسسسسسسسسسسسسسسسسم. للسسسسسسسسسسسسسسسسسه السسسسسسسسسسسسسسسسسبروج, فسسسسسسسسسسسسسسسسسا
ًا وقوله   ًا} أي ذلك بين تعالى: {وقرون ذكسسر من أضعاف وأمما كثير

لهسسم بينسسا المثسسال} أي لسسه ضسسربنا {وكل قسسال كثيرة, ولهسسذا أهلكناهم
عنهسسم العسسذار قتسسادة: وأزحنسسا قسسال الدلسسة, كمسسا لهسسم ووضحنا الحجج
ًا} أي تبرنا {وكل ًا, كقوله أهلكنا تتبير مسسن أهلكنسسا تعالى: {وكسسم إهلك

أنشأنا {ثم الناس, كقوله من المة هو نوح} والقرن بعد من القرون
ًا بعدهم من سسسنة. وقيسسل وعشرين بمائأة بعضهم آخرين} وحده قرون

أن ذلسسك, والظهسسر غيسسر أربعيسسن, وقيسسل بثمسسانين, وقيسسل بمائأة. وقيسسل
وخلفهسسم ذهبسسوا وإذا الواحسسد الزمسسن في المتعاصرون المة هم القرن

قرني, ثسسم القرون «خير الصحيحين في ثبت آخر, كما قرن فهم جيل
التي القرية على أتوا {ولقد يلونهم» الحديث الذين يلونهم, ثم الذين

ومعاملتهسسا سسسدوم لوط, وهي قوم قرية السوء} يعني مطر أمطرت
سسسجيل, كمسسا من التي الحجارة من وبالمطر بالقلب الله أهلكها التي
ًا عليهسسم تعالى: {وأمطرنا قال المنسسذرين} وقسسال مطسسر فسسساء مطسسر

تعالى: تعقلون} وقال أفل * وبالليل مصبحين عليهم لتمرون {وإنكم
{أفلسسم قال مبين} ولهذا لبإمام {وإنهما مقيم} وقال لبسبيل {وإنها
بسسسبب والنكال العذاب من بأهلها حل بما فيعتبروا يرونها} أي يكونوا

يرجسسون لِ كسسانوا {بسسل اللسسه أوامسسر وبمخسسالفتهم بالرسسسول تكسسذيبهم
ًا} يعنسسي يرجسسون لِ لنهسسم يعتسسبرون لِ الكفسسار مسسن بهسسا المسسارين نشور

ًا, أي ًا نشسسسسسسسسسسسسسور القيامسسسسسسسسسسسسسة. يسسسسسسسسسسسسسوم معسسسسسسسسسسسسساد

َذا ِإ َو ْوَك **  َأ َنَك ِإن َر ُقْذو ّتِخ ّ َي ًا ِإلِ ُقْزو َذا ُقْه َهـ ِذي َأ ّل َعَث ا ُقْه َب ّل ً ال ُقْسولِ ِإن َر   *
َد َنا َكا ّل ُقْيِض َنا َعْن َل ِت َه ِل َ آ ْولِ َنا َأن َل ْبَر َها َص ْي َل ْوَف َع ُقْموَن َوَس َل ْع ْوَن ِحيسسَن َي َيسسَر

َذاَب َع ْل ً َأَضّل َمْن ا ِبيل ْيَت َس َأ َأَر َذ َمِن *   ّتَخ ُقْه ا َه َلـسس ُقْه ِإ َوا َأنَت َهسس َفسس ُقْن َأ ُقْكسسو َت
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ِه ْي َل ً َع ِكيل َأْم َو ُقْب *   ُقْهسسْم َأّن َتْحَس َثَر ْك ُقْعوَن َأ ْو َيْسسسَم ُقْلسسوَن َأ ِق ْع ّ ُقْهسسْم ِإْن َي ِإلِ

ِم ْنَعسسسسسسسسسسسا ً َأَضسسسسسسسسسسسّل ُقْهسسسسسسسسسسسْم َبسسسسسسسسسسسْل َكال ِبيل  َسسسسسسسسسسسس
وسلم عليه الله صلى بالرسول المشركين استهزاء عن تعالى يخبر  

إلِ يتخسسذونك إن كفسسروا السسذين رآك تعسسالى: {وإذا قسسال كمسسا رأوه إذا
ًا} الَِيسسة, يعنسسونه إن رأوك {وإذا ههنسسا والنقسسص. وقسسال بسسالعيب هسسزو

ًا إلِ يتخذونك ً اللسسه بعسسث السسذي أهسسذا هزو سسسبيل علسسى ؟} أي رسسسولِ
من برسل استهزىء {ولقد قال الله, كما فقبحهم والِزدراء التنقيص

كسساد أنه آلهتنا} يعنون عن ليضلنا كاد تعالى: {إن قبلك} الَِية. وقوله
عليهسا. واسستمروا وتجلسدوا صسبروا أن لسولِ الصسنام عبادة عن يثنيهم

ًا تعالى الله قال ًا لهسم متوعد يسرون حيسن يعلمسون {وسسوف ومتهسدد
العسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسذاب} الَِيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة.

ًا لنبيه تعالى قال ثم   والضسسلل, الشقاوة عليه الله كتب من أن منبه
هسسواه} أي إلهسسه اتخسسذ مسسن {أرأيت وجل عز الله إلِ أحد يهديه لِ فإنه
ًا ورآه شسسيء مسسن استحسسسن مهما دينسسه كسسان نفسسسه هسسوى فسسي حسسسن

ًا فرآه عمله سوء له زين تعالى: {أفمن قال ومذهبه, كما فسسإن حسسسن
وكيلً} عليه تكون {أفأنت ههنا قال الَِية, ولهذا} يشاء من يضل الله
ًا, البيسسض الحجسسر يعبد الجاهلية في الرجل عباس: كان ابن قال زمانسس
تعسسالى: قسسال الول. ثسسم وتسسرك الثسساني عبسسد منه أحسن غيره رأى فإذا
ً أسوأ هم يعقلون} الَِية, أي أو يسمعون أكثرهم أن تحسب {أم حالِ
خلقسسوا لسسه, وهسسؤلِء خلقسست مسسا تعقسسل تلسسك السارحة, فإن النعام من

مسسع بسسه ويشسسركون غيسسره يعبسسدون له, وهم شريك لِ وحده الله لعبادة
إليهسسسسسسسم. الرسسسسسسسسل وإرسسسسسسسسال عليهسسسسسسسم الحجسسسسسسسة قيسسسسسسسام

َلْم َأ َلَى َتَر **  ّبَك ِإ ْيَف َر ّد َك ّظّل َم ْو ال َل َء َو ُقْه َشسسآَ َلسس َع ًا َلَج ِكن َنسسا ُقْثسسّم َسسسا ْل َع َج
ِه الّشْمَس ْي َل ً َع ِليل ُقْثّم َد ُقْه *   َنا َبْض َنا َق ْي َل ًا ِإ ْبض ًا َق َو َيِسير ُقْه َو ِذي *   ّل َعَل ا َج

ُقْم ُقْكسسسس ْيسسسسَل َل ّل ًا ال َباسسسسس ْوَم ِل ّنسسسس ًا َوال َبات َعسسسسَل ُقْسسسسس َهسسسساَر َوَج ّن ًا ال ُقْشسسسسور  ُقْن
وجسسوده علسسى الدالسسة الدلة بيان في وتعالى سبحانه شرع ههنا من  

تعسسالى: والمتضسسادة, فقسسال المختلفة الشياء خلق على التامة وقدرته
وأبسو عمسر وابسن عبساس ابن ؟} قال الظل مد كيف ربك إلى تر {ألم

والنخعسسي جسسبير بسسن وسسسعيد ومجاهسسد ومسسسروق مالسسك وأبسسو العاليسسة
الفجسسر طلوع بين ما وغيرهم: هو والسدي وقتادة والحسن والضحاك

ًا} أي لجعله شاء {ولو الشمس طلوع إلى ًا ساكن يسسزول, كمسسا لِ دائأم
ًا} الَِيسسات. الليسسل عليكم الله جعل إن أرأيتم تعالى: {قل قال سسسرمد
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الشسمس أن لسسولِ دليلً} أي عليسسه الشسسمس جعلنسا تعالى: {ثم وقوله
قتسادة بضسده, وقسال إلِ يعسرف لِ الضسد عسرف, فسإن لمسا عليسه تطلع

ً كلسسسسسه. عليسسسسسه تسسسسسأتي حسسسسستى وتتبعسسسسسه تتلسسسسسوه والسسسسسسدي: دليل
ًا إلينسسا قبضسسناه تعالى: {ثم وقوله   ًا} أي قبضسس الظسسل. وقيسسل يسسسير

ًا} أي الشمس ًا. وقسسال ابن سهلً, قال {يسير مجاهسسد: عباس: سريع
ًا. وقال ًا خفي ًا السدي: قبض تحت إلِ ظل الرض في يبقى لِ حتى خفي

بسسن أيوب فوقه. وقال ما الشمس أظلت شجرة, وقد تحت أو سقف
ًا الَِية في موسى ً {قبض ًا} قليل جعسسل السسذي {وهو قليل. وقوله يسير

ًا} أي الليل لكم تعالى: {والليل قال ويغشاه, كما الوجود يلبس لباس
ًا} أي يغشى} {والنوم إذا ًا سبات البسسدان, فسسإن لراحسسة للحركسسة قاطع

فسسي بالنهسسار الِنتشسسار فسسي الحركسسة كسسثرة مسسن تكل والجوارح العضاء
فاسسستراحت, الحركسسات وسسسكن, سسسكنت الليسسل جسساء المعسساش, فسسإذا

ًا والسسروح البسسدن راحسسة فيسسه السسذي النسسوم فحصسسل النهسسار {وجعسسل معسس
ًا} أي وأسسسبابهم, كمسسا ومكاسسسبهم لمعايشهم فيه الناس ينتشر نشور

فيسسه لتسسسكنوا والنهسسار الليسسل لكسسم جعسسل رحمتسسه تعسسالى: {ومسسن قسسال
فضسسسسسسسسسسسسسسسله}الَِيسسسسسسسسسسسسسسسة.) مسسسسسسسسسسسسسسسن ولتبتغسسسسسسسسسسسسسسسوا

َو ُقْه َو َي **  ِذ ّل َياَح َأْرَسَل ا ْيَن ُقْبْشَرى الّر ْي َب َد ِه َي ِت َنا َرْحَم ْل َأنَز الّسَمآَِء ِمَن َو
ًء ًا َمآَ ُقْهور ِيسَي َط ُقْنْح ّل ِه *   ًة ِب َد ْل ًا َب ْيت ِه ّم َي ِق ُقْنْس َنآَ ِمّما َو ْق َل ًا َخ َعامسس ْن َناِسسسّي َأ َأ َو

ًا ِثير ْد َك َق َل َو ُقْه *   َنا ْف ُقْهسسْم َصّر َن ْي ْا َب ُقْرو ّك ّذ َيسس َبَى ِل أ
َ ُقْر َفسس َثسس ْك ّنسساِس َأ ّ ال ًا ِإلِ ُقْفسسور  ُقْك

ًا وهذا     ه العظيسم, وهسو وسلطانه التامة قدرته من أيض تعسالى أن
في أنواع بعدها, والرياح السحاب بمجيء مبشرات, أي الرياح يرسل
يحملسسه, مسسا السحاب, ومنها يثير ما التسخير, فمنها من كثيرة صفات
ًا, ومنهسسا السحاب يدي بين يكون ما يسوقه, ومنها ما ومنها مسسا مبشر
ليمطسسر, ولهسسذا السسسحاب يلقسسح مسسا الرض, ومنها يقم ذلك قبل يكون
ًا} أي مسساء السسسماء مسسن تعسسالى: {وأنزلنسسا قال بهسسا يتطهسسر آلسسة طهسسور

ذلسسك. فسسي يقسسال ما أصح مجراهما, فهذا جرى وما والوقود كالسحور
والتعسدي, للمبالغسة مبنسي إنه فاعل, أو بمعنى فعول إنه قال من وأما

موضسسع هسسذا والحكم, ليسسس اللغة حيث من إشكالِت منهما كل فعلى
أعلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم. بسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسطها, واللسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه

حدثنا غياث بن حفص بن عمر حدثنا أبي حاتم: حدثنا أبي ابن وقال  
قسسال: البنسساني ثسسابت عن الطويل حميد إلى الرازي جعفر أبي عن أبي

قسسذرة, فصسسلى البصسسرة مطير, وطسسرق يوم في العالية أبي مع دخلت
ًا} قسسال: طهسسره ماء السماء من {وأنزلنا له, فقال فقلت مسساء طهسسور
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ًا السماء, وقال عسسن وهيسسب سسسلمة, حسسدثنا أبسسو أبي, حدثنا حدثنا: أيض

ًا اللسسه قال: أنزلسسه الَِية هذه في المسيب بن سعيد عن داود لِ طهسسور
مسسن أنتوضسأ اللسه رسسسول قال: قيل: يا سعيد أبي شيء. وعن ينجسه

«إن فقسسال ؟ الكلب ولحسوم النتسن فيهسا يلقسى بئسر بضاعة, وهسسي بئر
وأبسسو وصسسححه وأحمسسد الشسسافعي شسسيء» رواه ينجسه لِ طهور الماء
والنسسسسسسسسسسسسسسسسسائأي. وحسسسسسسسسسسسسسسسسسنه والترمسسسسسسسسسسسسسسسسذي داود

حسسدثنا الشسسعث أبسسو أبي, حدثنا بإسناده: حدثنا حاتم أبي ابن وروى  
عنسسد قال: كان يزيد بن خالد عن سيار عن يحدث أبي معتمر, سمعت

مسسن يزيسسد: منسسه بسسن خالسسد الماء, فقسسال فذكروا مروان بن الملك عبد
مسسا والبرق, فأمسسا الرعد به فيغذ البحر من الغيم يسقيه السماء, ومنه

السسسماء. مسسن كان فمما النبات نبات, فأما له يكون فل البحر من كان
بهسسا أنبسست إلِ قطسسرة السماء من الله أنزل قال: ما عكرمة عن وروي

وفسسي بسسر السسبر غيره: فسسي لؤلؤة. وقال البحر في أو عشبة الرض في
در. البحسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسر

ًا ميتا} أي بلدة به تعالى: {لنحيي وقوله   انتظارهسسا طسسال قسسد أرضسس
عاشسست الحيسساء جاءهسسا فلما شيء ولِ فيها نبات لِ هامدة للغيث, فهي

أنزلنسسا تعسسالى: {فسسإذا قال واللوان, كما الزاهير أنواع رباها واكتست
ًا خلقنا مما وربت} الَِية, {ونسقيه اهتزت الماء عليها وأناسسّي أنعامس

ًا} أي إليسسه محتسساجين أنعسسام, وأناسسسّي من الحيوان منه وليشرب كثير
الذي تعالى: {وهو قال وثمارهم, كما وزروعهم لشربهم الحاجة غاية
آثسسار إلسسى تعالى: {فانظر قنطوا} الَِية, وقال ما بعد من الغيث ينزل

موتهسسسسسا} الَِيسسسسسة. بعسسسسسد الرض يحيسسسسسي كيسسسسسف اللسسسسسه رحمسسسسسة
الرض هذه أمطرنا ليذكروا} أي بينهم صرفناه تعالى: {ولقد وقوله  

إلسسى ويتجاوزهسسا ويتعسسداها الرض على يمر السحاب هذه, وسقنا دون
ًا, والسستي ويجعلهسسا ويكفيها الخرى, فيمطرها الرض لسسم وراءهسسا غسسدق

والحكمسة البالغسة الحجسة ذلسك فسي مسساء, ولسه مسسن قطسسرة فيهسسا ينزل
عسسام عنهسسم: ليسسس اللسسه رضي مسعود وابن عباس ابن القاطعة. قال

ًا بأكثر الَِيسسة هذه قرأ يشاء, ثم كيف يصرفه الله عام, ولكن من مطر
ًا} أي إلِ الناس أكثر فأبى ليذكروا بينهم صرفناه {ولقد ليذكروا كفور
والعظسسام المسسوات إحيسساء علسسى قسسادر أنسسه الميتسسة الرض اللسسه بإحيسساء

أصابه, فيقلسسع بذنب ذلك أصابه إنما المطر منع من ليذكر الرفات, أو
فيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه. هسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسو عمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا

الجنائأز, موضع في السلم عليه جبريل غقبة: كان مولى عمر وقال  
أعلسم أن أحسسب إنسي جبريسل «يسسا وسلم عليه الله صلى النبي له فقال
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السسسحاب ملسسك هسسذا الله نبي جبريل: يا له السحاب» قال: فقال أمر

وكسسذا وكسسذا, كسسذا كسسذا بلد مختمسسة, اسسسق صسسكاك فسله, فقال: تأتينا
تعسسالى: {فسسأبى مرسل. وقوله حديث وهو حاتم أبي ابن قطرة. رواه

ًا} قال إلِ الناس أكثر بنسسوء مطرنسسا يقولون الذين عكرمة: يعني كفور
فسسي المخسسرج الحسسديث في صح كما عكرمة قاله الذي وكذا, وهذا كذا

لصسسحابه قال أنه وسلم عليه الله صلى الله رسول عن مسلم صحيح
ًا ؟» ربكسسم قسسال مسساذا «أتسسدرون الليل من أصابتهم سماء أثر على يوم

بسسي مسسؤمن عبسسادي مسسن أصسسبح «قسسال أعلم. قسسال ورسوله قالوا: الله
بسسي, مسسؤمن فسسذاك ورحمتسسه اللسسه بفضل قال: مطرنا من وكافر, فأما

بسسي, كافر وكذا, فذاك كذا بنوء قال: مطرنا من بالكواكب, وأما كافر
بسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسالكواكب». مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسؤمن

ْو َل َو َنا **  ْئ َنا ِش ْث َع َب ٍة ُقْكّل ِفي َل َي ًا َقْر ِذير َ ّن َفل ِطِع *   ِريَن ُقْت ِف َكا ْل ُقْهْم ا ْد ِهسس َوَجا
ِه ًا ِب َهاد ًا ِج َو َكبير ُقْه َو ِذي *   ّل ْيسسِن َمَرَج ا َبْحَر ْل َذا ا ْذٌب َهـسس َذا ُقْفسسَراٌت َعسس َهـسس َو

ْلٌح َعَل ُقْأَجاٌج ِم ُقْهَما َوَج َن ْي ًا َب ًا َبْرَزخ ًا َوِحْجر ُقْجور َو ّمْح ُقْه َو ِذي *   ّل َق ا َل ِمسسَن َخ
ِء ْلَمسسسسآَ ًا ا ُقْه َبَشسسسسر َلسسسس َع ًا َفَج ًا َنَسسسسسب ْهر َكسسسساَن َوِصسسسس ّبسسسسَك َو ًا َر ِدير  َقسسسس

ًا} يدعوهم قرية كل في لبعثنا شئنا تعالى: {ولو يقول   الله إلى نذير
الرض, أهسسل جميسسع إلسسى بالبعثسسة محمسسد يسسا خصصناك وجل, ولكنا عز

من به يكفر بلغ} {ومن ومن به {لنذركم القرآن تبلغهم أن وأمرناك
أيهسسا يسسا حولها} {قسسل ومن القرى أم موعده} {لتنذر فالنار الحزاب

ًا}. وفسسي إليكم الله رسول إني الناس إلسسى «بعثسست الصسسحيحين جميع
ان والسسود», وفيهمسا الحمسر خاصسة, قسومه إلسى يبعسث النسبي «وك
الكسسافرين تطسسع تعسسالى: {فل قسسال عامسسة» ولهسسذا النسساس إلسسى وبعثت

ًا ابن القرآن, قاله به} يعني وجاهدهم ًا} كما عباس, {جهاد قال كبير
والمنسسسافقين} الَِيسسسة. الكفسسسار جاهسسسد النسسسبي أيهسسسا تعسسسالى: {يسسسا

ملسسح وهذا فرات عذب هذا البحرين مرج الذي تعالى: {وهو وقوله  
والعيسون كالنهسار والملسح, فسالحلو المساءين: الحلسو خلسق أجساج} أي

جريسسج, ابسسن الزلِل, قسساله الفرات العذب الحلو البحر هو والَِبار, وهذا
الوجسسود فسسي ليسسس فيه, فسسإنه شك لِ المعنى جرير, وهذا ابن واختاره

بسسالواقع أخسسبر إنما وتعالى سبحانه فرات, والله عذب وهو ساكن بحر
السارح هذا هو العذب ليشكروه, فالبحر عليهم نعمه على العباد لينبه
ًا إليسسه لِحتياجهم خلقه بين تعالى الله الناس, فرقه بين ًا أنهسسار وعيونسس

وأرضسسيهم. لنفسسسهم وكفسسايتهم حسساجتهم أرض, بحسسسب كسسل فسسي
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يستسسساغ, لِ زعساق مسسر مالسسح أجساج} أي ملح تعالى: {وهذا وقوله  

ومسسا المحيط والمغارب: البحر المشارق في المعروفة كالبحار وذلك
البصرة, وبحر اليمن, وبحر القلزم, وبحر الزقاق, وبحر من به يتصل

شسساكلها الخسسزر, ومسسا الروم, وبحسسر والهند, وبحر الصين فارس, وبحر
وتضسسطرب تمسسوج تجري, ولكن لِ التي الساكنة البحار من شابهها وما

وجسسزر, ففسسي مد فيه ما الرياح, ومنها وشدة الشتاء زمن في وتلتطم
النقصسسان فسسي الشهر شرع وفيض, فإذا مد منها يحصل شهر كل أول

الشسسهر مسسن الهلل اسسستهل الولى, فسسإذا غايتها إلى ترجع حتى جزرت
فسسي تشسسرع عشسسرة, ثسسم الرابعسسة الليلسسة إلسسى المسسد في شرعت الَِخر

العسسادة سسس التامسسة القدرة ذو وهو س وتعالى سبحانه الله النقص, فأجرى
مالحسسة وتعسسالى سسسبحانه اللسسه الساكنة, خلقها البحار هذه بذلك, فكل

تجسسوى بسسذلك, ولئل الوجسسود الهسسواء, فيفسسسد نتسسن بسسسببها يحصسسل لئل
ًا, كسسان ماؤهسسا كسسان الحيسسوان, ولمسسا مسسن فيهسسا يموت بما الرض مالحسس
ًا هواؤها عليسسه اللسسه صسسلى الله رسول قال طيبة, ولهذا وميتتها صحيح
مسساؤه, الطهور {هو فقال ؟ به البحر: أنتوضأ ماء عن سئل وقد وسلم
بإسناد السنن وأهل وأحمد والشافعي مالك الئأمة ميتته} رواه الحل

جيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسد.
ًا بينهما تعالى: {وجعل وقوله   ًا} أي برزخ والمالح العذب بين وحجر

ًا} أي ًا {برزخ ًا مسسن اليبس وهو حاجز ًا} أي الرض, {وحجسسر محجسسور
ًا البحريسسن تعسسالى: {مسسرج الَِخر, كقوله إلى أحدهما يصل أن من مانع

تعسسالى: تكذبان} وقسسوله ربكما آلِء فبأي يبغيان لِ برزخ بينهما يلتقيان
ًا الرض جعسسل {أمن ًا خللهسسا وجعسسل قسسرار رواسسسي لهسسا وجعسسل أنهسسار
ًا البحرين بين وجعل يعلمسسون} لِ أكسسثرهم بسسل ؟ اللسسه مسسع أإلسسه حسساجز
ًا} الَِيسة, أي المساء مسن خلسسق السسذي تعسسالى: {وهسسو وقوله خلسسق بشسسر

ًا الخلقسسة كامسسل وجعلسسه وعدله فسواه ضعيفة نطفة من النسان ذكسسر
ًا يشاء, {فجعله وأنثى, كما ًا} فهسسو نسب ولسسد أمسسره ابتسسداء فسسي وصهر
ًا, ثم فيصير يتزوج نسيب, ثم وقرابسسات, وأختسسان أصهار له يصير صهر

ًا}. ربسسك تعسسالى: {وكسسان قسسال مهيسسن, ولهسسذا مسساء من ذلك وكل قسسدير

ُقْدوَن ُقْب ْع َي َو ِه ُقْدوِن ِمن **  ّل َ َما ال ُقْهْم لِ ُقْع َف َ َين ُقْهْم َولِ ُقْضّر َكاَن َي ُقْر َو ِف َكا ْل َلسسَى ا َع
ِه ّب ًا َر ِهير َوَمآَ َظ َناَك *   ْل ّ َأْرَس ًا ِإلِ َبّشر ًا ُقْم ِذير َن ُقْقْل َو ُقْكْم َمآَ *   ُقْل َأ ِه َأْس ْيسس َل َع
ٍر ِمْن ّ َأْج َء َمن ِإلِ َذ َأن َشآَ ّتِخ َلسسَى َي ِه ِإ ّبسس ً َر ِبيل ّكسسْل َسسس َو َت َو َلسسى *   ْلَحسسّي َع ا

ِذي ّل َ ا ُقْت لِ ُقْمو ّبْح َي ِه َوَس ِد َفَى ِبَحْم َك ِه َو ُقْنوِب ِب ُقْذ ِه ِبسس ِد َبسسا ًا ِع ِبيسسر ِذي َخ ّلسس *  ا
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َق َل َواِت َخ ُقْهَما َوَما َوالْرَض الّسَما َن ْي ِة ِفسسي َب ّت ٍم ِسسس ّيسسا َى ُقْثسسّم َأ َو َت َلسسى اْسسس َع

َعْرِش ْل ُقْن ا َأْل الّرْحَمـ ِه َفاْس ًا ِب ِبير َذا َخ ِإ َو ُقْم ِقيَل *   ُقْه ْا َل ُقْدو ُقْج ـسسِن اْس ِللّرْحَم
ْا ُقْلو ُقْن َوَمسسسا َقسسسا ُقْد الّرْحَمـسسس ُقْج َنْسسسس َنسسسا ِلَمسسسا َأ ُقْر ُقْم ْأ ُقْهسسسْم َت َد ًا َوَزا ُقْفسسسور  ُقْن

الصسسنام من الله غير عبادتهم في المشركين جهل عن تعالى يخبر  
ًا له تملك لِ التي ًا, بل ولِ ضسسر حجسسة ذلسسك, ولِ إلسسى قسسادهم دليسسل نفعسس

يوالسسونهم والهسسواء, فهسسم والتشسسهي الَِراء بمجسسرد بسسل إليسسه أدتهسسم
فيهم, ولهسسذا والمؤمنين ورسوله الله سبيلهم, ويعادون في ويقاتلون

ًا} أي ربسسه علسسى الكسسافر وكسسان: {تعالى قال ًا ظهيسسر سسسبيل فسسي عونسس
تعسسالى: قسسال الغالبون, كمسسا هم الله وحزب الله حزب على الشيطان
نصسسرهم يسسستطيعون لِ ينصسسرون لعلهسسم آلهسسة الله دون من {واتخذوا

لِ اللسسه دون مسسن اتخسسذوها السستي آلهتهسسم محضرون} أي جند لهم وهم
ًا, وهؤلِء لهم تملك عنهم, يقاتلون محضرون جند للصنام الجهلة نصر

وللمؤمنين ولرسوله لله والنصرة العاقبة حوزتهم, ولكن عن ويذبون
والَِخسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسرة. السسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسدنيا فسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسي

ًا} قال: يظاهر ربه على الكافر {وكان مجاهد قال   الشيطان ظهير
علسسى الكسسافر جسسبير: {وكسسان بن سعيد ويعينه. وقال الله معصية على
ًا ربه ًا} يقول: عون وقسسال والشسسرك بالعداوة ربه على للشيطان ظهير
ًا, ثسسم ربه على الكافر {وكان أسلم بن زيد ًا} قسسال: مواليسس قسسال ظهير

ًا إلِ أرسسسلناك {ومسسا عليسسه وسلمه الله صلوات لرسوله تعالى مبشسسر
ًا} أي ًا ونذير ًا للمؤمنين بشير ًا ونذير لمسسن بالجنسسة للكسسافرين, مبشسسر

ًا الله أطاع مسسا {قسسل اللسسه أمر خالف لمن شديد عذاب يدي بين ونذير
أجسسرة مسسن النسسذار وهسسذا البلغ هسسذا علسسى أجسسر} أي من عليه أسألكم
{لمسن تعسالى اللسه وجسه ابتغساء ذلسك أفعل أموالكم, وإنما من أطلبها

ه إلسى يتخسذ أن شساء مسن يستقيم} {إلِ أن منكم شاء سسبيلً} أي رب
ًا ًا طريقسسسس ًا ومسسسسسلك بسسسسه. جئسسسست بمسسسسا فيهسسسسا يقتسسسسدي ومنهجسسسس

أمسسورك في يموت} أي لِ الذي الحي على تعالى: {وتوكل قال ثم  
ً كن كلها ًا, السسذي يموت لِ الذي الحي الله على متوكل {الول هسسو أبسسد

البسساقي عليسسم} السسدائأم شسسيء بكسسل وهسسو والبسساطن والظسساهر والَِخسسر
ذخسسرك اجعلسسه ومليكسسه شيء كل ورب القيوم الحي البدي السرمدي

وناصسسرك كافيسسك إليسسه, فسسإنه ويفسسزع عليسسه يتوكل الذي وملجأك, وهو
أنسسزل مسسا بلسسغ الرسسسول أيهسسا تعالى: {يسسا قال ومظفرك, كما ومؤيدك

مسسن يعصسسمك واللسسه رسسسالته بلغسست فمسسا تفعسسل لسسم وإن ربك من إليك
النسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساس}.
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بسسن محمسسد بن الله عبد زرعة, حدثنا أبو حاتم: حدثنا أبي ابن وروى  

عبسسد اللسسه, عسسن عبيسسد ابن يعني معقل على قال: قرأت نفيل بن علي
النسسبي سسسلمان قسسال: لقسسي حوشسسب بسسن شهر عن حسين أبي بن الله

«لِ لسسه, فقسسال فسسسجد المدينسسة فجاج بعض في وسلم عليه الله صلى
مرسسسل يمسسوت} وهسسذا لِ السسذي للحسسي سسسلمان, واسسسجد يا لي تسجد

وتسسسبيحه, حمده بين اقرن بحمده} أي تعالى: {وسبح حسن. وقوله
اللهسسم «سسسبحانك يقسسول وسسسلم عليه الله صلى الله رسول كان ولهذا

تعسسالى: {رب قسسال والتوكل, كما العبادة له أخلص وبحمدك» أي ربنا
تعالى: {فاعبسسده وكيلً} وقال فاتخذه هو إلِ إله لِ والمغرب المشرق

توكلنسسا}. وعليسسه بسسه آمنا الرحمن هو تعالى: {قل عليه} وقال وتوكل
ًا} أي عباده بذنوب به تعالى: {وكفى وقوله   الذي التام بعلمه خبير
تعسسالى: {السسذي ذرة. وقوله مثقال عنه يعزب ولِ خافية عليه يخفى لِ

يمسوت, وهسو لِ السذي الحسي هسو والرض} الَِيسة, أي السسموات خلق
في السبع السموات بقدرته خلق ومليكه, الذي وربه شيء كل خالق

سسستة {في وكثافتها سفولها في السبع واتساعها, والرضين ارتفاعها
خير الحق, وهو المر, ويقضي يدبر العرش} أي على استوى ثم أيام

الفاصسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسلين.
ًا} أي بسسه فاسسسأل الرحمسسن العسسرش علسسى استوى {ثم وقوله   خسسبير

لِ أنسسه علم به, وقد واقتد به, فاتبعه عالم به خبير هو من عنه استعلم
اللسسه صسسلوات محمسسد ورسسسوله عبسسده مسسن بسسه أخبر ولِ بالله أعلم أحد

لِ والَِخسسرة, السسذي الدنيا في الطلق على آدم ولد عليه, سيد وسلمه
الحسق, ومسا فهسو قساله يسوحى, فمسا وحي إلِ هو الهوى, إن عن ينطق
فسسي النسساس تنسسازع إذا السسذي المحكم المام الصدق, وهو فهو به أخبر

الحق, ومسسا فهو وأفعاله أقواله وافق إليه, فما نزاعهم رد وجب شيء
ًا وفاعله قائأله على مردود فهو خالفها تعسسالى: اللسسه كان, قال من كائأن
مسسن فيسسه اختلفتم تعالى: {وما شيء} الَِية, وقال في تنازعتم {فإن
ال إلسى فحكمسه شيء ة تعسالى: {وتمست اللسه} وق ًا ربسك كلم صسدق

ًا وعدلًِ} أي ً الخبار في صدق قسسال والنواهي, ولهذا الوامر في وعدلِ
ًا}. بسسسسسسسسسسسسسسه تعسسسسسسسسسسسسسسالى: {فاسسسسسسسسسسسسسسسأل خسسسسسسسسسسسسسسبير

ًا} قال: ما به {فاسأل قوله مجاهد: في قال   شيء من أخبرتك خبير
قسسوله فسسي عطية بن شمر جريج. وقال ابن قال وكذا أخبرتك كما فهو

ًا} هذا به {فاسأل ًا تعسسالى قسسال به. ثم خبير القرآن خبير علسسى منكسسر
قيسسل {وإذا والنسسداد الصنام من الله لغير يسجدون الذين المشركين

الرحمسسن, نعسسرف لِ الرحمسسن} أي ومسسا قسسالوا للرحمسسن اسسسجدوا لهسسم
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يسوم ذلسك أنكسسروا الرحمن, كمسا باسمه الله يسمى أن ينكرون وكانوا

بسسسم «اكتسسب للكسساتب وسلم عليه الله صلى النبي قال حين الحديبية
الرحيسسم, ولكسسن ولِ الرحمسسن نعسسرف الرحيم» فقسسالوا: لِ الرحمن الله

تعسسالى: {قسسل اللسسه أنسسزل اللهم, ولهسسذا تكتب: باسمك كنت كما اكتب
ًا الرحمن ادعوا أو الله ادعوا ّي الحسسسنى} أي السسسماء فلسسه تدعوا ما أ

اسسسجدوا لهسسم قيسسل {وإذا الَِيسسة هسسذه فسسي وقسسال الرحمن وهو الله هو
لمسسا {أنسسسجد بسسه نقسسر ولِ نعرفسسه لِ الرحمسسن} أي ومسسا قالوا للرحمن

ًا} فأمسسا {وزادهسسم قولسسك لمجسسرد تأمرنا} أي فسسإنهم المؤمنسسون نفسسور
باللهيسسة, ويسسسجدون الرحيم, ويفردونه الرحمن هو الذي الله يعبدون
فسسي السستي السسسجدة هسسذه أن علسسى اللسسه رحمهم العلماء اتفق له, وقد
في مقرر هو ومستمعها, كما لقارئأها عندها السجود مشروع الفرقان

أعلسسسسسسسسسم. وتعسسسسسسسسسالى سسسسسسسسسسبحانه موضسسسسسسسسسعه, واللسسسسسسسسسه

َباَرَك َت ِذي **  ّل َعَل ا ِء ِفي َج ًا الّسَمآَ ُقْروجسس َعسسَل ُقْب َهسسا َوَج ًا ِفي ًا ِسسسَراج َقَمسسر َو
ًا ِنير َو ّم ُقْه َو ِذي *   ّل َعَل ا ْيَل َج ّل َهاَر ال ّن َفًة َوال ْل َد ّلَمْن ِخ ّكَر َأن َأَرا ّذ ْو َيسس َد َأ َأَرا

ًا ُقْكور  ُقْشسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
ًا تعسسالى يقسسول   ًا نفسسسه ممجسسد فسسي خلسسق مسسا جميسسل علسسى ومعظمسس

مجاهسسد قسسول فسسي العظسسام الكسسواكب السسبروج, وهسسي مسسن السسسماوات
فسسي قصسسور وقتادة. وقيل: هسسي والحسن صالح وأبي جبير بن وسعيد
كعسسب بسسن ومحمسد عبساس وابسسن علي عن هذا للحرس, يروى السماء

أبسسي عسسن روايسسة العمش, وهو مهران بن وسليمان النخعي وإبراهيم
ًا, والقول صالح العظسسام الكواكب يكون أن إلِ أظهر. اللهم الول أيض

زينسسا تعسسالى: {ولقسسد قسسال القسسولِن, كمسسا للحرس, فيجتمع قصور هي
جعسسل السسذي تعالى: {تبسسارك قال بمصابيح} الَِية, ولهذا الدنيا السماء

ًا السماء في ًا} وهي فيها وجعل بروج السستي المنيسسرة الشسسمس سراج
ًا تعالى: {وجعلنسسا قال الوجود, كما في كالسراج هي ًا} سسسراج وهاجسس

ًا ًا} أي {وقمر ًا منير ًا مشرق الشسسمس, نسسور غيسسر مسسن آخسسر بنور مضيئ
ًا} وقسسال والقمر ضياء الشمس جعل الذي تعالى: {وهو قال كما نسسور

ًا الله خلق كيف تروا {ألم لقومه قال السلم, أنه عليه نوح عن مخبر
ًا سموات سبع ًا فيهن القمر وجعل طباق ًا} الشمس وجعل نور سراج

كسل يخلسف خلفسة} أي والنهسار الليل جعل الذي تعالى: {وهو قال ثم
هسسذا, وإذا جسساء هسسذا ذهسسب يفتران, إذا لِ صاحبه, يتعاقبان منهما واحد
والقمسر الشسمس لكسم تعسالى: {وسسخر قال ذاك, كما ذهب هذا جاء
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ًا} الَِيسسة, وقسسال يطلبه والنهار الليل {يغشي دائأبين} الَِية, وقال حثيث

القمسسسسسسر} الَِيسسسسسسة. تسسسسسسدرك أن لهسسسسسسا ينبغسسسسسسي الشسسسسسسمس {لِ
ًا} أي أراد أو يسسذكر أن أراد تعسسالى: {لمسسن وقسسوله   جعلهمسسا شسسكور

ًا يتعاقبان الليسسل فسسي عمسسل فاته وجل, فمن عز له عباده لعبادة توقيت
الليسسل, فسسي اسسستدركه النهسسار في عمل فاته النهار, ومن في استدركه

بالليسسل يسسده يبسسسط وجسسل عسسز الله «إن الصحيح الحديث في جاء وقد
الليل». وقال مسيء ليتوب بالنهار يده النهار, ويبسط مسيء ليتوب

الخطاب بن عمر أن الحسن عن حمزه أبو الطيالسي: حدثنا داود أبو
ًا اليسسوم له: صنعت الضحى, فقيل صلة أطال تصسسنعه, تكسسن لسسم شسسيئ

قسسال أتمسسه, أو أن شسسيء, فسسأحببت وردي مسسن علسسي بقسسي فقسسال: إنسسه
أراد لمسسن خلفسسة والنهسسار الليل جعل الذي {وهو الَِية هذه أقضيه, وتل

ًا}. وقال أراد أو يذكر أن عبسساس ابسسن عسسن طلحسسة أبي بن علي شكور
بالنهسسار, أو أدركسسه يعملسسه أن الليل من شيء فاته من الَِية: يقول في
والحسسسن, جسسبير بن وسعيد عكرمة قال بالليل, وكذا أدركه النهار من

وهسسذا بسسسواده هسسذا مختلفيسسن, أي وقتسسادة: خلفسسة, أي مجاهسسد وقسسال
بضسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسيائأه.

ُقْد َبسا َوِع ِذيَن الّرْحَمـسِن **  ّلس ُقْشسوَن ا َلسَى َيْم ًا الْرِض َع ْونس َذا َه ِإ ُقْم َو ُقْه َب َط َخسا
ُقْلوَن ِه ْا الَجسسا ُقْلو ًا َقسسا ِذيَن َسسسلَم ّلسس َوا ُقْتسسوَن *   ِبي ِهسسْم ِي ّب ًا ِلَر ًا ُقْسسسّجد َيامسس ِق * َو

ِذيَن ّل ُقْلوَن َوا ُقْقو َنا َي ّب ِرْف َر ّنا اْص َذاَب َع ّنَم َع َه َها ِإّن َج َب َذا ًا َكسساَن َعسس * َغَرامسس
َها ّن َءْت ِإ ًا َسآَ َقّر َت ًا ُقْمْس َقامسس ُقْم ِذيَن َو ّلسس َوا َذآ *   ْا ِإ ُقْقسسو َف ْا َلسسْم َأن ُقْفو ِر َلسسْم ُقْيْسسس َو

ْا ُقْرو ُقْتسسسسسسسسسسس ْق َكسسسسسسسسسسساَن َي ْيسسسسسسسسسسسَن َو ِلسسسسسسسسسسسَك َب ًا َذ  َقَوامسسسسسسسسسسس
ًا} الرض على يمشون {الذين المؤمنين الله عباد صفات هذه   هون

تعسسالى: {ولِ اسسستكبار, كقسسوله ولِ جبريسسة غيسسر مسسن ووقار بسكينة أي
ًا} الَِية, فأمسسا الرض في تمش غيسسر مسسن يمشسسون فسسإنهم هسسؤلِء مرح

يمشسسون أنهسسم المسسراد بطسسر, وليسسس ولِ أشسسر مسسرح, ولِ ولِ اسسستكبار
ًا كالمرضى وسسسلم عليه الله صلى آدم ولد سيد كان فقد, ورياء تصنع

كسسره لسه, وقسسد تطسسوى الرض صبب, وكأنما من ينحط كأنما مشى إذا
رأى أنسسه عمسسر عسسن روي وتصسسنع, حسستى بتضعف المشي السلف بعض
ًا ًا, فقال: مسسا يمشي شاب أميسسر يسسا قسسال: لِ ؟ مريسسض أأنسست بالسسك رويد

بسسالهون المسسراد بقوة, وإنمسسا يمشي أن وأمره بالدرة المؤمنين, فعله
«إذا وسسسلم عليه الله صلى الله رسول قال والوقار, كما السكينة هنا
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فمسسا السسسكينة وعليكسسم تسسسعون, وأتوهسسا وأنتم تأتوها فل الصلة أتيتم

فسسسسسسسأتموا». فسسسسسسساتكم فصسسسسسسسلوا, ومسسسسسسسا منهسسسسسسسا أدركتسسسسسسسم
عسسن المختسسار بسسن يحيسسى عسسن معمر عن المبارك بن الله عبد وقال  

المسؤمنين الرحمن} الَِية, قال: إن {وعباد قوله في البصري الحسن
والجسسوارح, حسستى والبصسسار السسسماع سسس واللسسه سسس منهم ذلل, ذلت قوم

أصسسحاء, ولكنهسسم والله مرض, وإنهم من بالقوم وما مرضى تحسبهم
علمهسسم السسدنيا مسسن غيرهسسم, ومنعهسسم يسسدخل لم ما الخوف من دخلهم

مسسا واللسسه الحسسزن, أمسسا عنسسا أذهسسب السسذي للسسه بالَِخرة, فقالوا: الحمد
بسسه طلبسسوا شسسيء نفوسسسهم فسسي تعسساظم النسساس, ولِ أحزن ما أحزنهم

اللسسه, بعسسزاء يتعسسز لسسم مسسن النار, إنسسه من الخوف أبكاهم الجنة, ولكن
مطعسسم فسسي إلِ نعمًة لله ير لم حسرات, ومن الدنيا على نفسه تقطع

عسسسسسسسذابه. وحضسسسسسسسر علمسسسسسسسه قسسسسسسسل مشسسسسسسسرب, فقسسسسسسسد أو
ًا} أي قالوا الجاهلون خاطبهم تعالى: {وإذا وقوله   سسسفه إذا سسسلم

يعفسسون بمثلسسه, بسسل عليسسه يقسسابلوهم لسسم السيء بالقول الجهال عليهم
ًا, كما إلِ يقولون ولِ ويصفحون عليسسه اللسسه صسسلى الله رسول كان خير

ًا, وكمسسا إلِ عليه الجاهل شدة تزيده لِ وسلم تعسسالى: {وإذا قسسال حلمسس
بسسن أسود أحمد: حدثنا المام عنه} الَِية. وروى أعرضوا اللغو سمعوا

النعمسسان الوالبي, عن خالد أبي عن العمش عن بكر أبو عامر, حدثنا
وسلم, وسب عليه الله صلى الله رسول قال: قال المزني مقرن بن

ً رجل السلم, الرجل يقول: عليك قال: المسبوب عنده, فجعل رجل
ًا إن «أمسسا وسسلم عليسسه الله صلى الله رسول فقال يسسذب بينكمسسا ملكسس

لسسه قلسست بسسه, وإذا أحسسق وأنت أنت له: بل قال هذا شتمك عنك, كلما
حسن, ولسسم به». إسناده أحق وأنت عليك بل السلم, قال: لِ وعليك

يخرجسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسوه.
ًا} يعني {قالوا مجاهد وقال   ًا. وقسسال قسسالوا سلم بسسن سسسعيد سسسداد

ًا جسسبير: ردوا البصسسري: {قسسالوا الحسسسن القسسول. وقسسال مسسن معروفسس
ًا} حلماء اللسسه عبسساد حلموا, يصاحبون عليهم جهل إن يجهلون لِ سلم

تعسسالى: ليسسل, فقسسال خيسسر ليلهسسم أن ذكسسر يسسسمعون, ثسسم بمسسا نهسسارهم
ًا لربهم يبيتون {والذين ًا} أي سجد وعبسسادته, كمسسا طسساعته فسسي وقيام

ً تعسسالى: {كسسانوا قسسال هسسم وبالسسسحار يهجعسسون مسسا الليسسل مسسن قليل
المضسساجع} الَِيسسة, وقسسال عسسن جنسسوبهم {تتجسسافى يستغفرون} وقوله

ًا الليل آناء قانت هو تعالى: {أمن ًا ساجد ويرجسسو الَِخسسرة يحسسذر وقائأم
عنسسا اصرف ربنا يقولون تعالى: {والذين قال ربه} الَِية, ولهذا رحمة
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ًا} أي كسسان عسسذابها إن جهنسسم عسسذاب ًا غرامسس ًا, كمسسا ملزمسس قسسال دائأمسس

الشسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساعر:
ًا, وإن يكسسسسسن يعسسسسسذب إن يبسسسسسالي لِ يعطجسسسسسزيلً, فسسسسسإنه غرامسسسسس
ًا} كسسل كسسان عسسذابها {إن قوله في الحسن قال ولهذا   شسسيء غرامسس

مسسا الملزم الغسسرام بغسسرام, وإنمسسا عنه, فليسسس ويزول آدم ابن يصيب
بسسن محمد التيمي. وقال سليمان قال والرض, وكذا السموات دامت
ًا} يعني كان عذابها {إن كعب تعالى الله الدنيا, إن في نعموا ما غرام
النسسار فسسأدخلهم إليسسه, فسسأغرمهم يردوهسسا فلسسم النعمة عن الكفار سأل

ًا سسساءت {إنهسسا ًا} أي مسسستقر ًا, وبئسسس المنسسزل بئسسس ومقامسس منظسسر
ًا, وقال المقيل ًا سسساءت {إنهسسا قسسوله عند حاتم أبي ابن مقام مسسستقر

ًا} حدثنا عسسن الحسسوص أبو الربيع, حدثنا بن الحسن أبي, حدثنا ومقام
هسسوى النسسار فسسي الرجل طرح قال: إذا الحارث بن مالك عن العمش

تتحسسف, قسسال: حسستى له: مكانك قيل أبوابها بعض إلى انتهى فيها, فإذا
ًا فيسقى علسسى الجلسسد والعقسسارب, قسسال: فيميسسز الساود سم من كأس

حسسدة. علسسى حسسدة, والعسسروق على حدة, والعصب على حدة, والشعر
ًا: حدثنا وقال الحسوص أبسو الربيسع, حسدثنا بسن الحسن أبي, حدثنا أيض
ًا النار في قال: إن عمير بن عبيد مجاهد, عن عن العمش عن لجبابسس
بهم قذف الدلم, فإذا البغال أمثال البخت, وعقارب أمثال حيات فيها
وأبشسسارهم بشسسفاههم أوطانهسسا, فأخسسذت مسسن إليهسسم خرجت النار في

النسسار حسسر وجسسدت أقسسدامهم, فسسإذا إلى لحومهم وأشعارهم, فكشطت
رجعسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسست.

ابن يعني سلم موسى, حدثنا بن الحسن أحمد: حدثنا المام وقال  
النسسبي عنه, عن الله رضي مالك بن أنس عن ظلل أبي مسكين, عن

ًا «إن قال وسلم عليه الله صلى سسسنة: يسسا ألسسف لينسسادي جهنم في عبد
هسسذا, بعبدي فأتني لجبريل: اذهب وجل عز الله منان, فيقول يا حنان

عسسز ربسسه إلسسى يبكسسون, فيرجسسع مكسسبين النار أهل فيجد جبريل فينطلق
كسسذا مكسان فسسي بسه, فسإنه وجسل, ائأتنسسي عز الله فيخبره, فيقول وجل

كيسسف عبدي له: يا وجل, فيقول عز ربه على فيوقفه به وكذا, فيجيء
مقيل, فيقول وشر مكان شر رب فيقول: يا ؟ ومقيلك مكانك وجدت

أخرجتنسسي إذ أرجسسو كنسست ما رب عبدي, فيقول: يا وجل, ردوا عز الله
عبسسدي». وجسسل, دعسسوا عسسز اللسسه فيهسسا, فيقسسول تردنسسي أن منهسسا

يقتروا} الَِية, أي ولم يسرفوا لم أنفقوا إذا تعالى: {والذين وقوله  
علسسى بخلء الحاجسسة, ولِ فوق إنفاقهم, فيصرفون في بمبذرين ليسوا
ً يكفسسونهم, بسسل فل حقهسسم فسسي فيقصسسرون أهليهم ًا, وخيسسر عسسدلِ خيسسار

338



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
ًا} كمسسا ذلسسك بيسسن هسسذا, {وكسسان ولِ هذا أوسطها, لِ المور قسسال قوامسس
البسسسط} كسسل تبسسسطها ولِ عنقسسك إلسسى مغلولة يدك تجعل {ولِ تعالى

بسسن بكسسر أبسسو خالسسد, حسسدثني بن عصام أحمد: حدثنا المام الَِية, وقال
عسسن السسدرداء أبسسي عسسن ضسسمرة الغسسساني, عسسن مريم أبي بن الله عبد

فسسي رفقسسه الرجسسل فقسسه «مسسن قسسال وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى النسسبي
ًا: حسسدثنا أحمسسد المام يخرجوه. وقال معيشته». ولم عبيسسدة أبسسو أيضسس
الهجسسري إبراهيسسم العبدي, حدثنا العزيز عبد بن مسكين الحداد, حدثنا

اللسسه رسسسول قسسال: قسسال مسسسعود بسسن اللسه عبد الحوص, عن أبي عن
يخرجسسوه. اقتصسسد» لسسم مسسن عسسال «مسسا وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى

بن إبراهيم يحيى, حدثنا بن أحمد البزار: حدثنا بكر أبو الحافظ وقال  
بلل عن حبيب بن مسلم عن حكيم بن سعيد ميمون, حدثنا بن محمد

عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول قال: قال حذيفة عن س العبسي يعني س
الفقسسر, فسسي القصسسد الغنسسى, وأحسسسن فسسي القصسسد أحسسسن «ما وسلم

حسديث مسن إلِ يسروى نعرفسه قسال: لِ العبادة» ثم في القصد وأحسن
فسسي النفقسسة فسسي البصري: ليس الحسن عنه. وقال الله رضي حذيفة
اللسسه أمسسر بسسه جسساوزت معاويسسة: مسسا بسسن إياس سرف. وقال الله سبيل

عسسز اللسسه معصسسية في النفقة غيره: السرف سرف. وقال تعالى, فهو
وجسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسل.

ِذيَن ّل َوا  ** َ ُقْعوَن لِ ْد َع َي ِه َم ّل َها ال َلـ َ آَخَر ِإ ُقْلوَن َولِ ُقْت ْق ْفسسَس َي ّن ِتسسي ال ّل َحسسّرَم ا
ُقْه ّل ّ ال ّق ِإلِ ْلَح َ ِبا ُقْنوَن َولِ َعسسْل َوَمن َيْز ْف ِلسسَك َي َق َذ ْلسس ًا َي َثامسس َعْف َأ ُقْيَضسسا ُقْه *   َلسس

ُقْب َذا َع ْل ْوَم ا ِة َي ْلِقياَم ْد ا ُقْلسس َيْخ ِه َو ًا ِفيسس َهانسس ّ ُقْم ِإلِ َعِمسسَل َوآَمسسَن َتسساَب َمسسن *   َو
ً ًا َعَمل ِلح ِئَك َصا َلـ ْو ُقْأ ُقْل َف ّد َب ُقْه ُقْي ّل ِهْم ال ِت َئا ّي َناٍت َسسس َكسساَن َحَسسس ُقْه َو ّلسس ًا ال ُقْفسسور َغ

ًا َوَمسسن ّرِحيمسس َعِمسسَل َتسساَب *   ًا َو ِلح ُقْه َصسسا ّن ِإ ُقْب َفسس ُقْتسسو َلسسى َي ِه ِإ ّلسس ًا ال  َمتابسس
عسسن شقيق عن العمش معاوية, حدثنا أبو أحمد: حدثنا المام قال  
وسسلم عليه الله صلى الله رسول قال: سئل مسعود ابن هو الله عبد
ًا لله تجعل «أن قال ؟ أكبر الذنب أي ؟ أي خلقسسك» قسسال: ثسسم وهو ند

قال: «أن ؟ أي معك» قال: ثم يطعم أن خشية ولدك تقتل «أن قال
لِ {والذين ذلك تصديق الله الله: وأنزل عبد جارك» قال حليلة تزاني

ًا الله مع يدعون بسسن هنسساد عسسن النسسسائأي رواه آخر} الَِيسسة, وهكسسذا إله
حسسديث مسسن ومسسسلم البخاري أخرجه به, وقد معاوية أبي عن السري

شسسقيق وائأسسل أبسسي عسسن ثلثتهم وواصل البخاري زاد ومنصور العمش
بسسه, مسسسعود ابسسن عسسن شسسرحبيل بسسن عمرو ميسرة أبي عن سلمة بن
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أي اللسسه رسسسول يسسا قال: قلسست مسعود ابن عن أعلم, ولفظهما فالله

غريسسسسسسسسب. الحسسسسسسسسديث, طريسسسسسسسسق ؟ أعظسسسسسسسسم السسسسسسسسذنب
بسسن عسسامر الهوازي, حسسدثنا إسحاق بن أحمد جرير: حدثنا ابن قال  

عسسن الشسسعبي إسسسماعيل, حسسدثنا ابسسن يعنسسي السسسري مسسدرك, حسسدثنا
وسسسلم عليسسه الله صلى الله رسول الله, خرج عبد قال: قال مسروق

منسسه أسسسفل الرض, وقعسسدت من نشز على فاتبعته, فجلس يوم ذات
يسسا وأمسسي أنسست وقلسست: بسسأبي خلسسوته ركبسستيه, واغتنمسست حيال ووجهي
ًا للسسه تسسدعو «أن قسسال ؟ أكبر الذنب الله, أي رسول خلقسسك» وهسسو نسسد

معك» قلت: ثم يطعم أن كراهية ولدك تقتل «أن قال ؟ مه قلت: ثم
مسسع يسسدعون لِ {والسسذين قسسرأ جسسارك» ثسسم حليلة تزاني «أن قال ؟ مه

عسسن جريسسر سسسعيد, حسسدثنا بسسن قتيبة النسائأي: حدثنا الله} الَِية, وقال
الله رسول قال: قال قيس بن سلمة عن يساف بن هلل عن منصور

أنسسا أربسسع» فمسسا هسسي إنمسسا «ألِ السسوداع حجة في وسلم عليه الله صلى
عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول مسسن سسسمعتهن منسسذ منسسي عليهن بأشح

ًا, ولِ بالله تشركوا وسلم, «لِ إلِ اللسسه حسسرم السستي النفسسس تقتلسسوا شيئ
تسسسسسسسسسسسسسسسسسسرقوا». تزنسسسسسسسسسسسسسسسسسوا, ولِ بسسسسسسسسسسسسسسسسسالحق, ولِ

محمد الله, حدثنا رحمه المديني بن علي أحمد: حدثنا المام وقال  
أبسسا النصسساري, سسسمعت سسسعد بسسن محمسسد غزوان, حدثنا بن فضيل بن

يقول: قسسال عنه الله رضي السود بن المقداد الكلعي, سمعت طيبة
؟» الزنسسا فسسي تقولون «ما لصحابه وسلم عليه الله صلى الله رسول

رسسسول القيامة, فقسسال يوم إلى حرام ورسوله, فهو الله قالوا: حرمه
نسسسوة بعشسسر الرجسسل يزنسسي «لن لصحابه وسلم عليه الله صلى الله

فسسي تقولسسون «فمسسا جسساره». قسسال بسسامرأة يزنسسي أن مسسن عليسسه أيسسسر
يسرق «لن حرام, قال ورسوله, فهي الله ؟» قالوا: حرمها السرقة
جسساره». وقسسال من يسرق أن من عليه أيسر أبيات عشرة من الرجل

بن بكر أبي عن بقية نصر, حدثنا بن عمار الدنيا: حدثنا أبي بن بكر أبو
عليسسه اللسه صسلى النسبي الطسسائأي, عسسن مالسسك بن الهيثم عن مريم أبي

وضعها نطفة من الله عند أعظم الشرك بعد ذنب من «ما قال وسلم
لسسسسسسسسسسسسه». يحسسسسسسسسسسسسل لِ رحسسسسسسسسسسسسم فسسسسسسسسسسسسي رجسسسسسسسسسسسسل

ابسسن سسسمع أنسسه جسسبير بسسن سعيد عن يعلى جريج: أخبرني ابن وقال  
ًا أن يحدث عباس فسسأكثروا, فأكثروا, وزنوا قتلوا الشرك أهل من ناس

ًا أتوا ثم وتسسدعو تقسسول السسذي فقسسالوا: إن وسلم عليه الله صلى محمد
يسسدعون لِ {والذين كفارة, فنزلت عملنا لما أن تخبرنا لحسن, لو إليه
ًا الله مع علسسى أسسسرفوا السسذين عبسسادي يسسا {قل آخر} الَِية, ونزلت إله
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عمسسر, أبسسي ابن أبي, حدثنا حاتم: حدثنا أبي ابن أنفسهم} الَِية. وقال

صسسلى اللسسه رسسسول قال: قسسال فاختة أبي عن عمرو عن سفيان حدثنا
الخالق, وتدع المخلوق تعبد أن ينهاك الله «إن لرجل وسلم عليه الله

جسسارك». بحليلسسة تزني أن كلبك, وينهاك وتغذو ولدك تقتل أن وينهاك
ًا اللسسه مع يدعون لِ {والذين قوله سفيان: وهو قال آخسسر} الَِيسسة. إلهسس
ًا} روي يلق ذلك يفعل تعالى: {ومن وقوله   بسسن اللسسه عبسسد عن أثام

ًا: واد أنه عمرو ًا} أوديسسة {يلق عكرمة جهنم. وقال في قال: أثام أثام
ومجاهسسد. جسسبير بسسن سعيد عن روي الزناة. وكذا فيها يعذب جهنم في

ًا} نكسسالًِ, كنسسا {يلسسق قتسسادة وقسسال .جهنسسم فسسي واد أنسسه نحسسدث أثامسس
أولسسه والزنسسا, فسسإن بنسسي, إيسساك يقول: يا كان لقمان أن لنا ذكر وقد  

جريسسر ابسسن رواه السسذي الحسسديث فسسي ورد ندامسسة, وقسسد وآخسسره مخافة
ًا الباهلي أمامة أبي عن وغيره ًا: أن موقوف ًا غيا ومرفوع بئسسران وآثامسس

{يلسسق السسسدي وكرمسسه. وقسسال بمنسسه منهما الله جهنم, أجارنا قعر في
ًا} جزاء, وهذا ً بعسسده بمسسا فسسسره الَِية, وبهسسذا بظاهر أشبه أثام مبسسدلِ

يكسسرر القيامسسة} أي يسسوم العسسذاب له تعالى: {يضاعف قوله منه, وهو
ًا} أي فيه {ويخلد ويغلظ عليه ًا مهانسس تعسسالى: {إلِ ذليلً. وقسسوله حقيسسر
ً وعمل وآمن تاب من ًا} أي عمل هسسذه مسسن فعل ما على جزاؤه صالح

عسسز اللسسه إلسسى السسدنيا فسسي تسساب} أي من {إلِ ذكر ما القبيحة الصفات
صسسحة على دلِلة ذلك عليه, وفي يتوب الله ذلك, فإن جميع من وجل
ًا يقتسسل {ومن النساء آية وبين هذه بين تعارض القاتل, ولِ توبة مؤمنسس

ًا} الَِية, فإن مطلقسسة, فتحمسسل أنهسسا إلِ مدنيسسة كسسانت وإن هسسذه متعمد
اللسه تعسسالى: {إن قال قد بالتوبة, ثم مقيدة هذه لن يتب لم من على

ثبتسست يشاء} الَِيسسة. قسسد لمن ذلك دون ما ويغفر به يشرك أن يغفر لِ
توبسسة بصسسحة وسسسلم عليسسه اللسسه صلى الله رسول عن الصحيحة السنة

ًا ذكر القاتل, كما تسساب, فقبسسل ثم رجل مائأة قتل الذي قصة من مقرر
اللسسه يبدل تعالى: {فأولئك الحاديث. وقوله من ذلك توبته, وغير الله

ًا الله وكان حسنات سيئاتهم ًا} فسسي غفور {يبسسدل قسسوله معنسسى رحيمسس
عمسسل مكسسان بسسدلوا (أحسسدهما) أنهسسم حسسسنات} قسسولِن سسسيئاتهم اللسسه

في عباس ابن عن طلحة أبي بن علي الحسنات. قال بعمل السيئات
ال: هسم السسيئات, علسى إيمسانهم قبسل مسن كسانوا المؤمنسون الَِية, ق

مكسسان الحسسسنات, فأبسسدلهم إلسسى ذلسك, فحسسولهم عسسن بهم الله فرغب
ينشسسد كسسان أنسسه عباس ابن عن مجاهد عن الحسنات, وروي السيئات

الَِيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة: هسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسذه عنسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسد
ِه بعسسسسسد بسسسسسدلن الوجيفسسسسسا النفسسسسسس طسسسسسول خريفاوبعسسسسسد حسسسسسر
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رباح: هذا أبي بن عطاء غيرها, وقال إلى الحوال تلك تغيرت يعني  

ًا. وقال بها الله يبدله ثم قبيحة هيئة على الرجل الدنيا, يكون في خير
الرحمسسن, وأبسسدلهم عبسسادة الوثسسان بعبسسادة الله جبير: أبدلهم بن سعيد
نكسساح المشسسركات بنكسساح المشركين, وأبسسدلهم قتال المسلمين بقتال

العمسسل السيء بالعمل الله البصري: أبدلهم الحسن المؤمنات. وقال
ًا, وأبدلهم بالشرك الصالح, وأبدلهم ًا, وبسسالكفر بالفجور إخلص إحصسسان
ًا, وهسسسذا آخريسسسن. وجماعسسسة وقتسسسادة العاليسسسة أبسسسي قسسسول إسسسسلم

التوبسسة بنفسس تنقلسسب الماضسية السسيئات تلسك الثاني) أن والقول(  
واسسسترجع نسدم مضسى ما تذكر كلما لنه إلِ ذلك حسنات, وما النصوح

وجده وإن القيامة الِعتبار, فيوم بهذا طاعة الذنب واستغفر, فينقلب
ًا ثبتسست صسسحيفته, كمسسا فسسي حسسسنة وينقلسسب يضره لِ عليه, فإنه مكتوب
عنهسسم, اللسسه رضي السلف عن المروية الَِثار به بذلك, وصحت السنة
حسسدثنا معاويسسة أبسسو حسسدثنا أحمسسد المسسام الحسسديث. قسسال سسسياق وهسسذا

قسسال: قسسال عنه الله رضي ذر أبي عن سويد بن المعرور عن العمش
ًا النار أهل آخر لعرف «إني وسلم عليه الله صلى الله رسول خروجسس

ً الجنة أهل منالنار, وآخر نحسسوا فيقسسول برجسسل الجنة, يسسؤتى إلى دخولِ
كسسذا, كسسذا يوم له: عملت صغارها, قال: فيقال عن وسلوه ذنوبه كبار

من ينكر أن يستطيع لِ وكذا, فيقول: نعم كذا, كذا يوم وكذا, وعملت
ًا, فيقال: فإن ذلك عملست رب حسسنة, فيقسول: يسا سيئة بكل لك شيئ

وسسسلم عليسسه الله صلى الله رسول ههنا» قال: فضحك أراها لِ أشياء
مسسسسسسسسلم. بسسسسسسسإخراجه نواجسسسسسسسذه, انفسسسسسسسرد بسسسسسسسدت حسسسسسسستى

يزيد, حسسدثنا بن هاشم الطبراني: حدثني القاسم أبو الحافظ وقال  
شريح عن زرعة بن ضمضم أبي, حدثني إسماعيل, حدثني بن محمد

عليه الله صلى الله رسول قال: قال الشعري مالك أبي عن عبيد بن
صسسحيفتك, للشسسيطان: أعطنسسي الملسسك قسسال آدم ابسسن نسسام «إذا وسلم

سسسيئات عشسسر بها محا حسنة من صحيفته في وجد إياها, فما فيعطيه
ينسسام أن أحسسدكم أراد حسسسنات, فسسإذا وكتبهسسن الشسسيطان صسسحيفة مسسن

ًا فليكبر ًا تكبيرة, ويحمد وثلثين ثلث ًا تحميدة, ويسبح وثلثين أربع ثلث
مائأسسسسسسسسسسسسسسة». فتلسسسسسسسسسسسسسسك تسسسسسسسسسسسسسسسبيحة وثلثيسسسسسسسسسسسسسسن

وعارم, قالِ: حدثنا سلمة أبو أبي, حدثنا حاتم: حدثنا أبي ابن وقال  
سسسلمان عن عثمان أبي عن عاصم زيد, حدثنا أبو يزيد ابن يعني ثابت

سسسيئاته, أعلهسسا, فسسإذا فيقرأ صحيفته القيامة يوم الرجل قال: يعطى
أعلها في ينظر حسناته, ثم فإذا أسفلها في نظر ظنه يسوء كاد فإذا
ًا: حدثنا حسنات. وقال بدلت قد هي فإذا بسسن هشسسام أبسسي, حسسدثنا أيض
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العنبسسس أبسسو داود, حسدثنا أبو الزهري موسى بن سليمان عمار, حدثنا

القيامسسة يسسوم بأناس وجل عز الله قال: ليأتين هريرة أبي عن أبيه عن
قال: ؟ هريرة أبا يا هم السيئات, قيل: من من استكثروا قد أنهم رأوا

ًا: حدثنا حسنات. وقال سيئاتهم الله يبدل الذين عبسسد أبي, حسسدثنا أيض
أبسسي عسسن حمسسزة أبو جعفر, حدثنا سيار, حدثنا زياد, حدثنا أبي بن الله

أهسسل يسسدخل قسسال سسس جبسسل بسسن معسساذ أصحاب من قلت: وكان س الضيف
أصسسحاب ثسسم الشسساكرين ثسسم المتقيسسن أصسسناف أربعة على الجنة الجنة

عملسسوا قسسد قسسال: لنهسسم ؟ اليميسسن أصسسحاب سسسموا قسسالت: لسسم اليمين
ًا سسسيئاتهم فقرؤوا بأيمانهم كتبهم والسيئات, فأعطوا الحسنات حرفسس

ًا, وقالوا: يا اللسسه محا ذلك فعند ؟ حسناتنا سيئاتنا, فأين هذه ربنا حرف
كتسسابيه} اقسسرءوا قسسالوا: {هسساؤم ذلسسك حسنات, فعند وجعلها السيئات

الجنسسسسسسسسسسسسسسسسسة. أهسسسسسسسسسسسسسسسسسل أكسسسسسسسسسسسسسسسسثر فهسسسسسسسسسسسسسسسسم
حسنات} سيئاتهم الله {يبدل العابدين زين الحسين بن علي وقال  

حسسسنات, فيجعلهسسا لهسسم مكحسسول: يغفرهسسا الَِخسسرة, وقسسال قسسال: فسسي
مثلسسه. المسسسيب بسسن سعيد عن جرير ابن حاتم, وروى أبي ابن رواهما

الدمشسسقي, السسوزير بسسن محمسسد أبسسي, حسسدثنا حاتم: حدثنا أبي ابن قال
ً سمع جابر, أنه أبو مسلم, حدثنا بن الوليد حدثنا قسسال: يحدث مكحولِ
رسسول عينيسه, فقسال: يسا علسسى حاجبساه سقط قد هرم كبير شيخ جاء

بيمينسسه, لسسو اقتطفهسسا إلِ داجة ولِ حاجة يدع ولم وفجر غدر الله, رجل
له فقال ؟ توبة من له لوبقتهم, فهل الرض أهل بين خطيئته قسمت
فأشسسهد أنا ؟» فقال: أما «أأسلمت وسلم عليه الله صلى الله رسول

ًا له, وأن شريك لِ وحده الله إلِ إله لِ أن ورسوله, فقسسال عبده محمد
حسسسنات» سسسيئاتك كسسذلك, ومبسسدل كنت ما لك غافر الله «فإن النبي

«وغسسدراتك فقسسال ؟ وفجراتسسي وغسسدراتي اللسسه رسسسول فقسسال: يسسا
ويكسسسسسسسسسبر. يهلسسسسسسسسسل الرجسسسسسسسسسل وفجراتسسسسسسسسسك» فسسسسسسسسسولى

عسسن عمسسر بن صفوان عن المغيرة أبي حديث من الطبراني وروى  
صسسلى الله رسول أتى أنه شطب فروة أبي عن جبير بن الرحمن عبد
ً وسلم, فقال: أرأيسست عليه الله يسسترك ولسسم كلهسسا السسذنوب عمسسل رجل

؟» فقسسال: نعسسم, «أسسسلمت فقسسال ؟ توبة من له داجة, فهل ولِ حاجة
خيسسرات لسسك اللسسه السسسيئات, فيجعلهسسا واتسسرك الخيرات قال: «فافعل

حسستى يكسسبر زال «نعسسم» فمسسا قسسال ؟ وفجراتسسي كلها» قال: وغسسدراتي
ياسسسين عسسن الرهسساوي فسسروة أبسسي طريق من الطبراني توارى. ورواه
بسسن سسسلمة عسسن جسسابر بسسن يحيى عن الحمصي سلمة أبي الزيات, عن

ًا. وقال نفيل ًا: حدثنا مرفوع المنسسذر, بسسن إبراهيم زرعة, حدثنا أبو أيض
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أبي بن عبيد عن الشماس فليح عن ثوبان بن شعيب بن عيسى حدثنا

فقالت: هسسل امرأة قال: جاءتني عنه الله رضي هريرة أبي عبيد, عن
العيسسن نعمسست وقتلته, فقلت: لِ, ولِ زنيت, وولدت إني ؟ توبة من لي
صسلى النسبي مسع صسليت بالحسرة, ثسسم تدعو وهي كرامة, فقامت ولِ

لهسسا, قلت وما المرأة قالت ما عليه الصبح, فقصصت وسلم عليه الله
هسسذه تقسسرأ قلت, أمسسا «بئسما وسلم عليه الله صلى الله رسول فقال
ًا الله مع يدعون لِ ؟» {والذين الَِية تاب} من إلِ س قوله إلى س آخر إله

جعسسل السسذي اللسسه وقالت: الحمسسد ساجدة عليها, فخرت الَِية, فقرأتها
ًا, هذا لي لِ مسسن رجسساله السسوجه, وفسسي هسسذا مسسن غريسسب حسسديث مخرج

المنسسذر بن إبراهيم حديث من جرير ابن رواه أعلم. وقد يعرف, والله
وتقسسول: يسسا بالحسسسرة تدعو بنحوه, وعنده: فخرجت بسنده الحزامي

رسسسول عنسسد مسسن رجع لما أنه وعنده ؟ للنار الحسن هذا أخلق حسرتا
ّلبها عليه الله صلى الله يجسسدها, فلم المدينة دور جميع في وسلم, تط
اللسسه رسسسول لسسه قسسال بما جاءته, فأخبرها المقبلة الليلة من كان فلما

جعسسل السسذي للسسه وقالت: الحمد ساجدة فخرت وسلم عليه الله صلى
ًا لي وابنتهسسا, معهسسا كسسانت جاريسسة عملسست, وأعتقسست ممسسا وتوبة مخرج

وجسسسسسسسسسسسسل. عسسسسسسسسسسسسز اللسسسسسسسسسسسسه إلسسسسسسسسسسسسى وتسسسسسسسسسسسسابت
ًا تعالى قال ثم   إليسسه تسساب مسسن بعباده, وأنه رحمته عموم عن مخبر

ً كسسان ذنسسب أي مسسن عليه تاب منهم ًا أو جليل ًا, كسسبير ًا, أو حقيسسر صسسغير
ًا وعمل تاب تعالى: {ومن فقال ًا} أي الله إلى يتوب فإنه صالح متابسس
ًا يعمسسل تعسسالى: {ومسسن قسسال توبته, كما يقبل الله فإن يظلسسم أو سسسوء

ًا الله يجد الله يستغفر ثم نفسه ًا} الَِيسسة, وقسسال غفسسور تعسسالى: رحيمسس
تعسسالى: عبسساده} الَِيسسة, وقسسال عن التوبة يقبل هو الله أن يعلموا {ألم
اللسسه} رحمة من تقنطوا لِ أنفسهم على أسرفوا الذين عبادي يا {قل

.إليسسسسسسسسسسسسسسسسه تسسسسسسسسسسسسسسسساب لمسسسسسسسسسسسسسسسسن الَِيسسسسسسسسسسسسسسسسة, أي

ِذيَن ّل َوا  ** َ ُقْدوَن لِ َه َذا الّزوَر َيْش ِإ ْا َو ِو َمّرو ْغ ّل ًا َمّروا ِبال ِذيَن ِكرامسس ّلسس َوا   *
َذا ْا ِإ ُقْرو ّك َياِت ُقْذ ِهْم ِبآَ ّب ْا َلْم َر َها َيِخّرو ْي َل ًا َع ًا ُقْصّم َيان ُقْعْم ِذيَن َو ّل َوا ُقْلوَن *   ُقْقو َي

َنا ّب َنا َهْب َر َنا ِمْن َل َواِج َنسسا َأْز ِت ّيا ُقْذّر َة َو ُقْيسسٍن ُقْقسسّر ْع َنسسا َأ ْل َع ّتِقيسسَن َواْج ُقْم ْل ًا ِل  ِإَمامسس
ًا وهذه   السسزور, قيسسل: يشهدون لِ أنهم الرحمن عباد صفات من أيض
واللغسسو والكفسسر والفسسسق الكسسذب الصسسنام, وقيسسل وعبادة الشرك هو

العاليسسة أبو والغناء. وقال اللغو الحنفية: هو بن محمد والباطل, وقال
أعيسساد وغيرهم: هسسي أنس بن والربيع والضحاك سيرين وابن وطاوس
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والخنسسا. وقسسال السوء مجالس قيس, هي بن عمرو المشركين. وقال

فيسسه, كمسسا يرغبسسون ولِ يحضسسرونه لِ الخمسسر الزهري: شرب عن مالك
علسسى يجلسسس الَِخر, فل واليوم بالله يؤمن كان «من الحديث في جاء

يشسسهدون تعسسالى: {لِ بقسسوله المسسراد الخمسسر» وقيسسل عليها يدار مائأدة
ًا الكذب الزور, وهي شهادة الزور} أي فسسي غيسسره, كمسسا علسسى متعمد
وسلم عليه الله صلى الله رسول قال: قال بكرة أبي عن الصحيحين

ًا, قلنسسا: بلسسى الكبسسائأر بسسأكبر أنبئكم «ألِ اللسسه. قسسال رسسسول يسسا ؟» ثلثسس
ًا, فجلسسس الوالسسدين» وكسسان وعقسسوق بسسالله «الشرك «ألِ فقسسال متكئسس

قلنسسا: ليتسسه حسستى يكررهسسا زال السسزور» فمسسا وشسسهادة الزور, ألِ وقول
لِ أي السسزور يشسسهدون لِ المسسراد أن السسسياق مسسن سسسكت. والظهسسر

ًا} أي مسسروا بسساللغو مسسروا تعسسالى: {وإذا قال يحضرونه, ولهذا لِ كرامسس
بشيء, منه يتدنسوا ولم مروا به مرورهم اتفق الزور, وإذا يحضرون

ًا}. {مسسسسسسسسسسسسسسسروا قسسسسسسسسسسسسسسسال ولهسسسسسسسسسسسسسسسذا كرامسسسسسسسسسسسسسسس
الحسسسن أبسسو الشسسج, حسسدثنا سسسيعد أبسسو حاتم: حسسدثنا أبي ابن وقال  

ابسسن أن ميسسسرة بسسن إبراهيسسم مسسسلم, أخسسبرني بن محمد عن العجلي
ًا, فقال بلهو مر مسعود وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسول معروض

ًا» وحدثنا وأمسى مسعود ابن أصبح «لقد بن محمد بن الحسين كريم
مسسسلم, بن محمد الله, أخبرنا عبد حبان, أخبرنا النحوي, حدثنا سلمة

ًا بلهسسو مسسر مسسسعود ابسسن أن قال: بلغنسسي ميسرة أخبرني فلسسم معرضسس
مسعود ابن أصبح «لقد وسلم عليه الله صلى الله رسول يقف, فقال

ًا». ثم وأمسى مسسروا بساللغو مسروا {وإذا ميسسرة بسسن إبراهيم تل كريم
ًا}. كرامسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس

ًا عليهسسا يخروا لم ربهم بآَيات ذكروا إذا تعالى: {والذين وقوله   صسسم
ًا} وهذه ًا وعميان وجلت الله ذكر إذا {الذين المؤمنين صفات من أيض

ًا زادتهسسم آياته عليهم تليت وإذا قلوبهم يتوكلسسون} ربهسسم وعلسسى إيمانسس
كسسان عمسسا يتغيسسر ولِ فيه يؤثر لِ الله كلم سمع إذا الكافر, فإنه بخلف

ًا يبقى بل عليه قسسال وضلله, كمسسا وجهله وطغيانه كفره على مستمر
ًا هذه زادته أيكم يقول من فمنهم سورة أنزلت ما تعالى: {وإذا إيمانسس

ًا فزادتهم آمنوا الذين فأما فسسي السسذين * وأمسسا يستبشسسرون وهسسم إيمان
ًا فزادتهم مرض قلوبهم عليهسسا يخروا {لم رجسهم} فقوله إلى رجس

ًا ًا} أي صم تسسؤثر فل اللسسه آيسسات سسسمع إذا السسذي الكافر بخلف وعميان
أعمسسسى. أصسسسم يسسسسمعها لسسسم كسسسأن حسسساله علسسسى فيسسسه, فيسسسستمر

ًا عليها يخروا {لم قوله مجاهد قال   ًا} قال: لم صم يسمعوا وعميان
ًا. وقال يفقهوا ولم يبصروا ولم عنسسه: الله رضي البصري الحسن شيئ
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تعالى قتادة: قوله أعمى. وقال أصم عليها ويخر يقرؤها رجل من كم

ًا عليها يخروا لم ربهم بآَيات ذكروا إذا {والذين ًا} يقسسول: صم وعميانسس
الحسسق عسسن عقلوا قوم والله فيه, فهم يعموا ولم الحق عن يصموا لم

بسن أسسيد حساتم: حسسدثنا أبسسي ابن كتابه. وقال من سمعوا بما وانتفعوا
سسألت قسال عسون ابسن حمسران, حسدثنا بسن اللسه عبسد عاصسم, حسدثنا

ًا القسوم يسرى قلت: الرجسسل الشعبي سسسجدوا, مسسا يسسمع ولسم سسجود
لسسم معهم, لنه يسجد لِ أنه الَِية: يعني هذه قال: فتل ؟ معهم أيسجد

علسسى يكسسون بسسل إمعة يكون أن للمؤمن ينبغي السجود, ولِ أمر يتدبر
بيسسسسسسسسن. واضسسسسسسسسح ويقيسسسسسسسسن أمسسسسسسسسره مسسسسسسسسن بصسسسسسسسسيرة

قرة وذرياتنا أزواجنا من لنا هب ربنا يقولون تعالى: {والذين وقوله  
ذريسساتهم مسسن أصسسلبهم مسسن يخرج أن الله يسألون الذين أعين} يعني

مسسن عبسساس: يعنسسون ابسسن لسسه. قسسال شريك لِ وحده ويعبده يطيعه من
عكرمة: لسسم والَِخرة. قال الدنيا في أعينهم به فتقر الله بطاعة يعمل
مطيعين. وسئل يكونوا أن أرادوا جمالًِ, ولكن ولِ صباحة بذلك يريدوا

مسسن المسسسلم العبد الله يري فقال: أن الَِية هذه عن البصري الحسن
لعيسسن أقسسر شسسيء لِ والله الله, لِ طاعة حميمه ومن أخيه ومن زوجته

ًا يرى أن من المسلم ًا أو ولد ولد أو ولد ًا أو أخ عسسز للسسه مطيعسسا حميم
قسسرة وذرياتنسسا أزواجنسسا مسسن لنسسا {هسسب قسسوله في جريج ابن وجل. قال

الجرائأسسر. علينسسا يجسسرون ولِ عبادتسسك فيحسسسنون أعين} قال: يعبدونك
تعسسالى اللسسه يسسسألون أسسلم: يعنسسي بسسن زيسسد بسسن الرحمسسن عبسسد وقسسال

للسسسسسسسسسسسسلم. يهسسسسسسسسسسسديهم أن وذريسسسسسسسسسسساتهم لزواجهسسسسسسسسسسسم
المبارك, بن الله عبد بشر, حدثنا بن يعمر أحمد: حدثنا المام وقال  

عسسن نفيسسر بسسن جسسبير بن الرحمن عبد عمرو, حدثني بن صفوان أخبرنا
ًا, فمسسر السود بن المقداد إلى قال: جلسنا أبيه فقسسال: رجسسل بسسه يومسس

وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسول رأتا اللتين العينين لهاتين طوبى
المقسسداد, شسسهدت, فاستغضسسب مسسا وشسسهدنا رأيسست مسسا رأينسسا أنا لوددنا

ًا, ثسسم إلِ قال ما لنه أعجب فجعلت يحمسسل فقسسال: مسسا إليسسه أقبسسل خير
ًا يتمنى أن على الرجل كيسسف شسسهده لسسو يدري لِ عنه الله غيبه محضر
أقسسوام وسسلم عليسسه اللسسه صلى الله رسول حضر لقد فيه, والله يكون
يصسسدقوه, أولِ ولسسم يجيبسسوه لسسم جهنسسم فسسي منسساخرهم على الله أكبهم

ربكسسم إلِ تعرفسسون لِ أمهسساتكم بطسسون مسسن أخرجكسسم إذ اللسسه تحمسسدون
اللسسه بعسسث لقسسد ؟ بغيركسسم البلء كفيتسسم قسسد نبيكم به جاء بما مصدقين

ًا عليها بعث حال أشد على وسلم عليه الله صلى النبي النبيسساء من نبي
ًا أن يرون جاهلية, ما فترة في الوثسسان, فجسساء عبسسادة مسسن أفضسسل دين
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كسسان وولده, إن الوالد بين والباطل, وفرق الحق بين به فرق بفرقان
ًا أخسساه أو وولسسده والسسده ليرى الرجل قلبسسه قفسسل اللسسه فتسسح وقسسد كسافر
حسسبيبه أن يعلسسم وهو عينه تقر النار, فل دخل هلك إن أنه يعلم لليمان

من لنا هب ربنا يقولون تعالى: {والذين الله قال التي النار, وأنها في
يخرجسسوه. صسسحيح, ولسسم إسسسناد أعيسسن} وهسسذا قسسرة وذرياتنسسا أزواجنسسا

ًا} قال للمتقين تعالى: {واجعلنا وقوله   والحسسسن عبسساس ابسسن إمام
الخيسسر. وقسسال فسسي بنسسا يقتسسدى أنس: أئأمة بن والربيع وقتادة والسدي

عبسسادتهم تكسسون أن الخيسسر, فسسأحبوا إلسسى دعسساة مهتسسدين غيرهم: هسسداة
ًا هداهم يكون وذرياتهم, وأن أولِدهم بعبادة متصلة غيرهم إلى متعدي

ًا, وأحسن أكثر بالنفع, وذلك ًا, ولهذا ثواب مسسسلم صسسحيح فسسي ثبسست مآَب
عليسسه اللسسه صلى الله رسول قال: قال عنه الله رضي هريرة أبي عن

يسسدعو صسسالح ثلث: ولسسد مسسن إلِ عمله انقطع آدم ابن مات «إذا وسلم
جاريسسسسة». صسسسسدقة بعسسسسده, أو مسسسسن بسسسسه ينتفسسسسع علسسسسم لسسسسه, أو

ِئَك َلـ ْو ُقْأ ْوَن **  َفسسَة ُقْيْجَز ُقْغْر ْل ْا ِبَمسسا ا ُقْرو َب ْوَن َصسس ّقسس َل ُقْي َهسسا َو ّيسسًة ِفي ًا َتِح * َوَسسسلَم
ِديَن ِل َها َخا َنْت ِفي ُقْس ًا َح َقّر َت ًا ُقْمْس َقام ُقْم ُقْقسسْل َو ُقْا َمسسا *   َبسس ْع ُقْكسسْم َي ّبسسي ِب َ َر ْولِ َلسس

ُقْكْم ُقْؤ َعسسسسسسسآَ ْد ُقْد َقسسسسسسس ُقْتْم َف ْب ّذ ْوَف َكسسسسسسس ُقْن َفَسسسسسسسس ُقْكسسسسسسسو ًا َي  ِلَزامسسسسسسس
الصسسفات مسسن ذكسسر مسسا المسسؤمنين عباده أوصاف من تعالى ذكر لما  

{أولئسسك} أي كلسسه ذلسسك بعد الجليلة, قال والفعال الجميلة, والقوال
الجنسسة, قسسال {الغرفة} وهسسي القيامة {يجزون} يوم بهذه المتصفون

لِ بسسذلك والسدي: سسسميت والضحاك جبير بن وسعيد الباقر جعفر أبو
فسي فيهسا} أي {ويلقسون بسذلك القيام على أي} صبروا {بما رتفاعها

ًا} أي {تحية الجنة والكسسرام, ويلقسسون بالتحيسسة فيهسسا يبتسسدرون وسسسلم
الملئأكسسة السسسلم, فسسإن وعليهسسم السسسلم والِحسسترام, فلهسسم التسسوقير
عقسسبى فنعسسم صسسبرتم بمسسا عليكسسم باب: سسسلم كل من عليهم يدخلون

ولِ يظعنسسون لِ مقيميسسن فيهسسا} أي تعسسالى: {خالسسدين السسدار. وقسسوله
قسال حسسولًِ, كمسا عنهسسا يبغسسون ولِ عنها يزولون ولِ يموتون ولِ يحولون

دامسست مسسا فيهسسا خالسسدين الجنسسة ففسسي سسسعدوا السسذين تعسسالى: {وأمسسا
والرض} الَِيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة. السسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسموات

ًا تعالى: {حسنت وقوله   ًا} أي مستقر ًا حسنت ومقام وطابت منظر
ً ولِ يبسسالي لِ ربسسي} أي بكسسم يعبأ ما تعالى: {قل قال ومنزلًِ, ثم مقيل

ويوحسسدوه ليعبسسدوه الخلسسق خلسسق إنمسسا تعبدوه, فإنه لم إذا بكم يكترث
يعبسسأ مسسا {قسسل شسسعيب بن وعمرو مجاهد وأصيلً. قال بكرة ويسبحوه
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عسسن طلحسسة أبسسي بسسن علي ربي. وقال بكم يفعل ربي} يقول: ما بكم
ربسسي} الَِيسسة, يقسسول: لسسولِ بكسسم يعبسسأ مسسا {قسسل قسسوله فسسي عبسساس ابن

يخلقهسسم لسسم إذ بهسسم لسسه حاجسسة لِ أنسسه الكفسسار تعسسالى إيمسسانكم. وأخسسبر
إلسسى حببسسه كمسسا اليمسسان إليهسسم لحبسسب حاجة بهم له كان مؤمنين, ولو

المسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسؤمنين.
ًا} يكون {فسوف الكافرون كذبتم} أيها تعالى: {فقد وقوله   لزامسس
ًا تكذيبكم يكون فسوف أي ًا لكم, يعني لزام وهلككم لعذابكم مقتضي

فسسسره بسسدر, كمسسا يسسوم ذلسسك في والِخرة, ويدخل الدنيا في ودماركم
القرظسسي كعسسب بسسن ومحمسسد كعب بن وأبي مسعود بن الله عبد بذلك

البصسسري الحسسسن وغيرهم. وقسسال والسدي وقتادة والضحاك ومجاهد
ًا} أي يكسسسون {فسسسسوف بينهمسسسا. منافسسساة القيامسسسة, ولِ يسسسوم لزامسسس

الشسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسعراء سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسورة

)الجامعسسة سسسورة تسسسميتها عنسسه المسسروي مالسسك تفسسسير فسسي ووقسسع(
ِم  ِه ِبْسسسسسسسسسسسس ّلسسسسسسسسسسس ـسسسسسسسسسسسِن ال ِم الّرْحم  الّرِحيسسسسسسسسسسس

ْلَك ** طَسَم ِت ُقْت *   َيا َتاِب آ ِك ْل ِبيِن ا ُقْم ْل ّلَك ا َع َل ٌع *   ْفَسَك َباِخ ّ ّن ْا َألِ ُقْنسسو ُقْكو َي
ِنيَن ْؤِم ِإن ُقْم ْأ *   َنّزْل ّنَش ِهْم ُقْن ْي َل ِء ّمَن َع َيسسًة الّسَمآَ ّلسسْت آ َظ ُقْهْم َف ُقْق َنسسا ْع َهسسا َأ َل

ِعيَن َوَما َخاِض ِهم *   ِتي أ
ْ ٍر ّمن َي ْك َدٍث الّرْحَمـسسِن ّمسسَن ِذ ّ ُقْمْحسس ْا ِإلِ ُقْنو ُقْه َكسسا ْنسس َع

ِرِضيَن ْع ْد ُقْم َق َف ْا *   ُقْبو ّذ ِهْم َك ِتي أ
ْ َي ُقْء َفَس َبا ْا َما َأن ُقْنو ِه َكا ُقْئأوَن ِب ِز ْه َت َلسسْم َيْس َو َأ   *

ْا ْو َلى َيَر َنا َكْم الْرِض ِإ ْت َب َها َأن ْوٍج ُقْكّل ِمن ِفي ٍم َز ِري ِإّن َك ِلسسَك ِفي *   َيسسًة َذ َ لِ
ُقْهسسسْم َكسسساَن َوَمسسسا ُقْر َث ْك ِنيَن َأ ْؤِم ِإّن ّمسسس َو ّبسسسَك *   َو َر ُقْهسسس ُقْز َل ِزيسسس َع ْل ُقْم ا  الّرِحيسسس

عليه تكلمنا فقد السور أوائأل في المقطعة الحروف على الكلم أما   
الكتسساب آيسسات تعسسالى: {تلسسك البقسسرة. وقسسوله سسسورة تفسسسير أول في

السسذي الجلسسي الواضح البين المبين, أي القرآن آيات هذه المبين} أي
تعسسالى: {لعلسسك والرشسساد. وقسسوله والباطسسل, والغسسي الحق بين يفصل

يكونسسوا {ألِ عليهسسم وتحزن تحرص مما {نفسك} أي مهلك باخع} أي
فسسي وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى لرسوله الله من تسلية مؤمنين} وهذه

تسسذهب تعسسالى: {فل قسسال الكفار, كما من به يؤمن لم من إيمان عدم
إن آثسسارهم علسسى نفسك باخع {فعللك حسرات} كقوله عليهم نفسك

ًا} الَِيسسة. قسسال الحديث بهذا يؤمنوا لم وقتسسادة وعكرمسسة مجاهسسد أسسسف
ك وغيرهسم والحسن والضحاك وعطية قاتسل نفسسك} أي بساخع {لعل

الشسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساعر: نفسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسك. قسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسال
المقسسسادر يسسسديه عسسسن نحتسسسه نفسهلشسسسيء الحسسسزن البسسساخع أيهسسسذا ألِ

348



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
أعناقهم فظلت آية السماء من عليهم ننزل نشأ تعالى: {إن قال ثم  

ًا, اليمسسان إلسسى تضسسطرهم آيسسة لنزلنسسا نشاء لو خاضعين} أي لها قهسسر
الِختيسساري. وقسسال اليمسسان إلِ أحسسد مسسن نريسسد لِ لنا ذلك نفعل لِ ولكن

ًا كلهسسم الرض فسسي مسسن لَِمسسن ربك شاء تعالى: {ولو * أفسسأنت جميعسس
ربسسك شسساء تعسسالى: {ولسسو مسسؤمنين}. وقسسال يكونسسوا حتى الناس تكره
حكمته, وقسسامت قدره, ومضت واحدة} الَِية, فنفذ أمة الناس لجعل
عليهسسم, الكتب إليهم, وإنزال الرسل بإرسال خلقه على البالغة حجته

عنسسه كانوا إلِ محدث الرحمن من ذكر من يأتيهم تعالى: {وما قال ثم
الناس, أكثر عنه أعرض السماء من كتاب جاءهم كلما معرضين} أي

تعالى: بمؤمنين} وقال حرصت ولو الناس أكثر تعالى: {وما قال كما
انوا إلِ رسسول من يأتيهم ما العباد على حسرة {يا يسستهزئأون} بسه ك

كسسذبوه} رسسسولها أمسسة جاء كلما تترى رسلنا أرسلنا تعالى: {ثم وقال
بسسه كسسانوا مسسا أنباء فسيأتيهم كذبوا ههنا: {فقد تعالى قال الَِية, ولهذا

هسسذا نبسسأ الحسق, فسسيعلمون من جاءهم بما كذبوا فقد يسهزئأون} أي
نبه ينقلبون} ثم منقلب أي ظلموا الذين {وسيعلم حين بعد التكذيب

علسسى اجسسترءوا وشأنه, الذين قدره وجللة سلطانه عظمة على تعالى
خلسسق السسذي القادر العظيم القاهر كتابه, وهو وتكذيب رسوله مخالفة
وحيسسوان. وثمسسار زروع مسسن كريسسم زوج كسسل مسسن فيهسسا وأنبسست الرض

الرض نبات من الشعبي: الناس عن رجل عن الثوري سفيان قال  
ذلسسك فسسي {إن لئيسسم فهسسو النار دخل كريم, ومن فهو الجنة دخل فمن

ورفسع الرض بسسط السذي للشسياء الخسالق قدرة على دلِلة لَِية} أي
وكتبسسه, وبرسله به كذبوا بل الناس أكثر آمن ما هذا السماء, ومع بناء

السسذي العزيز} أي لهو ربك {وإن نهيه. وقوله أمره, وارتكبوا وخالفوا
مسسن علسسى يعجسسل فل بخلقه {الرحيم} أي وغلبه وقهره شيء كل عز

العاليسسة أبسسو مقتدر. قال عزيز أخذ يأخذه وينظره, ثم يؤجله بل عصاه
وانتصسساره نقمتسسه فسسي إسسسحاق: العزيسسز وابسسن أنس بن والربيع وقتادة

تسساب بمن جبير: الرحيم بن سعيد غيره. وقال وعبد أمره خالف ممن
وأنسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساب. إليسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه

ْذ ِإ َو َى **  َد ّبَك َنا ْئأَت َأِن ُقْموَسَى َر ْوَم ا َق ْل ِلِميَن ا ّظا ْوَم ال َقسس ْوَن *   َعسس َألِ ِفْر

ُقْقسسوَن ّت َقسساَل َي ّنسسَي َرّب *   ُقْف ِإ ُقْبوِن َأن َأَخسسا ّذ َكسس ُقْق ُقْي َيِضسسي َو ِري *   ْد َ َصسس َولِ
ُقْق ِل َط ِني َين َأْرِسسسْل ِلَسا َلسسَى َف ُقْروَن ِإ ُقْهسسْم َهسسا َل َو َلسسّي *   ُقْف َذنسسٌب َع َأَخسسا َأن َف

ُقْلوِن ُقْت ْق َقاَل َي   * ّ َبا َكل َه ْذ َنآَ َفا ِت َيا ّنا ِبآَ ُقْكْم ِإ َع ُقْعوَن َم َتِم َيسسا ّمْس ِت أ
ْ َف ْوَن *   َعسس ِفْر
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ُقْقول ّنا َف ُقْل ِإ ُقْسو َلِميَن َرّب َر َعا ْل َأْن ا َنا َأْرِسْل *   َع ِنَي َم ِئأيَل َب َقسساَل ِإْسَرا   *

َلْم ّبَك َأ َنا ُقْنَر ًا ِفي ِليد ْثَت َو ِب َل َنا َو ِرَك ِمسسْن ِفي ُقْمسس ِنيَن ُقْع ْلسسَت ِسسس َع َف َو َتسسَك *   َل ْع َف
ِتي ّل ْلَت ا َع َأنَت َف ِريَن ِمَن َو ِف َكا ْل َقاَل ا َهآَ *   ُقْت ْل َع ًا َف ْا ِإذ َن َأ ّليَن ِمسسَن َو * الّضسسا

ُقْت َفسسَرْر ُقْكسسْم َف ُقْكسسْم َلّمسسا ِمن ُقْت ْف َهَب ِخ َو ّبسسي ِلسسي َفسس ًا َر ْكمسس ِنسسي ُقْح َل َع ِمسسَن َوَج
ِليَن ُقْمْرَسسس ْل ْلسسَك ا ِت َو ْعَمسسٌة *   َهسسا ِن ّن ُقْم َلسسّي َت ّبسسدّت َأْن َع ِنسسي َع ِئأيَل َب  ِإْسسسَرا

عمسسران بسسن موسسسى وكليمسسه ورسوله عبده به أمر عما تعالى يخبر  
وناجسساه, اليمسسن, وكلمسسه الطسسور جسسانب مسسن نسساداه حيسسن السلم عليه

قسسال وملئسسه, ولهسسذا فرعسسون إلسسى بالذهاب واصطفاه, وأمره وأرسله
رب * قسسال يتقسسون ألِ فرعسسون قوم الظالمين القوم ائأت تعالى: {أن

إلى فأرسل لساني ينطلق ولِ صدري * ويضيق يكذبون أن أخاف إني
اللسسه سسسأل أعسسذار يقتلون} هسسذه أن فأخاف ذنب علي * ولهم هارون
صسسدري لسسي اشسسرح رب {قسسال طسسه سسسورة في قال عنه, كما إزاحتها
موسسسى}. يسسا سسسؤلك أوتيسست قسسد سسس قسسوله إلسسى سسس أمسسري لسسي ويسسسر

قتل بسبب يقتلون} أي أن فأخاف ذنب علي تعالى: {ولهم وقوله  
كل} أي {قسال مصسسر بلد مسن خروجسه سسسبب كان الذي القبطي ذلك
بأخيك عضدك {سنشد كقوله ذلك من شيء من تخف له: لِ الله قال

ًا لكما ونجعل ًا أي س سلطان ومسسن أنتمسسا بآَياتنا إليكما يصلون فل س برهان
{إننسسي مستمعون} كقوله معكم إنا بآَياتنا فاذهبا} {الغالبون اتبعكما
وتأييدي ونصري وكلءتي بحفظي معكما إنني وأرى} أي سمع معكما

الَِيسسة فسسي العسسالمين} كقسسوله رب رسسسول إنسسا فقسسولِ فرعسسون {فائأتيسسا
بني معنا أرسل {أن إليك أرسل منا كل ربك} أي رسولِ {إنا الخرى

وتعسسذيبك, فسسإنهم وقهرك وقبضتك إسارك من أطلقهم إسرائأيل} أي
العسسذاب فسسي معسسك المخلصسسون, وهسسم وحزبسسه المؤمنسسون اللسسه عبسساد

ه قسال المهين, فلما ك موسسى ل ك فرعسون أعسرض ذل بالكليسة, هنال
ًا} الِيسسة, فينا نربك {ألم والغمص, فقال الِزدراء بعين إليه ونظر وليد

عليسسه فراشسسنا, وأنعمنسسا وعلسسى بيتنسسا وفي فينا ربيناه الذي أنت أما أي
أن الفعلسة بتلسك الحسسسان ذلسك قسابلت هسذا بعد السنين, ثم من مدة

مسسن {وأنسست قسسال عليسسك, ولهسسذا نعمتنسسا رجلً, وجحسسدت منسسا قتلسست
بسسن زيسسد بسسن الرحمن وعبد عباس ابن الجاحدين. قاله الكافرين} أي
ًا} أي فعلتها جرير, {قال ابن أسلم, واختاره {وأنسسا الحال تلك في إذ

بالرسسسالة علسسي اللسسه وينعسسم إلسسي يسسوحى أن قبسسل الضسسالين} أي مسسن
والنبسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسوة.

وغيرهم والضحاك وقتادة ومجاهد عنهما الله رضي عباس ابن قال  
فسسي كسسذلك جريسسج: وهسسو ابسسن الجاهلين. قسسال الضالين} أي من {وأنا

350



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
خفتكسسم لما منكم {ففررت عنه الله رضي مسعود بن الله عبد قراءة
ًا ربسسي لي فوهب انفصسسل المرسسسلين} الَِيسسة, أي مسسن وجعلنسسي حكمسس
أطعتسسه فسسإن إليسسك اللسسه أرسسسلني فقسسد, آخسسر أمسسر وجسساء الول الحسسال

علسسي تمنهسسا نعمة {وتلك موسى قال عطبت, ثم خالفته سلمت, وإن
مسسا مقابسسل وربيتنسسي إلسسي أحسسسنت ومسسا إسسسرائأيل} أي بنسسي عبدت أن

ًا فجعلتهم إسرائأيل بني إلى أسأت ًا عبيد أعمالسسك في تصرفهم وخدم
إلسسى أسسسأت بما منهم واحد رجل إلى إحسانك رعيتك, أفيفي ومشاق

ًا ذكرتسسه مسسا ليسسس مجموعهم, أي بهسسم. فعلسست مسسا إلسسى بالنسسسبة شسسيئ

َقاَل ُقْن **  ْو َع َلِميَن َرّب َوَما ِفْر َعا ْل َقاَل ا َواِت َرّب *   َوَما َوالْرِض الّسَما
ُقْهَمآَ َن ْي ُقْتْم ِإن َب ِنيَن ُقْكن ِق َقاَل ّمو ُقْه ِلَمْن *   َل ْو َ َح ُقْعوَن َألِ َتِم َقسساَل َتْس ُقْكسسْم *   ّب َر
ُقْم َوَرّب ُقْك ِئأ َبآَ ِليَن آ ّو َقاَل ال ُقْم ِإّن *   ُقْك َل ُقْسو َي َر ِذ ّل ُقْكْم ُقْأْرِسَل ا ْي َل ُقْنسسوٌن ِإ * َلَمْج

ِرِق َرّب َقسسساَل ْلَمْشسسس ِرِب ا ْغسسس ْلَم ُقْهَمسسسآَ َوَمسسسا َوا َن ْي ُقْتسسسْم ِإن َب ُقْلسسسوَن ُقْكن ِق ْع  َت
ًا تعالى يقول   فسسي وجحوده وطغيانه وتمرده فرعون كفر عن مخبر

لكم علمت {ما لقومه يقول كان أنه العالمين} وذلك رب {وما قوله
الصسسانع يجحسسدون فأطاعوه} وكانوا قومه غيري} {فاستخف إله من

لسسه قسسال فلمسسا فرعسسون سسسوى لهسسم رب لِ أنسسه وعل, ويعتقسسدون جسسل
السسذي هسسذا فرعسسون: ومسسن له قال. العالمين رب رسول موسى: إني

وأئأمسسة السسسلف علمسساء فسسسره هكسسذا ؟ غيسسري العالمين رب أنه تزعم
ربكمسسا فمن تعالى: {قال كقوله الَِية السدي: هذه قال الخلف, حتى

زعسسم هدى} ومسسن ثم خلقه شيء كل أعطى الذي ربنا قال موسى يا
غلسسط, فسسإنه فقد الماهية عن سؤال هذا أن وغيرهم المنطق أهل من
ًا يكن لم ًا كسسان الماهيسسة, بسسل عسسن يسسسأل حتى بالصانع مقر لسسه جاحسسد

عليه, فعنسسد قامت قد والبراهين الحجج كانت يظهر, وإن فيما بالكلية
السسسموات رب {قسسال العسسالمين رب عسسن سسسأله لمسسا موسى قال ذلك

فيسسه, والمتصسسرف ومسسالكه ذلسسك جميسسع خالق بينهما} أي وما والرض
فيه وما العلوي كلها, العالم الشياء خلق الذي له, هو شريك لِ وإلهه

فيسسه ومسسا السسسفلي النيرات, والعالم والسيارات الثوابت الكواكب من
ذلسسك بيسسن وثمار, وما ونبات وحيوانات وأشجار وجبال وقفار بحار من
خاضسسعون لسسه عبيسسد الجو, الجميع عليه يحتوي والطير, وما الهواء من

وأبصسسار موقنسسة قلسسوب لكسسم كسسانت إن موقنين} أي كنتم {إن ذليلون
دولته ورؤساء ملئه من حوله من إلى فرعون التفت ذلك نافذة, فعند

ً قسساله فيما لموسى والتكذيب والِستهزاء التهكم سبيل على لهم قائأل
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لكسسم أن زعمسسه فسسي هسسذا يقسسول مما تعجبون ألِ ؟} أي تستمعون {ألِ
ًا الوليسسن} أي آبسسائأكم ورب {ربكسسم موسسسى لهسسم فقسسال ؟ غيسسري إلهسس

وزمسسانه. فرعسسون قبسسل كسسانوا الوليسسن, السسذين آبسسائأكم وخسسالق خالقكم
لمجنون} إليكم أرسل الذي رسولكم {إن لقومه فرعون {قال} أي

ًا ثسسم أن دعسسواه فسسي عقل له ليس أي موسسسى غيسسري. {قسسال} أي ربسس
موسى الشبهة, فأجاب من أوعز ما فرعون إليهم أوعز الذين لولئك
هسسو تعقلسسون} أي كنتسسم إن ومابينهمسسا والمغرب المشرق {رب بقوله
ًا المشرق جعل الذي ًا الكسواكب, والمغسرب منسه تطلسع مشسرق مغربس

سسسخرها السسذي النظام هذا وسياراتها, مع الكواكب: ثوابتها فيه تغرب
ًا, وإلهكسسم ربكسسم أنسسه يزعسسم السسذي هسسذا كسسان وقدرها, فسسإن فيه صسسادق

ًا المشرق وليجعل المر فليعكس ًا, كمسسا والمغرب مغرب قسسال مشسسرق
قسسال إذ الملسسك اللسسه آتسساه أن ربسسه فسسي إبراهيسسم حاج {الذي عن تعالى

فإن إبراهيم قال وأميت أحيي أنا قال ويميت يحيي الذي ربي إبراهيم
المغرب} الَِية. ولهسسذا من بها فائأت المشرق من بالشمس يأتي الله
وقسسوته جسساهه اسسستعمال إلسسى حجته, عدل وانقطعت فرعون غلب لما

السسسلم, عليسسه موسسسى فسسي ونافسسذ له نافع ذلك أن وسلطانه, واعتقد
عنسسسسسسسسسه:) تعسسسسسسسسسالى اللسسسسسسسسسه أخسسسسسسسسسبر مسسسسسسسسسا فقسسسسسسسسسال

َقاَل ِئِن **  ْذَت َل ّتَخ ًا ا َه َلـ ِري ِإ ْي ّنَك َغ َل َع ِنيَن ِمَن لْج ُقْجو ْلَمْس َقاَل ا ْو *   َلسس َو َأ

ُقْتَك ْئ ٍء ِج ِبيٍن ِبَشي َقاَل ّم ْأِت *   ِه َف ِقيَن ِمسسَن ُقْكنسسَت ِإن ِب ِد ْلَقَى الّصسسا َأ َفسس   *
ُقْه َذا َعَصا ِإ َباٌن ِهَي َف ْع ِبيٌن ُقْث َع ّم َنَز َو ُقْه *   َد َذا َي ِإ ُقْء ِهسَي َفس ْيَضسآَ ِريَن َب ِظ ّنسا * ِلل

ِل َقاَل ْلَم ُقْه ِل َل ْو َذا ِإّن َح ِليٌم َلَساِحٌر َهـ ُقْد َع ِري ُقْي ُقْكْم َأن *   ِرَج ُقْكْم ّمْن ُقْيْخ َأْرِض

ِه ِر َذا ِبِسسسْح ُقْروَن َفَمسسا ُقْم ْأ ْا َتسس َو ُقْل َقسسا ُقْه َأْرِجسسْه *   َأَخسسا َعسسْث َو ْب ِئأِن ِفسسي َوا َدآ ْلَمسس ا
ِريَن ُقْتوَك َحاِشسسسسسسسسس ْأ َيسسسسسسسسس ُقْكسسسسسسسسسّل *   ٍر ِب ٍم َسسسسسسسسسسّحا ِليسسسسسسسسس  َع

يقهسسر أن إلسسى والعقل, عدل بالبيان فرعون على الحجة قامت لما  
مقسسال, فقسسال المقام هذا وراء ليس أنه وسلطانه, وظن بيده موسى

ًا اتخذت {لئن قسسال ذلسسك المسسسجونين} فعنسسد مسسن لجعلنك غيري إله
{قسسال واضسسح قسساطع ببرهسسان ؟} أي مبين بشيء جئتك {أولو موسى

مسسبين} ثعبسسان هي فإذا عصاه فألقى*  الصادقين من كنت إن به فأت
قوائأم, وفم والعظمة, ذات والوضوح الجلء غاية في واضح ظاهر أي

بيضسساء هسسي {فإذا جبيه من يده} أي {ونزع مزعج هائأل كبير, وشكل
إلسسى بشسسقاوته فرعسسون القمر, فبادر من كقطعة تتلل للناظرين} أي

فاضسسل عليم} أي لساحر هذا {إن حوله للمل والعناد, فقال التكذيب
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مسسن لِ السحر قبيل من هذا أن فرعون عليهم السحر, فروج في بارع
بسسه, فقسسال والكفسسر مخالفته على وحرضهم هيجهم المعجزة, ثم قبيل

يسسذهب أن أراد بسسسحره} الَِيسسة, أي أرضسسكم مسسن يخرجكسسم أن {يريد
وأتبسساعه, وأنصسساره أعسسوانه هسسذا, فيكسسثر بسسسبب معسسه النسساس بقلسسوب
مسساذا فيسسه علسسي منكسسم, فأشسسيروا البلد دولتكم, فيأخسسذ على ويغلبكم

* يسسأتوك حاشسسرين المسسدائأن في وابعث وأخاه أرجه {قالوا ؟ به أصنع
مملكتسسك مسسدائأن من له تجمع حتى وأخاه أخره عليم} أي سحار بكل

بسسه, جسساء مسسا بنظيسسر يقسسابلونه, ويسسأتون عليم سحار كل دولتك وأقاليم
هسسذا ذلك. وكان إلى والتأييد, فأجابهم النصرة لك أنت, وتكون فتغلبه

واحسسد, صسسعيد فسسي النسساس ليجتمع ذلك في لهم تعالى الله تسخير من
جهسسرة. النهسسار فسسي النسساس علسسى وبراهينسسه وحججسسه اللسه آيات وتظهر

َع ُقْجِم َف ُقْة **  َقسساِت الّسسسَحَر ٍم ِلِمي ْو ٍم َيسس ُقْلسسو ْع ِقيسسَل ّم َو ّنسساِس *   ُقْتسسْم َهسسْل ِلل َأن

ُقْعوَن َتِم َنا ّمْج ّل َع َل ُقْع *   ِب ّت َة َن ْا ِإن الّسسَحَر ُقْنو ُقْم َكسا ِبيَن ُقْهس ِل َغسا ْل َلّمسا ا َف َجسسآََء *  
ُقْة ْا الّسَحَر ُقْلو ْوَن َقا َع ِفْر ِإّن ِل أ

َنا َ ًا َل ّنا ِإن لْجر ُقْن ُقْك ِبيَن َنْح ِل َغا ْل َقاَل ا َعسسْم *   َن
ُقْكْم ّن ِإ ًا َو ِبيَن ّلِمَن ِإذ َقّر ُقْم ْل َقاَل ا ُقْهْم *   ْا ّموَسَى َل ُقْقو ْل ُقْتسسْم َمسسآَ َأ ُقْقسسوَن َأن ْل * ّم
ْا ْو ْلَق َأ ُقْهْم َف َل َبا ُقْهْم ِح ّي ْا َوِعِصسس ُقْلو َقسسا ِة َو ِعسسّز َعسسوَن ِب ّنسسا ِفْر ُقْن ِإ َنْحسس ُقْبوَن َل ِل َغسسا ْل * ا
ْلَقَى َأ ُقْه ُقْموَسَى َف َذا َعَصا ِإ ُقْف ِهَي َف َقسس ْل ُقْكوَن َمسسا َت ِف ْأ ِقَي َيسس ْل ُقْأ َفسس ُقْة *   الّسسسَحَر

ِديَن ْا َسسساِج ُقْلو َقسسا ّنسسا *   َلِميَن ِبسسَرّب آَم َعسسا ْل ُقْروَن ُقْموَسسسَى *  َرّب ا َهسسا  َو
السسسلم عليسسه موسسسى بيسسن الفعليسسة المنسساظرة هذه تعالى الله ذكر  

السسورة, هسذه طسه, وفسي سسورة العراف, وفسي سورة في والقبط
أن إلِ اللسسه بأفواههم, فأبى الله نور يطفئوا أن أرادوا القبط أن وذلك

تواجهسسا مسسا واليمسسان الكفسسر شسسأن الكافرون, وهسسذا كره ولو نوره يتم
فسسإذا فيسسدمغه الباطسسل علسسى بالحق نقذف {بل اليمان غلبه إلِ وتقابل

الباطسسل} وزهق الحق جاء تصفون} {وقل مما الويل ولكم زاهق هو
مصسسر, بلد أقسساليم مسسن جمعسسوهم وقسسد السسسحرة جسساء لما الَِية, ولهذا

ً وأشسسدهم وأصسسنعهم الناس أسحر من ذاك إذ وكانوا ذلسسك, فسسي تخييل
ًا السحرة وكان ًا جمع ًا كثير ًا, قيل: كانوا وجم ًا, عشسسر اثنسسي غفير ألفسس
ًا, وقيل عشر خمسة وقيل ًا, وقيسسل عشسسر سبعة ألف عشسسر تسسسعة ألفسس

ًا, وقيل ًا, وقيسسل وثلثين بضعة ألف ًا, وقيسسل ثمسسانين ألفسس ذلسسك, غيسسر ألفسس
ًا أمرهم إسحاق: وكان ابن بعدتهم. قال أعلم والله أربعسسة إلسسى راجعسس
رؤسسساؤهم, وهسسم: سسسابور, وعسساذور, وحطحسسط, ويصسسفى, وهم منهم

نتبسسع {لعلنسسا قسسائألهم اليسسوم, وقسسال ذلسسك الِجتمسساع فسسي الناس واجتهد
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مسسن كسسان سواء الحق نتبع يقولوا الغالبين} ولم هم كانوا إن السحرة
جسساء {فلمسسا ملكهسسم ديسسن علسسى الرعيسسة موسسسى, بسسل مسسن أو السحرة

ًا, وجمسسع لسسه ضسسربوا فرعسسون, وقسسد مجلسسس إلى السحرة} أي وطاقسس
السسسحرة مملكته, فقام وجنود دولته ورؤساء ووزراءه وحشمه خدمه

غلبسسوا, إن إليسسه والتقرب إليهم الحسان منه يطلبون فرعون يدي بين
ًا لنسسا {أئأسسن أجلسسه, فقسسالوا من جمعتنا الذي هذا أي نحسسن كنسسا إن لجسسر

ًا وإنكم نعم * قال الغالبين تطلبون مما وأخص المقربين} أي لمن إذ
المنسساطرة مقسسام إلسسى وجلسائأي, فعادوا عندي المقربين من أجعلكم
بسسل * قسسال ألقى من أول نكون أن وإما تلقي أن إما موسى يا {قالوا

ملقسسون أنتم ما {ألقوا موسى لهم ههنا, فقال هذا اختصر ألقوا} وقد
الغسسالبون} لنحسسن إنسسا فرعسسون بعسسزة وقالوا وعصيهم حبالهم * فألقوا

ًا فعلوا إذا العوام من الجهلة تقول كما وهذا فلن, وقد بثواب هذ شيئ
النساس أعيسن {سسحروا أنهسم العسراف سسورة فسي تعسالى اللسه ذكسر

{فسسإذا طسسه سسسورة فسسي عظيسسم}. وقسسال بسسسحر وجاءوا واسترهبوهم
ولِ سسس قسسوله إلسسى س تسعى أنها سحرهم من إليه يخيل وعصيهم حبالهم

هسسي فسسإذا عصسساه موسى {فألقى ههنا أتى} وقال حيث الساحر يفلح
تسسدع فلسسم وتبتلعه بقعة كل من وتجمعه تخطفه يأفكون} أي ما تلقف

ًا. قال منه إلسسى س يعملون كانوا ما وبطل الحق تعالى: {فوقع الله شيئ
ًا هسسذا وهارون} فكان موسى رب س قوله ًا أمسسر ًا عظيمسس ًا, وبرهانسس جسسد

ًا منهم وطلب بهم استنصر الذي أن دامغة, وذلك للعذر, وحجة قاطع
الراهنسسة, السسساعة فسسي بموسسسى وخضسسعوا, وآمنسسوا يغلبسسوا, غلبسسوا أن

بسسالحق وهسسارون موسسسى أرسسسل السسذي العسسالمين رب للسسه سسسجدوا
ًا فرعون الباهرة, فغلب وبالمعجزة مثله, وكسسان العالم يشاهد لم غلب

ًا ًا, عليه وقح إلسسى أجمعيسسن, فعسسدل والنسساس والملئأكسسة الله لعنة جريئ
ويقسسول ويتوعسسدهم يتهسسددهم الباطل, فشرع ودعوى والعناد المكابرة

مكرتمسسوه لمكسسر هسسذا {إن السحر} وقال علمكم الذي لكبيركم {إنه
المدينسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة} الَِيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة. فسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسي

َقاَل ُقْتْم **  ُقْه آَمن ْبَل َل َذَن َأْن َق ُقْكْم آ ُقْه َل ّن ُقْم ِإ ُقْكسس ُقْر ِبي َك ِذي َل ّلسس ُقْم ا ُقْكسس ّلَم الّسسسْحَر َع
ْوَف َلَسسس ُقْمسسوَن َف َل ْع َعسسّن َت ّط َق ُقْ ُقْكْم لِ َي ِد ْيسس ُقْكسسْم َأ َل ُقْج َأْر ُقْكْم ِخلٍَف ّمسسْن َو ّن َب ّل ُقَْصسس َولِ
ِعيَن ْا َأْجَم ُقْلو َقا   * َ ْيَر لِ ّنآَ َض َلَى ِإ َنا ِإ ّب ُقْبوَن َر ِل َق ّنا*   ُقْمن ُقْع ِإ ْطَم ِفَر َأن َن ْغ َنسسا َي َل

َنا ّب َنآَ َر َيا َطا ّنآَ َأن َخ ّوَل ُقْك ِنيَن َأ ْؤِم ُقْمسس ْل فيهسسم, ذلسسك يقطسسع فلسسم تهسسددهم   ا
ًا إلِ زادهسسم فما وتوعدهم ًا, وذلسسك إيمانسس عسسن كشسسف قسسد إنسسه وتسسسليم
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مسسن قسسومهم جهسسل مسسا بعلمهم الحق لهم الكفر, وظهر حجاب قلوبهم

أيده قد الله يكون أن إلِ بشر عن يصدر لِ موسى به جاء الذي هذا أن
لمسسا ربسسه, ولهسسذا مسسن بسسه جاء ما صدق على ودلِلة حجة له به, وجعله

أن ينبغسسي كسسان ؟} أي لكسسم آذن أن قبسسل لسسه {آمنتم فرعون لهم قال
لكسسم أذنسست ذلسسك, فسسإن فسسي علسسي تفتسساتوا فعلتم, ولِ فيما تستأذنوني
لكسسبيركم {إنسسه المطسساع الحاكم أنا فإذني امتنعتم منعتكم فعلتم, وإن

لسسم بطلنها, فسسإنهم أحد كل يعلم مكابرة السحر} وهذه علمكم الذي
أفسسادهم السسذي كسسبيرهم يكون اليوم, فكيف ذلك قبل بموسى يجتمعوا

عاقسسسسسسسسسل. يقسسسسسسسسسوله لِ هسسسسسسسسسذا ؟ السسسسسسسسسسحر صسسسسسسسسسناعة
ضير} {لِ فقالوا والصلب والرجل اليدي بقطع فرعون توعدهم ثم  

منقلبسسون} أي ربنسسا إلسسى {إنسسا به نبالي ذلك, ولِ يضرنا لِحرج, ولِ أي
عملً, ولِ أحسسن مسن أجسر يضسيع لِ وجسل, وهسو عسز الله إلى المرجع
قسسالوا الجزاء, ولهذا أتم ذلك على بنا, وسيجزينا فعلت ما عليه يخفى

ومسسا السسذنوب مسسن قارفنسسا مسسا خطايانا} أي ربنا لنا يغفر أن نطمع {إنا
بادرنسسا أنا بسبب المؤمنين} أي أول كنا {أن السحر من عليه أكرهتنا

كلهسسسسسم. اليمسسسسسان. فقتلهسسسسسم إلسسسسسى القبسسسسسط مسسسسسن قومنسسسسسا

َنسسآَ ْي ْوَح َأ َو َلسسَى **  ِر َأْن ُقْموَسسسَى ِإ َي َأْسسس ِد َبسسا ِع ُقْكسسم ِب ّن ُقْعسسوَن ِإ ِب ّت َأْرَسسسَل ّم َف   *
ُقْن َعو ِئأِن ِفي ِفْر َدآ ْلَم ِريَن ا ِإّن َحاِش ِء *   ُقْؤل ِذَمٌة َهـ ُقْلوَن َلِشْر ِلي ُقْهسسْم َق ّن ِإ َو   *

َنا ُقْظوَن َل ِئأ َغآَ ّنا َل ِإ َو ٌع *   ُقْروَن َلَجِمي ِذ ُقْهْم َحا َنا َأْخَرْج َف ّناٍت ّمن *   ُقْيوٍن َج ُقْع * َو
ٍز ُقْنسسسسو ُقْك ٍم َو َقسسسسا ٍم َوَم ِريسسسس ِلَك َك َذ َكسسسس َهسسسسا *   َنا ْث ْوَر َأ ِنسسسسَي َو ِئأيَل َب  ِإْسسسسسَرا

الله حجج بها مصر, وأقام ببلد السلم عليه موسى مقام طال لما  
ويعانسسدون, لسسم يكسسابرون ذلسسك مسسع وملئه, وهم فرعون على وبراهينه

أن السسسلم عليه موسى تعالى الله والنكال, فأمر العذاب إلِ لهم يبق
ً إسرائأيل ببني يخرج يؤمر, ففعل حيث بهم يمضي مصر, وأن من ليل

مسسا بعسسد بهسسم وجسسل, خسسرج عسسز ربسه بسسه أمسسره مسسا السلم عليه موسى
ًا فرعون قوم من استعاروا ًا, وكان حلي ذكسسره فيمسسا بهسسم خروجسسه كثير

اللسه رحمسسه مجاهد القمر, وذكر طلوع وقت المفسرين من واحد غير
السسسلم عليسسه موسسسى أعلسسم, وأن الليلة, فسسالله تلك القمر كسف أنه

بنسسي مسسن عجسسوز امسسرأة السسسلم, فسسدلته عليسسه يوسسسف قسسبر عن سأل
حملسسه السسذي هسسو معهسسم, ويقسسال: إنسسه تسسابوته عليه, فاحتمسسل إسرائأيل

بذلك, إذا أوصى قد السلم عليه يوسف السلم, وكان عليهما بنفسه
معهسسسسسسسسسم. يحملسسسسسسسسسوه أن إسسسسسسسسسسرائأيل بنسسسسسسسسسو خسسسسسسسسسرج
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فقال: حدثنا الله رحمه حاتم أبي ابن رواه حديث ذلك في ورد وقد  

صسسالح, حسسدثنا بسسن أبسسان بسسن عمر بن الله عبد الحسين, حدثنا بن علي
عسسن أبيه عن بردة أبي ابن إسحاق, عن أبي بن يونس عن فضيل ابن
بسسأعرابي وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسول قال: نزل موسى أبي

؟» «تعاهسسدنا وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول له فأكرمه, فقال
«مسسا وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول لسسه العرابي, فقسسال فأتاه

أن «أعجسسزت أهلي, فقال يحتلبها وأعنز برحلها ؟» قال: ناقة حاجتك
بنسسي عجسسوز أصحابه: ومسسا له ؟» فقال إسرائأيل بني عجوز مثل تكون

أن أراد لمسسا السسسلم عليسسه موسسسى «إن قال ؟ الله رسول يا إسرائأيل
؟ هسذا إسسرائأيل: مسا لبنسي الطريسق, فقسال أضل إسرائأيل ببني يسير
لما السلم عليه يوسف أن نحدثك إسرائأيل: نحن بني علماء له فقال

ًا علينا أخذ الوفاة حضرته حسستى مصسسر مسسن نخسسرج لِ أن اللسسه من موثق
؟ يوسسسف قسسبر أيسسن يسسدري موسى: فأيكم لهم معنا, فقال تابوته ننقل

لهسسا: فقسسال إليهسسا إسسسرائأيل, فأرسسسل لبنسسي عجسسوز إلِ يعلمسسه قالوا: ما
حكمسسي, تعطينسسي حتى أفعل لِ يوسف, فقالت: والله قبر على دليني
الجنسسة, فسسي معسسك أكسسون أن قسسالت: حكمسسي ؟ حكمسسك لها: ومسسا فقال
معهم فانطلقت س قال س حكمها له: أعطها ذلك, فقيل عليه ثقل فكأنه

أنضبوه الماء, فلما هذا لهم: انضبوا فقالت س ماء مستنقع س بحيرة إلى
إذا احتملسسوه يوسف, فلما قبر استخرجوا حفروا قالت: احفروا, فلما

ًا, والقسسرب غريسسب حسسديث النهسسار» وهسسذا ضسسوء مثل الطريق أنسسه جسسد
مجيسسب, ولِ داع نسساديهم في وليس أصبحوا أعلم, فلما موقوف, والله

بسسه اللسسه يريسسد لمسسا إسرائأيل بني على غضبه فرعون, واشتد ذلك غاظ
ًا الدمار, فأرسل من الجنسسد يحشسسر مسسن حاشرين, أي بلده في سريع

بنسسي هسسؤلِء} يعنسسي {إن فيهسسم والحجسساب, ونسسادى كالنقبسساء ويجمعسسه
لغسسائأظون} لنسسا {وإنهم قليلة لطائأفة قليلون} أي {لشرذمة إسرائأيل

حسساذرون} أي لجميسسع {وإنسسا يغيظنسسا مسسا إلينسسا منهم يصل وقت كل أي
شسأفتهم, أستأصسسل أن أريسسد غسائألتهم, وإنسي مسن نحذر وقت كل نحن
اللسسه لهسسم, قسسال أراد بمسسا وجنسسده نفسه في خضراءهم, فجوزي وأبيد

كريسسم} أي ومقسسام * وكنسسوز وعيسسون جنسسات مسسن تعالى: {فأخرجناهم
العاليسسة المنسسازل تلسسك الجحيسسم, وتركسسوا إلسسى النعيسسم هذا من فخرجوا

فسي السوافر والجساه والرزاق, والملسك والمسوال والنهسار والبسساتين
تعسسالى: {وأورثنسسا قسسال إسسسرائأيل} كمسسا بنسسي وأورثناهسسا {كسسذلك الدنيا
باركنسسا السستي ومغاربهسسا الرض مشسسارق يستضعفون كانوا الذين القوم
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فسسي استضسسعفوا الذين على نمن أن تعالى: {ونريد فيها} الَِية, وقال

السسسسسسوارثين} الَِيسسسسسستين. ونجعلهسسسسسسم أئأمسسسسسسة ونجعلهسسسسسسم الرض

ُقْهم ُقْعو َب ْت أ
َ َف ِقيَن **  ِر َلّما ّمْش َف َءى *   َعاِن َتَرا ْلَجْم ُقْب َقاَل ا ُقْموَسسسَى َأْصسسَحا

ّنا ُقْكوَن ِإ ْدَر ُقْم َقاَل َل   * ّ ِعَي ِإّن َكل ّبي َم ِديِن َر ْه َي َنآَ َس ْي ْوَح َأ َف َلَى *   ُقْموَسَى ِإ
ِرب َأِن َعَصاَك اْض َبْحَر ّب ْل َق ا َل َف َكسساَن َفان ِد ِفسسْرٍق ُقْكسسّل َف ْو ّط ِم َكسسال ِظيسس َع ْل * ا

َنا ْف َل َأْز ِريَن َثّم َو َنا الََِخ ْي َأنَج َو ُقْه َوَمن ُقْموَسَى *   َع ِعيَن ّم ُقْثّم َأْجَم َنسسا *   ْق ْغَر َأ

ِريَن ِإّن الََِخ ِلَك ِفي *   َيًة َذ َ ُقْهم َكاَن َوَما لِ ُقْر َث ْك ِنيَن َأ ْؤِم ِإّن ّم َو ّبَك *   َو َر ُقْهسس َل
ُقْز َعِزيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس ْل ُقْم ا  الّرِحيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس

عظيسسم جحفسسل فسسي خرج فرعون أن المفسرين من واحد غير ذكر  
زمسسانه, أولسسي فسسي المصسسرية السسديار مملكة عن عبارة كبير, هو وجمع
والرؤسسساء والكسسبراء والسسوزراء المسسراء مسسن والسسدول والعقسسد الحسسل

فسسي خسسرج أنسسه من السرائأيليات من واحد غير ذكره ما والجنود, فأما
دهسسم, وقسسال خيل على ألف مائأة منها, فارس ألف وستمائأة ألف ألف

نظسسر, ذلسسك أدهسسم, وفسسي حصسسان ألسسف ثمانمائأسسة الحبسسار: فيهسسم كعب
وتعسسالى سسسبحانه إسرائأيل, واللسسه بني مجازفات من ذلك أن والظاهر

فائأسسدة لِ إذ عسسدتهم يعيسسن النافع, ولم هو القرآن به أخبر أعلم, والذي
وصسسلوا مشسسرقين} أي {فسسأتبعوهم بسسأجمعهم خرجسسوا أنهسسم تحتسسه, إلِ

الجمعان} أي تراءى طلوعها, {فلما الشمس, وهو شروق عند إليهم
إنسسا موسسسى أصسسحاب {قسسال ذلسسك صاحبه, فعند الفريقين من كل رأى

بحسسر البحسسر, وهسسو سسسيف إلى السير بهم انتهى أنهم لمدركون} وذلك
قسسالوا بجنوده, فلهذا فرعون أدركهم وقد البحر أمامهم القلزم, فصار

إليكسسم يصسسل لِ سسسيهدين} أي ربسسي معسسي إن كل * قال لمدركون {إنا
ههنسسا أسسسير أن أمرنسسي الذي هو سبحانه الله تحذرون, فإن مما شيء

السسسلم عليه هارون الميعاد, وكان يخلف لِ وتعالى سبحانه بكم, وهو
عليه فرعون, وموسى آل نون, ومؤمن بن يوشع المقدمة, ومعه في

لِ وقفسسوا أنهسسم المفسرين من واحد غير ذكر الساقة, وقد في السلم
فرعسسون, يقسسول آل مؤمن أو نون بن يوشع يصنعون, وجعل ما يدرون

فيقسسول, ؟ تسسسير أن ربك أمرك ههنا الله نبي السلم: يا عليه لموسى
اللسسه أمسسر ذلك القليل, فعند إلِ يبق ولم وجنوده فرعون نعم, فاقترب

وقسسال: البحسسر, فضسسربه بعصسساه يضسسرب أن السسسلم عليسسه موسى نبيه
اللسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه. بسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسإذن انفلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسق
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صالح, حدثنا بن صفوان زرعة, حدثنا أبو حاتم: حدثنا أبي ابن وروى  

بسسن اللسسه عبسسد عسسن يوسف بن محمد بن حمزة بن محمد الوليد, حدثنا
كسسان مسسن قسسال: يسسا البحر إلى انتهى لما السلم عليه موسى أن سلم
لنا شيء, اجعل كل بعد شيء, والكائأن لكل شيء, والمكون كل قبل

ًا, فأوحى قتسسادة: البحسسر}. وقسسال بعصسساك اضرب {أن إليه الله مخرج
فاسسمع بعصساه موسسى ضربك إذا أن البحر إلى الليلة تلك الله أوحى

أي مسسن يسسدري اضسسطراب, ولِ ولسسه الليلسسة تلسسك البحسسر وأطع, فبات له
بسسن يوشسسع فتاه له موسى, قال إليه انتهى موسى, فلما يضربه جانب

أضسرب أن قسال: أمرنسي ؟ وجسل عسز ربك أمرك أين الله نبي نون: يا
ذكسسر فيمسسا س الله إسحاق, أوحى بن محمد البحر, قال: فاضربه. وقال

لسسه, قسسال: فبسسات فسسانفلق بعصاه موسى ضربك إذا أن البحر إلى س لي
ًا بعضه ويضرب يضطرب البحر ًا بعض ًا اللسسه من فرق تعسسالى, وانتظسسار

البحسسر} بعصسساك اضسسرب {أن موسسسى إلى الله الله, وأوحى أمره لما
واحسسد غيسسر أعطاه, فانفلق, ذكسسر الذي الله سلطان بها, ففيها فضربه

اللسسسه. بحسسسول خالسسسد أبسسسا علسسسّي فكنسسساه, فقسسسال: انفلسسسق جسسساء أنسسسه
العظيسسم} أي كسسالطود فسسرق كسسل فكسسان تعالى: {فسسانفلق الله قال  

كعسسب بسسن ومحمسسد عبسساس وابسسن مسسسعود ابسسن الكسسبير, قسساله كالجبسسل
بيسن الفسج الخراسساني: هسو عطساء وغيرهسم. وقسال وقتادة والضحاك

ًا عشسسر اثنسسي البحر صار عباس ابن الجبلين. وقال سسسبط لكسسل طريقسس
بعسض, إلسسى بعضسسهم ينظسسر طاقسسات فيسسه السدي: وصسسار طريق, وزاد

البحسسر قعسسر إلسسى الريسسح اللسسه كالحيطان. وبعسسث حيلة على الماء وقام
ًا فلفحته, فصار لهسم تعسالى: {فاضسرب اللسه الرض, قسال كوجه يبس

ًا ًا البحر في طريق ًا تخسساف لِ يبس هسسذه فسسي تخشسسى}. وقسسال ولِ دركسس
ك. قسال الَِخريسن} أي ثسم {وأزلفنسا القصة وعطساء عبساس ابسن هنال

فرعسسون البحسسر مسسن قربنسسا {وأزلفنا} أي والسدي وقتادة الخراساني
أغرقنسسا ثم أجمعين معه ومن موسى {وأنجينا إليه وجنوده, وأدنيناهم

دينهسسم, علسسى اتبعهسسم ومسسن إسرائأيل وبني موسى أنجينا الَِخرين} أي
إلِ رجسسل منهسسم يبسسق فلم وجنوده فرعون احد, وأغرق منهم يهلك فلم

هلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسك.
أبي بن بكر أبو الحسين, حدثنا بن علي حاتم: حدثنا أبي ابن وروى  

عسسن إسحاق أبي عن إسحاق أبي بن يونس شبابة, حدثنا شيبة, حدثنا
السلم عليه موسى أن مسعود ابن هو الله عبد عن ميمون بن عمرو
فسسذبحت, بشسساة ذلسسك, فسسأمر فرعسسون بلسسغ إسسسرائأيل ببني أسرى حين

مسسن ألسسف سسستمائأة إلسسّي يجتمع حتى سلخها من يفرغ لِ والله وقال: لِ
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لسسه: انفسسرق, البحسسر, فقسسال إلسسى انتهسسى حسستى موسى القبط, فانطلق

ولسسد مسسن لحسسد انفرقت موسى, وهل يا استكبرت البحر: قد له فقال
لسسه لسسه, فقسسال حصان على رجل موسى قال, ومع ؟ لك آدم, فأنفرق

السسوجه, بهسسذا إلِ أمسسرت قال: مسسا ؟ الله نبي يا أمرت الرجل, أين ذلك
خرج, فقال: ثم فسبح الثانية اقتحم كذبت, ثم ولِ كذب ما قال: والله

مسا الوجه. قسال: واللسه بهذا إلِ أمرت قال: ما ؟ الله نبي يا أمرت أين
بعصسساك اضسسرب موسسسى: أن إلسسى اللسسه كذبت, قال: فأوحى ولِ كذب

ًا عشسسر اثنسسا فيسسه بعصاه, فانفلق, فكسسان موسى البحر, فضربه سسسبط
أصحاب موسى, وتتام أصحاب خرج يتراءون, فلما طريق سبط لكل

فسسسسسسسسسأغرقهم. عليهسسسسسسسسسم البحسسسسسسسسسر فرعسسسسسسسسسون, التقسسسسسسسسسى
عبد عن ميمون بن عمرو عن إسحاق أبي عن إسرائأيل رواية وفي  

فرعسسون, أصسسحاب موسى, وتكامسسل أصحاب آخر خرج قال: فلما الله
لعنه فرعون يومئذ, وغرق من أكثر سواد البحر, فمارئأي عليهم انطم

فيهسسا ومسسا القصة هذه في لَِية} أي ذلك في تعالى: {إن قال الله, ثم
قاطعة وحجة المؤمنين, لدلِلة الله لعباد والتأييد والنصر العجائأب من

الرحيم} العزيز لهو ربك وإن مؤمنين أكثرهم كان {وما بالغة وحكمة
تفسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسيره. تقسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسدم

ُقْل ْت َوا ِهْم **  ْي َل َأ َع َب ِهيَم َن ْبَرا ْذ ِإ ِإ ِه َقاَل *   ِبي ِه ل ْوِم َق ُقْدوَن َما َو ُقْب ْع ْا َت ُقْلو َقسسا   *
ُقْد ُقْب ْع ًا َن َنام َظّل َأْص َن َها َف ِفيَن َل ِك َقاَل َعا ُقْكْم َهْل *   َن ُقْعو ْذ َيْسَم ُقْعوَن ِإ ْد ْو َت َأ   *

ُقْكْم َن ُقْعو َف ْو َين ُقْضّروَن َأ ْا َي ُقْلو َقا َنآَ َبْل *   ْد َنسسا َوَج َء َبآَ ِلَك آ َذ ُقْلسسوَن َكسس َع ْف َقسساَل َي   *
ُقْتْم ْي َأ َفَر ُقْتْم ّما َأ ْن ُقْدوَن ُقْك ُقْب ْع ُقْتْم َت َأن ُقْم *   ُقْك ُقْؤ َبآَ ُقْموَن َوآ َد ْق ُقْهْم ال ّن ِإ َفسس ّو *   ُقْد ِلسسَي َعسس

ّ َلِميَن َرّب ِإلِ َعسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا ْل  ا
عليسسه إبراهيسسم وخليلسه ورسسوله عبده عن تعالى الله من إخبار هذا  

ًا رسوله تعالى الله الحنفاء, أمر إمام السلم عليسسه اللسسه صسسلى محمد
والتوكسسل, وعبسسادة الخلص فسسي بسسه ليقتدوا أمته على يتلوه أن وسلم

تعسسالى اللسسه وأهلسسه, فسسإن الشرك من له, والتبري شريك لِ وحده الله
وقسست مسسن كبره, فإنه إلى صغره من قبل, أي من رشده إبراهيم آتى
قسسال {إذ وجسسل عسسز الله مع الصنام عبادة قومه على أنكر وشب نشأ
؟ عسساكفون لهسسا أنتم التي التماثيل هذه ما تعبدون} أي ما وقومه لبيه

ًا نعبد {قالوا عبادتهسسا علسسى مقيميسسن عسساكفين} أي لهسسا فنظسسل أصسسنام
* يضسسرون أو ينفعسسونكم أو تسسدعون إذ يسسسمعونكم هسسل {قسسال ودعائأها

لِ أصسسنامهم بسسأن اعسسترفوا يفعلون} يعنسسي كذلك آباءنا وجدنا بل قالوا
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ًا تفعل علسسى يفعلسسون, فهسم كسسذلك آبسساءهم رأوا ذلسسك, وإنمسسا مسسن شيئ

تعبدون كنتم ما {أفرأيتم إبراهيم لهم قال ذلك يهرعون, فعند آثارهم
إن العسسالمين} أي رب إلِ لسسي عسسدو * فسسإنهم القدمون وآباؤكم * أنتم
ًا الصنام هذه كانت بالمسسساءة, فسإني إلسسي تسسأثير, فلتخلسسص ولهسا شيئ
ًا تعالى قال كما فيها, وهذا أفكر ولِ بها أبالي لِ لها عدو نوح عن مخبر
عليسسه هسسود وشركاءكم} الَِيسسة, وقسسال أمركم السلم: {فأجمعوا عليه

دونسسه مسسن تشسسركون ممسسا بريء أني واشهدوا الله أشهد {إني السلم
ًا فكيدوني مسا وربكسم ربي الله على توكلت * إني تنظرون لِ ثم جميع

مسسستقيم} وهكسسذا صسسراط علسسى ربسسي إن بناصيتها آخذ هو إلِ دابة من
تخسسافون ولِ أشسسركتم مسسا أخاف {وكيف فقال آلهتهم من إبراهيم تبرأ

حسسسنة أسوة لكم كانت تعالى: {قد بالله} الَِية. وقال أشركتم أنكم
تعسسالى: {وإذ وحده} وقال بالله تؤمنوا حتى س قوله إلى س إبراهيم في
فطرنسسي السسذي * إلِ تعبسسدون ممسسا بسسراء إنني وقومه لبيه إبراهيم قال
لِ يرجعون} يعنسسي لعلهم عقبه في باقية كلمة * وجعلها سيهدين فإنه

اللسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه. إلِ إلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه

ِذي ّل ِني ** ا َق َل َو َخ ُقْه ِديِن َف ْهسس ِذي َي ّلسس َوا َو *   ِنسسي ُقْهسس ُقْم ِع ْط ِقيِن ُقْي َيْسسس َذا َو ِإ َو   *
ُقْت ِرْض َو َم ُقْه ِفيِن َف ِذي َيْش ّل َوا ِني *   ُقْت ِييسسِن ُقْثسسّم ُقْيِمي َي ُقْيْح ِذ ّلسس َوا ُقْع *   ْطَمسس َأن َأ

ْغِفسسسسسسسسسسسَر ِتسسسسسسسسسسسي ِلسسسسسسسسسسسي َي َئ ِطي ْوَم َخ ّديِن َيسسسسسسسسسسس  السسسسسسسسسسس
يهدين} فهو خلقني {الذي الشياء هذه يفعل الذي إلِ أعبد لِ يعني  

ًا, وهدى قدر الذي الخالق هو أي علسسى يجسسري إليه, فكل الخلئأق قدر
هسسو {والسسذي يشسساء مسسن ويضسسل يشسساء من يهدي الذي له, وهو قدر ما

مسسن ويسسسر سسسخر بمسسا ورازقسسي خسسالقي هسسو ويسسسقين} أي يطعمنسسي
بسسه وأحيسسا المسساء المسسزن, وأنسسزل والرضية, فساق السماوية السباب

ًا الثمرات كل من به الرض, وأخرج ًا المسساء للعبسساد, وأنسسزل رزقسس عسسذب
ًا خلسسسسسسق ممسسسسسسا يسسسسسسسقيه زلِلِ ًا. وأناسسسسسسسي أنعامسسسسسس كسسسسسسثير
نفسسسه, وإن إلسسى المرض يشفين} أسند فهو مرضت {وإذا وقوله  
ًا, كمسا نفسسه إلسى أضافه وخلقه, ولكن وقضائأه الله قدر عن كان أدبس
ًا تعالى قال المسسستقيم} إلسسى الصسسراط {اهدنا يقول أن للمصلي آمر
حسسذف تعالى, والغضب الله إلى والهداية النعام السورة, فأسند آخر

ًا, وأسند فاعله نسسدري لِ {وأنسسا الجن قالت العبيد, كما إلى الضلل أدب
ًا} وكذا ربهم بهم أراد أم الرض في بمن أريد أشر إبراهيسسم قال رشد

يقسسدر لِ مسسرض, فسسإنه فسسي وقعسست إذا يشفين} أي فهو مرضت {وإذا
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{والسسذي إليسسه الموصسسلة السباب من يقدر بما غيره أحد شفائأي على

أحسسد ذلسسك علسسى يقسسدر لِ ويميت يحيي الذي هو يحيين} أي ثم يميتني
خطيئتي لي يغفر أن أطمع {والذي ويعيد يبدىء الذي هو سواه, فإنه

هسسو, إلِ والَِخرة الدينا في الذنوب غفران على يقدر لِ الدين} أي يوم
يشسسسساء. لمسسسسا الفعسسسسال اللسسسسه, وهسسسسو إلِ السسسسذنوب يغفسسسسر ومسسسسن

ًا ِلي َهْب ** َرّب ْكم ِني ُقْح ْق ْلِح َأ ِلِحيَن َو َعل ِبالّصا َواْج ْدٍق ِلَساَن ّلي *   ِص
ِريَن ِفي ِني الَِِخ ْل َع َواْج ِة ِمن *   َث ِة َوَر ّن ِم َج ِعي ّن ِفْر ال ْغ َوا ِبَي *   ُقْه ل ّنسس َكسساَن ِإ
ّليَن ِمَن َ الّضآَ َولِ ِني *   ِز ْوَم ُقْتْخ ُقْثوَن َي َع ْب ْوَم ُقْي َي   * َ ُقْع لِ َف َ َماٌل َين ُقْنسسوَن َولِ * َب
ّ َتسسسسسسسسسسسى َمسسسسسسسسسسسْن ِإلِ ّلسسسسسسسسسسسَه َأ ْلسسسسسسسسسسسٍب ال َق ٍم ِب ِلي  َسسسسسسسسسسسس
ًا. قسسال ربه يؤتيه أن السلم عليه إبراهيم من سؤال وهذا   ابسسن حكم

القرآن. مجاهد: هو اللب, وقال عكرمة: هو العلم. وقال عباس: وهو
اجعلنسسي بالصسسالحين} أي {وألحقنسسي النبوة. وقوله السدي: هو وقال

وسلم عليه الله صلى النبي قال والَِخرة, كما الدنيا في الصالحين مع
ًا. وفسسي العلى» قالها الرفيق في «اللهم الِحتضار عند الحسسديث ثلثسس

مسسسلمين, وألحقنسسا مسسسلمين, وأمتنسسا أحينسسا «اللهسسم السسدعاء فسسي
صسدق لسسان لسي {واجعسل مبدلين» وقسوله ولِ خزايا غير بالصالحين

ًا لي واجعل الَِخرين} أي في ً ذكر بسسي ويقتسسدى بسسه أذكسسر بعدي جميل
علسسى * سسسلم الَِخريسسن فسسي عليه تعالى: {وتركنا قال الخير, كما في

المحسسسسسسسسسسسسنين}. نجسسسسسسسسسسسزي * كسسسسسسسسسسسذلك إبراهيسسسسسسسسسسسم
الَِخريسسن} يعنسسي فسسي صدق لسان لي {واجعل وقتادة مجاهد قال  

حسسسنة} السسدنيا فسسي {وآتيناه تعالى مجاهد: كقوله الحسن. قال الثناء
سليم: أبي بن ليث الدنيا} الَِية, قال في أجره {وآتيناه الَِية, وكقوله

من تعالى: {واجعلني عكرمة. وقوله قال وتتولِه, وكذا تحبه ملة كل
بعسسدي, الجميسسل الذكر ببقاء الدنيا في علّي أنعم النعيم} أي جنة ورثة
لبسسي} {واغفسسر النعيم. وقوله جنة ورثة من تجعلني بأن الَِخرة وفي

إبراهيسسم عنسسه رجسسع ممسسا ولوالسسدي} وهسسذا لي اغفر {ربنا الَِية, كقوله
عن إلِ لبيه إبراهيم استغفار كان تعالى: {وما قال السلم, كما عليه

قطسسع حليسسم} وقسسد لواه إبراهيسسم إن سسس قوله إلى س إياه وعدها موعدة
أسسسوة لكم كانت تعالى: {قد فقال لبيه استغفاره في اللحاق تعالى
من الله من لك أملك وما س قوله إلى س معه والذين إبراهيم في حسنة

شسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسيء}.
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القيامة يوم الخزي من أجرني يبعثون} أي يوم تخزني وقوله: {ولِ  

الَِية: قسسال هذه عند البخاري وآخرهم. وقال أولهم الخلئأق يبعث يوم
سسسعيد أبسسي بسسن سسسعيد عسسن ذئأسسب أبسسي ابسسن عسسن طهمسسان بسسن إبراهيم

صسسلى النسسبي عنسسه, عسسن اللسسه رضي هريرة أبي عن أبيه المقبري, عن
الغسسبرة عليسسه القيامسسة يوم أباه رأى إبراهيم «إن قال وسلم عليه الله

ابسسن عسسن أخسسي إسسسماعيل, حسسدثنا أخرى: حدثنا رواية والقترة». وفي
اللسسه صسسلى النسسبي عسسن هريسسرة أبي المقبري, عن سعيد عن ذئأب أبي

لِ أنك وعدتني إنك رب فيقول: يا أباه إبراهيم «يلقى قال وسلم عليه
علسسى الجنسسة حرمسست تعسسالى: إنسسي اللسسه يبعثسسون, فيقسسول يسسوم تخزيني

بهسسذا النبيسساء أحسساديث الَِيسسة. وفسسي هسسذه عنسسد رواه الكسسافرين» هكسسذا
ًا بعينه السناد القيامسسة, يوم آزر أباه إبراهيم «يلقى به, ولفظه منفرد
لِ لسسك أقسسل إبراهيسسم: ألسسم لسسه وغسسبرة, فيقسسول قسسترة آزر وجسسه وعلسسى

إنسسك رب إبراهيم: يسسا أعصيك, فيقول لِ أبوه: فاليوم تعصيني, فيقول
البعسسد أبسسي مسسن أخسسزى خسسزي يبعثون, فأي يوم تخزيني لِ أن وعدتني
يقسسال: يسسا الكسسافرين, ثسسم علسسى الجنسسة حرمسست تعالى: إني الله فيقول

متلطسسخ, فيؤخسسذ بذيسسخ هسسو رجلسسك, فينظسسر, فسسإذا تحسست انظر إبراهيم
التفسسسير فسسي النسسسائأي الرحمسسن عبد النار» وقال في فيلقى بقوائأمه

الكسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسبير. سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسننه مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسن
الله, عبد بن حفص بن أحمد يبعثون} أخبرنا يوم تخزني {ولِ وقوله  

الرحمسسن, عبسسد بسسن محمد عن طهمان بن إبراهيم أبي, حدثني حدثني
قسسال: قسسال هريسسرة أبي عن أبيه عن المقبري سعيد أبي بن سعيد عن

القيامسسة يسسوم أباه رأى إبراهيم «إن وسلم عليه الله صلى الله رسول
فعصسسيتني, قسسال: هسسذا عسسن نهيتسسك له: قسسد والقترة, وقال الغبرة عليه
يسسوم تخزينسسي لِ أن وعدتني رب واحدة, قال: يا أعصيك لِ اليوم لكني

إنسسي إبراهيسسم البعسسد. قسسال: يسسا أخزيسست فقسسد أباه أخزيت يبعثون, فإن
قسسال: ؟ أبسسوك أيسسن إبراهيسسم منه. قال: يا فأخذ الكافرين على حرمتها

فسسي يتمسسرغ ذيخ منك, فنظر, فإذا أسفل مني, قال: انظر أخذته أنت
نكسسارة, غريب, وفيه إسناد النار» وهذا في فألقي بقوائأمه نتنه, فأخذ

متلطسسخ ذيسسخ صسسورة إلسسى آزر حسسول الضباع, كأنه من الذكر هو والذيخ
حسسديث مسسن بإسسسناده السسبزار رواه كذلك, وقسسد النار في فيلقى بعذرته

عسن هريسرة أبسي عسن سيرين بن محمد عن أيوب عن سلمة بن حماد
ًا غرابة, ورواه وفيه وسلم عليه الله صلى النبي قتادة حديث من أيض

عليسسه اللسسه صسسلى النسسبي عسسن سسسعيد أبي عن الغافر عبد بن جعفر عن
بنحسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسوه. وسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسلم
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الله عذاب من المرء يقي لِ بنون} أي ولِ مال ينفع لِ {يوم وقوله  

ًا الرض بملسسء افتدى ولو ماله بمسن افتسسدى ولسو بنسون} أي {ولِ ذهبس
ًا, ولِ الرض على لسسه, الدين وإخلص بالله اليمان إلِ يومئذ ينفع جميع

سليم} بقلب الله أتى من {إلِ قال وأهله, ولهذا الشرك من والتبري
أن السسسليم سسسيرين: القلسسب ابسسن والشرك. قال الدنس من سالم أي

مسسن يبعسسث اللسسه فيها, وأن ريب لِ آتية الساعة حق, وأن الله أن يعلم
ِيسسَي بقلب الله أتى من {إلِ عباس ابن القبور. وقال في أن سسسليم} َح

{بقلسسب وغيرهمسسا والحسسسن مجاهسسد اللسسه. وقسسال إلِ إلسسه لِ أن يشسسهد
السسسليم المسسسيب: القلسسب بن سعيد الشرك. وقال من سليم} يعني

مريض, قال المنافق قلب المؤمن, لن قلب الصحيح, وهو القلب هو
النيسسابوري: هسو عثمسان أبسو مرض}. قسال قلوبهم تعالى: {في الله

السسسسسنة. إلسسسسى البدعسسسسة, المطمئسسسسن مسسسسن السسسسسالم القلسسسسب

َفِت ِل ُقْأْز َو ُقْة **  ّن ْلَج ِقيَن ا ّت ُقْم ْل ُقْبّرَزِت ِل َو ُقْم *   ْلَجِحيسس ِويَن ا َغسسا ْل ِقيسسَل ِل َو ُقْهسسْم *   َل
ْيَن ُقْتْم َما َأ ُقْدوَن ُقْكن ُقْب ْع ِه ُقْدوِن *  ِمسسن َت ّلسس ُقْكْم َهسسْل ال َن ُقْرو ُقْصسس ْو َين ُقْروَن َأ َتِصسس * َين

ْا ُقْبو ِك ْب ُقْك َها َف ُقْووَن ُقْهْم ِفي َغا ْل ُقْد َوا ُقْنو ُقْج َو ِليسسَس *   ْب ُقْعسسوَن ِإ ْا َأْجَم ُقْلو َقسسا ُقْهسسْم *   َو
َها ُقْموَن ِفي َتِص ِه َيْخ ّل َتال ّنا ِإن *   ِبيسسٍن َضسسلٍَل َلِفي ُقْك ْذ ّم ِإ ُقْكْم *   ّوي ِبسسَرّب ُقْنَسسس

َلِميَن َعا ْل َوَمآَ ا َنآَ *   ّل ّ َأَض ُقْموَن ِإلِ ِر ُقْمْج ْل َفَمسسا ا َنسسا *   ِعيَن ِمسسن َل ِف َ َشسسا َولِ   *
ِديٍق ٍم َص ْو َحِمي َل َف َنا َأّن *   ًة َل ُقْكوَن َكّر َن ِنيَن ِمَن َف ْؤِم ُقْم ْل ِإّن ا ِلسسَك ِفسسي *   َذ

َيسسًة َ ُقْهسسم َكسساَن َوَمسسا لِ ُقْر َث ْك ِنيَن َأ ْؤِم ِإّن ّمسس َو ّبسسَك *   َو َر ُقْهسس ُقْز َل ِزيسس َع ْل ُقْم ا  الّرِحيسس
مزينسسة مزخرفسسة أهلهسسا مسسن وأدنيسست قربسست الجنة} أي أزلفت{    

السسدنيا, وعملسسوا في ما على فيها رغبوا الذين المتقون لناظريها, وهم
عنهسسا, وكشسسف أظهسسرت للغسساوين} أي الجحيم {وبرزت الدنيا في لها

الحنسساجر, وقيسسل القلسسوب منهسسا بلغسست زفسسرة فزفرت عنق منها وبدت
ًا لهلهسسا ًا تقريعسس هسسل اللسسه دون مسسن تعبسسدون كنتسسم مسسا أيسسن{ وتوبيخسس

دون مسسن عبسسدتموها السستي الَِلهسسة ليسسست ينتصرون} أي أو ينصرونكم
ًا, ولِ اليسسوم عنكسسم تغني والنداد الصنام تلك من الله عسسن تسسدفع شسسيئ

.واردون لهسسسا أنتسسسم جهنسسسم حصسسسب اليسسسوم وإياهسسسا أنفسسسسها, فسسسإنكم
ُقْروا مجاهسسد: يعنسسي والغاوون} قال هم فيها {فكبكبوا وقوله   ِو ْه ُقْد َفسس

صرصسسر, يقسسال مكسسررة, كمسسا فيهسسا, والكسساف غيسسره: كبسسوا فيها. وقال
دعوهم الذين وقادتهم الكفار من بعض على بعضهم ألقى أنه والمراد

آخرهسم عسن فيهسا ألقسسوا أجمعسون} أي إبليسسس {وجنسسود الشسسرك إلى
نسويكم * إذ مبين ضلل لفي كنا إن تالله يختصمون فيها وهم {قالوا
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ًا, لكسسم كنا استكبروا: إنا للذين الضعفاء يقول العالمين} أي برب تبعسس
ًا عنسا مغنسون أنتم فهل علسى عسادوا وقسد ويقولسون ؟ النسار مسن نصسيب

بسسرب نسسسويكم * إذ مسسبين ضسسلل لفي كنا إن {تالله بالملمة أنفسهم
ًا أمركسسم نجعسسل العالمين} أي العسسالمين, رب أمسسر يطسساع كمسسا مطاعسس

دعانسسا مسسا المجرمسسون} أي إلِ أضسسلنا {وما العالمين رب مع وعبدناكم
من بعضهم: يعني شافعين} قال من لنا {فما المجرمون إلِ ذلك إلى

فنعمسسل نرد أو لنا فيشفعوا شفعاء من لنا {فهل يقولون كما الملئأكة
صسديق * ولِ شسافعين مسسن لنسا {فمسا قالوا نعمل} وكذا كنا الذي غير

قريسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسب. حميسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم} أي
ًا كسسان إذا الصسسديق أن واللسسه قتادة: يعلمسسون قال   نفسسع, وأن صسسالح

ًا كان إذا الحميم المسسؤمنين} مسسن فنكون كرة لنا أن {فلو شفع صالح
فيمسسا ربهسسم بطاعسسة ليعملوا الدنيا دار إلى يردوا أن يتمنون أنهم وذلك

ّدهسسم لو أنهم يعلم تعالى يزعمون, والله لمسسا لعسسادوا السسدنيا دار إلسسى ر
النسسار أهسسل تخاصسسم عن تعالى الله أخبر لكاذبون, وقد وإنهم عنه نهوا
النار} ثسسم أهل تخاصم لحق ذلك تعالى: {إن قال (ص) ثم سورة في
فسسي إن مسسؤمنين} أي أكسسثرهم كان وما لَِية ذلك في تعالى: {إن قال

لَِيسسة, أي التوحيسسد فسسي عليهسسم الحجسسج وإقامسسة لقسسومه إبراهيم محاجة
* مؤمنين أكثرهم كان {وما الله إلِ إله لِ أن على جلية واضحة لدلِلة

الرحيسسسسسسسسسسسسسم}. العزيسسسسسسسسسسسسسز لهسسسسسسسسسسسسسو ربسسسسسسسسسسسسسك وإن

َبْت ّذ َك ُقْم **  ْو ِليَن ُقْنوٍح َق ُقْمْرَس ْل ْذ ا ِإ ُقْهْم َقاَل *   ُقْهْم َل ُقْخو َ ُقْنسسوٌح َأ ُقْقسسوَن َألِ ّت * َت
ّني ُقْكْم ِإ ُقْسوٌل َل ْا َأِميٌن َر ُقْقو ّت َفا ّلَه *   ُقْعسسوِن ال ِطي َأ َوَمسسآَ َو ُقْكْم *   ُقْل َأ ِه َأْسسس ْيسس َل َع
ٍر ِمْن َي ِإْن َأْج ِر ّ َأْجسس َلسسَى ِإلِ َلِميَن َرّب َع َعسسا ْل ْا ا ُقْقو ّت َفسسا ّلسسَه *   ُقْعسسوِن ال ِطي َأ  َو

السسسلم, عليسسه نوح ورسوله عبده عن وجل عز الله من إخبار هذا   
الصسسنام عبسسدت مسسا بعسسد الرض أهسسل إلسسى اللسسه بعثسسه رسول أول وهو

ًا الله والنداد, فبعثه ًا ذلك عن ناهي عقسسابه, فكسسذبه وبيسسل مسسن ومحسسذر
عبسسادتهم فسسي الخبيثسسة الفعسال مسسن عليه هم ما على قومه, فاستمروا

تكسسذيبهم منزلسسة له تكذيبهم تعالى الله تعالى: ونزل الله مع أصنامهم
* إذ المرسسسلين نسسوح قسسوم تعسسالى: {كسسذبت قال الرسل, فلهذا جميع
غيره عبادتكم في الله تخافون ألِ تتقون} أي ألِ نوح أخوهم لهم قال

فيمسسا إليكسسم, أميسسن اللسسه مسسن رسول إني أمين} أي رسول لكم {إني
منهسسا أنقسسص ولِ فيهسسا أزيسسد ولِ ربسسي رسسسالِت بسسه, أبلغكسسم اللسسه بعثني

أطلسسب لِ أجر} الَِية, أي من عليه أسألكم وما وأطيعون الله {فاتقوا
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ّدخر لكم, بل نصحي على جزاء منكم {فسساتقوا اللسسه عنسسد ذلسسك ثواب أ
فيمسسا وأمسسانتي ونصسسحي صسسدقي وبسان لكم وضح وأطيعون} فقد الله

عليسسسسسسسسسسسه. وائأتمننسسسسسسسسسسسي بسسسسسسسسسسسه اللسسسسسسسسسسسه بعثنسسسسسسسسسسسي

ْا َو ُقْل َقا ُقْن **  ْؤِم ُقْن َعسسَك َلَك َأ َب ّت ُقْلسسوَن َوا َذ َقسساَل الْر ْلِمسسي َوَمسسا *   ْا ِبَمسسا ِع ُقْنو َكسسا
ُقْلوَن ْعَم ِإْن َي ُقْهْم *   ُقْب ّ ِحَسا َلَى ِإلِ ّبي َع ْو َر ُقْروَن َلسس ُقْع َوَمسسآَ َتْشسس ْا *   َنسس ِد َأ ِر َطسسا ِب

ِنيَن ْؤِم ُقْمسسسسسسسسسسسس ْل ِإْن ا َنسسسسسسسسسسسسا *   ّ َأ ِذيٌر ِإلِ ِبيسسسسسسسسسسسسٌن َنسسسسسسسسسسسس  ّم
الراذل, بهؤلِء ذلك في ونتساوى نتبعك لك, ولِ نؤمن يقولون: لِ   

واتبعسسك لسسك أنؤمن {قالوا أراذلنا, ولهذا وهم وصدقوك اتبعوك الذين
يلزمنسسي شسسيء وأي يعملون} أي كانوا بما علمي وما * قال الرذلون

انوا شسيء أي على كانوا ولو ؟ لي هؤلِء اتباع من يلزمنسي عليسه, لِ ك
تصسسديقهم منهسسم أقبسسل أن علي والفحص, إنما والبحث عنهم التنقيب

لو ربي على إلِ حسابهم {إن وجل عز الله إلى سرائأرهم إياي, وأكل
عنه يبعدهم أن منه سألوا المؤمنين} كأنهم بطارد أنا * وما تشعرون

إلِ أنسسا * إن المؤمنين بطارد أنا {وما وقال ذلك عليهم ويتابعوه, فأبى
ًا, فمن بعثت إنما مبين} أي نذير كسسان وصدقني واتبعني أطاعني نذير

ًا كسسان منسسه, سسسواء وأنسسا منسسي ًا, أو أو شسسريف ً وضسسيع ًا. أو جليل حقيسسر

ْا ُقْلو َقا ِئسسْن **  ِه ّلسْم َل َتسس ْن ُقْح َت ُقْنسسو َنّن َي ُقْكسسو َت ِرِميسسَن ِمسسَن َل ُقْمْج ْل َقسساَل ا ِإّن َرّب *  
ْوِمي ُقْبوِن َق ّذ َتسسْح َكسس ْف َفا ِنسسي *   ْي ُقْهسسْم َب َن ْي َب ًا َو ْتحسس ِنسسي َف َنّج ِعسسي َوَمسسن َو ِمسسَن ّم

ِنيَن ْؤِم ُقْم ْل ُقْه ا َنا ْي َأنَج َف ُقْه َوَمن *   َع ْلسسِك ِفسسي ّم ُقْف ْل ُقْحوِن ا ْلَمْشسس ُقْثسسّم ا َنسسا *   ْق ْغَر َأ

ُقْد ْع ِقيَن َب َبا ْل ِإّن ا ِلَك ِفي *   َيًة َذ َ ُقْهم َكاَن َوَما لِ ُقْر َث ْك ِنيَن َأ ْؤِم ِإّن ّمسس َو ّبسسَك *   َر
َو ُقْهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس ُقْز َل َعِزيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس ْل ُقْم ا  الّرِحيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس

ً تعسسالى الله إلى أظهرهم, يدعوهم بين الله نبي مقام طال لما   ليل
ًا ًا, وسر ًا, وكلما ونهار الكفسسر علسسى صسسمموا الدعوة عليهم كرر وجهار

م {لئسن الَِخسر فسي الشسديد, وقسالوا والِمتنساع الغليظ نسوح يسا تنتسه ل
دينسسك, إلسسى إيانسسا دعوتك من تنته لم لئن المرجومين} أي من لتكونن

دعسسوة عليهسسم دعا ذلك لنرجمنك, فعند المرجومين} أي من {لتكونن
وبينهسسم بيني * فافتح كذبون قومي إن {رب منه, فقال الله استجاب

ًا} الَِيسسة, كمسسا مغلسسوب أنسسي ربسسه {فسسدعا الخسسرى الَِيسسة فسسي قسسال فتح
الفلسسك فسسي معسسه ومسسن {فأنجينسساه ههنا الَِية. وقال آخر فانتصر} إلى

بالمتعسسة المملوء هو الباقين} والمشحون بعد أغرقنا * ثم المشحون
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ًا أنجينسسا اثنيسسن, أي زوجين كل من فيها حمل التي والزواج ومسسن نوحسس

فسسي {إن أجمعيسسن كلهم أمره وخالف به كفر من كلهم, وأغرقنا اتبعه
الرحيسسم}. العزيسسز لهسسو ربسسك * وإن مؤمنين أكثرهم كان وما لَِية ذلك

َبْت ّذ َك ٌد **  ِليَن َعا ُقْمْرَس ْل ْذ ا ِإ ُقْهْم َقاَل *   ُقْهْم َل ُقْخو ٌد َأ َ ُقْهو ُقْقوَن َألِ ّت ّنسسي َت ِإ   *
ُقْكْم ُقْسوٌل َل ْا َأِميٌن َر ُقْقو ّت َفا ّلَه *   ُقْعوِن ال ِطي َأ َوَمسسآَ َو ُقْكْم *   ُقْل َأ ِه َأْسسس ْيسس َل ِمسسْن َع
ٍر َي ِإْن َأْج ِر ّ َأْج َلَى ِإلِ َلِميَن َرّب َع َعا ْل ُقْنوَن ا ْب َت َأ ُقْكّل *   َيسسًة ِريسسٍع ِب ُقْثسسوَن آ َب ْع * َت

ُقْذوَن ّتِخ َت َع َو ِن ُقْكسسْم َمَصا ّل َع ُقْدوَن َل ُقْلسس َذا َتْخ ِإ َو ُقْتْم *   َطْشسس ُقْتْم َب َطْشسس ِريَن َب ّبسسا * َج
ْا ُقْقو ّت ّلَه َفا ُقْعوِن ال ِطي َأ ْا َو ُقْقو ّت َوا َي *   ِذ ّلسس ُقْكْم ا ّد ُقْمسسوَن ِبَمسسا َأَمسس َل ْع ُقْكْم َت ّد َأَمسس   *
ٍم َعسسا ْن َأ ِنيسسَن ِب َب ّنسساٍت َو َوَج ُقْيسسوٍن *   ُقْع ّنسسَي َو ِإ ُقْف *   ُقْكسسْم َأَخسسا ْي َل َذاَب َع ٍم َعسس ْو َيسس

ٍم  َعِظيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
ه عليه هود ورسوله عبده عن تعالى الله من إخبار وهذا   السلم, أن
ًا, وكان قومه دعا الرمسسل جبسسال الحقسساف, وهسسي يسسسكنون قسسومه عاد

ًا نوح, قوم بعد زمانهم اليمن, وكان بلد جهة حضرموت, من من قريب
قسسوم بعسسد من خلفاء جعلكم إذ {واذكروا العراف سورة في قال كما
قسسوة مسسن غايسسة فسسي كانوا أنهم بسطة} وذلك الخلق في وزادكم نوح

السسدارة, المديد, والرزاق الشديد, والطول والبطش والقوة التركيب
ذلسك مسسع والثمار, وكسسانوا والزروع والنهار, والبناء والجنات والموال
ًا اللسه معسه, فبعسث اللسه غيسر يعبدون ً إليهسم هسسود ً منهسم رجل رسسولِ
ًا ًا, فدعاهم وبشير فسسي وعسسذابه نقمته وحده, وحذرهم الله إلى ونذير

{أتبنسسون قال أن إلى لقومه نوح قال كما لهم وبطشه, فقال مخالفته
أنسسه حاصسسله بمسسا الريسسع فسسي المفسسسرون تعبثون} اختلف آية ريع بكل

ًا هنسساك المشسسهورة, يبنسسون الطسسرق جسسواد عنسسد المرتفسسع المكان بنيانسس
ًا ً محكم ًا, ولهذا هائأل ًا آيسسة} أي ريع بكل {أتبنون قال باهر بنسساء معلمسس

ًا ًا ذلسسك تفعلسسون وإنما {تعبثون} أي مشهور بسسل إليسسه للحتيسساج لِ عبثسس
عليهسسم نسسبيهم عليسه أنكسسر القسسوة, ولهسسذا وإظهسار واللهو اللعب لمجرد
فائأسسدة, غيسسر فسسي للبسسدان وإتعسساب للزمسسان تضسسييع ذلسسك, لنسسه السلم

{وتتخسسذون قال الَِخرة, ولهذا في ولِ الدنيا في يجدي لِ بما واشتغال
المشسسيدة السسبروج مجاهسسد: والمصسسانع تخلسسدون} قسسال لعلكسسم مصسسانع
قتسسادة: هسسي الحمسسام. وقسسال عنسسه: بسسروج رواية المخلد, وفي والبنيان

المسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساء. مأخسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسذ
خالدون}. كأنكم مصانع {وتتخذون الكوفيين بعض قتادة: وقرأ قال  

لكسسي تخلسسدون} أي لعلكم مصانع {وتتخذون المشهورة القراءة وفي
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ًا فيها تقيموا زال عنكسسم, كمسسا زائأسسل بسسل لكسسم بحاصسسل ليس وذلك أبد
أبسسي, حسسدثنا الله: حسسدثنا رحمه حاتم أبي ابن قبلكم. وروى كان عمن

بسسن عسسون عجلن, حسسدثني ابسسن الوليد, حدثنا موسى, حدثنا بن الحكم
أحسسدث مسسا رأى لمسسا عنسسه اللسسه رضسسي السسدرداء أبا أن عتبة بن الله عبد

مسجدهم في الشجر, قام ونصب البنيان من الغوطة في المسلمون
عليسسه, ثسسم وأثنسسى اللسسه إليسسه, فحمسسد دمشق, فاجتمعوا أهل فنادى: يا
لِ مسسا تأكلون, وتبنسسون لِ ما تستحيون, تجمعون تستحيون, ألِ قال: ألِ

يجمعسسون قسسرون قبلكم كانت قد تدركون, إنه لِ ما تسكنون, وتأملون
ًا, أملهسسم فيطيلون, فأصبح فيوثقون, ويأملون فيوعون, ويبنون غسسرور

ًا, وأصبحت جمعهم وأصبح ًا, ألِ مساكنهم بور ًا إن قبور مسسا ملكت عاد
ً وعمان عدن بين ًا, فمن خيل بدرهمين عاد ميراث مني يشتري وركاب
؟.

والغلظسسة بالقوة يصفهم جبارين} أي بطشتم بطشتم {وإذا وقوله  
وأطيعسسوا ربكسسم اعبسسدوا وأطيعسسون} أي اللسسه {فسساتقوا والجسسبروت

السسذي {واتقسسوا عليهسسم, فقسسال اللسسه نعسسم يسسذكرهم شرع رسولكم, ثم
أخسساف * إنسسي وعيسسون وجنات وبنين بأنعام تعلمون, أمدكم بما أمدكم
اللسسه إلسسى وخالفتم, فسسدعاهم كذبتم إن عظيم} أي يوم عذاب عليكم

فيهسسسسسسسسسم. نفسسسسسسسسسع والسسسسسسسسسترهيب, فمسسسسسسسسسا بسسسسسسسسسالترغيب

ْا ُقْلو َقا ٌء **  َوآ َنآَ َس ْي َل ْظَت َع َع َو ُقْكْن َلْم َأْم َأ ِظيَن ّمَن َت َواِع ْل ِإْن ا َذا *   ّ َهـ ِإلِ
ُقْق ُقْل ِليَن ُقْخ ّو َوَما ال ُقْن *   ِبيَن َنْح ّذ َع ُقْم ُقْه ِب ُقْبو ّذ َك َف ُقْهْم *   َنا ْك َل ْه َأ ِلسسَك ِفسسي ِإّن َف َذ
َيسسًة َ ُقْهسسم َكسساَن َوَمسسا لِ ُقْر َث ْك ِنيَن َأ ْؤِم ِإّن ّمسس َو ّبسسَك *   َو َر ُقْهسس ُقْز َل ِزيسس َع ْل ُقْم ا  الّرِحيسس

ًا تعالى يقول   وأنذرهم, حذرهم ما بعد له هود قوم جواب عن مخبر
أوعظت علينا سواء {قالوا الحق)ووضحه لهم ورهبهم, وبين ورغبهم

نحسسن {ومسسا عليسسه نحسسن عمسسا نرجسسع لِ السسواعظين} أي من تكن لم أم
المسسر, فسسإن بمسسؤمنين} وهكسسذا لك نحن قولك, وما عن آلهتنا بتاركي

تنسسذرهم لم أم أأنذرتهم عليهم سواء كفروا الذين {إن قال تعالى الله
لِ ربسسك كلمسسة عليهسسم حقسست السسذين تعسسالى: {إن يؤمنسسون} وقسسال لِ

{إن بعضسسهم الوليسسن} قسسرأ خلق إلِ هذا {إن يؤمنون} الَِية, وقولهم
ْلق إلِ هذا مسسسعود ابسسن اللم. قسسال وتسسسكين الخسساء الولين} بفتسسح َخ

الذي هذا ما ومجاهد: يعنون وعلقمة عباس بن الله عبد عن والعوفي
{وقسسالوا قريسسش مسسن المشسسركون قسسال الولين, كما إلِأخلق به جئتنا

{وقسسال وأصسسيلً} وقسسال بكرة عليه تملى فهي اكتتبها الولين أساطير
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* فقسسد آخسسرون قسسوم عليسسه وأعسسانه افتراه إفك إلِ هذا إن كفروا الذين
ًا جاءوا ًا ظلم لهسم قيسسل {وإذا الوليسن} وقسسال أساطير * وقالوا وزور
خلق إلِ هذا {إن آخرون الولين} وقرأ أساطير قالوا ربكم أنزل ماذا

هسسو المسسر مسسن عليه هم وما دينهم واللم, يعنون الخاء الولين} بضم
الكون لهسم تابعون والجداد, ونحن الَِباء من الولين دين وراءهسم, س

قسسالوا ولِمعسساد, ولهسسذا بعسسث ماتوا, ولِ كما عاشوا, ونموت كما نعيش
هذا {إن عباس ابن عن طلحة أبي بن علي بمعذبين} قال نحن {وما

وعطسساء عكرمسسة الوليسسن. وقسساله الوليسسن} يقسسول: ديسسن خلسسق إلِ
ابسسن أسسسلم, واختسساره بسسن زيسسد بسسن الرحمسسن وعبسسد وقتادة الخراساني

جريسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسر.
نسسبي تكذيب على استمروا فأهلكناهم} أي تعالى: {فكذبوه وقوله  
إيسساهم إهلكه سبب بين وقد الله وعناده, فأهلكهم ومخالفته هود الله
ًا عليهم أرسل بأنه القرآن من موضع غير في ًا ريح عاتيسسة, أي صرصر

ًا ًا, فكان شديد برد الهبوب, ذات شديدة ريح مسسن إهلكهسسم سسسبب جد
هسسو مسسا عليهسسم اللسسه وأجبره, فسلط شيء أعتى كانوا جنسهم, فإنهم

* بعاد ربك فعل كيف تَر تعالى: {ألم قال قوة, كما وأشد منهم أعتى
ًا أهلسك تعالى: {وأنه قال الولى, كما عاد العماد} وهم ذات إرم عسساد

العمسساد} السسذين {ذات نسسوح بسسن سسسام بن إرم نسل من الولى} وهم
مسسن ذلسسك أخسسذ مدينسسة, فإنمسسا إرم أن زعسسم العمد, ومن يسكنون كانو

أصسسيل, ولهسسذا أصسسل لذلك ووهب, وليس كعب كلم من السرائأيليات
القبيلسسة هسسذه مثسسل يخلق لم البلد} أي في مثلها يخلق لم {التي قال
ان وجبروتهم, ولسو وشدتهم قوتهم في لقسال: مدينسة بسذلك المسراد ك

فسسي فاسسستكبروا عاد تعالى: {فأما البلد, وقال في مثلها يبن لم التي
السسذي اللسه أن يسروا لم أو ؟ قوة منا أشد من وقالوا الحق بغير الرض
اللسسه أن قسسدمنا يجحدون} وقد بآَياتنا وكانوا قوة منهم أشد هو خلقهم
علسسى الثسسور, عتسست أنسسف مقسسدار إلِ الريسسح من عليهم يرسل لم تعالى

بلدهسسم, فحصسسبت فحصسسبت ذلك, فسلكت في لها الله الخزنة, فأذن
ربهسسا} الَِيسسة, بسسأمر شسسيء كسسل تعالى: {تدمر قال لهم, كما شيء كل

سسس قسسوله إلسسى سسس عاتيسسة صرصسسر بريسسح فسسأهلكوا عاد تعالى: {وأما وقال
ًا نخسسل أعجسساز كسسأنهم صسسرعى فيهسسا القسسوم فسسترى س كاملة أي س حسوم

ًا بقوا خاوية} أي الرجسسل تسسأتي كسسانت الريح أن رؤوس, وذلك بل أبدان
رأسسسه, فتشسسدخ أم علسسى تنكسه الهواء, ثم في وترفعه فتقتلعه منهم

كسسانو منقعسسر, وقسسد نخسسل أعجسساز وتلقيسسه, كسسأنهم رأسسسه وتكسر دماغه
الرض فسسي لهسسم والمغسسارات, وحفسسروا والكهسسوف الجبال في تحصنوا
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ًا الله أمر من ذلك عنهم يغن أنصافهم, فلم إلى إذا الله أجل {إن شيئ

فأهلكنسساهم} الَِيسسة. تعسسالى: {فكسسذبوه قسسال يسسؤخر} ولهسسذا لِ جسساء

َبْت ّذ َك ُقْد **  ُقْمو ِليَن َث ُقْمْرَس ْل ْذ ا ِإ ُقْهسسْم َقسساَل *   ُقْهْم َل ُقْخسسو ِلٌح َأ ُقْقسسوَن َألِ َصسسا ّت * َت
ّني ُقْكْم ِإ ُقْسوٌل َل ْا َأِميٌن َر ُقْقو ّت َفا ّلَه *   ُقْعسسوِن ال ِطي َأ َوَمسسآَ َو ُقْكْم *   ُقْل َأ ِه َأْسسس ْيسس َل َع

ٍر ِمسسسسسسسسْن َي ِإْن َأْجسسسسسسسس ِر ّ َأْجسسسسسسسس َلسسسسسسسسَى ِإلِ َلِميَن َرّب َع َعسسسسسسسسا ْل  ا
السلم, عليه صالح ورسوله عبده عن وجل عز الله من إخبار وهذا  

ًا ثمود, وكانوا قومه إلى بعثه أنه بيسسن التي الِحْجر مدينة يسكنون عرب
قسسدمنا مشسسهورة, وقسسد معروفة الشام, ومساكنهم وبلد القرى وداي

صسسلى اللسسه رسسسول مسسرور فسسي المروية الحاديث العراف سورة في
عسساد ثسسم تبسسوك إلى الشام, فوصل غزو أراد حين بهم وسلم عليه الله
السسسلم. عليه الخليل وقبل عاد بعد لذلك, وكانوا ليتأهب المدينة إلى

لسسه, شسسريك لِ وحده يعبدوه أن وجل عز الله إلى صالح نبيهم فدعاهم
وخسسالفوه, وكسسذبوه عليسسه الرسالة, فسسأبوا من بلغهم فيما يطيعوه وأن

ًا بدعوتهم يبتغي لِ أنه وأخبرهم ذلسسك ثسسواب يطلسسب منهسسم, وإنمسسا أجر
علهيسسسم, فقسسسال:) اللسسسه آلِء ذكرهسسسم وجسسسل, ثسسسم عسسسز اللسسسه مسسسن

ُقْكوَن ْتَر ُقْت َأ َنآَ َما ِفي **  ُقْه ِنيَن َها ِفي آِم ّناٍت *   ُقْيسسوٍن َج ُقْع ُقْروٍع َو ُقْز َو َنْخسسٍل *   َو
َها ُقْع ْل ُقْتسوَن َهِضيٌم َط ْنِح َت َو َبساِل ِمسَن *   ْلِج ًا ا ُقْيوتس ِهيَن ُقْب ِر ْا َفسا ُقْقو ّت َفسا َه *   ّل ال

ُقْعسسوِن ِطي َأ َ َو َولِ ْا *   َو ُقْعسس ِطي ِفيَن َأْمسسَر ُقْت ِر ُقْمْسسس ْل ِذيَن ا ّلسس ُقْدوَن *  ا ْفِسسس ِفسسي ُقْي
َ الْرِض ُقْحوَن َولِ ِل  ُقْيْصسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس

ًا لهم يقول   ًا تحسسل أن الله نقم لهم, ومحذرهم واعظ بهسسم, ومسسذكر
من أمن في وجعلهم الدارة الرزاق من رزقهم فيما عليهم الله بأنعم

الجاريات, العيون من لهم الجنات, وفجر من لهم المحذورات, وأنبت
هضسسيم}. طلعها {ونخل قال والثمرات, ولهذا الزروع من لهم وأخرج

أبي بن علي هضيم. وقال وبلغ, فهو عباس: أينع ابن عن العوفي قال
هضسسيم} يقسسول: معشسسبة. وقسسال طلعها {ونخل عباس ابن عن طلحة

س الصحابة أدرك وقد س عمرو أبي بن عمرو عن خالد أبي بن إسماعيل
رطسسب هضسسيم} قسسال: إذا طلعهسسا {ونخسسل قسسوله فسسي عبسساس ابن عن

نحسسو صسسالح أبسسي عسسن قسسال: وروي حاتم, ثم أبي ابن واسترخى, رواه
هسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسذا.
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هضسسيم} قسال: هسو طلعهسا {ونخل العلء أبي عن إسحاق أبو وقال  

وتفتسست تهشسسم يبسسس إذا الذي مجاهد: هو الرطب, وقال من المذنب
أميسسة, سسسمعت الكريسسم, وأبسسا عبسسد جريسسج: سسسمعت ابسسن وتناثر, وقال

ًا عليسسه تقبسسض يطلسسع هضيم} قسسال: حيسسن طلعها {ونخل يقول مجاهد
عليه الهشيم, تقبض اليابس الهضيم, ومن الرطب من فتهضمه, فهو

الليسسن. وقسسال الرطسسب وقتسسادة: الهضسسيم عكرمسسة فتهشسسمه. وقسسال
ًا, فهو بعضها وركب الثمرة حمل كثر الضحاك: إذا هضيم. وقسسال بعض

السسذي البصري: هو الحسن ويخضر. وقال يتفرق حين الطلع مرة: هو
؟ الكسسم عنسسه ينشسسق حيسسن الطلسسع رأيت صخر: ما أبو له, وقال نوى لِ

الهضسسسسيم. ببعسسسسض, فهسسسسو بعضسسسسه لصسسسسق قسسسسد الطلسسسسع فسسسسترى
ًا الجبال من {وتنحتون وقوله   وغيسر عبساس ابسسن فارهين} قال بيوت

اختيسسار أشسسرين, وهسسو عنه: شسسرهين رواية حاذقين. وفي واحد: يعني
السسبيوت تلسسك يتخسسذون كسسانوا بينهما, فإنهم منافاة وجماعة, ولِ مجاهد

ًا الجبال في المنحوتة ًا أشر ًا وبطر سسسكناها, إلسسى حاجسسة غير من وعبث
ا لنحتها متقنين حاذقين وكانوا حسالهم مسن المشساهد هسو ونقشها, كم

علسسى أقبلوا وأطيعون} أي الله {فاتقوا قال منازلهم, ولهذا رأى لمن
خلقكسسم السسذي ربكم عبادة من والَِخرة الدنيا في عليكم نفعه يعود ما

أمسر تطيعسسوا {ولِ وأصسسيل بكسرة وتسسسبحوه وتوحدوه لتعبدوه ورزقكم
رؤسسساءهم يصلحون} يعني ولِ الرض في يفسدون الذين المسرفين

الحسسق. ومخالفسسة والكفسسر الشسسرك إلسسى لهسسم وكسسبراءهم, السسدعاة

ْا َو ُقْل َقا ّنَمآَ **  ِريَن ِمَن َأنَت ِإ ُقْمَسّح ْل ّ َأنَت *  َمآَ ا َنسسا َبَشٌر ِإلِ ُقْل ْث ْأِت ّم ٍة َفسس َيسس ِبآَ
ِقيَن ِمَن ُقْكنَت ِإن ِد َقاَل الّصا ِه *   ِذ َقٌة َهـ َها َنا ُقْكْم ِشْرٌب ّل َل ُقْب َو ٍم ِشسسْر ْو َيسس

ٍم ُقْلو ْع َ ّم َولِ َها *   ٍء َتَمّسو َو ُقْس ُقْكْم ِب َذ ُقْخ ْأ َي ُقْب َف َذا ٍم َع ْو ٍم َي ِظي َها َع ُقْرو َق َع َف   *
ْا ُقْحو َب َأْص ِدِميَن َف ُقْم َنا ُقْه َذ َأَخ َف ُقْب *   َذا َع ْل ِلَك ِفي ِإّن ا َيًة َذ َ ُقْهم َكاَن َوَما لِ ُقْر َث ْك َأ

ِنيَن ْؤِم ِإّن ّمسسسسسسسس َو ّبسسسسسسسسَك *   َو َر ُقْهسسسسسسسس ُقْز َل ِزيسسسسسسسس َع ْل ُقْم ا  الّرِحيسسسسسسسس
ًا تعالى يقول   السسسلم عليه صالح لنبيهم جوابهم في ثمود عن مخبر

مسسن أنسست إنمسسا {قسسالوا أنهسسم وجسسل عسسز ربهسسم عبسسادة إلى دعاهم حين
أبسسو المسسسحورين. وروى من وقتادة: يعنون مجاهد المسحرين} قال

المخلسسوقين, مسسن المسسسحرين} يعنسسي {مسسن عبسساس ابسسن عسسن صسسالح
الشسسسسسساعر: بقسسسسسسول هسسسسسسذا علسسسسسسى بعضسسسسسسهم واستشسسسسسسهد

المسسسحر النسسام هسسذا مسسن فإنناعصسسافير ؟ نحسسن تسسسألينا: فيسسم فسسإن
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قسسول هسسذا في الرئأة. والظهر هو سحور, والسحر لهم الذين يعني  

عقسسل لِ مسسسحور هذا قولك في أنت يقولون: إنما أنهم وقتادة مجاهد
؟ دوننسسا إليك أوحي فكيف مثلنا} يعني بشر إلِ أنت {ما قالوا لك, ثم

هسسو بسسل ؟ بيننسسا مسسن عليسسه السسذكر {أءلقسسي الخسسرى الَِية في قالوا كما
ًا سيعلمون*  أشر كذاب اقسسترحوا إنهسسم الشسسر} ثسسم الكسسذاب مسسن غد
اجتمسسع ربهم, وقد من به جاءهم بما صدقه ليعلموا بها يأتيهم آية عليه

عشسسراء ناقة الصخرة هذه من الَِن لهم يخرج أن منه ملؤهم, وطلبوا
نسسبي عليهسسم أخسسذ ذلك وكذا, فعند كذا صفتها من س عندهم صخرة إلى
بسسه ليسسؤمنن سسسألوا مسسا إلسسى أجسسابهم لئن والمواثيق صالح. العهود الله

فصلى, ثسسم السلم عليه صالح الله نبي ذلك, فقام وليتبعنه, فأعطوه
الصسسخرة تلسسك سسسؤالهم, فسسانفطرت إلى يجيبهم أن وجل عز الله دعا

وصسسفوها, فسسآَمن التي الصفة على عشراء ناقة عن إليها أشاروا التي
يسسوم شسسرب ولكسسم شسسرب لهسسا ناقسسة هسسذه {قال أكثرهم وكفر بعضهم

ًا ماءكم ترد معلوم} يعني ًا, ويوم بسوء تمسوها {ولِ أنتم تردونه يوم
بسسسوء, أصسسابوها إن اللسسه نقمة عظيم} فحذرهم يوم عذاب فيأخذكم
ًا أظهرهم بين الناقة فمكثت السورق وتأكسل المساء الدهر, تسرد من حين

ًا يكفيهم ما منها يحلبون بلبنها وينتفعون س والمرعى ًا, فلمسسا شسسرب وريسس
وعقرهسسا قتلهسسا علسسى شسسقاؤهم, تمسسالؤوا وحضسسر المسسد عليهسسم طسسال

زلزلت أرضهم أن العذاب} وهو فأخذهم نادمين فأصبحوا {فعقروها
ً ًا, وجاءتهم زلزالِ محالهسسا, مسسن القلسسوب اقتلعسست عظيمة صيحة شديد
جاثمين ديارهم في يحتسبون, وأصبحوا يكونوا لم ما المر من وأتاهم

العزيسسز لهسسو ربسسك * وإن مسسؤمنين أكسسثرهم كسسان وما لَِية ذلك في {إن
الرحيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم}.

َبْت ّذ َك ُقْم **  ْو ِليَن ُقْلوٍط َق ُقْمْرَس ْل ْذ ا ِإ ُقْهْم َقاَل *   ُقْهْم َل ُقْخو ُقْقوَن َألِ ُقْلوٌط َأ ّت * َت
ّني ُقْكْم ِإ ُقْسوٌل َل ْا َأِميٌن َر ُقْقو ّت َفا ّلَه *   ُقْعسسوِن ال ِطي َأ َوَمسسآَ َو ُقْكْم *   ُقْل َأ ِه َأْسسس ْيسس َل َع

ٍر ِمسسسسسسسسْن َي ِإْن َأْجسسسسسسسس ِر ّ َأْجسسسسسسسس َلسسسسسسسسَى ِإلِ َلِميَن َرّب َع َعسسسسسسسسا ْل  ا
ًا تعالى يقول   لوط السلم, وهو عليه لوط ورسوله عبده عن مخبر

ان عليسه الخليسل إبراهيم أخي ابن وهو آزار بن هاران بن السسلم, وك
السسسلم, عليهمسسا إبراهيم حياة في عظيمة أمة إلى بعثه قد تعالى الله

مكانهسسا بهسسا, وجعسسل اللسسه أهلكها التي وأعمالها سدوم يسكنون وكانوا
لجبسسال متاخمسسة بناحيسسة الغسسور ببلد مشهورة خبيثة, وهي منتنة بحيرة
اللسسه إلسسى والشسسوبك, فسسدعاهم الكرك بلد وبين المقدس, بينها البيت
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السسذي رسسسولهم يطيعسسوا لسسه, وأن شسسريك لِ وحده يعبدوه أن وجل عز

ابتدعوه قد كانوا ما وارتكاب الله معصية عن إليهم, ونهاهم الله بعثه
إتيسسان فعلسسه, مسسن إلسسى الخلئأسسق مسسن أحسسد يسسسبقهم لم مما العالم في

تعسسسسسسسسسالى:) قسسسسسسسسسال النسسسسسسسسساث, ولهسسسسسسسسسذا دون السسسسسسسسسذكور

ُقْتوَن ْأ َت َأ ْكَراَن **  ّذ َلِميَن ِمَن ال َعا ْل ُقْروَن ا َذ َت َو َق َمسسا *   َلسس ُقْكسسْم َخ ُقْكسسْم َل ّب ّمسسْن َر
ُقْكْم َواِج ُقْتْم َبْل َأْز ْوٌم َأن ُقْدوَن َق ْا َعا ُقْلو َقا ِئن *   ِه ّلْم َل َت ُقْط َتن ُقْلسسو َنّن َي ُقْكسسو َت ِمسسَن َل

ُقْمْخَرِجيَن ْل َقاَل ا ّني *   ُقْكْم ِإ ِل َعَم ِليَن ّمَن ِل َقا ْل ِنسسي *  َرّب ا ِلسسي ّنِج ْه َأ ِمّمسسا َو
ُقْلوَن ْعَم ُقْه َي َنا ْي َنّج َف ُقْه *   َل ْه َأ ِعيَن َو ّ َأْجَم ِإلِ ًا *   ُقْجسسوز ِريَن ِفسسي َع ِب َغسسا ْل ُقْثسسّم ا   *

َنا ِريَن َدّمْر َنا الََِخ َطْر َأْم َو ِهم *   ْي َل ًا َع َطر َء ّم ُقْر َفَسآَ َطسس ِريَن َم َذ ُقْمنسس ْل ِإّن ا   *
ِلَك ِفي َيًة َذ َ ُقْهم َكاَن َوَما لِ ُقْر َث ْك ِنيَن َأ ْؤِم ِإّن ّم َو ّبَك *   َو َر ُقْه ُقْز َل ِزي َع ْل ُقْم ا  الّرِحي
السسذكور, الفسسواحش, وغشسسيانهم ارتكسساب عسسن اللسسه نسسبي نهاهم لما  

جسسوابهم كسسان لهم, ما الله خلقهن اللتي نسائأهم إتيان إلى وأرشدهم
مسسن {لتكسسونن بسسه جئتنسسا عما لوط} أي يا تنته لم {لئن قالوا أن إلِ له

كسسان تعسسالى: {فمسسا قسسال أظهرنا, كمسسا بين من ننفيك المخرجين} أي
أنساس إنهسم قريتكسم مسن لسوط آل أخرجسوا قسالوا أن إلِ قسومه جواب

مسسستمرون وأنهسسم فيه هم عما يرتدعون لِ أنهم رأى يتطهرون} فلما
القسسالين} أي مسسن لعملكسسم {إنسسي وقسسال منهسسم ضسسللتهم, تسسبرأ علسسى

عليهم الله دعا منكم, ثم بريء به, وإني أرضى ولِ أحبه المبغضين, لِ
تعسسالى: {فنجينسساه اللسسه يعملسسون} قسسال ممسسا وأهلي نجني {رب فقال
ًا {إلِ كلهم أجمعين} أي وأهله امرأتسسه, الغسسابرين} وهسسي فسسي عجسسوز

كمسسا قومهسسا, وذلسسك من بقي من مع فهلكت بقيت سوء عجوز وكانت
حين الحجر في وهود, وكذا العراف سورة في عنهم تعالى الله أخبر

سسسمعوا إذا يلتفتسسوا لِ امرأتسسه, وأنهسسم إلِ بسسأهله يسسسري أن اللسسه أمسسره
واسسستمروا, وأنسسزل اللسسه لمسسر قومه, فصبروا على تنزل حين الصيحة

مسسن حجارة عليهم جميعهم, وأمطر عم الذي العذاب أولئك على الله
* وأمطرنسسا الَِخريسسن دمرنسسا تعسسالى: {ثسسم قسسال منضود, ولهسسذا سجيل

ًا عليهسسم الرحيسسم}. العزيسسز لهسسو ربسسك وإن سسس قسسوله إلسسى سسس مطسسر

ّذَب َك ُقْب **  ِة َأْصَحا َك ْي ِليَن ال ُقْمْرَس ْل ْذ ا ِإ ُقْهْم َقاَل *   ْيٌب َل َع َ ُقْش ُقْقسسوَن َألِ ّت * َت
ّني ُقْكْم ِإ ُقْسوٌل َل ْا َأِميٌن َر ُقْقو ّت َفا ّلَه *   ُقْعسسوِن ال ِطي َأ َوَمسسآَ َو ُقْكْم *   ُقْل َأ ِه َأْسسس ْيسس َل َع

ٍر ِمسسسسسسسسْن َي ِإْن َأْجسسسسسسسس ِر ّ َأْجسسسسسسسس َلسسسسسسسسَى ِإلِ َلِميَن َرّب َع َعسسسسسسسسا ْل  ا
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وكسسان الصحيح على مدين أهل هم س اليكة أصحاب يعني س هؤلِء    

لنهسسم شسسعيب أخسسوهم ههنا يقل لم وإنما أنفسهم من شعيب الله نبي
كالغيضسسة ملتسسف شسسجر شسسجرة, وقيسسل اليكة, وهي عبادة إلى نسبوا
لسسم المرسسسلين الَِيكسسة أصسسحاب قسسال: كسسذب لما يعبدونها, فلهذا كانوا

شسسعيب} لهسسم قسسال {إذ قسسال شسسعيب, وإنمسسا أخوهم لهم قال يقل: إذ
أخسساهم كسسان إليسسه, وإن نسبوا الذي للمعنى بينهم الخوة نسب فقطع

ًا. ومن الَِيكة أصحاب أن النكتة, فظن لهذه يفطن لم من الناس نسب
ًا أن مدين, فزعم أهل غير أمسستين, إلسسى اللسسه بعثسسه السسسلم عليه شعيب

وهسسو سسس الكاهلي بشر بن إسحاق روى أمم. وقد قال: ثلث من ومنهم
عن خصيف عن عمر بن أبيه, وزكريا عن السدي ابن حدثني س ضعيف

ًا اللسسه بعسسث عكرمة, قالِ: مسسا ًا, مسسرة إلِ مرتيسسن نبيسس مسسدين إلسسى شسسعيب
تعسسالى الله اليكة, فأخذهم أصحاب إلى بالصيحة, ومرة الله فأخذهم
عسسن همسسام عن هدبة عن البغوي القاسم أبو الظلة, وروى يوم بعذاب
شسسسعيب. السسسرس} قسسسوم تعسسسالى: {وأصسسسحاب قسسسوله فسسسي قتسسسادة

بشسسر. بسسن  إسسسحاق شعيب, وقسساله اليكة} قوم {وأصحاب وقوله  
أعلسسم. وقسسد واحد, واللسسه هما ومدين اليكة جويبر: أصحاب غير وقال
بسسن محمسسد طريسسق مسسن شسسعيب ترجمسسة في عساكر ابن الحافظ روى

بسسن هشسسام عسسن هشسسام بسسن معاوية عن أبيه شيبة, عن أبي بن عثمان
بسسن اللسسه عبسسد عسسن سسسيف بن ربيعة عن هلل أبي بن سعيد سعد, عن

مسسدين قسسوم «إن وسسلم عليسه اللسه صلى الله رسول قال: قال عمرو
ًا إليهما الله أمتان, بعث اليكة وأصحاب السسسلم» عليسسه النسسبي شسسعيب

ًا, والصسسحيح يكسسون أن نظر, والشسسبه رفعه غريب, وفي وهذا موقوفسس
هسسؤلِء وعسسظ بشسسيء, ولهسسذا مقسسام كسسل فسسي وصسسفوا واحدة أمة أنهم

بسسسواء, سسسواء مسسدين قصة في والميزان, كما المكيال بوفاء وأمرهم
واحسسسسسسسسسدة. أمسسسسسسسسسة أنهمسسسسسسسسسا علسسسسسسسسسى ذلسسسسسسسسسك فسسسسسسسسسدل

ْا ُقْفسسو ْو َأ ْيسسَل **  َك ْل َ ا ْا َولِ ُقْنسسو ُقْكو ِريَن ِمسسَن َت ُقْمْخِسسس ْل ْا ا ُقْنسسو ِز َو َطاِس *   ِقْسس ْل ِبا
ِم ِقي َت ُقْمْسسس ْل َ ا َولِ ْا *   ُقْسسسو ْبَخ ّنسساَس َت ُقْهْم ال َء َيآَ َ َأْشسس ْا َولِ ْو َثسس ْع الْرِض ِفسسي َت

ِديَن ْفِسسسسسس ْا ُقْم ُقْقسسسسسو ّت َوا ِذي *   ّلسسسسس ُقْكسسسسسْم ا َق َل ّلسسسسسَة َخ ِب ْلِج ِليسسسسسَن َوا ّو  ال
التطفيف عن والميزان, وينهاهم المكيال بإيفاء تعالى الله يأمرهم   

دفعتسسم إذا المخسسسرين} أي من تكونوا ولِ الكيل {أوفوا فيهما, فقال
ًا, وتأخذوه فتعطوه الكيل تبخسوا لهم, ولِ الكيل فكملوا للناس ناقص

ًا لكم كان إذا ًا, ولكن تام تأخسسذون كما تعطون, وأعطوا كما خذوا وافي
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هسسو الميزان, وقيسسل هو المستقيم} والقسطاس بالقسطاس وزنوا{

مجاهد: القسطاس الرومية. قال من معرب بعضهم: هو القبان. قال
العدل. وقسسوله القسطاس قتادة بالرومية. وقال العدل هو المستقيم

تعثسسوا {ولِ أمسسوالهم تنقصسسوهم لِ أشسسياءهم} أي النسساس تبخسوا {ولِ
الخسسرى الَِية في قال الطريق, كما قطع مفسدين} يعني الرض في

توعسسسسسسسسسسسسدون}. صسسسسسسسسسسسسراط بكسسسسسسسسسسسسل تقعسسسسسسسسسسسسدوا {ولِ
اللسسه بسسأس الوليسسن} يخسسوفهم والجبلة خلقكم الذي {واتقوا وقوله  

السسسلم عليسسه موسسسى قسسال الوائأسسل, كمسسا آبسساءهم وخلق خلقهم الذي
والسسسدي ومجاهسسد عبسساس ابسسن الوليسسن} قسسال آبسسائأكم ورب {ربكسسم
الوليسسن} {والجبلسسة أسلم بن زيد بن الرحمن وعبد عيينة بن وسفيان

ً منكسسم أضسسل {ولقسسد زيسسد ابسسن وقرأ الولين يقول: خلق ًا}. جبل كسسثير

ْا َو ُقْل َقا ّنَمسآَ **  ِريَن ِمسَن َأنسسَت ِإ ُقْمَسسسّح ْل َوَمسآَ ا ّ َأنسسَت *   َنسا َبَشسٌر ِإلِ ُقْل ْث ِإن ّم َو
ّنَك ُقْظ ِبيَن َلِمَن ّن ِذ َكا ْل ِقْط ا َأْس َف َنا *   ْي َل ًا َع ِء ّمَن ِكَسف ِمسسَن ُقْكنسسَت ِإن الّسَمآَ

ِقيَن ِد َقاَل الّصا ّبَي *   ُقْم َر َل ْع ُقْلسسوَن ِبَما َأ ْعَم ُقْه َت ُقْبو ّذ َكسس َف ُقْهْم *   َذ َأَخسس ُقْب َف َذا َعسس
ِم ْو ِة َي ّل ّظ ُقْه ال ّن َذاَب َكاَن ِإ ٍم َع ْو ٍم َي ِظي ِإّن َع ِلسسَك ِفسسي *   َيسسًة َذ َ َكسساَن َوَمسسا لِ

ُقْهسسسسسم ُقْر َث ْك ِنيَن َأ ْؤِم ِإّن ّمسسسسس َو ّبسسسسسَك *   َو َر ُقْهسسسسس ُقْز َل ِزيسسسسس َع ْل ُقْم ا  الّرِحيسسسسس
لرسسولها, ثمسود بسه أجابت ما بمثل له قومه جواب عن تعالى يخبر  

مسسن المسسسحرين} يعنسسون مسسن أنت {إنما قالوا حيث قلوبهم تشابهت
لمسسن نظنسسك وإن مثلنسسا بشسسر إلِ أنسست {ومسسا تقسسدم كمسسا المسسسحورين

إلينسسا أرسسسلك اللسسه أن لِ تقسسوله فيمسسا الكسسذب تتعمسسد الكسساذبين} أي
ًا علينا {فأسقط ًا السماء} قال من كسف السسسماء. من الضحاك: جانب

ًا وقال ًا السماء. وقسسال من قتادة: قطع السسسماء. مسسن السسسدي: عسسذاب
تعسسالى: قسسوله فسسي عنهسسم اللسسه أخسسبر فيما قريش قالت بما شبيه وهذا

ًا} إلسسى الرض من لنا تفجر حتى لك نؤمن لن {وقالوا قسسالوا أن ينبوع
ًا علينسا زعمت كما السماء تسقط {أو والملئأكسة بسالله تسأتي أو كسسف

فأمطر عندك من الحق هو هذا كان إن اللهم قالوا {وإذ قبيلً} وقوله
الجهلسسة الكفسسار هسسؤلِء قسسال السسسماء} الَِيسسة, وهكسسذا من حجارة علينا

ًا علينسسا {فأسسسقط بمسسا أعلسسم ربسسي السسسماء} الَِيسسة, {قسسال مسسن كسسسف
بسسه, جازاكم ذلك تستحقون كنتم بكم, فإن أعلم تعملون} يقول: الله

ا جسزاء بهسم وقسع لكم, وهكذا ظالم غير وهو ًا, جسزاء سسألوا كم وفاقس
عسسذاب كان إنه الظلة يوم عذاب فأخذهم تعالى: {فكذبوه قال ولهذا

عليهسسم, الكسسسف إسسسقاط مسسن سألوه ما جنس من عظيم} وهذا يوم
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مسسدة عظيسسم حسسر أصسسابهم أن عقسسوبتهم جعل وتعالى سبحانه الله فإن

أظلتهسسم, سسسحابة إليهسسم أقبلسست شسسيء, ثسسم منسسه يكنهسسم أيام, لِ سبعة
كلهسسم اجتمعوا الحر, فلما من بظلها يستظلون إليها ينطلقون فجعلوا

ًا منهسسا عليهسسم تعسسالى اللسسه تحتها, أرسل ًا نسسار مسسن شسسرر ًا ولهبسس ووهجسس
ًا, ورجفسست أزهقسست عظيمسسة صسسيحة الرض, وجسساءتهم بهسسم عظيمسس
عظيسسم}. يسسوم عسسذاب كسسان تعسسالى: {إنسسه قسسال أرواحهسسم, ولهسسذا

مسسوطن مسسواطن, كسسل ثلثسسة فسسي إهلكهم صفة تعالى الله ذكر وقد  
الرجفسسة أخسسذتهم أنهسسم ذكسسر العراف ففي السياق ذلك تناسب بصفة

عيب يسا {لنخرجنسك قالوا لنهم جاثمين, وذلك دارهم في فأصبحوا ش
اللسسه نسسبي ملتنا} فأرجفوا في لتعودن أو قريتنا من معك آمنوا والذين
{فأخسسذتهم قسسال هسسود سسسورة الرجفسسة, وفسسي فأخسسذتهم اتبعسسه ومسسن

تسأمرك {أصلتك قولهم في الله بنبي استهزءوا لنهم الصيحة} وذلك
لنسست إنسسك نشسساء مسسا أموالنسسا فسسي نفعسسل أن أو آباؤنسسا يعبد ما نترك أن

أن والِزدراء, فناسسسب التهكسسم سبيل على ذلك الرشيد} قالوا الحليم
قسسالوا الصيحة} الَِيسسة, وههنسسا {فأخذتهم تسكتهم, فقال صيحة تأتيهم

ًا علينا {فأسقط والعنسساد, التعنسست وجه السماء} الَِية, على من كسف
يسسوم عسسذاب {فأخسسذهم وقسسوعه اسسستبعدوا ما عليهم يحقق أن فناسب

عظيسسسسسسسسم}. يسسسسسسسسوم عسسسسسسسسذاب كسسسسسسسسان إنسسسسسسسسه الظلسسسسسسسسة
سسسلط اللسه عنسسه: إن اللسسه رضسسي عمر بن الله عبد قتادة: قال قال  

تعسسالى اللسسه إن شسسيء, ثسسم منه يظلهم ما حتى أيام سبعة الحر عليهم
تحتهسسا فأصسساب بهسسا فاسسستظل أحسسدهم إليها سحابة, فانطلق لهم أنشأ
ًا ًا فأتوهسسا قسسومه بسسذلك وراحسسة, فسسأعلم بسسرد تحتهسسا فاسسستظلوا جميعسس

ًا, وهكذا عليهم فأججت والحسن جبير بن وسعيد عكرمة عن روي نار
إليهسسم الله أسلم: بعث بن زيد بن الرحمن عبد وغيرهم. وقال وقتادة
عليهسسم وأحمسسى الظلسسة عنهم الله كشف كلهم اجتمعوا إذا حتى الظلة

بسسن محمسسد المقلى, وقسسال في الجراد يحترق كما الشمس, فاحترقوا
العسسذاب: مسسن أصسسناف بثلثسسة عسسذبوا مسسدين أهسسل القرظسسي: إن كعسسب

منهسسا خرجسوا منهسا, فلمسا خرجسسوا حسستى دارهسم فسسي الرجفسة أخسذتهم
عليهسسم, فتسسسقط السسبيوت إلسسى يدخلوا أن شديد, ففرقوا فزع أصابهم
كسساليوم رأيسست فقال: مسسا رجل تحتها الظلة, فدخل عليهم الله فأرسل

ً ًا الناس, فسسدخلوا أيها هذا, هلموا من أبرد ولِ أطيب ظل تحسست جميعسس
ًا, ثم واحدة, فماتوا صيحة بهم الظلة, فصاح كعسسب بن محمد تل جميع

عظيسسم}. يسسوم عسسذاب كسسان إنسسه الظلسسة يسسوم عسسذاب {فأخسسذهم
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الحسسسن, حسسدثني الحسسارث, حسسدثني جرير: حسسدثني بن محمد وقال  

صسسغيرة, حسسدثني أبسسي بسسن حاتم زيد, حدثنا بن حماد أخو زيد بن سعيد
يسسوم عسسذاب {فأخسسذهم الَِية هذه عن عباس ابن الباهلي, سألت يزيد

ًا عليهسسم اللسسه الظلسسة} الَِيسسة, قسسال: بعسسث ًا رعسسد ًا, فأخسسذ وحسسر شسسديد
ًا البيوت من فخرجوا بأنفاسهم عليهسسم اللسسه البريسسة, فبعسسث إلسسى هراب

ًا لها الشمس, فوجدوا من فأظلتهم سحابة بعضسسهم ولذة, فنسسادى برد
ًا ًا. قال عليهم الله أرسل تحتها اجتمعوا إذا حتى بعض عبسساس: ابسسن نار
لَِيسسة ذلسسك فسسي {إن عظيم يوم عذاب كان إنه الظلة يوم عذاب فذلك

العزيسسز الرحيسسم} أي العزيسسز لهسسو ربسسك مؤمنين, وإن أكثرهم كان وما
المسسسسؤمنين. بعبسسسساده الكسسسسافرين, الرحيسسسسم مسسسسن انتقسسسسامه فسسسسي

ُقْه ّن ِإ َو ُقْل **  ِزي َتن َلِميَن َرّب َل َعا ْل َنَزَل ا ِه *   ُقْح ِب ُقْن السسّرو َلسسَى الِميسس َع ِبسسَك *   ْل َق
ُقْكسسسسسسوَن َت ِريَن ِمسسسسسسَن ِل ِذ ْنسسسسسس ُقْم ْل ِلَسسسسسسساٍن ا ِب ِبسسسسسسّي *   ِبيسسسسسسٍن َعَر  ّم

ًا تعالى يقول   محمد ورسوله عبده على أنزله الذي الكتاب عن مخبر
فسسي السسسورة أول في ذكره القرآن {وإنه} أي وسلم عليه الله صلى
رب {لتنزيسسل محسسدث} الَِيسسة الرحمسسن من ذكر من يأتيهم {وما قوله

الميسسن} السسروح بسسه {نزل إليك وأوحاه عليك الله أنزله العالمين} أي
عبسساس السسسلف: ابسسن مسسن واحسسد غيسسر السلم, قسساله عليه جبريل وهو

والزهسسري والضحاك والسدي العوفي وعطية وقتادة كعب بن ومحمد
{قسسل كقسسوله الزهسسري: وهسسذه فيه. قال نزاع لِ مما جريج, وهذا وابن
ًا كان من بيسسن لمسسا مصدقا الله بإذن قلبك على نزله فإنه لجبريل عدو

{علسسى الرض تسسأكله لِ الميسسن السسروح كلمسسه مجاهد: من يديه} وقال
عنسسد مكانة ذو أمين كريم ملك به نزل المنذرين} أي من لتكون قلبك
ًا محمد قلبك} يا {على العلى المل في مطاع الله السسدنس من سالم

ه بسأس بسه لتنسذر المنسذرين} أي مسن {لتكسون والنقسص والزيسادة الل
لسسه. المتبعيسسن المسسؤمنين بسسه وكسسذبه, وتبشسسر خسسالفه مسسن على ونقمته

أنزلنسساه السسذي القسسرآن هذا مبين} أي عربي تعالى: {بلسان وقوله  
ًا الشسسامل, ليكسسون الكامسسل الفصسسيح العربي بلسانك إليك, أنزلناه بينسس

ًا ًا واضح ًا, قاطع ًا ظاهر ً للحجة للعذر, مقيم المحجسسة. قسسال إلسسى دليل
العتكسسي, حسسدثنا بكسسر أبي بن الله عبد أبي, حدثنا حاتم: حدثنا أبي ابن

عسسن السستيمي إبراهيسسم عن محمد بن موسى عن المهلبي عباد بن عباد
يسسوم في أصحابه مع وسلم عليه الله صلى الله رسول قال: بينما أبيه

وأشسسد أحسسسنها ؟» قسسالوا: مسسا بواسسسقها ترون «كيف لهم قال إذ دجن
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وأشسسد أحسسسنها ؟» قسسالوا: مسسا قواعسسدها تسسرون «فكيسسف تراكمها. قال
سسسواده. وأشسسد أحسنه ؟» قالوا: ما جريها ترون «فكيف تمكنها. قال

وأشسسد أحسسسنها اسسستدارت» قسسالوا: مسسا رحاهسسا تسسرون «فيكسسف قسسال
ًا يشسسق أم َخفق أم برقها: أوميض ترون «فكيف استدارتها. قال شسسق

ًا. قسسال يشق ؟» قالوا: بل اللسه». قسسال: شساء إن الحيسساء «الحيسساء شق
هو الذي رأيت أفصحك, ما وأمي, ما الله, بأبي رسول رجل: يا فقال

واللسسه بلسسساني القسسرآن أنسسزل وإنما لي «حق منك. قال: فقال أعرب
إلِ وحي ينزل الثوري: لم سفيان مبين}» وقال عربي {بلسان يقول

بالسسسريانية, القيامسسة يوم لقومه, واللسان نبي كل ترجم بالعربية, ثم
حسسسساتم. أبسسسسي ابسسسسن بالعربيسسسسة, رواه تكلسسسسم الجنسسسسة دخسسسسل فمسسسسن

ُقْه ّن ِإ َو ِر َلِفي **  ُقْب ِليَن ُقْز ّو َو ال َأ ُقْكن َلْم *   ُقْهْم َي َيسسًة ّل ُقْه َأن آ َلَمسس ْع ُقْء َي َلَمسسا ِنسسَي ُقْع َب
ِئأيَل ْو ِإْسَرا َل َو ُقْه *   َنا ْل َلَى َنّز ْعِض َع ْعَجِميَن َب ُقْه ال َأ َقَر َف ِهم *   ْي َل ُقْنوا ّما َع َكسسا

ِه ِنيَن ِبسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس ْؤِم  ُقْمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
كتسسب فسسي لموجسسود بسسه والتنسسويه القرآن هذا ذكر تعالى: وإن يقول  

وحديثه, الدهر قديم في به بشروا الذين أنبيائأهم عن المأثورة الولين
ًا آخرهسسم قام حتى بذلك الميثاق عليهم الله أخذ كما ملئسسه فسسي خطيبسس

إنسسي إسسسرائأيل بنسسي يسسا مريسسم ابسسن عيسسسى قسسال {وإذ بأحمد بالبشارة
ًا إليكم الله رسول ًا التسسوراة من يدي بين لما مصدق برسسسول ومبشسسر

زبور, جمع الكتب, وهي هي ههنا أحمد} والزبر اسمه بعدي من يأتي
فعلسسوه شسسيء تعالى: {وكل الله داود, وقال كتاب وهو الزبور وكذلك

تعسسالى: قسسال الملئأكسسة, ثسسم صسسحف في عليهم مكتوب الزبر} أي في
ليسس أو إسسرائأيل} أي بنسي علمساء يعلمسه أن آيسة لهسم يكسسن لسم {أو

إسسسرائأيل بنسسي مسسن العلمسساء أن ذلك على الصادق الشاهد من يكفيهم
العسسدول يدرسسسونها, والمسسراد السستي كتبهم في القرآن هذا ذكر يجدون

عليسسه اللسسه صسسلى محمد صفة من أيديهم في بما يعترفون الذين منهم
بسسن اللسسه منهسسم, كعبسسد آمسسن مسسن بذلك أخبر وأمته, كما ومبعثه وسلم
اللسسه شسساكلهم, قسسال ومسسن منهم أدركه عمن الفارسي وسلمان سلم

المسسسسي} الَِيسسسسة. النسسسسبي الرسسسسسول يتبعسسسسون تعسسسسالى: {السسسسذين
ًا تعالى قال ثم   القرآن: أنه لهذا وعنادهم قريش كفر شدة عن مخبر
وأنسسزل كلمسسة العربية من يدري لِ ممن العاجم من رجل على نزل لو

نزلناه {ولو قال به, ولهذا يؤمنون لِ وفصاحته ببيانه الكتاب هذا عليه
أخسسبر مسسؤمنين} كمسسا بسسه كسسانوا مسسا عليهم فقرأه العجمين بعض على
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ًا عليهم فتحنا {ولو الخرى الَِية في عنهم فيسسه فظلسسوا السماء من باب

أننسسا تعسسالى: {ولسسو أبصارنا} الَِيسسة, وقسسال سكرت إنما لقالوا يعرجون
السسذين تعسسالى: {إن الموتى} الَِية, وقال وكلمهم الملئأكة إليهم نزلنا

.يؤمنسسسسسسسون} الَِيسسسسسسسة لِ ربسسسسسسسك كلمسسسسسسسة عليهسسسسسسسم حقسسسسسسست

ِلَك َذ َك ُقْه **  َنا ْك َل ُقْلوِب ِفي َس ِرِميسسَن ُقْق ُقْمْج ْل َ ا ُقْنسسوَن *  لِ ْؤِم ِه ُقْي ّتسسَى ِبسس ْا َح ُقْو َيسسَر
َذاَب َع ْل ِليَم ا ُقْهم ال َي ِت أ

ْ َي َف َتًة *   ْغ ُقْهْم َب َ َو ُقْروَن لِ ُقْع ْا َيْش ُقْلسسو ُقْقو َي َف ُقْن َهسسْل *   َنْحسس
ُقْروَن َظ َنا ُقْمن ِب َذا َع ِب َف َأ ُقْلوَن *   ْعِج َت ْيَت َيْس َأ َفَر َأ ُقْهْم ِإن *   َنا ْع ّت ِنيَن ّم ُقْثسسّم ِسسس   *

ُقْهم َء ْا ّما َجآَ ُقْنو ُقْدوَن َكا َع َنَى *  َمآَ ُقْيو ْغ ُقْهسسْم َأ ْن ْا ّمسسا َع ُقْنو ُقْعسسوَن َكسسا ّت َوَمسسآَ ُقْيَم   *
َنسسا ْك َل ْه ٍة ِمسسن َأ َيسس ّ َقْر َهسسا ِإلِ ُقْروَن َل ِذ َى ُقْمنسس ْكسسَر ِذ ّنسسا َوَمسسا *   ِلِميَن ُقْك  َظسسا

والعنسساد, أي والجحسسود والكفسسر التكسسذيب سلكنا تعالى: كذلك يقول  
يسسروا {حسستى بسسالحق به} أي يؤمنون {لِ المجرمين قلوب في أدخلناه
اللعنسسة معسسذرتهم, ولهسسم الظسسالمين ينفسسع لِ حيسسث الليسسم} أي العذاب
لِ {وهسسم بغتسسة اللسسه عسسذاب بغتسسة} أي {فيسسأتيهم السسدار سسسوء ولهسسم

يشسساهدون حيسسن يتمنسسون منظسسرون} أي نحسسن هسسل فيقولسسوا يشعرون
ً أنظروا لو أن العذاب قسسال الله, كمسسا بطاعة زعمهم في ليعملوا قليل

مسسن لكم ما س قوله إلى س العذاب يأتيهم يوم الناس تعالى: {وأنذر الله
ًا نسسدم عقسسوبته شسساهد إذا وفاجر ظالم زوال} فكل ًا, هسسذا نسسدم شسسديد

زينسسة ومله فرعون آتيت إنك {ربنا بقوله الكليم عليه دعا لما فرعون
ً دعوتكمسسا} أجيبسست قسسد قسسال سسس قسسوله إلسسى سسس السسدنيا الحياة في وأموالِ
الليسسم العسسذاب رأى حسستى آمسسن فرعون, فمسسا في الدعوة هذه فأثرت
بنسو بسه آمنست السذي إلِ إلسه لِ أنسه آمنست قسال الغرق أدركه إذا {حتى

رأوا تعالى: {فلما المفسدين} وقال من وكنت س قوله إلى س إسرائأيل
وحسسسسسسسسده} الَِيسسسسسسسسات. بسسسسسسسسالله آمنسسسسسسسسا قسسسسسسسسالوا بأسسسسسسسسسنا

لهسسم, وتهديسسد عليهسسم يسسستعجلون} إنكسسار تعالى: {أفبعذابنا وقوله  
ًا للرسول يقولون كانوا فإنهم ًا: ائأتنا تكذيب اللسسه, كمسسا بعذاب واستبعاد

إن {أفرأيسست قسسال بالعذاب} الَِيسسات, ثسسم تعالى: {ويستعجلونك قال
كسسانوا مسسا عنهسسم أغنسسى مسسا يوعسسدون كانوا ما جاءهم ثم سنين متعناهم

السسدهر مسسن برهسسة لهسسم وأملينسسا وأنظرنسساهم أخرنسساهم لو يمتعون} أي
ًا عنهم يجدي شيء أي الله أمر جاءهم طال, ثم وإن الزمان من وحين

أو عشسسية إلِ يلبثسسوا لسسم يرونهسسا يسسوم {كسسأنهم النعيسسم مسسن فيه كانوا ما
هسسو ومسسا سسسنة ألسسف يعمسسر لسسو أحسسدهم تعسسالى: {يسسود ضسسحاها} وقسسال
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إذا ماله عنه يغني تعالى: {وما يعمر} وقال أن العذاب من بمزحزحه

يمتعسسون}. كسسانوا مسسا عنهسسم أغنسسى تعسسالى: {مسسا قسسال تسسردى} ولهسسذا
ثسسم غمسسسة النار في فيغمس بالكافر «يؤتى الصحيح الحديث وفي  

ًا رأيت له: هل يقال ًا رأيت هل ؟ قط خير واللسسه فيقول: لِ ؟ قط نعيم
ًا الناس بأشد رب, ويؤتى يا الجنسة فسي السدنيا, فيصسبغ فسي كسان بؤس

ًا رأيت له: هل يقال صبغة, ثم رب» أي يا والله فيقول: لِ ؟ قط بؤس
ًا كأن ما يتمثسسل عنسسه الله رضي الخطاب بن عمر كان كان. ولهذا شيئ

السسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسبيت: بهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسذا
تطلسسب أنسست السسذي أدركسست أنسست ليلسسةإذا السسدهر مسسن تسسؤثر لسسم كأنسسك

ًا تعالى قال ثم   المم من أمة أهلك ما أنه خلقه في عدله عن مخبر
الحجسسة إليهم, وقيام الرسل لهم, وبعثة إليهم, والنذار العذار بعد إلِ

* منسسذرون لهسسا إلِ قريسسة مسسن أهلكنسسا تعسسالى: {ومسسا قال عليهم, ولهذا
نبعسسث حتى معذبين كنا تعالى: {وما قال ظالمين} كما كنا وما ذكرى

فسسي يبعسث حستى القسسرى مهلسك ربسك كان تعالى: {وما رسولًِ} وقال
ً أمهسسا ظسسالمون}. وأهلهسسا سسس قسسوله إلسسى سسس آياتنسسا عليهسسم يتلسسو رسسسولِ

َوَما َلْت **  َنّز ِه َت ُقْن ِب ِطي َيا َوَما الّش ِغي *   َب ُقْهْم َين ُقْعوَن َوَما َل ِطي َت ُقْهْم َيْس ّن ِإ   *
ُقْلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسوَن الّسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسْمِع َعسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسِن ُقْزو ْع  َلَم

ًا تعالى يقول   بيسسن مسسن الباطسسل يأتيه لِ الذي العزيز كتابه عن مخبر
الميسسن السسروح بسسه نسسزل أنسسه حميسسد حكيم من تنزيل خلفه من ولِ يديه

عليهسسم يمتنسسع أنسسه ذكر الشياطين} ثم به تنزلت {وما الله من المؤيد
بغيتهسسم مسسن هو ليس لهم, أي ينبغي ما أنه أوجه: أحدها ثلثة من ذلك
فيسسه العبسساد, وهسسذا وإضسسلل الفساد سجاياهم من طلبتهم, لن من ولِ

عظيسسم, وبرهسسان وهسسدى المنكسسر, ونسسور عسسن والنهسسي بالمعروف المر
ينبغسسي تعالى: {ومسسا قال عظيمة, ولهذا منافاة الشياطين وبين فبينه

}.لهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم
اسسستطاعوا مسسا لهم انبغى ولو يستطيعون} أي تعالى: {وما وقوله  

ًا لرأيتسسه جبل على القرآن هذا أنزلنا تعالى: {لو الله ذلك, قال خاشسسع
ًا حملسسه واسسستطاعوا لهم انبغى لو أنه بين الله} ثم خشية من متصدع

حسسال القسسرآن اسسستماع عن بمعزل ذلك, لنهم إلى وصلوا وتأديته, لما
ًا ملئت السماء نزوله, لن ًا حرس ًا شديد القسسرآن إنزال مدة في وشهب

حسسرف اسسستماع إلسسى الشياطين من أحد يخلص الله, فلم رسول على
بعبسساده, وحفظسه اللسه رحمسسة مسسن المسر, وهسذا يشسستبه لئل منسسه واحد
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عسسن تعسسالى: {إنهسسم قسسال ولرسسسوله, ولهسسذا لكتسسابه لشسسرعه, وتأييسسده

ًا تعسالى قسال لمعزولون} كما السمع لمسسنا {وأنسا الجسن عسن مخسبر
ًا ملئت فوجدناها السماء ًا حرس ًا شسسديد منهسسا نقعسسد كنسسا * وأنسسا وشسسهب
ًا له يجد الَِن يستمع فمن للسمع مقاعد ًا شهاب أم س قوله إلى * س رصد

ًا}. ربهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم بهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم أراد رشسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسد

َ َفل ُقْع **  ْد َع َت ِه َم ّل ًا ال َلـه ُقْكوَن آَخَر ِإ َت ِبيَن ِمَن َف ّذ َع ُقْم ْل ِذْر ا َأن َو َتَك *   َعِشسسيَر
ِبيَن ْقَر ِفْض ال َواْخ َناَحَك *   َعَك ِلَمِن َج َب ّت ِنيَن ِمَن ا ْؤِم ُقْم ْل ِإْن ا َف ْوَك *   َعَصسس

ُقْقْل ّني َف ٌء ِإ َي ِر ُقْلوَن ّمّما َب ْعَم ّكْل َت َتو َو َلسسى *   ِز َع ِزيسس َع ْل ِم ا ِذي الّرِحيسس ّلسس *  ا
ُقْم ِحيَن َيَراَك ُقْقو َبَك َت ّل َق َت َو ِديَن ِفي *   ُقْه الّساِج ّن ِإ َو *   ُقْع ُقْهسس ُقْم الّسسسِمي ِليسس َع ْل  ا

ًا تعالى يقول   ًا شريك لِ وحده بعبادته آمر أشرك من أن له, ومخبر
ًا تعالى قال عذبه. ثم به ينسسذر وسسسلمأن عليسسه اللسسه صلى لرسوله آمر

ًا يخلص لِ إليه, وأنه الدنين القربين, أي عشيرته إيمانه إلِ منهم أحد
اللسسه عبسساد مسسن اتبعسسه لمسسن جسسانبه يليسسن أن وجسسل, وأمسسره عسسز بربسسه

ًا الله خلق من عصاه المؤمنين, ومن منه, ولهسسذا فليتبرأ كان من كائأن
النذارة تعملون} وهذه مما بريء إني فقل عصوك تعالى: {فإن قال

تعسسالى: قسسال أجزائأهسسا, كمسسا مسسن فسسرد هسسي بل العامة تنافي لِ الخاصة
ًا {لتنذر أم تعسسالى: {لتنسسذر غسسافلون}, وقسسال فهم آباؤهم أنذر ما قوم
أن يخسسافون السسذين بسسه تعسسالى: {وأنسسذر حولهسسا} وقسسال ومسسن القسسرى

ًا به وتنذر المتقين به تعالى: {لتبشر ربهم}, وقال إلى يحشروا قومسس
ًا}, وقال تعسسالى: {ومسسن قسسال بلغ}, كمسسا ومن به تعالى: {لنذركم لد

«والسسذي مسسسلم صسسحيح موعسسده}. وفسسي فالنار الحزاب من به يكفر
لِ نصراني, ثسسم ولِ يهودي المة هذه من أحد بي يسمع بيده, لِ نفسي
الَِية هذه نزول في كثيرة أحاديث وردت النار» وقد دخل إلِ بي يؤمن

فلنسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسذكرها: الكريمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة
بسسن اللسسه عبسسد الله: حسسدثنا رحمه أحمد المام الول) قال الحديث(  

ابسسن عسسن جسسبير بسسن سعيد مرة, عن بن عمرو عن العمش نمير, عن
عشسسيرتك {وأنسسذر وجسسل عز الله أنزل قال: لما عنه الله رضي عباس

ثسسم عليسسه الصسسفا, فصسسعد وسسسلم عليه الله صلى النبي القربين} أتى
رجل وبين إليه يجيء رجل بين إليه الناس صباحاه» فاجتمع «يا نادى
عبسسد بنسسي «يسسا وسسسلم عليه الله صلى الله رسول رسوله, فقال يبعث

ً أن أخسسبرتكم لو لؤي, أرأيتم بني فهر, يا بني المطلب, يا بسسسفح خيل
«فإني ؟» قالوا: نعم. قال صدقتموني عليكم تغير أن تريد الجبل هذا
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ًا أبو شديد» فقال عذاب يدي بين لكم نذير اليسسوم, سسسائأر لك لهب: تب
وتسب} ورواه لهسب أبسسي يسسدا {تبسست اللسه وأنسسزل ؟ لهسذا إلِ دعوتنا أما

بسسه. العمسسش عسسن طسسرق مسسن والنسسسائأي والترمسسذي ومسلم البخاري
أبيه عن هشام وكيع, حدثنا أحمد: حدثنا المام الثاني) قال الحديث(  

رسسسول القربين} قسسام عشيرتك {وأنذر نزلت قالت: لما عائأشة عن
ابنة صفية محمد, يا ابنة فاطمة فقال: «يا وسلم عليه الله صلى الله
ًا الله من لكم أملك المطلب, لِ عبد بني المطلب, يا عبد سلوني شيئ

مسسسسسسسلم. بسسسسسسإخراجه شسسسسسسئتم» انفسسسسسسرد مسسسسسسا مسسسسسسالي مسسسسسسن
عمرو, حسسدثنا بن معاوية أحمد: حدثنا المام الثالث) قال الحديث(  

أبسسي عسسن طلحسسة بسسن موسسسى عسسن عميسسر بسسن الملك عبد زائأدة, حدثنا
عشسسيرتك {وأنسسذر الَِيسسة هسسذه نزلسست قسسال: لمسسا عنه الله رضي هريرة

ًا, فعسسم وسلم عليه الله صلى الله رسول القربين} دعا وخسص قريش
كعسسب بني معشر النار, يا من أنفسكم أنقذوا قريش معشر «يا فقال

مسسن أنفسسكم أنقسذوا هاشسسم بنسي معشسسر النار, يا من أنفسكم أنقذوا
فاطمسسة النار, يسسا من أنفسكم أنقذوا المطلب عبد بني معشر النار, يا

اللسسه مسسن لكسسم أملك لِ والله النار, فإني من نفسك أنقذي محمد بنت
ًا ًا لكم أن إلِ شيئ مسسن والترمسسذي مسسسلم ببللهسسا». ورواه سأبلها رحم

السسوجه, هذا من الترمذي: غريب به. وقال عمير بن الملك عبد حديث
أبسسا فيه يذكر مرسلً, ولم طلحة بن موسى حديث من النسائأي ورواه

حسسديث مسسن الصحيحين في الصحيح, وأخرجاه هو هريرة, والموصول
أبسسي عسسن الرحمن عبد بن سلمة وأبي المسيب بن سعيد عن الزهري

إسحاق, ابن يعني محمد يزيد, حدثنا أحمد: حدثنا المام هريرة, وقال
قسسال: قسسال عنه الله هريرة, رضي أبي عن العرج عن الزناد أبي عن

لم عليسه اللسه صسلى الله رسول اشستروا المطلسب عبسد بنسي «يسا وس
رسسسول بنسست فاطمسسة ويا الله رسول عمة صفية , يا الله من أنفسكم

ًا, اللسسه مسسن عنكمسسا أغنسسي لِ الله, فسسإني من أنفسكما اشتريا الله شسسيئ
ًا بسسه السسوجه, وتفسسرد هذا من به شئتما» تفرد ما مالي من سلني أيضسس

عسسن هريرة أبي عن العرج عن الزناد أبي زائأدة, عن عن معاوية عن
ًا بنحوه, ورواه وسلم عليه الله صلى النبي ابسسن حسسدثنا حسن عن أيض

ًا, وقسسال هريسسرة أبي عن العرج لهيعة: عن يعلسسى: حسسدثنا أبسسو مرفوعسس
عسسن وردان بسسن موسى عن إسماعيل بن همام سعيد, حدثنا بن سويد

بنسي قصسي, يسا بنسي «يسا وسلم عليه الله صلى النبي هريرة, عن أبي
اعة النسذير, والمسوت منساف, أنسا عبسد بنسي هاشسم, يسا المغيسر, والس

الموعسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسد».
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عن التيمي سعيد بن يحيى أحمد: حدثنا المام الرابع) قال الحديث(  

نزلسست عمسسرو, قسسالِ: لمسسا بن وزهير مخارق بن قبيصة عن عثمان أبي
وسسسلم عليسسه اللسسه صلى الله رسول القربين} صعد عشيرتك {وأنذر
منسساف, عبسسد بنسسي ينادي: «يا حجر, فجعل أعلها على جبل من رضمة

أهلسسه يربسسأ فسسذهب العسسدو رأى كرجل ومثلكم مثلي نذير, وإنما أنا إنما
مسسسلم صسسباحاه» ورواه ويهتف: يسسا ينادي يسبقوه, فجعل أن يخشى

عبسسد عثمان أبي عن التيمي طرخان بن سليمان حديث من والنسائأي
بسسه. الهللسسي عمسسرو بسسن وزهيسسر قبيصة النهدي, عن سهل بن الرحمن

عامر, حسسدثنا بن أسود أحمد: حدثنا المام الخامس) قال الحديث(  
عسسن السسسدي اللسسه عبسسد بن عباد عن المنهال عن العمش عن شريك

عشسسيرتك {وأنسسذر الَِيسسة هسسذه نزلسست قسسال: لمسسا عنسسه اللسسه رضي علي
بيتسسه, فسساجتمع أهسسل مسسن وسسسلم عليه الله صلى النبي القربين} جمع

دينسسي عنسسي يضسسمن «مسسن لهسسم وشسسربوا, قسسال: وقسسال فسسأكلوا ثلثسسون
؟» أهلسي فسي خليفستي الجنسة, ويكسون فسي معسي ومواعيدي, ويكون

ًا كنت أنت الله رسول شريك: يا يسمه لم رجل فقال يقسسوم مسسن بحر
ًا س الَِخر قال بهذا, قال: ثم بيتسسه, أهسسل علسسى ذلسسك قال: فعسسرض س ثلث

علسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسي: أنسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا. فقسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسال
أحمسسد: حسسدثنا المسسام السياق) قسسال هذا من بأبسط أخرى طريق(  

عسسن صسسادق أبي عن المغيرة بن عثمان عوانة, حدثنا أبو عفان, حدثنا
صسسلى اللسسه رسول قال: جمع عنه الله رضي علي عن ماجد بن ربيعة
رهسط, وهسم المطلسسب عبسسد بني س الله رسول دعا أو س وسلم عليه الله

ًا لهم الفرق, فصنع ويشرب الجذعة يأكل وكلهم فأكلوا طعام من مد
بغمسسر دعسسا يمسسس, ثسسم لسسم كسسأنه هسسو كمسسا الطعسسام شبعوا, وبقي حتى

يشسسرب, وقسسال لم أو يمس لم كأنه الشراب وبقي رووا حتى فشربوا
عامة, فقسسد الناس وإلى خاصة إليكم بعثت المطلب, إني عبد «يابني
أخسسي يكسسون أن علسسى يبسسايعني رأيتسسم, فسسأيكم مسسا الَِيسسة هذه من رأيتم

أصسسغر وكنسست إليسسه أحسسد, قسسال: فقمسست إليه يقم وصاحبي» قال: فلم
إليسسه أقسسوم ذلسسك كل مرات ثلث قال «اجلس» ثم القوم, قال: فقال

يسسدي. علسسى بيسسده ضسسرب الثالثسسة فسسي كسسان «اجلس» حتى لي فيقول
أخسر) قسسال بزيسسادات السسياق هذا من وأبسط أغرب أخرى طريق(  

اللسسه عبسسد بسسن محمد النبوة: أخبرنا دلِئأل في البيهقي بكر أبو الحافظ
عبسسد بسسن أحمسسد يعقسسوب, حسسدثنا بن محمد العباس أبو الحافظ, أخبرنا

مسسن قسسال: حسسدثني إسحاق بن محمد عن بكير بن يونس الجبار, حدثنا
ابسسن اسسسمه, عسسن نوفسسل, واسسستكتمني بسسن الحسسارث بن الله عبد سمع
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هسسذه نزلسست قسسال: لمسسا عنسسه الله رضي طالب أبي بن علي عن عباس
عشسسيرتك {وأنسسذر وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول علسسى الَِيسسة

رسسسول المسسؤمنين} قسسال مسسن اتبعك لمن جناحك * واخفض القربين
ُقْت إن أنسسي «عرفت وسلم عليه الله صلى الله رأيسست قسسومي بهسسا بسسادأ

محمسسد فقسسال: يسسا السلم عليه جبريل فصمت, فجاءني أكره ما منهم
عنسسه اللسسه رضسسي علسسي ربك» قال عذبك به أمرت ما تفعل لم إن إنك

عشسسيرتي أنسسذر أن أمرنسسي قد تعالى الله «إن علي فدعاني, فقال: يا
أكسسره, فصسسمت ما منهم رأيت بذلك بادأتهم إن أني القربين, فعرفت

بسسه أمسسرت مسسا تفعل لم إن محمد فقال: يا جبريل جاءني ذلك, ثم عن
لنسسا طعسسام, وأعسسد مسسن صسساع علسسى شاة علي يا لنا ربك, فاصنع عذبك
إليسسه, فسساجتمعوا المطلسسب» ففعلسست عبسسد بني لي اجمع لبن, ثم عس

ً أربعسسون يومئسسذ وهسسم ً يزيسسدون رجل رجلً, فيهسسم ينقصسسون أو رجل
الخسسبيث, الكسسافر لهسسب طالب, وحمسسزة, والعبسساس, وأبسسو أعمامه: أبو

عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول منهسسا الجفنة, فأخذ تلك إليهم فقدمت
«كلسسوا نواحيهسسا, وقسسال فسسي بهسسا رمى بأسنانه, ثم فشقها جذبة وسلم
أصابعهم, والله آثار إلِ يرى ما عنه نهلوا حتى القوم الله» فأكل بسم

عليسسه اللسسه صلى الله رسول قال مثلها, ثم ليأكل منهم الرجل كان إن
نهلسسوا حسستى منه فشربوا القعب بذلك علي» فجئت يا «اسقهم وسلم

ًا, وايم رسسسول أراد مثله, فلما ليشرب منهم الرجل كان إن الله جميع
فقال: الكلم إلى لهب أبو بدره يكلمهم أن وسلم عليه الله صلى الله

اللسسه صسسلى الله رسول يكلمهم ولم صاحبكم, فتفرقوا سحركم لهدما
وسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسلم. عليسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه

علسسي «يا وسلم عليه الله صلى الله رسول قال الغد من كان فلما  
والشسسراب, فسسإن الطعسسام مسسن بالمس صنعت كنت الذي بمثل لنا عد
القوم» ففعلت, ثم أكلم أن قبل سمعت ما إلى بدرني قد الرجل هذا

صسسنع كمسسا وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول لسسه, فصسسنع جمعتهم
ليأكسسل منهم الرجل كان إن الله عنه, وايم نهلوا حتى بالمس, فأكلوا

علسسي» يسسا «اسسسقهم وسسسلم عليه الله صلى الله رسول قال مثلها, ثم
ًا, وايم نهلوا حتى منه فشربوا القعب بذلك فجئت كسسان إن اللسسه جميع
عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول أراد مثلسسه, فلمسسا ليشرب منهم الرجل
سسسحركم بسسالكلم, فقسسال: لهسسدما لهسسب أبسسو بسسدره يكلمهسسم أن وسسسلم

وسسسلم. عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسول يكلمهم ولم صاحبكم, فتفرقوا
علي «يا وسلم عليه الله صلى الله رسول الغد, قال من كان فلما  

والشراب, فإن الطعام من بالمس لنا صنعت كنت الذي بمثل لنا عد
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ثسسم القوم» ففعلت أكلم أن قبل سمعت ما إلى بدرني قد الرجل هذا

صسسنع كمسسا وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول لسسه, فصسسنع جمعتهم
نهلسسوا حسستى القعسسب ذلسسك مسسن سسسقيتهم ثم نهلوا حتى بالمس, فأكلوا

مثلهسسا, ثسسم ويشسسرب مثلهسسا ليأكسسل منهم الرجل كان إن الله عنه, وايم
إنسسي المطلسسب عبسسد بنسسي وسسسلم: «يسسا عليه الله صلى الله رسول قال

ًا أعلم ما والله بسسه, إنسسي جئتكم مما بأفضل قومه جاء العرب من شاب
أن الجبسسار: بلغنسسي عبسسد بن أحمد والَِخرة» قال الدنيا بخير جئتكم قد
عسسن مريسسم أبسسي بن القاسم بن الغفار عبد من سمعه إنما إسحاق ابن

الحسسسسسارث. بسسسسسن اللسسسسسه عبسسسسسد عسسسسسن عمسسسسسرو عسسسسسن المنهسسسسسال
ابسسن عسسن سسسلمة عسسن حميسسد ابسسن عسسن جرير بن جعفر أبو رواه وقد  

بسسن المنهسسال عسسن مريسسم أبسسي بسسن القاسم بن الغفار عبد إسحاق, عن
أبسسي بسسن علسسي عسسن عبسساس ابسسن الحارث, عسسن بن الله عبد عن عمرو
والَِخسسرة, السسدنيا بخيسسر جئتكسسم «إني قوله بعد مثله, وزاد فذكر طالب

علسسى المسسر هسسذا على يؤازرني فأيكم إليه أدعوكم أن الله أمرني وقد
ًا عنها القوم ؟» قال: فأحجم وكذا وكذا أخي يكون أن سسس وقلسست جميع

ًا, وأمرصهم لحدثهم وإني ًا, وأعظمهم سن ًا, وأحمشهم عين ًا بطن ساق
هسسذا «إن قسسال ثسسم برقبسستي عليه, فأخسسذ وزيرك أكون الله نبي يا س: أنا

يضسسحكون القسسوم وأطيعوا» قال: فقام له وكذا, فاسمعوا أخي, وكذا
بهسسذا وتطيسسع. تفسسرد لِبنسسك تسسسمع أن أمسسرك طالب: قد لبي ويقولون
شسسيعي, كسسذاب متروك مريم, وهو أبي القاسم بن الغفار عبد السياق

رحمهسسم الِئَأمسسة الحديث, وضعفه بوضع وغيره المديني بن علي اتهمه
اللسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه.

عسسن الحسسسين أخبرنا أبي حاتم: حدثنا أبي ابن أخرى) قال طريق(  
عسسن القسسدوس عبسسد بسسن اللسسه عبسسد الحارثي, حسسدثنا ميسرة بن عيسى

قسسال: قسسال الحسسارث بسسن اللسسه عبد عن عمرو بن المنهال عن العمش
القربيسسن} عشيرتك {وأنذر الَِية هذه نزلت عنه: لما الله رضي علي
بصاع شاة رجل لي «اصنع وسلم عليه الله صلى الله رسول لي قال
هاشسسم» قسسال: بنسسي «ادع قال لبنا» قال: ففعلت, ثم وإناء طعام من

ٍذ وإنهم فدعوتهم ورجسسل, قسسال: أربعسسون رجسسل, أو غيسسر أربعسسون يومئسس
أخذ بالقصعة أتوا بإدامها, قال: فلما الجذعة يأكل كلهم عشرة وفيهم
حسستى «فسسأكلوا قسسال ثسسم ذروتهسسا من وسلم عليه الله صلى الله رسول

أتيتهسسم اليسسسير, قسسال: ثسسم إلِ منها يزرؤوا لم هيئتها على شبعوا, وهي
رسول أراد فرغوا فضل, فلما رووا, قال: وفضل حتى فشربوا بالناء

رأينسا مسا الكلم, فقسالوا فبسدروه يتكلسم أن وسلم عليه الله صلى الله
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قال ثم وسلم عليه الله صلى الله رسول السحر. فسكت في كاليوم
فلمسسا طعام» فصنعت, قال: فسسدعاهم من بصاع شاة رجل لي «اصنع

الولسسى, فسسسكت مقسسالتهم مثسسل فقسسالوا وشربوا, قال: فبسسدروه أكلوا
شسساة رجسسل لسسي «اصنع لي قال وسلم, ثم عليه الله صلى الله رسول
بسسدرهم وشسسربوا أكلسسوا فلمسسا طعام»فصسسنعت, قسسال: فجمعتهسسم بصاع

عنسسي يقضسسي «أيكسسم الكلم, فقسسال وسلم عليه الله صلى الله رسول
ْيني, ويكون العبسساس وسسسكت ؟» قسسال: فسسسكتوا أهلسسي في خليفتي َد

قالهسسا العباس. ثسسم لسن أنا بماله, قال: وسكت ذلك يحيط أن خشية
اللسسه. رسسسول يا قلت: أنا ذلك رأيت العباس, فلما فسكت أخرى مرة

ٍذ قال: وإني البطن, العينين, ضخم لعمش هيئة, وإني لسوأهم يومئ
رضسسي علسسي عسسن الحسسديث لهسسذا متعددة طرق الساقين, فهذه خمش

أن وأولِدهسسم لعمسسامه وسلم عليه الله صلى سؤاله عنه, ومعنى الله
الله, كأنه سبيل في قتل إن أهله, يعني في ويخلفوه دينه عنه يقضوا
أيهسسا تعسسالى: {يسسا الله أنزل يقتل, فلما أن النذار بأعباء قام إذا خشي

رسسسالته بلغسست فمسسا تفعسسل لم وإن ربك من إليك أنزل ما بلغ الرسول
حسستى يحسسرس أولِ أمسسن, وكسسان ذلسسك الناس} فعند من يعصمك والله
بنسسي فسسي أحسسد يكسسن الناس} ولم من يعصمك {والله الَِية هذه نزلت
ًا أشد ذاك إذ هاشم ًا إيمان ًا وإيقان عليه الله صلى الله لرسول وتصديق
طلسسب مسسا السستزام إلسسى بسسدرهم عنه, ولهسسذا الله رضي علي من وسلم
س أعلم والله س هذا بعد كان ثم وسلم عليه الله صلى الله رسول منهم

ًا قريسسش لبطسون الصسسفا, وإنسسذاره علسى جهسسرة النساس دعساؤه عمومس
ًا, حتى لينبسسه وبنسساته وعمسساته أعمسسامه مسسن سسسمى مسسن سمى وخصوص

صسسرط إلى يشاء من يهدي والله نذير أنا إنما العلى, أي على بالدنى
مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسستقيم.

سسس الدمشسسقي الواحد عبد ترجمة في عساكر ابن الحافظ روى وقد  
عسسن سسسوقة بن محمد سمرة, عن بن عمرو طريق من س منسوب غير
يحسسدث عنسسه اللسسه رضسسي الدرداء أبا قال: رأيت الدمشقي الواحد عبد

جسسانب فسسي جلسسوس بيتسسه جنبسسه, وأهسسل إلسسى ويفسستيهم, وولسسده النسساس
مسسن عنسسدك فيمسسا يرغبسسون الناس بال له: ما يتحدثون, فقيل المسجد

اللسسه رسسسول سسسمعت فقسسال: لنسسي ؟ لِهين جلوس بيتك العلم, وأهل
النبياء, وأشسسدهم الدنيا في الناس «أزهد يقول وسلم عليه الله صلى

تعسسالى: {وأنسسذر وجل, قال عز الله أنزل فيما القربون» وذلك عليهم
تعملسون}. ممسا بريسء إنسي فقسل سس قسوله إلسى سس القربيسن عشسيرتك
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أمسسورك, جميع في الرحيم} أي العزيز على تعالى: {وتوكل وقوله  

كلمتسسك. وقسسوله ومعلسسي ومظفسسرك وناصسسرك وحافظسسك مؤيسسدك فإنه
تعسسالى: قسسال كمسسا بسسك معتسسن هسسو تقوم} أي حين يراك تعالى: {الذي

حيسسن يسسراك {السسذي عباس ابن بأعيننا} قال فإنك ربك لحكم {واصبر
وسجوده. وركوعه قيامه يرى عكرمة الصلة. وقال إلى تقوم} يعني

وحسسدك, وقسسال صسسليت تقسسوم} إذا حيسسن يسسراك {السسذي الحسسسن وقال
مجلسك. وقسسال أو فراشك من تقوم} أي حين يراك {الذي الضحاك
ًا {السسسسذي قتسسسسادة ًا يسسسسراك} قائأمسسسس حالِتسسسسك. وعلسسسسى وجالسسسسس

حين يراك {الذي قتادة الساجدين} قال في تعالى: {وتقلبك وقوله  
وحسسدك, ويسسراك يسسراك الصلة الساجدين} قال: في في وتقلبك تقوم
البصسسري. والحسسسن الخراساني وعطاء عكرمة قول الجمع, وهذا في

خلفسسه مسسن يسسرى وسلم عليه الله صلى الله رسول مجاهد: كان وقال
صفوفكم «سووا الحديث في صح ما لهذا أمامه, ويشهد من يرى كما

ّني مسسن حسساتم أبسسي وابسسن السسبزار ظهسسري» وروى وراء مسسن أراكسسم فسسإ
صسسلب مسسن تقلبه الَِية: يعني هذه في قال أنه عباس ابن عن طريقين

ًا. وقوله أخرجه حتى نبي صلب إلى نبي السسسميع هسسو تعالى: {إنسسه نبي
وسسسكناتهم, كمسسا بحركسساتهم عباده, العليم لقوال السميع العليم} أي

تعملسسون ولِ قسسرآن مسسن منه تتلو وما شأن في تكون تعالى: {وما قال
ًا عليكسسسم كنسسسا إلِ عمسسسل مسسسن فيسسسه} الَِيسسسة. تفيضسسسون إذ شسسسهود

َهْل ُقْكْم **  ُقْئ ّب َن َلَى ُقْأ ُقْل َمن َع َنّز ُقْن َت ِطي َيا ُقْل الّش َنّز َت َلَى *   ّفاٍك ُقْكّل َع ٍم َأ ِثي * َأ
ُقْقوَن ْل َع ُقْي ُقْهْم الّسْم ُقْر َث ْك َأ ُقْبوَن َو ِذ ُقْء َكا َعَرآ َوالّش ُقْم *   ُقْه ُقْع ِب ّت ُقْووَن َي َغا ْل َلْم ا َأ َتَر *  

ُقْهْم ّن أ
ٍد ُقْكّل ِفي َ ُقْموَن َوا ِهي ُقْهْم َي ّن أ

َ َو ُقْلوَن *   ُقْقو َ َما َي ُقْلسسوَن لِ َع ْف ّ َي ِإلِ ِذيَن *   ّلسس ا
ْا ُقْنو ْا آَم ُقْلو َعِم ِلَحاِت َو ْا الّصا ُقْرو َكسس َذ ّلسسَه َو ًا ال ِثيسسر ْا َك ُقْرو َتَصسس ِد ِمسسن َوان ْعسس َمسسا َب

ْا ُقْمسسسسسو ِل َلْم ُقْظ ْع َي ِذيَن َوَسسسسسس ّلسسسسس ْا ا َو ُقْمسسسسس َل ّي َظ َلسسسسسٍب َأ َق ُقْبسسسسسوَن ُقْمن ِل  َينَق
ًا تعالى يقول   الرسول به جاء ما أن المشركين من زعم لمن مخاطب

نفسسسه, تلقسساء من افتعله شيء بحق, وأنه ليس وسلم عليه الله صلى
رسسسوله جناب وتعالى سبحانه الله الجان, فنزه من رئأي به أتاه أنه أو

اللسسه, وأنسسه عنسسد مسسن هو إنما به جاء ما أن وافترائأهم, ونبه قولهم عن
قبسسل مسسن ليسسس عظيسسم, وأنسسه أميسسن كريم ملك به ووحيه, نزل تنزيله

وإنمسسا العظيسسم القسسرآن هذا مثل في رغبة لهم ليس الشياطين, فإنهم
قسال الكذبسة, ولهسذا الكهسان من ويشابههم يشاكلهم من على ينزلون

* الشسسياطين تنسسزل مسسن {علسسى أخبركم أنبئكم} أي تعالى: {هل الله
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{أثيسسم} الفسساك وهسسو قسسوله فسسي كذوب أثيم} أي أفاك كل على تنزل
مسسن الشسسياطين عليسسه تنسسزل السسذي هسسو أفعسساله. فهسسذا في الفاجر وهو

ًا الشياطين الفسقة, فإن الكذبة من مجراهم جرى الكهان, وما أيضسس
السسسماء, مسسن السسسمع يسسسترقون السسسمع} أي {يلقسسون فسسسقة كذبسسة

كذبسسة, ثسم مائأسسة معهسسا الغيسسب, فيزيسسدون علسسم مسسن الكلمة فيسمعون
فسسي النسساس فيصسسدقهم بهسسا النس, فيحدثون من أوليائأهم إلى يلقونها

مسسن سسسمعت السستي الكلمسسة تلسسك فسسي صسسدقهم بسسسبب قسسالوه مسسا كسسل
الحسسسسسسسسسسديث. بسسسسسسسسسسذلك صسسسسسسسسسسح السسسسسسسسسسسماء, كمسسسسسسسسسسا

بسسن عسسروة بن يحيى الزهري: أخبرني حديث من البخاري رواه كما  
عنهسسا: الله رضي عائأشة يقول: قالت الزبير بن عروة سمع أنه الزبير
«إنهسسم الكهسسان, فقسسال عسسن وسسسلم عليسسه اللسسه صلى النبي ناس سأل

يكسسون بالشسسيء يحسسدثون فسسإنهم اللسسه رسسسول بشيء» قالوا: يا ليسوا
ًا, فقال الحسسق مسسن الكلمسسة «تلسسك وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى النسسبي حق

السسدجاج, فيخلطسسون كقرقسسرة وليسسه أذن في فيقرقرها الجني يخطفها
ًا: حسسدثنا البخسساري كذبسسة». وروى مائأسسة مسسن أكثر معها الحميسسدي, أيضسس
أبسسا يقسسول: سسسمعت عكرمسسة قال: سمعت عمرو سفيان, حدثنا حدثنا

اللسسه قضسسى «إذا قسسال وسسسلم عليسسه اللسسه صلى النبي يقول: إن هريرة
ًا بأجنحتهسسا الملئأكسسة ضسسربت السسسماء في المر لقسسوله, كأنهسسا خضسسعان

؟ ربكسسم قسسال قالوا: مسساذا قلوبهم عن فزع صفوان, فإذا على سلسلة
مسسسترقو الكسسبير, فيسسسمعها العلسسي قسسال): الحسسق, وهسسو للسسذي (قالوا

سسسفيان وصسسف سسس بعسسض فوق بعضهم هكذا السمع السمع, ومسترقو
تحته, من إلى فيلقيها الكلمة فيسمع س أصابعه بين وبدد بيده, فحرفها

أو السساحر لسسان علسى يلقيهسا تحتسه, حستى مسن إلسى الَِخر يلقيها ثم
أن قبسسل ألقاهسسا يلقيهسسا, وربمسسا أن قبسسل الشهاب أدركه الكاهن, فربما
كسسذا يسسوم لنسسا قسسال قسسد كذبة, فيقال: أليسسس مائأة معها يدركه, فيكذب

السسسماء» مسسن سسسمعت السستي الكلمسسة بتلسسك فيصدق ؟ وكذا وكذا: كذا
بسسن علسي عسن الزهسري حسديث مسن مسسلم البخسساري. وروى بسه تفرد

ًا النصسسار مسسن رجسسال عبسساس, عسسن ابسسن عسسن الحسين هسسذا, مسسن قريبسس
قلسسوبهم} الَِيسسة. عسسن فزع إذا {حتى سبأ في تعالى قوله عند وسيأتي

أبي بن سعيد عن يزيد بن خالد الليث: حدثني البخاري: وقال وقال  
اللسسه صلى النبي عائأشة, عن عن عروة عن أخبره السود أبا أن هلل
والعنان: الغمسسام س العنان في تحدث الملئأكة «إن قال أنه وسلم عليه

أذن فسسي الكلمسسة, فتقرهسسا الشسسياطين الرض, فتسسسمع فسسي بسسالمر سسس
البخسساري كذبة». ورواه مائأة معها القارورة, فيزيدون تقر كما الكاهن

387



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
مريسسم, عسسن أبسسي بسسن سسسعيد عسسن الخلق بدء كتاب في آخر موضع في

عبسسد بسسن محمسسد السسسود أبسسي عسسن جعفسسر أبسسي بن الله عبد عن الليث
بنحسسسسسسسوه. عائأشسسسسسسسة عسسسسسسسن عسسسسسسسروة الرحمسسسسسسسن, عسسسسسسسن

طلحة أبي بن علي الغاوون} قال يتبعهم تعالى: {والشعراء وقوله  
قسسال والجسسن, وكسسذا النسسس ضلل يتبعهم الكفار عباس: يعني ابن عن

وغيرهمسسا. وقسسال أسسسلم بسسن زيسسد بسسن الرحمن وعبد الله رحمه مجاهد
الناس, ولهسسذا من فئام لهذا فينتصر يتهاجيان الشاعران عكرمة: كان

الغسساوون}. يتبعهسسم تعسسالى: {والشسسعراء اللسسه الناس, فأنزل من فئام
ّنسسس عسسن الهسساد ابن عن ليث قتيبة, حدثنا أحمد: حدثنا المام وقال ُقْيَح
مسسع نسسسير نحسسن قسسال: بينمسسا سسسعيد أبي الزبير, عن بن مصعب مولى

ينشد, فقال شاعر عرض إذ بالعرج وسلم عليه الله صلى الله رسول
س الشيطان أمسكوا أو س الشيطان «خذوا وسلم عليه الله صلى النبي

ًا أحسسدكم جسسوف يمتلىسسء لن ًا». يمتلىسسء أن مسسن لسسه خيسسر قيحسس شسسعر
أبسسي بن علي يهيمون} قال واد كل في أنهم تر تعالى: {ألم وقوله  

ابسسن عن الضحاك يخوضون. وقال لغو كل عباس: في ابن عن طلحة
وغيسسره. وقسسال مجاهسسد قسسال الكلم, وكسسذا مسسن فسسن كسسل عبسساس: فسسي

فسسي مسسرة فيهسسا يهيمسسون التي أوديتهم رأينا والله البصري: قد الحسن
ًا يمسسدح قتادة: الشاعر فلن. وقال مدحة في فلن, ومرة شتمه قومسس

ًا ويسسذم بباطسسل لِ مسسا يقولسسون تعسسالى: {وأنهسسم بباطسسل. وقسسوله قومسس
رسسسول عهسسد علسسى رجلن عباس: كان ابن عن العوفي يفعلون} قال

تهاجيا, فكان آخرين, وإنهما قوم من النصار, والَِخر من أحدهما الله
تعسسالى: اللسسه السفهاء, فقال قومه, وهم من غواة منهما واحد كل مع

* وأنهم يهيمون واد كل في أنهم تر * ألم الغاوون يتبعهم {والشعراء
عباس: أكثر ابن عن طلحة أبي بن علي يفعلون}. وقال لِ ما يقولون
هسسو عنسسه اللسسه رضسسي عبسساس ابسسن قاله الذي فيه. وهذا يكذبون قولهم
لسسم وأفعسسال بسسأقوال يتبجحسسون الشسسعراء المر. فسسإن نفس في الواقع
العلمسساء اختلسسف لهم, ولهذا ليس بما عنهم, فيتكثرون ولِ منهم تصدر

ًا: هسسل يوجب بما شعره في الشاعر اعترف إذا الله: فيما رحمهم حسسد
علسسى ؟ يفعلسسون لِ مسسا يقولسسون لِ, لنهسسم أم الِعسستراف بهذا عليه يقام

الطبقسسات, فسسي سسسعد بسسن ومحمسسد إسحاق بن محمد ذكر قولين. وقد
بسسن عمسسر المسسؤمنين أميسسر الفكاهسسة, أن كتسساب فسسي بكسسار بسسن والزبيسسر
علسسى نضسسلة بسسن عسسدي بسسن النعمان عنه, استعمل الله رضي الخطاب

الشسسسسعر, فقسسسسال: يقسسسسول البصسسسسرة, وكسسسسان أرض مسسسسن ميسسسسسان
وحنتسسم زجسساج فسسي يسسسقي حليلهابميسسسان أن الحسسسناء أتسسى هسسل ألِ
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منسسسم كسسل علسسى تجسسذوا قريةورقاصسسة دهسساقين غنتنسسي شسسئت إذا

المتثلسسم بالصسسغر تسسسقني اسسسقنيولِ فبسسالكبر نسسدماني كنسست فسسإن
المتهسسسسدم بالجوسسسسسق يسسسسسوؤهتنادمنا المسسسسؤمنين أميسسسسر لعسسسسل

قسال: عنه الله رضي الخطاب بن عمر المؤمنين أمير ذلك بلغ فلما  
عزلته, وكتسسب قد أني فليخبره لقيه ذلك, ومن ليسوؤني إنه والله إي

اللسسه مسسن الكتسساب تنزيسسل حسسم الرحيسسم الرحمسسن اللسسه {بسم عمر إليه
لِ الطسسول ذي العقاب شديد التوب وقابل الذنب * غافر العليم العزيز

قولسسسك: بلغنسسسي قسسسد سسسس بعسسسد أمسسسا المصسسسير} سسسس إليسسسه هسسسو إلِ إلسسسه
المتهسسسسدم بالجوسسسسسق يسسسسسوؤهتنادمنا المسسسسؤمنين أميسسسسر لعسسسسل

بهسذا بكتسه عمر على قدم عزلتك. فلما وقد ليسوؤني إنه الله وايم  
الشعر ذاك قط, وما شربتها ما المؤمنين أمير يا الشعر, فقال: والله

لِ واللسسه ذلسسك, ولكسسن عمسسر: أظسسن لساني. فقال على طفح شيء إلِ
ً لي تعمل ًا عمل علسى حسسده أنسه يسسذكر قلست, فلسسم مسسا قلست وقسسد أبسسد

ذمسسه يفعلسسون, ولكنسسه لِ ما يقولون شعره, لنهم ضمنه الشراب, وقد
الحديث في جاء به, ولهذا وعزله ذلك على ولِمه عنه الله رضي عمر
ًا أحدكم جوف يمتلىء «لن ًا» يمتلىسسء أن مسسن له خير يريه قيح شسسعر

عليسسه أنسسزل السسذي وسسسلم عليه الله صلى الرسول أن هذا من والمراد
وجسسوه من لحالهم مناف حاله بشاعر, لن ولِ بكاهن ليس القرآن هذا

إلِ هسسو إن لسسه ينبغي وما الشعر علمناه تعالى: {وما قال ظاهرة, كما
هسسو * ومسسا كريسسم رسسسول لقسسول تعالى: {إنه مبين} وقال وقرآن ذكر

ً شاعر بقول ً كسساهن بقسسول * ولِ تؤمنسسون مسسا قليل * تسسذكرون مسسا قليل
العالمين رب لتنزيل ههنا: {وإنه قال العالمين} وهكذا رب من تنزيل
* بلسسسان المنسسذرين مسسن لتكسسون قلبسسك * على المين الروح به * نزل
لهسسم ينبغسسي ومسسا الشياطين به تنزلت {وما قال أن مبين} إلى عربي

أنبئكم {هل قال أن لمعزولون} إلى السمع عن إنهم يستطيعون وما
السسسمع * يلقسسون أثيم أفاك كل على تنزل ؟ الشياطين تنزل من على

كسسل فسسي أنهسسم تسسر * ألم الغاوون يتبعهم * والشعراء كاذبون وأكثرهم
يفعلسسسسسسسون}. لِ مسسسسسسسا يقولسسسسسسسون وأنهسسسسسسسم ؟ يهيمسسسسسسسون واد
إسسسحاق بن محمد الصالحات} قال وعملوا آمنوا الذين {إلِ وقوله  
مسسولى السسبراد سالم الحسن أبي قسيط, عن بن الله عبد بن يزيد عن

حسان الغاوون} جاء يتبعهم {والشعراء نزلت قال: لما الداري تميم
صسلى اللسسه رسسسول إلسسى مالك بن وكعب رواحة بن الله وعبد ثابت بن

الَِية هذه أنزل حين الله علم يبكون, فقالوا: قد وهم وسلم عليه الله
الصسسالحات} قسسال وعملسسوا آمنسسوا السسذين {إلِ النسسبي شسسعراء, فتل أنسسا
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ًا} قسال اللسه «أنتم» {وذكروا مسا بعسد مسن «أنتسم» {وانتصسسروا كسثير

ابسسن روايسسة مسسن جريسسر وابسسن حاتم أبي ابن «أنتم» رواه ظلموا} قال
ًا حاتم أبي ابن روى إسحاق, وقد أبسسي عسسن الشسسج سعيد أبي عن أيض
أبسسي اللسسه, عسسن عبسسد عسسن يزيسسد عسسن كسسثير أبسسي بن الوليد أسامة, عن

رواحة, أتيسسا بن الله وعبد ثابت بن حسان أن نوفل بني مولى الحسن
{والشسسعراء الَِيسسة هسسذه نزلسست حين وسلم عليه الله صلى الله رسول
وهو وسلم عليه الله صلى الله رسول الغاوون} يبكيان, فقال يتبعهم
آمنوا الذين {إلِ بلغ الغاوون} حتى يتبعهم {والشعراء عليهما يقرؤها

«أنتسسسسسسسسسسسسم». الصسسسسسسسسسسسسالحات} قسسسسسسسسسسسسال وعملسسسسسسسسسسسسوا
ًا وقال   عسسن سسسلمة بن حماد مسلم, حدثنا أبو أبي, حدثنا حدثنا أيض

يتبعهسسم {والشسسعراء نزلسست قسسال: لمسسا عسسروة عسسن عسسروة بسسن هشسسام
بسسن اللسسه عبسسد يفعلون} قال لِ ما يقولون {وأنهم قوله الغاوون} إلى

تعسسالى: {إلِ اللسسه منهم, فأنزل أني الله علم قد الله رسول رواحة: يا
وعكرمة عباس ابن قال الصالحات} الَِية, وهكذا وعملوا آمنوا الذين

تقسسدم. ممسسا اسسستثناء هذا واحد: أن وغير أسلم بن وزيد وقتادة مجاهد
سسسبب يكسسون مكيسسة, فكيسسف السسسورة هذه استثناء, ولكن أنه شك ولِ

إلِ يتقسسدم نظسسر, ولسسم ذلسسك وفسسي ؟ النصسسار شسسعراء الَِيات هذه نزول
فيسسه يسسدخل الِسسستثناء هسسذا أعلم, ولكن عليها, والله يعتمد لِ مرسلت

ًا كان من فيه يدخل حتى وغيرهم النصار شعراء شسسعراء مسسن متلبسسس
ًا, وعمل وأقلع ورجع وأناب تاب وأهله, ثم السلم بذم الجاهلية صالح

ًا الله وذكر الحسنات السيء. فإن الكلم من تقدم ما مقابلة في كثير
يذمه, كمسسا كان ما مقابلة في وأهله السلم السيئات, وامتدح يذهبن

أسسسسسسسسلم: حيسسسسسسسن الزبعسسسسسسسري بسسسسسسسن اللسسسسسسسه عبسسسسسسسد قسسسسسسسال
بسسسسور أنسسسسا إذ فتقسسسست مسسسسا لسسسسسانيراتق إن المليسسسسك رسسسسسول يسسسسا

مثبسسور ميلسسه مسسال ومسسن الغسسسسي سسسنن فسسي الشسسيطان أجسساري إذ
الناس أشد من المطلب, كان عبد بن الحارث بن سفيان أبو وكذلك  

ًا, لسسه وأكسسثرهم عمه ابن وهو وسلم عليه الله صلى للنبي عداوة هجسسو
عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول مسسن إليسسه أحب أحد يكن لم أسلم فلما

كسان مسسا بعسسد وسسلم عليسسه اللسه صسلى الله رسول يمدح وسلم, وكان
صسسحيحه في مسلم روى عاداه, وهكذا قد كان ما بعد يهجوه, ويتولِه

رسسسول قال: يا أسلم لما حرب بن صخر سفيان أبا أن عباس ابن عن
ًا تجعله «نعم» قال: معاوية أعطنيهن, قال ثلث الله ؟ يديك بين كاتب

أقاتسسل كنسست كمسسا الكفسسار أقاتسسل حسستى وتسسؤمرني «نعسسم» قسسال قسسال
السسذين تعسسالى: {إلِ قسسال الثالثة, ولهذا «نعم» وذكر قال ؟ المسلمين
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ًا} قيسسل: معنسساه الله وذكروا الصالحات وعملوا آمنوا اللسسه ذكسسروا كثير
ًا سسسبق. لما مكفر صحيح شعرهم. كلهما في كلمهم, وقيل في كثير

عبسساس: ابسسن ظلمسسوا} قسسال مسسا بعسسد مسسن تعالى: {وانتصروا وقوله  
مجاهسسد قال المؤمنين, وكذا به يهجون كانوا الذين الكفار على يردون
صسسلى اللسسه رسسسول أن الصسسحيح في ثبت كما واحد, وهذا وغير وقتادة

معك». وجبريل هاجهم س قال أو س اهجهم لحسان قال وسلم عليه الله
عسسن الزهسسري عسسن معمر الرزاق, حدثنا عبد حدثنا: أحمد المام وقال
عليسسه الله صلى للنبي قال أنه أبيه عن مالك بن كعب بن الرحمن عبد

«إن أنسزل, فقسال مسا الشسعراء فسي أنزل قد وجل عز الله وسلم: إن
ترمسسونهم مسسا بيده, لكأن نفسي ولسانه, والذي بسيفه يجاهد المؤمن

».النبسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسل نضسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسح بسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه
ينقلبون}, كقسسوله منقلب أي ظلموا الذين تعالى: {وسيعلم وقوله  

أن الصسسحيح معسسذرتهم} الَِيسسة, وفسسي الظسسالمين ينفسسع لِ تعالى: {يوم
الظلسسم والظلسسم, فسسإن «إيسساكم قال وسلم عليه الله صلى الله رسول

تعسسالى: قسسوله فسسي دعامسسة بسسن قتسسادة القيامسسة», قسسال يسسوم ظلمسسات
الشسسعراء مسسن ينقلبسسون} يعنسسي منقلسسب أي ظلمسسوا السسذين {وسسسيعلم

قسسال: تميمسسة أبسسي بن إياس الطيالسي: حدثنا داود أبو وغيرهم, وقال
السسذين نصسسراني, فقسسال: {وسسسيعلم بجنازة عليه ومر الحسن حضرت
صسسفوان عن رباح أبي بن الله عبد ينقلبون}. وقال منقلب أي ظلموا

قضسسيب انسسدق قد أقول بكى, حتى الَِية هذه قرأ إذا كان أنه محرز بن
ينقلبسسسسسون}. منقلسسسسسب أي ظلمسسسسسوا السسسسسذين زوره, {وسسسسسسيعلم

أنهم المشيخة بعض عن السكندراني شريح وهب: أخبرنا ابن وقال  
أو عليهسسا يشسستوون نسسار علسسى ليلسسة هسسم السسروم, فبينمسسا بسسأرض كسسانوا

عبيسسد بسسن فضسسالة إليهسسم, فسسإذا فقسساموا أقبلوا قد بركاب يصطلون, إذا
حتى يصلي قال قائأم لنا وصاحب س قال س معهم فجلس فيهم, فأنزلوه

ينقلبسسون} قسسال منقلسب أي ظلمسسوا السسذين {وسسيعلم الَِيسسة بهسسذه مسر
أهسسل بهسسم البيت. وقيل: المسسراد يخربون الذين عبيد: هؤلِء بن فضالة

عامة الَِية هذه أن المشركين. والصحيح من ظلموا الذين مكة, وقيل
يحيسسى بسسن زكريسسا عسسن حسساتم: ذكسسر أبسسي ابسسن قسسال ظالم. كما كل في

محمسسد النهسسدي, حسسدثنا سعد أبو محفوظ بن الهيثم الواسطي, حدثني
عسسن أبيسسه عسسن عسسروة بسسن هشسسام المحسسبر, حسسدثنا بسسن الرحمن عبد بن

سسطرين: بسسسم وصسيته فسسي أبسي قالت: كتب عنها الله رضي عائأشة
عنسسد قحافسسة أبسسي بسسن بكسسر أبسسو به أوصى ما الرحيم, هذا الرحمن الله

الكسساذب, ويصدق الفاجر وينتهي الكافر يؤمن الدنيا, حين من خروجه
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بسسه ظنسسي فسسذاك يعسسدل الخطاب, فسسإن بن عمر عليكم استخلفت إني

ظلمسسوا السسذين {وسيعلم الغيب أعلم فل ويبدل يجر فيه, وإن ورجائأي
رب للسسه الشسسعراء, والحمسسد سسسورة تفسير ينقلبون}. آخر منقلب أي

العسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسالمين.

النمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسل سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسورة
مكيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة وهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسي

ِم ِه ِبْسسسسسسسسسسسسسسس ّلسسسسسسسسسسسسسس ـسسسسسسسسسسسسسسِن ال ِم الّرْحم  الّرِحيسسسسسسسسسسسسسس
ْلَك ** طَس ُقْت ِت َيا ُقْقْرآِن آ ْل َتاٍب ا ِك ِبيٍن َو ًدى ّم ُقْه َى *   ُقْبْشسسَر ِنيَن َو ْؤِم ُقْمسس ْل * ِل

ِذيَن ّل ُقْموَن ا ِقي َة ُقْي َ ُقْتوَن الّصل ْؤ ُقْي َة َو َكا ُقْهم الّز ِة َو ُقْنسوَن ُقْهسْم ِبسالَِِخَر ِق ِإّن ُقْيو   *
ِذيَن ّل َ ا ُقْنوَن لِ ْؤِم ِة ُقْي ّنا ِبالَِِخَر ّي ُقْهسسْم َز ُقْهْم َل َل ْعَمسسا ُقْهسسْم َأ ُقْهسسوَن َف ْعَم ِئَك َي َلـسس ْو ُقْأ   *
ِذيَن ّل ُقْهْم ا ُقْء َل َو َذاِب ُقْسسس َعسس ْل ُقْهسسْم ا ِة ِفسسي َو ُقْم الَِِخسسَر ُقْروَن ُقْهسس ّنسسَك الْخَسسس ِإ َو   *

ّقسسسسسسسسى َل ُقْت ُقْقسسسسسسسسْرآَن َل ْل ُقْدْن ِمسسسسسسسسن ا ٍم ّلسسسسسسسس ِكيسسسسسسسس ٍم َح ِليسسسسسسسس  َع
أوائأل في المقطعة الحروف على البقرة سورة في الكلم تقدم قد   

وكتسساب {القسسرآن آيسسات هسسذه آيسسات} أي تعالى: {تلسسك السور. وقوله
تحصسسل إنمسسا للمسسؤمنين} أي وبشسسرى {هسسدى واضسسح بيسسن مسسبين} أي

بمسسا وصدقه, وعمسسل واتبعه به آمن لمن القرآن من والبشارة الهداية
بالسسدار المفروضسسة, وأيقسسن الزكسساة المكتوبة, وآتى الصلة فيه, وأقام

وشسسرها, العمسسال: خيرهسسا على الموت, والجزاء بعد الَِخرة, والبعث
وشسسفاء هسسدى آمنسسوا للسسذين هسسو تعسسالى: {قسسل قال والنار, كما والجنة
تعسسالى: {لتبشسسربه وقسسر} الَِيسسة. وقسسال آذانهسسم في يؤمنون لِ والذين

ًا به وتنذر المتقين ًا}. ولهسسذا قوم لِ السسذين ههنسسا: {إن تعسسالى قسسال لسسد
لهسسم {زينسسا وقوعهسسا ويسسستبعدون بهسسا يكسسذبون بسسالَِخرة} أي يؤمنسسون
فسسي لهسم فيسسه, ومسسددنا هسسم مسسا لهم حسنا يعمهون} أي فهم أعمالهم

مسن كسذبوا مسا علسى جسزاء هسذا ضللهم, وكسان في يتيهون فهم غيهم
لسسم كمسسا وأبصسسارهم أفئسسدتهم تعسسالى: {ونقلسسب قال الَِخرة, كما الدار

فسسي العسسذاب} أي سوء لهم الذين مرة} الَِية. {أولئك أول به يؤمنوا
يخسسسر ليسسس الخسسسرون} أي هسسم الَِخسسرة فسسي {وهم والَِخرة الدنيا

تعسسالى: {وإنسسك المحشسسر. وقسسوله أهل من سواهم وأموالهم أنفسهم
قتسسادة: قال محمد {وإنك} يا عليم} أي حكيم لدن من القرآن لتلقى

حكيسسم عند من عليم} أي حكيم لدن من {القرآن لتأخذ {لتلقى} أي
وحقيرهسسا, بسسالمور: جليلهسسا ونهيسسه, عليسسم أمسسره فسسي حكيسسم عليم, أي
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تعسسالى: قسسال التام, كما العدل هو المحض, وحكمه الصدق هو فخبره

ًا ربسسسسسسسسسسك كلمسسسسسسسسسسة {وتمسسسسسسسسسست وعسسسسسسسسسسدلًِ}. صسسسسسسسسسسدق

ْذ ِإ ِه ُقْموَسَى َقاَل **  ِل ْه ّنَي ل ُقْت ِإ َنْس ًا آ ُقْكْم َنار ِتي َهسسا َسسسآَ ْن ٍر ّم َبسس ْو ِبَخ ُقْكسسْم َأ ِتي آ
َهاٍب َبٍس ِبِش ُقْكْم َق ّل َع ِلوَن ّل َط َلّما َتْص َف َها *   َء َي َجآَ ِد ِرَك َأن ُقْنو ِفسسي َمسسن ُقْبو

ِر ّنا َها َوَمْن ال َل ْو ْبَحاَن َح ُقْس ِه َو ّل َلِميَن َرّب ال َعسسا ْل ُقْموَسسسَى ا َي ُقْه *   ّنسس َنسسا ِإ ُقْه َأ ّلسس ال
ُقْز ِزي َع ْل ُقْم ا ِكي ْلَح ْلِق ا َأ َو َلّما َعَصاَك *   َها َف َتّز َرآ ْه َهسسا َت ّن أ

َ ّلسَى َجسآَّن َك ًا َو ِبر ْد ُقْمسس
َلْم ّقْب َو َع ُقْموَسَى ُقْي َ َي ّني َتَخْف لِ َ ِإ ُقْف لِ ّي َيَخا َد ُقْلوَن َلسس ُقْمْرَسسس ْل ّ ا َإلِ َمسسن *  

َلَم ّدَل ُقْثّم َظ ًا َب َد ُقْحْسن ْع ٍء َب َو ّني ُقْس ِإ ُقْفسسوٌر َف ْدِخسسْل ّرِحيسسٌم َغ َأ َو َدَك *   ِفسسي َيسس
ِبَك ْي ُقْرْج َج َء َتْخ ْيَضآَ ِر ِمْن َب ْي ٍء َغ َو َيسساٍت ِتْسِع ِفي ُقْس َلسسَى آ ْوَن ِإ َعسس ِه ِفْر ْوِم َقسس َو
ُقْهْم ّن ْا ِإ ُقْنو ًا َكا ْوم َلّمسسا َفاِسِقيَن َق َف ُقْهْم *   ْت َء َنسسا َجسسآَ ُقْت َيا ًة آ ْبِصسسَر ْا ُقْم ُقْلو َذا َقسسا َهـسس

ِبيٌن ِسْحٌر ْا ّم ُقْدو َوَجَح َها *   َهآَ ِب ْت َن َق ْي َت ُقْهْم َواْسس ُقْسس ُقْف ًا َأن ْلمس ًا ُقْظ ّو ُقْلس ُقْع ُقْظْر َو ْن َفسا
ْيَف ُقْة َكاَن َك َب ِق ِديَن َعا ْفِس ُقْم ْل اللسسه صسسلى محمسسد لرسسسوله تعالى يقول   ا
ًا وسلم عليه السسسلم, كيسسف عليسسه موسسسى أمسسر مسسن كسسان ما له مذكر

البسساهرة العظيمسسة الَِيسسات مسسن أعطسساه وناجسساه وكلمسسه اللسسه اصسسطفاه
وكفسروا بهسا وملئسه, فجحسدوا فرعسون إلسى القساهرة, وابتعثسه والدلة

موسسسى قسسال تعسسالى: {إذ لسسه, فقسسال والِنقيسساد اتبسساعه عن واستكبروا
فسسي الطريسسق, وذلسسك فأضسسل بسسأهله موسى سار حين اذكر لهله} أي

ًا, أي الطسسور جسسانب مسسن وظلم, فسسآَنس ليسسل ًا رأى نسسار تتأجسسج نسسار
ًا آنست إني {لهله وتضطرم, فقال عسسن بخسسبر} أي منهسسا سآَتيكم نار

تصسسطلون} أي لعلكسسم قبسسس بشسسهاب منهسسا آتيكسسم {أو الطريسسق
عظيسسم, واقتبسسس بخسسبر منهسسا رجسسع قال. فإنه كما وكان به تستدفئون

ًا منها ًا, ولهذا نور مسسن بسسورك أن نودي جاءها تعالى: {فلما قال عظيم
ًا ورأى أتاها فلما حولها} أي ومن النار في ً منظر ًا هائأل حيسسث عظيمسس

ًا, إلِ النسسار تزداد لِ خضراء شجرة في تضطرم والنار إليها انتهى توقسسد
متصل نورها رأسه, فإذا رفع ونضرة, ثم خضرة إلِ الشجرة تزداد ولِ

ًا, وإنما تكن وغيره: لم عباس ابن السماء. قال بعنان ًا كسسانت نار نسسور
موسسسى العالمين, فوقسسف رب عباس: نور ابن عن رواية يتوهج, وفي

ًا عبسساس: ابسسن النسسار}. قسسال في من بورك أن {فنودي رأى مما متعجب
وعكرمسسة عبسساس ابسسن الملئأكسسة, قسساله مسسن حولهسسا} أي {ومن تقدس

وقتسسسسسسسسسسادة. والحسسسسسسسسسسسن جسسسسسسسسسسبير بسسسسسسسسسسن وسسسسسسسسسسسعيد
هسسو داود أبسسو حسسبيب, حسسدثنا بسسن يسسونس حاتم: حسسدثنا أبي ابن وقال  

أبسسا مسسرة, سسسمع بسسن عمسسرو عن والمسعودي شعبة الطيالسي, حدثنا
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اللسسه رسسسول قسسال: قسسال عنه الله رضي موسى أبي عن يحدث عبيدة
ينسسام, يخفسسض أن له ينبغي ولِ ينام لِ الله وسلم: «إن عليه الله صلى

قبسسل النهسسار النهار, وعمل قبل الليل عمل إليه ويرفعه, يرفع القسط
لحرقسست كشسسفه النسسار, لسسو أو النور «وحجابه المسعودي الليل», زاد

بسسورك {أن عبيسسدة أبو قرأ بصره». ثم أدركه شيء كل وجهه سبحات
مسسسلم صسسحيح فسسي مخسسرج الحديث حولها} وأصل ومن النار في من
رب اللسسه تعسسالى: {وسسسبحان بسسه. وقسسوله مسسرة بسسن عمسسرو حسسديث من

مخلوقسساته, ولِ مسسن شسسيء يشبهه يشاء, ولِ ما يفعل العالمين} الذي
لجميسسع المبسساين العظيسسم العلسسي مصسسنوعاته, وهسسو من شيء به يحيط

الصسسمد الحسسد هسسو والسسسموات, بسسل الرض تكتنفسسه المخلوقسسات, ولِ
المحسسسسسسسسسسسسسسدثات. مماثلسسسسسسسسسسسسسسة عسسسسسسسسسسسسسسن المنسسسسسسسسسسسسسسزه

الذي أن الحكيم} أعلمه العزيز الله أنا إنه موسى تعالى: {يا وقوله  
وغلبسسه, وقهسسره شيء كل عز الذي العزيز الله ربه هو ويناجيه يخاطبه
له ليظهر يده من عصاه يلقي أن أمره وأفعاله, ثم أقواله في الحكيم

ً ًا دليل شسسيء, فلمسسا كسسل علسسى القسسادر المختار الفاعل أنه على واضح
هائألسسة عظيمة حية الحال في انقلبت يده من العصا تلك موسى ألقى
رآها تعالى: {فلما قال ذلك, ولهذا مع الحركة وسرعة الكبر غاية في
وأكسسثره حركسسة أسسسرعه الحيسسات مسسن ضسسرب جان} والجان كأنها تهتز

ًا. وفسسي عسساين السسبيوت, فلمسسا جنسسان قتسسل عسسن نهسسي الحسسديث اضطراب
ًا {ولى ذلك موسى فرقسسه شسسدة مسسن يلتفت لم يعقب} أي ولم مدبر

ممسسا تخسسف لِ المرسسسلون} أي لسسدي يخسساف لِ إني تخف لِ موسى {يا
ً أصسسسطفيك أن أريسسسد تسسسرى, فسسسإني ًا وأجعلسسسك رسسسسولِ ًا. نبيسسس وجيهسسس

ًا بدل ثم ظلم من تعالى: {إلِ وقوله   غفسسور فسسإني سسسوء بعسسد حسسسن
مسسن أن للبشر, وذلك عظيمة بشارة وفيه منقطع استنثاء رحيم} هذا

يتسسوب اللسسه وأناب, فإن وتاب ورجع عنه أقلع ثم سيء عمل على كان
ًا وعمل وآمن تاب لمن لغفار تعالى: {وإني قال عليه, كما ثسسم صسسالح

ًا يعمسسل ومسسن: {تعسسالى اهتدى} وقال نفسسسه} الَِيسسة, يظلسسم أو سسسوء
ًا. وقوله كثيرة هذا في والَِيات جيبسسك فسسي يسسدك تعسسالى: {وأدخسسل جد

الله قدرة على باهر ودليل أخرى آية سوء} هذه غير من بيضاء تخرج
تعسسالى اللسسه أن معجسسزة, وذلسسك لسسه جعل من المختار, وصدق الفاعل

خرجسست وأخرجهسسا أدخلهسسا درعسسه, فسسإذا جيسسب فسسي يده يدخل أن أمره
الخسساطف. كسسالبرق تتلل لمعسسان لهسسا قمسسر قطعسسة كأنها ساطعة بيضاء

أؤيدك آيات تسع من ثنتان هاتان آيات} أي تسع تعالى: {في وقوله  
ًا وأجعلهسسن بهسسن ًا كسسانوا {إنهسسم وقسسومه فرعسسون إلسسى لسسك برهانسس قومسس
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آتينسسا تعسسالى: {ولقسسد الله قال التي التسع الَِيات هي فاسقين} وهذه

تعسسالى: هنالك. وقسسوله ذلك تقرير تقدم بينات} كما آيات تسع موسى
سسسحر هذا {قالوا ظاهرة واضحة بينة مبصرة} أي آياتنا {فلماجاءتهم

صسسساغرين وانقلبسسسوا بسسسسحرهم, فغلبسسسوا معارضسسسته مسسسبين} وأرادوا
علمسسوا أنفسسسهم} أي {واسسستيقنتها أمرهسسم ظاهر بها} في {وجحدوا

وكابروهسسا وعاندوها جحدوها الله, ولكن عند من حق أنها أنفسهم في
ًا ًا} أي {ظلمسس ًا وعلسسو ًا سسسجية أنفسسسهم مسسن ظلمسس أي ملعونسسة, وعلسسو

ًا عاقبسسة كان كيف تعالى: {فانظر قال الحق, ولهذا اتباع من استكبار
الله إهلك في أمرهم عاقبة كان كيف محمد يا انظر المفسدين} أي
الخطسساب واحسسدة, وفحسسوى صسسبيحة فسسي آخرهم عن إياهم, وإغراقهم

ربسسه, مسسن به جاء لما لمحمد, الجاحدون المكذبون أيها يقول: احذروا
ًا والحرى, فإن الولى بطريق أصابهم ما يصيبكم أن الله صلى محمد

مسسن وأقسسوى أدل موسسسى, وبرهسسانه مسسن وأعظسسم أشسسرف وسلم عليه
نفسسسه فسسي بوجسسوده المقترنسسة الدلِئأل من الله آتاه بما موسى برهان

لسسه, المواثيق به, وأخذ النبياء من البشارات من سبقه وشمائأله, وما
والسسسسسسسسسلم. الصسسسسسسسسلة أفضسسسسسسسسل ربسسسسسسسسه مسسسسسسسسن عليسسسسسسسسه

ْد َق َل َو َنا **  ْي َت َد آ ُقْوو ْيَماَن َدا َل ُقْس ًا َو ْلم َ ِع َقالِ ُقْد َو ْلَحْم ِه ا ّل ِذي ِل ّل َنا ا َل َلسسَى َفّض َع
ٍر ِثي ِه ّمْن َك ِد َبا ِنيَن ِع ْؤِم ُقْم ْل ِرَث ا َو َو ُقْن *   ْيَما َل َد ُقْس ُقْوو َقسساَل َدا َهسسا َو ّي أ

َ ُقْس َي ّنسسا ال
َنا ّلْم َق ُقْع ِط ِر َمن ْي ّط َنا ال ِتي ُقْأو ٍء ُقْكّل ِمن َو َذا ِإّن َشْي َو َهـ ُقْه ُقْل َل َفْض ْل ُقْن ا ِبي ُقْم ْل * ا

ُقْحِشَر ْيَماَن َو َل ُقْه ِلْس ُقْد ُقْنو ْلِجسسّن ِمسسَن ُقْج ْنسسس ا ِل ِر َوا ْيسس ّط ُقْهسسْم َوال ُقْعسسوَن َف * ُقْيوَز
ّتَى َذآ َح ْوا ِإ َت َلَى َأ ِدي َع ّنْمِل َوا َلْت ال َلٌة َقا َها َنْم ّي أ

َ ُقْل َي ّنْم ْا ال ُقْلو ُقْخ ْد ُقْكْم ا َن ِك َمَسا
َ ُقْكْم لِ ّن ِطَم ُقْن َيْح ْيَما َل ُقْه ُقْس ُقْد ُقْنو ُقْج ُقْهْم َو َ َو ُقْروَن لِ ُقْع َبّسَم َيْش َت َف ًا *   ّمن َضاِحك

َها ِل ْو َقاَل َق ِنَي َرّب َو ْع ِز ْو ُقْكَر َأْن َأ َتسَك َأْشس ْعَم ِتسَي ِن ّل َعْمسَت ا ْن َلسّي َأ َلسَى َع َع َو
ّي َد ِلسس َأْن َوا ْعَمسسَل َو ًا َأ ِلح ُقْه َصسسا ِنسسي َتْرَضسسا ْل ْدِخ َأ ِتسسَك َو ِدَك ِفسسي ِبَرْحَم َبسسا ِع

ِلِحيَن ّصسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا  ال
سسسليمان وابنسسه ونسسبييه: داود عبسسديه علسسى بسسه أنعم عما تعالى يخبر  

ة النعسم السسلم, مسن عليهمسا الجليلسة, والصسفات والمسواهب الجزيل
والتمكيسسن والَِخرة, والملسسك الدنيا سعادة بين لهما جمع الجميلة, وما

تعسسالى: قسسال السسدين, ولهسسذا فسسي والرسسسالة السسدنيا, والنبسسوة فسسي التام
ًا وسليمان داود آتينا {ولقد كثير على فضلنا الذي لله الحمد وقالِ علم

يحيسسى بسسن إبراهيسسم عن حاتم: ذكر أبي ابن المؤمنين} قال عباده من
العزيسسز: إن عبسسد بسسن عمسسر قال: كتب جدي عن أبي تمام, أخبرني بن
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أفضسسل حمسسده كسسان إلِ عليها الله فيحمد نعمة عبده على ينعم لم الله
اللسسه المنزل. قسسال الله كتاب في إلِ ذلك تعرف لِ كنت نعمته, لو من

ًا وسليمان داود آتينا تعالى: {ولقد فضسسلنا السسذي للسسه الحمد وقالِ علم
ة المسؤمنين} فسأي عبساده مسن كثير على داود أوتسي ممسا أفضسل نعم

السسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسلم. عليهمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا وسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسليمان
والنبوة, وليس الملك في داود} أي سليمان تعالى: {وورث وقوله  

بيسسن من وحده سليمان يخص لم كذلك كان لو المال, إذ وراثة المراد
بسسذلك المسسراد امسسرأة, ولكسسن مائأة لدواد كان قد داود, فإنه أولِد سائأر
بسسذلك أخسسبر كمسسا أمسسوالهم تسسورث لِ النبيسساء والنبوة, فإن الملك وراثة

لِ النبيسساء معاشسسر قوله: «نحن في وسلم عليه الله صلى الله رسول
منطسسق علمنسسا النسساس أيهسسا صدقة» وقسسال: {يسسا فهو تركناه نورث, ما

فيمسسا عليسسه اللسسه بنعسسم سليمان أخبر شيء} أي كل من وأوتينا الطير
النسسس لسسه سسسخر إنه العظيم, حتى والتمكين التام الملك من له وهبه

ًا, وهذا والحيوان الطير لغة يعرف والطير, وكان والجن لم شيء أيض
ورسسسوله, ومسسن بسه اللسسه أخسسبر ممسسا علمناه فيما البشر من أحد يعطه
آدم بنسسي كنطسسق تنطسسق كسسانت الحيوانات أن والرعاع الجهلة من زعم
بل قسسول الناس, فهسسو من كثير به يتفوه قد داود, كما بن سليمان قبل

فائأسسدة, إذ بسسذلك سليمان لتخصيص يكن لم كذلك المر كان علم, ولو
كمسسا المر تقول, وليس ما والبهائأم, ويعرف الطيور كلم يسمع كلهم

المخلوقسسات وسسسائأر والطيسسور البهائأم تزل لم قالوا, بل كما ولِ زعموا
الله والمنوال. ولكن الشكل هذا على هذا زماننا إلى خلقت وقت من

الهسسواء, ومسسا في الطيور به يتخاطب ما سليمان أفهم قد كان سبحانه
تعسسالى: {علمنسسا قال أصنافها, ولهذا اختلف على الحيوانات به تنطق
{إن الملسسك إليسسه يحتسساج ممسسا شيء} أي كل من وأوتينا الطير منطق
علينسسسا. للسسسه السسسسبين الظسسساهر المسسسسبين} أي الفضسسسسل لهسسسو هسسسذا

عسسن الرحمسسن عبسسد بن يعقوب قتيبة, حدثنا أحمد: حدثنا المام قال  
أن عنسسه اللسسه رضي هريرة أبي عن المطلب عمرو, عن أبي بن عمرو

فيسسه السسسلم عليسسه داود قال: «كان وسلم عليه الله صلى الله رسول
أهلسسه علسسى يسسدخل البواب, فلسسم أغلقت خرج إذا شديدة, فكان غيرة
البسسواب, فسسأقبلت وأغلقسست يسسوم ذات فخسسرج سسس قسسال س يرجع حتى أحد

فسسي لمسسن الدار, فقسسالت وسط قائأم رجل الدار, فإذا إلى تطلع امرأة
لنفتضسسحن واللسسه ؟ مغلقسسة والسسدار الرجسسل هسسذا دخسسل أيسسن البيت: من

لسسه الدار, فقال وسط قائأم الرجل فإذا السلم عليه داود بداود, فجاء
الحجسساب, مسسن يمتنع ولِ الملوك يهاب لِ فقال: الذي ؟ أنت داود: من
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ًا داود: أنت فقال ًا الموت ملك والله إذ داود اللسسه, فتزمسسل بأمر مرحب
الشسسمس, عليه وطلعت شأنه من فرغ حتى نفسه قبضت حتى مكانه
الطيسسر عليسسه داود, فظللسست للطير: أظلي السلم عليه سليمان فقال
ًا سليمان: اقبضي لها الرض, فقال عليه أظلمت حتى ًا» جناحسس جناحسس
اللسسه رسول فقبض ؟ الطير فعلت كيف الله رسول هريرة: يا أبو قال
الجسوزي: بسسن الفسسرج أبسو المضسسرحية. قسال يومئسسذ عليسه وغلبست يسده

الحمسسسسسسسسسسسسسراء. النسسسسسسسسسسسسسسور هسسسسسسسسسسسسسن المضسسسسسسسسسسسسسرحية
والطيسسر والنسسس الجن من جنوده لسليمان تعالى: {وحشر وقوله  

والطيسسر, والنسسس الجن من جنوده لسليمان وجمع يوزعون} أي فهم
السسذين هسسم وكانوا النس في كبيرة وعظمة أبهة في فيهم ركب يعني

رأسسسه, فسسوق ومنزلتها المنزلة, والطير في بعدهم وهم يلونه, والجن
يكسسف يوزعسسون} أي بأجنحتها. وقوله: {فهسسم منه أظلته حر كان فإن

له. قسسال مرتبة هي التي منزلته عن أحد يتقدم لئل آخرهم على أولهم
لئل أخراهسسا علسسى أولِهسسا يسسردون وزعسسة صسسنف كل على مجاهد: جعل

اليسسسسسوم. الملسسسسسوك يفعسسسسسل كمسسسسسا المسسسسسسير فسسسسسي يتقسسسسسدموا
سسسليمان مسسر إذا حتى النمل} أي وادي على أتوا إذا وقوله: {حتى  

{قسسالت النمل وادي على والجنود الجيوش من معه بمن السلم عليه
وهم وجنوده سليمان يحطمنكم لِ مساكنكم ادخلوا النمل أيها يا نملة

سسسعيد عسسن بشر بن إسحاق طريق من عساكر ابن يشعرون} أورد لِ
قبيلسسة مسسن حسسرس, وأنهسسا النملسسة هسسذه اسم أن الحسن عن قتادة عن

السسذئأب, أي بقسسدر عرجاء, وكسسانت كانت الشيصان, وأنها بنو لهم يقال
بالسسدخول بحوافرهسسا, فسسأمرتهم الخيول تحطمها أن النمل على خافت

ًا {فتبسم منها السلم عليه سليمان ذلك مساكنهم, ففهم إلى ضاحك
وعلي علّي أنعمت التي نعمتك أشكر أن أوزعني رب وقال قولها من

ّي ًا أعمل وأن والد السستي نعمتسسك أشسسكر أن ألهمنسسي ترضاه} أي صالح
والسسدي والحيسسوان. وعلسسى الطيسسر منطسسق تعليمسسي مسسن علّي بها مننت

ًا أعمل {وأن بك لك, واليمان بالسلم ً ترضاه} أي صالح تحبسسه عمل
تسسوفيتني إذا الصسسالحين} أي عبسسادك فسسي برحمتك {وأدخلني وترضاه

أوليائأسسك, ومسسن مسسن العلى عبادك, والرفيق من بالصالحين فألحقني
بغيسسره, وأن أو الشسسام بسسأرض كان الوادي هذا أن المفسرين من قال
القاويسسل, فل مسسن ذلك غير أو كالذباب جناحين ذات كانت النملة هذه

لهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا. حاصسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسل
الذئأاب, هكسسذا أمثال سليمان نمل قال: كان أنه البكالي نوف وعن  

ًا رأيته وذلسسك الموحدة بالباء هو تحت, وإنما من المثناة بالياء مضبوط
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قولهسسا فهسسم السسسلم عليسسه سليمان أن أعلم. والغرض تصحيف, والله

ًا وتبسم ًا. وقد أمرعظيم ذلك, وهذا من ضاحك حاتم: أبي ابن قال جد
مسسسعر هارون, أنبأنسسا بن يزيد بشار, حدثنا بن محمد أبي, حدثنا حدثنا

داود بسسن سسسليمان قسسال:خسسرج الناجي الصديق أبي عن العمي زيد عن
رافعسسة ظهرها على مستلقية بنملة هو يستسقي, فإذا السلم عليهما

بنا غنى خلقك, ولِ من خلق إنا تقول: اللهم وهي السماء إلى قوائأمها
سسسقيتم فقسسد سسسليمان: ارجعسسوا تهلكنسسا. فقسسال تسقنا وإلِ سقياك عن

عبسسد طريسسق مسسن مسسسلم عنسسد الصسسحيح فسسي ثبسست غيركم. وقد بدعوة
عليه الله صلى النبي عن هريرة أبي عن همام عن معمر الرزاق, عن

ًا قسسال: «قرصسست وسسسلم النمسسل بقريسسة نملسسة, فسسأمر النبيسساء مسسن نبيسس
مسسن أمسسة أهلكسست نملسسة قرصسستك أن إليه, أفسسي الله فأحرقت, فأوحى

؟». واحسسسسسسسسسسسسدة نملسسسسسسسسسسسسة فهل ؟ تسسسسسسسسسسسسسبح المسسسسسسسسسسسسم

َد ّق َف َت َو ْيَر **  ّط َقسساَل ال ِلَي َف َ َمسسا َد َأَرى لِ ُقْهسس ْد ُقْه ْل ِبيَن ِمسسَن َكسساَن َأْم ا ِئأ َغسسآَ ْل * ا
ُقْه ّن َب ّذ َعسسس ُقْ ًا لِ َذاب ًا َعسسس ِديد ْو َشسسس ُقْه َأ ّنسسس َبَح ْذ ْو ل ّني َأ َي ِت أ

ْ َيسسس َطاٍن َل ْل ُقْسسسس ِبيسسسٍن ِب  ّم
وغيسسره: كسسان عبسساس ابن عن وغيرهما جبير بن وسعيد مجاهد قال  

ًا الهدهد بسسأرض كسسان إذا المسساء على السلم عليه سليمان يدل مهندس
الشىء النسان يرى الرض, كما تخوم في الماء له طلبه, فنظر فلة

الرض, وجسسه مسسن بعده مساحة كم الرض, ويعرف وجه على الظاهر
ذلسسك لسسه فحفسسروا الجسسان السسسلم عليسسه سسسليمان عليه, أمر دلهم فإذا

السسسلم عليسسه سسسليمان قراره, فنسسزل من الماء يستنبط حتى المكان
ًا مسسا {فقسسال يسسره فلم الهدهد ليرى الطير فتفقد الرض من بفلة يوم
ًا الغائأبين} حدث من كان أم الهدهد أرى لِ لي عباس بن الله عبد يوم

وكان الزرق بن نافع له يقال الخوارج من رجل القوم هذا, وفي بنحو
غلبست عبساس ابسن يسا له: قسف عباس, فقال ابن على الِعتراض كثير

تخوم في الماء يرى أنه الهدهد عن تخبر قال: إنك ؟ اليوم, قال: ولم
ًا, الفسسخ علسسى ويحثسسو الفخ في الحبة له ليضع الصبي الرض, وإن ترابسس

ابسسن الصسسبي, فقسسال فيصسسيده الفسسخ فسسي فيقسسع ليأخذها الهدهد فيجىء
أجبته, ثم لما عباس ابن على رددت فيقول هذا يذهب أن عباس, لولِ

لسسه الحذر, فقسسال وذهب البصر عمي القدر نزل إذا إنه له: ويحك قال
ًا. القسسسسرآن مسسسسن شسسسسيء فسسسسي أجادلسسسسك لِ نسسسسافع: واللسسسسه أبسسسسد

مسسن السسبرزي الله عبد أبي ترجمة في عساكر ابن الحافظ ذكر وقد  
الِثنيسسن يصسسوم الصسسالحين مسسن دمشسسق, وكسسان غوطسسة فسسي برزة أهل
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إلسسى بسنده عساكر ابن فروى الثمانين بلغ قد أعور والخميس, وكان

عليسسه, فألسسح عسسوره, فسسامتنع سسسبب عسسن سأله أنه زيد بن سليمان أبي
ًا, فأخبره عليه جمعسسة عنسسده نسسزلِ خراسسسان أهسسل من رجلين أن شهور
مجسسامر إيسساه, فأخرجسسا فأريتهمسسا بهسسا واد عسسن برزة, وسسسألِه قرية في

ًا فيها وأوقدا ًا بخور يعزمسسان بالدخان, فأخسسذا الوادي عجعج حتى كثير
منها, حسستى شيء إلى يلتفتان إليهما, فل مكان كل من تقبل والحيات

بهسسا السسدينار, فاستبشسسرا مثسسل تتوقدان وعيناها الذراع نحو حية أقبلت
ًا, وقالِ سسنة, وكسسرا مسن سسفرنا يخيسب لسم السذي للسه الحمد عظيم

أن به, فسألتهما فاكتحل ميل عينها في الحية, فأدخل المجامر, وأخذا
وتوعسسدتهما ذلسك مسسن بسسد وقلسست: لِ عليهمسا فأبيسا, فسألححت يكحلني

نظسسرت عينسسي فسسي وقسسع اليمنى, فحين الواحدة عيني بالدولة, فكحل
قسسالِ المرآة, ثسسم ترى كما تحتها ما أنظر المرآة مثل تحتي الرض إلى

عسسن بعسسدت إذا حتى يحدثاني وهما معهما قليلً, فسرت معنا لي: سر
ورمسسى ففقأها عيني في يده أحدهما فكتفاني, وأدخل أخذاني القرية

ًا ملقسسى كسسذلك أزل ومضيا, فلسسم بها ففسسك نفسسر بسسي مسسر حسستى مكتوفسس
عينسسسسسسسي. خسسسسسسسبر مسسسسسسسن كسسسسسسسان مسسسسسسسا وثسسسسسسساقي, فهسسسسسسسذا

عمار, بن هشام الحسين, حدثنا بن علي حاتم: حدثنا أبي ابن وقال  
عسسن المنقسسري ميسرة بن عباد الغساني, حدثنا عمرو بن صدقة حدثنا

بسن محمسد عنبر, وقال السلم عليه سليمان هدهد قال: اسم الحسن
كسسان السسذي مجلسسسه إلسسى غسسدا إذا السسسلم عليه سليمان إسحاق: كان

صسسنف كسسل من نوب يأتيه يزعمون فيما وكان, الطير تفقد فيه يجلس
مسن كلهسا الطيسر أصسناف مسن فسرأى طائأر, فنظسر يوم كل الطير من

الغسسائأبين} مسسن كسسان أم الهدهد أرى لِ لي ما {فقال الهدهد إلِ حضره
.يحضسسسسسر فلسسسسسم غسسسسساب الطيسسسسسر, أم مسسسسسن بصسسسسسري أخطسسسسسأه

ًا وقوله: {لعذبنه   ًا} قال عذاب عمرو بن المنهال عن العمش شديد
شسسداد: بن الله عبد ريشه, وقال نتف عباس: يعني ابن عن سعيد عن
ريشه نتف أنه السلف من واحد غير قال وتشميسه, وكذا ريشه نتف

{أو قتلسه لذبحنه} يعنسسي والنمل. وقوله: {أو الذر يأكله ملقى وتركه
ّين مبين} بعذر بسلطان ليأتيني وعبد عيينة بن سفيان واضح, وقال ب

نسسذر فقسسد ؟ خلفسسك الطير: ما له قالت الهدهد قدم شداد: لما بن الله
ًا قالوا: نعم. قال: {لعذبنه ؟ استثنى دمك, فقال: هل سليمان عسسذاب

ًا ًا, قسسال مسسبين} قسسال: نجسسوت بسسسلطان ليأتيني أو لذبحنه أو شديد إذ
بسسسسسسسأمه. بسسسسسسسبره عنسسسسسسسه اللسسسسسسسه دفسسسسسسسع مجاهسسسسسسسد: إنمسسسسسسسا
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َكَث َفَم ْيَر **  ٍد َغ ِعي َقاَل َب ُقْت َف ِه ُقْتِحْط َلْم ِبَما َأَحط ُقْتَك ِب ْئ ٍإ ِمن َوِج َب ٍإ َسسس َبسس َن ِب
ِقيٍن ّني َي ِإ ًة َوَجدّت *   َأ ُقْهْم اْمَر ُقْك ِل َيْت َتْم ِت ُقْأو ٍء ُقْكّل ِمن َو َهسسا َشْي َل َعسسْرٌش َو

ِظيٌم َها َع ّت َوَجد َها *   ْوَم َق ُقْدوَن َو ُقْج ِه ُقْدوِن ِمن ِللّشْمِس َيْس ّل ّيسسَن ال ُقْم َوَز ُقْهسس َل
ُقْن َطا ْي ُقْهْم الّشسس َل ْعَمسسا ُقْهْم َأ ّد ِبيِل َعسسِن َفَصسس ُقْهسسْم الّسسس َ َف ُقْدوَن لِ َتسس ْه ّ َي َألِ   *

ْا ُقْدو ُقْج ِه َيْس ّل ِذي ل ّل ُقْج ا ِر َء ُقْيْخسس ْلَخْبسس َواِت ِفسسي ا ُقْم َوالْرِض الّسسسَما َلسس ْع َي َمسسا َو
ُقْفسسوَن ُقْنسسوَن َوَمسسا ُقْتْخ ِل ْع ُقْه ُقْت ّلسس َ *  ال ـسسَه لِ َل ّ ِإ َو ِإلِ َعسسْرِش َرّب ُقْهسس ْل ِم ا ِظيسس َع ْل  ا

ًا غاب بعيد} أي {غير تعالى: {فمكث} الهدهد يقول   ًا, زمان يسسسير
ما على اطلعت به} أي تحط لم بما لسليمان: {أحطت فقال جاء ثم
بخسسبر يقيسسن} أي بنبسسأ سسسبأ من {وجئتك جنودك ولِ أنت عليه تطلع لم

قسسال: {إنسسي اليمسسن, ثسسم ملسسوك وهم حمير هم يقين, وسبأ حق صدق
بنسست بلقيسسس البصسسري: وهسسي الحسسسن تملكهسسم} قسسال امسسرأة وجدت

قدميها مؤخر جنية, وكان أمها قتادة: كانت سبأ, وقال ملكة شراحيل
بلقيسسس محمد: هسسي بن زهير مملكة, وقال بيت من الدابة حافر مثل
ابسسن الجنيسسة, وقسسال فارعسسة الريسسان, وأمهسسا بن مالك بن شراحيل بنت

بلتعسسسسسسسة. وأمهسسسسسسسا شسسسسسسسرخ ذي بنسسسسسسست جريسسسسسسسج: بلقيسسسسسسسس
مسسسدد, حسسدثنا الحسين, حسسدثنا بن علي حاتم: حدثنا أبي ابن وقال  

عبسساس ابسسن عسسن مجاهسسد عسسن السائأب بن عطاء عن عيينة بن سفيان
ألسسف مائأسسة قيسسل كسسل قيسسل, تحسست ألسسف سليمان صاحبة مع قال: كان

عشر اثنا سبأ ملكة يدي تحت كان مجاهد العمش: عن مقاتل, وقال
السسرزاق: أنبأنسسا عبسسد وقسسال مقاتسسل ألسسف مائأسسة قيل كل تحت قيل ألف

تملكهسم} كسانت امرأة وجدت تعالى: {إني قوله في قتادة عن معمر
رجلً, كسسل عشسسر واثنسسي ثلثمائأسسة مشورتها أولو مملكة, وكان بيت من

على مأرب لها يقال بأرض رجل, وكانت آلِف عشرة على منهم رجل
علسسى كسسثير أنسه علسسى أقسسرب هسسو القسسول صنعاء, وهسسذا من أميال ثلثة

أعلسسسسسسسسسسسسسسسم. اليمسسسسسسسسسسسسسسسن, واللسسسسسسسسسسسسسسسه مملكسسسسسسسسسسسسسسسة
إليه يحتاج مما الدنيا متاع من شيء} أي كل من وقوله: {وأوتيت  

عظيسسم عليه تجلس سرير عظيم} يعني عرش {ولها المتمكن الملك
محمد: بن زهير واللَلىء. قال الجواهر وأنواع بالذهب مزخرف هائأل
ثمسسانون طسسوله والزبرجسسد باليسساقوت مرمولسسة وصفحاته ذهب من كان

ًا, وعرضه ًا, وقال أربعون ذراع ذهب من إسحاق: كان بن محمد ذراع
النسسساء, ولهسسا يخدمها إنما واللؤلؤ, وكان والزبرجد بالياقوت مفصص
فسسي السرير هذا التاريخ: وكان علماء الخدمة, قال تلي امرأة ستمائأة

طاقة وستون ثلثمائأة فيه محكم, وكان البناء رفيع مشيد عظيم قصر
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الشمس تدخل أن على بناؤه وضع مغربه, قد من ومثلها مشرقه من
ًا لها فيسجدون مقابلتها من ,وتغرب طاقة من يوم كل ومساء, صباح

وزيسسن اللسسه دون مسسن للشمس يسجدون وقومها قال: {وجدتها ولهذا
الحسسق طريسسق عسسن السسسبيل} أي عن فصدهم أعمالهم الشيطان لهم

يهتسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسدون}. لِ {فهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم
أعمسسالهم الشسسيطان لهسسم {وزيسسن لله} معناه يسجدوا وقوله: {ألِ  

يعرفسسون لِ للسسه} أي يسسسجدوا ألِ يهتسسدون لِ فهم السبيل عن فصدهم
مسسن خلسسق مسسا دون وحسسده للسسه السسسجود إخلص هي التي الحق سبيل

والشمس والنهار الليل آياته تعالى: {ومن قال وغيرها, كما الكواكب
إن خلقهسسن السسذي للسسه واسجدوا للقمر ولِ للشمس تسجدوا لِ والقمر

ه} جعلهسا اسسجدوا يسا {ألِ القراء بعض تعبدون} وقرأ إياه كنتم ألِ لل
قسسوم يسسا ألِ عنسسده تقسسديره المنسسادى للنسسداء, وحسسذف الستفتاحية, ويسسا

للسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه. اسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسجدوا
بن علي والرض} قال السموات في الخبء يخرج وقوله: {الذي  

والرض, وكسسذا السماء في خبيئة كل عباس: يعلم ابن عن طلحة أبي
سسسعيد واحد, وقسسال وغير وقتادة جبير بن وسعيد ومجاهد عكرمة قال
أسسسلم: بسسن زيد بن الرحمن عبد قال الماء, وكذا المسيب: الخبء بن

مسسن الرزاق, المطسسر مسسن فيهمسسا جعسسل مسسا والرض السسسموات خبسسء
جعل الذي الهدهد كلم من مناسب الرض. وهذا من والنبات السماء

المسساء يسسرى أنسسه مسسن وغيسسره عباس ابن ذكره ما الخاصية من فيه الله
.وداخلهسسسسسسسسسسسسسا الرض تخسسسسسسسسسسسسسوم فسسسسسسسسسسسسسي يجسسسسسسسسسسسسسري

وما العباد يخفيه ما يعلم تعلنون} أي وما تخفون ما وقوله: {ويعلم  
مسسن منكسسم تعالى: {سسسواء كقوله والفعال, وهذا القوال من يعلنونه

بالنهسسار} وسسسارب بالليسسل مسسستخف هو ومن به جهر ومن القول أسر
وهسسو المسسدعو هسسو العظيم} أي العرش رب هو إلِ إله لِ وقوله: {الله

فسسي ليسسس العظيسسم, السسذي العسسرش رب هسسو إلِ إلسسه لِ السسذي اللسسه
ًا الهدهسسد كان منه. ولما أعظم المخلوقات الخيسسر, وعبسسادة إلسسى داعيسس

داود وأبو أحمد المام رواه قتله, كما عن نهي له والسجود وحده الله
اللسسه صسسلى النبي قال: نهى عنه الله رضي هريرة أبي عن ماجه وابن
والهدهسسد والنحلسسة السسدواب: النملسسة مسسن أربسسع قتسسل عسسن وسسسلم عليسسه

صسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسحيح. والصسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسرد, وإسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسناده
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َقاَل ُقْر **  ُقْظ َنن ْقَت َس َد ِبيَن ِمَن ُقْكنَت َأْم َأَص ِذ َكا ْل َهسسب ا ْذ ِبي *  ا َتسسا ِك َذا ّب َهـسس

ِقْه ْل َأ ِهْم َف ْي َل َوّل ُقْثّم ِإ ُقْهْم َت ْن ُقْظْر َع ْن َذا َفا ُقْعوَن َما َلْت َيْرِج َقا َها *   ّي أ
َ ُقْ َي ْلَمل ّنَي ا ِإ

ِقَي ْل َلّي ُقْأ َتاٌب ِإ ِريٌم ِك ُقْه َك ّن ِإ ْيَماَن ِمسسن *   َل ُقْه ُقْسسس ّنسس ِإ ِم َو ِه ِبْسسس ّلسس الّرْحَمـسسِن ال
ِم ّ الّرِحيسسسسسسسس َألِ ْا *   ُقْلسسسسسسسسو ْع َلسسسسسسسسّي َت ِني َع ُقْتسسسسسسسسو ْأ ِلِميَن َو  ُقْمْسسسسسسسسس

ًا تعالى يقول   أهسسل عسسن أخسسبره حين للهدهد سليمان قيل عن مخبر
الكسساذبين} أي مسسن كنسست أم أصسسدقت سسسننظر {قسسال وملكتهسسم سسسبأ

لتتخلص مقالتك الكاذبين} في من كنت {أم هذا إخبارك في صدقت
تسسول ثسسم إليهسسم فسسألقه هذا بكتابي {اذهب ؟ أوعدتك الذي الوعيد من

ًا كتب السلم عليه سليمان أن يرجعون} وذلك ماذا فانظر عنهم كتاب
كما جناحه في فحمله, قيل الهدهد ذلك وقومها. وأعطاه بلقيس إلى
قصسسر إلسسى فجسساء بلدهسسم إلسسى بمنقاره, وجسساء الطير, وقيل عادة هي

مسسن إليهسسا فألقسساه بنفسسسها فيهسسا تختلي كانت التي الخلوة إلى بلقيس
ًا ناحية تولى يديها, ثم بين هنالك كوة رأت ممسسا ورياسة, فتحيسسرت أدب

وقرأته, فإذا ختمه ففتحت فأخذته الكتاب إلى عمدت ذلك, ثم وهالها
علسسي تعلسسوا * ألِ الرحيم الرحمن الله بسم وإنه سليمان من {إنه فيه

دولتهسسا وكبراء ووزراءها أمراءها ذلك عند مسلمين} فجمعت وأتوني
كريسسم} كتسساب إلسسّي ألقسسي إنسسي المل أيهسسا {يا لهم قالت ومملكتها, ثم

إليهسسا, فألقسساه بسسه أتى طائأر كون أمره عجيب من رأته ما بكرمه تعني
ًا, وهذا عنها تولى ثم سسسبيل الملسسوك, ولِ من أحد عليه يقدر لِ أمر أدب

اللسسه بسسسم وإنسسه سسسليمان مسسن {إنسسه عليهسسم قرأتسسه ذلك, ثسسم إلى لهم
مسسن أنسسه مسسسلمين} فعرفسسوا وأتوني علي تعلوا * ألِ الرحيم الرحمن

فسسي الكتسساب به, وهذا لهم قبل لِ السلم, وأنه عليه سليمان الله نبي
عبسسارة بأيسسسر المعنسسى حصسسل والفصاحة, فسسإنه والوجازة البلغة غاية

قبسسل الرحيسسم الرحمن الله بسم أحد يكتب العلماء: لم وأحسنها. قال
ًا ذلسسك فسسي حسساتم أبسسي ابن روى السلم. وقد عليه سليمان فسسي حسسديث
يعلسسى أبسسو الفضسسل بسسن هسسارون أبسسي, حسسدثنا قال: حدثنا حيث تفسيره

أبسسي الكريسسم عبسسد عسسن صسسالح بن سلمة عن يوسف أبو الخياط. حدثنا
صسسلى اللسسه رسسسول مسسع أمشي قال: كنت أبيه عن بريدة ابن عن أمية
بعسسد قبلسسي نسسبي علسسى تنسسزل لم آية أعلم فقال: «إني وسلم عليه الله

أن قبل «سأعلمكها قال ؟ آية أي الله نبي داود» قلت: يا بن سليمان
قسسدميه, إحسسدى فسسأخرج البسساب إلسسى المسجد» قال: فانتهى من أخرج
اللسسه بسسسم وإنسسه سسسليمان مسسن وقال: «إنه إلي التفت ثم نسي فقلت

ميمسسون ضسسعيف. وقسسال غريب, وإسناده حديث الرحيم» هذا الرحمن
يكتسسب: باسسسمك وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى الله رسول مهران: كان بن

402



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
الرحيسسم} الرحمسسن اللسسه {بسسسم الَِيسسة. فكتسسب هسسذه نزلت حتى اللهم

{وأتسسوني علي تجبروا لِ قتادة: يقول علّي} قال تعلوا لِ وقوله: {أن
تتكسسبروا ولِ تمتنعوا أسلم: لِ بن زيد بن الرحمن عبد مسلمين} وقال

غيسسره: عبسساس: موحسسدين, وقسسال ابسسن مسسسلمين. قسسال وأتسسوني علسسي
عيينسسسسسسة: طسسسسسسائأعين. بسسسسسسن سسسسسسسفيان مخلصسسسسسسين, وقسسسسسسال

َلْت َقا َها **  ّي أ
َ ُقْ َي ْلَمل ِني ا ُقْتسسو ْف ِري ِفسسَي َأ ُقْت َمسسا َأْمسس َعسسًة ُقْكنسس ِط ًا َقا ّتسسَى َأْمسسر َح

ُقْدوِن َه ْا َتْشسس ُقْلو َقسسا ُقْن *   ُقْلسسو َنْحسس ْو ٍة ُقْأ ّو ُقْلسسو ُقْقسس ُقْأو ْأٍس َو ٍد َبسس ِدي ُقْر َشسس ْيسسِك َوالْمسس َل ِإ
ِري ُقْظ َذا َفان ِريَن َما ُقْم ْأ َلْت َت َقا ُقْلسسوَك ِإّن *   ُقْم ْل َذا ا ْا ِإ ُقْلسسو َيسسًة َدَخ َها َقْر ُقْدو ْفَسسس َأ

ْا َو ُقْل َع َة َوَج َهآَ َأِعّز ِل ْه ّلًة َأ ِذ ِلَك َأ َذ َك ُقْلوَن َو َع ْف ّني َي ِإ َو َلٌة *   ِهسسْم ُقْمْرِس ْي َل ٍة ِإ ّيسس ِد َه ِب
ٌة ِظَر َنسسسسسسسسسسسسسسا ُقْع ِبسسسسسسسسسسسسسسَم َف ُقْلوَن َيْرِجسسسسسسسسسسسسسس ُقْمْرَسسسسسسسسسسسسسسس ْل  ا

نزل قد وما أمرها في سليمان, استشارتهم كتاب عليهم قرأت لما  
ًا قاطعسسة كنت ما أمري في أفتوني المل أيها {يا قالت بها, ولهذا أمسسر

قسسوة أولسسو نحسسن {قسسالوا وتشيرون تحضرون حتى تشهدون} أي حتى
فوضوا وقوتهم, ثم وعددهم بعددهم إليها منوا شديد} أي بأس وأولو
تسسأمرين} أي مسساذا فسسانظري إليك فقالوا: {والمر المر ذلك بعد إليها
لنا وتحاربيه, فما تقصديه أن شئت إن بأس بنا ولِ عاقة لنا ليس نحن
ونطيعسسه. قسسال نمتثله رأيك فينا مري إليك فالمر هذا عنه. وبعد عاقة

تضسسطرب علجسسة إلسسى أمرهسسم اللسسه: فوضسسوا رحمسسه البصسسري الحسن
ًا أحزم هي قالوا, كانت ما لها قالوا ثدياها, فلما بسسأمر وأعلم منهم رأي

الجسسن مسسن لسسه سسسخر ومسسا وجيوشسسه بجنسسوده لها قبل لِ سليمان, وأنه
ًا الهدهسسد مسسع الكتسساب قضسسية مسسن شسساهدت والطير. وقد والنس أمسسر

ًا ًا, فقالت عجيب فيقصسدنا عليه ونمتنع نحاربه أن أخشى لهم: إني بديع
دون والسسدمار الهلك وإليكسسم إلسسي ويخلسسص معسسه بمسسن ويهلكنا بجنوده

ابسسن أفسسسدوها} قسسال قريسسة دخلوا إذا الملوك {إن قالت غيرنا. ولهذا
ًا دخلوا إذا عباس: أي أعسسزة {وجعلسسوا خربسسوه أي أفسسسدوه عنسسوة بلد

غايسسة فأهسسانوهم والجنسسود السسولِة من فيها من وقصدوا أذلة} أي أهلها
الت ابسن بالسسر. قسال أو بالقتسل إمسا الهوان {إن بلقيسس عبساس: ق
السسرب أذلة} قال أهلها أعزة وجعلوا أفسدوها قرية دخلوا إذا الملوك

والمهادنسسة المصسسالحة إلسسى عسسدلت يفعلسسون} ثسسم وجل: {وكسسذلك عز
بهدية إليهم مرسلة {وإني والمصانعة, فقالت والمخادعة والمسالمة

بمثلسسه تليسسق بهديسسة إليسسه سسسأبعث المرسسسلون} أي يرجسسع بسسم فناظرة
عنسسا, أو ويكسسف منا ذلك يقبل ذلك, فلعله بعد جوابه يكون ماذا وأنظر
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ًا علينا يضرب ويسسترك بسسذلك لسسه ونلسستزم عام كل في إليه نحمله خراج

إسسسلمها فسسي أعقلهسسا كسسان الله: ما رحمه قتادة ومحاربتنا. قال قتالنا
ًا تقع الهدية أن وشركها, علمت عبسساس ابسسن النسساس. وقسسال من موقع

لسسم فقسساتلوه, وإن ملسسك فهسسو الهدية قبل إن لقومها واحد: قالت وغير
فسسسسسسسسسسسسسسسساتبعوه. نسسسسسسسسسسسسسسسسبي فهسسسسسسسسسسسسسسسسو يقبلهسسسسسسسسسسسسسسسسا

َلّما َف َء **  ْيَماَن َجآَ َل َنِن َقاَل ُقْس ّدو ُقْتِم ِني َفَمآَ ِبَماٍل َأ َتا ُقْه آ ّل ْيٌر ال ُقْكْم ّمّمآَ َخ َتا آ
ُقْتْم َبْل ُقْكْم َأن ِت ّي ِد َه ُقْحوَن ِب ْفَر ْع َت ِهْم *  اْرِج ْي َل ُقْهم ِإ ّن َي ِت أ

ْ َن َل ٍد َف ُقْنسسو ُقْج ّ ِب َبسسَل لِ ُقْهسسْم ِق َل
َهسسسسسسسا ُقْهسسسسسسسم ِب ّن ِرَج ُقْنْخ َل َهسسسسسسسآَ َو ْن ّلسسسسسسسًة ّم ِذ ُقْهسسسسسسسْم َأ ُقْروَن َو  َصسسسسسسساِغ

إليسسه بعثسست أنهسسا وغيرهم السلف من المفسرين من واحد غير ذكر  
بعضسسهم: ذلسك. وقسسال وغيسسر ولَِلىسسء وجسسواهر ذهب من عظيمة بهدية

ذهسسب. مسسن بآَنيسسة إليسسه أرسسسلت أنها ذهب, والصحيح من بلبنة أرسلت
زي فسسي جسسواري وغيرهمسسا: أرسسسلت جسسبير بسسن وسسسعيد مجاهسسد قسسال

هسسؤلِء من هؤلِء عرف فقالت: إن الجواري زي في الغلمان, وغلمان
على تفرغ الجارية فتوضؤا, فجعلت سليمان نبي, قالوا: فأمرهم فهو
جعلسست بسسل بسسذلك, وقيسسل فميزهم يغترف الغلم وجعل الماء من يدها

بسسل بسسالعكس, وقيسسل والغلم ظاهرهسسا قبسسل يدها باطن تغسل الجارية
مسن مرافقهسسن, والغلمسسان إلسى أكفهسن مسسن يغسسلن الجسسواري جعلت

أعلسسم. وذكسسر كلسسه, واللسسه ذلسسك بيسسن منافاة ولِ كفوفهم إلى مرافقهم
مسسن ولِ السسسماء مسسن لِ رواء ماء ليمله بقدح إليه أرسلت أنها بعضهم

وسسسلك ذلك, وبخسسرزة من مله ثم عرقت حتى الخيل الرض, فأجرى
مسسن مأخوذ لِ, وأكثره أم ذلك أكان أعلم والله ذلك ففعل فيها ليجعله

مسا إلسى ينظسر السسلم, لسم عليسه سليمان أن السرائأيليات, والظاهر
ًا عنسسه. وقسسال أعرض به, بل اعتنى بالكلية, ولِ به جاءوا عليهسسم منكسسر

شسسرككم علسسى لترككسسم بمسسال أتصسسانعونني ؟} أي بمسسال {أتمسسدونن
مسسن الله أعطاني الذي آتاكم} أي مما خير الله آتاني {فما ؟ وملككم

تفرحسسون} بهديتكم أنتم {بل فيه أنتم مما خير والجنود والمال الملك
إلِ منكسم أقبسل فل أنسا والتحسف, وأمسا للهسدايا تنقسادون الذين أنتم أي

السسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسيف. أو السسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسلم
ابسسن عسسن جسسبير بسسن سسسعيد عن عمرو بن المنهال عن العمش قال  

قصسسر ألسسف له فموهوا الشياطين سليمان عنه: أمر الله رضي عباس
بهسسديتنا, هسسذا يصسسنع ذلك, قالوا: ما رسلها رأت وفضة, فلما ذهب من

{ارجسسع والقصاد للرسل الزينة وإظهارهم الملوك تهيؤ جواز هذا وفي
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لهسسم طاقة لِ بها} أي لهم قبل لِ بجنود {فلنأتينهم بهديتهم إليهم} أي

أذلسسة بلسسدتهم مسسن ولنخرجنهسسم أذلسسة} أي منهسسا {ولنخرجنهسسم بقتالهم
رسسسلها إليهسسا رجعسست مسسدحورون. فلمسسا مهسسانون صاغرون} أي {وهم
وقومهسسا, وأقبلسست هسسي وأطسساعت سسسمعت سسسليمان قسسال وبما بهديتها
متسسابعته ناويسسة لسسسليمان ذليلة, معظمة خاضعة جنودها في إليه تسير
عليسسه, قسسدومهم السسسلم عليسسه سسسليمان تحقسسق السسسلم, ولمسسا فسسي

وسسسسسسسسسسسره. بسسسسسسسسسسذلك فسسسسسسسسسسرح إليسسسسسسسسسسه ووفسسسسسسسسسسودهم

َقاَل َها **  ّي أ
َ ُقْ َي ْلَمل ُقْكسسْم ا ّي ِني َأ ِتي ْأ َها َيسس َعْرِشسس ْبسسَل ِب ِني َأن َق ُقْتو ْأ ِلِميَن َيسس * ُقْمْسسس

ِريٌت َقاَل ْف ْلِجّن ّمن ِع ْا ا َن ِتيَك َأ ِه آ ْبَل ِب ُقْقوَم َأن َق َقاِمَك ِمن َت ّني ّم ِإ ِه َو ْي َل َع
ّي ِو َق َقاَل َأِميٌن َل ِذي *   ّل ُقْه ا َد ْلٌم ِعن َتسساِب ّمَن ِع ِك ْل ْا ا َنسس ِتيسسَك َأ ِه آ ْبسسَل ِبسس َأن َق

ّد َت ْيَك َيْر َل ُقْفَك ِإ َلّما َطْر ُقْه َف ًا َرآ ِقّر َت ُقْه ُقْمْس َد َذا َقسساَل ِعن ّبسسي َفْضسسِل ِمسسن َهـسس َر
ِنَي َو ُقْل ْب َي ُقْر ِل ُقْك َأْش ُقْر َأْم َأ ُقْف ْك َكَر َوَمن َأ ّنَما َش ِإ ُقْر َف ُقْك ِه َيْش ْفِس َن َفسسَر َوَمن ِل ِإّن َك َفسس

ّبسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسي ِنسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسّي َر  َكِريسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسٌم َغ
إليهسسا رجعسست قال: فلما رومان بن يزيد عن إسحاق بن محمد قال  

لنسسا بملك, وما هذا ما عرفت والله قالت: قد سليمان قال بما الرسل
ًا, وبعثت بمكابرته نصنع وما طاقة من به عليسك قادمسسة إليه: إنسي شيئ

أمسسرت دينسسك, ثسسم مسسن إليسسه تسسدعونا وما أمرك ما لنظر قومي بملوك
مفصسسص ذهسسب مسسن عليسسه. وكسسان تجلسسس كسسانت السسذي ملكهسسا بسرير

بعسسض, في بعضها أبيات سبعة في واللؤلؤ, فجعل والزبرجد بالياقوت
سسسلطانها: احتفسسظ على خلفت لمن قالت ثم البواب عليه أقفلت ثم
لِيرينسسه اللسسه, و عبسساد من أحد إليه يخلص ملكي, فل وسرير قبلك بما
مسسن قيسسل ألف عشر اثني في سليمان إلى شخصت ثم آتيك حتى أحد

سسسليمان فجعسسل كسسثيرة ألسسوف منهسسم قيسسل كل يدي تحت اليمن ملوك
جمسسع دنت إذا حتى وليلة يوم كل ومنتهاها بمسيرها يأتونه الجن يبعث

أيكسسم المل أيهسسا فقال: {يا يده تحت ممن والنس الجن من عنده من
مسسسسسسسسسلمين}. يسسسسسسسسأتوني أن قبسسسسسسسسل بعرشسسسسسسسسها يسسسسسسسسأتيني

عرشسسها لسسه ذكسسر قسسد وكسسان جاثية أنها سليمان بلغ قتادة: لما وقال  
ًا وجوهر. وكان لؤلؤ وقوائأمه ذهب من فأعجبه.وكان بالسسديباج مسسستر

إسسسلمهم. بعسسد يأخسسذه أن مغاليق, فكره تسعة عليه والحرير, وكانت
ودمسساؤهم, فقسسال أمسسوالهم تحرم أسلموا متى أنهم الله نبي علم وقد
لمين} وهكسذا يسأتوني أن قبسل بعرشسها يأتيني أيكم المل أيها {يا مس
يسسأتوني أن {قبسسل محمسسد بسسن وزهيسسر والسسسدي الخراساني عطاء قال
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الجسسن} مسسن عفريت {قال بإسلمهم أموالهم علي مسلمين} فتحرم

اسسسمه الجبسسائأي: وكسسان شسسعيب الجن, قسسال من مارد مجاهد: أي قال
قسال رومسان, وكسذا بسن يزيسد عسن إسحاق بن محمد قال كوزن, وكذا

ًا قبسسل بسسه آتيسسك {أنا جبل كأنه وكان صالح أبو منبه. قال بن وهب أيض
أن قبسسل عنسسه: يعنسسي الله رضي عباس ابن مقامك} قال من تقوم أن

مجلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسك. مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسن تقسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسوم
للنسساس يجلسسس وغيسسره: كسسان السدي مجاهد: مقعدك, وقال وقال  

الشسسمس تسسزول أن إلى النهار أول وللطعام, من والحكومات للقضاء
أميسسن حملسسه على قوي عباس: أي ابن أمين} قال لقوي عليه {وإني

أريسسد والسسسلم الصسسلة عليسسه سسسليمان الجوهر, فقال من فيه ما على
السسسرير هذا بإحضار أراد سليمان أن يظهر ههنا ذلك, ومن من أعجل
الجنسسود مسسن لسه سسسخر الملسك, ومسسا من له الله وهب ما عظمة إظهار
حجسسة ذلسسك من)بعسسده, وليتخسسذ لحد يكون ولِ قبله أحد يعطه لم الذي
بعرشسسها يسسأتي أن عظيم خارق هذا لن وقومها بلقيس عند نبوته على
بسسالغلق حجبتسسه وقسسد عليسسه, هسسذا يقسسدموا أن قبسسل بلدهسسا من هو كما

{قسسال ذلسسك مسسن أعجسسل أريسسد سسسليمان قال والحفظة. فلما والقفال
كسساتب آصسسف وهسسو عبسساس ابسسن الكتسساب} قسسال مسسن علسسم عنسسده الذي

آصسسف أنسسه رومسسان بن يزيد عن إسحاق بن محمد روى سليمان, وكذا
ًا برخيسسسسساء. وكسسسسسان بسسسسسن العظسسسسسم الِسسسسسسم يعلسسسسسم صسسسسسديق

ًا قتادة: كان وقال   أبسسو قسسال آصسسف, وكسسذا واسسسمه النس من مؤمن
بنسسي مسسن قتسسادة النسسس, زاد مسسن كسسان أنسسه وقتسسادة والضسسحاك صسسالح

عنه رواية في قتادة أسطوم. وقال اسمه كان مجاهد إسرائأيل. وقال
ذو له يقال النس من رجل هو محمد بن زهير بليخا, وقال اسمه كان

ًا. غريسسب الخضسسر, وهسسو أنسسه لهيعسسة بسسن اللسسه عبسسد النسسور. وزعسسم جسسد
بصسسرك ارفسسع طرفسسك} أي إليسسك يرتسسد أن قبل به آتيك وقوله: {أنا  

حاضسسر وهسسو إلِ بصرك يكل لِ عليه, فإنك تقدر مما بصرك وانظر, مد
بسسه, آتيسسك حتى مداه يبلغ فل بصرك منبه: امدد بن وهب عندك, وقال

المطلسسوب العرش هذا فيها التي اليمن نحو ينظر أن أمره أنه فذكروا
الجلل ذا يسسا مجاهسسد: قسسال تعسسالى. قسسال اللسسه ودعسسا فتوضسسأ قسسام ثسسم

ًا شيء كل وإله إلهنا قال: يا الزهري والكرام. وقال ًا إله إلسسه لِ واحد
بسسن وسسسعيد مجاهسسد يديه, قسسال بين بعرشها. قال: فمثل ائأتني أنت إلِ

تعالى الله دعا وغيرهم: لما محمد بن وزهير إسحاق بن ومحمد جبير
السسسلم عليه وسليمان اليمن في وكان بلقيس بعرش يأتيه أن وسأله
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يسسدي بيسسن مسسن نبسسع ثم الرض في وغاص السرير غاب المقدس ببيت

سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسليمان.
وعرشها إلِ سليمان يشعر أسلم: لم بن زيد بن الرحمن عبد وقال  

عسساين فلما البحر عباد من به جاء الذي هذا وكان يديه, قال بين يحمل
ًا ورآه ذلك وملؤه سليمان ربسسي} فضسسل مسسن هسسذا {قال عنده مستقر

أكفسسر أم {أأشسسكر ليختسسبرني {ليبلوني} أي علّي الله نعم من هذا أي
ًا عمسسل لنفسه} كقوله: {من يشكر فإنما شكر ومن فلنفسسسه صسسالح
ًا عمل فعليها} وكقوله: {ومن أساء ومن يمهدون}. فلنفسهم صالح

العبسساد عسسن غنسسي هسسو كريسسم} أي غني ربي فإن كفر وقوله: {ومن  
عظمتسسه فسسإن أحسسد يعبسسده لسسم وإن نفسه في كريم أي كريم وعبادتهم

ومسسن أنتم تكفروا {إن موسى قال كما أحد, وهذا إلى مفتقرة ليست
ًا الرض في «يقسسول مسسسلم صسسحيح حميد} وفي لغني الله فإن جميع
علسسى كانوا وجنكم وإنسكم وآخركم أولكم أن لو عبادي تعالى: يا الله

ًا. يسسا ملكسسي في ذلك زاد ما منكم رجل قلب أتقى أن لسسو عبسسادي شسسيئ
مسسا منكسسم رجسسل قلب أفجر على كانوا وجنكم وإنسكم وآخركم أولكم
ًا. يا ملكي من ذلك نقص ثم لكم أحصيها أعمالكم هي إنما عبادي شيئ

ًا وجد فمن إياها أوفيكم فل ذلسسك غيسسر وجسسد اللسسه, ومسسن فليحمسسد خيسسر
نفسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه». إلِ يلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسومن

َقاَل ْا **  ُقْرو ّك َها َن َها َل ُقْظْر َعْرَش َي َنن ِد َت ْه َت أ
ُقْن َأْم َ ُقْكو ِذيَن ِمَن َت ّل َ ا ُقْدوَن لِ َتسس ْه َي

َلّما َف َءْت *   َذا ِقيَل َجآَ َك َه ُقْشسِك َأ َلْت َعْر ُقْه َقسا ّن َأ َو َكس َنسا ُقْهسس ِتي ُقْأو ْلسَم َو ِع ْل ِمسسن ا
َها ِل ْب ّنا َق ُقْك ِلِميَن َو َها ُقْمْس ّد َوَص َنت َما *   ُقْد َكا ُقْب ْع ِه ُقْدوِن ِمن ّت ّلسس َهسسا ال ّن َنْت ِإ َكسسا
ٍم ِمن ْو ِريَن َق ِف ِقيَل َكا َهسا *   ِلسسي َل ُقْخ ْد َلّمسسا الّصسْرَح ا ُقْه َف ْتس َأ ُقْه َر ْت َب ُقْلّجسًة َحِسس

َفْت َكَش َها َعن َو ْي َق ُقْه َقاَل َسا ّن ٌد َصْرٌح ِإ ِريَر ّمن ّمَمّر َلْت َقسسوا ّنسسي َرّب َقسسا ِإ
ُقْت َلْمسسس ْفِسسسسي َظ ُقْت َن َلْم َأْسسسس َع َو ْيَماَن َمسسس َل ِه ُقْسسسس ّلسسس َلِميَن َرّب ِل َعسسسا ْل  ا

أن به أمر قدومها قبل بلقيس بعرش السلم عليه سليمان جيء لما  
أنسسه على تقدم هل رؤيته عند وثباتها معرفتها ليختبر صفاته بعض يغير

أم أتهتسسدي ننظر عرشها لها {نكروا فقال بعرشها ليس أنه أو عرشها
فصوصسسه منسسه نسسزع عبسساس ابسسن يهتسسدون} قسسال لِ السسذين مسسن تكسسون

أصفر, وما ُقْجعل أحمر فيه كان ما فغير به أمر مجاهد ومرافقه, وقال
عسسن شسسيء كل غير أحمر جعل أخضر كان أحمر, وما جعل أصفر كان

أعله أسسسفله جعسسل قتادة وقال ونقصوا فيه زادوا عكرمة حاله. وقال
عرشك} أهكذا قيل جاءت {فلما ونقصوا فيه وزادوا مؤخره ومقدمه
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فيهسسا فكان منه ونقص فيه وزيد ونكر غير وقد عرشها عليها عرض أي

لبعسسد هسسو أنسسه علسسى تقسسدم وحسسزم, فلسسم ودهسساء لسسب وعقل, ولها ثبات
وبسسدل غيسسر وإن وصسسفاته آثاره من رأت لما غيره أنه ولِ عنها مسافته

السسذكاء فسسي غايسسة ويقسساربه. وهسسذا يشسسبهه هو} أي {كأنه فقالت ونكر
والحسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسزم.

يقسسوله مجاهد مسلمين} قال وكنا قبلها من العلم وقوله: {وأوتينا  
كانت إنها الله دون من تعبد كانت ما تعالى: {وصدها سليمان, وقوله

قسسول فسسي السلم عليه سليمان كلم تمام من كافرين} هذا قوم من
العلسسم {وأوتينسسا سسسليمان قال أي الله رحمهما جبير بن وسعيد مجاهد

عبسسادة مسسن منعهسسا أي صسسدها قد كانت مسلمين} وهي وكنا قبلها من
كسافرين} قسوم مسن كانت إنها الله دون من تعبد كانت {ما وحده الله

ًا, ثسسم جرير ابن وقاله وسعيد: حسٌن مجاهد قاله الذي وهذا قسسال أيض
إلسسى يعسسود {وصسسدها} ضسسمير قسسوله فسسي يكسسون أن ويحتمل جرير ابن

دون مسسن تعبسسد كانت {ما ومنعها تقديره وجل عز الله إلى أو سليمان
كسسافرين} قسسوم مسسن كسسانت {إنهسسا اللسسه غير عبادة عن صدها الله} أي

إلسسى دخولهسسا بعسسد السلم أظهرت إنما أنها مجاهد قول (قلت): ويؤيد
سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسيأتي. كمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا الصسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسرح

عن وكشفت لجة حسبته رأته فلما الصرح ادخلي لها وقوله: {قيل  
لهسسا فبنسسوا الشسسياطين أمسسر السسسلم عليسسه سسسليمان أن ساقيها} وذلك

ًا ًا قصر لِ فالسسذي المسساء تحتسسه وأجسسري زجاج من أي قوارير من عظيم
وبينسسه. الماشسسي بيسسن يحول الزجاج ولكن ماء أنه يحسب أمره يعرف

اتخسساذه إلسسى السسسلم عليسسه سسسليمان دعسسا السسذي السسسبب في واختلفوا
جمالهسسا لسسه لنفسسسه, ذكسسر واصطفائأها تزوجها على عزم لما فقيل: إنه

الدابسسة. كمسسؤخر أقدامها ومؤخر عظيم هلب ساقيها في لكن وحسنها
كعسسب بن محمد قول هكذا ؟ لِ أم صحته ليعلم هذا فاتخذ ذلك فساءه

النسساس أحسن رأى ساقيها عن وكشفت دخلت وغيره. فلما القرظي
ًا ًا وأحسنهم ساق ًا رجليها على رأى ولكن قدم وليسسس ملكة لنها شعر
لِ فقسسالت الموسسسى لهسسا فقيسسل عنهسسا ذلسسك يسسذهب أن فسسأحب زوج لهسسا

ًا للجسن: اصسسنعوا وقسسال ذلسك سسليمان ذلك. وكسره أستطيع غيسر شسيئ
اتخسسذت من أول النورة. وكان له فصنعوا الشعر بهذا يذهب الموسى

كعسسب بسسن ومحمسسد وعكرمسسة ومجاهسسد عبسساس ابسسن النسسورة, قسساله لسسه
وغيرهسسسسسسسسسم. جريسسسسسسسسسج وابسسسسسسسسسن والسسسسسسسسسسدي القرظسسسسسسسسسي

لهسا: ادخلسي قسال ثسم رومسان بسن يزيد عن إسحاق بن محمد وقال  
ًا ليريهسسا الصسسرح ًا ملكهسسا مسسن أعسسز هسسو ملكسس مسسن أعظسسم هسسو وسسسلطان
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مسساء أنسسه تشسسك لِ ساقيها عن وكشفت لجة حسبته رأته فلما سلطانها
علسسى وقفسست قسسوارير, فلمسسا مسسن ممسسرد صسسرح إنسسه لهسسا فقيل تخوضه
مسسن الشسسمس عبسسادة في وعاتبها وحده الله عبادة إلى دعاها سليمان

عرفسست الصسسرح العلجسسة رأت البصسسري: لمسسا الحسسسن الله, وقال دون
ًا رأت قد أن والله عسسن إسحاق بن محمد ملكها, وقال من أعظم ملك
وقسسد بالصسسرح سسسليمان قسسال: أمسسر منبه بن وهب عن العلم أهل بعض

ًا الماء كأنه زجاج من الشياطين له عملته تحتسسه المسساء أرسل ثم بياض
والجسسن الطيسسر عليسسه وعكفسست عليسسه فجلسسس سسسريره فيسسه له وضع ثم

ًا ليريهسسا الصسسرح ادخلسسي لها قال ثم والنس ملكهسسا مسسن أعسسز هسسو ملكسس
ًا عن وكشفت لجة حسبته رأته {فلما سلطانها من أعظم هو وسلطان

مسسن ممسسرد صسسرح {إنسسه لهسسا تخوضسسه, قيسسل مسساء أنه تشك ساقيها} لِ
قسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسوارير}.

وحسسده وجسسل عسسز اللسه عبسسادة إلسسى دعاها سليمان على وقفت فلما  
فوقع الزنادقة بقول فقالت الله دون من الشمس عبادتها في وعاتبها

ًا سليمان ًا ساجد فسسي فسسسقط النسساس معسسه وسسسجد قسسالت لما إعظام
قسسال رأسسسه سسسليمان رفسسع فلمسسا صنع ما صنع سليمان رأت حين يديها

ظلمسست إنسسي {رب فقسسالت ؟ قلت ما أنسيت قالت ؟ قلت ماذا ويحك
وحسسسن العسسالمين} فأسسسلمت رب للسسه سسسليمان مع وأسلمت نفسي

ًا هذا في شيبة أبي بن بكر أبو المام روى إسلمها. وقد ًا أثر عن غريب
بسسن عطسساء حدثني زائأدة عن علي بن الحسين فقال: حدثنا عباس ابن

قال: كسسان عباس ابن حدثنا قال الزد في ونحن مجاهد حدثنا السائأب
حسسوله كراسسسي توضسسع ثسسم سسسريره علسسى يجلس السلم عليه سليمان
الريسسح تسسأتي ثسسم الشسسياطين ثسسم الجسسن يجلس ثم النس عليها فيجلس

ينسسزل أن الراكب يشتهي ما قدر يغدون ثم الطير تظلهم ثم فترفعهم
ًا تفقسسد إذ لسسه مسسسير فسسي يوم ذات هو فبينما شهٌر, قال ورواحها شهر
* الغائأبين من كان أم الهدهد أرى لِ لي {ما فقال الهدهد ففقد الطير

ًا لعذبنه ًا عذاب مبين} قال: وكان بسلطان ليأتيني أو لذبحنه أو شديد
مسسن ولِ نملسسة مسسن يمتنسسع فل الرض فسسي يلقيسسه ثم ينتفه أن إياه عذابه

الرض. هسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسوام مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسن شسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسيء
مجاهسسد حسسديث مثل عباس ابن عن جبير بن سعيد وذكر عطاء قال  

أم أصسدقت سسننظر سسس قسسوله إلى انتهى حتى فقرأ س بعيد غير {فمكث
الرحمسسن اللسسه بسسسم هسسذا} وكتسسب بكتسسابي * اذهب الكاذبين من كنت

ألقسسى مسلمين} فلما وائأتوني علي تعلوا لِ {أن بلقيس الرحيم, إلى
سسسليمان من وأنه كريم كتاب أنه روعها في ألقي إليها الكتاب الهدهد
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إن قسسالت قسسوة أولسسوا نحسسن قسسالوا مسسسلمين وائأتوني علي تعلوا لِ وأن

بم فناظرة بهدية إليهم مرسلة وإني أفسدوها قرية دخلوا إذا الملوك
بمسسال قسسال: أتمسسدونني سسسليمان الهدية جاءت المرسلون, فلما يرجع
بيسسن وكسسان قسسال عبسساس ابسسن أخبرنسسا الغبسسار إلى نظر فلما إليهم ارجع

وبيسسن بيننا كما الغبار إلى نظر حين معها ومن سبأ ملكة وبين سليمان
الزد. فسسسسسسي حينئسسسسسسذ ومجاهسسسسسسد عطسسسسسساء الحيسسسسسسرة, قسسسسسسال

سليمان وبين عرشها وبين قال ؟ بعرشها يأتيني أيكم سليمان قال  
آتيسسك أنا الجن من عفريت {قال شهرين مسيرة الغبار إلى نظر حين

فيه يجلس مجلس لسليمان مقامك} قال: وكان من تقوم أن قبل به
تقسوم أن قبسل به آتيك يقوم. فقال: {أنا ثم المراء يجلس كما للناس

علم عنده الذي ذلك, فقال من أعجل أريد سليمان مقامك} قال من
إليسسك يرتسسد أن قبسسل بسسه آتيسسك ثسسم ربسسي كتسساب في أنظر أنا الكتاب من

بصسسره سسسليمان رد كلمسسه قطسسع فلمسسا سليمان إليه فنظر قال طرفك
سسليمان كسان كرسسي تحسست مسسن سليمان قدم تحت من عرشها فنبع
عرشها سليمان رأى فلما السرير, قال إلى يصعد ثم رجله عليه يضع
جسساءت عرشها} فلما لها نكروا {قال ربي} الَِية فضل من {هذا قال
أمرين عن جاءته حين فسألته قال هو كأنه قالت ؟ عرشك أهكذا قيل

إذا سسسليمان سماء. وكسسان ولِ أرض من ليس ماء أريد لسليمان قالت
قسسال: فقسسالت الشسسياطين ثسسم الجسسن ثسسم النسسس سأل شيء عن سئل

الَِنيسسة. قسسال منسسه امل ثم عرقها خذ ثم الخيل أجر هين هذا الشياطين
عسسن وسألت الَِنية, قال منه فمل عرقها أخذ ثم فأجريت بالخيل فأمر
ًا فخسسر سسسريره عسسن سسسليمان فسسوثب وجسسل, قسسال عز الله لون سسساجد

أذكسسره أن قلسسبي فسسي ليتعسساظم إنسسه أمر عن سألتني لقد رب فقال: يا
سسسألت مسسا قال سريره إلى فرجع قال كفيتكهم فقد لك, فقال: ارجع

؟ عنسسه سسسألت مسسا لجنسسوده فقسسال المسساء عن إلِ سألتك ما قالت ؟ عنه
وقسسالت كلهسسم. قسسال ونسسسوه المسساء, قسسال عسسن إلِ سسسألتك مسسا فقسسالوا

ثسسم لنفسسه اتخسسذها فإن لنفسه يتخذها أن يريد سليمان إن الشياطين
ًا فجعلوا عبوديته, قال من ننفك لم ولد بينهما ولد ًا صسسرح مسسن ممسسرد

لجة حسبته رأته فلما الصرح ادخلي لها فقيل قال السمك فيه قوارير
فمسا قبيسسح هسسذا سسليمان شعراء. فقسسال هي فإذا ساقيها عن وكشفت

فجعلسست قسسال قبيسسح الموسسسى أثسسر فقال الموسى يذهبه قالوا ؟ يذهبه
بكسسر أبو قال النورة, ثم له جعلت من أول فهو النورة. قال الشياطين

ًا غريسسب منكسسر هسسو (قلت): بل حديث من أحسنه ما شيبة أبي بن جسسد
أعلسسم. عبسساس, واللسسه ابسسن علسسى السسسائأب بسسن عطاء أوهام من ولعله
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ممسسا الكتسساب أهل عن متلقاة أنها السياقات هذه مثل في والقرب  

فيمسسا تعسسالى اللسسه سسسامحهما ووهسسب كعب كروايات صحفهم في وجد
والغرائأسسب الوابسسد مسسن إسسسرائأيل بنسسي أخبسسار مسسن المة هذه إلى نقله

أغنانسسا ونسسسخ. وقسسد وبدل حرف ومما يكن لم وما كان مما والعجائأب
الحمسسد ولله وأبلغ وأوضح وأنفع منه أصح هو بما ذلك عن سبحانه الله

مرتفع, قال بناء وكل القصر هو العرب كلم في الصرح والمنة. أصل
ًا وتعالى سبحانه الله لسسوزيره قسسال أنسسه اللسسه لعنسسه فرعسسون عسسن إخبار

ًا لي {ابن هامان فسسي قصسسر السباب} الَِية. والصرح أبلغ لعلي صرح
ًا بناء المبني البناء, والممرد عالي اليمن قسسوارير} {من أملس محكم

الجنسسدل, بدومسسة تمليسسسه, ومسسارد: حصسسن البنسساء زجسساج, وتمريسسد أي
ًا اتخذ السلم عليه سليمان أن والغرض ًا قصر ًا عظيم زجاج من منيف

اللسسه آتسساه مسسا رأت وتمكنسسه, فلمسسا سسسلطانه عظمة ليريها الملكة لهذه
وعرفسست تعالى الله لمر انقادت أمره في وتبصرت فيه هو ما وجللة

إنسسي {رب وقالت وجل عز لله عظيم, وأسلمت كريم, وملك نبي أنه
وقومهسسا وعبادتهسسا وشسسركها كفرهسسا من سلف بما نفسي} أي ظلمت

العسسالمين} أي رب لله سليمان مع {وأسلمت الله دون من للشمس
كسسل خلق الذي له شريك لِ وحده لله عبادته في سليمان لدين متابعة

ًا. فقسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسدره شسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسيء تقسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسدير

ْد َق َل َو َنآَ **  ْل َلسسَى َأْرَس َد ِإ ُقْمسسو ُقْهْم َث ًا َأَخسسا ِلح ْا َأِن َصسسا ُقْدو ُقْبسس ْع ّلسسَه ا َذا ال ِإ ُقْهسسْم َفسس
َقاِن ِري ُقْموَن َف َتِص َقاَل َيْخ ِم *   ْو َق ُقْلوَن ِلَم َي ْعِج َت ِة َتْس َئ ّي ْبسسَل ِبالّس ِة َق َن ْلَحَسسس ا

َ ْولِ ُقْروَن َل ِف ْغ َت ّلَه َتْس ُقْكْم ال ّل َع ُقْموَن َل ْا ُقْتْرَح ُقْلو َقا َنا *   ّيْر ّط ِبَمسسن ِبسسَك ا َعسسَك َو ّم
ُقْكْم َقسسسسساَل ُقْر ِئأ َد َطسسسسسا ِه ِعنسسسسس ّلسسسسس ُقْتسسسسسْم َبسسسسسْل ال ْوٌم َأن ُقْنسسسسسوَن َقسسسسس َت ْف  ُقْت

السلم عليه صالح نبيها مع أمرها من كان وما ثمود عن تعالى يخبر  
{فسسإذا لسسه شريك لِ وحده الله عبادة إلى فدعاهم إليهم الله بعثه حين
تعسسالى: كقسسوله وكسسافر مجاهسسد: مسسؤمن يختصسسمون} قسسال فريقان هم

آمسسن لمسسن استضسسعفوا للسسذين قسسومه مسسن استكبروا الذين المل {قال
ًا أن أتعلمون منهم بسسه أرسسسل بما إنا {قالوا ربه} ؟ من مرسل صالح

افرون} {قسال بسه آمنتسم بالذي إنا استكبروا الذين قال مؤمنون يسا ك
بحضسسور تسسدعون لسسم الحسسسنة} أي قبسسل بالسسسيئة تسسستعجلون لم قوم

اللسسه تستغفرون قال: {لولِ ولهذا رحمته الله من تطلبون ولِ العذاب
وجهسسك على رأينا ما معك} أي وبمن بك اطيرنا قالوا ترحمون لعلكم
ًا, وذلك اتبعك من ووجوه ًا يصيب لِ كان لشقائأهم أنهم خير منهسسم أحد
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بهسسم مجاهد: تشسساءموا وأصحابه. قال صالح قبل من هذا قال إلِ سوء
ه قال كما وهذا ًا تعسالى الل جساءتهم فرعسون: {فسإذا قسوم عسن إخبسار

معسسه} ومسسن بموسسسى يطيروا سيئة تصبهم وإن هذه لنا قالوا الحسنة
اللسسه, عنسسد مسسن يقولسسوا: هسسذه حسنة تصبهم تعالى: {وإن الَِية. وقال

اللسسه} أي عنسسد مسسن كل * قل عندك من هذه يقولوا سيئة تصبهم وإن
ًا تعسسالى وقسسدره, وقسسال بقضسسائأه جاءهسسا إذ القريسسة أهسسل عسسن مخسسبر

وليمسسسنكم لنرجمنكم تنتهوا لم لئن بكم تطيرنا إنا {قالوا المرسلون
بسسك {اطيرنسسا هسسؤلِء معكم} الَِية, وقال طائأركم قالوا أليم عذاب منا

{بسسل ذلسسك علسسى يجازيكم الله الله} أي عند طائأركم قال معك وبمن
أن والظسساهر والمعصية بالطاعة قتادة: تبتلون تفتنون} قال قوم أنتم

الضسسلل. مسسن فيسسه أنتسسم فيما تستدرجون بقوله: {تفتنون} أي المراد

َكاَن َو ِة ِفي **  َن ِدي ْلَم ُقْة ا َع ْهٍط ِتْس ُقْدوَن َر ْفِس َ الْرِض ِفي ُقْي ُقْحوَن َولِ ِل * ُقْيْصسس
ْا ُقْلو ْا َقا ُقْمو َقاَس ِه َت ّل ُقْه ِبال ّن َت ّي َب ُقْن ُقْه َل َل ْه َأ َلّن ُقْثّم َو ُقْقسسو َن ِه َل ّي ِل َو َنا َمسسا ِلسس ْد ِه ِلسسَك َشسس ْه َم
ِه ِل ْه ّنا َأ ِإ ُقْقوَن َو ِد ْا َلَصا ُقْرو َك َوَم ًا *   ْكر َنا َم َكْر ًا َوَم ْكر ُقْهْم َم َ َو ُقْروَن لِ ُقْع * َيْشسس

ُقْظْر ْيَف َفان ُقْة َكاَن َك َب ِق ِهْم َعا ِر ْك ّنا َم ُقْهْم َأ َنا ُقْهْم َدّمْر ْوَم َق ِعيَن َو َك َأْجَم ْل ِت َف   *
ُقْهْم ُقْت ُقْيو َيًة ُقْب ِو ْا ِبَما َخا َو ُقْم َل ِلسسَك ِفي ِإّن َظ َيسسًة َذ َ ٍم لِ ْو َقسس ُقْمسسوَن ّل َل ْع َنسسا َي ْي َأنَج َو   *

ِذيَن ّلسسسسسسسسسسسسسسس ْا ا ُقْنسسسسسسسسسسسسسسسو ْا آَم ُقْنو َكسسسسسسسسسسسسسسسا ُقْقسسسسسسسسسسسسسسسوَن َو ّت  َي
إلى قومهم دعاة كانوا الذين ورؤوسهم ثمود طغاة عن تعالى يخبر  

الناقسسة عقروا أنهم إلى الحال بهم صالح, وآل وتكذيب والكفر الضلل
ًا, بأن صالح بقتل وهموا ً أهلسسه فسسي يبيتوه أيض غيلسسة, ثسسم فيقلتسسوه ليل
أمسسره, وإنهسسم مسسن بشسسيء علمسسوا مسسا أقربيه: إنهم من لوليائأه يقولوا

تعسسالى: فقسسال ذلسسك يشسساهدوا لم أنهم من به أخبروهم فيما لصادقون
نفسسر تسسسعة رهسسط} أي {تسسسعة ثمسسود مدينة المدينة} أي في {وكان

ثمود, أمر على هؤلِء غلب يصلحون} وإنما ولِ الرض في {يفسدون
عبسساس: هسسؤلِء ابن عن العوفي ورؤساءهم. قال كبراءهم كانوا لنهم

ومشسسورتهم رأيهسسم عسسن ذلسسك صدر الذين الناقة, أي عقروا الذين هم
عسسن مالسسك أبي عن السدي ذلك. وقال فعل ولعنهم, وقد الله قبحهم

التسسسعة: دعمسسى, ودعيسسم, وهرمسسا, هسسؤلِء أسسسماء عبسساس: كسسان ابسسن
عسساقر سسسالف بسسن وهريم, وداب, وصواب, ورياب, ومسسسطع, وقسسدار

صسساحبهم تعسسالى: {فنسسادوا اللسسه بيده, قال ذلك باشر الذي الناقة, أي
أشسسسسسقاها}. انبعسسسسسث تعسسسسسالى: {إذ فعقسسسسسر} وقسسسسسال فتعسسسسساطى
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سسس عطاء الصنعاني, سمعت ربيعة بن يحيى الرزاق: أنبأنا عبد وقال  
فسسي يفسدون رهط تسعة المدينة في {وكان يقول س رباح أبي ابن هو

كسسانوا أنهسسم الدراهم, يعني يقرضون يصلحون} قال: كانوا ولِ الرض
ًا بهسسا يتعسساملون كسسانوا وكسسأنهم منهسسا يأخسسذون العسسرب كسسان كمسسا عسسدد

ال عيد بسن يحيسى عسن مالسك المسام يتعاملون. وق عيد عسن س بسن س
الرض. وفسسي في الفساد من والورق الذهب قال: قطع أنه المسيب
عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول وغيره: أن داود أبو رواه الذي الحديث

بسسأس. مسسن إلِ بينهسسم الجسسائأزة المسسسلمين سسسكة كسر عن نهى وسلم
فسسي الفسسساد صسسفاتهم مسسن كسسان الفسسسقة الكفسسرة هؤلِء أن والغرض

وغيسسر الئأمسسة هؤلِء ذكره ما عليها, فمنها يقدرون طريق الرض, بكل
ذلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسك.

ه} أي لنسبيتنه بسالله تقاسسموا تعسالى: {قسالوا وقوله   تحسالفوا وأهل
ً لقيسسه مسسن السسسلم عليسسه صسسالح اللسسه نبي قتل على وتابعوا غيلسسة, ليل

وتحسسالفوا مجاهسسد: تقاسسسموا عليهم, قسسال الدائأرة وجعل الله فكادهم
أجمعيسسن, وقسسال وقسسومهم هلكسسوا حسستى إليسسه يصسسلوا هلكه, فلسسم على

ً يأخذوه أن على قتادة: تواثقوا هسسم بينمسسا أنهسسم لنا فيقتلوه, وذكر ليل
فأهمسسدتهم, صسسخرة عليهسسم اللسسه بعث إذ به ليفتكوا صالح إلى معانيق

حيسسن الناقسسة, قسسالوا عقسسروا السسذين عبسساس: هسسم ابسسن عن العوفي قال
ًا عقروها: لنبيتن صسالح: مسا لوليسساء نقسسول ثسم فنقتلهسم وأهلسه صسالح

ًا, وما هذا من شهدنا أجمعين. وقسسال الله فدمرهم علم من به لنا شيئ
الناقسسة: هلسسم عقسسروا بعسسدما التسسسعة هسسؤلِء إسسسحاق: قسسال بسسن محمد

ًا, فإن فلنقتل ًا كان صالح ًا كسان قبلنا, وإن عجلناه صادق قسسد كنسسا كاذبسس
ً بنسساقته, فسسأتوه ألحقنسساه الملئأكسسة فسسدمغتهم أهلسسه فسسي ليسسبيتوه ليل

صسسالح, فوجسسدوهم منسسزل أتسسوا أصسسحابهم على أبطأوا بالحجارة, فلما
همسسوا قتلتهم, ثم لصالح: أنت بالحجارة, فقالوا رضخوا قد منشدخين

تقتلسسونه لِ لهم: والله وقالوا السلح دونه, ولبسوا عشيرته فقامت به
ًا ًا كسسان ثلث, فإن في بكم نازل العذاب أن وعدكم وقد أبد فل صسسادق

ًا, وإن عليكم ربكم تزيدوا ًا كان غضب تريسسدون, مسسا وراء من فأنتم كاذب
تلسسسسسسسسسسسسسسك. ليلتهسسسسسسسسسسسسسسم عنهسسسسسسسسسسسسسسم فانصسسسسسسسسسسسسسسرفوا

صسسالح لهسسم قال الناقة عقروا حاتم: لما أبي بن الرحمن عبد وقال  
مكسسذوب} قسسالوا: زعسسم غيسسر وعسسد ذلسسك أيام ثلثة داركم في {تمتعوا

ثلث, قبسسل وأهلسسه منسسه نفسسرغ أيام, فنحن ثلثة إلى منا يفرغ أنه صالح
فيسسه, فخرجسسوا يصلي هناك شعب عند الحجر في مسجد لصالح وكان
ً هناك غار كهف, أي إلى إذا رجعنا ثم قتلناه يصلي جاء فقالوا: إذا ليل
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مسسن صسسخرة عليهسسم اللسسه منهسسم, فبعسسث ففرغنسسا أهلسه إلسسى منه فرغنا

عليهسسم فتبسسادروا, فسسانطبقت تشسسدخهم أن فخشسسوا حيسسالهم الهضسسب
مسسا يسسدرون هم, ولِ أين قومهم يدري الغار, فل ذلك في وهم الصخرة

ًا الله ههنا, وأنجى ههنا, وهؤلِء هؤلِء الله بقومهم, فعذب فعل صالح
ًا {ومكسسروا قرأ ثم معه ومن ًا ومكرنسسا مكسسر * يشسسعرون لِ وهسسم مكسسر

* فتلسسك أجمعيسسن وقومهم دمرناهم أنا مكرهم عاقبة كان كيف فانظر
لَِيسسة ذلك في إن ظلموا {بما أحد فيها ليس فارغة خاوية} أي بيوتهم

.يتقسسسسون} وكسسسسانوا آمنسسسسوا السسسسذين * وأنجينسسسسا يعلمسسسسون لقسسسسوم

ًا ُقْلوط َو ْذ **  ِه َقاَل ِإ ْوِم َقسس ُقْتوَن ِل ْأ َتسس َفاِحَشسسَة َأ ْل ُقْتسسْم ا َأن ُقْروَن َو ْبِصسس ُقْكسسْم ُقْت ّن ِإ أ
َ   *

ُقْتوَن ْأ َت ًة الّرَجاَل َل َو ْه ِء ُقْدوِن ّمن َش ّنَسآَ ُقْتسسْم َبسسْل ال ْوٌم َأن ُقْلسسوَن َقسس َه َفَمسسا َتْج   *
َواَب َكاَن ِه َج ْوِم ّ َق ْا َأن ِإلِ َو ُقْل ْا َقا َو ُقْج ِر ُقْكْم ّمن ُقْلوٍط آَل َأْخ ِت َي ّنهْم َقْر َناٌس ِإ ُقْأ

ُقْروَن ّهسس َط َت ُقْه َي َنسسا ْي َأنَج َف ُقْه *   َلسس ْه َأ ّ َو ُقْه ِإلِ َتسس َأ َها اْمَر َنا ّدْر ِريَن ِمسسَن َقسس ِب َغسسا ْل * ا
َنسسسسسسا َطْر َأْم ِهسسسسسسم َو ْي َل ًا َع َطسسسسسسر َء ّم ُقْر َفَسسسسسسسآَ َطسسسسسس ِريَن َم َذ ُقْمنسسسسسس ْل  ا

نقمة قومه أنذر أنه السلم عليه لوط ورسوله عبده عن تعالى يخبر  
آدم, بنسسي من أحد إليها يسبقهم لم التي الفاحشة فعلهم في بهم الله

الرجال استغنى عظيمة فاحشة الناث, وذلك دون الذكور إتيان وهي
تبصسسرون} وأنتسسم الفاحشسسة فقال: {أتأتون بالنساء بالرجال, والنساء

ًا, وتسسأتون بعضسسكم يرى أي لتسسأتون {أئأنكسسم المنكسسر نسساديكم فسسي بعضسس
تعرفسسون لِ تجهلسسون} أي قوم أنتم بل النساء دون من شهوة الرجال

ًا ًا لِ شيئ ًا ولِ طبع السسذكران الخسسرى: {أتسسأتون الَِية في قال كما شرع
قسسوم أنتسسم بسسل أزواجكسسم من ربكم لكم خلق ما وتذرون العالمين من

مسسن لسسوط آل أخرجسسوا قسسالوا أن إلِ قسسومه جسسواب كسسان عادون} {فما
تفعلسسون, مسسا فعسسل مسسن يتحرجسسون يتطهسسرون} أي أناس إنهم قريتكم

لِ فسسإنهم أظهركسسم بيسسن مسسن فسسأخرجوهم صنيعكم على إقراركم ومن
عليهسسم اللسسه ذلك, فدمر على فعزموا بلدكم في لمجاورتكم يصلحون

امرأتسسه إلِ وأهلسسه تعسسالى: {فأنجينسساه اللسسه أمثالهسسا, قسسال وللكسسافرين
ًا كسسانت قومهسسا, لنهسسا مسسع الهالكين من الغابرين} أي من قدرناها ردء

القبيحة, فكانت بأفعالهم رضاها طريقتهم, في وعلى دينهم على لهم
تفعسسل كسسانت أنهسسا إليهسسم, لِ ليسسأتوا لسسوط ضسسيفان علسسى قومهسسا تسسدل

لها. وقسسوله كرامة لِ وسلم عليه الله صلى الله لنبي تكرمة الفواحش
ًا} أي عليهسسم تعسسالى: {وأمطرنسسا منضسسود, سسسجيل مسسن حجسسارة مطسسر

قسسال: {فسسساء ولهسسذا ببعيسسد الظسسالمين مسسن هي وما ربك عند مسومة
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النسسذار إليسسه الحجسسة, ووصسسل عليهم قامت الذين المنذرين} أي مطر

بينهسسسسم. مسسسسن بسسسسإخراجه وهمسسسسوا وكسسسسذبوه الرسسسسسول فخسسسسالفوا

ُقْقِل ُقْد **  ْلَحْم ِه ا ّل َلَى َوَسلٌَم ِل ِه َع ِد َبا ِذيَن ِع ّلسس َفَى ا َط ُقْه اْصسس ّلسس ْيسسٌر َءآل َأّمسسا َخ

ُقْكوَن ِر َأّمْن ُقْيْش َق *   َل َواِت َخ َأنَزَل َوالْرَض الّسَما ُقْكْم َو ِء ّمَن َل َمآًَء الّسَمآَ
َنا ْت َب أن

َ ِه َف َق ِب ِئأ َدآ ٍة َذاَت َح ْهَج ُقْكْم َكاَن ّما َب ْا َأن َل ُقْتو ِب َها ُقْتن َلـٌه َشَجَر ِإ أ
َع َ ِه ّم ّل ال

ْوٌم ُقْهسسسسسسسسسسسسسسسسسْم َبسسسسسسسسسسسسسسسسسْل ُقْلوَن َقسسسسسسسسسسسسسسسسس ِد  َيْعسسسسسسسسسسسسسسسسس
ًا تعالى يقول   يقول: {الحمسسد أن وسلم عليه الله صلى رسوله آمر

وعلى تحصى ولِ تعد لِ التي النعم من عباده على نعمه على لله} أي
علسسى يسسسلم الحسنى, وأن والسماء العلى الصفات من به اتصف ما

الكسسرام, وأنبيسساؤه رسسسله وهسسم واختسسارهم اصسسطفاهم السسذين الله عباد
بسسن الرحمسسن عبسسد قسسال والسلم, وهكذا الصلة أفضل الله من عليهم

النبيسساء, اصسسطفى, هسسم السسذين بعباده المراد وغيره: إن أسلم بن زيد
علسسى وسسسلم يصفون عما العزة رب ربك كقوله: {سبحان قال: وهو
والسسسدي: هسسم الثسسوري العسسالمين}. وقسسال رب لله والحمد المرسلين

أجمعيسسن, وروي عنهسسم ورضسسي وسسسلم عليه الله صلى محمد أصحاب
ًا, ولِ عباس ابن عن نحوه اللسسه عبسساد مسسن كسسانوا إذا فسسإنهم منافاة أيض
اللسسه أن والحسسرى. والقصسسد الولسسى بطريسسق فالنبيسساء اصطفى الذين
النجاة من بأوليائأه فعل ما لهم ذكره بعد اتبعه ومن رسوله أمر تعالى

والقهسر, أن والنكسسال الخسسزي مسسن بأعسسدائأه أحسسل ومسا والتأييسسد والنصر
المصسسطفين عبسساده علسسى يسسسلموا أفعسساله, وأن جميسسع علسسى يحمسسدوه

الخيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسار.
صسسبيح, حسدثنا بسن عمسارة بسسن محمد البزار: حدثنا بكر أبو قال وقد  

مالك, عسسن أبي عن السدي عن ظهير بن الحكم غنام, حدثنا بن طلق
أصسسحاب اصسسطفى} قسسال: هسسم الذين عباده على {وسلم عباس ابن

عنهسسم, اللسسه رضسسي لنسسبيه الله اصطفاهم وسلم عليه الله صلى محمد
علسسى إنكسسار يشسسركون} اسسستفهام مسسا أم خيسسر تعسسالى: {آللسسه وقسسوله

أنسسه يسسبين تعسسالى شرع آخرى. ثم آلهة الله مع عبادتهم في المشركين
خلسسق تعالى: {أّمن غيره, فقال دون والتدبير والرزق بالخلق المنفرد

جعسسل وصفائأها. ومسسا ارتفاعها في السموات تلك خلق السموات} أي
السدائأرة. وخلسق والفلك الزاهسرة والنجسوم النيسسرة الكواكب من فيها

والطسسواد الجبسسال مسسن فيهسسا جعسسل ومسسا وكثافتهسسا استفالها في الرض
والشسسجار, والثمسسار والقفسسار, والسسزروع والوعار, والفيافي والسهول
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وغيسسر واللسسوان والشسسكال الصسسناف اختلف علسسى والبحار, والحيوان

ذلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسك.
ًا جعله ماء} أي السماء من لكم تعالى: {وأنزل وقوله   للعبسساد رزق

وشسسكل حسن منظر بهجة} أي {ذات بساتين حدائأق} أي به {فأنبتنا
علسسى تقسسدرون تكونسسوا لسسم شسسجرها} أي تنبتسسوا أن لكسسم كان {ما بهي

بسسذلك المسسستقل الرازق الخالق ذلك على يقدر أشجارها. وإنما إنبات
هسسؤلِء بسسه يعسسترف كمسسا والنسسداد الصنام من سواه ما دون به المتفرد

مسسن سسألتهم {ولئسسن الخسسرى الَِيسسة فسسي تعسسالى قسسال كمسا المشركون
به فأحيا ماء السماء من نزل من سألتهم الله} {ولئن ليقولن خلقهم
الفاعسسل بسسأنه معسسترفون هسسم اللسسه} أي ليقسسولن موتهسسا بعد من الرض
يعسسترفون مما غيره معه يعبدون هم ثم له شريك لِ وحده ذلك لجميع

المتفرد هو بالعبادة, من يفرد أن يستحق يرزق, وإنما ولِ يخلق لِ أنه
اللسسه مسسع أإلسسه ؟} أي اللسسه مع تعالى: {أإله قال ولهذا والرزق بالخلق

ًا بسسه يعترفون مما لب ذي ولكل لكم تبين يعبد, وقد الخسسالق أنسسه أيضسس
السسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسرازق.

وهو هذا الله} فعل مع قوله: {أإله معنى يقول من المفسرين ومن  
أحسسد ثسسم ليسسس يقولسسون أنهم الجواب تقدير لن الول معنى إلى يرجع
وهسسو غيسسره معه تعبدون فكيف فيقال به المتفرد هو بل معه هذا فعل

تعسسالى: {أفمسسن قال كما ؟ والتدبير والرزق بالخلق المتفرد المستقل
السسسموات خلسسق ههنا: {أمن تعالى يخلق} الَِية. وقوله لِ كمن يخلق

الشياء هذه يفعل أمن تقديره كلها الَِيات هذه والرض} {أمن} في
الَِخسسر يسسذكر لم وإن السياق معنى هذا ؟ منها شيء على يقدر لِ كمن
تعسسالى: {آللسسه اللسسه قسسال ذلك. وقسسد إلى يرشد ما الكلم قوة في لن

يشسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسركون}. مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا أم خيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسر
للسسه يجعلسسون يعسسدلون} أي قوم هم الخرى: {بل الَِية في قال ثم  

ً ًا. وهكذا عدلِ ًا الليسسل آنسساء قسسانت هسسو تعالى: {أمن قال ونظير سسساجد
ًا ليسسس كمسسن هكسسذا هو أمن ربه} أي رحمة ويرجو الَِخرة يحذر وقائأم
لِ والسسذين يعلمسسون السسذي يسسستوي هل تعالى: {قل قال ولهذا ؟ كذلك

للسسسلم صسسدره اللسه شسرح اللباب} {أفمسن أولو يتذكر إنما يعلمون
فسسي أولئسسك اللسسه ذكر من قلوبهم للقاسية فويل ربه من نور على فهو

كسبت} بما نفس كل على قائأم هو تعالى: {أمن مبين} وقال ضلل
الغيسسب يعلسسم وسكناتهم حركاتهم الخلق أفعال على شهيد هو أمن أي

الصسسنام هسسذه مسسن يبصسسر ولِ يسمع ولِ يعلم لِ هو كمن وحقيره جليله
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ه {وجعلسوا قسال ولهسذا ؟ اللسه دون مسن عبسدوها التي قسل شسركاء لل

كلهسسسسسسا. الكريمسسسسسسة الَِيسسسسسسات هسسسسسسذه سسسسسسسموهم} وهكسسسسسسذا

َأّمن َعَل **  ًا الْرَض َج َعسسَل َقَرار َهسسآَ َوَج َل َ ًا ِخل َهسسار ْن أ
َعسسَل َ َهسسا َوَج َواِسسسَي َل َر

َعسسَل ْيسسَن َوَج ْيسسِن َب َبْحَر ْل ًا ا َلـسٌه َحسساِجز ِإ أ
َع َ ِه ّمسس ُقْهسسْم َبسسْل اللسس ُقْر َث ْك َ َأ ُقْمسسوَن لِ َل ْع  َي

ًا} أي الرض جعل تعالى: {أمن يقول    لِ ثابتسسة سسساكنة قسسارة قرار
طسساب لمسسا كسسذلك كسسانت لو فإنها بهم ترجف ولِ بأهلها تتحرك ولِ تميد
ًا ورحمته فضله من جعلها بل والحياة العيش عليها ًا مهاد ثابتسسة بساط

ه الَِخسرى الَِيسة فسي تعسالى قال كما تتحرك ولِ تتزلزل لِ السذي {والل
ًا الرض لكم جعل ًا} أي خللهسسا بنسساء} {وجعسسل والسسسماء قسسرار أنهسسار
بيسسن مسسا فيها وصرفها خللها في شقها الطيبة العذبة النهار فيها جعل
ًا ذلك, وسسسيرها وبين وصغار كبار أنهار ًا شسسرق ًا وغربسس ً وجنوبسس وشسسمالِ

أرجسساء فسسي ذرأهم حث وأقطارهم أقاليمهم في عباده مصالح بحسب
لهسسا {وجعسسل إليسسه يحتسساجون مسسا بحسسسب أرزاقهسسم لهسسم وسسسير الرض

ً رواسي} أي {وجعل بهم تميد لئل وتثبتها الرض ترسي شامخة جبالِ
ًا} أي البحرين بين ًا, أي والمالحة العذبة المياه بين جعل حاجز حسساجز

ًا الحكمسسة فإن بهذا بهذا, وهذا هذا يفسد لئل الِختلط من يمنعها مانع
منسسه, فسسإن المقصسسودة صسسفته علسسى منهمسسا كسسل بقضاء تقتضي اللهية
النسساس, والمقصسسود بيسسن الجارية السارحة النهار هذه هو الحلو البحر
ً عذبسسة تكسسون أن منهسسا منهسسا. والثمسسار والنبسسات الحيسسوان يسسسقى زلِلِ

جسسانب, كسسل مسسن والقطسار بالرجسساء المحيطسسة هسسي المالحسسة والبحسسار
ًا ماؤها يكون أن منها والمقصود ًا ملح بريحهسسا الهسسواء يفسسسد لئل أجاج

ملسسح وهسسذا فرات عذب هذا البحرين مرج الذي تعالى: {وهو قال كما
ًا بينهما وجعل أجاج ًا برزخ ًا} ولهذا وحجر تعسسالى: {أإلسسه قسسال محجور

؟. وكلهمسسا والَِخر الول القول على يعبد هذا, أو فعل ؟} أي الله مع
غيسسره. عبسسادتهم فسسي يعلمسسون} أي لِ أكسسثرهم {بسسل صسسحيح متلزم

َأّمن ُقْب **  َطّر ُقْيِجي ُقْمْضسس ْل َذا ا ُقْه ِإ َعسسا ُقْف َد ْكِشسس َي َء َو َو ُقْكسسْم الّسسس ُقْل َع َيْج َفسسآََء َو َل ُقْح
ـسسسسسسسسسٌه الْرِض َل ِإ أ

َع َ ِه ّمسسسسسسسسس ّلسسسسسسسسس ً ال ِليل ُقْروَن ّمسسسسسسسسسا َق ّك َذ  َتسسسسسسسسس
النوازل, كما عند الشدائأد, المرجو عند المدعو هو أنه تعالى ينبه   

إيسساه} إلِ تسسدعون مسسن ضسسل البحر في الضر مسكم تعالى: {وإذا قال
ههنسسا قسسال تجسسأرون} وهكسسذا فإليه الضر مسكم إذا تعالى: {ثم وقال
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إلِ المضسسطر يلجسسأ لِ الذي هو من دعاه} أي إذا المضطر يجيب {أمن

أحمد: أنبأنا المام سواه. قال المضرورين ضر يكشف لِ إليه, والذي
الهجيمسسي, عسسن تميمسسة أبي عن الحذاء خالد وهيب, أنبأنا عفان: أنبأنا

قسسال: «أدعسسو ؟ تسسدعو إلِم اللسسه رسول يا قال: قلت بلهجيم من رجل
إن عنسسك, والسسذي كشسسف فسسدعوته ضسسر مسك إن الذي وحده الله إلى

فسسدعوته سنة أصابتك إن عليك, والذي رد فدعوته قفر بأرض أضللت
ًا تسسسبن أوصني, قال: «لِ لك» قال: قلت أنبت فسسي تزهسسدن ولِ أحسسد

تفرغ أن وجهك, ولو إليه منبسط وأنت أخاك تلقى أن المعروف, ولو
فسسإلى أبيت فإن الساق نصف إلى المستقي, واتزر إناء في دلوك من

اللسسه وإن المخيلة من الزار إسبال فإن الزار وإسبال الكعبين, وإياك
المخيلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة». يحسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسب لِ

فقسال: الصسحابي اسسم آخر, فسذكر وجه من أحمد المام رواه وقد  
عبيسسد, حسسدثنا ابسسن هو يونس سلمة, حدثنا بن حماد عفان, حدثنا حدثنا
الهجيمي سليم بن جابر عن الهجيمي تميمة أبي الهجيمي, عن عبيدة

بشملة, وقد محتب وهو وسلم عليه الله صلى الله رسول قال: أتيت
بيسسده فأومسسأ ؟ اللسسه رسسسول محمد فقلت: أيكم قدميه على هدبها وقع
جفسساؤهم وفسسّي الباديسسة أهسسل مسسن أنا الله رسول نفسه, فقلت: يا إلى

ًا, ولسسو المعروف من تحقرن فأوصني, قال: «لِ أخسساك تلقسسى أن شسسيئ
امرؤ المستقي, وإن إناء في دلوك من تفرغ أن منبسط, ولو ووجهك
أجسسره لسسك يكسسون فسسإنه فيسسه تعلم بما تشتمه فيك, فل يعلم بما شتمك
المخيلسسة, مسسن الزار إسسسبال الزار, فسسإن وإسسسبال وزره, وإياك وعليه

ًا» قال: فما تسبن المخيلة, ولِ يحب لِ الله وإن ًا بعده سببت أحد أحد
ًا. وقد ولِ شاة ولِ ًا الحسسديث لهسسذا والنسسسائأي داود أبسسو روى بعير طرقسس

منسسسسسسسسسسسسسسسه. صسسسسسسسسسسسسسسسالح طسسسسسسسسسسسسسسسرف وعنسسسسسسسسسسسسسسسدهما
عبسسدة هاشم, حسسدثنا بن علي أبي, حدثنا حاتم: حدثنا أبي ابن وقال  
قسسال: دخسسل صسسالح أبي بن الله عبيد الحجاج, عن بن عمر عن نوح بن

الرحمن, فقال: عبد أبا يا لي الله له: ادع فقلت يعودني طاوس علي
منبه: قرأت بن وهب دعاه, وقال إذا المضطر يجيب فإنه لنفسك ادع
فسسإن بي اعتصم من إنه يقول: بعزتي تعالى الله أن الول الكتاب في

مسسن له أجعل فيهن, فإني بمن فيهن, والرضون بمن السموات كادته
ًا ذلك بين قسسدميه تحت من به أخسف فإني بي يعتصم لم ومن مخرج

عساكر ابن الحافظ نفسه, وذكر إلى فأكله الهواء في فأجعله الرض
المعروف الدينوري داود بن محمد بكر أبو عنه حكى رجل ترجمة في

مسسن لسسي بغسسل علسسى أكسساري الرجسسل: كنسست هسسذا قسسال الصوفي بالدقي
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علسى فمررنسا رجسل مسرة ذات معسي فركسب الزبداني بلد إلى دمشق

فإنهسسا هسسذه في لي: خذ فقال مسلوكة غير طريق على الطريق بعض
أقسسرب, فسسسلكناها هسسي فيهسسا, فقسسال: بسسل لسسي خبرة أقرب, فقلت: لِ

لي: أمسك فقال كثيرة قتلى وفيه عميق وواد وعر مكان إلى فانتهينا
ًا وسسسل ثيسابه عليسسه وجمع وتشمر أنزل, فنزل حتى البغل رأس سسكين
وقلت: خذ الله وتبعني, فناشدته يديه بين من وقصدني, ففررت معه

والعقوبسسة الله قتلك, فخوفته أريد لي: وإنما هو عليه, فقال بما البغل
حسستى تسستركني أن رأيسست وقلسست: إن يسسديه بين يقبل, فاستسلمت فلم

فلسسم القسسرآن علسسي فأرتسسج أصسسلي فقال: عجل, فقمت ركعتين أصلي
ًا واحسسد, فبقيسست حسسرف منه يحضرني ًا واقفسس يقسسول: هيسسه وهسسو متحيسسر

إذا المضطر يجيب تعالى: {أمن قوله لساني على الله افرغ, فأجرى
وبيسسده السسوادي فم من أقبل قد بفارس أنا السوء} فإذا ويكشف دعاه
ًا, فتعلقسست فخسسر فسسؤاده أخطسسأت فمسسا الرجسسل بهسسا فرمى حربة صسسريع

المضطر يجيب الذي رسول فقال: أنا ؟ أنت من بالفارسوقلت: بالله
ورجعسست والحمسسل البغسسل السسسوء. قسسال: فأخسسذت ويكشسسف دعسساه إذا

ًا. سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسالم
قالت: هزم العجيلة أحمد أم الحسن بنت فاطمة ترجمة في وذكر  

ًا الكفار مسسن وكسسان بصاحبه جيد جواد فوقف غزوة في المسلمين يوم
كنسست إنمسا ويلسسك ؟ لسك للجسواد: مسسا الصلحاء, فقال ومن اليسار ذوي

تكسسل وأنسست أقصسسر لِ لسسي الجواد: وما له اليوم, فقال هذا لمثل أعدك
فقسسال: ؟ القليل إلِ يطعمونني ولِ فيلظلمونني السواس إلى العلوفة

حجسسري, فجسسرى فسسي إلِ اليسسوم هذا بعد أعلفك لِ أن الله عهد علي لك
حجسسره, فسسي إلِ ذلسسك بعد يعلفه لِ وكان صاحبه ونجى ذلك عند الجواد

وبلسسغ ذلسسك منسسه ليسسسمعوا يقصسسدونه وجعلسسوا الناس بين أمره واشتهر
فيها, واحتال الرجل هذا يكون بلدة تضام أمره, فقال: ما الروم ملك

ً إليه فبعث بلده في ليحصله إليه انتهى عنده, فلما المرتدين من رجل
اسسستوثق, ثسسم حسستى وقسسومه السسسلم فسسي نيته حسنت قد أنه له أظهر
ًا خرجا ًا واعسسد الساحل, وقد جنب على يمشيان يوم مسسن آخسسر شخصسس
رفسسع ليأخسذاه اكتنفسساه أسسسره, فلمسسا علسى ليتسسساعدا السسروم ملك جهة

بمسسا فاكفنيهمسسا بسسك خسسدعني إنمسسا إنسسه وقال: اللهم السماء إلى طرفه
ًا. الرجسسل ورجسسع فأخسسذاهما سسسبعان شسسئت. قسسال: فخسسرج سسسالم

ًا يخلف الرض} أي خلفاء تعالى: {ويجعلكم وقوله   قبلهم لقرن قرن
ًا بعدكم من ويستخلف يذهبكم يشأ تعالى: {إن قال كما لسلف وخلف

السسذي تعالى: {وهو آخرين} وقال قوم ذرية من أنشأكم كما يشاء ما
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تعالى: درجات} وقال بعض فوق بعضكم ورفع الرض خلئأف جعلكم

ًا خليفة} أي الرض في جاعل إني للملئأكة ربك قال {وإذ يخلف قوم
ًا بعضهم خلفسساء {ويجعلكسسم الَِيسسة هسسذه تقريره, وهكذا قدمنا كما بعض

ً بعد أمة الرض} أي ًا بعد أمة, وجيل شسساء قسسوم, ولسسو بعد جيل, وقوم
بعض, بسسل ذرية من بعضهم يجعل واحد, ولم وقت في كلهم لوجدهم

أن شسساء تسسراب, ولسسو مسسن آدم خلق كما أجمعين كلهم لخلقهم شاء لو
ًا يميت لِ بعض, ولكن ذرية من بعضهم يجعلهم وفسساة تكسسون حتى أحد
عليهسسم الرض, وتضسسيق عليهسسم تضيق واحد, فكانت وقت في الجميع

حكمتسه اقتضست ببعسسض, ولكسن بعضهم وأكسابهم, ويتضرر معايشهم
الكسسثرة, غايسسة يكسسثرهم واحسسدة, ثسسم نفسسس مسسن يخلقهسسم أن وقسسدرته
ًا الرض, ويجعلهم في ويذرأهم ًا بعد قرون أمم, حتى بعد قرون, وأمم
وتعسسالى, وكمسسا تبسسارك ذلسسك قسسدر البريسسة, كمسسا وتفسسرغ الجسسل ينقضي

ًا, ثم وعدهم أحصاهم بلسسغ إذا عمله عامل كل ويوفي القيامة يقيم عد
دعسساه إذا المضسسطر يجيسسب تعسسالى: {أمسسن قسسال أجلسسه, ولهسسذا الكتسساب
علسسى يقسسدر اللسسه} أي مع أإله الرض خلفاء ويجعلكم السوء ويكشف

ذلسسك بفعسسل المتفسسرد هسسو اللسسه أن علم وقد ؟ يعبد الله مع أإله أو ذلك
ً ؟ له شريك لِ وحده فيمسسا تسسذكرهم أقسسل مسسا تسسذكرون} أي مسسا {قليل

المسسسسستقيم. الصسسسسراط إلسسسسى ويهسسسسديهم الحسسسسق إلسسسسى يرشسسسسدهم

َأّمن ُقْكْم **  ِدي ْه ُقْلَماِت ِفي َي َبّر ُقْظ ْل ِر ا َبْحسس ْل ُقْل َوَمسسن َوا َيسساَح ُقْيْرِسسس ُقْبْشسسًرى الّر
ْيسسسَن ْي َب َد ِه َيسسس ِتسسس َلـسسسٌه َرْحَم ِإ أ

َع َ ِه ّمسسس ّلسسس َلى ال َعسسسا ُقْه َت ّلسسس ُقْكوَن َعّمسسسا ال ِر  ُقْيْشسسس
خلق بما والبحر} أي البر ظلمات في يهديكم تعالى: {أمن يقول   

وبسسالنجم تعسسالى: {وعلمسسات قال كما والرضية السماوية الدلِئأل من
بهسا لتهتسسدوا النجسوم لكسسم جعل الذي تعالى: {وهو يهتدون} وقال هم
ًا الريسساح يرسل {ومن والبحر} الَِية البر ظلمات في يسسدي بيسسن بشسسر

عبسساده بسسه اللسسه يغيسسث مطسسر فيسسه الذي السحاب يدي بين رحمته} أي
يشركون}. عما الله تعالى ؟ الله مع {أإله القنطين الزلين المجدبين

َأّمن ُقْأ **  َد ْب َق َي ْل ْلَخ ُقْه ُقْثّم ا ُقْد ُقْكم َوَمن ُقْيعي ُقْق ُقْز ِء ّمَن َيْر ـسسٌه والْرِض الّسسسَمآَ َل ِإ أ
َ

َع ِه ّمسسسسس ّلسسسسس ْا ُقْقسسسسسْل ال ُقْتو ُقْكْم َهسسسسسا َن َهسسسسسا ُقْتسسسسسْم ِإن ُقْبْر ِقيَن ُقْكن ِد  َصسسسسسا
تعسسالى قسسال كما يعيده ثم الخلق يبدأ وسلطانه بقدرته الذي هو أي  
ويعيسسد} يبسسدىء هسسو * إنسسه لشسسديد ربسسك بطش الخرى: {إن الَِية في
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عليه} {ومن أهون وهو يعيده ثم الخلق يبدأ الذي تعالى: {وهو وقال

وينبسست السسسماء مطسسر من ينزل بما والرض} أي السماء من يرزقكم
* والرض الرجسسع ذات تعسسالى: {والسسسماء قال كما الرض بركات من

منهسسا يخسسرج ومسسا الرض في يلج ما تعالى: {يعلم الصدع} وقال ذات
مسسن ينسسزل وتعسسالى تبسسارك فيها} فهسسو يعرج وما السماء من ينزل وما

ًا ماء السماء أنسسواع منهسسا به يخرج الرض, ثم في ينابيع فيسلكه مبارك
وارعسسوا {كلسسوا شسستى ألسسوان مسسن ذلسسك وغير والزاهير والثمار الزروع

مسسع تعالى: {أإله قال النهى} ولهذا لولي لَِيات ذلك في إن أنعامكم
برهسسانكم} هسساتوا {قسسل هذا بعد الَِخر القول وعلى هذا فعل الله} أي

صسسادقين} فسسي كنتم {إن أخرى آلهة عبادة من تدعونه ما صحة على
يسسدع تعسسالى: {ومسسن قسسال كما برهان ولِ لهم حجة لِ أنه علم وقد ذلك
ًا الله مع يفلسسح لِ إنسسه ربسسه عنسسد حسسسابه فإنمسسا بسسه لسسه برهان لِ آخر إله

الكسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسافرون}.

ُقْقسسل  ** ّ ُقْم لِ َلسس ْع ْيسسَب والْرِض الّسسسَماواِت ِفسسي َمسسن َي َغ ْل ّ ا ُقْه ِإلِ ّلسس َوَمسسا ال
ُقْروَن ُقْع ّياَن َيْش ُقْثوَن َأ َع ْب َبِل ُقْي ّداَرَك *   ُقْهْم ا ُقْم ْل ِة ِفي ِع َشّك ِفي ُقْهْم َبْل الَِِخَر

ْنَهسسسسسسسسسسسسا ْنَهسسسسسسسسسسسسا ُقْهسسسسسسسسسسسسم َبسسسسسسسسسسسسْل ّم ُقْمسسسسسسسسسسسسوَن ّم  َع
ًا تعالى يقول   ًا يقسسول أن وسسسلم عليسسه اللسسه صلى رسوله آمر معلمسس

إلِ الغيسسب والرض السسسموات أهسسل مسسن أحسسد يعلم لِ أنه الخلق لجميع
إلِ ذلسسك أحسسد يعلم لِ أي منقطع الله} استثناء تعالى: {إلِ الله. وقوله

تعسسالى: قسسال كمسسا لسسه شريك لِ وحده بذلك المنفرد فإنه وجل عز الله
اللسسه تعسسالى: {إن هو} الَِية, وقسسال إلِ يعلمها لِ الغيب مفاتح {وعنده

هسسذا فسسي السورة, والَِيات آخر الغيث} إلى وينزل الساعة علم عنده
يشسسعر ومسسا يبعثسسون} أي أيسسان يشسسعرون تعسسالى: {ومسسا كثيرة. وقوله

قسسال كمسسا السسساعة بسسوقت والرض السسسموات فسسي الساكنون الخلئأق
ثقسسل بغتسسة} أي إلِ تسسأتيكم لِ والرض السسسموات فسسي تعسسالى: {ثقلسست

والرض. السسسسسسسسسسسسسموات أهسسسسسسسسسسسسل علسسسسسسسسسسسسى علمهسسسسسسسسسسسسا
أبسسو الجعسسد, حسسدثنا بسسن علسسي أبي, حدثنا حاتم: حدثنا أبي ابن وقال  

عسسن مسسسروق عسسن الشسسعبي عسسن هنسسد أبي بن داود عن الرازي جعفر
صسسلى النسسبي يعنسسي س يعلم أنه زعم عنها, قالت: من الله رضي عائأشة

لن الفريسسة اللسسه علسسى أعظسسم فقسسد غد في يكون ما س وسلم عليه الله
إلِ الغيسسب والرض السسسموات فسسي من يعلم لِ يقول: {قل تعالى الله

خصسسال: جعلهسسا لثلث النجسسوم هسسذه الله جعل قتادة: إنما الله} وقال
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ًا وجعلهسسا بهسسا يهتسسدى وجعلهسسا للسسسماء زينسسة للشسسياطين, فمسسن رجومسس

نصسسيبه, وأضسساع حظسسه وأخطسسأ برأيسسه قسسال فقسسد ذلسسك غير فيها تعاطى
ًا به. وإن له علم لِ ما وتكلف هسسذه من أحدثوا قد الله بأمر جهلة أناس
سسسافر وكسسذا, ومسسن كذا كان وكذا كذا بنجم أعرس كهانة, من النجوم

وكسسذا, كسسذا كان وكذا كذا بنجم ولد وكذا, ومن كذا كان وكذا كذا بنجم
والطويسسل والقصسسير والسسسود الحمسسر بسسه يولد إلِ نجم من ما ولعمري
بشيء الطير وهذا الدابة وهذه النجم هذا علم والدميم, وما والحسن

والرض السسسموات فسسي من يعلم لِ أنه تعالى الله الغيب, وقضى من
بحروفسسه حسساتم أبي ابن يبعثون. رواه أيان يشعرون وما الله إلِ الغيب

صسسسسسسسسسسسسسسحيح. مسسسسسسسسسسسسسستين جليسسسسسسسسسسسسسسل كلم وهسسسسسسسسسسسسسسو
ّدارك وقوله: {بل   منهسسا} أي شسسك فسسي هم بل الَِخرة في علمهم ا

أدرك {بسسل آخسسرون وقتهسسا, وقسسرأ معرفسسة عسسن وعجسسز علمهسسم انتهسسى
أن لمسسلم الصسسحيح فسسي كمسسا ذلسك فسسي علمهسسم تساوى علمهم} أي

وقسست عسسن سسسأله وقسسد لجبريل قال وسلم عليه الله صلى الله رسول
فسسي تسسساوى السسسائأل» أي مسسن بسسأعلم عنهسسا المسسسؤول الساعة: «ما

أبسسي بسسن علسسي والسسسائأل, قسسال المسسسؤول علسسم ذلسسك درك عن العجز
ّدارك {بل عباس ابن عن طلحة غاب, وقال الَِخرة} أي في علمهم ا
ّدارك {بل قتادة لسسم بربهم, يقسسول بجهلهم الَِخرة} يعني في علمهم ا
عطسساء عسسن جريسسج ابسسن قسسول, وقسسال الَِخسسرة, هسسذا فسسي علم لهم ينفذ

ّدارك {بل عباس ابن الخراساني, عن لسسم الَِخرة} حيسسن في علمهم ا
يسسدرك إنما علمهم أن والسدي الخراساني عطاء قال العلم, وبه ينفع

بهسسم تعالى: {أسمع قال ذلك, كما ينفعهم لِ حيث القيامة يوم ويكمل
مسسبين} وقسسال ضسسلل فسسي اليسسوم الظسسالمون لكسسن يأتوننسسا يسسوم وأبصر
أدرك {بسسل يقسسرأ كسسان الحسسسن, أنسسه عسسن عبيسسد بسسن عمرو عن سفيان

الَِخسسرة. عسساينوا حيسسن السسدنيا فسسي علمهسسم علمهسسم} قسسال: اضسسمحل
الجنس, والمسسراد على منها} عائأد شك في هم تعالى: {بل وقوله  

ًا ربك على تعالى: {وعرضوا قال الكافرون, كما كما جئتمونا لقد صف
ًا} أي لكم نجعل لن أن زعمتم مرة, بل أول خلقناكم الكافرون موعد

فسسي شسساكون منهسسا} أي شسسك فسسي هسسم ههنا: {بسسل قال منكم. وهكذا
في كبير وجهل عماية في عمون} أي منها هم {بل ووقوعها وجودها

.وشسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسأنها أمرهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا
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َقاَل َو ِذيَن **  ّل ْا ا َو ُقْر َف َذا َك ِإ أ

ّنا َ ًا ُقْك َنآَ ُقْتَراب ُقْؤ َبآَ ّنا َوآ ِإ أ
ُقْجوَن َ ُقْمْخَر ْد َل َلَق َنا *   ْد ُقْوِع

َذا ُقْن َهـ َنا َنْح ُقْؤ َبآَ ُقْل ِمن َوآ ْب َذآ ِإْن َق ّ َهـ ُقْر ِإلِ ِطي ِليسسَن َأَسا ّو ُقْقسسْل ال ْا *   ُقْرو ِسسسي
ْا الْرِض ِفي ُقْرو ُقْظ ْان ْيَف َف ُقْة َكاَن َك َب ِق ِرِميسسَن َعا ُقْمْج ْل َ ا َولِ ِهسسْم َتْحسسَزْن *   ْي َل َع
َ ُقْكسسسسسسسسسسن َولِ ْيٍق ِفسسسسسسسسسسي َت ُقْروَن ِمّمسسسسسسسسسسا َضسسسسسسسسسس ُقْكسسسسسسسسسس  َيْم

ًا تعالى يقول   استبعدوا أنهم المشركين من البعث منكري عن مخبر
ًا صيرورتها بعد الجساد إعادة ًا عظمسس ًا, ثسسم ورفاتسس قسسال: {لقسسد وترابسس
ولِ وآباؤنا نحن بهذا نسمع زلنا ما قبل} أي من وآباؤنا نحن هذا وعدنا
ًا, وقولهم ولِ حقيقة له نرى الولين} يعنون أساطير إلِ هذا {إن قوع

عمن قوم أخذه الولين} أي أساطير {إلِ البدان بإعادة الوعد هذا ما
اللسسه حقيقسسة, قسسال لسسه وليسسس بعسسض عسسن بعض يتلقاه كتب من قبلهم
ًا تعالى محمسسد المعاد: {قل} يسسا وعدم الكفر من ظنوه عما لهم مجيب
المجرميسسن} أي عاقبسسة كان كيف فانظروا الرض في {سيروا لهؤلِء

حلسست كيسسف وغيسسره المعاد أمر من به جاءوهم وبما بالرسل المكذبين
ومسسن الكرام رسله بينهم من الله ونجى ونكاله وعذابه الله نقمة بهم

الرسسسل بسسه جسساءت مسسا صسسدق علسسى ذلسسك المؤمنين, فسسدل من اتبعهم
ًا تعالى قال وصحته, ثم تحسسزن {ولِ وسلم عليه الله صلى لنبيه مسلي
نفسسسك وتسسذهب عليهسسم تأسسسف ولِ بسسه جئت بما المكذبين عليهم} أي

كيدك, ورد في يمكرون} أي مما ضيق في تكن {ولِ حسرات عليهم
خسالفه مسن علسى دينسك ومظهسر وناصرك مؤيدك الله فإن به جئت ما

والمغسسسسسسسسسسسسسارب. المشسسسسسسسسسسسسسارق فسسسسسسسسسسسسسي وعانسسسسسسسسسسسسسده

ُقْلوَن ُقْقو َي َو َتَى **  َذا َم ُقْد َهـ ْع َو ْل ُقْتْم ِإن ا ِقيَن ُقْكن ِد ُقْقْل َصا ُقْكسسوَن َأن َعَسَى *   َي
ِدَف ُقْكم َر ُقْض َل ْع ِذي َب ّل ُقْلوَن ا ْعِج َت ِإّن َتْس َو ّبَك *   ُقْذو َر َلسسى َفْضسسٍل َل ّنسساِس َع ال

ِكّن َلـ ُقْهْم َو َثَر ْك َ َأ ُقْروَن لِ ُقْك ِإّن َيْش َو ّبَك *   ُقْم َر َل ْع َي ِكسسّن َمسسا َل ُقْهْم ُقْت ُقْر ُقْدو َوَمسسا ُقْصسس
ُقْنوَن ِل ْع َوَما ُقْي ٍة ِمسسْن *   َبسس ِئأ ِء ِفسسي َغآَ ّ َوالْرِض الّسسسَمآَ َتسساٍب ِفسسي ِإلِ ِبيسسٍن ِك  ّم

ًا تعالى يقول   القيامسسة يسسوم عسسن سسسؤالهم في المشركين عن مخبر
صسسادقين كنتسسم إن الوعسسد هذا متى {ويقولون ذلك وقوع واستبعادهم

ًا تعالى الله ؟} قال يكسسون أن {عسسسى محمسد لهسم: {قسل} يسسا مجيبسس
أو قرب يكون عباس: أن ابن تستعجلون} قال الذي بعض لكم ردف

والضسسحاك مجاهسسد قسسال تستعجلون, وهكذا الذي بعض لكم يقرب أن
تعسسالى: بقسسوله المسسراد هسسو والسدي, وهسسذا وقتادة الخراساني وعطاء

ًا} وقسسال يكسسون أن عسسسى قسسل ؟ هسسو مسستى {ويقولسسون تعسسالى: قريبسس
دخلسست بالكافرين} وإنمسسا لمحيطة جهنم وإن بالعذاب {ويستعجلونك
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قسسال لكسسم, كمسسا عجسسل معنى ضمن لكم} لنه قوله: {ردف في اللم

لكسسم. لكسسم} عجسسل ردف يكسسون أن {عسسسى عنسسه روايسسة فسسي مجاهسسد
فسسي النسساس} أي علسسى فضسسل لسسذو ربسسك تعالى: {وإن الله قال ثم  

يشسسكرونه لِ ذلسك مسسع وهسم لنفسسسهم ظلمهم مع عليهم نعمه إسباغه
ومسسا صسسدورهم تكسسن مسسا ليعلسسم ربسسك {وإن منهسسم القليل إلِ ذلك على

الظسسواهر, {سسسواء يعلسسم كمسسا والسسسرائأر الضسسمائأر يعلسسم يعلنون} أي
حيسسن وأخفسسى} {ألِ السر يعلم} {به جهر ومن القول أسر من منكم

بسسأنه تعسسالى أخسسبر يعلنون} ثسسم وما يسرون ما يعلم ثيابهم يستغشون
مسسا والشسهادة, وهسو الغيسسب عسسالم وأنسه والرض السموات غيب عالم
ابسسن غائأبة} قال من تعالى: {وما شاهدوه, فقال وما العباد عن غاب

مبين} كتاب في إلِ والرض السماء {في شيء من وما عباس: يعني
ذلسسك إن والرض السماء في ما يعلم الله أن تعلم كقوله: {ألم وهذه

يسسسسسسسسسير}. اللسسسسسسسسه علسسسسسسسسى ذلسسسسسسسسك إن كتسسسسسسسساب فسسسسسسسسي

ِإّن َذا **  ُقْقسسْرآَن َهـسس ْل ُقْقسسّص ا َلسسَى َي ِنسسَي َع ِئأيَل َب َثسسَر ِإْسسسَرا ْك ِذي َأ ّلسس ِه ُقْهسسْم ا ِفيسس
ُقْفوَن ِل َت ُقْه َيْخ ّنس ِإ َو ًدى *   ُقْهسس ِنيَن َوَرْحَمسٌة َل ُقْمسسؤِم ْل ِإن ّل ّبسسَك *   ْقِضسسي َر ُقْهسسم َي َن ْي َب

ِه ْكِم ُقْح َو ِب ُقْه ُقْز َو ِزي َع ْل ُقْم ا ِلي َع ْل ّكْل ا َو َت َف َلى *   ِه َع ّل ّنَك ال َلى ِإ ّق َع ْلَحسس ِبيسسِن ا ُقْم ْل ا
ّنَك ِإ   * َ ُقْع لِ َتَى ُقْتْسِم ْو ْلَم َ ا ُقْع َولِ َء الّصسسّم ُقْتْسِم َعآَ ّد َذا السس ْا ِإ ْو ّلسس ِريَن َو ِب ْد * ُقْمسس

ِدي َأنَت َوَمآَ َها ُقْعْمِي ِب ْل ِهْم َعن ا ِت َل ُقْع ِإن َضل ّ ُقْتْسِم ُقْن َمن ِإلِ ْؤِم َنا ُقْي ِت َيا ُقْهم ِبآَ َف
ُقْموَن ِل ْسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس  ّم

ًا تعالى يقول   الهسسدى مسسن عليسسه اشسستمل وما العزيز كتابه عن مخبر
التسسوراة حملسسة وهسسم إسسسرائأيل بنسسي علسسى يقسسص أنه والفرقان والبيان

عيسسسى فسسي يختلفسسون} كسساختلفهم فيسسه هسسم السسذي {أكسسثر والنجيسسل
بسسالقول القسسرآن فجسساء غلسسوا والنصسسارى افسستروا فسساليهود فيسسه وتباينهم
الكسسرام, ورسسسله وأنبيسسائأه اللسسه عبسساد من عبد أنه العدل الحق الوسط

مريسسم ابن عيسى تعالى: {ذلك قال والسلم, كما الصلة أفضل عليه
للمؤمنين} ورحمة لهدى {وإنه يمترون}, وقوله فيه الذي الحق قول

العمليسسسات. فسسسي لهسسسم ورحمسسسة بسسسه المسسسؤمنين لقلسسسوب هسسسدى أي
وهو {بحكمه القيامة يوم بينهم} أي يقضي ربك تعالى: {إن قال ثم  

{فتوكسسل وأقسسوالهم عبسساده {العليم} بأفعسسال انتقامه في العزيز} أي
الحسسق علسسى {إنسسك ربسسك رسسسالة وبلغ أمورك جميع في الله} أي على

ممسسن خالفسسك مسسن خالفسسك وإن المسسبين الحسسق علسسى أنت المبين} أي
ولسسو يؤمنسسون لِ أنهسسم ربسسك كلمسسة عليهسسم وحقسست الشقاوة عليه كتبت
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لِ المسسوتى} أي تسسسمع لِ تعسسالى: {إنسسك قسسال آيسسة, ولهسسذا كل جاءتهم

ًا تسمعهم آذانهم وفي غشاوة قلوبهم على هؤلِء ينفعهم, فكذلك شيئ
ولسسوا إذا السسدعاء الصسسم تسسسمع تعسسالى: {ولِ قسسال الكفسسر, ولهسسذا وقسسر

مسسن إلِ تسسسمع * إن ضسسللتهم عسسن العمسسي بهسسادي أنسست * وما مدبرين
بصير, سميع هو من لك يستجيب إنما مسلمون} أي فهم بآَياتنا يؤمن

ُقْع القلب في النافع والبصر السمع عنسسه جاء ولما لله والبصيرة, الخاض
السسسسسسسسسسسلم. عليهسسسسسسسسسسم الرسسسسسسسسسسسل ألسسسسسسسسسسسنة علسسسسسسسسسسى

َذا ِإ َو َع **  َق ُقْل َو ْو َق ْل ِهسسم ا ْي َل َنسسا َع ُقْهسسْم َأْخَرْج ّبسسًة َل ُقْهسسْم الْرِض ّمسسَن َدآ ُقْم ّل َك َأّن ُقْت

ّنسسسسسسسسسسسسسساَس ُقْنوا ال َنسسسسسسسسسسسسسسا َكسسسسسسسسسسسسسسا ِت َيا َ ِبآَ ُقْنسسسسسسسسسسسسسسوَن لِ ِق  ُقْيو
أوامسسر وتركهسسم الناس فساد عند الزمان آخر في تخرج الدابة هذه  
الرض, قيسسل: مسسن من دابة لهم الله الحق, يخرج الدين وتبديلهم الله

فتكلسسم تعسسالى الله شاء إن تفصيله سيأتي كما غيرها مكة, وقيل: من
علسسي عسسن ويسسروى وقتسسادة والحسن عباس ابن ذلك, قال على الناس
ًا, أي عنه: تكلمهم الله رضي عطسساء مخاطبسسة, وقسسال تخسساطبهم كلمسس

يوقنسسون. لِ بآَياتنسسا كسسانوا النسساس لهسسم: إن فتقول الخراساني: تكلمهم
يخفى, لِ نظر القول هذا وفي جرير ابن واختاره علي عن هذا ويروى

قسسال: روايسسة رواية: تجرحهم, وعنسسه في عباس ابن أعلم. وقال والله
ّ أعلسسم. منافسساة, واللسسه ولِ حسسسن قسسول وهسسذا, وهسسو هسسذا تفعسسل كل
تيسسسر مسسا منهسسا فلنذكر كثيرة وآثار أحاديث الدابة ذكر في ورد وقد  

أبسسي فرات, عن عن سفيان أحمد: حدثنا المام المستعان. قال والله
اللسسه رسول علينا قال: أشرف الغفاري أسيد بن حذيفة الطفيل, عن

الساعة, فقال: «لِ أمر نتذاكر ونحن غرفة من وسلم عليه الله صلى
مغربهسسا, مسسن الشسسمس آيسسات: طلسسوع عشسسر تسسروا حتى الساعة تقوم

مريسسم ابسسن عيسسسى ومأجوج, وخروج يأجوج والدابة! وخروج والدخان
بسسالمغرب, وخسسسف خسسسوف: خسسسف السلم, والدجال, وثلثسسة عليه

تسسسوق عسسدن قعر من تخرج العرب, ونار بجزيرة بالمشرق, وخسف
قسسالوا» حيسسث معهسسم وتقيسسل بسساتوا حيسسث معهم الناس, تبيت تحشر أو

أبسسي القزاز, عن فرات عن طرق من السنن وأهل مسلم رواه وهكذا
ًا. وقسسال حذيفة واثلة, عن بن عامر الطفيل الترمسسذي: حسسسن موقوفسس

ًا مسلم صحيح. ورواه أبسسي عسسن رفيسسع بسسن العزيسسز عبد حديث من أيض
ًا, فسسسسسسسسسسالله عنسسسسسسسسسسه الطفيسسسسسسسسسسل أعلسسسسسسسسسسم. مرفوعسسسسسسسسسس
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وجرير عمرو بن طلحة عن الطيالسي داود أبو أخرى) قال طريق(  

عميسسر بسسن اللسسه عبيد بن الله عبد فقال: أخبرني طلحة حازم, فأما بن
أبسسي الغفسساري أسسسيد بسسن حسسذيفه عسسن حسسدثه الطفيسسل أبسسا الليسسثي: أن

عبسسد آل من رجل عن عبيد بن الله عبد فقال: عن جرير سريحة, وأما
اللسسه رسسسول قسسال: ذكسسر وأحسسسن أتم طلحة مسعود. وحديث بن الله

السسدهر: مسسن خرجسسات ثلث فقسسال: «لهسسا الدابة وسلم عليه الله صلى
س مكة يعني س القرية ذكرها يدخل البادية, ولِ أقصى من خرجة فتخرج

ًا تكمن ثم ذكرهسسا تلسسك, فيعلسسو دون أخرى خرجة تخرج طويلً, ثم زمن
اللسسه رسسسول مكسسة, قسسال القرية» يعني ذكرها ويدخل البادية أهل في

علسسى المسسساجد أعظسسم فسسي النسساس بينما وسلم: «ثم عليه الله صلى
بيسسن تسسدنو وهسسي إلِ يرعهسسم الحسسرام, لسسم المسجد وأكرمها حرمة الله

شسستى عنهسسا الناس التراب, فارفض رأسها عن والمقام, تنفض الركن
ًا, وبقيت اللسسه, يعجسسزوا لسسم أنهسسم وعرفسسوا المسسؤمنين مسسن عصابة ومع

السسدري, وولسست الكوكب كأنها جعلتها حتى وجوههم فجلت بهم فبدأت
الرجسسل إن هسسارب, حسستى منهسسا ينجسسو طسسالب, ولِ يدركها لِ الرض في

تصسسلي, الَِن فلن فتقسسول: يسسا خلفسه مسسن فتسسأتيه بالصسسلة منهسسا ليتعوذ
فسسي النسساس ويشسسترك تنطلسسق وجهسسه, ثسسم فسسي فتسسسمه عليهسسا فيقبسسل
الكسسافر, حسستى مسسن المسسؤمن المصار, يعرف في ويصطحبون الموال

ليقسسول: يسسا الكافر إن حقي, وحتى اقضني كافر ليقول: يا المؤمن إن
بسسن حذيفسسة عسسن طريقيسسن مسسن جرير ابن حقي» ورواه اقضني مؤمن
ًا, والله أسيد ًا, اليمان بن حذيفة رواية من أعلم. ورواه موقوف مرفوع
ولكسسن بسسالبيت يطسسوف مريسسم, وهسسو ابسسن عيسسسى زمسسان فسسي ذلك وأن

يصسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسح. لِ إسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسناده
شسسيبة, أبسسي بن بكر أبو الحجاج: حدثنا بن مسلم آخر) قال حديث(  

بسسن اللسسه عبسسد عسسن زرعسسة أبي عن حيان أبي عن بشر بن محمد حدثنا
ًا وسسسلم عليه الله صلى الله رسول من قال: حفظت عمرو لسسم حسسديث
أول يقسسول: «إن وسلم عليه الله صلى الله رسول بعد, سمعت أنسه

ًا الَِيات النسساس على الدابة مغربها, وخروج من الشمس طلوع خروج
ًا». أثرهسسا علسسى فسسالخرى صسساحبتها قبسسل كسسانت ضسسحى, وأيتهمسسا قريبسس

عبسسد بسسن العلء حسسديث مسسن صسسحيحه في مسلم آخر) روى حديث(  
اللسسه رضسسي هريرة أبي عن أبيه عن الحرقة مولى يعقوب بن الرحمن

ًا, بالعمال قال: «بادروا وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه ست
مغربهسسا, والسسدخان, والسسدجال, والدابسسة, وخاصسسة مسسن الشمس طلوع

عسسن الحسن عن قتادة حديث من به, وله العامة» تفرد أحدكم, وأمر
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عليسسه الله صلى النبي عن عنه الله رضي هريرة أبي عن رباح بن زياد

ًا: الدجال, والسسدخان, ودابسسة بالعمال قال: «بادروا وسلم الرض, ست
أحسسدكم». العامسسة, وخويصسسة مغربهسسا, وأمسسر مسسن الشسسمس وطلسسوع

ابسسن يحيسسى, حسسدثنا بسسن حرملسسة ماجه: حسسدثنا ابن آخر) قال حديث(  
حسسبيب أبسسي بسسن يزيد عن لهيعة وابن الحارث بن عمرو وهب, أخبرني

عليه الله صلى الله رسول عن مالك بن أنس عن سعد بن سنان عن
لم ًا: طلسوع بالعمسال قسال: «بسادروا وس مغربهسا, مسن الشسمس سست

بسسه. العامة» تفرد أحدكم, وأمر والدخان, والدابة, والدجال, وخويصة
عسسن سسسلمة بسسن حماد الطيالسي: حدثنا داود أبو آخر) قال حديث(  

قسسال: عنسسه اللسسه رضسسي هريرة أبي عن خالد بن أوس عن زيد بن علي
ومعهسسا الرض دابسسة وسسسلم: «تخسسرج عليسسه الله صلى الله رسول قال
الكسسافر أنسسف السسسلم, فتخطسسم عليهمسسا سسسليمان وخسساتم موسى عصا

الخوان على الناس يجتمع بالخاتم, حتى المؤمن وجه بالعصا, وتجلي
ويزيسسد وعفان بهز عن أحمد المام الكافر» ورواه من المؤمن يعرف

الكافر أنف به, وقال: «فتخطم سلمة بن حماد عن ثلثتهم هارون بن
الواحسسد الخسسوان أهسسل إن بالعصسسا, حسستى المسسؤمن وجه بالخاتم, وتجلو

ابسسن كسسافر» ورواه يسسا مسسؤمن, ويقسسول: هسسذا يا فيقول: هذا ليجتمعون
عسسن المسسؤدب محمسد بسسن يسسونس عسسن شيبة أبي بن بكر أبي عن ماجه

بسسسسسسسسسسسسسسسسسه. سسسسسسسسسسسسسسسسسسلمة بسسسسسسسسسسسسسسسسسن حمسسسسسسسسسسسسسسسسساد
عمرو, حدثنا بن محمد غسان أبو ماجه: حدثنا ابن آخر) قال حديث(  

قسسال: أبيسسه عن بريدة بن الله عبد حدثنا عبيد بن خالد نميلة, حدثنا أبو
قريسسب بالبادية موضع إلى وسلم عليه الله صلى الله رسول بي ذهب

اللسسه صسسلى اللسسه رسول رمل, فقال حولها يابسة أرض مكة, فإذا من
شبر, قسسال في فتر الموضع» فإذا هذا من الدابة تخرج: «وسلم عليه
ًا فأرانا بسنين ذلك بعد بريدة: فحججت ابن بعصسساي هسسو له, فإذا عص
ابسسن أن قتسسادة عسسن معمسسر السسرزاق: أخبرنسسا عبسسد وكذا, وقال كذا هذه

.تهامة أودية بعض من قوائأم أربع لها زغب ذات دابة قال: هي عباس
رجسساء, حسسدثنا بسسن اللسسه عبسسد أبي, حسسدثنا حاتم: حدثنا أبي ابن وقال  

مسسن الدابسسة اللسسه: تخسسرج عبسسد قال: قسسال عطية عن مرزوق بن فضيل
محمد ثلثها, وقال يخرج لم أيام ثلثة الفرس الصفا, كجري من صدع

الدابة عن عمرو بن الله عبد قال: سئل صالح بن أبان عن إسحاق بن
لسسو أو معهسسم كنت لو بجياد, والله صخرة تحت من تخرج فقال: الدابة

مسساذا تحتها. قيل: فتصنع من الدابة تخرج التي الصخرة بعصاي شئت
تنفسسذه, صرخة فتصرخ المشرق عمرو, فقال: تستقيل بن الله عبد يا
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فتصرخ المغرب تستقبل تنفذه, ثم صرخة فتصرخ الشام تستقبل ثم

قسسال ؟ مسساذا ثم بعسفان, قيل فتصبح مكة من تروح تنفذه, ثم صرخة
جمسسع. رواه ليلة الدابة قال: تخرج أنه عمر بن الله عبد أعلم, وعن لِ

البيلمسسسسسسان. ابسسسسسسن إسسسسسسسناده حسسسسسساتم, وفسسسسسسي أبسسسسسسي ابسسسسسسن
قال: أنه السلم عليه عزير كلم من حكى منبه: أنه بن وهب وعن  

الحبسسالى يسمعها, وتضع كل الناس تكلم دابة سدوم تحت من وتخرج
ًا, ويتعسسادى العسسذب المسساء التمسسام, ويعسسود قبسسل وتحسسرق الخلء أجاجسس

الزمسسان ذلسسك تليهسسا, وفسسي السستي الرض العلم, وتكلم الحكمة, ويرفع
لِ فيمسسا لِينسسالون, ويعملسسون فيمسسا يبلغون, ويتعبسسون لِ ما الناس يرجو

أبسسي, حسساتم: حسسدثنا أبسسي ابسسن عنسسه, وقسسال حاتم أبي ابن يأكلون, رواه
مريسسم أبسسي عسسن صالح بن معاوية الليث, حدثني كاتب صالح أبو حدثنا

لسسون, كل من فيها الدابة يقول: إن عنه الله رضي هريرة أبا سمع أنه
الحربسسة مثسسل عبسساس: هسسي ابسسن للراكسسب. وقسسال فرسخ قرنيها بين ما

أنسسه عنسسه الله رضي طالب أبي بن علي المؤمنين أمير الضخمة, وعن
لحيسسة, ذنسسب, ولهسسا لهسسا ريش, وزغب, وحسسافر, ومسسا لها دابة قال: إنها

ًا, وما الجواد الفرس حضر لتخرج وإنها أبسي ابسن ثلثهسا, رواه خرج ثلث
حسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساتم.

رأس فقال: رأسها الدابة وصف أنه الزبير ابن عن جريج ابن وقال  
أيسسل, وعنقهسسا قسسرن فيسسل, وقرنهسسا أذن وأذنهسسا خنزير عين ثور, وعينها

خاصسسرة نمر, وخاصسسرتها لون أسد, ولونها صدر نعامة, وصدرها عنق
اثنسسا مفصسسلين كسسل بعيسسر, بيسسن قوائأم كبش, وقوائأمها ذنب هر, وذنبها

ًا, تخرج عشر مؤمن يبقى سليمان, فل وخاتم موسى عصا معها ذراع
حسستى النكتة تلك بيضاء, فتفشو نكتة موسى بعصا وجهه في نكتت إلِ

بخسساتم سسسوداء نكتة وجهه في نكتت إلِ كافر يبقى لهاوجهه, ولِ يبيض
إن وجهسسه, حسستى بهسسا يسود حتى السوداء النكتة تلك سليمان, فتفشو

وحسستى ؟ كافر يا ذا مؤمن, بكم يا ذا بكم السواق في يتبايعون الناس
كسسافرهم, من مؤمنهم فيعرفون مائأدتهم على يجلسون البيت أهل إن
أنسست فلن الجنة, ويسسا أهل من أنت أبشر فلن الدابة: يا لهم تقول ثم

أخرجنا عليهم القول وقع تعالى: {وإذا الله قول النار. فذلك أهل من
يوقنسسون}. لِ بآَياتنسسا كسسانوا النسساس أن تكلمهسسم الرض مسسن دابسسة لهسسم

ْوَم َي َو ُقْر **  ُقْش ٍة ُقْكّل ِمن َنْح ًا ُقْأّم ْوج ُقْب ّمّمن َف ّذ َك َنسسا ُقْي ِت َيا ُقْهسسْم ِبآَ ُقْعسسوَن َف * ُقْيوَز
ّتَى َذا َح ُقْءوا ِإ ُقْتم َقاَل َجآَ ْب ّذ َك ِتي َأ َيا َلْم ِبآَ ْا َو ُقْطسسو َهسسا ُقْتِحي ًا ِب ْلمسس ُقْتسسْم َذا َأّمسسا ِع ُقْكن
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ُقْلوَن ْعَم َع َت َق َو َو ُقْل *   ْو َق ْل ْا ِبَما ا ُقْمو َل ُقْهسسْم َظ َ َف ُقْقسسوَن لِ ِط َلسسْم َين َأ ْا *   ْو ّنسسا َيسسَر َأ

َنا ْل َع ْيَل َج ّل ْل ْا ا ُقْنو ُقْك َيْس ِه ِل َهسساَر ِفيسس ّن ًا َوال ْبِصسسر ِلسسَك ِفسسي ِإّن ُقْم َيسساٍت َذ َ ٍم لِ ْو َقسس ّل
ُقْنسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسوَن ْؤِم  ُقْي

ًا تعالى يقول   المكذبين من الظالمين وحشر القيامة يوم عن مخبر
فسسي فعلوه عما ليسألهم وجل عز الله يدي بين إلى ورسله الله بآَيات
ًا الدار ًا الدنيا, تقريع ًا وتوبيخ ًا وتصغير تعسسالى: {ويسسوم فقسسال وتحقيسسر

ًا} أي أمة كل من نحشر ًا وقسسرن قسسوم كسسل من فوج جماعسسة أي فوجسس
ظلمسسوا السسذين تعسسالى: {احشسسروا قسسال بآَياتنسسا} كمسسا يكسسذب {ممسسن

تعالى: {فهم زوجت} وقوله النفوس تعالى: {وإذا وأزواجهم} وقال
قتسسادة: عنهمسسا: يسسدفعون. وقسسال الله رضي عباس ابن يوزعون} قال
آخرهسسسسسسسسسسسم. علسسسسسسسسسسسى أولهسسسسسسسسسسسم يسسسسسسسسسسسرد وزعسسسسسسسسسسسة

جسساءوا} إذا {حسستى أسسسلم: يسسساقون بن زيد بن الرحمن عبد وقال  
أكسسذبتم {قسسال المسسساءلة مقسسام فسسي وجسسل عسسز اللسسه يدي بين ووقفوا
ًا بها تحيطوا ولم بآَياتي عسسن فيسسسألون تعملون} أي كنتم ماذا أم علم

قال كما وكانوا السعادة أهل من يكونوا لم وأعمالهم! فلما اعتقادهم
قسسامت وتولى} فحينئسسذ كذب * ولكن صلى ولِ صدق عنهم: {فل الله

تعسسالى اللسه قسال بسه, كمسا يعتسذرون عذر لهم يكن الحجة, ولم عليهم
م يؤذن * ولِ ينطقون لِ يوم {هذا ة, وهكسذا له قسال فيعتسذرون} الَِي

فلسسم بهتسسوا ينطقون} أي لِ فهم ظلموا بما عليهم القول ههنا: {ووقع
ردوا لنفسهم, وقسسد ظلمة الدنيا الدار في كانوا لنهم جواب لهم يكن

خافيسسسة. عليسسسه تخفسسسى لِ السسسذي والشسسسهادة الغيسسسب عسسسالم إلسسسى
ًا تعالى قال ثم   وشسسأنه العظيسسم وسسسلطانه التامسسة قسسدرته على منبه

جاؤوا فيما أنبيائأه وتصديق لوامره والِنقياد طاعته تجب الذي الرفيع
الليل جعلنا أنا يروا تعالى: {ألم عنه, فقال محيد لِ الذي الحق من به

وتهسسدأ بسسسببه حركسساتهم لتسسسكن الليسسل ظلم فسسي فيسسه} أي ليسسسكنوا
ًا} {والنهار نهارهم في التعب نصب من أنفاسهم, ويستريحون مبصر

ًا أي ًا, فبسبب منير والمكاسسسب المعسساش فسسي يتصسسرفون ذلك مشرق
{إن إليهسسا يحتسساجون التي شؤونهم من ذلك وغير والتجارات والسفار

يؤمنسسسسسسسسسسسون}. لقسسسسسسسسسسسوم لَِيسسسسسسسسسسسات ذلسسسسسسسسسسسك فسسسسسسسسسسسي

ْوَم َي َو ُقْخ **  َف ِر ِفي ُقْين َع الّصو ِز َف َواِت ِفي َمن َف الْرِض ِفسسي َوَمسسن الّسسسَما
ّ َء َمن ِإلِ ُقْه َشآَ ّل ُقْكّل ال ُقْه َو ْو َت ِريَن َأ َتسسَرى َداِخ َو َبسساَل *   ْلِج َها ا ُقْب ًة َتْحَسسس َد َجاِمسس

ِهَي ُقْمّر َو َع الّسَحاِب َمّر َت ْن ِه ُقْص ّل َي ال ِذ ّل َقسسَن ا ْت ٍء ُقْكسّل َأ ُقْه َشسسْي ّنسس ِبيسسٌر ِإ ِبَمسسا َخ
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ُقْلوَن َع ْف َء *  َمن َت ِة َجآَ َن ْلَحَس ُقْه ِبا َل ْيٌر َف َها َخ ْن ُقْهْم ّم ٍذ َفَزٍع ّمن َو ِئ ْوَم ُقْنسسوَن َي آِم
َوَمن َء *   ِة َجآَ َئ ّي ّبْت ِبالّس ُقْك ُقْهْم َف ُقْه ُقْجو ِر ِفي ُقْو ّنا ْوَن َهْل ال ّ ُقْتْجَز ُقْتسسْم َمسسا ِإلِ ُقْكن

ُقْلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسوَن ْعَم  َت
في جاء كما الصور, وهو في الفزع نفخة يوم هول عن تعالى يخبر  

السسذي هسسو إسسسرافيل الصسسور: إن حسسديث فيه. وفي ينفخ قرن الحديث
ً فيه تعالى, فينفخ الله بأمر فيه ينفخ وذلسسك ويطولهسسا الفزع نفخة أولِ
الحيسساء مسسن الناس شرار على الساعة تقوم حين الدنيا عمر آخر في

اللسسه} وهسسم شسساء مسسن {إلِ الرض في ومن السموات في من فيفزع
بسسن مسسسلم المسسام يرزقسسون. قسسال ربهسسم عنسسد أحيسساء الشهداء, فسسإنهم

عسسن شعبة أبي, حدثنا معاذالعنبري, حدثنا بن الله عبيد الحجاج: حدثنا
مسسسعود بسسن عسسروة بسسن عاصسسم بن يعقوب سالم, سمعت بن النعمان

رجسسل عنسسه, وجسساءه اللسسه رضسسي عمسسرو بسسن اللسسه عبد الثقفي, سمعت
وكسسذا؟ كسسذا إلسسى تقسسوم الساعة أن تحدث الذي الحديث هذا فقال: ما

أن هممسست نحوهما, لقسسد كلمة أو الله إلِ إله لِ الله, أو فقال: سبحان
ًا أحدث لِ ًا أحد ًا, إنمسسا شسسيئ ًا قليسسل بعسسد سسسترون أنكسسم قلسست أبسسد أمسسر

ًا صسسلى اللسسه رسول قال س قال ثم س ويكون ويكون البيت يخرب عظيم
أدري لِ سسس أربعيسسن فيمكسسث أمتي في الدجال وسلم: «يخرج عليه الله

ًا أربعين ًا أربعين أو يوم ًا أربعين أو شهر ابسسن عيسى الله فيبعث س عام
سسسبع النسساس يمكسسث فيهلكه, ثسسم فيطلبه مسعود بن عروة كأنه مريم
ًا اللسه يرسسل عسداوة, ثسم اثنين بين ليس سنين قبسل مسن بساردة ريحس

أو خير من ذرة مثقال قلبه في أحد الرض وجه على يبقى الشام, فل
عليسسه لسسدخلته جبسسل كبسسد في دخل أحدكم أن لو قبضته, حتى إلِ إيمان
وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسول من تقبضه» قال: سمعتها حتى

يعرفسسون لِ السسسباع وأحلم الطير خفة في الناس شرار قال: «فيبقى
ًا, ولِ ًا, فيتمثسسل ينكسسرون معروفسس فيقسسول: ألِ الشسسيطان لهسسم منكسسر

في الوثان, وهم بعبادة فيأمرهم ؟ تأمرنا فيقولون: فما ؟ تستجيبون
إلِ أحد يسمعه فل الصور في ينفخ عيشهم, ثم حسن رزقهم داّر ذلك

ًا أصغى ًا ورفع ليت إبلسسه, حوض يلوط رجل يسمعه من وأول س قال س ليت
سسس اللسسه ينسسزل قسسال أو سسس اللسسه يرسسسل الناس, ثم ويصعق قال: فيصعق

ًا أجسسساد منسسه الشاك, فتنبت قال: الظل, نعمان أو س الطل كأنه مطر
أيهسسا يقسسال: يسسا ينظسسرون, ثسسم قيام هم فإذا أخرى فيه ينفخ الناس, ثم

يقسسال: أخرجسسوا مسسسؤولون, ثسسم إنهم وقفوهم ربكم إلى هلموا الناس
وتسسسعة تسسسعمائأة ألسسف كسسل فيقسسال: مسسن ؟ النسسار, فيقسسال: كسسم بعسسث

ًا, وذلك الولدان يجعل يوم وتسعين, قال: فذلك عسسن يكشف يوم شيب
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ًا أصغى إلِ أحد يسمعه فل الصور في ينفخ ثم ساق». وقوله ورفع ليت

ًا. الليت السسسماء مسسن ليسسستمعه عنقسسه أمسسال العنسسق, أي صفحة هو ليت
ًا, فهذه المسسوت, ثسسم وهسسو الصسسعق نفخة ذلك بعد الفزع, ثم نفخة جيد

لجميسسع القبسسور مسسن النشسسور وهسسو العالمين لرب القيام نفخة ذلك بعد
وبغيسسره بالمد داخرين} قرىء أتوه تعالى: {وكل قال الخلئأق, ولهذا

لِ مطيعيسسن صسساغرين أي واحسسد, وداخريسسن بمعنسسى الفعل, وكسسل على
فتسسستجيبون يسسدعوكم تعسسالى: {يسسوم قسسال أمره, كمسسا عن أحد يتخلف

أنتسسم إذا الرض مسسن دعسسوة دعسساكم إذا تعسسالى: {ثسسم بحمسسده} وقسسال
الرواح اللسسه يأمر الثالثة النفخة في أنه الصور حديث تخرجون} وفي

تنبست مسا بعسد فيسه إسسرافيل ينفسخ الصسور, ثسم فسي ثقب في فتوضع
الرواح طسسارت الصسسور فسسي نفسسخ وأماكنهسسا, فسسإذا قبورها في الجساد

ًا, وأرواح المؤمنين أرواح تتوهج عسسز اللسسه ظلمة, فيقول الكافرين نور
الرواح جسسسدها. فتجيسسء إلى روح كل لترجعن وجللي وجل: وعزتي

يقومسسون اللسسديغ, ثسسم فسسي السسسم يسسدب كمسسا فيهسسا فتدب أجسادها إلى
مسسن يخرجسسون تعسسالى: {يسسوم قبسسورهم, قسسال مسسن السستراب ينفضسسون

ًا الجسسسسسسداث يوفضسسسسسسون}. نصسسسسسسب إلسسسسسسى كسسسسسسأنهم سسسسسسسراع
السحاب} مر تمر وهي جامدة تحسبها الجبال تعالى: {وترى وقوله  

السسسحاب مسسر تمر عليه, وهي كانت ما على باقية ثابتة كأنها تراها أي
ًا السسسماء تمسسور تعسسالى: {يسسوم قسسال أماكنها, كما عن تزول أي * مسسور

ًا} قسسال الجبسسال وتسسسير فقسسل الجبسسال عسسن تعسسالى: {ويسسسألونك سسسير
ًا ربي ينسفها ًا فيذرها*  نسف ًا قاع ًا فيها ترى لِ صفصف ًا} ولِ عوج أمت

تعسسالى: بارزة} وقوله الرض وترى الجبال نسير تعالى: {ويوم وقال
العظيمسسة بقسسدرته ذلسسك يفعسسل شسسيء} أي كسسل أتقسسن الذي الله {صنع
الحكمسسة من فيه خلق, وأودع ما كل أتقن شيء} أي كل أتقن {الذي

خير من عباده يفعل بما عليم هو يفعلون} أي بما خبير أودع, {إنه ما
الجسسسسسسسسسزاء. أتسسسسسسسسسم عليسسسسسسسسسه وشسسسسسسسسسر, وسسسسسسسسسسيجازيهم

جسساء يومئسسذ, فقسسال: {مسسن والشسسقياء السسسعداء حال تعالى بين ثم  
العابسسدين: زيسسن قتادة: بالخلص, وقسسال منها} قال خير فله بالحسنة

عشسسر لسسه أن الَِخسسر الموضسسع فسسي تعسسالى بيسسن الله, وقسسد إلِ إله لِ هي
الخسسرى: {لِ الَِيسسة في قال آمنون} كما يومئذ فزع من {وهم أمثالها

من أم خير النار في يلقى تعالى: {أفمن الكبر} وقال الفزع يحزنهم
ًا يأتي آمنسسون} الغرفسسات فسسي تعسسالى: {وهسسم القيامة} وقسسال يوم آمن

مسسن النسسار} أي فسسي وجوههم فكبت بالسيئة جاء تعالى: {ومن وقوله
ًا الله لقي كسسل حسسسناته علسسى سيئاته رجحت قد له, أو حسنة لِ مسيئ
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تعملسسون}. وقسسال كنتسسم ما إلِ تجزون تعالى: {هل قال بحسبه, ولهذا

مالك بن عنهم, وأنس الله رضي هريرة وأبو عباس وابن مسعود ابن
وائأل النخعي, وأبو وإبراهيم ومجاهد وعكرمة جبير بن وسعيد وعطاء

والسسسدي أسسسلم, والزهسسري بسسن وزيسسد كعسسب بسسن ومحمسسد صسسالح وأبسسو
بالسسسيئة} جسساء قوله: {ومسسن في زيد وابن وقتادة والحسن والضحاك

بالشسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسرك. يعنسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسي

ّنَمآَ ِإ ُقْت **  َد َأْن ُقْأِمْر ُقْب ْع ِه َرّب َأ ِذ ِة َه َد ْلسس َب ْل ِذي ا ّلسس َهسسا ا ُقْه َحّرَم َلسس َشسسيٍء ُقْكسسّل َو
ُقْت ُقْأِمْر ُقْكوَن َأْن َو ِلِميَن ِمَن َأ ُقْمْس ْل َأْن ا َو َو *   ُقْل ْت ُقْقْرآَن َأ ْل َى َفَمِن ا َد َت ْه ّنَما ا ِإ َف
ِدي َت ْه ِه َي ْفِس َن ُقْقْل َضّل َوَمن ِل ّنَمآَ َف ْا ِإ َن ِريَن ِمَن َأ ِذ ُقْمن ْل ُقْقِل ا َو ُقْد *   ْلَحْم ِه ا ّلسس ل

ُقْكْم ِري ُقْي ِه َسسسس ِت َيسسسا َهسسسا آ َن ُقْفو ِر ْع َت ّبسسسَك َوَمسسسا َف ِفسسسٍل َر َغا ُقْلسسسوَن َعّمسسسا ِب ْعَم  َت
ًا تعالى يقول   ًا رسوله مخبر أعبد أن أمرت يقول: {إنما أن له وآمر

يسسا تعالى: {قسسل قال شيء} كما كل وله حرمها الذي البلدة هذه رب
دون من تعبدون الذين أعبد فل ديني من شك في كنتم إن الناس أيها
علسسى البلدة إلى الربوبية يتوفاكم} وإضافة الذي الله أعبد ولكن الله

هسسذا رب تعالى: {فليعبدوا قال بها, كما والِعتناء لها التشريف سبيل
تعسالى: خسوف}, وقسسوله مسن وآمنهسم جسوع مسن أطعمهم الذي البيت

ًا صسسارت إنما الذي حرمها} أي {الذي ًا حرامسس ًا شسسرع بتحريمسسه وقسسدر
اللسسه رسسسول قسسال: قسسال عبسساس ابن عن الصحيحين في ثبت لها, كما

يسسوم اللسسه حرمسسه البلسسد هسسذا مكة: «إن فتح يوم وسلم عليه الله صلى
القيامسسة, لِ يسسوم إلسسى اللسسه بحرمة حرام والرض, فهو السموات خلق

يختلى ولِ عرفها من إلِ لقطته يلتقط ولِ صيده ينفر شوكه, ولِ يعضد
والمسسسانيد والحسسسان الصسسحاح في ثبت بتمامه. وقد خلها» الحديث

كتسساب مسسن موضسسعه فسسي مسسبين هو القطع, كما تفيد جماعة طرق من
والمنسسسسسسسسسسسسسسة. الحمسسسسسسسسسسسسسسد الحكسسسسسسسسسسسسسسام, وللسسسسسسسسسسسسسسه

الخاص, على العام عطف باب شيء} من كل تعالى: {وله وقوله  
{وأمسسرت هسسو إلِ إلسسه لِ ومليكه شيء كل ورب البلدة هذه رب هو أي
لمسسره المنقسسادين المخلصين الموحدين المسلمين} أي من أكون أن

إيسساه أبلغهم الناس على القرآن} أي أتلو له. وقوله: {وأن المطيعين
الحكيسسم} وكقسسوله والذكر الَِيات من عليك نتلوه تعالى: {ذلك كقوله

مبلغ أنا بالحق} الَِية, أي وفرعون موسى نبأ من عليك تعالى: {نتلو
مسسن إنماأنسسا فقسسل ضل ومن لنفسه يهتدي فإنما اهتدى ومنذر, {فمن
بمسسا قسسومهم, وقسساموا أنسسذروا السسذين بالرسل أسوة لي المنذرين} أي
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أممهسسم وحسسساب عهدتهم من إليهم, وخلصوا الرسالة أداء من عليهم
الحسسساب} وعلينسسا البلغ عليك تعالى: {فإنما تعالى, كقوله الله على
للسسه الحمسسد وكيل} {وقسسل شيء كل على والله نذير أنت {إنما وقال

ًا يعسسذب لِ السسذي الحمد لله فتعرفونها} أي آياته سيريكم بعسسد إلِ أحسسد
آيسساته تعسسالى: {سسسيريكم قسسال إليسسه, ولهسسذا عليه, والنذار الحجة قيام

أنفسسسهم وفي الَِفاق في آياتنا تعالى: {سنريهم قال فتعرفونها} كما
الحسسسسسسسسسسسسق}. أنسسسسسسسسسسسسه لهسسسسسسسسسسسسم يتسسسسسسسسسسسسبين حسسسسسسسسسسسستى

على شهيد هو بل تعملون} أي عما بغافل ربك تعالى: {وما وقوله  
بسسن حفسسص الحوضي عمر أبي عن حاتم: ذكر أبي ابن شيء. قال كل

سسسعيد, أبسسي بسسن سسسعيد الثقفسسي, حسسدثنا يعلى بن أمية أبو عمر, حدثنا
وسسسلم: «يسسا عليه الله صلى الله رسول يقول: قال هريرة أبا سمعت

ً كان لو الله بالله, فإن أحدكم يغترن لِ الناس أيها ًا غافل لغفسسل شسسيئ
ًا: حدثنا والذرة» وقال والخردلة البعوضة يحيى, حسسدثنا بن محمد أيض

بسسن عمسسر عسسن مطر عن قيس بن خالد أخبرني أبي قال علي بن نصر
ً الله كان قال: فلو العزيز عبد ًا مغفل مسسن الرياح تعفي ما لغفل شيئ
أنسسه تعسسالى اللسسه رحمسسه أحمسسد المام عن ذكر آدم, وقد ابن قدمي أثر

لغيسسسسسره: وإمسسسسسا لسسسسسه إمسسسسسا البيسسسسستين هسسسسسذين ينشسسسسسد كسسسسسان
ًا السسدهر خلسسوت مسسا إذا  رقيسسب علسسي قسسل ولكسسن تقلخلسسوت فل يومسس
يغيسسسب عليسسسه يخفسسسى مسسسا أن سسسساعةولِ يغفسسسل اللسسسه تحسسسسبن ولِ 

.والمنسسسسة الحمسسسسد وللسسسسه النمسسسسل سسسسسورة تفسسسسسير آخسسسسر  

القصسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسص سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسورة

آدم, حسسدثنا بسسن يحيسسى الله: حدثنا رحمه حنبل بن أحمد المام قال  
اللسسه عبسسد قسسال: أتينسسا يكسسرب معسسد عسسن إسحاق أبي عن أبيه عن وكيع

معسسي, ولكسسن هسسي المسسائأتين, فقسسال: مسسا طسم علينا يقرأ أن فسألناه
بسسن خبسساب وسسسلم عليسسه اللسسه صلى الله رسول من أخذها بمن عليكم

عنسسه. اللسه رضسسي علينسسا فقرأهسسا الرت بسسن خبسساب الرت, قال: فأتينسسا

ِم  ِه ِبْسسسسسسسسسسسس ّلسسسسسسسسسسس ـسسسسسسسسسسسِن ال ِم الّرْحم  الّرِحيسسسسسسسسسسس

433



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
ْلَك ** طَسَم ِت ُقْت *   َيا َتاِب آ ِك ْل ِبيِن ا ُقْم ْل ْا ا ُقْلو ْت َن ْيسسَك *   َل ِإ ِمسسن َع َبسس ُقْموَسسسَى ّن
ْوَن َع ِفْر ّق َو ْلَح ٍم ِبا ْو َق ُقْنسسوَن ِل ْؤِم ِإّن ُقْي ْوَن *   َعسس َ ِفْر َعسسَل الْرِض ِفسسي َعل َوَج

َها َل ْه ًا َأ َيع ُقْف ِش ِع َتْض َفًة َيْس ِئأ ُقْهْم َطآَ ْن ُقْح ّم ّب َذ ُقْهْم ُقْي َء َنسسآَ ْب ِيي َأ َتْح َيْسسس ُقْهْم َو َء ِنَسسسا
ُقْه ّن ِديَن ِمَن َكاَن ِإ ْفِس ُقْم ْل ُقْد ا ِري ُقْن َو ُقْمّن َأن *   َلى ّن ِذيَن َع ّلسس ْا ا ُقْفو ِع ُقْتْضسس ِفسسي اْس

ُقْهْم الْرِض َل َع َنْج ِئأّمًة َو ُقْم َأ ُقْهسس َل َع َنْج ِثيَن َو ِر َوا ْلسس ّكسسَن ا ُقْنَم َو ُقْهسسْم *   الْرِض ِفسسي َل
َي ِر ُقْنسسس ْوَن َو َعسسس َهاَمسسساَن ِفْر ُقْهَمسسسا َو َد ُقْنو ُقْج ُقْهسسسْم َو ْن ْا ّمسسسا ِم ُقْنو َذروَن َكسسسا  َيْحسسس

هذه المقطعة, وقوله: {تلك} أي الحروف على الكلم تقدم فقد   
حقسسائأق عسسن الكاشسسف الجلسسي الواضسسح المسسبين} أي الكتسساب {آيسسات

نبسسأ مسسن عليسسك كسسائأن. وقسسوله: {نتلسسو هو وما كان قد ما المور, وعلم
عليسسك نقسسص تعسسالى: {نحسسن قال بالحق} الَِية, كما وفرعون موسى
تشسساهد كأنسسك عليسسه كسسان ما على المر لك نذكر القصص} أي أحسن
تكسسبر الرض} أي فسسي عل فرعون تعالى: {إن قال حاضر, ثم وكأنك
ًا} أي أهلها {وجعل وطغى وتجبر ًا شيع صسسنف كسسل صسسرف قسسد أصناف

دولتسسسسسسسسسسسسه. أمسسسسسسسسسسسسور مسسسسسسسسسسسسن يريسسسسسسسسسسسسد فيمسسسسسسسسسسسسا
إسرائأيل, وكانوا بني منهم} يعني طائأفة تعالى: {يستضعف وقوله  

الملسسك هسسذا عليهسسم سسسلط وقد زمانهم, هذا أهل خيار الوقت ذلك في
ً العمال, ويكسسدهم أخس في يستعملهم العتيد الجبار ًا ليل فسسي ونهسسار

نسسساءهم, ويسسستحيي أبنسساءهم هسسذا مسسع رعيته, ويقتل وأشغال أشغاله
ًا لهم إهانة ًا واحتقار قسسد كسسان السسذي الغلم منهسسم يوجسسد أن مسسن وخوف

هلكسسه سسسبب غلم, يكون منهم يوجد أن منه مملكته وأهل هو تخوف
إسسسرائأيل بني من هذا تلقوا قد القبط يديه. وكانت على دولته وذهاب

ورد السسسلم, حيسسن عليه الخليل إبراهيم قول من يدرسونه كانوا فيما
ليتخذها سارة أخذ حين جرى ما جبارها مع له المصرية, وجرى الديار

إبراهيسسم وسلطانه, فبشسسر بقدرته منها ومنعه منه الله جارية, فصانها
ملسسك هلك يكسسون مسسن وذريتسسه صلبه من سيولد أنه ولده السلم عليه
فرعسسون, فسساحترز عنسسد بهسسذا تحسسدث القبسسط يسسديه, فكسسانت على مصر

مسسن حسسذر ينفسسع ولسسن إسرائأيل بني ذكور بقتل ذلك, وأمر من فرعون
قسسال كتسساب, ولهسسذا أجسسل يسسؤخر, ولكسسل لِ جسساء إذا اللسسه أجل قدر, لن

س قوله إلى س الرض في استضعفوا الذين على نمن أن تعالى: {ونريد
القسسوم تعالى: {وأورثنسسا قال بهم, كما ذلك تعالى فعل يحذرون} وقد

تعالى: {كذلك يعرشون}. وقال س قوله إلى س يستضعفون كانوا الذين
مسسن ينجسسو أن وقسسوته بحسسوله فرعسسون إسسسرائأيل} أراد بنسسي وأورثناهسسا

أمسسره يخسسالف لِ السسذي العظيم الملك قدرة مع ذلك نفعه موسى, فما
يكسسون بسسأن القسسدم فسسي قلمسسه وجرى حكمه نفذ يغلب, بل ولِ القدري
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مسسن احسسترزت السسذي الغلم هسسذا يكسسون يسسديه, بسسل علسسى فرعون هلك

ًا بسببه وقتلت وجوده علسسى ومربساه منشسؤه الولسسدان, إنمسسا مسن ألوف
وتتفسسداه, وتسسدلله تربيه وأنت طعامك من دارك, وغذاؤه وفي فراشك
السسسموات رب أن يسسديه, لتعلسسم علسسى جنسسودك وهلك وهلكك وحتفك

المحسسال, السسذي الشسسديد العزيز القوي العظيم الغالب القاهر هو العل
يكسسسسسسسن. لسسسسسسسم يشسسسسسسسأ لسسسسسسسم ومسسسسسسسا كسسسسسسسان شسسسسسسساء مسسسسسسسا

َنآَ ْي ْوَح َأ َو َلَى **  ِه َأْن ُقْموَسَى ُقْأّم ِإ ِعي َذا َأْرِض ِإ ْفِت َف ِه ِخ ْي َل ِه َع ِقي ْل َأ َيّم ِفي َف ال
َ ِفي َولِ َ َتَخسسا ِنسسَي َولِ ّنسسا َتْحَز ُقْه ِإ ّدو ْيسسِك َرآ َل ُقْه ِإ ُقْلو ِليَن ِمسسَن َوَجسساِع ُقْمْرَسسس ْل * ا

ُقْه َط َق َت ْل ُقْل َفسسا ْوَن آ َعسس ُقْكسسوَن ِفْر َي ُقْهسسْم ِل ًا َل ّو ُقْد ًا َعسس ْوَن ِإّن َوَحَزنسس َعسس َهاَمسساَن ِفْر َو
ُقْهَما َد ُقْنو ُقْج ْا َو ُقْنو ِئيَن َكا ِط َلِت َخا َقا َو ُقْة *   َأ ْوَن اْمَر َع ُقْة ِفْر ْيسسٍن ُقْقّر َلسسَك ّلسسي َع َو

َ ُقْه لِ ُقْلسسسو ُقْت ْق َنسسسا َأن َعَسسسسَى َت َع َف ْن ْو َي ُقْه َأ َذ ّتِخسسس ًا َن َلسسسد ُقْهسسسْم َو َ َو ُقْروَن لِ ُقْع  َيْشسسس
إسسسرائأيل, خسسافت بنسسي ذكسور قتسسل من أكثر لما فرعون أن ذكروا   

العمسسال مسسن يلسسونه كانوا ما هم إسرائأيل, فيلون بني يفني أن القبط
يمسسوت أن الحسسال هسسذا استمر إن يوشك لفرعون: إنه الشاقة, فقالوا

بسسه تقسسوم بما تقمن أن يمكن لِ يقتلون. ونساؤهم وغلمانهم شيوخهم
ًا الولسسدان بقتسسل ذلسسك, فسسأمر إلينسسا فيخلص, العمال من رجالهم عامسس
ًا, فولد وتركهم فيهسسا يسستركون التي السنة في السلم عليه هارون عام

الولسسدان, وكسان فيهسا يقتلسون السستي السسنة في موسى الولدان, وولد
ُقْدْرَن بذلك, وقوابل موكلون ناس لفرعون رأينهسسا النساء, فمسسن على َي

نسسساء إلِ لِيقبلهسسا ولِدتهسسا وقسست كسسان اسسسمها, فسسإذا أحصوا حملت قد
ًا ولدت وذهبن, وإن تركنها جارية المرأة ولدت القبط, فإن دخل غلم

اللسسه ومضوا, قبحهم فقتلوه المرهفة الشفار بأيديهم الذباحون أولئك
تعسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسالى.

الحمل مخايل عليها يظهر لم السلم عليه به موسى أم حملت فلما  
ًا وضسسعته لمسسا ولكسسن السسدايات لها تفطن كغيرها, ولم بسسه ضسساقت ذكسسر

ًا, وخافت ًا عليه ذرع ًا, وأحبتسسه خوف ًا شسسديد ًا, وكسسان حبسس موسسسى زائأسسد
ًا أحبسسه مسسن أحبه, فالسسسعيد إلِ أحد يراه لِ السلم عليه ًا, طبعسس وشسسرع
ه ضساقت منسي} فلمسا محبة عليك تعالى: {وألقيت الله قال ًا, ب ذرعس

قسسال روعهسسا, كمسسا فسسي خلسسدها, ونفسسث فسسي سرها, وألقي في ألهمت
فسألقيه عليسه خفست فسإذا أرضسعيه أن موسى أم إلى تعالى: {وأوحينا

مسسن وجسساعلوه إليسسك رادوه إنسسا تحزنسسي ولِ تخسسافي ولِ اليسسم فسسي
ًا النيسسل, فاتخسسذت حافسسة على دارها كانت أنه المرسلين} وذلك تابوتسس
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ًا, وجعلت فيه ومهدت ممسسن أحسسد عليهسسا دخسسل ولدها, فسسإذا ترضع مهد

وربطتسسه البحسسر فسسي التابوت, وسسسيرته ذلك في فوضعته ذهبت تخافه
تخسسافه, فسسذهبت مسسن عليهسسا دخسسل يسسوم ذات كسسانت عندها, فلما بحبل

تربطسسه, أن عن البحر, وذهلت في وأرسلته التابوت ذلك في فوضعته
فرعسسون, فسسالتقطه دار علسسى بسسه مسسر حسستى واحتملسسه المسساء مع فذهب

فيسسه, مسسا يسسدرين فرعسسون, ولِ امرأة إلى به فذهبن فاحتملنه الجواري
غلم هسسو إذا عنسسه كشف دونها, فلما فتحه في عليها يفتتن أن وخشين

قلبهسسا فسسي محبته الله وأبهاه, فأوقع وأحله وأجمله الخلق أحسن من
وشسسقاوة كرامتهسسا مسسن الله أراد وما لسعادتها إليه, وذلك نظرت حين

ًا لهسسم ليكسسون فرعسسون آل قال: {فسسالتقطه بعلها, ولهذا ًا} عسسدو وحزنسس
لِم العاقبسسة, لِ لِم هنسسا وغيسسره: اللم إسسسحاق بسسن محمسسد الَِيسسة, قسسال

اللفسسظ ظسساهر أن شسسك ذلسسك, ولِ بالتقسساطه يريسسدوا لسسم التعليل, لنهم
اللم تبقسسى السسسياق, فسسإنه معنى إلى نظر إذا قالوه, ولكن ما يقتضي

ًا ليجعله لِلتقاطه قيضهم تعالى الله أن معناه للتعليل, لن لهسسم عسسدو
ًا تعسسالى: {إن قسسال منسسه, ولهسسذا حسسذرهم إبطسال في أبلغ فيكون وحزن

أميسسر عسسن روي خسساطئين} وقسسد كسسانوا وجنودهمسسا وهامسسان فرعسسون
ًا كتب أنه عنه الله رضي العزيز عبد بن عمر المؤمنين قسسوم إلسسى كتاب

علمسه فسي النافسسذة وبأقسسداره اللسه بكتسساب تكسسذيبهم فسي القدريسسة من
اللسسه وحزن, قال عدو لفرعون السابق الله علم في وموسى السابق

يحسسذرون} كسسانوا مسسا منهسسم وجنودهما وهامان فرعون تعالى: {ونري
ًا لموسسسى يكسسون أن فرعسسون شسساء لسسو أنتم وقلتم ًا, واللسسه وليسس وناصسسر

ًا لهسسسسسم يقسسسسسول: {ليكسسسسسون تعسسسسسالى ًا} الَِيسسسسسة. عسسسسسدو وحزنسسسسس
ولسسك} الَِيسسة, لسسي عيسسن قسسرة فرعون امرأة تعالى: {وقالت وقوله  

ًا بقتلسسه هسسم رآه لمسسا فرعسسون أن يعنسسي بنسسي مسسن يكسسون أن مسسن خوفسس
دونسسه وتذب عنه تخاصم مزاحم بنت آسية امرأته إسرائأيل, فشرعت

فرعون: أمسسا ولك} فقال لي عين فرعون, فقالت: {قرة إلى وتحببه
اللسه وأهلكسه بسسسببه اللسه كذلك, وهداها فل, فكان لي فنعم, وأما لك

القصسسة هسسذه طسسه سسسورة في الفتون حديث في تقدم يديه, وقد على
ًا عباس ابن رواية من بطولها وغيسسره. وقسسوله: النسسسائأي عنسسد مرفوعسس
الجنة وأسكنها به الله ذلك, وهداها لها حصل ينفعنا} وقد أن {عسى

ًا} أي نتخسسذه بسببه. وقوله: {أو ًا تتخسسذه أن أرادت ولسسد وتتبنسساه, ولسسد
لِ يشعرون} أي لِ تعالى: {وهم منه. وقوله ولد لها يكن لم أنه وذلك

البالغسسة العظيمسسة الحكمسسة مسسن إياه بالتقاطهم منه الله أراد ما يدرون
القاطعسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة. والحجسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة
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َبَح َأْص َو ُقْد **  َؤا ًا ُقْموَسَى ُقْأّم ُقْف ِرغ َدْت ِإن َفا ِدي َكسسا ْبسس ُقْت ِه َل ْول ِبسس َنسسا َأن َلسس ْط َب ّر
َلَى َها َع ِب ْل ُقْكوَن َق َت ِنيَن ِمَن ِل ْؤِم ُقْم ْل َلْت ا َقا َو ِه *   ِت ُقْْخ ِه لِ ُقْصَرْت ُقْقّصي َب ِه َف َعن ِب
ُقْنٍب ُقْهْم ُقْج َ َو ُقْروَن لِ ُقْع َنا َيْش َوَحّرْم ِه *   ْي َل َع َع ْلَمَراِض ُقْل ِمن ا ْب َلْت َق َهسسْل َفَقسسا

ُقْكْم ّل ُقْد َلَى َأ ْهِل َع ْيٍت َأ ُقْه َب َن ُقْلو ُقْف ْك ُقْكْم َي ُقْهْم َل ُقْه َو ُقْحوَن َل ُقْه َناِصسس َنسسا ْد َد َفَر َلسسَى *   ِإ
ِه َقّر َكْي ُقْأّم َها َت ُقْن ْي َ َع َلَم َتْحَزَن َولِ ْع َت ِل َد َأّن َو ْع ِه َو ّل ّق ال ِكّن َح َلـ ُقْهْم َو َثَر ْك َ َأ لِ

ُقْمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسوَن َل ْع  َي
ًا تعالى يقول   البحسسر في ولدها ذهب حين موسى أم فؤاد عن مخبر
ًا, أي أصبح أنه موسى, قاله من إلِ الدنيا أمور من شيء كل من فارغ
عبيسسدة, والضسسحاك وأبو جبير بن وسعيد ومجاهد, وعكرمة عباس ابن

كادت إن به} أي لتبدي كادت وغيرهم. {إن وقتادة البصري والحسن
بحالها ولد, وتخبر لها ذهب أنه لتظهر وأسفها وحزنها وجدها شدة من
قلبهسسا على ربطنا أن تعالى: {لولِ الله وصبرها, قال ثبتها الله أن لولِ

وكسسانت ابنتهسسا أمسسرت قصيه} أي لخته * وقالت المؤمنين من لتكون
أثسسره, وخسسذي اتبعسسي لها: {قصيه} أي لها, فقالت يقال ما تعي كبيرة

بسسه {فبصسسرت لسسذلك البلد, فخرجسست نواحي من شأنه خبره, وتطلبي
عسسن بسسه مجاهد: بصرت جانب. وقال عباس: عن ابن جنب} قال عن

بعسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسد. عسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسن جنسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسب
اسسستقر لما أنه تريده, وذلك لِ وكأنها إليه تنظر قتادة: جعلت وقال  

واسسستطلقته الملسسك امسسرأة وأحبتسسه فرعسسون بدار السلم عليه موسى
ًا, وأبسسى منها يقبل فلم دارهم في التي المراضع عليه منه, عرضوا ثدي

ًا يقبل أن امسسرأة يجسسدون لعلهم السوق إلى به ذلك, فخرجوا من شيئ
يشعروا ولم ذلك تظهر ولم عرفته بأيديهم رأته لرضاعته, فلما تصلح

ًا قبسسل} أي مسسن المراضسسع عليه تعالى: {وحرمنا الله بها. قال تحريمسس
ًا, وذلك أمسسه, ثسسدي غيسسر يرتضسسع أن لسه وصيانته الله عند لكرامته قدري

ًا ذلسسك جعسسل وتعسسالى سسسبحانه اللسسه ولن أمسسه إلسسى رجسسوعه إلسسى سسسبب
فيمسسن حسسائأرين رأتهسم خائأفسسة, فلمسا كسانت ما بعد آمنة لترضعه, وهي

لسسه وهسسم لكسسم يكفلسسونه بيسست أهسسل علسسى أدلكسسم هسسل {قسسالت يرضسسعه
فسي وشسسكوا ذلسك, أخسسذوها قسالت عبساس: فلمسسا ابسسن ناصحون} قال
فقسسالت ؟ عليسسه وشسسفقتهم لسسه بنصحهم يدريك لها: وما أمرها, وقالوا
ورجسساء الملسسك سسسرور فسسي رغبتهسسم عليسسه وشسسفقتهم له لهم: نصحهم

أذاهسسم, ذهبسسوا مسسن وخلصسست ذلك لهم قالت منفعته, فأرسلوها, فلما
فالتقمه, ففرحسسوا ثديها فأعطته أمه على به فدخلوا منزلهم إلى معها
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ًا بذلك ًا, وذهب فرح أم الملسسك, فاسسستدعت امسسرأة إلسسى البشير شديد

أمسسه أنهسسا تعسسرف لِ جزيلً, وهي عطاء وأعطتها إليها وأحسنت موسى
عندها تقيم أن آسية سألتها ثديها, ثم وافق لكونه الحقيقة, ولكن في

ً لسسي وقسسالت: إن عليهسسا فترضسسعه, فسسأبت ًا, ولِ بعل علسسى أقسسدر وأولِد
فعلسست, فأجابتهسسا بيسستي في أرضعه أن أحببت إن عندك, ولكن المقام
والكسساوى والصسسلت النفقسة عليهسسا ذلك, وأجسرت إلى فرعون امرأة

قسسد مرضسسية راضسسية بولسسدها موسسسى أم الجزيسسل, فرجعسست والحسان
ًا, في خوفها بعد الله أبدلها فسسي جسساء داّر. ولهسسذا ورزق وجسساه عسسز أمن

أم الخيسسر, كمثسسل صسسنعته فسسي ويحتسسسب يعمسسل السسذي «مثسسل الحديث
إلِ والفسرج الشسسدة بيسن يكسن أجرها» ولسسم وتأخذ ولدها ترضع موسى
المسسر, مسسا بيسسده مسسن أعلم, فسبحان نحوه, والله أو وليلة يوم القليل

هسسم كسسل بعسسد اتقسساه لمسسن يجعسسل يكن, الذي لم يشأ لم كان, وما شاء
ًا ًا, ولهذا ضيق كل وبعد فرج كي أمه إلى تعالى: {فرددناه قال مخرج
حسسق} اللسسه وعسسد أن {ولتعلم عليه تحزن} أي {ولِ به عينها} أي تقر
تحققسست المرسسسلين, فحينئسسذ من وجعله إليها رده من وعدها فيما أي

مسسا تربيتسسه في المرسلين, فعاملته من رسول منه كائأن أنه إليها برده
ًا له ينبغي ًا. وقوله طبع يعلمسسون} أي لِ أكثرهم تعالى: {ولكن وشرع
فسي عليهسا المحمود هو التي المحمودة وعواقبها أفعاله في الله حكم
ًا المر يقع والَِخرة, فربما الدنيا محمسسودة وعسساقبته النفوس إلى كريه

ًا تكرهوا أن تعالى: {وعسى قال المر, كما نفس في خيسسر وهسسو شيئ
ًا تحبوا أن وعسى لكم أن تعسسالى: {فعسسسى لكم} وقال شر وهو شيئ

ًا تكرهسسسسسسوا ًا فيسسسسسسه اللسسسسسسه ويجعسسسسسسل شسسسسسسيئ ًا}. خيسسسسسسر كسسسسسسثير

َلّمسسا َو َغ **  َلسس ُقْه َب ّد ُقْشسس َى َأ َو َت ُقْه َواْسسس َنسسا ْي َت ًا آ ْكمسس ًا ُقْح ْلمسس ِلَك َوِع َذ َكسس ِزي َو َنْجسس
ِنيَن ُقْمْحِس ْل َدَخَل ا َو َنَة *   ِدي ْلَم َلَى ا ٍة ِحيسسِن َع َلسس ْف َهسسا ّمسسْن َغ ِل ْه َد َأ َوَجسس َهسسا َف ِفي

ْيِن َل ُقْج ِتلَِن َر َت ْق َذا َي ِه ِمن َهـ ِت َع َذا ِشي َهـ ِه ِمْن َو ّو ُقْد ُقْه َعسس َث َغا َت ِذي َفاْسسس ّلسس ِمسسن ا
ِه ِت َع َلى ِشي ِذي َع ّل ِه ِمْن ا ّو ُقْد ُقْه َع َكَز َو َقَضَى ُقْموَسَى َف ِه َف ْي َل َذا َقاَل َع ِمْن َهـ
َطاِن َعَمِل ْي ُقْه الّش ّن ّو ِإ ُقْد ِبيٌن ّمِضّل َع َقسساَل ّم ّنسسي َرّب *   ُقْت ِإ َلْمسس ْفِسسسي َظ َن

ِفْر ْغ َفَر ِلي َفا َغ ُقْه َف ُقْه َل ّن َو ِإ ُقْر ُقْه ُقْفو َغ ْل ُقْم ا َقاَل الّرِحي َعْمَت ِبَمآَ َرّب *   ْن َلسسّي َأ َع
َلسسسسسسسسسسسسسسْن ُقْكسسسسسسسسسسسسسسوَن َف ًا َأ ِرِميسسسسسسسسسسسسسسَن َظِهيسسسسسسسسسسسسسسر ُقْمْج ْل  ّل

أشده بلغ لما أنه السلم, ذكر عليه موسى أمر مبدأ تعالى ذكر لما  
ًا الله واستوى, آتاه ًا. قال حكم {وكسسذلك النبسسوة مجاهسسد: يعنسسي وعلم

تعسسالى كسسان مسسا إلسسى وصسسوله سسسبب تعالى ذكر المحسنين} ثم نجزي
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كسسان السسذي القبطسسي ذلسسك قتله قضية في والتكليم النبوة من له قدره

تعسسالى: مسسدين, فقسسال بلد إلسسى المصسسرية السسديار مسسن خروجسسه سسسبب
عطسساء عن جريج ابن أهلها} قال من غفلة حين على المدينة {ودخل

ابسسن والعشسساء. وقسسال المغسسرب بين عباس: وذلك ابن عن الخراساني
النهسسار, نصسسف ذلسسك عباس: كسسان ابن عن يسار بن عطاء عن المنكدر

رجلين فيها {فوجد وقتادة والسدي وعكرمة جبير بن سعيد قال وكذا
إسسرائأيلي شسيعته} أي مسن {هسذا ويتنازعسان يتضساربان يقتتلن} أي

والسسسدي وقتسسادة عبسساس ابسسن قبطسسي, قسساله عسسدوه} أي مسسن {وهسسذا
السسسلم, عليسسه بموسسسى السسسرائأيلي إسسسحاق, فاسسستغاث بسسن ومحمد
{فسسوكزه القبطسسي إلسسى الناس, فعمد غفلة وهي فرصة موسى فوجد

كفه. وقال بجمع طعنه أي مجاهد: فوكزه عليه} قال فقضَى موسى
فمسسات حتفه فيها كان عليه, أي معه, فقضي كانت بعصا قتادة: وكزه

* قسسال مسسبين مضل عدو إنه الشيطان عمل من {هذا {قال} موسى
ه فغفر لي فاغفر نفسي ظلمت إني رب * الرحيسم الغفسور هسو إنسه ل
والنعمسسة والعز الجاه من لي جعلت بما علي} أي أنعمت بما رب قال

ًا} أي أكسسون {فلسسن ًا ظهيسسر بسسك, الكسسافرين {للمجرميسسن} أي معينسس
لمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسرك. المخسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسالفين

َبَح َأْص َف ِة ِفي **  َن ِدي ْلَم ًا ا ِئأفسس ُقْب َخآَ ّقسس َتَر َذا َي ِإ ِذي َفسس ّلسس ُقْه ا ْنَصسسَر َت ِبسسالْمِس اْس
ُقْه ُقْخ ِر َتْص ُقْه َقاَل َيْس ّنَك ُقْموَسَى َل ّي ِإ ِو َغ ِبيٌن َل َلّمآَ ّم َف َد َأْن *   ِطسسَش َأن َأَرا ْب َي

ِذي ّل َو ِبا ّو ُقْه ُقْد ُقْهَما َع ُقْموَسسسَى َقاَل ّل ُقْد َي ِريسس ُقْت ِنسسي َأن َأ َل ُقْت ْق ْلسسَت َكَمسسا َت َت ًا َق َنْفسسس
ُقْد ِإن ِبالْمِس ِري ّ ُقْت ُقْكوَن َأن ِإلِ ًا َت ّبار ُقْد َوَما الْرِض ِفي َج ِري ُقْكوَن َأن ُقْت ِمسسَن َت

ِلِحيَن ُقْمْصسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس ْل  ا
ًا تعالى يقول   القبطسسي ذلسسك قتل لما السلم عليه موسى عن مخبر
ًا} أي المدينة {في أصبح أنه {يسسترقب} أي فعسسل مسسا معسسرة من خائأف

ذلك الطرق, فإذا بعض في فمر المر هذا من يكون ما ويتوقع يتلفت
عليسسه مسسر آخر, فلما يقاتل القبطي ذلك على بالمس استنصره الذي

مبين} أي لغوي {إنك موسى له الَِخر, فقال على استصرخه موسى
بسسذلك البطسسش علسسى موسسسى عسسزم الشسسر, ثسسم كسسثير الغوايسسة ظسساهر

إنمسا موسسى أن وذلتسسه وضسعفه لخسوره السسرائأيلي القبطي, فاعتقد
موسسسى {يسسا نفسسسه عن يدفع ذلك, فقال يقول سمعه لما قصده يريد
ًا قتلت كما تقتلني أن أتريد إلِ بسسه يعلم لم لنه ؟} وذلك بالمس نفس

فمسه, مسن لقفهسسا القبطي ذلك سمعها السلم, فلما عليه وموسى هو
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بسذلك, فرعسون عنسده, فعلسم وألقاهسا فرعسون بساب إلسى بها ذهب ثم

وراءه فبعثسسوا موسسسى, فطلبسسوه قتسسل علسسى حنقسسه, وعسسزم فاشسستد
لسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسذلك. ليحضسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسروه

َء َوَجسسآَ ُقْجسسٌل **  ْقَصسسى ّمسسْن َر ِة َأ َنسس ِدي ْلَم َعَى ا ُقْموَسسسَى َقسساَل َيْسسس ْلَمل ِإّن َي ا
ُقْروَن َتِم ْأ ُقْلسسسسوَك ِبسسسسَك َيسسسس ُقْت ْق َي ُقْرْج ِل ّنسسسسي َفسسسساْخ ّناِصسسسسِحيَن ِمسسسسَن َلسسسسَك ِإ  ال

الطريسسق, خسسالف بالرجولية, لنسسه رجل} وصفه تعالى: {وجاء قال  
ًا فسسسلك إلسسى وراءه, فسسسبق بعثسسوا السسذين طريسسق مسسن أقسسرب طريقسس

يتشسساورون بسسك} أي يسسأتمرون المل {إن موسى له: يا موسى, فقال
}.الناصسسحين مسسن لسسك {إنسسي البلسسد مسسن فسساخرج} أي {ليقتلسسوك فيك

َفَخَرَج َها **  ْن ًا ِم ِئأف ُقْب َخآَ ّق َتَر ِنسسي َرّب َقسساَل َي ِم ِمسسَن َنّج ْو َقسس ْل ِلِميَن ا ّظسسا * ال
َلّما َوّجَه َو َء َت َقآَ ْل َيَن ِت ْد ّبسسَي َعَسسسَى َقسساَل َم ِني َأن َر َي ِد ْهسس َء َي َوآ ِبيِل َسسس * الّسسس
َلّما َد َو َء َوَر َيَن َمآَ ْد َد َم ِه َوَجسس ْيسس َل ّنسساِس ّمسسَن ُقْأّمسسًة َع ُقْقوَن ال َد َيْسسس َوَجسس ِمسسن َو

ُقْم ِه ِن َتيِن ُقْدو َأ َداِن اْمَر ُقْذو ُقْكَمسسا َمسسا َقاَل َت ُقْب ْط َتسسا َخ َل َ َقا ّتسسَى َنْسسسِقي لِ ِدَر َح ُقْيْصسس
ُقْء َعآَ َنا الّر ُقْبو َأ ْيٌخ َو ِبيٌر َش َقَى َك َفَس ُقْهَما *   ّلَى ُقْثّم َل َو َلى َت ّظّل ِإ َرّب َفَقسساَل ال

ّنسسسسسسسي ْلسسسسسسسَت ِلَمسسسسسسسآَ ِإ َلسسسسسسسّي َأنَز ٍر ِمسسسسسسسْن ِإ ْيسسسسسسس  َفِقيسسسسسسسٌر َخ
أمره, خرج في ودولته فرعون عليه تمال بما الرجل ذلك أخبره لما  

ونعمسسة رفاهيسسة فسسي كسسان بسسل قبلسسه ذلسسك يسسألف وحده, ولسسم مصر من
ًا منها {فخرج ورياسة مسسن نجنسسي رب {قسسال يتلفت يترقب} أي خائأف

سسسبحانه اللسسه أن وملئسسه, فسسذكروا فرعسسون مسسن الظالمين} أي القوم
ًا إليه بعث وتعالى أعلسسم الطريق, فالله إلى فرس, فأرشده على ملك
ًا أخسذ مدين} أي تلقاء توجه {ولما ًا طريقس الك ًا, فسرح س بسذلك مهيعس
القسسوم, الطريسسق السسسبيل} أي سسسواء يهسسديني أن ربسسي عسسسى {قال
والَِخسسرة, السسدنيا في المستقيم الصراط إلى وهداه ذلك به الله ففعل
ًا فجعله ًا هادي مسسدين إلسسى وصسسل لمسسا مسسدين} أي ماء ورد {ولما مهدي
الناس من أمة عليه {وجد الشاء رعاء يرده بئر لها ماءها, وكان وورد

تذودان} أي امرأتين دونهم من يسقون, {ووجد جماعة يسقون} أي
رآهمسسا يؤذيسسا, فلمسسا لئل الرعاء أولئك غنم مع ترد أن غنمهما تكفكفان

مسسا ؟} أي خطبكمسسا مسسا {قال ورحمهما لهما رق السلم عليه موسى
الرعسساء} أي يصسسدر حتى نسقي لِ {قالتا ؟ هؤلِء مع تردان لِ خبركما

فهسسذا كسسبير} أي شسسيخ {وأبونسسا هسسؤلِء فراغ بعد إلِ سقي لنا يحصل لِ

440



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
لهما} قسسال تعالى: {فسقى الله ترى, قال ما إلى لنا الملجىء الحال

إسسسحاق أبسسي عن إسرائأيل الله, أنبأنا عبد شيبة. حدثنا أبي بن بكر أبو
أن عنسسه الله رضي الخطاب بن عمر عن الودي ميمون بن عمرو عن

النسساس مسسن أمسسة عليسسه مسسدين, وجسسد ماء ورد لما السلم عليه موسى
رفعهسسا يطيق البئر, ولِ على الصخرة أعادوا فرغوا قال: فلما يسقون

؟ خطبكمسسا قسسال: مسسا تسسذودان بسسامرأتين هسسو رجسسال, فسسإذا عشسسرة إلِ
ًا إلِ يستق لم فرفعه, ثم الحجر فحدثتاه, فأتى ًا ذنوب رويت حتى واحد

صسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسحيح. الغنسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم, إسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسناد
من إلي أنزلت لما إني رب فقال الظل إلى تولى تعالى: {ثم وقوله  

له ليس مدين إلى مصر من موسى عباس: سار ابن فقير} قال خير
ًا, فما الشجر, وكان وورق البقل إلِ طعام حسستى مدين إلى وصل حافي

خلقسسه, مسسن اللسسه صسسفوة وهسسو الظل في قدميه, وجلس نعل سقطت
مسسن لسسترى البقسسل خضسسرة الجسسوع, وإن مسسن بظهسسره للصق بطنه وإن

الظسسل} قسسال {إلسسى تمرة, وقوله شق إلى لمحتاج جوفه, وإنه داخل
ابسسن شسسجرة. وقسسال تحسست والسسسدي: جلسسس مسعود وابن عباس ابن

إسسسرائأيل أبي, حدثنا العنقزي, حدثنا عمرو بن الحسين جرير: حدثني
سسس مسعود ابن هو س الله عبد عن ميمون بن عمرو عن إسحاق أبي عن

عسسن مسسدين, فسسسألت صسسبحت حسستى ليلسستين جمسسل علسسى قسسال: حثثسست
تسسرف, خضسسراء شسسجرة هسسي موسسسى, فسسإذا إليهسسا أوى السستي الشسسجرة

ًا وكسسان جملسسي إليها فأهوى ثسسم سسساعة فعالجهسسا جملسسي فأخسسذها جائأعسس
روايسسة انصسسرفت. وفسسي ثم السلم عليه لموسى الله لفظها, فدعوت

موسسسى, منهسسا اللسسه كلسسم السستي الشجرة إلى ذهب أنه مسعود ابن عن
الشسسجرة السسسدي, كسسانت أعلم. وقسسال الله, فالله شاء إن سيأتي كما
إنسسي {رب موسى قال لما السائأب بن عطاء السمر. وقال شجر من

المسسسسسرأة. فقيسسسسسر} أسسسسسسمع خيسسسسسر مسسسسسن إلسسسسسي أنزلسسسسست لمسسسسسا

ُقْه ْت َء َفَجسسآَ ُقْهَما **  َدا َلسسى َتْمِشسسي ِإْحسس ٍء َع َيآَ ِتْح َلْت اْسسس ِبسسي ِإّن َقسسا أ
ُقْعوَك َ ْد َيسس

َيَك ِز َيْج ْيَت َما َأْجَر ِل َق َنا َس َلّما َل ُقْه َف َء َقّص َجآَ ِه َو ْي َل َقَصَص َع ْل َ َقاَل ا َتَخْف لِ
ْوَت ِم ِمَن َنَج ْو َق ْل ِلِميَن ا ّظا َلْت ال َقا ُقْهَما *   َدا َبِت ِإْح أ

َ ُقْه َي ْأِجْر َت ْيسسَر ِإّن اْسسس َخ
ْأَجْرَت َمِن َت ّي اْس ِو َق ْل ُقْن ا َقاَل الِمي ّنَي *   ُقْد ِإ ِري ِكَحَك َأْن ُقْأ َدى ُقْأن َتسسّي ِإْحسس َن ْب ا

ْيِن َت َلَى َها ِني َأن َع ُقْجَر ْأ ِنَي َت ِإْن ِحَجٍج َثَما ْتَمْمَت َف ًا َأ ِدَك َفِمْن َعْشر َوَمآَ ِعن
ُقْد ِري ّق َأْن ُقْأ ُقْش ْيَك َأ َل ِني َع ُقْد َتِج َء ِإن َس ُقْه َشا ّل ِلِحيَن ِمَن ال َقاَل الّصا ِلسسَك *   َذ
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ِني ْي َنَك َب ْي َب ّيَما َو ْيِن َأ َل ُقْت الَج ْي َ َقَض َواَن َفل ْد َلّي ُقْع ُقْه َع ّل َلسسَى َوال ُقْل َمسسا َع ُقْقسسو َن

ِكيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسٌل  َو
ًا المرأتان رجعت لما   بسسسبب حالهمسسا أبيهما, أنكر إلى بالغنم سريع

ًا, فسألهما مجيئهما موسسسى فعسسل مسسا عليه خبرهما, فقصتا عن سريع
تعسسالى: اللسسه أبيها, قسسال إلى لتدعوه إليه إحداهما السلم, فبعث عليه

روي الحرائأر, كما مشي استحياء} أي على تمشي إحداهما {فجاءته
بكسسم مسسستترة قال: كسسانت أنه عنه الله رضي عمر المؤمنين أمير عن

إسسسرائأيل نعيم, حدثنا أبو حدثنا أبي حاتم: حدثنا أبي ابن درعها. وقال
عنسسه: الله رضي عمر قال: قال ميمون بن عمرو عن إسحاق أبي عن

بسسسلفع وجههسسا, ليسسست على بثوبها قائألة استحياء على تمشي جاءت
الجسسوهري: صسسحيح. قسسال إسسسناد خراجة. هسسذا ولِجة دلِجة النساء من

السسسليطة, ومسسن الجاريسسة النسسساء الجسور, ومسسن الرجال من السلفع
لنسسا} سسسقيت مسسا أجر ليجزيك يدعوك أبي إن الشديدة. {قالت النوق
ًا تطلبسسه لسسم العبارة في تأدب وهذا ًا طلبسس ريبسسة, بسسل يسسوهم لئل مطلقسس

ليثيبسسك لنسسا, يعنسسي سسسقيت مسسا أجسسر ليجزيسسك يسسدعوك أبسسي قسسالت: إن
القصسسص} أي عليسسه وقسسص جسساءه {فلمسسا لغنمنا سقيك على ويكافئك

أجلسسه من خرج الذي السبب من له جرى وما أمره من كان ما له ذكر
الظسسالمين} يقسسول: طسسب القسسوم مسسن نجسسوت تخسسف لِ {قال بلده من

ًا ًا, فقد وقر نفس بلدنسسا, فسسي لهسسم حكسسم مملكتهم, فل من خرجت عين
الظسسسسسسالمين}. القسسسسسسوم مسسسسسسن قسسسسسسال: {نجسسسسسسوت ولهسسسسسسذا

أحدها أقوال على ؟ هو من الرجل هذا في المفسرون اختلف وقد  
هسسو مسسدين, وهسسذا أهسسل إلى أرسل الذي السلم عليه النبي شعيب أنه

واحد, وغير البصري الحسن قاله العلماء, وقد من كثير عند المشهور
الوسسسي, حسسدثنا العزيسسز عبسسد أبسسي, حسسدثنا حاتم: حدثنا أبي ابن ورواه
ًا أن بلغه أنه أنس بن مالك القصص, موسى عليه قص الذي هو شعيب
عسسن الطسسبراني روى الظالمين}. وقد القوم من نجوت تخف {لِ قال

وسسسلم عليه الله صلى الله رسول على وفد أنه الغزي سعد بن سلمة
ًا له فقال آخسسرون: هديت» وقسسال موسى وأختان شعيب بقوم «مرحب

شسسعيب. وقسسال قسسوم مسسن مؤمن رجل شعيب. وقيل أخي ابن كان بل
لنسسه طويلة بمدة السلم عليه موسى زمان قبل شعيب آخرون. كان

في لوط قوم هلك كان ببعيد} وقد منكم لوط قوم {وما لقومه قال
الخليسسل بيسسن كان أنه علم القرآن, وقد بنص السلم عليه الخليل زمن

سسسنة, كمسسا أربعمائأسسة علسسى تزيسسد طويلسسة مدة السلم عليهما وموسى
ًا إن قيل واحد. وما غير ذكره واللسسه س هو طويلة, إنما مدة عاش شعيب
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بشسسعيب ليسسس لكونه المقوي من الشكال, ثم هذا من احتراز س أعلم

جسساء ههنا, وما القرآن في اسمه على ينص أن لوشك إياه كان لو أنه
يصسسح لسسم موسسسى قصسسة فسسي بسسذكره التصريح من الحاديث بعض في

ًا سنذكره إسناده, كما كتسسب فسسي الموجسسود مسسن الله, ثم شاء إن قريب
عبيسسدة أبو أعلم. قال ثيرون, والله اسمه الرجل هذا أن إسرائأيل بني
السسسلم, عليسسه شسسعيب أخسسي ابسسن هسسو مسعود: ثيرون بن الله عبد بن

يسسثرى موسسسى اسسستأجر قسسال: السسذي عبسساس ابسسن عن حمزة أبي وعن
إلِ يدرك لِ هذا أن قال: الصواب به, ثم جرير ابن مدين, رواه صاحب

ذلسسسسسسك. فسسسسسسي الحجسسسسسسة بسسسسسسه تجسسسسسسب خسسسسسسبر بخسسسسسسبر, ولِ
مسسن خيسسر إن اسسستأجره أبسست يسسا إحسسداهما تعسسالى: {قسسالت وقسسوله  

هسسي الرجل, قيل هذا ابنتي إحدى قالت المين} أي القوي استأجرت
استأجره} أبت {يا لبيها السلم, قالت عليه موسى وراء ذهبت التي

وأبسسو القاضسسي وشسسريح عبسساس وابسسن عمسسر الغنم. قال هذه لرعية أي
مسسن خيسسر {إن قسسالت واحد: لما وغير إسحاق بن ومحمد وقتادة مالك

لسسه: قالت ؟ بذلك علمك أبوها: وما لها المين} قال القوي استأجرت
جئسست لما رجال, وإني عشرة إلِ حملها يطيق لِ التي الصخرة رفع إنه

علسسي اختلفسست ورائأسسي, فسسإذا مسسن لي: كوني فقال أمامه تقدمت معه
إليسسه. لهتسسدي الطريسسق كيسسف بهسسا أعلسسم بحصسساة لي فاحذفي الطريق

هسسو الله عبد عن عبيدة أبي عن إسحاق أبي عن الثوري سفيان وقال
عمسسر, فسسي تفرس حين بكر ثلثة: أبو الناس قال: أفرس مسعود ابن

قسسالت حيسسن موسى مثواه, وصاحبة أكرمي قال حين يوسف وصاحب
{إنسسي الميسسن} قسسال القسسوي أستأجرت من خير إن استأجره أبت {يا

الشسسيخ الرجسسل هسسذا إليه طلب هاتين} أي ابنتي إحدى أنكحك أن أريد
شسسعيب هسساتين, قسسال ابنسستيه إحسسدى ويزوجسسه غنمسسه يرعسسى أن الكسسبير

وشرفا, إسحاق: صفوريا بن محمد وليا. وقال صفوريا الجبائأي: وهما
السسبيع صسسحة على الَِية بهذه حنيفة أبي أصحاب استدل ليا, وقد ويقال
بمائأسسة, فقسسال: اشسستريت, أنسسه العبسسدين هسسذين أحسسد بعتك قال إذا فيما

أعلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم. يصسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسح, واللسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه
ًا أتممست فسسإن حجسسج ثمساني تأجرني أن وقوله: {على   فمسسن عشسسر

بزيسسادة تسسبرعت سسسنين, فسسإن ثمسساني غنمي ترعى أن على عندك} أي
عليسسك أشسسق أن أريسسد {ومسسا كفايسسة الثمان ففي إليك, وإلِ فهو سنتين

ولِ أؤذيسسك ولِ أشسساقك لِ الصسسالحين} أي مسسن اللسسه شسساء إن ستجدني
إذا فيمسسا الوزاعسسي لمسسذهب الكريمسسة الَِية بهذه استدلوا أماريك, وقد

ًا بعشسسرة هسسذا قال: بعتك يصسسح, ويختسسار أنسسه نسسسيئة بعشسسرين أو نقسسد
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أبسي سسنن فسي المسروي الحسديث صح, وحمسل أخذه بأيهما المشتري

هسسذا الربسسا» علسسى أو أوكسسسهما فلسسه بيعسسة فسسي بيعسستين بسساع «من داود
المسسذهب هسسذا على الحديث وهذا الَِية بهذه الِستدلِل المذهب, وفي

أعلسسسسم. لطسسسسوله, واللسسسسه بسسسسسطه موضسسسسع هسسسسذا ليسسسسس نظسسسسر
اسسستئجار صسسحة في تبعهم ومن أحمد المام أصحاب استدل قد ثم  

رواه بمسسا ذلسسك فسسي الَِية, واستأنسوا والكسوة, بهذه بالطعمة الجير
قال: بسساب حيث السنن كتابه في ماجه بن يزيد بن محمد الله عبد أبو

الحمصسي, حسدثنا بسسن محمسد بطنه, حسسدثنا طعام على الجير استئجار
عسسن أيسسوب أبسسي بسسن سسسعيد عسسن علسسي بسسن مسلمة عن الوليد بن بقية

المنسسذر بسسن عتبسسة قسسال: سسسمعت ربسساح بسسن علسسي عن يزيد بن الحارث
طسم فقرأ وسلم عليه الله صلى الله رسول عند يقول: كنا السلمي

أو سنين ثماني نفسه آجر موسى قال: «إن موسى قصة بلغ إذا حتى
هسسذا مسسن الحسسديث بطنسسه» وهسسذا وطعام فرجه عفة على سنين عشر
البلطسسي الدمشقي الخشني وهو علي بن مسلمة ضعيف, لن الوجه

نظسسر آخسسر, وفيسسه وجسسه مسسن روي قد الئأمة, ولكن عند الرواية ضعيف
ًا. أيضسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس

الوليسسد, صفوان, حسسدثنا زرعة, حدثنا أبو حاتم: حدثنا أبي ابن وقال  
بسسن علي عن الحضرمي يزيد بن الحارث عن لهيعة بن الله عبد حدثنا
ّدر بن عتبة قال: سمعت اللخمي رباح الله رسول صاحب السلمي الن
وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسول أن يحدث وسلم عليه الله صلى

بطنسسه» وطعمة فرجه بعفة نفسه آجر السلم عليه موسى قال: «إن
ًا تعالى وقوله وبينسسك بينسسي ذلسسك {قال السلم عليه موسى عن إخبار

وكيسل} نقسول مسا علسى واللسه علسّي عسدوان فل قضسيت الجليسن أيما
أنسسك مسسن قلسست مسسا علسسى لصسسهره: المسسر قسسال موسسسى يقسسول: إن
ًا أتممت سنين, فإن ثمان على استأجرتني متى فأنا عندي فمن عشر

قسسال الشسسرط, ولهسسذا مسسن العهدوخرجت من برئأت فقد أقلهما فعلت
أن علسسي, مسسع حسسرج فل علسسي} أي عسسدوان فل قضسسيت الجليسسن {أيما

ًا كان وإن الكامل خسسارج, مسسن بسسدليل أخرى جهة من فاضل لكنه مباح
فل تسسأخر ومسسن عليسسه إثسسم فل يومين في تعجل تعالى: {فمن قال كما
عمسسرو بسسن لحمسسزة وسلم عليه الله صلى الله رسول عليه} وقال إثم

فسسي الصسسوم عسسن الصيام, وسأله كثير عنه, وكان الله رضي السلمي
فعسل أن فسأفطر» مسع شسئت فصسم, وإن شسئت السفر, فقسال: «إن

عليسسه موسى أن على الدليل دل وقد آخر, هذا دليل من راجح الصيام
وأتمهمسسسسسسسا. الجليسسسسسسسن أكمسسسسسسسل فعسسسسسسسل إنمسسسسسسسا السسسسسسسسلم
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بسسن سسسعيد الرحيسسم, حسسدثنا عبسسد بسسن محمسسد البخسساري: حسسدثنا وقال  

بسسن سسسعيد عسسن الفطسسس سالم عن شجاع بن مروان سليمان, حدثنا
؟ موسى قضى الجلين الحيرة: أي أهل من يهودي قال: سألني جبير

ابن على فأسأله, فقدمت العرب حبر على أقدم حتى أدري فقلت: لِ
إن وأطيبهمسسا أكثرهمسسا فسسسألته, فقسسال: قضسسى عنه الله رضي عباس
بسسن حكيسسم رواه وهكسسذا البخسساري رواه فعل, هكذا قال إذا الله رسول

روايسة مسن الفتسون حسديث فسي جبير, ووقع بن سعيد عن وغيره جبير
مسسن رجسسل سسسأله السسذي جسسبير: أن بن سعيد عن أيوب أبي بن القاسم

ابسسن حسسديث مسسن روي أعلسسم, وقسسد أشبه, والله والول النصرانية أهل
ًا, قال عباس الطوسسسي, محمسسد بسسن أحمسسد جريسسر: حسسدثنا ابسسن مرفوع
أبسسي بسسن يحيسسى بسسن إبراهيسسم سسسفيان, حسسدثني الحميدي, حسسدثنا حدثنا

رسسسول أن عبسساس ابسسن عكرمة, عسسن أبان, عن بن الحكم عن يعقوب
قضسسى الجليسسن جبريسسل: أي قال: «سسسألت وسلم عليه الله صلى الله

عسسن أبيسسه عسسن حسساتم أبي ابن وأكملهما» ورواه قال: أتمهما ؟ موسى
أبسسي بن يحيى بن إبراهيم عيينة: حدثني ابن وهو سفيان عن الحميدي

قلسسب, إسسسناده فسسذكره. وفسسي مني أصغر أو أسناني من وكان يعقوب
القرشي أبان بن أحمد عن البزار بمعروف. ورواه ليس هذا وإبراهيم

عسسن أبسسان بسسن الحكسسم عسسن أعين بن إبراهيم عن عيينة بن سفيان عن
ًا نعرفسسه قال: لِ فذكره, ثم النبي عن عباس ابن عكرمة, عن مرفوعس

السسسسسسسسوجه. هسسسسسسسسذا مسسسسسسسسن إلِ عبسسسسسسسساس ابسسسسسسسسن عسسسسسسسسن
ابسسن العلى, أنبأنا عبد بن يونس على حاتم: قرىء أبي ابن قال ثم  

عسسن الحضسسرمي ميمسسون بسسن يحيى عن الحارث بن عمرو وهب, أنبأنا
؟ موسسسى قضسسى الجليسسن سسسئل: أي اللسسه رسسسول أن تيرح بن يوسف

جبريسسل, وسسسلم عليه الله صلى الله رسول لي» فسأل علم قال: «لِ
ًا جبريسسل لي, فسأل علم جبريل: لِ فقال علسسم فسسوقه, فقسسال: لِ ملكسس

سسسأله جبريل, عما عنه سأله عما وجل عز ربه الملك ذلك لي, فسأل
أبرهمسسا وجل: قضى عز الرب فقال وسلم عليه الله صلى محمد عنه

ً جسساء مرسل, وقسسد أزكاهما, وهذا قال وأبقاهما, أو وجسسه مسسن مرسسسل
مجاهسسد: إن قسسال: قسسال جريسسج ابسسن عسسن حجاج حدثنا سنيد آخر, وقال

موسسسى قضسسى الجلين جبريل, أي وسلم, سأل عليه الله صلى النبي
عز الرب أسأل فسأله, فقال: سوف إسرافيل أسأل فقال: سوف ؟

وأوفاهمسسسسسسسسسا. فقسسسسسسسسسال: أبرهمسسسسسسسسسا وجسسسسسسسسسل, فسسسسسسسسسسأله
ًا) قال مرسلة أخرى طريق(   وكيع, حسسدثنا ابن جرير: حدثنا ابن أيض
رسسسول قال: سسسئل القرظي كعب بن محمد عن معشر أبو حدثنا أبي
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قسسال: ؟ موسسسى قضسسى الجليسسن وسسسلم: أي عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه

ًا هسسذا روي قسسد متعاضدة, ثم طرق وأتمهما» فهذه «أوفاهما مرفوعسس
السسبزار: حسسدثنا بكسسر أبو الحافظ قال. عنه الله رضي ذر أبي رواية من
إدريسسس, بسن إسسحاق السكن, حسسدثنا بن محمد بن يحيى الله عبيد أبو

الصسسامت بن الله عبد عن أبيه عن الجوني عمران أبي بن عويذ حدثنا
سسسئل: أي وسسسلم عليه الله صلى النبي أن عنه الله رضي ذر أبي عن

سئلت: وإن س قال س وأبرهما «أوفاهما س قال س ؟ موسى قضى الجلين
نعلسسم السسبزار: لِ قسسال منهمسسا» ثسسم الصسسغرى فقل ؟ تزوج المرأتين أي

حسسديث مسسن حاتم أبي ابن رواه السناد. وقد بهذا إلِ ذر أبي عن يروى
َبسسسسسسسسذ ضسسسسسسسسعيف. عمسسسسسسسسران, وهسسسسسسسسو أبسسسسسسسسي بسسسسسسسسن َعو

ًا روي قد ثم   ّندر بن عتبة حديث من نحوه أيض ًا, غريبة بزيادة ال جسسد
السجسسستاني, حسسدثنا الخطسساب بسسن عمسسر السسبزار: حسسدثنا بكر أبو فقال
بسسن علسسي عسسن يزيد بن الحارث لهيعة, حدثنا ابن بكير, حدثنا بن يحيى
ّندر بن عتبة قال: سمعت اللخمي رباح صسسلى الله رسول يقول: إن ال
قسسال: «أبرهمسسا ؟ موسسسى قضسسى الجليسسن سسسئل: أي وسلم عليه الله

عليسسه موسسسى وسسسلم: «إن عليسسه اللسسه صلى النبي قال وأوفاهما» ثم
أباهسسا تسأل أن امرأته السلم, أمر عليه شعيب فراق أراد لما السلم

ذلسسك في غنمه ولدت ما به, فأعطاها يعيشون ما غنمه من يعطيها أن
جنبهسسا موسسسى ضسسرب إلِ شسساة مسسرت لون, قال: فمسسا قالب من العام

ليسسس شسساة كل وثلثا ثنتين كلها, وولدت ألوان قوالب بعصاه, فولدت
ثغسسول» وقسسال ولِ الكسسف تفسسوت كميشسسة ولِ ضسسبوب ولِ فشوش فيها

ستجدون فإنكم الشام فتحتم وسلم: «إذا عليه الله صلى الله رسول
السسسسسسبزار. أورده السسسسسسسامرية» هكسسسسسسذا وهسسسسسسي منهسسسسسسا بقايسسسسسسا

زرعة, حدثنا أبو فقال: حدثنا هذا من بأبسط حاتم أبي ابن رواه وقد  
أبسسو (ح) وحسسدثنا لهيعة بن الله عبد بكير, حدثني بن الله عبد بن يحيى

عسسن لهيعسة بسسن اللسسه عبسسد الوليسسد, أنبأنسسا صسسفوان, أنبأنسسا زرعة, حسسدثنا
قسسال: سسسمعت اللخمسسي رباح بن علي عن الحضرمي يزيد بن الحارث

ّندر بن عتبة احب السلمي ال لى اللسه رسسول ص ه ص وسسلم عليسه الل
عليسسه موسسسى قسسال: «إن وسلم عليه الله صلى الله رسول أن يحدث
قيل: يا الجل وفى بطنه, فلما وطعمة فرجه بعفة نفسه آجر السلم
فسسراق أراد وأوفاهمسسا, فلمسسا قسسال: أبرهمسسا س ؟ الجلين أي الله رسول
بسسه, يعيشون ما غنمه من يعطيها أن أباها تسأل أن امرأته أمر شعيب

العسسام, وكسسانت ذلسسك ولسسد مسسن لون قالب من غنمه ولدت ما فأعطاها
عصساه, السسلم, إلسسى عليسه موسسى حسسسناء, فسانطلق سسسوداء غنمسه
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فسسسقاها, أوردها الحوض, ثم أدنى في وضعها ثم طرفها من فسماها
جنبهسسا وضسسرب إلِ شسساة منهسسا تصسسدر فلم الحوض بإزاء موسى ووقف

أو شاة إلِ ألوان قوالب كلها ووضعت وألبنت شاة, قال: فأتأمت شاة
صسسفوان: ولِ ضبون, وقسسال يحيى: ولِ فشوش, قال فيها ليس شاتين

كميشة ولِ ثعول ولِ عزوز ولِ طنوب زرعة: الصواب أبو ضبوب, قال
الشسسام افتتحتسسم وسسلم: «لسو عليه الله صلى النبي الكف, قال تفوت

السسسسسسسسامرية». وهسسسسسسسي الغنسسسسسسسم تلسسسسسسسك بقايسسسسسسسا وجسسسسسسسدتم
ابن قال: سألت الوليد قال: سمعت صفوان زرعة, أنبأنا أبو وحدثنا  

الشسخب, قلسست: واسسعة بلبنهسا تفش قال: التي ؟ الفشوش ما لهيعة
قسسال: ؟ العزوز تجره, قلت: فما الضرع قال: الطويلة ؟ الضبوب فما

إلِ ضسسرع لهسسا ليسسس قسسال: السستي ؟ الثعسسول الشخب. قلت: فمسسا ضيقة
كميشسسة الكف تفوت قال: التي ؟ الكميشة فما: حلمتين, قلت كهيئة

بسسن اللسسه عبسسد علسسى الحسسديث هسسذا الكف. مدار يدركه لِ صغير الضرع
خطسسأ, رفعسسه يكسسون أن سسسوء, وأخشسسى حفظسسه المصري, وفي لهيعة
ضسسبوب ولِ عسسزوز ولِ فشوش فيها ليس يروى أن أعلم. وينبغي والله

مسسن يقابلهسسا مسسا مسسع ناقصسسة صسسفة كسسل كميشسسة, لتسسذكر ولِ ثعسسول ولِ
ًا مالك بن أنس كلم من جرير ابن روى الناقصة, وقد الصفات موقوف

ِإسناد بعضه يقارب ما عليه المثنسسى, بسسن محمسسد جيسسد, فقسسال: حسسدثنا ب
مالسسك بسسن  أنسسس قتادة, حدثنا أبي, حدثنا هشام, حدثنا بن معاذ حدثنا
احبه السسلم عليسه موسسى اللسه نبي دعا عنه, قال: لما الله رضي ص

غيسسر على ولدت شاة صاحبه: كل له بينهما, قال كان الذي الجل إلى
ً فرفسسع موسى ولدها, فعمد لونها, فلك رأت المسساء, فلمسسا علسسى حبسسالِ

ًا كلهسسن جولسسة, فولسسدن فزعسست, فجسسالت الخيال واحسسدة, شسساة إلِ بلقسس
العسسسسسسسسسسام. ذلسسسسسسسسسسك كلهسسسسسسسسسسن بسسسسسسسسسسأولِدهن فسسسسسسسسسسذهب

َلّما َف ِه َوَساَر الَجَل ُقْموَسى َقَضَى **  ِل ْه َأ َنَس ِب ِنِب ِمن آ ِر َجا ّطسسو ًا ال َنسسار
ِه َقاَل ِل ْه ْا ل َو ُقْث ُقْك ّنَي اْم ُقْت ِإ َنْس ًا آ ّلَي َنار َع ُقْكْم ّل ِتي َها آ ْن ٍر ّم َب ْو ِبَخ ٍة َأ َو ْذ ّمسسَن َجسس
ِر ّنا ُقْكْم ال ّل َع ُقْلوَن َل َط َلّمآَ َتْص َف َها *   َتا َي َأ ِد ِء ِمن ُقْنو ِطى ِدي َشا َوا ْلسس ْيَمسسِن ا ال
ِة ِفي َع ْق ُقْب ْل ِة ا َك َباَر ُقْم ْل ِة ِمَن ا ُقْموَسَى َأن الّشَجَر ّنَي َي َنا ِإ ُقْه َأ ّل َلِميَن َرّب ال َعا ْل ا

َأْن َو ْلِق *   َلّما َعَصاَك َأ َها َف َتّز َرآ ْه َها َت ّن أ
َ ّلسسَى َجآَّن َك ًا َو ِبر ْد َلسسْم ُقْمسس ّقسسْب َو َع ُقْي

ُقْموَسَى ِبْل َي ْق َ َأ ّنسسَك َتَخْف َولِ ِنيسسَن ِمسسَن ِإ ُقْلْك الَِِم َدَك *  اْسسس ِبسسَك ِفسسي َيسس ْي َج
ُقْرْج َء َتْخ ْيَضآَ ِر ِمْن َب ْي ٍء َغ َو ُقْمْم ُقْس ْيسسَك َواْضسس َل َناَحسسَك ِإ ْهسسِب ِمسسَن َج ِنَك الّر َذا َفسس

َنسساِن َها ّبسسَك ِمسسن ُقْبْر َلسسَى ّر ْوَن ِإ َعسس ِه ِفْر ِئسس َل ُقْهسسْم َوَم ّن ْا ِإ ُقْنو ًا َكسسا ْومسس ِقيَن َق  َفاِسسس
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أتسسم قضسسى السسسلم عليه موسى أن قبلها الَِية تفسير في تقدم قد  

ًا هسسذا يسسستفاد وأتقاهما, وقد وأكملهما وأبرهما وأوفاهما الجلين أيضسس
الجسسل} أي موسسسى قضسسى تعالى: {فلما قال حيث الكريمة الَِية من

مجاهسسد: قضسسى عسسن نجيسسح أبسسي ابسسن أعلم. وقال منهما, والله الكمل
ًا وبعدها سنين عشر حكسساه لغيره, وقد أره لم القول أخر, وهذا عشر
بسأهله} أعلسم. وقسوله: {وسسسار جريسسر, فسسالله وابن حاتم أبي ابن عنه

في زيارتهم على وأهله, فعزم بلده إلى اشتاق قد موسى قالوا: كان
السستي الغنسسم من معه كان وما بأهله وقومه, فتحمل فرعون من خفية
بسساردة, فنسسزل مظلمسسة مطيسسرة ليلسسة فسسي بهم صهره, فسلك له وهبها

ًا, فتعجب يضيء لِ زنده أورى كلما منزلًِ, فجعل ذلك, فبينما من شيئ
ًا} أي الطور جانب من {آنس كذلك هو ًا رأى نار بعسسد علسسى تضيء نار

ًا} أي آنسسست إني امكثوا لهله {فقال {لعلسسي إليهسسا أذهسسب حسستى نسسار
النسسار} مسسن جسسذوة {أو الطريسسق أضل قد لنه بخبر} وذلك منها آتيكم

السسبرد, قسسال من بها تستدفئون تصطلون} أي {لعلكم منها قطعة أي
مسسن اليمسسن} أي السسوادي شسساطىء مسسن نودي أتاها تعالى: {فلما الله

قسسال الغسسرب, كمسسا ناحيسسة مسسن يمينه عن الجبل يلي مما الوادي جانب
المسسر} فهسسذا موسسسى إلسسى قضينا إذ الغربي بجانب كنت تعالى: {وما

الغربسسي القبلة, والجبل جهة إلى النار قصد موسى أن إلى يرشد مما
الجبسسل لحف في خضراء شجرة في تضطرم وجدها يمينه, والنار عن
ًا الوادي, فوقف يلي مما شسساطىء {مسسن ربسسه أمرها, فنسساداه في باهت

الشسسسسجرة}. مسسسسن المباركسسسسة البقعسسسسة فسسسسي اليمسسسسن السسسسوادي
عسسن العمش عن معاوية أبو وكيع, حدثنا ابن جرير: حدثنا ابن قال  

السستي الشسسجرة قال: رأيت الله عبد عن عبيدة أبي عن مرة بن عمرو
مقسسارب. ترف, إسناده خضراء سمرة السلم عليه موسى منها نودي
قسسال: منبه بن وهب عن يتهم لِ من بعض عن إسحاق بن محمد وقال

العوسسسج. وقسسال من إنها يقول الكتاب أهل العليق, وبعض من شجرة
.العوسسسسسسج مسسسسسن العوسسسسسسج, وعصسسسسساه مسسسسسن قتسسسسسادة: هسسسسسي

السسذي العسسالمين} أي رب اللسسه أنا إني موسى يا تعالى: {أن وقوله  
ولِ غيسسره إلسسه لِ يشسساء لمسسا الفعسسال العالمين رب هو ويكلمك يخاطبك

ذاتسسه فسسي المخلوقسسات مماثلسسة عسسن وتنسسزه وتقدس سواه, تعالى رب
.سسسسسسسسسسسسسبحانه وأفعسسسسسسسسسسسساله وأقسسسسسسسسسسسسواله وصسسسسسسسسسسسسفاته

ذلسك علسى قسرره كما يدك في التي عصاك} أي ألق وقوله: {وأن  
أ عصساي هسي قال ؟ موسى يا بيمينك تلك تعالى: {وما قوله في أتوك

هذه أما أخرى} والمعنى مآَرب فيها ولي غنمي على بها وأهش عليها
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تسسعى} فعسسرف حيسة هسسي فسإذا فألقاهسسا {ألقهسا تعرفهسسا التي عصاك
تقسسدم فيكون, كما للشيء: كن يقول الذي هو يكلمه الذي أن وتحقق

تضسسطرب تهسستز} أي رآها ههنا: {فلما طه, وقال سوره في ذلك بيان
ًا} أي ولى جان {كأنها خلقتهسسا عظسسم مسسع السسسريعة حركتهسسا في مدبر

تمسسر لِ وأضراسسسها, بحيسسث أنيابهسسا واصطكاك فمها وقوائأمها, واتساع
فعنسسد واد فسسي حسسادرة كأنها تتقعقع فيها في ابتلعتها, تنحدر إلِ بصخرة

ًا {ولى ذلك البشسسرية طبسسع لن يلتفسست يكن ولم يعقب} أي ولم مدبر
مسسن إنسسك تخسسف ولِ أقبسسل موسى له: {يا الله قال ذلك, فلما من ينفر

تعسسالى: {اسسسلك اللسسه قال الول, ثم مقامه في فوقف الَِمنين} رجع
فسسي يسسدك أدخلسست إذا سسسوء} أي غيسسر من بيضاء تخرج جيبك في يدك
لمعان في قمر قطعة كأنها تتلل تخرج أخرجتها, فإنها ثم درعك جيب

بسسسرص. غيسسسر مسسسن سسسسوء} أي غيسسسر قسسسال: {مسسسن السسسبرق, ولهسسسذا
مجاهد: من الرهب} قال من جناحك إليك تعالى: {واضمم وقوله  

أسسسلم بن زيد بن الرحمن عبد الرعب. وقال قتادة: من الفزع, وقال
المسسراد أن الحيسسة, والظسساهر مسسن خوفسسك من لك حصل جرير: مما بن

يضسسم أن شسسيء مسسن خسساف إذا السلم عليه أمر أنه هذا, وهو من أعم
من يجده ما عنه ذهب ذلك فعل يده, فإذا وهو الرهب من جناحه إليه

يسسده فوضسسع الِقتسسداء سبيل على ذلك أحد استعمل إذا الخوف, وربما
وبسسه تعسسالى اللسسه شاء إن يخف أو يجده ما عنه يزول فؤاده, فإنه على

بسسن الربيسسع الحسسسين, حسسدثنا بسسن علي حاتم: حدثنا أبي ابن الثقة. قال
بسسن اللسسه عبسسد عسسن المسسؤدب إسسسماعيل أبو صالح, أخبرنا الشيخ ثعلب

ًا قلبه ملىء قد السلم عليه موسى قال: كان مجاهد عن مسلم رعبسس
نحسسره, وأعسسوذ فسي بك أدرأ إني قال: اللهم رآه إذا فرعون, فكان من
السلم, وجعله عليه موسى قلب في كان ما الله شره, فنزع من بك

الحمسسسار. يبسسسول كمسسسا بسسسال رآه إذا فرعسسسون, فكسسسان قلسسسب فسسسي
وجعلها العصا إلقاء ربك} يعني من برهانان تعالى: {فذانك وقوله  

سسسوء, دليلن غيسسر من بيضاء فتخرج جيبه في يده وإدخاله تسعى حية
جسسرى مسسن نبسسوة المختار, وصحة الفاعل قدرة على واضحان قاطعان

وملئسسه} أي فرعسسون تعسسالى: {إلسسى قال يديه, ولهذا على الخارق هذا
ًا كانوا {إنهم والتباع والكبراء الرؤساء من وقومه فاسسسقين} أي قوم

ودينسسسسسه. لمسسسسسره اللسسسسسه, مخسسسسسالفين طاعسسسسسة عسسسسسن خسسسسسارجين
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َقاَل ّني َرّب **  ُقْت ِإ ْل َت ُقْهْم َق ْن ًا ِم ْفس ُقْف َن َأَخا ُقْلوِن َأن َف ُقْت ْق َأِخي َي َو ُقْن *   ُقْرو َها

َو ُقْح ُقْه ْفَصسس ّنسسي َأ ًا ِم ِه ِلَسسسان ْل َأْرِسسس ِعسسَي َف ًا َم ْدء ِني ِر ُقْق ّد ّنسسَي ُقْيَصسس ُقْف ِإ َأن َأَخسسا

ُقْبوِن ّذ َكسس َقسساَل ُقْي ّد *   ُقْشسس َن َدَك َس ُقْضسس َأِخيسسَك َع ُقْل ِب َعسس َنْج ُقْكَمسسا َو ًا َل َطان ْل َ ُقْسسس َفل
ُقْلوَن ُقْكَمسسسسسا َيِصسسسسس ْي َل َنسسسسسآَ ِإ ِت َيا ُقْتَمسسسسسا ِبآَ ُقْكَمسسسسسا َوَمسسسسسِن َأن َع َب ّت ُقْبوَن ا ِل َغسسسسسا ْل  ا

ديسسار مسسن خرج إنما الذي فرعون إلى بالذهاب تعالى الله أمره لما  
ًا مصر ًا منه فرار ًا} منهم قتلت إني رب {قال سطوته من وخوف نفس
هارون {وأخي رأوني إذا يقتلون} أي أن {فأخاف القبطي ذلك يعني

ًا} وذلك مني أفصح هو لسسسانه فسسي كان السلم عليه موسى أن لسان
أو التمسسرة وبيسسن بينهسسا خير حين الجمرة تلك تناول كان ما بسبب لثغة

فسي شسدة فيسسه لسسسانه, فحصسل علسسى فوضسسعها الجمسرة الدرة, فأخذ
* واجعسسل قولي يفقهوا لساني من عقدة قال: {واحلل التعبير, ولهذا

ًا لي أمسسري} فسسي وأشسسركه أزري به اشدد أخي هارون أهلي من وزير
بأعباء القيام العظيم, وهو المقام هذا من به أمرتني فيما يؤنسني أي

قسسال: العنيسسد, ولهسسذا الجبسسار المتكسسبر الملسسك هذا إلى والرسالة النبوة
ًا مني أفصح هو هارون {وأخي ًا} أي معسسي فأرسسسله لسسسان ًا ردء وزيسسر
ًا ًا ومعين عسسز اللسسه عسسن بسسه وأخسسبر أقسسوله فيمسسا لمري, يصدقني ومقوي

قسسال: الواحد, ولهسسذا خبر من النفوس في أنجع الِثنين خبر وجل, لن
يكسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسذبون}. أن أخسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساف {إنسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسي

ًا إسسسحاق بن محمد وقال   مسسا عنسسي لهسسم يسسبين يصسسدقني} أي {ردء
قال موسى ذلك سأل يفهمون, فلما لِ ما عني يفهم به, فإنه أكلمهم

جانبسسك أمرك, ونعسسز سنقوي بأخيك} أي عضدك تعالى: {سنشد الله
ًا يكون أن له سألت الذي بأخيك الخسسرى: الَِيسسة في قال معك, كما نبي

رحمتنسسا مسسن لسسه تعالى: {ووهبنسسا موسى} وقال يا سؤلك أوتيت {قد
ًا} ولهذا هارون أخاه على منة أعظم أحد السلف: ليس بعض قال نبي
حسستى فيسسه شسسفع السسسلم, فسسإنه عليهمسسا هارون على موسى من أخيه
ًا الله جعله ً نبي فسسي تعسسالى قال وملئه, ولهذا فرعون إلى معه ورسولِ

ًا}. اللسسسسسسسسه عنسسسسسسسسد {وكسسسسسسسسان موسسسسسسسسسى حسسسسسسسسق وجيهسسسسسسسس
ًا} أي لكما تعالى: {ونجعل وقوله   يصلون {فل قاهرة حجة سلطان

بسسسبب أذاكمسسا إلسسى الوصسسول إلسسى لهسسم سسسبيل لِ بآَياتنسسا} أي إليكمسسا
إليك أنزل ما بلغ الرسول أيها تعالى: {يا قال الله, كما آيات إبلغكما

تعالى: {الذين الناس} وقال من يعصمك والله س قوله إلى س ربك من
ًا} أي بالله وكفى س قوله إلى س الله رسالِت يبلغون بسسالله وكفى حسيب
ًا ًا ناصر ًا, ولهذا ومعين اتبعهمسسا ولمسسن لهمسسا العاقبسسة أن أخبرهما ومؤيد

الغسسالبون} كمسسا اتبعكمسسا ومن تعالى: {أنتما والَِخرة, فقال الدنيا في
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عزيسسز} وقسسال قوي الله إن ورسلي أنا لغلبن الله تعالى: {كتب قال

آخسسر السسدنيا} إلسسى الحيسساة فسسي آمنسسوا والذين رسلنا لننصر تعالى: {إنا
ًا لكمسسا المعنسسى: ونجعسسل أن علسسى جريسسر ابسسن الَِيسسة, ووجسسه فل سسطان

اتبعكمسسا ومسسن أنتمسسا فيقسسول: {بآَياتنسسا يبتسسدىء إليكمسسا, ثسسم يصسسلون
هسسذا أن شسسك بآَياتنا, ولِ الغالبون اتبعكما ومن أنتما الغالبون} تقديره

هسسذا, إلسى حاجسسة الول, فل التسوجيه مسن حاصسل صحيح, وهو المعنى
أعلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم. واللسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه

َلّما َف ُقْهم **  َء َنا ّموَسَى َجآَ ِت َيا َناٍت ِبآَ ّي ْا َب ُقْلو َذآ َما َقا ّ َهـ َتًرى ِسْحٌر ِإلِ َوَما ّمْف
َنا ْع َذا َسِم َهـ َنا ِفَي ِب ِئأ َبآَ ِليَن آ ّو َقسساَل ال َو ّبسسَي ُقْموَسسسَى *   ُقْم َر َلسس ْع َء ِبَمسسن َأ َجسسآَ
َى َد ُقْه ْل ِه ِمْن ِبا ِد ُقْن َوَمن ِعن ُقْكو ُقْه َت ُقْة َل َبسس ِق ِر َعا ّدا ُقْه السس ّنسس َ ِإ ُقْح لِ ِلسس ْف ُقْموَن ُقْي ِل ّظسسا  ال

وملئسسه فرعسسون إلسسى هسسارون وأخيسسه موسى مجيء عن تعالى يخبر  
علسسى القسساهرة الباهرة, والدلِلة المعجزات من الله آتاهما ما وعرضه
أوامسسره, واتبسساع توحيسسده مسسن وجل عز الله عن به أخبرا فيما صدقهما

مسسن أنسسه وتحققسسوه, وأيقنسسوا وشاهدوه ذلك وملؤه فرعون عاين فلما
لطغيانهم والمباهتة, وذلك العناد إلى وبغيهم بكفرهم الله, عدلوا عند

مفتعسسل مفترى} أي سحر إلِ هذا {ما فقالوا الحق اتباع عن وتكبرهم
ذلسسك. معهسسم صسسعد فمسسا والجسساه بالحيلسسة معارضسسته مصسسنوع, وأرادوا

وحده الله عبادة الولين} يعنون آبائأنا في بهذا سمعنا وقوله: {وما  
ًا رأينا له, يقولون: ما شريك لِ نسسَر الدين, ولسسم هذا على آبائأنا من أحد

السسسلم عليسسه موسسسى أخسسرى, فقسسال آلهة الله مع يشركون إلِ الناس
ًا ومنكم, مني عنده} يعني من بالهدى جاء بمن أعلم {ربي لهم مجيب

السسدار} أي عاقبسسة له تكون قال: {ومن وبينكم, ولهذا بيني وسيفصل
المشسسركون الظسسالمون} أي يفلح لِ {إنه والتأييد والظفر النصرة من

وجسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسل. عسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسز بسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسالله

َقاَل َو ُقْن **  ْو َع َها ِفْر ّي أ
َ ُقْ َي ْلمل ُقْت َما ا ِلْم ُقْكْم َع ٍه ّمْن َل َلـ ِري ِإ ْيسس ْد َغ ِقسس ْو َأ ِلسسي َف

ُقْن َهاَما َلى َي ّطيِن َع َعل ال ًا ّلي َفاْج ّلسسَي َصْرح َع ُقْع ّل ِلسس ّط َلسسَى َأ ِه ِإ َلـسس ُقْموَسسسَى ِإ
ّني ِإ ُقْه َو ّن ُقْظ ِبيَن ِمَن ل ِذ َكسسا ْل َبَر ا ْك َت َواْسسس َو *   ُقْه ُقْهسس ُقْد ُقْنسسو ُقْج ِر الْرِض ِفسسي َو ْيسس َغ ِب
ّق ْلَح ْا ا َو ّن َظ ُقْهْم َو ّن أ

َنا َ ْي َل َ ِإ ُقْعوَن لِ ُقْه ُقْيْرَج َنا ْذ َأَخ َف ُقْه *   َد ُقْنسسو ُقْج ُقْهْم َو َنا ْذ َبسس َن ِفسسي َف
َيّم ْل ُقْظْر ا ْيَف َفان ُقْة َكاَن َك َب ِق ِلِميَن َعا ّظا ُقْهْم ال َنا ْل َع َوَج ِئأّمًة *   ُقْعوَن َأ ْد َلسسى َيسس ِإ
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ِر ّنا ْوَم ال َي ِة َو ْلِقياَم َ ا ُقْروَن لِ ُقْهم ُقْينَص َنا ْع َب ْت َأ َو ِه ِفي *   ِذ َيا َه ْن ّد َنسسًة ال ْع ْوَم َل َيسس َو

ِة َياَمسسسسسسسسسسسسسس ِق ُقْبسسسسسسسسسسسسسسوِحيَن ّمسسسسسسسسسسسسسسَن ُقْهسسسسسسسسسسسسسسْم ال ْق ْلَم  ا
اللهيسة دعسواه فسي وافسترائأه وطغيانه فرعون كفر عن تعالى يخبر  

قسسومه تعسسالى: {فاسسستخف اللسه قسسال اللسه, كمسسا لعنسسه القبيحة لنفسه
باللهية, فأجابوه له الِعتراف إلى دعاهم لنه فأطاعوه} الَِية, وذلك

مسسا المل أيها قال: {يا أذهانهم, ولهذا وسخافة عقولهم بقلة ذلك إلى
ًا تعالى غيري} وقال إله من لكم علمت * فنسسادى عنه: {فحشر إخبار
فسسي * إن والولسسى الَِخسسرة نكسسال اللسسه * فأخذه العلى ربكم أنا فقال
بصسسوته فيهسسم قسسومه, ونسسادى جمسسع أنه يخشى} يعني لمن لعبرة ذلك

ًا العالي انتقسسم مطيعيسسن, ولهسسذا سسسامعين بذلك, فأجسسابوه لهم مصرح
واجه إنه والَِخرة, وحتى الدنيا في لغيره عبرة منه, فجعله تعالى الله

ًا اتخسسذت بذلك, فقال: {لئسسن الكليم موسى مسسن لجعلنسسك غيسسري إلهسس
المسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسجونين}.

ًا لسسي فاجعل الطين على هامان يا لي وقوله: {فأوقد   لعلسسي صسسرح
ومشسسير رعيتسسه ومسسدبر هامان وزيره أمر موسى} يعني إله إلى أطلع
ًا لسسه يتخسسذ الطيسسن, يعنسسي علسسى لسسه يوقسسد أن دولته الصسسرح لبنسساء آجسسر

الَِخسسرى: {وقسسال الَِية في قال العالي, كما الرفيع المنيف وهوالقصر
ًا لي ابن هامان يا فرعون السسسموات أسباب السباب أبلغ لعلي صرح
ًا لظنه وإني موسى إله إلى فأطلع سسسوء لفرعسسون زيسسن وكسسذلك كاذب
لن تبساب} وذلسك فسي إلِ فرعسون كيسد ومسا السسبيل عسن وصد عمله

أراد منه, إنما أعلى بناء الدنيا في يَر لم الذي الصرح هذا بنى فرعون
غيسسر إلسسه دعسسوى مسسن زعمه فيما موسى تكذيب لرعيته يظهر أن بهذا

ثم قوله: إن في الكاذبين} أي من لظنه قال: {وإني فرعون, ولهذا
ًا يعسسترف يكسسن لسسم لنسسه أرسله تعالى الله أن في كذبه أنه غيري, لِ رب

؟} وقسسال: العسسالمين رب قسسال: {ومسسا وعل, فسسإنه جسسل الصسسانع بوجود
ًا اتخذت {لئن أيهسسا {يسسا المسسسجونين} وقسسال مسسن لجعلنسسك غيري إله
جريسسر. ابسسن قسسول غيسسري} وهسسذا إلسسه مسسن لكسسم علمسست مسسا المل

وظنسسوا الحسسق بغير الرض في وجنوده هو تعالى: {واستكبر وقوله  
الفسسساد, الرض في وتجبروا, وأكثروا طغوا يرجعون} أي لِ إلينا أنهم

إن عسسذاب سسسوط ربسسك عليهسسم {فصب معاد ولِ قيامة لِ أنه واعتقدوا
فنبسسذناهم وجنسسوده ههنا: {فأخذناه تعالى قال لبالمرصاد} ولهذا ربك
َق واحدة, فلم صبيحة في البحر في أغرقناهم اليم} أي في منهسسم يبسس
إلسسى يدعون أئأمة * وجعلناهم الظالمين عاقبة كان كيف {فانظر أحد

الرسسسل تكسسذيب فسسي بطريقتهسسم وأخسسذ وراءهسسم سسسلك لمن النار} أي
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خسسزي عليهسسم فاجتمع ينصرون} أي لِ القيامة {ويوم الصانع وتعطيل

ً الدنيا ناصسسر فل تعسسالى: {أهلكنسساهم قسسال الَِخسسرة, كمسسا بسسذل موصولِ
اللسسه وشرع لعنة} أي الدنيا هذه في تعالى: {وأتبعناهم لهم}. وقوله

المتبعين عباده من المؤمنين ألسنة على فرعون ملكهم ولعنة لعنتهم
وأتبسساعهم النبيسساء ألسسسنة علسسى ملعونسسون السسدنيا في أنهم لرسله, كما

الَِيسسة قتسسادة: وهسسذه المقبسسوحين} قسسال مسسن هم القيامة {ويوم كذلك
الرفسسد بئسسس القيامسسة ويسسوم لعنسسة هسسذه فسسي تعسسالى: {وأتبعسسوا كقسسوله

المرفسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسود}.

ْد َق َل َو َنا **  ْي َت َتاَب ُقْموَسى آ ِك ْل ِد ِمن ا ْع َنا َمآَ َب ْك َل ْه ُقْروَن َأ ُقْق ْل َلسسَى ا ُقْو ِئأَر الِ َبَصسسآَ
ّنسسسسسسسسساِس ًدى ِلل ُقْهسسسسسسسسس ُقْهسسسسسسسسسْم َوَرْحَمسسسسسسسسسًة َو ّل َع ُقْروَن ّل ّك َذ َتسسسسسسسسس  َي

الكليم, عليسسه موسى ورسوله عبده على به أنعم عما تعالى يخبر   
أهلسسك ما بعد عليه التوارة إنزال والتسليم, من الصلة أفضل ربه من

الولسسى} القسسرون أهلكنسسا مسسا بعسسد تعالى: {مسسن ومله. وقوله فرعون
أن المسسؤمنين أمسسر بسسل بعامة أمة يعذب لم التوارة إنزال بعد أنه يعني

فرعسسون تعسسالى: {وجسساء قسسال المشركين, كمسسا من الله أعداء يقاتلوا
أخذة فأخذهم ربهم رسول * فعصوا بالخاطئة والمؤتفكات قبله ومن

الوهسساب وعبسسد محمسسد بشار, حسسدثنا ابن جرير: حدثنا ابن رابية} وقال
قسسال: مسسا الخسسدري سسسعيد أبسسي عسسن نضسسرة أبسسي عن عوف قالِ: حدثنا

ًا الله أهلك أنزلسست مسسا بعسسد الرض مسسن ولِ السسسماء مسسن بعسسذاب قومسس
بعسسد قسسردة مسسسخوا السسذين القريسسة أهسسل غير الرض وجه على التوارة

القسسرون أهلكنسسا ما بعد من الكتاب موسى آتينا {ولقد قرأ موسى, ثم
جميلسسة أبسسي بسسن عسسوف حديث من حاتم أبي ابن الولى} الَِية, ورواه

بسسن عمرو عن مسنده في البزار بكر أبو رواه بنحوه, وهكذا العرابي
أبسسي نضسسرة, عسسن أبسسي عن عوف عن القطان يحيى عن الفلس علي

ًا, ثم سعيد عسسوف, عسسن العلى عبد عن علي بن نصر عن رواه موقوف
وسسسلم عليسسه اللسسه صلى النبي إلى رفعه سعيد أبي عن نضرة أبي عن

ًا الله أهلك قال: «ما قبسسل إلِ الرض مسسن ولِ السسسماء من بعذاب قوم
القسسرون أهلكنا ما بعد من الكتاب موسى آتينا {ولقد قرأ موسى» ثم

العمسسى مسسن ورحمة} أي وهدى للناس الولى} الَِية. وقوله: {بصائأر
ًا ورحمسسة, أي الحسسق إلسسى والغي, وهسسدى الصسسالح العمسسل إلسسى إرشسساد

بسسسببه. ويهتسسدون بسسه يتسسذكرون النسساس لعسسل يتسسذكرون} أي {لعلهسسم
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َوَما ِنِب ُقْكنَت **  ِبّي ِبَجا َغْر ْل ْذ ا َنآَ ِإ ْي َلَى َقَض ِمسسَن كنسسَت َوَمسسا الْمَر ُقْموَسى ِإ
ِديَن ِه ّنآَ الّشا ِك َل َو َنا *   ْأ ًا َأنَش ُقْرون َوَل ُقْق َطا َت ُقْم َف ِه ْي َل ُقْر َع ُقْم ُقْع ْل ًا ُقْكنَت َوَما ا ِويسس َثا

ْهِل ِفَي َيَن َأ ْد ُقْلو َم ْت ِهْم َت ْي َل َنا َع ِت َيا ّنا آ ِك َل ّنا َو ِليَن ُقْك َوَما ُقْمْرِس ْنَت *   ِنِب ُقْك ِبَجسسا
ِر ّطو ْذ ال َنا ِإ ْي َد ِكن َنا َلـ ّبَك ّمن ّرْحَمًة َو ِذَر ّر ُقْتن ًا ِل ْوم ُقْهم ّمسسآَ َق َتسسا ٍر ّمسسن َأ ِذي ّنسس

ِلسسَك ّمن ْب ُقْهسسْم َق ّل َع ُقْروَن َل ّك َذ َتسس ْول َي َلسس َو ُقْهم َأن *   َب َبٌة ُقْتِصسسي ّدَمْت ِبَمسسا ّمِصسسي َقسس
ِهْم ِدي ْي ْا َأ ُقْلو ُقْقو َي َنا َف ّب ْول َر ْلَت َل َنا َأْرَس ْي َل ً ِإ ُقْسولِ َع َر ِبسس ّت َن ِتسسَك َف َيا ُقْكسسوَن آ َن ِمسسَن َو

ِنيَن ْؤِم ُقْمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس ْل  ا
ًا تعالى يقول   وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى محمد نبوة برهان على منبه

ًا الماضية بالغيوب أخبر حيث تقسسدم, لمسسا وراء شسساهد سامعه كأن خبر
ًا يقرأ لِ أمي رجل وهو ًا يعرفون لِ قوم بين الكتب, نشأ من شيئ شسسيئ
تعسسالى: قال أمرها من كان وما مريم عن أخبره لما أنه ذلك, كما من

لسسديهم كنسست وما مريم يكفل أيهم أقلمهم يلقون إذ لديهم كنت {وما
ًا كنسست وما يختصمون} الَِية, أي إذ أوحسساه اللسسه لسسذلك, ولكسسن حاضسسر

لسسه اللسسه إنجسساء مسسن كسسان وقومه, وما نوح عن أخبره لما إليك, وهكذا
مسسا إليسسك نوحيهسسا الغيسسب أنباء من تعالى: {تلك قال قومه, ثم وإغراق

للمتقيسسن} العاقبسسة إن فاصبر هذا قبل من قومك ولِ أنت تعلمها كنت
عليسسك} نقصسسه القسسرى أنبسساء مسسن {ذلسسك السورة آخر في الَِية, وقال

ومسسا إليسسك نسسوحيه الغيسسب أنبسساء مسسن {ذلك يوسف قصة ذكر بعد وقال
سسسورة فسسي يمكرون} الَِية, وقسسال وهم أمرهم أجمعوا إذ لديهم كنت

بعسسد ههنسسا سبق} الَِية, وقال قد ما أنباء من عليك نقص طه: {كذلك
إيحاء ابتداء كان آخرها, وكيف إلى أولها من موسى قصة عن أخبر ما

موسسسى إلسسى قضسسينا إذ الغربسسي بجانب كنت {وما له وتكليمه إليه الله
اللسسه كلسسم السسذي الغربسسي الجبسسل بجانب محمد يا كنت ما المر} يعني

{ومسسا السسوادي شسساطىء علسسى شسسرقية هسسي التي الشجرة من موسى
إليسسك أوحسسى وتعسسالى سسسبحانه اللسسه ولكسسن الشاهدين} لذلك من كنت

ًا حجة ذلك, ليكون حجسسج عهدها, ونسوا تطاول قد قرون على وبرهان
المتقسسسسسدمين. النبيسسسسساء إلسسسسسى أوحسسسسساه ومسسسسسا عليهسسسسسم اللسسسسسه

ًا كنت تعالى: {وما وقوله   آياتنا} أي عليهم تتلو مدين أهل في ثاوي
ًا كنت وما نبيهسسا عن أخبرت حين آياتنا عليهم تتلو مدين أهل في مقيم

ولكسسن مرسلين} أي كنا {ولكنا عليه ردوا وما لقومه قال وما شعيب
ً الناس إلى وأرسلناك ذلك إليك أوحينا نحن بجسسانب كنت {وما رسولِ

مسسن التفسسسير فسسي النسسسائأي الرحمسسن عبسسد أبسسو نادينا} قسسال إذ الطور
حمسسزة عسسن يسسونس بسسن حجسسر, أخبرناعيسسسى بسسن علسسي سننه: أخبرنسسا
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أبسسي عسسن زرعسسة أبسسي عسسن مسسدرك بسسن علي العمش, عن عن الزيات
نادينا} قسسال: نسسودوا إذ الطور بجانب كنت {وما عنه الله رضي هريرة
أن قبسسل تسسسألوني, وأجبتكسسم أن قبسسل أعطيتكسسم محمسسد أمسسة أن: يسسا

عسسن جماعة حديث من حاتم أبي وابن جرير ابن رواه تدعوني, وهكذا
مسسن جريسسر ابسسن العمسسش. ورواه الزيسسات, عسسن حبيب ابن وهو حمزة
عسسن مسسدرك بن علي العمش, عن عن عيسى بن ويحيى وكيع حديث

كلمسسه, واللسسه مسسن ذلسسك قسسال أنسسه جريسسر بن عمرو ابن وهو زرعة أبي
أعلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم.

فسسي نادينا} أمتك إذ الطور بجانب كنت {وما حيان بن مقاتل وقال  
بجسسانب كنسست {وما قتادة بعثت. وقال إذا بك يؤمنوا أن آبائأهم أصلب
تعالى: {ومسسا بقوله أشبه س أعلم والله س وهذا نادينا} موسى إذ الطور

بصسسيغة ههنا أخبر المر} ثم موسى إلى قضينا إذ الغربي بجانب كنت
ربسسك نسسادى تعسسالى: {وإذ قسسال النسسداء, كمسسا وهو ذلك من أخص أخرى

طسسوى} وقسسال المقسسدس بسسالواد ربسسه ناداه تعالى: {إذ موسى} وقال
ًا}. وقربنسسساه اليمسسسن الطسسسور جسسسانب مسسسن تعسسسالى: {ونادينسسساه نجيسسس

ًا كنت ما ربك} أي من رحمة تعالى: {ولكن وقوله   لشسسيء مشاهد
بسسك منسسه رحمسسة بسسه وأخسسبرك إليسسك أوحسساه تعسسالى الله ذلك, ولكن من

ًا {لتنذر إليهم وبإرسالك وبالعباد قبلسسك مسسن نسسذير مسسن أتسساهم مسسا قوم
وجسسل عسسز اللسسه مسسن بسسه جئتهم بما يهتدون لعلهم يتذكرون} أي لعلهم
أرسسلت لسولِ ربنا فيقولوا أيديهم قدمت بما مصيبة تصيبهم أن {ولولِ

الحجة, ولينقطسسع عليهم لتقيم إليهم وأرسلناك رسولًِ} الَِية, أي إلينا
يسسأتهم لسسم بسسأنهم بكفرهم, فيحتجسسوا الله من عذاب جاءهم إذا عذرهم
وهسسو المبسسارك كتسسابه إنسسزال ذكره بعد تعالى قال نذير, كما ولِ رسول
كنسسا وإن قبلنسسا من طائأفتين على الكتاب أنزل إنما تقولوا {أن القرآن

أهسسدى لكنسسا الكتاب علينا أنزل أنا لو تقولوا * أو لغافلين دراستهم عن
ً ورحمة} وقال وهدى ربكم من بينة جاءكم فقد منهم تعالى: {رسسسل

الرسل} وقال بعد حجة الله على للناس يكون لئل ومنذرين مبشرين
مسسن فسسترة علسسى لكسسم يسسبين رسولنا جاءكم قد الكتاب أهل تعالى: {يا

بشسير جسساءكم فقسسد نسذير ولِ بشسير مسسن جاءنسا مسسا تقولسوا أن الرسسل
كسسسسسسسسثيرة. هسسسسسسسسذا فسسسسسسسسي ونسسسسسسسسذير} الَِيسسسسسسسسة, والَِيسسسسسسسسات

َلّما َف ُقْم **  ُقْه َء ّق َجآَ ْلَح َنا ِمْن ا ِد ْا ِعن ُقْلو ْول َقا ِتَي َل ْثَل ُقْأو ِتسسَي َمآَ ِم ُقْموَسسسَى ُقْأو
َلْم َو ْا َأ ُقْرو ُقْف ْك ِتَي ِبَمآَ َي ُقْل ِمن ُقْموَسَى ُقْأو ْب ْا َق ُقْلو َهَرا ِسسسْحَراِن َقا َظسسا ْا َت ُقْلو َقسسا َو
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ّنا ُقْكّل ِإ ُقْروَن ِب ِف ُقْقْل َكا ْا *   ُقْتو ْأ َتاٍب َف ِك ِد ّمْن ِب ِه ِعن ّل َو ال َى ُقْه َد ْه ُقْهَمآَ َأ ْن ُقْه ِم ْع ِب ّت أ

َ

ُقْتْم ِإن ِقيَن ُقْكن ِد ِإن َصا َف ْا ّلْم *   ُقْبو َتِجي َلْم َلَك َيْس ْع ّنَما َفا ُقْعوَن َأ ِب ّت ُقْهْم َي َء َوآ ْه َأ

َع ِمّمْن َأَضّل َوَمْن َب ّت ُقْه ا َوا ِر َه ْي َغ ًدى ِب ِه ّمَن ُقْه ّل ّلسسَه ِإّن ال َ ال ِدي لِ ْهسس ْوَم َي َقسس ْل ا
ِلِميَن ّظسسسسا ْد ال َقسسسس َل َو َنا *   ْل ُقْم َوّصسسسس ُقْهسسسس ْوَل َل َقسسسس ْل ُقْهسسسسْم ا ّل َع ُقْروَن َل ّك َذ َتسسسس  َي

ًا تعالى يقول   الحجسة قيسام قبسسل عسذبهم لسسو السسذين القوم عن مخبر
عنده من الحق جاءهم لما أنهم رسول يأتهم لم بأنهم عليهم, لِحتجوا

التعنسست وجسسه علسسى وسسسلم, قسسالوا عليسسه اللسسه صلى محمد لسان على
موسسسى} أوتسسي مسسا مثسسل أوتسسي {لولِ واللحاد والجهل والكفر والعناد

واليسسد العصسسا مثسسل كسسثيرة الَِيسسات مسسن سسس أعلسسم واللسسه سسس الَِيسسة, يعنسسون
والثمسسار, الزروع وتنقيص والدم والضفادع والقمل والجراد والطوفان

المن وإنزال الغمام وتظليل البحر الله, وكفلق أعداء على يضيق مما
القسساهرة, السستي البسساهرة, والحجسسج الَِيسسات من ذلك غير إلى والسلوى

ًا حجة السلم عليه موسى يدي على تعالى الله أجراها على له وبرهان
فرعسسون فسسي ينجسسع لسسم كلسسه هسسذا إسسسرائأيل, ومسسع وبني وملئه فرعون

لتلفتنا {أجئتنا لهما قالوا هارون, كما وأخيه بموسى كفروا وملئه, بل
لكمسسا نحسسن وما الرض في الكبرياء لكما وتكون آباءنا عليه وجدنا عما

قال المهلكين} ولهذا من فكانوا تعالى: {فكذبوهما بمؤمنين} وقال
البشر يكفر لم أو قبل} أي من موسى أوتي بما يكفروا لم ههنا: {أو

تظسساهرا} سسسحران {قسسالوا العظيمسسة الَِيات تلك من موسى أوتي بما
كسسافرون, ولشسسدة منهمسسا بكل كافرون} أي بكل إنا {وقالوا تعاونا أي

أحسسدهما ذكسسر وهسسارون, دل موسسسى بين والمقاربة والتصاحب التلزم
الشسسسسسسسسسسساعر: قسسسسسسسسسسسال الَِخسسسسسسسسسسسر, كمسسسسسسسسسسسا علسسسسسسسسسسسى

ًاأريد يممسسسسست إذا أدري فمسسسسسا  يلينسسسسسي أيهمسسسسسا الخيسسسسسر أرضسسسسس
جسسبر: أمسسرت بسسن مجاهسسد الشسسر. قسسال أو الخير يليني أدري فما أي  

ًا اليهود لى لمحمد يقولوا أن قريش ه ص ذلسك, فقسال وسسلم عليسه الل
سسساحران قسسالوا قبسسل مسسن موسسسى أوتسسي بمسسا يكفسسروا لسسم اللسسه: {أو

وسسسلم عليهمسسا اللسسه صسسلى وهسسارون موسسسى يعنسسي تظسساهرا} قسسال
قسسال وبهسسذا ؟ الَِخسسر منهمسسا كسسل وصسسدق وتناصرا تعاونا {تظاهرا} أي

موسسسى {سسساحران} يعنسسون قسسوله فسسي رزيسسن وأبسسو جسسبير بسسن سسسعيد
عسسن يسار بن مسلم أعلم. وقال قوي, والله جيد قول وهارون, وهذا

ًا موسسسى تظسساهرا} قسسال: يعنسسون ساحران {قالوا عباس ابن ومحمسسد
الحسسسن البصري. وقال الحسن رواية وسلم, وهذه عليهما الله صلى

ًا عيسى يعني: وقتادة بعد, فيه وسلم, وهذا عليهما الله صلى ومحمد
.أعلسسسسسم ههنسسسسسا, واللسسسسسه ذكسسسسسر لسسسسسه يجسسسسسر لسسسسسم عيسسسسسسى لن
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والعوفي طلحة أبي بن علي تظاهرا} فقال {سحران قرأ من وأما  

الجنسسدي عاصسسم قسسال والقسسرآن, وكسسذا التسسوارة عباس: يعنون ابن عن
صسسدق السسسدي: يعنسسي أسلم. قسسال بن زيد بن الرحمن وعبد والسدي

والنجيسسل, وهسسو التسسوارة عكرمة: يعنسسون الَِخر. وقال منهما واحد كل
وقتسسادة: الضسسحاك جريسسر. وقسسال ابسسن زرعسسة, واختسساره أبسسي عن رواية

على بالصواب, والظاهر أعلم وتعالى سبحانه والقرآن, والله النجيل
بعسسده: {قسسل قال والقرآن, لنه التوارة يعنون {سحران} أنهم قراءة
ًا منهما أهدى هو الله عند من بكتاب فأتوا اللسسه يقرن ما أتبعه} وكثير
الكتسساب أنسسزل مسسن تعسسالى: {قسسل قسسوله في والقرآن, كما التوارة بين

كتسساب وهسسذا سسس قسسال أن إلسسى سسس للناس وهدى نورا موسى به جاء الذي
الكتسساب موسسسى آتينسسا السسسورة: {ثسسم آخسسر فسسي مبارك} وقال أنزلناه
ًا مبسسارك أنزلنسساه كتسساب أحسن} الَِية, وقسسال: {وهسسذا الذي على تمام

ًا سسسمعنا {إنسسا الجن ترحمون} وقال لعلكم واتقوا فاتبعوه أنسسزل كتابسس
ًا موسى بعد من نوفسسل: هسسذا بسسن ورقسة يسسديه} وقسسال بين لمن مصدق

اللبسساب لسسذوي بالضرورة علم موسى. وقد على أنزل الذي الناموس
ًا ينسسزل لسسم تعسسالى اللسسه أن الكتسسب مسسن أنسسزل فيمسسا السسسماء مسسن كتابسس

أشسسرف ولِ أعظم ولِ ولِ)أفصح أشمل ولِ أكمل أنبيائأه على المتعددة
وسسسلم, وهسسو عليسسه اللسسه صسسلى محمسسد علسسى أنسسزل السسذي الكتسساب من

موسسسى على أنزله الذي الكتاب والعظمة الشرف في القرآن, وبعده
أنزلنسسا فيسسه: {إنسسا الله قال الذي الكتاب السلم, وهو عليه عمران بن

هسسادوا للسسذين أسسسلموا السسذين النبيون بها يحكم ونور هدى فيها التوراة
شهداء} عليه وكانوا الله كتاب من استحفظوا بما والحبار والربانيون

ًا أنزل إنما والنجيل ً متمم بنسسي علسسى حسسرم مسسا لبعسسض للتوراة, ومحل
أهسسدى هسسو الله عند من بكتاب فأتوا تعالى: {قل قال إسرائأيل, ولهذا

وتعارضسون الحسق به تدافعون فيما صادقين} أي كنتم إن أتبعه منهما
لسسم فسسإن لسسك} أي يستجيبوا لم تعالى: {فإن الله الباطل, قال من به

يتبعسسون أنمسسا {فسساعلم الحسسق يتبعسسوا لهسسم, ولسسم قلسست عمسسا يجيبسسوك
هسسدى بغير هواه اتبع ممن أضل {ومن حجة ولِ دليل بل أهواءهم} أي

يهسسدي لِ اللسسه {إن اللسه كتسساب مسسن مسسأخوذة حجسسة بغيسسر الله} أي من
الظسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسالمين}. القسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسوم

لهسسم مجاهسسد: فصسسلنا القول} قال لهم وصلنا تعالى: {ولقد وقوله  
تعسسالى: قتسسادة: يقسسول القسسول. وقسسال لهسسم السدي: بينسسا القول. وقال

يتسسذكرون} {لعلهسسم صسسانع هسسو مضى, وكيسسف بمن صنع كيف أخبرهم
ًا, وهذا لهم} يعني {وصلنا وغيره مجاهد قال الظاهر, لكسسن هو قريش
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عسسن جعسسدة بسسن يحيسسى عسسن دينسسار بسسن عمسسرو عن سلمة بن حماد قال

منسسدة: رفاعسسة ابسسن القرظي, وجعله قرظة ابن هو هذا رفاعة, رفاعة
وهسسب بنسست تميمسسة طلسسق السسذي وهو حيي بنت صفية خال شموال بن

الثير ابن ذكره باطا, كذا بن الزبير بن الرحمن عبد بعده تزوجها التي
أحسسدهم, رواه أنسسا عشسسرة القول} في لهم وصلنا {ولقد قال: نزلت س

حسسسسسسسديثه. مسسسسسسسن حسسسسسسساتم أبسسسسسسسي وابسسسسسسسن جريسسسسسسسر ابسسسسسسسن

ِذيَن ّل ُقْم ** ا ُقْه َنا ْي َت َتاَب آ ِك ْل ِه ِمن ا ِل ْب ِه ُقْهم َق ُقْنسسوَن ِب ْؤِم َذا ُقْي ِإ َو َلسسَى *   ْت ِهسسْم ُقْي ْي َل َع
ْا َو ُقْل ّنا َقا ِه آَم ُقْه ِب ّن ّق ِإ ْلَح َنآَ ِمن ا ّب ّنسا ّر ّنسا إ ِه ِمسن ُقْك ِلس ْب ِلِميَن َق ِئَك ُقْمْسس َلـسس ْو ُقْأ   *

ُقْتسسوَن ْؤ ُقْهسسم ُقْي ْيسسِن َأْجَر َت ْا ِبَمسسا ّمّر ُقْرو َب ُقْؤَن َصسس ْدَر َيسس ِة َو َن ْلَحَسسس َئَة ِبا ّي َوِمّمسسا الّسسس
ُقْهْم َنا ْق ُقْقوَن َرَز َذا ُقْينِف ِإ َو ْا *   ُقْعو َو َسِم ْغ ّل ْا ال ُقْضو ْعَر ُقْه َأ ْن ْا َع ُقْلو َقا َنآَ َو َنسسا َل ُقْل ْعَما َأ

ُقْكسسسسسْم َل ُقْكْم َو ُقْل ْعَمسسسسسا ُقْكسسسسسْم َسسسسسسلٌَم َأ ْي َل َ َع ِغسسسسسي لِ َت ْب ِليَن َن ِه ْلَجسسسسسا  ا
يؤمنسسون أنهسسم الكتسساب أهسسل مسسن الوليسساء العلمسساء عسسن تعالى يخبر  

تلوتسسه حسسق يتلسسونه الكتسساب آتينسساهم تعالى: {الذين قال بالقرآن, كما
يسسؤمن لمسسن الكتسساب أهسسل مسسن تعالى: {وإن به} وقال يؤمنون أولئك
تعسسالى: {إن لله} وقال خاشعين إليهم أنزل وما إليكم أنزل وما بالله

ًا للذقسسان يخسسرون عليهسسم يتلسسى إذا قبلسسه مسسن العلم أوتوا الذين سسسجد
تعسسالى: لمفعسسولًِ} وقسسال ربنسسا وعسسد كسسان إن ربنسسا سسسبحان ويقولسسون
قسسوله إلى س نصارى إنا قالوا الذين آمنوا للذين مودة أقربهم {ولتجدن

مسسن سسسبعين فسسي جبير: نزلت بن سعيد الشاهدين}. قال مع فاكتبنا س
عليسسه اللسسه صسسلى النبي على قدموا النجاشي, فلما بعثهم القسيسين

يبكون ختمها, فجعلوا الحكيم} حتى والقرآن {يس عليهم قرأ وسلم
مسسن الكتسساب آتيناهم {الذين الخرى الَِية هذه فيهم وأسلموا, ونزلت

ربنسسا مسسن الحق إنه به آمنا قالوا عليهم يتلى * وإذا يؤمنون به هم قبله
مسلمين, أي كنا القرآن هذا قبل من مسلمين} يعني قبله من كنا إنا

يؤتسسون تعالى: {أولئسسك الله له. قال مستجيبين لله مخلصين موحدين
السسذين الصسسفة بهسسذه المتصسسفون هؤلِء صبروا} أي بما مرتين أجرهم

علسسى صسسبروا} أي قسسال: {بمسسا الثسساني, ولهسسذا ثم الول بالكتاب آمنوا
فسسي ورد النفسسوس, وقسسد علسسى شديد هذا مثل تجشم الحق, فإن اتباع

موسسسى أبسسي عسسن بسسردة أبسسي عسسن الشسسعبي عسسامر حديث من الصحيح
وسلم: عليه الله صلى الله رسول قال: قال عنه الله رضي الشعري

آمسسن ثسسم بنبيه آمن الكتاب أهل من مرتين: رجل أجرهم يؤتون «ثلثة
أمسسة, لسسه كسسانت مسسواليه,ورجسسل وحسسق الله حق أدى مملوك بي, وعبد
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أحمد: حدثنا المام فتزوجها». وقال أعتقها تأديبها, ثم فأحسن فأدبها
عبسسد بسسن سسسليمان عسسن لهيعة ابن السيلحيني, حدثنا إسحاق بن يحيى

الله رسول راحلة لتحت قال: إني أمامة أبي بن القاسم عن الرحمن
ً الفتح, فقال يوم وسلم عليه الله صلى ًا قولِ فيمسسا جميلً, وقال حسن

وعليسسه لنسسا ما وله مرتين أجره فله الكتابين أهل من أسلم قال: «من
مسسا وعليسه لنسسا مسسا ولسه أجسره فله المشركين من أسلم ومن علينا وما

علينسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا».
السسسيء يقسسابلون لِ السيئة} أي بالحسنة تعالى: {ويدرءون وقوله  

ومسسن ينفقسسون} أي رزقنسساهم {وممسسا ويصسسفحون يعفون بمثله, ولكن
الواجبسسة النفقسسات في الله خلق على ينفقون الحلل من رزقهم الذي

التطوعسسات مسسن والمسسستحبة المفروضسسة وأقسساربهم, والزكسساة لهليهم
أعرضوا اللغو سمعوا تعالى: {وإذا والقربات. وقوله النفل وصدقات
تعسسالى: {وإذا قال كما يعاشرونهم, بل ولِ أهله يخالطون لِ عنه} أي

ًا} {وقسسالوا مروا باللغو مروا سسسلم أعمسسالكم ولكسسم أعمالنسسا لنسسا كرام
لِ بمسسا وكلمهسسم سسسفيه عليهسسم سفه إذا الجاهلين} أي نبتغي لِ عليكم

الكلم مسسن بمثلسسه يقسسابلوه ولسسم عنسسه عنه, أعرضسسوا الجواب بهم يليق
{لنا قالوا إنهم عنهم قال طيب, ولهذا كلم إلِ عنهم يصدر القبيح, ولِ

نريسسد لِ الجسساهلين} أي نبتغسسي لِ عليكسسم سسسلم أعمالكم ولكم أعمالنا
نحبهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا. ولِ الجسسسسسسسسسسسسسسسسسسساهلين طريسسسسسسسسسسسسسسسسسسسق

صسسلى الله رسول على قدم السيرة: ثم في إسحاق بن محمد قال  
ً عشسسرون بمكسسة وهسسو وسسسلم عليه الله مسسن ذلسسك مسسن قريسسب أو رجل

المسسسجد, فسسي الحبشسسة, فوجسسدوه مسسن خسسبره بلغهسسم حيسسن النصسسارى
حسسول أنسسديتهم في قريش من وساءلوه, ورجال وكلموه إليه فجلسوا

وسسلم عليسسه اللسه صسلى اللسه رسول مساءلة من فرغوا الكعبة, فلما
سسسمعوا القسسرآن, فلمسسا عليهسسم وتل تعالى الله إلى أرادوا, دعاهم عما

وصدقوه, به وآمنوا لله استجابوا الدمع, ثم من أعينهم فاضت القرآن
عنسسه قاموا أمره, فلما من كتابهم في لهم يوصف كان ما منه وعرفوا

لهم: خيبكسسم قريش, فقالوا من نفر في هشام بن جهل أبو اعترضهم
لتأتوهم لهم ترتادون دينكم أهل من وراءكم من ركب, بعثكم من الله

دينكسسم فسسارقتم حسستى عنسسده مجالسسسكم تطمئسسن الرجسسل, فلسسم بخسسبر
ًا نعلم قال: قال: ما فيما وصدقتموه قسسالوا كمسسا منكسسم, أو أحمسسق ركب

مسسا عليسسه, ولكسسم نحسسن ما لنا نجاهلكم لِ عليكم لهم: سلم فقالوا لهم
ًا. قال: ويقال أنفسنا نأل لم عليه أنتم أهل من النصارى النفر إن خير

فيهسسم أن سسس أعلم والله س كان. قال: ويقال ذلك أي أعلم نجران, فالله
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إلى س يؤمنون به هم قبله من الكتاب آتيناهم {الذين الَِيات هذه نزلت
الَِيسسات هسسذه عسسن الزهسسري الجسساهلين} قسسال: وسسألت نبتغي لِ س قوله

فسسي نزلسسن أنهسسن علمائأنسسا مسسن أسسسمع زلسست قسسال: مسسا ؟ نزلسست فيمسسن
المائأسسدة سورة في اللتي والَِيات عنهم الله رضي وأصحابه النجاشي

ًا قسيسسسين منهسسم بسسأن {ذلسسك مسسع فاكتبنسسا سسس قسسوله إلسسى سسس ورهبانسس
الشسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساهدين}.

ّنَك ِإ  ** َ ِدي لِ ْه ْبَت َمْن َت َب ِكّن َأْح َلـسس ّلسسَه َو ِدي ال ْهسس ُقْء َمسسن َي َو َيَشسسآَ ُقْهسس ُقْم َو َلسس ْع َأ

ِديَن َت ْه ُقْم ْل ْا ِبا َو ُقْل َقا َو ِبسسِع ِإن *   ّت َى ّن َد ُقْهسس ْل َعسسَك ا ّطسسْف َم َتَخ َنآَ ِمسسْن ُقْن َلسسْم َأْرِضسس َو َأ

ّكن ُقْهْم ُقْنَم ًا ّل ًا َحَرم َبَى آِمن ِه ُقْيْج ْي َل ُقْت ِإ ٍء ُقْكّل َثَمَرا ًا َشْي ّنا ّمن ّرْزق ُقْد ِكّن ّل َلـ َو
ُقْهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسْم َثَر ْك َ َأ ُقْمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسوَن لِ َل ْع  َي

تهسسدي {لِ محمد يا إنك وسلم عليه الله صلى لرسوله تعالى يقول  
مسسن يهسسدي البلغ, واللسسه عليسسك ذلك, إنمسسا إليك ليس أحببت} أي من

تعسسالى: {ليسسس قسسال الدامغة, كمسسا والحجة البالغة الحكمة يشاء, وله
أكسسثر تعسسالى: {ومسسا يشسساء} وقسسال مسسن يهدي الله ولكن هداهم عليك

إنه هسذا مسن أخسص الَِيسة بمؤمنين} وهذه حرصت ولو الناس ه, ف كل
وهسسوأعلم يشسساء مسسن يهسسدي الله ولكن أحببت من تهدي لِ قال: {إنك

الغوايسسة, يسسستحق ممسسن الهداية يستحق بمن أعلم هو بالمهتدين} أي
اللسسه رسسسول عسسم طسسالب أبسسي في نزلت أنها الصحيحين في ثبت وقد

صسسفه فسسي ويقسسوم وينصسسره يحسسوطه كسسان وسلم, وقد عليه الله صلى
ًا ويحبه ًا حب ًا شديد ًا, فلما لِ طبعي أجلسسه, وحسسان الوفسساة حضرته شرعي
فسسي والسسدخول اليمسسان إلسسى وسسسلم عليسسه الله صلى الله رسول دعاه

كسسان مسسا علسسى يده, فاسسستمر من واختطف فيه القدر السلم. فسبق
بسسن سسسعيد الزهري: حدثني التامة. قال الحكمة الكفر, ولله من عليه

عنسسه اللسسه رضي المخزومي حزن بن المسيب أبيه, وهو عن المسيب
عليسسه اللسسه صسسلى الله رسول جاءه الوفاة طالب أبا حضرت قال: لما

بسسن أميسسة أبسسي بسسن اللسسه وعبسسد هشسسام بسسن جهل أبا عنده وسلم, فوجد
إلسسه لِ قسسل عسسم وسلم: «يا عليه الله صلى الله رسول المغيرة, فقال

أبسسي بن الله وعبد جهل أبو الله» فقال عند بها لك أحاج الله, كلمة إلِ
رسسسول يسسزل فلسسم ؟ المطلسسب عبسسد ملة عن أترغب طالب أبا أمية: يا

المقالسسة بتلسسك لسسه ويعسسودان عليسسه وسلم: يعرضها عليه الله صلى الله
لِ يقسسول أن المطلسسب, وأبسسى عبسسد ملة على قال: هو ما آخر كان حتى
لستغفرن «والله وسلم عليه الله صلى الله رسول الله, فقال إلِ إله
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أن آمنوا والذين للنبي كان تعالى: {ما الله عنك» فأنزل أنه لم ما لك

طسسالب أبسسي فسسي قربى} وأنسسزل أولي كانوا ولو للمشركين يستغفروا
مسسن يشسساء} أخرجسساه مسسن يهسسدي اللسسه ولكن أحببت من تهدي لِ {إنك

حديث من صحيحه, والترمذي في مسلم رواه الزهري, وهكذا حديث
وفسساة حضرت قال: لما هريرة أبي عن حازم أبي عن كيسان بن يزيد
قل عماه فقال: «يا وسلم عليه الله صلى الله رسول أتاه طالب أبي

بهسسا تعيرنسسي أن القيامة» فقسسال: لسسولِ يوم بها لك الله, أشهد إلِ إله لِ
عينسسك, لِ بهسسا المسسوت, لقسسررت جزع إلِ عليه حمله ما يقولون قريش
أحببسست مسسن تهدي لِ تعالى: {إنك الله عينك, فأنزل بها لقر إلِ أقولها
الترمسسذي: بالمهتسسدين} وقسسال أعلسسم وهسسو يشسساء مسسن يهدي الله ولكن
المسسام كيسسسان, ورواه بسسن يزيسسد حديث من إلِ نعرفه غريب, لِ حسن
أبسسو كيسسسان: حسسدثني بسسن يزيسسد عن القطان سعيد بن يحيى عن أحمد
عمسسر وابن عباس ابن قال بنحوه, وهكذا فذكره هريرة أبي عن حازم

عليسسه عرض حين طالب أبي في نزلت وقتادة: إنها والشعبي ومجاهد
عليسه اللسه, فسسأبى إلِ إله لِ يقول أن وسلم عليه الله صلى الله رسول

ملة على هو قاله ما آخر الشياخ, وكان ملة أخي ابن ذلك, وقال: أي
المطلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسب. عبسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسد

بسسن حمسساد سسسلمة, حسسدثنا أبو أبي, حدثنا حاتم: حدثنا أبي ابن وقال  
راشسسد أبسسي بسسن سسسعيد عسسن خيثم بن عثمان بن الله عبد سلمة, حدثنا

رسسسول إلسسى قيصسسر معي إلي, قال: كتب جاء قيصر رسول قال: كان
ًا, فأتيته وسلم عليه الله صلى الله فسسي فوضسسعه الكتسساب فسسدفعت كتاب

في لك تنوخ. قال: «هل ؟» قلت: من الرجل قال: «ممن حجره, ثم
دينهسسم وعلسسى قسسوم رسسسول ؟» قلت: إنسسي الحنيفية إبراهيم أبيك دين
إلى ونظر وسلم عليه الله صلى الله رسول إليهم, فضحك أرجع حتى

يشاء». من يهدي الله ولكن أحببت من تهدي لِ أصحابه, وقال: «إنك
أرضسسنا} يقسسول مسسن نتخطسسف الهدى نتبع إن تعالى: {وقالوا وقوله  

ًا تعالى قالوا حيث الهدى اتباع عدم في الكفار بعض اعتذار عن مخبر
مسسن نتخطف معك الهدى نتبع {إن وسلم عليه الله صلى الله لرسول

حولنسسا مسسن وخالفنا الهدى من به جئت ما اتبعنا إن نخشى أرضنا} أي
والمحاربسسة, بسسالذى يقصسسدونا المشسسركين, أن العسسرب أحيسساء مسسن

ًا تعالى الله كنا, قال أينما ويتخطفونا لهسسم نمكسسن لسسم لهسسم: {أو مجيبسس
ًا ًا} يعني حرم تعسسالى اللسسه وباطسسل, لن كذب به اعتذروا الذي هذا آمن

هسسذا يكسسون وضسسع, فكيسسف منذ آمن معظم وحرم أمين بلد في جعلهم
ًا الحرم ًا يكسسون وشسسركهم, ولِ كفرهم حال في لهم آمن وقسسد لهسسم آمنسس
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شسسيء} كل ثمرات إليه تعالى: {يجبى وقوله ؟ الحق وتابعوا أسلموا

المتسساجر وغيسسره, وكسسذلك الطسسائأف مسسن حوله مما الثمار سائأر من أي
ًا والمتعة يعلمسسون} لِ أكسسثرهم {ولكسسن عندنا من لدنا} أي من {رزق

محمد, حدثنا بن الحسن النسائأي: أنبأنا قال قالوا, وقد ما قالوا ولهذا
بسسن عمسسرو قسسال: قسسال مليكسسة أبي ابن جريج, أخبرني ابن عن الحجاج
بسسن عسسامر بسسن الحسسارث منسسه, إن يسسسمعه عباس, ولم ابن عن شعيب
أرضسسنا}. مسسن نتخطسسف معسسك الهسسدى نتبسسع {إن قسسال السسذي نوفسسل

َكْم َو َنا **  ْك َل ْه ٍة ِمن َأ َي ِطَرْت َقْر َها َب َت ِعيَش ْلسسَك َم ِت ُقْهْم َف ُقْن ِك َكن َلسسْم َمَسسسا ُقْتْسسس
ِهْم ّمن ِد ْع ّ َب ً ِإلِ ِليل ّنا َق ُقْك ُقْن َو ِثيَن َنْح ِر َوا ْل َوَما ا ّبَك َكاَن *   ِلسسَك َر ْه َى ُقْم ُقْقسسَر ْل ا

ّتَى َعَث َح ْب َها ِفَي َي ً ُقْأّم ُقْسولِ ُقْلو َر ْت ِهْم َي ْي َل َنا َع ِت َيا ّنا َوَما آ ِكي ُقْك ِل ْه َى ُقْم ُقْقسسَر ْل ّ ا ِإلِ
ُقْلَهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا ْه َأ ُقْموَن َو ِل  َظسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا

ًا تعالى يقول   مسسن أهلكنسسا تعالى: {وكسسم قوله في مكة بأهل معرض
فيمسسا اللسسه نعمسسة وكفسسرت وأشسسرت طغت معيشتها} أي بطرت قرية
اللسسه {وضسسرب الخسسرى الَِية في قال الرزاق, كما من عليهم به أنعم
ً ًا رزقها يأتيها مطمئنة آمنة كانت قرية مثل إلسسى سسس مكسسان كل من رغد
تعسالى: {فتلسك قسال ظسالمون} ولهسسذا وهسم العسسذاب فأخذهم س قوله

إلِ ترى فل ديارهم دثرت قليلً} أي إلِ بعدهم من تسكن لم مساكنهم
ًا رجعت الوارثين} أي نحن تعالى: {وكنا مساكنهم. وقوله ليس خراب

أحسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسد. فيهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا
ًا سسسمع أنسسه مسعود ابن عن ههنا حاتم أبي ابن ذكر وقد   يقسسول كعبسس

لِ لسسك س: مسسا البومة يعني س للهامة قال السلم عليه سليمان لعمر: إن
لسسك بسببه, قال: فمسسا الجنة من آدم أخرج قالت: لنه ؟ الزرع تأكلين

به. قال: فمسسا نوح قوم أغرق تعالى الله قالت: لن ؟ الماء تشربين لِ
تل تعسسالى, ثسسم اللسسه ميسسراث لنسسه قسسالت ؟ الخراب إلى إلِ تأوين لِ لك

ًا تعسالى قال الوارثين} ثم نحن {وكنا يهلسك لِ وأنسه عسدله عسن مخسبر
ًا ًا أحد عليهسسم, ولهسسذا الحجسسة قيسسام بعد أهلك من يهلك له, وإنما ظالم

مكسسة أمهسسا} وهسسي فسسي يبعسسث حتى القرى مهلك ربك كان قال: {وما
ً محمسسد وهو المي النبي أن على دلِلة آياتنا} فيه عليهم يتلو {رسولِ

القرى جميع إلى رسول القرى أم من المبعوث وسلم عليه الله صلى
حولهسسا} ومسسن القسسرى أم تعسسالى: {لتنسسذر قال وأعجام, كما عرب من

ًا} وقسسال: إليكم الله رسول إني الناس أيها يا تعالى: {قل وقال جميع
فالنسسار الحسسزاب مسسن بسسه يكفسسر بلغ} وقال: {ومسسن ومن به {لنذركم
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مهلكوهسسا نحسسن إلِ قرية من تعالى: {وإن قوله الدليل موعده} وتمام

ًا معذبوها أو القيامة يوم قبل ًا} الَِيسة, فسأخبر عسذاب أنسه تعسسالى شسسديد
معسسذبين كنا تعالى: {وما قال القيامة, وقد يوم قبل قرية كل سيهلك

لجميسسع شسساملة المسسي النسسبي بعثسسة تعسسالى رسولًِ} فجعسسل نبعث حتى
فسسي إليهسسا. وثبسست ترجسسع السستي وأصسسلها أمهسسا إلسسى رسسسول القرى, لنه
إلسسى قسسال: «بعثسست أنسسه عليسسه وسسسلمه اللسسه صسسلوات عنسسه الصحيحين

ولِ بعسسده من نبي والرسالة, فل النبوة به ختم والسود» ولهذا الحمر
القيامسسة, وقيسسل يسسوم إلسسى والنهسسار الليسسل بقسساء باق شرعه رسول, بل

وعظيمتهسسا أصسسلها رسسسولًِ} أي أمهسسا فسسي يبعسسث بقوله: {حتى المراد
الجسسوزي وابسسن الزمخشسسري والقسساليم, حكسساه الرسسساتيق كأمهسسات

ببعيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسد. وغيرهمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا, وليسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس

َوَمآَ ُقْتم **  ِتي ٍء ّمن ُقْأو ُقْع َشْي َتا ِة َفَم َيا ْلَح َيا ا ْن ّد َها ال ُقْت َن ِزي َد َوَما َو ِه ِعن ّلسس ْيسسٌر ال َخ
َقَى ْب َأ َ َو َفل ُقْلسسوَن َأ ِق ْع َفَمسسن َت َأ ُقْه *   َنا ْد َعسس ًا َو ْعسسد ًا َو َو َحَسسسن ُقْهسس ِه َف ِقيسس َ َكَمسسن لِ

ُقْه َنسسا ْع ّت َع ّم َتسسا ِة َم َيسسا ْلَح َيا ا ْن ّد َو ُقْثسسّم السس ْوَم ُقْهسس ِة َيسس َياَمسس ِق ْل ِريَن ِمسسَن ا ُقْمْحَضسس ْل  ا
ًا تعالى يقول   الدنيئسسة, الزينسسة مسسن فيها الدنيا, وما حقارة عن مخبر

السسدار فسسي الصالحين لعباده الله أعده ما إلى بالنسبة الفانية والزهرة
ينفسسد عنسسدكم تعالى: {مسسا قال المقيم, كما العظيم النعيم من الَِخرة

للبسسرار} وقسسال: {ومسسا خيسسر اللسه عند باق} وقال: {وما الله عند وما
الحيسساة تسسؤثرون تعسسالى: {بسسل متاع} وقال إلِ الَِخرة في الدنيا الحياة
وسسسلم عليسسه اللسسه صلى الله رسول وأبقى} وقال خير والَِخرة الدنيا

فسسي أصسسبعه أحسسدكم يغمسسس كما إلِ الَِخرة في الدنيا الحياة ما «والله
».إليسسسسسسسسسسسه يرجسسسسسسسسسسسع مسسسسسسسسسسساذا اليسسسسسسسسسسسم, فلينظسسسسسسسسسسسر

علسسى الدنيا يقدم من يعقل أفل ؟} أي تعقلون تعالى: {أفل وقوله  
ًا وعسسدناه تعالى: {أفمن الَِخرة. وقوله ًا وعسسد كمسسن لِقيسسه فهسسو حسسسن

المحضسسرين} يقسسول مسسن القيامسسة يوم هو ثم الدنيا الحياة متاع متعناه
من العمال صالح على الله وعده بما مصدق مؤمن هو تعالى: أفمن

اللسسه بلقسساء مكسسذب كافر هو محالة, كمن لِ إليه صائأر هو الذي الثواب
ًا الدنيا الحياة في ممتع ووعيده, فهو ووعده يسسوم هسسو {ثسسم قلئأل أيام
قسسد المعسسذبين. ثسسم وقتادة: مسسن مجاهد المحضرين} قال من القيامة

جهل. أبي وفي وسلم عليه الله صلى الله رسول في نزلت قيل: إنها
أنهسسا مجاهسسد, الظسساهر عن جهل, وكلهما وأبي وعلي حمزة في وقيل

ًا تعالى كقوله عامة, وهذا علسسى أشسسرف حيسسن المؤمن ذلك عن إخبار

463



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
نعمسسة السسدركات, فقسسال: {ولسسولِ في الدرجات, وذاك في وهو صاحبه

إنهسسم الجنسسة علمسست تعالى: {ولقسسد المحضرين} وقال من لكنت ربي
لمحضسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسرون}.

ْوَم َي َو ِهْم **  ِدي َنا ُقْل ُقْي ُقْقو َي ْيسسَن َف ِئأَي َأ َكآَ ِذيَن ُقْشسسَر ّلسس ُقْتسسْم ا ُقْمسسوَن ُقْكن ُقْع َقسساَل َتْز   *
ِذيَن ّل ّق ا ُقْم َح ِه ْي َل ُقْل َع ْو َق ْل َنا ا ّب ِء َر ُقْؤل ِذيَن َهـ ّل َنسسآَ ا ْي َو ْغ ُقْهْم َأ َنسسا ْي َو ْغ َنسسا َكَمسسا َأ ْي َو َغ
َنآَ ْأ َبّر ْيَك َت َل ْا َما ِإ َو ُقْن َنا َكا ّيا ُقْدوَن ِإ ُقْب ْع ِقيسسَل َي َو ْا *   ُقْعسسو ْد ُقْكْم ا َء َكآَ ُقْهْم ُقْشسسَر ْو َع َد َفسس
َلسسْم ْا َف ُقْبو َتِجي ُقْهسسْم َيْسسس ْا َل ُقْو َأ َذاَب َوَر َعسس ْل ْو ا ُقْهسسْم َلسس ّن أ

ْا َ ُقْنو ُقْدوَن َكسسا َتسس ْه ْوَم َي َيسس َو   *
ِهْم ِدي َنا ُقْل ُقْي ُقْقو َي َذآ َف ُقْم َما ُقْت ْب ِليَن َأَج ُقْمْرَس ْل َيْت ا َعِم َف ُقْم *   ِه ْي َل ُقْء َع َبسسسآَ ٍذ الن ِئسس ْوَم َي

ُقْهْم َ َف ُقْلوَن لِ َء َتَسآَ َأّما َي َف َعِمسسَل َوآَمسسَن َتسساَب َمسسن *   ًا َو ِلح َعَسسسَى َصسسا َأن َف

ُقْكسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسوَن ِلِحيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسَن ِمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسَن َي ْف ُقْم ْل  ا
ًا تعالى يقول   حيث القيامة يوم المشركين الكفار به يوبخ عما مخبر

الَِلهسسة أين تزعمون} يعني كنتم الذين شركائأي فيقول: {أين يناديهم
والنسسداد, هسسل الصسسنام مسسن السسدنيا السسدار فسسي تعبسسدونها كنتسسم السستي

قسسال والتهديد, كما التقريع سبيل على وهذا ؟ ينتصرون أو ينصرونكم
مسسا وتركتسسم مسسرة أول خلقنسساكم كمسسا فسسرادى جئتمونسسا ولقسسد: {تعسسالى

أنهسسم زعمتسسم الذين شفعاءكم معكم نرى وما ظهوركم وراء خولناكم
}.تزعمسسون كنتسسم مسسا عنكسسم وضسسل بينكسسم تقطسسع لقسسد شسسركاء فيكسسم

والمسسردة الشسسياطين القول} يعني عليهم حق الذين وقوله: {قال  
تبرأنسسا غوينا كما أغويناهم أغوينا الذين هؤلِء {ربنا الكفر إلى والدعاة

ثسسم فسساتبعوهم أغووهم أنه عليهم يعبدون} فشهدوا إيانا كانوا ما إليك
آلهسة اللسسه دون مسسن تعسسالى: {واتخسسذوا قسسال عبادتهم, كمسسا من تبرءوا

ًا لهم ليكونوا ًا} وقسسال عليهم ويكونون بعبادتهم سيكفرون كل عز ضد
إلسسى لسسه يسسستجيب لِ من الله دون من يدعو ممن أضل تعالى: {ومن

لهسسم كسسانوا النسساس حشسسر * وإذا غافلون دعائأهم عن وهم القيامة يوم
لقسسومه السسسلم عليسسه الخليسسل كسسافرين} وقسسال بعبادتهم وكانوا أعداء
ًا الله دون من اتخذتم {إنما يسسوم ثم الدنيا الحياة في بينكم مودة أوثان

ًا} الَِيسسة, وقسسال بعضكم ويلعن ببعض بعضكم يكفر القيامة اللسسه بعضسس
وتقطعسست العسسذاب ورأوا اتبعوا الذين من اتبعوا الذين تبرأ تعالى: {إذ

قسسال: النسسار} ولهسسذا مسسن بخسسارجين هسسم وما س قوله إلى س السباب بهم
كنتسسم كمسسا فيسسه أنتسسم ممسسا ليخلصسسوكم شسسركاءكم} أي ادعسسوا {وقيسسل
ورأوا لهسسم يسسستجيبوا فلسسم {فسسدعوهم السسدنيا السسدار فسسي منهم ترجون

محالسسسسة. لِ النسسسسار إلسسسسى صسسسسائأرون أنهسسسسم وتيقنسسسسوا العسسسسذاب} أي
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لسسو العسسذاب عسساينوا حين فودوا يهتدون} أي كانوا أنهم وقوله: {لو  

تعسسالى: {ويسسوم كقسسوله الدنيا, وهذا الدار في المهتدين من كانوا أنهم
وجعلنسسا لهم يستجيبوا فلم فدعوهم زعمتم الذين شركائأي نادوا يقول
ًا بينهم يجدوا ولم مواقعوها أنهم فظنوا النار المجرمون * ورأى موبق
ًا}. وقوله: {ويوم عنها المرسسسلين} أجبتم ماذا فيقول يناديهم مصرف

كسان النبسسوات, مسساذا إثبسسات فيسه التوحيد, وهذا سؤال عن الول النداء
يسسسأل كما وهذا ؟ معهم حالكم كان إليكم, وكيف للمرسلين جوابكم

فيشهد المؤمن فأما ؟ دينك نبيك, وما ربك, ومن قبره: من في العبد
ًا الله, وأن إلِ إله لِ أنه فيقول: هاه الكافر ورسوله, وأما عبده محمد
كان من السكوت, لن غير القيامة يوم له لِجواب أدري, ولهذا لِ هاه
قسسال سسسبيلً, ولهسسذا وأضسسل أعمسسى الَِخسسرة فسسي أعمسسى, فهسسو هذه في

مجاهسسد: يتساءلون} قسسال لِ فهم يومئذ النباء عليهم تعالى: {فعميت
مسسن {فأمسسا بالنساب. وقوله يتساءلون لِ الحجج, فهم عليهم فعميت

ًا} أي وعمسسل وآمسسن تسساب مسسن يكسسون أن {فعسسسى السسدنيا فسسي صسسالح
واقسسع هسسذا موجبسسة, فسسإن اللسسه من وعسى القيامة يوم المفلحين} أي

محالسسسسسسسسسسسسسسسة. لِ ومنتسسسسسسسسسسسسسسسه اللسسسسسسسسسسسسسسسه بفضسسسسسسسسسسسسسسسل

ّبَك َوَر ُقْق **  ُقْل ُقْء َمسسا َيْخ ُقْر َيَشسسآَ َتسسا َيْخ ُقْم َكسساَن َمسسا َو ُقْهسس ُقْة َل َيسسَر ْلِخ ْبَحاَن ا ِه ُقْسسس ّلسس ال
َلَى َعا َت ُقْكوَن َعّما َو ِر ّبَك ُقْيْش َوَر ُقْم *   َل ْع ِكسسّن َما َي ُقْهْم ُقْت ُقْر ُقْدو ُقْنسسوَن َوَمسسا ُقْصسس ِل ْع * ُقْي

َو ُقْه ُقْه َو ّل َلـَه ل ال ّ ِإ َو ِإلِ ُقْه ُقْه ُقْد َل ْلَحْم َلَى ِفي ا ُقْو ِة الِ ُقْه َوالَِِخَر َل ُقْم َو ْكسس ُقْح ْل ِه ا ْيسس َل ِإ َو
ُقْعسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسوَن  ُقْتْرَج

ذلسسك فسسي لسه ليسسس والِختيار, وأنسسه بالخلق المنفرد أنه تعالى يخبر  
مسسا ويختسسار} أي يشسساء ما يخلق تعالى: {وربك معقب, قال ولِ منازع

وشسسرها خيرهسسا كلها يكن, فالمور لم يشأ لم وما كان شاء يشاء, فما
أصسسح علسسى الخيسسرة} نفسسي لهم كان إليه, وقوله: {ما بيده, ومرجعها
اللسسه قضسسى إذا مؤمنسسة ولِ لمسسؤمن كسسان تعالى: {وما القولين, كقوله

ًا ورسوله جريسسر ابسسن اختار أمرهم} وقد من الخيرة لهم يكون أن أمر
خيسسرة, وقسسد فيه لهم الذي تقديره: ويختار الذي بمعنى {ما} ههنا أن

الصسسلح, مراعسساة وجسسوب علسسى المعتزلسسة طائأفسسة المسسسلك بهذا احتج
وغيسسره عبسساس ابسسن عسسن حسساتم أبسسي ابن نقله نافية, كما أنها والصحيح

ًا. فإن والِختيسسار, والتقسسدير بالخلق تعالى انفراده بيان في المقام أيض
عمسسا وتعسسالى اللسسه {سسسبحان قسسال ذلسسك, ولهسسذا فسسي لسسه نظيسسر لِ وأنه

ًا. تختسسار ولِ تخلسسق لِ السستي والنسسداد الصسسنام مسسن يشسسركون} أي شسسيئ
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يعلم يعلنون} أي وما صدورهم تكن ما يعلم تعالى: {وربك قال ثم  
تبسسديه مسسا يعلسسم السسسرائأر, كمسسا عليسسه تنطسسوي الضسسمائأر, ومسسا تكسسن ما

به جهر ومن القول أسر من منكم {سواء الخلئأق سائأر من الظواهر
إلِ إلسسه لِ الله {وهو بالنهار}. وقوله وسارب بالليل مستخف هو ومن

مسسا يخلسسق رب لِ سسسواه, كمسسا معبسسود باللهية, فل المنفرد هو هو} أي
مسسا جميسسع في والَِخرة} أي الولى في الحمد {له سواه ويختار يشاء
لِ السسذي الحكسسم} أي {ولسسه وحكمتسسه بعسسدله عليسسه المحمسسود هو يفعله

ترجعسسون} أي {وإليسسه ورحمتسسه وحكمتسسه وغلبتسسه لقهسسره لسسه معقسسب
وشسسر, خيسسر مسسن بعملسسه عامسسل كسسل القيامسسة, فيجسسزي يسسوم جميعكسسم

العمسسسسسال. سسسسسسائأر فسسسسسي خافيسسسسسة منهسسسسسم عليسسسسسه ولِيخفسسسسسى

ُقْقْل ُقْتْم **  ْي َأ َعَل ِإن َأَر ُقْه َج ّل ُقْم ال ُقْك ْي َل ْيَل َع ّل ْل ًا ا َلَى َسْرَمد ِم ِإ ْو ِة َي َياَم ِق ْل َمسسْن ا
َلـٌه ُقْر ِإ ْي ِه َغ ّل ُقْكْم ال ِتي ْأ ٍء َي َيآَ َ ِبِض َفل ُقْعوَن َأ ُقْقسسْل َتْسَم ُقْتسسْم *   ْي َأ َعسَل ِإن َأَر ُقْه َج ّلس ال

ُقْم ُقْك ْي َل َهاَر َع ّن ًا ال َلَى َسْرَمد ِم ِإ ْو ِة َي َياَم ِق ْل َلـٌه َمْن ا ُقْر ِإ ْيسس ِه َغ ّلسس ُقْكْم ال ِتي ْأ ْيسسٍل َيسس َل ِب
ُقْنوَن ُقْك ِه َتْس َ ِفي ُقْروَن َأفل ْبِص َوِمسن ُقْت ِه *   ِتس َعسَل ّرْحَم ُقْم َج ُقْكس ْيسَل َل ّل ْل َهساَر ا ّن َوال

ْا ُقْنو ُقْك َتْسسسسس ِه ِل ْا ِفيسسسس ُقْغسسسسو َت َتب ِل ِه ِمسسسسن َو ِل ُقْكسسسسْم َفْضسسسس ّل َع َل ُقْروَن َو ُقْك  َتْشسسسس
ًا تعالى يقول   اللذين والنهار الليل من لهم سخر بما عباده على ممتن
ّين بدونهما لهم قوام لِ ًا الليل جعل لو أنه وب ًا عليهم دائأم إلسسى سسسرمد

منه, ولهذا وانحصرت النفوس بهم, ولسئمته ذلك القيامة, لضر يوم
بسسه تبصسسرون بضسسياء} أي يسسأتيكم اللسسه غيسسر إلسسه تعسسالى: {مسسن قسسال

جعسسل لسسو أنسسه تعسسالى أخسسبر ؟} ثسسم تسمعون {أفل بسببه وتستأنسون
ًا, أي النهار ًا سرمد ًا دائأم بهسسم, ذلسسك القيامسسة, لضسسر يوم إلى مستمر

قسسال والشسسغال, ولهسسذا الحركسسات كسسثرة مسسن وكلسست البسسدان ولتعبسست
تسستريحون فيسه} أي تسسكنون بليسل يأتيكم الله غير إله تعالى: {من

بكسسم رحمتسسه} أي * ومسسن تبصسسرون {أفل وأشسسغالكم حركسساتكم مسسن
فسسي فيه} أي {لتسكنوا وهذا هذا خلق والنهار} أي الليل لكم {جعل
والترحسسال, بالسسسفار النهسسار فسسي فضسسله} أي مسسن {ولتبتغسسوا الليسسل

والنشر. وقسسوله: {ولعلكسسم اللف باب من والشغال, وهذا والحركات
والنهسسار, ومسسن الليل في العبادات بأنواع الله تشكرون تشكرون} أي

بالليسسل, كمسسا اسسستدركه بالنهسسار بالنهسسار, أو استدركه بالليل شيء فاته
أو يسسذكر أن أراد لمن خلفة والنهار الليل جعل الذي تعالى: {وهو قال
ًا} والَِيسسسسسسسسسات أراد كسسسسسسسسسثيرة. هسسسسسسسسسذا فسسسسسسسسسي شسسسسسسسسسكور
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ْوَم َي َو ِهْم **  ِدي َنا ُقْل ُقْي ُقْقو َي ْيَن َف ِئأَي َأ َكآَ ِذيَن ُقْشَر ّل ُقْتسسْم ا ُقْمسسوَن ُقْكن ُقْع َنسسا َتْز ْع َنَز َو   *
ٍة ُقْكّل ِمن ًا ُقْأّم ِهيد َنا َش ْل ُقْق ْا َف ُقْتو ُقْكْم َها َن َها ْا ُقْبْر َو ُقْمسس ِل َع ّق َأّن َف ْلَحسس ِه ا ّلسس َوَضسسّل ِل

ُقْهسسسسسسسسسسسسسسسسْم ْن ْا ّمسسسسسسسسسسسسسسسسا َع ُقْنو ُقْروَن َكسسسسسسسسسسسسسسسسا َتسسسسسسسسسسسسسسسس ْف  َي
ًا وهذا   اللسسه مسسع عبسسد لمن والتقريع التوبيخ سبيل على ثان نداء أيض
ًا فيقسسول: {أيسسن الشسسهاد رؤوس علسسى تعسسالى السسرب آخر, يناديهم إله

أمة كل من {ونزعنا الدنيا دار في تزعمون} أي كنتم الذين شركائأي
ًا} قال ً مجاهد: يعني شهيد علسسى برهسسانكم} أي هسساتوا {فقلنسسا رسولِ

لِ للسسه} أي الحسسق أن {فعلمسسوا شسسركاء لله أن من ادعيتموه ما صحة
ًا يحيسسروا ولسسم ينطقسسوا غيسسره, فلسسم إله كسسانوا مسسا عنهسسم {وضسسل جوابسس

ينفعسسسسسسسسسسسسوهم. فلسسسسسسسسسسسسم ذهبسسسسسسسسسسسسوا يفسسسسسسسسسسسسترون} أي

ِإّن ُقْروَن **  ِم ِمن َكاَن َقا ْو َغَى ُقْموَسَى َق َب ِهْم َف ْي َل ُقْه َع َنا ْي َت ِز ِمَن َوآ ُقْنو ُقْك ْل َمسسآَ ا
ُقْه ِإّن ِتَح َفا ُقْء َم ُقْنو َت ِة َل َب ُقْعْص ْل ِلي ِبا ْو ِة ُقْأ ّو ُقْق ْل ْذ ا ُقْه َقاَل ِإ ُقْه َل ُقْم ْو َ َق ْفَرْح لِ ّلسسَه ِإّن َت ال
َ ِرِحيَن ُقْيِحّب لِ َف ْل َتِغ ا ْب َوا َتاَك ِفيَمآَ *   ُقْه آ ّل ّداَر ال َة ال َ الَِِخَر َبَك َتنَس َولِ َنِصي

َيا ِمَن ْن ّد َأْحِسن ال ُقْه َأْحَسَن َكَمآَ َو ّل ْيَك ال َل َ ِإ ْبِغ َولِ َد َت َفَسا ْل ِإّن الْرِض ِفسسي ا
ّلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسَه َ ال ِديَن ُقْيِحسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسّب لِ ْفِسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس ُقْم ْل  ا

ابسن جسبير, عسن بسن سعيد عن عمرو بن المنهال عن العمش قال  
عمسسه, ابسسن موسى} قسسال: كسسان قوم من كان قارون {إن قال عباس
وسسسماك نوفسسل بسسن الحسسارث بن الله وعبد النخعي إبراهيم قال وهكذا

عسسم ابسسن كان أنه وغيرهم جريج وابن دينار بن ومالك وقتادة حرب بن
قسساهث بسسن يصسسهر بن قارون جريج: هو ابن السلم. قال عليه موسى

أن يسسسار بسسن إسسسحاق بن محمد قاهث. وزعم بن عمران بن وموسى
جريج: وأكثر ابن السلم, قال عليه عمران بن موسى عم كان قارون

دعامسسة: بن قتادة أعلم. وقال عمه, والله ابن كان أنه على العلم أهل
صسسوته لحسن المنور يسمى موسى, وكان عم ابن كان أنه نحدث كنا

البغسسي السسسامري, فسسأهلكه نسسافق كمسسا نسسافق الله عدو بالتوراة, ولكن
ًا ثيابه في حوشب: زاد بن شهر ماله. وقال لكثرة ً شسسبر ًا طسسولِ ترفعسس

.قسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسومه علسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسى
لتنسسوء مفسساتحه إن {مسسا المسسوال الكنسسوز} أي مسسن وقوله: {وآتيناه  

لكثرتها. قال الناس من الفئام حملها ليثقل القوة} أي أولي بالعصبة
مفتسساح جلود, كسسل من قارون كنوز مفاتيح خيثمة: كانت عن العمش

على حملت ركب حدته, فإذا على خزانة على مفتاح الصبع, كل مثل
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ً ستين قسسال أعلسسم. وقسسوله: {إذ ذلك, والله غير محجلً, وقيل أغر بغل

فيسسه هسسو فيمسسا وعظسسه الفرحيسسن} أي يحب لِ الله إن تفرح لِ قومه له
أنسست بمسسا تفسسرح والرشسساد: لِ النصح سبيل على قومه, فقالوا صالحو

يحسسب لِ اللسسه المسسال, {إن مسسن فيسسه أنسست بمسسا تبطسسر لِ فيسسه, يعنسسون
مجاهسسد: يعنسسي المرحيسسن. وقسسال عبسساس: يعنسسي ابسسن الفرحين} قسسال

أعطسساهم. مسسا علسسى اللسسه يشسسكرون لِ السسذين البطريسسن الشسسرين
مسسن نصسسيبك تنسسس ولِ الَِخسسرة السسدار اللسسه آتاك فيما وقوله: {وابتغ  

والنعمسسة الجزيسسل المسسال هسسذا مسسن اللسسه وهبسسك ما استعمل الدنيا} أي
لك يحصل القربات, التي بأنواع إليه والتقرب ربك طاعة في الطائألة

ممسسا السسدنيا} أي مسسن نصسسيبك تنس {ولِ والَِخرة الدنيا في الثواب بها
والمناكسسح, والمساكن والملبس والمشارب المآَكل من فيها الله أباح

ًا, ولنفسسسك عليسسك لربسسك فسسإن ًا, ولهلسسك عليسسك حقسس ًا, عليسسك حقسس حقسس
ًا, فآَت عليك ولزورك اللسسه أحسسسن كما {وأحسن حقه حق ذي كل حق

فسسي الفساد تبغ {ولِ إليك هو أحسن خلقه, كما إلى أحسن إليك} أي
الرض, فسسي بسسه تفسسسد أن فيسسه أنسست بمسسا همتسسك تكسسن لِ الرض} أي

المفسسسسسدين}. يحسسسسب لِ اللسسسسه {إن اللسسسسه خلسسسسق إلسسسسى وتسسسسسيء

َقاَل ّنَمآَ **  ُقْه ِإ ُقْت ِتي َلَى ُقْأو ٍم َع ْل َي ِع ِد َلْم ِعن َو َلْم َأ ْع ّلسسَه َأّن َي ْد ال َلسسَك َقسس ْه ِمسسن َأ
ِه ِل ْب ُقْروِن ِمَن َق ُقْق ْل َو َمْن ا ّد ُقْه ُقْه َأَش ْنسس ًة ِم ّو ُقْر ُقْقسس َثسس ْك َأ ًا َو َ َجْمعسس ُقْل َولِ َأ َعسسن ُقْيْسسس

ُقْم ِه ِب ُقْنسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسو ُقْمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسوَن ُقْذ ِر ُقْمْج ْل  ا
ًا تعالى يقول    نصحوه, وأرشدوه حين لقومه قارون جواب عن مخبر

مسسا إلسسى أفتقسسر لِ عنسسدي} أي علسسم علسسى أوتيتسسه إنما {قال الخير إلى
أسسستحقه بسسأني لعلمه المال هذا أعطاني إنما تعالى الله تقولون, فإن

لسسه, وهسسذا أهسسل أنسسي فّي الله لعلم أعطيته إنما لي, فتقديره ولمحبته
منسسا نعمسسة خولنسساه إذا ثسسم دعانا ضر النسان مس تعالى: {وإذا كقوله

تعسسالى: بي, وكقوله الله من علم على علم} أي على أوتيته إنما قال
هسسذا لي} أي هذا ليقولن مسته ضراء بعد من منا رحمة أذقناه {ولئن

أسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسستحقه.
أنه عندي} أي علم على أوتيته {إنما أراد أنه بعضهم عن روي وقد  

فسسي الكيميسساء علسسم ضعيف, لن القول الكيمياء, وهذا علم يعاني كان
عسسز اللسسه إلِ عليهسسا أحسسد يقسسدر لِ العيسسان قلسسب باطل, لن علم نفسه

إن لسسه فاسسستمعوا مثسسل ضسسرب النسساس أيها تعالى: {يا الله وجل, قال
ًا يخلقوا لن الله دون من تدعون الذين لسسه}. وفسسي اجتمعسسوا ولسسو ذباب
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لى اللسه رسسول أن الصحيح ه ص اللسه قسال: «يقسول وسسلم عليسه الل

ذرة, فليخلقسسوا كخلقي, فليخلقوا يخلق ذهب ممن أظلم تعالى: ومن
فسي اللسه بخلسق يشسبهون السذين المصسورين فسي ورد شعيرة» وهسذا

ماهيسسة يحيل أنه يدعي بمن الشكل, فكيف أو الظاهرة الصورة مجرد
وضسسلل, ومحسسال, وجهسسل زور هذا ؟ أخرى ذات ماهية إلى الذات هذه

وزغسسل كسسذب الظسساهرة, وهسسي الصسسور فسسي الصبغ على يقدرون وإنما
ًا كسسذلك وليسسس المسسر نفسسس فسسي صسسحيح أنسسه وترويسسج وتمويه لِ قطعسس

هسسذه من الناس من أحد مع صح أنه شرعي بطريق يثبت محالة, ولم
يجريه ما الفاكون, فأما الفسقة الجهلة هؤلِء يتعاطاها التي الطريقة

بعسسض قلسسب من الولياء بعض يدي على العوائأد خرق من سبحانه الله
ًا العيان يسسرده مسسسلم, ولِ ينكره لِ أمر ذلك, فهذا نحو أو فضة أو ذهب

مشسسيئة عسسن هسسذا الصسسناعات, وإنمسسا قبيل من ليس هذا مؤمن, ولكن
شريح بن حيوة عن روي وفعله, كما واختياره والسموات الرض رب

يعطيسسه, ما عنده يكن سائأل, فلم سأله أنه تعالى الله رحمه المصري
ألقاهسسا كفسسه, ثسسم فسسي فأجالها الرض من حصاة ضرورته, فأخذ ورأى
هسسذا فسسي والَِثسسار أحمسسر, والحسساديث ذهسسب هي السائأل, فإذا ذلك إلى

ًا كسسسسسسسسسسسسسسسثيرة ذكرهسسسسسسسسسسسسسسسا. يطسسسسسسسسسسسسسسسول جسسسسسسسسسسسسسسسد
بسسه اللسسه العظم, فدعا الِسم يعرف كان قارون بعضهم: إن وقال  

ًا تعسسالى اللسسه قسسال الول, ولهسسذا المعنسسى بسببه. والصحيح فتمول راد
يعلسسم {أولم المال من أعطاه فيما به الله اعتناء من ادعاه فيما عليه

وأكسسثر قسسوة منسسه أشسسد هسسو مسسن القرون من قبله من أهلك قد الله أن
ًا} أي محبسسة عسسن ذلسسك كسسان مسسالًِ, ومسسا منسسه أكثر هو من كان قد جمع
ّناله, وقد قسسال: شكرهم, ولهسسذا وعدم بكفرهم ذلك مع الله أهلكهم م

قتسسادة قسسال ذنسسوبهم لكسسثرة المجرمسسون} أي ذنسسوبهم عسسن يسأل {ولِ
أنسسي علسسم السسسدي: علسسى عندي. وقسسال خير عندي} على علم {على

لسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسذلك. أهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسل
أسلم, بن زيد بن الرحمن عبد المام الَِية هذه تفسير في أجاد وقد  

رضا عندي} قال: لولِ علم على أوتيته إنما قوله: {قال في قال فإنه
يعلسسم لسسم {أو المال, وقرأ هذا أعطاني ما بفضلي ومعرفته عني الله
وأكسسثر قسسوة منسسه أشسسد هسسو مسسن القرون من قبله من أهلك قد الله أن

ًا} الَِية, وهكذا عليسسه اللسسه وسسسع من رأى إذا علمه قل من يقول جمع
أعطسسسسسسسسسسي. لمسسسسسسسسسسا ذلسسسسسسسسسسك يسسسسسسسسسسستحق أن لسسسسسسسسسسولِ
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َفَخَرَج َلَى **  ِه َع ْوِم ِه ِفي َق ِت َن ِذيَن َقاَل ِزي ّل ُقْدوَن ا ِري َة ُقْي َيا ْلَح َيا ا ْن ّد ْيسسَت السس َل َي

َنا ْثَل َل ِتَي َمآَ ِم ُقْن ُقْأو ُقْرو ُقْه َقا ّن ُقْذو ِإ ٍم َحّظ َل ِظي َقاَل َع َو ِذيَن *   ّل ْا ا ُقْتو ْلسسَم ُقْأو ِع ْل ا
ُقْكْم َل ْي ُقْب َو َوا ِه َث ّل ْيٌر ال َعِمَل آَمَن ّلَمْن َخ ًا َو ِلح َ َصا َهآَ َولِ ّقا َل ّ ُقْي ُقْروَن ِإلِ ِب  الّصا

ًا تعالى يقول   زينة في قومه على يوم ذات خرج أنه قارون عن مخبر
خسسدمه وعلسسى عليسسه وملبسسس مراكسسب بسساهر, مسسن عظيمسسة, وتجمسسل

وزينتهسسا, زخارفهسسا إلى ويميل الدنيا الحياة يريد من رآه وحشمه, فلما
أوتسسي مسسا مثسسل لنا ليت يا {قالوا أعطي الذي لهممثل كان لو أن تمنوا

سسسمع السسدنيا, فلمسسا مسسن وافسسر حظ ذو عظيم} أي حظ لذو إنه قارون
آمسسن لمسسن خير الله ثواب {ويلكم لهم قالوا النافع العلم أهل مقالتهم

ًا} أي وعمل السسدار فسسي الصسسالحين المسسؤمنين لعبسساده الله جزاء صالح
تعسسالى اللسسه «يقسسول الصسسحيح الحديث في ترون. كما مما خير الَِخرة
خطسسر ولِ سسسمعت أذن ولِ رأت عيسسن لِ مسسا الصسسالحين لعبادي أعددت

مسسن لهسسم أخفسسي ما نفس تعلم {فل شئتم إن واقرءوا بشر قلب على
إلِ يلقاهسسا يعملسسون}. وقسسوله: {ولِ كسسانوا بمسسا جسسزاء أعيسسن قسسرة

جعسسل الصسسابرون, كسسأنه إلِ الجنسسة يلقسسى السدي: ولِ الصابرون} قال
هسسذه يلقى جرير: ولِ ابن العلم. قال أوتوا الذين الكلم تمام من ذلك

وكسسأنه الَِخرة الدار في الراغبون الدنيا محبة عن الصابرون إلِ الكلمة
ًا ذلك جعل وجسسل عسسز اللسسه كلم مسسن أولئك, وجعلسسه كلم من مقطوع

بسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسذلك. وإخبسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساره

َنا ْف َفَخَس ِه **  ِه ِب ِر َدا ِب ُقْه َكاَن َفَما الْرَض َو ٍة ِمن َل َئسس ُقْه ِف َن ُقْرو ُقْصسس ُقْدوِن ِمسسن َين
ِه ّل ِريَن ِمَن َكاَن َوَما ال َتِص ُقْمن ْل َبَح ا َأْصسس َو ِذيَن *   ّلسس ْا ا ْو ّنسس ُقْه َتَم َن َكسسا ِبسسالْمِس َم

ُقْلوَن ُقْقو َأّن َي َك ْي ّلَه َو ُقْط ال ُقْس ْب َق َي ُقْء ِلَمن الّرْز ِه ِمْن َيَشآَ ِد َبا ُقْر ِع ِد ْقسس َي ْول َو َأن َلسس

ُقْه ّمسسسسّن ّلسسسس َنسسسسا ال ْي َل َنسسسسا َلَخَسسسسسَف َع ُقْه ِب ّن َأ َكسسسس ْي َ َو ُقْح لِ ِلسسسس ْف ُقْروَن ُقْي ِف َكسسسسا ْل  ا
وبغيسه قسومه علسسى وفخسره زينتسسه في قارون اختيال تعالى ذكر لما  

الصسسحيح في ثبت الرض, كما وبداره به خسف بأنه ذلك عقب عليهم
رسسسول أن حسسدثه أبسساه أن سسسالم عن الزهري حديث من البخاري عند
بسسه, خسسسف إذ إزاره يجر رجل قال: «بينما وسلم عليه الله صلى الله
جريسسر حسسديث من رواه القيامة». ثم يوم إلى الرض في يتجلجل فهو
وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى النسسبي عسسن هريرة أبي عن سالم عن زيد بن

المغيسسرة أبسسو إسسسماعيل بسسن النضسسر أحمسسد: حسسدثنا المام نحوه. وقال
رسسسول قسسال: قسسال سسسعيد أبي عن عطية عن العمش القاص, حدثنا

فسسي خسسرج قبلكسسم كسسان فيمن رجل وسلم: «بينما عليه الله صلى الله
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ليتجلجسسل فأخذته, فسسإنه الرض الله فيهما, أمر يختال أخضرين بردين
حسسسسن. أحمسسسد, وإسسسسناده بسسسه القيامسسسة» تفسسسرد يسسسوم إلسسسى فيهسسسا

يعلسسى أبو خيثمة, حدثنا أبو الموصلي, حدثنا يعلى أبو الحافظ وقال  
يحسسدث النميسسري زيسساد مسسسلم, سسسمعت بن محمد منصور, أخبرني بن
اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول قال: قسسال عنه الله رضي مالك بن أنس عن

فاختسسال برديسسن فسسي خسسرج قبلكم كان فيمن رجل وسلم: «بينما عليه
القيامة». يوم إلى فيها يتجلجل فأخذته, فهو الرض الله فيهما, فأمر

بسسسنده الغريبسسة العجائأب كتاب في المنذر بن محمد الحافظ ذكر وقد
ًا قال: رأيت مساحق بن نوفل عن نجسسران, فجعلست مسسسجد فسي شاب

إلسسي تنظر لك وجماله, فقال: ما وتمامه طوله من وأتعجب إليه أنظر
منسسي, ليعجسسب اللسسه وكمالسسك. فقسسال: إن جمالك من فقلت: أعجب ؟

بعسسض الشسسبر, فأخسسذه بطسسول صسسار حسستى وينقص ينقص زال فما قال
بسسسسسسسسسسسسه. وذهسسسسسسسسسسسسب كمسسسسسسسسسسسسه فسسسسسسسسسسسسي قرابتسسسسسسسسسسسسه

عليسسه اللسسه نسسبي موسسسى دعسسوة مسسن كسسان قارون هلك أن ذكر وقد  
أعطى قارون أن والسدي عباس ابن فعن سببه في السلم, واختلف

ًا امرأة ً بغي إسسسرائأيل بنسسي من المل بحضرة موسى تبهت أن على مالِ
إنسك موسسى يسا تعسالى, فتقسول اللسه كتاب عليهم يتلو فيهم قائأم وهو

السسسلم عليسسه لموسسسى المل فسسي ذلك قالت وكذا, فلما كذا بي فعلت
قسسال: أنشسسدك ثسسم ركعتين صلى ما بعد عليها الفرق, وأقبل من أرعد
لمسسا وكسسذا كسسذا فرعسسون, وفعسسل مسسن وأنجسساكم البحسسر فرق الذي بالله

فسسإن نشسسدتني إذ فقسسالت: أمسسا ؟ قلسست مسسا على حملك بالذي أخبرتني
اللسسه أسسستغفر لسسك, وأنسسا ذلسسك أقول أن على وكذا كذا أعطاني قارون
ًا, وسسسأل وجسسل عسسز لله موسى خر ذلك إليه, فعند وأتوب اللسسه سسساجد

فيسسه, تطيعسسك أن الرض أمسسرت قسسد أن إليسسه اللسسه قارون, فأوحى في
لمسا قارون إن ذلك, وقيل وداره, فكان تبتلعه أن الرض موسى فأمر
الشهب, وعليه البغال على راكب وهو تلك زينته في قومه على خرج

علسسى ذلسسك محفلسسه فسسي المصسسبغة, فمسسر الرجسسوان ثياب خدمه وعلى
اللسسه, فلمسسا بأيسسام يسسذكرهم وهسسو السلم عليه موسى الله نبي مجلس

فيسسه, هسسو مسسا إلى ينظرون نحوه وجوههم انصرفت قارون الناس رأى
فقسسال: ؟ صسسنعت ما على حملك وقال: ما السلم عليه موسى فدعاه

بالسسدنيا, عليك فضلت فلقد بالنبوة علي فضلت كنت لئن أما موسى يا
موسسسى عليسسك, فخسسرج وأدعسسو علسسي فلتسسدعون لنخرجسسن شسسئت ولئن

أنا, أدعو أو السلم: تدعو عليه موسى قومه, فقال في قارون وخرج
؟ موسى: أدعو قال له, ثم يجب فلم قارون أنا, فدعا أدعو فقال: بل
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اليوم, فسسأوحى تطيعني أن الرض مر موسى: اللهم قال: نعم, فقال

ِإلسسى خذيهم, فأخسسذتهم أرض موسى: يا فعلت, فقال قد أني ِإليه الله
منسساكبهم, ثسسم ِإلسسى ركبهم, ثم ِإلى قال: خذيهم, فأخذتهم ثم أقدامهم

إليهسا, نظسروا حستى بهسا وأموالهم. قال: فأقبلت بكنوزهم قال: أقبلي
الرض, بهسسم فاستوت لِوي بني قال: اذهبوا بيده, ثم موسى أشار ثم

قتسسادة: السسسابعة. وقسسال الرض ِإلى بهم قال: خسف عباس ابن وعن
يسسوم إلسسى فيهسسا يتجلجلسسون قامة, فهم يوم كل بهم يخسف أنه لنا ذكر

ًا. وقسسوله عنهسسا أضربنا غريبة إسرائأيليات ههنا ذكر القيامة, وقد صسسفح
ان ومسا اللسه دون مسن ينصسرونه فئسة مسن له كان تعالى: {فما مسن ك

وحشسسمه, ولِ خسسدمه ولِ جمعسسه ولِ ماله عنه أغنى ما المنتصرين} أي
ًا نفسسسه فسسي هسسو كان ونكاله, ولِ وعذابه الله نقمة عنه دفعوا منتصسسر

غيسسسسسره. مسسسسسن ولِ نفسسسسسسه مسسسسسن لسسسسسه ناصسسسسسر لنفسسسسسسه, فل
لمسسا السسذين بسسالمس} أي مكانه تمنوا الذين تعالى: {وأصبح وقوله  

حسسظ لسسذو إنسسه قسسارون أوتسسي مسسا مثسسل لنا ليت يا {قالوا زينته في رأوه
لمسسن الرزق يبسط الله ويكأن يقولون أصبحو به خسف عظيم} فلما

عسسن اللسسه رضسسا علسسى بسسدال المسسال ليسسس ويقسسدر, أي عبسساده من يشاء
ويرفسسع, ولسسه ويخفسسض ويوسسسع ويضيق ويمنع يعطي الله صاحبه, فإن

عسسن المرفسسوع الحسسديث فسسي كما البالغة, وهذا والحجة التامة الحكمة
ِإن مسعود ابن أرزاقكسسم, وإن قسسم كمسا أخلقكسم بينكم قسم الله «
مسسن إلِ اليمسسان يعطسسي يحسسب, ولِ لِ ومسسن يحب من المال يعطي الله

بنسسا اللسسه لطسسف لسسولِ بنسسا} أي لخسسسف علينسسا الله مّن أن يحب» {لولِ
ِإحسانه مثلسسه نكسسون أن وددنسسا لنسسا بسسه خسسسف كمسسا بنسسا لخسسسف ِإلينا و
ًا, ولِ كان أنه الكافرون} يعنون يفلح لِ {ويكأنه الكسافرون يفلسح كافر

معنسسى فسسي النحسساة اختلسسف الَِخسسرة, وقسسد في ولِ الدنيا في لِ الله عند
خفسسف أن, ولكسسن اعلسسم ويلسسك بعضهم: معناه ويكأن, فقال ههنا قوله
ابسسن ضسسعفه القسسول اعلسسم, وهسسذا حسسذف علسسى أن فتح ودل ويك فقيل

المصاحف في كتابتها إلِ ذلك على يشكل ولِ قوي أنه جرير, والظاهر
اللفسظ إلسى اصطلحي, والمرجسع وضعي أمر ويكأن, والكتابة متصلة

قتسسادة. أن, قسساله تسسر ألسسم أي ويكأن معناها أعلم, وقيل العربي, والله
للتنسسبيه, أو للتعجسسب وي حسسرف وجعسسل ففصسسلها كأن وي معناها وقيل
هسسذا فسسي القوال جرير: وأقوى ابن وأحتسب. قال أظن بمعنى وكأن
الشسساعر: بقسسول أن, واستشسسهد تسسر ألسسم بمعنسسى إنهسسا قتسسادة قسسول

بنكسسسسسر جئتمسسسسساني قسسسسسد مسسسسسالي رأتانيقسسسسسّل إذ الطلق سسسسسسألتاني
)ضسسر عيسسش يعسسش يفتقسسر يحببسسومن نشسسب لسسه يكسسن مسسن ويكسسأن
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ْلَك ِت ُقْر **  ّدا ُقْة ال َهسسا الَِِخسسَر ُقْل َع ِذيَن َنْج ّلسس َ ِل ُقْدوَن لِ ِريسس ًا ُقْي ّو ُقْلسس َ الْرِض ِفسسي ُقْع َولِ
ًا ُقْة َفَساد َب ِق َعا ْل ّتِقيَن َوا ُقْم ْل َء *  َمن ِل ِة َجآَ َن ْلَحَس ُقْه ِبا َل ْيٌر َف َها َخ ْن َجسسآََء َوَمسسن ّم

ِة َئ ّي َ ِبالّسسس ِذيَن ُقْيْجسسَزى َفل ّلسس ْا ا ُقْلسسو َئاِت َعِم ّي ّ الّسسس ْا َمسسا ِإلِ ُقْنو ُقْلسسوَن َكسسا ْعَم  َي
يزول, ولِ يحول لِ الذي المقيم ونعيمها الَِخرة الدار أن تعالى يخبر  

ًا يريدون لِ الذين المتواضعين المؤمنين لعباده جعلها الرض فسسي علو
ًا أي ًا الله خلق على ترفع ًا عليهم وتعاظم ًا ولِ بهم وتجبر فيهم, فساد
البغسسي. جسسبير: العلسسو بسسن سسسعيد العلو: التجبر. وقال عكرمة قال كما

البطيسسن: العلسسو مسلم عن منصور عن الثوري سعيد بن سفيان وقال
ابسسن حق. وقسسال بغير المال أخذ حق, والفساد بغير التكبر الرض في

ًا يريسسدون {لِ جريج ًا فسسي علسسو ًا الرض} تعظمسس ًا} {ولِ وتجسسبر فسسساد
ً عسسن أبسسي وكيسسع, حسسدثنا ابسسن جرير: حسسدثنا ابن بالمعاصي. وقال عمل

الرجسسل قسسال: إن علسسي عسسن العسسرج سسسلم أبسسي عسسن السمان أشعث
صاحبه, فيدخل نعل شراك من أجود يكون أن نعله شراك من ليعجبه

ًا يريدون لِ للذين نجعلها الَِخرة الدار تعالى: {تلك قوله في فسسي علو
ًا ولِ الرض أراد إذا مسسا علسسى محمسسول للمتقين} وهسسذا والعاقبة فساد
فسسي ثبسست مسسذموم, كمسسا ذلسسك غيره, فسسإن على والتطاول الفخر بذلك

أن إلسسي أوحي قال: «إنه أنه وسلم عليه الله صلى النبي عن الصحيح
إذا أحد» وأمسسا على أحد يبغي ولِ أحد على أحد يفخر لِ حتى تواضعوا

ً أن ثبت به, فقد بأس لِ التجمل, فهذا لمجرد ذلك أحب قال: يسسا رجل
ًا ردائأسسي يكسسون أن أحسسب إني الله رسول حسسسنة, أفمسسن ونعلسسي حسسسن
تعسسالى: الجمسسال». وقسسال يحب جميل الله فقال: «لِ, إن ؟ ذلك الكبر
اللسسه ثسسواب منهسسا} أي خيسسر {فله القيامة يوم بالحسنة} أي جاء {من
ًا يضاعفه والله العبد, فكيف حسنة من خير مقسسام كثيرة, وهذا أضعاف

السسسيئات عملسسوا الذين يجزى فل بالسيئة جاء قال: {ومن ثم الفضل
بالسسسيئة جسساء الخرى: {ومسسن الَِية في قال يعملون} كما كانوا ما إلِ

مقام تعملون} وهذا كنتم ما إلِ تجزون النار, هل في وجوههم فكبت
والعسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسدل. الفضسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسل

ِإّن ِذي **  ّل ْيَك َفَرَض ا َل ُقْقْرآَن َع ْل ّدَك ا َلَى َلَرآ ٍد ِإ َعا ّبسسَي ُقْقسسل َم ُقْم ّر َلسس ْع َمسسن َأ
َء َى َجآَ َد ُقْه ْل َو َوَمْن ِبا ِبيٍن َضلٍَل ِفي ُقْه َوَما ّم َو ُقْكنَت *   ُقْج َقسسَى َأن َتْر ْل ْيسسَك ُقْي َل ِإ

ُقْب َتا ِك ْل ّ ا ّبَك ّمن َرْحَمًة ِإلِ َ ّر َنّن َفل ُقْكو ًا َت ِريَن َظهير ِف َكسا ْل َ ّل َولِ ّنَك *   ّد ُقْصس َي
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َيسساِت َعسسْن ِه آ ّلسس َد ال ْعسس ْذ َب َلسسْت ِإ ِز ْيسسَك ُقْأن َل ُقْع ِإ ْد َلسسَى َوا ّبسسَك ِإ َ َر َنّن َولِ ُقْكسسو ِمسسَن َت

ِكيَن ِر ُقْمْش ْل َ ا َولِ ُقْع *   ْد َع َت ِه َم ّل ًا ال َلـه َ آَخَر ِإ َلـَه لِ ّ ِإ َو ِإلِ ٍء ُقْكّل ُقْه ِلٌك َشْي َها
ّ ُقْه ِإلِ ُقْه َوْجَهسسسسسسسسسس ُقْم َلسسسسسسسسسس ْكسسسسسسسسسس ُقْح ْل ِه ا ْيسسسسسسسسسس َل ِإ ُقْعسسسسسسسسسسوَن َو  ُقْتْرَج
ًا تعالى يقول   الرسسسالة ببلغ عليسسه وسلمه الله صلوات رسوله آمر

ًا على القرآن وتلوة يسسوم وهو معاد إلى سيرده بأنه له الناس, ومخبر
تعسسالى: قسسال النبسسوة, ولهسسذا أعبسساء من استرعاه عما القيامة, فيسأله

عليسسك افسسترض معسساد} أي إلسسى لسسرادك القرآن عليك فرض الذي {إن
عن فيسألك القيامة يوم إلى معاد} أي إلى {لرادك الناس إلى أداءه

ولنسسسألن إليهسسم أرسسسل السسذين تعسسالى: {فلنسسسألن قسسال ذلسسك, كمسسا
أجبتم} ماذا فيقول الرسل الله يجمع تعالى: {يوم المرسلين} وقال

والشسسسسسسسسسسسسهداء}. بسسسسسسسسسسسسالنبيين وقسسسسسسسسسسسسال: {وجيسسسسسسسسسسسسء
عليسسك فرض الذي {إن عباس ابن عن صالح أبي عن السدي وقال  

عسسن سسسائألك ثسسم الجنسسة إلسسى لسسرادك معسساد} يقسسول إلى لرادك القرآن
عن أبان بن الحكم مثلها, وقال سيعد أبو السدي, وقال القرآن. قاله

معاد} قال: إلى إلى {لرادك عنهما الله رضي عباس ابن عن عكرمة
عن العمش عن الثوري الزهري, وقال عن مالك القيامة, ورواه يوم

الموت, ولهسسذا معاد} إلى إلى {لرادك عباس ابن عن جبير بن سعيد
إلسسى لسسرادك بعضسسها عنهمسسا, وفسسي اللسسه رضسسي عبسساس ابسسن عن طرق

عسسن روي القيامسسة, وكسسذا يوم مجاهد: يحييك الجنة. وقال من معدنك
صسالح. وأبسي مالسسك وأبسي قزعة وأبي جبير بن وسعيد وعطاء عكرمة

ًا له إن والله البصري: إي الحسن وقال القيامة يوم الله فيبعثه لمعاد
ذلسسسك. غيسسسر عبسسساس ابسسسن عسسسن روي الجنسسسة. وقسسسد يسسسدخله ثسسسم

مقاتل, بن محمد صحيحه: حدثنا من التفسير في البخاري قال كما  
عبسساس ابسسن عسسن عكرمسسة عسسن العصسسفري سسسفيان يعلسسى, حسسدثنا أنبأنا

تفسسسير فسسي النسائأي رواه مكة, وهكذا معاد} قال: إلى إلى {لرادك
بسسه, الطنافسسسي عبيسسد ابسسن وهسسو يعلسسى حسسديث مسسن جرير سننه, وابن

إلى لرادك معاد} أي إلى {لرادك عباس ابن عن العوفي رواه وهكذا
قسسوله: فسسي مجاهد عن إسحاق بن محمد منها. وقال أخرجك كما مكة

روي حاتم: وقسسد أبي ابن بمكة. وقال مولدك معاد} إلى إلى {لرادك
والضسسحاك وعطيسسة جسسبير بن وسعيد الجراز بن ويحيى عباس ابن عن

ذلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسك. نحسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسو
مسسن فسسسمعناه سسسفيان قال: قسسال عمر أبي ابن أبي, حدثنا وحدثنا  

اللسسه صسسلى النسسبي خرج قال: لما الضحاك عن سنة سبعين منذ مقاتل
عليه الله مكة, فأنزل إلى الجحفة, اشتاق مكة, فبلغ من وسلم عليه
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مسسن مكة, وهسسذا معاد} إلى إلى لرادك القرآن عليك فرض الذي {إن
السسسورة مجمسسوع كسسان وإن مدنيسسة الَِية هذه أن يقتضي الضحاك كلم

ًا, والله فسسي قتسسادة عسسن معمسسر الرزاق: حدثنا عبد قال أعلم. وقد مكي
عبسساس ابسسن كسسان ممسسا معسساد} قسسال: هسسذه إلسسى تعالى: {لسسرادك قوله

يكتمهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا.
قوله: في قال أنه القارىء نعيم عن بسنده حاتم أبي ابن روى وقد  

يرجسسع س أعلم والله س المقدس, وهذا بيت إلى معاد} قال إلى {لرادك
أرض هسسو المقسسدس بيسست القيامسسة, لن بيسسوم ذلسسك فسر من قول إلى

هسسذه بيسسن الجمسسع للصسسواب. ووجسسه الموفسسق واللسسه والمنشر المحشر
الفتسسح مكسسة, وهسسو إلسسى برجوعه تارة ذلك فسر عباس ابن أن القوال

عليه الله صلى النبي أجل اقتراب على أمارة عباس ابن عند هو الذي
والفتسسح} إلسسى اللسسه نصر جاء {إذا سورة عباس ابن فسر وسلم, كما

إليسسه, نعسسي وسسسلم عليسسه اللسسه صلى الله رسول أجل السورة, أنه آخر
وقسسال: لِ ذلك على عمر الخطاب, ووافقه بن عمر بحضرة ذلك وكان
قسسوله: أخسسرى تسسارة عبسساس ابن فسر تعلم, ولهذا الذي غير منها أعلم

المسسوت, بعد هو الذي القيامة بيوم معاد} بالموت, وتارة إلى {لرادك
وإبلغهسسا اللسسه رسسسالة أداء على ومصيره جزاؤه هي التي بالجنة وتارة

اللسسه خلسسق وأفصسسح اللسسه خلق أكمل والجن, ولنه الثقلين: النس إلى
الطلق. علسسسسسسسسسسسسسى اللسسسسسسسسسسسسسه خلسسسسسسسسسسسسسق وأشسسسسسسسسسسسسسرف

ضسسلل فسسي هسسو ومن بالهدى جاء من أعلم ربي تعالى: {قل وقوله  
المشسسركين من قومك من محمد يا وكذبك خالفك لمن قل مبين} أي

ومنسسي, منكسسم بالمهتسسدي أعلسسم قسسل: ربسسي كفرهسسم علسسى تبعهسسم ومن
والنصسسرة العاقبسسة تكسسون الدار, ولمن عاقبة له تكون لمن وستعلمون

ًا تعالى قال والَِخرة. ثم الدنيا في عليسسه العظيمسسة نعمتسسه لنسسبيه مذكر
الكتسساب} إليسسك يلقى أن ترجو كنت {وما إليهم أرسله إذ العباد وعلى

{ولكن عليك ينزل الوحي أن إليك الوحي إنزال قبل تظن كنت ما أي
بسسك رحمتسسه مسسن اللسسه من عليك الوحي أنزل إنما ربك} أي من رحمة

ًا} تكونن {فل العظيمة النعمة بهذه منحك بسببك, فإذا وبالعباد ظهير
ًا أي يصسسدنك {ولِ وخسسالفهم ونابسسذهم فارقهم {للكافرين} ولكن معين
وصسسدهم لسسك لمخالفتهم تتأثر لِ إليك} أي أنزلت إذ بعد الله آيات عن

كلمتسسك معسسٍل الله تباله, فإن ولِ ذلك على تلوي لِ طريقك عن الناس
قسسال: الديسسان, ولهسسذا سسسائأر علسسى بسسه أرسسسلك ما ومظهر دينك ومؤيد
تكسسونن {ولِ لسسه شسسريك لِ وحسسده ربك عبادة إلى ربك} أي إلى {وادع

المشسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسركين}. مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسن
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ًا الله مع تدع وقوله: {ولِ   إلِ العبادة تليق لِ هو} أي إلِ إله لِ آخر إله

وجهسسه} إلِ هالك شيء لعظمته, وقوله: {كل إلِ اللهية تنبغي له, ولِ
يموت, ولِ الخلئأق تموت القيوم, الذي الحي الباقي الدائأم بأنه إخبار
الجلل ذو ربسسك وجسسه * ويبقسسى فسسان عليهسسا مسسن تعالى: {كل قال كما

شسسيء ههنسسا: {كسسل قسسوله السسذات, وهكسسذا عن بالوجه والكرام} فعبر
أبسسي طريسسق مسسن الصسسحيح فسسي ثبسست إياه. وقد إلِ وجهه} أي إلِ هالك
وسسسلم: عليسسه اللسسه صسسلى الله رسول قال: قال هريرة أبي عن سلمة

سسس». باطسسل اللسسه خل ما شيء كل ألِ س لبيد الشاعر قالها كلمة «أصدق
مسسا إلِ وجهه} أي إلِ هالك شيء {كل قوله في والثوري مجاهد وقال
ابسسن لسسه, قسسال كسسالمقرر صسسحيحه فسسي البخسساري وجهه, وحكاه به أريد

الشسسسسساعر: بقسسسسسول ذلسسسسسك قسسسسسال مسسسسسن جريسسسسسر: ويستشسسسسسهد
ًا اللسسه أسسستغفر والعمسسل السسوجه إليسسه العبسساد محصسسيهرب لسسست ذنبسس

العمسسال كسسل عن إخبار هذا الول, فإن القول ينافي لِ القول وهذا  
الصسسالحة العمسسال مسسن تعسسالى اللسسه وجسسه بسسه أريسسد مسسا إلِ باطلسسة بأنها

فانيسسة السسذوات كسسل أن مقتضسساه الول للشسسريعة, والقسسول المطابقسسة
كسسل قبسسل هسسو السسذي الَِخسسر الول وتقسسدس, فسسإنه تعالى ذاته إلِ وزائألة
السسدنيا أبسسي بسسن محمسسد بن الله عبد بكر أبو شيء. قال كل وبعد شيء

بكسسر, حسسدثنا أبسي بن محمد بن أحمد والِعتبار: حدثنا التفكر كتاب في
الوليسسد أبسسو البسساهلي, حسسدثنا سسسليم بسسن عمر إبراهيم, حدثنا بن مسلم

علسسى الخربسسة, فيقسسف يأتي قلبه يتعاهد أن أراد إذا عمر ابن قال: كان
نفسسسه إلسسى يرجسسع ثسسم ؟ أهلسسك أين حزين, فيقول بصوت فينادي بابها

الملسسك الحكسسم} أي وجهه} وقوله: {لسسه إلِ هالك شيء فيقول: {كل
معسسادكم, يسسوم ترجعسسون} أي {وإليسسه لحكمسسه معقسسب ولِ والتصسسرف

ًا إن بأعمالكم فيجزيكم ًا فخير, وإن خير سورة تفسير فشر. آخر شر
والمنسسسسسسسسسسسسسسة. الحمسسسسسسسسسسسسسسد وللسسسسسسسسسسسسسسه القصسسسسسسسسسسسسسسص

العنكبسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسوت سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسورة
ِم مكيسسسسسسسة وهسسسسسسسي ِه ِبْسسسسسسسس ّلسسسسسسس ـسسسسسسسِن ال ِم الّرْحم  الّرِحيسسسسسسس

َلسَم َأَحِسَب ** ا ُقْس *   ّنا ْا َأن ال َو ُقْك ْتَر ْا َأن ُقْي َو ُقْل ُقْقو ّنا َي ُقْهسسْم آَم َ َو ُقْنسسوَن لِ َت ْف * ُقْي
ْد َق َل ّنسسا َو َت ِذيَن َف ّلسس ِهسسْم ِمسسن ا ِل ْب َلَمسسّن َق ْع َي َل ُقْه َف ّلس ِذيَن ال ّلسس ْا ا ُقْقو َد َلَمسسّن َصسس ْع َي َل َو

ِبيَن ِذ َكا ْل َأْم ا ِذيَن َحِسَب *   ّلسس ُقْلسسوَن ا ْعَم َئاِت َي ّي َنا َأن الّسسس ُقْقو ِب َء َيْسسس َمسسا َسسسآَ
ُقْمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسوَن ُقْك  َيْح

476



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
سسسورة أول فسسي تقسسدم المقطعسسة, فقسسد الحسسروف على الكلم أما   

لِ آمناوهم يقولوا أن يتركوا أن الناس تعالى: {أحسب البقرة. وقوله
يبتلي أن لِبد وتعالى سبحانه الله أن إنكار, ومعناه يفتنون} استفهام

الحسسديث فسسي جاء اليمان, كما من عندهم ما بحسب المؤمنين عباده
فالمثسسل المثسسل الصالحون, ثسسم النبياء, ثم بلء الناس «أشد الصحيح

فسسي لسسه زيسسد صسسلبة دينه في كان دينه, فإن حسب على الرجل يبتلى
الذين الله يعلم ولما تتركوا أن حسبتم كقوله: {أم الَِية البلء» وهذه

فسسي بسسراءة. وقسسال سسسورة في الصابرين} ومثلها ويعلم منكم جاهدوا
مسسن خلسسوا الذين مثل يأتكم ولما الجنة تدخلوا أن حسبتم البقرة: {أم

والسسذين الرسسسول يقسسول حتى وزلزلوا والضراء البأساء مستهم قبلكم
ههنسسا قسسال قريسسب} ولهسسذا اللسسه نصسسر إن ألِ اللسسه نصر متى معه آمنوا

وليعلمسسن صسسدقوا السسذين اللسسه فليعلمسسن قبلهسسم مسسن الذين فتنا {ولقد
فسسي كسساذب هسسو ممسسن اليمسسان دعوى في صدقوا الذين الكاذبين} أي

لسسم يكسسون, ومسسا ومسسا كان ما يعلم وتعالى سبحانه ودعواه, والله قوله
والجماعسسة, السنة أئأمة عند عليه مجمع يكون. وهذا كيف كان لو يكن

لنسسرى لنعلسسم} إلِ قسسوله: {إلِ مثسسل فسسي وغيره عباس ابن يقول وبهذا
الرؤيسسة, فسسإنه مسسن أعم بالموجود, والعلم تتعلق إنما الرؤية لن وذلك

والموجسسسسسسسسسسسسسسسسسسسود. بالمعسسسسسسسسسسسسسسسسسسسدوم يتعلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسق
سسساء يسبقونا أن السيئات يعملون الذين حسب تعالى: {أم وقوله  
أنهسسم اليمسسان فسسي يسسدخلوا لسسم السسذين يحسسسبن لِ يحكمسسون} أي مسسا

العقوبسسة مسسن ورائأهسسم مسسن والِمتحسسان, فسسإن الفتنة هذه من يتخلصون
السسذين حسسسب قسسال: {أم وأطسسم, ولهسسذا هذا من أغلظ هو ما والنكال
يحكمسسون} أي مسسا {سسساء يفوتونسسا أي} يسسسبقونا أن السيئات يعملون

.يظنسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسون مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا بئسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس

ُقْجو َكاَن ** َمن َء َيْر َقآَ ِه ِل ّل ِإّن ال ِه َأَجَل َف ّلسس َو لٍَِت ال ُقْهسس ُقْع َو ُقْم الّسسسِمي ِليسس َع ْل * ا
َد َوَمن َه ّنَما َجا ِإ ُقْد َف ِه ِه ُقْيَجا ْفِس َن ّلَه ِإّن ِل ِنّي ال َغ َلِميَن َعِن َل َعسسا ْل ِذيَن ا ّلسس َوا   *
ْا ُقْنو ْا آَم ُقْلو َعِم ِلَحاِت َو ّفسَرّن الّصا َك ُقْن ُقْهسسْم َل ْن ِهْم َع ِت َئا ّي ُقْهسسْم َسسس ّن َي ِز َنْج َل َأْحَسسَن َو

ِذي ّلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس ْا ا ُقْنو ُقْلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسوَن َكسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا ْعَم  َي
الَِخسسرة, السسدار فسسي اللسسه} أي لقسساء يرجو كان تعالى: {من يقول   

اللسسه الجزيسسل, فسسإن الثسسواب مسسن اللسسه عنسسد ما ورجا الصالحات وعمل
ًا عمله ويوفيه رجاءه له سيحقق ًا, فإن كلم محالسسة لِ كائأن ذلك موفر

كسسان تعسسالى: {مسسن قسسال الكائأنات, ولهذا بكل بصير الدعاء سميع لنه
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تعسسالى: العليم} وقوله السميع وهو لَِت الله أجل فإن الله لقاء يرجو

ًا عمسسل تعسسالى: {مسسن لنفسه} كقوله يجاهد فإنما جاهد {ومن صسسالح
ًا عمل من فلنفسه} أي نفسه, فسسإن على عمله نفع يعود فإنما صالح

قلسسب أتقسسى علسسى كلهسسم كسسانوا العباد, ولسسو أفعال عن غني تعالى الله
ًا, ولهذا ملكه في ذلك زاد ما منهم رجل جاهسسد تعالى: {ومن قال شيئ

الحسسسن العسسالمين} قسسال عسسن لغنسسي اللسسه إن لنفسسسه يجاهسسد فإنمسسا
ًا ضسسرب وما ليجاهد الرجل البصري: إن بسسسيف. ثسسم السسدهر مسسن يومسس

بهسسم, وإحسانه بره جميعهم, ومع الخلئأق عن غناه مع أنه تعالى أخبر
يكفسسر أن الجسسزاء, وهسسو أحسسسن الصالحات وعملوا آمنوا الذين يجازي
كسسانوا السسذين بأحسسسن أجرهسسم عملسسوا, ويجزيهسسم السسذي أسسسوأ عنهسسم

بعشسسر الواحسسدة عليهسسا الحسسسنات, ويسسثيب من القليل يعملون, فيقبل
يعفسسو أو بمثلهسسا السسسيئة علسسى ضسسعف, ويجسسزي سسسبعمائأة إلسسى أمثالها

حسسسنة تك وإن ذرة مثقال يظلم لِ الله تعالى: {إن قال ويصفح, كما
ًا لدنه من ويؤت يضاعفها ًا} وقسسال أجر آمنسسوا ههنسسا: {والسسذين عظيمسس
السسذي أحسسسن ولنجزينهسسم سسسيئاتهم عنهسسم لنكفرن الصالحات وعملوا

يعملسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسون}. كسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسانوا

َنا ْي َوّص َو ْنَساَن **  ِل ِه ا ْي َد ِل َوا ًا ِب ِإن ُقْحْسن َداَك َو َه ِرَك َجا ُقْتْشس ْيسسَس َمسسا ِبسي ِل َل
ِه َلَك ْلٌم ِب َ ِع ُقْهَمسسآَ َفل ْع ِط َلسسّي ُقْت ُقْكسسْم ِإ ُقْع ُقْكم َمْرِج ُقْئ ّب َن أ

ُقْ ُقْتسسْم ِبَمسسا َفسس ُقْلسسوَن ُقْكن ْعَم * َت
ِذيَن ّلسسس ْا َوا ُقْنسسسو ْا آَم ُقْلسسسو َعِم ِلَحاِت َو ُقْهْم الّصسسسا ّن َل ْدِخ ُقْنسسس ِلِحيَن ِفسسسي َل  الّصسسسا

ًا تعالى يقول    علسسى الحسسث بعسسد الوالدين إلى بالحسان عباده آمر
عليه النسان, ولهما وجود سبب هما الوالدين بتوحيده, فإن التمسك

تعسسالى: قال بالشفاق, ولهذا والوالدة بالنفاق الحسان, فالوالد غاية
عنسسدك يبلغسسن * إمسسا إحسانا وبالوالدين إياه إلِ تعبدوا ألِ ربك {وقضى

ً لهمسسا وقسسل تنهرهما ولِ أف لهما تقل فل كلهما أو أحدهما الكبر قسسولِ
ًا كمسسا ارحمهمسسا رب وقل الرحمة من الذل جناح لهما * واخفض كريم
ًا} ومع ربياني إليهمسسا والحسسسان والرحمسسة بالرأفة الوصية هذه صغير

مسسا بسسي لتشسسرك جاهسسداك المتقدم, قسسال: {وإن إحسانهما مقابلة في
علسسى تتابعهمسسا أن عليسسك حرصا وإن تطعهما} أي فل علم به لك ليس

ذلسك, فسسإن فسسي تطعهمسسا وإياهمسا, فل مشركين, فإياك كانا إذا دينهما
علسى وصسسبرك إليهمسا بإحسسانك القيامسسة, فأجزيسسك يوم إلّي مرجعكم

أقسسرب كنسست والسسديك, وإن زمرة في لِ الصالحين مع دينك, وأحشرك
مسسن مسسع القيامسسة يسسوم يحشسسر إنما المرء الدنيا, فإن في إليهما الناس
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ًا أي أحسسب ًا, ولهسسذا حبسس وعملسسوا آمنسسوا تعسسالى: {والسسذين قسسال دينيسس

الصسسسسسسسسسسسالحين}. فسسسسسسسسسسسي لنسسسسسسسسسسسدخلنهم الصسسسسسسسسسسسالحات
بشسار, حسدثنا بن محمد الَِية: حدثنا هذه تفسير عند الترمذي وقال  

بسسن سسسماك عن شعبة جعفر, حدثنا بن محمد المثنى, حدثنا بن محمد
قال: نزلسست سعد أبيه عن يحدث سعد بن مصعب قال: سمعت حرب

أمرك قد الله سعد: أليس أم وقال: قالت قصته آيات, فذكر أربع فّي
ًا أطعم لِ والله ؟ بالبر ًا أشرب ولِ طعام تكفسسر, أو أمسسوت حسستى شسسراب

{ووصسسينا شسسجروافاها, فنزلسست يطعموهسسا أن أرادوا إذا قسسال: فكسسانوا
ًا بوالديه النسان علسسم به لك ليس ما بي لتشرك جاهداك * وإن حسن

داود وأبسسو ومسلم أحمد المام رواه الحديث تطعهما} الَِية, وهذا فل
ًا. وقسسسسسسال والنسسسسسسسائأي صسسسسسسحيح. حسسسسسسسن الترمسسسسسسذي أيضسسسسسس

َوِمَن ّناِس **  ُقْل َمن ال ُقْقو ّنسسا ِي ِه آَم ّل َذآ ِبسسال ِإ َي َفسس ِذ ِه ِفسسي ُقْأو ّلسس َعسسَل ال َنسسَة َج ْت ِف
ّناِس َذاِب ال َع ِه َك ّل ِئْن ال َل َء َو ّبسسَك ّمن َنْصٌر َجآَ ُقْلّن ّر ُقْقسسو َي ّنسسا َل ّنسسا ِإ ُقْكسسْم ُقْك َع َو َم َأ

ْيَس ُقْه َل ّل َلَم ال ْع َأ ِر ِفي ِبَما ِب ُقْدو َلِميَن ُقْص َعا ْل َلَمّن ا ْع َي َل َو ُقْه *   ّل ِذيَن ال ّلسس ْا ا ُقْنسسو آَم
َلَمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسّن ْع َي َل ِقيَن َو ِف َنسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا ُقْم ْل  ا

ًا تعالى يقول   يسسدعون السسذين المكسسذبين مسسن قسسوم صفات عن مخبر
جسساءتهم إذا قلسسوبهم, بسسأنهم فسسي اليمسسان يثبسست ولم بألسنتهم اليمان

بهسسم, تعسسالى اللسه نقمسسة مسسن هسسذا أن اعتقسسدوا السسدنيا فسسي وفتنة محنة
آمنسسا يقسسول مسسن الناس تعالى: {ومن قال السلم, ولهذا عن فارتدوا

ابسسن اللسسه} قسسال كعسسذاب النسساس فتنسسة جعسسل اللسسه في أوذي فإذا بالله
غيره قال الله, وكذا في أوذي إذا دينه عن يرتد أن فتنته عباس: يعني

يعبسسد مسسن النسساس تعالى: {ومن كقوله الَِية السلف, وهذه علماء من
انقلسسب فتنسسة أصسسابته بسسه, وإن اطمأن خير أصابه فإن حرف على الله
وجسسل: عسسز قسسال البعيسسد} ثسسم الضلل هو ذلك س قوله إلى س وجهه على
نصسسر جسساء ولئسسن معكسسم} أي كنسسا إنسسا ليقسسولن ربك من نصر جاء {لئن
كنسسا لكسسم: إنسسا هسسؤلِء ومغسسانم, ليقسسولن محمد, وفتح يا ربك من قريب

بكم يتربصون تعالى: {الذين قال الدين, كما في إخوانكم معكم, أي
للكسسافرين كسسان معكسسم, وإن نكن ألم قالوا الله من فتح لكم كان فإن

المسسؤمنين}, وقسسال مسسن ونمنعكسسم عليكسسم نسسستحوذ ألسسم قسسالوا نصيب
علسسى فيصسسبحوا عنسسده من أمر أو بالفتح يأتي أن الله تعالى: {فعسى

ًا تعالى نادمين} وقال أنفسهم في أسروا ما ههنا: {ولئن عنهم مخبر
ليس تعالى: {أو الله قال معكم} ثم كنا إنا ليقولن ربك من نصر جاء

479



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
فسسي بمسسا بسسأعلم اللسسه ليسسس أو العالمين} أي صدور في بما بأعلم الله

الموافقسسسة. لكسسسم أظهسسسروا ضسسسمائأرهم, وإن تكنسسسه ومسسسا قلسسسوبهم
المنسسافقين} أي وليعلمن آمنوا الذين الله تعالى: {وليعلمن وقوله  

هسسؤلِء, مسسن من هؤلِء والسراء, ليتميز بالضراء الناس الله وليختبرن
نفسه, كمسسا حظ في يطيعه إنما والسراء, ومن الضراء في الله يطيع
ونبلسسو والصابرين منكم المجاهدين نعلم حتى تعالى: {ولنبلونكم قال

مسسن كسسان مسسا فيهسسا كسسان السستي أحسسد وقعسسة بعد تعالى وقال}, أخباركم
حتى عليه أنتم ما على المؤمنين ليذر الله كان {ما والِمتحان الِختبار

.الطيسسسسسسسسسسب} الَِيسسسسسسسسسسة مسسسسسسسسسسن الخسسسسسسسسسسبيث يميسسسسسسسسسسز

َقاَل َو ِذيَن **  ّل ْا ا ُقْرو َف ِذيَن َك ّل ْا ِل ُقْنسسو ْا آَم ُقْعسسو ِب ّت َنا ا َل ِبي َنْحِمسسْل َسسس ْل ُقْكْم َو َيسسا َطا َخ
ِليَن ُقْهْم َوَما ُقْهْم ِمْن ِبَحاِم َيا َطا ٍء ّمن َخ ُقْهسسْم َشسسْي ّن ُقْبوَن ِإ ِذ َكسسا ُقْلسسّن َل َيْحِم َل َو   *

ُقْهْم َل َقا ْث ً َأ َقالِ ْث َأ َع َو ِهْم ّم ِل َقا ْث ُقْلّن َأ َأ ُقْيْس َل ْوَم َو ِة َي َياَم ِق ْل ْا َعّمسسا ا ُقْنو ُقْروَن َكسسا َتسس  َيْف
ًا تعالى يقول   واتبع منهم آمن لمن قالوا أنهم قريش كفار عن مخبر

{ولنحمسسل سسسبيلنا ديننسسا, واتبعسسوا إلسسى دينكسسم عسسن الهسسدى: ارجعسسوا
رقابنسسا, وفسسي علينا ذلك في آثام لكم كانت إن وآثامكم خطاياكم} أي

تعسسالى اللسسه رقبسستي, قسسال فسسي وخطيئتسسك هذا القائأل: افعل يقول كما
ًا لكسساذبون} إنهم شيء من خطاياهم من بحاملين هم {وما لهم تكذيب

أحسسد يحمل لِ خطاياهم, فإنه أولئك عن يحتملون إنهم قالوه أي: فيما
منسسه يحمسسل لِ حملهسسا إلسسى مثقلة تدع تعالى: {وإن الله أحد, قال وزر

ًا حميسسم يسسسأل تعسسالى: {ولِ قربسسى} وقسسال ذا كسسان ولسسو شيء حميمسس
يبصسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسرونهم}.

ً أثقالهم تعالى: {وليحملن وقوله   عسسن أثقسسالهم} إخبسسار مسسع وأثقالِ
أنفسسسهم أوزار القيامسة يوم يحملون والضللة, أنهم الكفر إلى الدعاة
ًا أوزار مسن ينقسسص أن غيسر من الناس من أضلوا ما بسبب أخر وأوزار
ًا, كما أولئك القيامسسة  يسسوم كاملسسة أوزارهسسم تعالى, {ليحملوا قال شيئ
دعسسا «مسسن الصسسحيح علم} الَِية, وفي بغير يضلونهم الذين أوزار ومن
مسسن القيامسسة يسسوم إلى اتبعه من أجور مثل الجر من له كان هدى إلى
ًا, ومن أجورهم من ينقص أن غير مسسن عليسسه كسسان ضللة إلى دعا شيئ

آثامهم من ينقص أن غير من القيامة يوم إلى اتبعه من آثام مثل الثم
ًا». وفي ًا نفسسس قتلسست «ما الصحيح شيئ آدم ابسسن علسسى كسسان إلِ ظلمسس

القتسسسسسل». سسسسسسن مسسسسسن أول دمهسسسسسا, لنسسسسسه مسسسسسن كفسسسسسل الول
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يكذبون يفترون} أي كانوا عما القيامة يوم تعالى: {وليسألن وقوله  

ًا ههنا حاتم أبي ابن ذكر البهتان, وقد من ويختلقون فقال: حدثنا حديث
بسسن حفسسص بن عثمان صدقة, حدثنا عمار, حدثنا بن هشام أبي, حدثنا

رضي أمامة أبي عن المحاربي حبيب بن سليمان العالية, حدثني أبي
بسسه, ثسسم أرسسسل مسسا بلسسغ وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه الله

فيقسسول: وعزتسسي القيامسسة يسسوم يعسسزم اللسسه والظلم, فإن قال: «إياكم
بسسن فلن فيقسسول: أيسسن منسساد ينسسادي ثسسم ظلم اليوم يجوزني لِ وجللي

إليها الناس الجبال, فيشخص أمثال الحسنات من يتبعه فيأتي ؟ فلن
المنسسادي يسسأمر وجسسل, ثسسم عسسز الرحمسسن يسسدي بين يقوم حتى أبصارهم

فهلسسم, فلن بسسن فلن عنسسد ظلمسسة أو تباعسسة لسسه كسسانت فينسسادي: مسسن
ًا يجتمعسوا حستى فيقبلون الرحمسن: الرحمسن, فيقسول يسدي بيسن قيامس

من لهم فيقول: خذوا ؟ عنه نقضي عبدي, فيقولون: كيف عن اقضوا
بقسسي حسنة, وقسسد منها يبقى لِ حتى منها يأخذون يزالون حسناته, فل

يبسق عبدي, فيقولون: لسم عن الظلمات, فيقول: اقضوا أصحاب من
النسسبي نسسزع عليسسه» ثسسم فاحملوها سيئاتهم من خذوا حسنة, فيقول له

ً أثقسسالهم {وليحملسسن الكريمة الَِية بهذه وسلم عليه الله صلى وأثقسسالِ
الحسسديث يفسسترون}. وهسسذا كانوا عما القيامة يوم وليسألن أثقالهم مع
يسسوم ليسسأتي الرجسسل «إن السسوجه هسسذا غيسسر مسسن الصسسحيح  في شاهد له

هسسذا, مسسال مسسن هسسذا, وأخسسذ ظلسسم وقد الجبال أمثال بحسنات القيامة
حسسسناته, فسسإذا من حسناته, وهذا من هذا هذا, فيأخذ عرض من وأخذ

أبسسي ابسسن عليسسه». وقسسال فطسسرح سسسيئاتهم مسسن حسنة, أخذ له تبق لم
أبسسي عسسن الحسسذاء بشسسر أبسسو الحواري, حدثنا أبي بن أحمد حاتم: حدثنا

رسسسول لي قال: قال عنه الله رضي جبل بن معاذ عن الثمالي حمزة
القيامسسة يسسوم يسسسأل المسسؤمن إن معاذ وسلم: «يا عليه الله صلى الله
بإصسسبعين, فل الطينة فتات وعن عينيه كحل عن حتى سعيه جميع عن

منسسك». اللسسه آتسساك بمسسا أسسسعد وأحسسد القيامسسة يسسوم تسسأتي ألفينسسك

ْد َق َل َو َنا **  ْل ًا َأْرَس َلَى ُقْنوح ِه ِإ ْوِم ِبسسَث َق َل ِهسسْم َف ْلسسَف ِفي ٍة َأ َن ّ َسسس َخْمِسسسيَن ِإلِ
ًا ُقْم َعام ُقْه َذ َأَخ ُقْن َف َفا ّطو ُقْهْم ال ُقْموَن َو ِل ُقْه َظا ْينا ْنَج َأ َأْصسسَحاَب *  ف ِة و َن ِفي الّسسس

َناَهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسآَ ْل َع َيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسًة َوَج َلِميَن آ ْلَعسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا  ّل
عليسه اللسه صسلى محمسد ورسسوله لعبده تعالى الله من تسلية هذه  

المسسدة هسسذه قسسومه فسسي مكث أنه السلم عليه نوح عن وسلم, يخبره
ً تعالى الله إلى يدعوهم ًا ليل ًا, وسر ًا, ومع ونهار زادهسسم ما هذا وجهار
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ًا إلِ ذلك ًا الحق عن فرار ًا عنه وإعراض منهسسم معه آمن له, وما وتكذيب

ًا خمسسسين إلِ سسسنة ألف فيهم تعالى: {فلبث قال قليل, ولهذا إلِ عامسس
نجسسع مسسا الطويلة المدة هذه بعد ظالمون} أي وهم الطوفان فأخذهم

مسسن بسسك كفسسر مسسن علسسى تأسف لِ محمد يا والنذار, فأنت البلغ فيهم
يشسساء, مسسن ويضسسل يشسساء من يهدي الله عليهم, فإن تحزن ولِ قومك
لِ ربسسك كلمسسة عليهسسم حقت الذين {إن المور ترجع المر, وإليه وبيده

وينصرك سيظهرك الله أن آية} الَِية, واعلم كل جاءتهم ولو يؤمنون
السسسسافلين. أسسسسفل ويكبتهسسسم, ويجعلهسسسم عسسسدوك ويؤيسسسدك, ويسسسذل

ابن عن ماهك بن يوسف عن زيد بن علي عن سلمة بن حماد قال  
إلِ سنة ألف قومه في سنة, ولبث لربعين وهو نوح قال: بعث عباس

ًا, وعساش خمسين ًا سستين الطوفسان بعسد عام النساس كسثر حستى عامس
ًا خمسسسين إلِ سسسنة ألف كله عمره إن قتادة: يقال وفشوا. وقال عامسس

سسسنة, ولبسسث ثلثمائأة سنة, ودعاهم ثلثمائأة يدعوهم أن قبل فيهم لبث
ًا, وهذا وخمسين سنة ثلثمائأة الطوفان بعد غريسسب, وظسساهر قول عام

إلِ سسسنة ألسسف اللسسه إلسسى يدعوهم قومه في مكث أنه الَِية من السياق
ًا. وقال خمسين ًا أرسسسل تعسسالى الله شداد: إن أبي بن عون عام نوحسس

إلِ سسسنة ألسسف سسسنة, فسسدعاهم وثلثمائأسسة خمسسسين ابسسن وهسسو قومه إلى
ًا, ثم خمسين ًا سسسنة, وهسسذا وخمسين ثلثمائأة ذلك بعد عاش عام أيضسس

أقرب, والله عباس ابن جرير. وقول وابن حاتم أبي ابن غريب, رواه
أعلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم.

عمر: ابن لي قال: قال مجاهد عن كهيل بن سلمة عن الثوري وقال  
ًا, قسسال: خمسين إلِ سنة ألف قال: قلت ؟ قومه في نوح لبث كم عام

وأخلقهسسم وأحلمهسسم أعمسسارهم مسسن نقصان في يزالوا لم الناس فإن
السسسفينة} أي وأصسسحاب تعسسالى: {فأنجينسساه هسذا. وقسسوله يومسسك إلسى

ً ذلك ذكر تقدم السلم, وقد عليه بنوح آمنوا الذين سسسورة في مفصل
.إعسسسسسسادته عسسسسسسن أغنسسسسسسى بمسسسسسسا تفسسسسسسسيره هسسسسسسود, وتقسسسسسسدم

السسسفينة تلسسك وجعلنسسا للعسسالمين} أي آية تعالى: {وجعلناها وقوله  
جبسسل على السلم أول إلى بقيت قتادة: إنها قال عينها, كما إما باقية

أنجسساهم كيسسف الخلق على لنعمه تذكرة للناس جعله نوعها أو الجودي
الفلسسك في ذريتهم حملنا أنا لهم تعالى: {وآية قال الطوفان, كما من

ًا س قوله إلى س يركبون ما مثله من لهم * وخلقنا المشحون إلسسى ومتاع
* الجاريسسة فسسي حملنسساكم المسساء طغسسى لمسسا تعسسالى: {إنسسا حين} وقال

ههنسسا: {فأنجينسساه واعيسسة} وقسسال أذن وتعيهسسا تسسذكرة لكسسم لنجعلهسسا
مسسن التدريسسج باب من للعالمين} وهذا آية وجعلناها السفينة وأصحاب
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السسدنيا السسسماء زينسسا تعسسالى: {ولقسسد الجنسسس, كقسسوله إلسسى الشسسخص
ًا وجعلناها بمصابيح ًا نوعهسسا وجعلنا للشياطين} أي رجوم فسسإن رجومسس

خلقنسسا تعسالى: {ولقسد للسسسماء, وقسال زينة هي ليست بها يرمى التي
مكيسسن} قسسرار فسسي نطفسسة جعلنسساه * ثسسم طيسسن من سللة من النسان

قسسوله: فسسي الضسسمير إن قيسسل جرير: لسسو ابن كثيرة. وقال نظائأر ولهذا
ًا, واللسسسسه العقوبسسسسة إلسسسسى {وجعلناهسسسسا} عائأسسسسد أعلسسسسم. لكانوجهسسسس

ِهيَم ْبَرا ِإ َو ْذ **  ِه َقاَل ِإ ْوِم َق ْا ِل ُقْدو ُقْب ْع ّلَه ا ُقْه ال ُقْقو ّت ُقْكْم َوا ِل ْيٌر َذ ُقْكْم َخ ُقْتسْم ِإن ّل ُقْكن
ُقْموَن َل ْع ّنَما َت ِإ ُقْدوَن *   ُقْب ْع ِه ُقْدوِن ِمن َت ّل ًا ال َثان ْو ُقْقسسوَن َأ ُقْل َتْخ ًا َو ْفكسس ِذيَن ِإّن ِإ ّلسس ا
ُقْدوَن ُقْب ْع ِه ُقْدوِن ِمن َت ّل َ ال ُقْكوَن لِ ِل ُقْكْم َيْم ًا َل ْا ِرْزقسس ُقْغو َت ْب َد َفسسا ِه ِعنسس ّلسس َق ال السسّرْز

ُقْه ُقْدو ُقْب ْع ْا َوا ُقْرو ُقْك ُقْه َواْش ِه َل ْي َل ُقْعوَن ِإ ِإن ُقْتْرَج َو ْا *   ُقْبو ّذ َك ْد ُقْت َق ّذَب َف ّمسسن ُقْأَمٌم َك
ُقْكسسسسسسسسْم ِل ْب َلسسسسسسسسى َوَمسسسسسسسسا َق ُقْسسسسسسسسسوِل َع ّ الّر ُقْغ ِإلِ َ َبل ْل ُقْن ا ِبيسسسسسسسس ُقْم ْل  ا

دعا الحنفاء, أنه إمام إبراهيم وخليله ورسوله عبده عن تعالى يخبر  
التقسسوى فسسي لسسه والخلص لسسه شسسريك لِ وحسسده اللسسه عبادة إلى قومه

الشسسكر, فسسإنه فسسي لسسه, وتوحيسسده شسسريك لِ وحسسده منه الرزق وطلب
اللسسه لقسسومه: {اعبسسدوا لهاغيره, فقال مسدي لِ النعم على المشكور

كنتسسم إن لكسسم خيسسر {ذلكسسم والخسسوف العبسسادة له أخلصوا واتقوه} أي
والَِخسسرة, السسدنيا فسسي الخيسسر لكسسم حصسسل ذلسسك فعلتم إذا تعلمون} أي

التي الصنام أن تعالى أخبر والَِخرة, ثم الدنيا في الشر عنكم واندفع
فسسسميتموها أسسسماء لهسسا أنتسسم اختلقتم تنفع, وإنما ولِ تضر لِ يعبدونها

عباس, وبه ابن عن العوفي رواه مثلكم, هكذا مخلوقة هي وإنما آلهة
ًا عبساس: وتصسنعون ابن عن الوالبي والسدي, وروى مجاهد قال إفكس
والحسسسن روايسسة, وعكرمسسة فسسي مجاهسسد قال أصناما, وبه تنحتونها أي

لكسسم تملسسك لِ اللسسه. وهسسي رحمسسه جريسسر ابن وغيرهم, واختاره وقتادة
ًا {إيسساك كقسسوله الحصسسر فسسي أبلغ الرزق} وهذا الله عند {فابتغوا رزق
ًا عندك لي ابن نستعين} {رب وإياك نعبد قسسال: الجنة} ولهذا في بيت

غيسسره غيره, فسسإن عند لِ الرزق} أي الله {عند فاطلبوا {فابتغوا} أي
ًا يملك لِ واعبسسدوه رزقسسه مسسن كلسسوا لسسه} أي واشسسكروا {واعبدوه شيئ

يسوم ترجعسون} أي {إليسسه عليكسسم به أنعم ما على له وحده, واشكروا
بعملسسسسسسسسسسه. عامسسسسسسسسسسل كسسسسسسسسسسل فيجسسسسسسسسسسازي القيامسسسسسسسسسسة

ما فبلغكم قبلكم} أي من أمم كذب فقد تكذبوا تعالى: {وإن وقوله  
الرسسسول علسسى {وما الرسل مخالفة في والنكال العذاب من بهم حل
اللسسه أمسسره مسسا يبلغكسسم أن الرسسسول على إنما المبين} يعني البلغ إلِ
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يشساء, مسسن ويهسسدي يشسساء مسن يضسل الرسسالة, واللسه مسن بسه تعسالى

قسسوله: فسسي قتسسادة السسسعداء. وقسسال من تكونوا أن لنفسكم فاحرصوا
اللسسه صسسلى نسسبيه قبلكم} قال: يعسسزي من أمم كذب فقد تكذبوا {وإن
الول الكلم انقطسسع قسسد أنسسه يقتضسسي قتسسادة مسسن وسسسلم, وهسسذا عليسسه

علسسى نسسص قسسومه} وهكسسذا جواب كان قوله: {فما إلى بهذا واعترض
ًا. والظسساهر جريسسر ابسسن ذلسك كلم مسسن هسسذا كسسل أن السسسياق مسسن أيضسس

هذا بعد لقوله المعاد لثبات عليهم السلم, يحتج عليه الخليل إبراهيم
أعلسسسسسسم. قسسسسسسومه} واللسسسسسسه جسسسسسسواب كسسسسسسان {فمسسسسسسا كلسسسسسسه

َلْم َو َأ ْا **  ْو ْيَف َيَر ُقْء َك ِدي ْب ُقْه ُقْي ّل َق ال ْل ْلَخ ُقْه ُقْثّم ا ُقْد ِعي ِلَك ِإّن ُقْي َلى َذ ِه َع ّل َيِسيٌر ال
ُقْقْل ْا *   ُقْرو ْا الْرِض ِفي ِسي ُقْرو ُقْظ ْيَف َفان َأ َك َد َق َبسس ْلسس ْلَخ ُقْه ُقْثسسّم ا ّلسس ُقْء ال ُقْينِشسسى
َة َأ ّنْش َة ال ّلَه ِإّن الَِِخَر َلَى ال ٍء ُقْكّل َع ِديٌر َشْي ُقْب َق ّذ َع ُقْي ُقْء َمن *   ُقْم َيَشآَ َيْرَح َو

ُقْء َمن ِه َيَشسسآَ ْيسس َل ِإ ُقْبسسوَن َو َل ْق َوَمسسآَ ُقْت ُقْتسسْم *   ِزيسسَن َأن ْعِج ُقْم َ الْرِض ِفسسي ِب ِفسسي َولِ
ِء ُقْكْم َوَما الّسَمآَ ِه ُقْدوِن ّمن َل ّل ِلسسّي ِمسسن ال َ َو ٍر َولِ ِذيَن َنِصسسي ّلسس َوا ْا *   ُقْرو َفسس َك

َياِت ِه ِبآَ ّل ِه ال ِئأ َقآَ ِل ِئَك َو َلـ ْو ْا ُقْأ ُقْسو ِئ ِتي ِمن َي ِئَك ّرْحَم َلـ ْو ُقْأ ُقْهْم َو َذاٌب َل ِليسسٌم َعسس  َأ
ًا تعالى يقول   إثبات إلى أرشدهم أنه السلم عليه الخليل عن مخبر

إيسساهم اللسسه خلسسق من أنفسهم في يشاهدونه بما ينكرونه الذي المعاد
ًا يكونوا لم أن بعد ًا, ثسسم شيئ ًا وصسساروا وجسسدوا مسسذكور سسسامعين أناسسس

يسسسير عليسسه سسسهل إعسسادته, فسسإنه علسسى قادر هذا بدأ مبصرين, فالذي
المشسساهدة الَِيسسات مسسن الَِفسساق في بما الِعتبار إلى أرشدهم لديه, ثم

الثوابت النيرة الكواكب من فيها وما الشياء: السموات الله خلق من
وبسسراري وجبسسال, وأوديسسة مهسساد مسسن فيهسسا ومسسا والسيارات, والرضين

فسسي حسسدوثها علسسى دال ذلسسك وبحار, كل وأنهار, وثمار وقفار, وأشجار
كسسن للشيء يقول المختار, الذي الفاعل صانعها وجود أنفسها, وعلى
إن يعيسسده ثسسم الخلق الله يبدىء كيف يروا لم قال: {أو فيكون, ولهذا

يعيسسده ثسسم الخلق يبدأ الذي تعالى: {وهو يسير} كقوله الله على ذلك
فسانظروا الرض فسسي سسسيروا تعسسالى: {قسسل قسسال عليه} ثم أهون وهو
{إن القيامسسة يسسوم الَِخرة} أي النشأة ينشىء الله ثم الخلق بدأ كيف
تعالى: {سنريهم بقوله شبيه المقام قدير} وهذا شيء كل على الله
الحسسق} وكقسسوله أنسسه لهسسم يتسسبين حسستى أنفسسسهم وفي الَِفاق في آياتنا

خلقسسوا * أم ؟ الخسسالقون هسسم أم شسسيء غيسسر مسسن خلقسسوا تعسسالى: {أم
يوقنسسسسسسسسسسسسسسسسون}. لِ بسسسسسسسسسسسسسسسسل والرض السسسسسسسسسسسسسسسسسموات
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الحسساكم هسسو يشاء} أي من ويرحم يشاء من تعالى: {يعذب وقوله  

لحكمسسه, ولِ معقب يريد, لِ ما يشاء, ويحكم ما يفعل الذي المتصرف
فعسسدل, فعسسل مهمسسا والمسر الخلق يسألون, فله وهم يفعل عما يسأل

رواه الذي الحديث في جاء ذرة, كما مثقال يظلم لِ الذي المالك لنه
وهسسو لعسسذبهم أرضه وأهل سماواته أهل عذب لو الله «إن السنن أهل
يشسساء من ويرحم يشاء من تعالى: {يعذب قال لهم» ولهذا ظالم غير

القيامسسسسسسسسة. يسسسسسسسسوم ترجعسسسسسسسسون تقلبسسسسسسسسون} أي وإليسسسسسسسسه
لِ السماء} أي في ولِ الرض في بمعجزين أنتم تعالى: {وما وقوله  

عباده, فكسسل فوق القاهر هو وأرضه, بل سمواته أهل من أحد يعجزه
دون مسسن لكم {وما سواه عما الغني إليه, وهو فقير منه خائأف شيء

جحدوها ولقائأه} أي الله بآَيات كفروا * والذين نصير ولِ ولي من الله
فيهسسا لهسسم نصسسيب لِ رحمسستي} أي مسسن يئسسسوا {أولئك بالمعاد وكفروا

والَِخسسرة. السسدنيا فسسي شسسديد موجسسع أليسسم} أي عسسذاب لهسسم {وأولئسسك

َفَما َواَب َكاَن **  ِه َج ْوِم ّ َق ْا َأن ِإلِ ُقْلو ُقْه َقا ُقْلسسو ُقْت ْق ْو ا ُقْه َأ ُقْقسسو ُقْه َحّر ْنَجسسا َأ ُقْه َف ّلسس ال
ِر ِمَن ّنا ِلَك ِفي ِإّن ال َياٍت َذ َ ٍم لِ ْو َق ُقْنسسوَن ّل ْؤِم َقسساَل ُقْي َو ّنَمسسا *   ُقْتْم ِإ ْذ ّتَخسس ّمسسن ا

ِه ُقْدوِن ّل ًا ال َثان ْو َة َأ ّد َو ُقْكْم ّم ِن ْي ِة ِفي َب َيسسا ْلَح َيا ا ْن ّد ْوَم ُقْثسسّم السس ِة َيسس َياَمسس ِق ْل ُقْر ا ُقْفسس ْك َي
ُقْكْم ُقْضسس ْع ْعسسٍض َب َب ُقْن ِب َعسس ْل َي ُقْكْم َو ُقْضسس ْع ًا َب ْعضسس ُقْم َب ُقْك َوا ْأ ُقْر َوَمسس ّنسسا ُقْكسسْم َوَمسسا ال ّمسسن َل

ِريَن ِصسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس  ّنا
ًا تعالى يقول   ومكابرتهم وعنادهم كفرهم في إبراهيم قوم عن مخبر

إبراهيسسم مقالسسة بعسسد جسسواب لهسسم كان ما بالباطل, أنهم الحق ودفعهم
حرقسوه} أو اقتلسوه قسالوا أن {إلِ والبيسان الهدى على المشتملة هذه

إلسسى الحجسسة, فعسسدلوا عليهسسم وتوجهت البرهان عليهم قام لنهم وذلك
ًا لسسه ابنسسوا {فقسسالوا ملكهسسم وقسسوة جاههم استعمال فسسي فسسألقوه بنيانسس

ًا به * وأرادوا الجحيم حشسسدوا أنهسسم السسسفلين} وذلسسك فجعلناهم كيد
أضسسرموا حولهسسا, ثسسم طويلسسة, وحوطسسوا مدة عظيمة أحطاب جمع في
أعظم قط نار توقد السماء, ولم عنان إلى لهب لها النار, فارتفع فيها

المنجنيسسق, ثسسم كفسسة فسسي وألقوه فكتفوه إبراهيم إلى عمدوا منها, ثم
ًا عليه الله فيها, فجعلها قذفوه ًا, وخرج برد ًا منها وسلم مسسا بعد سالم
ًا, ولهسسذا فيها مكث ًا, فسسإنه للنسساس اللسسه جعلسسه وأمثسساله أيام بسسذل إمامسس
مسساله للقربسسان, وجعسسل بولده للنيران, وسخا للرحمن, وجسده نفسه

الديسسسان. أهسسسل جميسسسع محبتسسسه علسسسى اجتمسسسع للضسسسيفان, ولهسسسذا
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عليه جعلها بأن منها سلمه النار} أي من الله تعالى: {فأنجاه وقوله  

ًا ًا برد اتخسسذتم إنمسسا * وقسسال يؤمنسسون لقوم لَِيات ذلك في {إن وسلم
ًا الله دون من ًا لقومه الدنيا} يقول الحياة في بينكم مودة أوثان مقرع
ًا لهم هذه اتخذتم للوثان: إنما عبادتهم في صنيعهم سوء على وموبخ

لبعسسض بعضسسكم منكسسم وألفسسة صداقة الدنيا في عبادتها على لتجتمعوا
أنسسه علسسى بينكسسم مسسودة نصسسب من قراءة على الدنيا, وهذا الحياة في

لتحصسسل هسسذا اتخاذكم إنما الرفع, فمعناه قراءة على له, وأما مفعول
الحسسال, هسسذا القيامسسة} ينعكسسس يسسوم {ثم فقط الدنيا في المودة لكم

ًا والمودة الصداقة هذه فتبقى ًا بغض ببعض} بعضكم {يكفر ثم وشنآَن
ًا} أي بعضكم {ويلعن بينكم كان ما تتجاحدون أي التبسساع يلعسسن بعضسس

أختهسسا} وقسسال لعنت أمة دخلت {كلما التباع المتبوعين, والمتبوعون
ههنسسا: المتقيسسن} وقسسال إلِ عسسدو لبعض بعضهم يومئذ تعالى: {الخلء

ًا بعضسسكم ويلعسسن ببعض بعضكم يكفر القيامة يوم {ثم ومسسأواكم بعضسس
النسار إلسى القيامسة عرصات بعد ومرجعكم ومصيركم النار} الَِية, أي

اللسسه, وهسسذا عسسذاب مسسن ينقذكم منقذ ينصركم, ولِ ناصر من لكم وما
ذلسسسسسسسك. فبخلف المؤمنسسسسسسسون الكسسسسسسسافرين, وأمسسسسسسسا حسسسسسسسال

أبسسو الحمسي, حدثنا إسماعيل بن محمد حاتم: حدثنا أبي ابن قال  
بسسن سسسعيد بسسن عمسسرو بسسن إسسسماعيل بسسن الربيع الثقفي, حدثنا عاصم
أخسست هسسانىء أم جسسده, عسسن عسسن أبيه عن المخزومي هبيرة بن جعدة
وسسسلم: عليسسه اللسسه صسسلى النسسبي لسسي قسسالت: قسسال طالب أبي بن علي

صسسعيد في القيامة يوم والَِخرين الولين يجمع تعالى الله أن «أخبرك
ثسسم سس أعلسسم ورسسسوله قسسالت: اللسه س ؟ الطرفان أين يدري واحد, فمن

أبسسو قسسال سسس التوحيسسد, فيشسسرئأبون أهل العرش: يا تحت من مناد ينادي
الثالثة: ينادي التوحيد, ثم أهل ينادي: يا ثم س رؤوسهم يرفعون عاصم

تعلسسق قسسد النسساس فيقوم س قال س عنكم عفا قد الله التوحيد, إن أهل يا
أهسسل ينسسادي: يسا ثم س المظالم يعني س الدنيا ظلمات في ببعض بعضهم

الثسسسواب». اللسسسه بعسسسض, وعلسسسى عسسسن بعضسسسكم ليعسسسف التوحيسسسد

َفآََمَن ُقْه **  َقاَل ُقْلوٌط َل ّني َو َهاِجٌر ِإ َلَى ُقْم ّبَي ِإ ُقْه َر ّن َو ِإ ُقْز ُقْهسس ِزيسس َع ْل ُقْم ا ِكيسس ْلَح * ا
َنا ْب َه َو ُقْه َو َق َل ُقْقوَب ِإْسَحا ْع َي َنا َو ْل َع ِه ِفي َوَج ِتسس ّي َة ُقْذّر ّو ُقْبسس ّن َتسساَب ال ِك ْل ُقْه َوا َنسسا ْي َت َوآ

ُقْه َيا ِفسسسسي َأْجسسسسَر ْن ّد ُقْه السسسس ّنسسسس ِإ ِة ِفسسسسي َو ِلِحيَن َلِمسسسسَن الَِِخسسسسَر  الّصسسسسا
ًا تعالى يقول   أخي ابن إنه لوط, يقال له آمن أنه إبراهيم عن مخبر

ه, مسن يسؤمن ولم آزر, يعني بن هاران بن لوط هو إبراهيم, يقولون ب
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بيسسن الجمع كيف يقال الخليل, لكن إبراهيم امرأة وسارة سواه قومه
علسسى مسسر حين إبراهيم أن الصحيح في الوارد الحديث وبين الَِية هذه
منسسه, فقسسال: أخسستي, ثسسم هسسي ما سارة عن إبراهيم فسأل الجبار ذلك
ليسسس تكذبيني, فإنه فل أختي إنك له قلت قد لها: إني فقال إليها جاء

السسدين. وكسسأن في أختي وغيرك, فأنت غيري مؤمن الرض وجه على
علسسى زوجسسان الرض وجه على ليس أنه س أعلم والله س هذا من المراد

ًا وغيرك, فإن غيري السلم ه آمسن السسلم عليسه لوطس قسومه, مسن ب
أهسسل إلسسى الخليسسل حيسساة فسسي أرسسسل الشسسام, ثسسم بلد إلى معه وهاجر

سسسيأتي.  ومسسا تقسسدم مسسا أمرهسسم مسسن بهسسا, وكسسان وأقسسام سسسدوم
في الضمير عود ربي} يحتمل ِإلى مهاجر ِإني تعالى: {وقال وقوله  

المسسذكورين, أقسسرب هسسو لسسوط. لنسسه مهسساجر} علسسى إنسسي {وقال قوله
المكنسسى والضسسحاك, وهسسو عباس ابن إبراهيم, قال إلى عوده ويحتمل

اختسسار بسسأنه عنسسه أخسسبر قومه, ثم من لوط} أي له بقوله: {فآَمن عنه
ذلسسك, مسسن والتمكسسن السسدين إظهسسار ابتغسساء أظهرهم بين من المهاجرة

ولرسسسوله العسسزة لسسه الحكيسسم} أي العزيسسز هسسو قسسال: {إنسسه ولهسسذا
القدريسسة وأحكسسامه وأفعسساله أقسسواله فسسي بسسه, الحكيسسم وللمسسؤمنين

ًا قتادة: هاجروا والشرعية. وقال سسسواد مسسن كسسوثى, وهسسي مسسن جميع
وسسسلم عليسسه الله صلى الله نبي أن لنا الشام. قال: وذكر إلى الكوفة

مهسساجر إلسسى الرض أهسسل ينحسساز هجسسرة بعد هجرة ستكون قال: «إنها
أرضسسهم, تلفظهسسم حسستى أهلهسسا شسسرار الرض فسسي إبراهيسسم, ويبقسسى

والخنسسازير, القسسردة مسسع النسسار وجل, وتحشرهم عز الله روح وتقذرهم
منهسسم». سسسقط مسسا قالوا, وتأكل إذا معهم باتوا, وتقيل إذا معهم تبيت

ً فرواه الحديث هذا أحمد المام أسند وقد   عبسسد حسسديث مسسن مطولِ
معمرعسسن السسرزاق, أخبرنسسا عبسسد قال: حسسدثنا العاص بن عمرو بن الله

معاويسسة, بسسن يزيسسد بيعسسة جاءتنسسا قسسال: لمسسا حوشب بن شهر عن قتادة
رجل جاء إذ البكالي, فجئته نوف يقومه بمقام فأخبرت الشام قدمت
العسساص, بسسن عمسسرو بسسن الله عبد هو خميصة, فإذا وعليه الناس فانتبذ
رسسسول اللسسه: سسسمعت عبسسد الحديث, فقال عن أمسك نوف رآه فلما
هجسسرة, بعسسد هجسسرة سسستكون يقسسول: «إنهسسا وسلم عليه الله صلى الله

أهلهسسا, شرار إلِ الرض في يبقى إبراهيم, لِ مهاجر إلى الناس فينحاز
القسسردة مسسع النسسار الرحمن, تحشرهم نفس تقذرهم أرضهم فتلفظهم

مسسن قسسالوا, وتأكسسل إذا معهسسم باتوا, وتقيل إذا معهم والخنازير, فتبيت
يقول: وسلم عليه الله صلى الله رسول منهم» قال: وسمعت تخلف

يجسساوز لِ القسسرآن يقرؤون المشرق قبل من أمتي من أناس «سيخرج

487



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
حتى س قطع قرن منهم خرج كلما قطع قرن منهم خرج تراقيهم, كلما

يخرج حتى قطع قرن منهم خرج كلما س مرة عشرين على زيادة عدها
الصسسمد وعبسسد داود أبسسي عسسن أحمسسد المام بقيتهم» ورواه في الدجال
فسي داود أبسو رواه بسه, وقسد قتسادة عسن الدستوائأي هشام عن كلهما
الشسسام) حسسدثنا سسسكنى فسسي جاء ما (باب الجهاد كتاب في فقال سننه
عسسن قتسسادة عسسن أبي هشام, حدثني بن معاذ عمر, حدثنا بن الله عبيد
للسسه رسسسول عمسسر, قسسال: سسسمعت بسسن اللسسه عبد عن حوشب بن شهر
أهسسل هجرة, وينحاز بعد هجرة يقول: «ستكون وسلم عليه الله صلى

أهلهسسا, تلفظهسسم شسسرار الرض في إبراهيم, ويبقى مهاجر إلى الرض
القسسردة مسسع النسسار الرحمسسن, وتحشسسرهم نفسسس أرضسسهم, وتقسسذرهم

والخنسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسازير».
حيسسة أبسسي بن يحيى جناب أبو يزيد, أخبرنا أحمد: حدثنا المام وقال  
رأيتنسسا يقول: لقد عمر بن الله عبد قال: سمعت حوشب بن شهر عن
رأيتنسسا لقسسد المسسسلم, ثسسم أخيسسه من بأحق والدرهم الدينار صاحب وما

المسسسلم, ولقسسد أخيه من أحدنا إلى أحب والدرهم والدينار الَِن بآَخرة
اتبعتسسم أنتسسم يقسسول: «لئسسن وسسسلم عليه الله صلى الله رسول سمعت
اللسسه, سسسبيل فسسي الجهسساد بالعينسسة, وتركتسسم البقسسر, وتبسسايعتم أذنسساب

مسسا إلسسى ترجعسسوا حسستى منكسسم تنزع لِ أعناقكم في مذلة الله ليلزمنكم
اللسسه صسسلى اللسسه رسول تعالى» وسمعت الله إلى عليه, وتتوبوا كنتم
أبيكسسم مهسساجر إلسسى هجسسرة بعسسد هجسسرة يقسسول: «لتكسسونن وسسسلم عليه

أرضسسوهم, أهلها, وتلفظهسسم شرار إلِ الرض في يبقى لِ حتى إبراهيم
والخنسسازير, تقيسسل القسسردة مع النار الرحمن, وتحشرهم روح وتقذرهم

فلهسسا» منهسسم سسسقط يسسبيتون, ومسسا حيسسث معهم قالوا, وتبيت إذا معهم
قسسوم يقسسول: «يخسسرج وسسسلم عليه الله صلى الله رسول سمعت ولقد
قسسال سسس حناجرهم يجاوز لِ القرآن العمال, يقرؤون يسيئون أمتي من

أهسسل علمهسسم, يقتلسسون مسسع علمه أحدكم يحقر س قال إلِ أعلمه يزيد: لِ
إذا فسساقتلوهم, ثسسم خرجسسوا إذا فسساقتلوهم, ثسسم خرجسسوا السسسلم, فسسإذا

طلسسع قتلوه, كلما لمن قتلهم, وطوبى لمن فاقتلوهم, فطوبى خرجوا
وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى للسسه رسول ذلك الله» فردد قتله قرن منهم

أسسسسسسسسسسسمع. وأكسسسسسسسسسسثر, وأنسسسسسسسسسسا مسسسسسسسسسسرة عشسسسسسسسسسسرين
الفضل, أخبرنا بن الحسن أبو البيهقي: حدثنا بكر أبو الحافظ وقال  

إسسسحاق النضر أبو سفيان, حدثنا بن يعقوب جعفر, حدثنا بن الله عبد
بسسن يحيى قالِ: حدثنا الدمشقيان عمار بن وهشام يزيد بن إبراهيم بن

نافع عن حدثه عمن النضر أبو نافع, وقال عن الوزاعي حمزة, حدثنا
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ه رسسول أن عمسر بن الله عبد عن لم عليسه اللسه صسلى الل قسال: وس

لِ إبراهيسسم, حسستى مهسساجر إلسسى هجرة بعد هجرة الرض أهل «سيهاجر
الرحمسسن, روح الرضسسون, وتقسسذرهم أهلهسسا, تلفظهسسم إلِشسسرار يبقسسى

بسساتوا, وتقيسسل حيث معهم والخنازير, تبيت القردة مع النار وتحشرهم
نسسافع, حسسديث مسسن منهسسم» غريسسب سسسقط مسسا قسسالوا, لهسسا حيسسث معهم

أعلسسم. الضعفاء, والله من له شيخ عن رواه قد الوزاعي أن والظاهر
الحفسسظ. إلسسى أقسسرب العاص بن عمرو بن الله عبد حديث من وروايته

اعتزلهم ويعقوب} كقوله: {فلما إسحاق له تعالى: {ووهبنا وقوله  
ً ويعقوب إسحاق له الله, وهبنا دون من يعبدون وما ًا} جعلنسسا وكل نبيسس
لسسه نسسبي, وولسسد صالح ولد بوجود عينه الله قومه, أقر فارق لما أنه أي
إسسسحاق لسسه تعالى: {ووهبنا قال جده, وكذلك حياة في نبي صالح ولد

ومسسن بإسحاق تعالى: {فبشرناها قال زيادة, كما نافلة} أي ويعقوب
بسسه حياتكمسسا, تقسسر فسسي ولسسد الولد لهذا يولد يعقوب} أي إسحاق وراء

السنة به وثبتت القرآن عليه نص لسحاق ولد يعقوب أعينكما, وكون
إذ المسسوت يعقسسوب حضر إذ شهداء كنتم تعالى: {أم الله النبوية, قال

إبراهيسسم آبائأسسك وإلسسه إلهك نعبد قالوا ؟ بعدي من تعبدون ما لبنيه قال
ًا وإسحاق وإسماعيل ًا} الَِية, وفي إله الكريسسم «إن الصسسحيحين واحد

بسسن إسسسحاق بن يعقوب بن يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن
عبسساس ابن عن العوفي رواه ما والسلم» فأما الصلة عليهم إبراهيم

إبراهيسسم, ولسسدا ويعقسسوب} قسسال: همسسا إسسسحاق لسسه قوله: {ووهبنا في
علسسى يخفسسى يكسساد لِ المر هذا الولد, فإن بمنزلة الولد ولد أن فمعناه

عبسسسسسسسسسسسسسسسساس. ابسسسسسسسسسسسسسسسسن دون هسسسسسسسسسسسسسسسسو مسسسسسسسسسسسسسسسسن
سسسنية خلعة والكتاب} هذه النبوة ذريته في تعالى: {وجعلنا وقوله  

ًا للنسساس خليلً, وجعلسسه إيسساه الله اتخاذ مع عظيمة فسسي جعسسل أن إمامسس
وهسسو إلِ السلم عليه إبراهيم بعد نبي يوجد والكتاب, فلم النبوة ذريته

إسسسحاق بسسن يعقوب سللة من إسرائأيل بني أنبياء سللته, فجميع من
ملئهسسم فسسي مريسسم, فقسسام ابسسن عيسسسى آخرهسسم كان إبراهيم, حتى بن

ًا الطلق, علسسى الرسل خاتم الهاشمي القرشي العربي بالنبي مبشر
صسسميم مسسن اللسسه اصسسطفاه والَِخسسرة, السسذي السسدنيا فسسي آدم ولد وسيد

السسسلم, ولسسم عليهمسسا إبراهيم بن إسماعيل سللة من العرباء العرب
والسسلم. الصسسلة أفضسسل سواه, عليسه إسماعيل سللة من نبي يوجد

الصالحين} أي لمن الَِخرة في وإنه الدنيا في أجره وقوله: {وآتيناه  
في له الَِخرة, فكان بسعادة الموصولة الدنيا سعادة بين له الله جمع

العسسذب, الرحسسب, والمسسورد الهنسسي, والمنسسزل الواسسسع السسرزق السسدنيا
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أحد الحسن, وكل الجميل, والذكر الصالحة, والثناء الحسنة والزوجة

القيسسام وغيرهم: مع وقتادة ومجاهد عباس ابن قال ويتولِه, كما يحبه
وفى} الذي تعالى: {وإبراهيم قال الوجوه, كما جميع من الله بطاعة

تعالى: {وآتينسساه قال ربه, ولهذا طاعة وكمل به أمر ما بجميع قام أي
تعسسالى: قسسال الصسسالحين} وكمسسا لمسسن الَِخرة في وإنه الدنيا في أجره
ًا أمة كان إبراهيم {إن ًا لله قانت إلسسى سسس المشسسركين مسسن يسسك ولم حنيف

الصسسسسسسالحين}. لمسسسسسسن الَِخسسسسسسرة فسسسسسسي وإنسسسسسسه سسسسسسس قسسسسسسوله

ًا ُقْلوط َو ْذ **  ِه َقاَل ِإ ْوِم َق ُقْكْم ِل ّن ُقْتوَن ِإ ْأ َت َفاِحَشَة َل ْل ُقْكْم َما ا َق َب َها َس ٍد ِمْن ِب َأَحسس

َلِميَن ّمَن َعا ْل ُقْكْم ا ّن ِئأ َأ ُقْتوَن *   ْأ َت ُقْعوَن الّرَجاَل َل َط ْق َت ِبيَل َو ُقْتوَن الّسسس ْأ َتسس ِفسسي َو
ُقْم ُقْك ِدي َكَر َنا ْن ُقْم ْل َواَب َكاَن َفَما ا ِه َج ْوِم ّ َق ْا َأن ِإلِ ُقْلو َنسسا َقا ِت ْئأ َذاِب ا َعسس ِه ِب ّلسس ِإن ال

ِقيَن ِمسسَن ُقْكنَت ِد َقسساَل الّصسسا ِني َرّب *   ُقْصسسْر َلسسى ان ِم َع ْو َقسس ْل ِديَن ا ُقْمْفِسسس ْل  ا
ًا تعالى يقول   قسسومه على أنكر السلم, أنه عليه لوط نبيه عن مخبر

إتيسسانهم فسسي العمسسال قبيسسح مسسن يفعلسسونه كسسانوا صسسنيعهم, ومسسا سسسوء
آدم بنسسي من أحد الفعلة هذه إلى يسبقهم العالمين, ولم من الذكران

رسسسله, ويخسسالفون ويكسسذبون بسسالله يكفسسرون هسسذا مسسع قبلهسسم, وكسسانوا
ويأخسذون يقتلسونهم النساس طريسق في يقفون السبيل, أي ويقطعون

مسسن يليسسق لِ مسسا يفعلسسون المنكسسر} أي نسساديكم فسسي {وتسسأتون أموالهم
بعضسسهم ينكسسر فيهسسا, لِ يجتمعون التي مجالسهم في والفعال القوال

ًا بعض على ًا بعضسسهم يسسأتون كانوا قائأل ذلك, فمن من شيئ فسسي بعضسس
ويتضسساحكون, قسسالته يتضسسارطون كسسانوا قائأل مجاهد, ومن المل, قاله

بيسسن ينسساطحون كسسانوا قائأسسل والقاسسسم, ومسسن عنهسسا اللسسه رضي عائأشة
ًا وكانوا عنهم يصدر ذلك الديوك, وكل بين ويناقرون الكباش مسسن شر

ذلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسك.
أبسسي بسسن حسساتم أسامة, أخسسبرني بن حماد أحمد: حدثنا المام وقال  

أم عسسن هانىء أم مولى صالح أبي عن حرب بن سماك صغيرة, حدثنا
قسسوله عسسن وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسول قالت: سألت هانىء

الطريسسق أهسسل «يحسسذفون المنكسسر} قسسال نسساديكم في تعالى: {وتأتون
الترمسسذي يسسأتونه» ورواه كسسانوا السسذي المنكسسر منهم, وذلك ويسخرون

أسامة, عن بن حماد أسامة أبي حديث من حاتم أبي وابن جرير وابن
الترمسسذي: قسسال به, ثسسم صغيرة أبي بن حاتم عن القشيري يونس أبي
عسسن صسسغيرة أبسسي بسسن حسساتم حسسديث من إلِ نعرفه لِ حسن حديث هذا

بن محمد عرفة, حدثنا بن الحسن حاتم: حدثنا أبي ابن سماك. وقال
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نسساديكم فسسي {وتسسأتون مجاهد عن الحكم عن قيس بن عمرو عن كثير

فسسي والسسسؤال والجلهسسق الحمسسام ولعسسب المنكسسر} قسسال: الصسسفير
إلِ قسسومه جواب كان تعالى: {فما القباء. وقوله أزرار المجلس, وحل

كفرهسسم مسسن الصسسادقين} وهسسذا من كنت إن الله بعذاب ائأتنا قالوا أن
فقسسال: {رب اللسسه نسسبي عليهسسم استنصسسر وعنادهم, ولهذا واستهزائأهم

المفسسسسسسسسسسسسسدين}. القسسسسسسسسسسسسوم علسسسسسسسسسسسسى انصسسسسسسسسسسسسرني

َلّما َو َءْت **  َنآَ َجآَ ُقْل ُقْس ِهيَم ُقْر ْبَرا َى ِإ ُقْبْشسسَر ْل ْا ِبا َو ُقْل ّنسسا َقسسا َو ِإ ُقْكسس ِل ْه ْهسسِل ُقْم ِه َأ ِذ َهـسس
ِة َي َقْر ْل َها ِإّن ا َل ْه ْا َأ ُقْنو ِلِميَن َكا َقاَل َظا َها ِإّن *   ًا ِفي ْا ُقْلوط ُقْلو ُقْن َقا ُقْم َنْحسس َلسس ْع َأ

َهسا ِبَمن ُقْه ِفي ّنس َي َنّج ُقْن ُقْه َل َلس ْه َأ ّ َو ُقْه ِإلِ َتسس َأ َنْت اْمَر ِريَن ِمسسَن َكسا ِب َغسا ْل َلّمسآَ ا َو َأن *  

َءْت َنا َجآَ ُقْل ُقْس ًا ُقْر َء ُقْلوط ِهْم ِسي َق ِب ِهسسْم َوَضسسا ًا ِب ْا َذْرعسس ُقْلو َقسسا َ َو َ َتَخسسْف لِ َولِ
ّنا َتْحَزْن َنّجوَك ِإ َلَك ُقْم ْه َأ ّ َو َتَك ِإلِ َأ َنْت اْمَر ِبريَن ِمَن َكا َغا ْل ّنسسا ا ِإ ُقْلسسوَن *   ِز ُقْمن
َلَى ْهِل َع ِه َأ ِذ ِة َهـ َي َقْر ْل ًا ا ِء ّمَن ِرْجز ْا ِبَما الّسَمآَ ُقْنو ُقْقوَن َكسسا ُقْسسس ْف َقسسد َي َل َو   *

َنسسسسسسسسسا ْك ْنَهسسسسسسسسسآَ ّتَر َيسسسسسسسسسًة ِم َنسسسسسسسسسًة آ ّي ٍم َب ْو َقسسسسسسسسس ُقْلسسسسسسسسسوَن ّل ِق ْع  َي
اللسسه عليهسسم, بعسسث وجسسل عسسز بسسالله السلم عليه لوط استنصر لما  

أضسسياف, هيئسسة فسسي السسسلم عليسسه إبراهيم على فمروا ملئأكة لنصرته
الطعسسام, إلسسى لهسسم همسسة لِ أنه رآهم للضيف, فلما ينبغي بما فجاءهم
ولسسد بوجود ويبشرونه يؤانسونه خيفة, فشرعوا منهم وأوجس نكرهم
تقسسدم كمسسا ذلك من حاضرة, فتعجبت وكانت, سارة امرأته من صالح
وأخسسبروه البشسسرى إبراهيسسم جاءت والحجر, فلما هود سورة في بيانه
أن اللسسه لعل ينظرون لعلهم يدافع لوط, أخذ قوم لهلك أرسلوا بأنهم

ًا, فيهسسا إن {قسسال القريسسة هذه أهل مهلكوا إنا قالوا يهديهم, ولما لوطسس
الغابرين} من كانت امرأته إلِ وأهله لننجينه فيها بمن أعلم نحن قالوا

ودبرهم, ثم وبغيهم كفرهم على تمالئهم كانت الهالكين, لنها من أي
حسسسان, فلمسسا شسسبان صسسورة فسسي لسسوط على فدخلوا عنده من ساروا
ًا} أي بهسسم وضاق بهم {سيء كذلك رآهم هسسو إن بسسأمرهم اغتسسم ذرعسس

منهسسم عليهسسم خشسسي يضسسفهم لسسم وإن قومه من عليهم خاف أضافهم
إنسا تحسزن ولِ تخسف لِ {قسالوا الراهنسة السساعة في بأمرهم يعلم ولم

أهسسل علسسى منزلون * إنا الغابرين من كانت امرأتك إلِ وأهلك منجوك
ًا القرية هذه جبريسسل أن يفسسسقون} وذلسسك كسسانوا بما السماء من رجز
عنسسان إلسسى رفعهسسا الرض, ثسسم قسسرار مسسن قراهسسم اقتلسسع السسسلم عليه

سسسجيل مسسن حجسسارة عليهسم اللسه عليهسسم, وأرسسسل قلبهسسا السماء, ثسسم
اللسه ببعيسد, وجعسل الظسالمين مسن هي ربك, وما عند مسومة منضود
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أشد من التناد, وهم يوم إلى عبرة منتنة, وجعلهم خبيثة بحيرة مكانها
ًا الناس بينة} آية منها تركنا تعالى: {ولقد قال المعاد. ولهذا يوم عذاب

عليهسسم لتمسسرون تعالى: {وإنكم قال يعقلون} كما {لقوم واضحة أي
تعقلسسسسسسسسسسسسسسسسسون}. أفل وبالليسسسسسسسسسسسسسسسسسل مصسسسسسسسسسسسسسسسسسبحين

َلَى ِإ َو َيَن **  ْد ُقْهْم َم ًا َأَخا ْيب َع َقاَل ُقْش ِم َف ْو َقسس ْا َي ُقْدو ُقْبسس ْع ّلسسَه ا ْا ال ُقْجسسو ْوَم َواْر َيسس ْل ا
َ آلَِِخَر ْا َولِ ْو َثسس ْع ِديَن الْرِض ِفسسي َت ْفِسسس ُقْه ُقْم ُقْبو ّذ َكسس َف ُقْم *   ُقْه ْت َذ َأَخسس ُقْة َف الّرْجَفسس

ْا ُقْحو َب َأْصسسسسسسسسسسسسسس ِهسسسسسسسسسسسسسسْم ِفسسسسسسسسسسسسسسي َف ِر ِثِميَن َدا  َجسسسسسسسسسسسسسسا
قسسومه أنذر السلم, أنه عليه شعيب ورسوله عبده عن تعالى يخبر  
بسسأس يخسسافوا له, وأن شريك لِ وحده الله بعبادة مدين, فأمرهم أهل
وارجوا الله اعبدوا قوم القيامة, فقال: {يا يوم وسطوته ونقمته الله

الَِخسسر, اليوم واخشوا معناه بعضهم جرير: قال ابن الَِخر} قال اليوم
الَِخسسر} وقسسوله: {ولِ واليوم الله يرجو كان تعالى: {لمن كقوله وهذا
وهو بالفساد الرض في العيث عن مفسدين} نهاهم الرض في تعثوا

المكيسسال ينقصسسون كسسانوا أنهسسم أهلها, وذلسسك على والبغي فيها السعي
بسسالله كفرهسسم مسسع النسساس, هسسذا علسسى الطريسسق ويقطعسسون والميسسزان

بلدهم, وصسسيحة عليهم زلزلت عظيمة برجفة الله ورسوله, فأهلكهم
الرواح أزهسسق الذي الظلة يوم حناجرها, وعذاب من القلوب أخرجت

قصسستهم تقسسدمت عظيسسم, وقسسد يسسوم عسسذاب كسان مسسستقرها, إنسسه مسسن
في والشعراء. وقوله: {فأصبحوا وهود العراف سورة في مبسوطة

على بعضهم ألقى غيره: قد قتادة: ميتين, وقال جاثمين} قال دارهم
بعسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسض.

ًا َعاد َو َد **  ُقْمو َث َقد َو ّيَن َو َب ُقْكسسم ّت ِهْم ّمسسن َل ِن ِك ّيسسَن ّمَسسسا ُقْم َوَز ُقْهسس ُقْن َل َطا ْي الّشسس
ُقْهْم َل ْعَما ُقْهْم َأ ّد ِبيِل َعِن َفَص ْا الّس ُقْنو َكا ِريَن َو ْبِص َت ُقْروَن ُقْمْس َقا َو ْوَن *   َع ِفْر َو
َهاَماَن ْد َو َق َل ُقْهْم َو َء َناِت ّموَسَى َجآَ ّي َب ْل ْا ِبا ُقْرو َب ْك َت ْا َوَما الْرِض ِفي َفاْس ُقْنو َكا
ِقيَن ِب ّ َسا ُقْكل َف َنا *   ْذ ِه َأَخ ِب َذن ُقْهم ِب ْن َنا ّمن َفِم ْل ِه َأْرَس ْي َل ًا َع ُقْهْم َحاِصب ْن ّمْن َوِم

ُقْه ْت َذ ُقْة َأَخ ْيَح ُقْهْم الّص ْن َنا ّمْن َوِم ْف ِه َخَس ُقْهْم الْرَض ِب ْن َنا ّمْن َوِم ْق ْغَر َكاَن َوَما َأ
ُقْه ّلسسسسسس ُقْهسسسسسسْم ال ِلَم ْظ َي ِكن ِل ـسسسسسس َل ْا َو َو ُقْن ُقْهْم َكسسسسسسا ُقْفَسسسسسسس ُقْمسسسسسسوَن َأن ِل ْظ  َي

في وتنوع أبادهم كيف للرسل المكذبة المم هؤلِء عن تعالى يخبر  
كسسانوا السسسلم عليسسه هسسود قسسوم منهم, فعاد بالِنتقام عذابهم, وأخذهم

قسسوم اليمن, وثمود بلد حضرموت من قريبة الحقاف, وهي يسكنون
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ًا الحجر يسكنون كانوا صالح العسسرب القسسرى, وكسسانت وادي مسسن قريبسس
ًا, وتمر مساكنهما تعرف ًا, وقسسارون عليهسسا جيد المسسوال صسساحب كسسثير

موسى زمان في مصر ملك الثقيلة, وفرعون الكنوز ومفاتيح الجزيلة
اللسسه صسسلى ورسسسوله تعسسالى بسسالله الكسسافران القبطيان هامان ووزيره

ً وسلم عليه {فمنهسسم يناسبه بما عقوبته كانت بذنبه} أي أخذنا {فكل
قوة منا أشد قالوا: من أنهم عاد, وذلك حاصبا} وهم عليه أرسلنا من

ًا, تحمسسل الهبوب البرد, عاتية شديدة باردة صرصر ريح فجاءتهم ؟ جد
الرض, فسسترفع مسسن عليهسسم, وتقتلعهسسم فتلقيهسسا الرض حصسسباء عليهم
رأسسسه أم علسسى تنكسه السماء, ثم عنان إلى الرض من منهم الرجل

مسسن {ومنهم منقعر نخل أعجاز رأس, كأنهم بل بدنا فتشدخه, فيبقى
الدلِلسسة لهم وظهرت الحجة عليهم ثمود, قامت الصيحة} وهم أخذته

سسسواء سسسألوه مسسا مثسسل الصسسخرة عنهسسا انفلقسست السستي الناقسسة تلك من
وكفرهسسم, طغيسسانهم علسسى اسسستمروا بسسل آمنسسوا مسسا هسسذا بسسسواء, ومسسع

ًا الله نبي وتهددوا يخرجسوهم بسسأن وتوعسسدوهم معسه آمسن ومسن صسالح
والحركسسات منهسسم الصسسوات أخمسسدت صسسيحة ويرجمسسوهم, فجسساءتهم

وعتسسا, وبغسسى طغسسى الذي قارون الرض} وهو به خسفنا من {ومنهم
ًا, وفسسرح الرض فسسي العلى, ومشى الرب وعصى وتسساه ومسسرح مرحسس

الله مشيته, فخسف في غيره, واختال من أفضل أنه بنفسه, واعتقد
مسسن {ومنهسسم القيامسسة يسسوم إلسسى فيهسسا يتجلجل الرض, فهو وبداره به

في أغرقوا آخرهم عن وجنودهما هامان ووزيره فرعون أغرقنا} وهو
فيمسسا ليظلمهم} أي الله كان {وما مخبر منهم ينج فلم واحدة صبيحة

بهسسم ذلسسك فعسسل إنمسسا يظلمسسون}. أي أنفسسسهم كانوا {ولكن بهم فعل
ًا جزاء الَِيسسة, سسسياق ظاهر ذكرناه الذي أيديهم, وهذا كسبت بما وفاق
قسسال المكذبسسة, ثسسم المسسم ذكسسر أنسسه والنشسسر, وهسسو اللف باب من وهو

ً هسسذا علسسى نبهسست المذكورين, وإنما هؤلِء من بذنبه} أي أخذنا {فكل
مسسن قسسوله: {فمنهسسم في عباس ابن قال: قال جريج ابن روى قد لنه

ًا} قال عليه أرسلنا أغرقنسسا} قسسال: قسسوم من {ومنهم لوط قوم حاصب
قسسد يسسدركه. ثسسم لسسم جريج ابن عباس: فإن ابن عن منقطع نوح, وهذا

لسسوط بالطوفسسان, وقسسوم نسسوح قسسوم إهلك السسسورة هسسذه في الله ذكر
هسسذا وبين ذلك بين والفصل السياق السماء, وأطال من الرجز بإنزال

ًا} قسسال: قسسوم عليسسه أرسسسلنا مسسن {فمنهم قتادة السياق, وقال حاصسسب
ًا بعيد شعيب, وهذا الصيحة} قوم أخذته من لوط, {ومنهم لمسسا أيضسس

أعلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم. تقسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسدم, واللسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه
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ُقْل َث ِذيَن ** َم ّل ْا ا ُقْذو ّتَخ ِه ُقْدوِن ِمن ا ّل َء ال َيآَ ِل ْو َثِل َأ ُقْبوِت َكَم َك َعن ْل َذْت ا ّتَخ ًا ا ْيتسس َب
ِإّن َهَن َو ْو ُقْيوِت َأ ُقْب ْل ُقْت ا ْي َب ُقْبوِت َل َك َعن ْل ْو ا ْا َل ُقْنو ُقْموَن َكا َل ْع ِإّن َي ّلَه *   ُقْم ال َل ْع َمسسا َي

ُقْعوَن ْد ِه ِمسسن َي ِنسس ٍء ِمسسن ُقْدو َو َشسسْي ُقْهسس ُقْز َو ِزيسس َع ْل ُقْم ا ِكيسس ْلَح ْلسسَك ا ِت َو ُقْل *   َثسسا الْم
َها ُقْب ِر ّنسسسسسسسسساِس َنْضسسسسسسسسس ُقْلَهسسسسسسسسسآَ َوَمسسسسسسسسسا ِلل ِق ْع ّ َي ُقْموَن ِإلِ ِل ْلَعسسسسسسسسسا  ا

الله دون من آلهة اتخاذهم في للمشركين تعالى الله ضربه مثل هذا  
ذلسسك في الشدائأد, فهم في بهم ورزقهم, ويتمسكون نصرهم يرجون
آلهتهسسم, من هؤلِء أيدي في ووهنه, فليس ضعفه في العنكبوت كبيت

ًا, فلسسو عنه يجدي لِ العنكبوت, فإنه ببيت يتمسك كمن إلِ علمسسوا شسسيئ
ه دون مسن اتخسذوا لمسا الحسال هسذا لم بخلف أوليساء, وهسذا الل المس

الشسسرع, فسسإنه اتبسساع فسسي العمل يحسن ذلك مع وهو لله قلبه المؤمن
وثباتهسسسسا. لقوتهسسسسا لهسسسسا انفصسسسسام لِ السسسسوثقى بسسسسالعروة متمسسسسسك

ًا تعالى قال ثم   ما يعلم تعالى به, إنه وأشرك غيره عبد لمن متوعد
النسسداد, وسسسيجزيهم مسسن بسسه يشركون ما ويعلم العمال من عليه هم

بهسسا نضسسر المثسسال تعسسالى: {وتلسسك قسسال عليم, ثسسم حكيم وصفهم, إنه
إلِ ويتسسسدبرها يفهمهسسسا ومسسسا العسسسالمون} أي إلِ يعقلهسسسا ومسسسا للنسسساس

أحمسسد: حسسدثنا المسسام منسسه, قسسال المتضسسلعون العلسسم فسسي الراسسسخون
بسسن عمسسرو عسسن قبيسسل أبسسي عسسن لهيعة ابن عيسى, حدثني بن إسحاق
عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسول عن قال: عقلت عنه الله رضي العاص
اللسسه رضسسي العسساص بسسن لعمسسرو عظيمة منقبة مثل, وهذه ألف وسلم

يعقلهسسا ومسسا للناس نضربها المثال تعالى: {وتلك الله يقول حيث عنه
الحسسسين, حسسدثنا بسسن علسسي حاتم: حسسدثنا أبي ابن العالمون}. وقال إلِ

مرة بن عمرو عن سنان ابن أبي, حدثنا الرحمن, حدثنا عبد بن أحمد
سمعت أحزنني, لنني إلِ أعرفها لِ الله كتاب من بآَية مررت قال: ما

إلِ يعقلهسسا ومسسا للنسساس نضسسربها المثسسال يقسسول: {وتلسسك تعسسالى اللسسه
العسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسالمون}.

َق َل ُقْه ** َخ ّل َواِت ال ّق َوالْرَض الّسَما ْلَح ِلَك ِفي ِإّن ِبا َيسسًة َذ َ ِنيَن لِ ْؤِم ُقْمسس ْل * ّل
ُقْل ْت ْوِحَي َما ا ْيسسَك ُقْأ َل َتسساِب ِمسسَن ِإ ِك ْل ِم ا ِقسس َأ َة َو َ َة ِإّن الّصسسل َ َهسسَى الّصسسل ْن َعسسِن َت

ِء َفْحَشسسآَ ْل ِر ا َكسس ْن ُقْم ْل ُقْر َوا ْك ِذ َلسس ِه َو ّلسس ُقْر ال َبسس ْك ُقْه َأ ّلسس ُقْم َوال َلسس ْع ُقْعوَن َمسسا َي َن  َتْصسس
ًا تعالى يقول   والرض السموات خلق أنه العظيمة قدرته عن مخبر

بمسسا نفسسس كسسل {لتجسسزى واللعسسب العبسسث وجسه لِعلسسى بسسالحق, يعنسسي
أحسسسنوا السسذين ويجسسزي عملسسوا بمسسا أسسساءوا السسذين تسعى} {ليجزي
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لدلِلسسة للمسسؤمنين} أي لَِيسسة ذلسسك في تعالى: {إن بالحسنى}. وقوله

قسسال واللهيسسة, ثسسم والتسسدبير بسسالخلق المتفسسرد تعسسالى أنه على واضحة
ًا تعالى وإبلغسسه قراءتسسه القسسرآن, وهسسو بتلوة والمسسؤمنين رسسسوله آمر
ولسسذكر والمنكسسر الفحشسساء عسسن تنهى الصلة إن الصلة {وأقم للناس

الفسسواحش تسسرك على شيئين على تشتمل الصلة أن أكبر} يعني الله
الحديث في جاء ذلك. وقد ترك على تحمل مواظبتها والمنكرات, أي

ًا عبسساس وابسسن عمسسران رواية من عسسن صسسلته تنهسسه لسسم «مسسن مرفوعسس
ًا». إلِ اللسسسسسه مسسسسسن تسسسسسزده والمنكسسسسسر, لسسسسسم الفحشسسسسساء بعسسسسسد

)ذلسسسسسسسسسسسك فسسسسسسسسسسسي السسسسسسسسسسسواردة الَِثسسسسسسسسسسسار ذكسسسسسسسسسسسر(
الفلس, حدثنا المخرمي هارون بن محمد حاتم: حدثنا أبي ابن قال  

عثمسسان, حسسدثنا أبسسي بسسن عمسسر زيسساد, حسسدثنا أبسسو نسسافع بن الرحمن عبد
وسلم عليه الله صلى النبي قال: سئل حصين بن عمران عن الحسن

والمنكسسر} قسسال: «مسسن الفحشاء عن تنهى الصلة الله: {إن قول عن
بسسن علسسي لسسه». وحسسدثنا صلة فل والمنكر الفحشاء عن صلته تنهه لم

عسسن معاويسسة أبو اليربوعي, حدثنا طلحة أبي بن يحيى الحسين, حدثنا
عليه الله صلى الله رسول قال: قال عباس ابن عن طاوس عن ليث

مسسن بهسسا يسسزدد والمنكر, لسسم الفحشاء عن صلته تنهه لم وسلم: «من
ًا» ورواه إلِ اللسسسسه معاويسسسسة. أبسسسسي حسسسسديث مسسسسن الطسسسسبراني بعسسسسد

عبسسد بن خالد الحسين, حدثنا القاسم, حدثنا جرير: حدثنا ابن وقال  
قوله: {إن في عباس ابن عن ذكره عمن المسيب بن العلء عن الله

صسسلته تسسأمره لسسم والمنكسسر} قسسال: فمسسن الفحشسساء عسسن تنهى الصلة
ًا, فهسسذا إلِ اللسسه من بصلته يزدد المنكر, لم عن وتنهه بالمعروف بعسسد

علسسي الحسين, حسسدثنا القاسم, حدثنا جرير: وحدثنا ابن موقوف. قال
عسسن مسسسعود ابسسن عسسن الضسسحاك عسسن جويسسبر عن البريد بن هاشم بن

الصسسلة» يطسسع لم لمن صلة قال: «لِ أنه وسلم عليه الله صلى النبي
سسفيان والمنكسر.قسال: قسال الفحشساء عسن تنهساه أن الصسلة وطاعة
تسسأمره والله سفيان: إي تأمرك} قال: فقال أصلتك شعيب يا {قالوا

وتنهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساه. 
عسن خالسد أبسسو الشسج, حسدثنا سسعيد أبو حاتم: حدثنا أبي ابن وقال  

عليه الله صلى الله رسول قال: قال الله عبد عن الضحاك عن جويبر
يطسسع لسسم لمسسن سسس: «لِصسسلة اللسسه عبسسد عن مرة خالد أبو وقال س وسلم

والمنكسسر» والموقسسوف الفحشسساء عسسن تنهسساه الصسسلة الصلة, وطاعسسة
بسن الرحمسن عبسد عسن الحارث بن مالك عن العمش رواه أصح, كما
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ًا الله: إن لعبد قال: قيل يزيد لِ الصسسلة الصسسلة, قسسال: إن يطيسسل فلن
بسسن إسماعيل علي, حدثنا جرير: حدثنا ابن أطاعها. وقال من إلِ تنفع

وسلم: «من عليه الله صلى الله رسول قال: قال الحسن عن مسلم
إلِ اللسسه مسسن بهسسا يسسزدد والمنكر, لسسم الفحشاء عن تنهه لم صلة صلى

ًا» والصح عبسساس وابسسن مسسسعود ابن عن الموقوفات كله هذا في بعد
أعلسسسسسم. وغيرهسسسسسم, واللسسسسسه والعمسسسسسش وقتسسسسسادة والحسسسسسسن

س جرير موسى, أنبأنا بن يوسف البزار: حدثنا بكر أبو الحافظ وقال  
عسسن قسسال: أراه صسسالح أبسسي عسسن العمسسش عن س الحميد عبد ابن يعني

وسلم: إن عليه الله صلى للنبي رجل العمش, قال: قال جابر, شك
ًا تقسسول». مسسا سسسرق. قسسال: «سسسينهاه أصسسبح بالليسسل, فسسإذا يصلي فلن

عسسن اللسسه عبسسد بسسن زيسساد الجرشسسي, أخبرنسسا موسسسى بسسن محمد وحدثنا
وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى النسسبي عسسن جابر عن صالح أبي عن العمش

غيسسر العمسسش عسسن رواه قد الحديث قال: وهذا يشك, ثم بنحوه, ولم
أبسسي عسسن العمسسش عسسن واحد غير إسناده, فرواه في واحد, واختلفوا

أبسسي عسسن العمسسش عسسن قيسسس غيسسره. وقسسال أو هريرة أبي عن صالح
أبسسي عن العمش عن الله عبد عن وزياد جرير قال جابر سفيان, عن

جسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسابر. عسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسن صسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسالح
أبسسو قسسال: أخبرنسسا العمسسش وكيع, أخبرنسسا أحمد: حدثنا المام وقال  

عليسسه اللسسه صسسلى النسسبي إلسسى رجسسل هريرة, قسسال: جسساء أبي عن صالح
ًا فقال: إن وسلم سسسرق, فقسسال: «إنسسه أصسسبح بالليل, فسسإذا يصلي فلن

ًا الصلة تقول».وتشتمل ما سينهاه وهسسو تعسسالى اللسسه ذكسسر علسسى أيضسس
مسسن أعظم أكبر} أي الله تعالى: {ولذكر قال الكبر, ولهذا المطلوب

وأقسسوالكم. أعمسسالكم جميسسع يعلسسم تصنعون} أي ما يعلم {والله الول
الفحشساء عسسن تنهسسى الصسسلة تعسالى: {إن قسوله فسسي العالية أبو وقال

فيهسسا يكون لِ صلة خصال, فكل ثلث فيها الصلة والمنكر} قال: إن
بصسسلة: الخلص, والخشسسية, وذكسسر فليسسست الخصسسال هذه من شيء

المنكسسر, وذكسسر عسسن تنهاه بالمعروف, والخشية يأمره الله, فالخلص
فسسي كنسست النصسساري: إذا عسسون ابسسن وقسسال وينهسساه يسسأمره القرآن الله

والمنكر, والسسذي الفحشاء عن حجزتك معروف, وقد في صلة, فأنت
أكسسسسسسسسسسبر. اللسسسسسسسسسسه ذكسسسسسسسسسسر مسسسسسسسسسسن فيسسسسسسسسسسه أنسسسسسسسسسست

الفحشسساء عسسن تنهسسى الصسسلة {إن سسسليمان أبسسي بسسن حمسساد وقسسال  
ابسسن عسسن طلحسسة أبسسي بسسن علسسي فيهسسا. وقسسال دمت ما والمنكر} يعني

لعبسساده اللسسه أكبر} يقول: ولذكر الله تعالى: {ولذكر قوله في عباس
عبسساس, ابسسن عن واحد غير روى إياه, وكذا ذكرهم من ذكروه إذا أكبر
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الشسسج, سسسعيد أبسسو حاتم: حدثنا أبي ابن وغيره, وقال مجاهد قال وبه

عبسساس ابسسن عسسن رجل عن هند أبي بن داود عن الحمر خالد أبو حدثنا
منامسسك, قلسست: وعنسسد طعامسسك عند الله أكبر} قال: ذكر الله {ولذكر

ًا فإن شسسيء تقسسول, قسسال: وأي السسذي غيسسر يقول المنزل في لي صاحب
إيانا الله أذكركم} فلذكر تعالى: {فاذكروني الله قلت: يقول ؟ يقول
النفيلسسي, أبسسي, حسسدثنا إياه, قال: صدق, قسسال: وحسسدثنا ذكرنا من أكبر

تعسسالى: قوله في عباس ابن عن عكرمة عن خالد عن إسماعيل حدثنا
حرمسسه, عنسسدما اللسسه وجهسسان, قسسال: ذكسسر أكبر} قال: لها الله {ولذكر

إيسسسسساه. ذكركسسسسسم مسسسسسن أعظسسسسسم إيسسسسساكم اللسسسسسه قسسسسسال: وذكسسسسسر
هشسيم, أخبرنسا إبراهيسم, أخبرنسا بن يعقوب جرير: حدثني ابن قال  

عبسساس: ابسسن لسسي قسسال: قسسال ربيعة بن الله عبد عن السائأب بن عطاء
نعم, قسسال: قال: قلت أكبر} ؟ الله تعالى: {ولذكر قوله ما تدري هل
القسسرآن وقراءة الصلة في والتكبير والتحميد قلت: التسبيح ؟ هو فما

ً قلت ذلك. قال: لقد ونحو ًا قولِ يقسسول إنمسسا ولكنه كذلك هو وما عجيب
ذكركسسم من أكبر ذكرتموه إذا عنه نهى أو به أمر عندما إياكم الله ذكر

ًا عباس, وروي ابن عن وجه غير من هذا روي إياه, وقد ابسسن عسسن أيض
جريسسر. ابن وغيرهم, واختاره الفارسي وسلمان الدرداء وأبي مسعود

َ َولِ ْا **  َو ُقْل ِد ْهَل ُقْتَجا َتسساِب َأ ِك ْل ّ ا ِتي ِإلِ ّل ُقْن ِهسسَي ِبسسا ّ َأْحَسسس ِذيَن ِإلِ ّلسس ْا ا ُقْمسسو َل َظ
ُقْهْم ْن ْا ِم َو ُقْل ُقْقو ّنا َو َي آَم ِذ ّل ِزَل ِبا َنا ُقْأن ْي َل ِزَل ِإ ُقْأن ُقْكْم َو ْي َل َنا ِإ ُقْه َلـ ِإ ُقْكْم َو ُقْه ـسس َل ِإ ٌد َو َواِحسس

ُقْن َنْحسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس ُقْه َو ُقْموَن َلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس ِل  ُقْمْسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
يبسسق السسسيف, ولسسم بآَيسسة منسوخة الَِية واحد: هذه وغير قتادة قال  

آخسسرون: السيف. وقسسال أو الجزية أو السلم هو مجادلة, وإنما معهم
السسدين, فيجسسادل فسسي منهسسم الِستبصار أراد لمن محكمة باقية هي بل

سسسبيل إلسى تعسالى: {ادع قسال فيه, كما أنجع ليكون أحسن هي بالتي
لموسسسى تعسسالى الحسسسنة} الَِيسسة, وقسسال والموعظسسة بالحكمسسة ربسسك

ً له {فقولِ فرعون إلى بعثهما حين وهارون ًا قسسولِ أو يتسسذكر لعلسسه لينسس
زيسسد. ابسسن عسسن جريسسر, وحكسساه ابسسن اختسساره القسسول يخشسسى} وهسسذا

ه عسن حادوا منهم} أي ظلموا الذين تعالى: {إلِ وقوله   الحسق, وج
الجدال من ينتقل وكابروا, فحينئذ المحجة, وعاندوا واضح عن وعموا

وجسسل: {لقسسد عسسز الله ويردعهم, قال يمنعهم بما ويقاتلون الجلد إلى
النسساس ليقسسوم والميسسزان الكتسساب معهم وأنزلنا بالبينات رسلنا أرسلنا

قسسوي اللسسه إن سسس قسسوله إلسسى سسس شسسديد بأس فيه الحديد وأنزلنا بالقسط
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بالسيف, قال نضربه أن الله كتاب خالف من جابر: أمرنا عزيز} قال

منهسسم امتنسسع الحرب, ومن أهل منهم} يعني ظلموا الذين {إلِ مجاهد
وأنسسزل إلينسسا أنسسزل بالذي آمنا تعالى: {وقولوا الجزية. وقوله أداء من

على نقدم لِ كذبه, فهذا ولِ صدقه نعلم لِ بما أخبروا إذا إليكم} يعني
ًا, ولِ يكون قد لنه تكذيبه بسساطلً, ولكسسن يكسسون أن فلعلسسه تصسسديقه حق
ًا به نؤمن ً إيمان ًا مجمل ً يكون أن وهو شرط على معلق ً لِ منزلِ مبسسدلِ

مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسؤولًِ. ولِ
بسسن عثمسسان بشسسار, حسسدثنا بن محمد الله: حدثنا رحمه البخاري قال  

سسسلمة أبسسي عسسن كثير أبي بن يحيى عن المبارك بن علي عمر, أخبرنا
التسسوراة يقرءون الكتاب أهل قال: كان عنه الله رضي هريرة أبي عن

صسسلى اللسسه رسول السلم, فقال لهل بالعربية ويفسرونها بالعبرانية
آمنسا تكسذبوهم, وقولسوا ولِ الكتساب أهل تصدقوا وسلم: «لِ عليه الله
لسه واحسسد, ونحسسن وإلهكسسم إليكسسم, وإلهنسسا أنزل وما إلينا أنزل وما بالله

أحمسسد: حسسدثنا المام البخاري. وقال به تفرد الحديث مسلمون» وهذا
أن نملة أبي ابن الزهري, أخبرني عن يونس عمرو, أخبرنا بن عثمان

الله صلى الله رسول عند جالس هو بينما أنه أخبره النصاري نملة أبا
هسسذه تتكلسسم هسسل محمسسد اليهود, فقسسال: يسسا من رجل جاءه وسلم عليه

أعلم» قسسال وسلم: «الله عليه الله صلى الله رسول فقال ؟ الجنازة
وسلم عليه الله صلى الله رسول تتكلم, فقال أنها أشهد اليهودي: أنا

بسسالله آمنا تكذبوهم, وقولوا ولِ تصدقوهم فل الكتاب أهل حدثكم «إذا
ًا كسسان ورسسسله, فسسإن وكتبسسه ً كسسان تكسسذبوهم, وإن لسسم حقسس لسسم بسساطل

عمسسار, وقيسسل عمسسارة. وقيسسل هسسو هسسذا نملسسة تصدقوهم» (قلت) وأبسسو
أكسسثر أن ليعلسسم عنه, ثم الله رضي النصاري زرارة بن معاذ بن عمرو

وتغيير وتبديل تحريف دخله قد وبهتان, لنه كذب غالبه به يتحدثون ما
كسسان لسسو منسسه كسسثير فائأسسدة أقسسل مسسا فيسسه, ثسسم الصدق أقل وتأويل, وما

ًا. صسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسحيح
عن سفيان عاصم, أخبرنا أبو بشار, حدثنا ابن جرير: حدثنا ابن قال  

عبيسسد عسسن ظهير بن حريث عن عمير بن عمارة عن عامر بن سليمان
فسسإنهم شسسيء عسسن الكتسساب أهل تسألوا قال: لِ س مسعود ابن هو س الله
بباطسل, فسإنه تصسدقوا أو بحسق تكسذبوا أن ضلوا, إمسا وقد يهدوكم لن

كتاليسسة دينسسه إلسسى تسسدعوه تالية قلبه وفي إلِ الكتاب أهل من أحد ليس
بسسن إبراهيسسم إسماعيل, حدثنا بن موسى البخاري: حدثنا المال. وقال
قال: عباس ابن عن الله عبد بن الله عبد عن شهاب ابن سعد, أخبرنا

علسسى إليكسسم أنسسزل الذي وكتابكم شيء عن الكتاب أهل تسألون كيف
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ًا تقرءونسسه أحدث وسلم عليه الله صلى الله رسول يشسسب, لسسم محضسس

وقالوا الكتاب بأيديهم وكتبوا وغيروا بدلوا الكتاب أهل أن حدثكم وقد
ًا به ليشتروا الله عند من هو العلسسم مسسن جاءكم ما ينهاكم قليلً, ألِ ثمن
ً منهسسم رأينا ما والله لِ ؟ مسألتهم عن أنسسزل السسذي عسسن يسسسألكم رجل

عليكسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم.
الزهري, أخبرني عن شعيب اليمان: أخبرنا أبو البخاري: وقال وقال  

ًا يحسسدث معاويسسة سسسمع أنسسه الرحمسسن عبد بن حميد قريسسش مسسن رهطسس
هسسؤلِء أصسسدق مسسن كسسان الحبسسار, فقسسال: إن كعسسب بالمدينسسة, وذكسسر

عليسسه لنبلو ذلك مع كنا الكتاب, وإن أهل عن يحدثون الذين المحدثين
قصسسد, لنسسه غيسسر مسسن لغسسة الكسسذب منسسه يقع أنه الكذب. (قلت) معناه

ومكذوبسة, موضسسوعة أشياء الظن, وفيها بها يحسن صحف عن يحدث
العظيمسسة, ومسسع المسسة كهسسذه متقنسسون حفاظ ملتهم في يكن لم لنهم
إلِ يعلمهسسا لِ المسسة هسسذه في كثيرة أحاديث العهد, وضعت وقرب ذلك
ًا تعالى الله منحه وجل, ومن عز الله للسسه بحسسسبه, و كسسل بسسذلك علمسس

والمنسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة. الحمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسد

ِلَك َذ َك َو َنآَ **  ْل ْيَك َأنَز َل َتاَب ِإ ِك ْل ِذيَن ا ّل ُقْم َفا ُقْه َنا ْي َت َتاَب آ ِك ْل ُقْنوَن ا ْؤِم ِه ُقْي َوِمسسْن ِبسس
ِء ُقْؤل ُقْن َمن َهـ ْؤِم ِه ُقْي ُقْد َوَما ِب َنآَ َيْجَح ِت َيا ّ ِبآَ ِفروَن ِإلِ َكا ْل َوَما ا ُقْلو ُقْكنَت *   ْت ِمن َت

ِه ِل ْب َتاٍب ِمن َق َ ِك ُقْه َولِ ّط ُقْخ ِنَك َت َيِمي ًا ِب َتاَب ِإذ ُقْلوَن لِّْر ِط ْب ُقْم ْل َبْل ا َو *   َيسساٌت ُقْه آ
َناٌت ّي ِر ِفي َب ُقْدو ِذيَن ُقْص ّل ْا ا ُقْتو ْلسسَم ُقْأو ِع ْل ُقْد َوَمسسا ا َنسسآَ َيْجَحسس ِت َيا ّ ِبآَ ُقْموَن ِإلِ ِل ّظسسا  ال

يسسا قبلك من على الكتب أنزلنا كما تعالى الله جرير: يقول ابن قال  
قسساله السسذي الكتسساب, وهسسذا هسسذا إليسسك أنزلنا الرسل, كذلك من محمد
الكتاب آتيناهم تعالى: {فالذين جيد. وقوله وارتباطه ومناسبته حسن

العلمسساء أحبسسارهم مسسن تلوتسسه حق فتلوه أخذوه الذين به} أي يؤمنون
وأشسسباههما. وقسسوله الفارسسسي وسسسلمان سسسلم بن الله كعبد, الذكياء

وغيرهسسم قريسسش من العرب به} يعني يؤمن من هؤلِء تعالى: {ومن
مسسن إلِ حقها ويجحد بها يكذب ما الكافرون} أي إلِ بآَياتنا يجحد {وما

.وهيهسسات بالوصسسائأل الشسسمس ضسسوء بالباطسسل, ويغطسسي الحسسق يسسستر
بيمينك} تخطه ولِ كتاب من قبله من تتلو كنت تعالى: {وما قال ثم  

ًا القرآن بهذا تأتي أن قبل من محمد يا قومك في لبثت قد أي لِ عمسسر
ًا تقرأ أنك يعرف وغيرهم قومك من أحد كل بل الكتابة تحسن ولِ كتاب
المتقدمسة, كمسا الكتسب فسي صفته تكتب, وهكذا ولِ تقرأ لِ أمي رجل
ًا يجدونه الذي المي النبي الرسول يتبعون تعالى: {الذين قال مكتوبسس
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المنكسسر} عن وينهاهم بالمعروف يأمرهم والنجيل التوراة في عندهم

ًا وسسسلم عليسسه الله صلى الله رسول كان الَِية, وهكذا يسسوم إلسسى دائأمسس
ًا يخط ولِ الكتابة يحسن الدين, لِ ًا ولِ سطر لسه كسان بيسسده, بسل حرفسس
القسسساليم. إلسسسى والرسسسسائأل السسسوحي يسسسديه بيسسسن يكتبسسسون كتسسساب

ومسسن البسساجي الوليسسد أبي كالقاضي الفقهاء متأخري من زعم ومن  
محمسسد عليسسه قاضسسي ما الحديبية: هذا يوم كتب السلم عليه أنه تابعه

أخسسذ البخاري: ثم صحيح في رواية ذلك على حمله الله, فإنما عبد بن
فكتسسب. ولهسسذا أمسسر الخسسرى: ثسسم الروايسسة على محمولة فكتب. وهذه

بقسسول قسسال مسسن علسسى والمغسسرب المشسسرق فقهسساء مسسن النكيسسر اشسستد
ً ذلسسك فسسي منسسه, وأنشسسدوا البسساجي, وتسسبرؤوا فسسي بسسه وخطبسسوا أقسسوالِ

كتسسب عنه, أنه يظهر فيما س الباجي أعني س الرجل أراد محافلهم, وإنما
اللسسه صلى قال الكتابة, كما يحسن كان أنه لِ المعجزة وجه على ذلك
ًا وسلم عليه رواية كافر» وفي عينيه بين الدجال: «مكتوب عن إخبار
لسسم أنسسه الحديث من بعضهم أورده مؤمن» وما كل ر, يقرؤها ف «ك

لسسه, أصسسل لِ الكتابسسة, فضسسعيف تعلم حتى وسلم عليه الله صلى يمت
كتسساب} مسسن قبلسه {مسن تقسرأ تتلسسو} أي كنست تعالى: {ومسا الله قال

ًا, وخسسرج بيمينسسك, تأكيسسد تخطسسه ولِ النفسسي لتأكيد الغسسالب مخسسرج أيضسس
بجنسسسسسسسساحيه}. يطيسسسسسسسسر طسسسسسسسسائأر تعسسسسسسسسالى: {ولِ كقسسسسسسسسوله

ًا وقوله   لِرتسساب تحسنها كنت لو المبطلون} أي لِرتاب تعالى: {إذ
مسسأثورة قبلسسه كتسسب من هذا تعلم إنما الناس, فيقول من الجهلة بعض
الكتابسسة يحسسسن لِ أمسسي بسسأنه علمهم مع ذلك قالوا أنهم مع النبياء عن

وأصسسيل} قسسال بكسسرة عليه تملى فهي اكتتبها الولين أساطير {وقالوا
والرض} السسسموات فسسي السسسر يعلسسم السسذي أنزلسسه تعالى: {قسسل الله

العلسسم} أوتسسوا السسذين صدور في بينات آيات هو ههنا: {بل الَِية, وقال
ًا الحسسق علسسى الدلِلسسة في واضحة بينة آيات القرآن هذا أي ًا أمسسر ونهيسس

ًا, يحفظه ًا عليهم الله يسره العلماء وخبر ًا, كمسسا وتلوة حفظ وتفسير
رسول مدكر} وقال من فهل للذكر القرآن يسرنا تعالى: {ولقد قال
علسسى آمسسن مسسا أعطي وقد إلِ نبي من وسلم: «ما عليه الله صلى الله
ًا أوتيته الذي كان البشر, وإنما مثله أن إلسسي, فسسأرجو اللسسه أوحسساه وحي
ًا» وفي أكثرهم أكون مسسسلم صسسحيح فسسي حمسسار بن عياض حديث تابع
ًا عليسك بسك, ومنسزل ومبتسل مبتليسك تعسالى: «إنسي اللسه يقول لِ كتابس

ًا المسساء, تقسسرؤه يغسسسله ًا» أي نائأمسس المحسسل المسساء غسسسل لسسو ويقظانسس
الحسسديث مسسن جسساء قسسد المحسسل, لنسسه ذلك إلى احتيج لما فيه المكتوب

فسسي محفسسوظ النار» ولنه أحرقته ما إهاب في القرآن كان «لو الَِخر

500



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
ًا القلسسوب, معجسسز علسسى اللسسسنة, مهيمسسن علسسى ميسسسر الصدور لفظسس

أنسساجيلهم المة هذه صفة في المتقدمة الكتب في جاء ومعنى, ولهذا
صسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسدورهم. فسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسي

بينسسات آيسسات هسسو تعالى: {بل قوله في المعنى أن جرير ابن واختار  
هذا قبل من تتلو كنت ما بأنك العلم العلم} بل أوتوا الذين صدور في

ًا, ولِ الكتاب أوتسسوا السسذين صسسدور فسسي بينسسات آيسسات بيمينك تخطه كتاب
عسسن الول جريج, وحكي وابن قتادة عن الكتاب, ونقله أهل من العلم

عبسساس, ابسسن عن العوفي رواه الذي وهو فقط, قلت البصري الحسن
يجحسسد تعسسالى: {ومسسا أعلسسم. وقسسوله واللسسه الظهر وهو الضحاك وقاله

إلِ ويردهسسا حقهسسا ويبخسسس بهسسا يكسسذب مسسا الظسسالمون} أي إلِ بآَياتنسسا
ويحيسسدون الحسسق يعلمسسون السسذين المكابرون المعتدون الظالمون, أي

يؤمنسسون لِ ربسك كلمسة عليهسم حقسست الذين تعالى: {إن قال عنه, كما
الليسسسسم}. العسسسسذاب يسسسسروا حسسسستى آيسسسسة كسسسسل جسسسساءتهم ولسسسسو

ْا ُقْلو َقا َو  ** َ ْولِ ِزَل َل ِه ُقْأن ْي َل َياٌت َع ِه ّمن آ ّب ّنَما ُقْقْل ّر ُقْت ِإ َيا َ َد الِ ِه ِعن ّل ّنَمسسآَ ال ِإ َو
ْا َن ِذيٌر َأ ِبيٌن َن َلْم ّم َو َأ ِهْم *   ِف ْك ّنآَ َي َنا َأ ْل ْيسسَك َأنَز َل َتسساَب َع ِك ْل َلسسَى ا ْت ِهسسْم ُقْي ْي َل ِإّن َع

ِلَك ِفي َى َلَرْحَمًة َذ ْكَر ِذ ٍم َو ْو َق ُقْنوَن ِل ْؤِم ُقْقْل ُقْي َفَى *   ِه َك ّل ِنسسي ِبال ْي ُقْكسسْم َب َن ْي َب َو
ًا ِهيد ُقْم َش َل ْع َواِت ِفي َما َي ِذيَن َوالْرِض الّسَما ّل ْا َوا ُقْنو ِطِل آَم َبا ْل ْا ِبا ُقْرو َفسس َك َو

ِه ّل ِئَك ِبسسسسسسسسسسسسسسال ـسسسسسسسسسسسسسس َل ْو ُقْم ُقْأ ُقْروَن ُقْهسسسسسسسسسسسسسس ْلَخاِسسسسسسسسسسسسسسس  ا
ًا تعالى يقول   آيات, يعنون وطلبهم تعنتهم في المشركين عن مخبر

ًا أن إلى ترشدهم اللسسه بنسساقته, قسسال صالح أتى كما الله رسول محمد
إلسسى ذلسسك أمر إنما الله} أي عند الَِيات {إنما محمد تعالى: {قل} يا

سسسهل هسسذا سسسؤالكم, لن إلى لجابكم تهتدون أنكم علم لو الله, فإنه
التعنسست قصسسدتم إنمسسا أنكسسم منكسسم يعلسسم لسسديه, ولكنسسه يسسسير عليسسه

أن منعنسسا تعسسالى: {ومسسا قسسال ذلسسك, كمسسا إلسسى يجيبكسسم والِمتحان, فل
مبصسسرة الناقسسة ثمسسود * وآتينسسا الولسسون بهسسا كذب أن إلِ بالَِيات نرسل

بهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا}. فظلمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسوا
ًا بعثت إنما مبين} أي نذير أنا وقوله: {وإنما   النذارة, بين لكم نذير

ومسسن المهتسسد فهسسو اللسسه يهسسد {مسسن تعالى الله رسالة أبلغكم أن فعلي
ًا له تجد فلن يضلل ًا} وقسسال ولي هسسداهم عليسسك تعسسالى: {ليسسس مرشد
ًا تعالى قال يشاء} ثم من يهدي الله ولكن وسخافة جهلهم كثرة مبين

عليسسه اللسسه صسسلى محمسسد صسسدق علسسى تسسدلهم آيات طلبوا حيث عقلهم
الباطسسل يسسأتيه لِ السسذي العزيز بالكتاب جاءهم جاءهم, وقد فيما وسلم
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عجزت معجزة, إذ كل من أعظم هو خلفه, الذي من ولِ يديه بين من

مثلسسه, من سور عشر معارضة عن بل معارضته عن والبلغاء الفصحاء
أنزلنسسا أنسسا يكفهسسم لسسم تعسسالى: {أو منه, فقسسال سورة معارضة عن بل

الكتاب عليك أنزلنا أنا آية يكفهم لم أو عليهم} أي يتلى الكتاب عليك
بينهم, وأنت ما بعدهم, وحكم ما قبلهم, ونبأ ما خبر فيه الذي العظيم

ًا تخسسالط تكتسسب, ولسسم ولِ تقسسرأ لِ أمسسي رجسسل الكتسساب, أهسسل مسسن أحسسد
فيسسه اختلفسسوا مما الصواب ببيان الولى الصحف في ما بأخبار فجئتهم
أن آيسسة لهم يكن لم تعالى: {أو قال الجلي, كما البين الواضح وبالحق

آيسسة عليسسه أنزل لولِ تعالى: {وقالوا إسرائأيل} وقال بني علماء يعلمه
الولسسسسى}. الصسسسسحف فسسسسي مسسسسا بينسسسسة تسسسسأتهم لسسسسم أو ربسسسسه مسسسسن

أبسسي بسسن سعيد ليث, حدثني حجاج, حدثنا أحمد: حدثنا المام وقال  
اللسسه رسسسول قسسال: قسسال عنه الله رضي هريرة أبي عن أبيه عن سعيد
مسسن أعطسسي قسسد إلِ نسسبي مسسن النبيسساء مسسن وسلم: «ما عليه الله صلى

ًا أوتيتسسه السسذي كسسان البشر, وإنما عليه آمن مثله ما الَِيات أوحسساه وحيسس
ًا أكسسثرهم أكون أن إلي, فأرجو الله مسسن القيامسسة» أخرجسساه يسسوم تابعسس

لقوم وذكرى لرحمة ذلك في تعالى: {إن الله قال الليث. وقد حديث
ًا أي لرحمسسة القسسرآن هسسذا فسسي إن يؤمنسسون} أي وإزاحسسة للحسسق بيانسس

بالمكسسذبين العقسساب ونسسزول النقمسسات حلسسول فيه بما للباطل, وذكرى
يؤمنسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسون. لقسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسوم والعاصسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسين

ًا} أي وبينكم بيني بالله كفى تعالى: {قل قال ثم   بما أعلم هو شهيد
بسسأنه عنسسه إخبسساري من لكم أقول ما التكذيب, ويعلم من فيه تفيضون

ًا كنت أرسلني, فلو تعسسالى: {ولسسو قسسال منسسي, كمسسا لِنتقسسم عليسسه كاذب
السسوتين منسسه لقطعنسسا ثسسم باليمين منه لخذنا القاويل بعض علينا تقول

أخسسبرتكم فيمسسا عليه صادق أنا حاجزين} وإنما عنه أحد من منكم فما
{يعلسسم القاطعسسات والسسدلِئأل الواضسسحات بسسالمعجزات أيدني به, ولهذا

آمنسوا {والسذين خافيسة عليسه تخفسى لِ والرض} أي السسموات مافي
القيامسسة يسسوم الخاسسسرون} أي هسسم أولئسسك بسسالله وكفسسروا بالباطسسل
بسسالحق تكسسذيبهم في صنعوا ما على ويقابلهم فعلوا ما على سيجزيهم
صسسدقهم, علسسى الدلسة قيسسام مسسع اللسه برسسسل الباطل, كذبوا واتباعهم

حكيسسم إنسسه ذلك على دليل, فسيجزيهم بل والوثان بالطواغيت وآمنوا
عليسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم.
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َنَك ُقْلو ْعِج َت َيْسسس َو َذاِب **  َعسس ْل َ ِبا ْولِ َلسس ُقْم ّمَسسسّمى َأَجسسٌل َو ُقْه َء ُقْب ّلَجسسآَ َذا َعسس ْل ا

ُقْهْم ّن َي ِت أ
ْ َي َل َتًة َو ْغ ُقْهسسْم َب َ َو ُقْروَن لِ ُقْع َنَك َيْشسس ُقْلو ْعِج َت َيْسسس َذاِب *   َعسس ْل ِإّن ِبا ّنسسَم َو َه َج

َطٌة ُقْمِحي ِريَن َل ِف َكا ْل ْوَم ِبا َي ُقْم *   ُقْه ْغَشا ُقْب َي َذا َعسس ْل ِهْم ِمسسن ا ِق ْو َتْحسسِت َوِمسسن َفسس
ِهسسسسسسسْم ِل ُقْج ُقْل َأْر ُقْقسسسسسسسو ِي ْا َو ُقْقسسسسسسسو ُقْتسسسسسسسْم َمسسسسسسسا ُقْذو ْن ُقْلسسسسسسسوَن ُقْك ْعَم  َت

ًا تعالى يقول   الله عذاب استعجالهم في المشركين جهل عن مخبر
قسسالوا تعسسالى: {وإذ قسسال عليهسسم, كمسسا يحل أن الله وبأس بهم يقع أن

مسسن حجسسارة علينسسا فسسأمطر عنسسدك مسسن الحسسق هسسو هسسذا كسسان إن اللهم
ولولِ بالعذاب ههنا: {ويستعجلونك أليم} وقال بعذاب ائأتنا أو السماء

العسسذاب تسسأخير من الله حتم ما لولِ العذاب} أي لجاءهم مسمى أجل
ًا العسسذاب لجاءهم القيامة يوم إلى ًا قريبسس اسسستعجلوه, ثسسم كمسسا سسسريع

* يسسستعجلونك يشسسعرون لِ {وهسسم فجسسأة بغتسسة} أي قال: {وليسسأتينهم
وهسسو العسسذاب يستعجلون بالكافرين} أي لمحيطة جهنم وإن بالعذاب

محالسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة. لِ بهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم واقسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسع
جهنسسم قسسوله: {وإن فسسي عكرمسسة: قسسال عسسن سماك عن شعبة قال  

بسسن علسسي حاتم: حدثنا أبي ابن وقال بالكافرين} قال: البحر لمحيطة
مجالسسد عسسن أبسسي مجالد, حسسدثنا بن إسماعيل بن عمر الحسين, حدثنا

لمحيطسسة جهنسسم يقسسول: {وإن عبسساس ابسسن سسسمع أنسسه الشسسعبي عسسن
فيسسه, وتكسسور الكسسواكب تنتثر الخضر البحر هذا هو بالكافرين} وجهنم

أحمسسد: المسسام جهنم. وقسسال هو فيكون يوقد والقمر, ثم الشمس فيه
حيسسي, بسسن محمسسد أميسسة, حسسدثني بسسن الله عبد عاصم, أخبرنا أبو حدثنا

وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى النسسبي أن أبيسسه عن يعلى بن صفوان أخبرني
تعسسالى اللسسه أن تسسرون ليعلى, فقال: ألِ جهنم» قالوا هو قال: «البحر
ًا بيسسده, لِ يعلى نفس والذي سرادقها} قال: لِ بهم أحاط يقول: {نار

ًا أدخلها أعرض حتى قطرة منها يصيبني ولِ الله على أعرض حتى أبد
ًا, واللسسه غريب غريب, وحديث تفسير تعالى, هذا الله على أعلسسم. جد

تحسست ومسسن فسسوقهم مسسن العسسذاب يغشاهم وجل: {يوم عز قال ثم  
غسسواش} فسسوقهم ومسسن مهسساد جهنم من تعالى: {لهم أرجلهم} كقوله

ظلسسل} تحتهسسم ومسسن النسسار مسسن ظلسسل فسسوقهم من تعالى: {لهم وقال
النسسار وجسسوههم عن يكفون لِ حين كفروا الذين يعلم تعالى: {لو وقال

أبلسسغ جهاتهم, وهسسذا سائأر من تغشاهم ظهورهم} الَِية, فالنار عن ولِ
تعملسسون} كنتسسم ما ذوقوا تعالى: {ويقول الحسي. وقوله العذاب في

تعالى: النفوس, كقوله على معنوي عذاب وتوبيخ, وهذا وتقريع تهديد
كسسل * إنسسا سسسقر مسسس ذوقسسوا وجسسوههم على النار في يسحبون {يوم
ًا جهنسسم نسسار إلى يدعون تعالى: {يوم بقدر} وقال خلقناه شيء * دعسس
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* تبصسسرون لِ أنتسسم أم هسسذا * أفسسسحر تكذبون بها كنتم التي النار هذه

كنتسسم مسسا تجسسزون إنمسسا عليكسسم سسسواء تصسسبروا لِ أو فاصسسبروا اصسسلوها
تعملسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسون}.

َي ِد َبا ِع َي ِذيَن **  ّل ْا ا َو ُقْن َعٌة َأْرِضي ِإّن آَم َي َواِس ّيا ِإ ُقْدوِن َف ُقْب ْع ُقْكّل َفا ْفسسٍس *   َن
ُقْة َق ِئأ ْوِت َذآ ْلَم َنسسا ُقْثّم ا ْي َل ُقْعسسوَن ِإ ِذيَن ُقْتْرَج ّلسس َوا ْا *   ُقْنسسو ْا آَم ُقْلسسو َعِم ِلَحاِت َو الّصسسا

ُقْهْم ّن َئأ ّو َب ُقْن ِة ّمَن َل ّن ْلَج ًا ا َف ِري ُقْغَر َها ِمن َتْج ِت ُقْر َتْح َها ْن ِديَن ال ِل َها َخا ْعَم ِفي ُقْر ِن َأْجسس

ِليَن َعاِم ْل ِذيَن ا ّل ْا *  ا ُقْرو َب َلَى َص َع ِهْم َو ّب ُقْلوَن َر ّك َو َت ّين َي أ
َ َكسس َو ٍة ّمسسن *   ّبسس ّ َدآ لِ

ُقْل َهسسسا َتْحِمسسس َق ُقْه ِرْز ّلسسس َهسسسا ال ُقْق ُقْز ُقْكْم َيْر ّيسسسا ِإ َو َو ُقْهسسس ُقْع َو ُقْم الّسسسسِمي ِليسسس َع ْل  ا
يقدرون لِ الذي البلد من بالهجرة المؤمنين تعالى الله من أمر هذا  

إقامسسة يمكسسن حيسسث الواسسسعة اللسسه أرض إلسسى السسدين إقامسسة على فيه
تعسسالى: {يسسا قسسال أمرهسسم, ولهسسذا كما ويعبدوه الله يوحدوا الدين, بأن

المسسام فاعبسسدون} قسسال فإيسساي واسسسعة أرضسسي إن آمنوا الذين عبادي
بسن جسبير الوليد, حسدثني بن بقية ربه, حدثنا عبد بن يزيد أحمد: حدثنا

الزبير مولى يحيى أبي عن النصاري سعد أبو القرشي, حدثني عمرو
عليسسه الله صلى الله رسول قال: قال العوام بن الزبير عن العوام بن

ًا أصبت الله, فحيثما عباد الله, والعباد بلد وسلم: «البلد فسسأقم» خير
بهسسا, خرجسسوا مقسسامهم بمكسسة المستضسسعفين علسسى ضسساق لمسسا ولهسسذا

خيسسر هنسساك, فوجسدوا دينهسسم علسى ليأمنوا الحبشة أرض إلى مهاجرين
ك النجاشسي هناك: أصحمة المنزلين تعسالى, اللسه رحمسه الحبشسة مل

ًا بنصسسره, وجعلهسسم وأيدهم فآَواهم هسساجر ذلسسك بعسسد ببلده, ثسسم سسسيوم
المدينسسة إلسسى البسساقون والصسسحابة وسسسلم عليسسه اللسسه صلى الله رسول

المطهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسرة. يسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسثرب النبويسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة
أينما ترجعون} أي إلينا ثم الموت ذائأقة نفس تعالى: {كل قال ثم  

اللسسه, فهسسو أمركم وحيث الله طاعة في الموت, فكونوا يدرككم كنتم
المرجسسع اللسسه إلسسى عنسسه, ثسسم محيد ولِ منه بد لِ الموت لكم, فإن خير

ًا كان والمآَب, فمن الثسسواب أتم الجزاء, ووافاه أفضل جازاه له مطيع
مسسن لنبسسوئأنهم الصسسالحات وعملسسوا آمنسسوا تعسسالى: {والسسذين قال ولهذا
ًا الجنة فسسي عاليسسة منسسازل لنسكننهم النهار} أي تحتها من تجري غرف
وخمسسر مسساء مسسن أصسسنافها اختلف علسسى النهسسار تحتها من تجري الجنة

فيهسسا} أي {خالسسدين شسساؤوا حيسسث ويجرونهسسا ولبن, يصرفونها وعسل
ًا فيها ماكثين هسسذه العاملين} نعمسست أجر {نعم حولِ عنها يبغون لِ أبد
ًا الغرف دينهسسم. علسسى صسسبروا} أي {الذين المؤمنين أعمال على أجر
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وجسسه ابتغاء والقرباء الهل العداء, وفارقوا ونابذوا الله إلى وهاجروا
موعسسسسسسسسده. وتصسسسسسسسسديق عنسسسسسسسسده مسسسسسسسسا ورجسسسسسسسساء اللسسسسسسسسه

المسسؤذن, صفوان أبي, أخبرنا الله: حدثنا رحمه حاتم أبي ابن وقال  
بسسن زيسسد أخيسسه عسسن سسسلم بسسن معاويسسة مسلم, أخبرنا بن الوليد أخبرنا
أبسسا أن الشسسعري معاوية أبو السود, حدثني سلم أبي جده عن سلم
أن وسسسلم, حسسدثه عليه الله صلى الله رسول أن حدثه الشعري مالك

ًا الجنة في ظاهرها, أعسسدها من باطنها, وباطنها من ظاهرها يرى غرف
والصسسيام, الصلة الكلم, وتابع الطعام, وأطاب أطعم لمن تعالى الله

كلهسسا أحسسوالهم يتوكلسسون} فسسي ربهم {وعلى نيام والناس بالليل وقام
ببقعسسة, بسسل يختسسص لِ السسرزق أن تعسسالى أخبرهم ثم ودنياهم دينهم في

أرزاق كسسانت كسسانوا, بسسل وأيسسن كسسانوا حيسسث لخلقسسه عسسام تعسسالى رزقسسه
صسساروا قليل بعد وأطيب, فإنهم وأوسع أكثر هاجروا حيث المهاجرين

تعسسالى: {وكسسأين قسسال والمصار, ولهسسذا القطار سائأر في البلد حكام
ًا تسسدخر ولِ وتحصيله جمعه تطيق لِ رزقها} أي تحمل لِ دابة من شسسيئ
ه لغد ا يقيسض اللسه وإيساكم} أي يرزقهسا {الل ضسعفها علسى رزقهسا له

الذر حتى يصلحه ما الرزق من مخلوق كل إلى عليها, فيبعث وييسره
تعسسالى: الماء. قسسال في والحيتان الهواء في الرض, والطير قرار في

مسسستقرها ويعلسسم رزقهسسا اللسسه علسسى إلِ الرض فسسي دابسسة مسسن {ومسسا
مسسسسسسسسسسبين}. كتسسسسسسسسسساب فسسسسسسسسسسي كسسسسسسسسسسل ومسسسسسسسسسسستودعها

الهسسروي, حسسدثنا الرحمسسن عبد بن محمد حاتم: حدثنا أبي ابن وقال  
أبسسو هسسو سسس الجسسزري منهسسال بسسن الجسسراح هسسارون, حسسدثنا ابن يعني يزيد

مسسع قسسال: خرجسست عمسسر ابسسن عسسن رجسسل عسسن الزهري عن س العطوف
المدينسسة, حيطسسان بعسسض دخسسل حتى وسلم عليه الله صلى الله رسول
تأكسسل لِ لسسك ما عمر ابن لي: «يا ويأكل, فقال التمر من يلتقط فجعل

صسسبح أشتهيه, وهذا لكني الله, قال رسول يا أشتهيه لِ ؟» قال: قلت
ًا أذق لم منذ رابعة فأعطساني ربي لدعوت شئت أجده, ولو ولم طعام
قسسوم فسسي بقيسست إذا عمسسر ابسسن يسسا بك فكيف وقيصر كسرى ملك مثل

رمنسسا ولِ برحنسسا ما ؟» قال: فوالله اليقين بضعف سنتهم رزق يخبئون
وهسسو وإيسساكم يرزقهسسا اللسسه رزقها تحمل لِ دابة من {وكأين نزلت حتى

اللسسه وسسسلم: «إن عليسسه اللسسه صلى الله رسول العليم} فقال السميع
دنيسساه كنسسز الشهوات, فمسسن باتباع الدنيا, ولِ بكنز يأمرني لم وجل عز

ًا أكنسسز لِ وإنسسي اللسسه, ألِ بيسسد الحيسساة باقية, فإن حياة بها يريد ولِ دينسسار
ًا ًا أخبأ ولِ درهم الجسسزري العطسسوف غريب, وأبسسو حديث لغد» هذا رزق

خرجسسوا السسبيض فراخسسه عسسن فقسسس إذا الغراب أن ذكروا ضعيف, وقد
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ًا عنهسسم نفسسرا كسسذلك أبسسواهم رآهسسم بيض, فسسإذا وهم يسسسود حسستى أيامسس

ًا الفرخ الريش, فيظل ًا تعسسالى الله فيقيض أبويه يتفقد فاه فاتح طيسسر
ًا ريشسسه, يسسسود حسستى اليام تلك به فيتقوت كالبرغش, فيغشاه صغار

عنسسه, فسسإذا نفرا الريش أبيض رأوه وقت, فكلما كل يتفقدانه والبوان
قسسال والسسرزق, ولهسسذا بالحضسسانة عليسسه عطفسسا ريشسسه اسسسود قسسد رأوه

الشسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساعر:
المهيسسسض الكسسسسير العظسسسم عشسسسهوجابر فسسسي النعسسساب رازق يسسسا

صلى النبي كقول الوامر في له كلم جملة في الشافعي قال وقد  
السسبيهقي: أخبرنسسا وترزقسسوا» قسسال تصسسحوا وسلم: «سافروا عليه الله

عبيسسد, بسسن أحمسسد عبسسدان, أخبرنسسا بسسن أحمسسد بن علي الحسن أبو إملء
عبسسد بن محمد سنان, أخبرنا بن محمد غالب, حدثني بن محمد أخبرنا

عسسن دينسسار بسسن الله عبد المدينة, حدثنا أهل من شيخ رداد بن الرحمن
وسسسلم: «سسسافروا عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول قال: قال عمر ابن

أحمسسد: المسسام عبسساس: وقسسال ابن عن وتغنموا» قال: ورويناه تصحوا
حجيسسرة بسن الرحمسن عبسد عن دراج عن لهيعة ابن قتيبة, أخبرنا حدثنا

«سسسافروا وسلم عليه الله صلى الله رسول قال: قال هريرة أبي عن
ابسسن حسسديث مثسسل ورد تغنمسسوا» وقسسد تصحوا, واغسسزوا وصوموا تربحوا

ًا, وعن عباس ابن عن عمر ًا, وفسسي جبل بن معاذ مرفوع لفسسظ موقوف
عبسساس: ابسسن عسسن والميسرة» قسسال: وروينسساه الجد ذوي مع «سافروا

العليسسم عبسساده لقسسوال السسسميع العليسسم} أي السسسميع وقسسوله: {وهسسو
وسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسكناتهم. بحركسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساتهم

ِئن َل َو ُقْهْم **  َت ْل أ
َ َق ّمْن َس َل َواِت َخ َقَمَر الّشْمَس َوَسّخَر َوالْرَض الّسَما ْل َوا

ُقْلّن ُقْقو َي ُقْه َل ّل ّنَى ال َأ ُقْكوَن َف َف ْؤ ُقْه ُقْي ّل ُقْط *  ال ُقْس ْب َق َي ُقْء ِلَمن الّرْز ِه ِمسسْن َيَشآَ ِد َبسسا ِع
ُقْر ِد ْق َي ُقْه َو ّلسَه ِإّن َل ُقْكسسّل ال ٍء ِب ٍم َشسْي ِليس ِئسن َع َل َو ُقْهْم *   َت ْل أ

َ ِمسَن ّنسسّزَل ّمسسن َسس
ِء ًء الّسَمآَ َيا َمآَ َأْح ِه َف ِد ِمن الْرَض ِب ْع َها َب ِت ْو ُقْلّن َم ُقْقو َي ُقْه َل ّل ُقْد ُقْقِل ال ْلَحْمسس ِه ا ّلسس ِل

ُقْهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسْم َبسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسْل ُقْر َث ْك َ َأ ُقْلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسوَن لِ ِق ْع  َي
ًا تعالى يقول   يعبسسدون السسذين المشركين هو, لن إلِ إله لِ أنه مقرر

والرض السسسموات بخلسسق المسسستقل بسسأنه معسسترفون غيسسره معسسه
لعبسساده السسرازق الخالق والنهار, وأنه الليل وتسخير والقمر والشمس

بينهسسم, فمنهسسم أرزاقهسسم, فتفسساوت واختلف آجالهم, واختلفها ومقدر
ً يصلح بما العليم وهو والفقير الغني الغنسسى يسسستحق منهسسم, ومسسن كل
المتفسسرد الشسسياء بخلسسق المسسستقل أنسسه الفقسسر, فسسذكر يسسستحق ممسسن
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علسسى يتوكسسل ولسسم ؟ غيسسره يعبسسد كذلك, فلسسم المر كان بتدبيرها, فإذا

ًا في الواحد فليكن ملكه في الواحد أنه فكما ؟ غيره ما عبادته, وكثير
كسسان الربوبيسسة. وقسسد بتوحيسسد بسسالِعتراف اللهيسسة مقسسام تعسسالى يقسسرر

ا يعترفون المشركون لِ تلسبيتهم: لبيسك فسي يقولسون كسانوا بذلك, كم
ًا لسسسسك, إلِ شسسسسريك ملسسسسك. ومسسسسا لسسسسك, تملكسسسسه هسسسسو شسسسسريك

َوَمسسا ِه **  ِذ ُقْة َهـسس َيسسا ْلَح َيآَ ا ْن ّد ّ السس ٌو ِإلِ ْهسس ِعسسٌب َل َل ِإّن َو ّداَر َو َة السس ِهسسَي الَِِخسسَر َل
ُقْن َوا َي ْلَح ْو ا ْا َل ُقْنو ُقْموَن َكا َل ْع َذا َي ِإ َف ْا *   ُقْبو ِك ْلِك ِفي َر ُقْف ْل ْا ا ُقْو َع ّلَه َد ِلِصيَن ال ُقْمْخ

ُقْه ّديَن َل َلّما ال ُقْهْم َف َلى َنّجا َبّر ِإ ْل َذا ا ُقْكوَن ُقْهْم ِإ ِر ْا ُقْيْش ُقْرو ُقْف ْك َي ِل ُقْهْم ِبَمآَ *   َنسسا ْي َت آ
ْا ُقْعسسسسسسسسسسسسسسسسسسسو ّت َتَم َي ِل ْوَف َو ُقْمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسوَن َفَسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس َل  َيع

ًا تعالى يقول   دوام لِ وانقضائأها, وأنها وزوالها الدنيا حقارة عن مخبر
الحيسسوان} أي لهسسي الَِخسسرة السسدار {وإن ولعسسب لهسسو فيها ما وغاية لها

أبد مستمرة هي انقضاء, بل ولِ لها زوال لِ الذي الحق الدائأمة الحياة
مسسا علسسى يبقسسى مسسا لَِثروا يعلمون} أي كانوا تعالى: {لو الَِباد. وقوله

يسسدعونه الِضسسطرار عنسسد أنهسسم المشسسركين عسسن تعسسالى أخبر يفنى, ثم
ًا منهم هذا يكون له, فهل شريك لِ وحده الفلسسك فسسي ركبوا {فإذا دائأم
فسسي الضسسر مسكم تعالى: {وإذا الدين} كقوله له مخلصين الله دعوا
أعرضسستم} الَِيسسة, السسبر إلسسى نجسساكم فلما إلِإياه تدعون من ضل البحر
محمسسد ذكسسر يشركون} وقد هم إذا البر إلى نجاهم ههنا: {فلما وقال

صسسلى اللسسه رسسسول فتسسح لما جهل, أنه أبي بن عكرمة عن إسحاق بن
ًا ذهب مكة وسلم عليه الله ليسسذهب البحسسر فسسي ركسسب منها, فلمسسا فار
ا السسفينة, فقسال بهسم اضطربت الحبشة إلى أخلصسوا قسوم أهلهسا: ي

كسسان لئن عكرمة: والله هو, فقال إلِ ههنا فإنه ينجي الدعاء, لِ لربهم
ًا البر في ينجي غيره, فإنه. لِ البحر في ينجي لِ لسسك غيره, اللهم أيض

محمسسد, فلجسسدنه يسسد فسسي يسسدي فلضعن لذهبن خرجت لئن عهد علي
ًا ًا, فكسسان رؤوفسس آتينسساهم بمسسا تعسسالى: {ليكفسسروا كسسذلك, وقسسوله رحيمسس

وعلمسساء والتفسير العربية أهل من كثير يسميها اللم وليتمتعوا} هذه
كسسذلك أنهسسا شسسك ذلسسك, ولِ يقصسسدون لِ العاقبسسة, لنهسسم لِم الصسسول
إياهم وتقييضه ذلك عليهم الله تقدير إلى بالنسبة إليهم, وأما بالنسبة

لهسسم {ليكسسون قسسوله في ذلك تقرير قدمنا التعليل, وقد لِم فهي لذلك
ًا ًا}. عسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسدو وحزنسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
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َلسسْم َو َأ ْا **  ْو ّنسسا َيسسَر َنسسا َأ ْل َع ًا َج ًا َحَرمسس ُقْف آِمنسس ّطسس َتَخ ُقْي ُقْس َو ّنسسا ِهْم ِمسسْن ال ِل ْو َحسس

ِطِل َبا ْل ِبا َف ُقْنوَن َأ ْؤِم ِة ُقْي ْعَم ِن ِب ِه َو ّل ُقْروَن ال ُقْفسس ْك َوَمسسْن َي ُقْم *   َلسس ْظ َى ِمّمسسْن َأ َتسسَر ْف ا
َلسى ِه َع ّلس ًا ال ِذب ْو َك ّذَب َأ ّق َك ْلَح ُقْه َلّمسا ِبسا َء ْيسَس َجسآَ َل ّنسَم ِفسي َأ َه ًوى َج ْثس َم

ِريَن ِف َكسسا ْل ِذيَن ّل ّلسس َوا ْا *   ُقْدو َهسس َنسسا َجا ُقْهْم ِفي ّن َي ِد ْهسس َن َنا َل َل ُقْب ِإّن ُقْسسس ّلسسَه َو َع ال َلَمسس
ِنيَن ِسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس ُقْمْح ْل  ا

ًا تعالى يقول   جعلسسه السسذي حرمسسه من أحلهم فيما قريش على ممتن
ًا كسان دخله والباد, ومن فيه العاكف سواء للناس أمسسن فسسي فهسسم آمنسس

ًا, ويقتل بعضهم ينهب حوله عظيم, والعراب ًا, كما بعضهم بعض بعض
فليعبسسدوا والصسسيف الشسستاء رحلسسة إيلفهم قريش تعالى: {ليلف قال
خسسوف} وقسسوله مسسن وآمنهسسم جسسوع مسسن أطعمهم الذي البيت هذا رب

شسسكرهم أفكان يكفرون} أي الله وبنعمة يؤمنون تعالى: {أفبالباطل
ة هسذه علسى ه أشسركوا أن العظيمسة النعم مسن غيسره معسه وعبسدوا ب

ًا الله نعمة و{بدلوا والنداد الصنام البسسوار} دار قسسومهم وأحلسسوا كفسسر
العبسادة إخلص بهسسم اللئأسسق ورسسوله, فكسسان وعبده الله بنبي وكفروا

وتوقيره, فكسسذبوه وتعظيمه الرسول به, وتصديق يشركوا لِ لله, وأن
كسسان مسسا تعالى الله سلبهم ظهرهم, ولهذا بين من وقاتلوه, وأخرجوه

للسسه الدولسسة صسسارت ببسسدر, ثسسم منهسسم قتسسل مسسن عليهم, وقتسسل به أنعم
آنسسافهم مكسسة, وأرغسسم رسسسوله علسسى اللسسه وللمؤمنين, ففتح ولرسوله

رقسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسابهم. وأذل
ًا اللسه علسسى افسسترى ممن أظلم تعالى: {ومن قال ثم   كسسذب أو كسسذب

اللسسه, فقسسال: على كذب ممن عقوبة أشد احد لِ جاءه} أي لما بالحق
مسسا مثسسل قسسال: سسسأنزل شسسيء. ومسسن إليه يوح ولم إليه أوحى الله إن

جسساءه, لمسسا بسسالحق كسسذب ممسسن عقوبسسة أشسسد أحد لِ الله, وهكذا أنزل
جهنسسم فسسي تعسسالى: {أليسسس قسسال مكذب, ولهسسذا والثاني مفتر فالول
فينسسا} يعنسسي جاهسسدوا تعسسالى: {والسسذين قسسال للكسسافرين} ثسسم مثسسوى

السسدين يسسوم إلسسى وأتبسساعه وأصسسحابه وسسسلم عليسسه اللسسه صلى الرسول
والَِخسسرة. الدنيا في طرقنا سبلنا, أي لنبصرنهم سبلنا} أي {لنهدينهم

الحواري, أخبرنا أبي بن أحمد أبي, حدثنا حاتم: حدثنا أبي ابن قال  
تعالى: {والسسذين الله قول في عكا أهل من أحمد أبو الهمداني عباس
المحسسسنين} قسسال: السسذين لمسسع اللسسه وإن سسسبلنا لنهدينهم فينا جاهدوا
أبسسي بسسن أحمسسد يعلمسسون. قسسال لِ لمسسا الله يهديهم يعلمون بما يعملون

ينبغي وقال: ليس الداراني, فأعجبه سليمان أبا به فحدثت: الحواري
ًا ألهم لمن الثسسر, فسسإذا فسسي يسسسمعه حسستى بسسه يعمل أن الخير من شيئ

نفسه.  وقسسوله في ما وافق حتى الله به, وحمد عمل الثر في سمعه
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, حسدثنا أبسي حسسدثنا حساتم أبسسي ابسن المحسنين} قسسال لمع الله  {وإن

المغيسسرة عسسن السسرازي جعفسسر أبو الري, حدثنا قاضي جعفر بن عيسى
الحسسسان السلم: إنمسسا عليه مريم ابن عيسى قال: قال الشعبي عن
مسسن إلسسى تحسسسن أن الحسسسان إليسسك, ليسسس أسسساء من إلى تحسن أن

الحمسسد للسسه العنكبسسوت. و سورة تفسير أعلم. آخر إليك, والله أحسن
والمنسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة.

السسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسروم سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسورة

ِم  ِه ِبْسسسسسسسسسسسس ّلسسسسسسسسسسس ـسسسسسسسسسسسِن ال ِم الّرْحم  الّرِحيسسسسسسسسسسس
َلسسسَم َبسسِت ** ا ِل ُقْغ ُقْم *   ِفسسَي السسّرو َنسسى *   ْد ُقْهسسم الْرِض َأ ِد ّمسسن َو ْعسس ِهسسْم َب ِب َل َغ

ُقْبوَن ِل ْغ َي ِفي َس ِنيَن ِبْضِع *   ِه ِس ّل ُقْر ِل ُقْل ِمن الْم ْب ُقْد َوِمن َق ْع ٍذ َب ِئ ْوَم َي ُقْح َو ْفسسَر َي
ُقْنوَن ْؤِم ُقْم ْل ِر ا َنْص ِب ِه *   ّل ُقْر ال ُقْص ُقْء َمن َين َو َيَشآَ ُقْهسس ُقْز َو ِزيسس َع ْل ُقْم ا َد الّرِحيسس ْعسس َو   *

ِه ّل َ ال ُقْف لِ ِل ُقْه ُقْيْخ ّل ُقْه ال َد ْعسس ِكّن َو َلـسس َثسسَر َو ْك ّنسساِس َأ َ ال ُقْمسسوَن لِ َل ْع ُقْمسسوَن َي َل ْع َي   *
ًا ِهر ِة ّمسسسَن َظسسسا َيسسسا ْلَح َيا ا ْن ّد ُقْهسسسْم السسس ِة َعسسسِن َو ُقْلوَن ُقْهسسسْم الَِِخسسسَر ِف  َغسسسا

الشسام بلد علسى الفرس ملك سابور غلب حين الَِيات هذه نزلت   
ملسسك هرقسسل الروم. واضطر بلد وأقاصي الجزيرة بلد من والِها وما

طويلسسة, ثسسم مسسدة فيهسسا وحاصره القسطنطينية إلى ألجأه حتى الروم
بسسن معاويسسة أحمد: حدثنا المام سيأتي. قال كما لهرقل الدولة عادت

عسسن عمسسرة أبسسي بسسن حسسبيب عسسن سفيان عن إسحاق أبو عمرو, حدثنا
تعسسالى: قسسوله فسسي عنهمسسا اللسسه  رضسسي عبسساس ابن عن جبير بن سعيد
وغلبت, قسسال: كسسان غلبت الرض} قال أدنى في الروم * غلبت {آلم

أوثسسان, أصحاب الروم, لنهم على فارس تظهر أن يحبون المشركون
أهسسل فسسارس, لنهسسم علسسى السسروم تظهسسر أن يحبسسون المسلمون وكان

اللسسه صسسلى اللسسه لرسسسول بكسسر أبو بكر, فذكره لبي ذلك كتاب, فذكر
إنهسسم وسسسلم, «أمسسا عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول وسلم, فقال عليه

أجلً, فسسإن وبينسسك بيننسسا لهم, فقالوا: اجعسسل بكر أبو سيغلبون» فذكره
ً وكسسذا, فجعسسل كذا لكم كان ظهرتم وكذا, وإن كذا لنا كان ظهرنا أجل
عليسسه اللسسه صلى للنبي بكر أبو ذلك يظهروا, فذكر سنين, فلم خمس

بن سعيد س» قال العشر قال أراه س دون إلى جعلتها «ألِ وسلم, فقال
قسسوله قسسال: فسسذلك بعد الروم ظهرت العشر, ثم دون ما جبير: البضع

* سسسيغلبون غلبهسسم بعد من وهم الرض أدنى في الروم * غلبت {آلم
* المؤمنسسون يفسسرح يومئسسذ بعد ومن قبل من المر لله سنين بضع في
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الترمسسذي رواه الرحيسسم} هكسسذا العزيسسز وهو يشاء من ينصر الله بنصر

ًا والنسائأي عمسسرو, عسسن بسسن معاويسسة عن حريث بن الحسين عن جميع
الترمذي: به. وقال الثوري سعيد بن سفيان عن الفزاري إسحاق أبي

أبسسي ابسسن ورواه حبيب عن سفيان حديث من نعرفه إنما غريب حسن
ورواه بسسه عمسسرو بن معاوية عن الصاغاني اسحاق بن محمد عن حاتم
سسسعيد أو سسسعيد بسسن محمسسد المثنى, حسسدثنا بن محمد جرير: حدثنا ابن

إسحاق أبو طرسوس, حدثنا أهل من سعد أبو له يقال الثعلبي, الذي
بسسدر. يسسوم غلبسسوا أنهسسم سفيان: فبلغني قال فذكره, وعندهم الفزاري

عسسن مسسلم عسسن العمسش مهسران بسسن سسليمان آخر) قال حديث(  
مضسسين, السسدخان, واللسسزام, قسسد اللسسه: خمسسس عبد قال: قال مسروق

ابسسن جريسسر: حسسدثنا ابسسن والبطشة, والقمر, والسسروم, أخرجسساه. وقسسال
سسس الشعبي هو س عامر هند, عن أبي بن داود عن المحاربي وكيع, حدثنا

ًا فارس قال: كان عنه الله رضي مسعود بن الله عبد عن علسسى ظاهر
السسروم. وكسسان علسسى فارس تظهر أن يحبون المشركون الروم, وكان

وهسسم كتاب أهل فارس, لنهم على الروم تظهر أن يحبون المسلمون
الرض أدنسسى فسسي السسروم * غلبسست {آلسسَم نزلت دينهم, فلما إلى أقرب
إن بكسسر أبسسا سسسنين} قسسالوا: يسسا بضع في سيغلبون غلبهم بعد من وهم

قسسال: ؟ سسسنين بضسسع فسسي فسسارس علسسى تظهر الروم إن يقول صاحبك
سبع إلى قلئأص أربع على فبايعوه ؟ نقامرك أن لك صدق. قالوا: هل

بذلك, وشق المشركون شيء, ففرح يكن ولم السبع سنين, فمضت
«مسسا فقسسال وسسسلم عليسسه الله صلى للنبي ذلك المسلمين, فذكر على
فزايسسدهم, «اذهسسب العشسسر. قسسال ؟» قسسالوا: دون عنسسدكم سنين بضع

جسساءت حسستى السسسنتان مضسست الجسسل» قسسال: فمسسا فسسي سسسنتين وازدد
الله بذلك, وأنزل المؤمنون فارس, ففرح على الروم بظهور الركبان

وعسسده}. اللسسه يخلف لِ س تعالى قوله إلى س الروم * غلبت تعالى: {آلَم
الحسسسين, حسسدثنا بسسن علسسي حاتم: حسسدثنا أبي ابن آخر) قال حديث(  

إسسسحاق أبسسي عسسن إسسسرائأيل عن مؤمن الوكيعي, حدثنا عمر بن أحمد
وهسسم الرض أدنسسى في الروم * غلبت {آلم نزلت قال: لما البراء عن
مسسا إلسسى تسسرى بكر: ألِ لبي المشركون سيغلبون} قال غلبهم بعد من

صسساحبي. قسسال: صسسدق ؟ فسسارس تغلسسب الروم أن يزعم صاحبك يقول
قبسسل الجل أجلً, فحل وبينهم بينه فجعل ؟ نخاطرك أن لك قالوا: هل

فساءه وسلم عليه الله صلى النبي ذلك , فبلغ فارس الروم تغلب أن
ًا هذا إلى دعاك «ما بكر لبي وكرهه, وقال ذلك للسسه ؟» قال: تصسسديق

سسسنين» بضع إلى واجعله الخطر وأعظم لهم «تعرض ولرسوله. قال
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؟ أحمسسد العسسود العسسود, فسسإن فسسي لكسسم لهم: هسسل فقال بكر أبو فأتاهم

فارس, وربطوا الروم غلبت حتى السنون تلك تمض قالوا: نعم, فلم
اللسسه صسسلى النسسبي إلسسى بكسسر أبو الرومية, فجاء وبنوا بالمدائأن خيولهم
بسسسسه». «تصسسسسدق السسسسسحت, قسسسسال فقسسسسال: هسسسسذا وسسسسسلم عليسسسسه

, إسماعيل بن محمد الترمذي: حدثنا عيسى أبو آخر) قال حديث(  
بسسن عسسروة عسسن الزناد أبي ابن أويس, أخبرني أبي بن إسماعيل حدثنا
َلم نزلت قال: لما السلمي مكرم بن نيار عن الزبير الروم * غلبت {أ

سسسنين} بضسسع * فسسي سسسيغلبون غلبهسسم بعسسد من وهم الرض أدنى في
المسسلمون للسروم, وكسان قاهرين الَِية هذه نزلت يوم فارس فكانت
قسسول ذلسسك كتاب, وفسسي أهل وإياهم عليهم, لنهم الروم ظهور يحبون

العزيسسز وهسسو يشاء من ينصر الله بنصر المؤمنون يفرح الله: {ويومئذ
بأهل ليسوا وإياهم فارس, لنهم ظهور تحب قريش الرحيم} وكانت

يصسسيح بكسسر أبو الَِية, خرج هذه الله أنزل ببعث, فلما إيمان كتاب, ولِ
َلَم مكة نواحي في بعسسد مسسن وهسسم الرض أدنسسى فسسي الروم * غلبت {أ

بكسسر: لبسسي قريسسش من ناس سنين} قال بضع * في سيغلبون غلبهم
بضسسع فسسي فسسارس ستغلب الروم أن صاحبكم وبينكم, زعم بيننا فذاك

الرهسسان, تحريسسم قبسسل قال: بلى, وذلك ؟ ذلك على نراهنك سنين,أفل
بكسسر: كسسم لبي وقالوا الرهان والمشركون, وتواضعوا بكر أبو فارتهن
ًا وبينسسك بيننسسا سسسنين, فسسسم تسسسع إلى سنين ثلث البضع تجعل وسسط
سسست سسسنين, قسسال: فمضسست سسست بينهسسم قسسال: فسسسموا ؟ إليه ننتهي

دخلت , فلما بكر أبي رهن المشركون يظهروا, فأخذ أن قبل السنين
علسسى المسسسلمون فسسارس: فعسساب علسسى الروم ظهرت السابعة السنة

سنين, قسسال: بضع في قال الله سنين, قال: لن ست تسمية بكر أبي
حديث قال: هذا الترمذي, ثم ساقه كثير. هكذا ناس ذلك عند فأسلم
الزنسساد. أبسسي بسسن الرحمسسن عبسسد حسسديث من إلِ نعرفه صحيح, لِ حسن

ً هذا نحو روي وقد   عكرمسة مثسسل التسسابعين مسسن جماعسة عسن مرسل
أغسسرب وغيرهسسم, ومسسن والزهسسري والسسسدي وقتادة ومجاهد والشعبي

قسسال: حيسسث تفسسسيره في داود بن سنيد المام رواه ما السياقات هذه
فسسي قسال: كسان عكرمسسة عسسن اللسه عبسد بن بكر أبي عن حجاج حدثني
فقسسال: إنسسي كسسسرى البطسسال, فسسدعاها الملوك إلِ تلد لِ امرأة فارس

ًا السسروم إلسسى أبعسسث أن أريد ً عليهسسم وأسسستعمل جيشسس بنيسسك, مسسن رجل
مسسن أروغ وهسسو فلن ؟! فقسسالت: هسسذا أسسستعمل أيهسسم علسسي فأشسسيري

سسسنان, وهسسذا مسسن أنفسسذ وهسسو فرخسسان صسسقر, وهسسذا من ثعلب, وأحذر
أيهسم الثلثسسة, فاسسستعمل أولِدهسا كسذا, تعنسي مسن أحلم وهو شهريراز
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إلسسى فسسسار شسسهريراز الحليم, فاستعمل استعملت شئت, قال: فإني

مسسدائأنهم, وقطسسع وخسسرب فقتلهسسم عليهسسم فارس, فظهسسر بأهل الروم
ال عطساء الحسديث بهسذا اللسه: فحسدثت عبسد بسن بكسر أبسو زيتونهم, ق

لسسو إنسسك أمسسا قلسست: لِ, قسسال ؟ الشسسام بلد رأيت فقال: أما الخرساني
الشسسام قطع, فأتيت الذي والزيتون خربت التي المدائأن لرأيت رأيتها

أن يعمسسر بسسن يحيسسى الخراسسساني: حسسدثني عطاء فرأيته. قال ذلك بعد
ً بعسث قيصسسر كسسسرى السسروم, وبعسث مسسن بجيسسش قطمسة يسسدعى رجل

إليكسسم, فلقيسست الشسسام أدنى وبصرى, وهي بأذرعات فالتقيا شهريراز
قريسسش, وكرهسسه كفسسار بسسذلك فارس, ففرحسست فغلبتهم الروم فارس

اللسسه صلى النبي أصحاب المشركون عكرمة: ولقي المسلمون, قال
كتسساب, ونحسسن أهسسل كتسساب, والنصسسارى أهسسل وقالوا: إنكم وسلم عليه

أهسسل مسسن إخواننسسا علسسى فسسارس أهسسل مسسن إخسسواتكم ظهر أميون, وقد
َلسسَم الله عليكم, فأنزل لنظهرن قاتلتمونا إن الكتاب, وإنكم تعالى: {أ

* فسسي سسسيغلبون غلبهسسم بعسسد من وهم الرض أدنى في الروم * غلبت
* بنصسسر المؤمنون يفرح يومئذ بعد ومن قبل من المر لله سنين بضع
فقسسال: الكفسسار إلسسى الصسسديق بكسسر أبسسو يشسساء} فخسسرج مسسن ينصر الله

اللسسه يقسسرن ولِ تفرحسسوا إخواننسسا, فل علسسى إخسسوانكم بظهسسور أفرحتسسم
نبينسسا بسسذلك فسسارس, أخبرنسسا علسسى الروم الله ليظهرن أعينكم, فوالله

أبسسا يسسا فقسسال: كسسذبت خلسسف بسسن أبي إليه وسلم, فقام عليه الله صلى
ُقْبَك عدو يا أكذب بكر: أنت أبو له فضيل, فقال ُقْأناِح عشسسر الله, فقال: 

فسارس علسى السروم ظهسرت منسك, فسإن قلئأسص وعشسر مني قلئأص
ِإن بكسسر أبسسو جسساء سنين, ثم ثلث إلى غرمت فارس ظهرت غرمت, و

إنمسسا ذكسسرت هكذا «ما فأخبره, فقال وسلم عليه الله صلى النبي إلى
الجل» في وماده الخطر في التسع, فزايده إلى الثلث بين ما البضع
أزايدك فقال: لِ, تعال ؟ ندمت أبيا, فقال: لعلك فلقي بكر أبو فخرج

إلسسى قلوص لمائأة قلوص مائأة الجل, فاجعلها في وأمادك الخطر في
ذلسسك, قبسسل فسسارس علسسى الروم فعلت, فظهرت سنين, قال: قد تسع

السسروم, علسسى فارس ظهرت أن عكرمة: لما المسلمون. قال فغلبهم
رأيسست شهريراز, فقال: لصحابه: لقسسد أخو وهو يشرب فرخان جلس
إلسسى كسسسرى كسرى, فكتسسب كسرى, فبلغت سرير على جالس كأني

إليسسه: أيهسسا فرخان, فكتب برأس إلي فابعث كتابي أتاك شهريراز: إذا
العسسدو, فل فسسي وصسسوت نكايسسة لسسه فرخسسان مثسسل تجسسد لسسن إنسسك الملك

ًا فارس رجال في إليه: إن تفعل,فكتب برأسسسه. إلسسي منه, فعجل خلف
ًا يجبه, وبعث فلم كسرى فراجعه, فغضب ِإنسسي أهل إلى بريد فارس: 
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إلسسى دفسسع فرخسسان, ثسسم عليكسسم واسسستعملت شهريراز عنكم نزعت قد

ٍة صحيفة البريد وانقسساد الملسسك فرخسسان ولسسي صغيرة, فقسسال: إذا لطيف
ًا الكتسساب شسسهريراز قسسرأ هسسذه, فلمسسا أخسسوه, فسسأعطه إليه قسسال: سسسمع

قسسال: الصسسحيفة إليه فرخان, ودفع وجلس سريره عن وطاعة, ونزل
أكتسسب حسستى تعجسسل عنقسسه, قسسال, لِ ليضرب بشهريراز, وقدمه ائأتوني

هسذا الصحائأف, قسال: كسل فأعطاه بالسفط وصيتي, قال: نعم, فدعا
الملسك واحسسد, فسرد بكتاب تقتلني أن أردت وأنت كسرى فيك راجعت

لسسي إن السسروم ملسسك قيصسسر إلسسى شسسهريراز شهريراز, وكتب أخيه إلى
إلِ تلقنسسي ولِ فسسالقني الصسسحف تحملها البرد, ولِ تحملها لِ حاجة إليك
ًا, فإني خمسين في ًا, فأقبسسل خمسسسين في ألقاك رومي قيصسسر فارسسسي
الطريسسق, في يديه بين العيون يضع رومي, وجعل ألف خمسمائأة في

خمسسسون إلِ معه ليس أنه عيونه أتاه حتى به مكر قد يكون أن وخاف
واحسسد كسسل لهما, مسسع ضربت ديباج قبة في والتقيا لهما بسط رجلً, ثم

ًا فدعيا سكين منهما خربسسوا السسذين شهريراز: إن بينهما, فقال ترجمان
أقتسسل أن وأراد حسدنا كسرى وشجاعتنا, وإن بكيدنا وأخي أنا مدائأنك

ًا, فنحسسن خلعناه وقد يقتلني أن أخي أمر فأبيت, ثم أخي نقسساتله جميع
بيسن السسر أن صساحبه إلسى أحسدهما أشسار أصبتما, ثم معك. قال: قد

ًا الترجمسسان فشسسا, قسسال: أجسسل, فقتل اثنيسسن جسساوز اثنيسسن, فسسإذا جميعسس
صسلى  اللسه رسسسول إلسى الخسبر كسرى, وجاء الله بسكينيهما, فأهلك

سسسياق معسسه. فهسسذا والمسسسلمون الحديبية, ففرح يوم وسلم عليه الله
عجيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسب. وبنسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساء غريسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسب

* تعسسالى: {آلسسَم الكريمسسة, فقسسوله الَِيسسات هذه كلمات عن ولنتكلم  
أوائأسسل فسسي المقطعسسة الحسسروف علسسى الكلم تقسسدم الروم} قسسد غلبت

بسسن العيسص سسسللة من فهم الروم البقرة, وأما سورة أول في السور
بنسسو لهسسم إسسسرائأيل, ويقسسال بنسسي عسسم أبنسساء إبراهيم, وهسسم بن إسحاق

نسسوح بسسن يسسافث سللة من اليونان, واليونان دين على الصفر, وكانوا
لهسسا السبعة, ويقسسال السيارة الكواكب يعبدون الترك, وكانوا عم أبناء

أسسسسوا السسذين الشسسمالي, وهسسو القطسسب إلسسى المتحيسسرة, ويصسسلون
السسروم الشمال, فكسسان جهة إلى محاريب معبدها, وفيه دمشق, وبنوا

مسسن سسسنة, وكسسان ثلثمائأة من بنحو المسيح مبعث بعد إلى دينهم على
في دخل من أول قيصر, فكان له يقال منهم الجزيرة مع الشام ملك
مريسسم وأمسسه قسسسطس بسسن قسسسطنطين الملسسوك مسسن النصسسارى ديسسن

قبلسسه, فسسدعته تنصسسرت قسسد حران, كسسانت أرض من الفدقانية الهيلنية
ًا ذلك قبل دينها, وكان إلى بسسه تقية, واجتمعسست فتابعها, يقال فيلسوف
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أريسسوس, واختلفسسوا بسسن اللسسه عبسسد مسسع زمسسانه فسسي وتنسساظروا النصارى

ًا ًا اختلف ًا منتشر ثلثمائأسسة جمسساعتهم مسسن اتفق أنه ينضبط, إلِ لِ متشتت
ًا, فوضسسعوا عشسسر وثمانيسسة السستي العقيسسدة, وهسسي لقسسسطنطين أسسسقف
لسه الحقيسسرة, ووضسسعوا الخيانسسة هسسي الكسسبيرة, وإنمسسا المانسسة يسمونها
ممسسا ذلسسك وتحليسسل, وغيسسر تحريسسم مسسن الحكسسام كتسسب يعنون القوانين
ونقصسسوا فيسسه السلم, وزادوا عليه المسيح دين إليه, وغيروا يحتاجون

بالحسسد, وعبسسدوا السسسبت عسسن المشسسرق, واعتاضسسوا إلسسى منه, فصلوا
ًا الخنزيسسر, واتخسسذوا وأحلسسوا الصسسليب الصسسليب كعيسسد أحسسدثوها أعيسساد
لسسه والثعسسابين, وجعلسسوا البسسواعيث مسسن ذلك وغير والغطاس والقداس

السسساقفة المطارنسسة, ثسسم البتاركسسة, ثسسم كسسبيرهم, ثسسم البسساب, وهسسو
الملسسك لهسسم الرهبانيسسة, وبنسسى الشمامسة, وابتسسدعوا والقساقسة, ثم

وهسسسي إليسسسه المنسسسسوبة المدينسسسة والمعابسسسد, وأسسسسس الكنسسسائأس
كنيسسسة, وبنسسى ألف عشر اثني أيامه في بنى إنه القسطنطينية, يقال

الملكيسسة هسسم القمامسسة, وهسسؤلِء أمسسه محسساريب, وبنسست بثلث لحم بيت
الملسسسسسسسسك. ديسسسسسسسسن علسسسسسسسسى هسسسسسسسسم السسسسسسسسذين يعنسسسسسسسسون

النسسسطورية السكاف, ثم يعقوب أتباع اليعقوبية بعدهم حدثت ثم  
اللسسه رسسسول قسسال كسسثيرة, كمسسا وطوائأف فرق نسطورا, وهم أصحاب

فرقسسة» وسسسبعين اثنسستين علسسى افسسترقوا «إنهسسم وسلم عليه الله صلى
آخسسر خلفسسه قيصسسر هلسسك النصرانية, كلما على استمروا أنهم والغرض

أحسسزم الرجسسال, ومسسن عقلء مسسن هرقل, وكان آخرهم كان حتى بعده
ًا, وأقصاهم وأدهاهم, وأبعدهم الملوك ًا, فتملسسك غور فسسي عليهسسم رأيسس
البلد وملسسك الفسسرس ملسسك كسرى كبيرة, فناوأه وأبهة عظيمة رياسة

الكتسساف, ذو سابور العجم, وهو بلد وجميع والري وخراسان كالعراق
العجسسم, وحماقسسة رياسسسة قيصر, وله مملكة من أوسع مملكته وكانت

ًا الفرس, وكانوا أنسسه: بعسسث عكرمسسة عسسن النار, فتقدم يعبدون مجوس
فسسي بنفسسسه غسسزاه كسسسرى أن فقاتلوه, والمشسسهور وجيشه نوابه إليه

مدينسسة سسسوى معسسه يبسسق لسسم وقصسسره, حسستى وكسسسره بلده, فقهسسره
عليسسه, وكسسانت ضسساقت طويلسسة, حسستى مدة بها قسطنطينية, فحاصره

ًا تعظمه النصارى ًا, ولم تعظيم البلسسد, ولِ فتسسح على كسرى يقدر زائأد
مسسن الَِخسسر السسبر, ونصسسفها ناحيسسة مسسن نصفها لن لحصانتها ذلك أمكنه
طسسال هنالسسك, فلمسسا مسسن والمسسدد الميسسرة تسسأتيهم البحر, فكسسانت ناحية

كسسسرى مسسن خديعة, فطلب نفسه في مكيدة, ورأى قيصر المر, دبر
شسساء, مسسا عليسسه ويشسسترط عليسسه يصسسالحه مسسال على بلده عن يقلع أن

ً منسسه ذلك, وطلب إلى فأجابه مسسن أحسسد عليهسسا لِيقسسدر عظيمسسة أمسسوالِ
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كثيرة, وأصناف وخدام وجوار وأقمشة وجواهر ذهب من الدنيا ملوك

لمسسا عقلسسه طلسسب, واسسستقل ما جميع عنده أن وأوهمه قيصر فطاوعه
جمسسع عسسن قسسدرتهما لعجسسزت وإيسساه هو اجتمع طلب, ولو ما منه طلب

وأقسساليم الشسسام بلد إلى الخروج من يمكنه أن كسرى عشره, وسأل
ودفسسائأنه, وحواصسسله ذخسسائأره مسسن ذلسسك تحصسسيل فسسي مملكته, ليسعى

قسسسطنطينة مدينة من الخروج على قيصر عزم سراحه, فلما فأطلق
عينته قد جند في أبرمته قد أمر في خارج وقال: إني ملته أهل فجمع

أرجسسع لم ملككم, وإن الحول, فأنا قبل إليكم رجعت جيشي, فإن من
بيعسستي, وإن علسسى اسسستمررتم شسسئتم بالخيسسار: إن قبلهسسا, فسسأنتم إليكم
ًا, ولسسو مادمت ملكنا بأنك غيري, فأجابوه عليكم وليتم شئتم غبسست حي

جيسسش فسسي جريسسدة خسسرج القسطنطينية من خرج أعوام, فلما عشرة
ليرجسسع, ينتظسسره القسسسطنطينية علسسى مخيسسم هسسذا, وكسسسرى متوسط

ًا وسار فوره من قيصر فركب فسسارس, بلد إلسسى انتهسسى حسستى مسسسرع
ً بلدهم في فعاث ً المقاتلسسة من بها ومن لرجالها قتل فسسأولًِ, ولسسم أولِ

كسرى, فقتسسل مملكة كرسي وهي المدائأن إلى انتهى حتى يقتل يزل
وحريمسه, وحلسق نسسساءه وأمسسواله, وأسسر حواصله جميع وأخذ بها من

في قومه من الساورة من معه حماره, وبعث على وركبه ولده رأس
فخسسذه, طلبسست مسسا يقول: هسسذا كسرى إلى والذلة, وكتب الهوان غاية
تعالى, واشتد الله إلِ يحصيه لِ ما الغم من أخذه كسرى ذلك بلغ فلما
علسسى يقسسدر ممكسسن, فلسسم بكسسل حصسسارها فسسي البلد, فاشتد على حنقه

لِ السستي جيحون مخاضة من الطريق عليه ليأخذ ركب عجز ذلك, فلما
بسسذلك, قيصسسر علسسم منهسسا, فلمسسا إلِ القسسسطنطينية إلسسى لقيصسسر سبيل
وحواصسسله جنسسده أرصسسد أنسسه وهسسو إليهسسا يسبق لم عظيمة بحيلة احتال
بأحمسسال الجيسسش, وأمسسر بعض في المخاضة, وركب فم عند معه التي
في يوم من قريب إلى معه, وسار والروث, فحملت والبعر التبن من

ًا, ثسسم الماء مسسرت النهسسر, فلمسسا فسسي الحمسسال تلسسك بالقسساء أمسسر مصعد
طلبهسسم فسسي هنالسسك, فركبسسوا مسسن خاضوا قد أنهم وجنده ظن بكسرى

بسسالنهوض فسسأمرهم قيصسسر الفسسرس, وقسسدم عسسن المخاضسسة فشسسغرت
وجنسسوده, ودخلسسوا كسرى السير, ففاتوا وأسرعوا والخوض, فخاضوا

ًا ذلك القسطنطينية, فكان ًا يوم كسسسرى النصارى, وبقي عند مشهود
قيصسسر, بلد على يحصلوا يصنعون, لم ماذا يدرون لِ حائأرين وجيوشه
ذراريهسسم, حواصسسلهم, وسسسبوا السسروم, وأخسسذوا خربتهسسا قسسد وبلدهسسم

تسسسع بعسسد ذلسسك لفسسارس, وكسسان الروم غلب من هذا ونساءهم, فكان
فسسارس بيسسن الكائأنسسة الوقعسسة للسسروم, وكسسانت الفسسرس غلب من سنين
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ابسسن ذكسسره مسسا علسسى وبصسسرى أذرعسسات بيسسن الروم غلبت حين والروم
بلد يلسسي ممسسا الشسسام بلد طسسرف وغيرهمسسا, وهسسي وعكرمسسة عبسساس

السسروم بلد أقسسرب الجزيرة, وهي في ذلك مجاهد: كان الحجاز, وقال
أعلسسسسسسسسسسسسسسسسم. فسسسسسسسسسسسسسسسسارس, فسسسسسسسسسسسسسسسسالله مسسسسسسسسسسسسسسسسن

البضسسع تسع, فسسإن وهي سنين بضع بعد لفارس الروم غلب كان ثم  
الحسسديث فسسي جسساء التسع, وكسسذلك إلى الثلث بين ما العرب كلم في

عبسسد بسسن اللسسه عبد حديث من وغيرهما جرير وابن الترمذي رواه الذي
ابسسن عسسن اللسسه عبسسد بسسن اللسسه عبيسسد عن الزهري عن الجمحي الرحمن

مناحبسة في بكر لبي قال وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عباس
بيسسن مسسا البضع بكر, فإن أبا يا احتطت «ألِ الروم} الَِية * غلبت {آلَم
السسوجه. هسسذا مسسن غريسسب حسن حديث قال: هذا ؟» ثم تسع إلى ثلث

ذلسسسك,. قسسسال أنسسسه عمسسسرو بسسسن اللسسسه عبسسسد عسسسن جريسسسر ابسسسن وروى
ومن ذلك قبل من بعد} أي ومن قبل من المر تعالى: {لله وقوله  

ع لمسا الضسم علسى بعسده, فبنسي عسن قبسل قسوله المضساف, وهسو قط
للسسروم اللسسه} أي بنصسسر المؤمنسسون يفسسرح {ويومئسسذ ونسسويت الضسسافة
كسسسرى, وهسسم أصسسحاب فسسارس علسسى الشسسام ملسسك قيصسسر أصسسحاب

قسسوله فسسي بسسدر وقعسسة يوم فارس على الروم نصرة المجوس, وكانت
وغيرهسسم. والسسسدي والثسسوري عبسساس العلماء, كسسابن من كثيرة طائأفة

حسساتم أبسسي وابسسن جرير وابن الترمذي رواه الذي الحديث في ورد وقد
كسسان قسسال: لمسسا سسسعيد أبي عن عطية عن العمش حديث من والبزار

ففرحسسوا المسسؤمنين ذلك فارس, فأعجب على الروم بدر, ظهرت يوم
يشسساء مسسن ينصسسر اللسسه بنصسسر المؤمنون يفرح {ويومئذ الله به, وأنزل

الرحيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم}. العزيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسز وهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسو
الحديبية. قاله عام فارس على الروم نصر كان الَِخرون: بل وقال  

بسسأن القسسول هسسذا بعضسسهم واحد. ووجسسه وغير وقتاده والزهري عكرمة
إلسسى حمسسص مسسن ليمشسسين بكسرى الله أظفره لئن نذر قد كان قيصر

ًا بيسست وهسسو إيليا بيسست بلسسغ ففعسسل, فلمسسا تعسسالى للسسه المقسسدس, شسسكر
عليسسه اللسسه صسسلى الله رسول كتاب وافاه حتى منه يخرج لم المقدس

بصسرى, لعظيسم دحيسة خليفسة, فأعطساه بن دحية مع بعثه الذي وسلم
من بالشام من سأل إليه وصل قيصر. فلما إلى بصرى عظيم فدفعه
فسسي المسسوي حسسرب بسسن صسسخر سسسفيان أبسسو لسسه الحجاز, فأحضر عرب

بيسسن فجلسسسوا إليسسه بهسسم بغزة, فجيسسء قريش, وكانوا كبار من جماعة
ًا أقرب يديه. فقال: أيكم فقسسال ؟ نبي أنه يزعم الذي الرجل بهذا نسب

عسسن هسسذا سسسائأل خلفه: إنسسي وأجلسهم لصحابه سفيان: أنا, فقال أبو
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أن لسولِ اللسه سسفيان, فسو أبسو فكسذبوه, فقسال كذب الرجل, فإن هذا

وصسسفته, فكسسان نسسسبه عسسن هرقسسل لكذبت, فسأله الكذب علي يأثروا
لِ مسسدة فسسي منسسه لِ, ونحن قال: قلت ؟ يغدر قال: فهل أن سأله فيما

بيسسن وقعسست قسسد كانت التي الهدنة بذلك فيها, يعني صانع هو ما ندري
علسسى الحديبيسسة عسسام قريسسش وكفار وسلم عليه الله صلى الله رسول

السسروم نصسسر أن علسسى بهسسذا سنين, فاستدلوا عشر بينهم الحرب وضع
بعسسد بنسسذره وفسسى إنمسسا قيصسسر الحديبيسسة, لن عسسام كسسان فسسارس علسسى

أعلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم. الحديبيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة, واللسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه
خربت قد كانت بلده بأن هذا عن يجيبوا أن الول القول ولصحاب  

إصسسلحه لسسه ينبغسسي مسسا أصلح حتى نذره وفاء من تمكن وتشعثت, فما
أعلسسم, بنسسذره, واللسسه وفسسى نصرته من سنين أربع بعد بلده, ثم وتفقد
السسروم علسسى فسسارس انتصسسرت لما أنه قريب, إلِ سهل هذا في والمر

المؤمنون فارس, فرح على الروم انتصرت المؤمنين, فلما ذلك ساء
من المؤمنين إلى أقرب الجملة, فهم في كتاب أهل الروم بذلك, لن

آمنسسوا للسسذين عسسداوة النسساس أشد تعالى: {لتجدن قال المجوس, كما
قسسالوا السسذين آمنوا للذين مودة أقربهم ولتجدن أشركوا والذين اليهود

تعسسالى الشسساهدين}. وقسسال مع فاكتبنا آمنا ربنا س قوله إلى س نصارى إنا
العزيسسز وهسسو يشسساء من ينصر الله بنصر المؤمنون يفرح {ويومئذ ههنا

صسسفوان, حسسدثنا زرعة, حدثنا أبو حاتم: حدثنا أبي ابن الرحيم}. وقال
الكلبسسي الزبيسر بسسن العلء قسسال: سسسمعت الكلبي أسيد الوليد, حدثني

السسروم غلبسسة رأيسست الروم, ثسسم فارس غلبة قال: رأيت أبيه عن يحدث
خمسسس فسسي ذلسك كل فارس, والروم المسلمين غلبة رأيت ثم فارس

سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسنة. عشسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسرة
أعسسدائأه مسسن وانتقامه انتصاره في العزيز} أي تعالى: {وهو وقوله  

اللسسه يخلسسف لِ اللسسه تعالى: {وعسسد المؤمنين. وقوله {الرحيم} بعباده
علسسى السسروم سننصر أنا من محمد يا به أخبرناك الذي هذا وعده} أي

كسسونه مسسن بسسد ولِ يخلسسف لِ صسسدق حسسق, وخسسبر اللسسه مسسن وعسسد فارس
المقتتلين الطائأفتين أقرب ينصر أن سنته جرت قد الله ووقوعه, لن

يعلمسسون} أي لِ النسساس أكسسثر {ولكسسن العاقبسسة لهسسا الحق, ويجعل إلى
.العسدل وفسق علسى الجاريسة المحكمسة كسونه, وأفعساله في الله بحكم

ًا تعالى: {يعلمون وقوله   هم الَِخرة عن وهم الدنيا الحياة من ظاهر
وشسسؤونها وأكسسسابها بالدنيا إلِ علم لهم ليس الناس أكثر غافلون} أي

مكاسسسبها, وهسسم ووجسسوه تحصسسيلها فسسي أذكيسساء حسسذاق فيهسسا, فهسم وما
ولِ لسسه ذهن لِ مغفل أحدهم كأن الَِخرة الدار في ينفعهم عما غافلون
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يقلسسب أن بسسدنياه أحسسدهم مسسن لبلغ البصري: والله الحسن فكرة, قال

ابسسن يصلي. وقسسال أن يحسن وما بوزنه ظفره, فيخبرك على الدرهم
ًا تعالى: {يعلمون قوله في عباس عسسن وهسسم السسدنيا الحيسساة من ظاهر
أمر في الدنيا, وهم عمران يعرفون الكفار غافلون} يعني هم الَِخرة

جهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسال. السسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسدين

َلْم َو َأ ْا **  ُقْرو ّك َف َت ِهْم ِفَي َي ُقْفِس َق ّمسسا َأن َلسس ُقْه َخ ّلسس َواِت ال َوَمسسا َوالْرَض الّسسسَما
ُقْهَمسآَ َن ْي ّ َب ّق ِإلِ ْلَح َأَجسٍل ِبسسا ِإّن ّمَسسّمى َو ًا َو ِثيسر ّنسساِس ّمسسَن َك ِء ال َقسسآَ ِل ِهسْم ِب ّب َر

ُقْروَن ِف َكا َلْم َل َو َأ ْا *   ُقْرو ْا الْرِض ِفي َيسي ُقْرو ُقْظ َين ْيَف َف ُقْة َكاَن َك َب ِق ِذيَن َعا ّلسس ا
ِهْم ِمن ِل ْب ْا َق َو ُقْن ّد َكا ُقْهسْم َأَش ْن ًة ِم ّو ْا ُقْقس ُقْرو َثسا أ

َ َهسآَ الْرَض َو ُقْرو َعَم َثسَر َو ْك ِمّمسا َأ
َها ُقْرو ُقْهْم َعَم ْت َء ُقْهم َوَجآَ ُقْل ُقْس َناِت ُقْر ّي َب ْل ُقْه َكاَن َفَما ِبا ّل ُقْهْم ال ِلَم ْظ َي ِكن ِل َلـ ْا َو َو ُقْن َكا
ُقْهْم ُقْفَس ُقْموَن َأن ِل ْظ ُقْثّم َي َبَة َكاَن *   ِق ِذيَن َعا ّل ْا ا ُقْءو َى َأَسسسا َء َو ْا َأن الّسسس ُقْبو ّذ َكسس

َيسسسسسسسسسساِت ِه ِبآَ ّلسسسسسسسسسس ْا ال ُقْنو َكسسسسسسسسسسا ُقْئأوَن ِبَهسسسسسسسسسسا َو ِز ْه َت  َيْسسسسسسسسسسس
ًا تعالى يقول    وجسسوده علسسى الدالة مخلوقاته في التفكر على منبه

يتفكروا {أولم سواه, فقال رب ولِ غيره إله لِ بخلقها, وأنه وانفراده
مسسن الشسسياء اللسسه لخلق والتأمل والتدبر النظر به أنفسهم} يعني في

المتنوعسسة المخلوقسسات مسسن بينهمسسا ومسسا والسسسفلي العلسسوي العسسالم
ً ولِ سسسدى خلقسست مسسا أنهسسا المختلفسسة, فيعلمسسوا والجنسساس بسسل بسساطل

قسسال القيامسسة, ولهسسذا يسسوم وهسسو مسمى أجل إلى مؤجلة بالحق, وأنها
ِإن ًا تعالى: {و علسسى نبههسسم لكافرون} ثسسم ربهم بلقاء الناس من كثير

والسدلِئأل المعجسزات مسن أيسدهم عنه, بمسا به جاؤوا فيما رسله صدق
تعسسالى: صسسدقهم, فقسسال من ونجاة بهم كفر من إهلك من الواضحات

وسسسماع ونظرهسسم وعقولهم بأفهامهم الرض} أي في يسيروا {أولم
مسسن السسذين عاقبسة كسان كيسف {فينظسسروا قسسال الماضين, ولهسسذا أخبار

والقسسرون الماضسسية المسسم كسسانت قسسوة} أي منهسسم أشسسد كسسانوا قبلهسسم
لم عليسه اللسه صلى محمد إليهم المبعوث أيها منكم أشد السالفة وس

ً وأكثر ًا, وما أموالِ السسدنيا فسسي أوتسسوا, ومكنسسوا مسسا معشار أوتيتم وأولِد
ًا ًا فيها وعمروا إليه تبلغوا لم تمكين منكم, أكثر طوالًِ, فعمروها أعمار

رسسسلهم جسساءتهم فلمسسا هسسذا اسسستغللكم, ومسسع مسسن أكسسثر واسسستغلوها
اللسه مسسن لهم كان وما بذنوبهم الله أوتوا, أخذهم بما وفرحوا بالبينات

اللسسه, ولِ بسسأس وبيسسن بينهسسم أولِدهسسم ولِ أمسسوالهم حالت واق, ولِ من
مسسن بهسسم أحسسل فيمسسا ليظلمهسسم اللسسه كان ذرة, وما مثقال عنهم دفعوا

مسسن أوتسسوا وإنمسسا يظلمون} أي أنفسهم كانوا {ولكن والنكال العذاب
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بسسسبب إلِ ذاك بهسسا, ومسسا واسسستهزؤوا اللسسه بآَيسسات كذبوا حيث أنفسهم
عاقبة كان تعالى: {ثم قال المتقدم, ولهذا وتكذيبهم السالفة ذنوبهم
يستهزءون} كما بها وكانوا الله بآَيات كذبوا أن السوأى أساءوا الذين

مسسرة أول بسسه يؤمنسسوا لسسم كما وأبصارهم أفئدتهم تعالى: {ونقلب قال
اللسسه أزاغ زاغسسوا تعالى: {فلمسسا يعمهون} وقال طغيانهم في ونذرهم

يصسسيبهم أن اللسسه يريسسد أنمسسا فاعلم تولوا تعالى: {فإن قلوبهم} وقال
ً منصسسوبة السسسوأى تكون هذا ذنوبهم} وعلى ببعض لسسساؤوا, مفعسسولِ
السسسوأى} أي أساؤوا الذين عاقبة كان {ثم ذلك في المعنى بل وقيل
يسسستهزئأون. بهسسا وكسسانوا الله بآَيات كذبوا لنهم عاقبتهم السوأى كانت
جريسر, ابسن تسوجيه كسان, هسذا خسبر منصسوبة السوأى تكون هذا فعلى

وعسسن عنهمسسا حسساتم أبسسي ابسسن وقتسسادة, ورواه عبسساس ابسسن عسسن ونقلسسه
بهسسا {وكسسانوا لقسسوله سسس أعلسسم واللسسه س الظاهر مزاحم, وهو بن الضحاك

يسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسستهزئأون}.

ُقْه ّل ُقْأ ** ال َد ْب َق َي ْل ْلَخ ُقْه ُقْثّم ا ُقْد ِعي ِه ُقْثّم ُقْي ْي َل ُقْعوَن ِإ ْوَم ُقْتْرَج َيسس َو ُقْم *   ُقْقسسو ُقْة َت َع الّسسسا
ُقْس ِلسس ْب ُقْمسسوَن ُقْي ِر ُقْمْج ْل َلسسْم ا َو ُقْكسسن *   ُقْهسسْم َي ِهْم ّمسسن ّل ِئأ َكآَ ُقْء ُقْشسسَر َعا َف ْا ُقْشسس ُقْنو َكسسا َو

ِهْم ِئأ َكآَ ُقْشَر ِريَن ِب ِف ْوَم َكسا َيسس َو ُقْم *   ُقْقسسو ُقْة َت َع ٍذ الّسسا ِئس ْوَم ُقْقسسوَن َي َفّر َت َأّمسسا َي َف   *
ِذيَن ّل ْا ا ُقْنو ْا آَم ُقْلو َعِم ِلَحاِت َو ُقْهْم الّصا ٍة ِفي َف ْوَض ُقْروَن َر َب َأّما ُقْيْح َو ِذيَن *   ّلسس ا
ْا ُقْرو َف ْا َك ُقْبو ّذ َك َنا َو ِت َيا ِء ِبآَ َقسسآَ ِل ِة َو ِئَك الَِِخسسَر َلـسس ْو ُقْأ َذاِب ِفسسي َف َعسس ْل ُقْروَن ا  ُقْمْحَضسس

علسسى قسسادر هسسو كمسسا يعيده} أي ثم الخلق يبدأ تعالى: { الله يقول  
القيامسة, يسوم ترجعسون} أي إليسه {ثسم إعسسادته علسى قادر فهو بداءته

يبلسسس السسساعة تقسسوم {ويسسوم قسسال بعملسسه. ثسسم عامسسل كسسل فيجسسازي
مجاهد: يفتضح المجرمون, وقال عباس: ييأس ابن المجرمون} قال

مسسن لهسسم يكسسن {ولسسم المجرمسسون يكسستئب روايسسة المجرمسسون, وفسسي
مسسن يعبسسدونها كانوا التي الَِلهة فيهم شفعت ما شفعاء} أي شركائأهم

قسسال إليهسسم. ثسسم كسسانوا مسسا أحوج وخانوهم بهم وكفروا تعالى الله دون
واللسسه قتسسادة: هسسي يتفرقون} قال يومئذ الساعة تقوم تعالى: {ويوم

وخفسض عليين إلى هذا رفع إذا أنه بعدها, يعني اجتماع لِ التي الفرقة
تعسسالى: قسسال بينهمسسا, ولهسسذا العهد آخر سافلين, فذلك أسفل إلى هذا

يحسسبرون} قسسال روضسسة في فهم الصالحات وعملوا آمنوا الذين {فأما
الغنسساء سسسماع كثير: يعني أبي بن يحيى وقتادة: ينعمون. وقال مجاهد

العجسسسسسساج: كلسسسسسسه, قسسسسسسال هسسسسسسذا مسسسسسسن أعسسسسسسم والحسسسسسسبرة
)شسسكر المسسولى إن الحسسق الحسسبرموالي أعطسسى السسذي للسسه فالحمسسد
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ْبَحاَن ُقْس َف ِه **  ّل ُقْسسسوَن ِحيسسَن ال ُقْحوَن َوِحيسسَن ُقْتْم ِب ُقْه ُقْتْصسس َلسس َو ُقْد *   ْلَحْمسس ِفسسي ا
َواِت ًا َوالْرِض الّسَما ّي َعِش ُقْروَن َوِحيَن َو ِه ْظ ُقْج ُقْت ِر ُقْيْخ ْلَحّي *   ّيسسِت ِمَن ا ْلَم ا

ُقْج ِر ُقْيْخ ّيَت َو ْلَم ْلَحّي ِمَن ا ِيي ا ُقْيْح َد الْرَض َو ْعسس َهسسا َب ِت ْو ِلَك َم َذ َكسس ُقْجسسوَن َو  ُقْتْخَر
تسبيحه إلى لعباده المقدسة, وإرشاد لنفسه تعالى منه تسبيح هذا  

وعظيسسم قدرته كمال على الدالة المتعاقبة الوقات هذه في وتحميده
وهسسو الصسسباح بظلمسسه, وعنسسد الليسسل إقبسسال المساء, وهو عند سلطانه

وهسسو للتسسسبيح مناسسسبة بحمسسده اعسسترض ضسسيائأه. ثسسم عن النهار إسفار
هسسو والرض} أي السسسموات فسسي الحمسسد تعالى: {وله التحميد, فقال

تعسسالى: قسسال والرض, ثسسم السسسموات فسسي خلسسق مسسا علسسى المحمسسود
ًا قسوة الظلم, والظهسار شسدة هسو تظهرون} فالعشاء وحين {وعشي

ًا, الليل الصباح, وجاعل وهذا, فالق هذا خالق الضياء, فسبحان سسسكن
تعالى: يغشاها} وقال إذا * والليل جلها إذا تعالى: {والنهار قال كما

تعسسالى: {والضسسحى تجلسسى} وقسسال إذا * والنهسسار يغشسسى إذا {والليسسل
كسسسسسسسثيرة. هسسسسسسسذا فسسسسسسسي سسسسسسسسجى} والَِيسسسسسسسات إذا والليسسسسسسسل

ّبسسان لهيعة, حسسدثنا ابن حسن, حدثنا أحمد: حدثنا المام وقال   بسسن ز
اللسسه رسسسول عسسن أبيسسه عسسن الجهنسسي أنسسس بن معاذ بن سهل عن فائأد

إبراهيسسم اللسسه سسسمى لسسم أخسسبركم «ألِ قسسال أنه وسلم عليه الله صلى
أمسسسى: سسسبحان وكلمسسا أصبح كلما يقول كان لنه ؟ وفى الذي خليله

والرض السسسموات فسسي الحمد تصبحون, وله وحين تمسون حين الله
ًا شسسعيب بسسن مطلسسب الطسسبراني: حسسدثنا تظهرون» وقال وحين وعشي

بن محمد بن سعيد بن الليث صالح, حدثني بن الله عبد الزدي, حدثنا
عسسن عبسساس بسسن اللسسه عبسسد أبيسسه, عسسن عسسن البيلمسساني بن الرحمن عبد

سسسبحان يصبح حين قال «ومن قال وسلم عليه الله صلى الله رسول
والرض السسسموات فسسي الحمد تصبحون, وله وحين تمسون حين الله

ًا يسسومه, ومسسن فسسي فسساته ما أدرك بكمالها تظهرون, الَِية وحين وعشي
داود أبسسو ورواه جيسسد ليلته» إسناد في فاته ما أدرك يمسي حين قالها

سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسننه.. فسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسي
الحي} هو من الميت ويخرج الميت من الحي تعالى: {يخرج وقوله  

الَِيسسات المتقابلسسة, وهسسذه الشسسياء خلسسق علسسى قسسدرته من فيه نحن ما
الشسسياء خلقسسه فيهسسا يذكر النمط, فإنه هذا من كلها الكريمة المتتابعة

مسسن النبات إخراج ذلك قدرته, فمن كمال على خلقه وأضدادها, ليدل
السسبيض, مسسن والسسدجاج السسدجاج من النبات, والبيض من والحب الحب
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الكسسافر مسسن النسسسان, والمسسؤمن مسسن والنطفسسة النطفة من والنسان
موتها} كقوله بعد الرض تعالى: {ويحيي وقوله المؤمن من والكافر

ًا منهسسا وأخرجنسسا أحييناهسسا الميتسسة الرض لهسسم تعالى: {وآيسسة فمنسسه حبسس
تعسسالى: {وتسسرى العيسسون} وقسسال من فيها وفجرنا س قوله إلى س يأكلون
زوج كل من وأنبتت وربت اهتزت الماء عليها أنزلنا فإذا هامدة الرض

تعالى: {وهسسو القبور} وقال في من يبعث الله وأن س قوله إلى س بهيج
ًا الرياح يرسل الذي ًا أقلت إذا حتى رحمته يدي بين بشر ً سحاب س ثقالِ
تخرجسسون}. {وكسسذلك ههنسسا قسسال تسسذكرون} ولهسسذا لعلكسسم س قوله إلى

َوِمْن ِه **  ِت َيا ُقْكْم َأْن آ َق َل َذآ ُقْثّم ُقْتَراٍب ّمن َخ ُقْتْم ِإ ُقْروَن َبَشٌر َأن َتِش َوِمسسْن َتن   *
ِه ِت َيا َق َأْن آ َل ُقْكم َخ ُقْكْم ّمْن َل ُقْفِسسس ًا َأن َواجسس ْا َأْز َو ُقْن ُقْك َتْسسس َهسسا ّل ْي َل َعسسَل ِإ ُقْكسسم َوَج َن ْي َب

ًة ّد َو ِلسسسسسَك ِفسسسسسي ِإّن َوَرْحَمسسسسسًة ّمسسسسس َيسسسسساٍت َذ َ ٍم لِ ْو َقسسسسس ُقْروَن ّل ّكسسسسس َف َت  َي
قسسدرته, أنسسه وكمال عظمته على آياته} الدالة تعالى: {ومن يقول  

مسسن تنتشسسرون} فأصسسلكم بشر أنتم إذا {ثم تراب من آدم أباكم خلق
ٍء من ثم تراب صسسار مضسسغة, ثسسم ثسسم علقسسة فكسسان تصسسور مهين, ثم ما

ًا ًا, ثم العظام تلك الله كسا النسان, ثم شكل على شكله عظام لحم
ًا أمسسه بطسسن مسسن خسسرج بصير, ثم سميع هو فإذا الروح فيه نفخ صسسغير

وحركسساته قسسواه تكسساملت عمره طال كلما والحركة, ثم القوى ضعيف
فسسي والحصسسون, ويسسافر المدائأن يبني صار أن إلى الحال به آل حتى

الرض, ويتكسسسب أقطسسار البحور, ويدور متن القاليم, ويركب أقطار
فسسي واتساع وعلم ورأي ومكر ودهاء وغور فكرة الموال, وله ويجمع
وسسسيرهم أقسسدرهم مسسن بحسسسبه, فسسبحان كسل والَِخسسرة السدنيا أمسور

في بينهم والمكاسب, وفاوت المعايش فنون في وصرفهم وسخرهم
والفقسسر, والسسسعادة والقبسسح, والغنسسى والفكسسر, والحسسسن العلسسوم

إذا ثسسم تسسراب من خلقكم أن آياته تعالى: {ومن قال والشقاوة, ولهذا
تنتشسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسرون}. بشسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسر أنتسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم

عسسوف قسسالِ: حسسدثنا وغندر سعيد بن يحيى أحمد: حدثنا المام وقال  
اللسسه صلى الله رسول قال: قال موسى أبي عن زهير بن قسامة عن

الرض, جميسسع مسسن قبضسسها قبضسسة مسسن آدم خلق الله «إن وسلم عليه
والسسسود والحمسسر البيسسض منهسسم الرض, جسساء قدر على آدم بنو فجاء
أبو ذلك» ورواه وبين والحزن والطيب, والسهل ذلك, والخبيث وبين
الترمذي: هسسذا به. وقال العرابي عوف عن طرق من والترمذي داود

صسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسحيح. حسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسن حسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسديث
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ًا} أي أنفسسسكم مسسن لكم خلق أن آياته تعالى: {ومن وقوله   أزواجسس

ًا جنسكم من لكم خلق ًا يكن إناث قسسال إليها} كما {لتسكنوا لكمأزواج
ليسسسكن زوجها منها وجعل واحدة نفس من خلقكم الذي تعالى: {هو
اليسر, القصر ضلعه من آدم من الله حواء, خلقها بذلك إليها} يعني

ًا كلهم آدم بني جعل تعالى أنه ولو آخسسر جنسسس من إناثهم وجعل ذكور
الزواج, بل وبين بينهم الئأتلف هذا حصل حيوان, لما أو جان من إما

تمسسام مسسن الجنسس, ثسم غيسسر مسسن الزواج كسانت لو نفرة تحصل كانت
وبينهسسن بينهسسم جنسهم, وجعسسل من أزواجهم جعل أن آدم ببني رحمته
المسسرأة يمسسسك الرجسسل الرأفة, فإن وهي المحبة, ورحمة وهي مودة
إليسسه محتاجسسة ولسسد, أو منسسه لها يكون بأن بها لرحمة أو لها لمحبته إنما
لقسسوم لَِيسسات ذلسسك فسسي {إن ذلسسك وغيسسر بينهمسسا لللفسسة أو النفسساق في

يتفكسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسرون}.

َوِمْن ِه **  ِت َيا ُقْق آ ْل َواِت َخ ُقْف َوالْرِض الّسَما َ ِتل ُقْكْم َواْخ ِت َن ْلِس ُقْكْم َأ ِن َوا ْل َأ ِإّن َو
ِلَك ِفي َياٍت َذ َ َلِميَن لِ َعا ْل َوِمْن ّل ِه *   ِت َيا ُقْكم آ ُقْم َنا ْيِل َم ّل ْل ِر ِبا َها ّن ُقْكْم َوال ُقْؤ َغآَ ِت ْب َوا

ِه ّمسسسسسن ِل ِلسسسسسَك ِفسسسسسي ِإّن َفْضسسسسس َيسسسسساٍت َذ َ ٍم لِ ْو َقسسسسس ُقْعوَن ّل  َيْسسسسسسَم
{خلسسق العظيمسسة قسسدرته علسسى آيسساته} الدالسسة تعالى: {ومسسن يقول  

واتسسساعها, ارتفاعهسسا فسسي السسسموات خلسسق والرض} أي السسسموات
والسسسيارات, الثسسوابت ونجومهسسا كواكبهسسا أجرامهسسا, وزهسسارة وسسسقوف

وبحسسار, وأوديسسة جبسسال مسسن فيهسسا وكثافتها, ومسسا انخفاضها في والرض
ألسسسنتكم} يعنسسي تعسسالى: {واختلف وأشسسجار. وقسسوله وحيوان وقفار

كسسرج, أخرى, وهؤلِء لغة لهم تتر العرب, وهؤلِء بلغة اللغات, فهؤلِء
حبشسسة, تكرور, وهؤلِء بربر, وهؤلِء وهؤلِء فرنج روم, وهؤلِء وهؤلِء
خسسزر, وهسسؤلِء صسسقالبة, وهسسؤلِء عجسسم, وهسسؤلِء هنود, وهسسؤلِء وهؤلِء

مسسن تعسسالى اللسسه إلِ يعلمسسه لِ ممسسا ذلسسك غير أكراد, إلى أرمن, وهؤلِء
أهسل حلهسم, فجميسع وهسي ألسوانهم واختلف آدم بنسي لغسات اختلف
عينان له كل الساعة قيام إلى آدم الله خلق منذ الدنيا أهل بل الرض

الَِخر, بل منهم واحد يشبه وخدان, وليس وفم وجبين وأنف وحاجبان
ًا الكلم أو الهيئة أو السمت من بشيء يفارقه أن بد لِ أو كسسان ظسساهر

ًا تشسسبه لِ وهيئتسسه بسسذاته أسلوب منهم وجه التأمل, كل عند يظهر خفي
فسسارق مسسن بسسد لِ قبح أو جمال من صفة في جماعة توافق أخرى, ولو

* ومسسن للعسسالمين لَِيسسات ذلك في {إن الَِخر وبين منهم واحد كل بين
مسسا الَِيسسات ومن فضله} أي من وابتغاؤكم والنهار بالليل منامكم آياته
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الراحسسة تحصسسل والنهسسار, فيسسه الليسسل فسسي النسسوم صسسفة مسسن اللسسه جعل

والسعي الِنتشار لكم والتعب. وجعل الكلل وذهاب الحركة وسكون
لَِيسسات ذلسسك في {إن النوم ضد وهذا النهار في والسفار السباب في

يعسسسسسسسسسسسسسسسسسسسون. يسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسمعون} أي لقسسسسسسسسسسسسسسسسسسسوم
بن عمرو السدوسي, حدثنا عمران بن حجاج الطبراني: حدثنا قال  

بسسن ثسسور علثسسة, حسسدثنا بن الله عبد بن محمد العقيلي, حدثنا الحصين
عسسن يحسسدث مسسروان بسسن الملك عبد معدان, سمعت بن خالد عن يزيد
الليسسل, مسسن أرق قسسال: أصسسابني عنسسه اللسسه رضي ثابت بن زيد عن أبيه

اللهم {قل فقال وسلم عليه الله صلى الله رسول إلى ذلك فشكوت
قيسسوم, أنسسم يسسا حسسي يا قيوم حي العيون, وأنت النجوم, وهدأت غارت

عنسسسسسسي. ليلسسسسسسي} فقلتهسسسسسسا, فسسسسسسذهب وأهسسسسسسسدىء عينسسسسسسي

َوِمْن ِه **  ِت َيا ُقْم آ ُقْكسس ِري َق ُقْي َبسسْر ْل ًا ا ْوفسس ًا َخ َطَمعسس ُقْل َو َنسسّز ُقْي ِء ِمسسَن َو ًء الّسسسَمآَ َمسسآَ
ِيي ُقْيْح ِه َف َد الْرَض ِب ْع َها َب ِت ْو ِلَك ِفي ِإّن َم َياٍت َذ َ ٍم لِ ْو َق ُقْلسسوَن ّل ِق ْع َوِمسسْن َي   *

ِه ِت َيا ُقْقوَم َأن آ ُقْء َت ُقْض الّسَمآَ ِه َوالْر ِر َأْم َذا ُقْثّم ِب ُقْكْم ِإ َعسسا ًة َد َو ْعسس الْرِض ّمسسَن َد
َذآ ُقْتسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسْم ِإ ُقْجسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسوَن َأن ُقْر  َتْخ
السسبرق {يريكسسم أنسسه عظمته على آياته} الدالة تعالى: {ومن يقول  

ًا ًا} أي خوف مزعجسسة أمطسسار مسسن بعده يحدث مما تخافون تارة وطمع
المطسسر مسسن بعسسده يسسأتي ومسسا وميضسسه ترجسسون متلفة, وتارة وصواعق
بسسه فيحيسسي مسساء السسسماء من تعالى: {وينزل قال إليه, ولهذا المحتاج
شيء, فلما ولِ فيها نبات لِ هامدة كانت ما بعد موتها} أي بعد الرض
ذلسسك بهيسسج} وفسسي زوج كسسل مسسن وأنبتسست وربسست {اهتزت الماء جاءها
فسسي {إن قسسال الساعة, ولهسسذا وقيام المعاد على واضحة ودلِلة عبرة
تقسسوم أن آيسساته تعسسالى: {ومسسن قسسال يعقلسسون} ثسسم لقسسوم لَِيسسات ذلسك

على تقع أن السماء تعالى: {ويمسك بأمره} كقوله والرض السماء
أن والرض السسسموات يمسسسك اللسسه {إن بسسإذنه} وقسسوله إلِ الرض

اليميسسن فسسي اجتهسسد إذا عنه الله رضي الخطاب بن عمر تزولِ}. وكان
ثابتسسة قائأمسسة هسسي بسسأمره, أي والرض السسسماء تقسسوم والسسذي يقول: لِ

غيسسر الرض بسسدلت القيامسسة يسسوم كان إذا إياها, ثم وتسخيره لها بأمره
تعسسالى بسسأمره أحيسساء قبورها من الموات والسموات, وخرجت الرض
إذا الرض مسسن دعسسوة دعاكم إذا تعالى: {ثم قال إياهم, ولهذا ودعائأه

بحمسسده فتسسستجيبون يسسدعوكم تعسسالى: {يسسوم قال تخرجون} كما أنتم
* واحسسدة زجسسرة هسسي تعالى: {فإنما قليلً} وقال إلِ لبثتم إن وتظنون
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هسسم فإذا واحدة صيحة إلِ كانت تعالى: {إن بالساهرة} وقال هم فإذا

محضسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسرون}. لسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسدينا جميسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسع

ُقْه َل َو َواِت ِفي َمن **  ُقْه ُقْكّل َوالْرِض الّسَما ُقْتوَن ّل ِن َو َقسسا ُقْهسس َو ِذي *   ّلسس ُقْأ ا َد ْبسس َي
َق ْل ْلَخ ُقْه ُقْثّم ا ُقْد ِعي َو ُقْي ُقْه ُقْن َو َو ْه ِه َأ ْيسس َل ُقْه َع َلسس ُقْل َو َثسس ْلَم َلسسَى ا ْع َواِت ِفسسي ال الّسسسَما

َو َوالْرِض ُقْهسسسسسسسسسسسسسسسسسسس ُقْز َو َعِزيسسسسسسسسسسسسسسسسسسس ْل ُقْم ا ِكيسسسسسسسسسسسسسسسسسسس ْلَح  ا
وعبيسسده ملكسسه والرض} أي السسسموات في من تعالى: {وله يقول  

ًا خاشعون خاضعون قانتون} أي له {كل ًا. وفسي طوعس حسديث وكرهس
ًا سعيد أبي عن الهيثم أبي عن دراج القسسرآن فسسي حسسرف «كل مرفوع
ثسسم الخلسسق يبسسدأ السسذي {وهسسو الطاعسسة» وقسسوله فهو القنوت فيه يذكر
عبسساس: يعنسسي ابسسن عسسن طلحسسة أبسسي ابن عليه} قال أهون وهو يعيده
البسسداءة, والبسسداءة مسسن عليسسه أهون مجاهد: العادة عليه, وقال أيسر
اليمسسان: أبو البخاري: حدثنا وروى وغيره عكرمة قال هينة, وكذا عليه

اللسسه رضي هريرة أبي عن العرج عن الزناد أبو شعيب, أخبرنا أخبرنا
ولسسم آدم ابسسن كسسذبني اللسسه «قال وسلم عليه الله صلى النبي عن عنه
لسسن فقسسوله إيسساي تكذيبه ذلك, فأما له يكن ولم ذلك, وشتمني له يكن

إعسسادته, وأمسسا مسسن علسسي بسسأهون الخلسسق أول وليس بدأني كما يعيدني
ًا, وأنا الله اتخذ فقوله إياي شتمه ولسسم يلسسد لسسم الذي الصمد الحد ولد
ًا لسسه يكن ولم يولد انفسسرد البخسساري, كمسسا بسسإخراجه أحسسد» انفسسرد كفسسو

ًا بروايته أبسسي عسسن همسسام عسسن معمسسر عسسن الرزاق عبد حديث من أيض
ًا أحمد المام رواه به. وقد هريرة عن موسى بن حسن عن به منفرد

النسسبي عسسن هريسسرة أبي عن جبير بن سليم يونس أبو لهيعة: حدثنا ابن
مثلسسسسسسسسه. أو بنحسسسسسسسسوه وسسسسسسسسسلم عليسسسسسسسسه اللسسسسسسسسه صسسسسسسسسلى

السسسواء. وقسسال علسسى القسسدرة إلسسى بالنسسسبة آخرون: كلهمسسا وقال  
ُقْخسثيم, بسن الربيسع قساله هيسن, وكسذا عليه عباس: كل ابن عن العوفي

يعسسود أن كثيرة, قال: ويحتمسل شواهد عليه وذكر جرير ابن إليه ومال
علسسى أهسسون وهو الخلق, أي عليه} إلى أهون {وهو قوله في الضمير

علسسي والرض} قال السموات في العلى المثل {وله الخلق. وقوله
شسسيء} كمثلسسه تعسسالى: {ليسسس كقسسوله عبسساس ابن عن طلحة أبي بن

ابسسن هسسذا مثسسل غيره, وقسسال رب ولِ هو إلِ إله لِ أنه قتادة: مثله وقال
أهسسل لبعسسض الَِيسسة هسسذه ذكسسر عنسسد المفسسسرين بعض أنشد جرير, وقد

المعسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسارف:
النسسسسسيم يحركسسسسه أن صسسسسفاءوجنب علسسسسى الغسسسسدير سسسسسكن إذا
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والنجسسسوم تبسسسدو الشسسسمس امتراءكسسسذاك بل السسسسماء فيسسسه تسسسرى

العظيسسسم اللسسسه صسسسفوها فسسسي التجلييسسسرى أربسسساب قلسسسوب كسسسذاك
كل شيء, وقهر كل غلب قد بل يمانع ولِ يغالب لِ الذي العزيز وهو  

ًا وأفعساله أقسواله فسي وسلطانه, الحكيسم بقدرته شيء ًا, شسرع وقسدر
قسسوله في المنكدر بن محمد عن عنه المروي تفسيره في مالك وعن

.اللسسسسسه ِإلِ ِإلسسسسسه العلسسسسسى} قسسسسسال: لِ المثسسسسسل تعسسسسسالى: {ولسسسسسه

ُقْكْم ** َضَرَب ً َل َثل ُقْكْم ّمْن ّم ُقْفِس ُقْكْم َهْل َأن َكسْت ّمسا ّمن ّل َل ُقْكْم َم ُقْن ْيَمسا ّمسن َأ
َء َكآَ ُقْكْم َما ِفي ُقْشَر َنا ْق ُقْتْم َرَز َأن ِه َف ٌء ِفي َوآ ُقْهْم َس َن ُقْفو ُقْكسسْم َتَخا ِت َف ُقْكْم َكِخي ُقْفَسسس َأن

ِلَك َذ ُقْل َك َفّص َياِت ُقْن َ ٍم الِ ْو َق ُقْلوَن ِل ِق ْع َبِل َي َع *   َب ّت ِذيَن ا ّلسس ْا ا َو ُقْمسس َل ُقْهْم َظ َء َوآ ْهسس َأ

ِر ْيسس َغ ٍم ِب ْلسس ِدي َفَمسسن ِع ْهسس ُقْه َأَضسسّل َمسسْن َي ّلسس ُقْهسسْم َوَمسسا ال ِريَن ّمسسن َل  ّناِصسس
غيسسره, معسسه بسسه, العابسسدين للمشسسركين تعسسالى اللسسه ضربه مثل هذا  

الصسسنام مسسن شسسركاءه أن معترفون ذلك مع وهم شركاء له الجاعلين
لِ يقولسسون: لبيسسك تلسسبيتهم فسسي كسسانوا لسسه, كمسسا له, ملسسك عبيد والنداد
ًا إلِ لك شريك تعسسالى: {ضسسرب ملك. فقسسال وما لك, تملكه هو شريك

ً لكم {هسسل أنفسسسكم مسسن وتفهمسسونه تشسسهدونه أنفسكم} أي من مثل
سسسواء} فيسسه فسسأنتم رزقناكم فيما شركاء من أيمانكم ملكت مما لكم
ًا عبده يكون أن أحدكم يرتضي أي فيسسه وهسسو فهسسو مسساله فسسي له شريك

أن تخسسسافون أنفسسسسكم} أي كخيفتكسسسم {تخسسسافونهم السسسسواء علسسسى
يقاسمك أن تخاف لِ مملوكك مجلز: إن أبو الموال. قال يقاسموكم

أحسدكم إن لسه, والمعنسى شسريك لِ اللسه ذاك, كسذلك له مالك, وليس
كقسسوله وهسسذا ؟ خلقسسه مسسن النسسداد للسسه تجعلون ذلك, فكيف من يأنف

جعلسسوا حيسسث البنسسات مسسن يكرهسسون} أي مسسا للسسه تعسسالى: {ويجعلسسون
ًا, وجعلوها الرحمن عباد هم الذين الملئأكة كسسان اللسسه, وقسسد بنسسات إناث
ًا وجهسسه ظل بالنثى بشر إذا أحدهم مسسن كظيسسم, يتسسوارى وهسسو مسسسود
؟ التراب في يدسه هون, أم على أيمسكه به بشر ما سوء من القوم
ه الله, فنسبوا بنات الملئأكة البنات, وجعلوا من يأنفون فهم لِ مسا إلي

له جعلوا المقام هذا في الكفر, وهكذا أغلظ لنفسهم, فهذا يرتضونه
النفسسة غايسسة ويأنف الباء غاية يأبى وخلقه, وأحدهم عبيده من شركاء

شساء ولسو فيسه يسساويه مساله فسي شسريكه عبسده يكسون ذلسك, أن من
ًا ذلسسسسسك عسسسسسن اللسسسسسه تعسسسسسالى عليسسسسسه لقاسسسسسسمه ًا. علسسسسسو كسسسسسبير

إسماعيل الصفهاني, حدثنا الفرج بن محمود الطبراني: حدثنا قال  
عسسن ثسسابت أبي بن حبيب عن شعيب بن حماد البجلي, حدثنا عمرو بن
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اللهسسم لبيك الشرك أهل يلبي قال: كان عباس ابن عن جبير بن سعيد
ًا إلِ لك شريك لِ لبيك اللسسه ملسسك. فسسأنزل ومسسا لسسك, تملكسسه هسسو شريك

فسسأنتم رزقنسساكم فيما شركاء من أيمانكم ملكت مما لكم تعالى: {هل
المثسسل بهسسذا التنبيه كان أنفسكم} ولما كخيفتكم تخافونهم سواء فيه

تعسسالى: والحسسرى. قسسال الولسسى بطريسسق ونزاهتسسه تعسسالى براءتسسه على
ًا تعسسالى قسسال يعقلسسون} ثسسم لقسسوم الَِيسسات نفصسسل {كسسذلك أن مبينسس

ًا غيره عبدوا إنما المشركين ً أنفسهم من سفه السسذين اتبع {بل وجهل
علسسم بغير النداد عبادتهم في {أهواءهم} أي المشركون ظلموا} أي

ضسسللهم اللسسه كتب إذا يهديهم أحد فل الله} أي أضل من يهدي {فمن
مجيسسر ولِ منقسسذ اللسسه قسسدرة من لهم ليس ناصرين} أي من لهم {وما

.يكسسن لسسم يشسسأ لسسم ومسسا كسسان شسساء مسسا عنسسه, لنسسه لهسسم محيسسد ولِ

ِقْم َأ َف َهَك **  ّديِن َوْج ًا ِلل ِنيف َة َح ْطَر ِه ِف ّلسس ِتسسي ال ّل َطسسَر ا ّنسساَس َف َهسسا ال ْي َل َ َع لِ
ِديَل ْب ْلِق َت ِه ِلَخ ّل ِلَك ال ُقْن َذ ّدي ُقْم السس ّيسس َق ْل ِكّن ا َلـسس َثسسَر َو ْك ّنسساِس َأ َ ال ُقْمسسوَن لِ َل ْع * َي

ِبيَن ِني ِه ُقْم ْي َل ُقْه ِإ ُقْقو ّت ْا َوا ُقْمو ِقي َأ َة َو َ َ الّصل ْا َولِ ُقْنو ُقْكو ِكيَن ِمَن َت ِر ُقْمْشسس ْل *  ِمسسَن ا
ِذيَن ّلسس ْا ا ُقْقسسو ُقْهسسْم َفّر َن ْا ِدي ُقْنو َكسسا ًا َو َيع ِهْم ِبَمسسا ِحسسْزٍب ُقْكسسّل ِشسس ْي َد ُقْحسسوَن َلسس ِر  َف

لك الله شرعه الذي الدين على واستمر وجهك تعالى: فسدد يقول  
غايسسة لسسك وكملهسسا لهسسا اللسسه هسسداك إبراهيسسم, السسذي ملسسة الحنيفيسسة من

الخلسق اللسه فطسسر الستي السليمة فطرتك لِزم ذلك مع الكمال, وأنت
غيسسره, إلسسه لِ وأنه وتوحيده معرفته على خلقه فطر تعالى عليها, فإنه

؟ بربكسسم ألست أنفسهم على تعالى: {وأشهدهم قوله عند تقدم كما
حنفسساء, فاجتسسالتهم عبسسادي خلقسست «إنسسي الحسسديث بلسسى}. وفسسي قالوا

فطسسر تعسسالى اللسسه أن الحسساديث فسسي دينهم» وسسسنذكر عن الشياطين
كاليهوديسسة الفاسسسدة الديان بعضهم على طرأ السلم, ثم على خلقه

والمجوسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسية. والنصسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسرانية
تبسسدلوا لِ بعضسسهم: معنسساه الله} قال لخلق تبديٍل تعالى: {لِ وقوله  

عليهسسا, اللسسه فطرهسسم السستي فطرتهسسم عسسن النسساس فتغيسسروا اللسسه خلق
ًا فيكون آمنسسا} كسسان دخلسسه تعسسالى: {ومسسن الطلب, كقوله بمعنى خبر

أنسسه ومعنسساه بابه على خبر آخرون: هو صحيح, وقال حسن معنى وهو
المسسستقيمة, لِ الجبلسسة على الفطرة في كلهم خلقه بين ساوى تعالى
ابسسن قال ذلك. ولهذا في الناس بين تفاوت ذلك, ولِ على إلِ أحد يولد

وقتسسادة وعكرمسسة ومجاهسسد جسسبير بسسن وسسسعيد النخعي وإبراهيم عباس
اللسه, لسدين اللسه} أي لخلسق تبسديل {لِ قسوله في زيد وابن والضحاك
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الوليسسن اللسسه, خلسسق الله} لدين لخلق تبديل {لِ البخاري: قوله وقال

السسسسسسسسسسلم. والفطسسسسسسسسسرة الوليسسسسسسسسسن, السسسسسسسسسدين ديسسسسسسسسسن
أبو الزهري, أخبرني عن يونس أخبرنا الله عبد عبدان: أخبرنا حدثنا  

اللسسه صسسلى الله رسول قال: قال هريرة أبا أن الرحمن عبد بن سلمة
أو يهسسودانه فسسأبواه الفطسسرة علسسى إلِ يولسسد مولود من «ما وسلم عليه

تحسسون جمعساء, هسل بهيمسة البهيمسة تنتسج يمجسانه, كما أو ينصرانه
لِ عليهسسا النسساس فطسسر السستي الله «فطرة يقول ؟» ثم جدعاء من فيها

اللسه عبسد حديث من مسلم القيم» ورواه الدين ذلك الله لخلق تبديل
ًا به, وأخرجاه الزهري عن اليلي يزيد بن يونس عن وهب بن من أيض

عنه الله رضي هريرة أبي عن همام عن معمر عن الرزاق عبد حديث
وردت قسسد الحسسديث هسسذا معنسسى وفي وسلم عليه الله صلى النبي عن

التميمسسي. سسسريع بن السود الصحابة, فمنهم من جماعة عن أحاديث
عسسن الحسسسن عسسن يونس إسماعيل, حدثنا أحمد: حدثنا المام قال  

وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول قسسال: أتيسست سسسريع بسسن السود
ًا, فقتل فأصبت معه وغزوت الولسسدان, قتلسسوا حسستى يومئذ الناس ظهر

أقسسوام بسسال «مسسا فقسسال وسسسلم عليسسه اللسسه صلى الله رسول ذلك فبلغ
اللسسه رسسسول رجل: يا ؟» فقال الذرية قتلوا حتى اليوم القتل جاوزهم

ثسسم سسس المشركين أبناء خياركم إنما «لِ فقال ؟ المشركين أبناء هم أما
علسسى تولسسد نسسسمة كسسل سسس وقسسال سسس ذريسسة ذرية, لِتقتلسسوا تقتلوا لِ س قال

ينصرانها» ورواه أو يهودانها لسانها, فأبواها عنها يعرب حتى الفطرة
يسسونس هشسسيم, عسسن عسسن أيوب بن زياد عن السير كتاب في النسائأي
بسسسسسسسه. البصسسسسسسسري الحسسسسسسسسن بسسسسسسسن عبيسسسسسسسد ابسسسسسسسن وهسسسسسسسو

هاشم, أحمد: حدثنا المام النصاري. قال الله عبد بن جابر ومنهم  
اللسسه عبد بن جابر عن الحسن عن أنس بن الربيع عن جعفر أبو حدثنا

علسسى يولسسد مولسسود «كسل وسسلم عليه الله صلى الله رسول قال: قال
ًا إمسسا لسانه عنه عبر لسانه, فإذا عنه يعرب حتى الفطرة وإمسسا شسساكر

ًا ».كفسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسور
عفان, أحمد: حدثنا المام الهاشمي. قال عباس بن الله عبد ومنهم  

عبسساس ابسسن عسسن جسسبير بسسن سسسعيد عن بشر أبو عوانة, حدثنا أبو حدثنا
أولِد عسسن سئل وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنهما الله رضي

خلقهسسم» أخرجسساه إذ عسساملين كسسانوا بما أعلم «الله المشركين, فقال
عسسن اليشسسكري إيسساس بسسن جعفسسر بشر أبي حديث من الصحيحين في

ًا عبسسسسساس ابسسسسسن عسسسسسن جسسسسسبير بسسسسسن سسسسسسعيد بسسسسسذلك. مرفوعسسسسس

527



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
ًا: حدثنا أحمد المام قال وقد   سلمة, ابن يعني حماد حدثنا عفان أيض

وأنسسا زمسسان علسسي قسسال: أتسسى عبسساس ابسسن عن عمار أبي بن عمار أنبأنا
مسسع المشسسركين المسسسلمين, وأولِد أولِد مسسع المسسسلمين أقسسول: أولِد

اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول أن فلن عسسن فلن حسسدثني المشركين, حتى
عسساملين». قسسال: كسسانوا بمسسا أعلم «الله عنهم, فقال سئل وسلم عليه

قسسسسسسولي. عسسسسسسن فسسسسسسأخبرني, فأمسسسسسسسكت الرجسسسسسسل فلقيسسسسسست
يحيسى أحمد: حسدثنا المام المجاشعي. قال حمار بن عياض ومنهم  
حمسسار بسسن عيسساض عن مطرف عن قتادة حدثنا هشام سعيد, حدثنا بن
فسسي يسسوم, فقسسال ذات خطسسب وسسسلم عليسسه اللسسه صلى الله رسول أن

علمنسسي ممسسا جهلتسسم مسسا أعلمكم أن أمرني وجل عز ربي «إن خطبته
ِإني عبادي نحلته ما هذا: كل يومي في حنفسساء عبسسادي خلقسست حلل, و

ِإنهم مسسا عليهسسم وحرمت دينهم عن فأضلتهم الشياطين أتتهم كلهم, و
إن سسسلطانا, ثسسم بسسه أنسسزل لم ما بي يشركوا أن لهم, وأمرتهم أحللت

بقايسسا إلِ وعجمهسسم عربهسسم فمقتهم الرض أهل إلى نظر وجل عز الله
عليسسك بك, وأنزلسست وأبتلي لبتليك بعثتك الكتاب, وقال: إنما أهل من

ًا ًا المسساء, تقسسرؤه يغسله لِ كتاب أن أمرنسسي اللسسه إن ويقظسسان: ثسسم نائأمسس
ًا, فقلسست: يسسارب أحسسرق ًا قريشسس خسسبزة, قسسال: فيسسدعه رأسسسي يثلسسغ إذ

فسسسننفق عليهسسم نغزك, وأنفق استخرجوك, واغزهم كما استخرجهم
ًا عليك, وابعث مسسن أطاعسسك بمسسن مثلسسه, وقاتسسل خمسسسة نبعسسث جيشسس

موفسسق, متصسسدق مقسط سلطان ذو ثلثة الجنة س: وأهل قال س عصاك
فقيسسر عفيف ومسلم, ورجل قربى ذي لكل القلب رقيق رحيم ورجل

فيكسسم هسسم السسذين له زبر لِ الذي خمسة: الضعيف النار وأهل متصدق
ً يبتغون لِ تبع إلِ دق وإن طمسسع له يخفى لِ الذي مالًِ, والخائأن ولِ أهل

ومالسسك» أهلسسك عسسن يخادعسسك وهو إلِ يمسي ولِ يصبح لِ خانه, ورجل
مسسسلم, بسسإخراجه والشنظير: الفحاش. انفرد الكذاب أو البخيل وذكر

بسسسسسسسسسه. قتسسسسسسسسسادة عسسسسسسسسسن طسسسسسسسسسرق مسسسسسسسسسن فسسسسسسسسسرواه
والفطرة بالشريعة التمسك القيم} أي الدين تعالى: {ذلك وقوله  

يعلمسسون} لِ النسساس أكسسثر {ولكسسن المستقيم القيم الدين هو السليمة
تعسسالى: قسسال نسساكبون, كمسسا عنسسه النسساس, فهسسم أكثر يعرفه لِ فلهذا أي

أكثر تطع تعالى: {وإن بمؤمنين} وقال حرصت ولو الناس أكثر {وما
تعالى: {منيسسبين الله} الَِية. وقوله سبيل عن يضلوك الرض في من

خافوه إليه. {واتقوه} أي راجعين جريج: أي وابن زيد ابن إليه} قال
مسسن تكونسسوا العظيمة, {ولِ الطاعة الصلة} وهي وراقبوه, {وأقيموا

لِ العبسسادة لسسه المخلصسسين الموحسسدين مسسن كونسسوا بسسل المشركين} أي
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بسسن يحيسسى حسسدثنا حميسسد ابسسن جرير: حسسدثنا ابن سواه. قال بها يريدون

قسسال: مسسر مريم أبي بن يزيد عن إسحاق أبي بن يوسف واضح, حدثنا
قسسال ؟ المسسة هسسذه قسسوام فقال: ما جبل بن بمعاذ عنه الله رضي عمر

السستي اللسسه فطسسرة الفطرة وهي المنجيات: الخلص وهن معاذ: ثلث
العصسسمة, وهسسي الملسسة, والطاعسسة وهسسي عليهسسا, والصسسلة الناس فطر
عسسن أيوب علية, حدثنا ابن يعقوب, حدثنا عمر: صدقت. حدثني فقال
؟ المسسر هسسذا قسسوام لمعسساذ: مسسا قسسال عنه الله رضي عمر أن قلبة أبي

نحسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسوه. فسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسذكر
ًا وكانوا دينهم فرقوا الذين تعالى: {من وقوله   بمسسا حسسزب كل شيع

أي دينهم فرقوا قد الذين المشركين من تكونوا لِ فرحون} أي لديهم
بعضسسهم: فسسارقوا ببعسسض, وقسسرأ وكفسسروا ببعض وغيروه, وآمنوا بدلوه

والمجوس والنصارى كاليهود ظهورهم, وهؤلِء وراء تركوه دينهم, أي
السسسلم, كمسسا أهل عدا مما الباطلة الديان أهل وسائأر الوثان وعبدة

ًا وكسسانوا دينهسم فرقسوا الذين تعالى: {إن قال فسي منهسم لسست شسيع
فيمسسا اختلفسسوا قبلنسسا الديسسان الله} الَِية, فأهسسل إلى أمرهم إنما شيء
شسسيء, على أنهم تزعم منهم فرقة باطلة, وكل ومثل آراء على بينهم
ًا لمة وهذه واحسسدة إلِ ضسسللة كلهسسا نحسسل على بينهم فيما اختلفوا أيض
الله رسول وسنة الله بكتاب والجماعة, المتمسكون السنة أهل وهم

الصسحابة مسن الول الصسسدر عليسه كسان وسسلم, وبمسا عليسسه الله صلى
الحسساكم رواه وحديثه, كما الدهر قديم في المسلمين وأئأمة والتابعين

الفرقسسة عن وسلم عليه الله صلى الله رسول سئل أنه مستدركه في
وأصسسسسسحابي». عليسسسسسه أنسسسسسا «مسسسسسا فقسسسسسال منهسسسسسم الناجيسسسسسة

َذا ِإ َو ّناَس َمّس **  ْا ُقْضّر ال ْو َع ُقْهسسْم َد ّب ِبيسسَن َر ِني ِه ّم ْيسس َل َذآ ُقْثسسّم ِإ ُقْهسسْم ِإ َق َذا ُقْه َأ ْنسس ّم
َذا َرْحَمًة ٌق ِإ ِري ُقْهْم َف ْن ِهْم ّم ّب ُقْكوَن ِبَر ِر ْا ُقْيْش ُقْرو ُقْف ْك َي ِل ُقْهْم ِبَمآَ *   َنا ْي َت ْا آ ُقْعسسو ّت َتَم َف

ْوَف ُقْموَن َفَس َل ْع َأْم َت َنا *   ْل ِهْم َأنَز ْي َل ًا َع َطان ْل َو ُقْس ُقْهس ُقْم َف ّلسس َك َت ْا ِبَمسسا َي ُقْنو ِه َكسا ِبس
ُقْكوَن ِر َذآ ُقْيْش ِإ َو َنا *   ْق َذ ّناَس َأ ْا َرْحَمًة ال ُقْحو ِر َها َف ِإن ِب ُقْهْم َو ْب َئٌة ُقْتِصسس ّي ِبَمسسا َسسس

ّدَمْت ِهْم َق ِدي ْي َذا َأ ُقْطوَن ُقْهْم ِإ َن ْق َلْم َي َو َأ ْا *   ْو ّلَه َأّن َيَر ُقْط ال ُقْس ْب َق َي ِلَمن الّرْز
ُقْء ُقْر َيَشسسسسسآَ ِد ْقسسسسس َي ِلسسسسسَك ِفسسسسسي ِإّن َو َيسسسسساٍت َذ َ ٍم لِ ْو َقسسسسس ُقْنسسسسسوَن ّل ْؤِم  ُقْي

ًا تعالى يقول   الله يدعون الضطرار حال في أنهم الناس عن مخبر
فسسي منهسسم فريسسق إذا النعسسم عليهسسم أسسسبغ إذا له, وأنه شريك لِ وحده
تعسسالى: غيسسره. وقسسوله معسسه ويعبسسدون بسسالله يشسسركون الِختيسسار حالسسة

عنسسد التعليل بعضهم, ولِم عند العاقبة لِم آتيناهم} هي بما {ليكفروا
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بقسسوله توعسسدهم ذلسسك, ثسسم لهسسم اللسسه لتقييسسض تعليسسل آخريسسن, ولكنهسسا

لخفسست درب حارس توعدني لو والله بعضهم تعلمون} قال {فسوف
ثسسم ؟ فيكسسون كسسن للشسسيء يقسسول الذي هو ههنا والمتوعد منه, فكيف

ًا قال دليسسل بل غيره عبادة من فيه اختلقوا فيما المشركين على منكر
ًا} أي عليهم أنزلنا {أم برهان ولِ حجة ولِ يتكلسسم} {فهو حجة سلطان
يكسسن لسسم إنكسسار, أي استفهام يشركون} وهذا به كانوا {بما ينطق أي

ذلسسسسسسسسسسسسسسسسسك. مسسسسسسسسسسسسسسسسسن شسسسسسسسسسسسسسسسسسيء لهسسسسسسسسسسسسسسسسسم
تصسسبهم بهسسا, وإن فرحسسوا رحمسسة النسساس أذقنا تعالى: {وإذا قال ثم  

مسسن النسان على إنكار يقطنون} هذا هم إذا أيديهم قدمت بما سيئة
نعمسسة أصسسابته إذا النسسسان ووفقسسه, فسسإن اللسسه عصمه من إلِ هو حيث

فسسي يفسسرح فخسسور} أي لفسسرح إنسسه عنسسي السسسيئات {ذهب بطر. وقال
لسسه يحصسسل أن وأيسسس قنط شدة أصابته غيره, وإذا على ويفخر نفسه

وعملسسوا صسسبروا السسذين تعسسالى: {إلِ اللسسه بالكليسسة. قسسال خيسسر ذلك بعد
الرخسساء. فسسي الصسسالحات وعملسسوا الضسسراء في صبروا الصالحات} أي

ًا في ثبت كما كسسان إلِ قضسساء لسسه الله يقضي لِ للمؤمن الصحيح« عجب
ًا ًا فكسسان شسسكر سراء أصابته له, إن خير ضسسراء أصسسابته لسسه, وإن خيسسر
ًا فكان صبر الرزق يبسط الله أن يروا لم تعالى: {أو له». وقوله خير
وعسسدله, بحكمتسسه لسسذلك الفاعسسل المتصسسرف هو ويقدر} أي يشاء لمن

لقسسوم لَِيسسات ذلسسك فسسي {إن آخريسسن علسسى ويضسسيق قسسوم على فيوسع
يؤمنسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسون}.

َفآَِت َبَى َذا **  ُقْقْر ْل ُقْه ا ّقسس ِكيَن َح ْلِمْسسس ْبسسَن َوا ِبيِل َوا ِلسسَك الّسسس ْيسسٌر َذ ِذيَن َخ ّلسس ّل
ُقْدوَن ِري ِه َوْجَه ُقْي ّل ِئَك ال َلـ ْو ُقْأ ُقْم َو ُقْحوَن ُقْه ِل ْف ُقْم ْل َوَمسسآَ ا ُقْتسسْم *   ْي َت ًا ّمسسن آ َو ّربسس ُقْبسس َيْر ّل

َواِل ِفي ّناِس َأْم َ ال ُقْبو َفل َد َيْر ِه ِعن ّل ُقْتْم َوَمآَ ال ْي َت ٍة ّمسن آ َكسا ُقْدوَن َز ِريس َه ُقْت َوْج
ِه ّل ِئَك ال َلـسس ْو ُقْأ ُقْم َف ُقْفوَن ُقْهسس ِع ُقْمْضسس ْل ُقْه ا ّلسس ِذي *  ال ّلسس ُقْكسسْم ا َق َل ُقْكسسْم ُقْثسسّم َخ َق ُقْثسسّم َرَز

ُقْكْم ُقْت ُقْكْم ُقْثّم ُقْيِمي ِيي ُقْكْم ِمن َهْل ُقْيْح ِئأ َكآَ ُقْل ّمن ُقْشَر َع ْف ُقْكسسْم ِمسسن َي ِل َشسسْيٍء ّمسسن َذ
ُقْه َن ْبَحا َلَى ُقْسسسسسسسسسسسسسس َتَعسسسسسسسسسسسسسا ُقْكوَن َعّمسسسسسسسسسسسسسا َو ِر  ُقْيْشسسسسسسسسسسسسس

ًا تعالى يقول   والصسسلة, البر من حقه} أي القربى {ذي بإعطاء آمر
يقسسوم لِ شسسيء لسسه أو عليسسه ينفق له شيء لِ الذي {والمسكين} وهو

يحتسساج ومسسا نفقة إلى المحتاج المسافر السبيل} وهو بكفايته, {وابن
إليسسه النظسسر اللسسه} أي وجسسه يريدون للذين خير سفره, {ذلك في إليه
فسسي المفلحسسون} أي هسسم القصسسوى, {وأولئسسك الغاية وهو القيامة يوم

أمسسوال فسسي ليربسسوا ربسسا مسسن آتيتم تعالى: {وما قال والَِخرة. ثم الدنيا
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عليسسه يسسرد أن يريسسد عطيسسة أعطسسى مسسن الله} أي عند يربوا فل الناس
ابسسن فسره الله, بهذا عند له ثواب لِ لهم, فهذا أهدى مما أكثر الناس
والشعبي, كعب بن ومحمد وعكرمة وقتادة والضحاك ومجاهد عباس
رسسسول عنسسه نهسسى قسسد أنسسه فيه, إلِ ثواب لِ كان وإن مباح الصنيع وهذا
بقسسوله: الضسسحاك, واسسستدل خاصسسة, قسساله وسسسلم عليه الله صلى الله
منسسسسه. أكسسسسثر تريسسسسد العطسسسساء تعسسسسط لِ تسسسسستكثر} أي تمنسسسسن {ولِ

لِ وربا ؟ البيع ربا يصح, يعني لِ رباءان: فربا عباس: الربا ابن وقال  
الَِيسسة هسسذه تل فضسسلها, وأضسسعافها, ثسسم يريسسد الرجل هدية وهو به بأس
اللسسه} وإنمسسا عند يربوا فل الناس أموال في ليربوا ربا من آتيتم {وما

زكسساة مسسن آتيتسسم تعالى: {ومسسا قال الزكاة, ولهذا في الله عند الثواب
لهم الله يضاعف الذين المضعفون} أي هم فأولئك الله وجه تريدون
تمسسرة بعسسدل أحسسد تصسسدق «وما الصحيح في جاء والجزاء. كما الثواب

يربسسي لصاحبها, كما فيربيها بيمينه الرحمن أخذها إلِ طيب كسب من
ّوه أحسسدكم أحسسد». مسسن أعظسسم التمسسرة تصسسير حسستى فصسسيله أو فلسس

الخسسالق هسسو رزقكسسم} أي ثسسم خلقكم الذي وجل: { الله عز وقوله  
ًا أمسسه بطن من النسان الرزاق, يخرج ولِ سسسمع ولِ لسسه علسسم لِ عريانسس

والمال واللباس والرياش ذلك بعد ذلك جميع يرزقه قوة, ثم ولِ بصر
معاويسسة, حسسدثنا أبو أحمد: حدثنا المام قال والمكاسب. كما والملك
قسسالِ: خالسسد ابنسسي وسسسواء حبسسة عسسن شسسرحبيل أبي سلم عن العمش

ًا يصلح وهو وسلم عليه الله صلى النبي على دخلنا فأعناه, فقال شيئ
أمسسه تلسسده النسسسان رؤوسسسكما, فسسإن تهسسززت مسسا الرزق من تيأسا «لِ

وجسسسل». عسسسز اللسسسه يرزقسسسه قشسسسرة, ثسسسم عليسسسه ليسسسس أحمسسسر
يحييكسسم} أي الحياة, {ثم هذه بعد يميتكم} أي تعالى: {ثم وقوله  
تعبسسدونهم السسذين شركائأكم} أي من تعالى: {هل القيامة. وقوله يوم
منهم أحد يقدر لِ ؟} أي شيء من ذلكم من يفعل {من الله دون من

المسسستقل هسسو وتعسسالى سسسبحانه اللسسه ذلسسك, بسسل مسسن شيء فعل على
القيامة, ولهذا يوم الخلئأق يبعث والماتة, ثم والحياء والرزق بالخلق

وتقسسدس تعسسالى يشركون} أي عما وتعالى {سبحانه كله هذا بعد قال
أو مسسساو أو نظيسسر أو شريك له يكون أن عن وعز وجل وتعاظم وتنزه

يكسسن ولم يولد ولم يلد لم الذي الصمد الفرد الحد هو والد, بل أو ولد
ًا لسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه .أحسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسد كفسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسو
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َهَر َظ ُقْد **  َفَسا ْل َبسسّر ِفي ا ْل ِر ا َبْحسس ْل َبْت ِبَمسسا َوا ِدي َكَسسس ْيسس ّنسساِس َأ ُقْهْم ال ِذيَق ُقْيسس ِل

ْعَض ِذي َب ّل ْا ا ُقْلو ُقْهْم َعِم ّل َع ُقْعوَن َل ُقْقْل َيْرِج ْا *   ُقْرو ْا الْرِض ِفسسي ِسي ُقْرو ُقْظ ْن َفسسا
ْيسسسَف ُقْة َكسسساَن َك َبسسس ِق ِذيَن َعا ّلسسس ُقْل ِمسسسن ا ْبسسس ُقْهسسسْم َكسسساَن َق ُقْر َث ْك ِكيَن َأ ِر  ّمْشسسس

بسسالبر وغيرهم: المراد والسدي والضحاك وعكرمة عباس ابن قال  
عبسساس ابسسن عسسن روايسسة والقرى. وفي المصار الفيافي, وبالبحر ههنا

نهر. وقال جانب على منهما كان ما المصار, والقرى وعكرمة: البحر
البحسسر هسسو المعسسروف, وبسسالبحر السسبر هسسو بسسالبر المسسراد بسسل آخسسرون

المطسسر انقطسساع الفسسساد} يعنسسي {ظهر رفيع بن زيد المعروف. وقال
حساتم, أبسسي ابسن دوابه, رواه تعمى البحر القحط, وعن يعقبه البر عن

حميد عن سفيان عن المقري يزيد بن الله عبد بن محمد وقال: حدثنا
والبحسسر} قسسال: السسبر فسسي الفسسساد {ظهر مجاهد عن العرج قيس بن

ًا. السسسفينة أخسسذ البحسسر آدم, وفسسساد ابسسن قتسسل السسبر فسسساد غصسسب
والقسسرى, المسسدائأن من فيه ما بالبر الخراساني: المراد عطاء وقال  

قسساله ما الكثرون, ويؤيده وعليه أظهر الول جزائأره. والقول وبالبحر
وسسسلم عليسسه الله صلى الله رسول السيرة: إن في إسحاق بن محمد
تعسسالى: قسسوله ببلده, ومعنسسى ببحره, يعني إليه أيلة, وكتب ملك صالح

بسسان النسساس} أي أيسسدي كسسسبت بمسسا والبحسسر السسبر فسسي الفساد {ظهر
العاليسسة: مسسن أبسسو . وقال المعاصي بسبب والثمار الزروع في النقص
الرض صسسلح الرض, لن فسسي أفسسسد فقسسد الرض فسسي اللسسه عصسسى

«لحسد داود أبسو رواه السذي الحسديث في جاء بالطاعة, ولهذا والسماء
ًا» أربعيسسن يمطسسروا أن أهلهسسامن إلسسى أحسسب الرض فسسي يقسسام صسسباح

كثير أو أكثرهم أو الناس انكف أقيمت إذا الحدود أن هذا في والسبب
ًا كسسان المعاصسسي تركسست المحرمسسات, وإذا تعاطي عن منهم فسسي سسسبب

مريسسم بن عيسى نزل إذا والرض. ولهذا السماء من البركات حصول
ذلسسك فسسي المطهرة الشريعة بهذه يحكم الزمان آخر في السلم عليه

تركها, فل الجزية, وهو ووضع الصليب وكسر الخنزير قتل من الوقت
وأتبسساعه الدجال زمانه في الله أهلك السيف, فإذا أو السلم إلِ يقبل

الرمانسسة مسسن بركتسسك, فيأكسسل للرض: أخرجسسي ومأجوج, قيل ويأجوج
الجماعسسة اللقحسسة لبسسن بقحفها, ويكفسسي ويستظلون الناس من الفئام

عليسسه اللسسه صسسلى محمسسد شسسريعة تنفيسسذ ببركة إلِ ذاك الناس, وما من
فسسي ثبسست والخيسسر. ولهسسذا البركسسات كسسثرت العسسدل أقيسسم فكلما وسلم

والشسسجر والبلد العبسساد منسسه تسسستريح مسسات إذا الفسساجر أن الصسسحيح
والسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسدواب.
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عوف قالِ: حدثنا والحسين محمد حنبل: حدثنا بن أحمد المام وقال  

فيهسسا زياد, صسسرة ابن أو زياد زمان في رجل قال: وجد قحذم أبي عن
كان زمان في نبت مكتوب: هذا عليه النوى بر, أمثال من حب, يعني

بالفسسساد المسسراد أن أسسسلم بن زيد عن مالك بالعدل, وروى فيه يعمل
عملسسوا} الذي بعض تعالى: {ليذيقهم نظر. وقوله الشرك, وفيه ههنا

ًا والثمرات والنفس الموال بنقص يبتليهم الَِية, أي لهسسم منسسه اختبسسار
قسسال المعاصي, كما عن يرجعون} أي {لعلهم صنيعهم على ومجازاة

قسسال يرجعسسون} ثسسم لعلهسسم والسسسيئات بالحسسسنات تعالى: {وبلوناهم
مسسن السسذين عاقبسسة كسسان كيف فانظروا الرض في سيروا تعالى: {قل

بهم حل ما فانظروا مشركين} أي أكثرهم {كان قبلكم من قبل} أي
النعسسسسسسسسسسسم. وكفسسسسسسسسسسسر الرسسسسسسسسسسسسل تكسسسسسسسسسسسذيب مسسسسسسسسسسسن

ِقْم َأ َف َهَك **  ّديَن َوْج ِم ِلل ّي ِق ْل ْبِل ِمن ا ِتَي َأن َق ْأ ْوٌم َي ّ َي ّد لِ ُقْه َمَر ِه ِمسسَن َل ّلس ال
ٍذ ِئ ْوَم ُقْعوَن َي ّد َفَر *  َمن َيّص ِه َك ْي َل َع ُقْه َف ُقْر ْف ًا َعِمَل َوَمْن ُقْك ِلح ِهْم َصا ُقْفِسسس َفلن

ُقْدوَن َه َي َيْم ِز َيْج ِل ِذيَن *   ّل ْا ا ُقْنو ْا آَم ُقْلو َعِم ِلَحاِت َو ِه ِمسسن الّصسسا ِل ُقْه َفْضسس ّنسس َ ِإ لِ
ِريَن ُقْيِحسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسّب ِف َكسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا ْل  ا

ًا تعسسالى يقسسول   طسساعته فسسي السسستقامة إلسسى بالمبسسادرة عبسساده آمسسر
يسسأتي أن قبسسل مسسن القيم للدين وجهك {فأقم الخيرات إلى والمبادرة

لسسه راد فل كسسونه أراد إذا القيامسسة يسسوم اللسسه} أي مسسن لسسه مسسرد لِ يسسوم
فسسي وفريسسق الجنسسة فسسي يتفرقسسون, ففريسسق يصسسدعون} أي {يومئسسذ

ًا عمسسل ومسسن كفره فعليه كفر من: {تعالى قال السعير, ولهذا صسسالح
مسسن الصسسالحات وعملسسوا آمنسسوا السسذين * ليجسسزي يمهسسدون فلنفسسسهم

إلسسى أمثالهسسا بعشسسر الفضسسل, الحسسسنة مجسسازاة يجسسازيهم فضسسله} أي
هو هذا الكافرين} ومع يحب لِ {إنه الله يشاء ما إلى ضعف سبعمائأة

.يجسسسسسسسسسسسسسسسور لِ السسسسسسسسسسسسسسسذي فيهسسسسسسسسسسسسسسسم العسسسسسسسسسسسسسسسادل

َوِمسسْن ِه **  ِت َيسسا َيسساَح ُقْيْرِسسسَل َأن آ َبّشسسَراٍت الّر ُقْكْم ُقْم َق ِذي ُقْيسس ِل ِه ّمسسن َو ِتسس ّرْحَم
َي ِر َتْج ِل ُقْك َو ْل ُقْف ْل ِه ا ِر َأْم ْا ِب ُقْغو َت ْب َت ِل ِه ِمن َو ِل ُقْكسسْم َفْضسس ّل َع َل ُقْروَن َو ُقْك ْد َتْشسس َقسس َل َو   *
َنا ْل ِلَك ِمن َأْرَس ْب ً َق ُقْسل َلَى ُقْر ِهْم ِإ ْوِم ُقْهم َقسس ُقْءو َنسساِت َفَجسسآَ ّي َب ْل َنسسا ِبا َتَقْم ِمسسَن َفان

ِذيَن ّلسسسسس ْا ا ُقْمسسسسسو َكسسسسساَن َأْجَر ًا َو ّقسسسسس َنسسسسسا َح ْي َل ُقْر َع ْؤِمنيَن َنْصسسسسس ُقْمسسسسس ْل  ا
يسسدي بيسسن مبشرات الرياح إرسال في خلقه على نعمه تعالى يذكر  

مسسن تعسسالى: {وليسسذيقكم قسسال عقبهسسا, ولهسسذا الغيسسث بمجيسسء رحمتسسه
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{ولتجسسري والبلد العبسساد بسسه فيحيسسي ينزلسسه السسذي المطسسر رحمته} أي

فضله} من {ولتبتغوا بالريح سيرها وإنما البحر في بأمره} أي الفلك
إلسسى إقليم, وقطسسر إلى إقليم من والسير والمعايش التجارات في أي

عليكسسم بسسه أنعسسم مسسا على الله تشكرون تشكرون} أي {ولعلكم قطر
تعسسالى: قسسال تحصسسى. ثسسم ولِ تعد لِ التي والباطنة الظاهرة النعم من

ً قبلك من أرسلنا {ولقد فانتقمنسسا بالبينات فجاؤوهم قومهم إلى رسل
محمسسد ورسسسوله لعبسسده تعالى الله من تسلية أجرموا} هذه الذين من

الناس, فقسسد ومن قومه من كثير كذبه وإن بأنه وسلم عليه الله صلى
السسدلِئأل مسسن بسسه أممهسسم جسساؤوا مسسا مسسع المتقسسدمون الرسسسل كسسذبت

المسسؤمنين وأنجسسى وخسسالفهم كذبهم ممن الله انتقم الواضحات. ولكن
ًا {وكان بهم نفسسسه علسسى أوجبه حق هو المؤمنين} أي نصر علينا حق

ًا الكريمسسة نفسسسه علسسى ربكسسم تعسسالى: {كتسسب وتفضسسلً, كقسسوله تكرمسس
نفيسسل, حسسدثنا ابسن أبسسي, حسسدثنا حسساتم: حسدثنا أبي ابن الرحمة} وروى

عسسن السسدرداء أم عسسن حوشسسب بسسن شهر عن ليث عن أعين بن موسى
عليسسه اللسسه صلى الله رسول قال: سمعت عنه الله رضي الدرداء أبي

ًا كسسان إلِ أخيسسه عرض عن يرد مسلم امرىء من «ما يقول وسلم حقسس
{وكسسان الَِيسسة هسسذه تل القيامة» ثم يوم جهنم نار عنه يرد أن الله على

ًا المسسسسسسسسسسسسسسؤمنين}. نصسسسسسسسسسسسسسسر علينسسسسسسسسسسسسسسا حقسسسسسسسسسسسسسس

ُقْه ّل ِذي ** ال ّل ُقْل ا َياَح ُقْيْرِس ُقْر الّر ِثي ُقْت ًا َف ُقْه َسَحاب ُقْط ُقْسسس ْب َي ِء ِفسسي َف ْيسسَف الّسسسَمآَ َك
ُقْء ُقْه َيَشآَ ُقْل َع َيْج ًا َو َتَرى ِكَسف َق َف ْد َو ْل ُقْج ا ُقْر ِه ِمْن َيْخ ِل َ َذآ ِخل ِإ ِه َأَصسساَب َف َمسسن ِبسس
ُقْء ِه ِمْن َيَشآَ ِد َبا َذا ِع ُقْروَن ُقْهْم ِإ ْبِشسس َت ِإن َيْس َو ْا *   ُقْنو ْبسسِل ِمسسن َكسسا َنسسّزَل َأن َق ُقْي

ِهْم ْي َل ِه ّمن َع ِل ْب ِلِسيَن َق ْب ُقْم ُقْظْر َل َفان َلَى *   ِر ِإ َثسسا ِة آ ِه َرْحَمسس ّلسس ْيسسَف ال ِيسسِي َك ُقْيْح
َد الْرَض ْع َهآَ َب ِت ْو ِلَك ِإّن َم ُقْمْحيِي َذ َتَى َل ْو ْلَم َو ا ُقْه َلَى َو ٍء ُقْكّل َع ِديٌر َشسسْي * َقسس
ِئسسْن َل َنا َو ْل ًا َأْرَسسس ُقْه ِريحسس ْو َأ ًا َفسسَر َفّر ْا ُقْمْصسس ّلسسو َظ ِه ِمسسن ّل ِد ْعسس ُقْروَن َب ُقْفسس ْك  َي

تعالى: الماء, فقال منه ينزل الذي السحاب يخلق كيف تعالى يبين  
غيسسر ذكسسره كما البحر من سحاًب} إما فتثير الرياح يرسل الذي {الله

يشسساء} كيسسف السماء في {فيبسطه وجل عز الله يشاء مما واحد, أو
تسسرى سحابة كثير, ينشىء القليل من وينميه, ويجعل فيكثره يمده أي
أرجسساءالفق, وتسسارة تمل حتى يبسطها الترس, ثم مثل العين رأي في

ً البحر نحو من السحاب يأتي تعسسالى: {وهسسو قسسال مملسسوءة, كمسسا ثقالِ
ًا الرياح يرسل الذي ًا أقلت إذا حتى رحمته يدي بين بشر ً سسسحاب ثقسسالِ

تسسذكرون} لعلكسسم المسسوتى نخسسرج كذلك س قوله إلى س ميت لبلد سقناه
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ًا فتثير الرياح يرسل الذي {الله ههنا قال وكذلك فسسي فيبسسسطه سحاب
ًا} قال ويجعله يشاء كيف السماء العلء بسسن عمسسرو وأبسسو مجاهد كسف
ًا. وقسال وقتادة: يعني الوراق ومطر ًا, كمسا قطع قساله غيسره: متراكمسس

ًا الماء, تراه كثرة من غيره: أسود الضحاك. وقال ً مدلهم ًا ثقيل قريبسس
الرض. مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسن

وهو المطر فترى خلله} أي من يخرج الودق تعالى: {فترى وقوله  
مسسن يشسساء مسسن بسسه أصسساب {فإذا السحاب ذلك بين من القطر, يخرج

عليهسسم بنزولسسه لحسساجتهم يفرحسسون إليه يستبشرون} أي هم إذا عباده
من عليهم ينزل أن قبل من كانوا تعالى: {وإن إليهم. وقوله ووصوله

هسسذا أصسسابهم السسذين القسسوم هسسؤلِء أن الكلم لمبلسسسين} معنسسى قبلسسه
ذلسسك, فلمسسا قبسسل إليهسسم المطسسر نزول من أزلين قنطين المطر, كانوا

ًا منهسسم فاقة, فوقسسع على جاءهم جاءهم ًا, وقسسد موقعسس اختلسسف عظيمسس
لمبلسسسين} فقسسال قبله من عليهم ينزل أن قبل {من قوله في النحاة

آخرون: من العربية. وقال أهل بعض عن تأكيد, وحكاه جرير: هو ابن
لمبلسسسين, ويحتمسسل النسسزال قبله, أي من المطر عليهم ينزل أن قبل
كسسانوا أنهسسم الكلم معنسسى التأسسسيس, ويكسسون دلِلسسة من ذلك يكون أن

ًا قبله نزوله, ومن قبل إليه محتاجين ًا نزولسسه عندهم فات قد أيض وقتسس
فتسسأخر, فسسترقبوه مدة مضت إبانه, فتأخر, ثم في وقت, فترقبوه بعد
أرضسهم كسانت والقنسوط, فبعسسدما منسه اليسساس بعسد بغتسسة جسساءهم ثسم

بهيج, زوج كل من وأنبتت وربت اهتزت وقد أصبحت هامدة مقشعرة
{كيسسف المطسسر الله} يعنسسي رحمة آثار إلى تعالى: {فانظر قال ولهذا
موتهسسا بعسسد الجسسساد إحياء على بذلك نبه موتها} ثم بعد الرض يحيي

الذي إن الموتى} أي لمحيي ذلك تعالى: {إن فقال وتمزقها وتفرقها
قسسدير} ثسسم شسسيء كسسل على {إنه الموات إحياء على لقادر ذلك فعل
ًا أرسسسلنا تعسسالى: {ولئسسن قسسال بعسسده مسسن لظلسسوا مصسسفًر فسسرأوه ريحسس

ًا} يابسة أرسلنا تعالى: {ولئن يكفرون} يقول السسذي الزرع على ريح
ًا, أي سسوقه, فسرأوه علسى واسستوى وشسب ونبست زرعوه قسد مصسفر
الحسسال, هسسذا بعسسد بعسسده, أي مسسن لظلسسوا الفسسساد فسسي وشسسرع أصسسفر

تعسسالى: النعسسم. كقسسوله مسسن إليهسسم تقسسدم مسسا يجحسسدون يكفسسرون, أي
محرومسسون}. نحسسن بسسل سسس قسسوله إلسسى سسس تحرثسسون مسسا {أفرأيتسسم

الطبسساع, بسسن عيسى بن محمد أبي, حدثنا حاتم: حدثنا أبي ابن فال  
قسسال: عمرو بن الله عبد عن أبيه عن عطاء بن يعلى عن هشيم حدثنا

الرحمسسة: عسسذاب, فأمسسا رحمسسة, وأربعسسة منهسسا ثمانيسسة: أربعسسة الريسساح
العسسذاب: والسسذاريات, وأمسسا والمرسسسلت والمبشسسرات فالناشسسرات

535



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
فسسي وهمسسا والقاصسسف السسبر, والعاصسسف فسسي وهمسسا والصرصر فالعقيم

البحسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسر.
وهسسب, حسسدثنا بسسن أخسسي بن الله عبيد أبو حاتم: حدثنا أبي ابن وقال  

عسسن سسسليمان بسسن اللسسه عبسسد عياش, حسسدثني بن الله عبد عمي, حدثنا
قسسال: قسسال عمرو بن الله عبد عن الصدفي هلل بن عيسى عن دراج

يعنسسي سسس الثانية من مسخرة «الريح وسلم عليه الله صلى الله رسول
ًا يهلسسك أن أراد فلما س الثانية الرض يرسسسل أن الريسسح خسسازن أمسسر عسساد
ًا عليهم ًا, فقال: يسسا تهلك ريح قسسدر الريسسح مسسن عليهسسم أرسسسل رب عاد
ًا وتعالى: لِ تبارك الجبار له الثور, قال منخر عليها, وما الرض تكفأ إذ
تسسذر {ما كتابه في الله قال التي خاتم, فهي بقدر عليهم أرسل ولكن

غريسسب, ورفعسسه حسسديث كسسالرميم} هسسذا جعلته إلِ عليه أتت شيء من
عنسسه. تعالى الله رضي عمرو بن الله عبد كلم من أنه منكر, والظهر

ّنَك ِإ َف  ** َ ُقْع لِ َتَى ُقْتْسِم ْو ْلَم َ ا ُقْع َولِ َء الّصّم ُقْتْسِم َعآَ ّد َذا ال ْا ِإ ْو ّلسس ِريَن َو ِب ْد * ُقْمسس
ِد َأنَت َوَمآَ َها ُقْعْمِي ِب ْل ِهْم َعن ا ِت َل َ ُقْع ِإن َضل ّ ُقْتْسِم ُقْن َمن ِإلِ ْؤِم َنسسا ُقْيسس ِت َيا ُقْهسسْم ِبآَ َف

ُقْموَن ِل ْسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس  ّم
فسسي المسسوات تسسسمع أن قسسدرتك فسسي ليسسس أنسسك تعالى: كما يقول  

مدبرون ذلك مع وهم يسمعون لِ الذين الصم كلمك تبلغ أجداثها, ولِ
عسسن وردهسسم الحسسق عسسن العميسسان هدايسسة علسسى تقسسدر لِ عنسسك, كسسذلك

أصسسوات الموات يسمع بقدرته تعالى الله, فإنه إلى ذلك بل ضللتهم
لحسسد ذلسسك وليسسس يشسساء من ويضل يشاء من شاء, ويهدي إذا الحياء

فهسسم بآَياتنسسا يسسؤمن مسسن إلِ تسسسمع تعسسالى: {إن قسسال سسسواه, ولهسسذا
السسذين هسسم مطيعسسون, فأولئسسك مسسستجيبون خاضسسعون مسسلمون} أي

الكسسافرين, مثسسل المؤمنين, والول حال وهذا ويتبعونه الحق يسمعون
اللسسه يبعثهسسم والموتى يسمعون الذين يستجيب تعالى: {إنما قال كما
عنهسسا اللسسه رضسسي عائأشة المؤمنين أم استدلت يرجعون} وقد إليه ثم

فسسي عمسسر بسسن الله عبد توهيم الموتى} على تسمع لِ {إنك الَِية بهذه
فسسي ألقسسوا السسذين القتلسسى وسلم عليه الله صلى النبي مخاطبة روايته
عمسسر: قسسال لهم, حتى وتقريعه إياهم ومعاتبته أيام ثلثة بعد بدر قليب

نفسسسي «والسسذي فقسسال ؟ جيفوا قد قوم من تخاطب ما الله رسول يا
عائأشسسة يجيبون» وتأولته لِ منهم, ولكن أقول لما بأسمع أنتم ما بيده
حسسق». وقسسال لهم أقول كنت ما أن ليعلمون الَِن «إنهم قال أنه على

ًا مقسسالته سسسمعوا حسستى له الله قتادة: أحياهم ًا تقريعسس ونقمسسة. وتوبيخسس
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الشسسواهد مسسن لها لما عمر بن الله عبد رواية العلماء عند والصحيح  

السسبر عبسسد ابسسن رواه مسسا ذلسسك أشهر كثيرة, من وجوه من صحتها على
ًا ًا عبسساس ابسسن عن له مصحح أخيسسه بقسسبر يمسسر أحسسد مسسن «مسسا مرفوعسس
حتى روحه عليه الله رد عليه, إلِ الدنيافيسلم في يعرفه كان المسلم

».السسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسلم عليسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه يسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسرد

ُقْه ّل ِذي ** ال ّل ُقْكْم ا َق َل ْعٍف ّمن َخ َعَل ُقْثّم َض ِد ِمن َج ْع ْعٍف َب ٍة َض ّو َعسسَل ُقْثسسّم ُقْق َج
ِد ِمسسن ْعسس ٍة َب ّو ًا ُقْقسس ْعف َبًة َضسس ْي ُقْق َوَشسس ُقْلسس ُقْء َمسسا َيْخ َو َيَشسسآَ ُقْهسس ُقْم َو ِليسس َع ْل ُقْر ا ِدي ْلَقسس  ا
ً الخلسسق أطوار في النسان تنقل على تعالى ينبه    حسسال, بعسسد حسسالِ

يصسسير مضسسغة, ثسسم من ثم علقة من ثم نطفة من ثم تراب من فأصله
ًا, ثم ًا, وينفخ العظام تكسى عظام بطن من يخرج الروح, ثم فيه لحم

ًا أمسه ًا ضسعيف ً يشسب القسسوى, ثسسم واهسن نحيفس ً قليل يكسسون حسستى قليل
ًا, ثم ًا صغير ًا ثم حدث ًا. وهو مراهق يشسسرع الضسسعف, ثسسم بعد القوة شاب

القسوة, بعسد الضسعف يهسرم, وهسو ثسم يشسيخ ثسم فيكتهسل النقسص في
الصسسفات اللمسسة, وتتغيسسر والبطسسش, وتشسسيب والحركة الهمة فتضعف
ًا قسسوة بعسسد مسسن جعل تعالى: {ثم قال والباطنة, ولهذا الظاهرة ضسسعف

بمسسا عبيسسده فسسي ويتصسسرف يشسساء مسسا يفعل يشاء} أي ما يخلق وشيبة
القسسسسسسسسسسسسسسدير}. العليسسسسسسسسسسسسسسم {وهسسسسسسسسسسسسسسو يريسسسسسسسسسسسسسسد

بسسن فضسسيل ويزيسسد, حسسدثنا فضيل عن وكيع أحمد: حدثنا المام قال  
السسذي {اللسسه عمسسر ابسسن علسسى قال: قسسرأت العوفي عطية عن مرزوق
قسسوة بعسسد مسسن جعل ثم قوة ضعف بعد من جعل ثم ضعف من خلقكم

ًا} فقال ثم قوة ضعف بعد من ثم ضعف من خلقكم الذي {الله ضعف
ًا} ثم قوة بعد من جعل اللسسه صسسلى الله رسول على قال: قرأت ضعف
أبسسو عليسسك, ورواه أخسسذت كما علي علي, فأخذ قرأت كما وسلم عليه
حسسديث مسسن داود أبو فضيل, ورواه حديث من وحسنه والترمذي داود

بنحسسسوه. سسسسعيد أبسسسي عسسسن عطيسسسة عسسسن جسسسابر بسسسن اللسسسه عبسسسد

ْوَم َي َو ُقْم **  ُقْقو ُقْة َت َع ُقْم الّسا ْقِس ُقْموَن ُقْي ِر ُقْمْج ْل ْا َمسسا ا ُقْثسسو ِب ْيسسَر َل ٍة َغ َع ِلَك َسسسا َذ َكسس
ْا ُقْنو ُقْكوَن َكا َف ْؤ َقاَل ُقْي َو ِذيَن *   ّل ْا ا ُقْتو ْلَم ُقْأو ِع ْل ِليَماَن ا ْد َوا َق ُقْتْم َل ْث ِب َتاِب ِفي َل ِك
ِه ّل َلَى ال ِم ِإ ْو ْعسِث َيس َب ْل َذا ا َهـسس ُقْم َف ْو ْعسسِث َيسس َب ْل ُقْكْم ا ّن ِك َلـسس َ ُقْكنتسسْم َو ُقْمسسوَن لِ َل ْع * َت

ٍذ ِئ ْوَم َي ّ َف ُقْع لِ َف ِذيَن ين ّل ْا ا ُقْمو َل ُقْهْم َظ ُقْت ِذَر ْع َ َم ُقْبوَن ُقْهْم َولِ َت ْع َت تعالى يخبر    ُقْيْس
عبسسادة مسسن فعلسسوا السسدنيا والَِخسسرة, ففسسي السسدنيا فسسي الكفار جهل عن

ًا, فمنسسه عظيسسم جهل منهم يكون الَِخرة الوثان, وفي إقسسسامهم أيضسس
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عدم بذلك الدنيا, ومقصودهم في واحدة ساعة غير لبثوا ما أنهم بالله
تعالى: الله إليهم. قال يعذر حتى ينظروا لم وأنهم عليهم الحجة قيام

لبثتسسم لقسسد واليمسسان العلسسم أوتسسوا الذين * وقال يؤفكون كانوا {كذلك
فسسي العلماء المؤمنون عليهم فيرد البعث} أي يوم إلى الله كتاب في

حيسسن لهسسم السسدنيا, فيقولسسون فسسي اللسسه حجسسة عليهم أقاموا كما الَِخرة
كتسساب فسسي الله} أي كتاب في لبثتم {لقد ساعة غير لبثوا ما يحلفون
{ولكنكسسم بعثتم أن إلى خلقتم يوم من البعث} أي يوم {إلى العمال

ينفسسع {لِ القيامة يوم تعالى: {فيومئذ} أي الله تعلمون} قال لِ كنتم
يستعتبون} هم {ولِ فعلوا عما اعتذارهم معذرتهم} أي ظلموا الذين

ِإن قال الدنيا, كما إلى يرجعون هم  ولِ أي فمسسا يسسستعتبوا تعسسالى: {و
المعتسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسبين}. مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسن هسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم

ْد َق َل َو َنا **  ْب ّناِس َضَر َذا ِفي ِلل ُقْقْرآِن َهـ ْل َثٍل ُقْكّل ِمن ا ِئن َم َل ُقْهسسْم َو َت ْئ ٍة ِج َيسس ِبآَ
َلّن ُقْقو َي ِذيَن ّل ّل ْا ا َو ُقْر َف ُقْتسسْم ِإْن َك ّ َأن ُقْلسوَن ِإلِ ِط ْب ِلَك ُقْم َذ َكس ُقْع *   َبس ْط ُقْه َي ّلس َلسَى ال َع
ُقْلوِب ِذيَن ُقْق ّل َ ا ُقْمسسوَن لِ َل ْع ِبْر َي َفاْصسس َد ِإّن *   ْعسس ِه َو ّلسس ّق ال َ َحسس ّنَك َولِ َتِخّف َيْسسس

ِذيَن ّلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس َ ا ُقْنسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسوَن لِ ِق  ُقْيو
مثل} أي كل من القرآن هذا في للناس ضربنا تعالى: {ولقد يقول  

ليسسستبينوا المثسسال فيسسه لهم لهم, وضربنا الحق, ووضحناه لهم بينا قد
إلِ أنتسسم إن كفسسروا السسذين ليقسسولن بآَيسسة جئتهسسم {ولئسسن ويتبعسسوه الحق

غيسسره, أو بسساقتراحهم كسسانت كانت, سسسواء آية أي لورأوا مبطلون} أي
انشسسقاق فسسي قسسالوا وباطسسل, كمسسا سسسحر أنهسسا ويعتقدون بها لِيؤمنون

لِ ربسسك كلمسسة عليهسسم حقت الذين تعالى: {إن قال ونحوه, كما القمر
قسسال الليسسم} ولهسسذا العسسذاب يسسروا حتى آية كل جاءتهم * ولو يؤمنون

وعسسد إن * فاصسسبر يعلمون لِ الذين قلوب على الله يطبع {كذلك ههنا
منجسسز تعسسالى اللسسه وعنادهم, فسسإن مخالفتهم على اصبر حق} أي الله
اتبعسسك ولمسسن لسسك العاقبسسة وجعله عليهم إياك نصره من وعدك  ما لك
علسى اثبت بل يوقنون} أي لِ الذين يستخفنك {ولِ والَِخرة الدنيا في
وليسسس عنسسه تعسسدل فيسسه, ولِ مريسسة لِ الذي الحق به, فإنه الله بعثك ما

عسسن سسسعيد فيسسه. قسسال منحصسسر كلسسه الحسسق يتبع, بسسل هدى سواه فيما
ًا الخوارج من رجل قتادة: نادى صسسلة فسسي وهسسو عنسسه اللسسه رضسسي علي

أشسركت لئسسن قبلسك من الذين وإلى إليك أوحي الغداة, فقال: {ولقد
فهسسم حسستى علسسي له الخاسرين} فأنصت من ولتكونن عملك ليحبطن
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ولِ حسسق اللسسه وعسسد إن {فاصسسبر الصسسلة فسسي وهسسو قسسال, فأجسسابه مسسا

ّنك ّف حسساتم. أبسسي وابسسن جريسسر ابسسن يوقنسسون} رواه لِ السسذين يسسستخ
بن يحيى وكيع: حدثنا فقال, حدثنا آخر وجه من جرير ابن رواه وقد  

قسال: ربيعسة بسسن علسي عسن زرعسسة أبي ابن عثمان عن شريك عن آدم
ًا الخوارج من رجل نادى الفجسسر, صسسلة فسسي وهسسو عنسسه اللسسه رضي علي
ليحبطسسن أشسسركت لئسسن قبلك من الذين وإلى إليك أوحي {ولقد فقال

فسي وهسو عنه الله رضي علي الخاسرين} فأجابه من ولتكونن عملك
يوقنسسون}. لِ السسذين يسسستخفنك ولِ حسسق اللسسه وعد إن {فاصبر الصلة

الجعد, بن علي حدثنا أبي حاتم: حدثنا أبي ابن أخرى) قال طريق(  
علسسي قسسال: صسسلى يحيى أبي عن ظبيان بن عمران عن شريك أخبرنا

الخسسوارج مسسن رجل الفجر, فناداه صلة عنه الله رضي طالب أبي بن
علسسي الخاسرين} فأجسسابه من ولتكونن عملك ليحبطن أشركت {لئن

ولِ حسسق اللسسه وعسسد إن {فاصسسبر الصسسلة فسسي وهسسو عنسسه اللسسه رضسسي
ّنك ّف يوقنسسسسسسسسسسسسسسسسسسون}. لِ السسسسسسسسسسسسسسسسسسذين يسسسسسسسسسسسسسسسسسسستخ

فسسي قراءتهسسا واسسستحباب الشسسريفة السسسورة هسسذه فضل في روي ما(
)الفجسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسر

الملسسك عبد عن شعبة عن جعفر بن محمد أحمد: حدثنا المام قال  
النسسبي أصسسحاب من رجل عن يحدث روح أبا شبيب عمير, سمعت بن

وسسسلم, صسلى عليسسه اللسه صسلى الله رسول أن وسلم عليه الله صلى
القسسرآن, علينسسا يلبسسس «إنسسه فأوهم, فقال الروم فيها فقرأ الصبح بهم
ًا فإن الصسسلة شهد الوضوء, فمن يحسنون لِ معنا يصلون منكم أقوام
سسسر حسسسن, وفيسسه حسن, ومتسسن إسناد الوضوء» وهذا فليحسن معنا

وضوء بنقصان تأثر وسلم عليه الله صلى أنه غريب, وهو عجيب, ونبأ
المسسام. بصسسلة متعلقسسة المسسأموم صلة أن على ذلك به, فدل ائأتم من

والمنسسسسسة. الحمسسسسسد للسسسسسه السسسسسروم. و سسسسسسورة تفسسسسسسير آخسسسسسر

لقمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسان سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسورة
ِم ِه ِبْسسسسسسسسسسسسسسس ّلسسسسسسسسسسسسسس ـسسسسسسسسسسسسسسِن ال ِم الّرْحم  الّرِحيسسسسسسسسسسسسسس

َلسَم ْلَك ** ا ِت ُقْت *   َيا َتسساِب آ ِك ْل ِم ا ِكيسس ْلَح ًدى ا ُقْهسس ِنيَن َوَرْحَمسسًة *   ُقْمْحِسسس ْل * ّل
ِذيَن ّل ُقْمسسوَن ا ِقي َة ُقْي َ ُقْتسسوَن الّصسسل ْؤ ُقْي َة َو َكسسا ُقْهسسْم الّز ِة َو ُقْنسسوَن ُقْهسسْم ِبسسالَِِخَر ِق * ُقْيو

ِئَك َلـسسسس ْو َلسسسسَى ُقْأ ًدى َع ِهسسسسْم ّمسسسسن ُقْهسسسس ّب ِئَك ّر َلـسسسس ْو ُقْأ ُقْم َو ُقْحسسسسوَن ُقْهسسسس ِل ْف ُقْم ْل  ا
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هسسذه بصسسدر يتعلسسق مسسا علسسى الكلم عامة البقرة سورة في تقدم   

ه السورة, وهسو وشسفاء هسدى القسرآن هسذا جعسل وتعسالى سسبحانه أن
الشسسريعة, اتبسساع فسسي العمسسل أحسسسنوا الذين للمحسنين, وهم ورحمة
نوافسسل مسسن يتبعهسسا ومسسا وأوقاتهسسا بحسسدودها المفروضة الصلة فأقاموا

اة راتبسة, وآتسوا وغيسر راتبة ة الزك مسستحقيها, إلسى عليهسم المفروض
الَِخرة, فرغبوا الدار في بالجزاء وقراباتهم, وأيقنوا أرحامهم ووصلوا

ًا أرادوا به, ولِ يراؤوا لم ذلك ثواب في الله إلى ولِ النسساس مسسن جزاء
ًا, فمسسن تعسسالى: اللسسه قسسال السسذين مسسن كسسذلك, فهسسو ذلسسك فعسسل شكور

واضسسح ومنهسسج وبينسسة بصسسيرة علسسى ربهسسم} أي من هدى على {أولئك
والَِخسسسسرة. السسسسدنيا فسسسسي المفلحسسسسون} أي هسسسسم {وأولئسسسسك جلسسسسي

َوِمَن ّناِس **  ِري َمن ال َت َو َيْش ْه ِديِث َل ْلَح ُقْيِضسّل ا ِبيِل َعسن ِل ِه َسس ّلس ِر ال ْيس َغ ِب
ٍم ْل َها ِع َذ ّتِخ َي ًا َو ُقْزو ِئَك ُقْه َلـ ْو ُقْهْم ُقْأ َذاٌب َل ِهيسسٌن َع َذا ّم ِإ َو َلسسَى *   ْت ِه ُقْت ْيسس َل َنسسا َع ُقْت َيا آ
ّلَى ًا َو ِبر ْك َت َأن ُقْمْس َها ّلْم َك ْع َأّن َيْسَم ِه ِفسَي َكس ْيسس َن ُقْذ ًا ُقْأ ْقسر ُقْه َو َبّشسْر َذاٍب َف َعسس ِب

ٍم ِليسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس  َأ
اللسسه بكتسساب يهتسسدون السسذين السسسعداء, وهسسم حسسال تعالى ذكر لما   

ًا الحسديث أحسسن نزل تعالى: {الله قال بسماعه, كما وينتفعون كتابس
ًا جلودهم تلين ثم ربهم يخشون الذين جلود منه تقشعر مثاني متشابه
السسذين الشسسقياء حسسال بسسذكر اللسسه} الَِيسسة, عطسسف ذكسسر إلسسى وقلوبهم
المزاميسسر اسسستماع على وأقبلوا الله كلم بسماع الِنتفاع عن أعرضوا
تعالى: قوله في مسعود ابن قال الطرب, كما وآلِت باللحان والغناء
اللسسه} قسسال: سسسبيل عسسن ليضل الحديث لهو يشتري من الناس {ومن

الغنسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساء. واللسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه هسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسو
وهب, ابن قال: أخبرنا العلى عبد بن يونس جرير: حدثني ابن روى  

عسسن البجلسسي معاويسسة أبسسي عسسن صسسخر أبي عن يونس بن يزيد أخبرني
مسسسعود بن الله عبد سمع أنه البكري الصهباء أبي عن جبير بن سعيد
ليضل الحديث لهو يشتري من الناس {ومن الَِية هذه عن يسأل وهو
إلسسه لِ السسذي والله مسعود: الغناء بن الله عبد الله} فقال سبيل على

بسسن صسسفوان علسسي, حسسدثنا بن عمرو مرات, حدثنا ثلث هو, يرددها إلِ
أبسسي جسسبير, عسسن بن سعيد عن عمار عن الخراط حميد عيسى, أخبرنا

يشسستري من الناس {ومن الله قول عن مسعود ابن سأل أنه الصهباء
وعكرمسسة وجسسابر عبسساس ابسسن قسسال الحديث} قسسال: الغنسساء, وكسسذا لهو

نديمة. بن وعلي شعيب بن وعمرو ومكحول ومجاهد جبير بن وسعيد
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يشسستري مسسن الناس {ومن الية هذه البصري: نزلت الحسن وقال  
والمزاميسر. الغنسساء علسم} فسي بغير الله سبيل عن ليضل الحديث لهو

عسسن ليضسسل الحسسديث لهو يشتري من الناس {ومن قتادة: قوله وقال
شسسراؤه مسسالًِ, ولكسسن فيسسه ينفسسق لِ لعلسسه علسسم} واللسسه بغير الله سبيل

علسسى الباطسسل حسسديث يختسسار أن الضسسللة مسسن المرء بحسب استحبابه
لهسسو {يشسستري بقوله ينفع, وقيل: أراد ما على يضر الحق, وما حديث

حسساتم, حسسدثنا أبسسي ابن الجواري. قال من المغنيات الحديث} اشتراء
عبيسسد عن الصفار خلد عن وكيع الحمسي, حدثنا إسماعيل بن محمد

أبي الرحمن, عن عبد بن القاسم عن يزيد بن علي زحر, عن بن الله
ولِ المغنيسسات بيسسع يحل «لِ قال وسلم عليه الله صلى النبي عن أمامة

{ومسسن علي وجل عز الله أنزل حرام, وفيهن أثمانهن وأكل شراؤهن
رواه اللسسه}» وهكسسذا سبيل عن ليضل الحديث لهو يشتري من الناس

قسسال بنحسسوه, ثسسم زحسسر بسسن اللسسه عبيسسد حديث من جرير وابن الترمذي
المسسذكور. (قلسست) يزيسسد بن علي غريب, وضعف حديث الترمذي: هذا

أعلسسسم. ضسسسعفاء, واللسسسه كلهسسسم عنسسسه والسسسراوي وشسسسيخه علسسسي
لهسسو يشسستري مسسن النسساس تعسسالى: {ومسسن قسسوله في الضحاك وقال  

أسلم, بن زيد بن الرحمن عبد قال الشرك, وبه الحديث} قال: يعني
سبيله. وقسسوله واتباع الله آيات عن يصد كلم كل أنه جرير ابن واختار

وأهلسسه, للسسسلم للتخسسالف هسسذا يصنع إنما الله} أي سبيل عن {ليضل
ً أو العاقبة لِم اللم تكون الياء فتح قراءة وعلى القسسدري, للمر تعليل

ًا} قسسال تعالى: {ويتخسسذها كذلك. وقوله ليكونوا لذلك قيضوا أي هسسزو
ًا اللسسه سبيل مجاهد: ويتخذ قتسسادة: يعنسسي بهسسا. وقسسال يسسستهزىء هسسزو

ًا, وقسسسسسسول اللسسسسسسه آيسسسسسسات ويتخسسسسسسذ أولسسسسسسى. مجاهسسسسسسد هسسسسسسزو
وسبيله الله بآَيات استهانوا كما مهين} أي عذاب لهم {أولئك وقوله  

تعسسالى: {وإذا قال المستمر. ثم الدائأم العذاب في القيامة يوم أهينوا
ًا ولى آياتنا عليه تتلى وقسسرأ} أذنيسسه فسسي كأن يسمعها لم كأن مستكبر

الَِيسسات عليسسه تليسست إذا والطسسرب واللعسسب اللهسسو علسسى المقبل هذا أي
مسسا صسسمم, كسسأنه من به وما وتصامم وأدبر وأعرض عنها ولى القرآنية
فيهسسا, لسسه أرب ولِ بهسسا لسسه انتفسساع لِ إذ بسسسماعها يتسسأذى لنسسه سسسمعها

كتسساب بسسسماع تألم كما القيامة, يؤلمه يوم أليم} أي بعذاب {فبشره
وآيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساته. اللسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه
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ِإّن ِذيَن **  ّل ْا ا ُقْنو ْا آَم ُقْلو َعِم ِلَحاِت َو ُقْهسسْم الّصا ُقْت َل ّنسسا ِم َج ِعيسس ّن ِديَن ال ِلسس *  َخا

َهسسسسسسا َد ِفي ْعسسسسسس ِه َو ّلسسسسسس ًا ال ّقسسسسسس َو َح ُقْهسسسسسس ُقْز َو ِزيسسسسسس َع ْل ُقْم ا ِكيسسسسسس ْلَح  ا
بالله آمنوا الَِخرة, الذين الدار في السعداء من البرار مآَل ذكر هذا   

اللسسه لشسسريعة التابعسسة الصسسالحة العمسسال المرسلين, وعملوا وصدقوا
مسن والمسسار الملذ بسأنواع فيهسا يتنعمسون النعيسم} أي جنسات {لهسم

والنضرة والنساء والمراكب والمساكن والملبس والمشارب المآَكل
ًالِ مقيمسسون ذلسسك فسسي وهسسم أحسسد ببال يخطر لم الذي, والسماع دائأمسس
ًا يظعنون ًا} اللسسه تعسسالى: {وعسسد حولًِ. وقوله عنها يبغون ولِ دائأم حقسس

الميعسساد, لنسسه يخلسسف لِ الله, والله وعد من لنه محالة لِ كائأن هذا أي
العزيسسز} {وهسسو شيء كل على القادر يشاء لما الفعال المنان الكريم

وأفعاله, أقواله {الحكيم} في شيء كل له ودان شيء كل قهر الذي
وشسسفاء هسسدى آمنسسوا للذين هو {قل للمؤمنين هدى القرآن جعل الذي

عمسسى} الَِيسسة. وقسسوله عليهسسم وهسسو وقسسر آذانهم في يؤمنون لِ والذين
الظسسالمين يزيسسد ولِ للمؤمنين ورحمة شفاء هو ما القرآن من {وننزل

ًا}. إلِ خسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسار

َق َل َواِت ** َخ ِر الّسَما ْي َغ ٍد ِب َهسسا َعَم َن ْو ْلَقسسَى َتَر َأ َواِسسسَي الْرِض ِفسسي َو َأن َر

َد ُقْكْم َتِمي َبّث ِب َها َو ٍة ُقْكّل ِمن ِفي ّب َنا َدآ ْل َأنَز ِء ِمَن َو ًء الّسسسَمآَ َنسسا َمسسآَ ْت َب ْن أ
َ َهسسا َف ِفي

ْوٍج ُقْكّل ِمن ٍم َز ِري َذا َك َهـ ُقْق *   ْل ِه َخ ّل ِني ال ُقْرو أ
َ َذا َف َق َما َل ِذيَن َخ ّل ِه ِمن ا ِن ُقْدو

ُقْموَن َبسسسسسسسسسسسِل ِل ّظسسسسسسسسسسسا ِبيسسسسسسسسسسسٍن َضسسسسسسسسسسسلٍَل ِفسسسسسسسسسسسي ال  ّم
والرض, وما السموات خلق على العظيمة قدرته بهذا سبحانه يبين  

عمسسد} قسال بغيسسر السسسموات تعسالى: {خلسق بينهمسا, فقسسال ومسسا فيها
عبساس ابسن مرئأية. وقال غير ولِ مرئأية عمد لها وقتادة: ليس الحسن

المسسسألة هسسذه تقريسسر تقدم ترونها, وقد لِ عمد ومجاهد, لها وعكرمة
الرض فسي إعسسادته, {وألقسسى عسسن أغنسسى بمسا الرعسسد سسورة أول فسي

على بأهلها تضطرب لئل وثقلتها الرض أرست الجبال رواسي} يعني
بكسسسم. تميسسسد لئل بكسسسم} أي تميسسسد {أن قسسسال المسسساء, ولهسسسذا وجسسسه

أصسسناف مسسن فيهسسا وذرأ دابة} أي كل من فيها تعالى: {وبث وقوله  
قسسرر خلقها, ولمسسا الذي إلِ أشكالهاوألوانها عدد يعلم لِ مما الحيوانات

السسسماء مسسن {وأنزلنسسا بقسسوله السسرازق أنه على نبه الخالق أنه سبحانه
كريسسم, النبات من زوج كل من كريم} أي زوج كل من فيها فأنبتنا ماء
ال حسن أي ًا الشسعبي: والنساس المنظر. وق الرض, نبسات مسن أيضس

تعسسالى: لئيسسم. وقسسوله فهو النار دخل كريم, ومن فهو الجنة دخل فمن
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السسسموات خلسسق مسسن تعسسالى الله ذكره الذي هذا الله} أي خلق {هذا

ه فعسل عسن صسادر بينهمسا وما والرض لِ وتقسديره, وحسده وخلقسه الل
مسسن السسذين خلسسق ماذا تعالى: {فأروني قال ذلك, ولهذا في له شريك

الظسسالمون} {بل والنداد الصنام من وتدعون تعبدون مما دونه} أي
جهسسل ضسسلل} أي {فسسي غيسسره معسسه العابسسدين بسسالله المشركين يعني

بسسسسسسه. خفسسسسسساء لِ ظسسسسسساهر واضسسسسسسح {مسسسسسسبين} أي وعمسسسسسسى

ْد َق َل َو َنا **  ْي َت ْقَماَن آ ْكَمَة ُقْل ْلِح ُقْكْر َأِن ا ِه اْش ّلسس ُقْكْر َوَمسسن ل ّنَمسسا َيْشسس ِإ ُقْر َف ُقْك َيْشسس
ِه ْفِسسسسسسسس َن َفسسسسسسسَر َوَمسسسسسسسن ِل ِإّن َك ّلسسسسسسسَه َفسسسسسسس ِنسسسسسسسّي ال ٌد َغ  َحِميسسسسسسس

ًا كان لقمان: هل في السلف اختلف    ًا أو نبي ًا عبد غيسسر مسسن صسسالح
عسسن الثسسوري سسسفيان الثاني.وقسسال على قولين, الكثرون على ؟ نبوة

ًا لقمسسان قسسال: كسسان عباس ابن عن عكرمة عن الشعث ًا عبسسد حبشسسي
ًا. وقال الله: ما عبد بن لجابر الزبير: قلت بن الله عبد عن قتادة نجار

ًا قال: كان ؟ لقمان شأن من إليكم انتهى النوبسسة. مسسن أفطسسس قصير
قسسال: كسسان المسسسيب بسسن سسسعيد عسسن النصسساري سعيد بن يحيى وقال

ومنعسسه الحكمسسة اللسسه مشسسافر, أعطسساه مصسسر, ذا سسسودان مسسن لقمان
قسسال: جسساء حرملسسة بسسن الرحمسسن عبسسد الوزاعي: حدثني النبوة. وقال

المسسسيب: لِ بسسن سسسعيد له يسأله, فقال المسيب بن سعيد إلى أسود
مسسن ثلثسسة النسساس أخيسسر مسسن كسسان أسسسود, فسسإنه أنسسك أجسسل مسسن تحزن

كان الحكيم الخطاب, ولقمان بن عمر مولى السودان: بلل, ومهجع
ًا أسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسود مشسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسافر. ذا نوبيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس

عسسن الشسسهب أبسسي عن أبي وكيع, حدثنا ابن جرير: حدثنا ابن وقال  
ًا لقمان قال: كان الربعي خالد ًا عبسسد ًا, فقسسال حبشسسي مسسولِه: لسسه نجسسار
فيها, فأخرج مضغتين أطيب الشاه, فذبحها, قال: أخرج هذه لنا اذبح

الشسساة, هسسذه لنا قال: اذبح الله, ثم شاء ما مكث والقلب, ثم اللسان
والقلسب, اللسسان فسأخرج فيهسا مضسغتين أخبسث قال: أخسرج, فذبحها

فيهسسا, فأخرجتهمسسا, مضسسغتين أطيسسب تخرج أن مولِه: أمرتك له فقال
لقمان:إنسسه فقال ؟ فيها, فأخرجتهما مضغتين أخبث تخرج أن وأمرتك

خبثسسا. وقسسال إذا منهما أخبث طابا, ولِ منهماإذا أطيب شيء من ليس
ًا لقمان مجاهد: كان عن الحكم عن شعبة ًا عبد ًا. يكسسن ولسسم صالح نبيسس

ًا لقمسسان مجاهسسد: كسسان العمسسش: قسسال وقسسال   عظيسسم أسسسود عبسسد
الزبيسسدي سسسعيد عن سالم بن حكام القدمين. وقال الشفتين, مشقق

ًا الحكيم لقمان مجاهد: كان عن ًا, غليظ عبد الشفتين, مصسسفح حبشي
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ًا ًا كسسان أنه غيره إسرائأيل, وذكر بني على القدمين, قاضي علسسى قاضسسي

ابسسن جرير: حدثنا ابن السلم. وقال عليه داود زمان في إسرائأيل بني
ًا لقمسسان قسسال: كسسان قيسسس بسسن عمرو الحكم, حدثنا حميد, حدثنا عبسسد
مجلسسس فسسي وهو رجل القدمين, فأتاه الشفتين, مصفح أسود, غليظ

مكان في الغنم معي ترعى كنت الذي له: ألست يحدثهم, فقال ناس
الحسسديث قال: صدق ؟ أرى ما بك بلغ قال: نعم, قال: فما ؟ وكذا كذا

.يعنينسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسي لِ عمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا والصسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسمت
الوليسسد, صفوان, حسسدثنا زرعة, حدثنا أبو حاتم: حدثنا أبي ابن وقال  

الحكيسسم لقمان رفع الله قال: إن جابر عن يزيد بن الرحمن عبد حدثنا
بنسسي عبسسد له: ألسسست ذلك, فقال قبل يعرفه كان رجل بحكمته, فرآه

أرى مسسا بسسك بلغ قال: بلى, قال: فما ؟ بالمس ترعى كنت الذي فلن
يعنينسسي, لِ ما الحديث, وتركي المانة, وصدق الله, وأداء قال: قدر ؟

ًا, ومنها كونه بنفي فيه مصرح هو ما منها الَِثار فهذه مشسسعر هو ما نبي
ًا كونه بذلك, لن ًا, لن كسسونه ينسسافي السسرق مسسسه قسسد عبد الرسسسل نبيسس

لم أنه على السلف جمهور كان قومها, ولهذا أحساب في تبعث كانت
ًا, وإنما يكن ًا كونه ينقل نبي إليسسه, فسسإنه السسسند صسسح إن عكرمة عن نبي
عسسن إسسسرائأيل عن وكيع حديث من حاتم أبي ابن وقال جرير ابن رواه
ًا, وجسسابر لقمسسان عكرمة, قسسال: كسسان عن جابر يزيسسد ابسسن هسسو هسسذا نبيسس

أعلسسسسسسسسسسم. ضسسسسسسسسسسعيف, واللسسسسسسسسسسه الجعفسسسسسسسسسسي, وهسسسسسسسسسسو
عسسن القتبسساني عيسساش بن الله عبد وهب: أخبرني بن الله عبد وقال  

الحكيم, فقسسال: أنسست لقمان على رجل غفرة, قال: وقف مولى عمر
الغنسسم راعسسي قال: نعم, قال: أنت ؟ الحسحاس بني عبد لقمان, أنت

السسذي فظاهر, فمسسا سوادي قال: أما ؟ السود قال: نعم, قال: أنت ؟
بابسسك, بسسساطك, وغشسسيهم النسساس وطسسء: قسسال ؟ أمسسري مسسن يعجبسسك

كنسست لسسك أقسسول مسسا إلى َصغيت إن أخي ابن بقولك. قال: يا ورضاهم
طعمسستي لسسساني, وعفسسة وكفسسي بصسسري لقمسسان: غضسسي كسسذلك, قسسال

ضسسيفي, بعهسسدي, وتكرمسستي بصدق, ووفسسائأي فرجي, وقولي وحفظي
ترى.) ما إلى صيرني الذي يعنيني, فذاك لِ ما وتركي جاري وحفظي

واقد, بن عمرو نفيل, حدثنا ابن أبي, حدثنا حاتم: حدثنا أبي ابن وقال
ه السدرداء أبسي عسن ربيعة رباح, عن بن عبدة عن ًا قسال أن وذكسر يومس

حسسسب ولِ مسسال ولِ أهسسل عسسن أوتي ما أوتي الحكيم, فقال: ما لقمان
ً كان خصال, ولكنه ولِ ًا, طويسسل صمصامة رجل التفكسسر, عميسسق سكيت

ًا ينم النظر, لم يبسسول يتنخسسع, ولِ ولِ يسسبزق قط أحد يره قط, ولم نهار
ًا يعيسسد لِ يضسسحك, وكسسان ولِ يعبسسث يغتسسسل, ولِ يتغوط, ولِ ولِ منطقسس
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وولسسد تسسزوج قسسد أحسسد, وكسسان إيسساه يسسستعيدها حكمة يقول أن إلِ نطقه

الحكسسام ويسسأتي السسسلطان يغشسسى عليهم, وكان يبك فلم أولِد, فماتوا
أوتسسسسسي. مسسسسسا أوتسسسسسي ويعتسسسسسبر, فبسسسسسذلك ويتفكسسسسسر لينظسسسسسر

أبسسي, فقال: حدثنا حاتم أبي ابن رواه قتادة عن غريب أثر ورد وقد  
الخزاعي, حسسدثنا عبيد بن يحيى بن زيد الوليد, حدثنا بن العباس حدثنا
النبسسوة بيسسن الحكيسسم لقمسسان اللسسه قال: خير قتادة بشير ابن عن سعيد

نسسائأم, وهسسو جبريسسل النبوة, قال: فأتسساه على الحكمة والحكمة, فاختار
بها, قسسال ينطق الحكمة, قال: فأصبح عليه رش الحكمة, أو عليه فذر

الحكمسسة اخسسترت للقمان: كيف يقول: قيل قتادة عن سعيد: فسمعت
عزمسسة بسسالنبوة إلي أرسل لو فقال: إنه ؟ ربك خيرك النبوة, وقد على

خيرنسسي بهسسا, ولكنسسه أقسسوم أن أرجسسو منسسه, ولكنسست الفسسوز فيه لرجوت
مسسن إلسسي. فهسسذا أحسسب الحكمسسة النبوة, فكسسانت عن أضعف أن فخفت
أعلسسم, بسببه, فالله فيه تكلموا قد ضعف بشير, وفيه بن سعيد رواية
تعسسالى: {ولقسسد قسسوله فسسي قتادة عن عروبة أبي بن سعيد رواه والذي

ًا يكسسن السسسلم,ولسسم في الفقه الحكمة} أي لقمان آتينا يسسوح ولسسم نبيسس
إليسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه.

{أن والتعسسبير والعلسسم الفهم الحكمة} أي لقمان آتينا {ولقد وقوله  
اللسه آتساه مسا علسسى وجسسل عسز اللسه يشسكر أن أمرنساه الله} أي أشكر
جنسه أبناء من سواه عمن به خصصه الذي الفضل من ووهبه ومنحه
لنفسسسه} أي يشسسكر فإنمسسا يشسسكر تعالى: {ومن قال زمانه, ثم وأهل
عمسسل تعسسالى: {ومسسن لقوله الشاكرين على وثوابه ذلك نفع يعود إنما

ًا حميسسد} غني الله فإن كفر {ومن يمهدون}. وقوله فلنفسهم صالح
ًا, كلهسسم الرض أهسسل ولسسوكفر بذلك يتضرر لِ العباد عن غني أي جميعسس

إيسسساه. إلِ نعبسسسد ولِ اللسسسه إلِ إلسسسه سسسسواه, فل عمسسسا الغنسسسي فسسسإنه

ْذ ِإ َو ُقْن َقاَل **  ْقَما ِه ُقْل ِن ْب َو لِ ُقْه ُقْه َو ُقْظسس ِع َنسسّي َي ُقْب َ َي ِرْك لِ ِه ُقْتْشسس ّل الّشسسْرَك ِإّن ِبسسال
ْلٌم ُقْظ ِظيٌم َل َنا َع ْي َوّص َو ْنَساَن *   ِل ِه ا ْي َد ِل َوا ُقْه ِب ْت َل ُقْه َحَم ًا ُقْأّمسس ْهنسس َلسسَى َو ْهسسٍن َع َو

ُقْه ُقْل ِفَصسسا ْيِن ِفسسي َو ُقْكْر َأِن َعسساَم ْيَك ِلسسي اْشسس َد ِلسس َوا ِل َلسسّي َو ُقْر ِإ ْلَمِصسسي ِإن ا َو   *
َداَك َهسس َلسسَى َجا ِرَك َأن َع ْيسسَس َمسسا ِبسسي ُقْتْشسس ِه َلسسَك َل ْلسسٌم ِبسس َ ِع ُقْهَمسسا َفل ْع ِط ُقْت

ُقْهَما ْب َيا ِفسسي َوَصاِح ْن ّد ًا السس ُقْروفسس ْع ْع َم ِبسس ّت ِبيَل َوا َنسساَب َمسسْن َسسس َلسسّي َأ َلسسّي ُقْثسسّم ِإ ِإ
ُقْكسسسسسسسسسسْم ُقْع ُقْكْم َمْرِج ُقْئ ّب َن أ

ُقْ ُقْتسسسسسسسسسسْم ِبَمسسسسسسسسسسا َفسسسسسسسسسس ُقْلسسسسسسسسسسوَن ُقْكن ْعَم  َت
ًا تعالى يقول   بن عنقاء بن لقمان لولده, وهو لقمان وصية عن مخبر

اللسسه ذكسسره السسسهيلي, وقسسد حكسساه قسسول في ثاران ابنه سدون, واسم

545



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
هسسو السسذي ولسسده يوصسسي الحكمة, وهسسو آتاه الذكر, وأنه بأحسن تعالى
يعرف ما أفضل يمنحه أن حقيق إليه, فهو وأحبهم عليه الناس أشفق
ً أوصاه ولهذا ًا, ثم به يشرك ولِ الله يعبد بأن أولِ ًا قال شيئ لسسه محسسذر
البخاري: حدثنا الظلم. قال أعظم هو عظيم} أي لظلم الشرك {إن

اللسسه عبسسد عن علقمة عن إبراهيم عن العمش عن جرير قتيبة, حدثنا
ذلسسك بظلسسم} شسسق إيمسسانهم يلبسوا ولم آمنوا {الذين نزلت قال: لما

يلبسس لسم وقالوا: أينا وسلم عليه الله صلى الله رسول أصحاب على
ليسسس «إنسسه وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى الله رسول فقال ؟ بظلم إيمانه

الشسسرك إن بسسالله تشسسرك لِ بنسسي {يا لقمان قول إلى تسمع بذاك, ألِ
بوصيته قرن به, ثم العمش حديث من مسلم عظيم}» ورواه لظلم

ربسسك تعسسالى: {وقضسسى قسسال بالوالدين, كما البر وحده الله بعبادة إياه
ًا وبالوالدين إياه إلِ تعبدوا لِ أن بيسسن تعسسالى يقسسرن مسسا إحسانا} وكسثير

ًا أمه حملته بوالديه النسان {ووصينا ههنا القرآن, وقال في ذلك وهن
ًا قتسسادة الولد, وقسسال وهن مجاهد: مشقة وهن} قال على علسسى جهسسد

ًا الخراسسسسساني عطسسسساء جهسسسسد, وقسسسسال ضسسسسعف. علسسسسى ضسسسسعف
فسي وضسعه بعسسد وإرضساعه تربيته عامين} أي في {وفصاله وقوله  

كسساملين حسسولين أولِدهن يرضعن تعالى: {والوالدات قال عامين, كما
عبسساس ابسسن اسسستنبط ههنسسا الرضسساعة} الَِيسسة, ومسسن يتسسم أن أراد لمن

الَِيسسة فسسي قسسال أشهر, لنه ستة الحمل مدة أقل أن الئأمة من وغيره
ًا} وإنمسا ثلثسون وفصساله {وحملسسه الخسسرى تربيسسة تعسسالى يسسذكر شسسهر
ً سهرها في ومشقتها وتعبها الوالدة ًا, ليذكر ليل بإحسسسانها الولد ونهار

ربيسساني كمسسا ارحمهمسسا رب تعسسالى: {وقسسل قسسال إليسسه, كمسسا المتقسسدم
ًا} ولهذا فسسإني المصسسير} أي إلسسّي ولوالديك لي اشكر {أن قال صغير

جسسسسسسسسسسسزاء. أوفسسسسسسسسسسسر ذلسسسسسسسسسسسك علسسسسسسسسسسسى سسسسسسسسسسسسأجزيك
ومحمود شيبة أبي بن الله عبد زرعة, حدثنا أبو حاتم: حدثنا ابن قال  

عسسن اسسسحاق أبسسي عن إسرائأيل الله, أخبرنا عبيد قالِ: حدثنا غيلن بن
صسسلى النسسبي بعثه جبل, وكان بن معاذ علينا قال: قدم وهب بن سعيد

رسسول قسال: إنسي عليسه, ثسم وأثنسى الله فحمد فقام وسلم عليه الله
بسسه تشركوا ولِ الله تعبدوا أن إليكم وسلم عليه الله صلى الله رسول

ًا, وأن ًا, وإن آلوكم لِ تطيعوني شيئ أو الجنة إلى الله إلى المصير خير
مسسسسسسوت. فل ظعسسسسسسن, وخلسسسسسسود فل إقامسسسسسسة النسسسسسسار إلسسسسسسى

فل علسسم بسسه لسسك ليسسس ما بي تشرك أن على جاهداك {وإن وقوله  
علسسى تتابعهمسسا أن علسسى الحسسرص كسسل عليسسك حرصسسا إن تطعهمسسا} أي

فسسي تصسساحبهما أن مسسن ذلسسك يمنعسسك ذلسسك, ولِ منهمسسا تقبل فل دينهما
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ًا, أي الدنيا ًا معروف إلسسى} يعنسسي أناب من سبيل إليهما, {واتبع محسن

تعلمسسون} قسسال كنتسسم بمسسا فسسأنبئكم مرجعكسسم ِإلسسي المسسؤمنين, {ثسسم
أحمد بن الله عبد الرحمن عبد أبو العشرة: حدثنا كتاب في الطبراني

علقمسسة بسسن مسسسلمة راشسسد, حسسدثنا بن أيوب بن أحمد حنبل, حدثنا بن
الَِيسسة هسسذه فسسي قسسال: أنزلسست مالسسك بن سعد أن هند أبي بن داود عن

تطعهمسسا} فل علسسم بسسه لسسك ليس ما بي تشرك أن على جاهداك {وإن
ً الَِية, قال: كنت ًا رجل هسسذا مسسا سعد قالت: يا أسلمت بأمي, فلما بر

أموت حتى أشرب ولِ آكل أولِ هذا دينك لتدعن أحدثت قد أراك الذي
أدع لِ أمسسه, فسسإني يسسا تفعلي أمه, فقلت: لِ قاتل , فيقال: يا بي فتعير
ًا لشيء. فمكثت هذا ديني جهسسدت, قسسد تأكل, فأصسسبحت لم وليلة يوم

ًا مكثت جهسسدها, فلمسسا اشسستد قسسد تأكسسل, فأصسسبحت لِ أخسسرى وليلة يوم
فخرجسست نفس مائأة لك كانت لو والله تعلمين أمه قلت: يا ذلك رأيت
ًا ًا نفس لِ شسسئت وإن فكلي شئت لشيء, فإن هذا ديني تركت ما نفس

تسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسأكلي, فسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسأكلت.

َنّي ُقْب َي َهآَ **  ّن ُقْك ِإن ِإ َقاَل َت ْث ٍة ِم ّب َدٍل ّمْن َح ُقْكسسْن َخسسْر َت ٍة ِفسسي َف ْو َصسسْخَر ِفسسي َأ
َواِت ْو الّسَما ْأِت الْرِض ِفي َأ َهسا َي ُقْه ِب ّلس ّلسَه ِإّن ال ِطيسٌف ال ِبيسٌر َل َنسّي َخ ُقْب َي   *

ِم ِق َة َأ َ ُقْمْر الّصل ْأ ُقْروِف َو ْع ْلَم ْنَه ِبا ِر َعِن َوا َك ْن ُقْم ْل ِبْر ا َلسسَى َواْص َبَك َمسسآَ َع َأَصسسا

ِلَك ِإّن ِم ِمْن َذ ِر َعسسْز ُقْمسسو ُقْ َ الِ َولِ ّعْر *   ّدَك ُقْتَصسس ّنسساِس َخسس َ ِلل ِفسسي َتْمسسِش َولِ
ًا الْرِض ّلَه ِإّن َمَرح َ ال َتاٍل ُقْكّل ُقْيِحّب لِ ٍر ُقْمْخ ُقْخو ْد َف ْقِص َوا ِيَك ِفسسي *   َمْشسس

ُقْضسسسْض ْغ ِتَك ِمسسسن َوا ْو َكسسسَر ِإّن َصسسس َواِت َأن ُقْت الْصسسس ْو ِر َلَصسسس ْلَحِميسسس  ا
الحكيم, ليمتثلها لقمان عن سبحانه الله حكاها قد نافعة وصايا هذه  

خسسردل} مسسن حبة مثقال تك إن إنها بني {يا بها, فقال ويقتدوا الناس
خسسردل, وجسسوز مسسن حبسسة مثقسسال كانت لو الخطيئة أو المظلمة إن أي

والقصسسة, وجسسوز الشأن ضمير إنها قوله في الضمير يكون أن بعضهم
اللسسه} بهسسا {يسسأت وجسسل عز أولى. وقوله مثقال, والول رفع هذا على

القسسسط, وجسسازى المسسوازين يضسسع حيسسن القيامسسة يوم الله أحضرها أي
ًا إن عليهسسا ًا فخيسسر, وإن خيسسر تعسسالى: {ونضسسع قسسال فشسسر, كمسسا شسسر

ًا} الَِيسسة. وقسسال نفسسس تظلسسم فل القيامسسة ليوم القسط الموازين شسسيئ
ًا ذرة مثقال يعمل تعالى: {فمن ذرة مثقسسال يعمسسل * ومسسن يسسره خيسسر

ًا صسسخرة داخسسل فسسي محجبسسة محصسسنة السسذرة تلك كانت يره} ولو شر
يسسأتي اللسسه والرض, فسسإن السسسموات ارجسساء في ذاهبة غائأبة صماء, أو
السموات في ذرة مثقال عنه يعزب خافية, ولِ عليه تخفى لِ بها, لنه
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لطيسسف خسسبير} أي لطيسسف الله تعالى: {إن قال الرض, ولهذا في ولِ

وتضساءلت, {خسبير} ولطفت دقت وإن الشياء عليه تخفى العلم, فل
البهيسسسسسسسسسسسم. الليسسسسسسسسسسسل فسسسسسسسسسسسي النمسسسسسسسسسسسل بسسسسسسسسسسسدبيب

صسسخرة صخرة} أنهسسا في بقوله{فتكن المراد أن بعضهم زعم وقد  
ابسسن عن المطروق ذلك بإسناده السدي السبع, وذكره الرضين تحت

هسسذا ذلسسك, ويسسروى صح إن الصحابة من وجماعة عباس وابن مسعود
وغيرهسسم, عمسسرو بسسن والمنهال والثوري مالك وأبي العوفي عطية عن

ولِ تصسسدق لِ السستي السسسرائأيليات مسسن متلقى كأنه س أعلم والله س وهذا
حقارتهسسا فسسي الحبسسة هذه أن المراد أن س أعلم والله س تكذب, والظاهر

علمه. كمسسا بلطيف ويظهرها سيبديها الله صخرة, فإن داخل كانت لو
لهيعسسة, حسسدثنا ابسسن موسسسى, حسسدثنا بن حسن أحمد: حدثنا المام قال

صسسلى اللسسه رسسسول عسسن الخدري سعيد أبي الهيثم, عن أبي عن دراج
لهسا ليسسس صماء صخرة في يعمل أحدكم أن «لو قال وسلم عليه الله

ًا للنسسسساس عملسسسسه لخسسسسرج كسسسسوة ولِ بسسسساب كسسسسان». مسسسسا كائأنسسسس
{وأمر وأوقاتها وفروضها بحدودها الصلة} أي أقم بني {يا قال ثم  

{واصسسبر وجهسسدك طاقتسسك بحسسسب المنكسسر} أي عسسن وانه بالمعروف
أن بد لِ المنكر عن والناهي بالمعروف الَِمر أن أصابك} علم ما على
عسسزم مسسن ذلسسك {إن بالصسسبر. وقسسوله أذى, فسسأمره النسساس مسسن ينسساله

{ولِ وقسسوله المسسور عسسزم لمن الناس أذى على الصبر إن المور} أي
أو كلمتهسسم إذا الناس عن بوجهك تعرض لِ للناس} يقول خدك تصعر

ًا كلموك ًا منك احتقار وابسط جانبك ألن عليهم, ولكن لهم, واستكبار
إليسسه ووجهسسك أخسساك تلقى أن «ولو الحديث في جاء إليهم, كما وجهك

يحبهسسا لِ المخيلسسة, والمخيلسسة مسسن فإنها الزار وإسبال منبسط, وإياك
اللسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه».

خسدك تصسعر {ولِ قوله في عباس ابن عن طلحة أبي بن علي قال  
إذا بوجهسسك عنهسسم اللسسه, وتعسسرض عبسساد فتحقسسر تتكبر لِ للناس} يقول
بسسن زيسسد عسسن مالسسك عنسسه. وقسسال وعكرمة العوفي روى كلموك, وكذا

عن روي معرض, وكذا وأنت تتكلم للناس} لِ خدك تصعر {ولِ أسلم
جسسبير بسسن وسسسعيد الجسسوزاء وأبسسي الصسسم بسسن ويزيسسد وعكرمسسة مجاهد

بسسذلك النخعسسي: يعنسسي إبراهيسسم وغيرهسسم. وقسسال زيسسد وابسسن والضحاك
جرير: وأصسسل ابن الول. وقال القول الكلم. والصواب في التشديق

عسسن أعناقها تلفت رؤوسها, حتى أو أعناقها في البل يأخذ داء الصعر
التغلسسبي. حيي بن عمرو قول المتكبر, ومنه الرجل به رؤوسها, فشبه

فتقومسسسسا ميلسسسسه مسسسسن لسسسسه خسسسسدهأقمنا صسسسسعر الجبسسسسار إذا وكنسسسسا

548



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
ًا شعره:وكنا في طالب أبو وقال  صسسعر ثنسسوا ما ظلمةإذا نقر لِ قديم

نقيمهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا السسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسرؤوس
ًا خيلء مرحا} أي الرض في تمش {ولِ وقوله   ًا متكبر ًا, لِ جبار عنيد

مختسسال كسسل يحسسب لِ اللسسه {إن قسسال اللسسه, ولهسسذا يبغضسسك ذلسسك تفعل
غيسسره. وقسسال علسى أي نفسسه, فخسور فسي معجسسب مختال فخور} أي

ًا الرض في تمش تعالى: {ولِ تبلسسغ ولسسن الرض تخسسرق لسسن إنك مرح
الحسسافظ موضعه. وقال في ذلك على الكلم تقدم طولًِ} وقد الجبال

الحضسسرمي, حسسدثنا اللسسه عبسسد بسسن محمسسد الطبراني: حدثنا القاسم أبو
عسسن ليلسسى أبسسي ابسسن عسسن أبسسي ليلسسى, حسسدثنا أبي بن عمران بن محمد

شسسماس بسسن قيس بن ثابت عن ليلى أبي بن الرحمن عبد عن عيسى
فيسسه, فشسسدد وسسسلم عليسسه اللسسه صلى الله رسول عند الكبر قال: ذكر

القسسوم: مسسن رجسسل فخسسور» فقسسال مختسسال كسسل يحب لِ الله «إن فقال
بياضسسها, ويعجبنسسي فيعجبنسسي ثيسسابي لغسسسل إنسسي اللسسه رسول يا والله

أن الكسسبر الكبر, إنما ذلك «ليس سوطي, فقال نعلي, وعلقة شراك
بمثلسسه, وفيسسه أخسسرى طريسسق مسسن النسساس» ورواه وتغمط الحق تسفه

مسسسسسوته. بعسسسسسد ووصسسسسسيته ثسسسسسابت طويلسسسسسة, ومقتسسسسسل قصسسسسسة
ًا امش مشيك} أي في {واقصد وقوله   ًا مقتصد بالبطيء ليس مشي

ً المفسرط, بسل بالسسريع المتثبسط, ولِ طا عسدلِ بيسن. وقسوله بيسن وس
لِ فيمسسا صسسوتك ترفع ولِ الكلم في تبالغ لِ صوتك} أي من {واغضض

مجاهد الحمير} قال لصوت الصوات أنكر {إن قال فيه, ولهذا فائأدة
صسسوته رفع من غاية الحمير, أي لصوت الصوات أقبح واحد: إن وغير

اللسسه إلسسى بغيسسض هسسو هسسذا ورفعسسه, ومسسع علسسوه فسسي بالحمير يشبه أنه
غايسسة وذمسسه تحريمسسه بسسالحمير, يقتضسسي هسسذا في التشبيه تعالى, وهذا

مثسسل لنسسا «ليسسس قسسال وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى الله رسول الذم, لن
قيئسسه». فسسي يعسسود ثسسم يقيسسء كسسالكلب هبتسسه فسسي العائأسسد السسسوء

, حسسدثنا سسعيد بن قتيبة الَِية: حدثنا هذه تفسير عند النسائأي وقال  
النسسبي عسسن هريسسرة أبسسي العسسرج, عسسن عسسن ربيعة بن جعفر عن الليث
من الله فاسألوا الديكة صياح سمعتم «إذا قال وسلم عليه الله صلى

الشسسيطان, فإنهسسا مسسن بالله فتعوذوا الحمير نهيق سمعتم فضله, وإذا
ًا رأت طسسرق مسسن مسساجه ابن سوى الجماعة بقية أخرجه وقد» شيطان
.أعلسسم اللفسساظ: بالليسسل, فسسالله بعسسض بسسه, وفسسي ربيعسسة بن جعفر عن

ًا, وهي نافعة وصايا فهذه   الحكيم, لقمان عن القرآن قصص من جد
منهسسا كسسثيرة, فلنسسذكر أشسسياء والمسسواعظ الحكسسم مسسن عنسسه روي وقسسد

ًا ًا أنموذج إسحاق, بن علي أحمد: حدثنا المام ذلك. قال إلى ودستور
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الضسسبي مجمسسع بن نهشل سفيان, أخبرني المبارك, أخبرنا ابن أخبرنا

وسلم عليه الله صلى الله رسول قال: أخبرنا عمر ابن عن قزعة عن
ًا استودع إذا الله يقول: إن كان الحكيم لقمان «إن قال حفظه». شيئ

يسسونس بسسن عيسى الشج, حدثنا سعيد أبو حاتم: حدثنا أبي ابن وروى
أبسسي عسسن يحسسدث القاسسسم سليمان, عن بن موسى عن الوزاعي عن

«قسسال قسسال وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى الله رسول أن الشعري موسى
مذمسسة بالليل مخوفة والتقنع, فإنه إياك بني يعظه: يا وهو لِبنه لقمان

بالنهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسار».
بن الثري ضمرة, حدثنا عن عثمان بن عمرو حدثنا أبي وقال: حدثنا  

المسسساكين أجلسسست الحكمسسة إن بنسسي لِبنه: يا لقمان قال: قال يحيى
ًا: حدثنا الملوك. وقال مجالس , سسسليمان بسسن عبسسدة أبسسي, حسسدثنا أيض

عبسسد بسسن عون عن المسعودي الرحمن عبد المبارك, حدثنا ابن أخبرنا
بسسسهم فسسارمهم قسسوم نادي أتيت إذا بني لِبنه: يا لقمان قال: قال الله

تراهسسم حسستى تنطسسق فل ناحيتهم في اجلس السلم, ثم السلم, يعني
معهسسم, وإن سسسهمك اللسسه, فأجسسل ذكسسر فسسي أفاضسسوا نطقسسوا, فسسإن قد

ًا: حدثنا غيرهم. وقال إلى عنهم فتحول ذلك غير في أفاضوا أبي, أيض
بسسن حفسسص عسسن ضمرة دينار, حدثنا بن كثير بن سعيد بن عمرو حدثنا
ابنسسه يعسسظ جانبه, وجعسسل إلى خردل من جرابا لقمان قال: وضع عمر

وعظتسسك لقسسد بنسسي الخردل, فقسسال: يسسا نفذ حتى خردلة ويخرج وعظة
ابنسسسسه. تفطسسسسر, قسسسسال: فتفطسسسسر جبسسسسل وعظهسسسسا لسسسسو موعظسسسسة

المصيصي, الباقي عبد بن يحيى الطبراني: حدثنا القاسم أبو وقال  
الرحمسسن عبسسد بسسن عثمان الحراني, حدثنا الرحمن عبد بن أحمد حدثنا

عسسن سلم بن خليفة عن المقدسي سفيان بن أنس الطرائأفي, حدثنا
اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول قال: قال عباس ابن عن رباح أبي بن عطاء
الجنة: أهل سادات من منهم ثلثة السودان, فإن «اتخذوا وسلم عليه

الطبراني القاسم أبو المؤذن» قال الحكيم, والنجاشي, وبلل لقمان
الحبسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسش. أراد

والتواضسسسسسسسسسسسسسسع الخمسسسسسسسسسسسسسسول فسسسسسسسسسسسسسسي فصسسسسسسسسسسسسسسل
ذلسسك فسسي جمسسع لِبنه. وقد السلم عليه لقمان بوصية متعلق وذلك  

ًا الدنيا أبي بن بكر أبو الحافظ ًا, ونحن كتاب مقاصسسده, منسسه نذكر مفرد
عسسن المدني موسى بن الله عبد المنذر, حدثنا بن إبراهيم قال: حدثنا

مالك, بن أنس جده عن أنس بن الله عبد بن حفص بن زيد بن أسامة
ذي أشسسعث «رب يقسسول وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى الله رسول سمعت
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رواه لبسسره» ثسسم الله على أقسم إذا الناس أبواب عن يصفح طمرين

عسسن أنسسس عسسن زيد بن ثابت, وعلي عن سليمان بن جعفر حديث من
مالسسك». بسسن السسبراء «منهسسم فذكره, وزاد وسلم عليه الله صلى النبي

بن نافع مريم, حدثنا أبي ابن التميمي: حدثنا سهل بن بكر أبو وقال  
بسسن زيسسد الرحمسسن, عسسن عبسسد بن عيسى عن عباس بن عياش عن زيد

هسسو المسسسجد, فسسإذا دخسسل أنسسه عنه الله رضي عمر عن أبيه عن أسلم
فقسسال وسسسلم عليه الله صلى الله رسول قبر عند يبكي جبل بن بمعاذ
اللسسه صلى الله رسول عن سمعته قال: حديث ؟ معاذ يا يبكيك له: ما
اللسسه شسسرك, وإن الريسساء مسسن اليسسسير «إن يقول وسلم: سمعته عليه

يفتقسسدوا, وإذا لسسم غسسابوا إذا الثريسساء, السسذين الخفيسساء التقيسساء يحسسب
غسسبراء كسسل مسسن الهسسدى, ينجسسون مصسسابيح يعرفوا, قلسسوبهم لم حضروا

».مظلمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة
عطسساء بسسن حميسسد عسسن علي بن عفان شجاع, حدثنا بن الوليد حدثنا  

اللسسه رضسسي مسسسعود بن الله عبد عن الحارث بن الله عبد عن العرج
له يؤبه لِ طمرين ذي «رب قال وسلم عليه الله صلى النبي عنه, عن

لعطسساه الجنسسة أسسسألك إنسسي قال: اللهسسم لبره, لو الله على أقسم لو
ًا». وقسسال السسدنيا من يعطه الجنة, ولم ًا: حسسدثنا شسسيئ بسسن إسسسحاق أيضسس

قسسال: الجعد أبي بن سالم عن العمش عن معاوية أبو إبراهيم, حدثنا
بسساب أتى لو من أمتي من «إن وسلم عليه الله صلى الله رسول قال

ًا يسأله أحدكم ًا أو دينار ًا أو درهم الجنسسة الله سأل يعطه, ولو لم فلس
لهسسوانه إيسساه يمنعهسسا إياها, ولم يعطه لم الدنيا سأله إياها, ولو لعطاه

مرسسسل لبسسره» وهسسذا اللسسه على أقسم لو له يؤبه لِ طمرين عليه, ذو
السسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسوجه. هسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسذا مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسن

ًا: حدثنا وقال   سسليمان, بسسن جعفسسر إبراهيم, أخبرنا ابن إسحاق أيض
اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول هريرة, قال: قسسال أبو قال: قال عوف حدثنا
لِ طمريسسن ذو أغسسبر أشسسعث هسسو من الجنة ملوك من «إن وسلم عليه
خطبسسوا لهسسم, وإذا يسسؤذن لسسم المسسراء علسسى استأذنوا إذا الذين له يؤبه

تتجلجسسل أحسسدهم لهسسم, حوائأسسج ينصت لم قالوا وإذا, ينكحوا لم النساء
لوسسعهم». قسال: النساس بيسن القيامسسة يوم نوره قسم صدره, لو في

بسسن اللسسه عبسسد قسسال: قسسال عائأشسسة ابسسن عسسن شسسبة بسسن عمسسر وأنشدني
:المبسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسارك

ونمسسسسارقه مبثوثسسسسة غسسسسدازرابيه منسسسسزل فسسسسي طمريسسسسن ذي رب ألِ
حسسدائأقه عليسسه والتفسست قصرهوأشسسرق حسسول أنهسساره اطسسردت قسسد
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ًا وروي   عسسن زيسسد بسسن علسسي عسسن زحسسر بسسن الله عبيد حديث من أيض

ًا أمامة أبي القاسم, عن عنسسدي أوليسسائأي أغبط الله: من «قال مرفوع
فسسي وأطاعه ربه عبادة صلة, أحسن من حظ الحاذ, ذو خفيف مؤمن

ًا السر, وكان علسسى صسسبر إن بالصسسابع إليسسه يشسسار لِ الناس في غامض
بيسسده, وقسسال وسسسلم عليسسه اللسسه صلى الله رسول أنفذ ذلك» قال: ثم

عمسسرو بسسن اللسسه عبسسد بواكيه» وعن تراثه, وقلت منيته, وقل «عجلت
قسسال: ؟ الغربسساء الغربسساء, قيسسل: ومسسن اللسسه إلسسى اللسسه عباد قال: أحب
.مريسسم بسسن عيسسسى إلسسى القيامسسة يسسوم يجمعسسون بسسدينهم الفسسرارون

يسسوم للعبسسد يقسسول تعسسالى اللسسه أن عياض: بلغنسسي بن الفضيل وقال  
ألسسم... ألسسم... ألسسم ؟ أسترك أعطك, ألم عليك, ألم أنعم القيامة: ألم

فافعسسل, ومسسا تعسسرف ألِ اسسستطعت الفضيل: إن قال ذكرك. ثم ُقْأخمل
ًا تكسسون أن عليسسك عليسسك, ومسسا يثنسسى لِ أن عليسسك النسساس عنسسد مسسذموم

ًا ًا أسسسألك إنسسي يقول: اللهسسم محيريز ابن الله. وكان عند محمود ذكسسر
أرفسسع مسسن عنسسدك اجعلنسسي يقول: اللهسسم أحمد بن الخليل خاملً. وكان

أوسط من الناس خلقك. وعند أوضع من نفسي في خلقك, واجعلني
خلقسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسك.

)الشسسسسسسسسسسسسهرة فسسسسسسسسسسسسي جسسسسسسسسسسسساء مسسسسسسسسسسسسا بسسسسسسسسسسسساب(
عمر عن وهب ابن المصري, حدثنا عيسى بن أحمد قال: حدثنا ثم  

سسسعد بسسن سسسنان حبيب, عسسن أبي بن يزيد عن لهيعة وابن الحارث بن
قسسال: حسسسب أنسسه وسسسلم عليسسه اللسه صسلى اللسسه رسول عن أنس عن

فسسي بالصسسابع إليه الناس يشير أن الله عصم من إلِ الشر من امرىء
قلسسوبكم إلسسى صسسوركم, ولكسسن إلسسى لِينظسسر اللسسه ودنيسساه, وإن دينسسه

فسسديك, أبسسي ابسسن عسسن البهلول بن إسحاق عن مثله وأعمالكم» وروي
عسسن كثير أبي بن الواحد عبد الخنسي, عن الواحد عبد بن محمد عن

ًا اللسسه عبد بن جابر ً الحسسسن عسسن مثلسسه, وروي مرفوعسس نحسسوه مرسسسل
يشسسار من المراد بالصابع, فقال: إنما إليك يشار للحسن: فإنه فقيل

بالفسسسسسسسق. دنيسسسسسساه وفسسسسسسي بالبدعسسسسسسة دينسسسسسسه فسسسسسسي إليسسسسسسه
شخصك ترفع تشتهر, ولِ لن قال: لِتبدأ عنه الله رضي علي وعن  

الفجسسار. وتغيسسظ البسسرار تسسسلم, تسسسر واكتسسم, واصسسمت لتذكر, وتعلم
الشسهرة. أحسب مسن اللسه صدق الله: ما رحمه أدهم بن إبراهيم وقال
بمكسسانه. وقسسال يشسسعر لِ أن سسسره إلِ عبسسد اللسسه صدق أيوب: ما وقال
سماك الناس. وقال يعرفه لِ أن أحب الله أحب العلء: من بن محمد

أن أحببسست عثمسسان: إن بسسن أبسسان وقسسال الخلء وكثرة سلمة: إياك بن
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إليسسه جلسسس إذا العاليسسة أبسسو المعارف. كان من فأقل دينك إليك يسلم

وتركهسسسسسسسسسسسم. نهسسسسسسسسسسسض ثلثسسسسسسسسسسسة مسسسسسسسسسسسن أكسسسسسسسسسسسثر
رجسساء أبي عن عوف عن شعبة الجعد, أخبرنا بن علي وقال: حدثنا  

ًا طلحة قال: رأى .النسسار وفسسراش طمع فقال: ذباب معه يمشون قوم
حنظلسة بسن سسليم عسن عنترة ابن بن هارون عن إدريس ابن وقال  

وقسسال: إنهسسا بالسسدرة الخطاب بن عمر عله إذ أبي حول نحن قال: بينا
ابسسن الحسسسن: خسسرج عسسن عسسون ابسسن للمتبوع. وقال وفتنة للتابع مذلة

مسسا بسسابي عليسسه أغلق ما تعلمون لو أناس, فقال: والله فاتبعه مسعود
المجلسس علسى مررنا إذا زيد: كنا بن حماد وقال. رجلن منكم اتبعني
ًا فسسسلم, ردوا أيوب ومعنا ًا, فكسسان رد عبسسد يغمسسه. وقسسال ذلسسك شسسديد

ذلك, فقال: في له قميصه, فقيل يطيل أيوب معمر: كان عن الرزاق
تشميره. في القميص, واليوم طول في كانت مضى فيما الشهرة إن

وسسسلم, عليسسه اللسسه صسسلى النسسبي نعلسسي حذو على نعلين مرة واصطنع
ًا فلبسهما يلبسسسونهما. وقسسال النسساس أر خلعهمسسا, وقسسال: لسسم ثسسم أيامسس
مسسا ولِ الفقهسساء فسسي يشسسهر مسسا الثيسساب مسسن تلبس النخعي: لِ إبراهيم
التي الجياد الثياب من يكرهون الثوري: كانوا السفهاء. وقال يزدريك
السستي الرديئسسة أبصسسارهم. والثيسساب فيهسسا إليسسه النسساس ويرفع بها يشتهر

دينسسسسسسسسسسسسسسسه. ويسسسسسسسسسسسسسسسستذل فيهسسسسسسسسسسسسسسسا يحتقسسسسسسسسسسسسسسسر
الزيادي صاحب حسنة أبي عن حماد خداش, حدثنا بن خالد وحدثنا  

فقسسال: إيسساكم أكسسسية عليسسه رجل عليه دخل إذ قلبة أبي عند قال: كنا
ًا الله: إن رحمه الحسن النهاق. وقال الحمار وهذا الكسسبر جعلسسوا قومسس
مسسن أعظم بكسائأه الكساء ثيابهم, فصاحب في والتواضع قلوبهم في

أن الخبسسار بعسض تفاقسسدوا. وفسسي لهسسم مسسا بمطرفسسه المطرف صاحب
ثيسساب عليكسسم تسسأتوني لكم إسرائأيل: ما لبني قال السلم عليه موسى

الملسسوك, وألينسسوا ثيسساب السسذئأاب, البسسسوا قلسسوب الرهبسسان, وقلسسوبكم
بالخشسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسية. قلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسوبكم

)الخلسسسسسسسسسسسسق حسسسسسسسسسسسسسن فسسسسسسسسسسسسي فصسسسسسسسسسسسسل( 
اللسسه صلى الله رسول عنه: كان الله رضي أنس عن التياح أبو قال  

ًا الناس أحسن من وسلم عليه يسسا عمر: قيسسل ابن عن عطاء وعن خلق
ًا». وعن «أحسنهم قال ؟ أفضل المؤمنين أي الله رسول بن نوح خلق

ًا أنس عن ثابت عن عباد درجات خلقه بحسن ليبلغ العبد «إن مرفوع
خلقسسه بسسسوء ليبلغ العبادة, وإنه لضعيف المنازل, وإنه وشرف الَِخرة

أنسسس عسسن حميسسد عسسن هسسارون بسسن سسسيار عابد» وعسسن وهو جهنم درك
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ًا عائأشسسة والَِخسسرة» وعسسن السسدنيا بخيسسر الخلسسق حسسسن «ذهسسب مرفوع
ًا النهسسار». صائأم الليل قائأم درجة خلقه بحسن ليبلغ العبد «إن مرفوع

يونس, حدثنا بن الرحمن عبد مسلم أبو الدنيا: حدثني أبي ابن وقال  
هريسسرة أبسسي عسسن جسسدي عسسن وعمي أبي إدريس, أخبرني بن الله عبد

مسسا أكسسثر عسسن وسسسلم عليه الله صلى الله رسول سئل عنه الله رضي
عسسن الخلسسق». وسسسئل وحسسسن الله «تقوى الجنة, فقال الناس يدخل
والفسسرج» وقسسال «الجوفسسان: الفسسم فقسسال, النار الناس يدخل ما أكثر

فجاءته وسلم عليه الله صلى الله رسول عند شريك: كنت بن أسامة
أعطسسي مسسا خيسر مسا اللسه رسسسول مكسسان, فقسسالوا: يسسا كل من العراب

».الخلسسسسسسسسسسسسسق «حسسسسسسسسسسسسسسن قسسسسسسسسسسسسسال ؟ النسسسسسسسسسسسسسسان
قسسال: به يبلغ الدرداء أبي عن الدرداء أم عن سماك بن يعلى وقال  
أم عسسن عطاء رواه الخلق, وكذا حسن من الميزان في أثقل شيء ما

ًا اللسه عبسسد عسسن مسسسروق به. وعن الدرداء خيسساركم مسسن «إن مرفوعسس
ًا». حدثنا أحسنكم عيسسسى بن محمد بدر, حدثنا أبي بن الله عبد أخلق

اللسسه رسسسول قال: قسسال علي بن الحسن عن سارة أبي بن محمد عن
حسسسن مسسن الثواب على العبد ليعطي الله «إن وسلم عليه الله صلى

ويسسروح». الجسسر عليه يغدو الله سبيل في المجاهد يعطي الخلق, كما
ًا ثعلبة أبي عن مكحول وعن منسسي وأقربكسسم إلسسي أحبكسسم «إن مرفوع

ًا ًا, وإن أحاسنكم مجلس ً منسسي وأبعدكم إلي أبغضكم أخلق فسسي منسسزلِ
ًا مساويكم الجنة أبي المتفيهقون» وعن المتشدقون الثرثارون أخلق
ًا جابر عن المنكدر بن محمد عن أويس بسسأكملكم أخبركم «ألِ مرفوع
ًا ًا أحاسنكم إيمان ًا الموطؤون أخلق ويسسألفون». يؤلفسسون السسذين أكنافسس

الفرات أبي ابن بكر عن أسامة بن الله عبد بن يزيد عن الليث وقال  
خلسق اللسه حسسن «مسا وسسلم عليسه اللسه صلى الله رسول قال: قال

أبي عن الحداني غالب بن الله عبد النار». وعن فتطعمه وخلقه رجل
ًا سسسعيد وسسسوء مسسؤمن: البخسسل فسسي تجتمعسسان لِ «خصسسلتان مرفوعسس

عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول عسسن مهران بن ميمون الخلق». وقال
أن الخلسسق» وذلسسك سسسوء مسسن اللسسه عنسسد أعظسسم ذنسسب مسسن «ما وسلم
الجعسسد, بن علي آخر. قال: حدثنا في وقع إلِ ذنب من يخرج لِ صاحبه
رجسسل عن إسحاق بن الرحمن عبد الحمسي, حدثنا المغيرة أبو حدثنا

ذنسسب من «ما وسلم عليه الله صلى الله رسول قال: قال قريش من
السسذنوب. ليسسذيب الحسسسن الخلسسق الخلق, إن سوء من الله عند أعظم

كمسسا العمسسل ليفسسسد السسسيء الخلسسق الجليسسد, وإن الشمس تذيب كما
عن جده عن أبيه عن إدريس بن الله عبد العسل». وقال الخل يفسد
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ًا هريرة أبي يسسسعهم بأموالكم, ولكسسن الناس تسعون لِ «إنكم مرفوع

سسسيرين: حسسسن بسسن محمسسد خلسسق». وقسسال وحسن وجوه بسط منكم
السسسسسسسسسسسسسسسدين. علسسسسسسسسسسسسسسسى عسسسسسسسسسسسسسسسون الخلسسسسسسسسسسسسسسسق

)الكسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسبر ذم فسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسي فصسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسل(
قلبسسه فسسي مسسن الجنسسة يسسدخل «لِ رفعه مسعود ابن عن علقمة قال  

مسسن حبسسة مثقسسال قلبسسه فسسي مسسن النسسار يسسدخل كبر, ولِ من حبة مثقال
بسسن اللسسه عبسسد عسسن سسسلمة أبي عن عبلة أبي بن إبراهيم إيمان» وقال

ًا عمرو علسسى الله كبر, أكبه من ذرة مثقال قلبه في كان «من مرفوع
عسسن معاويسة أبسو إسسسماعيل, حسسدثنا بن إسحاق النار» حدثنا في وجهه
ًا أبيه عن سلمة بن إياس عن راشد بن عمر الرجسسل يسسزال «لِ مرفوع

أصسابهم مسسا الجبسسارين, فيصسسيبه من الله عند يكتب حتى بنفسه يذهب
العسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسذاب». مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسن

يوم ذات السلم عليهما داود بن سليمان دينار: ركب بن مالك وقال  
حسستى الجن, فرفع من ألف ومائأتي النس من ألف مائأتي في البساط

مسساء قسسدمه مست حتى خفضوه السماء, ثم في الملئأكة تسبيح سمع
ًا البحر, فسمعوا كسسبر مسسن ذرة مثقسسال صاحبكم قلب في كان لو صوت

هسسارون بسسن يزيد خيثمة, حدثنا أبو قال: حدثنا رفع مما أبعد به لخسف
يخطبنسسا بكسسر أبسسو قسسال: كسسان أنسسس عسسن ثابت عن سلمة بن حماد عن

مسسن فيقول: خرج نفسه ليقذر أحدنا إن حتى النسان خلق بدء فيذكر
.مرتيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسن البسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسول مجسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسرى

كما تقتلني أن {أتريد تل جبار, ثم فهو اثنين قتل الشعبي: من وقال  
ًا قتلت ًا تكسسون أن إلِ تريسسد إن بالمس نفس الرض} وقسسال فسسي جبسسار

ًا يتكسسبر مرتين, ثم اليوم في بيده الخرء يغسل آدم لِبن الحسن: عجب
بسسن حمسساد خداش, حدثنا بن خالد السموات. قال: حدثنا جبار يعارض

ضرب حديث سفيان, فذكر بن الضحاك عن الحسن بن علي عن زيد
أبسسي عسسن يحيسسى عسسن الحسسسن وقسسال آدم ابن من يخرج بما الدنيا مثل

وملحسه. وقسسال قزحسسه وإن للسسدنيا مثل ضسسرب آدم بسسن مطعم قال: إن
دخسسل مسسا سسس عنسسه الله رضي علي ولد من س علي بن الحسين بن محمد
ذلسسك. بقسسدر عقلسسه مسسن نقسسص الكسسبر, إلِ مسسن شسسيء رجسسل قلسسب

نفسساق. التوحيد مع كبر, ولِ السجود مع عبيد: ليس بن يونس وقال  
مشسسيته, وذلسسك فسسي يختال وهو العزيز عبد بن عمر إلى طاوس ونظر
هسسذا بأصبعه, وقال: ليسسس جنبه في طاوس يستخلف, فطعن أن قبل

ضسسرب لقسسد عسسم إليه: يسسا كالمعتذر له فقال ؟ خرء بطنه في من شأن
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أبسي بسن بكسر أبسو قسال تعلمتهسا حتى المشية هذه على مني عضو كل

المشسسية. هسسذه يتعلمسسون حسستى أولِدهم يضربون أمية بنو الدنيا: كانت

)الختيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسال فسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسي فصسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسل(
ًا أبيه عن بريدة ابن عن ليلى أبي عن    خيلء ثوبه جر «من مرفوع
بسسن سسسفيان عسسن إسسسماعيل بن إسحاق عن إليه» ورواه الله ينظر لم
ًا عمسسر ابن عن أسلم بن زيد بكسسار, بسسن محمسسد مثلسسه. وحسسدثنا مرفوعسس

هريسسرة أبسسي عن العرج عن أبيه عن الزناد أبي بن الرحمن عبد حدثنا
ًا رجسسل إزاره, وبينمسسا جسسر مسسن إلسسى القيامة يوم الله ينظر «لِ مرفوع
يتجلجسسل الرض, فهسسو بسسه اللسسه خسف نفسه أعجبته برديه في يتبختر

رجسسل بينمسسا أبيسسه عن سالم عن الزهري القيامة» وروى يوم إلى فيها
.آخسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسره إلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسى

َلْم َأ ْا **  ْو ّلَه َأّن َتَر ُقْكسسْم َسسسّخَر ال َواِت ِفسسي ّمسسا َل الْرِض ِفسسي َوَمسسا الّسسسَما
َغ َب َأْس ُقْكْم َو ْي َل ُقْه َع َعَم ًة ِن ِهَر َنًة َظا ِط َبا ّناِس َوِمَن َو ُقْل َمسسن ال ِد ِه ِفسسي ُقْيَجسسا ّلسس ال

ِر ْي َغ ٍم ِب ْل َ ِع ًدى َولِ َ ُقْه َتاٍب َولِ ٍر ِك ِني َذا ّم ِإ َو ُقْم ِقيَل *   ُقْه ْا َل ُقْعو ِب ّت ُقْه َأنَزَل َمآَ ا ّل ال
ْا ُقْلو ُقْع َبْل َقا ِب ّت َنا َما َن ْد ِه َوَج ْي َل َنا َع َء َبآَ ْو آ َلسس َو ُقْن َكسساَن َأ َطا ْي ُقْهْم الّشسس ُقْعو ْد َلسسَى َيسس ِإ

َذاِب ِر َعسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس ِعي  الّسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
ًا تعالى يقول   بسسأنه والَِخسسرة السسدنيا فسسي عليهم نعمه على خلقه منبه

ليلهسسم فسسي بهسسا يستضسسيئون نجسسوم مسسن السسسموات فسسي مسسا لهم سخر
إياهسسا وبرد, وجعلسسه وثلج وأمطار سحاب من فيها يخلق ونهارهم, وما

ًا لهسسم ًا, ومسسا سسسقف وأنهسسار قسسرار مسسن الرض فسسي لهسسم خلسسق محفوظسس
مسسن والباطنسسة الظسساهرة نعمسسه عليهسسم وثمسسار, وأسسسبغ وزروع وأشجار
ما كله هذا مع والعلل, ثم الشبه وإزاحة الكتب وإنزال الرسل إرسال

توحيسسده فسسي اللسسه, أي فسسي يجسسادل مسسن منهسسم كلهسسم, بسسل الناس آمن
حجسسة مسسن مسسستند علسسم, ولِ بغيسسر ذلك في ومجادلته الرسل وإرساله

مسن النساس تعالى: {ومن قال صحيح, ولهذا مأثور كتاب صحيحة, ولِ
مضسسيء مسسبين منيسسر} أي كتسساب ولِ هدى ولِ علم بغير الله في يجادل
أنسسزل ما {اتبعوا الله توحيد في المجادلين لهؤلِء لهم} أي قيل {وإذا

وجسسدنا مسسا نتبع بل المطهرة{قالوا الشرائأع من رسوله على الله} أي
اللسسه القسسدمين, قسسال الَِبسساء اتباع إلِ حجة لهم يكن لم آباءنا} أي عليه

ًا يعقلون لِ آباؤهم كان تعالى: {أولو ظنكسم فمسا يهتدون} أي ولِ شيئ
لهسسم خلسسف وأنتسسم ضسسللة على كانوا أنهم آبائأهم بصنيع المحتجون أيها
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إلسسى يسسدعوهم الشيطان كان لو تعالى: {أو قال فيه, ولهذا كانوا فيما

السسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسعير}. عسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسذاب

َوَمن ِلْم **  ُقْه ُقْيْس َه َلى َوْج ِه ِإ ّل َو ال ُقْهسس ِد ُقْمْحِسسسٌن َو َقسس َتْمَسسسَك َف ِة اْس َو ُقْعْر ْل ِبسسا
ْثَقَى ُقْو ْل َلَى ا ِإ ِه َو ّل ُقْة ال َب ِق ِر َعا ُقْمو َوَمسسن ال َفسسَر *   َ َك ُقْزنسسَك َفل ُقْه َيْح ُقْر ْفسس َنسسا ُقْك ْي َل ِإ

ُقْهْم ُقْع ُقْهم َمْرِج ُقْئ ّب َن ُقْن ْا ِبَما َف َو ُقْل ّلسسَه ِإّن َعِم ِليسسٌم ال َذاِت َع ِر ِبسس ُقْدو ُقْهسسْم الّصسس ُقْع ّت ُقْنَم   *
ً ِليل ُقْهْم ُقْثسسسسسسسسسّم َق َطّر َلسسسسسسسسسَى َنْضسسسسسسسسس َذاٍب ِإ ِليسسسسسسسسسٍظ َعسسسسسسسسس  َغ

ًا تعالى يقول   وانقاد العمل له أخلص أي وجههلله أسلم عمن مخبر
مسسا باتباع عمله في محسن} أي {وهو قال شرعه, ولهذا واتبع لمره

فقسد السسوثقى} أي بالعروة استمسك {فقد زجر عنه ما أمر, وترك به
ًا أخذ ًا الله من موثق كفر * ومن المور عاقبة الله {وإلى يعذبه لِ متين
وبمسسا بسسالله كفرهم في محمد يا عليهم تحزن لِ كفره} أي يحزنك فل

بمسسا فينسسبئهم مرجعهسسم اللسسه فيهسسم, وإلسسى نافذ الله قدر به, فإن جئت
تخفسسى الصسسدور} فل بسسذات عليسسم الله {إن عليه فيجزيهم عملوا, أي

{ثسسم السسدنيا فسسي قليلً} أي تعسسالى: {نمتعهسسم قسسال خافيسسة, ثسسم عليسسه
مشسسق صسسعب فظيسسع غليسسظ} أي عذاب {إلى نلجئهم نضطرهم} أي

لِ الكذب الله على يفترون الذين تعالى: {إن قال النفوس, كما على
الشسسديد العذاب نذيقهم ثم مرجعهم إلينا ثم الدنيا في * متاع يفلحون

يكفسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسرون}. كسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسانوا بمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا

ِئن َل َو ُقْهْم **  َت ْل أ
َ َق ّمْن َس َل َواِت َخ ُقْلّن َوالْرَض الّسَما ُقْقو َي ُقْه َل ّل ُقْد ُقْقِل ال ْلَحْمسس ا

ِه ّل ُقْهْم َبْل ِل ُقْر َث ْك َ َأ ُقْموَن لِ َل ْع ِه َي ّل ِل َواِت ِفي َما *   ّلَه ِإّن َوالْرَض الّسَما َو ال ُقْه
ِنّي َغ ْل ُقْد ا ْلَحِمي ًا تعسسالى يقسول   ا أنهسم بسه المشسركين هسسؤلِء عسسن مخسسبر

هسسذا له, ومع شريك لِ وحده والرض السموات خالق الله أن يعرفون
تعالى: قال له, ولهذا وملك له خلق أنها يعترفون شركاء معه يعبدون
الحمسسد قسسل اللسسه ليقسسولن والرض السسسموات خلسسق من سألتم {ولئن

يعلمسسون}. لِ أكثرهم {بل باعترافكم الحجة عليكم قامت إذ لله} أي
وملكسسه خلقسسه هسسو والرض} أي السموات في ما تعالى: {لله قال ثم

فقيسسر شسسيء سسسواه. وكسسل عمسسا الغني الحميد} أي هوالغني الله {إن
على والرض السموات في الحمد خلق, له ما جميع في إليه, الحميد

كلهسسسسا. المسسسسور فسسسسي المحمسسسسود وشسسسسرع, وهسسسسو خلسسسسق مسسسسا
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ْو َل َو ّنَما **  ٍة ِمن الْرِض ِفي َأ ْقلٌَم َشَجَر ُقْر َأ َبْح ْل ُقْه َوا ّد ُقْم ِه ِمن َي ِد ْع ُقْة َب َع ْب َسسس
ٍر ُقْح ْب َدْت ّما َأ ِف ُقْت َن ِلَما ِه َك ّل ّلَه ِإّن ال ِزيٌز ال ِكيٌم َع ُقْكْم *  ّما َح ُقْق ْل َ َخ ُقْكْم َولِ ُقْث ْع َب

ّ ْفسسسسسسسسسٍس ِإلِ َن ٍة َك َد ّلسسسسسسسسسَه ِإّن َواِحسسسسسسسسس ٌع ال  َبِصسسسسسسسسسيٌر َسسسسسسسسسسِمي
ًا تعالى يقول   الحسسسنى وأسمائأه وجلله وكبريائأه عظمته عن مخبر

لبشسسر اطلع أحسسد, ولِ بهسسا يحيط لِ التي التامة العل, وكلماته وصفاته
أحصسسي «لِ الرسسسل وخاتم البشر سيد قال وإحصائأها, كما كنهها على
فسسي مسسا أن تعالى: {ولو نفسك» فقال على أثنيت كما أنت عليك ثناء

نفسسذت مسسا أبحسسر سبعة بعده من يمده والبحر أقلم شجرة من الرض
ًا جعلسست الرض أشسسجار جميسسع أن ولسسو الله} أي كلمات وجعسسل أقلمسس
ًا البحر الدالسسة اللسسه كلمسسات بهسسا معسسه, فكتبسست أبحر سبعة وأمده مداد
البحسر, ولسو مساء ونفسذ القلم لتكسسرت وجلله وصفاته عظمته على
ًا, وإنما أمثالها جاء يسسرد المبالغسة, ولسم وجسه علسسى السبعة ذكرت مدد

مسسن يقسسوله كمسسا بالعالم محيطة موجودة أبحر سبعة ثم أن ولِ الحصر
تعسسالى قسسال كمسسا تكذب, بسسل ولِ تصدق لِ التي السرائأيليات من تلقاه
ًا البحر كان لو {قل الخرى الَِية في البحسسر لنفسسذ ربسسي لكلمسسات مداد
ًا} فليسسس بمثله جئنا ولو ربي كلمات تنفد أن قبل بقسسوله المسسراد مسسدد

لِ جسسرا, لنسسه هلسسم ثم بمثله بمثله, ثم ثم بمثله بل فقط {بمثله} آخر
وكلمسسسسسسسسسسسسسسساته. اللسسسسسسسسسسسسسسسه لَِيسسسسسسسسسسسسسسسات حصسسسسسسسسسسسسسسسر

ًا, وجعسسل الرض شسسجر جعل البصري: لو الحسن قال   البحسسر أقلمسس
ًا, وقال البحسسر مسساء كسسذا, لنفسسد أمسسري ومن كذا أمري من إن الله مداد

يوشك كلم هذا المشركون: إنما قتادة: قال القلم. وقال وتكسرت
أقلم} أي شسسجرة الرض فسسي ما أن تعالى: {ولو الله ينفد, فقال أن
َا الرض شسجر كسان لو لتنفسد كسان مسا أبحسر سسبعة البحسر ومسسع أقلمس

مثسسل أنسسس: إن بسسن الربيسسع وعلمه. وقال وخلقه وحكمته ربي عجائأب
أنسسزل كلها, وقد البحور ماء من كقطرة الله علم في كلهم العباد علم
أقلم} الَِيسسة, يقسسول: لسسو شسسجرة من الرض في ما أن {ولو ذلك الله
ًا البحسر كان ا اللسه, والشسجار لكلمسات مسداد ًا, لِ كله نكسسرت أقلمس

شيء, لن يفنيها لِ قائأمة الله كلمات البحر, وبقيت ماء وفني القلم
ًا هسسو يكسسون ينبغسسي, حسستى كمسسا يثنسسي ولِ قدره يقدر أن يستطيع لِ أحد

نقسسول. مسسا وفسسوق يقسسول كمسسا ربنسسا إن نفسسسه علسسى يثنسسي السسذي
ًا نزلت الَِية هذه أن روي وقد   إسحاق: حدثني ابن لليهود. قال جواب

أن عبسساس ابن عن عكرمة أو جيبر بن سعيد عن محمد أبي بن محمد
محمد بالمدينة: يا وسلم عليه الله صلى الله لرسول قالوا يهود أحبار
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؟ قومسسك أم تريسسد قليلً} إيانسسا إلِ العلسسم مسسن أوتيتم {وما قولك أرأيت
تتلسسو «كلكما» قالوا: ألسسست وسلم عليه الله صلى الله رسول فقال
رسسسول فقسسال ؟ شسسيء لكل تبيان فيها التوراة أوتينا قد أنا جاءك فيما
ذلسك من قليل, وعندكم الله علم في «إنها وسلم عليه الله صلى الله
الرض فسسي أن {ولو ذلك من عنه سألوه فيما الله يكفيكم» وأنزل ما

بشسسار, بسسن وعطسساء عكرمسسة عن روي أقلم} الَِية, وهكذا شجرة من
مكية, والله أنها مكية, والمشهور مدنية, لِ الَِية هذه أن يقتضي وهذا

أعلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم.
وقهسسره شسسيء كسسل عسسز قسسد عزيز حكيم} أي عزيز الله {إن وقوله  

فسسي لحكمسسه, حكيسسم معقسسب ولِ مخسسالف ولِ أراد لمسسا مسسانع وغلبه, فل
تعسسالى: شسسؤونه. وقسسوله وجميسسع وشرعه وأفعاله وأقواله وأمره خلقه
النسساس جميسسع خلسسق مسسا واحسسدة} أي كنفسسس إلِ بعثكم ولِ خلقكم {ما

واحسسدة, نفسسس خلسسق كنسسسبة إلِ قدرته إلى بالنسبة المعاد يوم وبعثهم
ًا أراد إذا أمره عليه, {إنما هين الجميع فيكسسون} كسسن له يقول أن شيئ
مسسرة إلِ بالشسسيء يسسأمر لِ بالبصسسر} أي كلمسسح واحسسدة إلِ أمرنسسا {ومسسا

هسسي {فإنمسسا وتوكيسسده تكرره إلى يحتاج لِ الشيء ذلك واحدة, فيكون
بصسسير} أي سسسميع اللسسه {إن بالساهرة} وقوله هم فإذا واحدة زجرة

إلسسى بالنسسسبة وبصسسره كسسسمعه بأفعالهم بصير لقوالهم سميع هو كما
واحسسدة, ولهسسذا نفسسس علسسى كقدرته عليهم قدرته واحدة, كذلك نفس
واحسسدة} الَِيسسة. كنفسسس إلِ بعثكسسم ولِ خلقكسسم تعسسالى: {مسسا قسسال

َلْم َأ ّلَه َأّن َتَر **  ُقْج ال ِل ْيَل ُقْيو ّل ْل ِر ِفي ا َها ّن ُقْج ال ِل ُقْيو َهاَر َو ّن ْيِل ِفي ال ّل ْل َوَسسسّخَر ا
َقَمَر الّشْمَس ْل َي ُقْكّل َوا ِر َلسسَى َيْج َأّن ّمَسسسّمى َأَجسسٍل ِإ ّلسَه َو ُقْلسسوَن ِبَمسسا ال ْعَم َت

ِبيٌر ِلَك َخ َذ َأّن *   ّلَه ِب َو ال ّق ُقْه ْلَح َأّن ا ُقْعوَن َما َو ْد ِه ِمسسن َي ِنسس ُقْل ُقْدو ِطسس َبا ْل َأّن ا َو
ّلسسسسسسسسسسسسسسسسَه َو ال ِلسسسسسسسسسسسسسسسسّي ُقْهسسسسسسسسسسسسسسسس َع ْل ُقْر ا ِبيسسسسسسسسسسسسسسسس َك ْل  ا

النهسسار فسسي منسسه يأخذ النهار} يعني في الليل {يولج أنه تعالى يخبر  
إلسسى النهار الصيف, يطول زمن يكون هذا, وهذا ذاك, ويقصر فيطول

يكسون النهار, وهسذا ويقصر الليل فيطول النقص في يشرع الغاية, ثم
مسسسمى} أجسسل إلسسى يجسسري كل والقمر الشمس {وسخر الشتاء في
صسسحيح, المعنيين القيامة, وكل يوم إلى وقيل, محدودة غاية إلى قيل

فسسي السسذي عنسسه اللسه رضسسي ذر أبسسي بحسسديث الول للقسسول ويستشسسهد
أتدري ذر أبا «يا قال وسلم عليه الله صلى الله رسول أن الصحيحين

«فإنهسسا أعلسسم. قسسال ورسسسوله ؟» قلت: اللسسه الشمس هذه تذهب أين
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لهسسا يقسسال أن فيوشسسك ربهسسا تسسستأذن العرش, ثم تحت فتسجد تذهب

أبسسو أبسسي, حسسدثنا حاتم: حسسدثنا أبي ابن جئت». وقال حيث من ارجعي
ربسساح, أبسسي بسسن عطسساء عن جريج ابن عن أيوب بن يحيى صالح, حدثنا

فسي بالنهسسار تجسسري السسساقية بمنزلة قال: الشمس أنه عباس ابن عن
الرض تحسست فلكهسسا فسسي بالليسسل جسسرت غربت فلكها, فإذا في السماء

صسسحيح. القمسسر, إسسسناده مشسسرقها, قسسال: وكسسذلك مسسن تطلسسع حسستى
يعلم الله أن تعلم {ألم خبير} كقوله تعلمون بما الله {وأن وقوله  
بجميسسع العسسالم الخسسالق تعالى أنه هذا والرض} ومعنى السماء في ما

الرض ومسسن سسسموات سسسبع خلسسق السسذي تعالى: {الله الشياء, كقوله
يسسدعون مسسا وأن الحق هو الله بأن تعالى: {ذلك مثلهن} الَِية. وقوله

الحق, أنه على لتستدلوابها آياته لكم يظهر إنما الباطل} أي دونه من
الغنسسي باطسسل, فسسإنه سسسواه ما كل الحق, وأن الله الحق الموجود أي

والرض السسسموات فسسي مسسا كسسل إليه, لن فقير شيء وكل سواه عما
بإذنه, ولو إلِ ذرة تحريك على منهم أحد يقدر وعبيده, لِ خلقه الجميع
ًا يخلقوا أن على الرض أهل كل اجتمع , ولهسسذا ذلسسك عسسن لعجزوا ذباب

الباطسسل دونسسه من يدعون ما وأن الحق هو الله بأن تعالى: {ذلك قال
السسذي منه, الكسسبير أعلى لِ الذي العلي الكبير} أي العلي هو الله وأن
إليسسسه. بالنسسسسبة حقيسسسر خاضسسسع شسسسيء, فكسسسل كسسسل مسسسن أكسسسبر هسسسو

َلْم َأ ْلَك َأّن َتَر **  ُقْف ْل ِري ا ِر ِفي َتْج َبْح ْل ِة ا ْعَم ِن ِه ِب ّل ُقْكسسْم ال َي ِر ُقْي ِه ّمسسْن ِل ِت َيسسا ِإّن آ
ِلَك ِفي َياٍت َذ َ ُقْكّل لِ ٍر ّل ّبا ٍر َص ُقْكو َذا َش ِإ َو ُقْهْم *   َي ْوٌج َغِشسس َلسسِل ّمسس ّظ ْا َكال ُقْو َعسس َد
ّلَه ِلِصيَن ال ُقْه ُقْمْخ ّديَن َل َلّما ال ُقْهْم َف َلى َنّجا َبّر ِإ ْل ُقْهْم ا ْن ٌد َفِم َتِص ْق ُقْد َوَما ّم َيْجَحسس

َنسسسسسسسسسسسسسسسآَ ِت َيا ّ ِبآَ ٍر ُقْكسسسسسسسسسسسسسسسّل ِإلِ ّتسسسسسسسسسسسسسسسا ٍر َخ ُقْفسسسسسسسسسسسسسسسو  َك
بسسأمره, أي الفلسسك فيسسه لتجري البحر سخر الذي هو أنه تعالى يخبر  

بهسسا يحمسسل قسسوة مسسن المسساء فسسي جعسسل ما لِ لو وتسخيره, فإنه بلطفه
{إن قسسدرته مسسن آياته} أي من {ليريكم قال جرت, ولهذا لما السفن

فسسي شسسكور الضسسراء فسسي صسسبار شكور} أي صبار لكل لَِيات ذلك في
كالجبسال كالظلسل} أي مسوج غشسيهم وإذا: {تعسالى قسال الرخاء, ثسم

تعسسالى: {وإذا قسسال السسدين} كمسسا لسسه مخلصسسين اللسسه {دعسسوا والغمسسام
تعسسالى: {فسسإذا إياه} وقال إلِ تدعون من ضل البحر في الضر مسكم

.الفلسسسسسسسسسسسسسسسسك} الَِيسسسسسسسسسسسسسسسسة فسسسسسسسسسسسسسسسسي ركبسسسسسسسسسسسسسسسسوا
مجاهد: مقتصد} قال فمنهم البر إلى نجاهم تعالى: {فلما قال ثم  

تعسسالى: {فلمسسا قسسال بالجاحسسد, كمسسا ههنا المقتصد فسر كأنه كافر أي
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فسسي المتوسسسط زيد: هسسو ابن يشركون}. وقال هم إذا البر إلى نجاهم

تعسسالى: {فمنهسسم قسسوله في المراد هو زيد ابن قاله الذي العمل, وهذا
فسسي المتوسط هو ههنا مقتصد} الَِية, فالمقتصد ومنهم لنفسه ظالم

ًا يكون أن العمل, ويحتمل ًا, ويكون هنا مراد على النكار باب من أيض
البحسسر, فسسي البسساهرات والَِيات العظام والمور الهوال تلك شاهد من
بالعمسسل ذلسسك يقابسسل أن ينبغسسي كان بالخلص عليه الله أنعم ما بعد ثم

بعد اقتصد الخيرات, فمن إلى العبادة, والمبادرة في التام, والدؤوب
ًا كان ذلك يجحسسد تعالى: {ومسسا أعلم. وقوله والله هذه والحالة مقصر

والحسسسن مجاهسسد الغسسدار, قسساله هسسو كفور} فالختار ختار كل إلِ بآَياتنا
عهسسده, نقسسض عاهسسد كلمسسا الذي أسلم: وهو بن زيد عن ومالك وقتادة

يكسسسرب. معسسسد بسسسن عمسسسرو وأبلغسسسه. قسسسال الغسسسدر أتسسسم والخسسستر
وخسسسستر غسسسسدر مسسسسن يسسسسديك عميسسسسرملت أبسسسسا رأيسسسست لسسسسو وإنسسسسك

.يذكرها ولِ يتناساها بل يشكرها لِ للنعم جحود {كفور} أي وقوله  

َها ّي أ
َ َي ُقْس **  ّنا ْا ال ُقْقو ّت ُقْكْم ا ّب ْا َر ْو ًا َواْخَش ْوم ّ َي ِزي لِ ٌد َيْج ِل ِه َعسسن َوا ِد َلسس َ َو َولِ
ٌد ُقْلو ْو َو َم ٍز ُقْه ِه َعن َجا ِد ِل ًا َوا ْيئ َد ِإّن َش ْعسس ِه َو ّلسس ّق ال َ َحسس ُقْم َفل ُقْكسس ّن ُقْغّر ُقْة َت َيسسا ْلَح ا

َيا ْن ّد َ السسسسسسسسسسسسس ُقْكسسسسسسسسسسسسسم َولِ ّن ُقْغّر ِه َي ّل ُقْر ِبسسسسسسسسسسسسسال ُقْرو ْلَغسسسسسسسسسسسسس  ا
ًا تعالى يقول    ًا يوم للناس منذر والخسسوف بتقواه لهم المعاد, وآمر
لسسو ولسسده} أي عن والد يجزي {لِ حيث القيامة يوم من والخشية منه
والسسده فسسداء أراد لسسو الولسسد منه. وكذلك قبل لما بنفسه يفديه أن أراد

تغرنكسسم {فل بقسسوله عليهسسم بالموعظسسة عسساد منه, ثم يقبل بنفسه. لم
{ولِ الَِخسسرة السسدار عسسن فيهسسا بالطمأنينسسة تلهينكم لِ الدنيا} أي الحياة

ومجاهسسد عبسساس ابسسن الشسسيطان. قسساله الغسسرور} يعنسسي بسسالله يغرنكم
ذلسسك مسسن ويمنيسسه, وليسسس ويعسسده آدم ابن يغر وقتادة, فإنه والضحاك

الشسسيطان يعسسدهم ومسسا ويمنيهم تعالى: {يعدهم قال ما كان بل شيء
ًا} قال إلِ بلء رأيسست السلم: لما عليه عزير منبه: قال بن وهب غرور

ربسسي إلسسى نسسومي, فضسسرعت وأرق همسسي وكسسثر حزنسسي قسسومي, اشسستد
له, فقلت الملك أتاني أبكي, إذ أتضرع ذلك في وصمت, فأنا وصليت
قسسال: ؟ لبنسسائأهم الَِبسساء أو للظلمة المصدقين أرواح تشفع هل خبرني

يتكلسسم لِ رخصسسة فيه ليس ظاهر القضاء, وملك فصل فيها القيامة إن
عسسن ولسسد ولسسده, ولِ عسسن والسسد فيه يؤخذ الرحمن, ولِ بإذن إلِ أحد فيه

غيسسره, ولِ به أحد يهتم سيده, ولِ عن عبد أخيه, ولِ عن أخ والده, ولِ
إنسان يؤخذ نفسه, ولِ على مشفق أحديرحمه, كل لحزنه, ولِ يحزن
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يحمسسل وزره, ولِ عسسوله, ويحمسسل همسسه, ويبكسسي يهمه إنسان, كل عن

حسسسسسسسسساتم. أبسسسسسسسسسي ابسسسسسسسسسن غيسسسسسسسسسره, رواه معسسسسسسسسسه وزره

ِإّن ّلَه **  ُقْه ال َد ُقْم ِعن ْل ِة ِع َع ُقْل الّسا َنّز ُقْي ْيَث َو َغ ْل ُقْم ا َل ْع َي ِم ِفي َما َو َوَمسسا الْرَحا
ِري ْد ْفٌس َت َذا َن ُقْب ّما ْكِس ًا َت ِري َوَما َغد ْد ْفٌس َت ّي َن َأ ُقْت َأْرٍض ِب ُقْمو ّلسسَه ِإّن َت ال

َليسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسٌم ِبيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسٌر َع  َخ
إلِ أحد يعلمها بعلمها, فل تعالى الله استأثر التي الغيب مفاتيح هذه  

ولِ مرسسسل نسسبي يعلمسسه لِ السسساعة وقسست بها, فعلسسم تعالى إعلمه بعد
إلِ يعلمسسه لِ الغيث إنزال هو} وكذلك إلِ لوقتها يجليها {لِ مقرب ملك
اللسسه يشاء بذلك, ومن الموكلون الملئأكة علمته به أمر إذا ولكن الله
تعسسالى يخلقسسه أن يريسسد ممسسا الرحسسام في ما يعلم لِ خلقه, وكذلك من

ًا بكسسونه أمسسر إذا سواه, ولكن ًا أو أنسسثى أو ذكسسر ًا, علسسم أو شسسقي سسسعيد
تسسدري لِ خلقسسه, وكسسذا مسسن اللسسه شسساء بذلك, ومسسن الموكلون الملئأكة

ًا تكسب ماذا نفس أرض بسسأي نفس تدري {وما وأخراها دنياها في غد
بسسذلك, لحسسد علسسم كسسان, لِ الله بلد أي من غيره أو بلدها تموت} في

هسسو} إلِ يعلمهسسا لِ الغيسسب مفاتسسح تعسسالى: {وعنسسده بقوله شبيهة وهذه
الغيسسب. مفاتيسسح الخمسسس هسسذه بتسسسمية السسسنة وردت الَِيسسة. وقسسد

واقسسد, بسن حسسسين الحباب, حسسدثني بن زيد أحمد: حدثنا المام قال  
رسسسول يقسسول: سسسمعت بريدة أبي بريدة, سمعت بن الله عبد حدثني

وجسسل عسسز اللسسه إلِ يعلمهن لِ «خمس يقول وسلم عليه الله صلى الله
ومسا الرحسام فسي مسا ويعلم الغيث وينزل الساعة علم عنده الله {إن

ًا تكسب ماذا نفس تدري اللسسه إن تموت أرض بأي نفس تدري وما غد
.يخرجسسسوه السسسسناد, ولسسسم صسسسحيح حسسسديث خسسسبير}» هسسسذا عليسسسم

عسسن سفيان وكيع, حدثنا أحمد: حدثنا المام عمر) قال ابن حديث(  
عليسسه اللسسه صلى الله رسول قال: قال عمر ابن عن دينار بن الله عبد

علسسم عنسسده اللسسه {إن إلِاللسسه يعلمهسسن لِ خمس الغيب «مفاتيح وسلم
مساذا نفسس تسدري ومسسا الرحسسام فسسي مسسا ويعلسم الغيث وينزل الساعة
ًا تكسب خسسبير}» عليسسم اللسسه إن تمسسوت أرض بأي نفس تدري وما غد

عسسن صحيحه في الستسقاء كتاب في البخاري, فرواه بإخراجه انفرد
في به. ورواه الثوري سعيد بن سفيان عن الفريابي يوسف بن محمد

ابسسن سسسليمان,حسسدثنا بسسن يحيسسى آخر, فقسسال: حسسدثنا وجه من التفسير
أبسساه أن عمسسر بسسن اللسسه عبسسد بسسن زيسسد بن محمد بن عمر وهب, حدثني

وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى النسسبي قسسال: قسسال عمر بن الله عبد أن حدثه
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وينسسزل السسساعة علسسم عنسسده الله {إن قرأ خمس» ثم الغيب «مفاتيح

ًا. ورواه به الرحام} انفرد في ما ويعلم الغيث عسسن أحمسسد المام أيض
عمسسر ابن عن يحدث أباه سمع أنه محمد بن عمر عن شعبة عن غندر
إلِ شسسيء كسسل مفاتيسسح «أوتيسست قسسال وسسسلم عليه الله صلى النبي عن

فسسي مسسا ويعلسسم الغيسسث وينسسزل السسساعة علسسم عنسسده الله {إن الخمس
ًا تكسب ماذا نفس تدري وما الرحام أرض بسسأي نفسسس تسسدري ومسسا غد

خسسسسسسسسسسسسسسبير}». عليسسسسسسسسسسسسسسم اللسسسسسسسسسسسسسسه إن تمسسسسسسسسسسسسسسوت
يحيى أحمد: حدثنا المام عنه. قال الله مسعود) رضي ابن حديث(  

ه عبد عن مرة بن عمرو شعبة, حدثني عن قسال: قسال سسلمة بسن الل
غيسسر شسسيء كسسل مفاتيسسح وسسسلم عليسسه الله صلى نبيكم الله: أوتي عبد

الرحام في ما ويعلم الغيث وينزل الساعة علم عنده الله {إن خمس
ًا تكسب ماذا نفس تدري وما إن تمسسوت أرض بأي نفس تدري وما غد
عمسسرو عن شعبة عن جعفر بن محمد عن رواه خبير} وكذا عليم الله
؟ اللسسه عبد من سمعته أنت له آخره. قال: قلت في به. وزاد مرة بن

ًا مرة, ورواه خمسين من قال: نعم, أكثر مسسعر عسن وكيسع عسن أيض
السسسنن, أصحاب شرط على حسن إسناد به. وهذا مرة بن عمرو عن

يخرجسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسوه. ولسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم
الَِيسسة: حسسدثنا هسسذه تفسسسير عنسسد البخسساري هريرة) قسسال أبي حديث(  

رضسسي هريسسرة أبي عن زرعة أبي عن حيان أبي عن جرير عن إسحاق
ًا كان وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه الله ًا يوم للنسساس بسسارز

«اليمسسان قسسال ؟ اليمان الله, ما رسول فقال: يا يمشي رجل أتاه إذ
الَِخسسر» بالبعث ولقائأه, وتؤمن ورسله وملئأكته, وكتبه بالله تؤمن أن

تشرك ولِ الله تعبد أن «السلم قال ؟ السلم ما الله رسول قال: يا
ًا, وتقيم به رمضسسان» المفروضسسة, وتصسسوم الزكاة الصلة, وتؤتي شيئ

كأنسسك اللسسه تعبسسد أن «الحسان قال ؟ الحسان ما الله رسول قال: يا
السسساعة مسستى الله رسول يراك» قال: يا فإنه تراه تكن لم تراه, فإن

عسسن سسأحدثك السسسائأل, ولكسسن مسسن بسسأعلم عنها المسؤول «ما قال ؟
الحفسساة كان أشراطها, وإذا من فذاك ربتها المة ولدت أشراطها: إذا

إلِ يعلمهسن لِ خمسس فسي أشسراطها مسن فسذاك الناس رؤوس العراة
مسسافي الغيسسث, ويعلسسم وينسسزل السسساعة علسسم عنسسده اللسسه اللسسه, {إن

علسسي» فأخسسذوا «ردوه فقسسال الرجسسل انصسسرف الرحسسام} الَِيسسة, ثسسم
ًا, فقال: «هذا يروا ليردوه, فلم دينهسسم» الناس ليعلم جاء جبريل شيئ

ًا البخاري ورواه لم كتاب في أيض أبسي عسن طسرق عسن اليمان, ومس
حسسديث ثسسم البخاري, وذكرنسسا شرح أول في عليه تكلمنا به. وقد حيان
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ك فسي الخطساب بسن عمر المؤمنين أمير أفسراد مسن بطسوله, وهسو ذل

مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسلم.
عبسسد النضر, حسسدثنا أبو أحمد: حدثنا المام عباس) قال ابن حديث(  

عنهما, قال: الله رضي عباس بن الله عبد شهر, حدثنا الحميد, حدثنا
ًا وسلم عليه الله صلى الله رسول جلس جبريل, فجلس فأتاه مجلس

ًا وسلم عليه الله صلى الله رسول يدي بين ركبسستي علسسى كفيسسه واضع
؟ السسسلم ما الله: حدثني رسول يا فقال وسلم عليه الله صلى النبي
للسسه وجهسسك تسلم أن «السلم وسلم عليه الله صلى الله رسول قال
ًا له, وأن شريك لِ وحده هو إلِ إله لِ أن وجل, وتشهد عز عبده محمد

ذلسسك فعلسست «إذا قال ؟ أسلمت فقد ذلك فعلت ورسوله» قال: فإذا
قسسال ؟ اليمسسان مسسا اللسسه, فحسسدثني رسسسول أسسسلمت» قسسال: يسسا فقسسد

والنسسبيين, والكتسساب الَِخسسر, والملئأكسسة واليسسوم بالله تؤمن أن «اليمان
والنار, والحسسساب بالجنة الموت, وتؤمن بعد وبالحياة بالموت وتؤمن

فقد ذلك فعلت فإذا وشره» قال كله: خيره بالقدر والميزان, وتؤمن
حسسدثني اللسسه رسول آمنت} قال: يا فقد ذلك فعلت «إذا قال ؟ آمنت

أن «الحسسسان وسسسلم عليسسه الله صلى الله رسول قال ؟ الحسان ما
الله رسول يراك» قال: يا فإنه تراه لِ كنت تراه, فإن كأنك لله تعمل

«سسس وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسول قال ؟ الساعة متى فحدثني
علسسم عنسسده اللسسه {إن هسسو إلِ يعلمهسسن لِ خمسسس فسسي سسس اللسسه سسسبحان

مسساذا نفسسس تسسدري ومسسا الرحسسام فسسي ما ويعلم الغيث الساعة, وينزل
ًا تكسب خسسبير} عليسسم اللسسه إن تمسسوت أرض بسسأي نفسسس تدري وما غد
الله, رسول يا قال: أجل س ذلك دون لها بمعالم حدثتك شئت إن ولكن

المسسة رأيسست وسسسلم: إذا عليسسه اللسه صسلى اللسسه رسسسول فحدثني, قال
البنيسسان, فسسي يتطسساولون الشسساء أصحاب ورأيت س ربها أو س ربتها ولدت
معسسالم مسسن النسساس, فسسذلك رؤوس كسسانوا العالة الجياع الحفاة ورأيت

الحفسساة الشسساء أصحاب ومن الله رسول وأشراطها» قال: يا الساعة
يخرجسسوه. غريسسب, ولسسم «العسسرب» حسسديث قسسال ؟ العالسسة الجيسساع

بسسن محمسسد أحمسسد: حسسدثنا المسسام عامر) روى بني من رجل حديث(  
مسسن رجسسل عسسن حسسراش بسسن ربعي عن منصور عن شعبة جعفر, حدثنا

؟ أألسسج فقسسال وسسسلم عليه الله صلى النبي على استأذن أنه عامر بني
لِ إليسسه, فسسإنه «اخرجسسي لخادمسسة وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى النبي فقال

؟» قسسال: عليكم, أأدخل فليقل: السلم له الستئذان, فقولي يحسن
لسسي فسسأذن ؟ عليكسسم, أأدخسسل ذلسسك, فقلسست: السسسلم يقسسول فسسسمعته

بسسأن بخيسسر, أتيتكسسم إلِ آتكسسم «لسسم قسسال ؟ بسسه أتيتنا فدخلت, فقلت: بَم
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تصسسلوا والعسسزى, وأن اللت تسسدعوا له, وأن شريك لِ وحده الله تعبدوا
ًا, وأن السسسنة مسسن تصسسوموا صسسلوات, وأن خمس والنهار بالليل شسسهر
علسسى فتردوهسسا أغنيسسائأكم مسسال مسسن الزكسساة تأخسسذوا البيت, وأن تحجوا

«قسسد قسسال ؟ تعلمه لِ شيء العلم من بقي فهل فقرائأكم» قال: فقال
ّلمني ًا, وإن وجسل عز الله ع ه إلِ يعلمسه لِ مسا العلسم مسن خيسر عسز الل

مسسا الغيث, ويعلسسم الساعة, وينزل علم عنده الله {إن وجل: الخمس
صسسسسسسسحيح. إسسسسسسسسناد الرحسسسسسسسام} الَِيسسسسسسسة, وهسسسسسسسذا فسسسسسسسي

فقال: إن البادية أهل من رجل مجاهد: جاء عن نجيح أبي ابن وقال  
ينسسزل مسستى مجدبسسة, فسسأخبرني تلد, وبلدنا ما حبلى, فأخبرني امرأتي

عسسز اللسسه فسسأنزل أموت متى ولدت, فأخبرني متى علمت الغيث, وقد
خسسبير} قسسال عليسسم سسس قسسوله إلسسى سسس السسساعة علم عنده الله {إن وجل

مفاتسسح تعسسالى: {وعنسسده اللسسه قسسال السستي الغيسسب مفاتيح مجاهد: وهي
الشسسعبي وقسسال جرير وابن حاتم أبي ابن هو} رواه إلِ يعلمها لِ الغيب

أنسسه حسسدثك قسسالت: مسسن أنهسسا عنها الله رضي عائأشة عن مسروق عن
تكسسسب مسساذا نفسسس تسسدري {وما قرأت كذب, ثم فقد غد في ما يعلم

ًا}. غسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسد
قتادة: أشياء تموت} قال أرض بأي نفس تدري تعالى: {وما وقوله  

ًا عليهّن يطلع بهن, فلم الله استأثر ًا ملكسس ًا ولِ مقربسس ً نبيسس {إن مرسسسل
السسساعة تقسسوم متى الناس من أحد يدري الساعة} فل علم عنده الله
يعلم الغيث} فل {وينزل نهار أو ليل شهر, أو أي في سنة, أو أي في
ً الغيث ينزل متى أحد ًا أو ليل يعلسسم الرحسسام} فل فسسي ما {ويعلم نهار
تسسدري {ومسسا هو أسود, وما أو أنثى, أحمر أم أذكر الرحام في ما أحد

ًا} أخير تكسب ماذا نفس تمسسوت متى آدم ابن يا تدري شر, ولِ أم غد
ًا, لعلسك الميت لعلك ًا المصساب غد أرض بسأي نفسس تسدري {ومسا غسد

الرض, أفسسي مسسن مضجعه أين يدري الناس من أحد ليس تموت} أي
قبسسض اللسسه أراد «إذا الحديث في جاء جبل. وقد أو سهل أو بر أم بحر
الطسسبراني القاسسسم أبو الحافظ حاجة» فقال إليها له جعل بأرض عبد
بسسن إسسسحاق زيسسد: حسسدثنا بسسن أسسسامة مسسسند فسسي الكسسبير معجمسسه في

المليسسح أبسسي عسسن أيوب عن معمر الرزاق, أخبرنا عبد إبراهيم, أخبرنا
«مسسا وسسسلم عليسسه الله صلى الله رسول قال: قال زيد بن أسامة عن

حاجسسسة». فيهسسسا لسسسه جعسسسل إلِ بسسسأرض عبسسسد ميتسسسة اللسسسه جعسسسل
شيبة, حسسدثنا أبي ابن بكر أبو أحمد: حدثنا المام بن الله عبد وقال  
عكسساش بسسن مطسسر عسسن إسسسحاق أبي عن سفيان عن الحفري داود أبو

عبسسد ميتة الله قضى «إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول قال: قال
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حديث من القدر في الترمذي رواه حاجة» وهكذا إليها له جعل بأرض

النسسبي عن لمطر يعرف غريب, ولِ قال: حسن ثم, به الثوري سفيان
فسسي داود أبسسو رواه الحسسديث, وقسسد هسسذا غيسسر وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى

.أعلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم المراسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسيل, فسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسالله
بن المليح أبي عن أيوب إسماعيل, حدثنا أحمد: حدثنا المام وقال  

«إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول قال: قال عزة أبي عن أسامة
حاجة» وأبسسو بها س قال أو س فيها له جعل بأرض عبد روح قبض الله أراد
الهسسذلي. وأخرجسسه عبسسد ابسسن اللسسه, ويقسسال عبيسسد بن يسار هو هذا عزة

عليسسة, وقسسال: ابسسن وهسسو إبراهيسسم بسسن إسسسماعيل حسسديث من الترمذي
الصفهاني, حسسدثنا عصام بن أحمد حاتم: حدثنا أبي ابن صحيح. وقال

المليسسح أبسسي عسسن حميد أبي بن الله عبيد إسماعيل, حدثنا بن المؤمل
«إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول قال: قال الهذلي عزة أبي عن
يقسسدمها» حسستى ينته فلم حاجة إليها له جعل بأرض عبد قبض الله أراد
السسساعة علم عنده الله {إن وسلم عليه الله صلى الله رسول قرأ ثم

خسسسسسسسسسسسسسبير}. عليسسسسسسسسسسسسسم سسسسسسسسسسسسسس إلسسسسسسسسسسسسسى سسسسسسسسسسسسسس
ثسسابت بسسن أحمسسد السسبزار: حسسدثنا بكسسر أبو الحافظ آخر) قال حديث(  

علسسي, حسسدثنا بن عمر قالِ: حدثنا القطعي يحيى بن ومحمد الجحدري
اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول قسسال: قسسال الله عبد عن قيس عن إسماعيل

حاجسسة» ثسسم إليهسسا لسسه جعل بأرض عبد قبض الله أراد «إذا وسلم عليه
ًا نعلسسم لِ الحسسديث السسبزار: وهسسذا قسسال علسسي بسسن عمسسر إلِ يرفعسسه أحسسد

قسسال: مسسسيح أبسسي بن سليمان الدنيا: حدثني أبي ابن المقدمي. وقال
همسسسسسسسدان: لعشسسسسسسسى الحكسسسسسسسم بسسسسسسسن محمسسسسسسسد أنشسسسسسسسدني

خسسرق مسسع السسبين غسسداة حنسسوط يجمعهسسسوى كسسان ممسسا تسسزود فمسسا
لمنطلسسسق زاد مسسسن ذلسسسك لهوقسسسل تشسسسب أعسسسواد نفحسسسة وغيسسسر

عنسسسق فسسسي سسسسيار منيتسسسه فتىسسسإلى فكسسسل شسسسيء علسسسى تأسسسسين لِ
الحمسسسق مسسسن بأعاليسسسل يخطئهمعلسسسل المسسسوت أن ظسسسن مسسسن وكسسسل

ًا إليهسسسسا يسسسسسير لِ منيتهسسسسإن تقسسسسدر بلسسسسدة بأيمسسسسا ُقْيسسسسسق طائأعسسسس
بسسن الرحمسسن عبد ترجمة في الله رحمه عساكر ابن الحافظ أورده  
أختسسه, زوج الشسسعبي همدان, وكسسان أعشى الحارث, وهو بن الله عبد
ًا, وقد الشعبي بأخت مزوج وهو والتفقسسه, العلسسم طلب ممن كان أيض
أحمسسد عسسن ماجه ابن روى به, وقد فعرف الشعر صناعة إلى عدل ثم
ًا علسسي بسسن عمسسر عن شبة, كلهما بن وعمر ثابت بن كسسان إذا مرفوعسس

قبضسه أثسره أقصسى بلسغ حاجة, فسإذا إليها له أوثبته بأرض أحدكم أجل
أودعتنسسي, قسسال ما هذا القيامة: رب يوم الرض وجل, فتقول عز الله
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معمسسر الرزاق, حسسدثنا عبد إبراهيم, حدثنا بن إسحاق الطبراني: حدثنا

عليسسه اللسسه صسسلى الله رسول أن أسامة عن المليح أبي عن أيوب عن
حاجسسة». إليهسسا لسسه جعسسل إلِ بسسأرض عبد منية الله جعل «ما قال وسلم

السسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسجدة سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسورة

عسسن سفيان نعيم, حدثنا أبو الجمعة: حدثنا كتاب في البخاري روى  
هريسسرة أبسسي عسسن العسسرج هرمز بن الرحمن عبد عن إبراهيم بن سعد

الجمعسسة يسسوم الفجسسر فسسي يقسسرأ وسلم عليه الله صلى النبي قال: كان
ًا مسلم النسان} ورواه على أتى {هل و تنزيل} السجدة {آلم أيضسس
بسسن أسسسود أحمسسد: حسسدثنا المسسام بسسه. وقسسال الثوري سفيان حديث من

قال: جابر عن الزبير أبي عن ليث عن صالح بن الحسن عامر, أخبرنا
السسسجدة, تنزيسسل الم يقرأ حتى لِينام وسلم عليه الله صلى النبي كان

أحمسسسسسسد. بسسسسسسه الملسسسسسسك, تفسسسسسسرد بيسسسسسسده السسسسسسذي وتبسسسسسسارك

ِم  ِه ِبْسسسسسسسسسسسس ّلسسسسسسسسسسس ـسسسسسسسسسسسِن ال ِم الّرْحم  الّرِحيسسسسسسسسسسس

َلسَم ُقْل ** ا ِزي َتن َتاِب *   ِك ْل َ ا ْيَب لِ ِه َر َلِميَن ّرّب ِمن ِفي َعسسا ْل َأْم ا ُقْلسسوَن *   ُقْقو َي
ُقْه َتَرا ْف َو َبْل ا ّق ُقْه ْلَح ّبَك ِمن ا ِذَر ّر ُقْتن ًا ِل ْوم ُقْهم ّمآَ َق َتا ٍر ّمن َأ ِذي ِلسسَك ّمسسن ّنسس ْب َق

ُقْهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسْم ّل َع ُقْدوَن َل َتسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس ْه  َي
بمسسا البقرة سورة أول في المقطعة الحروف على الكلم تقدم قد  

شسسك لِ فيسسه} أي ريب لِ الكتاب {تنزيل ههنا. وقوله إعادته عن أغنى
ًا تعالى قال العالمين} ثم رب {من منزل أنه مرية ولِ فيه عسسن مخبر

هسسو {بسسل نفسه تلقاء من اختلقه افتراه} أي {يقولون أم المشركين
ًا لتنذر ربك من يهتسسدون} أي لعلهسسم قبلسسك من نذير من أتاهم ما قوم

الحسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسق. يتبعسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسون

ُقْه ّل ِذي ** ال ّل َق ا َل َواِت َخ ُقْهَمسسا َوَما َوالْرَض الّسَما َن ْي ِة ِفسسي َب ّت ٍم ِسسس ّيسسا ُقْثسسّم َأ
َى َو َت َلسسى اْسسس َعسسْرِش َع ْل ُقْكسسْم َمسسا ا ِه ّمسسن َل ِنسس ِلسسّي ِمسسن ُقْدو َ َو ِفيٍع َولِ َ َشسس َفل َأ

ُقْروَن ّك َذ َت ُقْر َت ّب َد ُقْي ِء ِمَن الْمَر *   َلى الّسَمآَ ُقْج ُقْثّم الْرِض ِإ ُقْر ْع ِه َي ْي َل ٍم ِفسسي ِإ ْو َيسس
ُقْه َكاَن ُقْر َدا ْق ْلَف ِم ٍة َأ َن ّدوَن ّمّمسسا َسسس ُقْعسس ِلسسَك َت َذ ُقْم *   ِل ْيسسِب َعسسا َغ ْل ِة ا َد َها َوالّشسس

ُقْز َعِزيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس ْل ُقْم ا  الّرِحيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
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بينهمسا وما والرض السموات فخلق للشياء خالق أنه تعالى يخبر   
ذلسسك علسسى الكلم تقسسدم العرش, وقسسد على استوى أيام, ثم ستة في
المور, لزمة المالك هو بل شفيع} أي ولِ ولي من دونه من لكم {ما

ولي شيء, فل كل على شيء, القادر لكل شيء, المدبر لكل الخالق
أيهسسا تتسسذكرون} يعنسسي {أفل إذنسسه بعسسد من إلِ شفيع سواه, ولِ لخلقه

أن وتنسسزه وتقسسدس عسسداه, تعسسالى من على المتوكلون غيره العابدون
رب ولِ هسسو إلِ إله عديل, لِ أو نديد أو وزير أو شريك أو نظير له يكون

سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسواه.
ًا ههنا النسائأي أورد وقد   يعقسسوب, بسسن إبراهيسسم فقسسال: حسسدثنا حسسديث

بسسن الخضسسر الحداد, حسسدثنا عبيدة أبو الصباح, حدثنا بن محمد حدثني
الله رسول أن هريرة أبي عن عطاء عن المكي جريج أبي عن عجلن
السسسموات خلسسق اللسسه «إن فقسسال بيسسدي أخسسذ وسسسلم عليسسه اللسسه صلى

اليسسوم فسسي العسسرش على استوى أيام, ثم ستة في بينهما وما والرض
يسسوم الحسسد, والشسسجر يوم السبت, والجبال يوم التربة السابع, فخلق

يسوم الربعساء, والسدواب يسوم الثلثساء, والنسور يسوم الِثنين, والمكروه
العصسسر, بعسسد النهسسار مسسن سسساعة آخسسر في الجمعة يوم الخميس, وآدم

أجسسل وخبيثهسسا, مسسن وطيبها وأسودها الرض: أحمرها أديم من وخلقه
الحسسديث هذا أورد والخبيث» هكذا الطيب آدم بني من الله جعل ذلك

ًا ًا والنسائأي مسلم أخرج ومتنا, وقد إسناد بسسن حجسساج حسسديث من أيض
بسسن أيسسوب أميسسة, عسسن بسسن إسماعيل عن جريج ابن العور, عن محمد
عليسسه اللسسه صسسلى النبي عن هريرة أبي عن رافع بن الله عبد عن خالد

التاريسسخ كتسساب فسسي البخسساري عللسه وقسسد السسسياق هسسذا من بنحو وسلم
أصسسح, وهسسو الحبسسار كعسسب عن هريرة بعضهم: أبو فقال: وقال الكبير

أعلسسسسم. الحفسسسساظ, واللسسسسه مسسسسن واحسسسسد غيسسسسر عللسسسسه وكسسسسذا
إليه} أي يعرج ثم الرض إلى السماء من المر تعالى: {يدبر قوله  

السسسابعة, الرض تخسسوم أقصسسى إلسسى السماوات أعلى من أمره يتنزل
مثلهسن الرض ومسن سسموات سسبع خلق الذي تعالى: { الله قال كما

الدنيا سماء فوق ديوانها إلى العمال بينهن} الَِية, وترفع المر يتنزل
السسسماء وسسسمك سنة خمسمائأة مسيرة الرض وبين بينها ما ومسافة

فسي الملك من والضحاك: النزول وقتادة مجاهد وقال سنة خمسمائأة
عسسام, ولكنسسه خمسسسمائأة مسسسيرة في وصعوده عام خمسمائأة مسيرة
مقسسداره كسسان يسسوم تعسسالى: {فسسي قسسال عين, ولهذا طرفة في يقطعها

لهسسذه المسسدبر والشهادة} أي الغيب عالم * ذلك تعدون مما سنة ألف
وحقيرهسسا جليلهسسا إليه عباده, يرفع أعمال على شهيد هو المور, الذي
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وغلبسسه, فقهسسره شسسيء كسسل عسسز قد الذي العزيز وكبيرها, هو وصغيرها

فسسي عزيسسز المسسؤمنين, فهسسو بعبسساده والرقاب, الرحيم العباد له ودانت
عزتسسسسسسسسسسسسسسسسه. فسسسسسسسسسسسسسسسسي رحيسسسسسسسسسسسسسسسسم رحمتسسسسسسسسسسسسسسسسه

َي ِذ ّل ٍء ُقْكّل َأْحَسَن ** ا ُقْه َشْي َق َل َأ َخ َد َب َق َو ْل ْنَسسساِن َخ ِل ُقْثسسّم ِطيسسٍن ِمسسن ا   *
َعَل ُقْه َج َل ٍة ِمن َنْس َل َ ٍء ّمن ُقْسل ِهيٍن ّمآَ ُقْثّم ّم ُقْه *   ّوا َفَخ َس َن ِه َو ِه ِمسسن ِفي ّروِحسس

َعسسسَل ُقْم َوَج ُقْكسسس َع َل ْبَصسسساَر الّسسسسْم َة َوال َد ِئسسس ْف ً َوال ِليل ُقْروَن ّمسسسا َق ُقْك  َتْشسسس
ًا تعالى يقول    وأحكمها. وأتقنها الشياء خلق أحسن الذي أنه مخبر

خلقسسه} قسسال: شسسيء كسسل أحسن {الذي أسلم بن زيد عن مالك وقال
ذكسسر لمسسا والمسسؤخر, ثسسم المقدم من جعله كأنه شيء كل خلق أحسن
النسسسان, فقسسال خلسسق ذكسسر في والرض, شرع السموات خلق تعالى

مسسن آدم البشسسر أبسسا خلق طين} يعني من النسان خلق تعالى: {وبدأ
كسسذلك يتناسسسلون مهيسسن} أي ماء من سللة من نسله جعل {ثم طين
آدم سواه} يعني {ثم المرأة وترائأب الرجل صلب بين من نطفة من
ًا من خلقه لما ًا تراب, خلق ًا سوي وجعل روحه من فيه {ونفخ مستقيم

ً العقسسول والفئدة} يعنسسي والبصار السمع لكم تشسسكرون} مسسا {قليل
اسسستعملها من وجل, فالسعيد عز الله رزقكموها التي القوى بهذه أي

وجسسسسسسسسسسسسل. عسسسسسسسسسسسسز ربسسسسسسسسسسسسه طاعسسسسسسسسسسسسة فسسسسسسسسسسسسي

ْا َو ُقْل َقا َو َذا **  ِإ أ
َنا َ ْل َل ّنا الْرِض ِفي َض ِإ أ

ْلٍق َلِفي َ ٍد َخ ِدي ِء ُقْهم َبْل َج َقآَ َل ِهْم ِب ّب َر
ُقْروَن ِف ُقْقْل َكا ُقْكم *   ّفا َو َت ُقْك َي َل ْوِت ّم ْلَمس ِذي ا ّلس ّكسَل ا ُقْكسْم ُقْو َلسَى ُقْثسّم ِب ُقْكسْم ِإ ّب َر

ُقْعسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسوَن  ُقْتْرَج
ًا تعالى يقول   قالوا حيث المعاد استبعادهم في المشركين عن مخبر

أجسسزاء فسسي وتفرقسست أجسسسامنا تمزقسست الرض} أي فسسي ضللنا {أئأذا
؟ الحسسال تلسسك بعد لنعود أئأنا جديد} أي خلق لفي {أئأنا وذهبت الرض

لِ العسساجزة قسسدرتهم إلسسى بالنسسسبة بعيد هو إنما , وهذا ذلك يستعبدون
إذا أمسسره إنما العدم, الذي من وخلقهم بدأهم الذي قدرة إلى بالنسبة

ًا أراد بلقسساء هسسم تعسسالى: {بسسل قال فيكون, ولهذا كن له يقول أن شيئ
وكسسل السسذي الموت ملك يتوفاكم تعالى: {قل قال كافرون} ثم ربهم

مسسن معيسسن شسسخص المسسوت ملسسك أن الَِيسسة هسسذه مسسن بكسسم} الظسساهر
سسسورة فسسي ذكره المتقدم البراء حديث من المتبادر هو الملئأكة, كما
المشسسهور, قسساله وهسسو بعزرائأيسسل الَِثسسار بعسسض في سمي إبراهيم, وقد
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أعسسوانه أن الحسسديث فسسي ورد أعسسوان, وهكسسذا ولسسه واحسسد وغيسسر قتسسادة

وتناولهسسا الحلقسسوم بلغسست إذا حسستى الجسسسد سائأر من الرواح ينتزعون
الطسست مثسسل فجعلست الرض لسه مجاهسد: حسسويت الموت, قال ملك

اللسسه صسسلى النسسبي عسسن محمسسد بن زهير يشاء, ورواه متى منها يتناول
عنهمسسا. اللسسه رضسسي عبسساس ابسسن مرسسسلً, وقسساله بنحسسوه وسسسلم عليسسه

المقري, يحيى أبي بن يحيى أبي, حدثنا حاتم: حدثنا أبي ابن وروى  
يقسسول: أبسسي قسسال: سسسمعت محمد بن جعفر عن سمرة بن عمر حدثنا
رأس عنسسد المسسوت ملسسك إلسسى وسسسلم عليه الله صلى الله رسول نظر
ملسسك «يسسا وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى النسسبي لسسه فقسسال النصار من رجل

طسسب محمد الموت: يا ملك فقال» مؤمن فإنه بصاحبي ارفق الموت
ًا ًا, فإني وقر نفس بيسست الرض في ما أن رفيق, واعلم مؤمن بكل عين
خمسس يسوم كسل فسي أتصسفحهم وأنسا إلِ بحسر ولِ بر في شعر ولِ مدر

يسسا بأنفسسسهم,واللسسه منهسسم وكبيرهم بصغيرهم أعرف إني مرات, حتى
حسستى ذلسك علسى قسسدرت ما بعوضة روح أقبض أن أردت أني لو محمد
عنسسد يتصفحهم إنما أنه جعفر: بلغني بقبضها. قال الَِمر هو الله يكون

على يحافظ ممن كان فإن الموت عند حضرهم الصلة, فإذا مواقيت
اللسسه إلِ إلسسه لِ الملك الشيطان, ولقنه عنه ودفع الملك منه دنا الصلة
السسرزاق: حسسدثنا عبد العظيمة. وقال الحال تلك في الله رسول محمد
ًا سمعت قال ميسرة بن إبراهيم عن مسلم بن محمد يقسسول: مجاهسسد

به يطوف الموت وملك إلِ مدر أو شعر من)بيت الرض ظهر على ما
مسسن أحسسد فيسسه بيسست مسسن ما الحبار: والله كعب مرتين. وقال يوم كل

ينظسسر مسسرات سسسبع يوم كل بابه على يقوم الموت وملك الدنياإلِ أهل
تعسسالى: {ثسسم حسساتم. وقسسوله أبي ابن يتوفاه, رواه أن أمر أحد فيه هل
لجزائأكسسم. قبسسوركم من وقيامكم معادكم يوم ترجعون} أي ربكم إلى

ْو َل َو َى **  ِذ َتَر ُقْموَن ِإ ِر ُقْمْج ْل ْا ا ُقْسسسو ِك ِهْم َنا ُقْءوِسسس َد ُقْر ِهسسْم ِعنسس ّب َنسسآَ َر ّب َنا َر ْبَصسسْر َأ

َنا ْع َنا َوَسِم ْع ْعَمْل َفاْرِج ًا َن ِلح ّنا َصا ُقْنوَن ِإ ِق ْو ُقْمو َل َو َنا *   ْئ َنا ِش ْي َت َ َنْفسسٍس ُقْكّل لِ
َها َدا ِكْن ُقْه َلـ ّق َو ُقْل َح ْو َق ْل ّني ا ّنَم لْملّن ِم َه ِة ِمَن َج ّن ْلِج ّناِس ا ِعيسسَن َوال َأْجَم

ْا ُقْقو ُقْذو َف ُقْتْم ِبَما *   َء َنِسي َقآَ ُقْكْم ِل ْوِم َذآ َي ّنسسا َهـسس ُقْكْم ِإ َنا ْا َنِسسسي ُقْقسسسو ُقْذو َذاَب َو َعسس
ِد ْلسسسسسسسسسسسسسسسس ُقْخ ْل ُقْتسسسسسسسسسسسسسسسسْم ِبَمسسسسسسسسسسسسسسسسا ا ُقْلسسسسسسسسسسسسسسسسوَن ُقْكن ْعَم  َت

عسساينوا حيسسن وقسسالهم القيامسسة يوم المشركين حال عن تعالى يخبر  
ناكسسسي ذليليسسن وجسسل, حقيريسسن عسسز اللسسه يسسدي بيسسن وقسساموا البعسسث

وسسسمعنا} أي أبصسسرنا {ربنا يقولون والخجل الحياء من رؤوسهم, أي
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بهسسم تعسسالى: {أسسسمع قسسال أمسسرك, كمسسا ونطيع قولك نسمع الَِن نحن

دخلسسوا إذا بالملمسسة أنفسسسهم على يعودون يأتوننا} وكذلك يوم وأبصر
السسسعير} أصسسحاب كنسسافي مسسا نعقسسل أو نسسسمع كنسسا {لسسو بقولهم النار

الدنيا دار إلى فارجعنا} أي وسمعنا أبصرنا {ربنا يقولون هؤلِء وهكذا
ًا {نعمل حسسق وعسسدك أن فيهسسا وتحققنا أيقنا قد موقنون} أي إنا صالح
السسدنيا دار إلى أعادهم لو أنه منهم تعالى الرب علم حق, وقد ولقاءك

ًا فيها كانوا كما لكانوا رسسسله, كمسسا ويخسسالفون الله بآَيات يكذبون كفار
نكسسذب ولِ نرد ياليتنا فقالوا النار على وقفوا إذ ترى تعالى: {ولو قال

هسسداها} كمسسا نفسسس كسسل لَِتينا شئنا {ولو ههنا ربنا} الَِية, وقال بآَيات
ًا} {ولكن كلهم الرض في من لَِمن ربك شاء تعالى: {ولو قال جميع
مسسن أجمعيسسن} أي والنسساس الجنسسة مسسن جهنسسم لملن مني القول حق

منهسسا, نعسسوذ لهسسم محيسسص ولِ عنهسسا لهم لِمحيد النار فدارهم الصنفين
هسذا} يسسومكم لقسساء نسيتم بما ذلك, {فذوقوا من التامة وكلماته بالله

العسسذاب هسسذا والتوبيسسخ: ذوقسسوا التقريع سبيل على النار لهل يقال أي
عسساملتموه إذ لسسه وتناسسسيكم وقسسوعه واسسستبعادكم بسسه تكسسذيبكم بسبب
الناسي, معاملة سنعاملكم نسيناكم} أي {إنا له ناس هو من معاملة

ًا ينسى لِ تعالى لنه المقابلسسة بسساب مسسن شسسيء, بسسل عنه يضل ولِ شيئ
هذا} وقسسوله يومكم لقاء نسيتم كما ننساكم تعالى: {فاليوم قال كما

كفركسسم بسسسبب تعملسسون} أي كنتسسم بما الخلد عذاب تعالى: {وذوقوا
ًا فيهسسا يذوقون {لِ الخرى الَِية في تعالى قال وتكذيبكم, كما ولِ بسسرد

ًا ًا * إلِ شراب ًا حميم ًا}. إلِ نزيسسدكم فلسسن سسس قسسوله إلى * س وغساق عسسذاب

ّنَما ِإ ُقْن **  ْؤِم َنا ُقْي ِت َيا ِذيَن ِبآَ ّل َذا ا ْا ِإ ُقْرو ّك َها ُقْذ ْا ِب ًا َخّرو ْا ُقْسسسّجد ُقْحو ّب ِد َوَسسس ِبَحْمسس
ِهْم ّب ُقْهْم َر َ َو ُقْروَن لِ ِب ْك َت َفَى َيْسسس َتَجسسا َت ُقْهْم *   ُقْب ُقْنسسو ْلَمَضسساِجِع َعسسِن ُقْج ُقْعوَن ا ْد َيسس
ُقْهْم ّب ًا َر ْوف ًا َخ َطَمع ُقْهْم َوِمّما َو َنا ْق ُقْقوَن َرَز َ ُقْينِف َفل ُقْم *   َل ْع ْفٌس َت ُقْأْخِفسسَي ّمآَ َن

ُقْهسسسسسم ِة ّمسسسسسن َل ُقْيسسسسسٍن ُقْقسسسسسّر ْع ًء َأ ْا ِبَمسسسسسا َجسسسسسَزآ ُقْنو ُقْلسسسسسوَن َكسسسسسا ْعَم  َي
إذا {السسذين بهسسا يصسسدق إنمسسا بآَياتنسسا} أي يسسؤمن تعالى: {إنما يقول  

ًا} أي خسسروا بهسسا ذكسسروا ً وأطاعوهسسا لهسسا اسسستمعوا سسسجد ً قسسولِ وفعل
لها والِنقياد أتباعهم عن يستكبرون} أي لِ وهم ربهم بحمد {وسبحوا

السسذين تعسسالى: {إن اللسسه الفجسسرة, قسسال الكفرة من الجهلة يفعله كما
تعسسالى: قسسال داخريسسن} ثسسم جهنسسم سسسيدخلون عبادتي عن يستكبرون
النسسوم وتسسرك الليسسل قيام بذلك المضاجع} يعني عن جنوبهم {تتجافى

قسسوله فسسي والحسسسن مجاهسسد الوطيئة, قسسال الفرش على والضطجاع
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الليل. وعسسن قيام بذلك المضاجع} يعني عن جنوبهم تعالى: {تتجافى

بيسسن الصلة وقتادة: هو حازم وأبي المنكدر بن ومحمد وعكرمة أنس
ًا: هو أنس العشاءين, وعن جريسسر ابن العتمة. ورواه صلة انتظار أيض

وصسسلة جماعسسة فسسي العشسساء صسسلة الضسسحاك: هسسو جيد. وقسسال بإسناد
ًا ربهم {يدعون جماعة في الغداة ًا} أي خوف ًا وطمعسس وبسسال مسسن خوفسس
ًا عقابه ينفقسسون} فيجمعسسون رزقنسساهم {وممسسا ثوابه جزيل في وطمع

وفخرهم وسيدهم هؤلِء والمتعدية, ومقدم اللزمة القربات فعل بين
عبسسد قسسال وسسسلم, كمسسا عليه الله صلى الله رسول والَِخرة الدنيا في

عنسسسسسسسسسه. اللسسسسسسسسسه رضسسسسسسسسسي رواحسسسسسسسسسة بسسسسسسسسسن اللسسسسسسسسسه
سسساطع الصسسبح مسسن معسسروف انشسسق كتابهسسإذا يتلسسو اللسسه رسسسول وفينا
واقسسع قسسال مسسا أن موقنسسات العمسسى, فقلوبنسسابه بعسسد الهسسدى أرانسسا
المضسساجع بالمشسسركين اسسستثقلت فراشسسهإذا عسسن جنبسسه يجسافي يسبيت

سسسلمة, بسسن حماد قالِ: حدثنا وعفان روح أحمد: حدثنا المام وقال  
عسسن مسسسعود ابسسن عسسن الهمسسذاني مسسرة عسسن السائأب بن عطاء أخبرنا
من ثار رجلين: رجل من ربنا «عجب قال وسلم عليه الله صلى النبي

ملئأكسستي أيسسا فيقول: ربنا صلته إلى وأهله حبه بين من ولحافه وطائأه
صسسلته إلسسى وأهله حيه من ووطائأه فراشه من ثار, عبدي إلى انظروا

تعسسالى الله سبيل في غزا عندي, ورجل مما وشفقة عندي فيما رغبة
حسستى الرجسسوع, فرجسسع فسسي له وما الفرار من عليه ما فانهزموا, فعلم

وجسسل عز الله عندي, فيقول مما وشفقة عندي فيما رغبة دمه أهريق
عنسسدي ممسسا ورهبسسة عندي فيما رغبة رجع عبدي إلى للملئأكة: انظروا

بسسن موسسسى عسسن الجهسساد فسسي داود أبو رواه دمه». وهكذا أهريق حتى
بنحسسسسسسوه. بسسسسسسه سسسسسسسلمة بسسسسسسن حمسسسسسساد عسسسسسسن إسسسسسسسماعيل

بسسن عاصسسم عن معمر الرزاق, أخبرنا عبد أحمد: حدثنا المام وقال  
صسسلى النبي مع قال: كنت جبل بن معاذ عن وائأل أبي عن النجود أبي
ًا فأصسسبحت سسسفر فسسي وسلم عليه الله ًا يومسس نسسسير ونحسسن منسسه قريبسس

النسسار, مسسن ويباعسسدني الجنسسة يدخلني بعمل أخبرني الله نبي فقلت: يا
عليسسه, اللسسه يسسسره مسسن علسسى ليسير وإنه عظيم عن سألت «لقد قال
ًا, وتقيسسم به تشرك ولِ الله تعبد الزكسساة, وتصسسوم وتسسؤتي الصسسلة شسسيئ

الصسسوم ؟ الخير أبواب على أدلك ألِ قال: س ثم س البيت رمضان, وتحج
ثسسم سسس الليل جوف في الرجل الخطيئة, وصلة تطفيء جنة, والصدقة

كسسانوا بمسسا {جسسزاء بلسسغ المضسساجع} حسستى عسسن جنوبهم {تتجافى س قرأ
سسس ؟ سسسنامه وذروة وعموده المر برأس أخبرك ألِ س قال تعلمون} ثم
السسسلم, وعمسسوده المسسر رأس فقسسال: سسس اللسسه يارسسسول فقلست: بلسسى
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أخسسبرك سسس: ألِ قسسال ثسسم سسس الله سبيل في الجهاد سنامه الصلة, وذروه

«كف قال ثم بلسانه الله, فأخذ نبي يا ؟» فقلت: بلى كله ذلك بملك
به, فقسسال نتكلم بما لمؤاخذون وإنا الله رسول هذا». فقلت: يا عليك

أو سسس وجسسوههم علسسى النسسار في الناس يكب معاذ, وهل يا أمك «ثكلتك
والنسسسائأي الترمذي ألسنتهم» ورواه حصائأد إلِ س مناخرهم قال: على

الترمذي: حسن به. وقال معمر عن طرق من سننهم في ماجه وابن
صسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسحيح.

بن عروة قال: سمعت الحكم عن شعبة حديث من جرير ابن ورواه  
وسسسلم عليسسه الله صلى الله رسول أن جبل بن معاذ عن يحدث الزبير

ك «ألِ لسه قال تكفسر والصسدقة جنسة الخيسر: الصسوم أبسواب علسى أدل
{تتجسافى الَِيسة هسذه الليسل» وتل جسوف فسي العبسد الخطيئسة, وقيسام

ًا ربهسسم يسسدعون المضسساجع عسسن جنوبهم ًا خوفسس رزقنسساهم وممسسا وطمعسس
ًا ينفقون} ورواه عسسن المعتمسسر بن منصور عن الثوري حديث من أيض

عليسسه الله صلى النبي عن معاذ عن شبيب أبي بن ميمون الحكم, عن
ثسسابت, والحكسسم أبي بن حبيب عن العمش حديث بنحوه. ومن وسلم

ًا معاذ عن شبيب أبي بن ميمون عن حماد حديث بنحوه. ومن مرفوع
ًا معسساذ شسسهر, عسسن عسسن النجود أبي بن عاصم عن سلمة بن عسسن أيضسس

عسسن جنسسوبهم تعسسالى: {تتجسسافى قوله في وسلم عليه الله صلى النبي
الليسسسسسسسل». مسسسسسسسن العبسسسسسسسد «قيسسسسسسسام المضسسسسسسساجع} قسسسسسسسال

بن يزيد حدثنا الواسطي سنان بن أحمد حاتم: حدثنا أبي ابن وروى  
وحكيسسم والحكم ثابت أبي بن حبيب عن خليفة بن فطر هارون, حدثنا

مسسع قسسال: كنسست جبل بن معاذ عن شبيب أبي بن ميمون عن جرير بن
الخيسسر: بسسأبواب أنبأتسسك شسسئت «إن فقسسال تبسسوك غسسزوة فسسي للسه النبي

جسسوف فسسي الرجسسل الخطيئسسة, وقيسسام تطفىسسء جنة, والصسسدقة الصوم
عسسن جنوبهم {تتجافى وسلم عليه الله صلى الله رسول تل الليل» ثم

سسسعيد, حسسدثنا بسسن سسسويد أبي, حسسدثنا قال: حدثنا المضاجع} الَِية, ثم
عن حوشب بن شهر عن إسحاق بن الرحمن عبد عن مسهر بن علي

«إذا وسسسلم عليسسه اللسه صسلى الله رسول قالت: قال يزيد بنت أسماء
يسسسمع بصوت فنادى مناد جاء القيامة يوم والَِخرين الولين الله جمع

فينسسادي: يرجع بالكرم, ثم أولى من اليوم الجمع أهل الخلئأق: سيعلم
فيقومسسون سسس الَِية المضاجع} س عن جنوبهم {تتجافى كانت الذين ليقم

قليسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسل». وهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم
بسن العطساء بن الوليد شبيب, حدثنا بن الله عبد البزار: حدثنا وقال  

بسسن زيسسد عسسن مصسسعب سسسليمان, حسسدثني بسسن الحميد عبد الغر, حدثنا
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جنسسوبهم {تتجافى الَِية هذه نزلت بلل: لما أبيه, قال: قال عن أسلم

أصسسحاب مسسن ونسساس المجلسسس فسسي نجلسسس المضاجع} الَِية, كنا عن
العشسساء, إلسسى المغسسرب بعد يصلون وسلم عليه الله صلى الله رسول
نعلسسم قسسال: لِ المضسساجع} ثسسم عن جنوبهم {تتجافى الَِية هذه فنزلت

هسسذه غيسسر بلل عسسن طريسسق لسسه سسسواه, وليسسس بلل عسسن أسسسلم روى
الطريسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسق.

أعين} الَِيسسة, قرة من لهم أخفي ما نفس تعلم تعالى: {فل وقوله  
النعيسسم مسسن الجنسسات فسسي لهسسم اللسسه أخفسسى ما عظمة أحد يعلم فل أي

أعمسالهم أخفسوا أحسد, لمسا مثلهسا علسى يطلع لم التي واللذات المقيم
ًا, فإن الثواب, جزاء من لهم الله أخفى كذلك جنسسس من الجزاء وفاق
مسسا لهسسم الله عملهم, فأخفى قوم البصري: أخفى الحسن قال العمل

حسساتم. أبسسي ابسسن بشسسر, رواه قلسسب علسسى يخطسسر ولسسم عيسسن تسسر لسسم
قسسرة مسسن لهسسم أخفي ما نفس تعلم تعالى: {فل قوله البخاري قال  

عن الزناد أبي عن سفيان الله, حدثنا عبد بن علي أعين} الَِية, حدثنا
عليسه الله صلى الله رسول عن عنه الله رضي هريرة أبي عن العرج
عيسسن لِ مسسا الصسسالحين لعبسسادي تعالى: أعسسددت الله قال: «قال وسلم

هريسسرة: أبسسو بشسسر» قسسال قلسسب علسسى خطر سمعت, ولِ أذن رأت, ولِ
أعيسسن} قسسال: قرة من لهم أخفي ما نفس تعلم {فل شئتم إن اقرؤوا
قال: قسسال هريرة أبي عن العرج عن الزناد أبو سفيان, حدثنا وحدثنا

مسسسلم ورواه ؟ شسسيء روايسسة, قسسال: فسسأي لسسسفيان مثلسسه. قيسسل اللسسه
الترمسسذي: حسسسن بسسه. وقسسال عيينسسة بسسن سسسفيان حديث من والترمذي
عسسن أسامة أبو نصر, حدثنا بن إسحاق البخاري: حدثنا قال صحيح, ثم

النسسبي عنسسه, عسسن الله رضي هريرة أبي عن صالح أبو العمش, حدثنا
ما الصالحين لعبادي تعالى: أعددت الله «يقول وسلم عليه الله صلى

ًا بشر قلب على خطر سمعت, ولِ أذن رأت, ولِ عين  لِ بلسسه من ذخر
أعيسسن قرة من لهم أخفي ما نفس تعلم {فل قرأ عليه» ثم اطلعتم ما

صسسالح: أبي عن العمش عن معاوية أبو يعملون} قال كانوا بما جزاء
السسوجه. هسسذا مسسن البخسساري بسسه أعيسسن} انفسسرد {قسسرات هريسسرة أبو قرأ

منبه بن همام عن معمر الرزاق, حدثنا عبد أحمد: حدثنا المام وقال  
وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى الله رسول عن هريرة أبو حدثنا ما قال: هذا

رأت, ولِ عيسسن لِ مسسا الصسسالحين لعبسسادي قال: أعددت تعالى الله «إن
مسسن الصسسحيحين فسسي بشر» أخرجاه قلب على خطر سمعت, ولِ أذن

مسسن جرير التفسير, وابن في الترمذي قال: ورواه, الرزاق عبد رواية
سسسلمة أبسسي عسسن عمسسرو بن محمد عن سليمان بن الرحيم عبد حديث
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وسسسلم عليسسه الله صلى الله رسول عن عنه الله رضي هريرة أبي عن

بسسن حمسساد صسسحيح. وقسسال حسسسن حسسديث الترمذي: هذا قال بمثله, ثم
قسسال عنسسه اللسسه رضسسي هريسسرة أبسسي رافع, عن أبي بن ثابت عن سلمة

الجنسسة يدخل «من قال وسلم عليه الله صلى النبي عن حماد: أحسبه
رأت عيسسن لِ ما الجنة شبابه, في يفنى ثيابه, ولِ تبلى يبأس, لِ لِ ينعم

حسسديث مسسن مسسسلم بشسسر» رواه قلسسب على خطر ولِ سمعت أذن ولِ
بسسسسسسسسسسسسسسسسسه. سسسسسسسسسسسسسسسسسسلمة بسسسسسسسسسسسسسسسسسن حمسسسسسسسسسسسسسسسسساد

صخر أبو وهب, حدثني ابن هارون, حدثنا أحمد: حدثنا المام وروى  
اللسسه رضسسي السسساعدي سعد بن سهل قال: سمعت حدثه حازم أبا أن

ًا وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول مع يقول: شهدت عنه مجلسسس
عيسسن  لِ ما «فيها حديثه آخر في قال انتهى, ثم حتى الجنة فيه وصف

الَِيسسة هسسذه قسسرأ بشر» ثسسم قلب على خطر سمعت, ولِ أذن رأت, ولِ
مسلم يعملون} وأخرجه س قوله إلى س المضاجع عن جنوبهم {تتجافى

عسسن سسسعيد, كلهمسسا بسسن وهسسارون معروف بن هارون عن صحيحه في
طسسالب, حسسدثنا أبسسي بسسن العبسساس جرير: حدثني ابن وقال به وهب ابن

عبسسد بن عقبة عن قتادة عن مطيع أبي بن سلم أسد, حدثنا بن معلى
وسسسلم عليه الله صلى الله رسول الخدري, عن سعيد أبي عن الغافر
عيسسن لِ مسسا الصسسالحين لعبسسادي قسسال: أعسسددت وجسسل عز ربه عن يروي

يخرجسسوه. وقسسال لسسم بشسسر قلب على خطر سمعت, ولِ أذن رأت, ولِ
ًا مسلم سسسفيان, وغيسسره, حسسدثنا عمر أبي ابن صحيحه: حدثنا في أيض
يخسسبر الشسسعبي سعيد, سمعا بن الملك وعبد طريف بن مطرف حدثنا

النسسبي إلسسى يرفعسسه المنسسبر علسسى قسسال: سسسمعته شعبة بن المغيرة عن
وجسسل: عسسز ربه السلم عليه موسى قال: سأل وسلم عليه الله صلى

أهسسل أدخسسل مسسا بعسسد يجيسسء رجل قال: هو ؟ منزلة الجنة أهل أدنى ما
نسسزل وقسسد كيسسف رب الجنة, فيقول: أي له: ادخل الجنة, فيقال الجنة

مثل لك يكون أن له: أترضى فيقال ؟ أخذاتهم وأخذوا منازلهم الناس
ذلسسك لسسك رب, فيقسسول فيقسسول: رضسسيت ؟ السسدنيا ملوك من َملٍك ملك

ربسسي, رضسسيت الخامسة, رضسسيت في فقال ومثله, ومثله ومثله ومثله
عينك, فيقول: ولذت اشتهت ما أمثاله, ولك وعشرة لك فيقول: هذا

أردت, السسذين قسسال: أولئسسك ؟ منزلسسة فسسأعلهم رب, قسسال: رب رضيت
أذن, تسسسمع عيسسن, ولسسم تر عليها, فلم وختمت بيدي كرامتهم غرست

وجسسل عسسز اللسسه كتسساب من بشر, قال: ومصداقه قلب على يخطر ولم
الترمسسذي أعيسسن} الَِيسسة, ورواه قرة من لهم أخفي ما نفس تعلم {فل
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عسسن بعضسسهم صسسحيح. قسسال: ورواه وقسسال: حسسسن عمسسر أبسسي ابسسن عن

أصسسسسح. يرفعسسسسه, والمرفسسسسوع ولسسسسم المغيسسسسرة عسسسسن الشسسسسعبي
بسسدر أبسسو المسسدائأني, حسسدثنا منير بن جعفر حاتم: حدثنا أبي ابن قال  

عامر عن جحادة بن محمد عن خيثمة بن زياد الوليد, حدثنا بن شجاع
مكسسانه في يمكث الجنة أهل من الرجل أن قال, بلغني الواحد عبد بن

فيسسه, فتقسسول: كان مما أحسن بامرأة هو فإذا يلتفت سنة, ثم سبعين
من فتقول: أنا ؟ أنت نصيب, فيقول: من منك لنا يكون أن لك آن قد

أحسسسن بسسامرأة هسسو فإذا يلتفت سنة, ثم سبعين معها المزيد, فيمكث
نصسيب, فيقسول: منك لنا يكون أن لك آن له: قد فيه, فتقول كان مما
من لهم أخفي ما نفس تعلم {فل الله قال التي فتقول: أنا ؟ أنت من

أعيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسن}. قسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسرة
قسسال: جسسبير بسسن سسسعيد عن دينار بن عطاء لهيعة: حدثني ابن وقال  

مسسرات, ثلث السسدنيا أيام من يوم كل مقدار في الملئأكة عليهم تدخل
قوله جناتهم, وذلك في ليس ما عدن جنات من الله من التحف معهم

أن أعيسسن} ويخسسبرون قسسرة مسسن لهم أخفي ما نفس تعلم تعالى: {فل
السسرازي, موسسسى بسسن سسسهل جرير: حسسدثنا ابن راض. وروى عنهم الله

الهسسوزني اليمان أبي عن عمرو بن صفوان عن مسلم بن الوليد حدثنا
فضسسة, فضسسة, وأرضسسها درجسسة درجسسة, أولهسسا مائأة غيره, قال: الجنة أو

ذهب, وأرضها المسك, والثانية فضة, وترابها فضة, وآنيتها ومساكنها
لؤلسسؤ, المسسك, والثالثسسة ذهب, وترابها ذهب, وآنيتها ذهب, ومساكنها

المسك, وسسسبع اللؤلؤ, وترابها اللؤلؤ, وآنيتها لؤلؤ, ومساكنها وأرضها
ك بعد وتسعون علسى خطسر سسمعت, ولِ أذن رأت, ولِ عيسن لِ مسا ذل

لهسم} الَِيسة. أخفسسي مسسا نفسسس تعلسم {فل الَِيسة هذه تل بشر, ثم قلب
بسسن معتمسسر إبراهيسسم, حسسدثنا بسسن يعقسسوب جريسسر: حسسدثني ابن وقال  

ابسسن عسسن زيسسد بن جابر عن الغطريف عن أبان بن الحكم عن سليمان
«يسسؤتى قال المين الروح عن وسلم عليه الله صلى النبي عن عباس

حسسسنة بقيسست بعسسض, فسسإن مسسن بعضسسها ينقص وسيئاته العبد بحسنات
بمثسسل فحدث بزداد على الجنة, قال: فدخلت في له الله وسع واحدة

السسذين {أولئسسك قسسال ؟ الحسسسنة ذهبت فأين الحديث, قال: فقلت هذا
سيئاتهم} الَِية, قلت: قوله عن ونتجاوز عملوا ما أحسن عنهم نتقبل

أعيسسن} قسسال: العبسسد قسرة مسن لهسم أخفسي ما نفس تعلم تعالى: {فل
ًا يعمل يسسوم لسسه اللسسه النسساس, فأسسسر بسسه يعلسسم لسسم للسسه إلى أسره سر

أعيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسن. قسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسرة القيامسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة
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َفَمن َأ ًا َكاَن **  ْؤِمن ًا َكاَن َكَمن ُقْم ّ َفاِسق ُقْووَن لِ َت َأّما َيْس ِذيَن *   ّلسس ْا ا ُقْنسسو آَم
ْا ُقْلو َعِم ِلَحاِت َو ُقْهْم الّصا َل ُقْت َف ّنا َى َج َو ْأ ْلَم ً ا ُقْزلِ ْا ِبَما ُقْن ُقْنو ُقْلوَن َكا ْعَم َأّمسسا َي َو   *

ِذيَن ّل ْا ا ُقْقو ُقْم َفَس ُقْه َوا ْأ ُقْر َفَم ّنا ّلَمآَ ال ْا ُقْك َو ُقْد ُقْا َأن َأَرا ُقْجو ُقْر َهآَ َيْخ ْن ْا ِم ُقْدو َهسسا ُقْأِعي ِفي
ِقيَل ُقْهْم َو ْا َل ُقْقو َذاَب ُقْذو ِر َع ّنا ِذي ال ّل ُقْتْم ا ِه ُقْكن ُقْبوَن ِب ّذ َكسس ُقْهْم ُقْت ّن َق ِذي ُقْنس َل َو ّمسسَن *  

َذاِب َع ْل َنَى ا ْد َذاِب ُقْدوَن ال َع ْل ِر ا َب ْك ُقْهْم ال ّل َع ُقْعوَن َل َوَمْن َيْرِج ُقْم *   َل ْظ ِمّمسسن َأ
ّكسسَر َيسساِت ُقْذ ِه ِبآَ ّبسس ْعسسَرَض ُقْثسسّم َر َهسسآَ َأ ْن ّنسسا َع ِرِميسسَن ِمسسَن ِإ ُقْمْج ْل ُقْمسسوَن ا ِق َت  ُقْمن

القيامسسة يسسوم حكمه في يساوي لِ أنه وكرمه عدله عن تعالى يخبر  
ًا كان من ًا بآَياته مؤمن ًا كسسان لرسله, بمن متبع ًا أي فاسسسق عسسن خارجسس

ًا طاعة السسذين حسب تعالى: {أم قال إليه, كما الله لرسل ربه, مكذب
سسسواء الصسسالحات وعملسسوا آمنوا كالذين نجعلهم أن السيئات اجترحوا
السسذين نجعسسل تعسسالى: {أم يحكمون} وقسسال ما ساء ومماتهم محياهم

المتقيسسن نجعسسل أم الرض فسسي كالمفسسسدين الصسسالحات وعملوا آمنوا
الجنسسة} وأصسسحاب النسسار أصسسحاب يسسستوي تعالى: {لِ كالفجار} وقال

ًا كسسان {أفمن ههنا تعالى قال الَِية, ولهذا ًا كسسان كمسسن مؤمنسس لِ فاسسسق
والسدي يسار بن عطاء ذكر القيامة, وقد يوم الله عند يستوون} أي

معيسسط, أبسسي بسسن وعقبسسة طسسالب أبسسي بن علي في نزلت أنها وغيرهما
الصسسالحات} أي وعملسسوا آمنسسوا الذين {أما فقال حكمهم فصل ولهذا

{فلهسسم الصسسالحات وهي يمقتضاها وعملوا الله بآَيات قلوبهم صدقت
{نزلِ} العالية والغرف والدور المساكن فيها التي المأوى} أي جنات

فسسسقوا} أي السسذين * وأمسسا يعملسسون كسسانوا {بمسسا وكرامسسة ضسسيافة أي
أعيدوا منها يخرجوا أن أرادوا النار, كلما فمأواهم الطاعة عن خرجوا

فيهسسا} الَِيسسة أعيدوا غم من منها يخرجوا أن أرادوا {كلما فيها, كقوله
الرجسسل لموثقسسة, وإن اليسسدي إن عيسساض: «واللسسه بسسن الفضسسيل قسسال

ذوقسسوا لهسسم {وقيسسل تقمعهسسم ليرفعهم, والملئأكة اللهب لمقيدة, وإن
ًا ذلك لهم يقال تكذبون} أي به كنتم الذي النار عذاب ًا. تقريع وتوبيخسس

الكسسبر} العسسذاب دون الدنى العذاب من تعالى: {ولنذيقهم وقوله  
وأسسسقامها السسدنيا مصسسائأب الدنسسى بالعسسذاب عبسساس: يعنسسي ابسسن قسسال

إليسسه. وروي ليتوبسسوا عبسساده بسسه الله يبتلي مما بأهلها يحل وآفاتها, وما
النخعسسي وإبراهيسسم والحسسسن العاليسسة وأبسسي كعسسب بسسن أبسسي عسسن مثلسسه

الجسسزري الكريسسم وعبسسد وقتسسادة ومجاهسسد وعطيسسة وعلقمسة والضسسحاك
الحسسدود إقامسسة بسه عنسسه: يعنسسي روايسسة فسسي عباس ابن وخصيف. وقال

ب عسسذا بسسه عبيسسدة: يعنسسي وأبو ومجاهد عازب بن البراء عليهم. وقال
بسسن الرحمسسن عبد علي, أخبرنا بن عمرو النسائأي, أخبرنا القبر. وقال
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عبيسسدة الحسسوص, وأبسسي أبسسي عن إسحاق أبي عن إسرائأيل عن مهدي

الكسسبر} العسسذاب دون الدنسسى العسسذاب مسسن {ولنسسذيقنهم الله عبد عن
أصسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسابتهم.  قسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسال: سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسنون

القواريري, عمر بن الله عبد أحمد: حدثني المام بن الله عبد وقال  
الحسسن عسن عسروة عسن قتسادة عسن شسعبة عن سعيد بن يحيى حدثنا

فسسي كعسسب بسسن أبسسي عسسن ليلى أبي ابن الجزار, عن يحيى عن العوفي
الكسسبر} قسسال: العسسذاب دون الدنى العذاب من {ولنذيقنهم الَِية هذه

حسسديث مسسن مسلم واللزام, ورواه والبطشة مضيا قد والدخان القمر
ًا به شعبة نحسسوه. وقسسال مسسسعود ابن عن البخاري نحوه. وعند موقوف

ًا مسعود بن الله عبد أصسسابهم مسسا الدنسسى عنه: العسسذاب رواية في أيض
أسسسلم. قسسال بسسن زيسسد عن مالك قال بدر, وكذا يوم والسبي القتل من

أو لهسسم قتيسسل علسسى الحسسزن دخله إلِ بمكة بيت يبق وغيره: لم السدي
المسسسران. لسسسه جمسسسع مسسسن غرمسسسوا, ومنهسسسم أو أسسسسير, فأصسسسيبوا

عنها} أي أعرض ثم ربه بآَيات ذكر ممن أظلم تعالى: {ومن وقوله  
تركهسسا ذلسسك بعسسد ووضحها, ثسسم له وبينها بآَياته الله ذكره ممن أظلم لِ

قتسسادة.: إيسساكم يعرفهسسا. قسسال لِ كسسأنه وتناسسساها عنها وأعرض وجحدها
أكسسبر اغسستر فقسسد ذكسسره عسسن أعسسرض من الله, فإن ذكر عن والعراض

تعالى قال الذنوب, ولهذا أعظم من العوز, وعظم أشد الغرة, وأعوز
ًا سسسأنتقم منتقمسسون} أي المجرميسسن مسسن {إنسسا ذلسسك فعل لمن متهدد

بكار بن عمران جرير: حدثني ابن الِنتقام. وروى أشد ذلك فعل ممن
عيسساش, حسسدثنا بن إسماعيل المبارك, حدثنا بن محمد الكلعي, حدثنا

أميسسة أبسسي بسسن جنسسادة عن نسي بن عبادة عن الله عبيد بن العزيز عبد
فعلهسسن مسسن يقسسول: ثلث اللسسه رسول قال: سمعت جبل بن معاذ عن
مسسع مشسسى والسسديه, أو عسسق حق, أو غير في لواء عقد أجرم: من فقد

المجرميسسن مسسن تعسسالى: {إنسسا اللسسه أجسسرم, يقسسول فقسسد ينصسسره ظسسالم
بسسه عيسساش بسسن إسسسماعيل حسسديث من حاتم أبي ابن منتقمون} ورواه
ًا. غريسسسسسسسسسسسسسسسسب حسسسسسسسسسسسسسسسسديث وهسسسسسسسسسسسسسسسسذا جسسسسسسسسسسسسسسسسد

ْد َق َل َو َنا **  ْي َت َتاَب ُقْموَسى آ ِك ْل َ ا ُقْكسسن َفل ٍة ِفسسي َت َيسس ِه ّمسسن ِمْر ِئأ َقسسآَ ُقْه ّل َنسسا ْل َع َوَج
ًدى ِنَي ُقْه َب ِئأيَل ّل َنا ِإْسَرا ْل َع َوَج ُقْهسسْم *   ْن ِئأّمسسًة ِم ُقْدوَن َأ ْهسس َنسسا َي ِر َأْم ْا َلّمسسا ِب ُقْرو َب َصسس

ْا ُقْنو َكا َنا َو ِت َيا ُقْنوَن ِبآَ ِق ِإّن ُقْيو ّبَك *   َو َر ُقْل ُقْهسس ْفِصسس ُقْهسسْم َي َن ْي ْوَم َب ِة َيسس َياَمسس َق ْل ِفيَمسسا ا
ْا ُقْنو ِه َكسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا ُقْفسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسوَن ِفيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس ِل َت  َيْخ
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ًا تعالى يقول   آتسساه أنه السلم عليه موسى ورسوله عبده عن مخبر

لقسسائأه} مسسن مريسسة فسسي تكن تعالى: {فل التوراة, وقوله الكتاب, وهو
الريسساحي العاليسسة أبسسي عسسن روي السراء, ثم ليلة به قتادة: يعني قال

اللسسه رسسسول عباس, قال: قسسال ابن نبيكم, يعني عم ابن قال: حدثني
ً عمسسران بن موسى بي أسري ليلة «أريت وسلم عليه الله صلى رجل

ً آدم ًا طوالِ ً عيسسسى شنوءة, ورأيسست رجال من كأنه جعد مربسسوع رجل
ًا الرأس, ورأيت والبياض, سبط الحمرة إلى الخلق النسسار خسسازن مالك

لقائأه} أنه من مرية في تكن {فل إياه الله أراهن آيات والدجال» في
بسسسسسه. أسسسسسسري ليلسسسسسة موسسسسسسى ولقسسسسسي موسسسسسسى رأى قسسسسسد

الحسن شيبة, حدثنا أبي بن عثمان بن محمد الطبراني: حدثنا وقال  
عروبسسة أبسسي بسسن سعيد عبادة. حدثنا بن روح الحلواني, حدثنا علي بن
عليسسه اللسسه صسسلى النبي عن عباس ابن العالية, عن أبي عن قتادة عن

إسسسرائأيل} قسسال: جعسسل لبنسسي هدى تعالى: {وجعلناه قوله في وسلم
لقائأه} من مرية في تكن {فل قوله إسرائأيل, وفي لبني هدى موسى

تعسسالى: {وجعلنسساه} أي وجسسل. وقسسوله عسسز ربه موسى لقاء قال: من
سسسورة فسسي تعالى قال إسرائأيل} كما لبني {هدى آتيناه الذي الكتاب
لِ أن إسسرائأيل لبنسي هسدى وجعلنساه الكتساب موسسى {وآتينسا السراء

وكيلً}. دونسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسي مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسن تتخسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسذوا
بآَياتنسسا وكسسانوا صسسبروا لما بأمرنا يهدون أئأمة منهم وقوله: {وجعلنا  

زواجسسره, اللسسه, وتسسرك أوامسسر علسسى صسسابرين كسسانوا لمسسا يوقنسسون} أي
إلسسى يهدون أئأمة منهم به, كان جاؤوهم فيما واتباعهم رسله وتصديق

عسسن وينهون بالمعروف الخير, ويأمرون إلى الله, ويدعون بأمر الحق
المقسسام, وصسسارت ذلسسك وأولسسوا, سسسلبوا وحرفسسوا بدلوا لما المنكر, ثم

ً مواضسسعه, فل عسسن الكلسسم يحرفسسون قاسسسية قلسسوبهم ًا عمل ولِ صسسالح
ًا ًا, ولهذا اعتقاد الكتاب} إسرائأيل بني آتينا تعالى: {ولقد قوله صحيح

بسسن الحسسسن قسسال وكسسذلك السسدنيا عسسن صبروا : لما وسفيان قتادة قال
ًا يكون أن للرجل ينبغي هؤلِء, ولِ كان سفيان: هكذا قال صالح إمامسس
للسسدين بسسد سفيان: لِ وكيع: قال قال الدنيا عن يتحامى حتى به يقتدى

الشسسافعي: قسسرأ بنت ابن الخبز. وقال من للجسد بد لِ العلم, كما من
رضسسي علسسي قول عن سفيان أبي: سئل على عمي أو عمي على أبي
تسسسمع ألسسم الجسسسد مسسن السسرأس بمنزلسسة اليمان من عنه: الصبر الله

أخسسذوا صسسبروا} قسسال: لمسسا لما بأمرنا يهدون أئأمة منهم {وجعلنا قوله
تنسسال واليقيسسن العلماء: بالصبر بعض رؤوساء. قال صاروا المر برأس

الكتسساب إسرائأيل بني آتينا تعالى: {ولقد قال ولهذا الدين في المامة
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لناهم الطيبسات مسن ورزقتساهم والنبسوة والحكم العسالمين علسى وفض
ا من بينات وآتيناهم ة, كم يفصسل هسو ربسك {إن هنسا قسال المر} الَِي

الِعتقسسادات مسسن يختلفسسون} أي فيسسه كسسانوا فيمسسا القيامسسة يسسوم بينهسسم
والعمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسال.

َلْم َو َأ ِد **  ْهسس ُقْهسسْم َي َنسسا َكسسْم َل ْك َل ْه ِهسسْم ِمسسن َأ ِل ْب ُقْروِن ّمسسَن َق ُقْقسس ْل ُقْشسسوَن ا ِفسسي َيْم
ِهْم ِن ِك ِلَك ِفي ِإّن َمَسا َياٍت َذ َ َ لِ َفل ُقْعوَن َأ َلسسْم َيْسسسَم َو َأ ْا *   ْو ّنسسا َيسسَر ُقْق َأ ُقْسسسو َن

َء ْلَمآَ َلى ا ِز الْرِض ِإ ُقْر ُقْج ْل ُقْج ا ِر ُقْنْخ ِه َف ًا ِب ُقْل َزْرع ُقْك ْأ ُقْه َت ْنسس ُقْهْم ِم ُقْم َعسسا ْن ُقْهْم َأ ُقْسسس ُقْف َأن َو
َ َفل ُقْروَن َأ ِصسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس ْب  ُقْي

قبلهم الله أهلك ما بالرسل المكذبين لهؤلِء يهد تعالى: أولم يقول  
جسساؤوهم فيمسسا إياهم الرسل, ومخالفتهم بتكذيبهم الماضية المم من
تحسسس {هسسل أثر ولِ عين ولِ باقية منهم يبق السبل, فلم قويم من به

ًا} ولهسسذا لهسسم تسسسمع أو أحسسد مسسن منهسسم فسسي {يمشسسون قسسال ركسسز
المكذبين, أولئك مساكن في يمشون المكذبون هؤلِء مساكنهم} أي

ًا منها يرون فل يغنسسوا لم {كأن منها ويعمرها, ذهبوا يسكنها ممن أحد
ال بما خاوية بيوتهم {فتلك قال فيها} كما مسن {فكسأين ظلمسوا} وق

معطلسسة وبئسسر عروشسسها علسسى خاويسسة فهسسي ظالمة وهي أهلكناها قرية
تعمسى ولكسن سس قسوله إلسى سس الرض فسي يسيروا * أفلم مشيد وقصر

لَِيسسات} أي ذلسسك فسسي {إن ههنا قال الصدور} ولهذا في التي القلوب
تكسسذيبهم بسسسبب بهسسم حسسل ومسسا ودمسسارهم القسسوم أولئك ذهاب في إن

ًا بهم, لَِيات آمن من الرسل, ونجاة متنساظرة ودلِئأسل ومسواعظ وعبر
أمرهسسسم. كسسسان كيسسسف تقسسسدم مسسسن أخبسسسار يسسسسمعون} أي {أفل

الجرز} يبين الرض إلى الماء نسوق أنا يروا لم تعالى: {أو وقوله  
السسسماء مسسن إمسسا الماء إرساله في إليهم وإحسانه بخلقه لطفه تعالى

الراضسسي إلسسى الجبال من ويتحدر النهار تحمله ما السيح, وهو من أو
الجسسرز} الرض تعسسالى: {إلسسى قسسال أوقسساته, ولهسسذا في إليه المحتاجة

عليهسسا مسسا لجسساعلون تعسسالى: {وإنسسا قسسال فيهسسا, كمسسا نبات لِ التي وهي
ًا ًا} أي صعيد ًا جرز ًا, وليس تنبت لِ يبس {إلسسى قسسوله مسسن المسسراد شيئ
بها مثل وإن المقصود بعض هي فقط, بل مصر الجرز} أرض الرض

مسسرادة وحسسدها, ولكنهسسا المقصسسودة هسسي فليست المفسرين من كثير
ًا مسسن تحتسساج غليظسسة رخسسوة أرض نفسها في الَِية, فإنها هذه من قطع
ًا عليها نزل لو ما الماء إليهسسا تعالى الله أبنيتها, فيسوق لتهدمت مطر
الحبشسسة, وفيسسه بلد أمطسسار من الحاصلة الزيادة من يتحمله بما النيل
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إلى محتاجة مرملة سبخة أرض وهي مصر أرض أحمر, فيغشى طين
ًا, ليبنبت الطين وذلك الماء ذلك سسسنة كسسل فيه, فيستغلون الزرع أيض
أرضسسهم, غير من جديد بلدهم, وطين غير في ممطور جديد ماء على

ًد. المحمسسسسسسود المنسسسسسسان الكريسسسسسسم الحكيسسسسسسم فسسسسسسسبحان أبسسسسسس
مصر فتحت قال: لما حدثه عمن حجاج بن قيس عن لهيعة ابن قال  

العجم, فقالوا: أشهر من بؤونة دخل العاص, حين بن عمرو أهلها أتى
قالوا: إن ؟ ذاك قال: وما بها إلِ يجري لِ سنة هذا لنيلنا إن المير أيها

بيسسن بكر جارية إلى الشهر, عمدنا هذا من خلت ليلة عشرة ثنتا كانت
مسسا أفضسسل والثيسساب الحلسسي مسسن عليهسسا أبويها, وجعلنسسا أبويها, فأرضينا

يكسسون لِ هسسذا عمسسرو: إن لهسسم النيل, فقسسال هذا في ألقيناها يكون, ثم
لِ والنيسسل بؤونسسة قبلسسه, فأقسساموا كان ما يهدم السلم السلم, إن في

بسسذلك, الخطسساب بسسن عمر إلى عمرو بالجلء, فكتب هموا حتى يجري
ببطاقسسة إليك بعثت فعلت, وقد بالذي أصبت قد عمر: إنك إليه فكتب
البطاقة عمرو أخذ كتابه قدم النيل, فلما في هذا, فألقها كتابي داخل

أهسسل نيسسل إلسسى المسسؤمنين أميسسر عمسسر الله عبد فيها: من ففتحها, فإذا
كان تجري, وإن فل قبلك من تجري إنما كنت إن بعد, فإنك مصر, أما

يجريسسك. قسسال: أن اللسسه يجريسسك, فنسسسأل السسذي هو القهار الواحد الله
النيسسل اللسسه أجسسرى وقد السبت يوم فأصبحوا النيل في البطاقة فألقى

ًا عشر ستة أهسسل عسسن السسسنة تلسسك الله قطع واحدة, قد ليلة في ذراع
فسسي الطسسبري الللكسسائأي القاسسسم أبسسو الحسسافظ اليسسوم. رواه إلى مصر
إلسسى المسساء نسسسوق أنسسا يسسروا تعالى: {أولم قال له, ولهذا السنة كتاب

ًا بسسه فنخسسرج الجسسرز الرض أفل وأنفسسسهم أنعسسامهم منسسه تأكسسل زرعسس
صسسببنا أنسسا طعسسامه إلسسى بالنسان تعالى: {فلينظر قال يبصرون} كما

ًا} الَِيسسسسة, ولهسسسسذا المسسسساء يبصسسسسرون}. {أفل ههنسسسسا قسسسسال صسسسسب
الرض {إلى قوله في عباس ابن عن رجل عن نجيح أبي ابن وقال  

ًا إلِ تمطسسر لِ التي الجزر} قال: هي ًا عنهسسا يغنسسي لِ مطسسر مسسا إلِ شسسيئ
باليمن, وقسسال أرض ومجاهد: هي عباس ابن السيول, وعن من يأتيها

عكرمسسة والشسسام. وقسسال اليمسسن بيسسن قسسرى اللسسه: هسسي رحمسسه الحسن
فيهسسا, نبات لِ التي الجرز زيد: الرض وابن والسدي وقتادة والضحاك

الميتسسة الرض لهسسم تعسسالى: {وآيسسة كقسسوله مغسسبرة, قلسست: وهسسذا وهي
.أحييناهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا} الَِيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسستين
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ُقْلوَن ُقْقو َي َو َتَى **  َذا َم ُقْح َهـ ْتسس َف ْل ُقْتسسْم ِإن ا ِقيَن ُقْكن ِد ُقْقسسْل َصسسا ْوَم *   ْتسسِح َيسس َف ْل َ ا لِ

ُقْع َف ِذيَن َين ّل ْا ا َو ُقْر َف ُقْهْم َك ُقْن َيَما َ ِإ ُقْروَن ُقْهْم َولِ َظ ِرْض ُقْين ْع َأ َفسس ُقْهسسْم *   ْن ِظسسْر َع َت َوان
ُقْهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسْم ّن ُقْروَن ِإ ِظسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس َت  ّمن

ًا تعالى يقول   بهسسم, اللسسه بسسأس ووقسسوع الكفسسار اسسستعجال عن مخبر
ًا ونقمته غضبه وحلول ًا عليهم, استبعاد ًا وتكذيب متى {ويقولون وعناد

ًا لك أن تزعم كما ؟ محمد يا علينا تنصر متى الفتح} أي هذا علينا وقت
مختفيسسن إلِ وأصحابك أنت نراك ما ؟ هذا يكون منا, فمتى لك وينتقم
بكسسم حسسل إذا الفتسسح} أي يسسوم تعسسالى: {قسسل الله ذليلين, قال خائأفين

السسذين ينفسسع {لِ الخسسرى وفسسي السسدنيا فسسي وغضسسبه وسخطه الله بأس
جساءتهم تعسالى: {فلمسا قسال ينظسرون} كمسا هسم ولِ إيمسانهم كفسروا
أن زعسسم العلم} الَِيتين. ومسسن من عندهم بما فرحوا بالبينات رسلهم
فأفحش, فإن النجعة, وأخطأ أبعد فقد مكة فتح الفتح هذا من المراد

الطلقسساء, إسسسلم وسلم عليه الله صلى الله رسول قبل قد الفتح يوم
ًا كانوا وقد إسسسلمهم قبل لما مكة فتح المراد ألفين, ولوكان من قريب

هسسم ولِ إيمسسانهم كفسسروا السسذين ينفسسع لِ الفتسسح يسسوم تعالى: {قل لقوله
{فافتح كقوله والفصل القضاء هو الذي الفتح المراد ينظرون} وإنما

ًا} الَِية, وكقوله وبينهم بيني بيننسسا يفتسسح ثسسم ربنسسا بيننسسا يجمع {قل فتح
عنيد} وقسسال جبار كل وخاب تعالى: {واستفتحوا بالحق} الَِية, وقال

تعسسالى: كفروا} وقال الذين على يستفتحون قبل من تعالى: {وكانوا
الفتسسسسسسسسسسسسح}. جسسسسسسسسسسسساءكم فقسسسسسسسسسسسسد تسسسسسسسسسسسسستفتحوا {إن

أعرض منتظرون} أي إنهم وانتظر عنهم تعالى: {فأعرض قال ثم  
مسسا ربك, كقسسوله: {اتبسسع من إليك أنزل ما المشركين, وبلغ هؤلِء عن

ه فإن هو} الَِية, وانتظر إلِ إله لِ ربك من إليك أوحي لسك سسينجز الل
الميعسساد. وقسسوله يخلسسف لِ خالفسسك, إنسسه مسسن علسسى وسينصرك وعد ما

بكسسم ويتربصسسون منتظسسرون وهسسم منتظسسر أنسست منتظرون} أي {إنهم
أنسست المنسسون} وسسسترى ريسسب بسسه نسستربص شاعر يقولون {أم الدوائأر
وتأييسسدك, نصسسرتك فسسي اللسسه رسسسالة أداء وعلسسى عليهسسم صبرك عاقبة

اللسسه عقسساب وبيل من أصحابك وفي فيك ينتظرونه ما غب وسيجدون
الوكيسسسسل. ونعسسسسم اللسسسسه بهسسسسم, وحسسسسسبنا عسسسسذابه لهسسسسم, وحلسسسسول

.والمنسسسسسة الحمسسسسسد وللسسسسسه السسسسسسجدة سسسسسسورة تفسسسسسسير آخسسسسسر

الحسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسزاب سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسورة
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بن حماد هشام, حدثنا بن خلف أحمد: حدثنا المام بن الله عبد قال  

كعسسب: كسسأين بسسن أبسسي لسسي قال: قسسال زر عن بهدلة بن عاصم عن زيد
ًا قسسال: قلسست ؟ تعدها كأين أو الحزاب سورة تقرأ آيسسة, وسسسبعين ثلثسس

فيهسسا قرأنسسا البقسسرة, ولقسسد سسسورة لتعسسادل وإنهسسا رأيتها لقد فقال: قط
ً فارجموهما زنيا إذا والشيخة الشيخ عليسسم الله, واللسسه من البتة, نكالِ

النجسسود, أبسسي ابن وهو عاصم عن آخر وجه من النسائأي حكيم, ورواه
فيهسسا كسسان قسسد أنسسه يقتضسسي حسن, وهو إسناد به, وهذا بهدلة ابن وهو

ًا, واللسسسسه وحكمسسسسه لفظسسسسه نسسسسسخ ثسسسسم قسسسسرآن أعلسسسسم. أيضسسسس

ِم  ِه ِبْسسسسسسسسسسسس ّلسسسسسسسسسسس ـسسسسسسسسسسسِن ال ِم الّرْحم  الّرِحيسسسسسسسسسسس

َيا َها **  ّي أ
ِبّي َ ّن ّتِق ال ّلَه ا َ ال ِطِع َولِ ِريَن ُقْت ِف َكسسا ْل ِفِقيَن ا َنسسا ُقْم ْل ّلسسَه ِإّن َوا َكسساَن ال
ًا ِليم ًا َع ِكيمسس ْع َح ِبسس ّت َوا ْيَك ُقْيسسوَحَى َمسسا *   َلسسس ّبسسَك ِمسسن ِإ ّلسسَه ِإّن َر ِبَمسسا َكسساَن ال

ُقْلسسسسوَن ْعَم ًا َت ِبيسسسسر ّكسسسسْل َخ َو َت َو َلسسسسَى *   ِه َع ّلسسسس َفسسسسَى ال َك ِه َو ّل ً ِبسسسسال ِكيل  َو
عبسسده يسسأمر كسسان إذا تعسسالى الدنسسى, فسسإنه علسسى بالعلى تنبيه هذا   

والحرى. وقد الولى بطريق بذلك دونه من يأتمر بهذا, فلن ورسوله
اللسسه, مسسن نور على الله بطاعة تعمل أن حبيب: التقوى بن طلق قال

مخافسسة اللسسه مسسن نسسور علسسى اللسسه معصسسية تترك الله, وأن ثواب ترجو
ولِ منهسسم تسسسمع لِ والمنسسافقين} أي الكسسافرين تطع الله: {ولِ عذاب

ًا كان الله {إن تستشرهم ًا} أي عليم أوامسسره تتبسسع أن أحق فهو حكيم
وأفعسساله, ولهسسذا أقواله في المور, حكيم بعواقب عليم وتطيعه, فإنه

{إن وسسسنة قرآن من ربك} أي من إليك يوحى ما تعالى: {واتبع قال
ًا} أي تعملون كان)بما الله علسسى خافيسسة, وتوكسسل عليه تخفى فل خبير

بسسه وكفى وكيل} أي بالله {وكفى وأحوالك أمورك جميع في الله, أي
ِإليسسسسسسسسسسه. وأنسسسسسسسسسساب عليسسسسسسسسسسه توكسسسسسسسسسسل لمسسسسسسسسسسن وكيل

َعَل ** ّما ُقْه َج ّل ُقْجٍل ال ْيِن ّمن ِلَر َب ْل ِه ِفي َق ِف ْو َعَل َوَما َج ُقْم َج ُقْك َواَج ِئأسسي َأْز ّ الل
ُقْروَن ِه َظا ُقْهّن ُقْت ْن ُقْكْم ِم ِت َها َعسسَل َوَمسسا ُقْأّم ُقْكْم َج َء َيسسآَ ْدِع ُقْكْم َأ َء َنسسآَ ْب ُقْكسسْم َأ ِل ُقْكم َذ ُقْل ْو َقسس
ُقْكْم ِه َوا ْف َأ ُقْه ِب ّل ُقْل َوال ُقْقو ّق َي ْلَح َو ا ُقْه ِدي َو ْه ِبيَل َي ُقْهْم*   الّس ُقْعو ْد ِهْم ا ِئأ َبسسآَ َ َو لِ ُقْهسس

ُقْط ْقَس َد َأ ِه ِعن ّل ِإن ال ْا ّلْم َف َو ُقْم َل ْع ُقْهْم َت َء َبا ُقْكْم آ ُقْن َوا ِإخ ّديِن ِفي َف ُقْكْم ال ِلي َوا َوَمسس
ْيَس َل ُقْكْم َو ْي َل َناٌح َع ُقْتْم ِفيَمآَ ُقْج ْأ َط ِه َأْخ ِكن ِب َلـ َدْت ّمسسا َو َعّمسس ُقْكْم َت ُقْب ُقْلسسو َكسساَن ُقْق َو

ُقْه ّلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس ًا ال ُقْفسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسور ًا َغ  ّرِحيمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
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ًا تعالى يقول    ًا المعنوي المقصود قبل موطئ ًا أمسسر ًا, معروفسس حسسسي
زوجتسسه ولِتصير جوفه في قلبان الواحد للشخص يكون لِ كما أنه وهو
ًا أمي كظهر علي أنت بقوله منها يظاهر التي يصسسير لِ لسسه, كسسذلك أمسس

ًا الدعي ًا فدعاه تبناه ِإذا للرجل ولد لرجسل الله جعل {ما له, فقال ابن
منهسسن تظسساهرون اللئأسسي أزواجكسسم جعسسل ومسسا جسسوفه فسسي قلسسبين مسسن

ولدنهم} اللئأي أمهاتهم ِإن أمهاتهم {ماهن وجل عز أمهاتكم} كقوله
المقصسسود هسسو أبنائأكم} هسسذا أدعيائأكم جعل تعالى: {وما الَِية. وقوله

ِإنها مسسولى عنسسه اللسسه رضسسي حارثسسة بسسن زيسسد شأن في نزلت بالنفي, ف
تبناه قد وسلم عليه الله صلى النبي وسلم, كان عليه الله صلى النبي
يقطسسع أن تعسسالى اللسسه محمد, فأراد بن زيد له يقال النبوة, فكان قبل
أبنسساءكم} أدعياءكم تعالى: {وماجعل بقوله النسبة وهذه اللحاق هذا
رجسسالكم مسسن أحسسد أبا محمد كان {ما السورة أثناء في تعالى قال كما

ًا} وقسسال شسسيء بكسسل الله وكان النبيين وخاتم الله رسول ولكن عليمسس
أن يقتضسسي لِ قسسول لهسسم تبنيكسسم بأفواههم} يعنسسي قولكم {ذلكم ههنا

ًا يكون ِإنه ابن ًا, ف أن يمكسسن آخسسر, فمسسا رجسسل صسسلب من مخلوق حقيقي
يقسسول {واللسسه قلبسسان الواحد للبشر يكون أن يمكن لِ كما أبوان يكون
الحسسق} أي {يقسسول جسسبير بسسن سسسعيد السسسبيل} قسسال يهدي وهو الحق

المسسستقيم. الصسسراط السسسبيل} أي يهسسدي {وهسسو قتسسادة العدل, وقال
يقال كان قريش من رجل في نزلت الَِية هذه أن واحد غير ذكر وقد  

وافسسر, بعقسسل منهمسسا كسل قلسسبين لسه أن يزعسم كان القلبين, وأنه ذو له
ًا الَِيسسة هسسذه تعالى الله فأنزل ابسسن عسسن العسسوفي روى عليسسه. هكسسذا رد

جريسسر: ابسسن واختسساره وقتسسادة والحسسسن وعكرمة مجاهد عباس, وقاله
ابسسن يعنسسي قسسابوس عسسن زهيسسر حسن, حدثنا أحمد: حدثنا المام وقال
ِإن أبي قسسول عبسساس: أرأيسست لِبسسن قال: قلت حدثه أباه ظبيان, قال: 
بسسذلك عنى جوفه} ما في قلبين من لرجل الله جعل تعالى: {ما الله

لى الله رسول قال: قام ؟ ه ص ًا وسسلم عليسه الل فخطسر يصسلي يومس
ًا له ترون معه: ألِ يصلون الذين المنافقون خطرة, فقال قلسسبين: قلبسس

ًا معكم قلسسبين من لرجل الله جعل تعالى: {ما الله معهم, فأنزل وقلب
الرحمسسن عبسسد بسسن اللسسه عبسسد عسسن الترمسسذي رواه جسسوفه} وهكسسذا في

يونس, بن أحمد وعن حميد بن عبد الحراني, عن صاعد عن الدارمي
حسسسن, حسسديث قسسال: وهسسذا بسسه. ثسسم معاوية ابن وهو زهير عن كلهما
بسسسه. زهيسسسر حسسسديث مسسسن حسسساتم وابسسسن جريسسسر ابسسسن رواه وكسسسذا

تعسسالى: {مسسا قوله في الزهري عن معمر الرزاق: أخبرنا عبد وقال  
زيسسد في كان ذلك أن بلغنا جوفه} قال في قلبين من لرجل الله جعل
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قسسال ابنسسك, وكسسذا آخسسر رجل ابن ليس مثل: يقول له ضرب حارثة بن

عنسسه, اللسسه رضسسي حارثة بن زيد في نزلت أنها زيد وابن وقتادة مجاهد
أعلم. وقوله وتعالى سبحانه والله التفسير من قدمناه ما يوافق وهذا

لمسسا ناسسسخ أمسسر اللسسه} هسسذا عند أقسط هو لَِبائأهم {ادعوهم وجل عز
الدعيسساء, وهسسم الجسسانب البناء ادعاء جواز من السلم ابتداء في كان

هسسو هسسذا الحقيقسسة, وأن في آبائأهم ِإلى نسبهم برد وتعالى تبارك فأمر
أسسسد, بن ُقْمعلى الله: حدثنا رحمه البخاري والبر. قال والقسط العدل
سسسالم قال: حدثني عقبة بن موسى عن المختار بن العزيز عبد حدثنا

ِإن عمر بن الله عبد عن مسسولى عنسسه اللسسه رضسسي حارثسسة بسسن زيد قال: 
حسستى محمد بن زيد ِإلِ ندعوه كنا ما وسلم عليه الله صلى الله رسول

مسسسلم اللسسه} وأخرجسسه عنسسد أقسط هو لَِبائأهم {ادعوهم القرآن نزل
كسسانوا بسسه. وقسسد عقبسسة بسسن موسسسى عن طرق من والنسائأي والترمذي
ذلك, وغير بالمحارم الخلوة في وجه كل من البناء معاملة يعاملونهم

عنهمسسا: اللسسه رضسسي حذيفسسة أبسسي امسسرأة سهيل بنت سهلة قالت ولهذا
ًا ندعو كنا ِإنا الله يارسول ِإن سالم ًا, و ِإنسسه ما أنزل قد الله ابن أنسسزل, و

ِإني علي يدخل كان ًا, فقسسال ذلك من حذيفة أبي نفس في أجد و شسسيئ
لمسسا عليسسه» الحسسديث, ولهسسذا تحرمسسي «أرضعيه وسلم عليه الله صلى
اللسسه رسسسول الدعي, وتزوج زوجة وتعالى تبارك أباح الحكم هذا نسخ
رضسسي حارثة بن زيد مطلقة جحش بنت بزينب وسلم عليه الله صلى
أزواج فسسي حسسرج المؤمنين على يكون {لكيل وجل عز عنه, وقال الله

ًا} وقال منهن قضوا ِإذا أدعيائأهم التحريسسم آيسسة في وتعالى تبارك وطر
ًا من الذين أبنائأكم {وحلئأل ِإنه السسدعي زوجة عن أصلبكم} احتراز فسس

الصسسلب ابسسن منزلة فمنزل الرضاعة من الِبن الصلب, فأما من ليس
ًا مسسن «حّرمسسوا الصسسحيحين فسسي وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى بقوله شرع

ًا الغيسسر دعسسوة النسب», فأمسسا من يحرم ما الرضاعة سسسبيل علسسى ابنسس
مسسارواه بسسدليل الَِيسسة هسسذه في عنه نهى مما والتحبيب, فليس التكريم
عسسن الثوري سفيان حديث الترمذي, من ِإلِ السنن وأهل أحمد المام
ُقْعرني الحسن عن كهيل بن سلمة عنهمسسا اللسسه رضي عباس ابن عن ال

ّدمنا عبسسد بنسسي أغيلمسسة وسسسلم عليه الله صلى الله رسول على قال: ق
ويقسسول أفخاذنسسا يلطسسخ جمسسع, فجعسسل مسسن لنسسا حمسسرات على المطلب

ِنّي ْي َب ُقْأ وغيسسره: عبيسسدة أبو الشمس» قال تطلع حتى الجمرة ترموا لِ «
ِنّي ْي َب ِإن ظاهر وهذا َبني تصغير ُقْأ السسوداع حجسسة فسسي كسسان هذا الدلِلة, ف

عشسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسر. سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسنة
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عنسسه, اللسسه رضي حارثة بن زيد شأن لَِبائأهم} في {ادعوهم وقوله  
ًا سسسنة مؤتة يوم في قتل وقد مسسن مسسسلم صسسحيح ففسسي ثمسسان, وأيضسس

عثمان أبي الجعد عن اليشكري الله عبد بن الوضاح عوانة أبي حديث
اللسسه رسسسول قسسال: قسسال عنسسه اللسسه رضسسي مالك بن أنس عن البصري

عسسز والترمذي. وقسسوله داود أبو ورواه» «يابني وسلم عليه الله صلى
ِإن وجل ِإخوانكم آباءهم تعلموا لم {ف ومسسواليكم} أمسسر السسدين فسسي فسس

ِإن ِإن آبائأهم ِإلى الدعياء أنساب برد تعالى فهسسم يعرفسسوا لم عرفوا, ف
ًا ومواليهم, أي الدين في ِإخوانهم النسب, ولهذا من فاتهم عما عوض

عمسسرة عسسام مكة من خرج يوم وسلم عليه الله صلى الله رسول قال
ياعم, فأخذها تنادي, ياعم عنها الله رضي حمزة ابنة وتبعتهم القضاء

عمسسك, ابنسسة عنها: دونك الله رضي لفاطمة وقال عنه الله رضي علي
أيهسسم فسسي عنهسسم الله رضي وجعفر وزيد علي فيها فاختصم فاحتملتها

وهي بها أحق عنه: أنا الله رضي علي بحجة, فقال أدلى يكفلها, فكل
طسسالب: ابنسسة أبسسي بسسن جعفسسر أخسسي, وقسسال زيد: ابنة عمي: وقال ابنة

صلى النبي بها عميس, فقضى بنت أسماء تحتي, يعني وخالتها عمي
رضسسي لعلي الم» وقال بمنزلة «الخالة وقال لخالتها وسلم عليه الله
«أشبهت عنه الله رضي لجعفر منك». وقال وأنا مني «أنت عنه الله

ومولِنا» ففي أخونا «أنت عنه الله رضي لزيد وخلقي». وقال خلقي
حكسسم وسسلم عليسسه اللسسه صسسلى أنسه أحسسسنها من كثيرة أحكام الحديث

«أنسست عنسسه الله رضي لزيد المتنازعين. وقال من كل بالحق, وأرضى
ِإخوانكم قال ومولِنا». كما أخونا ومسسواليكم}. السسدين فسسي تعالى: {فسس

عليسسة, عسسن ابسسن ِإبراهيسسم, حسسدثنا بن يعقوب جرير: حدثنا ابن وقال  
عنسسه: اللسسه رضسسي بكسسرة أبسسو قال: قال أبيه عن الرحمن عبد بن عيينة
ِإن الله عند أقسط هو لَِبائأهم {ادعوهم وجل عز الله قال تعلموا لم ف

ِإخوانكم آبائأهم فأنسسا أبسسوه يعسسرف لِ ممسسن ومواليكم} فأنا الدين في ف
كان أباه أن علم لو لظنه ِإني أبي: والله الدين, قال في ِإخوانكم من

ًا وهو أبيه غير ِإلى ادعى «من الحديث في جاء ِإليه, وقد لِنتمى حمار
النسسسب مسسن التسسبري في أكيد ووعيد وتهديد تشديد كفر» وهذا يعلمه

ِإن الله عند أقسط هو لَِبائأهم تعالى: {ادعوهم قال المعلوم, ولهذا فسس
ِإخوانكم آبسسسسائأهم تعلمسسسسوا لسسسسم ومسسسسواليكم}. السسسسدين فسسسسي فسسسس

ِإي أخطأتم فيما جناح عليكم تعالى: {وليس قال ثم   نسبتم ِإذا به} 
الوسسسع, واستفراغ الِجتهاد بعد خطأ الحقيقة في أبيه غير ِإلى بعضهم

ِإن ِإليسسه أرشسسد ِإثمه, كما ورفع الخطأ في الحرج وضع قد تعالى الله ف
ًا وتعسسالى تبسسارك قوله في ِإن تؤاخسسذنا لِ {ربنسسا يقولسسوا أن عبسساده آمسسر
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اللسسه صسسلى اللسسه رسول أن مسلم صحيح في أخطأنا} وثبت أو نسينا
صسسحيح فعلسست». وفسسي وجسسل: قسسد عسسز اللسسه قسسال: «قسسال وسلم عليه

اللسسه رسسسول قسسال: قسسال عنه الله رضي العاص بن عمرو عن البخاري
ِإذا وسلم عليه الله صلى ِإن فلسسه فأصسساب الحسساكم اجتهسسد « أجسسران, و
ِإن آخر حديث أجر». وفي فله فأخطأ اجتهد رفسسع وتعالى تبارك الله «

وتعسسالى تبسسارك عليه» وقسسال يكرهون وما الخطا. والنسيان أمتي عن
قلسسوبكم تعمسسدت مسسا ولكسسن به أخطأتم فيما جناح عليكم {وليس ههنا

ًا الله وكان ًا} أي غفور ِإنما رحيم الباطسسل, كمسسا تعمسسد من على الثم و
ة. وفسي فسي اللغسو في الله يؤاخذكم {لِ وجل عز قال أيمسانكم} الَِي

ِإلِ يعلمسسه وهسسو أبيسسه غيسسر ِإلى ادعى رجل من «ليس المتقدم الحديث
ِإنه القرآن كفر». وفي آبسسائأكم. عسسن ترغبسسوا أن بكسسم كفر المنسوخ: ف

عن الزهري عن معمر الرزاق, أخبرنا عبد أحمد: حدثنا المام قال  
اللسسه رضسسي عمسسر عسسن عبسساس ابن مسعود, عن بن عتبة بن الله عبيد
ِإن أنه عنهم ًا بعسث تعسالى اللسه قال:  لى محمسد ه ص وسسلم عليسه الل

الرجسسم, فرجسسم آيسسة عليه أنزل فيما الكتاب, فكان معه بالحق, وأنزل
نقسسرأ كنسسا قسسد قال بعده, ثم ورجمنا وسلم عليه الله صلى الله رسول

ِإنه آبائأكم عن ترغبوا ولِ رسسسول وأن آبسسائأكم عن ترغبوا أن بكم كفر ف
ابسسن عيسسسى أطسسري كمسسا تطرونسسي قال«لِ وسلم عليه الله صلى الله

ِإنما والسلم الصلة عليه مريم ورسسسوله» عبده الله, فقولوا عبد أنا ف
الحديث في مريم» ورواه ابن النصارى أطرت «كما معمر قال وربما
علسسى النسسسب, والنياحسسة فسسي كفسسر: الطعسسن النسساس فسسي «ثلث الَِخر

بسسسسسسسسسسسسسسسسسالنجوم». الميسسسسسسسسسسسسسسسسست, والِستسسسسسسسسسسسسسسسسسسقاء

ِبّي ّن َلَى ** ال ْو ِنيَن َأ ْؤِم ُقْم ْل ِهْم ِمْن ِبا ُقْفِس ْن ُقْه َأ ُقْج َوا َأْز ُقْهْم َو ُقْت َها ُقْلو ُقْأّم ْو ُقْأ ِم َو الْرَحا
ُقْهْم ُقْض ْع َلَى َب ْو ْعٍض َأ َب َتاِب ِفي ِب ِه ِك ّل ِنيَن ِمسسَن ال ْؤِم ُقْمسس ْل ِريَن ا َهسساِج ُقْم ْل ّ َوا َأن ِإلِ

ْا َو ُقْلسس َع ْف َلسسَى َت ُقْكْم ِإ ِئأ َيسسآَ ِل ْو ًا َأ ُقْروفسس ْع ِلسسَك َكسساَن ّم َتسساِب ِفسسي َذ ِك ْل ًا ا ُقْطور  َمْسسس
لهسسم, فجعلسسه ونصسسحة أمتسسه على رسوله شفقة تعالى الله علم قد  

ًا كسسان فيهسسم أنفسسسهم, وحكمسسه مسسن بهم أولى اختيسسارهم علسسى مقسسدم
فيمسسا يحكمسسوك حسستى يؤمنون لِ وربك تعالى: {فل قال لنفسهم, كما

ًا أنفسسسهم فسسي يجسسدوا لِ ثسسم بينهم شجر ويسسسلموا قضسسيت ممسسا حرجسس
ًا} وفي حسستى أحسسدكم يسسؤمن لِ بيسسده نفسسسي «والسسذي الصسسحيح تسليم

أجمعيسسن». وفسسي والنسساس وولسسده ومسساله نفسسسه مسسن ِإليسسه أحب أكون
ًا الصحيح لنسست الله, والله رسول قال: يا عنه الله رضي عمر أن أيض
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وسسسلم عليسسه اللسه صسلى نفسي, فقال من إلِ شيء كل من ِإلي أحب

اللسسه, رسسسول نفسك» فقال: يسسا من ِإليك أحب أكون حتى عمر يا «لِ
اللسسه صسسلى نفسي, فقال من حتى شيء كل من ِإلي أحب لنت والله
{النسسبي الَِيسسة هسسذه فسسي تعسسالى قسسال ياعمر» ولهذا «الَِن وسلم عليه

أنفسسسسسسسسسسسسسسهم}. مسسسسسسسسسسسسسن بسسسسسسسسسسسسسالمؤمنين أولسسسسسسسسسسسسسى
حدثنا المنذر بن إبراهيم الكريمة: حدثنا الَِية هذه عند البخاري وقال  

أبسسي بن الرحمن عبد عن علي بن هلل عن أبي فليح, حدثنا بن محمد
عليسسه اللسسه صسسلى النسسبي عسسن عنسسه اللسسه رضسسي هريرة أبي عمرة, عن

والَِخسرة, السدنيا فسي به الناس أولى وأنا ِإلِ مؤمن من «ما قال وسلم
مسسؤمن أنفسسسهم} فأيمسسا من بالمؤمنين أولى {النبي شئتم ِإن اقرؤوا

ً ترك ِإن من عصبته فليرثه مالِ ًا تسسرك كسانوا, و ًا أو دينسس فليسسأتني ضسسياع
ًا ورواه البخاري به مولِه» تفرد فأنا جرير الِستقراض, وابن في أيض

حسسديث مسسن أحمسسد مثلسسه, ورواه به فليح عن طرق من حاتم أبي وابن
رسسسول عسسن عنه الله رضي هريرة أبي عن صالح أبي عن حصين أبي

.بنحسسسسسسسسوه وسسسسسسسسسلم عليسسسسسسسسه اللسسسسسسسسه صسسسسسسسسلى اللسسسسسسسسه
فسي الزهسري عسن معمسر عن الرزاق عبد أحمد: حدثنا المام وقال  

جسسابر عسسن سلمة أبي أنفسهم} عن من بالمؤمنين أولى {النبي قوله
يقول كان وسلم عليه الله صلى النبي عن عنه الله رضي الله عبد بن

ًا وتسسرك مسسات رجل نفسه, فأيما من مؤمن بكل أولى «أنا ِإلّي, دينسس فسس
ً ترك ومن بسسه حنبسسل بسسن أحمسسد عسسن داود أبسسو لورثته» ورواه فهو مالِ

نحسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسوه.
والِحسسترام, الحرمسسة فسسي أمهسساتهم} أي تعسسالى: {وأزواجسسه وقسسال  

ينتشسسر ولِ بهسسن الخلسسوة تجسسوز لِ والعظسسام, ولكسسن والكرام والتوقير
ِإن وأخسسواتهن بنسساتهن ِإلسسى التحريم العلمسساء بعسسض سسسمى بالجمسساع, و

عنسه اللسه رضسي الشسافعي منصسوص هو كما المؤمنين أخوات بناتهن
يقال الحكم, وهل ِإثبات لِ العبارة ِإطلق باب من المختصر, وهو في

عنهسسم, الله رضي للعلماء قولِن فيه ؟ المؤمنين خال وأمثاله لمعاوية
لهسسن يقسسال ذلسسك, وهسسل يقسسال أنه على عنه الله رضي الشافعي ونص

ًا السالم المذكر جمع في النساء فيدخل المؤمنين أمهات وفيه ؟ تغييب
ذلك, وهسسذا يقال قالت: لِ أنها عنها الله رضي عائأشة عن قولِن, صح

أبي عن روي عنه. وقد الله رضي الشافعي مذهب في الوجهين أصح
بسسالمؤمنين أولسسى {النبي قرآ أنهما عنهما الله رضي عباس وابن كعب

عسسن هسسذا نحسسو لهسسم}. وروي أب وهسسو أمهسساتهم وأزواجسسه أنفسهم من
مسسذهب فسسي السسوجهين أحسسد والحسسسن, وهسسو وعكرمة ومجاهد معاوية
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عليسه وغيسسره, واستأنسسوا البغسوي عنسه, حكسساه اللسه رضسي الشافعي
محمسسد بسسن اللسسه عبسسد اللسسه: حسسدثنا رحمه داود أبو رواه الذي بالحديث

بسسن القعقسساع عسسن عجلن بسسن محمسسد عسسن المبارك ابن النفيلي, حدثنا
رسول قال: قال عنه الله رضي هريرة أبي عن صالح أبي حكيم, عن

ِإنما وسلم عليه الله صلى الله ِإذا الوالسسد بمنزلة لكم أنا « أعلمكسسم, فسس
يسسستطب يسسستدبرها, ولِ ولِ القبلسسة يسسستقبل فل الغسسائأط أحسسدكم أتسسى

والرمسسة. وأخرجسسه الروث عن وينهى أحجار بثلثة يأمر بيمينه». وكان
يقسسال لِ أنه الثاني عجلن, والوجه ابن حديث من ماجه وابن النسائأي

رجسسالكم}. مسسن أحسسد أبسسا محمسسد تعالى: {ماكسسان بقوله ذلك, واحتجوا
الله} أي كتاب في ببعض أولى بعضهم الرحام تعالى: {وألو وقوله  

أولسسى القرابسسات والمهسساجرين} أي المسسؤمنين {مسسن اللسسه حكسسم فسسي
مسن قبلهسسا كسان لمسا ناسسخة والنصار, وهذه المهاجرين من بالتوارث
عبسساس ابسسن قسسال بينهسسم, كمسسا كسسانت التي والمؤاخاة بالحلف التوارث

رحمسسه وذوي قرابسساته دون النصسساري يسسرث المهسساجري وغيسسره: كسسان
قسسال وسلم, وكذا عليه الله صلى الله رسول بينهما آخى التي للخوة
أبسسي ابسسن فيسسه أورد والخلسسف. وقسسد السسسلف من وغيره جبير بن سعيد
ًا حاتم بسسن أحمسسد أبسسي, حسسدثنا فقال: حسسدثنا العوام بن الزبير عن حديث
الزنسساد, أبسسي بن الرحمن عبد عن بغداد ساكني من المصعبي بكر أبي
عنسسه اللسسه رضسسي العسسوام بسسن الزبيسسر عن أبيه عن عروة بن هشام عن

{وألسسو والنصسسار قريسسش معشسسر خاصسسة فينسسا وجل عز الله قال: أنزل
ولِ قسسدمنا لمسسا قريسسش معشسسر أنا ببعض} وذلك أولى بعضهم الرحام
وأورثنسساهم, فسسآَخى فواخيناهم الخوان نعم النصار لنا, فوجدنا أموال

عنسسه اللسسه رضسسي عمسسر زيسسد, وآخسسى بن خارجة عنه الله رضي بكر أبو
ًا, وآخى ً عنسه اللسه رضسي عثمسان فلن عد بسن زريسق بنسي مسن رجل س

عنسسه: اللسسه رضسسي الزبيسسر غيسسره, قسسال النسساس بعسسض الزرقي, ويقسسول
ه قسد السسلح فابتعلته, فوجسدت فجئته مالك بن كعب أنا وواخبت ثقل

حسستى غيسسري ورثسسه مسسا السسدنيا عن يومئذ مات لو يابني يرى, والله فيما
خاصة, فرجعنسسا والنصار قريش معشر فينا الَِية هذه تعالى الله أنزل

مواريثنسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا. ِإلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسى
ِإلِ وقسسوله   ًا} أي أوليسسائأكم ِإلسسى تفعلسسوا أن تعسسالى: { ذهسسب معروفسس

تعالى: والوصية. وقوله والحسان والصلة والبر النصر وبقي الميراث
ًا} أي الكتسساب فسسي ذلسسك {كان أولسسي أن الحكسسم, وهسسو هسسذا مسسسطور

الكتسساب فسي مكتوب مقدر الله من ببعض, حكم أولى بعضهم الرحام
ِإن وغير مجاهد يغير, قاله ولِ يبدل لِ الذي الول تعسسالى كسسان واحد, و
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يعلم وهو البالغة الحكمة من ذلك في له لما وقت في خلفه شرع قد

القسسدري وقضسسائأه الزلسسي قسسدره فسسي جسسار مسساهو ِإلسسى سينسسسخه أنسسه
أعلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم. الشسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسرعي, واللسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه

ْذ ِإ َو َنا **  ْذ ْيَن ِمَن َأَخ ّي ِب ّن ُقْهْم ال َق َثا ْنَك ِمي ِهيسسَم ّنسسوٍح َوِمن َوِم ْبَرا ِإ ُقْموَسسسَى َو َو
ْبِن َوِعيَسى َيَم ا َنا َمْر ْذ َأَخ ُقْهْم َو ْن ًا ِم َثاق ًا ّمي ِليظ َأَل َغ َيْس ّل ِقيَن *   ِد َعن الّصا

ِهْم ِق ْد ّد ِصسسسسسسسسس َعسسسسسسسسس َأ ِريَن َو ِف َكسسسسسسسسسا ْل ًا ِل َذاب ًا َعسسسسسسسسس ِليمسسسسسسسسس  َأ
ًا تعالى الله يقول    أنه النبياء وبقية الخمسة العزم أولي عن مخبر

ِإبلغ اللسسه دين ِإقامة في والميثاق العهد عليهم أخذ رسسسالته تعسسالى, و
ِإذ قسسال والِتفاق, كمسا والتناصر والتعاون ميثساق اللسه أخسذ تعسسالى: {و

لمسسا مصسسدق رسسسول جسساءكم ثسسم وحكمسسة كتسساب من آتيتكم لما النبيين
؟ ِإصسسري ذلكسسم على وأخذتم أأقررتم قال ولتنصرنه به لتومنن معكم
العهسسد الشسساهدين} فهسسذا مسسن معكسسم وأنسسا فاشسسهدوا قال أقررنا قالوا

علسسى بينهسسم من هذا, ونص ِإرسالهم, وكذلك بعد عليهم أخذ والميثاق
علسى الخساص عطسف بساب مسن العزم, وهسو أولو وهم الخمسة هؤلِء

ًا بسسذكرهم صرح العام, وقد تعسسالى: قسسوله الَِيسسة, وفسسي هسسذه فسي أيضسس
ًا به وصى ما الدين من لكم {شرع وصسسينا وما ِإليك أوحينا والذي نوح

ولِتتفرقسسوا} فسسذكر السسدين أقيمسسوا أن وعيسسسى وموسسسى ِإبراهيسسم بسسه
الترتيب, فهسسذه على بينهما الفاتح, والخاتم, ومن الطرفين, والوسط

ِإذ قال بها, كما الميثاق عليهم أخذ التي الوصية هي أخسسذنا تعسسالى: {و
ِإبراهيسسم نسسوح ومن ومنك ميثاقهم النبيين من بسسن وعيسسسى وموسسسى و

عليسه, ثسم اللسه صسلوات لشسسرفه بالخساتم الَِيسسة هسسذه في مريم} فبدأ
عليهسسسسسسم. اللسسسسسسه صسسسسسسلوات وجسسسسسسودهم بحسسسسسسسب رتبهسسسسسسم

بكار, بن محمد الدمشقي, حدثنا زرعة أبو حاتم: حدثنا أبي ابن قال  
رضي هريرة أبي عن الحسن عن قتادة بشير, حدثني بن سعيد حدثنا
ِإذ قوله في وسلم عليه الله صلى النبي عن عنه الله أخسسذنا تعالى: {و
عليه الله صلى النبي نوح} الَِية. قال ومن ومنك ميثاقهم النبيين من

بسي فبسدأ البعسث فسي وآخرهسم الخلسق فسي النسبيين أول كنت« وسلم
عروبسسة أبسسي بسسن سسسعيد رواه ضعف, وقسسد فيه بشير بن قبلهم» سعيد

ً قتادة عن ًا: واللسسه قتاده عن بعضهم أشبه, ورواه وهو مرسل موقوفسس
.علسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم

حسسدثنا أحمسسد أبسسو علي, حسسدثنا بن عمرو البزار: حدثنا بكر أبو وقال  
هريسسرة أبسسي عسسن حسسازم أبسسي عسسن ثابت بن عدي الزيات, حدثنا حمزة
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ِإبراهيسسم خمسسسة: نسسوح آدم ولسسد قال: خيسسار عنه الله رضي وموسسسى و

محمسسد أجمعين, وخيرهم عليهم وسلمه الله صلوات ومحمد وعيسى
ِإن قيسل ضسعف, وقسسد فيسه وحمسسزة وسسلم. موقسوف عليسسه الله صلى

مسسن السسذر صورة في أخرجوا حين منهم أخذ الذي الميثاق بهذا المراد
الربيع عن الرازي جعفر أبو قال والسلم, كما الصلة عليه آدم صلب

آدم, أبسساهم قسسال: ورفسسع كعسسب بسسن أبسسي عسسن العالية أبي عن أنس بن
الصسورة وحسسن والفقيسر الغنسي فيهسم ذريتسه, وأن يعني ِإليهم فنظر
ِإنسسي بين سويت لو ذلك, فقال: رب ودون أن أحببسست عبادك, فقسسال: 

بميثسساق النسسور, وخصسسوا عليهسسم السرج مثل النبياء فيهم أشكر, ورأى
ِإذ الله يقول الذي والنبوة, وهو الرسالة من آخر مسسن أخذنا تعالى: {و

ِإبراهيم نوح ومن ومنك ميثاقهم النبيين مريم} بن وعيسى وموسى و
ًا, وقسسال مجاهد قول وهذا العهسسد. الغليسسظ عبسساس: الميثسساق ابسسن أيضسس

مجاهسسد: صسسدقهم} قسسال عسسن الصسسادقين تعسسالى: {ليسسسأل وقسسوله  
للكسسافرين} أي تعسسالى: {وأعسسد الرسل. وقوله عن المؤدين المبلغين

ًا أممهم من ًا} أي {عذاب ًا أليم بلغسسوا قد الرسل أن نشهد فنحن موجع
لِ السسذي الجلي الحق عن لهم وأفصحوا المم ربهم, ونصحوا رسالِت

ِإن ولِ شسسك ولِ فيسسه لبسسس الجهلسسة مسسن كسسذبهم مسسن كسسذبهم امسستراء, و
الحسق, هسو الرسسل به جاءت والقاسطين, فما والمارقين والمعاندين

الضسسسسسسسسسسسلل. علسسسسسسسسسسسى فهسسسسسسسسسسسو خسسسسسسسسسسسالفهم ومسسسسسسسسسسسن

َها ّي أ
َ َي ِذيَن **  ّل ْا ا ُقْنو ْا آَم ُقْرو ُقْك ْذ ْعَمَة ا ِه ِن ّل ُقْكْم ال ْي َل ْذ َع ُقْكْم ِإ ْت َء ٌد َجآَ ُقْنو َنا ُقْج ْل َأْرَس َف

ِهْم ْي َل ًا َع ًا ِريح ُقْنسود ُقْج َهسا ّلسْم َو ْو َكساَن َتَر ُقْه َو ّلس ُقْلسوَن ِبَمسا ال ْعَم ًا َت ْذ َبِصسير ِإ   *
ُقْكْم ُقْءو ُقْكْم ّمسسن َجآَ ِق ْو َفَل َوِمسسْن َفسس ُقْكسسْم َأْسسس ْذ ِمن ِإ َغسسِت َو ُقْر َزا ْبَصسسا َغسسِت ال َل َب َو

ُقْب ُقْلسسسسسسسسسو ُقْق ْل َنسسسسسسسسساِجَر ا ْلَح ّنسسسسسسسسسوَن ا ُقْظ َت ِه َو ّل ْا ِبسسسسسسسسسال َنسسسسسسسسس ُقْنو ّظ  ال
ًا تعالى يقول    ِإحسانه وفضله نعمته عن مخبر المؤمنين عباده ِإلى و

وتحزبسسوا, وذلسسك عليهسسم تسسألبوا عام ِإياهم وهزمه أعداءهم صرفه في
الصسسحيح علسسى الهجرة من خمس سنة شوال في الخندق, وذلك عام

أربسسع, وكسسان سسسنة فسسي وغيره: كان عقبة بن موسى المشهور. وقال
ًا أن الحزاب قدوم سبب كانوا الذين النضير بن يهود أشراف من نفر

خيسسبر, ِإلسسى المدينسسة من وسلم عليه الله صلى الله رسول أجلهم قد
الربيسسع, بسسن وكنانسسة مشسسكم بسسن وسسسلم الحقيسسق أبسسي بسسن سلم منهم

النسسبي حرب على وألبوهم قريش بأشراف فاجتمعوا مكة ِإلى خرجوا
والعانسسة, النصسسر أنفسسسهم مسسن وسسسلم, ووعسسدوهم عليسسه اللسسه صسسلى
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لهسسم فاسسستجابوا فسسدعوهم غطفان ِإلى خرجوا ذلك, ثم ِإلى فأجابوهم

ًا, وخرجت سسسفيان أبسسو وقائأسسدها تابعهسسا ومن أحابيشها في قريش أيض
بسسدر, والجميسسع بسسن حصسسن بسسن عيينسسة غطفسسان حرب, وعلسسى بن صخر
وسسسلم عليه الله صلى الله رسول سمع آلِف, فلما عشرة من قريب

ممسسايلي المدينسسة حسسول الخنسسدق بحفسسر المسسسلمين بمسسسيرهم, أمسسر
ِإشسسارة الشسسرق, وذلسك عنسسه, فعمسسل اللسه رضسسي الفارسسسي سسسلمان ب

لى اللسه رسسول معهسم واجتهدوا, ونقل فيه المسلمون ه ص عليسه الل
ودلِئأسسل بينسسات آيسسات ذلسسك حفسسره فسسي وحفسسر, وكسسان السستراب وسسسلم

ًا المدينسسة شسسرقي فنزلوا المشركون واضحات. وجاء أحسسد, مسسن قريبسس
ِإذ اللسسه قسسال المدينسسة, كمسسا أرض أعالي منهم طائأفة ونزلت تعسسالى: {

اللسسه صلى الله رسول منكم} وخرج أسفل ومن فوقكم من جاؤوكم
آلِف, وقيسسل ثلثسسة نحسسو وهسسم المسسسلمين مسسن معسسه ومسسن وسلم عليه

العسسدو, نحسسو ِإلسسى ووجسسوههم سسسلع ِإلسسى ظهسسورهم سبعمائأة, فأسندوا
أن والرجسسال الخيالة يحجب وبينهم بينهم ماء فيه ليس حفير والخندق

بنسسو المدينسسة, وكسسانت آطسسام فسسي والذراري النساء ِإليهم, وجعل تصل
عهسسد المدينة, ولهسسم شرقي حصن لهم اليهود من طائأفة وهم قريظة

مقاتل, ثمانمائأة من قريب وهم وذمة وسلم عليه الله صلى النبي من
نقضسسوا حسستى بهسسم يسسزل النضسسري, فلسسم أخطسسب بن حيي ِإليهم فذهب
وسسلم, عليسه اللسه صسلى اللسه رسسول علسسى الحسزاب ومسالؤوا العهد

تبسسارك اللسسه قسسال الحسسال, كمسسا وضسساق المسسر واشسستد الخطسسب فعظسسم
ً وزلزلسسوا المؤمنسسون ابتلسسي وتعالى: {هنالسسك ًا} ومكثسسوا زلسسزالِ شسسديد

ًا وأصحابه وسلم عليه الله صلى للنبي محاصرين ِإلِ مسسن قريبسس شسسهر, 
ِإلِ بينهسسم يقسسع ولم ِإليهم يصلون لِ أنهم ّد عبسسد بسسن عمسسرو أن قتسسال,  و

الجاهلية, ركسسب في المشهورين الشجعان الفرس من وكان العامري
المسسسلمين, ناحيسسة ِإلسسى وخلصسسوا الخنسسدق فسسوارس, فسساقتحموا ومعه
ِإليسسه, فيقسسال المسلمين خيل وسلم عليه الله صلى الله رسول فندب

ًا فأمر أحد يبرز لم ِإنه ثم ساعة فتجاولِ ِإليه فخرج عنه الله رضي علي
النصسسسسر. علمسسسسة عنسسسسه, فكسسسسان اللسسسسه رضسسسسي علسسسسي قتلسسسسه

ًا الحزاب على وجل عز الله أرسل ثم   قويسسة الهبسسوب شسسديدة ريحسس
قسسرار, لهسسم يقر ولِ نار لهم توقد شيء, ولِ ولِ خيمة لهم يبق لم حتى
السسذين وجسسل: {ياأيهسسا عز الله قال خاسرين, كما خائأبين ارتحلوا حتى
ًا عليهسسم فأرسسسلنا جنسسود جاءتكم ِإذ عليكم الله نعمة اذكروا آمنوا ريحسس

ًا} قال الَِخسسر: «نصسسرت الحسسديث الصبا, ويؤيسسده مجاهد: وهي وجنود
بسسن محمسسد جريسسر: حسسدثني ابسسن بالسسدبور» وقسسال عاد بالصبا, وأهلكت
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الجنسسوب قالت قال عكرمة عن داود العلى, حدثنا عبد المثنى, حدثنا

عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول ننصسسر الحزاب: انطلقي ليلة للشمال
ِإن وسلم, فقسسالت بالليسسل, قسسال: فكسسانت تسسسري لِ الحسسرة الشسسمال: 

سسسعيد أبسسي عن حاتم أبي ابن الصبا. ورواه عليهم أرسلت التي الريح
عبسساس ابسسن عسسن عكرمسسة عسسن داود غياث, عسسن بن حفص الشج, عن

ًا: حدثنا جرير ابن وقال عنهما, فذكره الله رضي ابن حدثنا يونس أيض
رضسسي عمر بن الله عبد عن نافع عن عمر بن الله عبيد وهب, حدثني

ليلة عنه الله رضي مظعون بن عثمان خالي قال: أرسلني عنهما الله
ولحسساف, بطعسسام المدينة, فقال: أئأتنا ِإلى وريح شديد برد في الخندق

ه صلى الله رسول قال: فاستأذنت وقسال لسي فسأذن وسسلم عليسه الل
تسسسفي والريح يرجعوا» قال: فذهبت فمرهم أصحابي من أتيت «من

ًا لِألقى شيء, فجعلت كل صسسلى النسسبي ِإلسسى بسسالرجوع أمرتسسه ِإلِ أحد
معسسي عنسسق, قسسال: وكسسان منهسسم أحسسد يلوي قال: فما وسلم عليه الله

حدي, قسسال: فضسسربته فيه علي, وكان تضربه الريح لي, فكانت ترس
الرض. ِإلسى فأبعسسدها كفسي علسسى الحديسد ذلسك بعسض وقع حتى الريح

ًا وقوله   قلوبهم في وألقت زلزلتهم الملئأكة تروها} هم لم {وجنود
ِإلسسي, فلن بنسسي يقسسول: يسسا قبيلسسة كسسل رئأيسسس والخوف, فكان الرعب

فسسي وجسسل عسسز اللسسه ألقسسى لما ِإليه, فيقول: النجاء, النجاء فيجتمعون
عسسن زيسساد بسسن يزيسسد عسسن ِإسسسحاق بن محمد الرعب. وقال من قلوبهم
بسسن لحذيفسسة الكوفسسة أهل من فتى قال: قال القرظي كعب بن محمد
عليه الله صلى الله رسول رأيتم الله عبد عنه: ياأبا الله رضي اليمان
تصسسنعون كنتم أخي, قال: وكيف ابن يا قال: نعم ؟ وصحبتموه وسلم

تركنسساه مسسا أدركنسساه لسسو الفتى: واللسسه نجهد, قال كنا لقد قال: والله ؟
رضسسي حذيفسسة أعناقنا. قال: قسسال على الرض, ولحملناه على يمشي

عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول مسسع رأيتنا لو والله أخي عنه: ياابن الله
ًا وسسسلم عليه الله صلى الله رسول لخندق, وصلى با وسلم مسسن هويسس

سسس ؟ القسسوم فعسسل ما لنا فينظر يقوم رجل «من فقال التفت الليل, ثم
الجنسسة» اللسسه أدخله س يرجع أن وسلم عليه الله صلى النبي له يشترط

ًا وسسلم عليه الله صلى الله رسول صلى رجل, ثم قام قال: فما هويس
صسلى رجسسل, ثسم منسسا قسسام مثلسسه, فمسسا فقال ِإلينا التفت الليل, ثم من

ًا وسسسلم عليه الله صلى الله رسول ِإلينسسا التفسست الليسسل, ثسسم مسسن هويسس
يشسسترط سسس ؟ يرجسسع ثم القوم فعل ما لنا فينظر يقوم رجل «من فقال

أن تعسالى اللسه أسسأل سس الرجعسسة وسلم عليه الله صلى الله رسول له
وشسسدة الخسسوف شدة من القوم من قام الجنة» فما في رفيقي يكون
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اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول دعسساني أحد يقم لم البرد, فلما وشدة الجوع
اللسسه صسسلى دعاني, فقال حين القيام من بد لي يكن وسلم, فلم عليه
يفعلسون, ولِ مسسا فانظر القوم في فادخل اذهب «ياحذيفة وسلم عليه

ًا تحسسسسسسسسسسسسسسسدثّن تأتينسسسسسسسسسسسسسسسا». حسسسسسسسسسسسسسسستى شسسسسسسسسسسسسسسسيئ
تفعسسل وجسسل عز الله وجنود والريح القوم في فدخلت قال: فذهبت  
ًا لهم تقر تفعل, لِ ما بهم ًا ولِ قرار فقال سفيان أبو بناء, فقام ولِ نار

الله رضي حذيفة جليسه, قال من امرىء كل قريش, لينظر يامعشر
فلن فقسسال: أن ؟ أنسست فقلت: من جنبي ِإلى الرجل بيد عنه: فأخذت

أصسسبحتم مسسا واللسسه ِإنكم قريش سفيان: يامعشر أبو قال فلن, ثم بن
عنهسسم قريظة, وبلغنا بنو والخف, وأخلفتنا الكراع هلك لقد مقام بدار

قسسدر لنسسا تطمئسسن مسسا ترون, والله ما الريح هذه من نكره, ولقينا الذي
ِإني بناء, فارتحلوا لنا يستمسك ولِ نار لنا ولِتقوم قسسام مرتحل, ثسسم ف

ثلث, علسسى بسسه فسسوثب ضسسربه عليه, ثم فجلس معقول وهو جمله ِإلى
عليسسه اللسسه صلى الله رسول عهد قائأم, ولولِ وهو ِإلِ عقاله أطلق فما

ًا لِتحدث أن ِإلي وسلم بسسسهم. قسسال لقتلتسسه شئت لو تأتيني حتى شيئ
وسلم عليه الله صلى الله رسول ِإلى عنه: فرجعت الله رضي حذيفة

أدخلنسسي رآنسسي مرحسسل, فلمسسا نسسسائأه لبعض مرط في يصلي قائأم وهو
ِإنسسي ركسسع المسسرط, ثسسم طرف علي وطرح رجليه بين لفيسسه, وسسسجد, و

قريسسش, فعلسست بمسسا غطفسسان الخسسبر, وسسسمعت أخسسبرته سسسلم فلمسسا
بلدهسسسسسسسسسسسسسم. ِإلسسسسسسسسسسسسسى راجعيسسسسسسسسسسسسسن فانشسسسسسسسسسسسسسمروا

ِإبراهيسسم عسسن العمسسش حسسديث مسسن صسسحيحه فسسي مسلم رواه وقد  
فقسسال عنسسه اللسسه رضي اليمان بن حذيفة عند قال: كنا أبيه عن التيمي

معسسه قسساتلت وسسسلم عليسسه اللسسه صلى الله رسول أدركت رجال: لو له
رسسسول مسسع رأيتنا لقد ؟ ذلك تفعل كنت حذيفة: أنت له وأبليت, فقال

شسديدة ريسح ذات ليلسة فسي الحسزاب ليلسة وسلم عليه الله صلى الله
بخسسبر يسسأتي رجسسل «ألِ وسسسلم عليسسه الله صلى الله رسول وقر, فقال

الثالثة ثم الثانية أحد, ثم منا يجبه القيامة» فلم يوم معي يكون القوم
مسسن بخسبر فأتنسسا قسم «ياحذيفسة وسسلم عليسه اللسه صلى قال مثله, ثم

ًا أجد القوم» فلم بخسسبر فقسسال: «ائأتنسسي أقسسوم أن باسمي دعاني ِإذ بد
حسستى حمسسام في أمشي كأنما علي» قال: فمضيت ولِتذعرهم القوم

ِإذا ًا بالنار, فوضعت ظهره َيْصلي سفيان أبو أتيتهم, ف كبسسد فسسي سسسهم
عليسسه اللسسه صلى الله رسول قول ذكرت أرميه, ثم أن وأردت قوسي

كأنمسسا لصسسبته, قسسال: فرجعسست رميتسسه علسسي, ولسسو تسسذعرهم وسلم: لِ
وسسلم, ثسسم عليسه اللسه صسلى اللسه رسسول حمسام, فسسأتيت في أمشي
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اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول وقررت, فسسأخبرت فرغت حين البرد أصابني

فيهسسا, فلسسم يصسسلي عليسسه كسسانت عباءة فضل من وألبسني وسلم عليه
ًا أزل عليسسه اللسسه صلى الله رسول قال أصبحت الصبح, فلما حتى نائأم

يانومسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسان». وسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسلم: «قسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم
ِإن أسلم بن زيد سعد, عن بن هشام عن بكير بن يونس ورواه   قال: 

ً لرسسسول صسسحبتكم اللسسه ِإلسسى عنه: نشكو الله رضي لحذيفة قال رجل
ِإنكم عليه الله صلى الله ولسسم ندركه, ورأيتموه ولم أدركتموه وسلم, 

بسسه ِإيمسسانكم اللسسه ِإلسسى نشكو عنه: ونحن الله رضي حذيفة نره, فقال
تكسون, لقسد كنست كيسف أدركته لو أخي ياابن تدري لِ والله, تروه ولم

باردة ليلة في الخندق ليلة وسلم عليه الله صلى الله رسول مع رأيتنا
العبسسسي يحيسسى بسسن بلل مطسسولًِ. وروى تقدم ما نحو ذكر مطيرة, ثم

ًا, وقد ذلك نحو عنه الله رضي حذيفة عن والبيهقي الحاكم أخرج أيض
اللسه عبسد بسن محمسد عسن عمسار بسن عكرمسة حسديث مسن الدلِئأل في

عنه الله رضي حذيفة ذكر قال حذيفة أخي بن العزيز عبد عن الدؤلي
جلسسساؤه: أمسسا فقال وسلم عليه الله صلى الله رسول في مشاهدهم

ذلك, لقد تمنوا حذيفة: لِ وفعلنا, فقال فعلنا كنا ذلك شاهدنا لو والله
ًا, وأبو صافون ونحن الحزاب ليلة رأيتنا مسسن معسسه ومسسن سفيان قعود

ذرارينسسا, ومسسا علسسى نخافهم منا أسفل لليهود فوقنا, وقريظة الحزاب
ًا أشسسد ولِ ظلمسسة أشد قط علينا أتت أمثسسال ريحهسسا أصسسوات فسسي ريحسس

المنسسافقون أصسسبعه, فجعسسل أحسسدنا يسسرى مسسا ظلمسسة وهسسي الصسسواعق
ِإن وسلم عليه الله صلى النبي يستأذنون ومسسا عسسورة بيوتنا ويقولون: 

فيتسسسللون, لهسسم له, ويأذن أذن ِإلِ منهم أحد يستأذنه بعورة, فما هي
ً الله رسول استقبلنا ِإذ ذلك نحو أو ثلثمائأة ونحن أتى رجلً, حتى رجل
يجسساوز مسسا لِمرأتي مرط ِإلِ البرد من ولِ العدو من جنة علي وما علي

ركبسستي علسسى جسساث وأنسسا وسسسلم عليسسه اللسسه صلى ركبتي, قال: فأتاني
؟» قتقاصسسرت ؟» فقلسست: حذيفسسة. قسسال: «حذيفسسة هسسذا فقال: «من

ِإنسسه فقسسال أقوم, فقمت أن كراهية الله يارسول فقلت: بلى الرض »
النسساس أشسسد مسسن القوم» قسسال: وأنسسا بخبر فأتني خبر القوم في كائأن
ًا ًا. قال: فخرجت وأشدهم فزع عليسسه الله صلى الله رسول فقال قهر

شماله وعن يمينه وعن خلفه ومن يديه بين من احفظه «اللهم وسلم
ًا تعالى الله خلق ما تحته» قال: فوالله ومن فوقه ومن ًا ولِ فزعسس قسسّر
ًا, قسسال: فلمسسا فيه أجد جوفي, فما من خرج ِإلِ جوفي في وليسست, شيئ
ًا القوم في تحدثن لِ حذيفة «يا وسلم عليه الله صلى قال حسستى شسسيئ

فسسي نظسسرت القسسوم عسسسكر من دنوت ِإذا حتى تأتني» قال: فخرجت
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ِإذا لهسم نار ضوء النسار علسسى بيسسده يقسول ضسسخم أدهسم رجسل توقسسد, فس

سفيان أبا أعرف أكن الرحيل, ولم خاصرته, ويقول: الرحيل ويمسح
كبسسد فسسي فأضسسعه الريسسش أبيض كنانتي من سهما ذلك, فانتزعت قبل

اللسسه صسسلى الله رسول قول النار, فذكرت ضوء في به لرميه قوسي
ًا فيهسسم تحسسدثن «لِ وسسسلم عليه تسسأتيني» قسسال: فأمسسسكت حسستى شسسيئ

دخلسست حسستى نفسسسي شسسجعت ِإنسسي كنسسانتي, ثسسم ِإلسسى سسسهمي ورددت
ِإذا الرحيسسل عامر آل يقولون: يا عامر بنو مني الناس أدنى العسكر, ف

ِإذا مقام لِ الرحيل عسسسكرهم تجسساوز مسسا عسسسكرهم فسسي الريح لكم. و
ًا, فوالله ْتهم, رحسسالهم فسسي الحجسسارة صسسوت لسسسمع ِإنسسي شبر َفَرَسسس و

فلمسسا وسسسلم عليسسه الله صلى النبي نحو خرجت بها, ثم تضربهم الريح
ًا أو الطريق في انتصفت ًا عشرين من بنحو أنا ِإذ ذلك من نحو فارسسس

القسسوم, كفاه تعالى الله أن صاحبك معتمين, فقالوا: أخبر ذلك نحو أو
فسسي مشسستمل وهسسو وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى الله رسول ِإلى فرجعت
القسسر, وجعلسست راجعنسسي رجعسست أن عسسدا مسسا يصسسلي, فسسوالله شسسملته
يصسسلي, وهو بيده وسلم عليه الله صلى الله رسول ِإلي فأومأ أقرقف
عليسسه اللسه صسلى اللسسه رسسسول شملته, وكان علّي فأسبل منه فدنوت
تركتهسم أنسي القوم, وأخسبرته خبر صلى, فأخبرته أمر حزبه ِإذا وسلم

اللسسه نعمسسة اذكسسروا آمنسسوا السسذين تعسسالى: {يأيهسسا الله يرتحلون, وأنزل
ًا عليهم فأرسلنا جنود جاءتكم ِإذ عليكم ًا ريح وكسسان تروهسسا لسسم وجنسسود

ًا} وأخرج تعملون بما الله رسسسول منه: وكان سننه في داود أبو بصير
بسسن عكرمة حديث صلى, من أمر حزبه ِإذا وسلم عليه الله صلى الله

بسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه. عمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسار
ِإذ وقوله   أسسسفل {ومن الحزاب فوقكم} أي من جاؤوكم تعالى: {

ِإذ قريظسسة بنسسو أنهم عنه الله رضي حذيفة عن منكم} تقدم زاغسست {و
{وتظنسسون والفسسزع الخوف شدة الحناجر} أي القلوب وبلغت البصار

اللسه رسسول مسع كسان مسن بعسض جرير: ظسسن ابن الظنونا} قال بالله
سسسيفعل اللسسه المسسؤمنين, وأن علسسى الدائأرة أن وسلم عليه الله صلى

ِإذ قسوله فسسي ِإسحاق بن محمد ذلك. وقال البصسسار زاغسست تعسالى: {و
كسسل المؤمنسسون الظنونا} ظسسن بالله الحناجر, وتظنون القلوب وبلغت

بسسن عمسسرو بنسسي أخسسو قشسسير بسسن معتسسب قسسال النفاق, حتى ونجم ظن
يقسسدر لِ وقيصر, وأحدنا كسرى كنوز نأكل أن يعدنا محمد عوف: كان

الغسسسسسسسسسسسسسسائأط. ِإلسسسسسسسسسسسسسسى يسسسسسسسسسسسسسسذهب أن علسسسسسسسسسسسسسسى
الظنونسسا} ظنسسون بسسالله {وتظنون وجل عز قوله في الحسن وقال  

ًا أن المنافقون مختلفة, ظن وأصسسحابه وسسسلم عليسسه الله صلى محمد
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ه وعسد مسا أن المؤمنسون يستأصلون, وأيقسن حسق, وأنسه ورسسوله الل

حسساتم: أبسسي ابسسن المشركون. وقال كره ولو كله الدين على سيظهره
أبسسي, عسسامر, (ح) وحسسدثنا أبسسو حسسدثنا, النصاري عاصم بن أحمد حدثنا
عثمسسان مسسولى الله عبد ابن يعني الزبير عامرالعقدي, حدثنا أبو حدثنا
عسسن أبيسسه عن سعيد أبي بن الرحمن عبد بن ُقْرتيج عنه, عن الله رضي

من هل الله الخندق: يارسول يوم قال: قلنا عنه الله رضي سعيد أبي
وسلم: عليه الله صلى قال ؟ الحناجر القلوب بلغت نقول, فقد شيء

وجسسوه روعاتنا» قسسال: فضسسرب وآمن عوراتنا استر نعم, قولوا: اللهم
عسسن حنبسسل بسسن أحمسسد المام رواه وكذا بالريح بالريح, فهزمهم أعدائأه

العقسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسدي. عسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسامر أبسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسي

ِلسسَك َنا ُقْه ِلسسَي **  ُقْت ْب ُقْنسسوَن ا ْؤِم ُقْم ْل ْا ا ُقْلسسو ِز ْل ُقْز ً َو ْلسسَزالِ ًا ِز ِديد ْذ َشسس ِإ َو ُقْل *   ُقْقسسو َي
ُقْقوَن ِف َنا ُقْم ْل ِذيَن ا ّل ِهم ِفي َوا ِب ُقْلو َنا ّما ّمَرٌض ُقْق َد َع ُقْه َو ّل ُقْه ال ُقْل ُقْسو ّ َوَر ًا ِإلِ ُقْرور ُقْغ

ْذ ِإ َو َلت *   َفٌة َقا ِئأ ُقْهْم ّطآَ ْن ْهَل ّم َأ ِرَب َي ْث َ َي َقاَم لِ ُقْكْم ُقْم ْا َل ُقْعو ُقْن َفاْرِج ِذ ْأ َت َيْسسس َو
ٌق ِري ُقْم َف ُقْه ْن ِبّي ّم ّن ُقْلوَن ال ُقْقو َنا ِإّن َي َت ُقْيو ٌة ُقْب ْوَر ٍة ِهسسَي َوَما َع ْوَر َعسس ُقْدوَن ِإن ِب ِريسس ُقْي

ّ ًا ِإلِ ًا تعسسالى اللسسه يقسسول   ِفسسَرار نزلسست حيسسن الحسسال ذلسسك عسسن مخسسبر
الجهسسد غايسسة فسسي محصسسورون المدينسسة, والمسسسلمون حسسول الحسسزاب

ابتلوا أظهرهم, أنهم بين وسلم عليه الله صلى الله والضيق, ورسول
ً وزلزلوا واختبروا ًا, فحينئذ زلزالِ في الذين النفاق, وتكلم ظهر شديد
ِإذ أنفسسسهم فسسي بمسسا مرض قلوبهم فسسي والسسذين المنسسافقون يقسسول {و
ًا} أمسسا ِإلِ ورسوله الله وعدنا ما مرض قلوبهم فنجسسم المنسسافق غسسرور

بمسسا فتنفسسس حسساله لضسسعف حسسسيكة أو شسسبهة قلبسسه في نفاقه, والذي
مسسن فيسسه مسساهو وشسسدة ِإيمسسانه لضعف نفسه في الوسواس من يجده
ِإذ اللسسه قسسال كمسسا قسسالوا آخسسرون الحال, وقوم ضيق قسسالت تعسسالى: {و

«أريت الصحيح في جاء المدينة. كما يثرب} يعني ياأهل منهم طائأفة
ِإذا هجر أنها وهلي حرتين, فذهب بين هجرتكم, أرض دار المنام في ف

لفسسسسسسسسسسظ: المدينسسسسسسسسسسة. يسسسسسسسسسسثرب» وفسسسسسسسسسسي هسسسسسسسسسسي
مهدي, حدثنا بن ِإبراهيم أحمد: حدثنا المام رواه الذي الحديث فأما  

ليلسسى, أبسسي بسسن الرحمسسن عبد عن زياد أبي بن يزيد عن عمر بن صالح
وسلم عليه الله صلى الله رسول قال: قال عنه الله رضي البراء عن

ِإنمسسا الله فليستغفر يثرب المدينة سمى «من هسسي طابسسة هسسي تعالى, 
أعلسسم. ويقسسال ضسسعف, واللسسه ِإسسسناده أحمد, وفي المام طابة» تفرد

بسسن يسسثرب له يقال العماليق من نزلها برجل يثرب تسميتها أصل كان
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نوح, بن سام بن ِإرم بن لِوذ بن عملق بن عوص بن مهلييل بن عبيد
ِإن أنه بعضهم عن السهيلي. قال: وروي قاله التسسوراة فسسي لهسسا قسسال: 
ًا: المدينة عشر أحد والمحبسسة والجابرة والمسكينة وطيبة وطابة اسم

كعسسب والمرحومسسة. وعسسن والعسسذراء والمجبسسورة والقاصمة والمحبوبة
ِإنا الحبار للمدينسسة: ياطيبسسة تعسسالى اللسسه يقسسول التسسوراة في نجد قال: 

القسسرى. أحاجر على أحاجرك أرفع الكنوز ُقْتقلي لِ ويامسكينة وياطابة
عليسسه اللسسه صسسلى النسسبي عنسسد يعنون ههنا لكم} أي مقام {لِ وقوله  

ومنسسازلكم بيسسوتكم ِإلسسى {فسسارجعوا} أي المرابطسسة مقسسام فسسي وسلم
الله رضي عباس ابن عن العوفي النبي} قال منهم فريق {ويستأذن
غير قال السراق, وكذا عليها نخاف قالوا: بيوتنا حارثة بنو عنهما: هم

قيظسسي, يعنسسي بسسن أوس هسسو لذلك القائأل أن ِإسحاق ابن واحد, وذكر
يحجبها ما دونها ليس أي عورة بأنها منازلهم ِإلى الرجوع في اعتذروا

هسسي تعسسالى: {ومسسا اللسسه منهسسم, قسسال عليهسسا يخشسسون العدو, فهم من
ِإن يزعمون كما ليست بعورة} أي ًا} أي ِإلِ يريدون { ًا فرار مسسن هربسس

الزحسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسف.

ْو َل َو َلْت **  ِهْم ُقْدِخ ْي َل َها ّمْن َع ِر َطا ْق ْا ُقْثّم َأ ُقْلو ِئ َنسسَة ُقْس ْت ِف ْل َهسسا ا ْو َت َ ْا َوَمسسا لِ ُقْثسسو ّب َل َت
َهآَ ّ ِب ًا ِإلِ ْد َيِسير َق َل َو ْا *   ُقْنو ْا َكا ُقْدو َهسس ّلسسَه َعا ُقْل ِمسسن ال ْبسس َ َق ّلسسوَن لِ َو َبسساَر ُقْي ْد ال

َكاَن ُقْد َو ْهسس ِه َع ّلسس ً ال ُقْئولِ ُقْقسسل َمْسسس ُقْم ّلسسن *   ُقْكسس َع َف ُقْر َين ْلِفسسَرا ُقْتسسْم ِإن ا ّمسسَن َفَرْر
ْوِت ْلَم ِو ا ْتِل َأ َق ْل ًا ا ِإذ ّ َو ُقْعوَن لِ ّت ّ ُقْتَم ً ِإلِ ِليل ُقْقْل َق ِذي َذا َمن *   ّل ُقْكْم ا ُقْم ْعِصسس َي

ِه ّمَن ّل َد ِإْن ال ُقْكْم َأَرا ًا ِب َوء ْو ُقْسسس َد َأ ُقْكسسْم َأَرا َ َرْحَمسسًة ِب ُقْدوَن َولِ ُقْهسسْم َيِجسس ّمسسن َل
ِه ُقْدوِن ّلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس ًا ال ّيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس ِل َ َو ًا َولِ  َنِصسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسير

بعورة هي وما عورة بيوتنا ِإن {يقولون الذين هؤلِء عن تعالى يخبر  
ًا} أنهم ِإلِ يريدون ِإن مسسن جسسانب كل من العداء عليهم دخل لو فرار

في الدخول وهي الفتنة سئلوا أقطارها, ثم من وقطر المدينة جوانب
ًا, وهم لكفروا الكفر يستمسسسكون ولِ اليمان على يحافظون لِ سريع

زيسسد بسسن الرحمسسن وعبسسد قتسسادة فسرها وفزع, هكذا خوف أدنى مع به
بمسسا يسسذكرهم تعسسالى قسسال الذم, ثم غاية في لهم ذم جرير, وهذا وابن
يفسسرون ولِ الدبسسار يولسسوا لِ أن الخسسوف هذا قبل من الله عاهدوا كانوا
ِإن مسئولِ} أي الله عهد {وكان الزحف من سيسسسألهم تعسسالى اللسسه و
يسسؤخر لِ ذلسسك فرارهسسم أن أخسسبرهم ذلسسك, ثسسم من بد لِ العهد ذلك عن

ًا ذلك كان ربما بل أعمارهم يطول ولِ آجالهم أخسسذهم تعجيل في سبب
ًا قسسال غرة, ولهسسذا ِإذ هربكسسم بعسسد قليلً} أي ِإلِ تمتعسسون لِ تعسسالى: {و
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قسسال اتقسسى} ثسسم لمسسن خيسسر قليل, والَِخسسرة الدنيا متاع {قل وفراركم

ِإن يمنعكسسم اللسسه} أي مسسن يعصسسمكم السسذي ذا من تعالى: {قل أراد {
ًا بكم ًا اللسسه دون مسسن لهسسم يجسسدون ولِ رحمة بكم أراد أو سوء ولِ وليسس

ًا} أي مغيسسث. ولِ مجيسسر اللسسه دون مسسن لغيرهسسم ولِ لهسسم ليسسس نصسسير

ْد َق ُقْم **  َل ْع ُقْه َي ّل ِقيَن ال ّو َعسس ُقْم ْل ُقْكسسْم ا ِليَن ِمن ِئأ َقسسآَ ْل ِهْم َوا ِن َوا ُقْلسسّم ِلْخسس َنسسا َه ْي َل َ ِإ َولِ
ُقْتوَن ْأ ْأَس َيسس َبسس ْل ّ ا ً ِإلِ ِليل َأِشسسّحًة َق ُقْكسسْم *   ْي َل َذا َع ِإ َء َفسس ُقْف َجسسآَ ْو ْلَخسس ُقْهسسْم ا َت ْي أ

َ َر
ُقْروَن ُقْظ ْيَك َين َل ُقْر ِإ ُقْهْم َتدو ُقْن ُقْي ْع ِذي َأ ّل ْغَشَى َكا ِه ُقْي ْي َل ْوِت ِمَن َع ْلَمسس َذا ا ِإ َهسسَب َفسس َذ
ُقْف ْو ْلَخ ُقْكْم ا ُقْقو َل ٍة َس َن ْلِس َأ ٍد ِب َدا َلسسى َأِشّحًة ِح ِر َع ْيسس ْلَخ ِئَك ا َلـسس ْو ْا َلسسْم أ ُقْنسسو ْؤِم ُقْي

َبَط َأْح ُقْه َفسسسس ّلسسسس ُقْهْم ال َل ْعَمسسسسا َكسسسساَن َأ ِلسسسسَك َو َلسسسسى َذ ِه َع ّلسسسس ًا ال  َيِسسسسسير
الحسسرب شهود عن لغيرهم بالمعوقين علمه ِإحاطة عن تعالى يخبر  

ِإلينسسا} {هلسسم وخلطسسائأهم وعشرائأهم أصحابهم أي لخوانهم والقائألين
{لِ ذلسسك مسسع والثمسسار, وهسسم الظلل فسسي القامسسة من فيه نحن ما ِإلى

والشسسفقة بسسالمودة بخلء عليكسسم} أي قليلً* أشسسحة ِإلِ البسسأس يسسأتون
ِإذا فسسي عليكسسم} أي {أشسسحة السدي عليكم. وقال جسساء الغنسسائأم, {فسس

مسن عليسه يغشسى كالسذي أعينهسم تسدور ِإليسك ينظرون رأيتهم الخوف
مسسن الجبنسساء هؤلِء خوف وجزعه, وهكذا خوفه شدة من الموت} أي

ِإذا القتال ِإذا حداد} أي بألسنة سلقوكم الخوف ذهب {ف المن كان ف
ًا تكلموا ًا كلم ًا بليغ ًا, وادعسسوا فصيح العاليسسة المقامسسات لنفسسسهم عالي

رضي عباس ابن ذلك, وقال في يكذبون والنجدة, وهم الشجاعة في
الغنيمسسة عنسسد قتادة: أما استقبلوكم. وقال {سلقوكم} أي عنهما الله

معكسسم, وأمسسا شهدنا قد أعطونا مقاسمة: أعطونا وأسوأه قوم فأشح
الخير, على أشحة ذلك مع للحق, وهم وأخذله قوم فأجبن البأس عند
كمسسا الخيسسر, فهسسم وقلسسة والكسسذب الجبن جمعوا قد خير فيهم ليس أي

الشسسسسسسسسسسسسسسساعر: أمثسسسسسسسسسسسسسسسالهم فسسسسسسسسسسسسسسسي قسسسسسسسسسسسسسسسال
ًا السلم أفي ًء أعيار العسسوارك النسسساء أمثسسال الحسسرب وغلظةوفي جفا

الحمار, وهو عير جمع الحمر, والعيار كأنهم المسالمة حال في أي  
لسسم تعسسالى: {أولئسسك قسسال الحيسسض, ولهسسذا النسسساء كأنهم الحرب وفي

ًا} أي اللسسه علسسى ذلسسك وكان أعمالهم الله فأحبط يؤمنوا ً يسسسير سسسهل
ًا .عنسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسده هينسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
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ُقْبوَن َيْحَس ْا َلسسْم الْحَزاَب **  ُقْبو َه ْذ ِإن َيسس ْأِت َو ُقْب َيسس ْا الْحسسَزا ّدو َو ْو َيسس ُقْهسسْم َلسس ّن أ

َ

ُقْدوَن ْعَراِب ِفي َبا ُقْلوَن ال َأ ُقْكْم َعْن َيْس ِئأ َبآَ ْو َأن َل ْا َو ُقْنو ُقْكْم َكا ْا ّمسسا ِفي َو ُقْل َت ّ َقسسا ِإلِ
ً ِليل  َق

ًا وهسسذا   والخسسوف والخسسور الجبسسن فسسي القبيحسسة صسسفاتهم مسسن أيضسس
ِإن منهسسم قريسسب هم يذهبوا} بل لم الحزاب {يحسبون عسسودة لهسسم و

ِإن ِإليهم يسسسألون العسسراب فسسي بادون أنهم لو يودوا الحزاب يأت {و
حاضسسرين يكونون لِ أنهم الحزاب جاءت ِإذا ويودون أنبائأكم} أي عن

مسسن كسسان وما أخباركم عن يسألون البادية في المدينة, بل في معكم
كسسانوا ولسسو قليلً} أي ِإلِ قسساتلوا ما فيكم كانوا {ولو عدوكم مع أمركم

ً ِإلِ معكم قاتلوا لما أظهركم بين وضسسعف وذلتهسسم جبنهسسم لكسسثرة قليل
.بهسسسسسسسم العسسسسسسسالم وتعسسسسسسسالى سسسسسسسسبحانه يقينهسسسسسسسم, واللسسسسسسسه

ْد َق ّل ُقْكْم َكاَن **  ُقْسوِل ِفي َل ِه َر ّل ٌة ال َو َنٌة ُقْأْسسس ُقْجسسو َكسساَن ّلَمسسن َحَسسس ّلسسَه َيْر ال
ْوَم َي ْل َكَر الَِِخَر َوا َذ ّلَه َو ًا ال ِثير َلّمسسا َك َو َأى *   ُقْنسسوَن َر ْؤِم ُقْم ْل ْا الْحسسَزاَب ا ُقْلو َقسسا

َذا َنا َما َهـ َد َع ُقْه َو ّل ُقْه ال ُقْل ُقْسو َق َوَر َد ُقْه َوَص ّل ُقْه ال ُقْل ُقْسو ُقْهسسْم َوَما َوَر َد ّ َزا ًا ِإلِ ِإيَمانسس
ًا ِليم ْسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس َت  َو

اللسسه صسسلى اللسسه برسسسول التأسي في كبير أصل الكريمة الَِية هذه  
وتعسسالى تبسسارك أمسسر وأحسسواله, ولهسسذا وأفعسساله أقسسواله في وسلم عليه

صسسبره فسسي الحزاب يوم وسلم عليه الله صلى بالنبي بالتأسي الناس
وجسسل, عسسز ربسسه مسسن الفسسرج وانتظاره ومجاهدته ومرابطته ومصابرته

ًا عليه وسلمه الله صلوات تعسسالى قسسال السسدين, ولهسسذا يسسوم ِإلسسى دائأم
الحسسزاب يسسوم أمرهم في واضطربوا وتزلزلوا وتضجروا تقلقوا للذين
ان {لقد ه اقتسديتم هل حسسنة} أي أسسوة اللسه رسسول فسي لكسم ك ب

كان تعالى: {لمن قال وسلم, ولهذا عليه الله صلى بشمائأله وتأسيتم
ًا}. اللسسسسسسه وذكسسسسسسر الَِخسسسسسسر واليسسسسسسوم اللسسسسسسه يرجسسسسسسوا كسسسسسسثير

ًا تعالى قال ثم   اللسسه بموعسسود المصدقين المؤمنين عباده عن مخبر
تعسسالى: والَِخسسرة, فقسسال السسدنيا فسسي لهسسم حاصسسلة العاقبسسة وجعله لهم

ورسسسوله اللسسه وعسسدنا مسسا هسسذا قسسالوا الحسسزاب المؤمنسسون رأى {ولمسسا
وقتسسادة: عنهمسسا اللسسه رضسسي عبسساس ابسسن ورسسسوله} قسسال الله وصدق
الجنسسة تسسدخلوا أن حسسسبتم البقسسرة: {أم سورة في تعالى قوله يعنون

والضسسراء البأسسساء مسسستهم قبلكسسم مسسن خلسسوا السسذين مثسسل يسسأتكم ولما
نصسسر ِإن ألِ ؟ اللسسه نصر متى معه والذين الرسول يقول حتى وزلزلوا

والِختبسار الِبتلء مسن ورسسوله اللسه وعسدنا مسا هسذا قريسب} أي اللسه
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الله تعالى: {وصدق قال القريب, ولهذا النصر يعقبه الذي والِمتحان

ًا ِإلِ زادهم تعالى: {وما ورسوله}. وقوله ًا} دليسسل ِإيمان علسسى وتسليم
جمهسسور قسسال وأحسسوالهم, كمسا الناس ِإلى بالنسبة وقوته اليمان زيادة

ِإنه البخاري, وللسسه شرح أول في ذلك قررنا وينقص, وقد يزيد الئأمة: 
ذلسك زادهسسم} أي {ومسسا عظمتسه جلست قسوله والمنسة, ومعنسى الحمد
ِإلِ والشسسدة والضسسيق الحسسال ًا} بسسالله { ًا} أي ِإيمانسس ًا {وتسسسليم انقيسساد

وسسسسسسلم. عليسسسسسه اللسسسسسه صسسسسسلى لرسسسسسسوله وطاعسسسسسة لَِوامسسسسسره

ِنيَن ** ّمَن ْؤِم ُقْم ْل ْا ِرَجاٌل ا ُقْقو َد ْا َما َص ُقْدو َه ّلَه َعا ِه ال ْي َل ُقْهْم َع ْن َقَضسسَى ّمن َفِم
ُقْه َب ُقْهْم َنْح ْن ُقْر ّمن َوِم ِظسس َت ْا َوَمسسا َين ُقْلو ّد ً َبسس ِديل ْبسس َي َت ِز َيْجسس ّل ُقْه *   ّلسس ِقيَن ال ِد الّصسسا

ِهْم ِق ْد ّذَب ِبِص َع ُقْي ِقيَن َو ِف َنا ُقْم ْل َء ِإن ا ْو َشآَ ُقْتوَب َأ ِهْم َي ْي َل ّلَه ِإّن َع ًا َكاَن ال ُقْفور َغ
ًا ِحيمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس  ّر

كسسانوا السسذي العهسسد نقضسسوا أنهم المنافقين عن وجل عز ذكر لما    
اسسستمروا بسسأنهم المسسؤمنين الدبسسار, وصسسف يولون لِ عليه الله عاهدوا

قضسسى مسسن فمنهسسم عليه الله عاهدوا ما {صدقوا والميثاق العهد على
الول ِإلسسى يرجع وهو البخاري: عهده بعضهم: أجله. وقال نحبه} قال

ولِ اللسسه عهسسد غيسسروا ومسسا تبسسديل} أي بسسدلوا ومسسا ينتظسسر مسسن {ومنهم
عسسن شسسعيب اليمان, أخبرنا أبو البخاري: حدثنا بدلوه. قال ولِ نقضوه
قسسال: لمسسا أبيسسه عسسن ثسسابت بسسن زيسسد بسسن خارجة قال: أخبرني الزهري
رسسسول أسسسمع كنسست الحسسزاب سورة من آية فقدت المصحف نسخنا

ثسسابت بسسن خزيمسسة مسسع ِإلِ أجسسدها لم يقرؤها وسلم عليه الله صلى الله
عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول جعسسل عنه, السسذي الله رضي النصاري

عاهدوا ما صدقوا رجال المؤمنين {من رجلين بشهادة شهادته وسلم
مسسسنده فسسي أحمسسد مسلم, وأخرجه دون البخاري به عليه} تفرد الله

بسسه. الزهسسري حديث من سننهما من التفسير في والنسائأي والترمذي
صسسسسسسسسسسسسسحيح. الترمسسسسسسسسسسسسسذي: حسسسسسسسسسسسسسسن وقسسسسسسسسسسسسسال

ًا: حدثنا البخاري وقال   الله عبد بن محمد بشار, حدثنا بن محمد أيض
عنسسه اللسسه رضسسي مالسسك بن أنس عن ثمامة عن أبي النصاري, حدثني

{مسسن عنسسه اللسسه رضسسي النضر بن أنس في نزلت الَِية هذه قال: نرى
مسن البخساري بسه الله} الَِية, انفرد عاهدوا ما صدقوا رجال المؤمنين

أحمسسد: حسسدثنا المسسام أخر. قال طرق من شواهد له الوجه, ولكن هذا
قسسال: قسسال ثسسابت عسسن المغيسسرة بسسن سليمان القاسم, حدثنا بن هاشم

مسسع يشسسهد لسسم بسسه سسسميت عنه الله رضي النضر بن أنس أنس: عمي
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عليسسه, وقسسال: أول فشسسق بسسدر يسسوم وسلم عليه الله صلى الله رسول
ّيبت وسلم عليه الله صلى الله رسول شهده مشهد أراني عنه, لئن ُقْغ

ًا تعالى الله وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول مع بعد فيما مشهد
مسسع غيرهسسا, فشسسهد يقول أن فهاب أصنع. قال ما وجل عز الله ليرين

معسساذ بسن سسعد فاسستقبل أحسسد يوم وسلم عليه الله صلى الله رسول
ًا أيسسن عمسسرو عنسسه: ياأبسسا الله رضي أنس له عنه, فقال الله رضي واهسس
اللسسه رضسسي قتسسل حسستى قسسال: فقسساتلهم أحد دون أجده ِإني الجنة لريح

ورميسسة, وطعنسسة ضسسربة بين وثمانين بضع جسده في عنه, قال: فوجد
ببنسسانه, قسسال: ِإلِ أخي عرفت فما النضر ابنة الربيع عمتي أخته فقالت
عليسسه اللسسه عاهسسدوا مسسا صدقوا رجال المؤمنين {من الَِية هذه فنزلت
تبديل} قال: فكانوا بدلوا وما ينتظر من ومنهم نحبه قضى من فمنهم
مسسسلم عنهسسم. ورواه اللسسه رضسسي أصسسحابه فيه, وفي نزلت أنها يرون

بسسه. ورواه المغيسسرة بسسن سسسليمان حسسديث مسسن والنسسسائأي والترمسسذي
ًا النسائأي عسسن ثسسابت عسسن سسسلمة بسسن حماد حديث من جرير وابن أيض

نحسسسسسسسسسوه. بسسسسسسسسسه عنسسسسسسسسسه اللسسسسسسسسسه رضسسسسسسسسسي أنسسسسسسسسسس
هسسارون بسسن يزيسسد سنان, حدثنا بن أحمد حاتم: حدثنا أبي ابن وقال  

ِإن عنه الله أنس, رضي عن حميد حدثنا بسسن أنسسس يعنسسي عمسسه قسسال: 
ّيبت قتال عن عنه, غاب الله رضي النضر ُقْغ قتسسال أول عسسن بدر, قال: 
أشهدني الله المشركين, لئن وسلم عليه الله صلى الله رسول قاتله
ً أحسسد يسسوم كسسان أصنع, قال: فلما ما تعالى الله ليرين للمشركين قتالِ

سسس هسسؤلِء صسسنع ممسسا ِإليك أعتذر ِإني المسلمون, فقال: اللهم انكشف
ثسسم سسس المشسسركين يعنسسي سسس هؤلِء به جاء مما ِإليك وأبرأ س أصحابه يعني
معسسك. أحد, فقسسال: أنسسا دون عنه الله رضي معاذ بن سعد فلقيه تقدم
قتسسل صسسنع, فلمسسا مسسا أصسسنع أن أستطع عنه: فلم الله رضي سعد قال

سسسهم, ورميسسة رمح وطعنة سيف ضربة وثمانون بضع فيه قال: فوجد
نحبسسه قضسسى مسسن {فمنهسسم نزلسست أصسسحابه وفسسي يقولون: فيسسه وكانوا
حميسسد, بسن عبد عن التفسير في الترمذي ينتظر} وأخرجه من ومنهم

ًا فيه والنسائأي بسسن يزيسسد عسسن ِإبراهيسسم, كلهمسسا بسسن ِإسسسحاق عسسن أيض
المغسسازي فسسي البخسساري رواه الترمذي: حسسسن. وقسسد به. وقال هارون

حميسسد عسسن مصسسرف عسسن طلحة بن محمد حسان, عن بن حسان عن
جريسسر ابسسن الَِيسسة. ورواه نسسزول يذكر به, ولم عنه الله رضي أنس عن
به. عنه الله رضي أنس عن حميد عن سليمان بن المعتمر حديث من
العسسقلني, حسسدثنا الفضسسل بسن أحمسسد حساتم: حسسدثنا أبي ابن وقال  

, اللسسه عبيسسد بسسن طلحسسة بسسن موسسسى بسسن عيسى بن أيوب بن سليمان
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اللسسه رضي طلحة أبيه عن طلحة بن موسى عن جدي عن أبي حدثني

صعد أحد من وسلم عليه الله صلى الله رسول رجع أن قال: لما عنه
أصسسابهم, بمسسا المسلمين عليه, وعزى وأثنى تعالى الله المنبر, فحمد

{مسسن الَِيسسة هسسذه قسسرأ والسسذخر, ثسسم الجسسر مسسن فيسسه لهم بما وأخبرهم
نحبسسه} قضسسى مسسن فمنهم عليه الله عاهدوا ما صدقو رجال المؤمنين

مسسن اللسسه فقسسال: يارسسسول المسسسلمين مسسن رجل ِإليه كلها, فقام الَِية
حضسسرميان, فقسسال: «أيهسسا أخضسسران ثوبسسان وعلسسي فسسأقبلت ؟ هسسؤلِء

أيوب بن سليمان حديث من جرير ابن رواه منهم» وكذا السائأل: هذا
ًا, وابسسن والمنسساقب التفسسسير فسسي الترمسسذي به. وأخرجه الطلحي أيضسس

موسسسى عسسن يحيسسى بسسن طلحسة عسسن بكيسسر بسسن يونس حديث من جرير
بسسه. وقسسال: حسسديث عنسسه اللسسه رضسسي أبيهمسسا عسسن طلحة ابني وعيسى

ًا: حسسدثنا يسسونس. وقسسال حديث من إلِ نعرفه غريب, لِ بسسن أحمسسد أيضسس
سسس إسسسحاق حسسدثني سسس العقسسدي يعنسسي س عامر أبو حدثنا النصاري عصام
على قال: دخلت طلحة بن موسى عن س الله عبيد بن طلحة ابن يعني

عنسسدك أضسسع فقسسال: ألِ دعسساني خرجسست عنسسه, فلمسسا الله رضي معاوية
ًا أخي ياابن ؟ وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول مسسن سمعته حديث
ممسسن «طلحة يقول وسلم عليه الله صلى الله رسول لسمعت أشهد

نحبسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه». قضسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسى
عسسن الحمسساني الحميد عبد كريب, حدثنا أبو جرير: حدثنا ابن ورواه  

قسسال: قسسام طلحة بن موسى عن الطلحي طلحة بن يحيى بن إسحاق
اللسسه رسول سمعت فقال: إني عنه الله رضي سفيان أبي بن معاوية
قسسال نحبسسه» ولهسسذا قضسسى ممسسن «طلحة يقول وسلم عليه الله صلى

عهسسده نحبسسه} يعنسسي قضسسى مسسن تعسسالى: {فمنهسسم قسسوله فسسي مجاهسسد
ًا ينتظر} قال من {ومنهم اللقسساء. وقسسال فسسي فيصدق القتال فيه يوم
والوفسساء, الصسسدق علسسى موته نحبه} يعني قضى من {فمنهم الحسن
تبسسديلً, يبسسدل لسسم مسسن ذلك, ومنهم مثل على الموت ينتظر من ومنهم
.نسسسذره بعضسسسهم, نحبسسسه زيسسسد. وقسسسال وابسسسن قتسسسادة قسسسال وكسسسذا

الوفاء وبدلوا عهدهم غيروا وما تبديلً} أي بدلوا تعالى: {وما وقوله  
المنافقين كفعل نقضوه وما عليه عاهدوا ما على استمروا بالغدر, بل

ًا* إلِ يريسسدون إن بعسسورة هسسي ومسسا عسسورة بيوتنا {إن قالوا الذين فسسرار
:تعسسالى الدبسسار}. وقسسوله يولسسون لِ قبسسل مسسن اللسسه عاهسسدوا كانوا ولقد

يتسوب أو شساء إن المنسافقين ويعذب بصدقهم الصادقين الله ليجزي{
مسسن الخسسبيث ليميسسز والزلسسزال بسسالخوف عبسساده يختبر إنما عليهم} أي

يعلسسم تعالى أنه بالفعل, مع هذا بالفعل, وأمر هذا أمر الطيب, فيظهر
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بمسسا يعملسسوا حتى فيهم بعلمه الخلق يعذب لِ كونه, ولكن قبل الشيء
منكسسم المجاهسسدين نعلم حتى تعالى: {ولنبلوكم قال منهم, كما يعلمه

كسسان وإن كسسونه بعسسد بالشسسيء علسسم أخبسساركم} فهسسذا ونبلو والصابرين
ً السابق العلم كسسان تعالى: {مسسا الله قال وجوده, وكذا قبل به حاصل
الطيسسب مسسن الخسسبيث يميسسز حتى عليه أنتم ما على المؤمنين ليذر الله
{ليجسسزي ههنسسا تعسسالى قال الغيب} ولهذا على ليطلعكم الله كان وما
عليسسه اللسسه عاهسسدوا مسسا علسسى بصسسبرهم بصسسدقهم} أي الصسسادقين الله

الناقضسسون المنسسافقين} وهسم {ويعسسذب عليه ومحافظتهم به وقيامهم
عقابه, وعسسذابه, ولكسسن بذلك فاستحقوا لوامره المخالفون الله لعهد
حستى فعلسوا مسا علسى بهسم استمر شاء إن الدنيا في مشيئته تحت هم

النسسزوع إلسسى أرشسسدهم بسسأن عليهم تاب شاء عليه, وإن فيعذبهم يلقوه
والعصيان, ولمسسا الفسوق بعد الصالح والعمل اليمان إلى النفاق عن

{إن قال لغضبه الغالبة فهي بخلقه وتعالى تبارك ورأفته رحمته كانت
ًا كسسسسسسسسسسسسسسسان اللسسسسسسسسسسسسسسسه رحيمسسسسسسسسسسسسسسسا}. غفسسسسسسسسسسسسسسسور

ّد َوَر ُقْه **  ّل ِذيَن ال ّل ْا ا ُقْرو َف ِهْم َك ِظ ْي َغ ْا َلْم ِب ُقْلو َنا ًا َي ْير َفى َخ َك ُقْه َو ّل ِنيَن ال ْؤِم ُقْم ْل ا
َتسسسسسسسسسسساَل ِق ْل َكسسسسسسسسسسساَن ا ُقْه َو ّلسسسسسسسسسسس ًا ال ّيسسسسسسسسسسس ِو ًا َق  َعِزيسسسسسسسسسسسز

ًا تعالى يقول    أرسل بما المدينة عن أجلهم لما الحزاب عن مخبر
رحمسسة رسسسوله جعسسل اللسسه أن اللهية, ولسسولِ والجنود الريح من عليهم

أرسلها التي العقيم الريح من أشد عليهم الريح هذه للعالمين, لكانت
فيهسسم} وأنسست ليعسسذبهم اللسسه كسسان تعالى: {ومسسا قال عاد, ولكن على

الهوى, من اجتماعهم سبب كان كما شملهم فرق هواء عليهم فسلط
أن وآراء, فناسسسب أحسسزاب شسستى قبائأسسل مسسن قبائأسسل مسسن أخلط وهسم

خاسسسرين خسسائأبين جماعسساتهم, وردهسسم فرق الذي الهواء عليهم يرسل
ًا ينالوا وحنقهم, ولم بغيظهم أنفسسسهم فسسي كسسان مما الدنيا في لِ خير

مبسسارزة في الَِثام من تحملوه بما الَِخرة في والمغنم, ولِ الظفر من
ه صلى الرسول ه وهمهسم بالعسدواة وسسلم عليسه الل واستئصسال بقتل

كفسساعله. الحقيقة في بفعله, فهو همه وصدق بشيء هم جيشه, ومن
يحتاجوا لم القتال} أي المؤمنين الله وتعالى: {وكفى تبارك وقوله  

وحده الله كفى بلدهم, بل عن يجلوهم حتى ومبارزتهم منازلتهم ِإلى
وسسسلم عليه الله صلى الله رسول كان جنده, ولهذا وأعز عبده ونصر
جنسسده, وأعسسز عبسسده وعسسده, ونصسسر وحده, صسسدق الله إلِ إله «لِ يقول
هريرة أبي حديث من بعده» أخرجاه شيء وحده, فل الحزاب وهزم
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خالسسد أبسسي بسسن إسسسماعيل حديث من الصحيحين عنه. وفي الله رضي

صسسلى الله رسول قال: دعا عنه الله رضي أوفى أبي بن الله عبد عن
سسسريع الكتسساب منسسزل «اللهسسم فقسسال الحسسزاب علسسى وسلم عليه الله

عسسز قسسوله وزلزلهسسم». وفسسي اهزمهم الحزاب, اللهم الحساب, اهزم
بينهسسم الحسسرب وضسسع إلى القتال} إشارة المؤمنين الله {وكفى وجل
م بعسدها وقسع قريش, وهكسذا وبين غزاهسم بسل المشسركون يغزهسم ل

أهسسل انصسسرف إسسسحاق, لمسسا بسسن محمسسد بلدهم. قسسال في المسلمون
بلغنسسا فيما وسلم عليه الله صلى الله رسول قال الخندق عن الخندق

تغسسز تغزونهسسم» فلسسم هسسذا, ولكنكسسم عسسامكم بعسسد قريش تغزوكم «لن
يغزوهسسم هو وسلم عليه الله صلى الله رسول ذلك, وكان بعد قريش

بن محمد ذكره الذي الحديث مكة, وهذا تعالى الله فتح حتى ذلك بعد
سفيان, عن يحيى أحمد: حدثنا المام قال صحيح, كما حديث إسحاق
عنسسه اللسسه رضسسي صسسرد بسسن سسسليمان قال: سمعت إسحاق أبو حدثني

«الَِن الحسسزاب يسسوم وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى الله رسول يقول: قال
حسسديث مسسن صسسحيحه فسسي البخسساري رواه يغزوننا» وهكسسذا ولِ نغزوهم

اللسسه تعسسالى: {وكسسان بسسه, وقسسوله إسسسحاق أبي عن الثوري, وإسرائأيل
ًا ًا} أي قوي ًا, وأعسسز ينالوا لم خائأبين ردهم وقوته بحوله عزيز اللسسه خير

والمنة. الحمد وعبده, فله رسوله ونصر وعده وأهله, وصدق السلم

َأنَزَل َو ِذيَن **  ّل ُقْهم ا ُقْرو َه ْهِل ّمْن َظا َتاِب َأ ِك ْل ِهْم ِمن ا َياِصي َذَف َص َق ِفسسي َو
ُقْم ِه ِب ُقْلو ْعَب ُقْق ًا الّر ِريق ُقْلسسوَن َف ُقْت ْق ُقْروَن َت ْأِسسس َت ًا َو ِريقسس ُقْكسسْم َف َث ْوَر َأ َو ُقْهْم *   َأْرَضسس

ُقْهْم َياَر ِد ُقْهْم َو َل َوا َأْم ًا َو َأْرض َها ّلْم َو ُقْئو َط َكاَن َت ُقْه َو ّل َلَى ال ٍء ُقْكّل َع ًا َشْي ِدير  َق
علسسى ونزلسسوا الحسسزاب جنسسود قسسدمت لمسسا قريظسسة بني أن تقدم قد  

وسسسلم عليسسه الله صلى الله رسول وبين بينهم كان ما المدينة, نقضوا
اللسسه, لعنسسه النضسسري أخطسسب بسسن حيسسي بسفارة ذلك العهد, وكان من

العهد, وقال نقض حتى أسد بن كعب بسيدهم يزل ولم حصنهم دخل
وأحابيشسسها, بقريسسش السسدهر, أتيتسسك بعسسز جئتك قد قال: ويحك فيما له

ًا يستأصلون حتى ههنا يزالون وأتباعها, ولِ وغطفان وأصسسحابه, محمد
مشؤوم, إنك ياحيي الدهر, ويحك بذل أتيتني والله كعب: بل له فقال
أجابه, واشسسترط حتى والغارب الذروة في يفتل يزل منك, فلم فدعنا

معهسسم يسسدخل أن شيء أمرهم من يكن ولم الحزاب ذهب إن حيي له
ذلسسك قريظسسة, وبلسسغ نقضسست أسسسوتهم, فلمسسا لسسه الحصن, فيكسسون في

المسسسلمين وعلى عليه وشق ساءه وسلم عليه الله صلى الله رسول
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ًا, فلما بأخسر خائأبين وردهم العداء وكبت ونصره تعالى الله أيده جد

ًا المدينسسة إلسسى وسسسلم عليه الله صلى الله رسول صفقة, ورجع مؤيسسد
ًا, ووضع عليسه اللسه صسلى اللسه رسسول السلح, فبينمسسا الناس منصور

اللسسه رضسسي سلمة أم بيت في المرابطة تلك وعثاء من يغتسل وسلم
مسسن بعمامسسة معتجسسرا والسسسلم الصسسلة عليسسه جبريل له تبدى عنها, إذ
السسسلح ديبسساج, فقسسال: أوضسسعت مسسن قطيفة عليها بغلة على إستبرق
الملئأكسسة لكسسن «نعم» قال وسلم عليه الله صلى قال ؟ الله يارسول

قسسال: إن القسسوم, ثسسم طلسب مسسن رجوعي الَِن أسلحتها, وهذا تضع لم
فقال رواية قريظة, وفي بني إلى تنهض أن يأمرك وتعالى تبارك الله

لسسم لكنسسا «نعسسم» قسسال قسسال ؟ السسسلح أوضعتم مقاتل من له: عذيرك
«أيسسن وسسسلم عليسسه الله صلى هؤلِء, قال إلى انهض بعد أسلحتنا نضع

عليهم, فنهض أزلزل أن أمرني تعالى الله قريظة, فإن ؟» قال: بني
بالمسسسير النسساس فسسوره, وأمسسر مسسن وسلم عليه الله صلى الله رسول

صسسلة بعسسد المدينسسة, وذلسسك مسسن أميسسال علسسى قريظة, وكانت بني إلى
إلِ العصسسر منكسسم أحسسد يصلين «لِ وسلم عليه الله صلى الظهر, وقال

الطريق, فصسسلى في الصلة فأدركتهم الناس قريظة» فسار بني في
عليسسه اللسه صسلى اللسه رسسسول منا يرد وقالوا: لم الطريق في بعضهم

بنسسي فسسي إلِ نصسسليها آخسسرون: لِ المسسسير, وقسسال تعجيسسل وسسسلم, إلِ
ًا يعنف قريظة, فلم الله صلى الله رسول الفريقين, وتبعهم من واحد

اللسسه رضسسي مكتسسوم أم ابسسن المدينسسة علسسى استخلف وسلم, وقد عليه
نسسازلهم عنسسه, ثسسم اللسسه رضي طالب أبي بن لعلي الراية عنه, وأعطى

ًا وحاصرهم وسلم عليه الله صلى الله رسول ليلسسة, وعشسسرين خمسسس
الوس سسسيد معسساذ بسسن سسسعد حكسسم على الحال, نزلوا عليه طال فلما

انوا عنسه, لنهسم الله رضي ة, واعتقسدوا فسي حلفساءهم ك ه الجاهلي أن
فسسي سسسلول ابسسن أبسسي بسسن اللسسه عبسسد فعسسل ذلك, كما في إليهم يحسن
عليسسه اللسسه صسسلى الله رسول من استطلقهم قينقاع, حين بني مواليه

ًا أن هؤلِء وسلم, فظن فسسي أبسسي ابسسن فعسسل كمسسا فيهسسم سيفعل سعد
ًا أن يعلموا أولئك, ولم فسسي سسسهم أصسسابه قد كان عنه الله رضي سعد

فسسي وسسلم عليسسه اللسه صسلى اللسه رسسسول الخندق, فكواه أيام أكحله
رضسسي سسسعد قريب, وقسسال من ليعوده المسجد قبة في وأنزله أكحله

ًا قريسسش حسسرب مسسن أبقيسست كنت إن به, اللهم دعا فيما عنه الله شسسيئ
تمتنسسي فأفجرها, ولِ وبينهم بيننا الحرب وضعت كنت لها, وإن فأبقني

دعسساءه, وقسسدر تعسسالى اللسسه قريظة, فاستجاب بني من عيني تقر حتى
ًا باختيارهم حكمه على نزلوا أن عليهم فعنسسد أنفسسسهم تلقسساء مسسن طلب
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لم عليه الله صلى الله رسول استدعاه ذلك ليحكسم المدينسة مسن وس

عليسسه, جعسسل لسسه وطئسسوا قسسد حمسسار علسسى راكسسب وهو أقبل فيهم, فلما
فيهسسم, فأحسسسن مواليسسك إنهسسم ويقولسسون: ياسسسعد بسسه يلسسوذون الوس

عليه أكثروا فلما عليهم يرد لِ ساكت وهو ويعطفونه عليهم ويرققونه
لِئأسسم. لومسسة اللسسه فسسي تأخسسذه لِ أن لسعد آن عنه: لقد الله رضي قال

اللسسه رسسسول فيها التي الخيمة من دنا مستبقهم, فلما غير أنه فعرفوا
«قوموا وسلم عليه الله صلى الله رسول وسلم, قال عليه الله صلى
ًا المسسسلمون, فسسأنزلوه إليسسه سسسيدكم» فقسسام إلسسى ًا إعظامسس وإكرامسس

ًا جلسسس فيهسسم, فلمسسا لحكمسسه أنفسسذ ليكون ولِيته محل في له واحترام
سسس إليهسسم وأشسسار س هؤلِء «إن وسلم عليه الله صلى الله رسول له قال
عنسسه: الله رضي شئت» فقال بما فيهم حكمك, فاحكم على نزلوا قد

وعلسسى «نعم». قسسال وسلم عليه الله صلى قال ؟ عليهم نافذ وحكمي
إلسسى وأشسسار ههنسسا مسسن وعلى «نعم». قال قال ؟ الخيمة هذه في من

اللسسه رسسسول عسسن بسسوجهه معسسرض , وهو الله رسول فيه الذي الجانب
ً وسلم عليه الله صلى ًا إجللِ ًا, فقال وإكرام اللسه رسسول لسه وإعظام
أن أحكسسم عنسسه: إنسسي اللسسه رضي «نعم». فقال وسلم عليه الله صلى
صسسلى اللسسه رسسسول له وأموالهم, فقال ذريتهم وتسبى مقاتلتهم تقتل
أرقعة», سبع فوق من تعالى الله بحكم حكمت «لقد وسلم عليه الله

الله صلى الله رسول أمر الملك», ثم بحكم حكمت «لقد رواية وفي
مكتفين, فضسرب بهم الرض, وجيء في فخدت بالخاديد وسلم عليه

ينبسست لم من الثمانمائأة, وسبى إلى السبعمائأة بين ما وكانوا أعناقهم
وأحسساديثه بسسأدلته مفصسسل مقسسرر كلسسه وأموالهم, وهذا النساء مع منهم

ًا أفردناه الذي السيرة كتاب في وبسطه ًا, ولله موجز الحمسسد وبسيط
عسساونوا ظسساهروهم} أي السسذين تعسسالى: {وأنسسزل قسسال والمنسسة. ولهسسذا

وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى الله رسول حرب على وساعدوهم الحزاب
بني أسباط بعض من اليهود من قريظة بني الكتاب} يعني أهل {من

ًا الحجاز آباؤهم نزل قد إسرائأيل, كان ًا قسسديم النسسبي اتبسساع فسسي طمعسس
ًا يجسسدونه السسذين المسسي {فلمسسا والنجيسسل التسسوراة فسسي عنسسدهم مكتوبسس

اللسسسسه. لعنسسسسة بسسسسه} فعليهسسسسم كفسسسسروا عرفسسسسوا مسسسسا جسسسساءهم
مجاهسسد قسسال حصسسونهم, كسسذا صياصيهم} يعني تعالى: {من وقوله  

سسسمي السسسلف, ومنسسه مسسن وغيرهم والسدي وقتادة وعطاء وعكرمة
فسسي فيهسسا, {وقسسذف شسسيء أعلسسى لنهسسا قرونهسسا البقر, وهسسي صياصي
علسى المشسركين مسالؤوا كسانوا الخسوف, لنهسم الرعب} وهو قلوبهم
لم, وليسس عليسه الله صلى النبي حرب يعلسم, لِ كمسن يعلسم مسن وس

607



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
عليهسم السدنيا, فسانعكس في ليعزوا قتالهم وراموا المسلمين وأخافوا

بصسسفقة ففسسازوا المشسسركون القسسال, انشسسمر إليهسسم الحسسال, وانقلبسست
المسسسلمين استئصسسال ذلسسوا, وأرادوا العسسز رامسسو المغبسسون, فكمسسا

هسسذه أن الجملة فصارت الَِخرة شقاوة ذلك إلى فاستئصلوا, وأضيف
ًا قال الخاسرة, ولهذا الصفقة هي وتأسسسرون تقتلسسون تعسسالى: {فريقسس

ًا} قالذين والنسسساء. الصسساغر هسسم والَِسسسراء المقاتلسسة هسسم قتلوا فريق
ك عبسد بشسير, أخبرنسا بن هشيم أحمد: حدثنا المام وقال   بسن المل

عليسسه اللسسه صسسلى النسسبي على قال: عرضت القرظي عطية عن عمير
وسسسلم عليه الله صلى النبي في, فأمربي قريظة, فشكوا يوم وسلم

عنسسي أنبسست, فخلسسي يجسسدوني فلم بعد, فنظروني أنبت هل ينظروا أن
عبسسد عسسن طسسرق مسسن كلهسسم السسسنن أهل رواه بالسبي, وكذا وألحقني

النسسسائأي صسسحيح, ورواه الترمسسذي: حسسسن به. وقسسال عمير بن الملك
ًا عطيسسة عسسن مجاهسسد عسسن نجيح أبي ابن عن جريج ابن حديث من أيض

وأمسسوالهم} أي وديسسارهم أرضسسهم تعسسالى: {وأورثكسسم بنحسسوه. وقسسوله
ًا لهم قتلكم من لكم جعلها تطؤوهسسا} قيسسل: خيسسبر, وقيسسل لسسم {وأرض

ابسسن والسسروم, وقسسال فسسارس وقيسسل أسلم بن زيد عن مالك مكة, رواه
ًا الجميسسع يكسسون أن يجسسوز جريسسر شسسيء كسسل علسسى اللسسه {وكسسان مسسراد

ًا}. قسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسدير
عسسن أبيسسه عن عمرو بن محمد يزيد, أخبرنا أحمد: حدثنا المام قال  

قسسالت: عنهسسا اللسسه رضي عائأشة قال: أخبرتني وقاص بن علقمة جده
أنا ورائأي, فإذا الرض وئأيد فسمعت الناس أقفوا الخندق يوم خرجت
يحمل أوس بن الحارث أخيه ابن عنه, ومعه الله رضي معاذ بن بسعد

وعليسسه عنسسه اللسسه رضي سعد الرض, فمر إلى مجنة, قالت: فجلست
أطسسراف علسسى أتخسسوف أطرافسسه, فأنسسا منسسه خرجسست قد حديد من درع

وأطسولهم, النسساس أعظسم مسن عنه الله رضي سعد وكان سعد, قالت
ويقسسسسسسسسسسسسسسسسول: يرتجسسسسسسسسسسسسسسسسز وهسسسسسسسسسسسسسسسسو فمسسسسسسسسسسسسسسسسر

ً لبسسث الجسسل حسسان إذا المسسوت أحسسسن جملمسسا الهيجسسا يشسسهد قليل
المسلمين, وإذا من نفر فيها حديقة, فإذا فاقتحمت قالت: فقمت  

لسسه, تسسسبغة عليسسه رجسسل وفيهسسم عنه الله رضي الخطاب بن عمر فيها
واللسسه لعمسسري ؟ بسسك جاء عنه: ما الله رضي عمر المغفر, فقال تعني
زال قالت: فما ؟ تحوز يكون أو بلء يكون أن يؤمنك لجريئة, وما إنك

فيهسسا, سسساعتئذ, فسسدخلت بسسي انشسسقت الرض أن تمنيسست حتى يلومني
رضسسي اللسسه عبيسسد بسسن طلحة هو وجهه, فإذا عن التسبغة الرجل فرفع
التحسسوز اليوم, وأيسسن منذ أكثرت قد إنك ويحك عنه, فقال: ياعمر الله
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ًا قسالت: ورمسى ؟ تعسالى الله إلى إلِ الفرار أو ه رضسي سسعد عنسه الل

وأنسسا لسسه: خسسذها له, وقسسال بسهم العرقة ابن له يقال قريش من رجل
اللسسه رضي سعد تعالى الله فقطعه, فدعا أكحله العرقة, فأصاب ابن
قريظسسة, قسسالت: بنسسي مسسن عينسسي تقسسر حتى تمتني لِ فقال: اللهم عنه

ْلمسسه الجاهلية, قسسالت: فرقسسأ في ومواليه حلفاءه وكانوا اللسسه وبعسسث ُقْك
الله القتال, وكان المؤمنين الله {وكفى المشركين على الريح تعالى
ًا ًا}, فلحق قوي بدر بن عيينة بتهامة, ولحق معه ومن سفيان أبو عزيز
صياصسسيهم, ورجسسع فسسي فتحصسسنوا قريظة بنو بنجد, ورجعت معه ومن

أدم مسسن بقبسسة المدينسسة, وأمسسر إلسسى وسلم عليه الله صلى الله رسول
جبريل المسجد, قالت: فجاءه في عنه الله رضي سعد على فضربت

السسسلح وضسسعت الغبار, فقال: أوقد لنقع ثناياه على وإن السلم عليه
قريظسسة بنسسي إلسسى السسسلح, اخسسرج بعسسد الملئأكسسة وضعت ما والله لِ ؟

لمته, وأذن وسلم عليه الله صلى الله رسول فقاتلهم, قالت: فلبس
جيسران وهسم تميسم بنسي علسسى يخرجسسوا, فمسسر أن بالرحيسل الناس في

الكلسسبي, وكسسان دحيسسة بنسسا ؟» قالوا: مسسر بكم مر «من المسجد, فقال
والسسسلم, الصسسلة عليه جبريل ووجهه وسنه لحيته يشبه الكلبي دحية

ًا فحاصرهم وسلم عليه الله صلى الله رسول فأتاهم وعشسسرين خمس
م البلء, قيسل واشستد حصارهم اشتد ليلة, فلما حكسم علسى انزلسوا له

عبسسد بسسن لبابسسة أبسسا وسسسلم, فاستشسساروا عليسسه اللسسه صسسلى الله رسول
معسساذ بسسن سسسعد حكسسم على ننزل الذبح, قالوا إنه إليهم المنذر, فأشار

علسسى «انزلوا وسلم عليه الله صلى الله رسول عنه, فقال الله رضي
وسلم عليه الله صلى الله رسول معاذ» فنزلوا, وبعث بن سعد حكم
مسسن إكاف عليه حمار على به عنه, فأتى الله رضي معاذ بن سعد إلى
حلفساؤك عمسسرو فقسسالوا: ياأبسسا قسومه بسه عليسسه, وحسسف حمسسل قسسد ليف

ًا إليهسسم يرجسسع علمت, قالت: فل قد ومن النكاية ومواليك, وأهل شسسيئ
فقسسال: قسسد قسسومه إلى التفت دورهم من دنا إذا إليهم, حتى يلتفت ولِ
طلسسع, فلمسسا سعيد أبو لِئأم. قال: قال لومة الله في أبالي لِ أن لي آن

فسسأنزلوه» سيدكم إلى «قوموا وسلم عليه الله صلى الله رسول قال
«أنزلوه» فسسأنزلوه, قسسال الله, قال عنه: سيدنا الله رضي عمر فقال

الله رضي سعد فيهم» قال «احكم وسلم عليه الله صلى الله رسول
ذراريهسسم, وتقسسسم مقاتلتهم, وتسسسبى تقتل أن فيهم أحكم عنه: فإني

فيهسسم حكمسست «لقد وسلم عليه الله صلى الله رسول أموالهم, فقال
عنه, فقسسال: اللهسسم الله رضي سعد دعا رسوله» ثم وحكم الله بحكم

ًا قريسسش حسسرب مسسن نبيك على أبقيت كنت إن لهسسا, وإن فسسأبقني شسسيئ
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ه قسال: فسانفجر إليسك فاقبضسني وبينهم بينه الحرب قطعت كنت كلم
عليسسه ضرب التي قبته إلى الخرص, ورجع مثل إلِ منه برىء قد وكان

صلى الله رسول عنها: فحضره الله رضي عائأشة , قالت الله رسول
عنهمسسا, قسسالت: فوالسسذي اللسسه رضسسي وعمسسر بكر وأبو وسلم عليه الله

بكسساء مسسن عنسسه الله رضي بكر أبي بكاء لعرف بيده, إني محمد نفس
تعسسالى: اللسه قسال كمسا حجرتسي, وكسسانوا فسسي وأنا عنه الله رضي عمر

اللسسه رسسسول كسسان أمه, فكيف أي علقمة: فقلت بينهم} قال {رحماء
انت ؟ يصنع وسلم عليه الله صلى أحسد, علسى لِتسدمع عينسه قسالت: ك
وسسسلم, وقسسد عليسسه اللسسه صلى بلحيته آخذ هو فإنما وجد إذا كان ولكنه
بسسن هشسسام عسسن نميسسر بسسن اللسسه عبد حديث من ومسلم البخاري أخرج
ًا عنها الله رضي عائأشة عن أبيه عن عروة أخصر هذا, ولكنه من نحو

عنسسسسسسسه. اللسسسسسسسه رضسسسسسسسي سسسسسسسسعد دعسسسسسسسا منسسسسسسسه, وفيسسسسسسسه

َها ّي أ
َ َي ِبّي **  ّن َواِجَك ُقْقل ال ُقْتّن ِإن لْز ْدَن ُقْكن ِر َة ُقْت َيا ْلَح َيا ا ْن ّد َها ال َت َن ِزي ْيَن َو َل َعا َت َف

ُقْكّن ْع ّت ُقْكّن ُقْأَم ُقْأَسّرْح ًا َو ً َسسسَراح ِإن َجِميل َو ُقْتسسّن *   ْدَن ُقْكن ِر ّلسسَه ُقْتسس ُقْه ال َل ُقْسسسو َوَر
ّداَر َة َوالسس ِإّن الَِِخسسَر ّلسسَه َفسس ّد ال َعسس َناِت َأ ُقْمْحِسسس ْل ُقْكسسّن ِل ًا ِمن ًا َأْجسسر ِظيمسس  َع

بسسأن وسسسلم عليه الله صلى لرسوله وتعالى تبارك الله من أمر هذا  
عنده لهن يحصل ممن غيره إلى فيذهبن يفارقهن أن بين نساءه يخير

الحال, ولهن ضيق من عنده ما على الصبر وزينتها, وبين الدنيا الحياة
عنهسسّن اللسسه رضسسي الجزيسسل, فسساخترن الثواب ذلك في تعالى الله عند

ذلسسك بعد لهن تعالى الله الَِخرة, فجمع والدار ورسوله الله وأرضاهن
اليمان, أخبرنا أبو البخاري: حدثنا الَِخرة. قال وسعادة الدنيا خير بين

أن الرحمسسن عبسسد بسسن سسسلمة أبسسو قسسال: أخسسبرني الزهسسري عن شعيب
أن أخسسبرته وسسسلم عليسسه اللسسه صلى النبي زوج عنها الله رضي عائأشة
أن تعسسالى اللسسه أمسسره حيسسن جاءهسسا وسسسلم عليه الله صلى الله رسول

فقال: وسلم عليه الله صلى الله رسول بي أزواجه, قالت: فبدأ يخير
ًا لك ذاكر «إني أبويسك» تسسستأمري حستى تسسستعجلي أن عليسسك فل أمر
اللسسه قال: «إن بفراقه, قالت: ثم يأمراني يكونا لم أبوي أن علم وقد

له: الَِيتين, فقلت تمام لزواجك}» إلى قل النبي قال: {ياأيها تعالى
؟ الَِخسسرة والسسدار ورسسسوله اللسسه أريد أبوي, فإني أستأمر هذا أي ففي
ًا رواه وكذا أبسسي عسسن الزهسسري عسسن يسسونس الليسسث, حسسدثني عسسن معلق

أزواج فعسسل ثم فذكره, وزاد: قالت عنها الله رضي عائأشة عن سلمة
أن البخسساري حكسسى مسسافعلت, وقسسد مثسسل وسسسلم عليه الله صلى النبي
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ًا سسلمة, وتسارة أبسسي عن الزهري عن رواه فيه, فتارة اضطرب معمر

عنهسسا. اللسسه رضسسي عائأشسسة عسسن عسسروة عسسن الزهسسري عسسن رواه
عسسن عوانة أبو الضبي, حدثنا عبدة بن أحمد جرير: حدثنا ابن وقال  

عنهسسا: لمسسا اللسسه رضي عائأشة قال: قالت أبيه عن سلمة أبي بن عمر
أن أريسسد وسلم: «إنسسي عليه الله صلى الله رسول لي قال الخيار نزل
ًا, فل لك أذكر ًا فيسسه تقضي أمر أبويسسك» قسسالت: تسسستأمري حسستى شسسيئ

هسسو عليهسسا, فقسسالت: ومسسا فسسرده قسسال ؟ اللسسه يارسسسول هسسو قلت: ومسسا
النسسبي {يأيهسسا عليهسا وسسلم عليه الله صلى فقرأ قالت ؟ الله يارسول

الَِيسسة, آخسر وزينتهسسا} إلسى السسدنيا الحيسساة تسردن كنتسن إن لزواجك قل
الَِخسسرة, قسسالت: ففسسرح والسسدار ورسسسوله اللسسه نختسسار بل قالت: فقلت

وسسسسسسسسسلم. عليسسسسسسسسه اللسسسسسسسسه صسسسسسسسسلى النسسسسسسسسبي بسسسسسسسسذلك

أبي عن عمرو بن محمد عن بشر بن محمد وكيع, حدثنا ابن وحدثنا  
بسسي بدأ التخيير آية نزلت قالت: لما عنها الله رضي عائأشة عن سلمة
عليسسك عارض إني فقال: «ياعائأشة وسلم عليه الله صلى الله رسول

ًا وأم بكسسر أبويسسك: أبسسي علسسى تعرضسسيه حتى بشيء فيه تفتاتي فل أمر
صسسلى قسسال ؟ هسسو وما الله عنهما» فقالت: يارسول الله رضي رومان

إن لزواجسسك قسسل النسسبي وجل: {ياأيها عز الله وسلم: «قال عليه الله
ًا وأسسسرحكن أمتعكسسن فتعسسالين وزينتها الدنيا الحياة تردن كنتن سسسراح

ً أعسسد اللسسه فسسإن الَِخسسرة والسسدار ورسسسوله اللسسه تسسردن كنتسسن وإن جميل
ًا منكن للمحسنات ًا} قالت: فإني أجر والدار ورسوله الله أريد عظيم

عنهمسسا. اللسسه رضسسي رومان وأم بكر أبا أبوي ذلك في أؤامر ولِ الَِخرة
فقسسال: الحجسسر اسسستقرأ ثسسم وسلم عليه الله صلى الله رسول فضحك

نقسسول وكسسذا» فقلسسن: ونحسسن كسسذا قسسالت عنهسسا الله رضي عائأشة «إن
عسسن حسساتم أبسسي ابسسن كلهن. رواه عنهن الله رضي عائأشة قالت مثلما
بسسه. عمسسرو بسسن محمسسد عسسن أسسسامة أبسسي عسسن الشسسج سسسعيد أبسسي

حسسدثنا أبسسي المسسوي, حسسدثنا يحيسسى بن سعيد جرير: وحدثنا ابن قال  
عائأشسسة عسسن عمسسرة عسسن بكسسر أبسسي بن الله عبد عن ِإسحاق بن محمد
ِإن عنها الله رضي نسسزل لمسسا وسلم عليه الله صلى الله رسول قالت: 
ًا لك فقال: «سأذكر علي يخيرهن, فدخل أن أمر نسائأه على فل أمسسر

قسسال: ؟ اللسسه يارسسسول هسسو أباك» فقلت: ومسسا تستشيري حتى تعجلي
ِإني الَِيسستين, آخسسر ِإلسسى التخييسسر آيسسة عليهسسا أخيركسسن» وتل أن أمسسرت «

ِإني ؟ أبسساك تستشيري حتى تقول: لِتعجلي الذي وما قالت: فقلت فسس
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علسى بسذلك, وعسرض وسلم عليه الله صلى ورسوله. فسر الله أختار
وسسسلم. عليسسه اللسسه صسسلى وسسسوله اللسسه كلهن, فاخترن فتتابعن نسائأه

صسسالح أبو البصري, حدثنا سنان بن يزيد حاتم: حدثنا أبي ابن وقال  
الزهري, أخسسبرني عن عقيل الليث, حدثني صالح, حدثني بن الله عبد
عنهمسا اللسه رضسي عبساس ابسن عسن ثسور أبي بن الله عبد بن الله عبد

أول بسسي التخييسسر, فبسسدأ آية عنها: أنزلت الله رضي عائأشة قال: قالت
ِإنسسي عليه الله صلى نسائأه, فقال من امرأة ًا لسسك ذاكسسر وسلم: « أمسسر

أبسسوي أن علسسم أبويك» قالت, وقد تستأمري حتى تعجلي أن عليك فل
ِإن ثم بفراقه, قالت يأمراني يكونا لم قسسال: وتعالى تبارك الله قال: «

عنهسسا: اللسسه رضسسي عائأشسسة لزواجك} الَِيتين, قسسالت قل النبي {ياأيها
ِإني ؟ أبوي أستأمر هذا أفي فقلت الَِخسسرة. والسسدار وسوله الله أريد ف

عنهسسن, اللسسه رضسسي عائأشسسة قسسالت مسسا كلهسسن, فقلسسن نسسساءه خيسسر ثسسم
ًا ومسلم البخاري وأخرجه عن الزهري عن الليث عن قتيبة عن جميع

مثلسسسسسسه. عنهسسسسسسا اللسسسسسسه رضسسسسسسي عائأشسسسسسسة عسسسسسسن عسسسسسسروة
بن مسلم عن العمش معاوية, حدثنا أبو أحمد: حدثنا المام وقال  

رسسسول قسسالت: خيرنسسا عنهسسا الله رضي عائأشة عن مسروق عن صبيح
ًا, أخرجسساه علينا يعدها وسلم, فاخترناه, فلم عليه الله صلى الله شسسيئ
بسسن الملك عبد عامر أبو أحمد: حدثنا المام وقال العمش حديث من

اللسسه رضسسي جسسابر عسسن الزبيسسر أبي عن ِإسحاق بن زكريا عمرو, حدثنا
اللسسه صسسلى الله رسول يستأذن عنه الله رضي بكر أبو قال: أقبل عنه

وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى جلسسوس, والنسسبي ببسسابه والنسساس وسسسلم عليه
فلسسم عنسسه, فاسسستأذن اللسسه رضسسي عمسسر أقبل له, ثم يؤذن فلم جالس
والنسسبي عنهمسسا, فسسدخل اللسسه رضسسي وعمسسر بكسسر لبي أذن له, ثم يؤذن
عليسسه اللسسه صسسلى نسسساؤه, وهسسو وحسسوله جسسالس وسلم عليه الله صلى
اللسسه صسسلى النسسبي عنسسه: لكلمسسن الله رضي عمر ساكت, فقال وسلم
لسسو اللسسه عنه: يارسول الله رضي عمر يضحك, فقال لعله وسلم عليه
ًا النفقسة سسألتني سس عمسسر امسرأة سسس زيد ابنة رأيت عنقهسا, فوجسأت آنفسس

وقسسال: «هسسن نواجسسذه بسسدت حتى وسلم عليه الله صلى النبي فضحك
عائأشسسة ِإلسسى عنسسه اللسسه رضسسي بكسسر أبسسو النفقة» فقام يسألنني حولي

يقسسولِن: كلهمسسا حفصسسة ِإلسسى عنسسه اللسسه رضسسي عمسسر ليضسسربها, وقسسام
رسسسول عنسسده, فنهاهمسسا ليسسس ما وسلم عليه الله صلى النبي تسألِن

صسسلى اللسسه رسسسول لِنسسسأل وسلم, فقلن: واللسسه عليه الله صلى الله
عسسز الله عنده, قال: وأنزل ليس ما المجلس هذا بعد وسلم عليه الله

ِإني عنها الله رضي بعائأشة الخيار, فبدأ وجل ًا لسسك أذكر فقال: « أمسسر
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قسسال: ؟ هسسو أبويك» قالت: وما تستأمري حتى فيه تعجلي أن أحب ما

اللسسه رضي عائأشة لزواجك} الَِية, قالت قل النبي عليها: {ياأيها فتل
أن ورسوله, وأسسسألك تعالى الله أختار بل ؟ أبوي أستأمر عنها: أفيك

وسسسلم: عليسسه اللسسه صسسلى اخترت, فقال ما نسائأك من لِمرأة تذكر لِ
ِإن ًا, ولكسسن يبعثنسسي لسسم تعسسالى اللسسه « ًا بعثنسسي معنفسس ًا, لِ معلمسس ميسسسر

ِإخراجه أخبرتهسسا» انفسسرد ِإلِ اخترت عما منهن امرأة تسألني مسسسلم بسس
ِإسسحاق بسن زكريسا حسديث مسن والنسسائأي هسو البخساري, فسرواه دون

بسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه. المكسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسي
علسسي يونس, حدثنا بن سريج أحمد: حدثنا المام بن الله عبد وقال  
رافع, عن أبي بن علي بن الله عبيد بن محمد عن البريد بن هشام بن

ِإن عنه الله رضي علي عن أبيه عن الحسين بن علي بن عثمان قال: 
ولسسم والَِخسسرة السسدنيا نسسساءه خيسسر وسسسلم عليسسه الله صلى الله رسول

وغيرهما وقتادة الحسن عن روي منقطع. وقد الطلق, وهذا يخيرهن
ِإنه من الظاهر خلف ذلك, وهو نحو أمتعكسسن قسسال: {فتعسسالين الَِية, ف

ًا وأسرحكن سسسراحكن, وأطلسسق حقسسوقكن أعطيكن جميلً} أي سراح
قسسولين, على طلقهن لو لهن غيره تزوج جواز في العلماء اختلف وقد

أعلسسم. قسسال السراح, والله من المقصود ليحصل وقع لو نعم أصحهما
قريسسش: عائأشسسة مسسن نسسسوة: خمسسس تسع يومئذ تحته عكرمة: وكان

تحتسسه عنهن, وكسسانت الله رضي سلمة وأم وسودة حبيب وأم وحفصة
الحارث بنت وميمونة النضيرية حيي بنت صفية وسلم عليه الله صلى

الحسسارث بنسست السسسدية, وجويريسسة جحسسش بنسست الهلليسسة, وزينسسب
ًا. وأرضسسسسساهن عنهسسسسسن اللسسسسسه المصسسسسسطلقية, رضسسسسسي جميعسسسسس

َء ِنَسآَ َي ِبّي **  ّن ْأِت َمن ال ُقْكسسّن َي ٍة ِمن َفاِحَشسس ٍة ِب َنسس ّي َب َعْف ّم َهسسا ُقْيَضسسا ُقْب َل َذا َعسس ْل ا
ْيِن ْعَف َكاَن ِض ِلَك َو َلى َذ ِه َع ّل ًا ال َوَمن َيِسير ُقْنْت *   ْق ُقْكّن َي ِه ِمن ّلسس ِه ل ِل ُقْسسسو َوَر
ْعَمسسْل َت ًا َو ِلح َهسسسآَ َصسسا ِت ْؤ َهسسا ُقْن ْيسسِن َأْجَر َت َنا َمّر ْد َتسس ْع َأ َهسسا َو ًا َل ًا ِرْزقسس ِريمسس  َك

ًا تعالى الله يقول   اللتسسي وسسسلم عليسسه الله صلى النبي نساء واعظ
اللسسه رسسسول تحسست أمرهن الَِخر, واستقر والدار ورسوله الله اخترن
دون وتخصيصسسهن بحكمهن يخبرهن أن فناسب وسلم عليه الله صلى
رضسسي عبسساس بن مبينة. قال بفاحشة منهن يأت من بأن النساء سائأر
شسسرط, فهسسو تقدير كل الخلق, وعلى وسوء النشوز عنهما: وهي الله

ِإلسسى ِإليسسك أوحسسي تعسسالى: {ولقسسد كقسسوله الوقوع يقتضي لِ والشرط و
وجل: {ولو عز عملك} وكقوله ليحبطن أشركت لئن قبلك من الذين
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فأنسسا ولد للرحمن كان ِإن يعملون} {قل كانوا ما عنهم لحبط أشركوا

ًا يتخسسذ أن الله أراد العابدين} {لو أول مسسا يخلسسق ممسسا لِصسسطفى ولسسد
ناسب رفيعة محلتهن كانت القهار} فلما الواحد هوالله سبحانه يشاء

ًا منهن وقع لو الذنب يجعل أن الرفيع, وحجابهن لجنابهن صيانة مغلظ
العسسذاب لهسسا يضاعف مبينة بفاحشة منكن يأن تعالى: {من قال ولهذا

ضعفين} العذاب لها {يضاعف أسلم بن زيد عن مالك ضعفين} قال
{ وكسسان مثله مجاهد عن نجيح أبي ابن والَِخرة, وعن الدنيا قال: في

ًا} أي الله على ذلك ً يسير ًا, ثم سهل قسسوله: في وفضله عدله ذكر هين
مرتيسسن أجرهسسا {نؤتهسسا ويستجب ورسوله} أي لله منكن يقنت {ومن

ًا لها وأعتدنا ًا} أي رزق ِإنهن الجنة في كريم اللسسه رسسسول منسسازل في ف
الخلئأسسق جميسسع منسسازل العليين, فوق أعلى في وسلم عليه الله صلى
العسسسرش. ِإلسسسى الجنسسسة منسسسازل أقسسسرب هسسسي السسستي الوسسسسيلة فسسسي

َء ِنَسآَ َي ِبّي **  ّن ُقْتّن ال ٍد َلْس َأَح ِء ّمَن َك ّنَسآَ ُقْتّن ِإِن ال ْي َق ّت َ ا ْعَن َفل ْوِل َتْخَض ْلَق ِبا
َع ْطَم َي ِذي َف ّل ِه ِفي ا ِب ْل ْلَن َمَرٌض َق ُقْق ً َو ْولِ ًا َق ُقْروف ْع َقْرَن ّم َو ُقْكّن ِفي *   ِت ُقْيو ُقْب

َ َبّرْجَن َولِ َبّرَج َت ِة َت ّي ِل ِه ْلَجا َلَى ا ُقْو ِقْمَن الِ َأ َة َو َ ِتيَن الّصل َة َوآ َكسا ْعسسَن الّز ِط َأ َو
ّلسسَه ُقْه ال َل ُقْسسسو ّنَمسسا َوَر ُقْد ِإ ِريسس ُقْه ُقْي ّلسس ِهَب ال ْذ ُقْيسس ُقْم ِل ُقْكسسس ْهسسَل الّرْجسسَس َعن ْيسسِت َأ َب ْل ا

ُقْكْم ّهَر َط ُقْي ًا َو ِهيسسر ْط ُقْكسْرَن َت ْذ َوا َلَى َما *   ْتس ُقْكسسسّن ِفي ُقْي ِت ُقْيو َيسساِت ِمسسْن ُقْب ِه آ ّلسس ال
ِة ْكسسسسسسسسسسسَم ْلِح ّلسسسسسسسسسَه ِإّن َوا ًا َكسسسسسسسسساَن ال ِطيفسسسسسسسسس ًا َل ِبيسسسسسسسسسر  َخ

وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى النسسبي نسسساء بها تعالى الله أمر آداب هذه  
ًا تعالى ذلك, فقال في لهن تبع المة ونساء صلى النبي لنساء مخاطب

ِإنه كمسسا وجسسل عسسز اللسسه اتقين ِإذا بأنهن وسلم عليه الله لِ أمرهسسن, فسس
قسسال والمنزلسسة, ثسسم الفضسسيلة في يلحقهن ولِ النساء من أحد يشبههن

ترقيسسق بذلك وغيره: يعني السدي بالقول} قال تخضعن تعالى: {فل
قلبسسه فسسي الذي تعالى: {فيطمع قال الرجال, ولهذا خاطبن ِإذا الكلم

ً {وقلن دغل مرض} أي ًا} قسسال قولِ ً ابسسن معروفسس ًا زيسسد: قسسولِ حسسسن
ً ًا جميل ليس بكلم الجانب تخاطب أنها هذا الخير, ومعنى في معروف
زوجهسسا. تخسساطب كمسسا الجسسانب المسسرأة لِتخسساطب ترخيسسم, أي فيسسه

لغيسسر تخرجسسن فل الزمسسن بيسسوتكن} أي فسسي تعالى: {وقسسرن وقوله  
قسسال كمسسا بشرطه المسجد في الصلة الشرعية الحوائأج حاجة, ومن

اللسسه مسسساجد اللسسه ِإماء تمنعوا وسلم: «لِ عليه الله صلى الله رسول
لهسسن». وقسسال خيسسر «وبيسسوتهن روايسسة تفلت» وفسسي وهسسن وليخرجسسن

رجسساء أبسسو مسسسعدة, حسسدثنا بسسن حميسسد السسبزار: حسسدثنا بكسسر أبو الحافظ
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اللسسه رضي أنس عن البناني ثابت ثقة, حدثنا المسيب بن روح الكلبي

ذهسسب اللسسه فقلسسن: يارسسسول اللسسه رسسسول ِإلسسى النساء قال: جئن عنه
بسسه نسسدرك عمل لنا تعالى, فما الله سبيل في والجهاد بالفضل الرجال

اللسسه صسسلى اللسسه رسول تعالى, فقال الله سبيل في المجاهدين عمل
ِإنهسسا فسسي منكسن سسس نحوهسا كلمسة أو س قعدت وسلم: «من عليه بيتهسا, ف

رواه نعلسسم قسسال: لِ تعالى» ثسسم الله سبيل في المجاهدين عمل تدرك
مشسسهور. البصسسرة أهسسل مسسن رجل المسيب, وهو بن روح ِإلِ ثابت عن
ًا: حدثنا البزار وقال   عاصسسم, بسسن عمسسرو المثنى, حسسدثني محمد أيض

رضسي الله عبد عن الحوص أبي عن موّرق عن قتادة عن همام حدثنا
ِإن وسسسلم عليه الله صلى النبي عنه, عن الله عسسورة, المسسرأة قسسال: «
ِإذا وهسسي ربهسسا بروحسسة تكون ما وأقرب الشيطان استشرفها خرجت ف
نحوه. به عاصم بن عمرو عن بندار عن الترمذي بيتها» رواه قعر في

ِإسناده البزار وروى ًا داوود وأبو المتقدم ب اللسسه صسسلى النسسبي عسسن أيض
فسسي صسسلتها مسسن أفضسسل مخسسدعها في المرأة «صلة قال وسلم عليه

ِإسسسناد حجرتهسسا» وهسسذا فسسي صلتها من أفضل بيتها في بيتها, وصلتها
.جيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسد

مجاهد: كانت الولى} قال الجاهلية تبرج تبرجن تعالى: {ولِ وقوله  
الجاهليسسة. وقسسال تسسبرج الرجسسال, فسسذلك يدي بين تمشي تخرج المرأة
ِإذا الجاهليسسة تسسبرج تسسبرجن {ولِ قتسسادة مسسن خرجتسسن الولسسى} يقسسول: 

ذلسسك, عسسن تعسسالى الله وتغنج, فنهى وتكسر مشية لهن وكانت بيوتكن
أنهسسا الولى} والتبرج الجاهلية تبرج تبرجن {ولِ حيان بن مقاتل وقال
وعنقهسسا, وقرطهسسا قلئأدها تشده, فيواري ولِ رأسها على الخمار تلقي
فسسي المسسؤمنين نسسساء عمسست التسسبرج, ثسسم منهسسا, وذلسسك كله ذلك ويبدو

التسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسبرج.
حدثنا إسماعيل بن موسى زهير, حدثنا ابن جرير: حدثني ابن وقال  

عباس ابن عن عكرمة عن أحمر بن علي الفرات, حدثنا أبي ابن داود
الجاهليسسة تسسبرج تسسبرجن {ولِ الَِيسسة هسسذه قسسال: تل عنهمسسا اللسسه رضسسي

ِإدريسسس, وكسسانت نوح بين فيما الولى} قال: كانت ِإن ألسسف و سسسنة, و
الجبسسل, يسسسكن والَِخر السهل يسكن أحدهما كان آدم ولد من بطنين
ًا, وفي الجبل رجال وكان السسسهل نسسساء دمامسسة. وكسسان النسسساء صباح

ًا ِإن الرجال وفي صباح ً أتسسى الله لعنه ِإبليس دمامة, و أهسسل مسسن رجل
ِإبليسسس يخدمه, فاتخذ فكان منه نفسه غلم, فآَجر صورة في السهل

ًا يسسسمع لسسم بصسسوت فيسسه الرعسساء, فجسساء فيسسه يرمز الذي مثل من شيئ
ِإليسسه, واتخسسذوا يسسسمعون فانتسسابوهم حسسوله من ذلك مثله, فبلغ الناس
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ًا ويسستزين للرجسسال, قسسال النسسساء السنة, فيتبرج في ِإليه يجتمعون عيد

ِإن الرجال ً لهن, و ذلسسك, عيسسدهم في عليهم هجم الجبل أهل من رجل
بسسذلك, فتحولسسوا فسسأخبرهم أصسسحابه وصسسباحتهن, فسسأتى النسسساء فرأى
تعسسالى: اللسسه قسسول فيهن, فهو الفاحشة معهن, وظهرت فنزلوا ِإليهن
الولسسسسسسسسسسسسى}. الجاهليسسسسسسسسسسسسة تسسسسسسسسسسسسبرج تسسسسسسسسسسسسبرجن {ولِ

ورسسسوله} الله وأطعن الزكاة وآتين الصلة تعالى: {وأقمن وقوله  
ً نهاهن عبسسادة وهسسي الصلة ِإقامة من بالخير أمرهن ثم الشر عن أولِ

ِإيتاء شريك لِ وحده الله المخلسسوقين ِإلسسى الحسسسان وهي الزكاة له, و
الخسساص. علسسى العسسام عطسسف بسساب مسسن ورسوله} وهذا الله {وأطعن

ِإنمسسا وقوله السسبيت أهسسل الرجسسس عنكسسم ليسسذهب اللسسه يريسسد تعسسالى: {
ًا} وهذا ويطهركم عليسسه اللسسه صلى النبي أزواج دخول في نص تطهير

وسسسبب الَِيسسة هسسذه نسسزول سسسبب ههنسسا, لنهسسن السسبيت أهسسل في وسلم
ً فيه داخل النزول ًا قولِ علسسى غيسسره مسسع أو قسسول على وحده ِإما واحد

ِإنما السوق في ينادي كان أنه عكرمة عن جرير ابن الصحيح. وروى }
ًا} نزلسست ويطهركم البيت أهل الرجس عنكم ليذهب الله يريد تطهيسسر
أبسسي ابسسن روى خاصسسة. وهكسسذا وسسسلم عليه الله صلى النبي نساء في

ّباب بن زيد الموصلي, حدثنا حرب بن علي قال: حدثنا حاتم حدثنا الح
رضسسي عبسساس ابسسن عسسن عكرمة عن النحوي يزيد عن واقد بن حسين

أهل الرجس عنكم ليذهب الله يريد تعالى: {إنما قوله في عنهما الله
خاصسسة. وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى النسسبي نساء في البيت} قال: نزلت

صسسلى النسسبي نسسساء شأن في نزلت أنها باهلته شاء عكرمة: من وقال
ِإن عليه الله غيرهسسن دون النزول سبب كن أنهن المراد كان وسلم, ف

ِإن ِإنه ففيه غيرهن دون فقط المراد أنهن أريد فصحيح, و قسسد نظر, فسس
ذلسسسسك: مسسسسن أعسسسسم المسسسسراد أن علسسسسى تسسسسدل أحسسسساديث وردت

حماد, أخبرنا عفان, حدثنا أحمد: حدثنا المام الول): قال الحديث(  
ِإن عنسسه الله رضي مالك بن أنس عن زيد بن علي اللسسه رسسسول قسسال: 
سسستة عنهسسا اللسه رضسسي فاطمسة ببساب يمسر كان وسلم عليه الله صلى
يريد البيت, إنما ياأهل يقول: «الصلة الفجر صلة ِإلى خرج ِإذا أشهر
ًا» رواه ويطهركسسم السسبيت أهسسل الرجسسس عنكسسم ليسسذهب اللسسه تطهيسسر

غريسسب. بسسه. وقسسال: حسسسن عفسسان عسسن حميسسد بسسن عبسسد عسسن الترمذي
نعيم, حدثنا أبو وكيع, حدثنا ابن جرير: حدثنا ابن آخر) قال حديث(  

قسال: الحمسراء أبسي عسن داود أبسو ِإسسحاق, أخسبرني أبسي عسن يونس
عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول عهد على أشهر سبعة المدينة رابطت
الفجسسر طلسسع ِإذا وسسسلم عليسسه الله صلى الله رسول قال: رأيت وسلم
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الصلة, عنهما, فقال: «الصلة الله رضي وفاطمة علي باب ِإلى جاء
ًا» أبو ويطهركم البيت أهل الرجس عنكم ليذهب الله يريد ِإنما تطهير
كسسسسسسسذاب. الحسسسسسسسارث بسسسسسسسن نفيسسسسسسسع هسسسسسسسو العمسسسسسسسى داود

ًا: حدثنا أحمد المام آخر) وقال حديث(   مصعب, حدثنا بن محمد أيض
السسسقع بسسن واثلسة علسسى قال: دخلست عمار أبو شداد الوزاعي, حدثنا

ًا قوم, فذكروا عنه. وعنده الله رضي فشسستموه, عنسسه اللسسه رضسسي علي
قلسست: قسسد ؟ الرجسسل هسسذا لي: شسستمت قال قاموا معهم, فلما فشتمه
صسسلى اللسسه رسسسول مسسن رأيسست بما أخبركم ألِ, معهم فشتمته شتموه

عنهسسا اللسسه رضسسي فاطمسسة , قسسال: أتيسست قلت: بلى ؟ وسلم عليه الله
صسسلى اللسه رسول ِإلى عنه, فقالت: توجه الله رضي علي عن أسألها

عليه الله صلى الله رسول جاء حتى أنتظره فجلست وسلم عليه الله
ٍد كسسل عنهسسم, آخسسذ اللسسه رضي وحسين وحسن علي ومعه وسلم واحسس
ًا فسسأدنى دخسسل حسستى بيسسده منهمسسا عنهمسسا, اللسسه رضسسي وفاطمسسة عليسس

ًا يديه, وأجلس بين وأجلسهما ًا حسسسن كسسل عنهمسسا اللسسه رضسسي وحسسسين
صسلى تل كساءه, ثم قال أو ثوبه عليهم لف فخذه, ثم على منها واحد
أهسسل الرجسسس عنكم ليذهب الله يريد {إنما الَِية هذه وسلم عليه الله

ًا} وقال: «اللهم ويطهركم البيت بيسستي بيتي, وأهسسل أهل هؤلِء تطهير
أحسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسق».

الوليد عن عمير أبي بن الكريم عبد عن جرير بن جعفر أبو رواه وقد  
قسسال آخسسره في نحوه, زاد بسنده الوزاعي عمرو أبي مسلم, عن بن

مسسن س عليك الله صلى الله يارسول س وأنا عنه: فقلت الله رضي واثلة
ة أهلسي» قسال مسن وسسلم: «وأنست عليسه الله صلى قال ؟ أهلك واثل
ِإنها الله رضي ًا رواه مسساأرتجي, ثسسم أرجسسى مسسن عنه: و عبسسد عسسن أيضسس

عسسن حرب بن السلم عبد دكين, عن بن الفضل عن واصل بن العلى
ِإني عمار أبي بن شداد عن المحاربي كلثوم واثلسسة عنسسد لجالس قال: 

ِإذ الله رضي السقع بن ًا ذكروا عنه,  فشسستموه, عنسسه اللسسه رضسسي عليسس
عنسسد ِإنسسي شسستموه السسذي هذا عن أخبرك حتى قال: اجلس قاموا فلما

وحسسسن وفاطمسسة علسسي جسساء ِإذ وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسول
كسسساء عليهسسم وسلم عليه الله صلى عنهم, فألقى الله رضي وحسين

الرجسسس عنهسسم أذهسسب بيتي, اللهم أهل هؤلِء لهم: «اللهم قال ثم له
ًا» قلت: يارسول وطهرهم عليسسه اللسسه صسسلى قسسال ؟ وأنسسا اللسسه تطهير

عنسسسدي. عمسسسل لوثسسسق ِإنهسسسا وسسسسلم: «وأنسسست» قسسسال: فسسسوالله
عبسسد نمير, حدثنا بن الله عبد أحمد: حدثنا المام آخر) قال حديث(  

أم سسسمع مسسن رباح, حسسدثني أبي بن عطاء عن سليمان أبي بن الملك
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فسسي كسسان وسسسلم عليه الله صلى النبي أن تذكر عنها الله رضي سلمة

عليسسه خزيسسرة, فسسدخلت فيها ببرمة عنها الله رضي فاطمة بيتها, فأتته
وابنيسسك» قسسالت: زوجسسك لها: «ادعسسي وسلم عليه الله صلى فقال بها

فجلسسسوا عليسسه عنهسسم, فسسدخلوا الله رضي وحسين وحسن علي فجاء
اللسسه صسسلى تحتسسه لسسه, وكسسان منامة على وهو الخزيرة تلك من يأكلون

اللسسه أصلي, فأنزل الحجرة في خيبري, قالت: وأنا كساء وسلم عليه
السسبيت أهسسل الرجسسس عنكم ليذهب الله يريد {إنما الَِية هذه وجل عز

ًا} قسسالت ويطهركم عليسسه اللسسه صسسلى عنهسسا: فأخسسذ اللسسه رضسسي تطهير
السماء ِإلى بها فألوى يده أخرج به, ثم فغطاهم الكساء فضل وسلم

الرجسس عنهسم وخاصسستي, فسسأذهب بيستي أهسل هسؤلِء قال: «اللهم ثم
ًا» قالت: فأدخلت وطهرهم معكسسم البيت, فقلسست: وأنسسا رأسي تطهير
ِإنك عليه الله صلى فقال ؟ الله يارسول ِإنك ِإلى وسلم: « ِإلسسى خير, 

ثقسسات. رجسساله عطاء, وبقيسسة شيخ وهو يسم لم من ِإسناده خير» في
بسسن مصسسعب كريب, حدثنا أبو جرير: حدثنا ابن أخرى) قال طريق(  

هريسسرة أبسسي عن سيرين بن محمد عن زربي بن سعيد المقداد, حدثنا
عنهسسا اللسسه رضسسي فاطمسسة قالت: جاءت عنها الله رضي سلمة أم عن
فيهسسا صسسنعت قسسد لهسسا ببرمسسة وسسسلم عليسسه اللسسه صلى الله رسول ِإلى

وسسسلم عليه الله صلى يديه بين طبق, فوضعتها على عصيدة, تحملها
السسبيت, فسسي عنهسسا الله رضي ؟» فقالت وابناك عمك ابن فقال: «أين

اللسسه رضسسي علي ِإلى وسلم: «ادعيهم» فجاءت عليه الله صلى فقال
وابنساك, أنسست وسسلم عليسسه اللسه صسلى اللسه رسول فقالت: أجب عنه

عليه الله صلى مد مقبلين رآهم عنها: فلما الله رضي سلمة أم قالت
وأجلسسسهم وبسسسطه المنامسسة, فمسسده علسسى كسسان كساء ِإلى يده وسلم
رؤوسسسهم, فوق بشماله, فضمه الربعة الكساء بأطراف أخذ ثم عليه
بيسستي, فسأذهب أهسسل هسسؤلِء «اللهسم فقسال ربسه ِإلى اليمنى بيده وأومأ

ًا». وطهرهسسسسسسسسسسسسم الرجسسسسسسسسسسسسس عنهسسسسسسسسسسسسم تطهيسسسسسسسسسسسسر
بسسن اللسسه عبد حدثنا حميد ابن جرير: حدثنا ابن أخرى) قال طريق(  
بسسن علسسي قال: ذكرنسسا سعد بن حكيم عن العمش القدوس, عن عبد
فقسسالت: فسسي عنها الله رضي سلمة أم عند عنه الله رضي طالب أبي

ويطهركم البيت أهل الرجس عنكم ليذهب الله يريد {إنما نزلت بيتي
ًا} قالت ِإلسسى وسسلم عليه الله صلى الله رسول سلمة: جاء أم تطهير

عنهسسا, فلسسم اللسسه رضسسي فاطمسسة لحد» فجسساءت فقال: «لِتأذني بيتي
عنسسه, فلسسم اللسسه رضسسي الحسسسن جسساء أبيها, ثسسم عن أحجبها أن أستطع
فلسسم الحسسسين جسساء وأمسسه, ثسسم جسسده علسسى يدخل أن أمنعه أن أستطع
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اللسسه رضسسي وأمسسه وسسسلم عليسسه اللسسه صلى جده عن أحجبه أن أستطع

أحجبسسه, فسساجتمعوا أن أسسستطع عنه, فلسسم الله رضي علي جاء ثم عنها
قسسال: عليه, ثسم كان بكساء وسلم عليه الله صلى الله رسول فجللهم
ًا» فنزلسست وطهرهسسم الرجس عنهم بيتي, فأذهب أهل «هؤلِء تطهيسسر

وأنا الله البساط, قالت: فقلت: يارسول على اجتمعوا حين الَِية هذه
ِإنسسسسسك قسسسسسالت: فسسسسسوالله ؟ خيسسسسسر». ِإلسسسسسى مسسسسساأنعم, وقسسسسسال: «

جعفسسر, حسسدثنا بسسن محمسسد أحمد: حسسدثنا المام أخرى) قال طريق(  
ِإن أبيه عن الطفاوي عطية عن المعدل أبي عن عوف سلمة أم قال: 
وسسسلم: عليه الله صلى الله رسول قالت: بينما حدثته عنها الله رضي

ًا بيتي في ِإن قالت ِإذ يوم ًا فاطمسسة الخادم:  عنهمسسا اللسسه رضسسي وعليسس
«قسومي وسسلم عليسه الله صلى الله رسول لي بالسدة, قالت: فقال

ًا, فدخل البيت في فتنحيت بيتي» قالت: فقمت أهل عن فتنحي قريب
عنهسسم, وهمسسا اللسسه رضسسي والحسسسين الحسسسن ومعهمسسا وفاطمسسة علي

فقبلهما, واعتنق حجره في فوضعهما الصبيين صغيران, فأخذ صبيان
ًا ِإحسسدى عنسسه اللسسه رضي علي باليسسد عنهسسا اللسسه رضسسي يسسديه, وفاطمسسة ب

ًا: وأغسسدق وقبسسل فاطمسسة الخرى, وقبل سسسوداء, خميصسسة عليهسسم عليسس
وأنسسا بيسستي» قسسالت: فقلسست وأهسسل أنسسا النسسار ِإلسسى لِ ِإليك «اللهم وقال

وسسسسلم: «وأنسسست». عليسسسه اللسسسه صسسسلى فقسسسال ؟ اللسسسه يارسسسسول
بسسن الحسسسن حسسدثنا كريب أبو جرير: حدثنا ابن أخرى) قال طريق(  

أم عسسن سسسعيد أبسسي عسسن عطيسسة عسسن مسسرزوق بن فضيل عطية, حدثنا
ِإن عنها الله رضي سلمة يريسسد {إنمسسا بيتي في نزلت الَِية هذه قالت: 

ًا} قسسالت: وأنسسا ويطهركم البيت أهل الرجس عنكم ليذهب الله تطهير
؟ البيت أهل من ألست الله البيت, فقلت: يارسول باب على جالسة

ِإنك عليه الله صلى فقال النسسبي أزواج مسسن خيسسر, أنسست ِإلسسى وسلم: «
عليه الله صلى الله رسول البيت وسلم» قالت: وفي عليه الله صلى

عنهسسم. اللسسه رضسسي والحسسسين والحسسسن وفاطمسسة وعلسسي وسسسلم
ًا جرير ابن أخرى) رواها طريق(   عسسن وكيسسع عن كريب أبي عن أيض
اللسسه رضسسي سسسلمة أم عن حوشب بن شهر عن بهرام بن الحميد عبد

.عنهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا
مخلد, بن خالد حدثنا كريب أبو جرير: حدثنا ابن أخرى) قال طريق(  

أبسسي بسسن عتبسسة بن هاشم بن هاشم يعقوب, حدثني بن موسى حدثني
رضي سلمة أم قال: أخبرتني زمعة بن وهب بن الله عبد وقاص, عن

ِإن عنها الله ًا جمسسع وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول قالت:  عليسس
ثسسوبه, تحسست أدخلهم عنهم, ثم الله رضي والحسين والحسن وفاطمة
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سسسلمة أم بيتي» قالت أهل قال: «هؤلِء ثم وجل عز الله ِإلى جأر ثم

اللسسه صسسلى معهم, فقال أدخلني الله يارسول عنها: فقلت الله رضي
أهلسسسسسسسسسسسي». مسسسسسسسسسسسن وسسسسسسسسسسسسلم: «أنسسسسسسسسسسست عليسسسسسسسسسسسه

ًا جرير ابن أخرى) رواها طريق(   الطوسي, محمد بن أحمد عن أيض
ليمان بسن محمسد صالح, عن بن الرحمن عبد عن الصسبهاني, عسن س

أمسسه عسسن سسسلمة أبسسي بسسن عمر , عن عطاء عن المكي عبيد بن يحيى
.ذلسسسسسسسسسسسسك بنحسسسسسسسسسسسسو عنهسسسسسسسسسسسسا اللسسسسسسسسسسسسه رضسسسسسسسسسسسسي

زكريسسا عن بشير بن محمد وكيع جرير: حدثنا ابن آخر) قال حديث(  
رضسسي عائأشة قالت: قالت شيبة بنت صفية عن شيبة بن مصعب عن
مسسرٌط وعليسسه غسسداة ذات وسسسلم عليه الله صلى النبي عنها: خرج الله

معه, ثسسم فأدخله عنه الله رضي الحسن أسود, فجاء شعر من مرحل
علسسي جسساء ثم معه فأدخلها فاطمة جاءت ثم معه فأدخله الحسين جاء

وسسسلم: {إنمسسا عليسسه اللسسه صسسلى قسسال معه, ثم فأدخله عنه الله رضي
ًا} رواه ويطهركسسم السسبيت أهل الرجس عنكم ليذهب الله يريد تطهيسسر

.بسسه بشسسر بسسن محمسسد عسسن شسسيبة أبسسي بسسن بكسسر أبسسي عسسن مسسسلم
بسسن سسسريج أبسسي, حسسدثنا حسساتم: حسسدثنا أبي ابن أخرى) قال طريق(  

حوشب ابن يعني العوام عن يزيد بن محمد الحارث, حدثنا أبو يونس
الله رضي عائأشة على أبي مع قال: دخلت له عم عن عنه الله رضي
عنهسسا: اللسسه رضسسي عنسسه, فقسسالت اللسسه رضسسي علسسي عسسن فسألتها عنها

عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول ِإلى الناس أحب من رجل عن تسألني
اللسسه رسسسول رأيسست لقسسد ؟ ِإليه الناس وأحب ابنته تحته وسلم, وكانت

ًا دعا وسلم عليه الله صلى ًا وفاطمة علي ًا وحسسسن اللسسه رضسسي وحسسسين
ًا عليهم عنهم, فألقى عنهم بيتي, فأذهب أهل هؤلِء فقال: «اللهم ثوب

ًا» قالت: فدنوت وطهرهم الرجس الله, فقلت: يارسول منهم تطهير
ِإنسسك وسلم: «تنحسسي عليه الله صلى فقال ؟ بيتك أهل من وأنا علسسى ف

خيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسر».
يحيى بن بكر المثنى, حدثنا ابن جرير: حدثنا ابن آخر) قال حديث(  

سسسعيد أبسسي عن عطية عن العمش عن مندل العنزي, حدثنا زبان بن
«نزلسست وسسسلم عليسسه اللسسه صلى الله رسول قال: قال عنه الله رضي
{إنمسسا وفاطمسسة وحسين وحسن علي وفي خمسة: فّي في الَِية هذه
ًا}» قسسد ويطهركسسم البيت أهل الرجس عنكم ليذهب الله يريد تطهيسسر
أم عسسن سسسعيد أبسسي عسسن عطيسسة عسسن رواه مرزوق بن فضيل أن تقدم

حسسديث مسسن حسساتم أبسسي ابسسن تقسسدم, وروى كمسسا عنها الله رضي سلمة
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عنسسه اللسسه رضسسي سسسعيد أبسسي عسسن عطيسسة عن العجلي سعد بن هارون

ًا, واللسسسسسسسسسه أعلسسسسسسسسسم. وتعسسسسسسسسسالى سسسسسسسسسسبحانه موقوفسسسسسسسسس
بكسسر أبسسو المثنسسى, حسسدثنا ابسسن جريسسر: حسسدثنا ابسسن آخر) قال حديث(  

رضسسي سسسعد بسسن عسسامر قال: سسسمعت مسمار بن بكير الحنفي, حدثنا
اللسسه صسسلى اللسسه رسول عنه: قال الله رضي سعد قال: قال عنه الله
ًا الوحي, فأخذ عليه نزل حين وسلم عليه رضسسي وفاطمسسة وابنيسسه علي
وأهسسل أهلسسي هسسؤلِء قسسال: «رب ثسسم ثسسوبه تحسست عنهم, فسسأدخلهم الله

بيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسستي».
حسسرب بسسن زهيسسر صسسحيحه: حسسدثني فسسي مسلم آخر) وقال حديث(  

بسسن ِإسسسماعيل زهيسسر: حسسدثنا عليسسة, قسسال ابسسن مخلد, عسسن بن وشجاع
أنسسا قسسال: انطلقسست حبسسان بسسن يزيسسد حسسدثني حيان أبو ِإبراهيم, حدثني

عنسسه, الله رضي أرقم بن زيد ِإلى مسلمة بن وعمر سبرة بن وحصين
ًا يازيسسد لقيسست لقسسد: حصين له قال ِإليه جلسنا فلما ًا خيسسر رأيسست كسسثير

معسسه, حسسديثه, وغسسزوت وسسسمعت وسسلم عليسسه اللسسه صلى الله رسول
ًا زيد يا لقيت خلفه, لقد وصليت ًا. حدثنا خير سسسمعت مسسا زيسسد يسسا كثير

لقسسد واللسسه أخسسي قسسال: يسساابن وسسسلم عليسسه الله صلى الله رسول من
رسسسول مسسن أعي كنت الذي بعض عهدي, ونسيت سني, وقدم كبرت

تكلفسسونيه, فل فسساقبلوا, ومسسالِ حدثتكم وسلم, فما عليه الله صلى الله
ًا وسلم عليه الله صلى الله رسول فينا قال: قام ثم ًا يوم بمسساء خطيبسس

ًا, بين يدعى عليسسه, ووعسسظ وأثنى تعالى الله والمدينة, فحمد مكة خم
ِإنما الناس أيها بعد, ألِ قال: «أما ثم وذكر يسسأتيني أن يوشك بشر أنا ف

تعسسالى, اللسسه كتاب ثقلين: أولهما فيكم تارك فأجيب, وأنا ربي رسول
علسسى بسسه» فحسسث واستمسسسكوا اللسسه بكتسساب فخسسذوا والنور الهدى فيه

فسسي اللسسه أذكركم بيتي «وأهل قال فيه, ثم ورغب وجل عز الله كتاب
ًا, فقسسال أهل في الله بيتي, أذكركم أهل حصسسين: ومسسن لسسه بيتي» ثلث
أهسسل مسسن قسسال: نسسساؤه ؟ بيته أهل من نساؤه أليس ؟ يازيد بيته أهل

قسسال: ؟ هسسم بعده, قسسال: ومسسن الصدقة حرم من بيته أهل بيته, ولكن
عنهم, قال: الله رضي العباس وآل جعفر وآل عقيل وآل علي آل هم

قسسسسسسال: نعسسسسسسم. ؟ بعسسسسسسده الصسسسسسسدقة حسسسسسسرم هسسسسسسؤلِء كسسسسسسل
عسسن ِإبراهيسسم بسسن حسان عن الريان بن بكار بن محمد عن رواه ثم  

عنه, الله رضي أرقم بن زيد عن حيان بن يزيد عن مسروق بن سعيد
؟ نسسساؤه بيتسه أهسل له: مسسن فقلت تقدم, وفيه ما بنحو الحديث فذكر

السسدهر, ثسسم مسسن العصسسر الرجل مع تكون المرأة ِإن الله قال: لِ, وايم
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حرمسسوا السسذين وعصسسبته أصسسله بيتسسه أبيهسسا,, أهسسل ِإلسسى فسسترجع يطلقها

بعسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسده. الصسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسدقة
أحسسرى. وهسسذه بها والخذ أولى الرواية, والولى هذه في وقع هكذا  

السسذي الحسسديث فسسي المسسذكورين الهسسل تفسسسير أراد أنه تحتمل الثانية
ِإنما المسسراد ليسسس أنسسه الصسسدقة, أو حرموا الذين آله بهم المراد رواه, 

ًا أرجح الِحتمال آله, وهذا مع هم فقط, بل الزواج بالهل بينهما جمع
ًا التي الرواية وبين ًا قبلها, وجمع المتقدمة والحاديث القرآن بين أيض

ِإن ِإن ًا, والله أسانيدها بعض في صحت, ف شك لِ الذي أعلم, ثم نظر
في داخلت وسلم عليه الله صلى النبي نساء أن القرآن تدبر من فيه

السسبيت أهسسل الرجسسس عنكسسم ليسسذهب اللسسه يريسسد تعسسالى: {إنمسسا قسسوله
ِإن ويطهركم ًا} ف هذا بعد تعالى قال معهن, ولهذا الكلم سياق تطهير

والحكمسسة} أي اللسسه آيسسات مسسن بيسسوتكن فسسي يتلسسى مسسا كله: {واذكرن
عليسسه اللسسه صسسلى رسسسوله علسسى وتعسسالى تبسسارك الله ينزل بما واعملن
واحسسد, وغيسسر قتسسادة والسسسنة, قسساله الكتسساب مسسن بيسسوتكن فسسي وسسسلم

السوحي النساس, أن بيسن مسن بهسا خصصستن الستي النعمة هذه واذكرن
الصسسديق بنسست الصسسديقة الناس, وعائأشسة سائأر دون بيوتكن في ينزل

الغنيمسسة, بهسسذه النعمسسة, وأحظسساهن بهسسذه أولِهسسن عنهمسسا اللسسه رضسسي
ِإنه الرحمة هذه من وأخصهن اللسسه رسسسول علسسى ينسسزل لم العميمة, ف

علسسى نص سواها, كما امرأة فراش في الوحي وسلم عليه الله صلى
لم الله: لنه رحمه العلماء بعض عليه. قال وسلمه الله صلوات ذلك

ًا يتزوج اللسسه صسسلى سسسواه فراشها في رجل معها ينم سواها, ولم بكر
المزيسسة, وأن بهسسذه تخصسسص أن عنها, فناسب الله ورضي وسلم عليه
بيته, فقرابتسسه أهل من أزواجه كان ِإذا العليا, ولكن المرتبة بهذه تفرد
أحسسق». وهسسذا بيتي «وأهل الحديث في تقدم التسمية, كما بهذه أحق

وسلم عليه الله صلى الله رسول أن مسلم صحيح في ماثبت مايشبه
يسسوم, فقسسال: أول من التقوى على أسس الذي المسجد عن سئل لما

ِإن هذا من هذا» فهذا مسجدي «هو فسسي نزلسست ِإنمسسا الَِيسسة القبيل, فسس
أسسسس ذاك كسسان ِإذا الخسسر, ولكسسن الحاديث في ورد كما قباء مسجد

وسسسلم عليه الله صلى الله رسول يوم, فمسجد أول من التقوى على
أعلسسسسسسسسسسم. بسسسسسسسسسسذلك, واللسسسسسسسسسسه بتسسسسسسسسسسسميته أولسسسسسسسسسسى

عوانة أبو الوليد, حدثنا أبو أبي, حدثنا حاتم: حدثنا أبي ابن قال وقد  
ِإن جميلة أبي عن الرحمن عبد بن حصين عن علسي بسن الحسن قال: 

عنهمسسا, قسسال: اللسسه رضسسي علسسي قتسسل حين استخلف عنهما الله رضي
أنسسه حصين بخنجره, وزعم فطعنه رجل عليه وثب ِإذ يصلي هو فبينما
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ساجد. عنه الله رضي أسد, وحسن بني من رجل طعنه الذي أن بلغه

ًا منهسا وركه, فمرض في وقعت الطعنة أن قال: فيزعمون ثسم أشسهر
ِإنسسا اللسسه اتقسسوا العسسراق فقسسال: ياأهسسل المنسسبر علسسى برأ, فقعسسد فينسسا, ف

تعسسالى: {إنمسسا اللسه قسال السذي البيت أهل وضيفانكم, ونحن أمراؤكم
ًا} قسسال ويطهركسسم السسبيت أهل الرجس عنكم ليذهب الله يريد تطهيسسر
بكسساًء. يحسسن وهسسو ِإلِ المسسسجد فسسي أحسسد بقسسي مسسا حتى يقولها زال فما

الله رضي الحسين بن علي قال: قال الديلم أبي عن السدي وقال  
اللسسه يريسسد {إنمسسا الحسسزاب فسسي قسسرأت الشسسام: أمسسا من لرجل عنهما

ًا} ؟ ويطهركسم البيت أهل الرجس عنكم ليذهب فقسال: نعسم, تطهيسر
ِإن قال: نعم. وقوله ؟ هم ولنتم ًا كان الله تعالى: { ًا} أي لطيف خسسبير
لسسذلك أهسسل وأنكسسن بكسسن المنزلسسة, وبخسسبرته هسسذه بكن, بلغتسسن بلطفه

نعمة الله: واذكرن رحمه جرير ابن بذلك. قال وخصكن ذلك أعطاكن
والحكمسسة, اللسسه آيسسات فيهسسا تتلسسى بيسسوت فسسي جعلكسسن بأن عليكن الله

ِإن واحمدنه ذلك على تعالى الله فاشكرن ًا كان الله { ًا} لطيفسس خسسبير
ِإذ لطف ذا أي اللسسه آيسسات فيهسسا تتلسسى السستي السسبيوت فسسي جعلكن بكن, 

ًا والحكمة, وهي قتسسادة وقسسال لرسسسوله اختسساركن ِإذ بكن السنة. خبير
والحكمسسة} قسسال: يمتسسن اللسسه آيسسات مسسن بيوتكن في مايتلى {واذكرن

تعسالى: قسوله فسي العسوفي عطية جرير. وقال ابن بذلك, رواه عليهن
ِإن ًا كان الله { ًا} يعني لطيف ًا خبير ًا باستخراجها لطيف بموضعها, خبير
قتادة. عن أنس بن الربيع عن روي قال: وكذا حاتم, ثم أبي ابن رواه

ِإّن ِلِميَن **  ُقْمْسسس ْل ِلَماِت ا ُقْمْسسس ْل ِنيَن َوا ْؤِم ُقْمسس ْل َنسساِت َوا ْؤِم ُقْم ْل ِتيَن َوا ِن َقسسا ْل َوا
َتاِت ِن َقا ْل ِقيَن َوا ِد َقاِت َوالّصا ِد ِريَن َوالّصا ِب ِبَراِت َوالّصا ِعيَن َوالّصا ْلَخاِشسس َوا

َعاِت ْلَخاِشسس ِقيَن َوا ّد َتَصسس ُقْم ْل َقاِت َوا ّد َتَصسس ُقْم ْل ِئأِميَن َوا ِئأَماِت والّصسسا والّصسسا
ِظيَن ِف ْلَحا ُقْهْم َوا ُقْروَج َظاِت ُقْف ِفس ْلَحا ِريَن َوا ِكس ّذا ّلسسَه َوال ًا ال ِثيسسر ِكَراِت َك ّذا َوالسس

ّد َعسسسسسسسس ُقْه َأ ّلسسسسسسسس ُقْهسسسسسسسسم ال ًة َل ْغِفسسسسسسسسَر ًا ّم َأْجسسسسسسسسر ًا َو ِظيمسسسسسسسس  َع
زيساد, حسدثنا بسسن الواحد عبد عفان: حدثنا أحمد: حدثنا المام قال   

سسسلمة أم قال: سمعت شيبة بن الرحمن عبد حكيم, حدثنا بن عثمان
للنسسبي تقسسول: قلسست وسسسلم عليه الله صلى النبي زوج عنها الله رضي
؟ الرجسسال يسسذكر كمسسا القسسرآن فسسي نذكر لِ مالنا وسلم عليه الله صلى

أسسسرح المنسسبر, وأنسسا علسسى ونسسداؤه ِإلِ يوم ذات منه يرعني قالت: فلم
بيسستي, فجعلسست حجرة حجرتي ِإلى خرجت ثم شعري شعري, فلففت

ِإذا الجريد عند سمعي اللسسه ِإن النسساس «ياأيهسسا المنسسبر عنسسد يقول هو ف
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ِإن تعالى والمؤمنسسات}» والمسسؤمنين والمسلمات المسلمين يقول: {

الواحسسد عبد حديث من جرير وابن النسائأي رواه الَِية, وهكذا آخر ِإلى
مثلسسسسسسسسسسسسسسسسسسه. بسسسسسسسسسسسسسسسسسسه زيسسسسسسسسسسسسسسسسسساد بسسسسسسسسسسسسسسسسسسن

ًا: حدثنا النسائأي عنها) قال أخرى طريق(   حاتم, حدثنا بن محمد أيض
سسسلمة أبي عن عمرو بن محمد عن شريك بن الله عبد سويد, أخبرنا

وسلم: عليه الله صلى للنبي قالت عنها, أنها الله رضي سلمة أم عن
لِيسسذكرون والنساء القرآن في يذكرون الرجال أسمع مالي الله يانبي

والمسسسؤمنين والمسسسسلمات المسسسسلمين تعسسسالى: {إن اللسسسه فسسسأنزل ؟
معاوية, عسسن أبي عن كريب أبي عن جرير ابن رواه والمؤمنات} وقد

حسساطب بسسن الرحمن عبد بن يحيى أن سلمة أبي عن عمرو بن محمد
يسسذكر اللسسه قالت: قلت: يارسسسول عنها الله رضي سلمة أم عن حدثه

والمسسسلمات} المسسسلمين تعسسالى: {إن اللسسه ولِنذكر, فسسأنزل الرجال
َيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة. الِ

مجاهسسد عسسن نجيسسح أبي ابن عن الثوري سفيان أخرى) قال طريق(  
الرجسسال يسسذكر اللسسه عنهسسا: يارسسسول اللسسه رضسسي سلمة أم قال: قالت

.والمسسسلمات} الَِيسسة المسسسلمين تعسسالى: {إن اللسسه ولِنسسذكر, فسسأنزل
بسسن سسسيار قال: حدثنا كريب أبو جرير: حدثنا ابن آخر) قال حديث(  

أبسسي بن قابوس عن المهلب بن يحيى كدينة أبو العنزي, حدثنا مظاهر
النسسساء قسسال: قسسال عنهمسسا اللسسه رضسسي عباس ابن عن أبيه عن ظبيان
المؤمنسسات ولِيسسذكر المؤمنين يذكر وسلم: ماله عليه الله صلى للنبي

بشسسر والمسلمات} الَِية, وحدثنا المسلمين تعالى: {إن لله فأنزل ؟
النسسبي نسسساء علسسى نساء قال: دخل قتادة عن سعيد يزيد, حدثنا حدثنا
ولسسم القسسرآن فسسي تعسسالى الله ذكركن فقلن: قد وسلم عليه الله صلى
المسسسلمين تعسسالى: {إن اللسسه فسسأنزل ؟ مايسسذكر فينسسا أمسسا بشيء نذكر

والمسسسلمات المسسسلمين تعسسالى: {إن والمسسسلمات} الَِيسسة, فقسسوله
السسسلم, وهسسو غيسسر اليمسسان أن علسسى والمؤمنسسات} دليسسل والمؤمنين

ولكسسن تؤمنسسوا لسسم قسسل آمنسسا العسسراب تعالى: {قالت لقوله منه أخص
«لِ الصسسحيحين قلسسوبكم}. وفسسي في اليمان يدخل ولما أسلمنا قولوا
ذلسسك من ولِيلزم اليمان مؤمن» فيسلبه وهو يزني حين الزاني يزني
ِإجماع كفره ً قررنسساه كمسسا منسسه أخسسص أنسسه على المسلمين, فدل ب أولِ

البخسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساري. شسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسرح فسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسي
سكون في الطاعة هو والقانتات} القنوت تعالى: {والقانتين وقوله  

ًا الليل آناء قانت هو {أمن ًا ساجد رحمسسة ويرجسسو الَِخسسرة يحسسذر وقائأم
قسسانتون} لسسه كسسل والرض السموات في من تعالى: {وله ربه} وقال

624



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
للسسه الراكعيسسن} {وقومسسوا مع واركعي واسجدي لربك اقنتي {يامريم

القنسسوت اليمسسان, ثسسم وهسسو ِإليها يرتقي مرتبة بعده قانتين} فالسلم
ِإن فسسي والصسسادقات} هسسذا {والصسسادقين عنهمسسا ناشسسىء القسسوال, فسس
لسسم عنهم الله رضي الصحابة بعض كان ولهذا محمودة خصلة الصدق
علسسى علمسسة السلم, وهسسو في ولِ الجاهلية في لِ كذبة عليهم تجرب

نجسسا, «عليكسسم صدق النفاق, ومن على أمارة الكذب أن اليمان,)كما
ِإن بالصدق ِإن ِإلى يهدي الصدق ف ِإياكم ِإلى يهدي البر البر, و الجنة, و

ِإن ِإن ِإلى يهدي الكذب والكذب, ف النسسار, ِإلى يهدي الفجور الفجور, و
ًا, اللسسه عنسسد يكتب حتى الصدق ويتحرى يصدق الرجل يزال ولِ صسسديق
ًا». اللسسه عنسسد يكتسسب حتى الكذب ويتحرى يكذب الرجل يزال ولِ كسسذاب
ًا, {والصابرين كثيرة فيه والحاديث   سسسجية والصسسابرات} هسسذه جد

محالة لِ كائأن المقدر بأن المصائأب, والعلم على الصبر الثبات, وهي
وهلة, ثسسم أول في أصعبه الولى, أي الصدمة عند بالصبر ذلك وتلقي

{والخاشسسعين وثباتهسسا السسسجية صسسدق وهسسو منسسه أسسسهل مابعسسده
والوقسسار, والطمأنينسسة, والتسسؤدة والخاشسسعات} الخشسسوع: السسسكون

فسسي ومراقبتسسه, كمسسا تعسسالى الله من الخوف عليه والتواضع, والحامل
ِإن تسسراه كأنسسك اللسسه «اعبسسد الحسسديث ِإنه تسسراه تكسسن لسسم فسس يسسراك» فسس

النسساس ِإلسسى الحسسسان هسسي والمتصسسدقات} الصسسدقة {والمتصسسدقين
فضسسول مسسن يعطون كاسب ولِ لهم كسب لِ الذين الضعفاء المحاويج
ًا للسه طاعسة الموال ِإحسسان الصسحيحين فسسي ثبست خلقسه. وقسد ِإلسى و
ورجسسل س منهم فذكر س ظله ِإلِ ظل لِ يوم ظله في الله يظلهم «سبعة
يمينسسه» وفسسي تنفسسق مسسا شسسماله لِتعلسسم حسستى فأخفاهسسا بصدقة تصدق

النسسار». المسساء يطفىء كما الخطيئة تطفىء «والصدقة الَِخر الحديث
ًا كثيرة عليها الحث في والحاديث {والصسسائأمين بسسذاته موضسسع لسسه جد

زكسساة «والصسسوم مسساجه ابسسن رواه السسذي الحسسديث والصسسائأمات} وفسسي
ًا الرديئسسة الخلط من وينقيه ويطهره يزكيه البدن» أي ًا, طبعسس وشسسرع

شسسهر كسسل مسسن أيسسام وثلثسسة رمضان صام جبير: من بن سعيد قال كما
من الصوم كان والصائأمات} ولما تعالى: {والصائأمين قوله في دخل
عليسسه اللسسه صسسلى الله رسول قال الشهوة, كما كسر على العون أكبر

ِإنه البسساءة منكسسم اسسستطاع من الشباب وسلم: «يامعشر فليسستزوج, فسس
ِإنه بالصسسوم فعليه يستطع لم للفرج, ومن وأحصن للبصر أغض لسسه فسس

والحافظسسات} أي فروجهم {والحافظين بعده يذكر أن وجاء» ناسب
هسسم وجسسل: {والسسذين عسسز قال كما المباح عن ِإلِ والمآَثم المحارم عن
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ِإنهم أيمسسانهم ملكت ما أو أزواجهم على ِإلِ حافظون لفروجهم غيسسر فسس

العسسسسادون}. هسسسسم فأولئسسسسك ذلسسسسك وراء ابتغسسسسى فمسسسسن ملسسسسومين
ًا الله تعالى: {والذاكرين وقوله   أبسسي ابسسن والسسذاكرات} قسسال كسسثير

عن جابر بن محمد الله, حدثنا عبيد بن هشام أبي, حدثنا حاتم: حدثنا
رضسسي الخسسدري سسعيد أبسسي مسلم, عن أبي الغر عن القمر بن علي
ِإن عنه الله ِإذاأيقسسظ وسسسلم عليه الله صلى الله رسول قال:  قسسال: «

السسذاكرين مسسن الليلسسة تلسسك ُقْكتبا ركعتين فصليا الليل من امرأته الرجل
ُقْا الله مسسن مسساجه وابسسن والنسسسائأي داود أبو رواه والذاكرات» وقد كثير

هريسسرة وأبسسي سسسعيد أبسسي عسسن مسسسلم أبسسي الغر عن العمش حديث
المسسام بمثله. وقال وسلم عليه الله صلى النبي عن عنهما الله رضي

عسسن الهيثسسم أبي عن دراج لهيعة, حدثنا ابن حسن, حدثنا أحمد: حدثنا
أي اللسسه يارسسسول قسسال: قلسست أنسسه عنسسه الله رضي الخدري سعيد أبي

عليسسه اللسسه صلى قال ؟ القيامة يوم تعالى الله عند درجة أفضل العباد
ًا الله وسلم: «الذاكرون اللسسه يارسسسول والذاكرات» قسسال: قلسست كثير

فسسي بسسسيفه ضسسرب قسسال: «لسسو ؟ تعسسالى اللسسه سسسبيل في الغازي ومن
ًا, لكسان ويتخضب ينكسر حتى والمشركين الكفار اللسه السذاكرون دمس

منسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه». أفضسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسل تعسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسالى
عن ِإبراهيم بن الرحمن عبد عفان, حدثنا أحمد: حدثنا المام وقال  

اللسسه رسسسول قسسال: كسسان عنه الله رضي هريرة أبي عن أبيه عن العلء
فقال جمدان على مكة, فأتى طريق في يسير وسلم عليه الله صلى
؟ المفسسردون المفسسردون» قسسالوا: ومسسا سبق فقد سيروا جمدان «هذا
ًا الله «الذاكرون وسلم عليه الله صلى قال قال والذاكرات» ثم كثير

؟ للمحلقين» قسسالوا: والمقصسسرين اغفر «اللهم وسلم عليه الله صلى
للمحلقيسسن» قسسالو, اغفسسر «اللهسسم وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى قسسال

ورواه السسوجه هسسذا مسسن بسسه قال: «والمقصسسرين» تفسسرد ؟ والمقصرين
.آخسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسره دون مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسلم

أبي بن العزيز عبد المثنى, حدثنا بن حجين أحمد: حدثنا المام وقال  
ِإنه ربيعة أبي بن عياش بن الله عبد مولى زياد عن سلمة بلغني قال: 

اللسسه صسسلى الله رسول قال: قال أنه عنه الله رضي جبل بن معاذ عن
ً آدمي «ماعمل وسلم عليه تعسسالى اللسسه عسسذاب من له أنجى قط عمل
اللسسه رسسسول عنه: قسسال الله رضي معاذ وجل» وقال عز الله ذكر من

مليككم عند وأزكاها أعمالكم بخير أخبركم «ألِ وسلم عليه الله صلى
أن والفضة, ومسسن الذهب تعاطي من لكم وخير درجاتكم في وأرفعها
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ًا عدوكم تلقوا ؟» قسسالوا: بلسسى أعناقكم ويضربوا أعناقهم فتضربوا غد

وجسسل». عسسز اللسسه «ذكسسر وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى الله, قسسال يارسول
بسسن زبسسان لهيعة, حسسدثنا ابن حسن, حدثنا أحمد: حدثنا المام وقال  

عنه, عسسن الله رضي أبيه عن الجهني أنس بن معاذ بن سهل عن فائأد
ِإن وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى الله رسول ً قسسال:  فقسسال: أي سسسأله رجل

ًا أعظم المجاهدين وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى قسسال ؟ الله يارسول أجر
ًا» قال: فأي تعالى لله «أكثرهم ًا أكثر الصائأمين ذكر صلى قال ؟ أجر

ًا» ثم وجل عز لله «أكثرهم وسلم عليه الله والزكسساة الصلة ذكر ذكر
ًا» فقال لله «أكثرهم الله رسول يقول ذلك والصدقة. كل والحج ذكر

خيسسر, فقسسال بكسسل السسذاكرون عنهمسسا: ذهسسب اللسسه رضسسي لعمر بكر أبو
اللسسه شسساء ِإن «أجسسل». وسسسنذكر وسسسلم عليسسه اللسسه صلى الله رسول
هذه في تعالى قوله عند الذكر كثرة في الواردة الحاديث بقية تعالى

ًا اللسسه اذكسسروا آمنوا الذين {ياأيها السورة ًا ذكسسر بكسسرة وسسسبحوه كسسثير
ِإن لهسسم اللسسه تعسسالى: {أعسسد تعسسالى. وقسسوله اللسسه شسساء وأصيلً} الَِية, 

ًا مغفرة ًا} خبر وأجر م المسذكورين هسؤلِء عسن عظيم ه أن أي كله الل
ًا لذنوبهم منه مغفرة لهم هيأ أي لهم أعد قد تعالى ًا وأجر وهسسو عظيم

الجنسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة.

َوَما ْؤِمٍن َكاَن **  ُقْم َ ِل ٍة َولِ َن ْؤِم َذا ُقْم ُقْه َقَضى ِإ ّل ُقْه ال ُقْل ُقْسو ًا َوَر ُقْكسسوَن َأن َأْمسسر َي
ُقْم ُقْه ُقْة َل َيَر ْلِخ ِهْم ِمْن ا ِر ْعِص َوَمن َأْم ّلَه َي ُقْه ال َل ُقْسو ْد َوَر َق ً َضّل َف ًا َضللَِ ِبين  ّم

كان تعالى: {وما قوله عنهما الله رضي عباس ابن عن العوفي قال  
وسسسلم عليه الله صلى الله رسول أن مؤمنة} الَِية, وذلك ولِ لمؤمن
علسسى عنسسه, فسسدخل الله رضي حارثة بن زيد فتاه على ليخطب انطلق
فخطبهسسا, فقسسالت: لسسست عنهسسا اللسسه رضي السدية جحش بنت زينب

فسسانكحيه» «بلسسى وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى الله رسول بناكحته, فقال
اللسسه أنزل يتحدثان هما فبينما ؟ نفسي في أؤامر الله قالت: يارسول

لمسؤمن كسان وسلم: {ومسا عليه الله صلى الله رسول على الَِية هذه
ًا} الَِية, قسسالت: قسسد ورسوله الله قضى ِإذا مؤمنة ولِ لسسي رضسسيته أمر

ًا الله يارسول وسلم: «نعسسم» عليه الله صلى الله رسول قال ؟ منكح
ًا ِإذ أنكحتسسه قسسد وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسول أعصي لِ قالت: 

نفسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسي.
رضي عباس ابن عن عكرمة عن عمرة أبي ابن عن لهيعة ابن وقال  

بنسست زينسسب وسلم عليه الله صلى الله رسول قال: خطب عنهما الله
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خيسسر وقالت: أنا منه فاستنكفت عنه الله رضي حارثة بن لزيد جحش

ًا, وكانت منه كسسان تعسسالى: {ومسسا اللسسه حسسدة, فسسأنزل فيهسسا امرأة حسب
بسسن ومقاتسسل وقتسسادة مجاهد قال كلها, وهكذا مؤمنة} الَِية ولِ لمؤمن

خطبهسسا حيسسن عنهسسا اللسسه رضسسي جحش بنت زينب في نزلت أنها حيان
الله رضي حارثة بن زيد مولِه على وسلم عليه الله صلى الله رسول

أسلم: نزلسست بن زيد بن الرحمن عبد أجابت. وقال ثم عنه, فامتنعت
من أول وكانت عنها الله رضي معيط أبي بن عقبة بنت كلثوم أم في

صلى للنبي نفسها الحديبية, فوهبت صلح بعد النساء, يعني من هاجر
اللسسه رضسسي حارثسسة بن زيد قبلت, فزوجها وسلم, فقال: قد عليه الله
ِإنما وأخوها هي زينب, فسخطت فراقه بعد س عنه رسسسول أردنا وقالِ: 
{ومسسا القسسرآن عبسسده, قسسال: فنسسزل فزوجنا وسلم عليه الله صلى الله
ِإلسسى ورسوله الله قضى ِإذا مؤمنة ولِ لمؤمن كان ًا}  الَِيسسة, آخسسر أمسسر

أنفسسسهم} مسسن بسسالمؤمنين أولى {النبي هذا من أجمع أمر قال: وجاء
أجمسسسسسسسسسسسع. وهسسسسسسسسسسسذا خسسسسسسسسسسساص قسسسسسسسسسسسال: فسسسسسسسسسسسذاك

البناني ثابت عن معمر الرزاق, أخبرنا عبد أحمد: حدثنا المام وقال  
وسسلم عليسسه اللسه صسلى النسبي عنه, قال: خطب الله رضي أنس عن

أمهسسا, أسسستأمر أبيها, فقال: حسستى ِإلى النصار من امرأة جليبيب على
ًا» قسسال: فسسانطلق «فنعم وسلم عليه الله صلى النبي فقال الرجسسل ِإذ
صلى الله رسول ماوجد ذا الله لها, قالت: لِها ذلك فذكر امرأته ِإلى

ًا ِإلِ وسسسلم عليسسه اللسسه وفلن, قسسال: فلن مسسن منعناهسسا وقسسد جليبيبسس
يخسسبر أن يريسسد الرجسسل تسسسمع, قسسال: فسسانطلق سسسترها فسسي والجاريسسة

أن الجارية: أتريسسدون بذلك, فقالت وسلم عليه الله صلى الله رسول
ِإن وسلم عليه الله صلى الله رسول على تردوا رضسسيه قد كان أمره, 
فسسذهب أبويهسسا, وقسسالِ: صسسدقت عسسن جلت فأنكحوه, قال: فكأنها لكم

لم عليسه الله صلى الله رسول ِإلى أبوها ِإن وس رضسيته كنست فقسال: 
ِإني وسسسلم عليسسه الله صلى رضيناه, قال فقد رضسسيته» قسسال: قسسد «فسس

وحوله قتل قد جليبيب, فوجدوه فركب المدينة أهل فزع فزوجها, ثم
رأيتهسسا عنه: فلقد الله رضي أنس قتلهم, قال قد المشركين من ناس

ِإنهسسسسسسسسسسسا بالمدينسسسسسسسسسسسة. بيسسسسسسسسسسست أنفسسسسسسسسسسسق لمسسسسسسسسسسسن و
عسسن سسسلمة ابسسن يعني حماد عفان, حدثنا أحمد: حدثنا المام وقال  

ِإن السسسلمي بسسرزة أبسسي العسسدوي, عسسن نعيم بن كنانة عن ثابت قسسال: 
ًا ويلعبهسسن, فقلسست بهسسن يمسسر النسسساء علسسى يسسدخل امسسرأ كسسان جليبيبسس

ًا عليكن اليوم يدخلن لِمرأتي: لِ ِإنه جليبيب لفعلسسن عليكسسن دخسسل ِإن ف
حسستى يزوجهسسا لسسم أيم لحدهم كان ِإذا النصار وكانت: ولفعلن, قالت
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النسسبي لِ, فقسسال أم حاجسسة فيهسسا وسسسلم عليه الله صلى للنبي هل يعلم
ابنتسسك» قسسال: نعسسم «زوجني النصار من لرجل وسلم عليه الله صلى

ِإنسسي عليه الله صلى عين, فقال ونعمة الله يارسول وكرامة وسلم: «
عليه الله صلى قال ؟ الله يارسول لنفسي» قال: فلمن أريدها لست
أمها, فقال: أمها, فأتى أشاور الله «لجليبيب» فقال: يارسول وسلم
ونعمسسة فقالت: نعم ؟ ابنتك يخطب وسلم عليه الله صلى الله رسول

ِإنه لجليسسبيب, فقسسالت: يخطبهسسا ِإنما لنفسه يخطبها ليس عين, فقال: 
يقوم أن أراد نزوجه, فلما لِ الله لعمر ألِ ؟ إنيه أجليبيب إنيه أجليبيب

أمها, قسسالت قالت بما فيخبره وسلم عليه الله صلى الله رسول ليأتي
علسسى أمهسسا, قسسالت: أتسسردون فأخبرتهسسا ؟ ِإليكسسم خطبنسسي الجارية: من

ِإنه ادفعسسوني ؟ أمسسره وسسسلم عليسسه الله صلى الله رسول لسسن ِإليسسه, فسس
فقسسال: وسلم عليه الله صلى الله رسول ِإلى أبوها يضيعني, فانطلق

ًا, قال: فخرج فزوجها بها شأنك عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول جليبيب
عنهم الله رضي لصحابه قال عليه الله أفاء له, فلما غزوة في وسلم
ًا قالوا: نفقد أحد» ؟ من تفقدون «هل ًا, قسسال ونفقسسد فلن صسسلى فلنسس
صسسلى أحد» قالوا: لِ. قسسال من تفقدون هل «انظروا وسلم عليه الله
ًا» قال أفقد وسلم: «لكنني عليه الله وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى جليبيب

ثم قتلهم قد سبعة جنب ِإلى فوجدوه القتلى» فطلبوه في «فاطلبوه
ثسسم قتلهسم قسد سسبعة جنسب ِإلسسى هساهوذا الله قتلوه, فقالوا: يارسول

«قتل فقال عليه فقام وسلم عليه الله صلى الله رسول قتلوه, فأتاه
ًا, ثسسم أو منه» مرتيسسن وأنا مني وقتلوه, هذا سبعة رسسسول وضسسعه ثلثسس

ِإلِ سسسرير مسساله لسسه وحفسسر سسساعديه علسسى وسسسلم عليسسه الله صلى الله
أنسسه يسسذكر ولم قبره في وضعه وسلم, ثم عليه الله صلى النبي ساعد
النصار في كان عنه: فما الله رضي ثابت عنه, قال الله رضي غسله

ًا: هسسل طلحسسة أبي بن الله عبد بن ِإسحاق منها. وحديث أنفق أيم ثابتسس
فقسسال: قسسال ؟ وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول لهسسا دعا ما تعلم

ًا الخير عليها صب «اللهم ًا» وكسسذا عيشها تجعل ولِ صب كسسان, فمسسا كد
بطسوله, أحمسسد المسام أورده منهسا, هكسسذا أنفسق أيسسم النصسار في كان

الحسسافظ قتلسسه. وذكسسر قصة الفضائأل في والنسائأي مسلم منه وأخرج
خسسدرها: في قالت لما الجارية أن الِستيعاب في البر عبد بن عمر أبو

هسسذه نزلسست ؟ أمسسره وسسسلم عليسسه اللسسه صلى الله رسول على أتردون
ًا ورسسسوله اللسسه قضسسى ِإذا مؤمنسسة ولِ لمسسؤمن كسسان {وما الَِية أن أمسسر

أمرهسسسسسسسسسسسم}. مسسسسسسسسسسسن الخيسسسسسسسسسسسرة لهسسسسسسسسسسسم يكسسسسسسسسسسسون
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ِإنسسه طسساوس عسسن مصعب بن عامر جريج: أخبرني ابن وقال   قسسال: 

رضسسي عباس ابن فنهاه, وقرأ العصر بعد ركعتين عن عباس ابن سأل
ًا ورسسسوله الله قضى ِإذا مؤمنة ولِ لمؤمن كان {وما عنه الله أن أمسسر

المسسور, جميسسع فسسي عامسسة الَِيسسة أمرهم} فهسسذه من الخيرة لهم يكون
مخسسالفته, ولِ لحسسد فليسسس بشسسيء ورسسسوله اللسسه حكسسم ِإذا أنسسه وذلك
وربسسك وتعالى: {فل تبارك قال قول, كما ولِ رأي هنا, ولِ لحد اختيار

أنفسسسهم فسسي يجسسدوا لِ ثسسم بينهسسم شسسجر فيما يحكموك حتى لِيؤمنون
ًا ًا} وفسسي ويسلموا قضيت مما حرج نفسسسي «والسسذي الحسسديث تسليم
ًا هواه يكون حتى أحدكم يؤمن لِ بيده شسسدد بسسه» ولهسسذا جئسست لما تبع
ً ضسسل فقسسد ورسسسوله اللسه يعسص {ومسن ذلك, فقسسال خلف في ضسللِ

ًا} كقوله تصسسيبهم أن أمسسره عسسن يخالفون الذين تعالى: {فليحذر مبين
أليسسسسسسسسسسسسسسم}. عسسسسسسسسسسسسسسذاب يصسسسسسسسسسسسسسسيبهم أو فتنسسسسسسسسسسسسسسة

ْذ ِإ َو ُقْل **  ُقْقو َي َت ِذ ّل َعَم ِل ُقْه َأن ّل ِه ال ْي َل َعْمَت َع ْن َأ ِه َو ْي َل ْك َع ْيسَك َأْمِس َل ْوَجسَك َع َز
ّتِق ّلَه َوا ُقْتْخِفي ال ْفِسَك ِفي َو ُقْه َما ِن ّل ِه ال ِدي ْب َتْخَشى ُقْم ّناَس َو ُقْه ال ّل ّق َوال َأَحسس

ُقْه َأن َلّما َتْخَشا ٌد َقَضَى َف ْي َها َز ْن ًا ّم َطسسر َهسسا َو َك َنا ّوْج َكسسْي َز َ ِل ُقْكسسوَن لِ َلسسى َي َع
ِنيَن ْؤِم ُقْم ْل َواِج ِفَي َحَرٌج ا ِهْم َأْز ِئأ َيآَ ْدِع َذا َأ ْا ِإ ْو ُقْهسّن َقَض ْن ًا ِم َطسر َكساَن َو ُقْر َو َأْمس

ِه ّلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس ً ال ُقْعسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسولِ ْف  َم
ًا تعالى يقول    لمسسولِه قال أنه وسلم عليه الله صلى نبيه عن مخبر
بالسسسلم أي عليسسه اللسسه أنعسسم السسذي وهو عنه الله رضي حارثة بن زيد

بسسالعتق عليسسه} أي {وأنعمسست وسلم عليه الله صلى الرسول ومتابعة
ًا الرق, وكان من ًا القدر جليل الشأن كبير سيد صسسلى النسسبي ِإلى حبيب
الحسسب, بسسن الحسسب أسامة لِبنه الحب, ويقال له يقال وسلم عليه الله

عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول بعثسسه عنها: ما الله رضي عائأشة قالت
لِسسستخلفه, رواه بعسسده عسساش عليهسسم, ولسسو أمسسره ِإلِ سرية في وسلم
بن وائأل عن عبيد بن ومحمد الوراق محمد بن سعيد عن أحمد المام
.عنهسسسسسسسسسسسا البهسسسسسسسسسسسي اللسسسسسسسسسسسه عبسسسسسسسسسسسد عسسسسسسسسسسسن داوود

وحسسدثنا عوانسسة, ح أبسسو يوسسسف, حسسدثنا بسسن خالد البزار: حدثنا وقال  
أبسسي بن عمر عوانة, أخبرني أبو حدثنا داود أبو معمر, حدثنا بن محمد
قسسال: عنهمسسا اللسسه رضسسي زيسسد بسسن أسامة قال: حدثني أبيه عن سلمة
اللسسه رضسسي طسسالب أبسسي بسسن وعلسسي العباس فأتاني المسجد في كنت

عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسول على لنا استأذن عنهما: فقالِ: ياأسامة
فقلسست: فأخبرته وسلم عليه الله صلى الله رسول قال: فأتيت وسلم
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مسسا وسسسلم: «أتسسدري عليسسه اللسسه صلى يستأذنان, فقال والعباس علي

وسسسلم: عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه, قسسال يارسسسول ؟» قلسست: لِ حاجتهمسسا
أي لتخبرنسسا جئنسساك الله لهما, قالِ: يارسول أدري» قال: فأذن «لكني
فاطمة ِإلي أهلي «أحب وسلم عليه الله صلى قال ؟ ِإليك أحب أهلك
الله صلى فاطمة, قال عن نسألك ما الله محمد» قالِ: يارسول بنت
وأنعمسست عليسسه الله أنعم الذي حارثة بن زيد بن «فأسامة وسلم عليه

عمتسه بابنسة زوجسه قسد وسلم عليه الله صلى الله رسول عليه» وكان
عبسسد بنسست أميمسسة عنهسسا, وأمهسسا اللسسه رضسسي السدية جحش بنت زينب

ًا وسسستين دنسسانير عشسسرة المطلب, وأصدقها وملحفسسة درهمسسا, وخمسسار
ًا, وخمسين ًا ودرع مقاتسسل تمر, قسساله من أمداد وعشرة طعام من مد

ًا عنده حيان, فمكث بن بينهما, فجسساء وقع فوقها, ثم أو سنة من قريب
رسسسول وسسسلم, فجعسسل عليسسه اللسسه صلى الله رسول ِإلى يشكوها زيد
الله» واتق زوجك عليك له: «أمسك يقول وسلم عليه الله صلى الله
النساس وتخشسى مبسديه اللسه مسا نفسك في تعالى: {وتخفي الله قال

ًا ههنسسا جريسسر وابن حاتم أبي ابن تخشاه} ذكر أن أحق والله عسسن آثسسار
ًا عنهسسا نضسسرب أن عنهم, أحببنسسا الله رضي السلف بعض لعسسدم صسسفح

نوردهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا. فل صسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسحتها
ًا ههنا أحمد المام روى وقد   ًا أيض عسسن زيد بن حماد رواية من حديث

ًا. وقد سياقه تركنا غرابة فيه عنه الله رضي أنس ثابت, عن روى أيض
ًا البخاري ًا بعضه أيض الرحيسسم, عبسسد بسسن محمسسد فقسسال: حسسدثنا مختصر

بسسن أنسسس عسسن ثسسابت زيد, حسسدثنا بن حماد عن منصور بن معلى حدثنا
ِإن عنه الله رضي مالك اللسسه مسسا نفسسسك في {وتخفي الَِية هذه قال: 

عنسسه. الله رضي مالك بن أنس عن ثابت زيد, حدثنا في مبديه} نزلت
فسسي مبسسديه} نزلسست اللسسه مسسا نفسسسك في {وتخفي الَِية هذه قال: إن

أبي ابن عنهما. قال الله رضي حارثة بن وزيد حجش بنت زينب شأن
عسسن عيينسسة ابن مرزوق, حدثنا هاشم بن علي أبي, حدثنا حاتم: حدثنا

اللسسه رضسسي الحسسسين بسسن علسسي قال: سسسألني جدعان بن زيد بن علي
اللسسه مسسا نفسك في تعالى: {وتخفي قوله في الحسن يقول ما عنهما

سسستكون أنهسسا نبيه أعلم تعالى الله ولكن له, فقال: لِ مبديه} فذكرت
ليشسسكوها عنسسه اللسسه رضسسي زيد أتاه يتزوجها, فلما أن قبل أزواجه من
أنسسي أخبرتسسك زوجسسك» فقسسال: قسسد عليك وأمسك الله قال: «اتق ِإليه

السسسدي عسسن روي مبديه. وهكسسذا الله ما نفسك في وتخفي مزوجكها
ذلسسسسسسسسسسسسسسسسسسك. نحسسسسسسسسسسسسسسسسسسو قسسسسسسسسسسسسسسسسسسال أنسسسسسسسسسسسسسسسسسسه
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عن داود عن خالد شاهين, حدثني بن ِإسحاق جرير: حدثنا ابن وقال  

اللسسه صسسلى محمد كتم قالت: لو أنها عنها الله رضي عائأشة عن عامر
ًا وسلم عليه {وتخفسسي لكتسسم تعالى الله كتاب من ِإليه أوحي مما شيئ
تخشسساه} أن أحسسق واللسسه النسساس وتخشسسى مبسسديه اللسسه مسسا نفسك في

ًا منهسا زيسد قضسى تعالى: {فلمسا وقوله هسو زوجناكهسا} السوطر وطسر
ولسسي السسذي زوجناكها, وكان وفارقها منها فرغ لما والرب, أي الحاجة
بل عليهسسا يدخل أن ِإليه أوحى أنه بمعنى وجل عز الله هو منه تزويجها

البشسسسسسسسر. مسسسسسسسن شسسسسسسسهود ولِ ولِمهسسسسسسسر عقسسسسسسسد ولِ ولسسسسسسسي
النضسسر, القاسسسم, أخبرنسسا ابسسن يعني هاشم أحمد: حدثنا المام قال  

قال: لما عنه الله رضي أنس عن ثابت عن المغيرة بن سليمان حدثنا
عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسول قال عنها الله رضي زينب عدة انقضت
وهسسي أتاها حتى علي» فانطلق فاذكرها «اذهب حارثة بن لزيد وسلم
أسسستطيع مسسا حسستى صدري في عظمت رأيتها فلما: عجينها, قال تخمر

ذكرهسسا, وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى الله رسول ِإن وأقول ِإليها أنظر أن
أرسسسلني أبشسسري عقبي, وقلت: يازينب على ونكصت ظهري فوليتها
ًا بصسسانعة أنا يذكرك, قالت: ما وسلم عليه الله صلى الله رسول شسسيئ

القرآن, وجسساء مسجدها, ونزل ِإلى وجل, فقامت عز ربي أؤامر حتى
رأيتنسسا ِإذن, ولقسسد بغير عليها فدخل وسلم عليه الله صلى الله رسول

عليهسسا وأطعمنسسا وسسسلم عليسسه اللسسه صلى الله رسول على دخلت حين
بعسسد السسبيت فسسي يتحسسدثون رجسسال وبقسسي النسساس واللحم, فخرج الخبز

واتبعتسسه, فجعسسل وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى الله رسول الطعام, فخرج
ويقلن: يارسسسول عليهن يسلم نسائأه حجر يتتبع وسلم عليه الله صلى
أو خرجسسوا قسسد القوم أن أخبرته أنا أدري فما ؟ أهلك وجدت كيف الله

بيني الستر معه, فألقى أدخل فذهبت البيت دخل حتى أخبر, فانطلق
بيسسوت تسسدخلوا {لِ بسسه وعظسسوا بمسسا القوم ووعظ الحجاب وبينه, ونزل

طسسرق من والنسائأي مسلم كلها, ورواه لكم} الَِية يؤذن أن ِإلِ النبي
بسسسسسسسسسسسه. المغيسسسسسسسسسسسرة بسسسسسسسسسسسن سسسسسسسسسسسسليمان عسسسسسسسسسسسن

قال: عنه الله رضي مالك بن أنس عن الله رحمه البخاري روى وقد  
النسسبي أزواج علسسى تفخسسر كسسانت عنهسسا الله رضي جحش بنت زينب ِإن

سسموات, سسسبع فوق من تعالى الله وزوجني أهاليكن فتقول: زوجكن
قسسال: جحسسش بسسن اللسسه عبسسد بن محمد عن النور سورة في قدمنا وقد

اللسسه رضسسي زينسسب عنهمسسا, فقسسالت الله رضي وعائأشة زينب تفاخرت
اللسسه رضسسي عائأشسسة السسسماء, وقسسالت من تزويجي نزل الذي عنها: أنا
اللسسه رضي زينب لها السماء, فاعترفت من عذري نزل التي عنها: أنا
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عسسن المغيسسرة عسسن جرير حدثنا حميد ابن جرير: حدثنا ابن عنها. وقال

عليسسه الله صلى للنبي تقول عنها الله رضي زينب قال: كانت الشعبي
ِإن تسسدلي امسسرأة نسسسائأك من بثلث, وما عليك لدلي ِإني وسلم بهسسن: 
ِإنسي وجدك جدي ه أنكحنيسك واحد, و ِإن مسن وجسل عسز الل السسماء, و

والسسسسسسسسسسلم. الصسسسسسسسسسلة عليسسسسسسسسسه جبريسسسسسسسسسل السسسسسسسسسسفير
أدعيائأهم أزواج في حرج المؤمنين على يكون تعالى: {لكيل وقوله  

ًا} أي منهن قضوا ِإذا لئل ذلسسك تزويجهسسا, وفعلنسسا لسسك أبحنسسا ِإنمسسا وطر
أن الدعيسساء, وذلسسك مطلقسسات تزويسسج فسسي المسسؤمنين على حرج يبقى

بسسن زيسسد تبنسسى قسسد النبسسوة قبسسل كان وسلم عليه الله صلى الله رسول
اللسه قطسع محمسسد, فلمسسا بن زيد له يقول عنه, فكان الله رضي حارثة
ِإلسسى سسس أبنسساءكم أدعيسساءكم جعل تعالى: {وما بقوله النسبة هذه تعالى
ًا ذلسسك زاد اللسسه} ثسسم عند أقسط هو لَِبائأهم ادعوهم س تعالى قوله بيانسس

ًا بنسست بزينسسب وسسسلم عليسسه الله صلى الله رسول تزويج بوقوع وتأكيد
عنسسه, اللسسه رضسسي حارثسسة بسسن زيسسد طلقهسسا عنها, لما الله رضي جحش
مسسن السسذين أبنسسائأكم {وحلئأسسل التحريسسم آيسسة فسسي تعسسالى قسسال ولهسسذا

ِإن الِبن من أصلبكم} ليحترز ًا كان ذلك الدعي, ف فيهم. وقسسوله كثير
قسسد وقسسع السسذي المسسر هسسذا وكسسان مفعولًِ} أي الله أمر تعالى: {وكان

اللسسه رضسسي زينسسب لِمحالسسة, كسسانت كائأن وهو وحتمه تعالى الله قدره
وسسلم. عليسه اللسه صسلى النسسبي أزواج مسسن ستصير الله علم في عنها

َلى َكاَن ** ّما ِبّي َع ّن ُقْه َفَرَض ِفيَما َحَرٍج ِمْن ال ّل ُقْه ال ّنَة َل ِه ُقْس ّل ِذيَن ِفي ال ّل ا
ْا ْو َلسسسسس ُقْل ِمسسسسسن َخ ْبسسسسس َكسسسسساَن َق ُقْر َو ِه َأْمسسسسس ّلسسسسس ًا ال َدر ًا َقسسسسس ُقْدور  ّمْقسسسسس

له} أي الله فرض فيما حرج من النبي على تعالى: {ماكان يقول   
طلقهسسا السستي عنهسسا اللسسه رضي زينب تزويج من به وأمره له أحل فيما
فسسي اللسسه تعسسالى: {سسسنة عنسسه. وقسسوله اللسسه رضي حارثة بن زيد دعيه
يكن لم قبله النبياء في تعالى الله حكم هذا قبل} أي من خلوا الذين

مسسن تسسوهم مسسن علسسى رد حرج, وهذا ذلك في وعليهم بشيء ليأمرهم
ًا المنافقين قسسد كسسان السسذي ودعيسسه مسسولِه زيسسد امرأة تزويجه في نقص

ًا الله أمر {وكان تبناه ًا} أي قدر ًا يقدره الذي أمره وكان مقدور كائأنسس
ًا محالة لِ لسسم يشسسأ لم وما كان شاء معدل, فما ولِ عنه محيد لِ وواقع

.يكسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسن
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ِذيَن ّل ُقْغوَن ** ا ّل َب ِه ِرَسالَِِت ُقْي ّلسس ُقْه ال َن ْو َيْخَشسس َ َو ْوَن َولِ ًا َيْخَشسس ّ َأَحسسد ّلسسَه ِإلِ ال

َفَى َك ِه َو ّل ًا ِبال ٌد َكاَن *  ّما َحِسيب َبآَ ُقْمَحّم ٍد َأ ُقْكْم ّمن َأَح ِل ِكن ّرَجا َلـ ُقْسوَل َو ّر
ِه ّلسسسس َتَم ال ّييسسسسَن َوَخسسسسا ِب ّن َكسسسساَن ال ُقْه َو ّلسسسس ُقْكسسسسّل ال ًا َشسسسسْيٍء ِب ِليمسسسس  َع

خلقسسه إلسسى اللسسه} أي رسسسالِت يبلغون {الذين وتعالى تبارك يمدح  
ًا يخسسافون ولِ يخافونه {ويخشونه} أي بأماناتها ويؤدونها سسسواه, أحسسد

بسسالله {وكفسسى تعسسالى اللسسه رسسسالِت ِإبلغ عن أحد سطوة تمنعهم فل
ًا} أي ًا بالله وكفى حسيب ًا, وسيد ناصر المقسسام هسسذا فسسي الناس ومعين

ِإنه وسسسلم عليه الله صلى الله رسول محمد مقام كل وفي بل قسسام فسس
ِإبلغها الرسالة بأداء أنسسواع جميسسع ِإلى والمغارب المشارق أهل ِإلى و
الديسسان جميسسع علسسى وشسسرعه ودينه كلمته تعالى الله آدم, وأظهر بني

ِإنه خاصسسة, وأمسسا قسسومه ِإلى يبعث ِإنما قبله النبي كان قد والشرائأع, ف
ِإنه وسلم عليه الله صلى هو وعجمهم عربهم الخلق جميع ِإلى بعث ف

ًا} ثم ِإليكم الله رسول ِإني الناس ياأيها {قل البلغ مقسسام ورث جميع
اللسسه رضسسي أصسسحابه بعده بها قام من أعلى بعده, فكان من أمته عنه

وأحواله, في وأفعاله أقواله جميع في به أمرهم كما عنه عنهم, بلغوا
عنهسسم اللسسه وعلنيتسسه, فرضسسي وسسسفره, وسسسره ونهاره, وحضره ليله

هسسذا, فبنسسورهم زماننسسا ِإلسسى سسسلفهم عسسن خلف كل ورثه ثم وأرضاهم
اللسسه الموفقسسون, فنسسسأل يسسسلك منهجهسسم المهتسسدون, وعلسسى يقتسسدي

خلفهسسسسسسسسسم. مسسسسسسسسسن يجعلنسسسسسسسسسا أن المنسسسسسسسسسان الكريسسسسسسسسسم
مرة بن عمرو عن العمش نمير, أخبرنا ابن أحمد: حدثنا المام قال  

قسسال: قسسال عنسسه اللسسه رضسسي الخدري سعيد أبي عن البختري أبي عن
يسسرى أن نفسسسه أحدكم يحقرن وسلم: «لِ عليه الله صلى الله رسول

؟ فيسسه تقسسول أن يمنعك ما الله يقوله, فيقول لِ ثم مقال فيه الله أمر
ًا يخشى» ورواه أن أحق الناس, فيقول: فأنا خشيت رب فيقول أيض

ابسسن مسسرة. ورواه بسسن عمرو عن زبيد عن الثوري عن الرزاق عبد عن
عسسن كلهمسسا معاويسسة وأبسسي نمير بن الله عبد عن كريب أبي عن ماجه

بسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه. العمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسش
بعد يقال أن رجالكم} نهى من أحد أبا محمد كان تعالى: {ما وقوله  

ِإن أباه يكن لم محمد, أي بن زيد هذا اللسسه صسسلى تبناه, فإنه قد كان و
ِإنه الحلم بلغ حتى ذكر ولد له يعش لم وسلم عليه عليسسه اللسسه صلى ف

عنهسسا, اللسسه رضسسي خديجة من والطاهر والطيب القاسم له ولد وسلم
ًا فماتوا ماريسسة مسسن إبراهيسسم وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى لسسه وولسسد صغار

ًا القبطية, فمات ًا, وكسسان أيض مسسن وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى لسسه رضيع
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عنهسسم اللسسه رضسسي وفاطمة كلثوم وأم ورقية بنات: زينب أربع خديجة

ثلث, وتسسأخرت وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى حيسساته فسسي أجمعين, فمسسات
وسسسلم, ثسسم عليسسه اللسسه صسسلى بسسه أصيبت حتى عنها الله رضي فاطمة

أشسسسسسسسسسسسسسسسهر. لسسسسسسسسسسسسسسسستة بعسسسسسسسسسسسسسسسده مسسسسسسسسسسسسسسساتت
شيء بكل الله وكان النبيين وخاتم الله رسول تعالى: {ولكن وقوله  

ًا} كقوله الَِيسسة رسالته} فهذه يجعل حيث أعلم وجل: {الله عز عليم
ِإذا لِنبي أنه في نص بالطريق بعده رسول فل بعده لِنبي كان بعده, و

ِإن مقام من أخص الرسالة مقام والحرى, لن الولى كسسل النبسسوة, فسس
رسسسول عن المتواترة الحاديث وردت ينعكس, وبذلك ولِ نبي رسول

اللسسه رضي الصحابة من جماعة حديث من وسلم عليه الله صلى الله
محمد بن زهير الزدي, حدثنا عامر أبو أحمد: حدثنا المام عنهم. قال

عسسن كعسسب بسسن أبسسي بن الطفيل عقيل, عن بن محمد بن الله عبد عن
في قال: «مثلي وسلم عليه الله صلى النبي عنه, عن الله رضي أبيه

ًا بنى رجل كمثل النبيين لبنسسة موضع فيها وأكملها, وترك فأحسنها دار
ويقولون: لسسو منه ويعجبون بالبنيان يطوفون الناس يضعها, فجعل لم
اللبنسسة» ورواه تلسسك موضسسع النسسبيين فسسي اللبنسسه, فأنسسا هسسذه موضسسع تم

صسسحيح. حسسسن بسسه, وقسسال العقسسدي عسسامر أبي عن بندار عن الترمذي
بسسن الواحسسد عبد عفان, حدثنا أحمد: حدثنا المام آخر) قال حديث(  

ه رضسي مالسك بسن أنسس فلفل, حدثنا بن المختار زياد, حدثنا عنسه الل
ِإن عليه الله صلى الله رسول قال: قال قد والنبوة الرسالة وسلم: «
النساس, علسى ذلسك نسبي» قسال: فشسق ولِ بعسد رسسول فل انقطعست

؟ المبشسسرات ومسسا اللسسه المبشسسرات» قسسالوا: يارسسسول فقال: «ولكن
رواه النبوة» وهكذا أجزاء من جزء المسلم, وهي الرجل قال: «رؤيا

بسسه, مسسسلم بسسن عفان عن الزعفراني محمد بن الحسن عن الترمذي
فلفسسسسل. بسسسسن المختسسسسار حسسسسديث مسسسسن غريسسسسب وقسسسسال: صسسسسحيح

عسسن حيسسان بسسن سسسليم الطيالسي: حدثنا داود أبو آخر) قال حديث(  
رسسسول قال: قال عنه الله رضي الله عبد بن جابر عن ميناء بن سعيد

ًا بنسسى رجل كمثل النبياء ومثل وسلم: «مثلي عليه الله صلى الله دار
قال: مسسا ِإليها فنظر دخلها من لبنة, فكان موضع ِإلِ وأحسنها فأكملها
عليهسسم النبياء بي ختم اللبنة موضع اللبنة, فأنا هذه موضع ِإلِ أحسنها
عسسن طسسرق مسسن والترمسسذي ومسسسلم البخاري والسلم» ورواه الصلة
.السسوجه هسسذا مسسن غريسسب الترمسسذي: صسسحيح به, وقسسال حيان بن سليم

عن العمش حدثنا معاوية أبو أحمد: حدثنا المام آخر) قال حديث(  
رسسسول قسسال: قسسال عنسسه اللسسه رضي الخدري سعيد أبي عن صالح أبي
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ًا بنسسى رجل كمثل النبيين ومثل وسلم: «مثلي عليه الله صلى الله دار

مسسسلم به اللبنة» انفرد تلك فأتممت أنا واحدة, فجئت لبنة ِإلِ فأتمها
.بسسسسسسسسسسسسسسسسه العمسسسسسسسسسسسسسسسسش روايسسسسسسسسسسسسسسسسة مسسسسسسسسسسسسسسسسن

حماد محمد, حدثنا بن يونس أحمد: حدثنا المام آخر) قال حديث(  
الطفيسسل أبسسا قسسال: سسسمعت الراسسسبي عبيسسد بسسن عثمان زيد, حدثنا بن

وسلم: «لِنبوة عليه الله صلى الله رسول يقول: قال عنه الله رضي
قسسال ؟ اللسسه يارسسسول المبشسسرات المبشسسرات» قيسسل: ومسسا ِإلِ بعسسدي

».الصسسسسسالحة «الرؤيسسسسسا سسسسسس قسسسسسال أو الحسسسسسسنة» سسسسسس «الرؤيسسسسسا
عن معمر الرزاق, أخبرنا عبد أحمد: حدثنا المام آخر) قال حديث(  

قسسال: قسسال عنه الله رضي هريرة أبو حدثنا ما قال: هذا منبه بن همام
ِإن عليه الله صلى الله رسول قبلسسي مسسن النبياء ومثل مثلي وسلم: «
ًا ابتنى رجل كمثل مسسن لبنسسة موضسسع ِإلِ وأجملها وأحسنها فأكملها بيوت
ويقولسسون: البنيسسان ويعجبهم يطوفون الناس زواياها, فجعل من زاوية

عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول قسسال س بنيانك فيتم لبنة ههنا وضعت ألِ
السسرزاق. عبسسد حسسديث مسسن اللبنسسة» أخرجسساه أنسسا فكنسست سسس وسسسلم

ًا عنه الله رضي هريرة أبي آخر) عن حديث(   مسلم: المام قال أيض
بسسن ِإسسسماعيل حدثنا قالوا حجر بن وعلي وقتيبة أيوب بن يحيى حدثنا
رسسسول أن عنسسه اللسسه رضسسي هريسسرة أبي عن أبيه عن العلء عن جعفر

: أعطيت بست النبياء على قال: «فضلت وسلم عليه الله صلى الله
لسسي الغنسسائأم, وجعلسست لسسي وأحلسست بسسالرعب الكلسسم, ونصسسرت جوامسسع
ًا الرض ًا, وأرسسسلت مسسسجد بسسي كافسسة, وختسسم الخلسسق ِإلسسى وطهسسور

جعفسسر, بسسن ِإسسسماعيل حديث من ماجه وابن الترمذي النبيون» ورواه
صسسسسسسسسسسسسسحيح. الترمسسسسسسسسسسسسسذي: حسسسسسسسسسسسسسسن وقسسسسسسسسسسسسسال

عن العمش حدثنا معاوية أبو أحمد: حدثنا المام آخر) قال حديث(  
رسسسول قسسال: قسسال عنسسه اللسسه رضي الخدري سعيد أبي عن صالح أبي
رجل كمثل قبلي من النبياء ومثل وسلم: «مثلي عليه الله صلى الله
ًا بنى اللبنسسة» تلك فأتممت أنا واحدة, فجئت لبنة موضع ِإلِ فأتمها دار

أبسسي عسسن كلهمسسا كريب وأبي شيبة أبي بن بكر أبي عن مسلم ورواه
بسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه. معاويسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة

مهدي, حدثنا بن الرحمن عبد أحمد: حدثنا المام آخر) قال حديث(  
بسن العلسى عبسد عسن الكلسبي سويد بن سعيد صالح, حدثنا بن معاوية

لسسي قال: قسسال عنه الله رضي سارية بن العرباض السلمي, عن هلل
ِإني عليه الله صلى النبي ِإن لخسساتم اللسسه عنسسد وسلم: « آدم النسسبيين, و

طينتسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه». فسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسي لمنجسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسدل
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عسسن مطعسسم بن جبير بن محمد الزهري: أخبرني آخر) قال حديث(  
وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى الله رسول قال: سمعت عنه الله رضي أبيه

ِإن يمحسسو السسذي المسساحي أحمد, وأنا محمد, وأنا أنا أسماء لي يقول: «
قسسدمي, علسسى النسساس يحشسسر السسذي الحاشر الكفر, وأنا بي تعالى الله

.الصسسحيحين فسسي نسسبي» أخرجسساه بعسسده ليسسس السسذي العسساقب وأنسسا
عسسن لهيعسسة ابسسن ِإسحاق, حدثنا ابن يحيى أحمد: حدثنا المام وقال  
اللسسه عبسسد قال: سسسمعت جبير بن الرحمن عبد عن هبيرة ابن الله عبد
ًا وسسسلم عليسسه اللسسه صلى الله رسول علينا يقول: خرج عمرو بن يومسس

ًا س المي النبي محمد فقال: «أنا كالمودع بعسسدي, أوتيسست ولِنسسبي س ثلث
وحملسسة النسسار خزنسسة كسسم وخسسواتمه, وعلمسست وجسسوامعه الكلسسم فواتسسح

مسسا وأطيعسسوا أمتي, فاسسمعوا وعوفيت , وعوفيت بي العرش, وتجوز
ِإذا دمت حللسسه, أحلسسوا تعسسالى اللسسه بكتسساب فعليكسسم بسسي ذهب فيكم, ف

أحمسسسسسسسد. المسسسسسسسام بسسسسسسسه حرامسسسسسسسه» تفسسسسسسسرد وحرمسسسسسسسوا
ًا أحمد المام ورواه   عبد عن لهيعة ابن عن ِإسحاق بن يحيى عن أيض

قيسسس أبسسي عسسن الخولِني سريج بن الله عبد عن لهيعة هبيرة بن الله
عنهمسسا, اللسسه رضسسي عمسسرو بسسن اللسسه عبد العاص, عن بن عمرو مولى
تعسسالى اللسسه رحمسسة كثيرة, فمسسن هذا في سواء, والحاديث مثله فذكر

لهم تشريفه من ِإليهم, ثم وسلم عليه الله صلى محمد ِإرسال بالعباد
ِإكمال به والمرسلين النبياء ختم اللسسه أخسسبر له, وقسسد الحنيف الدين و

السسسنة فسسي وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى ورسوله كتابه في وتعالى تبارك
المقسسام هسسذا ادعسسى من كل أن بعده, ليعلموا نبي لِ أنه عنه المتواترة

وأتسسى وشسسعبذ تحسسرق مضسسل, لسسو ضسسال دجسسال وأفاك كذاب فهو بعده
أولسسي عنسسد وضلل محال فكلها والنيرنجيات والطلسم السحر بأنواع

باليمن العنسي السود يد على وتعالى سبحانه الله أجرى كما اللباب
مسسا البسساردة والقوال الفاسدة الحوال من باليمامة الكذاب ومسيلمة

الله, وكذلك لعنهما ضالِن كاذبان أنهما وحجى وفهم لب ذي كل علم
السسدجال, فكسسل بالمسسسيح يختمسسوا حتى القيامة يوم ِإلى لذلك مدع كل

يشسسهد مسا المسور مسسن معسه تعالى الله يخلق الكذابين هؤلِء من واحد
اللسسه لطسسف تمسسام مسسن بهسسا, وهسسذا جسساء من بكذب والمؤمنون العلماء
ِإنهم تعالى عسسن ولِينهون بمعروف يأمرون لِ الواقع بضرورة بخلقه, ف
غيسسره ِإلسسى المقاصسسد مسسن فيسسه لهم لما أو الِتفاق سبيل على ِإلِ منكر

قسسال وأفعسسالهم, كمسسا أقسسوالهم فسسي والفجسسور الفسسك غايسسة في ويكون
أفساك كسل علسى تنسزل الشسياطين تنسزل من على أنبئكم تعالى: {هل

ِإنهم الصسسلة عليهم النبياء حال بخلف أثيم} الَِية, وهذا والسسسلم, فسس
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يقولسسونه فيمسسا والعسسدل والِسسستقامة والرشسسد والصسسدق السسبر غايسة في

الخسسوارق مسسن بسسه يؤيسسدون مسسا عنه, مسسع وينهون به ويأمرون ويفعلونه
اللسسه البسساهرات, فصسسلوات والسسبراهين الواضسسحات والدلسسة للعسسادات
ًا عليهسسسم وسسسسلمه ًا دائأمسسس والسسسسموات. الرض دامسسست مسسسا مسسسستمر

َها ّي أ
َ َي ِذيَن **  ّل ْا ا ُقْنو ْا آَم ُقْرو ُقْك ْذ ّلَه ا ًا ال ْكر ًا ِذ ِثير ُقْه َك ُقْحو ّب َوَس ًة *   ْكَر ً ُقْب َأِصسسيل َو
َو ُقْه ِذي *   ّل ّلي ا ُقْكْم ُقْيَص ْي َل ُقْه َع ُقْت َك ِئأ َ ُقْكْم َوَمل ِرَج ُقْيْخ ُقْلَماِت ّمَن ِل ّظ َلسسى ال ِر ِإ ّنسسو ال
َكاَن ِنيَن َو ْؤِم ُقْم ْل ًا ِبا ُقْهْم َرِحيم ُقْت ّي َتِح ْوَم *   ُقْه َي َن ْو َق ْل ّد َسسسلٌَم َي َعسس َأ ُقْهسسْم َو ًا َل َأْجسسر

ًا  َكِريمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
ًا تعالى يقول   وتعالى تبارك لربهم ذكرهم بكثرة المؤمنين عباده آمر

مسسن ذلسك فسسي لهسسم المنسسن, لمسسا وصسسنوف النعسسم بأنواع عليهم المنعم
سعيد بن يحيى أحمد: حدثنا المام المآَب. قال الثواب, وجميل جزيل

عسسن بحريسسة أبسسي عن عياش ابن مولى سعيد, حدثني بن الله عبد عن
عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول عنه, قال: قال الله رضي الدرداء أبي

فسسي وأرفعهسسا مليككسسم عنسسد وأزكاها أعمالكم بخير أنبئكم وسلم: «ألِ
أن مسسن لكسسم والسسورق, وخيسسر السسذهب ِإعطاء من لكم درجاتكم, وخير

هسسو أعنسساقكم» قسسالوا: ومسسا ويضسسربوا أعنسساقهم فتضربوا عدوكم تلقوا
وجسسل» عسسز اللسسه وسسسلم: «ذكسسر عليسسه اللسسه صلى قال ؟ الله يارسول

أبسسي بن سعيد بن الله عبد حديث من ماجه وابن الترمذي رواه وهكذا
بسسن اللسسه عبسسد واسسسمه بحريسسة أبسسي عن عياش ابن مولى زياد عن هند

الترمسسذي: بسسه, قسسال عنسسه اللسسه رضي الدرداء أبي عن البراغمي قيس
قسسوله عنسسد الحسسديث هسسذا تقسسدم وقسسد فأرسله. قلسست عنه بعضهم رواه

ًا الله تعالى: {والذاكرين أحمسسد المسسام مسسسند والذاكرات} فسسي كثير
عسن بلغسه أنسه عيساش بسن اللسه عبد مولى زياد أبي بن زياد حديث من

وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى الله رسول عن عنه الله رضي جبل بن معاذ
أعلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم. بنحسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسوه, فسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسالله

سعيد أبي عن فضالة بن فرج وكيع, حدثنا أحمد: حدثنا المام وقال  
سسسمعته يقول: دعسساء عنه الله رضي هريرة أبا قال: سمعت الحمصي

أعظسسم اجعلنسسي أدعه: اللهسسم لِ وسلم عليه الله صلى الله رسول من
وصسسيتك, ورواه ذكسسرك, وأحفسسظ نصسسيحتك, وأكسسثر شسسكرك, وأتبسسع

بسسن الفسسرج فضسسالة أبسسي عسسن وكيسسع عن موسى بن يحيى عن الترمذي
عنه, فسسذكر الله رضي هريرة أبي عن الحمصي سعيد أبي عن فضالة

ًا أحمسسد المام رواه مثله, وقال: غريب, وهكذا النضسسر أبسسي عسسن أيضسس
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أبسسي عسسن المري سعيد أبي عن فضالة بن فرج عن القاسم بن هاشم

عنسسسسسسسسسسسه, فسسسسسسسسسسسذكره. اللسسسسسسسسسسسه رضسسسسسسسسسسسي هريسسسسسسسسسسسرة
بسسن معاويسسة عسسن مهسسدي بسسن الرحمن عبد أحمد: حدثنا المام وقال  

يقسسول: جسساء بسر بن الله عبد قال: سمعت قيس بن عمرو عن صالح
أحسسدهما: فقسسال وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول ِإلسسى أعرابيسسان
طسسال وسلم: «من عليه الله صلى قال ؟ خير الناس أي الله يارسول

قد السلم شرائأع ِإن الله الَِخر: يارسول عمله» وقال وحسن عمره
ه, قسال أتشسبث بأمر علينا, فمرني كثرت لى ب ه ص وسسلم: عليسه الل

ًا لسانك «لِيزال مسساجه وابسسن الترمسسذي تعسسالى» وروى الله بذكر رطب
الترمذي: حسسديث به, وقال صالح بن معاوية حديث من الثاني الفصل

غريسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسب. حسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسن
بسن عمسسرو عسسن وهسب ابسن سريج, حسسدثنا أحمد: حدثنا المام وقال  

ِإن الحارث ًا قال:  سعيد أبي عن الهيثم أبي عن حدثه السمح أبا دراج
ِإن عنه الله رضي الخدري وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى الله رسول قال: 

الطسسبراني: مجنسسون». وقسسال يقولوا حتى تعالى الله ذكر «أكثروا قال
بن سعيد العمي, حدثنا مكرم بن عقبة أحمد, حدثنا بن الله عبد حدثنا

ثبيب أبي بن عقبة عن جعفر أبي بن الحسن الجحدري, حدثنا سفيان
قال: قسسال عنهما الله رضي عباس ابن عن الجوزاء أبي عن الراسبي

ًا اللسه وسسلم: «اذكسسروا عليسسه الله صلى الله رسول ًا ذكسسر حسستى كسسثير
تسسسسسسسسسسسسسراؤون». ِإنكسسسسسسسسسسسسسم المنسسسسسسسسسسسسسافقون يقسسسسسسسسسسسسسول

أبو شداد هاشم, حدثنا بني مولى سعيد أبو أحمد: حدثنا المام وقال  
عسسن)عبسسد يحسسدث عمسسرو بسسن جابر الوازع أبا الراسبي, سمعت طلحة

عليسسه الله صلى الله رسول قال: قال عنهما الله رضي عمرو بن الله
ًا جلسوا قوم من وسلم: «ما رأوه إلِ فيه تعالى الله يذكروا لم مجلس

رضسسي عباس ابن عن طلحة أبي بن علي القيامة». وقال يوم حسرة
ًا الله تعالى: {اذكروا قوله في عنهما الله ًا} إن ذكر تعسسالى اللسسه كثير
ًا لها جعل إلِ فريضة عباده على يفرض لم ًا, ثم حد أهلهسسا عسسذر معلوم

ًا لسسه يجعسسل لسسم تعسسالى الله الذكر, فإن غير العذر حال في ينتهسسي حسسد
ًا يعذر إليه, ولم ًا إلِ تركه في أحد تركه, فقال: {يسسذكرون على مغلوب

ًا الله ًا قيام والبحسسر, السسبر فسسي والنهسسار جنسسوبهم} بالليسسل وعلى وقعود
والصسسحة, والسسسر والفقسسر, والسسسقم والحضسسر, والغنسسى السسسفر وفي

وأصسسيل} بكسسرة وجل: {وسسسبحوه عز حال. وقال كل والعلنية, وعلى
والَِثسسار والَِيسسات وملئأكته, والحاديث هو عليكم صلى ذلك فعلتم فإذا
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ًا, وفسسي كثيرة تعالى الله ذكر على الحث في الكريمسسة الَِيسسة هسسذه جسسد

المتعلقسسة الذكسسار فسسي النسساس صنف ذلك. وقد من الكثار على الحث
الكتسسب أحسن وغيرهما. ومن والمعمري كالنسائأي والنهار الليل بآَناء

الله. رحمه النووي الدين محيي للشيخ الذكار كتاب ذلك في المؤلفة
والمسسساء, الصسسباح عند وأصيلً} أي بكرة تعالى: {وسبحوه وقوله  

* ولسسه تصسسبحون وحيسسن تمسسسون حين الله {فسبحان وجل عز كقوله
ًا والرض السموات في الحمد تعسسالى: تظهرون} وقوله وحين وعشي

أنسسه السسذكر, أي إلسسى تهييسسج وملئأكتسسه} هسسذا عليكسسم يصسسلي الذي {هو
فيكسسم أرسسسلنا {كمسسا وجسسل عسسز كقوله, أنتم فاذكروه يذكركم سبحانه
ً والحكمسة الكتساب ويعلمكسم ويزكيكسم آياتنسا عليكسم يتلو منكم رسولِ

ولِ لسسي واشسسكروا أذكركم * فاذكروني تعلمون تكونوا لم ما ويعلمكم
تعسسالى: مسسن اللسسه «يقول وسلم عليه الله صلى النبي تكفرون} وقال

فسسي ذكرتسسه مل فسسي ذكرني نفسي, ومن في ذكرته نفسه في ذكرني
الملئأكسسة, عنسسد العبسسد على ثناؤه تعالى الله من منه» والصلة خير مل

بسسن الربيع عن الرازي جعفر أبو العالية, ورواه أبي عن البخاري حكاه
يقسسال: الرحمة. وقسسد وجل عز الله من غيره: الصلة عنه, وقال أنس

أعلسسسسسسسسسسم. القسسسسسسسسسسولين, واللسسسسسسسسسسه بيسسسسسسسسسسن منافسسسسسسسسسساة لِ
والِستغفار, كقوله للناس الدعاء فبمعنى الملئأكة من الصلة وأما  

بحمسسد يسسسبحون حسسوله ومسسن العسسرش يحملون وتعالى: {الذين تبارك
شسسيء كسسل وسسعت ربنسسا آمنسسوا للسسذين ويسسستغفرون به ويؤمنون ربهم

ًا رحمة * الجحيسسم عذاب وقهم سبيلك واتبعوا تابوا للذين فاغفر وعلم
آبسسائأهم مسسن صسسلح ومسسن وعسسدتهم السستي عسسدن جنسسات وأدخلهسسم ربنسسا

السيئات} الَِيسسة. * وقهم الحكيم العزيز انت إنك وذرياتهم وأزواجهم
رحمتسسه بسبب النور} أي إلى الظلمات من تعالى: {ليخرجكم وقوله

الجهسسل ظلمسسات مسسن لكم, يخرجكسسم ملئأكته ودعاء عليكم وثنائأه بكم
ًا} أي بسسالمؤمنين {وكسسان واليقين الهدى نور إلى والضلل فسسي رحيمسس

جهلسه السسذي الحسسق إلسسى هسسداهم فسسإنه السسدنيا فسسي والَِخسسرة, أمسسا الدنيا
مسسن سسسواهم مسسن عنسسه وحاد عنه ضل الذي الطريق غيرهم, وبصرهم

بهسسم رحمتسسه الطغسساة, وأمسسا مسسن وأتباعهم البدعة أو الكفر إلى الدعاة
بالبشسسارة يتلقسسونهم ملئأكته وأمر الكبر الفزع من فآَمنهم الَِخرة في

بهسسم. ورأفتسسه لهسسم لمحبتسسه إلِ ذاك وما النار من والنجاة بالجنة بالفوز
أنسسس عسسن حميسسد عن عدي أبي بن محمد أحمد: حدثنا المام وقال  

نفسسر فسسي وسسلم عليسسه اللسسه صلى الله رسول قال: مر عنه الله رضي
أمسسه رأت الطريسسق, فلمسسا فسسي عنهسسم, وصسبي اللسه رضي أصحابه من
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وتقسسول: ابنسسي, تسسسعى يوطسسأ, فسسأقبلت أن ولسسدها على خشيت القوم

لتلقي هذه كانت ما الله رسول القوم: يا فأخذته, فقال ابني, وسعت
وقسسال وسلم عليه الله صلى الله رسول فخفضهم النار, قال في ابنها

الصسسحيحين, شسسرط علسسى النسسار» إسسسناده في حبيبه لِيلقي «لِ, والله
المسسام صسسحيح فسسي الستة, ولكن الكتب أصحاب من أحد يخرجه ولم

أن عنسسه اللسسه رضسسي الخطسساب بسسن عمسسر المسسؤمنين أميسسر عن البخاري
أخسذت قسد السسبي مسن امسراة رأى وسلم عليه الله صلى الله رسول

ًا اللسسه صسسلى الله رسول وأرضعته, فقال صدرها إلى فألصقته لها صبي
ذلسسك علسسى تقسسدر وهي النار في ولدها تلقي هذه وسلم: «أترون عليه

للسسه «فسسوالله وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسول ؟» قالوا: لِ. قال
بولسسسسسسسسسسسدها» هسسسسسسسسسسسذه مسسسسسسسسسسسن بعبسسسسسسسسسسساده أرحسسسسسسسسسسسم

والله س المراد أن سلم} الظاهر يلقونه يوم تعالى: {تحيتهم وقوله  
يسسسلم يسسوم أي سسسلم يلقسسونه يسسوم تعسسالى الله من تحيتهم, أي س أعلم

ً وجل: {سلم عز قال كما عليهم قتسادة رحيسم} وزعسم رب مسن قولِ
ًا بعضهم يحيي أنهم المراد أن السسدار فسسي الله يلقون يوم بالسلم بعض

تعسسالى: بقسسوله لسسه يسسستدل جريسسر. (قلسست) وقسسد ابسسن الَِخرة, واختاره
أن دعسسواهم وآخسسر سسسلم فيهسسا وتحيتهم اللهم سبحانك فيها {دعواهم

ًا لهسسم تعسسالى: {وأعسسد العالمين}. وقوله رب لله الحمد ًا} أجسسر كريمسس
والمسسساكن والملبسسس والمشسسارب المآَكسسل مسسن فيهسسا وما الجنة يعني

سسسمعت, ولِ أذن ولِ رأت عيسسن لِ والمنسساظر, ممسسا والملذ والمناكسسح
بشسسسسسسسسسسسسسسسسر. قلسسسسسسسسسسسسسسسسب علسسسسسسسسسسسسسسسسى خطسسسسسسسسسسسسسسسسر

َها ّي أ
َ َي ِبّي **  ّن ّنآَ ال َناَك ِإ ْل ًا َأْرَس ِهد ًا َشا َبّشر ُقْم ًا َو ِذير َن ًا َو َداِعي َو َلى *   ِه ِإ ّلسس ال
ِه ِن ْذ ِإ ًا ِب ًا َوِسَراج ِنير ِر ّم َبّش َو ِنيَن *   ْؤِم ُقْم ْل َأّن ا ُقْهْم ِب ِه ّمَن َل ّل ً ال ًا َفْضسل ِبيسسر ِك

َ َولِ ِطِع *   ِريَن ُقْت ِف َكا ْل ِقيَن ا ِف َنا ُقْم ْل ْع َوا َد ُقْهْم َو َذا ّكسْل َأ َو َت َلى َو ِه َع ّلسس َكَفسسَى ال َو
ِه ّل ً ِبسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسال ِكسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسيل  َو

سسليمان, بسسن فليسسح داود, حدثنا بن موسى أحمد: حدثنا المام قال  
عمرو بن الله عبد قال: لقيت يسار بن عطاء عن علي بن هلل حدثنا

اللسسه رسسسول صسسفة عسسن عنهما, فقلت: أخسسبرني الله رضي العاص بن
فسسي لموصوف إنه والله التوراة, قال: أجل في وسلم عليه الله صلى

لناك إنسا النسبي أيهسا {يسا القرآن في صفته ببعض التوراة ًا أرس اهد ش
ًا ًا ومبشسسر ًا} وحسسرز ورسسسولي, سسسميتك عبسسدي للمييسسن, أنسست ونسسذير

يسسدفع السسسواق, ولِ فسسي صسسخاب ولِ غليسسظ ولِ بفسسظ المتوكل, لست
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يقيم حتى الله يقبضه ويغفر, ولن ويصفح يعفو بالسيئة, ولكن السيئة

ّلة به ًا بهسسا اللسسه, فيفتسسح إلِ إلسسه لِ يقولسسوا العوجاء, بأن الم ًا, أعينسس عميسس
ًا ًا وآذان ًا, وقلوب ًا, وقد صم بسسن محمد عن البيوع في البخاري رواه غلف
التفسسسير في به. ورواه علي بن هلل عن سليمان بن فليح عن سنان

أبسسي بسسن العزيسسز عبد صالح,عن ابن رجاء, وقيل ابن الله,قيل عبد عن
بسسه. ورواه عمرو بن الله عبد عن يسار بن عطاء عن هلل عن سلمة

أبسسي بسسن العزيسسز عبد عن رجاء بن الله عبد عن أبيه عن حاتم أبي ابن
بسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه. الماجشسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسون سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسلمة

عبد عن عطاء عن هلل عن سعيد البيوع: وقال في البخاري وقال  
ِإن بسسن وهسسب عنه, وقسسال الله رضي سلم بن الله تعسسالى اللسسه منبسسه: 

فسسي قسسم شسسعياء: أن لسسه يقسسال إسسسرائأيل بني أنبياء من نبي إلى أوحى
ًا وأبعسسث بسسوحي لسسسانك منطسسق فسسإني إسسسرائأيل بنسسي قومك مسسن أميسس

يمسسر السسسواق, لسسو فسسي صخاب ولِ غليظ ولِ بفظ ليس الميين, أبعثه
لسسم القصسسب علسسى يمشي سكينته, ولو من يطفئه لم سراج جنب إلى

ًا قدميه, أبعثه تحت من يسمع ًا مبشر بسسه الخنسسا, أفتسسح يقسسول لِ ونذير
ًا ًا أعين ًا كمه ًا وآذان ًا صم ًا, أسدده وقلوب لسسه وأهسسب جميل أمر لكل غلف
شسسعاره, والتقسسوى لباسسسه, والسسبر السسسكينة كريسسم, وأجعسسل خلسسق كسسل

طسسبيعته, والعفسسو والوفسساء منطقسسه, والصسسدق ضسسميره, والحكمسسة
إمسسامه, والهسسدى سسسيرته شسسريعته, والعسسدل خلقه, والحسسق والمعروف

بعسسد بسسه الضسسلل, وأعلسسم بعسسد بسسه أهسسدي اسمه ملته, وأحمد والسلم
بعسسد بسسه النكرة, وأكسسثر بعد به الخمالة, وأعرف بعد به الجهالة, وأرفع

أمسسم بين به الفرقة, وأؤلف بعد به العيلة, وأجمع بعد به القلة, وأغني
ًا به متشتتة, وأستنقذ مختلفة, وأهواء وقلوب متفرقة الناس من فئام
يسسأمرون للنسساس أخرجسست أمسسة خيسسر أمتسسه الهلكة, وأجعل من عظيمة

مصسسدقين مخلصسسين مؤمنين المنكر, موحدين عن وينهون بالمعروف
والتكسسبير والتحميسسد, والثنسساء التسسسبيح رسسسلي, ألهمهسسم بسسه جسساءت لما

ومثسسواهم ومنقلبهم ومضاجعهم ومجالسهم مساجدهم والتوحيد, في
ًا لي يصلون ًا قيان ًا اللسسه سسسبيل فسسي ويقاتلون وقعود ًا, صسسفوف وزحوفسس

ًا, يطهسسرون مرضسساتي ابتغسساء ديسسارهم مسسن ويخرجسسون الوجسسوه ألوفسس
دماؤهم, وأناجيلهم النصاف, قربانهم في الثياب ويشدون والطراف

بيتسسه, أهسسل فسسي بالنهسسار, وأجعسسل ليسسوث بالليسسل صدورهم, رهبسسان في
بعسده مسن والصسالحين, أمتسه والشسهداء والصديقين السابقين وذريته
م, دعسا مسن وأؤيسد نصسرهم مسن يعسدلون, وأعسز وبه بالحق يهدون له
ينسستزع أن أراد أو عليهم بغى خالفهم, أو من على السوء دائأرة وأجعل
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ًا ربهسسم, إلسسى لنسسبيهم, والداعيسسة ورثسسة أيسسديهم, أجعلهسسم فسسي ممسسا شيئ

ويؤتسسون الصسسلة ويقيمسسون المنكسسر عسسن وينهسسون بسسالمعروف يسسأمرون
بسسأولهم, ذلسسك بسسدأته السسذي الخيسسر بهسسم أختسسم بعهسسدهم ويوفون الزكاة
أبسسي ابسسن رواه العظيسسم. هكسسذا الفضسسل ذو وأنسسا أشاء من أوتيه فضلي

اللسسسسسه. رحمسسسسسه اليمسسسسساني منبسسسسسه بسسسسسن وهسسسسسب عسسسسسن حسسسسساتم
صسسالح, بسسن الرحمسسن عبسسد أبي, حسسدثنا حاتم: حدثنا أبي ابن قال ثم  

شسسيبان عسسن العرزمسسي اللسسه عبيسسد بسسن محمسسد بسسن الرحمسسن عبد حدثنا
عنهمسسا اللسسه رضسسي عباس ابن عن عكرمة عن قتادة النحوي, أخبرني

ًا أرسسسلناك إنسسا النبي أيها {يا نزلت قال: لما ًا شسساهد ًا} ومبشسسر ونسسذير
ًا أمر كان وقد ًا علي فقسال اليمن إلى يسيرا أن عنهما الله رضي ومعاذ

أيها {يا علي أنزل قد تعسرا, إنه ولِ تنفرا, ويسرا ولِ فبشرا «انطلقا
ًا أرسسسلناك إنا النبي ًا شسساهد ًا}» ورواه ومبشسسر عسسن الطسسبراني ونسسذير
صسسالح بسسن الرحمسسن عبد البغدادي, عن البزاز حميد بن نصر بن محمد

بإسسسناده العرزمسسي اللسسه عبيسسد بن محمد بن الرحمن عبد الزدي, عن
أرسسسلناك إنسسا النسسبي أيهسسا يا علي أنزل قد «فإنه آخره في مثله, وقال

ًا ًا أمتك على شاهد ًا بالجنة ومبشر ًا النار من ونذير شسسهادة إلى وداعي
ًا بسسإذنه اللسسه إلِ إلسسه لِ أن ًا وسسسراج تعسسالى: بسسالقرآن». فقسسوله منيسسر

ًا} أي بأعمسسالهم الناس وعلى غيره إله لِ بالوحدانية, وأنه لله {شاهد
ًا هؤلِء على بك وجئنا القيامة يوم على شهداء كقوله: {لتكونوا شهيد

ًا}. وقسوله عليكم الرسول ويكون الناس ًا عسسز شهيد وجسل: {ومبشسر
ًا} أي ًا ونذير ًا بجزيسسل للمؤمنين بشير مسسن للكسسافرين الثسسواب, ونسسذير

ًا جلت العقاب. وقوله وبيل ًا بإذنه} أي الله إلى عظمته: {وداعي داعي
ًا بسسذلك لسسك أمسسره عسسن ربهسسم عبسسادة إلى للخلق ًا} أي {وسسسراج منيسسر

إشسسرافها فسسي كالشسسمس الحسسق مسسن بسسه جئسست فيمسسا ظسساهر وأمسسرك
الكسافرين تطسع {ولِ وعل جسل معانسد. وقسسوله إلِ يجحسسدها لِ وإضاءتها

يقولسسونه الذي في منهم وتسمع تطعهم لِ أذاهم} أي ودع والمنافقين
تعسسالى, اللسسه إلسسى أمرهم عنهم, وكل وتجاوز اصفح أذاهم} أي {ودع

وكفسسى اللسسه علسسى جلله: {وتوكسسل جل قال لهم, ولهذا كفاية فيه فإن
وكيلً}. بسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسالله

َها ّي أ
َ َي ِذيَن **  ّل ْا ا َو ُقْن َذا آَم ُقْم ِإ ُقْت َكْح َناِت َن ْؤِم ُقْم ْل ُقْهّن ُقْثّم ا ُقْمو ُقْت ْق ّل ْبسسِل ِمسسن َط َأن َق

ُقْهّن ُقْكْم َفَما َتَمّسو ِهسسّن َل ْي َل ٍة ِمسسْن َع ّد َها ِعسس َن ّدو َتسس ْع ُقْهّن َت ُقْعسسو ّت ُقْهّن َفَم ُقْحو َوَسسسّر
ًا ً َسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسَراح  َجِميل
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العقسسد على النكاح إطلق منها كثيرة أحكام فيها الكريمة الَِية هذه  

فسسي اختلفسسوا منهسسا, وقسسد ذلك في أصرح آية القرآن في وحده, وليس
علسسى ؟ فيهمسسا أو الوطء في أو وحده العقد في حقيقة هو النكاح: هل

في إلِ بعده والوطء العقد في هو إنما القرآن أقوال, واستعمال ثلثة
وتعسسالى: {إذا تبسسارك لقسسوله وحده العقد في استعمل الَِية, فإنه هذه

دلِلسسة تمسسسوهن} وفيهسسا أن قبل من طلقتموهن ثم المؤمنات نكحتم
بهسسسسسسسسسا. السسسسسسسسسدخول قبسسسسسسسسسل المسسسسسسسسسرأة طلق لباحسسسسسسسسسة

الحكم في فرق لِ إذ الغالب مخرج تعالى: {المؤمنات} خرج وقوله  
رضي عباس ابن استدل بالِتفاق, وقد ذلك في والكتابية المؤمنة بين
الحسسسين بسسن وعلسسي البصري والحسن المسيب بن وسعيد عنهما الله
إلِ يقع لِ الطلق أن على الَِية بهذه السلف من وجماعة العابدين زين
ثسسم المؤمنسسات نكحتسسم قسسال: {إذا تعسسالى اللسسه نكسساح, لن تقسسدمه إذا

يقسسع ولِ يصسسح لِ أنسسه علسسى بالطلق, فسسدل النكاح طلقتموهن} فعقب
مسن كسسثيرة وطائأفسة حنبسسل بسن وأحمسسد الشسسافعي مسذهب قبله, وهسذا

رحمهمسسا حنيفة وأبو مالك تعالى, وذهب الله رحمهم والخلف السلف
تزوجسست قسسال: إن إذا فيمسسا النكسساح قبسسل الطلق صحة إلى تعالى الله

إذا فيمسسا منه, واختلفا طلقت تزوجها متى طالق, فعندهما فهي فلنة
يعيسسن حسستى تطلسسق مالسسك: لِ فقال طالق فهي أتزوجها امرأة كل قال

الكلم هسسذا بعد يتزوجها امرأة الله: كل رحمه حنيفة أبو المرأة. وقال
الَِية. بهذه الطلق وقوع عدم على فاحتجوا الجمهور منه, فأما تطلق

بن النضر المروزي, حدثنا منصور بن أحمد حاتم: حدثنا أبي ابن قال  
مسسولى آدم إسحاق, قال: سسسمعت أبي ابن يعني يونس شميل, حدثنا

قسسال: عنهمسسا تعالى الله رضي عباس ابن عن جبير بن سعيد عن خالد
أجسسل مسسن بشسسيء طالق, قال: ليس فهي أتزوجها امرأة قال: كل إذا
ثسسم المؤمنسسات نكحتسسم إذا آمنسسوا السسذين أيهسسا يسسا: {يقول تعالى الله أن

وكيسسع الحمسي, حسسدثنا إسماعيل بن محمد وحدثنا طلقتموهن} الَِية
اللسسه رضسسي عبسساس ابسسن عن يناق بن مسلم بن الحسن عن مطر عن

ثسسم المؤمنسسات نكحتسسم وجسسل: {إذا عسسز اللسسه قسسال قسسال: إنمسسا عنهمسسا
بسسن محمسسد روى النكسساح, وهكسسذا بعسسد الطلق أن ترى طلقتموهن} ألِ

اللسسه رضسسي عبسساس ابن عن عكرمة عن الحصين بن داود عن إسحاق
طلقتمسسوهن} ثسسم المؤمنسسات نكحتم تعالى: {إذا الله قال: قال عنهما

شسسعيب بسسن عمسسرو عسسن بذلك الحديث ورد النكاح. وقد قبل طلق فل
«لِ وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول قال: قال جده عن أبيه عن

وابسسن والترمسسذي داود وأبسسو أحمسسد يملك» رواه لِ فيما آدم لِبن طلق
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فسسي روي شيء أحسن حسن, وهو حديث الترمذي. هذا ماجه. وقال

رضي مخرمة بن والمسور علي عن ماجه ابن روى الباب, وهكذا هذا
طلق قسسال: «لِ أنه وسلم عليه الله صلى الله رسول عنهما, عن الله

نكسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساٍح». قبسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسل
أمسسر تعتسسدونها} هسسذا عسسدة من عليهمن لكم وجل: {فما عز وقوله  

عسسدة لِ بها الدخول قبل طلقت إذا المرأة العلماء, أن بين عليه مجمع
إلِ هسسذا مسسن يستثنى شاءت, ولِ من فورها في فتتزوج عليها, فتذهب

ًا, وإن أشهر أربعة منه تعتد زوجها, فإنها عنها المتوفى يكن لم وعشر
ًا. وقوله بالجماع بها دخل ًا وسرحوهن تعالى: {فمتعوهن أيض سسسراح

أو المسسسمى الصسسداق نصسسف تكسسون أن مسسن أعسسم ههنا جيملً} المتعة
تعسسالى: {وإن اللسسه لهسسا. قسسال سسسمي قسسد يكسسن لسسم إن الخاصة المتعة

مسسا فنصف فريضة لهن فرضتم وقد تمسوهن أن قبل من طلقتموهن
لسسم مسسا النسسساء طلقتسسم إن عليكسسم جنسساح {لِ وجل عز فرضتم} وقال

وعلسسى قدره الموسع على ومتعوهن فريضة لهن تفرضوا أو تمسوهن
ًا قدره المقتر ًا بسالمعروف متاع صسحيح المحسسنين} وفسي علسى حقس

قسسالِ: إن عنهمسسا اللسسه رضسسي أسسسيد وأبسسي سسسعد بن سهل عن البخاري
أن شراحيل, فلما بنت أميمة تزوج وسلم عليه الله صلى الله رسول
ذلسسك كرهسست فكأنها إليها يده بسط وسلم عليه الله صلى عليه دخلت
أبسسي بسسن علي رازقيين, قال ثوبين ويكسوها يجهزها أن أسيد أبا فأمر

ًا لهسسا سسسمى كسسان عنهمسسا: إن اللسسه رضي عباس ابن عن طلحة صسسداق
ًا لها سمى يكن لم النصف, وإن إلِ لها فليس قسسدر علسسى أمتعها صداق

الجميسسسسسسسسسل. السسسسسسسسسسراح ويسسسسسسسسسسره, وهسسسسسسسسسو عسسسسسسسسسسره

َها ّي أ
َ َي ِبّي **  ّن ّنآَ ال َنا ِإ ْل َل َواَجَك َلَك َأْح ِتَي َأْز ّ ْيَت الل َت ُقْهّن آ ُقْجسسوَر َكسسْت َوَمسسا ُقْأ َل َم
ُقْنَك َء ِمّمآَ َيِمي َفآَ ُقْه َأ ّل ْيَك ال َل َنسساِت َع َب َنسساِت َعّمسسَك َو َب ِتسسَك َو َنسساِت َعّما َب ِلسسَك َو َخا
َناِت َب ِتَك َو َ ِتي َخالِ ّ َعسسَك َهسساَجْرَن الل ًة َم َأ َنسسًة َواْمسسَر ْؤِم َبسسْت ِإن ّم َه َها َو ْفَسسس َن
ِبّي ّن َد ِإْن ِلل ِبّي َأَرا ّن َها َأن ال ِكَح َتن ِلَصًة َيْس ِنيَن ُقْدوِن ِمسسن ّلسسَك َخا ْؤِم ُقْمسس ْل ْد ا َقسس
َنا ِلْم َنا َما َع ِهْم َفَرْض ْي َل ِهسْم ِفَي َع َواِج َكسسْت َوَما َأْز َل ُقْهْم َم ُقْن ْيَمسسا َ َأ ْيل َك ُقْكسسوَن ِل َي

ْيسسسسسسسسَك َل َكسسسسسسسساَن َحسسسسسسسسَرٌج َع ُقْه َو ّلسسسسسسسس ًا ال ُقْفسسسسسسسسور ًا َغ  ّرِحيمسسسسسسسس
ًا تعالى يقول    من له أحل قد بأنه وسلم عليه الله صلى نبيه مخاطب

قسساله ههنسسا, كمسسا الجور وهي مهورهن أعطاهن اللتي أزواجه النساء
ًا أوقيسسة عشسسرة اثنستي لنسائأه مهره كان واحد. وقد وغير مجاهد ونشسس

أبسسي بنسست حبيبسسة أم إلِ درهسسم خمسسسمائأة أوقيسسة, فسسالجميع نصف وهو

645



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
دينسسار أربعمائأسسة تعسسالى اللسسه رحمه النجاشي عنه أمهرها سفيان, فإنه

وجعسسل أعتقهسسا خيبر, ثم سبي من اصطفاها فإنه حيي بنت صفية وإلِ
عنهسسا أدى المصسسطلقية الحسسارث بنسست جويريسسة صسسداقها, كسسذلك عتقها
عنهسسن اللسسه رضسسي سسس وتزوجهسسا شسسماس بن قيس بن ثابت إلى كتابتها

سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس. أجمعيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسن
لك وأباح عليك} أي الله أفاء مما يمينك ملكت تعالى: {وما وقوله  

فأعتقهمسسا وجويريسسة صفية ملك المغانم, وقد من أخذت مما التسري
أم القبطيسسة وماريسسة النضسسرية شسسمعون بنسست ريحانة وتزوجهما, وملك

عنهمسسا. اللسسه رضسسي السسسراري من السلم, وكانتا عليهما إبراهيم ابنه
خلتك} وبنات خالك وبنات عماتك وبنات عمك تعالى: {وبنات وقوله

لِ النصسسارى والتفريسسط, فسسإن الفسسراط بيسسن وسسسط عسسدل الَِيسسة, هسسذا
ًا, أجسداد سسبعة وبينهسا بينه الرجل كان إذا إلِ المرأة يتزوجون فصساعد

الشسسريعة هسسذه أختسسه, فجسساءت وبنسست أخيه بنت أحدهم يتزوج واليهود
والعمسسة, العسسم بنسست النصسسارى, فأبسساح إفسسراط بهسسدم الطاهرة الكاملة

بنسست إباحسسة مسسن اليهسسود فيسسه فرطت ما والخالة, وتحريم الخال وبنت
وبنسسات عمسك قسسال: {وبنسسات فظيسع, وإنمسا شسنيع وهسذا والخسست الخ

وجمسسع لشسسرفه السسذكر لفظ خالِتك} فوحد وبنات خالك وبنات عماتك
مسسن والشسسمائأل} {يخرجهسسم اليميسسن كقسسوله: {عسسن لنقصسسهن النسساث

كسسثيرة. نظسسائأر والنسسور} ولسسه الظلمسسات النور} {وجعل إلى الظلمات
الله: رحمه حاتم أبي ابن معك} قال هاجرن تعالى: {اللتي وقوله  

موسسسى, بن الله عبيد الرازي, حدثنا الحارث بن عمار بن محمد حدثنا
قسسالت: هسسانىء أم عسسن صسسالح أبسسي عسسن السسسدي عسسن إسسسرائأيل حدثنا

فعذرني, ثسسم إليه فاعتذرت وسلم عليه الله صلى الله رسول خطبني
ومسسا أجسسورهن آتيسست اللتسسي أزواجسسك لسسك أحللنا تعالى: {إنا الله أنزل

وبنسسات عماتسسك وبنسسات عمسسك وبنسسات عليك الله أفاء مما يمينك ملكت
لسسه, أحسسل أكسسن معك} قالت: فلسسم هاجرن اللتي خالِتك وبنات خالك
أبسسي عسسن جرير ابن الطلقاء. ورواه من كنت معه هاجر ممن أكن ولم

حسسديث مسسن حاتم أبي ابن رواه به, ثم موسى بن الله عبيد عن كريب
في الترمذي بنحوه, ورواه عنها صالح أبي عن خالد أبي بن إسماعيل

إلسسى معسسه هسساجر مسسن المسسراد إن وقتسسادة رزين أبو قال جامعه. وهكذا
أسسسلمن, معسسك} أي هسساجرن {اللتسسي قتسسادة عن رواية المدينة. وفي

معسسسك}. هسسساجرن {واللئأسسسي مسسسسعود ابسسسن الضسسسحاك: قسسسرأ وقسسسال
النبي أراد إن للنبي نفسها وهبت إن مؤمنة تعالى: {وامرأة وقوله  

المسسرأة النسسبي أيهسسا لسسك ويحسسل لسسك} الَِيسسة, أي خالصسسة يسسستنكحها أن
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ذلسسك. شسسئت إن مهسسر بغيسسر تتزوجهسسا أن لسسك نفسها وهبت إن المؤمنة

ًا تعسسالى شرطان, كقوله فيها توالى الَِية وهذه عليسسه نسسوح عسسن إخبسسار
إن لكم أنصح أن أردت إن نصحي ينفعكم {ولِ لقومه قال أنه السلم

إن قسسوم {يسسا السسسلم عليسسه موسى يغويكم} وكقول أن يريد الله كان
ههنا: {وامرأة مسلمين} وقال كنتم إن توكلوا فعليه بالله آمنتم كنتم

.للنسسسسسسسسسبي} الَِيسسسسسسسسسة نفسسسسسسسسسسها وهبسسسسسسسسست إن مؤمنسسسسسسسسسة
عن حازم أبي عن مالك إسحاق, أخبرنا أحمد: حدثنا المام قال وقد  

جسساءته وسسسلم عليه الله صلى الله رسول أن الساعدي سعد بن سهل
ًا لك, فقسسامت نفسي وهبت قد إني الله رسول فقالت: يا امرأة قيامسس

بهسسا لسسك يكسسن لسسم إن زوجنيهسسا الله رسول فقال: يا رجل طويلً, فقام
مسن عنسدك وسسلم: «هسسل عليسسه اللسه صسلى اللسه رسول حاجة, فقال

رسسسول هسسذا, فقسسال إزاري إلِ عنسسدي ؟» فقال: ما إياه تصدقها شيء
لسك, إزار لِ جلسست إزارك أعطيتهسسا وسسسلم: «إن عليه الله صلى الله

ًا» فقال: لِ فالتمس ًا, فقسسال أجد شيئ ًا ولسسو «التمسسس شسسيئ مسسن خاتمسس
ًا, فقال يجد فلم حديد» فالتمس وسسسلم: عليه الله صلى النبي له شيئ

سسس كسسذا وسسسورة كسسذا سورة ؟» قال: نعم شيء القرآن من معك «هل
بمسسا وسلم: «زوجتكهسسا عليه الله صلى النبي له فقال س يسميها السور

مالسسسسسك. حسسسسسديث مسسسسسن القسسسسسرآن» أخرجسسسسساه مسسسسسن معسسسسسك
ًا مرحوم, سمعت عفان, حدثنا أحمد: حدثنا المام وقال   يقول: ثابت

ًا أنس مع كنت إلسسى امسسرأة أنسسس: جسساءت له, فقسسال ابنة وعنده جالس
؟ حاجسة فسي لسك هسل الله نبي فقالت: يا وسلم عليه الله صلى النبي

فسسي رغبسست منسسك خيسسر حياءها, فقال: «هي أقل كان ابنته: ما فقالت
حسسديث مسسن البخسساري بسسإخراجه نفسسسها» انفسسرد عليسسه فعرضسست النبي

أحمسد بسه. وقسال أنسسس عسسن البنسساني ثسابت عن العزيز عبد بن مرحوم
ًا: حدثنا ة بسن سنان بكير, حدثنا بن الله عبد أيض الحضسرمي عسن ربيع

فقسسالت: وسلم عليه الله صلى النبي أتت امرأة أن مالك بن أنس عن
فآَثرتسسك وجمالهسسا حسنها من وكذا, فذكرت كذا لي ابنة الله رسول يا

م أنهسا ذكسرت حتى تمدحها تزل قبلتها» فلم بها, فقال: «قد تصسدع ل
ًا تشك ولم .يخرجسسوه ابنتسسك» لسسم فسسي لسسي حاجة قط, فقال: «لِ شيئ

مزاحم, حدثنا أبي بن منصور أبي, حدثنا حاتم: حدثنا أبي ابن وقال  
أبيسسه عسسن عروة بن هشام عن مسلم بن محمد يعني الوضاح أبي ابن
وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى للنسسبي نفسها وهبت قالت: التي عائأشة عن

أبسسي وابن الرحمن عبد بن سعيد عن وهب ابن وقال حكيم بنت خولة
الوقسسص بسسن حكيم بنت خولة أبيه: أن عن عروة بن هشام عن الزناد
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اللسسه صلى الله لرسول أنفسهن وهبن اللتي من كانت سليم بني من

عسسن هشسسام عن الرحمن عبد بن سعيد عن له رواية وفي وسلم عليه
اللسه لرسسسول نفسها وهبت كانت حكيم بنت خولة أن نتحدث أبيه: كنا

هي سليم أم أن صالحة. فيحتمل امرأة وكانت وسلم عليه الله صلى
أخسسسسسسسسرى. امسسسسسسسسرأة هسسسسسسسسي أو حكيسسسسسسسسم بنسسسسسسسست خولسسسسسسسسة

الحمسسسي, حسسدثنا إسسسماعيل بسسن محمد حاتم: حدثنا أبي ابن وقال  
الحكسسم وعمربسسن كعسسب بسسن محمسسد عن عبيدة بن موسى وكيع, حدثنا

وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسول قالوا: تزوج عبيدة بن الله وعبد
ًا عشرة ثلث وأم وحفصسسة وعائأشسسة قريسسش: خديجسسة مسسن امرأة, ست
ًا وأم وسودة حبيبة صعصعة, وامرأتيسسن بن عامر بني من سلمة, وثلث

نفسسسها وهبت التي وهي الحارث بنت عامر: ميمونة بن هلل بني من
بنسسي مسسن المسسساكين, وامسسرأة أم وزينسسب وسلم عليه الله صلى للنبي

مسسن السسدنيا, وامسسرأة اختسسارت التي القرظيات, وهي من كلب بن بكر
السسسدية, جحسسش بنسست منسسه, وزينسسب استعاذت التي وهي الجون بني

عمرو بن الحارث بنت وجويرية أخطب بن حيي بنت صفية والسبيتين
عسسن قتسسادة عسسن عروبسسة أبسسي بن سعيد الخزاعية. وقال المصطلق بن
ميمونة للنبي} قال: هي نفسها وهبت إن مؤمنة {وامرأة عباس ابن
السستي زينسسب أن مرسسسل, والمشسسهور انقطسساع, هسسذا الحارث, فيه بنت

ماتت النصارية, وقد خزيمة بنت زينب هي المساكين أم تدعى كانت
مسسن أعلم. والغرض حياته, فالله في وسلم عليه الله صلى النبي عند
كسسثير, كمسسا وسسسلم عليه الله صلى للنبي أنفسهن وهبن اللتي أن هذا
قسسال: حسسدثنا أسسسامة أبسسو يحيسسى, حسسدثنا بسسن زكريا البخاري: حدثنا قال

وهبن اللتي من أغار قالت: كنت عائأشة عن أبيه عن عروة بن هشام
؟ نفسسسها المسسرأة وأقول: أتهسسب وسلم عليه الله صلى للنبي أنفسهن

تشسساء مسسن إليك وتؤوي منهن تشاء من تعالى: {ترجي الله أنزل فلما
إلِ ربسسك أرى عليسسك} قلسست: مسسا جنسساح فل عزلسست ممسسن ابتغيسست ومن

هسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسواك. فسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسي يسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسارع
بسسن محمسسد الحسسسين, حسسدثنا بن علي حاتم: حدثنا أبي ابن قال وقد  

عسسن الزهسسر بسسن عنبسسسة عسسن بكيسسر بسسن يونس الجعفي, حدثنا منصور
صلى الله رسول عند يكن قال: لم عباس ابن عن عكرمة عن سماك

أبسسي عسسن جريسسر ابسسن لسسه. ووراه نفسسسها وهبت امرأة وسلم عليه الله
نفسسسها وهبسست ممن واحدة يقبل لم أنه بكير, أي بن يونس عن كريب

ًا ذلك كان وإن له ًا له مباح مشسسيئته, إلسسى مسسردود بسسه, لنسسه ومخصوص
ذلك. اختار إن يستنكحها} أي أن النبي أراد تعالى: {إن الله قال كما
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لِ أي عكرمسسة المؤمنين} قسسال دون من لك تعالى: {خالصة وقوله  

لسسه تحسسل لسسم لرجل نفسها وهبت امرأة أن لغيرك, ولو الموهوبة تحل
ًا, وكذا يعطيها حتى إذا أنهسسا وغيرهمسسا, أي والشسسعبي مجاهسسد قال شيئ

مهر لها عليه وجب بها دخل متى فإنه رجل إلى نفسها المرأة فوضت
بنسست بسسروع فسسي وسلم عليه الله صلى الله رسول به حكم مثلها, كما

وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول لهسسا فوضت, فحكسسم لما واشق
فسسي سسسواء والسسدخول زوجهسسا, والمسسوت عنهسسا تسسوفي لما مثلها بصداق
اللسسه صسسلى النسسبي لغيسسر المفوضسسة في المثل مهر وثبوت المهر تقرير
عليسسه يجسسب لِ فسسإنه والسسسلم الصسسلة عليسسه هسسو وسسسلم, فأمسسا عليسسه

ولسسي, ولِ صسسداق بغيسسر يتزوج أن له بها, لن دخل ولو شيء للمفوضة
قال عنها, ولهذا الله رضي جحش بنت زينب قصة في شهود, كما ولِ

لِ المسسؤمنين} يقسسول: ليسسس دون مسسن لسسك قسسوله: {خالصسسة في قتادة
عليسسه اللسه صسلى للنسسبي إلِ مهسسر ولِ ولي بغير لرجل نفسها تهب مرأة

وسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسلم.
ملكسست وما أزواجهم في عليهم فرضنا ما علمنا تعالى: {قد وقوله  

فسسي جريسسر وابن وقتادة والحسن ومجاهد كعب بن أبي أيمانهم} قال
في حصرهم من أزواجهم} أي في عليهم فرضنا ما علمنا قوله: {قد

اؤوا حرائأسر, ومسا نسوة أربع والمهسر السولي واشستراط المساء مسن ش
عليك نوجب فلم ذلك في لك رخصنا وقد المة عليهم, وهم والشهود

ًا ًا اللسسه وكسسان حسسرج عليسسك يكسسون {لكيل منسسه شسسيئ ًا}. غفسسور رحيمسس

ُقْتْرِجي ُقْء َمن **  ُقْهّن َتَشآَ ْن َي ِم ِو ْؤ ُقْت ْيَك َو َل ُقْء َمسسن ِإ ْيسسَت َوَمسسِن َتَشسسآَ َغ َت ْب ِمّمسسْن ا
ْلَت َ َعَز َناَح َفل ْيَك ُقْج َل ِلَك َع َنَى َذ ْد َقسسّر َأن َأ ُقْهسسّن َت ُقْن ُقْي ْع َ َأ ْيَن َيْحسسَزّن َولِ َيْرَضسس َو

ُقْهّن ِبَمآَ َت ْي َت ُقْهّن آ ّل ُقْه ُقْك ّل ُقْم َوال َل ْع ُقْكْم ِفي َما َي ِب ُقْلسسو َكسساَن ق ُقْه َو ّلسس ًا ال ِليمسس ًا َع ِليمسس  َح
عسسن عروة بن هشام بشر, حدثنا بن محمد أحمد: حدثنا المام قال  
اللتسسي النسسساء مسسن تغيسسر كسسانت أنهسسا عنهسسا الله رضي عائأشة عن أبيه

تسسستحي وسلم, قالت: ألِ عليه الله صلى الله لرسول أنفسهن وهبن
{ترجسسي وجسسل عسسز اللسسه فأنزل ؟ صداق بغير نفسها تعرض أن المرأة

ربسسك أرى تشاء} الَِيسسة, قسسالت: إنسسي من إليك وتؤوي منهن تشاء من
أبسسي حسسديث مسسن رواه البخساري أن تقسسدم هسسواك. وقسد في لك يسارع
بقسسوله: المسسراد أن علسسى هسسذا عسسروة, فسسدل بسسن هشسسام عسسن أسسسامة

إليك {وتؤوي الواهبات من منهن} أي تشاء {من تؤخر {ترجي} أي
فسسأنت رددتها رددتها, ومن شئت ومن قبلتها شئت من تشاء} أي من
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ًا فيها قسال: فآَويتهسسا, ولهسسذا فيهسسا عسسدت شئت إن ذلك بعد بالخيار أيض

عليسسسسسسك}. جنسسسسسساح فل عزلسسسسسست ممسسسسسسن ابتغيسسسسسست {ومسسسسسسن
منهن} الَِية, تشاء من تعالى: {ترجي قوله في الشعبي عامر قال  

ببعضسسهن وسلم, فدخل عليه الله صلى للنبي أنفسهن وهبن نساء كن
آخسسرون: بسسل وقسسال شسسريك أم بعسسده, منهسسن ينكحن لم بعضهن وأرجأ
حسسرج لِ أزواجسسك من منهن} الَِية, أي تشاء من {ترجي بقوله المراد
شسسئت, مسسن وتسسؤخر شسسئت مسسن لهسسن, فتقسسدم القسسسم تترك أن عليك

عبسساس ابسسن عسسن يسسروى شسسئت, هكسسذا مسسن وتسسترك شسسئت من وتجامع
أسسسلم بسسن زيسسد بن الرحمن وعبد رزين وأبي وقتادة والحسن ومجاهد

لهن, ولهسسذا يقسم وسلم عليه الله صلى النبي كان هذا وغيرهم, ومع
يكسسن لسسم أنسسه إلسسى وغيرهسسم الشسسافعية مسسن الفقهسساء مسسن طائأفة ذهب

ًا القسسسم الَِيسسة بهسسذه وسسسلم, واحتجسسوا عليسسه اللسسه صسسلى عليسسه واجبسس
الكريمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة.

ابسسن هسسو اللسسه عبسسد موسسسى, حسسدثنا بسسن حبان البخاري: حدثنا وقال  
اللسسه رسسسول أن عائأشة عن معاذ عن الحول عاصم المبارك, وأخبرنا

أن بعسسد منسسا المسسرأة اليسسوم فسسي يسسستأذن وسلم: كسسان عليه الله صلى
ومسسن تشسساء من إليك وتؤوي منهن تشاء من {ترجي الَِية هذه أنزلت
؟ تقسسولين كنست لهسا: مسسا عليسسك} فقلسست جناح فل عزلت ممن ابتغيت

أن اللسسه رسسسول يسسا أريسسد لِ فسسإني إلي ذلك كان إن أقول فقالت: كنت
ًا, فهذا عليك أوثر عدم ذلك من المراد أن على يدل عنها الحديث أحد

الواهبسسات, فسسي نزلسست الَِيسسة أن يقتضسسي الول القسم, وحديثها وجود
النسسساء, وفسسي الواهبسسات فسسي عامة الَِية أن جرير ابن اختار ههنا ومن

يقسسسم, وهسسذا لسسم شاء وإن قسم شاء إن فيهن مخير أنه عنده اللتي
قسسال الحسساديث, ولهسسذا بيسسن جمسسع قوي, وفيه جيد حسن اختاره الذي

آتيتهسسن بمسسا ويرضسسين يحسسزن ولِ أعينهسسن تقسسر أن أدنسسى تعالى: {ذلسسك
القسسسم, فسسإن فسسي الحسسرج عنك وضع قد الله أن علمن إذا كلهن} أي

فعلسست, ذلك أي في عليك جناح تقسم, لِ لم شئت وإن قسمت شئت
ًا لهن تقسم أن هذا مع ثم الوجسسوب, سسسبيل علسسى أنسسه منسسك, لِ اختيار

بمنتك ذلك, واعترفن في جميلك به, وحملن واستبشرن بذلك فرحن
فيهسسن. وعدلك لهن وإنصافك بينهن وتسويتك لهن قسمتك في عليهن

إلسسى الميسسل مسسن قلسسوبكم} أي فسسي مسسا يعلسسم تعالى: {والله وقوله  
أحمسسد: حسسدثنا المسسام قسسال دفعه, كما يمكن لِ مما بعض دون بعضهن

بسسن اللسسه عبسسد عن قلبة أبي عن أيوب عن سلمة بن حماد يزيد, حدثنا
يقسسسم وسلم عليه الله صلى الله رسول قالت: كان عائأشة عن يزيد
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تلمنسسي أملك, فل فيما فعلي هذا يقول: «اللهم فيعدل, ثم نسائأه بين

بسسن حمسساد حسسديث من الربعة السنن أهل أملك» ورواه ولِ تملك فيما
أملك» يعني ولِ تملك فيما تلمني «فل قوله بعد داود أبو سلمة, وزاد

بقسسوله ذلسسك عقب ثقات, ولهذا كلهم صحيح, ورجاله القلب. وإسناده
ًا} أي الله تعالى: {وكان ًا} أي السسسرائأر بضسسمائأر عليمسس يحلسسم {حليمسس

ويغفسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسر.

ّ ُقْء َلَك َيِحّل ** لِ ّنَسآَ ُقْد ِمن ال ْع َ َب ّدَل َأن َولِ َب ِهّن َت َواٍج ِمْن ِب ْو َأْز َل َبسسَك َو ْعَج َأ

ُقْهّن ُقْن ّ ُقْحْسسس َكسسْت َمسسا ِإلِ َل ُقْنسسَك َم َكسساَن َيِمي ُقْه َو ّلسس َلسسَى ال ٍء ُقْكسسّل َع ًا َشسسْي ِقيبسس  ّر
وقتسسادة والضسسحاك ومجاهسسد عباس كابن العلماء من واحد غير ذكر  

النبي لزواج مجازاة نزلت الَِية هذه وغيرهم, أن جرير وابن زيد وابن
ًا وسلم عليه الله صلى اختيسسارهن في صنيعهن حسن على عنهن ورض
عليسسه اللسسه صسسلى للسسه رسسسول خيرهسسن لما الَِخرة والدار ورسوله الله

عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول اخترن الَِية, فلما في تقدم كما وسلم
أن عليسسه عليهسسن, وحسسرم قصسسره تعسسالى اللسسه أن جزاؤهسسن كان وسلم
ًا بهن يستبدل أو بغيرهن يتزوج إلِ حسسسنهن أعجبسسه غيرهن, ولو أزواج
الحسسرج عنسسه رفسسع تعالى إنه فيهن, ثم عليه حرج فل والسراري الماء

بعد منه يقع لم التزوج, ولكن له الَِية, وأباح هذه حكم ونسخ ذلك في
عليهسسن. وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى الله لرسول المنة لتكون تزوج ذلك
عائأشسسة عسسن عطسساء عن عمرو عن سفيان أحمد: حدثنا المام قال  

حتى وسلم عليه الله صلى الله رسول مات قالت: ما عنها الله رضي
ًا النساء, ورواه له الله أحل عسسن عطسساء عن جريج ابن حديث من أيض
سسسننيهما, فسسي والنسسسائأي الترمسسذي عائأشة, ورواه عن عمير بن عبيد
عبسسد بسسن الرحمسسن عبسسد زرعسسة, حسسدثنا أبسسو حاتم: حسسدثنا أبي ابن وقال

عبسد بسن المغيسرة بكسر, حسدثني أبسي بن عمر شيبة, حدثني بن الملك
ه عبيسد بسن عمر مولى النضر أبي عن الخزاعي الرحمن عبسد عسن الل

اللسسه رسسسول يمت قالت: لم أنها سلمة أم عن زمعة بن وهب بن الله
شسساء مسسا النساء من يتزوج أن له الله أحل حتى وسلم عليه الله صلى

منهن} الَِيسسة تشاء من تعالى: {ترجي الله قول محرم, وذلك ذات إلِ
فسسي الوفسساة عسسدة كسسآَيتي التلوة فسسي بعسسدها للتي ناسخة هذه فجعلت

أعلسسسسسم. بعسسسسسدها, واللسسسسسه للسسسسستي ناسسسسسسخة البقسسسسسرة, الولسسسسسى
مسسن بعد} أي من النساء لك يحل {لِ الَِية معنى آخرون: بل وقال  
نسائأك, اللتسسي من لك أحللنا اللتي النساء صفة من لك ذكرنا ما بعد
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والخسسال والعمسسات العسسم وبنسسات يمينسسك ملكسست ومسسا أجسسورهن آتيسست

لسسك, يحسسل فل النسسساء أصسسناف مسسن ذلك سوى وما والواهبة والخالِت
عنسسه, وعكرمسسة روايسسة فسسي ومجاهسسد كعسسب بسسن أبسسي عن روي ما وهذا

والحسسسن صالح عنه, وأبي رواية في رزين رواية, وأبي في والضحاك
يعقسسوب, جريسسر: حسسدثنا ابسسن وغيرهم, قال رواية, والسدي في وقتادة
موسسسى أبسي بسسن محمسد هند, حسسدثني أبي بن داود عن علية ابن حدثنا

أن لسسو كعب: أرأيت بن لبي قال: قلت النصار من رجل عن زياد عن
؟ يسستزوج أن لسسه كسسان أمسسا تسسوفين وسسسلم عليسسه اللسسه صلى النبي أزواج

لسسك يحسسل تعالى: {لِ الله قول قال: قلت ؟ ذلك من يمنعه فقال: وما
ًا لسسه اللسسه أحل بعد} فقال: إنما من النساء النسسساء, فقسسال مسسن ضسسرب

إن سسس تعسسالى قسسوله إلسسى سسس أزواجسسك لسسك أحللنا إنا النبي أيها تعالى: {يا
بعسسد} ورواه من النساء لك يحل له: {لِ قيل للنبي} ثم نفسها وهبت

بسسسسسه. داود عسسسسسن طسسسسسرق مسسسسسن أحمسسسسسد بسسسسسن اللسسسسسه عبسسسسسد
عليه الله صلى الله رسول قال: نهي عباس ابن عن الترمذي وروى  

بقسسوله المهاجرات المؤمنات من كان ما إلِ النساء أصناف عن وسلم
ولسسو أزواج مسسن بهسسن تبسسدل أن ولِ بعسسد من النساء لك يحل تعالى: {لِ

المؤمنسسات, فتيسساتكم اللسسه يمينك} فأحل ملكت ما إلِ حسنهن أعجبك
غيسسر ديسسن ذات كسسل وحسسرم للنسسبي نفسسسها وهبسست إن مؤمنسسة وامسسرأة

.عملسسه} الَِيسسة حبسسط فقسسد باليمسسان يكفسسر قسسال: {ومسسن السلم, ثسسم
آتيسست اللتسسي أزواجسسك لسك أحللنسسا إنسسا النسسبي أيهسسا تعالى: {يسسا وقال  

مسسا السسؤمنين} وحسسرم دون من لك خالصة س تعالى قوله إلى س أجورهن
مسسن النسسساء لك يحل {لِ مجاهد النساء, وقال أصناف من ذلك سوى

ولِ نصسسرانية ولِ يهوديسسة ولِ مسلمة من لك سمي ما بعد من بعد} أي
يسستزوج لِ أن بعسسد} أمسسر من النساء لك يحل {لِ صالح أبو وقال كافرة

العم بنات من شاء وما تهامة نساء من بعد عربية, ويتزوج ولِ أعرابية
لسسك يحسسل {لِ عكرمسسة ثلثمائأة. وقسسال شاء إن والخالة والخال والعمة

اللسسسسسسسسه. سسسسسسسسسمى السسسسسسسستي بعسسسسسسسسد} أي مسسسسسسسسن النسسسسسسسسساء
أصسسناف مسسن ذكر فيمن عامة الَِية الله: أن رحمه جرير ابن واختار  

ًا, وهذا وكن عصمته في اللواتي النساء النساء, وفي قسساله الذي تسع
ًا السسلف, فسسإن من عنه حكينا ممن كثير مراد جيد, ولعله منهسسم كسسثير

علسسى جريسسر ابسسن أورد أعلسسم. ثسسم منافاة, والله ولِ وهذا هذا عنه روى
ثسسم حفصسسة طلسسق وسلم عليه الله صلى الله رسول أن روي ما نفسه

أجسساب لعائأشة, ثم يومها وهبت حتى سودة فراق على راجعها! وعزم
بعسسد مسسن النساء من لك يحل تعالى: {لِ قوله نزول قبل كان هذا بأن
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كسسان هسسذا أن مسسن قسساله الذي أزواج} الَِية, وهذا من بهن تبدل أن ولِ

دلسست إنمسسا الَِيسسة ذلك, فإن إلى يحتاج لِ صحيح, ولكن الَِية نزول قبل
بهسسن يسسستبدل لِ وأنسسه عصسسمته في اللواتي عدا بمن يتزوج لِ أنه على

استبدال, غير من منهن واحدة يطلق لِ أنه على ذلك يدل غيرهن, ولِ
اللسه رضسي عائأشسة عسن الصسحيح ففي سودة قضية أعلم, فأما فالله
خسسافت امسسرأة تعالى: {وإن قوله نزول سبب وهي عنها وتعالى تبارك

ًا بعلها من ًا أو نشوز ًا} بينهمسسا يصلحا أن عليهما جناح فل إعراض صسسلح
وابسسن مسساجه وابسسن والنسائأي داود أبو فروى حفصة قضية الَِية.)  وأما

زائأسسدة, عسسن أبسسي بسسن زكريا بن يحيى عن طرق من صحيحه في حبان
جسسبير, عسسن بن سعيد عن كهيل بن سلمة عن حيي بن صالح بن صالح

ه رسسول أن عمسر عسن عباس ابن لم عليسه اللسه صسلى الل طلسق وس
يعلسسى: حسسدثنا أبسسو الحسسافظ قوي. وقال إسناد راجعها, وهذا ثم حفصة

ابسسن عسسن صالح أبي عن العمش عن بكير بن يونس كريب, حدثنا أبو
لعسسل ؟ يبكيك تبكي, فقال: ما وهي حفصة على عمر قال: دخل عمر

ثسسم مسسرة طلقك كان قد طلقك, إنه وسلم عليه الله صلى الله رسول
ًا, أكلمسسك لِ أخسسرى مسسرة طلقسسك كان لئن أجلي, والله من راجعك أبسسد

الصسسسسسسسسسسسسسحيحين. شسسسسسسسسسسسسسرط علسسسسسسسسسسسسسى ورجسسسسسسسسسسسسساله
حسسسنهن} أعجبسسك ولسسو أزواج من بهن تبدل أن تعالى: {ولِ وقوله  

مسسا بهسسا, إلِ غيرهسسا منهن, واستبدال واحدة طلق إن الزيادة عن فنهاه
ًا السسبزار بكسسر أبسسو الحافظ روى يمينه, وقد ملكت ًا حسسديث ذكسسره مناسسسب

إسسسماعيل, حسسدثنا بن مالك نصر, حدثنا بن إبراهيم ههنا, فقال: حدثنا
بسسن زيسسد القرشي, عسسن الله عبد بن إسحاق عن حرب بن السلم عبد

فسسي البسسدل قسسال: كسان هريسسرة أبسسي عسسن يسسسار بسسن عطسساء عسسن أسلم
بسسامراتي, امرأتسسك: وأبادلسسك للرجل: بادلني الرجل يقول أن الجاهلية

أن {ولِ اللسسه امرأتسسي, فسسأنزل عن لك وأنزل امرأتك عن لي تنزل أي
حصسسن بن عيينة فدخل حسنهن} قال أعجبك ولو أزواج من بهن تبدل

بغيسسر عائأشة, فدخل وعنده وسلم عليه الله صلى النبي على الفزاري
؟» الِسسستئذان فسسأين وسسسلم عليه الله صلى الله رسول له إذن, فقال

أدركت, ثسسم منذ مضر من رجل على استأذنت ما الله فقال: يارسول
عليسسه الله صلى الله رسول فقال ؟ جنبك إلى الحميراء هذه قال: من

أحسسسن عسسن لسسك أنسسزل المؤمنين» قال: أفل أم عائأشة وسلم: «هذه
قسسالت خسسرج أن ذلسسك» فلمسسا حسسرم قد الله إن عيينة «يا قال ؟ الخلق

لسسسيد تريسسن مسسا على مطاع, وإنه أحمق «هذا قال ؟ هذا عائأشة: من
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ًا, وإنمسسا الحسسديث ليسسن الله عبد بن البزار: إسحاق قال قومه» ثم جسسد

فيسسه. العلسسة وبينسسا السسوجه هسسذا مسسن إلِ نحفظسسه لسسم لنسسا ذكرنسساه

َها ّي أ
َ َي ِذيَن **  ّلسس ْا ا ُقْنسسو َ آَم ْا لِ ُقْلو ُقْخ ْد ُقْيسسوَت َتسس ِبسسّي ُقْب ّن ّ ال َذَن َأن ِإلِ ْؤ ُقْكسسْم ُقْيسس َلسسَى َل ِإ

ٍم َعسسا ْيسسَر َط ِريَن َغ ِظ ُقْه َنسسا َنسسا ِكْن ِإ َلسسس َذا َو ُقْتسسْم ِإ ْا ُقْدِعي ُقْلو ُقْخ ْد َذا َفسسا ِإ ُقْتسسْم َفسس ِعْم َط
ْا ُقْرو َتِش ْن َ َفا ِنِسيَن َولِ ْأ َت ِديٍث ُقْمْس ُقْكْم ِإّن ِلَح ِل ِذي َكاَن َذ ْؤ ِبّي ُقْي ّن ِيي ال َتْح َيْسسس َف

ُقْكْم ُقْه ِمن ّل َ َوال ِيي لِ َتْح ّق ِمَن َيْس ْلَحسس َذا ا ِإ ُقْهّن َو ُقْمو ُقْت ْل َأ ًا َسسس َتاعسس ُقْهّن َم ُقْلو َأ َفاْسسس
ِء ِمن ُقْكْم ِحَجاٍب َوَرآ ِل ُقْر َذ َه ْط ُقْكْم َأ ِب ُقْلو ُقْق ِهّن ِل ِب ُقْلو ُقْق ُقْكْم َكاَن َوَما َو ْا َأن َل ُقْذو ْؤ تسس

ُقْسوَل ِه َر ّل َ ال ْا َأن َولِ َو ُقْح ِك ُقْه َتن َواَج ِه ِمن َأْز ِد ْعسس ًا َب َبسسد ُقْكسسْم ِإّن َأ ِل َد َكسساَن َذ ِعنسس
ِه ّل ًا ال ِظيم ِإن َع ْا *   ُقْدو ْبس ًا ُقْت ْيئ ْو َشسس ُقْه َأ ُقْفسسو ِإّن ُقْتْخ ّلسَه َفس ُقْكسّل َكساَن ال ٍء ِب َشسسْي

ًا  َعِليمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
تنزيلها وافق مما شرعية, وهي وآداب أحكام وفيها الحجاب آية هذه  

الصسسحيحين فسسي ذلك ثبت عنه, كما الله رضي الخطاب بن عمر قول
لسسو اللسسه رسول ثلث, قلت: يا في وجل عز ربي قال: وافقت أنه عنه

مسسن تعسسالى: {واتخسسذوا اللسسه مصلى, فأنزل إبراهيم مقام من اتخذت
عليهسسن يدخل نساءك إن الله رسول وقلت: يا} مصلى إبراهيم مقام
لزاوج الحجسساب, وقلسست آيسسة اللسسه حجبتهسسن, فسسأنزل فلسسو والفاجر البر

ربسسه {عسسسى الغيسسرة في عليه تمالن لما وسلم عليه الله صلى النبي
ًا يبدله أن طلقكن إن ًا أزواج روايسسة كسسذلك, وفسسي منكن} فنزلت خير

.رابعسسسسسسة قضسسسسسسية وهسسسسسسي بسسسسسسدر أسسسسسسسارى ذكسسسسسسر لمسسسسسسسلم
بسسن أنسسس عسسن حميد عن يحيى عن مسدد البخاري: حدثنا قال وقد  

السسبر عليسسك يسسدخل اللسسه رسسسول الخطاب: يسسا بن عمر قال: قال مالك
آيسسة اللسسه بالحجسساب, فسسأنزل المسسؤمنين أمهسسات أمسسرت والفسساجر, فلسسو
اللسسه صسسلى الله رسول عرس صبيحة في نزولها وقت الحجاب, وكان

تزويجهسسا تعالى الله تولى التي السدية جحش بنت بزينب وسلم عليه
قتادة قول في الخامسة السنة من القعدة ذي في ذلك بنفسه, وكان

بسن وخليفسة المثنسى بسن معمسر عبيسدة أبسو وغيرهما, وزعم والواقدي
أعلسسسسسم. ثلث, فسسسسسالله سسسسسسنة فسسسسسي كسسسسسان ذلسسسسسك أن خيسسسسساط

بسسن معتمر الرقاشي, حدثنا الله عبد بن محمد البخاري: حدثنا قال  
اللسه رضسسي مالسك بن أنس عن مجلز أبو أبي, حدثنا سليمان, سمعت

بنسست زينسسب وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول تسسزوج لما قال عنه
للقيسسام يتهيأ هو يتحدثون, فإذا جلسوا فطعموا, ثم القوم جحش, دعا

ثلثسسة وقعسسد قسسام مسسن قام, قام قام, فلما ذلك رأى يقوموا, فلما فلم
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جلوس, ثم القوم ليدخل, فإذا وسلم عليه الله صلى النبي نفر, فجاء

وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى النسسبي فأخبرت فانطلقوا, فجئت قاموا إنهم
بينسسي الحجاب فألقى أدخل دخل, فذهبت حتى فجاء انطلقوا قد أنهم
إلِ النسسبي بيسسوت تدخلوا لِ آمنوا الذين أيها تعالى: {يا الله فأنزل وبينه

فإذا فادخلوا دعيتم إذا ولكن إناه ناظرين غير طعام إلى لكم يؤذن أن
آخسسر, ومسسسلم موضسسع فسسي أيضسسا رواه فانتشروا} الَِية, وقسسد طعمتم

بسسسسه. سسسسسليمان بسسسسن معتمسسسسر عسسسسن طسسسسرق مسسسسن والنسسسسسائأي
ًا البخاري رواه ثم   قلبسة, عسن أبسي عسن أيسوب حديث من به منفرد

معمسسر, حسسدثنا أبو قال: حدثنا بنحوه, ثم عنه الله رضي مالك بن أنس
قال: بنى مالك بن أنس عن صهيب بن العزيز عبد الوارث, حدثنا عبد

لت بخسبز جحش بنت زينت وسلم عليه الله صلى النبي ولحسم, فأرس
ًا الطعام على قسسوم يجيسسء ويخرجون, ثسسم فيأكلون قوم فيجيء, داعي

ًا أجسسد مسسا حسستى ويخرجسسون, فسسدعوت فيسسأكلون أدعسسوه, فقلسست: أحسسد
ًا أجد ما الله يارسول ثلثة طعامكم». وبقي «ارفعوا أدعوه, قال أحد

, وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى النسسبي فخسسرج السسبيت فسسي يتحسسدثون رهسسط
عليكسسم فقسسال: «السسسلم عنهسسا اللسسه رضي عائأشة حجرة إلى فانطلق

اللسسه, ورحمسسة السلم وبركاته» قالت: وعليك الله ورحمة البيت أهل
نسسائأه حجر فتقرى ؟ لك الله بارك ؟ الله رسول يا أهلك وجدت كيف
عائأشسسة, ثسسم قسسالت كمسسا له لعائأشة, ويقلن يقول كما لهن يقول كلهن
يتحسسدثون, السسبيت في رهط ثلثة فإذا وسلم عليه الله صلى النبي رجع

ًا الحيساء, فخسرج شديد وسلم عليه الله صلى النبي وكان نحسو منطلقس
خرجسسوا, فرجسسع القسسوم أن أخسسبر أم أخسسبرته أدري عائأشة, فمسسا حجرة
خارجسة, أرخسى والخسرى داخله الباب أسكفة في رجله وضع إذا حتى

بيسسن مسسن البخسساري بسسه الحجسساب. انفسسرد آيسة وبينه, وأنسسزل بيني الستر
عبد حديث من والليلة اليوم في النسائأي سوى الستة الكتب أصحاب

بكسسر بسسن اللسسه عبسسد عسسن منصسسور ابن هو إسحاق عن رواه الوارث, ثم
مسسن بسسه رجلن: انفسسرد ذلك, وقسسال بنحو أنس عن حميد عن السهمي

المغيرة بن سليمان حديث من مسلم أفراد في تقدم الوجه, وقد هذا
أنسسسسسسسسسسسسسسسسسس. عسسسسسسسسسسسسسسسسسن ثسسسسسسسسسسسسسسسسسابت عسسسسسسسسسسسسسسسسسن

بسسن جعفسسر المظفر, حدثنا أبو حدثنا أبي حاتم: حدثنا أبي ابن وقال  
قسسال: مالسسك بسسن أنسسس عسسن اليشسسكري عثمان أبي الجعد عن سليمان
أم نسسسائأه, فصسسنعت ببعسسض وسلم عليه الله صلى الله رسول أعرس
ًا سليم اللسسه رسسسول إلسسى بهسسذا فقالت: اذهسسب تور في جعلته ثم حيس
لسسه منسسا هسسذا أن وأخسسبره السسسلم منسسي وأقرئأسسه وسسسلم عليه الله صلى
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فقلسست: يارسسسول به جهد, فجئت في يومئذ أنس: والناس قليل, قال

أن وتقسسول: أخسسبره السلم تقرئأك إليك, وهي سليم أم بهذا بعثت الله
السسبيت ناحية في «ضعه» فوضعته قال ثم إليه قليل, فنظر له منا هذا
ًا لسي فادع قال: «اذهب ثم ًا» فسسمى فلنس ً وفلنس ًا رجسالِ وقسال كسثير

مسسن لقيسست ومسسن لسسي قسسال من المسلمين» فدعوت من لقيت «ومن
الناس, فقلت: من ملى والحجرة والصفة والبيت المسلمين, فجئت

أنسسس: فقسسال ثلثمائأسسة. قسسال زهاء فقال: كانوا ؟ كانوا كم عثمان أبا يا
فوضع إليه به به» فجئت «جىء وسلم عليه الله صلى الله رسول لي
عشسسرة, عشسسرة قال«ليتحلسسق الله» ثم شاء «ما وقال ودعا عليه يده

حتى ويأكلون يسمون يليه» فجعلوا مما إنسان كل وليسموا, وليأكل
«ارفعسسه» وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسول لي كلهم, فقال أكلوا

وضسسعت حيسسن أهسسو أدري فمسسا فيه التور, فنظرت فأخذت قال: فجئت
رسسسول بيسست فسسي يتحسسدثون رجال قال: وتخلف ؟ أخذت حين أم أكثر
وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى الله رسول وزوج وسلم عليه الله صلى الله
الحسسديث, الحسسائأط, فأطسسالوا إلسسى وجههسسا موليسسة معهسسم بهسسا دخل التي

النسساس أشسسد وكسسان وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى الله رسول على فشقوا
ًا, فقام عليهم ذلك كان أعلموا حياء, ولو اللسسه صلى الله رسول عزيز

قسسد رأوه نسسسائأه, فلمسسا وعلسسى حجسسره على فسلم وسلم, فخرج عليه
رسسسول فخرجسسوا, وجسساء البسساب عليه, ابتسسدروا ثقلوا قد أنهم ظنوا جاء
فسسي وأنسسا السسبيت ودخسسل السسستر أرخى حتى وسلم عليه الله صلى الله

ًا بيتسسه فسسي وسسسلم عليسسه الله صلى الله رسول الحجرة, فمكث يسسسير
آمنسسوا الذين أيها {يا الَِية هذا يتلو وهو القرآن, فخرج عليه الله وأنزل

النسساس, قبسسل علي أنس: فقرأهن النبي} الَِيات, قال بيوت تدخلوا لِ
ًا, وقسسد بهن الناس أحدث فأنا والنسسسائأي والترمسسذي مسسسلم رواه عهسسد

ًا الترمسسذي: حسسسن بسسه, وقسسال سسسليمان بسسن جعفر عن قتيبة عن جميع
بسسن إبراهيسسم النكسساح, فقسسال: وقسسال كتاب في البخاري صحيح, وعلقه

مسسسلم نحسسوه. ورواه فسسذكر أنسسس عسسن عثمان أبي الجعد عن طهمان
ًا بسه, الجعسد عسن معمسر عسن السسرزاق عبد عن رافع بن محمد عن أيض
بسسن بيسسان عسسن شسسريك عن المبارك بن الله عبد الحديث هذا روى وقد
آخريسسن طريقيسسن من والترمذي البخاري بنحوه, ورواه أنس عن بشر
أبسسي ابسسن بنحوه, ورواه أنس عن الكوفي الحمسي بشر بن بيان عن

ًا حاتم ذلك, بنحو مالك بن أنس عن العبدي نضرة أبي حديث من أيض
حديث ومن سعيد بن عمرو حديث من جرير ابن يخرجوه, ورواه ولم

ذلسسسسسسسسسسسك. بنحسسسسسسسسسسسو أنسسسسسسسسسسسس عسسسسسسسسسسسن الزهسسسسسسسسسسسري
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سليمان قالِ: حدثنا القاسم بن وهاشم بهز أحمد: حدثنا المام وقال  

قسال زينسب عسدة انقضست قسال: لمسا أنسس عسن ثابت عن المغيرة بن
علي» قسسال: فاذكرها لزيد: «اذهب وسلم عليه الله صلى الله رسول

عظمسست رأيتها عجينها, فلما تخمر وهي س قال أتاهاس حتى زيد فانطلق
تعسسالى: {فلمسسا قسسوله عند قدمناه كما الحديث تمام صدري, وذكر في

ًا} وزاد منها زيد قضى بمسسا القسسوم قسسوله: ووعسسظ بعسسد آخره في وطر
يسسؤذن أن إلِ النسسبي بيوت تدخلوا {لِ حديثه في هاشم به. قال وعظوا

بسسن سسسليمان حسسديث مسسن والنسسسائأي مسسسلم أخرجسسه لكم} الَِية. وقد
المغيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسرة.

وهسسب, ابسسن أخي بن الرحمن عبد بن أحمد جرير: حدثني ابن وقال  
عسسروة عن الزهري عن يونس وهب, حدثني بن الله عبد عمي حدثني

يخرجسسن كسسن وسلم عليه الله صلى النبي أزواج قالت: إن عائأشة عن
يقسسول عمسسر وكسسان سسس أفيسسح صسسعيد وهو س المناصع إلى تبرزن إذا بالليل

رسسسول يكسسن نساءك, فلم وسلم: احجب عليه الله صلى الله لرسول
زوج زمعسسة بنسست سسسودة ليفعسسل, فخرجسست وسلم عليه الله صلى الله

عمسسر طويلة, فناداها امرأة وسلم, وكانت عليه الله صلى الله رسول
ًا ياسسسودة عرفناك العلى: قد بصوته الحجسساب, ينسسزل أن علسسى حرصسس

أن الرواية, والمشهور هذه في وقع الحجاب, هكذا الله قالت: فأنزل
الحجسسسسسسسسسسساب. نسسسسسسسسسسسزول بعسسسسسسسسسسسد كسسسسسسسسسسسان هسسسسسسسسسسسذا

عروة بن هشام حديث من ومسلم والبخاري أحمد المام رواه كما  
بعسسدما سسسودة قسسالت: خرجسست عنهسسا اللسسه رضسسي عائأشسسة عن أبيه عن

مسسن علسسى تخفسسى جسسسيمة, لِ امسسرأة لحاجتها, وكسسانت الحجاب ضرب
تخفيسسن مسسا واللسسه أمسسا فقال: ياسودة الخطاب بن عمر يعرفها, فرآها

اللسسه ورسسسول راجعة قالت: فانكفأت ؟ تخرجين كيف علينا, فانظري
عرق, فسسدخلت يده وفي ليتعشى وإنه بيتي في وسلم عليه الله صلى

عمسر: كسسذا لي حاجتي, فقال لبعض خرجت إني الله فقالت: يارسول
مسسا يسسده فسسي العسسرق وإن عنسسه رفسسع إليه, ثم الله وكذا, قالت: فأوحى

البخسساري, لحاجتكن» لفظ تخرجن أن لكن أذن قد «إنه وضعه, فقال
أن المسسؤمنين علسسى النسسبي} حظسسر بيسسوت تسسدخلوا تعسسالى: {لِ فقسسوله
كسسانوا كمسسا إذن بغيسسر وسسسلم عليه الله صلى الله رسول منازل يدخلوا

غسسار السلم, حسستى وابتداء الجاهلية في بيوتهم في يصنعون ذلك قبل
المسسة هسسذه تعسسالى إكرامسسه مسسن بذلك, وذلسسك فأمرهم المة لهذه الله

علسسى والسسدخول وسلم: «إيسساكم عليه الله صلى الله رسول قال ولهذا
لكسسم يؤذن أن تعالى:{إلِ فقال ذلك من استثنى النساء» الحديث, ثم
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غيسسر وغيرهمسسا: أي وقتسسادة مجاهسسد إناه} قسسال ناظرين غير طعام إلى

إذا حسستى طبسسخ إذا الطعسسام ترقبسسوا لِ واسسستواءه, أي نضسسجه متحينيسسن
ويسسذمه, اللسسه يكرهسسه ممسسا هسسذا للدخول, فإن تعرضتم الِستواء قارب
الضسسيفن, العسسرب تسسسميه السسذي وهسسو التطفيل تحريم على دليل وهذا
ًا ذلك في البغدادي الخطيب صنف وقد الطفيليين, وذكسسر ذم في كتاب

إيرادهسسسسسسسسسسا. يطسسسسسسسسسسول أشسسسسسسسسسسياء أخبسسسسسسسسسسارهم مسسسسسسسسسسن
فانتشسسروا} طعمتسسم فإذا فادخلوا دعيتم إذا تعالى: {ولكن قال ثم  

رسسسول قسسال: قسسال عنهما الله رضي عمر ابن عن مسلم صحيح وفي
ًا فليجب أخاه أحدكم دعا «إذا وسلم عليه الله صلى الله أو كان عرس

ًا الصسسحيح الصحيحين, وفي في غيره» وأصله اللسسه رسسسول عسسن أيضسس
كراع إلى أهدي ولو لجبت ذراع إلى دعيت «لو وسلم عليه الله صلى

المنسسزل أهسسل عسسن فخففسسوا إليسسه دعيتسسم الذي من فرغتم لقبلت, فإذا
لحسسديث} مستأنسسسين تعسسالى: «ولِ قسسال الرض» ولهذا في وانتشروا

الحسسديث, ونسسسوا بهم استرسل الذين الثلثة النفر لولئك وقع كما أي
وسسسلم, كمسسا عليه الله صلى الله رسول على ذلك شق حتى أنفسهم

المراد منكم} وقيل فيستحيي النبي يؤذي كان ذلكم تعالى: {إن قال
كسسان بسسه, ولكسسن ويتسسأذى عليسسه يشسسق كان إذنه بغير منزله دخولكم إن

اللسسه أنسسزل حتى السلم عليه حيائأه شدة من ذلك عن ينهاهم أن يكره
الحق} من يستحيي لِ تعالى: {والله قال ذلك, ولهذا عن النهي عليه

عنسسسسسسسه. وزجركسسسسسسسم ذلسسسسسسسك عسسسسسسسن نهسسسسسسساكم ولهسسسسسسسذا أي
ًا سألتموهن تعالى: {وإذا قال ثم   حجاب} وراء من فاسألوهن متاع

بالكليسسة, إليهسسن تنظسسروا لِ كسسذلك عليهسسن الدخول عن نهيتكم وكما أي
يسسسألهن ولِ إليهن ينظر منهن, فل تناولها يريد حاجة لحدكم كان ولو

ابسسن أبي, حسسدثنا حاتم: حدثنا أبي ابن حجاب. وقال وراء من إلِ حاجة
عسسن كسسثير أبسسي بسسن موسسسى عسسن مسسسعر عسسن سفيان عمر, حدثنا أبي

وسسسلم عليسسه اللسسه صلى النبي مع آكل قالت: كنت عائأشة عن مجاهد
ًا إصسسبعي, إصسسبعه فأكسل, فأصسابت فسدعاه عمسسر قعب, فمر في حيس
الحجسساب عيسسن, فنسسزل رأتكسسن مسسا فيكسن أطساع لسسو أوه أو حسن فقال

وشسسرعته بسسه أمرتكسسم السسذي هذا وقلوبهن} أي لقلوبكم أطهر {ذلكم
وأطيسسسسسسسسسسب. أطهسسسسسسسسسسر الحجسسسسسسسسسساب مسسسسسسسسسسن لكسسسسسسسسسسم

تنكحسسوا أن ولِ اللسسه رسسسول تسسؤذوا أن لكم كان تعالى: {وما وقوله  
ًا بعده من أزواجه ًا} قسسال اللسسه عنسسد كان ذلكم إن أبد أبسسي بسسن عظيمسس

حمسساد, حسسدثنا أبسسي بسسن محمسسد الحسسسين, حسسدثنا بسسن علي حاتم: حدثنا
عبسساس ابسسن عسسن عكرمة عن هند أبي بن داود عن سفيان عن مهران
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اللسسه} قسسال: نزلسست رسسسول تسسؤذوا أن لكم كان تعالى: {وما قوله في
بعسسده, وسلم عليه الله صلى النبي نساء بعض يتزوج أن هم رجل في
قسسال ذلسسك, وكسسذا ذكسسروا قسسال: قسسد ؟ عائأشة لسفيان: أهي رجل قال

عسسن بسسسنده أسسسلم, وذكسسر بسسن زيسسد بن الرحمن وعبد حيان بن مقاتل
عنسسه, اللسسه رضسسي الله عبيد بن طلحة ذلك على عزم الذي إن السدي

علسى قاطبسسة العلمساء اجتمسع ذلك, ولهذا تحريم على التنبيه نزل حتى
أنسسه أزواجسسه مسسن وسلم عليه الله صلى الله رسول عنها توفي من أن

والخسسرة السسدنيا فسسي أزواجسسه بعده, لنهن من تزوجها غيره على يحرم
فسسي طلقهسسا ثسسم بها دخل فيمن تقدم, واختلفوا كما المؤمنين وأمهات

دخلسست هسسل مأخذهما قولين على ؟ يتزوجها أن لغيره يحل حياته: هل
طلقهسسا ثسسم تزوجهسسا من فأما ؟ لِ بعده} أم {من قوله عموم في هذه
ًا, واللسسه هذه والحالة لغيره حلها في نعلم بها, فما يدخل أن قبل نزاع

أعلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم.
الوهاب, حدثنا عبد المثنى, حدثنا بن محمد جرير: حدثني ابن وقال  

قيلسسة ملك وقد مات وسلم عليه الله صلى الله نبي أن عامر عن داود
بعسسد جهسسل أبسسي بسسن عكرمسسة فتزوجهسسا س قيس ابن يعني س الشعث ابنة

عمر: ياخليفسسة له شديدة, فقال مشقة بكر أبي على ذلك ذلك, فشق
ولسسم اللسسه رسسسول يخيرهسسا لسسم نسائأه, إنهسسا من ليست إنها الله رسول

قومهسسا: قسسال: مسسع ارتسسدت السستي بسسالردة منسسه اللسسه برأهسسا يحجبها, وقد
وتعسسالى تبارك الله عظم وسكن, وقد عنه الله رضي بكر أبو فاطمأن

ًا} الله عند كان ذلكم بقوله: {إن عليه وتوعد فيه ذلك, وشدد عظيمسس
ًا تبدوا تعالى: {إن قوله ثم شسسيء بكسسل كسسان اللسسه فسسإن تخفوه أو شيئ

ًا} أي اللسسه سسسرائأركم, فسسإن عليسسه وتنطوي ضمائأركم تكنه مهما عليم
تخفسسي ومسسا العيسسن خائأنسسة {يعلسسم خافيسسة عليسسه تخفسسى لِ يعلمه, فسسإنه

الصسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسدور}.

ّ َنسساَح ** لِ ِهسسّن ُقْج ْي َل ِهّن ِفسسَي َع ِئأ َبسسآَ َ آ ِهّن َولِ ِئأ َنسسآَ ْب أ
َ َ ِهّن َولِ ِن َوا َ ِإْخسس َنسسآَِء َولِ ْب َأ

ِهّن ِن َوا َ ِإْخ ِء َولِ َنآَ ْب ِهّن َأ ِت َوا َ َأَخ ِهّن َولِ ِئأ َ ِنَسآَ َكْت َما َولِ َل ُقْهّن َم ُقْن ْيَمسسا ّتِقيسسَن َأ َوا
ّلسسسسسسَه ّلسسسسسسَه ِإّن ال َلسسسسسسَى َكسسسسسساَن ال ٍء ُقْكسسسسسسّل َع ًا َشسسسسسسْي ِهيد  َشسسسسسس

هسسؤلِء أن الجانب, بيسسن من بالحجاب النساء وتعالى تبارك أمر لما  
عنسسد النسسور سورة في استثناهم منهم, كما الِحتجاب يجب لِ القارب

بعسسولتهن آباء أو آبائأهن أو لبعولتهن إلِ زينتهن يبدين تعالى: {ولِ قوله
أخواتهن بني أو إخوانهن بني أو إخوانهن أو بعولتهن أبناء أو أبنائأهن أو
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مسسن الربسسة أولسسي غيسسر التسسابعين أو أيمسسانهن ملكسست مسسا أو نسسسائأهن أو

النسسساء} وفيهسسا عسسورات علسسى يظهسسروا لسسم السسذين الطفسسل أو الرجال
عسسن أغنسسى بمسسا عليهسسا والكلم تفسسسيرها تقدم هذه, وقد على زيادات

ههنسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا. إعسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسادته
هسساتين فسي والخال العم يذكر لم فقال: لم السلف بعض سأل وقد  

يصسسفان قسسد لنهمسسا يذكرا لم بأنهما والشعبي عكرمة فأجاب ؟ الَِيتين
بن حجاج المثنى, حدثنا بن محمد جرير: حدثني ابن لبنيهما. قال ذلك

تعالى: قوله في وعكرمة الشعبي عن داود حماد, حدثنا منهال, حدثنا
لسسم والخسسال العسسم شسسأن آبائأهن} الَِية, قلت: مسسا في عليهن جناح {لِ

خالها عند خمارها تضع أن وكرها لبنائأهما ينعتانهما لنهما قال ؟ يذكرا
مسسن الِحتجسساب عدم بذلك نسائأهن} يعنى تعالى: {ولِ وعمها. وقوله

بسسه أيمسسانهن} يعنسسي ملكسست تعسسالى: {ومسسا المؤمنسسات. وقسسوله النساء
ا والناث الذكور من أرقاءهن الحسديث وإيسراد عليسه التنسبيه تقسدم كم
أبسسي ابن فقط, رواه الماء به يعني المسيب: إنما بن سعيد فيه, قال

ًا} شيء كل على كان الله إن الله تعالى: {واتقين حاتم. وقوله شسسهد
شسسيء, لِ كسسل علسسى شسسهيد والعلنيسسة, فسسإنه الخلسسوة فسسي واخشينه أي

الرقيسسسسسسسسسسب. فراقبسسسسسسسسسسن خافيسسسسسسسسسسة عليسسسسسسسسسسه تخفسسسسسسسسسسى

ِإّن ّلَه **  ُقْه ال َت َكس ِئأ َ ّلوَن َوَمل َلى ُقْيَص ِبّي َع ّن َها ال ّي أ
َ ِذيَن َي ّل ْا ا ُقْنو ْا آَم ّلو ِه َصسس ْيسس َل َع

ْا ُقْمو ّل ًا َوَسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس ِليم  َتْسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
عنسسد عليسسه ثنسساؤه تعسسالى اللسسه العالية: صسسلة أبو البخاري: قال قال  

يسسبركون, عباس: يصسسلون ابن الدعاء. وقال الملئأكة الملئأكة, وصلة
بسسن الربيسسع عن الرازي جعفر أبو رواه عنهما, وقد البخاري علقه هكذا
ًا, وروى الربيع عن مثله كذلك, وروي العالية أبي عن أنس علسسي أيضسس

حسساتم: أبسسي ابسسن سواء, رواهما قاله كما عباس ابن عن طلحة أبي بن
مسسن واحسسد وغيسر الثوري سفيان عن الترمذي: وروي عيسى أبو وقال
.الِسسستغفار الملئأكسسة الرحمسسة, وصسسلة السسرب العلم, قالوا: صلة أهل

العمش عن وكيع الودي, حدثنا عمرو حاتم: حدثنا أبي ابن قال ثم  
{إن ربسساح أبسسي بسسن عطسساء عن أراه العمش مرة, قال بن عمرو عن
سسسبوح وتعسسالى تبسسارك النبي} قال: صسسلته على يصلون وملئأكته الله

اللسسه أن الَِيسسة هسسذه مسسن والمقصسسود غضسسبي رحمسستي قدوس, سسسبقت
العلسسى المل فسسي عنده ونبيه عبده بمنزلة عباده أخبر وتعالى سبحانه

عليسسه, ثسسم تصلي الملئأكة المقربين, وأن الملئأكة عند عليه يثنى بأنه
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الثنسساء عليه, ليجتمسسع والتسليم بالصلة السفلي العالم أهل تعالى أمر

ًا. والسسسسسفلي العسسسسالمين: العلسسسسوي أهسسسسل مسسسسن عليسسسسه جميعسسسس
عبد بن أحمد الحسين, حدثنا بن علي حاتم: حدثنا أبي ابن قال وقد  

يعنسسي جعفسسر عن إسحاق بن أشعث عن أبيه عن أبي الرحمن, حدثني
قالوا إسرائأيل بني أن عباس ابن عن جبير بن سعيد المغيرة, عن ابن

وجسسل: يسسا عسسز ربسسه فنسساداه ؟ ربسسك يصسسلي السسسلم: هسسل عليه لموسى
علسسى وملئأكسستي أصسسلي أنا ربك, فقل: نعم يصلي هل سألوك موسى
وسسسلم عليه الله صلى نبيه على وجل عز الله ورسلي, فأنزل أنبيائأي

عليسسه صسسلوا آمنسسوا السسذين أيها يا النبي على يصلون وملئأكته الله {إن
ًا}. وقد وسلموا عبسساده علسسى يصسسلي بسسأنه وتعالى سبحانه أخبر تسليم

ًا ذكرا الله اذكروا آمنوا الذين أيها تعالى: {يا قوله في المؤمنين كسسثير
ً بكرة * وسبحوه وملئأكتسسه} الَِيسسة عليكسسم يصسسلي السسذي * هسسو وأصيل

للسسه إنا قالوا مصيبة أصابتهم إذا الذين الصابرين تعالى: {وبشر وقال
ربهسسم} الَِيسسة, وفسسي مسسن صسسلوات عليهسسم * أولئسسك راجعسسون إليه وإنا

الصسسفوف», وفسسي ميسسامن علسسى يصسسلون وملئأكتسسه اللسسه «إن الحديث
اللسه رسسول أوفسى» وقسال أبسي آل علسى صسل «اللهم الَِخر الحديث

وعلسسى عليهسسا يصسسلي أن سألته وقد جابر لِمرأة وسلم عليه الله صلى
الحسساديث جسساءت زوجسسك», وقسسد وعلسسى عليسسك اللسسه «صسسلى زوجهسسا

عليسسه, بالصلة بالمر وسلم عليه الله صلى الله رسول عن المتواترة
واللسسه تيسسسر مسسا اللسسه شسساء إن منهسسا نسسذكر عليه, ونحن الصلة وكيفية

المسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسستعان.
سعيد, بن يحيى بن سعيد الَِية: حدثنا هذه تفسير عند البخاري قال  

بسسن كعسسب ليلسسى. عسسن أبسسي ابسسن عن الحكم عن مسعر عن أبي أخبرنا
عرفنسساه, فكيسسف فقسسد عليك السلم أما الله يارسول قال: قيل عجرة
محمسسد, كمسسا آل وعلسسى محمد على صلى اللهم قال: «قولوا ؟ الصلة
محمسسد علسسى بسسارك مجيسسد, اللهسسم حميد إنك,  إبراهيم آل على صليت
».مجيسد حميسد إبراهيسم, إنسك آل علسى بساركت محمد, كمسا آل وعلى

الحكسم عسن شعبة جعفر, حدثنا بن محمد أحمد: حدثنا المام وقال  
فقسسال: ألِ عجسسرة بسسن كعسسب قسسال: لقينسسي ليلى أبي ابن قال: سمعت

فقلنسسا: وسسسلم عليه الله صلى الله رسول علينا خرج ؟ هدية لك أهدي
؟ الصسسلة عليك, فكيسسف السلم كيف عرفنا أو علمنا قد الله رسول يا

صسسليت محمسسد, كمسسا آل وعلسسى محمسسد على صل اللهم فقال: «قولوا
آل وعلسسى محمسسد على بارك مجيد, اللهم حميد , إنك إبراهيم آل على

الحسسديث مجيد» وهسسذا حميد إبراهيم, إنك آل على باركت محمد, كما
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ابسسن وهسسو الحكم عن متعددة طرق من كتبهم في الجماعة أخرجه قد

بسسن الرحمسسن عبد عن كلهما عيسى بن الله وعبد البخاري عتيبة, زاد
فسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسذكره. ليلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسى أبسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسي

بشير بن هشيم عرفه, حدثنا بن الحسن حاتم: حدثنا أبي ابن وقال  
بسسن كعسسب عسسن ليلى أبي بن الرحمن عبد زياد, حدثنا أبي بن يزيد عن

أيهسسا يسسا النسسبي علسسى يصسسلون وملئأكته الله {إن نزلت قال: لما عجرة
ًا}, قال: قلنا وسلموا عليه صلوا آمنوا الذين قسسد الله رسول يا تسليم
صسسل اللهسسم «قولسسوا عليسسك, قسسال الصسسلة عليك, فكيف السلم علمنا
آل وعلسسى إبراهيسسم علسسى صسسليت محمسسد, كمسسا آل وعلسسى محمسسد على

محمسسد, كمسسا آل وعلسسى محمسسد علسسى مجيد, وبسسارك حميد إبراهيم.إنك
عبسد مجيد» وكسسان حميد إبراهيهم, إنك آل وعلى إبراهيم على باركت

بهسسذه الترمسسذي معهسسم. ورواه وعلينسسا يقسسول ليلسسى أبسسي بسسن الرحمسسن
فسسي السسذي هسسو عرفنسساه فقسسد عليك السلم أما قولهم الزيادة, ومعنى

القسسرآن, مسسن السورة يعلمهم كان كما إياه يعلمهم كان التشهد, الذي
وبركسسسساته. اللسسسسه ورحمسسسسة النسسسسبي أيهسسسسا عليسسسسك السسسسسلم وفيسسسسه

الليث يوسف, حدثنا بن الله عبد البخاري: حدثنا آخر) قال حديث(  
رضسسي الخسسدري سسسعيد أبسسي خباب, عن بن الله عبد عن الهاد ابن عن
؟ عليسسك نصسسلي السسسلم, فكيسسف هذا الله رسول يا قال: قلنا عنه الله
علسسى صسسليت ورسولك, كما عبدك محمد على صل اللهم «قولوا قال
آل علسسى بسساركت محمد, كما آل وعلى محمد على إبراهيم, وبارك آل

ا محمسد آل وعلسى محمد الليث: على عن صالح أبو إبراهيم» قال كم
حازم أبي ابن حمزة, حدثنا بن إبراهيم إبراهيم. حدثنا آل على باركت

إبراهيسسم, علسسى صسسليت قسسال: كمسسا الهاد ابن يعني يزيد عن والداوردي
إبراهيسسم. وآل إبراهيسسم على باركت كما محمد وآل محمد على وبارك

بسسسه. الهسسساد ابسسسن حسسسديث مسسسن مسسساجه وابسسسن النسسسسائأي وأخرجسسسه
عسسن مالك الرحمن عبد على أحمد: قرأت المام آخر) قال حديث(  
أبو قال: أخبرني أنه سليم بن عمرو عن أبيه عن بكر أبي بن الله عبد

قسسال ؟ عليسسك نصسسلي كيسسف اللسسه رسول قالوا: يا أنهم الساعدي حميد
علسسى صسسليت وذريتسسه, كمسسا وأزواجسسه محمسسد علسسى صسسل اللهم «قولوا

آل علسسى بسساركت كمسسا وذريتسسه وأزواجسسه محمسسد علسسى إبراهيم, وبسسارك
الترمسسذي سسسوى الجماعة بقية أخرجه مجيد» وقد حميد إبراهيم, إنك

بسسسسسسسسسسسسسسسسسه.  مالسسسسسسسسسسسسسسسسسك حسسسسسسسسسسسسسسسسسديث مسسسسسسسسسسسسسسسسسن
قال: قرأت التميمي يحيى بن يحيى مسلم: حدثنا آخر) قال حديث(  

اللسسه عبسسد بسسن محمد أخبرني المجمر الله عبد بن نعيم عن مالك على
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النسسداء أري كسسان السسذي هسسو زيسسد بسسن اللسسه قال: وعبد النصاري زيد بن

صلى الله رسول قال: أتانا النصاري مسعود أبي عن بالصلة, أخبره
بسسن بشسسير له عبادة, فقال بن سعد مجلس في ونحن وسلم عليه الله

؟ عليسسك نصلي الله, فكيف رسول يا عليك نصلي أن الله سعد: أمرنا
رسسسول قسسال يسسسأله, ثسسم لسسم أنه تمنينا حتى الله رسول قال: فسكت

آل وعلسسى محمسسد علسسى صل اللهم وسلم: «قولوا عليه الله صلى الله
آل وعلسسى محمسسد علسسى إبراهيسسم, وبسسارك آل علسسى صسسليت كمسسا محمد

مجيسسد, حميسسد العسسالمين, إنسسك في إبراهيم آل على باركت محمد, كما
وابسسن والنسائأي والترمذي داود أبو رواه علمتم» وقد قد كما والسلم
صسسحيح. الترمسسذي: حسسسن بسسه. وقسسال مالسسك حسسديث مسسن جريسسر

حبسسان وابسسن خزيمسسة وابسسن والنسسسائأي داود وأبسسو أحمد المام وروى  
بسسن محمسسد إسحاق, عسسن بن محمد حديث من مستدركه في والحاكم
أبسسي ربسسه, عسسن عبد بن  زي بن الله عبد بن محمد عن التيمي إبراهيم
عرفنسساه, فقسسد السسسلم أمسسا اللسسه قالوا: يارسسسول أنهم البدري مسعود
«قولسسوا: اللهسسم فقسسال ؟ صلتنا في صلينا نحن إذا عليك نصلي فكيف

اللسسه رحمه الشافعي ورواه محمد» وذكره آل وعلى محمد على صل
رحمسه الشسافعي ذهسب ههنسا بمثله, ومسن هريرة أبي عن مسنده في
اللسسه صلى الله رسول على يصلي أن المصلي على يجب أنه إلى الله
شسسرع صسسلته, وقسسد تصح لم تركه الخير, فإن التشهد في وسلم عليه
في الشافعي المام على يشنع وغيرهم المالكية من المتأخرين بعض

الجمسساع بذلك, وحكسسى تفرد قد أنه الصلة, ويزعم في ذلك اشتراطه
فيمسسا وغيرهسسم والخطسسابي والطحسساوي الطسسبري جعفر أبو خلفه على
علسسى رده فسسي القائأسسل هسسذا تعسسسف عنهسسم, وقسسد عياض القاضي نقله

بسسه يحسسط لسسم ما ذلك, وقال في الجماع دعواه في الشافعي, وتكلف
ًا, فإنا صسسلى الله رسول على بالصلة والمر ذلك وجوب روينا قد علم

الحديث بهذا الَِية, ومفسر ظاهر هو الصلة, كما في وسلم عليه الله
وجابر البدري مسعود وأبو مسعود ابن منهم الصحابة من جماعة عن
بسسن ومقاتسسل البسساقر جعفسسر وأبسسو التابعين: الشسسعبي الله, ومن عبد بن

أصسسحابه بيسسن ولِ ذلسك فسسي عنسسه خلف لِ الشسسافعي ذهب حيان, وإليه
ًا, وإليسسه ًا أحمسسد المسسام ذهسسب أيضسس زرعسسة أبسسو عنسسه حكسساه فيمسسا أخيسسر

بسسن محمسسد المسسام والفقيسسه راهوية بن إسحاق قال به, وبه الدمشقي
بعسسض إن اللسسه, حسستى رحمهسسم المالكي المواز بابن المعروف إبراهيم

وسسسلم عليسسه اللسسه صلى عليه الصلة في يقال أن أوجب الحنابلة أئأمة
أوجسسب أصسسحابنا بعسسض إن سسسألوه, وحسستى لمسسا يقولسسوا أن علمهم كما
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بن نصر وصاحبه الرازي وسليم البندنيجي حكاه فيما آله على الصلة
ً الغزالسسي وصاحبه الحرمين إمام المقدسي, ونقله إبراهيم عسسن قسسولِ

خلفسسه, وحكسسوا علسسى الجمهسسور أن على وجه أنه الشافعي. والصحيح
أعلسسم. واللسسه الحسسديث ظسسواهر بوجسسوبه خلفه, وللقسسول على الجماع

النسسبي علسسى الصلة بوجوب يقول الله رحمه الشافعي أن والغرض  
ًا الصلة في وسلم عليه الله صلى ًا سلف الحمسسد تقدم, ولله كما وخلف

ًا لِ المسسسألة هسسذه في خلفه على إجماع والمنة, فل ًا, ولِ قسسديم حسسديث
وأبو أحمد المام رواه الذي الَِخر الحديث ذلك يؤيد أعلم. ومما والله
فسسي حبسسان وابسسن خزيمسسة وابسسن وصسسححه, والنسسسائأي والترمسسذي داود

حميسسد هسسانىء أبسسي عن المصري شريح بن حيوة رواية من صحيحيهما
عبيسسد بسسن فضسسالة عسسن الجنبي علي أبي مالك بن عمرو عن هانىء بن

ً وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسول قال: سمع عنه الله رضي رجل
الله رسول النبي, فقال على يصل ولم الله يمجد لم صلته في يدعو
«إذا لغيسسره أو لسسه فقسسال دعسساه هذا» ثم «عجل وسلم عليه الله صلى
علسسى ليصسسل عليه, ثم والثناء وجل عز الله بتمجيد فليبدأ أحدكم صلى
مسسن مسساجه ابسسن رواه السسذي الحديث شاء» وكذا بما بعد ليدع ثم النبي
أبيسسه عسسن السسساعدي سسسعد بن سهل بن عباس بن المهيمن عبد رواية

لمن صلة «لِ قال أنه وسلم عليه الله صلى الله رسول عن جده عن
لسسم لمن صلة عليه, ولِ الله اسم يذكر لم لمن وضوء له, ولِ وضوء لِ

المهيمن عبد النصار» ولكن يحب لم لمن صلة النبي, ولِ على يصل
عبسساس, ولكسسن بن أبي أخيه رواية من الطبراني رواه وقد متروك هذا
أعلسسم. المهيمسسن, واللسسه عبسسد روايسسة مسسن يعسسرف نظر, وإنمسسا ذلك في
هسسارون, أخبرنسسا بسسن يزيسسد أحمسسد: حسسدثنا المسسام آخر) قسسال حديث(  

قسسد اللسسه يارسول قال: قلنا بريدة عن العمى داود أبي عن إسماعيل
«قولسوا: اللهسم قسال ؟ عليسك نصسلي عليك, فكيسف نسلم كيف علمنا
محمسسد, كمسسا آل وعلسسى محمسسد على وبركاتك ورحمتك صلواتك اجعل

العمسسى داود مجيد» أبسسو حميد إبراهيم, إنك وآل إبراهيم على جعلتها
الحسسسسسسسسسسارث, مسسسسسسسسسستروك. بسسسسسسسسسسن نفيسسسسسسسسسسع اسسسسسسسسسسسمه

بن ويزيد منصور بن سعيد طريق من آخر) موقوف. رويناه حديث(  
سسلمة قيسس: حسدثنا بسن نسوح عسن الحبساب, ثلثتهسم بن وزيد هارون
ًا أن الكندي السسدعاء: اللهسسم هسسذا النسساس يعلسسم كان عنه الله رضي علي
فطرتهسسا: على القلوب المسموكات, وجبار المدحوات, وبارىء داحي
بركاتسسك, وفضسسائأل صلواتك, ونسسوامي شرائأف وسعيدها, اجعل شقيها

لمسسا أغلسسق, والخسساتم لمسسا الفاتسسح ورسسسولك عبسسدك محمسسد آلِئأك, على
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حمسسل الباطيسسل, كمسسا لجيشات بالحق, والدامغ الحق سبق, والمعلن

ًا بأمرك فاضطلع قسسدم, فسسي نكل غير مرضاتك في لطاعتك, مستوفز
ًا في واهن ولِ ًا عزم, واعي ًا لوحيك, حافظ نفسساذ علسسى لعهسسدك, ماضسسي

ًا أورى حتى أمرك هديت أسبابه, به بأهله تصل الله لقابس, آلِء قبس
العلم, ونسسائأرات موضحات والثم, وأبهج الفتن خوضات بعد القلوب

علمسسك المسسأمون, وخسسازن أمينسسك السسسلم, فهسسو الحكسسام, ومنيسسرات
رحمة, بالحق نعمة, ورسولك الدين, وبعيثك يوم المخزون, وشهيدك

فضسلك, مسن الخيسر مضسساعفات عسسدنك, واجسزه فسي لسه افسسح اللهم
عطائأسسك وجزيسسل المحلسسول ثوابسسك فسسوز مكسسدرات, مسسن غيسسر مهنسسآَت

لسسديك مثسسواه بنيسسانه. وأكسسرم البسسانين بنسساء علسسى أعل المجمول, اللهم
الشهادة, مرضسسي مقبول له ابتعاثك من واجزه نوره له ونزله, وأتمم

عظيسسم, هسسذا وبرهسسان فصسسل, وحجسسة عدل, وخطسسة منطق ذا المقالة
فسسي قتيبسسة ابسسن عليه تكلم عنه, وقد الله رضي علي كلم من مشهور
جسسزء فسسي اللغسسوي فارس بن أحمد الحسين أبو الحديث, وكذا مشكل
فسسي أن إلِ وسسسلم عليسسه الله صلى النبي على الصلة فضل في جمعه

ًا. قال إسناده الكنسسدي المزي: سسسلمة الحجاج أبو الحافظ شيخنا نظر
ًا, كسذا يدرك ولم بمعروف ليس هذا أبسو الحسافظ روى قسال, وقسد علي

بسسن سسسعيد عسسن الصائأغ علي بن محمد عن الثر هذا الطبراني القاسم
رضسسي علي قال: كان الكندي سلمة عن قيس بن نوح منصور: حدثنا

فيقسسول: وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى النسسبي علسسى الصلة يعلمنا عنه الله
المسسسسسسسسسسسسسدحوات, وذكسسسسسسسسسسسسسره. داحسسسسسسسسسسسسسي اللهسسسسسسسسسسسسسم

حدثنا بيان بن الحسين ماجه: حدثنا ابن قال آخر) موقوف حديث(  
أبسي عسن اللسه عبسسد بسن عسون عن المسعودي الله, حدثنا عبد بن زياد

عنسسه اللسسه رضسسي مسسسعود بن الله عبد عن يزيد بن السود فاختة, عن
وسسلم, فأحسسسنوا عليسسه اللسسه صسسلى اللسه رسول على صليتم قال: إذا
لسسه عليه, قسسال: فقسسالوا يعرض ذلك لعل تدرون لِ عليه, فإنكم الصلة

سسسيد على وبركاتك ورحمتك صلواتك اجعل علمنا, قال: قولوا: اللهم
ورسسولك, عبسدك النسبيين, محمسد المتقيسن,وخساتم المرسلين, وإمام

ًا ابعثه الرحمة, اللهم الخير, ورسول وقائأد الخير إمام ًا مقام محمسسود
محمسسد آل وعلسسى محمد على صل والَِخرون, اللهم الولون به يغبطه

بارك اللهم مجيد حميد إنك إبراهيم آل وعلى إبراهيم على صليت كما
أل وعلسسى إبراهيسسم علسسى بسساركت كمسسا محمسسد آل وعلسسى محمسسد علسسى

القاضي إسماعيل روى موقوف, وقد مجيد, وهذا حميد إبراهيم, إنك
ًا الراوي من الشك على عمر أو عمرو بن الله عبد عن هسسذا. من قريب
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بسسن مالسسك كريسسب, حسسدثنا أبسسو جريسسر: حسسدثنا ابسسن آخر) قال حديث(  

قسسال: خطبنسسا خبسساب بسسن يسسونس عسسن إسسسرائأيل أبسسو إسماعيل, حسسدثنا
آمنسسوا الذين أيها يا النبي على يصلون وملئأكته الله {إن فقال بفارس

ًا} فقال: أنبأني وسلموا عليه صلوا يقول: عباس ابن سمع من تسليم
عليسسك, فكيسسف السلم علمنا الله رسول يا قالوا أنزل, فقلنا: أو هكذا

محمسسد, كمسسا آل وعلسسى محمسسد علسسى صل «اللهم قال ؟ عليك الصلة
مجيسسد, وارحسسم حميسسد إبراهيسسم, إنسسك آل وعلسسى إبراهيسسم علسسى صليت
ًا مجيسسد, وبسسارك حميسسد إبراهيم, إنك آل رحمت محمد, كما وآل محمد

حميسسد إبراهيسسم, إنسسك علسسى بسساركت محمد, كمسسا آل وعلى محمد على
النسسبي علسسى الترحم جواز إلى ذهب من الحديث بهذا مجيد» فيستدل

حسسديث الجمهسسور, ويعضسسده قسسول هسسو كمسسا وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى
ًا, ولِ ارحمنسسي قال: اللهسسم الذي العرابي ًا, معنسسا ترحسسم ومحمسسد أحسسد

ًا» وحكسسى حجرت «لقد وسلم عليه الله صلى الله رسول فقال واسع
بسسن محمد أبو منعه, قال: وأجازه المالكية جمهور عن عياض القاضي

زيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسد. أبسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسي
شعبة جعفر, أخبرنا بن محمد أحمد: حدثنا المام آخر) قال حديث(  

ربيعسسة بسسن عسسامر بسسن اللسسه عبسسد قال: سمعت الله عبيد بن عاصم عن
يقول: «من وسلم عليه الله صلى النبي قال: سمعت أبيه عن يحدث
علسسي, فليقسسل صلى ما عليه تصلي الملئأكة تزل صلة, لم علي صلى
.بسسه شسسعبة حسسديث مسسن مسساجه ابسسن ورواه» ليكسسثر أو ذلسسك مسسن عبسسد

بن محمد بندار, حدثنا الترمذي: حدثنا عيسى أبو آخر) قال حديث(  
اللسسه عبسسد الزمعي, حدثني يعقوب بن موسى عشمة, حدثني بن خالد

أن مسسسعود بسسن اللسسه عبسسد عن أخبره شداد بن الله عبد أن كيسان بن
القيامسسة يسسوم بي الناس «أولى قال وسلم عليه الله صلى الله رسول
قسسال: هسسذا الله, ثسسم رحمه الترمذي بروايته صلة» تفرد علي أكثرهم

غريسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسب. حسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسن حسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسديث
الله, حدثنا عبد بن علي القاضي: حدثنا إسماعيل آخر) قال حديث(  

اللسسه صلى الله رسول قال: قال طلحة بن زيد بن يعقوب عن سفيان
عليسسك يصسسلي عبسسد من لي: ما فقال ربي من آت وسلم: «أتاني عليه
ًا» فقام بها عليه الله صلى إلِ صلة رسسسول فقسسال: يسسا رجل إليه عشر
أجعسسل شسسئت». قسسال: ألِ «إن قسسال ؟ لسسك دعسسائأي نصف أجعل ألِ الله
كلسه. لسك دعسائأي أجعسل شئت». قسال: ألِ «إن قال ؟ لك دعائأي ثلثي
بمكسسة كسسان شسسيخ الخرة» فقال وهم الدنيا هم الله يكفيك «إذن قال

أدري. أسسسسسسسنده: لِ عمسسسسسسن لسسسسسسسفيان منيسسسسسسع لسسسسسسه يقسسسسسسال
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العطار, سلم بن سعيد القاضي: حدثنا إسماعيل آخر) قال حديث(  

بن الطفيل عن عقيل بن محمد بن الله عبد عن الثوري سفيان حدثنا
وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسول قال: كان أبيه عن كعب بن أبي

الرادفسسة, جسساء تتبعهسسا الراجفسسة «جسساءت فيقول الليل جوف في يخرج
الليسسل, مسسن أصسسلي إنسسي اللسسه رسسسول أبسسي: يسسا فيه» فقال بما الموت
وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه قالرسسسول ؟ صسسلتي ثلسسث لسسك أفأجعل

صسسلى اللسسه رسسسول قال ؟ صلتي شطر لك «الشطر». قال: أفأجعل
ِإذن قسسال ؟ كلها صلتي لك «الثلثان».قال: أفأجعل وسلم عليه الله »

كلسسسسسسسسسسسسه». ذنبسسسسسسسسسسسسك اللسسسسسسسسسسسسه لسسسسسسسسسسسسك يغفسسسسسسسسسسسسر
قبيصسة, حسسدثنا هناد, حسسدثنا بنحوه, فقال: حدثنا الترمذي رواه وقد  

كعب, بن أبي بن الطفيل عن عقيل بن محمد بن الله عبد عن سفيان
ثلثسسا ذهسسب ِإذا وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى الله رسول قال: كان أبيه عن

اللسسه, جسساءت اللسسه, اذكسسروا اذكسسروا النسساس أيهسسا فقال: «يا الليل, قام
فيه» قال بما الموت فيه, جاء بما الموت الرادفة, جاء تتبعها الراجفة

مسسن لسسك أجعسسل عليك, فكسسم الصلة أكثر ِإني الله رسول يا َأبي: قلت
زدت شسسئت, فسسإن «مسسا قسسال ؟ شئت» قلت: الربع «ما قال ؟ صلتي

خيسسر فهسسو زدت شسسئت, فسسإن «ما قال ؟ لك» قلت: فالنصف خير فهو
لك» قلت: خير فهو زدت شئت, فإن قال: «ما ؟ فالثلثين لك». قلت

ِإذن قال ؟ كلها صلتي لك أجعل ذنبسسك» ثسسم لك همك, ويغفر تكفي «
سسسفيان وكيع, حدثنا أحمد: حدثنا المام حسن. وقال حديث قال: هذا

قسسال: أبيسسه عسسن أبسسي بن الطفيل عن عقيل بن محمد بن الله عبد عن
قسسال ؟ عليسسك كلهسسا صسسلتي جعلت ِإن أرأيت الله رسول رجل: يا قال

ِإذن وآخرتسسسسسك». دنيسسسسساك مسسسسسن أهمسسسسسك مسسسسسا اللسسسسسه يكفيسسسسسك «
سسسلمة بسسن منصور سلمة أبو أحمد: حدثنا المام آخر) قال حديث(  

اد بسن يزيسد عسن ليسث محمد, قالِ: حدثنا ابن هو ويونس الخزاعي اله
بسسن جسسبير بسسن محمسسد الحسسويرث, عسسن أبي عن عمر أبي بن عمرو عن

اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول قال: خرج عوف بن الرحمن عبد عن مطعم
حسستى السسسجود فأطسسال نخلً, فسسسجد دخسسل حسستى وسلم, فاتبعته عليه

أنظسسر فجئسست قبضسسه, قسسال أو الله توفاه قد يكون أن خشيت أو خفت
لسسه ذلسسك فسسذكرت ؟» قسسال الرحمسسن عبسسد يا «مالك فقال رأسه فرفع
وجسسل عسسز اللسسه إن أبشرك لي: ألِ قال السلم عليه جبريل «إن فقال

عليسسه». سسسلمت عليك سلم عليه, ومن صليت عليك صلى يقول: من
هاشسسم, بنسسي مولى سعيد أبو أحمد: حدثنا المام آخر) قال طريق(  

بسسن الواحسسد عبد بن عمرو أبي بن عمرو بلل, حدثنا بن سليمان حدثنا
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قال: قسسام عوف بن الرحمن عبد عن عوف بن الرحمن عبد بن محمد

صسسدقته, فسسدخل نحسسو فتسسوجه وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول
ًا القبلة, فخر فاستقبل قسسد الله أن ظننت حتى السجود فأطال ساجد

فقسسال: «مسسن رأسسسه جلست, فرفسسع ثم منه فيها, فدنوت نفسه قبض
اللسسه رسسسول ؟» قلت: يسسا شأنك «ما الرحمن. قال ؟» قلت: عبد هذا

فيهسسا, فقسسال: «إن روحسسك قبض الله يكون أن خشيت سجدة سجدت
لى لسك: مسن يقسول وجسل عز الله أن فبشرني أتاني جبريل عليسك ص
وجسسل عسسز للسسه عليه, فسسسجدت سلمت عليك سلم عليه, ومن صليت

ًا» ورواه بسسن يحيسسى عن كتابه في القاضي ِإسحاق بن ِإسماعيل شكر
أبيسسه, عسسن عسسن الواحد عبد بن عمرو الدراوردي, عن عن الحميد عبد
الرحمسسن. عبسسد عسسن آخسسر وجسسه مسسن بسسه, ورواه عوف بن الرحمن عبد

الرحيم عبد بن محمد الطبراني: حدثنا القاسم أبو آخر) قال حديث(  
, أيسسوب بن يحيى ريان, حدثنا بحير بن معاوية بن الله عبد بن بحير بن

النخعسسي, ِإبراهيسسم عسسن عتيبسسة بسسن الحكم عن عمر بن الله عبد حدثني
قال: خسسرج عنه الله رضي الخطاب بن عمرو عن يزيد بن السود عن

ًا يجد فلم لحاجة وسلم عليه الله صلى الله رسول يتبعسسه, ففسسزع أحسسد
ه, فوجسد من بمطهرة فأتاه عمر لم عليسه اللسه صسلى النسبي خلف وس

ًا اللسسه صسسلى النبي رفع حتى خلفه من عنه مشربة, فتنحى في ساجد
ًا وجسسدتني حيسسن عمسسر يسسا «أحسسسنت رأسسسه, فقسسال وسلم عليه سسساجد

أمتسسك مسسن عليسسك صسسلى فقسسال: مسسن أتسساني جبريسسل عني, إن فتنحيت
اختار درجات» وقد عشر ورفعه صلوات عشر عليه الله صلى واحدة

علسسى المسسستخرج كتسسابه فسسي المقدسسسي الضسسياء الحافظ الحديث هذا
بسسن سسسلمة عسسن القعنبي عن القاضي إسماعيل رواه الصحيحين, وقد

ًا ورواه بنحوه عمر عن أنس عن وردان عن حميد بن يعقوب عن أيض
الحسسدثان بن أوس بن مالك وردان, عن بن سلمة عن عياض بن أنس

بنحسسسسسسسسسسسوه. الخطسسسسسسسسسسساب بسسسسسسسسسسسن عمسسسسسسسسسسسر عسسسسسسسسسسسن
سلمة بن حماد حدثنا كامل أبو أحمد: حدثنا المام آخر) قال حديث(  

أبسسي بسسن اللسسه عبسسد علي, عسسن بن الحسن مولى سليمان بن ثابت عن
يسسوم ذات جسساء وسسسلم عليسسه اللسسه صلى الله رسول أن أبيه عن طلحة

فسسي السسسرور لنرى ِإنا الله رسول وجهه, فقالوا: يا في يرى والسرور
ربسسك أن يرضسسيك أمسسا محمسسد فقال: يا الملك أتاني «إنه وجهك, فقال

عليسسه صسسليت إلِ أمتسسك مسسن أحسسد عليسسك يصسسلي لِ يقول: إنسسه وجل عز
ًا, ولِ ًا, قلسست: عليسسه سلمت إلِ أمتك من أحد عليك يسلم عشر عشسسر

رواه بسسه, وقسسد سسسلمة بسسن حمسساد حسسديث مسسن النسسسائأي بلسسى» ورواه
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سليمان عن أخيه عن أويس أبي بن إسماعيل عن القاضي إسماعيل

طلحسسة أبسسي عسسن أنسسس عسسن ثابت عن عمر بن الله عبيد بلل, عن بن
بنحسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسوه.

عن معشر أبو سريج, حدثنا أحمد: حدثنا المام أخرى) قال طريق(  
قسسال: أصسسبح النصسساري طلحسة أبسسي عجسسرة, عسسن بن كعب بن إسحاق
ًا وسلم عليه الله صلى الله رسول وجهسسه فسسي يسسرى النفس طيب يوم

فسسي يسسرى النفسسس طيسسب اليسسوم أصسسبحت الله رسول البشر, قالوا: يا
صلى فقال: من وجل عز ربي من آت أتاني «أجل البشر, قال وجهك
عشسسر عنه ومحا حسنات عشر بها له الله صلة, كتب أمتك من عليك

ًا مثلهسسا» وهسسذا عليسسه درجات, ورد عشر له سيئات, ورفع إسسسناد أيضسس
يخرجسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسوه. جيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسد, ولسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم

حديث من والنسائأي والترمذي داود وأبو مسلم آخر) روى حديث(  
أبسسي أبيسسه, عسسن عسسن الرحمسسن عبسسد بسسن العلء عن جعفر بن إسماعيل

وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسول قال: قال عنه الله رضي هريرة
ًا» قال بها عليه الله صلى واحدة علي صلى «من الترمذي: هذا عشر

بن وعامر عوف بن الرحمن عبد عن الباب صحيح, وفي حسن حديث
أحمسسد: المسسام كعسسب. وقسسال بن وأبي وأنس طلحة وأبي وعمار ربيعة
أبسسي عسسن كعسسب عسسن ليسسث عسسن شسسريك محمد, حدثنا بن حسين حدثنا

زكاة علي, فإنها قال: «صلوا وسلم عليه الله صلى النبي هريرة, عن
ِإنها الوسيلة لي الله وسلوا لكم إلِ ينالهسسا الجنة, ولِ أعلى في درجة ف

مسسن السسبزار رواه أحمسسد. وقسسد بسسه هو» تفسسرد أنا أكون أن رجل, وأرجو
ِإسسسحاق بسسن محمد بنحوه, فقال: حدثنا هريرة أبي عن مجاهد طريق

عسسن ليسسث عسسن عليسسة بسسن داود حسسدثنا سسسعيد بن عثمان البكالي, حدثنا
وسسسلم: عليسسه اللسسه صلى الله رسول قال: قال هريرة أبي عن مجاهد
ِإنها علي «صلوا مسسن الوسسسيلة الدرجسسة لسسي اللسسه لكسسم, وسسسلوا زكاة ف

الجنسسة, وهسسي أعلسسى فسسي درجسسة «هي فقال أخبرنا أو الجنة» فسألناه
فيسسه. تكلم من بعض ِإسناده الرجل» في ذلك أكون أن لرجل, وأرجو

ِإسسسحاق, حسسدثناابن بن يحيى أحمد: حدثنا المام آخر) قال حديث(  
مسسولى قيسسس أبسسا الخولِني, سسسمعت مريح بن الرحمن عبد عن لهيعة
علسسى صسسلى يقسسول: مسسن عمرو بن الله عبد العاص, سمعت بن عمرو

بهسسا وملئأكتسسه عليسسه الله صلى صلة وسلم عليه الله صلى الله رسول
بسسن اللسسه عبسسد ليكسسثر, وسسسمعت أو ذلسسك من عبد صلة, فليقل سبعين
ه رسسول علينسا يقول: خسرج عمرو لم عليسه اللسه صسلى الل ًا وس يومس

نسسبي ولِ سسس مسسرات ثلث قسساله سسس المي النبي محمد «أنا فقال كالمودع
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النسسار خزنة كم وجوامعه, وعلمت وخواتمه الكلم فواتح بعدي, أوتيت

وأطيعسسوا أمتي, فاسمعوا وعوفيت بي, عوفيت وتجوز العرش وحملة
وحرموا حلله الله, أحلوا بكتاب فعليكم بي ذهب فيكم, فإذا دمت ما

حرامسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه».
الخراساني, سلمة أبو الطيالسي: حدثنا داود أبو آخر) قال حديث(  

عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول قسسال: قسسال أنس عن إسحاق أبو حدثنا
واحسسدة مسسرة علسسي صسسلى علي, ومن فليصل عنده ذكرت «من وسلم
ًا» ورواه عليه الله صلى حسسديث مسسن والليلسسة اليوم في النسائأي عشر
مسسسلم بسسن المغيسسرة وهسسو سسسلمة أبسسي عسسن الطيالسسسي داود أبسسي

أنسسس عسسن السسسبيعي اللسسه عبد بن عمرو ِإسحاق أبي الخراساني, عن
بسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه.

يونس فضيل, حدثنا بن محمد أحمد: حدثنا المام آخر) قال حديث(  
أنس عن مريم أبي بن بريد عن إسحاق أبي بن يونس يعني عمرو بن

صسسلة علسسي صسسلى «مسسن وسلم عليه الله صلى الله رسول قال: قال
لوات, وحسط عشسر عليه الله صلى واحدة ».خطيئسات عشسر عنسه ص

وأبسسو عمسسرو بسسن الملسسك عبسسد أحمد: حدثنا المام آخر) قال حديث(  
اللسسه عبسسد عسسن غزية بن عمارة عن بلل بن سليمان حدثنا سعيد, قالِ

رسسسول أن أبيسسه عسسن الحسسسين بن علي أبيه الحسين, عن بن علي بن
ُقْيصّل لم ثم عنده ذكرت من قال: «البخيل وسلم عليه الله صلى الله

حسسديث مسسن الترمسسذي علي» ورواه يصل «فلم سعيد أبو علي» وقال
صسسحيح, ومسسن غريسسب حسسسن حسسديث قسسال: هسسذا بلل, ثم بن سليمان

مسسن جعلسسه مسسن علي, ومنهسسم بن الحسين مسند من جعله من الرواة
نفسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه. علسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسي مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسند

منهال, حدثنا بن حجاج القاضي: حدثنا إسماعيل آخر) قال حديث(  
دمشق أهل من رجل العنزي, حدثنا بلل بن معبد عن سلمة بن حماد
صسسلى اللسسه رسسسول أن عنسسه الله رضي ذر أبي عن مالك بن عوف عن
ِإن قال وسلم عليه الله يصسسل فلسسم عنسسده ذكسسرت مسسن النسساس أبخل «

».علسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسي
حسسرب, بسسن سسسليمان ِإسماعيل: وحسسدثنا آخر) مرسل. قال حديث(  

لى اللسه رسسول قسال يقسول الحسن حازم, سمعت بن جرير حدثنا ص
يصسسلي فل عنده أذكر أن البخل من امرىء وسلم: «بحسب عليه الله

».علسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسي
الدورقي, حدثنا ِإبراهيم بن أحمد الترمذي: حدثنا آخر) قال حديث(  

أبسسي بسسن سسسعيد ِإسسسحاق, عسسن بسسن الرحمن عبد عن ِإبراهيم بن ربعي
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عليسسه الله صلى الله رسول قال: قال هريرة أبي المقبري, عن سعيد

رجل أنف علي, ورغم يصل فلم عنده ذكرت رجل أنف وسلم: «رغم
رجسسل أنسسف له, ورغم يغفر أن قبل انسلخ ثم رمضان شهر عليه دخل
غريسسب. قسسال: حسسسن الجنسسة» ثسسم يسسدخله فلم الكبر أبواه عنده أدرك

الله: حسسدثنا عبيد بن محمد عن الدب في البخاري رواه قلت: وقد  
هريسسرة أبسسي عسسن ربسساح بسسن الوليد زيد, عن بن كثير عن حازم أبي ابن

ًا سسسلمة أبسسي عسسن عمسسرو بن محمد حديث من بنحوه, ورويناه مرفوع
وأنس. قلسست: جابر عن الباب الترمذي: وفي به. قال هريرة أبي عن

أول فسسي الحديث هذا طرق ذكرت عجرة, وقد بن وكعب عباس وابن
كلهمسسا} أو أحسسدهما الكسسبر عندك يبلغن قوله: {إما عند الصيام كتاب
صسسلى النسسبي علسسى الصلة وجوب على دليل قبله والذي الحديث وهذا
منهسم العلمساء مسسن طائأفسة مسذهب ذكسر, وهسو كمسا وسسلم عليسه الله

مسساجه: ابسسن رواه السسذي الَِخسسر بالحسسديث والحليمي, ويتقوى الطحاوي
دينسسار بسسن عمسسرو زيد, حسسدثنا بن حماد المغلس, حدثنا بن جبارة حدثنا

عليسسه الله صلى الله رسول قال: قال عباس ابن عن زيد بن جابر عن
ضسسعيف, الجنسسة» جبسسارة طريق أخطأ علي الصلة نسي وسلم: «من

بسن محمسد جعفسر أبي عن وجه غير من القاضي إسماعيل رواه ولكن
أخطسسأ علسسي الصسسلة نسسسي «مسسن اللسسه رسسسول قال: قسسال الباقر علي

علسسم. قبلسسه, واللسسه بالسسذي يتقسسوى مرسسسل الجنسسة» وهسسذا طريسسق
واحدة, مرة المجلس في عليه الصلة تجب أنه ِإلى آخرون وذهب  
ه المجلس, بسل ذلك بقية في تجب لِ ثم عسن الترمسذي تسستحب, نقل

بشسسار, بسسن محمسسد الترمذي: حدثنا رواه الذي بالحديث بعضهم, ويتأيد
أبسي عسن التوأمسة مسولى صسالح عن سفيان الرحمن, حدثنا عبد حدثنا

ًا قسسوم جلس قال: «ما وسلم عليه الله صلى النبي عن هريرة مجلسسس
يسسوم تسرة عليهسسم كسان ِإلِ نسبيهم علسسى يصسلوا فيه, ولم الله يذكروا لم

ِإن عذبهم شاء القيامة, فإن مسسن الترمسسذي بسسه لهم» تفسسرد غفر شاء و
عسسن كلهما هارون بن ويزيد حجاج عن أحمد المام الوجه, ورواه هذا
ًا هريرة أبي التوأمة, عن مولى صالح عن ذئأب أبي ابن مثلسسه, مرفوع

حسسسسسسسسسن. حسسسسسسسسديث الترمسسسسسسسسذي: هسسسسسسسسذا قسسسسسسسسال ثسسسسسسسسم
غيسسر مسسن وسلم عليه الله صلى النبي عن هريرة أبي عن روي وقد  

عسسن سسسليمان عن شعبة حديث من القاضي إسماعيل رواه وجه. وقد
ولِ يقومسسون ثسسم يقعسسدون قسسوم مسسن «مسسا قسسال سسسعيد أبسسي عن ذكوان
القيامسسة يسسوم عليهسسم كان إلِ وسلم عليه الله صلى النبي على يصلون
بعضسهم عسن الثسواب». وحكسي من يرون لما الجنة دخلوا وإن حسرة
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مسرة العمسر فسي سسس والسسسلم الصسلة عليه س عليه الصلة تجب إنما أنه

ً واحدة السسذي هو حال, وهذا كل في مستحبة هي الَِية. ثم لمر امتثالِ
عليسسه الصسسلة وجسسوب على الجماع حكى بعدما عياض القاضي نصره
أن الطسسبراني حكسسى وقسسد الجملسة. قسسال فسسي وسسسلم عليسسه اللسه صلى

علسسى زاد فيما ولعله قال الجماع فيه وادعى الندب على الَِية محمل
ذلسسك علسسى زاد بسسالنبوة, ومسسا لسسه كالشسسهادة مسسرة فيه والواجب المرة

أهلسسه. (قلسست) وهسسذا وشسسعار السسسلم سنن من فيه ومرغب فمندوب
كثيرة, فمنهسسا أوقات في عليه بالصلة المر ورد قد غريب, فإنه قول

نسسسسسسسسبينه. مسسسسسسسسا علسسسسسسسسى مسسسسسسسسستحب ومنهسسسسسسسسا واجسسسسسسسسب
أبسسو أحمد: حسسدثنا المام رواه الذي للحديث للصلة النداء بعد فمنه  
عبسد سسسمع أنسه علقمسة بسن كعسسب حيسسوة, حسسدثنا الرحمسسن, حسدثنا عبد

يقول: العاص بن عمرو بن الله عبد سمع يقول: إنه جبير بن الرحمن
ًا سمعتم يقول: «إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول سمع إنه مؤذنسس

عليه الله صلى علّي صلى من فإنه علي صلوا يقول, ثم مثلما فقولوا
ًا, ثم بها تنبغسسي لِ الجنسسة في منزلة الوسيلة, فإنها لي الله سلوا عشر
الوسسسيلة لسسي سأل هو, فمن أنا أكون أن الله, وأرجو عباد من لعبد ِإلِ

والنسسسائأي والترمسسذي داود وأبو مسلم الشفاعة» وأخرجه عليه حلت
علقمسسسسسسسسسسسسة. بسسسسسسسسسسسسن كعسسسسسسسسسسسسب حسسسسسسسسسسسسديث مسسسسسسسسسسسسن

بكسسر, أبسسي بن محمد القاضي: حدثنا ِإسماعيل أخرى) قال طريق(  
عسسن سسسليم بن صفوان عن الجشمي بكر أبي بن علي بن عمرو حدثنا
وسلم: «مسسن عليه الله صلى الله رسول قال: قال عمرو بن الله عبد

».القيامسسة يسسوم شسسفاعتي عليسسه حقسست الوسسسيلة لسسي اللسسه سسسأل
حرب, حدثنا بن سليمان القاضي, حدثنا إسماعيل آخر) قال حديث(  

عنه الله رضي هريرة أبي عن الحبار كعب عن ليث عن زيد بن سعيد
ِإن علسسي وسسسلم: «صسسلوا عليسسه اللسه صسلى اللسسه رسسسول قال: قسسال فسس

حسدثنا الوسسسيلة» قسال: فإمسا لسسي الله لكم, وسلوا زكاة علي صلتكم
ِإما رجسل, إلِ ينالهسا لِ الجنسة فسي درجة أعلى «الوسيلة سألناه, قال و

عسسن بكسسر أبسسي بن محمد عن رواه الرجل» ثم ذلك أنا أكون أن وأرجو
ه, وكسذا سسليم أبسي ابسن وهو ليث عن معتمر ال الحسديث ب الَِخسر. ق
بسن بكسسر لهيعة, حدثنا ابن موسى, حدثنا بن حسن أحمد: حدثنا المام
ثسسابت بسسن رويفسسع عسسن الحضسسرمي وفسساء عسسن نعيم بن زياد عن سوادة

على صلى قال: «من وسلم عليه الله صلى الله رسول أن النصاري
لسسه وجبت القيامة يوم عندك المقرب المقعد أنزله اللهم وقال محمد

يخرجسسسسسوه. ولسسسسسم بسسسسسه بسسسسسأس لِ إسسسسسسناد شسسسسسفاعتي» وهسسسسسذا
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الله, حسسدثنا عبد بن علي القاضي: حدثنا ِإسماعيل قال آخر) س أثر(  

عبسساس ابسسن أبيسسه, سسسمعت عن طاوس ابن عن معمر سفيان, حدثني
العليسسا, وأعطسسه درجته وارفع الكبرى محمد شفاعة تقبل يقول: اللهم

السلم. عليهما وموسى إبراهيم آتيت والولى, كما الَِخرة في سؤله
.صسسسسسسسسسسسسسسسسحيح قسسسسسسسسسسسسسسسسوي جيسسسسسسسسسسسسسسسسد ِإسسسسسسسسسسسسسسسسسناد

رواه السسذي للحسسديث منسسه والخسسروج المسسسجد دخول عند ذلك ومن  
سسسليم أبسسي بسسن ليسسث إبراهيم, حدثنا بن إسماعيل أحمد: حدثنا المام

جسسدته عسسن الحسسسين بنسست فاطمسسة أمسسه عسسن الحسسسن بن الله عبد عن
الله رسول قالت: كان وسلم عليه الله صلى الله رسول بنت فاطمة

وسسسلم, ثسسم محمد على صلى المسجد دخل إذا وسلم عليه الله صلى
خسسرج رحمتسسك, وإذا أبسسواب لسسي وافتسسح ذنسسوبي لسسي اغفر قال: «اللهم

لسسي وافتسسح ذنسسوبي لسسي اغفسسر قال«اللهم وسلم, ثم محمد على صلى
فضسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسلك». أبسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسواب

سفيان الحميد, حدثنا عبد بن يحيى القاضي: حدثنا ِإسماعيل وقال  
قال: قال الحسين بن علي عن الضبي سليمان عن التميمي عمر بن

علسسى فصلوا بالمساجد مررتم عنه: إذا الله رضي طالب أبي بن علي
وسسسلم عليه الله صلى عليه الصلة وسلم. وأما عليه الله صلى النبي

ِإلى ذهب ومن الخير التشهد في عليها الكلم قدمنا الصلة, فقد في
وأكرمسسه, وأحمسسد, وأمسسا اللسسه رحمسسه الشافعي العلماء, منهم من ذلك

ً فيه يجب فل الول التشهد ًا قولِ قسسولين علسسى ؟ تسسستحب وهسسل واحد
صسسلة فسسي وسسسلم عليسسه اللسسه صلى عليه الصلة ذلك للشافعي, ومن

ِإن الكتساب, وفسي فاتحة الولى التكبيرة في يقرأ أن السنة الجنازة, ف
يسسدعو الثالثسسة وسسسلم, وفسسي عليسسه اللسسه صلى النبي على يصلي الثانية

بعسسده. تفتنسسا أجسسره, ولِ تحرمنسسا لِ اللهسسم يقسسول الرابعسة للميت, وفسسي
عسسن معمسسر عسسن مازن بن مطرف الله: حدثنا رحمه الشافعي قال  

مسسن رجسسل أخسسبره أنسسه حنيسسف بسسن سهل بن أمامة أبو أخبرني الزهري
علسسى الصسسلة فسسي السسسنة أن وسسسلم عليسسه اللسه صسلى النسسبي أصحاب
الولسسى التكسسبيرة بعسسد الكتسساب بفاتحة يقرأ المام, ثم يكبر أن الجنازة

ًا وسلم, ويخلسسص عليه الله صلى النبي على يصلي نفسه, ثم في سر
يسسسلم منهسسا, ثسسم شسسيء فسسي يقسسرأ لِ التكبيرات , وفي للجنازة الدعاء

ًا مسسن قسسال أنسسه نفسسسه أمامسسة أبسسي عن النسائأي نفسه. ورواه في سر
الصسسحيح. علسسى المرفوع حكم في الصحابي من السنة, فذكره, وهذا

عسسن العلسسى عبسسد عسسن المثنى بن محمد عن القاضي إسماعيل ورواه
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أنه المسيب بن سعيد عن سهل بن أمامة أبي عن الزهري عن معمر

الجنسسسسسازة, فسسسسسذكره. علسسسسسى الصسسسسسلة فسسسسسي قسسسسسال: السسسسسسنة
صلة في ذلك والشعبي, ومن عمر وابن هريرة أبي عن روي وهكذا  

هشسسام ِإبراهيم, حسسدثنا بن مسلم القاضي: حدثنا ِإسماعيل قال العيد
أن علقمسسة عسسن ِإبراهيسسم عن سليمان أبي بن حماد الدستوائأي, حدثنا

ًا عقبسسة بسسن الوليسسد عليهسسم وحذيفة, خرج موسى وأبا مسعود ابن يومسس
ِإن فقال العيد قبل قسسال ؟ فيسسه التكسسبير فكيسسف دنسسا قد العيد هذا لهم: 
ربسسك, وتصسسلي وتحمسسد الصسسلة بهسسا تفتتسسح تكبيرة فتكبر الله: تبدأ عبد

ذلك, ثسسم مثل وتفعل وتكبر تدعو ثم وسلم عليه الله صلى النبي على
تكسسبر ثسسم تقسسرأ ذلسك, ثسسم مثسسل وتفعسسل تكبر ذلك, ثم مثل وتفعل تكبر

عليسسه الله صلى النبي على وتصلي ربك وتحمد فتقرأ تقوم وتركع, ثم
وأبسسو حذيفسسة تركسسع, فقسسال ثم ذلك مثل وتفعل وتكبر تدعو وسلم, ثم

ِإسسسسسسناد عبسسسسسد أبسسسسسو موسسسسسسى: صسسسسسدق صسسسسسحيح. الرحمسسسسسن, 
عليسسه اللسسه صسسلى عليسسه بالصسسلة الدعاء ختم يستحب أنه ذلك ومن  

أبسسي عسسن شميل بن النضر داود, حدثنا أبو الترمذي: حدثنا قال وسلم
قسسال: الخطسساب بسسن عمسسر عسسن المسسسيب بسسن سسسعيد عن السدي قرة

تصسسلي حسستى شسسيء منسسه يصعد لِ والرض السماء بين موقوف الدعاء
عسسن المسسسيب بسسن سسسعيد عسسن موسى بن أيوب رواه نبيك. وكذا على
بسسن سعيد عن قرة أبي عن الحارث بن معاذ الخطاب. ورواه بن عمر

ًا, وكسسذا عمر عن المسيب كتسابه فسسي معاويسة بسن رزيسسن رواه مرفوعس
ًا بيسسن موقسسوف «السسدعاء قسسال وسلم عليه الله صلى النبي عن مرفوع
كغمسسر تجعلسسوني علسسي, فل يصسسلى حسستى يصسسعد لِ والرض السسسماء

إنمسسا الزيسسادة وأوسطه» وهذه وآخره الدعاء أول علي الراكب, صلوا
حميسسد بسسن عبسسد المسسام مسسسند فسسي اللسسه عبد بن جابر رواية من تروى

عن عبيدة بن موسى عون, أخبرنا بن جعفر قال: حدثنا حيث الكشي
رسسسول لنا جابر: قال قال: قال أبيه عن ِإبراهيم بن محمد بن ِإبراهيم

علسسق إذا الراكسسب كقسسدح تجعلسسوني وسسسلم: «لِ عليسسه اللسسه صسسلى الله
الوضسسوء فسسي حاجسسة لسسه كسسان الماء, فإذا من فمله قدحه أخذ تعاليقه

ِإن ِإلِ شسسرب الشسسرب فسسي حاجسسة لسسه كسسان توضسسأ, و فيسسه, مسسا أهسسرق و
السسدعاء» وهسسذا آخسسر وفي الدعاء وسط وفي الدعاء أول في اجعلوني
الحسسسسديث. ضسسسسعيف عبيسسسسدة بسسسسن غريسسسسب, وموسسسسسى حسسسسديث

خزيمة وابن السنن وأهل أحمد رواه لما القنوت دعاء ذلك آكد ومن  
علسسي بسسن الحسسسن عسسن الجسسوزاء أبسسي حسسديث من والحاكم حبان وابن

وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول قال: علمنسسي عنهما الله رضي
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فيمسسن هسسديت, وعسسافني فيمن اهدني الوتر: اللهم في أقولهن كلمات

مسسا شسسر أعطيت, وقني فيما لي توليت, وبارك فيمن عافيت, وتولني
ِإنه يقضى ولِ تقضي قضيت, فإنك يعسسز واليت, ولِ من يذل لِ عليك, و

ائأي وتعاليت, وزاد ربنا عاديت, تباركت من هسذا بعسد سسننه فسي النس
محمسسسسسسسسسسسسسسسسد. علسسسسسسسسسسسسسسسسى اللسسسسسسسسسسسسسسسسه وصسسسسسسسسسسسسسسسسلى

وليلسسة الجمعسسة يسسوم عليسسه الصلة من الكثار يستحب أنه ذلك ومن  
عبسسد عسسن الجعفسسي علسسي بسسن حسين أحمد: حدثنا المام الجمعة. قال

أوس عسسن الصسسنعاني الشسسعث أبسسي عسسن جسسابر بسسن يزيسسد بسسن الرحمن
وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى الله رسول قال: قال عنه الله رضي الثقفي

قبسسض, وفيسسه وفيسسه آدم خلسسق فيسسه, الجمعسسة يسسوم أيامكم أفضل «من
ِإن الصسسلة مسسن علي الصعقة, فأكثروا النفخة, وفيه صسسلتكم فيسسه, فسس

وقسسد صلتنا عليك تعرض الله, وكيف رسول علي» قالوا: يا معروضة
ِإن وقد يعني ؟ أرمت تأكسسل أن الرض علسسى حسسرم اللسسه بليت, قال: «

حسسديث مسسن مسساجه وابسسن والنسسسائأي داود أبسسو النبيسساء» ورواه أجسسساد
وابسسن خزيمسسة ابسسن الحسسديث هسسذا صسسحح الجعفي, وقد علي بن حسين

الذكسسسسسسسسار. فسسسسسسسسي والنسسسسسسسسووي والسسسسسسسسدارقطني حبسسسسسسسسان
سسسواد بسسن عمسسرو مسساجه: حسسدثنا بسسن الله عبد أبو آخر) قال حديث(  

سسسعيد عسسن الحسسارث بسسن عمرو عن وهب بن الله عبد المصري, حدثنا
السسدرداء أبسسي نسي, عن بن عبادة عن أيمن بن زيد هلل, عن أبي بن

علسسي الصسسلة وسسسلم: «أكسسثروا عليسسه الله صلى الله رسول قال: قال
ِإن تشهده مشهود الجمعة, فإنه يوم ًا الملئأكة, و علسسي يصسسلي لِ َأحسسد
؟ الموت وبعد منها» قال: قلت يفرغ حتى صلته علي عرضت ِإلِ فيه

حسسي الله فنبي النبياء أجساد تأكل أن الرض على حرم الله ِإن «قال
بسسن عبسسادة بيسسن انقطاع وفيه الوجه هذا من غريب حديث يرزق» هذا

أعلسسسسم. يسسسسدركه, واللسسسسه لسسسسم فسسسسإنه السسسسدرداء وأبسسسسي نسسسسسي
النسسبي عسسن مسسسعود وابسسن أمامسسة أبي حديث من البيهقي روى وقد  

الجمعسسة ليلة عليه الصلة من بالكثار المر في وسلم عليه الله صلى
ً أعلم. وروي ضعف, والله ِإسنادهما في الجمعة, ولكن ويوم مرسسسل
سسسليمان القاضسسي: حسسدثنا ِإسسسماعيل يقول: قال البصري الحسن عن
فقسسال البصسسري الحسسسن حسسازم, سسسمعت بسسن جريسسر حرب, حسسدثنا بن

كلمسسه مسسن جسسسد الرض تأكسسل وسلم: «لِ عليه الله صلى الله رسول
الشسسافعي: أخبرنسسا وقسسال القاضي حسن, وقال القدس» مرسل روح

عليسسه اللسسه صلى النبي أن سليم بن صفوان محمد, أخبرنا بن ِإبراهيم
علي» الصلة الجمعة, فأكثروا وليلة الجمعة يوم كان «إذا قال وسلم
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صسسلى النسسبي علسسى يصسسلي أن الخطيب على يجب مرسل, وهكذا هذا
تصسسح الخطبسستين, ولِ فسسي المنسسبر علسسى الجمعسسة يسسوم وسلم عليه الله

ذكسسر فسسوجب فيهسسا شسسرط اللسسه عبسسادة, وذكسسر لنها بذلك إلِ الخطبتان
الذان فيهسا وسسلم عليسه الله صلى الرسول مسذهب والصسلة, هسذا ك

اللسسسسسسسسسسسسسه. رحمهمسسسسسسسسسسسسسا وأحمسسسسسسسسسسسسسد الشسسسسسسسسسسسسسافعي
صسسلى قسسبره زيارة عند عليه والسلم الصلة يستحب أنه ذلك ومن  
حسسدثنا محمسسد هسسو عسسوف ابسسن داود: حسسدثنا أبسسو وسلم. قسسال عليه الله

عبسسد بسسن يزيسسد عسسن زيسساد بن حميد صخر أبي عن حيوة المقري, حدثنا
وسسسلم عليسسه اللسسه صلى الله رسول أن هريرة أبي عن قسيط بن الله

أرد حسستى روحسسي علسسي اللسسه رد ِإلِ علي يسلم أحد من قال: «مامنكم
قسسال الذكسسار: ثسسم في النووي وصححه داود أبو به السلم» تفرد عليه

نسسافع, بسسن اللسسه عبسسد علسسى قال: قرأت صالح بن أحمد داود: حدثنا أبو
قسسال: قسسال هريسسرة أبسسي عن المقبري سعيد عن ذئأب أبي ابن أخبرني
ًا, ولِ بيسسوتكم تجعلسسوا وسسسلم: «لِ عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسول قبسسور
ًا, وصلوا قبري تجعلوا كنتسسم» حيثمسسا تبلغنسسي صسسلتكم علي, فسسإن عيد

ًا. وقد داود أبو به تفرد اللسسه عبسسد عن سريج عن أحمد المام رواه أيض
ًا. النسسسسووي بسسسسه, وصسسسسححه الصسسسسائأغ وهسسسسو نسسسسافع بسسسسن أيضسسسس

ً آخر وجه من روي وقد   ِإسسسحاق بسسن ِإسسسماعيل القاضي قال متصل
وسسسلم: حسسدثنا عليسسه اللسسه صسسلى النسسبي علسسى الصسسلة فضل كتابه في

علسسي بسسن محمسسد بن ِإبراهيم بن جعفر أويس, حدثنا أبي بن إسماعيل
بيتسسه, عسسن أهسسل مسسن أخبره عمن طالب أبي بن جعفر بن الله عبد بن

ً أن علسسي بن الحسين بن علي قسسبر فيسسزور غسسداة كسسل يسسأتي كسسان رجل
اشسستهر مسسا ذلسسك مسسن ويصنع عليه ويصلي وسلم عليه الله صلى النبي
علسسى يحملسسك الحسسسين: مسسا بن علي له الحسين, فقال بن علي عليه
لسسه فقسسال وسسسلم عليسسه الله صلى النبي على السلم قال: أحب ؟ هذا

ًا أحدثك أن لك الحسين: هل بن علي قال: نعم: قسسال ؟ أبي عن حديث
اللسسه رسول قال: قال أنه جدي عن أبي الحسين: أخبرني بن علي له

ًا, ولِ قبري وسلم: «لِتجعلوا عليه الله صلى ًا بيوتكم تجعلوا عيد قبور
وسسسلمكم» فسسي صسسلتكم حيثمسساكنتم, فتبلغنسسي وسسسلموا علي وصلوا
ً آخر وجه من روي يسم, وقد لم مبهم رجل إسناده عبسسد قسسال مرسل
لسسه يقسسال رجسسل عسسن عجلن ابسسن عسسن الثسسوري عن مصنفه في الرزاق

ًا قسسال: رأى علسسي بن الحسن بن الحسن سهيل, عن القسسبر عنسسد قومسس
ِإن فنهاهم قسبري تتخسذوا قال: «لِ وسلم عليه الله صلى النبي وقال: 

ًا, ولِ ًا, وصلوا بيوتكم تتخذوا عيد صسسلتكم كنتم, فسسإن حيثما علي قبور
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الحاجسسة فسسوق أصسسواتهم برفسسع الدب يسسسيئون رآهسسم تبلغنسسي» فلعلسسه

ً رأى أنه روي فنهاهم. وقد أنسست مسسا هسسذا فقسسال: يسسا القسسبر ينتسساب رجل
وسسسلمه اللسسه صلوات يبلغه الجميع سواء, أي إلِ منه بالندلس ورجل

ًا عليسسسسسسسسسسسسه السسسسسسسسسسسسدين. يسسسسسسسسسسسسوم إلسسسسسسسسسسسسى دائأمسسسسسسسسسسسس
رشسسدين بسسن أحمسسد الكسسبير: حسسدثنا معجمسسه فسسي الطسسبراني وقسسال  

جعفسسر, أخسسبرني بن محمد مريم, حدثنا أبي بن سعيد المصري, حدثنا
رضسسي طالب أبي بن علي بن حسن بن حسن عن زينب أبي بن حميد
قال: «صسسلوا وسلم عليه الله صلى الله رسول أن أبيه عن عنهم الله
الطسسبراني: حسسدثنا قسسال تبلغنسسي» ثسسم صسسلتكم كنتم, فسسإن حيثما علي

الطحسسان, الحميد عبد بن شعيب الصبهاني, حدثنا حمدان بن العباس
بسسن اللسسه عبسسد بسسن الحكسسم عسسن شسسيبان أبسسي بن هارون بن يزيد أخبرنا

رسسسول قال: قال أبيها عن علي بن الحسن بنت أنيس أم عن خطاب
ِإن وجسسل عسسز اللسسه قسسول «أرأيسست وسسسلم عليسسه اللسسه صلى الله اللسسه {

المكتسسوم, ولسسولِ مسسن هسسذا «إن س فقال النبي} س على يصلون وملئأكته
ِإن ما عنه سألتموني أنكم لِ ملكيسسن بسسي وكل وجل عز الله أخبرتكم, 
لسسك, الله غفر الملكان ذانك قال ِإلِ علي فيصلي مسلم عبد عند أذكر
ًا وملئأكته الله وقال أحسسد علسسي يصلي الملكين: آمين, ولِ لذينك جواب

ًا وملئأكته الله لك, ويقول الله الملكان: غفر ذانك قال ِإلِ لذينك جواب
ِإسسسسناده الملكيسسسن: آميسسسن» غريسسسب ًا, و شسسسديد. ضسسسعف بسسسه جسسسد

بسسن اللسه عبسد عسن سسفيان عسن وكيسع أحمد: حدثنا المام قال وقد  
الله صلى الله رسول أن مسعود بن الله عبد عن زاذان السائأب, عن

ِإن قال وسلم عليه عسسن يبلغسسوني الرض فسسي سسسياحين ملئأكسسة للسسه «
الثسسوري سسسفيان حسسديث مسسن النسسسائأي رواه السسسلم» وهكسسذا أمسستي

بسسه. السسسائأب بسسن اللسسه عبسسد عسسن كلهما العمش مهران بن وسليمان
لى سسمعته, ومسن قسبري عنسد علي صلى «من الَِخر الحديث فأما ص
مسسروان بسسن محمسسد بسسه تفسسرد نظسسر ِإسسسناده بلغته» ففي بعيد من علي

أبسسي عسسن صسسالح أبسسي عسسن العمسسش عسسن متروك وهو الصغير السدي
ًا. قال هريرة مسسن وفسسرغ لسسبى ِإذا للمحسسرم أصحابنا: ويستحب مرفوع
الشسسافعي رواه لمسسا وسلم عليه الله صلى النبي على يصلي أن تلبيته

بسسن القاسسسم عسسن زائأسسدة بسسن محمسسد بسسن صالح رواية من والدارقطني
تلسسبيته مسسن فرغ ِإذا الرجل يؤمر قال: كان الصديق بكر أبي بن محمد

حسسال, وقسسال كسسل علسسى وسسسلم عليسسه اللسسه صلى النبي على يصلي أن
المبارك, بن الله عبد حدثنا الفضل بن عارم القاضي: حدثنا إسماعيل

بسسن عمسسر قال: سسسمعت الجدع بن وهب عن الشعبي عن زكريا حدثنا
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ِإذا عنسسه اللسسه رضسسي الخطاب ًا بسسالبيت فطوفسسوا قسسدمتم يقسسول:  سسسبع

حيسسث مسسن عليسسه فقومسسوا الصسسفا ائأتسسوا ركعتين, ثم المقام عند وصلوا
ًا مرات سبع فكبروا البيت ترون وصلة عليه وثناء الله حمد بين تكبير
مثل المروة لنفسك, وعلى ومسألة وسلم عليه الله صلى النبي على

صلى النبي على الصلة قوي, قالوا: ويستحب حسن جيد ذلك, إسناد
تعسسالى: بقسسوله الذبسسح, واستأنسسسوا عنسسد اللسسه ذكر مع وسلم عليه الله

أذكسسر تعالى: لِ الله المفسرين: يقول بعض ذكرك} قال لك {ورفعنا
يفسسرد مسسوطن وقالوا: هذا الجمهور ذلك في معي, وخالفهم ذكرت إلِ

لم مما ذلك وغير والوقاع والدخول الكل عند كما تعالى الله ذكر فيه
وسسسلم. عليسسه اللسسه صسسلى النسسبي علسسى بالصسسلة السسسنة فيسسه تسسرد

بكسسر أبسسي بسسن محمسسد القاضسسي: حسسدثنا ِإسماعيل آخر) قال حديث(  
بن محمد عن عبيدة بن موسى عن هارون بن عمرو المقدمي, حدثنا

قسسال: وسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسه رسول هريرة, أن أبي ثابت, عن
بعثنسسي», فسسي كمسسا بعثهسسم اللسسه فسسإن ورسسسله اللسسه أنبيسساء على «صلوا
أعلسسم. وقسسد وشسسيخه, واللسسه هسسارون بن عمرو ضعيفان, وهما إسناده

بسسه, ومسسن الربسسذي عبيدة بن موسى عن الثوري عن الرزاق عبد رواه
ذلسسك في الخبر صح ِإن الذن طنين عند عليه الصلة يستحب أنه ذلك
فسسي رواه قسسد خزيمسسة بسسن ِإسسسحاق بسسن محمسسد بكسسر أبا المام أن على

عبيسسد بسسن محمسسد بسسن معمر يحيى, حدثنا بن زياد فقال: حدثنا صحيحه
رسسسول قسسال: قسسال رافسع أبسسي عن أبيه عن رافع أبي بن علي عن الله
وليصسسل فليسسذكرني أحدكم أذن طنت وسلم: «إذا عليه الله صلى الله
ِإسسسناده ذكرني من الله ذكر وليقل علي ثبسسوته غريسسب, وفسسي بخير», 

.علسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم نظسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسر, واللسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه
علسسى الصسسلة الكسساتب يكسسرر أن الكتابة أهل استحب مسألة) وقد(  

مسسن الحسسديث فسسي ورد كتبسسه, وقسسد كلمسسا وسسسلم عليه الله صلى النبي
قسسال: عبسساس ابن الضحاك, عن عن نهشل عن رحمة بن كادح طريق

لسسم كتاب في علي صلى وسلم: «من عليه الله صلى الله رسول قال
هسسذا الكتسساب» وليسسس ذلسسك فسسي اسسسمي دام مسسا له جارية الصلة تزل

ولِ هريسسرة أبسسي حديث من روي وقد كثيرة وجوه من بصحيح الحديث
ًا, قال يصح ًا, أحسبه شيخنا الذهبي الله عبد أبو الحافظ أيض موضسسوع
والله شيء ذلك من يصح ولِ عباس وابن بكر أبي عن نحوه روي وقد

السسراوي لَِداب كتسسابه(الجسسامع فسسي البغسسدادي الخطيب ذكر أعلم. وقد
ًا الله رحمه حنبل بن أحمد المام بخط والسامع) قال: رأيت مسسا كثير
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عليسه الصسلة ذكسسر غيسر مسن وسسلم عليسه الله صلى النبي اسم يكتب

ًا. عليسسسسسه يصسسسسسلي كسسسسسان أنسسسسسه قسسسسسال: وبلغنسسسسسي كتابسسسسسة لفظسسسسس
التبعيسسة سبيل على كانت فإن النبياء غير على الصلة فصل) وأما(  
وذريتسسه, وأزواجسسه وآلسسه محمسسد على صل اللهم الحديث في تقدم كما

بالصسسلة النبياء غير أفرد إذا فيما النزاع وقع وإنما بالجماع جائأز فهذا
الذي تعالى: {هو الله بقول ذلك, واحتجوا قائألون: يجوز فقال عليهم
ربهسسم مسسن صسسلوات عليهسسم وملئأكته}, وبقوله: {أولئك عليكم يصلي

بهسسا وتزكيهسسم تطهرهسسم صسسدقة أمسسوالهم مسسن ورحمة}, وبقوله: {خذ
رسول قال: كان أوفى أبي بن الله عبد عليهم} الَِية, وبحديث وصل

صسسل «اللهسسم قسسال بصسسدقتهم قسسوم أتاه إذا وسلم عليه الله صلى الله
أوفسسى» أبسسي آل علسسى صسسل «اللهسسم فقسسال بصدقته أبي عليهم» فأتاه

اللسسه رسول يا قالت امرأته أن جابر الصحيحين, وبحديث في أخرجاه
زوجسسك» قسسال وعلسسى عليك الله زوجي, فقال«صلى وعلى علي صل

قسد هسذا لن بالصسلة النبيساء غيسر ِإفسراد يجوز لِ العلماء من الجمهور
ًا صار أبسسو يقال: قسسال فل غيرهم بهم يلحق ذكروا, فل إذ للنبياء شعار
ِإن اللسسه صسسلى علي قال أو عليه الله صلى بكر المعنسسى كسسان عليسسه, و

ًا, كما ِإن عز محمد يقال: قال لِ صحيح ًا كسسان وجل, و ً عزيسسز لن جليل
الكتسساب مسسن ذلسسك في ورد ما وحملوا وجل عز الله ذكر شعار من هذا

ًا يثبسست لسسم لهم, ولهسسذا الدعاء على والسنة ولِ أوفسسى أبسسي لَِل شسسعار
حسسسسسسسسسسسن. مسسسسسسسسسسسلك وامرأتسسسسسسسسسسه, وهسسسسسسسسسسذا لجسسسسسسسسسسابر

صسسارت قسسد النبياء غير على الصلة لن ذلك يجوز آخرون: لِ وقال  
يقتسسدى فيهسسم, فل يعتقسسدون مسسن على الهواء, يصلون أهل شعار من
مسسن هسسو ذلسسك: هسسل من المانعون اختلف أعلم, ثم والله ذلك في بهم
أقسسوال, ثلثة على ؟ الولى خلف أو التنزيهية الكراهة أو التحريم باب

قسسال: والصسسحيح الذكسسار. ثسسم كتسساب في النووي أبوزكريا الشيخ حكاه
وقسسد البدع أهل شعار لنه تنزيه كراهة مكروه أنه الكثرون عليه الذي
مقصسسود. قسسال نهسسي فيسسه ورد مسسا هسسو شسسعارهم, والمكسسروه عسسن نهينا

لسسان فسي مخصوصسة صسارت الصسلة أن ذلك في والمعتمد أصحابنا
لِ فكمسسا تعالى بالله مخصوص وجل عز قولنا أن بالنبياء, كما السلف

ِإن وجل عز محمد يقال ًا كان و ً عزيسسز علسسي أو بكسسر أبسسو يقسسال لِ جليل
الشسسيخ فقسسال ؟ السلم بحروفه, قال: وأما لفظ عليه, هذا الله صلى

في يستعمل فل الصلة معنى في أصحابنا: هو من الجويني محمد أبو
فسسي وسسسواء السلم عليه علي يقال فل النبياء غير به يفرد ولِ الغائأب

عليسسك, فيقال: سسسلم به فيخاطب الحاضر والموات, وأما الحياء هذا
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مسسا انتهسسى عليسسه مجمع عليكم, وهذا أو عليك السلم أو عليكم وسلم
اخ مسن كسثير عبسارة فسي هسذا غلب (قلت) وقد ذكره أن للكتسب النس
سسسائأر دون مسسن السسسلم عليسسه يقسسال بسسأن عنسسه اللسسه رضي علي ينفرد

ِإن وجهه, وهذا الله كرم أو الصحابة ًا, لكن معناه كان و ينبغسسي صحيح
ِإن ذلك في الصحابة بين يسوى أن والتكريسسم, التعظيم باب من هذا ف

عنهسسم اللسسه رضسسي منسسه بذلك أولى عثمان المؤمنين وأمير فالشيخان
أجمعيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسن.

زيسساد بسسن الوهسساب عبسسد بسسن اللسسه عبسسد حدثنا القاضي ِإسماعيل قال  
ابسسن عسسن عكرمسسة عسسن حنيسسف بسسن عبسسادة بسسن حكيم بن عثمان حدثني
عليه الله صلى النبي على ِإلِ أحد على الصلة تصح قال: لِ أنه عباس
ًا بسسالمغفرة, وقسسال والمسسسلمات للمسسسلمين يسسدعى ولكن وسلم أيضسس
برقسسان بن جعفر عن علي بن حسين حدثنا شيبة أبي بن بكر أبو حدثنا
ِإن بعد الله: أما رحمه العزبز عبد بن عمر كتب قال ًا ف الناس من ناس
ِإن بعمل الدنيا التمسوا قد ًا الَِخرة, و أحسسدثوا قسسد القصسساص مسسن ناسسس
الله صلى النبي على الصلة عدل وأمرائأهم خلفائأهم على الصلة في

ِإذا وسلم عليه علسسى صسسلتهم تكسسون أن فمرهسسم هسسذا كتسسابي جسساءك فسس
حسسسن. ذلسسك. أثسسر سوى ما ويدعوا عامة للمسلمين ودعاؤهم النبيين

بسسن اللسسه عبسسد حسسدثنا أسسسد بسسن معسساذ حسسدثنا القاضي ِإسماعيل قال  
هلل أبي بن سعيد عن يزيد بن خالد حدثني لهيعة ابن أخبرنا المبارك

ًا أن وهب بن نبيه عن فسسذكروا عنهسسا اللسسه رضي عائأشة على دخل كعب
ِإلِ يطلسسع فجسسر مسسن كعب: مسسا فقال وسلم عليه الله صلى الله رسول

ًا سبعون نزل بسسأجنحتهم يضسسربون بالقبر يحفون حتى الملئأكة من ألف
ًا سسسبعون وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى النسسبي علسسى ويصسسلون بالليسسل ألفسس
ًا وسبعون سسسبعين فسي خسسرج الرض عنسسه انشسقت إذا حتى بالنهار ألف

ًا .يزفسسسسسسسسسسسسسسسونه الملئأكسسسسسسسسسسسسسسسة مسسسسسسسسسسسسسسسن ألفسسسسسسسسسسسسسسس
وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى النسسبي علسسى صسسلى إذا النووي فرع) قال(  

يقول: صلى فل أحدهما على يقتصر فل والتسليم الصلة بين فليجمع
هسسذه من منتزع قاله الذي فقط, وهذا السلم عليه ولِ فقط عليه الله
لموا عليسه صسلوا آمنسوا السذين أيهسا قوله: {يسا وهي الكريمة الَِية وس

ًا} فسسسالولى ًا. وسسسسلم عليسسسه اللسسسه صسسسلى يقسسسال أن تسسسسليم تسسسسليم
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ِإّن ِذيَن **  ّل ُقْذوَن ا ْؤ ّلَه ُقْي ُقْه ال َل ُقْسو ُقْم َوَر ُقْه َن َع ُقْه َل ّل َيا ِفي ال ْن ّد ِة ال ّد َوالَِِخسسَر َعسس َأ َو
ُقْهسسْم ًا َل َذاب ًا َعسس ِهينسس ِذيَن ّم ّلسس َوا ُقْذوَن *   ْؤ ِنيَن ُقْيسس ْؤِم ُقْمسس ْل َنسساِت ا ْؤِم ُقْم ْل ِر َوا ْيسس َغ َمسسا ِب

ْا ُقْبو َتَسسسسسسسس ْك ِد ا َقسسسسسسس ْا َف ُقْلسسسسسسسو َتَم ًا اْح َتانسسسسسسس ْه ًا ُقْب ْثمسسسسسسس ِإ ًا َو ِبينسسسسسسس  ّم
ًا تعالى يقول   ًا متهدد وارتكسساب أوامسره بمخالفسة آذاه مسسن ومتوعسسد

ِإصراره زواجره ِإيذاء ذلك على و ًا س بنقص أو بعيب رسوله و بالله عياذ
اللسسه يسسؤذون السسذين تعسسالى: {إن قسسوله فسسي عكرمسسة قسسال سسس ذلسسك من

سسسفيان حديث من الصحيحين . وفي المصورين في ورسوله} نزلت
قسسال: هريسسرة أبسسي عسسن المسسسيب بن سعيد عن الزهري عن عيينة بن

وجل: يسسؤذيني عز الله وسلم: «يقول عليه الله صلى الله رسول قال
أن هسسذا ونهسساره» ومعنسسى ليلسسه أقلب الدهر وأنا الدهر آدم, يسب ابن

فيسسسندون وكسسذا كسسذا بنسسا فعسسل السسدهر خيبسسة يسسا يقولون كانوا الجاهلية
عسسز الله هو لذلك الفاعل وإنما ويسبونه الدهر إلى وتعالى الله أفعال
مسسن وغيرهمسسا عبيسسدة وأبو الشافعي قرره ذلك. هكذا عن فنهى وجل

اللسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه. رحمهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم العلمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساء
الله يؤذون الذين تعالى: {إن قوله في عباس ابن عن العوفي وقال  

وسسسلم عليسسه اللسسه صلى النبي على طعنوا الذين في ورسوله} نزلت
فسسي عامسسة الَِيسسة أن أخطب. والظاهر بن حيي بنت صفية تزويجه في
فقسد أطسساعه مسسن أن كمسا اللسه فقسسدآذى آذاه ومن بشيء آذاه من كل

سسسعد بسسن إبراهيسسم حسسدثنا يونس حدثنا أحمد المام قال كما الله أطاع
زيسساد بسن الرحمسن عبسد عسن التميمي الحذاء رائأطة أبي بن عبيدة عن
عليه الله صلى الله رسول قال: قال المزني المغفل بن الله عبد عن

ًا تتخذوهم لِ أصحابي في الله وسلم: «الله أحبهسسم فمسسن بعسسدي غرض
آذاني فقد آذاهم أبغضهم, ومن فببغضي أبغضهم أحبهم, ومن فبحبي

رواه وقسسد يأخسسذه أن يوشسسك اللسسه آذى الله, ومن آذى فقد آذاني ومن
زيسساد بسسن الرحمسسن عبسسد عسسن رائأطة أبي بن عبيدة حديث من الترمذي

إلِ نعرفسسه لِ غريسسب حسسديث وهسسذا قال به, ثم المغفل بن الله عبد عن
السسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسوجه. هسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسذا مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسن

مسسا بغيسسر والمؤمنسسات المسسؤمنين يسسؤذون تعسسالى: {والسسذين وقسسوله  
يفعلسسوه ولسسم يعملسسوه لسسم منه برآء هم ما إليهم ينسبون اكتسبوا} أي

ًا احتملوا {فقد ًا بهتان ًا} وهذا وإثم أو يحكسسى أن الكسسبير البهست هو مبين
العيسسب سسسبيل علسسى يفعلسسوه لسسم مسسا والمؤمنسسات المسسؤمنين عسسن ينقل

بسسالله الكفسسرة الوعيسسد هسسذا فسسي يسسدخل مسسن أكسسثر لهم, ومن والتنقص
برأهم قد بما ويعيبونهم الصحابة يتنقصون الذين الرافضة ثم ورسوله

قسسد وجسسل عسسز اللسسه فإن عنهم الله أخبر ما بنقيض ويصفونهم منه الله
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الجهلسسة وهسسؤلِء ومسسدحهم والنصسسار المهاجرين عن رضي قد أنه أخبر

فعلسسوه ولِ يكسسن لسسم مسسا عنهم ويذكرون وينتقصونهم يسبونهم الغبياء
ًا ويمسدحون الممسدوحين يسذمون القلوب منكسو الحقيقة في فهم أبد

المسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسذمومين.
عسسن محمد ابن يعني العزيز عبد حدثنا القعنبي حدثنا داود أبو وقال  

قسسال: ؟ الغيبة ما الله رسول يا قيل أنه هريرة أبي عن أبيه عن العلء
ان إن أفرأيست يكره» قيل بما أخاك «ذكرك ؟ أقسول مسا أخسي فسي ك

فقد تقول ما فيه يكن لم اغتبته, وإن فقد تقول ما فيه كان قال: «إن
حسن قال ثم به الدراوردي عن قتيبة عن الترمذي رواه وهكذا» بهته

كريسسب أبسسو حدثنا سلمة بن أحمد حدثنا حاتم أبي ابن قال صحيح, وقد
عسسن مليكسسة أبسسي ابسسن عسسن أنسسس بن عمار عن هشام بن معاوية حدثنا

«أي لصسسحابه وسسسلم عليسسه اللسسه صلى الله رسول قالت: قال عائأشة
عنسسد الربسسا «أربى قال أعلم ورسوله الله ؟» قالوا الله عند أربى الربا
المؤمنين يؤذون {والذين قرأ مسلم» ثم امرىء عرض استحلل الله

ًا احتملسسوا فقسسد اكتسسسبوا مسسا بغيسسر والمؤمنسسات ًا بهتانسس ًا}. وإثمسس مبينسس

َها ّي أ
َ َي ِبّي **  ّن َواِجَك ُقْقل ال ِتَك لْز َنا َب ِء َو ِنَسآَ ِنيَن َو ْؤِم ُقْم ْل ِنيَن ا ْد ِهسسّن ُقْي ْي َل ِمسسن َع

ِهّن ِب ِبي َ ِلَك َجل َنَى َذ ْد ْفَن َأن َأ ْعَر َ ُقْي ْيَن َفل َذ ْؤ َكسساَن ُقْي ُقْه َو ّلسس ًا ال ُقْفسسور ًا َغ * ّرِحيمسس
ِئن ِه ّلْم ّل َت ُقْقوَن َين ِف َنا ُقْم ْل ِذيَن ا ّلسس ِهْم ِفسسي َوا ِب ُقْلسسو ُقْفسسوَن ّمسسَرٌض ُقْق ُقْمْرِج ْل ِفسسي َوا

ِة َن ِدي ْلَم ّنَك ا َي ِر ْغ ُقْن ِهْم َل َ ُقْثّم ِب َنَك لِ ُقْرو ِو َهسسآَ ُقْيَجا ّ ِفي ً ِإلِ ِليل ِنيَن َق ُقْعسسو ْل َنَمسسا *  ّم ْي َأ

ْا َو ُقْف ْا ُقْثِق ُقْذو ْا ُقْأِخ ُقْلو ّت ُقْق ً َو ِتيل ْق ّنَة َت ُقْس ِه *   ّل ِذيَن ِفي ال ّل ْا ا ْو َل ُقْل ِمسسن َخ ْبسس َلسسن َق َو
َد ِة َتِجسسسسسسسسسسسسسسسس ّن ُقْسسسسسسسسسسسسسسسسس ِه ِل ّلسسسسسسسسسسسسسسسس ً ال ِديل ْبسسسسسسسسسسسسسسسس  َت

ًا تعالى يقول   ًا وسسلم عليسسه اللسه صلى رسوله آمر يسسأمر أن تسسليم
عليهسسن يسسدنين بأن س لشرفهن وبناته أزواجه خاصة س المؤمنات النساء

المسساء, وسسسمات الجاهليسسة نسسساء سسسمات عسسن ليتميسسزن جلبيبهن من
وقتسسادة وعبيسسدة مسسسعود ابسسن الخمار, قسساله فوق الرداء هو والجلباب
وعطسساء النخعسسي وإبراهيسسم جسسبير بسسن وسسسعيد البصسسري والحسسسن

الجسسوهري: اليسسوم. قسسال الزار بمنزلسسة وهسسو واحسسد وغيسسر الخراسسساني
ً ترثسسي هسسذيل مسسن امسسرأة الملحفسسة, قسسالت الجلبسساب لهسسا: قسستيل

الجلبيسسب عليهسسن العسسذارى لِهيةمشسسي وهسسي إليسسه النسسسور تمشسسي
إذا المؤمنين نساء الله أمر عباس ابن عن طلحة أبي بن علي قال  

رؤوسسسهن فسسوق من وجوههن يغطين أن حاجة في بيوتهن من خرجن
ًا ويبدين بالجلبيب عبيسسدة سسسألت سسسيرين بن محمد واحدة, وقال عين
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جلبيبهسسن} مسسن عليهسسن وجسسل: {يسسدنين عسسز اللسسه قول عن السلماني

ثغسسرة تغطسسي عكرمسسة وقسسال اليسرى عينه وأبرز ورأسه وجهه فغطى
اللسسه عبسسد أبسسو حسسدثنا حسساتم أبسسي ابن عليها. وقال تدنيه بجلبابها نحرها

خيثم ابن عن معمر أخبرنا الرزاق عبد حدثنا إلّي كتب فيما الطهراني
{يسسدنين الَِيسسة هذه نزلت لما قالت سلمة أم عن شيبة بنت صفية عن

الغربسسان رؤوسهن على كأن النصار نساء جلبيبهن} خرج من عليهن
يلبسسسسسسسسنها. سسسسسسسسود أكسسسسسسسسية وعليهسسسسسسسن السسسسسسسسكينة مسسسسسسسن

حسسدثنا الليسث حسدثنا صسالح أبسسو حدثنا أبي حدثنا حاتم أبي ابن وقال  
خمسسار الوليسسدة علسسى هسسل الزهسسري يعنسسي وسألناه قال يزيد بن يونس

وتنهسسى متزوجسسة كانت إن الخمار عليها قال ؟ متزوجة غير أو متزوجة
قسسال وقد المحصنات بالحرائأر يتشبهن أن لهن يكره لنه الجلباب عن
يسسدنين المؤمنين ونساء وبناتك لزواجك قل النبي أيها تعالى: {يا الله

بسسأس قسسال: لِ أنسسه الثسسوري سسسفيان عسسن جلبيبهن}, وروي من عليهن
لِ الفتنسسة لخسسوف ذلك عن نهى وإنما الذمة أهل نساء زينة إلى بالنظر

المسسؤمنين} وقسسوله: {ذلسسك تعالى: {ونسسساء بقوله واستدل لحرمتهن
حرائأسسر, أنهسن عرفسسن ذلسك فعلسن إذا يسؤذين} أي فل يعرفسسن أن أدنى
قل النبي أيها تعالى: {يا قوله في السدي عواهر. قال ولِ بإماء لسن

أدنى ذلك جلبيبهن من عليهن يدنين المؤمنين ونساء وبناتك لزواجك
يخرجون المدينة أهل فساق من ناس كان يؤذين} قال فل يعرفن أن

وكانت للنساء يتعرضون المدينة طرق إلى الظلم يختلظ حين بالليل
الطسسرق إلسسى النسسساء خسسرج الليل كان فإذا ضيقة المدينة أهل مساكن
رأوا منهسسن, فسسإذا ذلسسك يبتغسسون الفسسساق أولئك فكان حاجتهن يقضين
ليس المرأة رأوا عنها, وإذا فكفوا حرة هذه قالوا جلباب عليها المرأة
فيعلسسم يتجلببن مجاهد عليها, وقال فوثبوا أمة هذه قالوا جلباب عليها

ريبسسسسة. ولِ بسسسسأذى فاسسسسسق لهسسسسن يتعسسسسرض فل حرائأسسسسر أنهسسسسن
ًا الله تعالى: {وكان وقوله   ًا} أي غقور أيسسام فسسي سسسلف لمسسا رحيمسس

ًا تعسسالى قسسال بسسذلك, ثسسم علسسم عنسسدهن يكسسن لم حيث الجاهلية متوعسسد
فسسي {والسسذين الكفر ويبطنون اليمان يظهرون الذين وهم للمنافقين

فسسي {والمرجفون ههنا الزناة هم وغيره عكرمة مرض} قال قلوبهم
كسسذب وهو الحروب وجاءت العداء جاء يقولون الذين المدنية} يعني

بهسسم} {لنغرينسسك الحسسق إلسسى ويرجعسسوا ذلك عن ينتهوا لم لئن وافتراء
عليهسسم. وقسسال لنسسسلطنك أي عبسساس ابن عن طلحة أبي بن علي قال

يجاورونسسك لِ {ثسسم بهسسم لنعلمنسسك السسسدي بهم, وقال لنحرشنك قتادة
ً {إلِ المدينسسة فسسي فيها} أي مسسدة فسسي منهسسم * ملعسسونين} حسسال قليل
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ثقفسسوا} أي {أينمسسا مبعدين مطرودين قريبة مدة المدينة في إقامتهم

تعالى: {سنة قال تقتيلً} ثم {وقتلوا وقلتهم {أخذوا} لذلتهم وجدوا
تمردوا إذا المنافقين في سنته هذه قبل} أي من خلوا الذين في الله

اليمسسان أهسسل أن فيسسه هسسم عمسسا يرجعسسوا ولسسم وكفرهسسم نفسساقهم علسسى
وسسسنة تبسسديلً} أي اللسسه لسسسنة تجد {ولن ويقهرونهم عليهم يسلطون

تغيسسسسسسسسسسسر. ولِ تبسسسسسسسسسسسدل لِ ذلسسسسسسسسسسسك فسسسسسسسسسسسي اللسسسسسسسسسسسه

ُقْلَك َأ َيْس ُقْس **  ّنا ِة َعِن ال َع ّنَما ُقْقْل الّسا َها ِإ ُقْم ْل َد ِع ِه ِعن ّل ِريَك َوَما ال ْد َعّل ُقْي َل
َعَة ُقْن الّسا ُقْكو ًا َت ِريبسس ِإّن َق ّلسسَه *   َعسسَن ال ِريَن َل ِف َكسسا ْل ّد ا َعسس َأ ُقْهسسْم َو ًا َل ِعير * َسسس
ِديَن ِل َهآَ َخا ًا ِفي َبد ّ َأ ُقْدوَن لِ ًا َيِج ّي ِل َ َو ًا َولِ ْوَم َنِصير َي ُقْب *   ّل َق ُقْهْم ُقْت ُقْه ُقْجو ِفسسي ُقْو

ِر ّنا ُقْلوَن ال ُقْقو َنآَ َي َت ْي َل َنا َي ْع َط ّلَه َأ َنا ال ْع َط َأ َ َو ُقْسولِ ْا الّر ُقْلو َقا َو َنآَ *   ّب ّنآَ َر َنسسا ِإ ْع َط َأ

َنا َت َد َنا َسا َء َبَرآ ُقْك َنا َو ّلو َأَض ْ َف ِبيل َنسسآَ الّسسس ّب ِهسسْم *  َر ِت ْيِن آ َف ْع َذاِب ِمسسَن ِضسس َعسس ْل ا
ُقْهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسْم ْن َع ْل ًا َوا ًا َلْعنسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس ِبيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسر  َك

ًا تعالى يقول   له علم لِ أنه عليه وسلمه الله صلوات لرسوله مخبر
اللسسه إلسسى علمهسسا يرد أن ذلك, وأرشده عن الناس سأله وإن بالساعة

وهسسذه مكيسسة وهسسي العسسراف سسسورة في تعالى الله قال كما وجل عز
أنهسسا أخسسبره لكسسن يقيمها الذي إلى علمها رد في الحال فاستمر مدنية
ًا} كما تكون الساعة لعل يدريك وما: {بقوله قريبة تعسسالى: قسسال قريب

حسسسابهم للنسساس القمسسر} وقسسال: {اقسسترب وانشق الساعة {اقتربت
تسسستعجلوه} ثسسم فل اللسسه أمر معرضون} وقال: {أتى غفلة في وهم

لهسسم {وأعسسد رحمتسسه مسسن أبعسسدهم الكسسافرين} أي لعن الله قال: {إن
ًا} أي ًا} أي فيهسسا {خالسسدين الَِخسسرة السسدار فسسي سسسعير مسساكثين أبسسد

ًا يجسسدون {لِ عنهسسا لهم زوال ولِ منها لهم خروج فل مستمرين ولِ وليسس
ًا} أي قسسال: ثسسم فيسسه هم مما ينقذهم معين ولِ مغيث لهم وليس نصير

وأطعنسسا اللسسه أطعنسسا ياليتنسسا يقولسسون النسسار فسسي وجسسوههم تقلسسب {يوم
علسى وجسوههم وتلسوى وجوههم على النار في يسحبون الرسولِ} أي

ممسسن السسدنيا السسدار فسسي كسسانوا لسسو أن يتمنون كذلك وهم يقولون جهنم
العرصسسات حسسال فسسي عنهسسم اللسسه أخسسبر كما الرسول وأطاع الله أطاع

مسسع اتخسسذت يسساليتني يقسسول يسسديه علسسى الظسسالم يعسسض بقسسوله: {ويسسوم
ً الرسول ًا أتخذ لم ليتني ويلتا * يا سبيل ً فلن عسسن أضسسلنى * لقد خليل

تعسسالى: خسسذولًِ} وقسسال للنسسسان الشسسيطان وكان جاءني إذ بعد الذكر
فسي عنهسم أخسسبر مسسلمين} وهكسذا كسانوا لسسو كفروا الذين يود {ربما

الرسسسول وأطسساعوا اللسسه أطسساعوا كسسانوا لو أن يودون أنهم هذه حالتهم
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السسسبيل} فأضسسلونا وكبراءنسسا سسسادتنا أطعنسسا إنسسا ربنا {وقالوا الدنيا في

ابن العلماء, رواه يعني وكبراءنا الشراف يعني طاوس, سادتنا وقال
وخالفنا المشيخة من والكبراء المراء وهم السادة اتبعنا أي حاتم أبي

ًا عندهم أن واعتقدنا الرسل ليسسسوا هسسم فسسإذا شسسيء علسسى وأنهم شيئ
وإغسسوائأهم بكفرهسسم العسسذاب} أي مسسن ضسسعفين آتهم {ربنا شيء على
ًا {والعنهم إيانا ًا} قسسرأ لعن الموحسسدة, وقسسرأ بالبسساء القسسراء بعسسض كسسبير

بسن اللسه عبسسد حسسديث في كما المعنى قريبا وهما المثلثة بالثاء آخرون
صسسلتي فسسي بسسه أدعو دعاء علمني الله رسول يا قال بكر أبا أن عمرو

ًا نفسي ظلمت إني اللهم قال: «قل ًا, ولِ ظلم إلِ السسذنوب يغفسسر كثير
الرحيسسم» الغفسسور أنت إنك وارحمني عندك من مغفرة لي فاغفر أنت

ًا الصحيحين, يروى في أخرجاه ًا كسسثير صسسحيح بمعنسسى وكلهمسسا وكسسبير
ذلسسك وفسسي دعائأه في اللفظين بين الداعي يجمع أن بعضهم واستحب
مخيسسر القسسارىء أن كمسسا تسسارة وهذا تارة هذا يقول أن الولى نظر, بل

أعلسسم. بينهمسسا, واللسسه الجمع له وليس َفَحَسن قرأ أيهما القراءتين بين
شسسيبة, أبي بن عثمان بن محمد الطبراني: حدثنا القاسم أبو وقال  

رافع أبي بن الله عبيد عن هاشم بن علي صرد, حدثنا بن ضرار حدثنا
بسسن الحجسساج عنسسه اللسسه رضسسي علسسي مسسع شهد من تسمية في أبيه عن

النصسسار يامعشسسر اللقسساء عنسسد يقسسول كسسان السسذي وهسسو غزيسسة بن عمرو
وكبراءنسسا سسسادتنا أطعنسسا إنسسا {ربنسسا لقينسساه إذا لربنسسا تقولوا أن أتريدون
ًا والعنهسسم العسسذاب مسسن ضعفين آتهم السبيل* ربنا فأضلونا ًا لعنسس كسسبير

؟».)

َها ّي أ
َ َي ِذيَن **  ّل ْا ا ُقْنو َ آَم ْا لِ ُقْنسسو ُقْكو ِذيَن َت ّلسس ْا َكا ْو َذ ُقْه ُقْموَسسسَى آ َأ ُقْه َفسسبّر ّلسس ِمّمسسا ال

ْا ُقْلو َكسسسسسسسسسسسساَن َقسسسسسسسسسسسسا َد َو ِه ِعنسسسسسسسسسسسس ّلسسسسسسسسسسسس ًا ال  َوِجيهسسسسسسسسسسسس
إبراهيم, حدثنا بن إسحاق الَِية: حدثنا هذه تفسير عند البخاري قال  

أبسسي عسسن وخلس ومحمسسد الحسسسن عسسن عسسوف عبادة, حسسدثنا بن روح
إن وسلم عليه الله صلى الله رسول قال: قال عنه الله رضي هريرة
ً كان موسى ًا رجل لِ آمنسسوا السسذين أيهسسا تعسسالى: {يسسا قسسوله وذلسسك حييسس
ًا} الله عند وكان قالوا مما الله فبرأه موسى آذوا كالذين تكونوا وجيه
ًا ههنسسا الحسسديث هسسذا أورد هكذا ًا مختصسسر أحسساديث فسسي رواه وقسسد جسسد

صسسلى اللسسه رسسسول قال: قال هريرة أبي عن بعينه السند بهذا النبياء
ً كسسان السسسلم عليه موسى وسلم: «إن عليه الله ًا رجل ًا حييسس لِ سسستير
إسسسرائأيل بنسسي مسسن آذاه مسسن فسسآَذاه منه استحياء شيء جلده من يرى
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أدرة وإمسسا برص إما جلده في عيب من إلِ التستر هذ يتستر ما فقالوا

عليسسه لموسسسى قسسالوا ممسسا يبرئأسسة أن أراد وجسسل عز الله آفة. وإن وإما
ًا فخل السلم فسسرغ فلمسسا اغتسسسل ثسسم حجر على ثيابه فخلع وحده يوم

عصسساه موسسسى فأخسسذ بثسسوبه عسسدا الحجسسر وإن ليأخسسذها ثيابه إلى أقبل
مل إلسسى انتهى حتى حجر ثوبي حجر يقول: ثوبي فجعل الحجر وطلب

ًا فرأوه إسرائأيل بني من وأبسسرأه وجسسل عسسز اللسسه خلق ما أحسن عريان
ًا بسسالحجر وطفسسق فلبسسسه ثسسوبه فأخسسذ الحجسسر وقسسام يقولون مما ضسسرب

ًا بالحجر إن فوالله بعصاه ًا ضربه أثر من لندب ًا أو ثلث ًا أو أربع سسس خمسسس
آذوا كالسسذين تكونسسوا لِ آمنسسوا السسذين أيهسسا تعالى: {يا قوله فذلك س قال

ًا} وهذا الله عند وكان قالوا مما الله فبرأه موسى حسسسن سياق وجيه
مسسسسسلم. دون البخسسسساري إفسسسسراد مسسسسن الحسسسسديث وهسسسسذا مطسسسسول

النسسبي عسسن الحسن عن عوف روح, حدثنا أحمد: حدثنا المام وقال  
النسسبي عسسن هريسرة أبسسي عسسن ومحمسد وسسلم. وخلس عليه الله صلى
لِ آمنسسوا السسذين أيهسسا {يسسا الَِيسسة هذه في قال أنه وسلم عليه الله صلى

ًا} الله عند وكان قالوا مما الله فبرأه موسى آذوا كالذين تكونوا وجيه
ً كان موسى الله: «إن رسول قال: قال ًا رجل ًا حيي يسسرى يكاد لِ ستير

البخسساري رواه كمسسا الحسسديث سسساق منه.» ثم استحياء شيء جلده من
ً ابسسن بسه. ورواه عسسوف عسسن روح عسسن تفسسسيره فسسي عنه ورواه مطولِ
أبسسي عن الشعبي عامر عن الجعفي جابر عن الثوري حديث من جرير

مسن رواه هسذا. وهكسذا بنحسو وسسلم عليسه الله صلى النبي عن هريرة
سسسعيد عسسن عمرو بن المنهال عن العمش مهران بن سليمان حديث

تكونسسوا قسسوله: {لِ فسسي عبسساس ابن عن الحارث بن الله وعبد جبير بن
يسسوم ذات فخسسرج آدر إنسسك لسسه قسسومه موسى} قسسال: قسسال آذوا كالذين
وخسسرج بثيسسابه تشسسد الصخرة فخرجت صخرة على ثيابه فوضع يغتسل
ًا يتبعها بسسآَدر ليسسس فسسرأوه إسسسرائأيل بني مجالس به انتهب حتى عريان
ابسسن عسسن العسسوفي رواه قسسالوا} وهكسسذا ممسسا الله قوله: {فبرأه فذلك

سسسسسسسسسسسسواء. عنهمسسسسسسسسسسسا اللسسسسسسسسسسسه رضسسسسسسسسسسسي عبسسسسسسسسسسساس
المعلى بن وأحمد حاتم بن روح البزار: حدثنا بكر أبو الحافظ وقال  

بسسن علي عن سلمة بن حماد حماد, حدثنا بن يحيى قالِ: حدثنا الَِدمي
موسسسى وسسسلم: قسسال: «كسسان عليه الله صلى النبي عن أنس عن زيد

ً السلم عليه ًا رجل فوضسسع ليغتسسسل س الماء قال أحسبه س أتى وإنه حيي
إن إسسسرائأيل بنسسو فقسسال عسسورته تبسسدو يكسساد لِ وكسسان صسسخرة على ثيابه

ثيابه الصخرة فاحتملت س ثيابه يضع لِ أنه يعنون س آفة به أو آدر موسى
موسسسى إلسسى إسسسرائأيل, فنظسسروا بنسسي مجسسالس بحسسذاء صسسارت حسستى
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قسسالوا ممسسا اللسسه قسسوله: {فسسبرأه فسسذلك س قال كما أو س الرجال كأحسن

ًا}. اللسسسسسسسسسسسسسسسسه عنسسسسسسسسسسسسسسسسد وكسسسسسسسسسسسسسسسسان وجيهسسسسسسسسسسسسسسسس
عباد سليمان, حدثنا بن سعيد أبي, حدثنا حاتم: حدثنا أبي ابن وقال  

عسسن جسسبير بسسن سعيد عن الحكم عن حسين بن سفيان عن العوام بن
قوله: {فبرأه في عنهم الله رضي طالب أبي بن علي عن عباس ابن
عليسسه هارون فمات الجبل وهارون موسى قالوا} قال: صعد مما الله

أليسسن كسسان قتلتسسه أنت السلم عليه لموسى إسرائأيل بنو فقال السلم
فمسسروا فحملتسسه الملئأكة الله فأمر ذلك من فآَذوه حياء وأشد منك لنا
قسسبره موضسسع عرف فما بموته فتكلمت إسرائأيل بني مجالس على به
بن علي عن جرير ابن رواه وهكذا أبكم أصم جعله الله وإن الرخم إلِ

هسسذا يكسسون أن وجسسائأز قال ثم به العوام بن عباد عن الطوسي موسى
مسسن أولسسى قسسول فل المراد هو الول يكون أن وجائأز بالذى المراد هو

ًا الكل يكون أن (قلت) يحتمل وجل عز الله قول معه يكون وأن مراد
أعلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم. غيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسره, واللسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه

عسسن شقيق عن العمش معاوية, حدثنا أبو أحمد: حدثنا المام قال  
ًا يوم ذات وسلم عليه الله صلى الله رسول قسم قال الله عبد قسسسم

قسسال: اللسسه وجسسه بهسسا أريسسد ما القسمة هذه إن النصار من رجل فقال
بمسسا وسسسلم عليسسه اللسسه صلى الله رسول لخبرن أما الله ياعدو فقلت
قسسال ثسسم وجهسسه فاحمر وسلم عليه الله صلى للنبي ذلك فذكرت قلت

فسسي فصبر» أخرجاه هذا من بأكثر أوذي لقد موسى على الله «رحمة
بسسسه. العمسسسش مهسسسران بسسسن سسسسليمان حسسسديث مسسسن الصسسسحيحين

إسسسرائأيل حجاج, سمعت أحمد: حدثنا المام قال أخرى) س طريق(  
زائأسسدة بن زيد عن الهمداني مولى هشام أبي بن الوليد عن يونس بن
وسسسلم عليسسه الله صلى الله رسول قال: قال مسعود بن الله عبد عن

ًا أصسسحابي من أحد عن أحد يبلغني لصحابه: «لِ أن أحسسب فسسإني شسسيئ
عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول الصسسدر» فسسأتى سليم وأنا إليكم أخرج
لصسساحبه يقسسول وأحسسدهما برجليسسن فقسمه, قال: فمررت مال وسلم
الَِخسسرة, قسسال: فتثبسست الدار ولِ الله وجه بقسمته محمد أراد ما والله
وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول أتيسست ثسسم قسسالِ ما سمعت حتى

ًا» أصحابي عن أحد يبلغني «لِ لنا قلت إنك الله رسول فقلت: يا شسسيئ
رسسسول وجسسه وكذا, فاحمر كذا يقولِن وهما وفلن بفلن مررت وإني
أوذي لقسسد منسسك «دعنسسا قال ثم عليه وشق وسلم عليه الله صلى الله

فصسسسسسسسسسسسبر». هسسسسسسسسسسسذا مسسسسسسسسسسسن بسسسسسسسسسسسأكثر موسسسسسسسسسسسسى
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محمد عن الذهلي يحيى بن محمد عن الدب في داود أبو رواه وقد  

بسسه هشسسام أبسسي بسسن الوليسسد عسسن إسسسرائأيل عسسن الفريسسابي يوسسسف بسسن
ًا ًا أحسسد عسسن أصسسحابي مسسن أحد يبلغني «لِ مختصر أن أحسسب إنسسي شسسيئ

عسسن المنسساقب في الترمذي رواه الصدر» وكذا سليم وأنا إليكم أخرج
بسسن محمسسد عسسن أيضسسا زائأسسدة, ورواه بسسن زيد قال أنه إلِ سواء الذهلي

بن وحسين موسى بن الله عبيد عن محمد بن الله عبد عن إسماعيل
بسسه هشسسام أبسسي بسسن الوليد عن السدي عن إسرائأيل عن كلهما محمد

ًا ًا مختصر هسسذا مسسن غريسسب قسسال السسسدي, ثسسم إسسسناده فسسي فسسزاد أيض
السسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسوجه.

ًا} اي الله عند تعالى: {وكان وقوله   ربسه عنسد وجاه وجاهة له وجيه
الله, وقال عند الدعوة مستجاب كان البصري الحسن وجل. قال عز

ًا الله يسأل لم السلف من غيره لمسسا الرؤية منع أعطاه, ولكن إلِ شيئ
شسسفع أنسسه الله عند العظيمة وجاهته من بعضهم وجل. وقال عز يشاء
{ووهبنا فقال سؤاله الله فأجاب معه الله يرسله أن هارون أخيه في

ًا}. هسسسسسسسسسارون أخسسسسسسسسساه رحمتنسسسسسسسسسا مسسسسسسسسسن لسسسسسسسسسه نبيسسسسسسسسس

َها ّي أ
َ َي ِذيَن **  ّل ْا ا ُقْنو ْا آَم ُقْقسسو ّت ّلسسَه ا ْا ال ُقْلسسو ُقْقو ً َو ْولِ ًا َقسس ِديد ِلْح َسسس ُقْيْصسس ُقْكسسْم *   َل

ُقْكْم َل ْعَما ِفْر َأ ْغ َي ُقْكْم َو ُقْكْم َل َب ُقْنو ِطِع َوَمن ُقْذ ّلسسَه ُقْي ُقْه ال َل ُقْسسسو ْد َوَر َقسس ًا َفسساَز َف ْوز َفسس
ًا  َعِظيمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس

ًا تعالى يقول   كأنه من عبادة يعبدوه وأن بتقواه المؤمنين عباده آمر
ً يقولسسوا وأن يسسراه ًا} أي {قسسولِ ًا سسسديد ولِ فيسسه اعوجسساج لِ مسسستقيم

ك فعلسوا إذا أنهسم ووعسدهم انحراف لهسم يصسلح بسأن عليسه أثسابهم ذل
السسذنوب لهسسم يغفسسر وأن الصسسالحة للعمسسال يسسوفقهم أي أعمسسالهم

قسسال ثسسم منها التوبة يلهمهم المستقبل في منهم يقع قد الماضية. وما
ًا فسساز فقسسد ورسوله الله يطع تعالى: {ومن ًا} وذلسسك فسسوز أنسسه عظيمسس

حسساتم: أبسسي ابسسن المقيم. قسسال النعيم إلى ويصير الجحيم نار من يجار
بسسردة, أبي عن ليث عن خالد عوف, حدثنا بن عمرو أبي, حدثنا حدثنا

عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسول بنا صلى قال الشعري موسى أبي عن
فقسسال: «إن فجلسسسنا بيده إلينا أومأ انصرف الظهر, فلما صلة وسلم

ً وتقولسسوا الله تتقوا أن آمركم أن أمرني تعالى الله ًا» ثسسم قسسولِ سسسديد
وتقلسسن اللسسه تتقيسسن أن آمركسسن أن أمرنسسي الله فقال: «إن النساء أتى

ً ًا». قسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسولِ سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسديد
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بسسن عبسساد بسسن محمسسد حسسدثنا التقسسوى كتسساب في الدنيا أبي ابن وقال  

سسسمرة بن عيسى حدثنا الزهري عمران بن العزيز عبد موسى, حدثنا
قسسالت: مسسا عنهسسا اللسسه رضسسي عائأشة عن أبيه عن عروة بن هشام عن
يقسسول: سسسمعته إلِ المنسسبر على وسلم عليه الله صلى الله رسول قام
ً وقولوا الله اتقوا آمنوا الذين أيها {يا ًا} الَِية, غريب قولِ ًا, سديد جسسد

بسسن محمسسد عسسن أبيسسه عن العمي زيد بن الرحيم عبد حديث من وروى
ًا: من عباس ابن عن كعب فليتسسق النسساس أكرم يكون أن سره موقوف

السسسديد غيسسره وقسسال اللسه إلِ إلسه لِ السسسديد القسول عكرمة الله, قال
والكسسل الصسسواب غيسسره: هسسو السسسداد. وقسسال مجاهد, هو وقال الصدق

حسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسق.

ّنسسا ِإ َنا **  َنسسَة َعَرْضسس َلسسى الَما َواِت َع َبسساِل َوالْرِض الّسسسَما ْلِج ْيَن َوا َب َأن َفسسأ

َهسسا َن ْل ْقَن َيْحِم َف َأْشسس َهسسا َو ْن َهسسا ِم َل ُقْن َوَحَم ْنَسسسا ِل ُقْه ا ّنسس ًا َكسساَن ِإ ُقْلومسس ً َظ ُقْهسسولِ * َج
ّذَب َع ُقْي ُقْه ّل ّل ِقيَن ال ِف َنا ُقْم ْل َقاِت ا ِف َنا ُقْم ْل ِكيَن َوا ِر ُقْمْشسس ْل َكاِت َوا ِر ُقْمْشسس ْل ُقْتسسوَب َوا َي َو
ُقْه ّلسسس َلسسسى ال ِنيَن َع ْؤِم ُقْمسسس ْل َنسسساِت ا ْؤِم ُقْم ْل َكسسساَن َوا ُقْه َو ّلسسس ًا ال ُقْفسسسور ًا َغ  ّرِحيمسسس

عليهسسم وعرضها الطاعة بالمانة عباس: يعني ابن عن العوفي قال  
عرضسست قسسد لَِدم: إنسسي فقسسال يطقنهسسا فلسسم آدم على يعرضها أن قبل

بما آخذ أنت فهل يطقنها فلم والجبال والرض السموات على المانة
أسسسأت وإن جزيسست أحسسسنت قسسال: إن ؟ فيهسسا ومسسا رب قال: يا ؟ فيها

إنسسه النسان تعالى, {وحملها قوله فذلك فتحملها آدم فأخذها عوقبت
ًا كان عبسساس: المانسسة ابسسن عن طلحة أبي بن علي جهولًِ} قال ظلوم

أدوهسا إن والجبسسال والرض السسسموات علسسى اللسه الفرائأسض, عرضسها
غيسسر مسسن عليسسه ذلسسك, وأشسسفقوا فكرهسسوا عسسذبهم ضسسيعوها وإن أثابهم

آدم علسسى عرضها ثم بها يقوموا لِ أن الله لدين تعظيما معصية, ولكن
ًا كسسان إنسسه النسسسان تعالى: {وحملهسسا قوله وهو فيها بما فقبلها ظلومسس

ًا جهسسسسسسسسسسسولًِ} يعنسسسسسسسسسسسي اللسسسسسسسسسسسه. بسسسسسسسسسسسأمر غسسسسسسسسسسسر
شعبة جعفر, حدثنا بن محمد بشار, حدثنا ابن جرير: حدثنا ابن وقال  

الَِية هذه في قال أنه عباس ابن عن جبير بن سعيد عن بشر أبي عن
يحملنها أن فأبين والجبال والرض السموات على المانة عرضنا {إنا

فيهسسا, فسإن بمسسا آدم, فقال: خسسذها على منها} قال: عرضت وأشفقن
مقدار إلِ كان فما عذبتك, قال: قبلت عصيت لك, وإن غفرت أطعت

الخطيئسسة, وقسسد أصسساب حسستى اليسسوم ذلسسك من الليل إلى العصر بين ما
ًا عباس ابن عن الضحاك روى بيسسن وانقطسساع نظر هذا, وفيه من قريب
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جسبير بسن وسسعيد مجاهسد قسال أعلسم. وهكسذا وبينسه, واللسه الضسحاك
الفرائأسسض, هسسي المانسسة واحسسد: إن وغيسسر البصسسري والحسن والضحاك

عسسن الضسسحى أبسسي عسسن العمسسش الطاعسسة, وقسسال آخرون: هسسي وقال
علسسى اؤتمنسست المرأة أن المانة كعب: من بن أبي قال: قال مسروق

بعضسسهم والحدود, وقسسال والفرائأض الدين قتادة: المانة فرجها. وقال
ثلثسسة: قال: المانسسة أسلم بن زيد عن مالك الجنابة, وقال من الغسل
بينها تنافي لِ القوال هذه وكل الجنابة من والِغتسال والصوم الصلة

بشسسرطها والنواهي الوامر وقبول التكليف أنها إلى وراجعة متفقة بل
علسسى النسسسان فقبلهسسا عسسوقب تركهسسا وإن أثيسسب بذلك قام إن أنه وهو

المسسسستعان. وبسسسالله اللسسسه وفسسسق مسسسن إلِ وظلمسسسه وجهلسسسه ضسسسعفه
المغيسسرة بسسن العزيسسز عبسسد أبسسي, حسسدثنا حسساتم: حسسدثنا أبسسي ابن قال  

معمر أبا سمعت الصفار عمر أبا واقد, يعني بن حماد البصري, حدثنا
هسسذه تل أنسسه البصسسري الحسسسن, يعنسسي عن يحدث معمر بن عون يعني
والجبسسال} قسسال والرض السسسموات علسسى المانسسة عرضسسنا {إنسسا الَِيسسة

بسسالنجوم, وحملسسة زينسست السستي الطرائأسسق الطبسساق السسسبع على عرضها
قالت: ومسسا ؟ فيها وما المانة تحملين لها: هل العظيم, فقيل العرش

قسسالت: لِ عوقبت أسأت جزيت, وإن أحسنت إن لها قال: قيل ؟ فيها
بالوتسساد, وذللسست شدت الشداد, التي السبع الرضين على عرضها ثم

فيها قالت: وما ؟ فيها وما المانة تحملين هل لها بالمهاد, قال: فقيل
ثسسم  عوقبت, قالت: لِ أسأت وإن جزيت أحسنت لها: إن قال: قيل ؟

لهسسا: قيسسل الصلب, قال الصعاب الشوامخ الشم الجبال على عرضها
أحسسسنت لها: إن قال ؟ فيها قالت: وما ؟ فيها وما المانة تحملين هل

قسسسسسسسسسسسالت: لِ. عسسسسسسسسسسسوقبت أسسسسسسسسسسسسأت جزيسسسسسسسسسسست, وإن
النس بين جمع خلقه خلق حين تعالى الله إن حيان بن مقاتل وقال  

عليهسسن فعسسرض بالسسسموات فبسسدأ والجبال والرض والسموات والجن
علسسى المانسسة, ولكسسن هسسذه لهن: أتحملن الطاعة, فقال المانة, وهي

هسسذا لِنستطيع إنا رب فقلن: يا ؟ الجنة في والثواب والكرامة الفضل
علسسى المانسسة عسسرض مطيعسسون, ثسسم لسسك ولكنسسا قسسوة بنسسا وليسسس المر

منسسي, وأعطيكسسن وتقبلنهسسا المانسسة هسسذه لهن: أتحملسسن فقال الرضين
رب, ولِ يسسا هسسذا علسسى لنسسا صبر فقلن: لِ ؟ الدنيا في والكرامة الفضل
بسسه. ثسسم أمرتنا شيء في نعصيك لِ مطيعون سامعون لك ولكنا نطيق
فقسسال ؟ رعايتهسسا حسسق وترعاها المانة هذه له: أتحمل فقال آدم قرب
ورعيسست وأطعت أحسنت إن آدم قال: يا ؟ عندك آدم: مالي ذلك عند

الجنسسة, وإن في الثواب والفضل, وحسن الكرامة عندي المانة, فلك
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ومعاقبسسك معسسذبك فسسإني رعاتهسسا, وأسسسأت حسسق ترعهسسا عصسسيت, ولسسم

عنسسد وجسسل عز الله رب, وأتحملها, فقال يا النار, قال: رضيت وأنزلك
أبي ابن النسان} رواه تعالى: {وحملها قوله فذلك حملتكها قد ذلك

رب فقسسالت: يسسا السسسموات علسسى قال: عرضها أنه مجاهد حاتم. وعن
ًا أريسسد ومسسا ذكر وما السماء وسكان الكواكب حملتني أحمسسل ولِ ثوابسس

فسسي غرسسست رب فقسسالت: يسسا الرض علسسى فريضسسة. قسسال: وعرضسسها
ًا أريد وما ذكر وما الرض وسكان النهار في وأجريت الشجار ولِ ثواب

تعسسالى: {وحملهسسا اللسسه قسسال ذلسسك مثسسل الجبال فريضة, وقالت أحمل
ًا كان إنه النسان ابسسن قسسال أمسسره, وهكسسذا عاقبسسة جهسسولًِ} فسسي ظلوم

المانسسة حمسسل عليهسسن اللسسه عرض قال: لما أنه أشوع ابن جريج. وعن
ولِ بالعمل لنا طاقة لِ ولياليهن, وقلن: ربنا أيام ثلثة الله إلى ضججن

الثسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسواب. نريسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسد
أبسسي بسسن زيسسد بسسن هسسارون أبسسي, حسسدثنا حاتم: حدثنا أبي ابن قال ثم  

أسسسلم بسسن زيد عن سعد بن هشام حدثنا أبي الموصلي, حدثنا الزرقاء
والرض} الَِية, قال السموات على المانة عرضنا {إنا الَِية هذه في

عليهسسا, معينسسك وجسسل: إنسسي عسسز الله وعاتقي, فقال أذني بين النسان
فسسأطبق, أكسسره مسسا إلسسى نازعاك بطبقتين, فإذا عينيك على معينك إني

فسسأطبق, أكسسره مسسا إلسسى نازعسسك بطبقسستين, فسسإذا لسسسانك على ومعينك
أبسسي عن روي أكره. ثم ما إلى تكشفه فل بلباس فرجك على ومعينك

قسسال: وهسسب ابن يونس, حدثناء جرير: حدثنا ابن هذا. وقال نحو حازم
السسسموات علسسى المانة عرضنا تعالى: {إنا الله قول في زيد ابن قال

أن المانسسة عليهن عرض تعالى الله والجبال} الَِية, قال: إن والرض
ًا لهسسن ويجعسسل السسدين عليهسسن يفترض ًا, ويسسستأمنهن ثوابسس علسسى وعقابسس

ًا نريسسد لِ لمرك مسخرات لِ, نحن الدين, فقلن ًا, قسال: ولِ ثوابسس عقابسس
وعسساتقي, قسسال أذنسسي فقسسال: بيسسن آدم على وتعالى تبارك الله وعرض

فسسسأعينك, أجعسسل هسسذا تحملست إذا لسسه: أمسسا تعسسالى الله زيد: قال ابن
ًا لبصرك عليسسه لسسك, فسسأرخ يحسسل لِ مسسا إلى تنظر أن خشيت فإذا حجاب
ًا للسانك واجعل حجابه ًا, فإذا باب لفرجك فأغلق, وأجعل خشيت وغلق

ًا لسسسسسسسك. أحللسسسسسسست مسسسسسسسا علسسسسسسسى إلِ تكشسسسسسسسفه فل لباسسسسسسسس
بقية, حدثنا السكوني, حدثنا عمرو بن سعيد جرير: حدثني ابن وقال  

عميسسر بسسن الحكسسم عسسن حسسبيب أبسسي بن موسى عن إبراهيم بن عيسى
وسلم, قسسال: عليه الله صلى النبي أصحاب من عنه, وكان الله رضي

علسسى نزلِ والوفاء المانة وسلم: «إن عليه الله صلى الله رسول قال
, نسسبي اللسسه, ومنهسسم رسسسول بسسه, فمنهسسم فأرسسسلوا النبياء مع آدم ابن
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العجميسسة اللسسه, وأنزلسست كلم وهسسو القسسرآن رسول, ونسسزل نبي ومنهم

يسسدع بألسنتهم, ولم السنن أمر القرآن, وعلموا أمر والعربية, فعلموا
ًا تعالى الله عليهسسم الحجسسج وهي يجتنبون وما يأتون مما أمره من شيئ
والقبيسسح, ثسسم الحسسسن يعرفون وهم إلِ لسان أهل لهم, فليس بينه إلِ

يرفسسع الناس, ثم قلوب جذور في أثرها ويبقى يرفع شيء أول المانة
يعرفهسسا وجاهسسل يعمسسل الكتسسب, فعسسالم وتبقسسى والسسذمم والعهد الوفاء

إلِ الله على يهلك أمتي, ولِ وإلى إلّي وصل يحملها, حتى ولِ وينكرها
ه هالك, ولِ والوسسواس النساس, وإيساكم أيهسا تسارك, فالحسذر إلِ يغفل

ًا, ولسسه غريب حديث عملً» هذا أحسن أيكم يبلوكم الخناس, فإنما جد
أخسسسسسسسسسسسسسسسرى. وجسسسسسسسسسسسسسسسوه مسسسسسسسسسسسسسسسن شسسسسسسسسسسسسسسسواهد

الله عبيد العسقلني, حدثنا خلف بن محمد جرير: حدثنا ابن قال ثم  
وأبسسان قتسسادة القطان, حدثنا العوام أبو الحنفي, حدثنا المجيد عبد بن
عنسسه اللسه رضسسي السسدرداء أبسسي العصري, عسسن خليد عن عياش أبي بن

بهسسن جسساء مسسن وسلم: «خمسسس عليه الله صلى الله رسول قال: قال
الخمسسس الصلوات على حافظ الجنة: من دخل إيمان مع القيامة يوم

مسسن الزكسساة ومواقيتهن, وأعطى وسجودهن وركوعهن وضوئأهن على
مسسؤمن إلِ ذلسسك يفعل لِ الله وايم س يقول وكان س بها النفس طيب ماله
اللسسه رضسسي قال ؟ المانة أداء وما الدرداء أبا المانة». قالوا: يا وأدى

شسسيء على آدم ابن يأمن لم تعالى الله الجنابة, فإن من عنه: الغسل
الرحمسسن عبسسد بسسن محمسسد عسسن داود أبسسو رواه غيسسره, وهكسسذا دينسسه من

أبسسي الحنفسسي, عسسن المجيسسد عبسسد بسسن الله عبيد علي أبي العنبري, عن
بسسسسسسسسسسه. القطسسسسسسسسسسان داود بسسسسسسسسسسن عمسسسسسسسسسسران العسسسسسسسسسسوام

ًا: حدثنا جرير ابن وقال   عسسن إسسسحاق المنتصر, أخبرنا بن تميم أيض
الله عبد عن زاذان عن السائأب بن الله عبد العمش, عن عن شريك

قسسال: أنه وسلم عليه الله صلى النبي عنه, عن الله رضي مسعود بن
إلِ شيء كل يكفر س قال أو س كلها الذنوب يكفر الله سبيل في «القتل

رب يسسا أنى أمانتك, فيقول له: أد فيقال المانة بصاحب المانة, يؤتى
ذهبسست وقسسد يارب أنى أمانتك, فيقول له: أد فيقال ؟ الدنيا ذهبت وقد

؟ السسدنيا ذهبسست وقسسد رب يسسا أنسسى أمانتك, فيقول له: أد فيقال ؟ الدنيا
الهاويسسة, فيهسسوي إلسسى بسسه الهاوية, فيسسذهب أمه إلى به فيقول: اذهبوا

فيضسسعها كهيئتهسسا, فيحملهسسا هنالسسك فيجدها قعرها إلى ينتهي حتى فيها
خسسرج قسسد أنسسه رأى إذا جهنسسم, حسستى شسسفير إلى بها فيصعد عاتقه على
الصسسلة, فسسي الَِبدين» قسسال: والمانسسة أبد أثرها في فهوى قدمه زلت

الحديث, وأشد في الوضوء, والمانة في والمانة الصوم في والمانة
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؟ الله عبد أخوك يقول ما تسمع فقلت: ألِ البراء الودائأع, فلقيت ذلك

فقسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسال: صسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسدق.
بسسن اللسسه عبسسد عسسن زاذان عن العامري عياش شريك: وحدثنا وقال  

بنحسسوه, ولسسم وسسسلم عليه الله صلى النبي عن عنه الله رضي مسعود
يخرجسسوه. جيسسد, ولسسم شيء, إسناده كل وفي الصلة في المانة يذكر

أبسسو أحمسسد. حسسدثنا المسسام رواه السسذي الحسسديث بالمانسسة يتعلسسق وممسسا
عنسسه اللسسه رضسسي حذيفة عن وهب بن زيد عن العمش معاوية, حدثنا

لى اللسه رسسول قال: حسدثنا ه ص رأيست قسد حسديثين وسسلم عليسه الل
قلسسوب جسسذر فسسي نزلسست المانسسة أن الَِخسسر, حسسدثنا أنتظسسر وأنا أحدهما

السسسنة. ثسسم مسسن وعلمسسوا القسسرآن من فعلموا القرآن نزل الرجال, ثم
مسسن المانسسة فتقبسسض النومسسة الرجل فقال: ينام المانة رفع عن حدثنا

رجلسسك, تسسراه علسسى دحرجتسسه كجمر المجل أثر مثل أثرها قلبه, فيظل
ًا قال رجله على فدحرجه حصى أخذ قال: ثم س شيء فيه وليس منتبر

فسسي إن يقسسال حسستى المانسسة يؤدي أحد يكاد لِ يتبايعون الناس فيصبح س
ً فلن بني ًا, حتى رجل ومسسا وأعقله وأظرفه أجلده ما للرجل يقال أمين
أيكسسم أبسسالي ومسسا زمان علي أتى إيمان, ولقد من خردل حبة قلبه في

ًا كان إن بايعت ًا كسسان دينه, وإن علي ليردنه مسلم ًا أو نصسسراني يهوديسس
ًا إلِ منكسسم أبسسايع كنت فما اليوم ساعيه, فأما علي ليردنه ًا. فلنسس وفلنسس

بسسسسسه. العمسسسسسش حسسسسسديث مسسسسسن الصسسسسسحيحين فسسسسسي وأخرجسسسسساه
بسسن الحسسارث عسسن لهيعة ابن حسن, حدثنا أحمد: حدثنا المام وقال  

رسسسول أن عنهمسسا اللسسه رضسسي عمرو بن الله عبد عن الحضرمي يزيد
فاتسسك مسسا عليك فل فيك كن إذا قال: «أربع وسلم عليه الله صلى الله
طعمسسة» خليقة, وعفة حديث, وحسن أمانة, وصدق الدنيا. حفظ من

العسساص بسسن عمسسرو بن الله عبد عن مسند في أحمد المام رواه هكذا
بسسن اللسسه عبسسد مسنده في الطبراني قال عنهما, وقد تعالى الله رضي
العلف أيسسوب بسسن يحيسسى عنهمسسا, حسسدثنا اللسسه رضسسي الخطاب بن عمر

بسسن الحارث عن لهيعة ابن مريم, حدثنا أبي بن سعيد المصري, حدثنا
صلى الله رسول قال: قال عمر بن الله عبد عن حجيرة ابن عن يزيد
السسدنيا: مسسن فاتسسك مسسا عليسسك فل فيسسك كسسن إذا وسلم: «أربع عليه الله

فسسي طعمسسة» فسسزاد خليقة, وعفة حديث, وحسن أمانة, وصدق حفظ
عنهمسسا.  اللسسه رضسسي عمسسر ابسسن مسسسند في وجعله حجيرة ابن السناد

فسي المبسارك بسسن الله عبد بالمانة, قال الحلف عن النهي ورد وقد  
بسن خنسساس عسسن الشسسيباني إسحاق أبي عن شريك الزهد: حدثنا كتاب

مسسن حسسدير بسسن زيسساد مسسع سحيم, قال: أقبلست بن قال: جبلة أو سحيم
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فظننسست ويبكي يبكي زياد والمانة, فجعل لِ كلمي في فقلت الجابية

ًا أتيت أني ًا, فقلت أمر قسسال: نعسسم, كسسان ؟ هسسذا يكره له: أكان عظيم
فسسي ورد النهسسي, وقسسد أشد بالمانة الحلف عن ينهى الخطاب بن عمر
يسسونس, بسسن الله عبد بن أحمد داود: حدثنا أبو قال مرفوع حديث ذلك

أبيسسه عسسن بريسسدة ابسسن عسسن الطسسائأي ثعلبسسة بن الوليد زهير, حدثنا حدثنا
وسسسلم: «مسسن عليسسه اللسسه صسسلى الله رسول قال: قال عنه الله رضي

اللسسسه. رحمسسسه داود أبسسسو بسسسه منسسسا» تفسسسرد فليسسسس بالمانسسسة حلسسسف
والمشسسركين والمنافقسسات المنسسافقين اللسسه تعالى: {ليعسسذب وقوله  

التكسساليف, ليعسسذب وهسسي المانة آدم بني حمل إنما والمشركات} أي
ًا اليمسسان يظهرون الذين والمنافقات, وهم منهم المنافقين الله خوفسس
والمشسسركات} {والمشسسركين لهلسسه متابعسسة الكفر ويبطنون أهله من

رسسسله ومخالفسسة بسسالله الشسسرك علسسى وبسساطنهم ظسساهرهم السسذين وهم
مسسن المسسؤمنين وليرحسسم والمؤمنات} أي المؤمنين على الله {ويتوب

اعته العساملين ورسسله وكتبسه وملئأكتسه بسالله آمنسوا السذين الخلق بط
ًا الله {وكان ًا}. آخر غفور الحمسسد وللسسه الحسسزاب سورة تفسير رحيم

والمنسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة.

سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسبأ سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسورة

مكيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة وهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسي
ِم  ِه ِبْسسسسسسسسسسسس ّلسسسسسسسسسسس ـسسسسسسسسسسسِن ال ِم الّرْحم  الّرِحيسسسسسسسسسسس

ُقْد ْلَحْم ِه ** ا ّل ِذي ل ّل ُقْه ا َواِت ِفي َما َل ُقْه الْرِض ِفسسي َوَمسسا الّسَما َلسس ُقْد َو ْلَحْمسس ا
ِة ِفي َو الَِِخَر ُقْه ُقْم َو ِكي ْلَح ُقْر ا ِبي ْلَخ ُقْم ا َل ْع َي ُقْج َما *   ْلسس ُقْج َوَمسسا الْرِض ِفسسي َي ُقْر َيْخسس

َهسسا ْن ُقْل َوَمسسا ِم ِز ِء ِمسسَن َينسس ُقْج َوَمسسا الّسسسَمآَ ُقْر ْعسس َهسسا َي َو ِفي ُقْهسس ُقْم َو ُقْر الّرِحيسس ُقْفسسو َغ ْل  ا
السسدنيا فسسي المطلسسق الحمسسد له أن الكريمة نفسه عن تعالى يخبر   

والَِخسسرة, المالسسك السسدنيا أهسسل علسسى المتفضسسل المنعسسم والَِخرة, لنسسه
إلسسه لِ اللسسه تعالى: {وهو قال ذلك, كما جميع في ذلك, الحاكم لجميع

ترجعون} ولهسسذا وإليه الحكم وله والَِخرة الولى في الحمد له هو إلِ
فسسي ومسسا السسسموات فسسي مسسا لسسه السسذي للسسه ههنا: {الحمسسد تعالى قال

قسسال وقهسسره, كمسسا تصسسرفه وتحسست وعبيسسده ملكه الجميع الرض} أي
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فسسي الحمد وجل: {وله عز قال والولى}, ثم للَخرة لنا تعالى: {وإن

ًا, المحمسسسود المعبسسسود الَِخسسسرة} فهسسسو المسسسدى. طسسسول علسسسى أبسسسد
وقدره وشرعه وأفعاله أقواله في الحكيم} أي تعالى: {هو وقوله  

مالسسك شيء, وقال عنه يغيب ولِ خافية عليه تخفى لِ {الخبير} الذي
وجسسل: {يعلسسم عسسز قال بأمره, ولهذا بخلقه, حكيم الزهري: خبير عن
فسسي النسسازل القطسسر عسسدد يعلم منها} أي يخرج وما في)الرض يلج ما

مسسن يخسسرج مسسا فيهسسا, ويعلسسم المبذور, والكامن الرض, والحب أجزاء
قطسسر مسسن السسسماء} أي مسسن ينسسزل {ومسسا وصفاته وكيفيته عدده ذلك

ذلسك, {وهسسو وغيسسر الصسسالحة العمسسال مسن فيها, أي يعرج ورزق, وما
بالعقوبسة, عصساتهم يعاجسل بعبساده, فل الرحيسم الغفسور} أي الرحيسم

عليسسسسسه. المتسسسسسوكلين إليسسسسسه التسسسسسائأبين ذنسسسسسوب عسسسسسن الغفسسسسسور

َقاَل َو ِذيَن **  ّل ْا ا ُقْرو َف َ َك َنا لِ ِتي ْأ ُقْة َت َع َلسسَى ُقْقْل الّسا ّبسسي َب ُقْكْم َوَر ّن َي ِت أ
ْ َتسس ِم َل ِل َعسسا

ْيِب َغ ْل َ ا ُقْزَب لِ ْع ُقْه َي ْنسس ُقْل َع َقسسا ْث ٍة ِم َواِت ِفسسي َذّر َ الّسسسَما َ الْرِض ِفسسي َولِ َولِ
ُقْر َغ ِلَك ِمن َأْص َ َذ ُقْر َولِ َب ْك ّ َأ َتسساٍب ِفسسي ِإلِ ِبيسسٍن ِك َي ّم ِز َيْجسس ّل ِذيَن *   ّلسس ْا ا ُقْنسسو آَم

ْا ُقْلو َعِم ِلَحاِت َو ِئَك الّصا َلـ ْو ُقْهْم ُقْأ ٌة َل ْغِفسسَر ٌق ّم ِرْز ِريسسٌم َو ِذيَن َك ّلسس َوا ْوا *   َع َسسس
َنا ِفَي ِت َيا ِزيَن آ َعاِج ِئَك ُقْم َلـ ْو ُقْهْم ُقْأ َذاٌب َل ٍز ّمسسن َع ِليسسٌم ّرْجسس َيسسَرى َأ َو ِذيَن *   ّلسس ا

ْا ُقْتو ْلَم ُقْأو ِع ْل َي ا ِذ ّل ِزَل ا ْيَك ُقْأن َل ّبسسَك ِمن ِإ َو ّر ّق ُقْهسس ْلَحسس َي ا ِد ْهسس َي َلسسَى َو ِصسسَراِط ِإ
ِز َعِزيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس ْل ِد ا ْلَحِميسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس  ا

تعسسالى اللسسه أمسسر ممسسا لهسسن رابسسع لِ التي الثلث الَِيات إحدى هذه   
وقسسع: علسسى العظيسسم بربسسه يقسسسم أن وسسسلم عليسسه اللسسه صلى رسوله

فسسي والعنسساد, فإحسسداهن الكفسسر أهسسل مسسن أنكره من أنكره المعاد, لما
هسسو أحسسق تعالى: {ويستنبئونك قوله السلم, وهي عليه يونس سورة

السسذين {وقال هذه بمعجزين} والثانية أنتم وما لحق إنه وربي إي قل
سسسورة فسسي لتسسأتينكم}, والثالثسسة وربي بلى قل الساعة تأتينا لِ كفروا

بلسسى قسسل يبعثسسوا لن أن كفروا الذين تعالى: {زعم قوله التغابن, وهي
ك عملتسم بمسا لتنبسؤن ثسم لتبعثن وربي ه علسى وذل يسسير} فقسال الل

ويقسسرره, ذلسسك يؤكسسد بمسسا وصسسفه لتأتينكم} ثم وربي بلى تعالى: {قل
فسسي ولِ السسموات فسي ذرة مثقسسال عنه يعزب لِ الغيب فقال: {عالم

مجاهسسد مسسبين} قسسال كتسساب فسسي إلِ أكبر ولِ ذلك من أصغر ولِ الرض
علمسسه, فل تحت مندرج الجميع عنه, أي يغيب لِ عنه يعزب وقتادة: لِ

عالم وتمزقت, فهو وتفرقت تلشت وإن شيء, فالعظام عليه يخفى
بكسسل مسسرة, فسسإنه أول بسسدأها كمسسا يعيسسدها تفرقت, ثم , أين ذهبت أين
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السسساعة, بقسسوله وقيسسام البسسدان إعادة في حكمته بين عليم. ثم شيء

مغفسسرة لهسسم أولئسسك الصسسالحات وعملسسوا آمنسسوا الذين تعالى: {ليجزي
الصسسد فسسي سعوا معاجزين} أي آياتنا في سعوا * والذين كريم ورزق

رجسسز مسسن عسسذاب لهسسم رسسسله, {أولئسسك وتكذيب تعالى الله سبيل عن
مسسن الشسسقياء ويعسسذب المسسؤمنين مسسن السسسعداء لينعسسم أليسسم} أي

وأصسسحاب النسسار أصسسحاب يسسستوي وجسسل: {لِ عسسز قسسال الكافرين, كما
السسذين نجعسسل تعسسالى: {أم الفسسائأزون} وقسسال هم الجنة أصحاب الجنة
المتقيسسن نجعسسل أم الرض فسسي كالمفسسسدين الصسسالحات وعملوا آمنوا

كالفجسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسار}.
هو ربك من إليك أنزل الذي العلم أوتوا الذين تعالى: {ويرى وقوله  

أن قبلهسسا, وهسسي السستي علسسى معطوفسسة أخسسرى حكمسسة الحسسق} هسسذه
ومجسسازاة السسساعة قيسسام شسساهدوا إذا الرسسسل على أنزل بما المؤمنين

السسدنيا, فسسي تعالى الله كتب من علموه قد كانوا بالذي والفجار البرار
ًا يؤمئذ اليقين, ويقولون عين حينئذ رأوه ربنسسا رسسسل جاءت {لقد أيض

ًا بالحق} يقال المرسسسلون} {لقسسد وصدق الرحمن وعد ما {هذا أيض
السسذين البعسسث} {ويسسرى يوم فهذا البعث يوم إلى الله كتاب في لبثتم
صسسراط إلسسى ويهسسدي الحسسق هسسو ربسسك مسسن إليك أنزل الذي العلم أوتوا

يمانع, بسسل ولِ يغالب لِ الذي الجناب المنيع هو الحميد} العزيز العزيز
وشسسرعه وأفعسساله أقسسواله جميسسع وغلبه, الحميد, في شيء كل قهر قد

وعل. جسسسسسل كلسسسسسه ذلسسسسسك فسسسسسي المحمسسسسسود وقسسسسسدره, وهسسسسسو

َقاَل َو ِذيَن **  ّل ْا ا ُقْرو َف ُقْكْم َهْل َك ّل ُقْد َلسسَى َنسس ُقْجسسٍل َع ُقْكسسْم َر ُقْئ ّب َن َذا ُقْي ُقْتسسْم ِإ ْق ُقْكسسّل ُقْمّز
ُقْكْم ُقْمَمّزٍق ّن ْلٍق َلِفي ِإ ٍد َخ ِدي َى َج َتَر ْف َأ َلى *   ِه َع ّلس ًا ال ِذب ِه َأم َكس ّنسٌة ِبس َبسسِل ِج
ِذيَن ّل َ ا ُقْنوَن لِ ْؤِم ِة ُقْي َذاِب ِفي ِبالَِِخَر َع ْل ِد َوالّضلَِل ا ِعي َب ْل َلْم ا َف َأ ْا *   ْو َلَى َيَر ِإ

ْيَن َما ِهْم َب ِدي ْي ُقْهْم َوَما َأ َف ْل ِء ّمَن َخ ْأ ِإن َوالْرِض الّسسسَمآَ ُقْم َنْخِسسسْف ّنَشسس ِهسس ِب
ْو الْرَض ِقْط َأ ِهْم ُقْنْس ْي َل ًا َع ِء ّمَن ِكَسف ِلَك ِفي ِإّن الّسَمآَ َيًة َذ َ ُقْكسسّل لِ ٍد ّل ْبسس َع

ِنيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسٍب  ّم
قيسسام الملحسسدين الكفسسرة استبعاد عن وجل عز الله من إخبار هذا   

إخبسساره فسسي وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى بالرسول الساعة, واستهزائأهم
كسسل مزقتسسم إذا ينبئكم رجل على ندلكم هل كفروا الذين {وقال بذلك

مسسذهب كسسل فيهسسا وذهبسست الرض فسسي أجسسسادكم تفرقت ممزق} أي
جديد} أي خلق {لفي الحال هذا بعد {إنكم} أي ممزق كل وتمزقت
مسسن أمره يخلو لِ الخبار هذا في ذلك, وهو بعد ترزقون أحياء تعودون
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أوحسسي قسسد أنه تعالى الله على الِفتراء تعمد قد يكون أن قسمين: إما

المعتسسوه علسسى يلبسسس كمسسا عليه لبس يتعمد, لكن لم أنه ذلك, أو إليه
ًا الله على قالوا: {أفترى والمجنون, ولهذا اللسسه جنة} قسسال به أم كذب

ًا وجسسل عسسز العسسذاب فسسي بسسالَِخرة يؤمنسسون لِ السسذين {بسسل عليهسسم راد
إليسه, بسل ذهبسوا كمسا زعمسوا, ولِ كما المر ليس البعيد} أي والضلل

جسساء الراشسسد, السسذي البسسار الصسسادق هسسو وسسسلم عليه الله صلى محمد
العسسذاب} أي: الكفسسر {فسسي الغبيسساء الجهلسسة الكذبسسة بسسالحق, وهسسم

فسسي الحسسق البعيد} من {والضلل تعالى الله عذاب إلى بهم المفضي
ًا تعسسالى قسسال الدنيا, ثم السسسموات خلسسق فسسي قسسدرته علسسى لهسسم منبهسس

مسسن خلفهسسم وما أيديهم بين ما إلى يروا تعالى: {أفلم والرض, فقال
عليهسسم, مطلسسة وذهبسسوا, فالسسسماء توجهوا حيثما والرض} أي السماء
وإنسسا بأيسسد بنيناهسسا : {والسسسماء وجسسل عسسز قسسال تحتهسسم, كمسسا والرض

الماهسسسسسسسدون}. فنعسسسسسسسم فرشسسسسسسسناها * والرض لموسسسسسسسسعون
{أفلسسم قتسسادة عن معمر عن الرزاق عبد حميد: أخبرنا بن عبد قال  

إن والرض} قال: إنك السماء من خلفهم وما أيديهم بين ما إلى يروا
خلفسسك, مسسن يسسديك, أو بيسسن من شمالك, أو عن يمينك, أو عن نظرت
أو الرض بهسسم نخسف نشأ تعالى: {إن والرض. وقوله السماء رأيت

ًا عليهسسم نسسسقط ذلسسك بهسسم لفعلنسسا شسسئنا لسسو السسسماء} أي مسسن كسسسف
قسسال: وعفونسسا, ثسسم لحلمنسسا ذلسسك نسسؤخر عليهم, ولكن وقدرتنا بظلمهم

قتسسادة: {منيسسب} عسسن معمسسر منيب} قال عبد لكل لَِية ذلك في {إن
إن تعسسالى, أي الله إلى المقبل قتادة: المنيب عن سفيان تائأب. وقال

لسسبيب فطسسن عبسسد لكسسل لدلِلة والرض السموات خلق إلى النظر في
ووقسسوع الجسسساد بعسسث علسسى تعسسالى اللسسه قسسدرة الله, علسسى إلى رجاع

واتساعها, ارتفاعها في السموات هذه خلق على قدر من المعاد, لن
علسسى لقسسادر وأعراضسسها, إنسسه انخفاضها, وأطوالهسسا في الرضين وهذه
تعسسالى: {أوليسسس قسسال العظام, كما من الرميم ونشر الجسام إعادة
بلى} وقسسال مثلهم يخلق أن على بقادر والرض السموات خلق الذي

أكسسثر ولكسسن النسساس خلسسق مسسن أكبر والرض السموات تعالى: {لخلق
يعلمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسون}. لِ النسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساس

ْد َق َل َو َنا **  ْي َت َد آ ُقْوو ّنا َدا ً ِم ُقْل َفْضل َبا ِبي َيِج ّو ُقْه َأ َع ْيَر َم ّط ّنا َوال َل َأ ُقْه َو َد َل ِديسس ْلَح ا
َأِن ْعَمسسْل *   َغاٍت ا ِب ّدْر َسسسا َقسس ِد ِفسسي َو ْا الّسسسْر ُقْلسسو ْعَم ًا َوا ِلح ّنسسي َصسسا ِبَمسسا ِإ

ُقْلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسوَن ْعَم  َبِصسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسيٌر َت
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الصسسلة عليسسه داود ورسسسوله عبسسده علسسى بسسه أنعسسم عما تعالى يخبر  

والملسسك النبسسوة بيسسن لسسه المسسبين, وجمسسع الفضل من آتاه مما والسلم
الصسسوت مسسن ومنحه أعطاه والعدد, وما العدد ذوي المتمكن, والجنود

الراسسسيات, الصسم الجبسال معسسه تسسسبح به سبح إذا كان العظيم, الذي
السسسارحات, والغاديسسات, والرائأحسسات, الطيسسور لسسه الشامخات, وتقف

عليسسه اللسه صسلى الله رسول أن الصحيح اللغات. وفي بأنواع وتجاوبه
مسسن يقسسرأ عنسسه اللسسه رضسسي الشعري موسى أبي صوت وسلم, سمع
«لقسسد وسسسلم عليسسه الله صلى قال لقراءته, ثم فاستمع الليل, فوقف

ًا هذا أوتي النهسسدي: مسسا عثمسسان أبو داود» وقال آل مزامير من مزمار
موسسسى أبسسي صسسوت مسسن أحسن وتر ولِ بربط ولِ صنج صوت سمعت

سسسبحي, تعسسالى: {أوبسسي} أي قسسوله عنه, ومعنى الله رضي الشعري
بمعنسى أنسه ميسسرة أبسو واحسد, وزعسم وغيسر ومجاهد عباس ابن قاله

هسسو اللغسسة فسسي التسسأويب نظسسر, فسسإن هذا الحبشة, وفي بلسان سبحي
بأصسسسواتها. معسسسه ترجسسسع أن والطيسسسر الجبسسسال السسسترجيع, فسسسأمرت

سسس كتسسابه فسسي الزجسساجي إسسسحاق بسسن الرحمن عبد القاسم أبو وقال  
معسسه سسسيري معسسه} أي أوبسسي {ياجبسسال منسسه النسسداء بسساب في س الجمل
كلسسه, وهسسذا الليسسل سير كله, والسآَد النهار سير كله, والتأويب بالنهار

ًا غريب لفظه, وهو حيسث مسن مساعدة له كان لغيره, وإن أره لم جد
المعنى أن ههنا, والصواب الَِية معنى في بعيد اللغة, لكنه في اللفظ

تقسسدم, كمسسا معسسه مسسسبحة رجعسسي معسسه} أي تعالى: {أوبسسي قوله في
أعلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم. واللسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه

وقتسسادة البصسسري الحسسسن الحديسسد} قسسال لسسه تعالى: {وألنسسا وقوله  
ًا يدخله أن يحتاج لِ وغيرهم: كان والعمش بمطرقسة, يضسسربه ولِ نسسار

اعمسسل تعسسالى: {أن قسسال الخيسسوط, ولهسسذا مثسسل بيسسده يفتلسسه كسسان بسسل
الخلسسق, مسسن عملهسسا مسسن أول قتادة, وهو قال الدروع سابغات} وهي

بسسن علسسي حسساتم: حسسدثنا أبسسي ابسسن صفائأح. وقسسال ذلك قبل كانت وإنما
قسسال: شسسوذب ابسسن عسسن ضمرة ابن حدثنا سماعة ابن الحسين, حدثنا

ًا يسسوم كسسل فسسي يرفسسع السلم عليه داود كان آلِف بسسستة فيبيعهسسا درعسس
إسسسرائأيل بنسسي بهسسا يطعم درهم آلِف له, ولهله, وأربعة درهم, ألفين

داود لنبيه تعالى الله من إرشاد السرد} هذا في {وقدر الحواري خبز
تعسسالى: قسسوله فسسي مجاهد وقال الدروع صنعة تعليمه في السلم عليه

تغلظسسه الحلقسسة, ولِ فسسي فيقلسسق المسمار تدق السرد} لِ في {وقدر
فيقصسسم, ولِ تغلظسسه عيينة: لِ بن الحكم بقدر, وقال واجعله فيقصمها

أبسسي بسسن علسسي واحسسد, وقسسال وغير قتادة عن روي فيقلق, وهكذا تدقه
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درع بعضسسهم: يقسسال الحديد. وقال حلق عباس: السرد ابن عن طلحة

الشسساعر: بقسسول الحلسسق, واستشسسهد مسسسمورة كسسانت إذا مسسسرودة
تبسسسسع السسسسسوابغ صسسسسنع أو قضسسسساهماداود مسسسسسرودتان وعليهمسسسسا

والسلم الصلة عليه داود ترجمة في عساكر ابن الحافظ ذكر وقد  
بسسن وهسسب عن إلياس أبي كلم, عن بشر, وفيه بن إسحاق طريق من

ان السسلم عليسه داود أن مضسمونه ما منبه أل يخسرج ك ًا, فيس متنكسسر
ًا يسسسأل سسسيرته, فل وعن عنه الركبان ًا عليسسه أثنسسى إلِ أحسسد فسسي خيسسر
تعسسالى الله بعث وهب: حتى السلم. قال عليه وعدله وسيرته عبادته

ًا كمسسا فسسسأله والسسسلم الصسسلة عليه داود رجل, فلقيه صورة في ملك
فيسسه أن ولمتسسه, إلِ لنفسسسه النسساس خيسسر غيره, فقسسال: هسسو يسأل كان

عياله ويطعم قال: يأكل هي كاملً. قال: ما كان فيه تكن لم لو خصلة
عليسسه داود نصسسب ذلسسك المسسال, فعنسسد بيسست المسلمين, يعني مال من

ً يعلمه أن الدعاء في وجل عز ربه إلى السلم بسسه يسسستغني بيده عمل
السسدروع, صنعة الحديد, وعلمه له وجل عز الله عياله, فألِن به ويغني
اعمسسل تعسسالى: {أن اللسسه عملهسسا, فقسسال مسسن أول الدروع, وهو فعمل

يعمسسل الحلق, قسسال: وكسسان مسامير السرد} يعني في وقدر سابغات
بثلثهسسا بثلثها, واشسسترى فتصدق باعها درع عمله من ارتفع الدرع, فإذا

ًا به يتصدق الثلث وعياله, وأمسك يكفيه ما يعمسسل أن إلسسى بيسسوم يومسس
ًا داود أعطى الله غيرها, وقال: إن حسسسن مسسن غيسسره يعطسسه لسسم شسسيئ

يؤخسسذ حسستى إليسسه الوحسسوش تجتمسسع الزبسسور قسسرأ إذا كسسان الصوت, إنسسه
والسسبرابط المزاميسسر الشسسياطين صسسنعت تنفسسر, ومسسا ومسسا بأعناقهسسا

الِجتهسساد, شسسديد السلم, وكان عليه صوته أصناف على والصنوج, إلِ
قسسد المزاميسسر,وكسسان فسسي ينفسسخ كأنمسسا بسسالقراءة الزبور افتتح إذا وكان

ًا سبعين أعطي ًا} أي تعالى: {واعملوا حلقه. وقوله في مزمار صالح
بصسسير} أي تعملسسون بما {إني النعم من تعالى الله أعطاكم الذي في

شسسيء. ذلك من علي يخفى وأقوالكم, لِ بأعمالكم بصير لكم مراقب

ْيَماَن َل ُقْس ِل َو َها الّريَح **  ّو ُقْد ْهٌر ُقْغ َها َش ُقْح َوا ْهٌر َوَر َنا َش ْل َأَس ُقْه َو ْيَن َل ِر َع ْطسس ِق ْل ا
ْلِجّن َوِمَن ُقْل َمن ا ْعَم ْيَن َي ِه َب ْي َد ْذِن َي ِإ ِه ِبس ّب ْغ َوَمسن َر ِز ُقْهسْم َيس ْن َنسا َعسْن ِم ِر َأْم

ُقْه ْق ِذ َذاِب ِمْن ُقْن ِر َع ِعي ُقْلوَن الّس ْعَم َي ُقْه *   ُقْء َما َل ِريَب ِمن َيَشآَ ِثيسسَل ّمَحسسا َتَما َو
َواِب َوِجَفاٍن ْلَج ٍر َكا ُقْدو ُقْق َياٍت َو ْا ّراِس َو ُقْل ْعَم َد آَل ا ُقْوو ًا َدا ْكر ِليسسٌل ُقْشسس َق ّمسسْن َو

َي ِد َبسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا ُقْر ِع ُقْكو  الّشسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
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ابنسسه أعطسسى مسسا بسسذكر داود, عطسسف على به أنعم ما تعالى ذكر لما  

بسسساطه له, تحمسسل الريح تسخير من والسلم الصلة عليهما سليمان
علسسى يغسسدو البصسسري: كسسان الحسسسن شهر. قسسال ورواحها شهر غدوها

ًا ويسسذهب بهسسا يتغسسذى باصسسطخر دمشق, فينزل من بساطه مسسن رائأحسس
للمسسسرع كامسسل شسسهر واصسسطخر دمشق بكابل, وبين فيبيت اصطخر

للمسسسسسسسسرع. كامسسسسسسسل شسسسسسسسهر وكابسسسسسسسل اصسسسسسسسطخر وبيسسسسسسسن
للسسه رضسسي عباس ابن القطر} قال عين له تعالى: {وأسلنا وقوله  

ومالسسك والسسسدي وقتسسادة الخراسسساني وعطاء وعكرمة ومجاهد عنهما
واحد: القطسسر وغير أسلم بن زيد بن الرحمن أسلم, وعبد بن زيد عن

أخسرج ممسا النسساس يصنع ما باليمن, فكل قتادة: وكانت النحاس. قال
ثلثسسة لسسه أسيلت السدي: وإنما قال السلم عليه لسليمان تعالى الله

ربسسه} أي بسسإذن يسسديه بيسسن يعمسسل من الجن تعالى: {ومن أيام. وقوله
لهم وتسخيره بقدره ربه. أي بإذن يديه بين يعملون الجن له وسخرنا
أمرنسسا} عن منهم يزغ {ومن ذلك وغير البنايات من يشاء ما بمشيئته

السسسعير} عسسذاب مسسن {نذقه الطاعة عن منهم ويخرج يعدل ومن أي
الحريسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسق. وهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسو

ًا ههنا حاتم أبي ابن ذكر وقد   ًا, فقال: حدثنا حديث أبو حدثنا أبي غريب
نفيسسر, بسسن جسسبير عسسن الزاهريسسة أبي عن صالح بن معاوية صالح, حدثنا

عليسسه الله صلى الله رسول أن عنه الله رضي الخشني ثعلبة أبي عن
فسسي يطيرون أجنحة لهم أصناف: صنف ثلثة على قال: «الجن وسلم

غريسسب ويظعنون» رفعه يحلون وكلب, وصنف حيات الهواء, وصنف
ًا. وقال ًا: حدثناأبي, حدثنا جد وهسسب, أخسسبرني ابسسن حرملة, حسسدثنا أيض

ثلثسسة قسسال: الجسسن أنسسه أنعسسم ابن عن بحير بن محمد عن مضر بن بكر
بيسن فيما طيارون العقاب, وصنف وعليهم الثواب لهم أصناف: صنف

إلِ أعلم مضر: ولِ بن بكر وكلب. قال حيات والرض, وصنف السماء
بظسسل اللسه يظلهسم أصسسناف: صسسنف ثلثسة النسسس أن قال: حسدثني أنه

فسسي سسسبيلً, وصسسنف أضل هم بل كالنعام القيامة, وصنف يوم عرشه
الشسسسسسسسسسياطين. قلسسسسسسسسسوب علسسسسسسسسسى النسسسسسسسسساس صسسسسسسسسسورة

ًا: حدثنا وقال   سلمة مرزوق, حدثنا بن هاشم بن علي حدثنا أبي أيض
إبليسسس, ولسسد قال: الجسسن الحسن عن إسماعيل عن الفضل ابن يعني

مؤمنسسون, وهسسم هسسؤلِء ومسسن مؤمنسسون هسسؤلِء آدم, ومسسن ولسسد والنس
ًا, وهسسؤلِء هسسؤلِء مسسن كان والعقاب, ومن الثواب في شركاؤهم مؤمنسس

ًا وهؤلِء هؤلِء من كان تعالى, ومن الله ولي فهو شسسيطان. فهسسو كافر
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وتماثيسسل} أمسسا محسساريب مسسن يشسساء مسسا له تعالى: {يعملون وقوله  

المسسسكن فسسي شسسيء أشسسرف الحسسسن, وهسسو البنسساء فهسسي المحسساريب
الضحاك: القصور. وقال دون بنيان مجاهد: المحاريب وصدره. وقال

زيسسد: ابسسن والمسسساجد. وقسسال القصور قتادة: هي المساجد, وقال هي
والضسسحاك العسسوفي عطيسسة التماثيسسل, فقسسال لمسسساكن. وأمسسا ا هسسي

انت الصسور. قسال والسدي: التماثيل نحساس. وقسال مسن مجاهسد: وك
وقسسدور كسالجواب تعسسالى: {وجفسسان وزجسساج. وقسسوله طيسسن قتادة: من

المسساء, فيسسه يجسسبى السسذي الحوض جابية, وهي جمع راسيات} الجواب
قيسسسسسسسسس: بسسسسسسسسن ميمسسسسسسسسون العشسسسسسسسسى قسسسسسسسسال كمسسسسسسسسا

تفهسسسق العراقسسسي الشسسسيخ جفنةكجابيسسسة المحلسسسق آل علسسسى تسسسروح
عنهمسسا اللسسه رضسسي عبسساس ابسسن عسسن طلحسسة أبسسي بسسن علسسي وقسسال  

كالحيسساض, عنسسه العسسوفي الرض. وقسسال من كالجوبة {كالجواب} أي
وغيرهسسم. والقسسدور والضسسحاك وقتسسادة والحسسسن مجاهسسد قسسال وكسسذا

أماكنهسسا عسسن تتحسسول ولِ تتحسسرك لِ أماكنها في الثابتات الراسيات, أي
عكرمسسة: أثافيهسسا وغيرهما. وقسسال والضحاك مجاهد قال لعظمها, كذا
ًا} أي داود آل تعالى: {اعملوا منها. وقوله لهسم: اعملسوا وقلنسا شسكر

ًا ًا الدين في عليكم به أنعم ما على شكر مسسن مصسسدر والسسدنيا, وشسسكر
أن علسسى دلِلسسة فيسسه التقسسديرين لسه, وعلسسى مفعسسول أنه الفعل, أو غير

الشسساعر: قسسال والنيسسة, كمسسا بسسالقول يكسسون كمسسا بالفعسسل يكون الشكر
المحجبسسسا والضسسسمير ولسسسساني ثلثةيسسسدي منسسسي النعمسسساء أفسسسادتكم

خير شكر, وكل والصيام شكر الحبلي: الصلة الرحمن عبد أبو قال  
جريسسر, ابسسن الحمسسد, رواه الشسسكر شسسكر, وأفضسسل وجل عز لله تعمله
قسسال: الشسسكر القرظسسي كعسسب بن محمد عن حاتم أبي وابن هو وروى
بالفعسسل, وقسسد متلبس هو لمن الصالح, وهذا والعمل تعالى الله تقوى
ً تعسسالى اللسسه بشسسكر قسسائأمين كسسذلك السسسلم عليهسسم داود آل كان قسسولِ

ً بكسسر, أبسسي بسسن اللسسه عبسسد أبي, حسسدثنا حاتم: حدثنا أبي ابن قال وعمل
عليسسه داود البناني, قال: كان ثابت عن سليمان ابن يعني جعفر حدثنا

عليهسسم تسسأتي لِ الصلة, فكان ونسائأه وولده أهله على جزأ قد السلم
يصلي, فغمرتهم قائأم داود آل من وإنسان إلِ والنهار الليل من ساعة

ًا داود آل {اعملوا الَِية هذه الشسسكور} وفسسي عبسسادي مسسن وقليل شكر
أحسسب قال: «إن أنه وسلم عليه الله صلى الله رسول عن الصحيحين

ثلثسسه, الليل, ويقسسوم نصف ينام داود, كان صلة تعالى الله إلى الصلة
يصسسوم داود, كسسان صسسيام تعالى الله إلى الصيام سدسه, وأحب وينام

ًا ًا, ولِ ويفطسسسسسسسسسر يومسسسسسسسسس لِقسسسسسسسسسى». إذا يفسسسسسسسسسر يومسسسسسسسسس
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داود: حسسدثنا بسسن سسسنيد حسسديث مسسن ماجه بن الله عبد أبو روى وقد  

قسسال: عنسسه اللسسه رضي جابر عن أبيه عن المنكدر بن محمد بن يوسف
داود بسسن سسليمان أم وسسلم: «قسالت عليه الله صلى الله رسول قال

النسسوم كسسثرة بالليل, فإن النوم تكثر لِ السلم, لسليمان, يابني عليهم
ًا الرجل تترك بالليل داود عسسن حاتم أبي ابن القيامة» وروى يوم فقير
ًا ههنا والسلم الصلة عليه ًا أثر ً غريب ًا مطولِ ًا: حسسدثنا وقسسال جسسد أيضسس

الرقسسي إسسسحاق بن فيض زيد أبو موسى, حدثنا بن عمران أبي, حدثنا
ًا} قال داود آل تعالى: {اعملوا قوله في فضيل قال: قال داود: شكر

حيسسن شسسكرتني «الَِن قسسال ؟ منسسك نعمة والشكر أشكرك كيف رب يا
الشسسكور} عبسسادي مسسن تعالى: {وقليسسل مني». وقوله النعمة إن قلت

الواقسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسع. عسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسن إخبسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسار

َلّما َف َنا **  ْي ِه َقَض ْي َل ْوَت َع ْلَم ُقْهْم َما ا ّل َلَى َد ِه َع ِت ْو ّ َمسس ُقْة ِإلِ ّبسس ُقْل الْرِض َدا ُقْكسس ْأ َت
ُقْه َت َأ َلّما ِمنَس َنِت َخّر َف ّي َب ْلِجّن َت ْو َأن ا ْا ّل ُقْنو ُقْموَن َكا َل ْع ْيَب َي َغ ْل ْا َما ا ُقْثسسو ِب ِفسسي َل

َذاِب ْلَعسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس ُقْمِهيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسِن ا ْل  ا
اللسسه عمسسى السلم, وكيسسف عليه سليمان موت كيفية تعالى يذكر   
مكسسث الشسساقة, فسسإنه العمسسال فسسي لسسه المسسسخرين الجان على موته

ًا اللسسه رضسسي عبسساس ابسسن قسسال منسأته, كمسسا عصاه, وهي على متوكئ
ًا طويلسسة واحسسد: مسسدة وغيسسر وقتادة والحسن ومجاهد عنهما مسسن نحسسو

إلسسى وسسسقطت الرضسسة, ضسسعفت الرض, وهي دابة أكلتها سنة, فلما
الجسسن طويلسسة. وتسسبينت بمسسدة ذلسسك قبسسل مسسات قسسد أنسسه الرض, وعلم

ًا والنس ويوهمسسون يتوهمون كانوا كما الغيب يعلمون لِ الجن أن أيض
نظسسر. صحته وفي غريب مرفوع حديث ذلك في ورد ذلك. وقد الناس

مسسسعود, بسسن موسى منصور, حدثنا بن أحمد جرير: حدثنا ابن قال  
السسسائأب عسسن عطسساء عسسن طهمسسان بن إبراهيم حذيفة, حدثنا أبو حدثنا

صسسلى النسسبي عن عنهما الله رضي عباس ابن جبير, عن بن سعيد عن
صسسلى إذا السسسلم عليسسه سليمان الله نبي قال: «كان وسلم عليه الله
كسسذا, فتقسسول ؟ اسسسمك لهسسا: مسسا يسسديه, فيقسسول بيسسن نابتسسة شجرة رأى

لسسدواء كانت غرست, وإن تغرس كانت فإن ؟ أنت شيء فيقول: لي
لها: ما فقال يديه بين شجرة رأى إذ يوم ذات يصلي هو كتبت, فبينما

هسذا قسالت: لخسراب ؟ أنت شيء قالت: الخروب, قال: لي ؟ اسمك
حسستى مسسوتي الجن على عم السلم: اللهم عليه سليمان البيت, فقال

ًا فنحتها الغيب يعلمون لِ الجن أن النس يعلم ً عليهسسا فتوكأ عص حسسولِ
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ًا كسسانوا لسسو الجسسن أن النسسس فتسسبينت الرضة تعمل, فأكلتها والجن ميت

ً لبثوا ما الغيب يعلمون ابسسن المهيسسن» قسسال: وكسسان العسسذاب فسسي حولِ
تأتيهسسا للرضسسة, فكسسانت الجسسن كسسذلك, قسسال: فشسسكرت يقرؤها عباس

بسسه. طهمسسان بسسن إبراهيم حديث من حاتم أبي ابن رواه بالماء, وهكذا
ًا, وعطاء يكون أن ونكارة, والقرب غرابة رفعه وفي أبسسي بسسن موقوف

نكسسسارة. حسسسديثه بعسسسض وفسسسي غرابسسسات لسسسه الخراسسسساني مسسسسلم
ابن عن صالح أبي عن مالك أبي عن ذكره حديث في السدي وقال  

رضسسي مسسسعود ابسسن عن الهمداني مرة عنهما, وعن الله رضي عباس
وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى الله رسول أصحاب من ناس عنه, وعن الله

فسسي يتحنث والسلم الصلة عليه سليمان عنهم. قال: كان الله رضي
ذلسسك مسسن والشسسهرين, وأقسسل والسنتين, والشهر السنة المقدس بيت

السستي المسسرة فسسي وشسسرابه, فسسأدخله طعسسامه ومعه فيه وأكثر, فيدخل
فسسي الله ينبت إلِ فيه يصبح يوم يكن لم أنه ذلك بدء فيها, فكان توفي
فتقسسول ؟ اسسسمك مسسا فيسسسألها: فيقسسول شجرة, فيأتيها المقدس بيت

تنبت كانت غرسها, وإن لغرس كانت وكذا, فإن كذا الشجرة: اسمي
شسسجرة نبتسست كسسذلك, حسستى وكذا, فيجعلهسسا كذا دواء قالت: نبت دواء
ولي الخروبة, قسسال قالت: أنا ؟ اسمك الخروبة, فسألها: ما لها يقال
عليسسه سسسليمان المسسسجد, قسسال هسسذا لخسسراب قسسالت: نبسست ؟ نبت شي

وجهسسك علسسى التي حي, أنت وأنا ليخربه الله كان والسلم: ما الصلة
دخسل له, ثم حائأط في وغرسها المقدس, فنزعها بيت وخراب هلكي

ًا يصسسلي فقسسام المحسسراب بسسه تعلسسم ولسسم عصسساه, فمسسات علسسى متكئسس
عليهسسم يخسسرج أن يخسسافون لسسه يعملسسون ذلسسك فسسي الشسسياطين, وهسسم
المحسسراب المحسسراب, وكسسان حول تجتمع الشياطين فيعاقبهم, وكانت

يقسول: يخلسع أن يريسسد السسذي الشيطان وخلفه, فكان يديه بين كوى له
ًا ألست يخسسرج حسستى الجانب, فيدخل ذلك من فخرجت دخلت إن جلد

شسسيطان يكسسن ولسسم فمسسر أولئك من شيطان الَِخر, فدخل الجانب من
ولسسم احسسترق, فمسسر إلِ المحسسراب فسسي السلم عليه سليمان إلى ينظر

السبيت فسي فوقسع رجسع يسمع, ثم فلم رجع سليمان, ثم صوت يسمع
ًا, فخسسرج سسسقط قسسد السلم عليه سليمان إلى يحترق, ونظر ولم ميتسس

فسسأخرجوه. ووجسسدوا عليسسه مات, ففتحسسوا قد سليمان أن الناس فأخبر
يعلمسسوا الرضسسة, ولسسم أكلتها الحبشة, قد بلسان العصا منسأته, وهي

ًا منها فأكلت العصا على الرضة مات, فوضعوا كم منذ وليلة, ثسسم يوم
قسسراءة فسسي سنة, وهي منذ مات قد النحو, فوجدوه ذلك على حسبوا

ً مسسوته بعسسد مسسن لسسه يسسدينون عنه, فمكثوا الله رضي مسعود ابن حسسولِ
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أنهسسم ولسسو يكسسذبونهم كسسانوا الجسسن أن ذلسسك عنسسد النسساس كاملً, فسسأيقن

العسسذاب فسسي يلبثسسوا ولسسم سليمان بموت الغيب, لعلموا على يطلعون
إلِ مسسوته علسسى دلهسسم وجل: {مسسا عز الله قول له, وذلك يعملون سنة
يعلمسسون كسسانوا لسسو أن الجسسن تسسبينت خر فلما منسأته تأكل الرض دابة

أنهسسم للنسساس أمرهسسم المهين} يقول: تبين العذاب في لبثوا ما الغيب
تسسأكلين كنسست للرضسسة: لسسو قسسالوا الشسسياطين إن يكسسذبونهم, ثسسم كسسانوا

سسسقيناك الشسسراب تشسسربين كنسست الطعام, ولو بأطيب أتيناك الطعام
ينقلسسون والطين, قال: فهسسم الماء إليك سننقل الشراب, ولكنا أطيب

جسسوف فسسي يكون الذي الطين إلى تر كانت, قال: ألم حيث ذلك إليها
ًا الشياطين به تأتيها ما فهو ؟ الخشب واللسسه سسس الثسسر لهسسا, وهسسذا شكر

يصسسدق لِ وقف الكتاب, وهي أهل علماء من تلقي مما هو إنما س أعلم
لِ الحسسق, والبسساقي خسسالف ما إلِ منها يكذب الحق, ولِ وافق ما إلِ منه

يكسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسذب. ولِ يصسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسدق
أسلم بن زيد بن الرحمن عبد عن الفرج بن وأسبغ وهب ابن وقال  

تأكسسل الرض دابسسة إلِ مسسوته علسسى دلهسسم وتعالى: {مسسا تبارك قوله في
بي أمرت الموت: إذا لملك السلم عليه سليمان منسأته} قال: قال

سسسويعة, لسسك بقيسست قد بك أمرت قد سليمان فقال: يا فأتاه فأعلمني
ًا عليه فبنوا الشياطين فدعا بسساب, فقسسام لسسه وليسسس قوارير من صرح

روحسسه فقبض الموت ملك عليه عصاه, قال: فدخل على فاتكأ يصلي
ًا ذلك يصنع عصاه, ولم على متكىء وهو الموت, قسسال: ملك من فرار

حسسي, قسسال: فبعسسث أنسسه يحسبون إليه وينظرون يديه بين تعمل والجن
القادح, لها يقال العيدان تأكل الرض, قال: والدابة دابة وجل عز الله

عليهسسا وثقسسل ضسسعفت العصا جوف أكلت إذا حتى فأكلتها فيها فدخلت
ًا, فلما فخر قسسوله وذهبسسوا, قسسال: فسسذلك الجسسن, انفضسسوا ذلك رأت ميت

أصسسبغ: منسأته} قال تأكل الرض دابة إلِ موته على دلهم تعالى: {ما
غيسسر يخسسر, وذكسسر أن قبسسل منهسسا تأكسسل سنة قامت أنها غيره عن بلغني

ًا السسسسسسلف مسسسسسن واحسسسسسد أعلسسسسسم. هسسسسسذا, اللسسسسسه مسسسسسن نحسسسسسو

ْد َق َل ٍإ َكاَن **  َب ِهْم ِفي ِلَس ِن َك َيٌة َمْس َتاِن آ ّن ْا َوِشَماٍل َيِميٍن َعن َج ُقْلسسو ِمسن ُقْك
ُقْكْم ّرْزِق ّب ْا َر ُقْرو ُقْك ُقْه َواْش ٌة َل َد ْل َبٌة َب ّي ُقْفسسوٌر َوَرّب َط ْا َغ ُقْضسسو ْعَر َأ َف َنا *   ْل َأْرَسسس َف

ِهْم ْي َل ْيَل َع ِم َس ِر َع ْل ُقْهْم ا َنا ْل ّد َب ِهْم َو ِت ّنا ْيسسِن ِبَج َت ّن َتسسْي َج َوا ُقْكسسٍل َذ ْثسسٍل َخْمسسٍط ُقْأ َأ َو
ٍء ٍر ّمن َوَشْي ْد ِليٍل ِس ِلسسَك َق َذ ُقْهْم *   َنسسا ْي ْا ِبَمسسا َجَز ُقْرو َفسس َهسسْل َك َي َو ِز ّ ُقْنْجسس ِإلِ

ُقْفسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسوَر َك ْل  ا
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صاحبة وبلقيس منهم التبابعة وأهلها, وكانت اليمن ملوك سبأ كانت  

وغبطسسة نعمسسة فسسي جملتهم, وكانوا من والسلم الصلة عليه سليمان
اللسسه وثمارهم, وبعث وزروعهم أرزاقهم واتساع وعيشهم بلدهم في

ويشسسكروه رزقسسه مسسن يسسأكلوا أن تسسأمرهم الرسسسل إليهم وتعالى تبارك
عمسسا أعرضسسوا تعسسالى, ثسسم الله شاء ما كذلك فكانوا, وعبادته بتوحيده

سبأ, شسسذر أيدي البلد في والتفرق السيل بإرسال به, فعوقبوا أمروا
ًا وبيسسانه تفصيله تعالى الله شاء إن سيأتي مذر, كما .الثقسسة وبسسه قريبسس

لهيعة ابن حدثنا الرحمن عبد أبو الله: حدثنا رحمه أحمد المام قال  
ابسسن قسسال: سسسمعت وعلسسة بن الرحمن عبد عن هبيرة بن الله عبد عن

ً يقول: إن عباس عسسن وسسلم عليسسه اللسه صسلى الله رسول سأل رجل
وسسسلم: عليسسه اللسه صسلى قسسال ؟ أرض أم امسسرأة أم أرجل هو سبأ: ما

منهسسم ستة, والشام منهم اليمن عشرة, فسكن له ولد رجل هو «بل
وأنمسسار والشسسعريون والزد وكنسسدة اليمسسانيون, فمذحسسج أربعسسة, فأمسسا
عسسن عبد وغسان» ورواه وعاملة وجذام الشامية: فلخم وحمير, وأما

حسسسن, ولسسم إسسسناد بسسه. وهسسذا لهيعسسة ابسسن عسسن موسسسى بسسن الحسسسن
القصسسد كتسساب فسسي سسس البر عبد بن عمر أبو الحافظ رواه يخرجوه, وقد

لهيعسسة ابن حديث من س والعجم العرب أنساب أصول والمم, بمعرفة
ه رضسي عباس ابن عن وعلة بن علقمة عن نحسوه. عنهمسا, فسذكر الل

آخسسسسسسسسسسسر. وجسسسسسسسسسسسه مسسسسسسسسسسسن نحسسسسسسسسسسسوه روي وقسسسسسسسسسسسد
ًا أحمد المام وقال   هارون, حدثنا بن يزيد حميد: حدثنا بن وعبد أيض

عسسن عروة بن هانىء بن يحيى عن الكلبي حية أبي بن يحيى جناب أبو
عليسسه الله صلى الله رسول قال: أتيت عنه لله رضي مسيك بن فروة
رسول مدبرهم, قال قومي بمقبل أقاتل الله رسول فقلت: يا وسلم

مسسدبرهم» قومسسك بمقبسسل «نعسسم» فقاتسسل وسسسلم عليه الله صلى الله
السسلم» إلسى تسسدعوهم حسستى تقسساتلهم فقسسال: «لِ دعسساني وليت فلما

صسسلى قال ؟ هو ما أو جبل أو هو سبأ, واد أرأيت الله فقلت: يارسول
فتيسسامن عشسسرة لسسه العرب, ولد من رجل هو بل وسلم: «لِ عليه الله

ومذحسسج وكنسسدة وحمير والشعريون الزد أربعة, تيامن ستة, وتشاءم
وعاملسسة وجسسذام لخسسم وخثعم, وتشسساءم بجيلة لهم يقال وأنمار, الذين

ًا وغسان» وهذا الكلبي, وقد جناب أبو فيه كان وإن حسن إسناد أيض
عسسن العنقسسري عسسن كريسسب أبسسي عسسن جريسسر ابسسن رواه لكن فيه تكلموا
سسس أبيسسه عسسن أو عمه عن المرادي هانىء بن يحيى عن نصر بن أسباط

رسول على عنه الله رضي مسيك بن فروة قال: قدم س أسباط س شك
فسسسسسسسسذكره. وسسسسسسسسسلم عليسسسسسسسسه اللسسسسسسسسه صسسسسسسسسلى اللسسسسسسسسه
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بسسن يسسونس حاتم: حدثنا أبي ابن الحديث. قال أخرى) لهذا طريق(  
عسسن نمسسر بسسن توبة عن لهيعة ابن وهب, حدثني ابن العلى, حدثنا عبد
الرحمسسن عبسسد بسسن عبيسسدة عند قال: كنا أخبره أنه يحيى بن العزيز عبد

ًا: ما بأفريقية, فقال ًا أظن يوم أهلهسسا, فقسسال مسسن وهسسم إلِ بأرض قوم
الغطيفسسي مسسسيك بن فروة أن فلن حدثني قد رباح: كل أبي بن علي

فقسسال: يسسا وسلم عليه الله صلى الله رسول على قدم عنه الله رضي
أن أخشسسى الجاهليسسة, وإنسسي في عز لهم كان قوم سبأ إن الله رسول
«مسسا وسسسلم عليسسه اللسه صسلى فقسسال ؟ السلم, أفأقسساتلهم عن يرتدوا
مسسن لسسسبأ كسسان {لقسسد الَِيسسة هسسذه بعسسد» فسسأنزلت بشسسيء فيهم أمرت

فسسذكر ؟ سسسبأ مسسا اللسسه رسول رجل: يا له آية} الَِيات, فقال مسكنهم
وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول أن قبله الذي الحديث هذا مثل
عليسه اللسه صسلى قسسال ؟ امسسرأة أم رجسل أم هو: أبلد ما سبأ عن سئل

سسستة, والشسسام منهسسم اليمن عشرة, فسكن له ولد رجل وسلم: «بل
وحميسسر وأنمسسار الشسسعريون والزد وكندة فمذحج اليمانيون أربعة, أما

غرابسسة وعاملسسة» فيسسه وغسسسان وجذام فلخم الشام حلها, وأما ما غير
سبحانه كلها, والله مكية بالمدينة, والسورة الَِية نزول ذكر حيث من

أعلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم. وتعسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسالى
أسسسامة, أبسسو كريب, حدثنا أبو جرير: حدثنا ابن أخرى) قال طريق(  

مسيك بن فروة عن النخعي سبرة أبو الحكم, حدثنا بن الحسن حدثنا
عسسن أخسسبرني اللسسه رسول رجل: يا قال: قال عنه الله رضي الغطيفي

وسسسلم: «ليسسس عليسسه اللسسه صسسلى قسسال ؟ امسسرأة أم هسسو: أرض ما سبأ
سسستة الولسسد, فتيسسامن مسسن عشرة له ولد رجل امرأة, ولكنه ولِ بأرض

وغسسسان, وعاملسسة وجسسذام فلخسسم تشسساءموا الذين أربعة, فأما وتشاءم
وأنمسسار» وحميسسر ومذحج والزد والشعريون فكندة تيامنوا الذين وأما

منهسسم وسسسلم: «السسذين عليسسه اللسسه صسسلى قسسال ؟ أنمار رجل: ما فقال
بسسن وعبسسد كريسسب أبسسي عسسن جامعه في الترمذي وبجيلة» ورواه خثعم
قسسال: هسسذا هسسذا, ثسسم مسسن أبسسسط فسسذكره أسسسامة أبو قالِ: حدثنا حميد

غريسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسب. حسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسن حسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسديث
سسسفيان, حسسدثنا بسسن السسوارث عبد البر: حدثنا عبد بن عمر أبو وقال  

نجسسدة بسسن الوهسساب عبسسد زهير, حسسدثنا بن أحمد أصبغ, حدثنا بن قاسم
عسسن سسسعد بسسن الليث عن كثير بن عثمان هو كثير ابن الحوطي, حدثنا

عنسسه الله رضي الداري تميم عن حصين بن يزيد علي, عن بن موسى
ً قال: إن سسسبأ, عن فسأله وسلم عليه الله صلى الله رسول أتى رجل

منهسسم سسس النسسسب علمسساء وحسن. قسسال الحديث هذا مثله, فقوي فذكر
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بسسن يعسسرب بسسن يشسسجب بن شمس عبد سبأ س: اسم إسحاق بن محمد

لسسه يقال العرب, وكان في سبأ من أول لنه سبأ سمي قحطان,وإنما
الرائأسسش, فسسسمي قومه الغزو, فأعطى في غنم من أول لنه الرائأش
ًا المال تسمي والعرب ًا. وذكسسروا ريش اللسسه برسسسول بشسسر أنسسه ورياش

ًا: ذلسك فسي المتقسدم, وقسال زمسسانه فسي وسسلم عليه الله صلى شسعر
ًا بعسسسسدنا سسسسسيملك ًانبي ملكسسسس الحسسسسرام فسسسسي يرخسسسسص لِ عظيمسسسس
ذام بغيسسسسسسر العبسسسسسساد ملوكيسسسسسسدينوه منهسسسسسسم بعسسسسسسده ويملسسسسسسك
باقتسسسسسسام فينسسسسسا الملسسسسسك ملوكيصسسسسسير منسسسسسا بعسسسسسدهم ويملسسسسسك
النسسسسسام خيسسسسسر مخبسسسسست نسسسسسبيتقي قحطسسسسسان بعسسسسسد ويملسسسسسك
ًا يسسسسسسمى بعسسسسسام مبعثسسسسسه بعسسسسسد أنيسسسسسأعمر يسسسسساليت أحمسسسسسد

رام وبكسسسسسسسل مدجسسسسسسسج بنصسسسسسسسريبكل وأحبسسسسسسسوه فأعضسسسسسسسده
سسسسسلمي يبلغسسسسه يلقسسسساه ناصسسسسريهومن فكونسسسسوا يظهسسسسر مسسسستى

علسسى قحطان في واختلفوا س الكليل س كتاب في الهمداني ذلك ذكر  
فسسي نوح, واختلفوا بن سام بن إرم سللة من (أحدها) أنه أقوال ثلثة

سسسللة مسسن طرائأسسق. (والثسساني) أنسسه ثلثسسة على به نسبه اتصال كيفية
ًا والسلم, واختلفوا الصلة عليه هود عابر, وهو نسسسبه كيفيسسة في أيض

ًا. (والثسسالث) أنسسه طرائأق ثلثة على به بسسن إسسسماعيل سسسللة مسسن أيض
اتصسسال كيفيسسة فسسي والسلم, واختلفسسوا الصلة عليهما الخليل إبراهيم

ًا. وقد طرائأق ثلث على نسبه الحافظ المام مستقصى ذلك ذكر أيض
كتسسابه فسسي عليسسه تعسسالى اللسسه رحمسسة النمسسري السسبر عبسسد بسسن عمسسر أبسسو

السسسسسرواة. القبائأسسسسسل أصسسسسسول ذكسسسسسر علسسسسسى النبسسسسساه المسسسسسسمى
ً وسلم: «كان عليه الله صلى قوله ومعنى   العرب» يعنسسي من رجل

مسسن والسسسلم الصسسلة عليسسه الخليسسل قبسسل كسسانوا الذين العاربة العرب
عليسسه الخليسسل سللة من كان الثالث القول نوح, وعلى بن سام سللة

صسحيح فسسي أعلسم. ولكسسن عندهم, والله المشهور هذا السلم, وليس
أسسسلم مسسن بنفسسر مسسر وسسسلم عليسسه اللسسه صلى الله رسول أن البخاري

ًا» كسسان أبسساكم فسسإن ؟ إسسسماعيل بنسسي ينتضلون, فقسسال: «ارمسسوا راميسس
مسسن غسسسان مسسن وخزرجها أوسها والنصار س النصار من قبيلة فأسلم
حيسن البلد فسي سسبأ تفرقست لمسا بيسثرب نزلوا س سبأ من اليمن عرب
بالشسام, منهسسم طائأقسة العرم, ونزلسست سيل عليهم وجل عز الله بعث
مسسن قريب إنه قيل عليه نزلوا بماء غسان لهم وقيل باليمن قيل وإنما

عنسسسه: اللسسسه رضسسسي ثسسسابت بسسسن حسسسسان قسسسال المشسسسلل, كمسسسا
غسسسسان والمسسساء نسسسسبتنا نجبسسسالزد معشسسسر فإنسسسا سسسسألت إمسسسا 
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العرب» أي من عشرة له وسلم: «ولد عليه الله صلى قوله ومعنى  

مسن القبائأسل أصسول إليهسم يرجسع السذين العشرة هؤلِء نسله من كان
البسسوان وبينسسه بينسسه من منهم صلبه, بل من ولدوا أنهم لِ اليمن عرب

كتسسب مسسن مواضسسعه فسسي مسسبين مقرر هو والكثر, كما والثلثة, والقل
سسستة منهسسم وسسسلم: «فتيسسامن عليسسه اللسسه صلى قوله النسب. ومعنى

العرم, سيل عليهم تعالى الله أرسل ما بعد أربعة» أي منهم وتشاءم
أمر من غيرها. وكان إلى عنها نزح من ببلدهم, ومنهم أقام من منهم
ًا إليسسه جبلين, وتجتمسسع بين من يأيتهم الماء كان أنه السد سسسيول أيضسس

ًا بينهمسسا فبنوا القادم ملوكهم وأوديتهم, فعمد أمطارهم ًا سسسد عظيمسس
ًا, حتى الجبليسسن, فغرسسسوا ذينك حافات على وحكم الماء ارتفع محكم

والحسسسن, كمسسا الكثرة من يكون ما غاية في الثمار واستغلوا الشجار
تحسست تمشسسي كسسانت المرأة أن قتادة منهم السلف من واحد غير ذكر

الثمسسار, فيسسه تخسسترف الذي وهو زنبيل أو مكتل رأسها الشجار, وعلى
كلفسسة إلى يحتاج أن غير من يملؤه ما ذلك في الشجار من فيتساقط

بمسسأرب. بلسسدة السسسد هسسذا واستوائأه, وكسسان ونضجه لكثرته قطاف ولِ
أنسسه آخرون مأرب, وذكر بسد مراحل, ويعرف ثلث صنعاء وبين بينها

شسسيء البراغيث, ولِ ولِ البعوض ولِ الذباب من شيء ببلدهم يكن لم
بهسسم اللسسه وعنايسسة المسسزاج وصسسحة الهسسواء لِعتسسدال الهسسوام,وذلسسك من

فسسي لسسسبأ كسسان وتعسسالى: {لقسسد تبسسارك قسسال ويعبسسدوه, كمسسا ليوحسسدوه
وشمال} يمين عن وجل: {جنتان عز بقوله فسرها آية} ثم مسكنهم

ربكسسم رزق مسسن {كلسسوا ذلسسك بيسسن والبلسسدة الجبليسسن نسساحيتي مسسن أي
على استمررتم إن لكم غفور غفور} أي ورب طيبة بلدة له واشكروا

التوحيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسد.
على وشكره وعبادته الله توحيد عن تعالى: {فأعرضوا} أي وقوله  
قسسال الله, كما دون من الشمس عبادة إلى عليهم, وعدلوا به أنعم ما

* يقيسسن بنبسسأ سسسبأ مسسن {وجئتك والسلم الصلة عليه لسليمان الهدهد
* عظيسسم عسسرش ولها شيء كل من وأوتيت تملكهم امرأة وجدت إني

الشسسيطان لهسسم وزين الله دون من للشمس يسجدون وقومها وجدتها
إسحاق بن محمد يهتدون} وقال لِ فهم السبيل عن فصدهم أعمالهم

ًا عشسسر ثلثسسة إليهسسم تعسسالى اللسسه منبسسه: بعسسث بسسن وهب عن وقسسال نبيسس
أعلسسم. نبي, واللسسه ألف عشر اثني إليهم وجل عز الله السدي: أرسل

الميسساه, بالعرم العرم} المراد سيل عليهم تعالى: {فأرسلنا وقوله  
بسساب مسسن الغزيسسر, فيكسسون المساء الجسرذ, وقيسسل السسوادي, وقيسسل وقيل

ذلسسك كسسرز, حكسسى وسعيد الجامع مسجد مثل صفته إلى الِسم إضافة
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وقتسسادة منبسسه بسسن ووهسسب عبسساس ابسسن منهم واحد غير السهيلي. وذكر
عليهسسم, العسسرم بإرسال عقوبتهم أراد لما وجل عز الله والضحاك: إن

بسسن وهسسب نقبته. قسسال الجرذ لها يقال الرض من دابة السد على بعث
الجرذ هو السد هذا خراب سبب أن كتبهم في يجدون كانوا منبه: وقد

غلبسست القدر جاء فلما الزمن من برهة السنانير عنده يرصدون فكانوا
قتسسادة عليهسسم, وقسسال فانهسسار فنقبته السد إلى السنانير, وولجت الفأر

ووهى, وجاءت ضعف إذا حتى أسافله الخلد, نقبت هو وغيره: الجرذ
أسسسفل فسي المساء فسسقط, فانسسساب البنساء المساء صدم السيول أيام

ذلسسك, ونضسسب وغيسسر والشسسجار البنيسسة من يديه بين ما وخرب الوادي
وشسسمال, فيبسسست يميسسن عسسن الجبليسسن فسسي السستي الشسسجار عن الماء

الله قال النضرة, كما النيقة المثمرة الشجار تلك وتبدلت وتحطمت
ابسسن خمط} قال أكل ذواتي جنتين بجنتيهم وتعالى: {وبدلناهم تبارك

وقتسسادة والحسسسن الخراسسساني وعطسساء وعكرمسسة ومجاهسسد عبسساس
ابسسن عسسن العسسوفي {وأثسسل} قسسال السسبرير وأكلسسة الراك والسدي: وهو

هسسو الطرفسساء, وقيسسل يشبه شجر هو غيره الطرفاء. وقال عباس: هو
أعلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم. السسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسمر, واللسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه

المبدل الشجار هذه أجود كان قليل} لما سدر من وقوله: {وشيء  
أمسسر صسسار السسذي قليسسل} فهسسذا سسسدر من قال: {وشيء السدر هو بها

الحسسسنة, والظلل النضسسيجة, والمنسساظر الثمسسار بعد إليه الجنتين تينك
والسسسدر والطرفاء الراك شجر إلى الجارية, تبدلت العميقة, والنهار

بسسالله وشركهم كفرهم بسبب القليل, وذلك والتمر الكثير الشوك ذي
تعسسالى: {ذلسسك قسسال الباطل, ولهذا إلى عنه وعدولهم الحق وتكذيبهم
بكفرهسسم. عاقبنسساهم الكفسسور} أي إلِ نجسسازي وهل كفروا بما جزيناهم

اللسسه البصري: صدق الحسن الكفور. وقال إلِ يعاقب مجاهد: ولِ قال
إلِ ينسساقش طسساوس: لِ الكفسسور. وقسال إلِ فعله بمثل يعاقب لِ العظيم

عمسسر أبسسو الحسين, حدثنا بن علي حاتم: حدثنا أبي ابن الكفور. وقال
عسسن البيسسداء أبسو محمسد, حسدثنا بسسن حجسساج الرملي, حدثنا النحاس بن

رضسسي علي أصحاب من خيرة, وكان ابن عن التغلبي صالح بن هشام
ال: جسزاء اللسه فسي العبسادة, والضسيق فسي السوهن المعصسية عنسه, ق

قسسال: لِ ؟ اللسسذة فسسي التعسر اللذة, قيل: وما في المعيشة, والتعسر
إياهسسسسسسا. ينغصسسسسسسه مسسسسسسن جسسسسسساءه إلِ حلل لسسسسسسذة يصسسسسسسادف
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َنا ْل َع َوَج ُقْهْم **  َن ْي ْيَن َب َب ُقْقَرى َو ْل ِتي ا ّل َنا ا ْك َها َباَر ًة ُقْقًرى ِفي ِهَر َنا َظا ّدْر َق َها َو ِفي

ْيَر ْا الّس ُقْرو َها ِسي ِلَي ِفي َيا ًا َل ّيام َأ ِنيَن َو ْا آِم ُقْلو َقا َف َنا *   ّب ْد َر ْيَن َباِع َنا َب ِر َفا َأْس

ْا َو ُقْم َل َظ ُقْهْم َو ُقْفَس ُقْهْم َأن َنا ْل َع ِديَث َفَج ُقْهْم َأَحا َنا ْق ِلَك ِفي ِإّن ُقْمَمّزٍق ُقْكّل َوَمّز َذ
َيسسسسسسسسسسسسسسسساٍت َ ُقْكسسسسسسسسسسسسسسسسّل لِ ٍر ّل ّبا ٍر َصسسسسسسسسسسسسسسسس ُقْكو  َشسسسسسسسسسسسسسسسس

الرغيد, الهني والعيش والغبطة النعمة من فيه كانوا ما تعالى يذكر  
بعضسسها المتقاربسسة المتواصلة الَِمنة, والقرى الرخية, والماكن والبلد

لِ مسسسافرهم أن بحيسسث وثمارها وزروعها أشجارها كثرة مع بعض من
ًاو ماء وجد نزل حيث ماء, بل ولِ زاد حمل إلى يحتاج فسسي ويقيل وثمر
سسسيرهم, ولهسسذا فسسي إليسسه يحتسساجون ما بمقدار أخرى في ويبيت قرية
وهسسب فيهسسا} قسسال باركنا التي القرى وبين بينهم تعالى: {وجعلنا قال
والحسن مجاهد مالك, وقال أبو قال بصنعاء, وكذا قرى منبه: هي بن

والسسسدي والضسسحاك وقتسسادة أسلم بن زيد عن ومالك جبير بن وسعيد
مسسن يسسسيرون كانوا أنهم الشام, يعنون قرى وغيرهم: يعني زيد وابن

متواصسسسلة. ظسسساهرة قسسسرى فسسسي الشسسسام إلسسسى اليمسسسن إلسسسى اليمسسسن
المقدس, بيت فيها باركنا التي عباس: القرى ابن عن العوفي وقال  

ًا: هي عنه العوفي وقال {قسسرى والشسسام المدينسسة بين عربية قرى أيض
واحسسدة فسسي يقيلسسون المسسسافرون يعرفهسسا واضسسحة بينسسة ظسساهرة} أي

السسسير} أي فيهسا تعسسالى: {وقسسدرنا قسسال أخسرى, ولهسسذا فسسي ويسبيتون
ًا ليسسالي فيها {سيروا إليه المسافرون يحتاج ما بحسب جعلناها وأيامسس

ً سسسيرهم فسسي لهسسم حاصل المن آمنين} أي ًا ليل ربنسسا {فقسسالوا ونهسسار
أسسسفارنا} بين {بعد آخرون أنفسهم} وقرأ وظلموا أسفارنا بين باعد

والحسسسن ومجاهسسد عبسساس ابن قاله كما النعمة هذه بطروا أنهم وذلك
السسزاد إلسسى قطعهسسا فسسي يحتسساجون ومهامسسة مفسساوز واحد, وأحبوا وغير

من إسرائأيل بنو طلب والمخاوف, كما الحرور في والسير والرواحل
وفومهسا وقثائأهسسا بقلهسا من الرض تنبت مما لهم الله يخرج أن موسى

ومسا وسسلوى مسّن في رغيد عيش في كانوا أنهم وبصلها, مع وعدسها
لهسسم: قسسال مرتفعسسة, ولهسسذا وملبسسس ومشسسارب مآَكسسل مسسن يشسستهون

ًا اهبطوا خير هو بالذي أدنى هو الذي {أتستبدلون مسسا لكسسم فإن مصر
الله} وقسسال من بغضب وباؤوا والمسكنة الذلة عليهم وضربت سألتم

تعسسالى: معيشسستها} وقسسال بطسسرت قريسسة مسسن أهلكنسسا وجل: {وكم عز
ً الله {وضرب ًا رزقها يأيتها مطمئنة آمنة كانت قرية مثل كسسل من رغد

كسسانوا بمسسا والخوف الجوع لباس الله فأذاقها الله بأنعم فكفرت مكان
أسفارنا بين باعد ربنا هؤلِء: {فقالوا حق في تعالى يصنعون}. وقال

كسسل ومزقنسساهم أحسساديث {فجعلنسساهم بكفرهسسم أنفسهم} أي وظلموا
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ًا جعلناهم ممزق} أي ًا للناس حديث خسسبرهم, مسسن بسسه يتحسسدثون وسمر

والعيسسش واللفسسة الِجتمسساع بعسسد شسسملهم وفسسرق بهسسم الله مكر وكيف
القسسوم فسسي العسسرب تقول وههنا, ولهذا ههنا البلد في الهنيء, تفرقوا

مسسذر. شسسذر سسسبأ, وتفرقسسوا وأيسسادي سسسبأ أيسسدي تفرقسسوا: تفرقسسوا إذا
القطسسان, سسسعيد بسسن يحيى بن سعيد أبو حاتم: حدثنا أبي ابن وقال  

يقسسول: سسسمعت أبي قال: سمعت الشهيد بن حبيب بن إبراهيم حدثنا
آية مسكنهم في لسبأ كان قال: {لقد سبأ أهل بحديث يحدث عكرمة
سسسيل عليهسسم فأرسسسلنا سسس تعسسالى قسسوله إلسسى س وشمال يمين عن جنتان

انت السسمع, يسسترقون الشسياطين وكسانت, كهنسة فيهسم العسرم} وك
كسساهن رجسسل فيهسسم السسسماء, فكسسان أخبسسار مسسن بشيء الكهنة فأخبروا
قسسد العسسذاب وأن دنسسا قد أمرهم زوال أن أخبر وأنه المال كثير شريف

ه كان لنه يصنع كيف يدر أظلهم, فلم عقسار, فقسال مسن كسثير مسال ل
ًا كان إذا بني أخوالًِ: يا أعزهم وهو بنيه من لرجل فل بأمر وأمرتك غد

لِ أبسست فالطمني, قال: يا لطمتك فانتهرني, فإذا انتهرتك تفعله, فإذا
بسسد لِ أمسسر حسسدث قد بني شديد, قال: يا وأمر عظيم أمر هذا إن تفعل

النسساس واجتمسسع أصسسبحوا ذلك, فلما على وافاه حتى به يزل منه, فلم
ذلسسك يسسزل فلم أبوه, فأجابه فانتهره وكذا, فأبى كذا افعل قال: يابني

فلطمه, فقسسال: ابنسسي أبيه على فلطمه, فوثب أبوه تناوله حتى بينهما
قسسال: أذبحسسه, ؟ بالشسسفرة تصسسنع بالشفرة, قالوا: مسسا علي ؟ يلطمني

لك, قال: فأبى, قال: بدا ما اصنع أو الطمه ؟ ابنك تذبح أن تريد قالوا
مسسا منسسا فقالوا: خذ أخواله ذلك, فجاء فأعلموهم أخواله إلى فأرسلوا

تسسذبحه, قسسال: فسسإذا أن قبل يذبحه, قالوا: فلتموتن أن إلِ فأبى لك بدا
ابنسسي وبيسسن بينسسي يحسسال ببلسسد أقيم أن أرى لِ هكذا, فإني الحديث كان

دوره باع حتى يزل أرضي, فلم مني دوري, اشتروا مني فيه, اشتروا
إن قسسوم قسسال: أي وأحسسرزه يسسده في الثمن صار وعقاره, فلما وأرضه
ًا منكسسم أراد دنا, فمسسن قد أمركم وزوال أظلكم قد العذاب ًا دار جديسسد
ًا وحمى ًا شديد ًا, فليلحق وسفر الخمسسر منكسسم أراد بعمان, ومسسن بعيد

ببصسسرى, فليلحسسق س أحفظها لم إبراهيم قال والعصير. وكلمة والخمير
المحسسل, المقيمسسات في الوحل: المطعمات في الراسخات أراد ومن
أهسسل قسسومه, فخسسرج نخسسل, فأطسساعه ذات بيثرب الضحل, فليلحق في

الوس بصسسرى, وخرجسست إلسسى غسسسان عمسسان. وخرجسست إلسسى عمسسان
بطسسن علسسى النخسسل, قسسال: فسسأتوا ذات يثرب إلى عثمان وبنو والخزرج

الح مكسان هسذا عثمان بنو مر, فقال ه بسدلًِ, فأقساموا بسه نبغسي لِ ص ب
الوس أصحابهم, واستقامت من انخزعوا خزاعة, لنهم لذلك فسموا
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وتسسوجهت عمسسان إلسسى عمان أهل المدينة, وتوجه نزلوا حتى والخزرج

بسسن عمسسرو هو الكاهن عجيب, وهذا غريب أثر بصرى. هذا إلى غسان
بسن محمسد ذكسر وكهسانهم, وقسد سسبأ وكبراء اليمن رؤوساء أحد عامر

عسسامر بسسن عمسسرو أمسسر مسسن كسسان ما السيرة أول في يسار بن إسحاق
بإرسسسال استشسسعاره بسسسبب اليمسسن بلد مسسن خسسرج من أول كان الذي

اليمسسن مسسن عسسامر بسسن عمسسرو خروج سبب عليهم, فقال: وكان العرم
مسسأرب سسسد فسسي يحفسسر جرذا رأى أنه النصاري زيد أبو به حدثني فيما
أرضسسهم, مسسن شسساؤوا حيسسث فيصسسرفونه المسساء عنهم يحبس كان الذي
اليمسسن, عسسن النقلسسة علسسى ذلسسك, فسساعتزم علسسى للسد بقاء لِ أنه فعلم
إليسه يقسسوم أن ولطمسه لسه أغلسسظ إذا ولسسده أصسغر قسسومه, فسسأمر وكان

وجهي لطم ببلد أقيم عمرو: لِ به, فقال أمره ما ابنه فيلطمه, ففعل
اليمسسن أشسسراف مسسن أشسسراف أمواله. فقسسال وعرض ولدي أصغر فيها

وولسسد ولسسده فسسي هو وانتقل أمواله منه عمرو, فاشتروا غضبة اغتنموا
أمسسوالهم عسسامر, فبسساعوا بسسن عمسسرو عن نتخلف الزد: لِ ولده, وقالت

البلسسدان, يرتسسادون مجتازين عك بلد نزلوا حتى معه, فساروا وخرجوا
بسسن عبسساس يقسسول ذلسك سسسجالًِ, ففسسي حربهسسم وكسسانت عسسك فحاربتهم

عنسسسسسسسسسسه: اللسسسسسسسسسسه رضسسسسسسسسسسي السسسسسسسسسسسلمي مسسسسسسسسسسرداس
مطسسرد كسسل طسسردوا حسستى تلعبوابغسسسان السسذين عسسدنان بسسن وعسسك

فسسي فتفرقسسوا عنهسسم ارتحلسسوا له. قسسال: ثسسم قصيدة من البيت وهذا  
الوس الشسسام, ونزلسست عسسامر بسسن عمسسرو بسسن جفنة آل البلدان, فنزل

ًا, ونزلسست خزاعسسة يسسثرب, ونزلسست والخزرج السسسراة, السسسراة أزد مسسر
ه أرسسل عمسان, ثسم أزدعمسان ونزلت السسيل السسد علسى تعسالى الل

السسسدي ذكسسر الَِيسسات. وقسسد هذه وجل عز الله أنزل ذلك فهدمه, وفي
قسسال: أنسسه إسسسحاق, إلِ بسسن محمسسد ذكر مما بنحو عامر بن عمرو قصة
فتفرقوا, بأهله وارتحل ماله فباع قوله إلى س ابنه مكان أخيه ابن فأمر
حسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساتم. أبسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسي ابسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسن رواه

قال: إسحاق ابن عن سلمة حميد, أخبرنا ابن جرير: حدثنا ابن وقال  
ًا القسسوم, كسسان عسسم وهسسو عامر بن عمرو أن يزعمون فسسي فسسرأى كاهنسس

قسسد لهم: إنسسي أسفارهم, فقال بين ويباعد سيمزقون قومه أن كهانته
شسسديد, وحمسسل بعيسسد هسسم ذا منكسسم كسان ستمزقون, فمن أنكم علمت
عمسسرو. بسسن وادعة كرود. قال: فكانت أو بكاس جديد, فليلحق ومزاد
شسسن, فكسسانت بأرض دعن, فليلحق مدن, وأمر هم ذا منكم كان ومن

يريسسد منكسسم كسسان بسسارق, ومسسن لهسسم يقال الذين عمرو, وهم بن عوف
ًا ًا عيش ًا, وحرم ًا آني كسسان خزاعسسة, ومسسن بسسالرزين, فكسسانت فللحق آمن
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المحسسل, فيلحسسق فسسي الوحسسل,المطعمسسات فسسي الراسسسيات يريد منكم
مسسن الحيسسان هسسذان والخزرج, وهما الوس النخل, فكانت ذات بيثرب

ًا يريسد منكسم كان ومن النصار ًا خمسر ًا وخميسر ًا وذهبس ًا, وملكس وحريسر
ًا, فليلحسسق ملسسوك جفنسسة بنسسو غسسسان وبصسسرى, فكسسانت بكسسوثى وتأمير

بعسسض سسسمعت إسحاق: وقد ابن بالعراق. قال منهم كان ومن الشام
عامر, بن عمرو امرأة طريفة المقالة هذه قالت إنما يقول العلم أهل

كسسان, وقسسال ذلك أي أعلم ذلك, فالله كهانتها في فرأت كاهنة وكانت
النصار بالشام, وأما فلحقوا غسان الشعبي: أما عن قتادة عن سعيد

بعمسسان فلحقسسوا الزد بتهامة, وأما فلحقوا خزاعة بيثرب, وأما فلحقوا
قسسال جريسسر, ثسسم وابسسن حسساتم أبسسي ابسسن ممزق. رواه كل الله فمزقهم

بنسسي أعشسسى العشسسى قال: قسسال عبيدة أبو إسحاق: حدثني بن محمد
قيسسسسسسس: بسسسسسسن ميمسسسسسسون واسسسسسسسمه ثعلبسسسسسسة بسسسسسسن قيسسسسسسس

العسسسسسرم عليهسسسسسا قفسسسسسى أسسسسسسوةومأرب للمؤتسسسسسسي ذاك وفسسسسسي
يسسسسسرم لسسسسسم مسسسسساؤهم جسسسسساء حميسسسسسرإذا لهسسسسسم بنتسسسسسه رخسسسسسام

قسسسسسسم إذا مسسسسساؤهم سسسسسسعة وأعنابهسسسسساعلى السسسسسزروع فسسسسسأروى
فطسسسم طفسسسل شسسسرب علسسسى منسسسه يقسسسدرون مسسسا أيسسسادي فصسسساروا

هذا في إن شكور} أي صبار لكل لَِيات ذلك في تعالى: {إن وقوله  
العافيسسة وتحويسسل النعمسسة وتبديل والعذاب النقمة من بهؤلِء حل الذي

صبار عبد لكل ودلِلة والَِثام, لعبرة الكفر من ارتكبوه ما على عقوبة
عبسسد أحمسسد: حسسدثنا المسسام النعسسم. قسسال علسسى شسسكور المصسسائأب على

عن إسحاق أبي عن سفيان قالِ: أخبرنا المعني الرزاق وعبد الرحمن
وقسساص أبسسي بن سعد هو أبيه عن سعد بن عمر عن حريث بن العيزار
وسلم: «عجبسست عليه الله صلى الله رسول قال: قال عنه الله رضي

وشسسكر, وإن ربسسه حمسسد خيسسر أصسسابه إن للمسسؤمن تعالى الله قضاء من
فسسي حسستى شيء كل في المؤمن وصبر, يؤجر ربه حمد مصيبة أصابته
والليلسسة اليسسوم في النسائأي رواه امرأته». وقد في إلى يرفعها اللقمة

عمسسر رواية من عزيز حديث به, وهو السبيعي إسحاق أبي حديث من
ه أبيه, ولكسن عن سعد بن أبسي حسديث مسن الصسحيحين فسي شساهد ل

ًا عنه الله رضي هريرة إلِ قضاء له تعالى الله يقضي لِ للمؤمن «عجب
ًا كان ًا فكان شكر سراء أصابته له, إن خير ضراء أصابته له, وإن خير
ًا فكان صبر عبسسد: حسسدثنا للمسسؤمن». قسسال إلِ لحد ذلك له, وليس خير

شسسكور} صسسبار لكسسل لَِيسسات ذلك في {إن قتادة عن شيبان عن يونس
أعطسسي إذا السسذي الشسسكور الصبار العبد يقول: نعم مطرف قال: كان

صسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسبر. ابتلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسي شسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسكر, وإذا
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ْد َق َل َو َق **  ّد ِهْم َص ْي َل ُقْس َع ِلي ْب ُقْه ِإ ّن ُقْه َظ ُقْعو َب ّت ّ َفا ًا ِإلِ ِريقسس ِنيَن ّمسسَن َف ْؤِم ُقْمسس ْل * ا
ُقْه َكاَن َوَما ِهْم َل ْي َل َطاٍن ّمن َع ْل ّ ُقْس َلَم ِإلِ ْع َن ُقْن َمن ِل ْؤِم ِة ُقْي َو ِمّمسسْن ِبسسالَِِخَر ُقْهسس

َهسسسسسا ْن ّبسسسسسَك َشسسسسسّك ِفسسسسسي ِم َلسسسسسى َوَر ٍء ُقْكسسسسسّل َع ُقْفيسسسسسٌظ َشسسسسسْي  َح
الهسسوى اتبسساعهم فسسي أمرهسسم مسسن كان وما سبأ قصة تعالى ذكر لما  

وخالف والهوى إبليس اتبع ممن أمثالهم وعن عنهم والشيطان, أخبر
ابسسن ظنسسه} قسسال إبليسسس عليهسسم صدق والهدى, فقال: {ولقد الرشاد
ًا تعسسالى كقسسوله الَِيسسة وغيره: هذه عنهما الله رضي عباس عسسن إخبسسار
قسال: والسسلم, ثسم الصسلة عليسه لَِدم السجود من امتنع حين إبليس

لحتنكسسن القيامسسة يسسوم إلى أخرتن لئن علي كرمت الذي هذا {أرأيتك
وعسسن خلفهسسم ومن أيديهم بين من لَِتينهم قليلً} وقال: {ثم إلِ ذريته

هسسذا فسسي شسساكرين} والَِيسسات أكسسثرهم تجد ولِ شمائألهم وعن أيمانهم
الصسسلة عليسسه آدم اللسسه أهبسسط البصسسري: لمسسا الحسسسن كسسثيرة, وقسسال

ًا إبليس حواء, هبط ومعه الجنة من والسلم منهمسسا, أصسساب بمسسا فرح
وأضعف, وكان أضعف فالذرية أصبت ما البوين من أصبت وقال: إذا

ًا ذلك إبليسسس عليهم صدق {ولقد وجل عز الله إبليس, فأنزل من ظن
ًا إلِ فاتبعوه ظنه أفارق إبليس: لِ ذلك عند المؤمنين} فقال من فريق
تعسسالى: اللسه وأخسسدعه, فقسسال وأمنيسسه أعسسده الروح فيه دام ما آدم ابن

بسسالموت, ولِ يغرغسسر لسسم مسسا التوبسسة عنسسه أحجسسب لِ وجللسسي «وعزتسسي
لسسه», غفرت إلِ يستغفر أعطيته, ولِ إلِ يسألني أجبته, ولِ إلِ يدعوني

حسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساتم. أبسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسي ابسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسن رواه
ابسسن سسسلطان} قسسال من عليهم له كان وتعالى: {وما تبارك وقوله  

البصسسري: واللسسه الحسن حجة. وقال من عنهما: أي الله رضي عباس
ًا إلِ كسسان شيء, ومسسا على أكرهم ولِ بعصا ضربهم ما وأمسساني, غسسرور

بسسالَِخرة يسسؤمن مسسن لنعلم وجل: {إلِ عز فأجابوه, وقوله إليها دعاهم
هسسو مسسن أمسسر ليظهسسر عليهم سلطناه إنما أي} شك في منها هو ممن

ربسسه عبسسادة والجسسزاء, فيحسسسن فيها والحساب وقيامها بالَِخرة مؤمن
.شسسسسك فسسسسسي منهسسسسسا هسسسسو ممسسسسن السسسسدنيا فسسسسسي وجسسسسسل عسسسسز

ضسسل حفظسسه ومع حفيظ} أي شيء كل على تعالى: {وربك وقوله  
مسسن سسسلم مسسن سسسلم وكلءتسسه إبليسسس, وبحفظسسه أتبسساع مسسن ضسسل من

.الرسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسل أتبسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساع المسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسؤمنين
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ُقْقِل ْا **  ُقْعو ْد ِذيَن ا ّل ُقْتْم ا َعْم ِه ُقْدوِن ّمن َز ّل َ ال ُقْكسسوَن لِ ِل َقسساَل َيْم ُقْث ٍة ِم ِفسسي َذّر

َواِت َ الّسَما ُقْهْم َوَما الْرِض ِفي َولِ ِهَما َل ُقْه َوَما ِشْرٍك ِمن ِفي ُقْهسسْم َل ْن ّمسسن ِم
ٍر ِهي َ َظ َولِ ُقْع *   َف ُقْة َتن َع َفا ُقْه الّش َد ّ ِعن ِذَن ِلَمسسْن ِإلِ ُقْه َأ ّتسسَى َلسس َذا َح َع ِإ َعسسن ُقْفسسّز

ِهْم ِب ُقْلسسو ْا ُقْق ُقْلو َذا َقسسا ُقْكسسْم َقسساَل َمسسا ّب ْا َر ُقْلو ّق َقسسا ْلَحسس َو ا ُقْهسس ِلسسّي َو َع ْل ُقْر ا ِبيسس َك ْل  ا
نظير لِ الصمد, الذي الفرد الحد الواحد الله أنه وتعالى تبارك بين  
ولِ مشسسارك غيسسر مسسن وحسسده بالمر المستقل هو له, بل شريك ولِ له

اللسسه} دون مسسن زعمتسسم السسذين ادعوا معارض, فقال: {قل ولِ منازع
فسسي ذرة مثقسسال يملكسسون {لِ دونسسه مسسن عبسسدت السستي الَِلهسسة مسسن أي

يسسدعون وتعالى: {والذين تبارك قال والرض} كما في ولِ السموات
مسسن فيهسسا لهسسم تعالى: {ومسسا قطمير} وقوله من يملكون ما دونه من

ًا يملكون لِ شرك} أي ً شيئ لسسه {وما الشركة سبيل على ولِ استقللِ
بسسه يستظهر ظهير من النداد هذه من لله وليس ظهير} أي من منهم

قوله في قتادة لديه, قال عبيد إليه فقراء كلهم الخلق المور, بل في
بشسسيء. يعينسسه عسسون ظهيسسر} مسسن مسسن منهسسم وجسسل: {ومسساله عسسز
لسسه} أي أذن لمسسن إلِ عنسسده الشسسفاعة تنفسسع تعسسالى: {ولِ قسسال ثسسم  

فسسي تعسسالى عنسسده يشسفع أن أحسد يجسترىء لِ وكبريائأه وجلله لعظمته
السسذي ذا وجسسل: {مسسن عز قال الشفاعة, كما في له إذنه بعد إلِ شيء
السسسموات فسسي ملك من وعل: {وكم جل بإذنه} وقال إلِ عنده يشفع

ًا شفاعتهم تغني لِ ويرضسى} يشساء لمسن الله يأذن أن بعد من إلِ شيئ
خشسسيته مسسن وهسسم ارتضسسى لمسسن إلِ يشسسفعون تعسسالى: {ولِ وقسسال

اللسسه رسسسول عسسن وجه غير من الصحيحين في ثبت مشفقون} ولهذا
تعسسالى اللسسه عند شفيع آدم, وأكبر ولد سيد وهو وسلم عليه الله صلى

ربهسسم يسسأتي أن كلهم الخلق في ليشفع المحمود المقام يقوم حين أنه
أن اللسسه شسساء مسسا فيسسدعني تعسسالى للسسه  قال: «فأسسسجد القضاء لفصل

ارفسسع محمسسد يقال: يسسا الَِن, ثم أحصيها لِ بمحامد علي يدعني, ويفتح
بتمسسامه. تشسسفع» الحسسديث تعطسسه, واشسسفع تسمع, وسسسل وقل رأسك

؟ ربكسسم قسسال مسساذا قسسالوا قلوبهم عن فزع إذا تعالى: {حتى وقوله  
إذا تعسسالى أنسسه العظمسسة, وهسسو فسسي رفيع مقام أيضا الحق} وهذا قالوا
حسستى الهيبسسة مسسن كلمسسه, أرعسسدوا السموات أهل فسمع بالوحي تكلم

ومسسسروق عنسسه اللسسه رضسسي مسسسعود ابسسن الغشي, قسساله مثل يلحقهم
ابسسن عنهسسا, قسسال الفسسزع زال قلوبهم} أي عن فزع إذا {حتى وغيرهما
السسسلمي الرحمسسن عبسسد وأبسسو عنهسسم اللسسه رضسسي عمسسر وابسسن عبسساس

عسسز قسسوله فسسي وقتادة والحسن والضحاك النخعي وإبراهيم والشعبي
الحسسق} قالوا ؟ ربكم قال ماذا قالوا قلوبهم عن فزع إذا وجل: {حتى
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ًا السلف, وجسساء بعض قلوبهم, وقرأ عن يقول: خلى فسسرغ إذا مرفوعسس

ًا بعضسسهم سأل كذلك كان فإذا الول إلى ويرجع المعجمة بالغين بعضسس
السسذين ثسم يلسسونهم للسذين العسسرش حملة بذلك فيخبر ؟ ربكم قال ماذا

السسدنيا, ولهسسذا السسسماء أهل إلى الخبر ينتهي تحتهم, حتى لمن يلونهم
ولِ زيسسادة غيسسر مسسن قسسال بمسسا أخسسبروا الحسسق} أي تعالى: {قسسالوا قال

الكسسسسسسسسسسسسسسبير}. العلسسسسسسسسسسسسسسي {وهسسسسسسسسسسسسسسو نقصسسسسسسسسسسسسسسان
قلسسوبهم} عسسن فزع إذا تعالى: {حتى قوله معنى آخرون: بل وقال  

كسسانوا ممسسا استيقظوا إذا القيامة ويوم الِحتضار عند المشركين يعني
قسسالوا: القيامسسة يسسوم عقسسولهم إليهم ورجعت الدنيا في الغفلة من فيه
فسسي لِهين عنه كانوا مما به وأخبروا الحق لهم فقيل ؟ ربكم قال ماذا

قلسسوبهم} عسسن فسسزع إذا {حسستى مجاهسسد عسسن نجيح أبي ابن الدنيا, قال
عسسن فسسزع إذا {حسستى الحسسسن القيامة. وقسسال يوم الغطاء عنها كشف

بسسن الرحمسسن عبسسد والتكذيب. وقسسال الشك من فيها ما قلوبهم} يعني
الشسسك مسسن فيهسسا مسسا قلسسوبهم} يعنسسي عن فزع إذ {حتى أسلم بن زيد

يضسسلهم كسسان ومسسا وأمانيهم وفارقهم قلوبهم عن الشيطان قال: فزع
الكسبير} قسسال: وهسسذا العلسسي وهسسو الحق قالوا ؟ ربكم قال ماذا {قالوا

اختسسار القرار, وقد ينفعهم لِ حين الموت, أقروا عند هذا آدم بني في
الحق هو الملئأكة, وهذا على عائأد الضمير الول: إن القول جرير ابن

ًا منها والَِثار, ولنذكر فيه الحاديث لصحة فيه مرية لِ الذي يسسدل طرف
غيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسره. علسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسى

صسسحيحه, حسسدثنا فسسي الكريمسسة الَِيسسة هسسذه تفسير عند البخاري قال  
قسسال: عكرمسسة قسسال: سسسمعت عمسسرو سسسفيان, حسسدثنا الحميدي, حدثنا

عليسسه اللسسه صسسلى الله نبي يقول: إن عنه الله رضي هريرة أبا سمعت
الملئأكسسة ضسسربت السماء في المر تعالى الله قضى قال: «إذا وسلم

ًا بأجنحتها عسسن فسسزع صسسفوان, فسسإذا علسسى سلسسسلة كسسأنه لقوله خضعان
العلسسي وهسسو الحسسق قسسال للسسذي قسسالوا ؟ ربكسسم قال قالوا: ماذا قلوبهم

فسسوق بعضسسه هكسسذا السمع ومسترق السمع مسترق الكبير, فيسمعها
فيسسسمع سسس أصسسابعه بيسسن فحرفهسسا, ونشسسر بيسسده سفيان ووصف س بعض

تحتسسه, حسستى مسسن إلسسى الَِخسسر يلقيهسسا تحته, ثسسم من إلى فيلقيها الكلمة
أن قبسسل الشسسهاب أدركسسه الكاهن, فربما أو الساحر لسان على يلقيها

فيقسسال كذبسسة مسسائأه معهسسا يدركه, فيكسسذب أن قبل ألقاها يلقيها, وربما
السستي الكلمسة بتلسك فيصسد وكسذا وكسسذا, كسذا كذا يوم لنا قال قد أليس

لم دون البخساري بسإخراجه السماء» انفسرد من سمعت هسذا مسن مس
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بسسن سفيان حديث من ماجه وابن والترمذي داود أبو رواه الوجه, وقد

أعلسسسسسسسسسسسسسسسسم. بسسسسسسسسسسسسسسسسه, واللسسسسسسسسسسسسسسسسه عيينسسسسسسسسسسسسسسسسة
الرزاق وعبد جعفر بن محمد أحمد: حدثنا المام آخر) قال حديث(  

ابسسن عسسن الحسسسين بسسن علسسي عسسن الزهسسري معمر, أخبرنسسا قالِ: حدثنا
وسسسلم عليسسه الله صلى الله رسول قال: كان عنهما الله رضي عباس
ًا النصسسار, فرمسسي السسرزاق: مسسن عبسسد أصحابه, قال من نفر في جالس
كان إذا تقولون كنتم وسلم: «ما عليه الله صلى فاستنار, فقال بنجم
عظيسسم. يمسسوت أو عظيم يولد نقول الجاهلية» قالوا: كنا في هذا مثل
غلظسست ولكسسن الجاهلية, قال: نعسسم في بها يرمى للزهري: أكان قلت
صسسلى اللسسه رسول وسلم, قال: فقال عليه الله صلى النبي بعث حين
ربنسسا لحياته, ولكن ولِ أحد لموت بها يرمى لِ وسلم: «فإنها عليه الله

ًا قضى إذا وتعالى تبارك السماء أهل سبح العرش, ثم حملة سبح أمر
السماء أهل يستخبر الدنيا, ثم السماء التسبيح يبلغ حتى يلونهم الذي
لحملسسة العسسرش حملسسة يلسسون الذين العرش, فيقول حملة يلون الذين

سسسماء, سسسماء كسسل أهل فيخبرونهم, ويخبر ؟ ربكم قال العرش: ماذا
فيرمسسون, السسسمع الجسسن وتخطسسف السماء هذه إلى الخبر ينتهي حتى
ويزيسسدون» فيسسه يفرقسسون حسسق, ولكنهسسم فهو وجهه على به جاؤوا فما

حسسديث مسسن صسسحيحه فسسي مسلم أخرجه أحمد, وقد المام رواه هكذا
اللسسه, أربعتهسسم عبيسسد بسسن ومعقسسل ويونس والوزاعي كيسان بن صالح

عنهمسسا, اللسسه رضسسي عباس ابن عن الحسين بن علي عن الزهري عن
رضسسي النصسسار مسسن رجسسال عن يونس به. وقال النصار من رجل عن
عسسن الزبيسسدي حسسديث من التفسير في النسائأي رواه عنهم, وكذا الله

بسسن الوليد عن حريث بن الحسين عن فيه الترمذي به, ورواه الزهري
ابسسن عسسن الله عبد بن الله عبيد عن الزهري الوزاعي, عن عن مسلم
عنسسه, واللسسه اللسسه رضي النصار من رجل عن عنهما الله رضي عباس

أعلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم.
بسسن وأحمسسد عوف بن محمد حاتم: حدثنا أبي ابن آخر) قال حديث(  

عسسوف, قسسالِ: حسسدثنا بسسن لمحمسسد الرمادي, والسسسياق سيار بن منصور
يزيسسد بسسن الرحمسسن عبد عن مسلم ابن هو الوليد حماد, حدثنا بن نعيم

بن النواس عن حيوة بن رجاء عن زكريا أبي بن الله عبد عن جابر بن
وسسسلم: عليسسه الله صلى الله رسول قال: قال عنه الله رضي سمعان

تكلسسم بالوحي, فسسإذا تلكم بأمره يوحي أن وتعالى تبارك الله أراد «إذا
اللسسه خسسوف مسسن شسسديدة سسس رعدة قال أو س رجفة منه السموات أخذت

ًا, للسسه وخسسروا صسسعقوا السسسموات أهسسل بسسذلك سمع تعالى, فإذا سسسجد
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اللسه والسلم, فيكلمه الصلة عليه جبريل رأسه يرفع من أول فيكون

علسى والسسلم الصسلة عليسه جبريسل بسه أراد, فيمضسي بمسا وحيه من
جبريل يا ربنا قال ماذا ملئأكتها يسأله سماء بسماء مر الملئأكة, كلما

كلهسسم الكسسبير, فيقولسسون العلي وهو الحق السلم: قال عليه فيقول ؟
تعالى الله أمره حيث إلى بالوحي جبريل جبريل, فينتهي قال ما مثل
بسسن زكريا عن خزيمة وابن جرير ابن رواه والرض» وكذا السماء من
أبسسي سسسمعت حاتم أبي ابن به. وقال حماد بن نعيم عن المصري أبان

اللسسه, وقسسد رحمه مسلم بن الوليد عن بالتام الحديث هذا يقول: ليس
اللسه رضسي عبساس ابسسن عسسن العسسوفي حسديث مسن حاتم أبي ابن روى

إلسسى تعسسالى الله إيحاء بابتداء الَِية هذه فسرا أنهما قتادة عنهما, وعن
عيسسسى وبيسسن بينه كانت التي الفترة بعد وسلم عليه الله صلى محمد
الَِيسسة. هسسذه فسسي دخسسل ما أولى هذا أن شك والسلم, ولِ الصلة عليه

ُقْقْل ُقْكْم َمن **  ُقْق ُقْز َواِت ّمَن َيْر ُقْه ُقْقِل َوالْرِض الّسَما ّل ّنآَ ال ِإ ْو َو ُقْكْم َأ ّيا َلَى ِإ َع َل
ًدى ْو ُقْه ِبيٍن َضلٍَل ِفي َأ ُقْقل ّم   * ّ ُقْلوَن لِ َأ َنا َعّمآَ ُقْتْس َ َأْجَرْم ُقْل َولِ َأ َعّمسسا ُقْنْسسس

ُقْلوَن ْعَم ُقْقْل َت ُقْع *   َنا َيْجَم َن ْي َنا َب ّب ُقْح ُقْثّم َر َت ْف َنا َي َن ْي ّق َب ْلَح َو ِبا ُقْه ُقْح َو ّتا َف ْل ُقْم ا ِليسس َع ْل * ا
ِنَي ُقْقْل ُقْرو أ

ِيَن َ ّلذ ُقْتْم ا ْق ْلَح ِه َأ َء ِب َكآَ ّ ُقْشسسَر َو َبسسْل َكل ُقْه ُقْهسس ّلسس ُقْز ال ِزيسس َع ْل ُقْم ا ِكيسس ْلْح  ا
ًا تعالى يقول   ًا, باللهيسسة وانفسسراده والرزق بالخلق تفرده مقرر أيضسس

بمسسا والرض, أي السسسماء مسسن يرزقهسسم لِ بسسأنهم يعسسترفون كانوا فكما
إلسسه لِ أنسسه فليعلموا الله, فكذلك إلِ الزرع من وينبت المطر من ينزل

مسسبين} ضسلل فسسي أو هسسدى لعلسى إياكم أو تعالى: {وإنا غيره. وقوله
محق مبطل, والَِخر الفريقين من واحد أي والنشر اللف باب من هذا

الضسسلل, بسسل علسسى أو الهسسدى علسسى ونحن أنتم تكونوا أن إلى سبيل لِ
علسسى فسسدل التوحيسسد علسسى البرهسسان أقمنسسا قد مصيب, ونحن منا واحد

إياكم أو قال: {وإنا تعالى, ولهذا بالله الشرك من عليه أنتم ما بطلن
أصسسحاب ذلسسك قسسال قتسسادة: قسسد مبين}. قسسال ضلل في أو هدى لعلى

علسسى وإيسساهم نحسسن مسسا واللسه للمشركين وسلم عليه الله صلى محمد
مريسسم: أبسسي بن وزياد عكرمة لمهتد. وقال الفريقين أحد إن واحد أمر

مسسسبين. ضسسسلل لفسسسي وإنكسسسم هسسسدى لعلسسسى نحسسسن إنسسسا معناهسسسا
تعملسسون} عما نسأل ولِ أجرمنا عما تسألون لِ تعالى: {قل وقوله  

الله إلى ندعوكم منكم, بل نحن ولِ منا لستم منهم, أي التبري معناه
ونحسسن منسسا فسسأنتم أجبتسسم لسسه, فسسإن العبادة وإفراد توحيده وإلى تعالى

تعسسالى: قسسال منسسا, كمسسا بسسرآء وأنتم منكم برآء فنحن كذبتم منكم, وإن
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وأنا أعمل مما بريئون أنتم عملكم ولكم عملي لي فقل كذبوك {وإن
أعبسسد * لِ الكسسافرون أيها يا وجل: {قل عز تعملون}. وقال مما بريء

أنتسسم * ولِ عبسسدتم ما عابد أنا * ولِ أعبد ما عابدون أنتم ولِ تعبدون ما
ديسسسسسسن}. ولسسسسسسي دينكسسسسسسم * لكسسسسسسم أعبسسسسسسد مسسسسسسا عابسسسسسسدون

بيسسن يجمسسع القيامسسة يسسوم ربنسسا} أي بيننسسا يجمسسع تعالى: {قل وقوله  
بالعسسدل, بيننسسا يحكم بالحق, أي بيننا يفتح واحد, ثم صعيد في الخلئأق
ًا إن بعمله عامل كل فيجزي ًا وإن فخيسر خير فشسر, وسستعلمون شسر
تعسسالى: {ويسسوم قسسال كمسسا البديسسة والسعادة والنصر العزة لمن يومئذ
الصسالحات وعملسوا آمنسوا السذين * فأما يتفرقون يومئذ الساعة تقوم
ولقسساء بآَياتنسسا وكسسذبوا كفسسروا السسذين * وأمسسا يحسسبرون روضسسة فسسي فهم

وجسسل: {وهسسو عسز قسال محضرون} ولهسذا العذاب في فأولئك الَِخرة
المسسسور. بحقسسسائأق العسسسالم العسسسادل الحسسساكم العليسسسم} أي الفتسسساح

شسسركاء} أي بسسه ألحقتسسم السسذين أرونسسي وتعالى: {قل تبارك وقوله  
ًا للسسه جعلتموهسسا السستي الَِلهسسة هذه أروني ً لسسه وصسسيرتموها أنسسداد عسسدلِ

قسسال عسسديل. ولهسسذا ولِ شسسريك ولِ نديسسد ولِ نظيسسر لسسه ليس {كل} أي
ه} أي هو تعالى: {بل ه شسريك لِ السذي الحسد الواحسد الل {العزيسز ل
شسسيء, كسسل وغلبسست شيء كل بها قهر قد الذي العزة ذو الحكيم} أي

وتقسسدس وتعسسالى وقسسدره, تبسسارك وشسسرعه وأقواله أفعاله في الحكيم
ًا يقولسسسسسسسسون عمسسسسسسسسا ًا, واللسسسسسسسسه علسسسسسسسسو أعلسسسسسسسسم. كسسسسسسسسبير

َوَمآَ َناَك **  ْل ّ َأْرَس ّفًة ِإلِ ّناِس َكآَ ًا ّلل ًا َبِشير ِذير َن ِكّن َو َلـسس َثسسَر َو ْك ّنسساِس َأ َ ال لِ
ُقْموَن َل ْع ُقْلوَن َي ُقْقو َي َو َتَى *   َذا َم ُقْد َهـس ْعس َو ْل ُقْتسْم ِإن ا ِقيَن ُقْكن ِد ا ُقْقسل َص ُقْكسم *   ّل
ُقْد َعسسسسا ٍم ّمي ْو ّ َيسسسس ُقْروَن لِ ْأِخ َت ُقْه َتْسسسسس ْنسسسس َعًة َع َ َسسسسسا ُقْموَن َولِ ِد َتْق  َتْسسسسس

ًا وسسسلم عليسسه اللسسه صلى محمد ورسوله لعبده تعالى يقول   تسسسليم
ًا للنسساس كافسسة إلِ أرسسسلناك {ومسسا ًا} أي بشسسير جميسسع إلسسى إلِ ونسسذير

إنسسي النسساس أيهسسا يسسا وتعالى: {قل تبارك كقوله المكلفين من الخلئأق
ًا} {تبسسارك إليكم الله رسول عبسسده علسسى الفرقسسان نسسزل السسذي جميعسس
ًا للعالمين ليكون ًا}, {بشير ًا} أي نذير بالجنة أطاعك من تبشر ونذير
عسسز يعلمسسون} كقسسوله لِ النسساس أكسسثر {ولكسسن بالنار عصاك من وتنذر

مسسن أكسسثر تطسسع بمؤمنين} {وإن حرصت ولو الناس أكثر وجل: {وما
اللسسسسسسسسسه}. سسسسسسسسسسبيل عسسسسسسسسسن يضسسسسسسسسسلوك الرض فسسسسسسسسسي

كافسة إلِ أرسسلناك تعسسالى: {ومسسا قسسوله فسي كعسسب بسسن محمسد قال  
الَِيسسة: أرسسسل هسسذه فسسي قتسسادة عامة. وقال الناس إلى للناس} يعني
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ًا تعسسالى اللسسه والعجسسم, العسسرب إلسسى وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى محمسسد

ابسسن وجسسل. وقسسال عسسز للسسه أطوعهم وتعالى تبارك الله على فأكرمهم
العدني, عمر بن حفص الظهراني, حدثنا الله عبد أبو حاتم: حدثنا أبي

عبسساس ابسسن عكرمسسة, قسسال: سسسمعت عسسن أبان ابن يعني الحكم حدثنا
ًا فضل تعالى الله يقول: إن عنهما الله رضي عليسسه اللسسه صسسلى محمد
فضله فبم عباس ابن النبياء. قالوا: يا وعلى السماء أهل على وسلم
أرسسسلنا قسسال: {ومسسا تعالى الله عنه: إن الله رضي قال ؟ النبياء على
عليسسه اللسسه صسسلى للنسسبي لهم} وقال ليبين قومه بلسان إلِ رسول من

الجسسن إلى تعالى الله للناس} فأرسله كافة إلِ أرسلناك وسلم: {وما
فسسي ثبسست قسسد عنهمسسا اللسسه رضسسي عباس ابن قاله الذي والنس. وهذا

صسسلى الله رسول قال: قال عنه الله رضي جابر عن رفعه الصحيحين
ًا وسلم: «أعطيت عليه الله قبلسسي: النبيسساء مسسن أحد يعطهن لم خمس

ت مسيرة بالرعب نصرت ًا الرض لسي شهر, وجعل ًا, مسسجد وطهسور
ولسسم الغنسسائأم لسسي فليصل, وأحلت الصلة أدركته أمتي من رجل فأيما
قسسومه إلسسى يبعسسث النسسبي الشسسفاعة, وكسسان قبلي, وأعطيت لحد تحل

ًا الصسسحيح عامة» وفي الناس إلى وبعثت خاصة اللسسه رسسسول أن أيضسس
والحمسسر» قسسال السسسود إلسسى قسسال: «بعثسست وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى

والعجم, والكل العرب غيره: يعني والنس. وقال الجن مجاهد: يعني
صسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسحيح.

ًا وجل عز قال ثم   السسساعة: قيسسام اسسستبعادهم في الكفار عن مخبر
عسسز كقسسوله الَِيسسة صادقين} وهسسذه كنتم إن الوعد هذا متى {ويقولون

منهسسا مشفقون آمنوا والذين بها يؤمنون لِ الذين بها وجل: {يستعجل
لِ يسسوم ميعسساد لكسسم تعسسالى: {قسسل قسسال الحق} الَِية, ثم أنها ويعلمون

معسسدود مؤجسسل ميعسساد لكم تستقدمون} أي ولِ ساعة عنه تستأخرون
قسسال كمسسا يقسسدم ولِ سسساعة يؤخر فل جاء ينقص, فإذا ولِ يزاد لِ محرر

نسسؤخره وجسسل: {ومسسا عز يؤخر} وقال لِ جاء إذا الله أجل تعالى: {إن
شسسقي فمنهسسم بسسإذنه إلِ نفسسس تلكسسم لِ يسسأِت * يسسوم معسسدود لجسسل إلِ

}وسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسعيد

َقاَل َو ِذيَن **  ّل ْا ا ُقْرو َف ْؤِمَن َلن َك َذا ّن َهـ ُقْقْرآِن ِب ْل َ ا ِذي َولِ ّل ْيَن ِبا ِه َب ْي َد ْو َيسس َلسس َو
َى ِذ َتَر ُقْموَن ِإ ِل ّظا ُقْفوَن ال ُقْقو ْو َد َم ِهْم ِعن ّب ُقْع َر ُقْهْم َيْرِج ُقْض ْع َلَى َب ْعٍض ِإ ْوَل َب ْلَقسس ا

ُقْل ُقْقو ِذيَن َي ّل ْا ا ُقْفو ِع ُقْتْض ِذيَن اْس ّل ْا ِل ُقْرو َب ْك َت َ اْس ْولِ ُقْتْم َل ّنا َأن ُقْك ِنيَن َل ْؤِم َقاَل ُقْم   *
ِذيَن ّل ْا ا ُقْرو َب ْك َت ِذيَن اْس ّل ْا ِل َو ُقْف ِع ُقْتْض ُقْن اْس َنْح ُقْكْم َأ َنا َدد َى َعسسِن َص َد ُقْهسس ْل َد ا ْعسس ْذ َب ِإ
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ُقْكْم َء ُقْتْم َبْل َجآَ ِرِميَن ُقْكن َقاَل ّمْج َو ِذيَن *   ّل ْا ا ُقْفو ِع ُقْتْض ِذيَن اْس ّلسس ْا ِل ُقْرو َب ْك َت اْسسس

ُقْر َبْل ْك ْيسسِل َم ّل ْل ِر ا َهسسا ّن ْذ َوال َنسسآَ ِإ َن ُقْرو ُقْم ْأ ُقْفسسَر َأن َت ْك ِه ّن ّل َعسسَل ِبسسال َنْج ُقْه َو ًا َلسس َداد َأنسس

ْا َأَسّرو َداَمسسَة َو ّن ْا َلّمسسا ال ُقْو َأ َذاَب َر َعسس َل َنسسا ْا ْل َع ْغلََل َوَج َنسساِق ِفسسَي ال ْع ِذيَن َأ ّلسس ا
ْا ُقْرو َف ْوَن َهْل َك ّ ُقْيْجَز ْا َما ِإلِ ُقْنو ُقْلوَن َكا ْعَم الكفار تمادي عن تعالى يخبر   َي

الكريسسم, وبمسسا بسسالقرآن اليمسسان عسسدم علسسى وإصسسرارهم طغيانهم في
لسسن كفسسروا السسذين تعسسالى: {وقسسال قسسال المعاد, ولهذا أمر من أخبربه
ًا وجل عز الله يديه} قال بين بالذي ولِ القرآن بهذا نؤمن لهسسم متهدد

ًا ًا ومتوعد تخاصسمهم حسسال فسي يسسديه بين الذليلة مواقفهم عن ومخبر
استضسسعفوا} السسذين يقسسول القسسول بعض إلى بعضهم {يرجع وتحاجهم

أنتم {لولِ وسادتهم قادتهم وهم استكبروا} منهم {للذين التباع وهم
جاؤونا بما وآمنا الرسل اتبعنا لكنا تصدوننا أنتم لولِ مؤمنين} أي لكنا

صسسددناكم {أنحسسن اسسستكبروا الذين وهم والسادة القادة لهم فقال به
أنسسا مسسن أكسثر بكسسم فعلنسا مسسا نحسسن ؟} أي جساءكم ِإذ بعسد الهسدى عسن

الدلسسة برهسسان, وخسسالفتم ولِ دليسسل غيسسر مسسن فاتبعتمونسسا دعونسساكم
لذلك, واختياركم لشهوتكم الرسل بها جاءت التي والحجج والبراهين

للسسذين استضسسعفوا السسذين وقسسال مجرميسسن كنتسسم {بسسل قسسالوا ولهسسذا
ً بنسسا تمكسسرون كنتسسم بل والنهار} أي الليل مكر بل استكبروا ًا ليل نهسسار
جميسسع شيء, فسسإذا على وأنا هدى على أنا وتخبروننا وتمنوننا وتغروننا

وميسسسسسسسسسسسسسسسن. وكسسسسسسسسسسسسسسسذب باطسسسسسسسسسسسسسسسل ذلسسسسسسسسسسسسسسسك
مكركسسم والنهسسار} يقسسول: بسسل الليسسل مكر {بل زيد وابن قتادة قال  

{إذ والنهسسار بالليسسل أسسسلم بسسن زيد عن مالك قال والنهار, وكذا بالليل
ًا} أي لسسه ونجعسسل بسسالله نكفسسر أن تأمروننسسا معسسه وآلهسسة نظسسراء أنسسداد
ًا لنا وتقيمون الندامسسة {وأسسسروا بهسسا تضلوننا المحال من وأشياء شبه

مسسا علسسى نسسدم كسسل والتبسساع السسسادة من الجميع العذاب} أي رأوا لما
السلسسسل كفروا} وهسسي الذين أعناق في الغلل {وجعلنا منه سلف
يعملسسون} أي كسسانوا ما ِإلِ يجزون {هل أعناقهم مع أيديهم تجمع التي
وللتبسساع بحسسبهم عسذاب للقسادة بحسسسبه كسل بأعمالكم نجازيكم ِإنما

حسساتم: أبسسي ابسسن تعلمسسون} قسسال لِ ولكسسن ضسسعف لكل {قال بحسبهم
بسسن سسسليمان بسسن محمد المغراء, حدثنا أبي بن فروة أبي, حدثنا حدثنا

الهسسذيل أبسسي بن الله عبد عن صرد بن ضرار سنان أبي عن الصبهاني
عليسسه اللسسه صلى الله رسول قال: قال عنه الله رضي هريرة أبي عن

ِإن لفحة لفحتهم لهبها, ثم تلقاهم أهلها إليها سيق لما جهنم وسلم: «
بسسن أحمسسد أبسسي, حسسدثنا العرقوب». وحدثنا على سقط إلِ لحم يبق لم

يحيسسى بسسن الحسسسن عسسن الحسسسن أبسسو الطيسسب الحسسواري, حسسدثنا أبسسي
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ِإلِ ولِسلسسسلة ولِقيسسد ولِغسسل ولِمغسسار دار جهنم في قال: ما الخشني

السسداراني سليمان, يعني أبا مكتوب, قال: فحدثته عليها صاحبها اسم
كلسسه هسسذا جمسسع لسسو بسسه فكيسسف قال: ويحسسك ثم عليه, فبكى الله رحمة

أدخسسل عنقسسه, ثسم فسي يديه, والسلسسلة في والغل القيد عليه, فجعل
سسسسسسسسسسسلم. اللهسسسسسسسسسسم ؟ المغسسسسسسسسسسار وأدخسسسسسسسسسسل النسسسسسسسسسسار

َنا َوَمآَ  ْل ٍة ِفي َأْرَس َي ٍر ّمن َقْر ِذي ّ ّن َهسآَ َقساَل ِإلِ ُقْفو ْتَر ّنسسا ُقْم ُقْتْم ِبَمسآَ ِإ ْل ِه ُقْأْرِسس ِبس
ُقْروَن ِف ْا َكا ُقْلو َقا َو ُقْن *   ُقْر َنْح َثس ْك ً َأ َوالِ ًا َأْم ْولَِد َأ ُقْن َوَما َو ِبيَن َنْح ّذ َعسس ُقْم ُقْقسسْل ِب   *

ّبي ِإّن ُقْط َر ُقْس ْب َق َي ُقْء ِلَمن الّرْز ُقْر َيَشآَ ِد ْق َي ِكّن َو َلـ َثَر َو ْك ّنسساِس َأ َ ال ُقْمسسوَن لِ َل ْع َي
َوَمآَ ُقْكْم *   ُقْل َوا َ َأْم ُقْكْم َولِ ُقْد َ ْولِ ِتي َأ ّل ُقْكسسْم ِبا ُقْب َقّر َنا ُقْت َد َفسسَى ِعنسس ْل ّ ُقْز آَمسسَن َمسسْن ِإلِ
َعِمَل ًا َو ِلح ِئَك َصا َلـ ْو ُقْأ ُقْهْم َف ُقْء َل ْعِف َجَزآ ْا ِبَما الّض ُقْلو ُقْهْم َعِم َفاِت ِفي َو ُقْر ُقْغ ْل ا
ُقْنوَن ِذيَن آِم ّلسس َوا ْوَن *   َع َنسسا ِفسسَي َيْسسس ِت َيا ِزيَن آ َعسساِج ِئَك ُقْم َلـسس ْو َذاِب ِفسسي ُقْأ َعسس ْل ا

ُقْروَن ُقْقْل ُقْمْحَض ّبي ِإّن *   ُقْط َر ُقْس ْب َق َي ُقْء ِلَمن الّرْز ِه ِمْن َيَشآَ ِد َبا ُقْر ِع ِد ْق َي ُقْه َو َل
ُقْتسسسْم َوَمسسسآَ ْق َف ٍء ّمسسسن َأن َو َشسسسْي ُقْهسسس ُقْه َف ُقْفسسس ِل َو ُقْيْخ ُقْهسسس ُقْر َو ْيسسس ِقيسسسَن َخ ِز  الّرا

ًا تعالى يقول   ًا وسلم عليه الله صلى لنبيه مسلي بمن بالتأسي وآمر
ًا بعث ما بأنه الرسل, ومخبره من قبله مترفوهسسا كذبه ِإلِ قرية في نبي

لك {أنؤمن والسلم الصلة عليه نوح قوم قال ضعفاؤهم, كما واتبعه
الرأي} بادي أراذلنا هم الذين ِإلِ اتبعك نراك الرذلون} {وما واتبعك

منهسسم آمسسن لمسن استضسسعفوا {للسسذين صسالح قسسوم مسسن الكسسبراء وقال
ًا أن أتعلمون مؤمنسسون بسسه أرسسسل بما ِإنا قالوا ؟ ربه من مرسل صالح

وجسسل: عسسز كسسافرون} وقسسال بسسه آمنتسسم بالذي ِإنا استكبروا الذين قال
بيننسسا مسسن عليهسسم اللسسه مسسّن أهؤلِء ليقولوا ببعض بعضهم فتنا {وكذلك

كسسل فسسي جعلنسسا تعالى: {وكسسذلك بالشاكرين} وقال بأعلم الله أليس
أن أردنسسا وعل: {وإذا جسسل فيهسسا} وقسسال ليمكسسروا مجرميها أكابر قرية
فسسدمرناها القسسول عليهسسا فحسسق فيها ففسقوا مترفيها أمرنا قرية نهلك

ًا} وقال نسسذير} أي مسسن قريسسة فسسي أرسلنا ههنا: {وما وعل جل تدمير
ِإلِ رسول أو نبي والثروة والحشمة النعمة أولو مترفوها} وهم قال {

ِإنا الشر في ورؤوسهم وقادتهم جبابرتهم قتادة: هم والرياسة, قال }
نتبعسسسسه. ولِ بسسسسه نسسسسؤمن لِ كسسسسافرون} أي بسسسسه أرسسسسسلتم بمسسسسا

بسسن هسارون الحسسسين, حسدثنا بسسن علسي حسساتم: حسدثنا أبسي ابن قال  
أبسسي عسسن عاصسسم بن سفيان عن الوهاب عبد بن محمد ِإسحاق, حدثنا

وبقسي السساحل إلسى أحسدهما خسرج شسريكان رجلن قال: كسان رزين
يسسسأله صاحبه ِإلى كتب وسلم عليه الله صلى النبي بعث الَِخر, فلما

أراذل اتبعسسه ِإنمسسا قريسسش مسسن أحسسد يتبعسسه لسسم أنه ِإليه فعل. فكتب ما
فقسسال: دلنسسي صسساحبه أتسسى ثم تجارته ومساكينهم, قال: فترك الناس
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صسسلى النسسبي فسسأتى الكتب, قال بعض أو الكتب يقرأ عليه, قال: وكان

ِإلِم وسلم عليه الله وكسسذا» قسسال: كذا إلى «أدعوا قال ؟ تدعو فقال: 
بسسذلك علمسسك «وما وسلم عليه الله صلى الله. قال رسول أنك أشهد

ِإنه ومسسساكينهم, قسسال: النسساس أراذل اتبعسسه ِإلِ نبي يبعث لم ؟» قال: 
ِإنسسا مترفوهسسا قسسال ِإلِ نذير من قرية في أرسلنا {وما الَِية هذه فنزلت

ه كافرون} الَِية, قال: فأرسسل به أرسلتهم بما لى النسبي إلي ه ص الل
قسسال قلسست, وهكسسذا مسسا تصسسديق أنزل قد وجل عز الله ِإن وسلم عليه

فيهسا: وسسسألتك قسال المسسائأل تلك عن سأله حين سفيان لبي هرقل
أتبسساع وهسسم ضعفاؤهم بل فزعمت ؟ أشرافهم أم اتبعه الناس أضعفاء

.الرسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسل
ًا وتعالى تبارك وقال   نحسسن المكذبين: {وقسسالوا المترفين عن ِإخبار

ً أكثر ًا أموالِ المسسوال بكسسثرة افتخسسروا بمعسسذبين} أي نحسسن ومسسا وأولِد
واعتنسسائأه لهسسم تعسسالى اللسسه محبة على دليل ذلك أن والولِد, واعتقدوا

الَِخسسرة فسسي يعسسذبهم ثسسم السسدنيا فسسي هسسذا ليعطيهسسم كسسان ما بهم, وأنه
مسسال من به نمدهم أنما تعالى: {أيحسبون الله قال ذلك لهم وهيهات

وتعسسالى: تبسسارك يشعرون} وقال لِ بل الخيرات في لهم نسارع وبنين
الحيسساة في بها ليعذبهم الله يريد ِإنما أولِدهم ولِ أموالهم تعجبك {فل

ومسسن {ذرنسسي وجسسل عسسز كسسافرون} وقسسال وهسسم أنفسهم الدنياوتزهق
ًا خلقت ً له وجعلت وحيد ًا مالِ ًا وبنين ممدود ًا له ومهدت شهود تمهيد

ًا لَِياتنا كان ِإنه كل أزيد أن يطمع ثم ًا} وقد سأرهقه عنيد أخسسبر صعود
وولد, ثسسم وثمر مال ذا كان أنه الجنتين تينك صاحب عن وجل عز الله
ًا عنه يغن لم قال الَِخرة, ولهذا قبل الدنيا في كله ذلك سلب بل شيئ
ويقسسدر} أي يشسساء لمسسن السسرزق يبسط ربي إن هنا: {قل ها وجل عز

مسسن ويغنسسي يشسساء مسسن يحسسب, فيفقسسر لِ ومن يحب لمن المال يعطي
{ولكسسن الدامغسسة القاطعسسة والحجسسة البالغسسة التامة الحكمة يشاء, وله

يعلمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسون}. لِ النسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساس أكسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسثر
زلفى} عندنا تقربكم بالتي أولِدكم ولِ أموالكم تعالى: {وما قال ثم  

ً هذه ليست أي المسسام بكسسم. قسسال إعتنائأنسسا ولِ لكسسم محبتنسسا على دليل
عسسن الصسسم بسسن يزيد جعفر, حدثنا كثير, حدثنا الله: حدثنا رحمه أحمد
قسسال: وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه الله رضي هريرة أبي
ِإن إلسسى ينظسسر ِإنمسسا وأموالكم, ولكن صوركم إلى ينظر لِ تعالى الله «

بسسن كسسثير حسسديث مسسن مسساجه وابسسن مسسلم وأعمسسالكم» ورواه قلوبكم
آمسسن مسسن تعسسالى: {إلِ اللسسه قال به, ولهذا برقان بن جعفر عن هشام
ًا} أي وعمل الصسالح والعمسل اليمسسان زلفسسى عندنا يقربكم ِإنما صالح
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الحسسسنة لهسسم تضسساعف عملسسوا} أي بمسسا الضسسعف جسسزاء لهم {فأولئك
آمنسسون} أي الغرفسسات فسسي {وهم ضعف سبعمائأة إلى أمثالها بعشرة

كسسل ومسسن وأذى وخسسوف بأس كل منن آمنون العالية الجنة منازل في
منسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه. يحسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسذر شسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسر

الكندي, المغراء أبي بن فروة أبي, حدثنا حاتم: حدثنا أبي ابن وقال  
عسسن ِإسسسحاق بسسن الرحمسسن عبسسد عسسن مسسسهر بسسن وعلي القاسم حدثنا

صلى الله رسول قال: قال عنه الله رضي علي عن سعد بن النعمان
ِإن عليه الله ًا الجنسسة فسسي وسلم: « بطونهسسا, مسسن ظهورهسسا تسسرى لغرفسس

عليسسه الله صلى قال ؟ هي أعرابي: لمن ظهورها» فقال من وبطونها
الصسسيام, وصسسلى الطعسسام, وأدام الكلم, وأطعسسم طيب وسلم: «لمن

معسساجزين} أي آياتنسسا فسسي يسسسعون نيسسام» {والسسذين والنسساس بالليسسل
بآَيسساته والتصسسديق رسسسله اللهواتبسساع سسسبيل عسسن الصسسد فسسي يسسسعون
فيهسسا بأعمالهم مجزيون جميعهم محضرون} أي العذاب في {فأولئك

بحسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسبهم.
عبسساده مسسن يشسساء لمسسن السسرزق يبسسسط ربي ِإن تعالى: {قل وقوله  

مسسن هذا على يبسط الحكمة من ذلك في ماله بحسب له} أي ويقدر
ًا. ويضيق المال ًا. وله رزقه على ويقتر هذا على كثير من ذلك في جد

بعضهم فضلنا كيف تعالى: {انظر قال غيره, كما يدركها مالِ الحكمة
متفسساوتون هم كما تفضيلً} أي وأكبر درجات أكبر وللَخرة بعض على
هذا الخرة في هم عليه, فكذلك موسع غني وهذا فقير هذا الدنيا في
أسسسفل فسسي الغمسسرات فسسي السسدرجات, وهسسذا أعلسسى فسسي الغرفات في

وسسسلم: عليسسه اللسسه صسسلى قال كما الدنيا في الناس الدركات, وأطيب
ًا ورزق أسلم من أفلح «قد من مسلم آتاه» رواه بما الله وقنعه كفاف

عنهمسسسسسسسسا. اللسسسسسسسسه رضسسسسسسسسي عمسسسسسسسسرو ابسسسسسسسسن حسسسسسسسسديث
أنفقتسسم مهما يخلفه} أي فهو شيء من أنفقتم تعالى: {وما وقوله  
السسدنيا فسسي عليكسسم يخلفسسة لكم, فهسسو وأباحه به أمركم فيما شيء من

«يقسسول الحسسديث فسسي ثبت والثواب, كما بالجزاء الخرة بالبدل, وفي
كسسل يصسسبحان ملكيسسن أن الحديث عليك» وفي أنفق, أنفق تعالى الله
ًا أعط أحدهما: اللهم يقول يوم ًا, ويقول ممسك أعط الخر: اللهم تلف

ًا ًا, وقال منفق بللًِ, ولِ «أنفسسق وسسسلم عليه الله صلى الله رسول خلف
عسسن أبسسي حسساتم: حسسدثنا أبي ابن ِإقللًِ». وقال العرش ذي من تخشى

عسسن حكيسسم بسسن الكسسوثر عن هشيم الفلس, حدثنا العزيز عبد بن يزيد
اللسسه سسسول قال: قسسال عنه الله رضي حذيفة عن قال: بلغني مكحول

عضوض, يعسسض زمان هذا زمانكم بعد إن وسلم: «ألِ عليه الله صلى
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مسسن أنفقتسسم {ومسسا الَِية هذه تل النفاق» ثم حذار يده في ما الموسر

الرازقيسسسسسسسن}. خيسسسسسسسر وهسسسسسسسو يخلفسسسسسسسه فهسسسسسسسو شسسسسسسسيء
هشيم حاتم, حدثنا بن روح الموصلي: حدثنا يعلي أبو الحافظ وقال  

اللسسه رضسسي حذيفسسة عن قال: بلغني مكحول عن حكيم بن الكوثر عن
بعسسد إن وسسلم: «ألِ عليسسه اللسه صسلى اللسه رسسسول قال: قال أنه عنه

حسسذار يسسده فسسي مسسا علسسى الموسسسر عضوض, يعسسض زمان هذا زمانكم
خيسسر وهو يخلفه فهو شيء من أنفقتم تعالى: {وما الله النفاق» قال

بيع إن ألِ مضطر كل يبايعون الناس «شرار الحديث الرازقين} وفي
المسلم أخو حرام, المسلم المضطرين بيع إن حرام, ألِ المضطرين

فل أخيسسك, وإلِ علسسى به فعد معروف عندك كان إن ولِيخذله لِيظلمه
ًا تزده إسناده الوجه, وفي هذا من غريب حديث هلكه» هذا إلى هلك

قسسال: يزيسسد بسسن الحسسسن يسسونس أبي عن الثوري سفيان ضعف. وقال
فهسو شسيء مسن أنفقتسم {ومسا الَِيسة هذه أحدكم يتأولن لِ مجاهد قال

السسرزق فيسسه, فسسإن يقيمسسه, فليقصسسد مسسا أحسسدكم عنسسد كسسان يخلفه} إذا
مقسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسوم.

ْوَم َيسس َو ُقْهْم **  ُقْر ُقْشسس ًا َيْح ُقْل ُقْثسسّم َجِميعسس ُقْقسسو ِة َي َكسس ِئأ َ ْلَمل ِء ِل َ ُقْؤلِ َهـسس ُقْكْم َأ ّيسسا ْا ِإ ُقْنو َكسسا
ُقْدوَن ُقْب ْع ْا َي ُقْلو َقا َنَك *   ْبَحا َنا َأنَت ُقْس ّي ِل ِهْم ِمن َو ِن ْا َبْل ُقْدو ُقْنو ُقْدوَن َكا ُقْب ْع ْلِجسسّن َي ا
ُقْهم ُقْر َث ْكس ِهم َأ ُقْنوَن ِب ْؤِم ْوَم ّم َي ْل َفا   * َ ُقْك لِ ِل ُقْكْم َيْم ُقْض ْع ْعٍض َب َب ًا ِل ْفع َ ّن ًا َولِ َضسسّر
ُقْل ُقْقسسو َن ِذيَن َو ّلسس ْا ِل ُقْمسسو َل ْا َظ ُقْقسسو َذاَب ُقْذو ِر َعسس ّنسسا ِتسسي ال ّل ُقْتسسم ا َهسسا ُقْكن ُقْبوَن ِب ّذ َكسس  ُقْت

الخلئأسسق, روؤس على القيامة يوم المشركين يقرع أنه تعالى يخبر  
النسسداد يعبسسدون أنهم يزعمون المشركون كان الذين الملئأكة فيسأل

للملئأكسسة زلفسسى, فيقسسول اللسسه إلسسى ليقربسسوهم صورهم على هي التي
قسسال بعبادتكم, كما هؤلِء أمرتم أنتم يعبدون} أي كانوا إياكم {أهؤلِء

ضسسلوا هسسم أم هسسؤلِء عبسسادي أضللتم {أأنتم الفرقان سورة في تعالى
للناس قلت {أأنت والسلم الصلة عليه لعيسى يقول السبيل} وكما

أقول أن لي يكون ما سبحانك قال الله دون من ِإلهين وأمي اتخذوني
تعسساليت {سسسبحانك} أي الملئأكسسة تقسسول بحسسق} وهكسسذا لسسي ليسسس ما

نحسسن دونهسسم} أي مسسن ولينسسا {أنسست إلسسه معك يكون أن عن وتقدست
الجسسن} يعنسسون يعبسسدون كسسانوا {بسسل هسسؤلِء مسسن إليسسك ونسسبرأ عبيسسدك

وأضسسلوهم الوثسسان عبسسادة لهسسم زينسسوا السسذين هسسم الشسسياطين, لنهسسم
دونه من يدعون وتعالى: {إن تبارك قال مؤمنون} كما بهم {أكثرهم

ًا إلِ ًا إلِ يدعون وإن إناث ًا شيطان وجسسل عسسز اللسسه الله} قسسال لعنه مريد
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ًا, ولِ لبعض بعضكم يملك لِ {فاليوم ًا} أي نفعسس نفسسع لكسسم يقسسع لِ ضسسر

عبادتها ادخرتم التي والوثان النداد من اليوم نفعه ترجون كنتم ممن
ًا لكسسم لِيملكسسون «اليسسوم وكربكم لشدائأدكم ًا» {ونقسسول ولِ نفعسس ضسسر

بهسسا كنتسسم السستي النسسار عسسذاب {ذوقوا المشركون ظلموا} وهم للذين
ًا ذلسسسسسسك لهسسسسسسم يقسسسسسسال تكسسسسسسذبون} أي ًا. تقريعسسسسسس وتوبيجسسسسسس

َذا ِإ َو َلَى **  ْت ِهْم ُقْت ْي َل َنا َع ُقْت َيا َناٍت آ ّي ْا َب ُقْلو َذا َما َقا ّ َهـ ُقْجٌل ِإلِ ُقْد َر ِري ُقْكْم َأن ُقْي ّد ُقْص َي
ُقْد َكاَن َعّما ُقْب ْع ُقْكْم َي ُقْؤ َبسسآَ ْا آ ُقْلو َقسسا َذآ َمسسا َو ّ َهـسس ْفسسٌك ِإلِ َتسسًرى ِإ ْف َقسساَل ّم ِذيَن َو ّلسس ا

ْا ُقْرو َف ّق َك ْلَح ُقْهْم َلّما ِل َء َذآ ِإْن َجآَ ّ َهـ ِبيسسٌن ِسسسْحٌر ِإلِ َوَمسسآَ ّم ُقْهْم *   َنسسا ْي َت ّمسسْن آ
ُقْتٍب َها ُقْك َن ُقْسو ُقْر ْد َنا َوَمآَ َي ْل ِهْم َأْرَس ْي َل َلَك ِإ ْب ٍر ّمن َق ِذي ّذَب ّن َكسس َو ِذيَن *   ّلسس ِمسسن ا

ِهْم ِل ْا َوَما َقب ُقْغو َل ْعَشاَر َب ُقْهْم َمآَ ِم َنا ْي َت ْا آ ُقْبو ّذ َكس ِلي َف ُقْس ْيسَف ُقْر َك ِر َكساَن َف ِكيس  َن
مسسن والليسم العقوبسة منسسه يسستحقون أنهسم الكفسسار عسسن اللسه يخبر  

طريسسة غضة يسمعونها بينات آياته عليهم تتلى إذا كانوا العذاب, لنهم
يريسسد رجسسل إلِ هسسذا ما {قالوا وسلم عليه الله صلى رسوله لسان من
الحق, وأن هو آبائأهم دين أن آباؤكم} يعنون يعبد كان عما يصدكم أن
اللسسه لعسسائأن آبسسائأهم وعلسسى باطل, عليهم عندهم الرسول به جاءهم ما

السسذين {وقسسال القسسرآن مفترى} يعنون إفك إلِ هذا ما تعالى: {وقالوا
تعالى: {وما الله مبين} قال سحر إلِ هذا إن جاءهم لما للحق كفروا

مسسا نسسذير} أي مسسن قبلسسك إليهم أرسلنا وما يدرسونها كتب من آتيناهم
ًا إليهم أرسل وما القرآن قبل كتاب من العرب على الله أنزل قبل نبي

جاءنا ويقولون: لو ذلك يودون كانوا وقد وسلم عليه الله صلى محمد
عليهسسم اللسسه مسسّن غيرنسسا, فلمسسا مسسن أهدى لكنا عليناكتاب أنزل أو نذير

وعانسسسسسسسسسسسسسدوه. وجحسسسسسسسسسسسسسدوه كسسسسسسسسسسسسسذبوه بسسسسسسسسسسسسسذلك
بلغوا {وما المم من قبلهم} أي من الذين تعالى: {وكذب قال ثم  

القسسوة مسسن عنهمسسا: أي اللسسه رضي عباس ابن ماآتيناهم} قال معشار
تعسسالى: قسسال زيسسد, كمسسا وابسسن والسسسدي قتسسادة قال الدنيا. وكذلك في

ًا لهم وجعلنا فيه مكناكم إن فيما مكناهم {ولقد ًا سمع وأفئدة وأبصار
كسسانوا إذ شسسيء مسسن أفئدتهم ولِ أبصارهم ولِ سمعهم عنهم أغنى فما

يسسسيروا يستهزئأون} {أفلم به كانوا ما بهم وحاق الله بآَيات يجحدون
منهسسم أكثر كانوا قبلهم من الذين عاقبة كان كيف فينظروا الرض في

اللسسه دمسسر رده, بسسل ولِ الله عذاب عنهم ذلك دفع وما قوة} أي وأشد
نكيسسر} كان فكيف رسلي قال: {فكذبوا رسله, ولهذا لماكذبوا عليهم

لرسسسسسسلي. وانتصسسسسساري ونكسسسسسالي عقسسسسسابي كسسسسسان فكيسسسسسف أي
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ُقْقْل ّنَمآَ **  ُقْكْم ِإ ُقْظ ٍة َأِع َد َواِح ْا َأن ِب ُقْمو ُقْقو ِه َت ّل َنَى ِل ْث َى َم َد ُقْفَرا ْا ُقْثسسّم َو ُقْرو ّكسس َف َت َت
ُقْكْم َما ِب ٍة ّمن ِبَصاِح ّنسس َو ِإْن ِج ّ ُقْهسس ِذيٌر ِإلِ ُقْكسسْم َنسس ْيسسَن ّل ْي َب َد َذاٍب َيسس ٍد َعسس ِدي  َشسس

أنسك الزاعميسن الكافرين لهؤلِء محمد يا وتعالى: قل تبارك يقول   
{أن وهسسي بواحسسدة إنمسساآمركم بواحسسدة} أي أعظكسسم {إنمسسا مجنسسون
جنسسة} أي مسسن بصسساحبكم مسسا تتفكسسروا ثسسم وفسسرادى مثنسسى لله تقوموا
ًا تقوموا ًا قيام عصسسبية, فيسسسأل ولِ هسسوى غيسسر من وجل عز لله خالص
ًا بعضكم ًا بعضسسكم جنسسون. فينصسسح مسسن بمحمسسد هسسل بعضسس {ثسسم بعضسس

لى محمسد أمسر فسي لنفسسه الرجسل ينظر تتفكروا} أي ه ص عليسه الل
فسسي عليه, ويتفكر أشكل إن شأنه عن الناس من غيره ويسأل وسلم

مسسا تتفكسسروا ثم وفرادى مثنى لله تقوموا تعالى: {أن قال ذلك, ولهذا
كعسسب بسسن ومحمسسد مجاهسسد ذكسسره مسسا معنسسى جنة} هسسذا من بصاحبكم

الَِيسسسسة. مسسسسن المسسسسراد هسسسسو وغيرهسسسسم, وهسسسسذا وقتسسسساده والسسسسسدي
بسسن هشام أبي, حدثنا حاتم: حدثنا أبي ابن رواه الذي الحديث فأما  

علسسي عسسن العاتكسسة أبسسي بن عثمان خالد, حدثنا بن صدقة عمار, حدثنا
الله رسول قال: إن عنه الله رضي أمامة أبي عن القاسم عن زيد بن

ًا يقول: «أعطيت كان وسلم عليه الله صلى قبلي أحد يعطهن لم ثلث
يجمعسسون قبلسسي قبلي, كانوا لمن تحل ولم الغنائأم لي فخر: أحلت ولِ

نسسبي كسسل وأسسسود, وكسسان أحمسسر كسسل إلسسى فيحرقونها, وبعثت غنائأمهم
ًا الرض لسسي خاصة, وجعلسست قومه إلى يبعث ًا مسسسجد أتيمسسم وطهسسور

تعسسالى: {أن اللسسه الصسسلة, قسسال أدركتنسسي حيسسث فيها وأصلي بالصعيد
يدي» فهو بين شهر مسيرة بالرعب وفراد} وأعنت مثنى لله تقوموا
جماعسسة فسسي الصسسلة فسسي بالقيام الَِية السناد, وتفسير ضعيف حديث

أصسسله الرواة, فسسإن بعض من الحديث في مقحم بعيد, ولعله وفرادى
أعلسسسسسسسم. وغيرهسسسسسسسا, واللسسسسسسسه الصسسسسسسسحاح فسسسسسسسي ثسسسسسسسابت

شسسديد} قسسال عسسذاب يسسدي بيسسن لكم نذير إلِ هو تعالى: {إن وقوله  
حسسدثنا خسسازم بن محمد الله, حدثنا عبد بن علي عندها: حدثنا البخاري
رضي عباس ابن جبير, عن بن سعيد عن مرة بن عمرو عن العمش

يسسوم ذات الصفا وسلم عليه الله صلى النبي قال: صعد أنه عنهما الله
فقسسال: ؟ قريسسش, فقسسالوا: مالسسك إليسسه فاجتمعت» صباحاه فقال: «يا
كنتسسم أمسسا يمسسسيكم أو يصسسبحكم العسسدو أن أخسسبرتكم لسسو «أرأيتسسم

لكسسم نذير وسلم: «فإني عليه الله صلى تصدقوني» قالوا: بلى, قال
ًا أبو شديد» فقال عذاب يدي بين جمعتنسسا. فسسأنزل ألهسسذا لسسك لهب: تب
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تعسسالى: قسسوله عنسسد تقسسدم وتب} وقد لهب أبي يدا {تبت وجل عز الله

القربيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسن}. عشسسسسسسسسسسسسسسسسسسسيرتك {وأنسسسسسسسسسسسسسسسسسسسذر
المهاجر, حدثني بن بشير نعيم. حدثنا أبو أحمد: حدثنا المام وقال  

اللسسه رسول إلينا قال: خرج عنه الله رضي أبيه عن بريدة بن الله عبد
ًا وسلم عليه الله صلى النسساس مسسرات, فقسسال: «أيهسسا ثلث فنادى يوم

قسال أعلسسم ورسسسوله تعسالى ؟» قسسالوا: اللسه ومثلكسسم مثلي ما أتدرون
ًا خسسافوا قسسوم مثسسل ومثلكسسم مثلسسي وسلم: «إنما عليه الله صلى عسسدو

ً يأتيهم, فبعثوا العسسدو, فأقبسسل أبصسسر كذلك هو فبينما لهم يتراءى رجل
بثسسوبه, قسسومه, فسسأهوى ينسسذر أن قبسسل العدو يدركه أن وخشي لينذرهم

قسسال السسسناد مرات, وبهذا أوتيتم» ثلث الناس أيها أوتيتم الناس أيها
ًا والسسساعة أنسسا وسسسلم: «بعثسست عليسسه الله صلى الله رسول إن جميعسس

مسسسسسنده. فسسسسي أحمسسسسد المسسسسام بسسسسه لتسسسسسبقني» تفسسسسرد كسسسسادت

ُقْقْل ُقْكم َما **  ُقْت ْل َأ ٍر ّمن َس َو َأْج ُقْه ُقْكْم َف َي ِإْن َل ِر ّ َأْج َلى ِإلِ ِه َع ّل َو ال ُقْهسس َلسسَى َو َع
ٍء ُقْكّل ٍد َشْي ِهي ُقْقْل َش ّبي ِإّن *   ُقْف َر ِذ ْق ّق َي ْلَح ُقْم ِبا ّ ُقْيوِب َعل ُقْغ ْل ُقْقْل ا َجسسآََء *  

ّق ْلَح ُقْء َوَما ا ِدى ْب ُقْل ُقْي ِط َبا ْل ُقْد َوَما ا ِعي ُقْقْل ُقْي ُقْت ِإن *   ْل َل ّنَمسسآَ َض ِإ َلسسَى َأِضسسّل َف َع
ْفِسسسي ِإِن َن ُقْت َو ْي َد َتسس ْه ِبَمسسا ا َلسسّي ُقْيسسوِحي َف ّبسسي ِإ ُقْه َر ّنسس ٌع ِإ ِريسسٌب َسسسِمي  َق

ًا تعالى يقول   للمشركين يقول أن وسلم عليه الله صلى رسوله آمر
ً منكم أريد لِ لكم} أي فهو أجر من سألتكم {ما علسسى عطاء ولِ جعل
اللسسه بعبسسادة وأمركسسم إيسساكم ونصسسحي إليكسسم وجل عز الله رسالة أداء
{وهو الله عند من ذلك ثواب أطلب إنما الله} أي على إلِ أجري {إن
إخبسساري من عليه أنا بما المور بجميع عالم شهيد} أي شيء كل على

.عليسسسسسسه أنتسسسسسسم ومسسسسسسا إليكسسسسسسم إيسسسسسساي بإرسسسسسسساله عنسسسسسسه
الغيوب} كقسسوله علم بالحق يقذف ربي إن وجل: {قل عز وقوله  

يرسسسل عبسساده} أي من يشاء من على أمره من الروح تعالى: {يلقي
فل الغيوب علم الرض, وهو أهل من عباده من يشاء من إلى الملك
وتعالى: تبارك الرض. وقوله في ولِ السموات في خافية عليه تخفى
اللسسه مسسن الحق يعيد} أي: جاء وما الباطل يبدىء وما الحق جاء {قل

تعالى: {بسسل واضمحل, كقوله وزهق الباطل العظيم, وذهب والشرع
دخسسل لمسسا زاهسسق} ولهسسذا هسسو فإذا فيدمغه الباطل على بالحق نقذف
الفتسسح, ووجسسد يوم الحرام المسجد وسلم عليه الله صلى الله رسول

بسسسية منهسسا الصسسنم يطعسسن جعسسل الكعبسسة حسسول منصسسوبة الصنام تلك
ًا} كسسان الباطل إن الباطل وزهق الحق جاء {وقل ويقرأ قوسه زهوقسس
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ومسسسلم البخسساري يعيسسد} رواه وما الباطل يبدىء وما الحق جاء {قل

الثسسوري حسسديث مسسن الَِيسسة, كلهسسم هذه عند وحده والنسائأي والترمذي
سخبرة, عن بن الله عبد معمر أبي عن مجاهد عن نجيح أبي ابن عن
ولِ رياسة ولِ مقالة للباطل يبق لم به, أي عنه الله رضي مسعود ابن

لِ أنسه إبليسس, أي ههنسا بالباطل المراد أن والسدي قتاده وزعم كلمة
ًا يخلق ًا كسسان وإن ذلسسك, وهسسذا على يقدر ولِ يعيده ولِ أحد ولكسسن حقسس

أعلسسسسسسسسم. ههنسسسسسسسسا, واللسسسسسسسسه المسسسسسسسسراد هسسسسسسسسو ليسسسسسسسسس
وإن نفسسسي علسسى فإنماأضل ضللت إن وتعالى: {قل تبارك وقوله  

أنزل الله, وفيما عند من كله الخير ربي} أي إلي يوحي فبما اهتديت
والرشسساد, والبيسسان الهسسدى فيه المبين والحق الوحي من وجل عز الله

مسسسعود بسسن اللسسه عبد قال نفسه, كما تلقاء من يضل فإنما ضل ومن
فيهسسا أقسسول المفوضسسة فسسي المسألة تلك عن سئل لما عنه الله رضي

ًا يكسسن برأيسسي, فسسإن ومسسن فمنسسي خطسسأ يكسسن اللسسه, وإن فمسسن صسسواب
سسسميع تعسسالى: {إنسسه منسسه. وقسسوله بريئسسان ورسسسوله واللسسه الشسسيطان

دعسساه, إذا السسداعي دعوة يجيب قريب عباده لقوال سميع قريب} أي
«إنكسسم الصسسحيحين فسسي موسسسى أبسسي حسسديث هنسسا النسسسائأي روى وقد

ًا, إنمسسسا ولِ أصسسسم لِتسسسدعون ًا تسسسدعون غائأبسسس ًا سسسسميع ًا». قريبسسس مجيبسسس

ْو َل َو َى **  ْذ َتَر ْا ِإ ُقْعو ِز َ َف ْوَت َفل ْا َف ُقْذو ُقْأِخ َكسساٍن ِمسسن َو ِريسسٍب ّم ْا َق َو ُقْل َقسسا َو   *
ّنا ِه آَم ّنَى ِب َأ ُقْم َو ُقْه ُقْش َل ُقْو َنا ّت َكاِن ِمن ال ٍد ّم ِعي ْد َب َق َو ْا *   ُقْرو َف ِه َكس ُقْل ِمسسن ِب ْب َقسسس

ُقْفوَن ِذ ْق َي ْيِب َو َغ ْل َكاٍن ِمن ِبا ٍد ّم ِعي َوِحيَل َب ُقْهْم *   َن ْي ْيَن َب َب ُقْهوَن َما َو َت َكَمسسا َيْش
ِعسسسَل ِهم ُقْف َياِع َأْشسسس ُقْل ّمسسسن ِب ْبسسس ُقْهسسسْم َق ّن ْا ِإ ُقْنو ِريسسسِب َشسسسّك ِفسسسي َكسسسا  ّم

  
يسسوم المكسسذبون هؤلِء فزع إذ محمد يا ترى وتعالى: ولو تبارك يقول 

مسسن {وأخسسذوا ملجأ ولِ لهم وزر ولِ لهم مفر فل أي فوت القيامة, فل
أول مسسن أخسسذوا بل الهرب في يمعنوا أن يمكنوا لم قريب} أي مكان

مجاهسسد قبسسورهم. وقسسال من خرجوا البصري: حين الحسن وهلة. قال
رضسسي عبسساس ابسسن أقدامهم. وعسسن تحت وقتاده: من العوفي وعطية

بسسن الرحمن عبد الدنيا. وقال في عذابهم والضحاك: يعني عنهما الله
القيامة, وهو يوم بذلك المراد أن بدر, والصحيح يوم قتلهم زيد: يعني

ِإن الطامة ً ذكر ما كان العظمى, و عن جرير ابن بذلك, وحكى متصل
والمدينسسة مكسسة بيسسن بهسسم يخسسسف جيش بذلك المراد قال: إن بعضهم

ًا ذلسسك فسسي أورد عنهسسم. ثسسم اللسسه رضسسي العبسساس بنسسي أيسسام في حسسديث
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ًا منسسه غريسسب عجيسسب أمر ذلك, وهذا على ينبه لم بالكلية, ثم موضوع
وكتبسسه وملئأكتسسه بسسالله آمنسسا يقولسسون القيامة يوم به} أي آمنا {وقالوا
عنسسد رؤوسهم ناكسو المجرمون إذ ترى تعالى: {ولو قال كما ورسله

ًا نعمل فارجعنا وسمعنا أبصرنا ربنا ربهم موقنسسون} ولهسسذا إنسسا صسسالح
لهسسم وكيسسف بعيسسد} أي مكسسان مسسن التنسساوش لهسسم تعالى: {وأنسسى قال

السسدار إلسسى منهسسم, وصسساروا قبوله محل عن بعدوا وقد اليمان تعاطي
لكسسان السسدنيا في آمنوا كانوا الِبتلء, فلو دار لِ الجزاء دار وهي الخرة

م سسبيل لِ الخسرة السدار إلى مصيرهم بعد ولكن نافعهم ذلك إلسى له
بعيسسد. من يتناوله لمن الشيء حصول إلى سبيل لِ اليمان, كما قبول

لسسذلك. وقسسال التنسساوش} قسسال: التنسساول لهسسم {وأنسسى مجاهسسد قسسال  
انقطعسست وقسسد الَِخسسرة فسسي وهسسم اليمسسان تنسساولهم الزهري: التناوش

لِ حيسسث من المر طلبوا إنهم البصري: أما الحسن الدنيا, وقال عنهم
اللسسه رضسسي عبسساس ابسسن بعيسسد. وقسسال مكسسان مسسن اليمان تعاطوا ينال

بحيسسن وليسسس فيسسه هسسم ممسسا والتوبسسة السسدنيا إلى الرجعة عنهما: طلبوا
اللسسه. رحمسسه القرظسسي كعسسب بسسن محمسسد قسسال توبسسة, وكسسذا ولِ رجعسسة

اليمان لهم يحصل كيف قبل} أي من به كفروا تعالى: {وقد وقوله  
{ويقسذفون الرسسل وكسذبوا السدنيا فسي بسالحق كفروا وقد الَِخرة في

{ويقسسذفون أسسسلم بسسن زيسسد عسسن مالسسك بعيسسد} قسسال مكان من بالغيب
ًا قال بالغيب} قال: بالظن, قلت: كما بالغيب} فتسسارة تعالى: {رجم

سسساحر, وتسسارة يقولسسون كسساهن, وتسسارة يقولسسون شاعر, وتسسارة يقولون
بسسالبعث الباطلسسة, ويكسسذبون القوال من ذلك غير إلى مجنون يقولون

ًا إلِ نظن إن {ويقولون والمعاد والنشور بمسسستيقنين} نحسسن ومسسا ظنسس
ولِنسسار. جنسسة ولِ بعسسث لِ بسسالظن ومجاهسسد: يرجمسسون قتسسادة قسسال

البصري الحسن يشتهون} قال ما وبين بينهم تعالى: {وحيل وقوله  
ما وبين بينهم {وحيل السدي وقال اليمان وغيرهما: يعني والضحاك

اللسسه. وقسسال رحمسسه جريسسر ابسسن اختيسسار التوبسسة, وهسسذا يشتهون} وهسسي
وزهرة مال من الدنيا هذه مايشتهون} من وبين بينهم {وحيل مجاهد

رضسسي أنسسس بسسن والربيع عباس وابن عمر ابن عن نحوه وأهل, وروي
بيسسن منافسساة لِ أنسسه وجمسساعه, والصسسحيح البخاري قول عنهم, وهو الله

طلبسسوه مسسا الدنياوبين في شهواتهم وبين بينهم حيل قد القولين, فإنه
منسسسسسسسسسسسسسسسسه. فمنعسسسسسسسسسسسسسسسسوا الخسسسسسسسسسسسسسسسسرة فسسسسسسسسسسسسسسسسي

ًا ههنا حاتم أبي ابن ذكر وقد  ًا أثر ًا غريب ًا عجيبسس بطسسوله, فنسسذكره جسسد
السسسامي, حسسدثنا حجسسر بن بشر حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا فإنه
بسسن سسسعد عسسن قطسسامي بسسن الشسسرقي عسسن النبسساري منصسسور بن علي
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عسسز الله قول في عنهما الله رضي عباس ابن عن عكرمة عن طريف

رجل الَِية, قال: كان آخر يشتهون} إلى ما وبين بينهم وجل: {وحيل
ًا إسرائأيل بني من ابسسن فسسورثه مالًِ, فمسسات له تعالى الله فتح أي فاتح
تعالى الله بمعاصي تعالى الله مال في يعمل فاسد, فكان أي تافه له
ولِمسسوه, فعسسذلوه الفسستى أبيسسه, أتسسوا أخسسوات ذلسسك رأى وجل, فلما عز

ًا فأتى رحل بصامت, ثم عقاره فباع الفتى فضجر فسسسرح ثجاجسسة عين
ًا, فبينما وابتنى ماله فيها ريح عليه حملت إذ جالس يوم ذات هو قصر

ًا الناس أحسن من بامرأة ًا, أي وأطيبهم وجه ًا, فقسسالت: مسسن أرج ريح
هسسذا إسرائأيل, قسسالت: فلسسك بني من امرؤ فقال: أنا ؟ الله عبد يا أنت

قال: لِ. ؟ زوجة من لك فقال: نعم. قالت: فهل ؟ المال وهذا القصر
ذاك, قسسال: كسسان قال: قسسد ؟ لك زوجة ولِ العيش يهنيك قالت: فكيف

قسسالت: ؟ أتزوجسسك أن إلِ لسسك قالت: لِ, قال: فهل ؟ بعل من لك فهل
يسسوم زاد فسستزود الغسسد كسسان ميسسل, فسسإذا مسسسيرة علسسى منسسك امرأة إني

ِإن ً طريقك في رأيت وائأتني, و الغسسد مسسن كسسان يهولنك, فلمسسا فل هولِ
إليسسه رتسساجه, فخسسرج فقسسرع قصسسر إلسسى وانطلق, فانتهى يوم زاد تزود

ًا الناس أحسن من شاب ًا, أي وأطيبهسسم وجه ًا, فقسسال: مسسن أرجسس ريحسس
قسسال: ؟ حاجتسسك السسسرائأيلي, قسسال: فمسسا فقال: أنسسا ؟ الله عبد يا أنت

فسسي رأيت نفسها, قال: صدقت, قال: فهل إلى القصر صاحبة دعتني
ً الطريق لهسسالني علسسي لِبسسأس أن أخسسبرتني أنها ولولِ قال: نعم ؟ هولِ

السسسبيل بسسي انفسسرج إذا حتى قال: أقبلت ؟ رأيت رأيت, قال: ما الذي
ورائأهسسا, وإذا مسسن أنسسا فسسإذا فسسوثبت فاهسسا, ففزعسست فاتحسسة بكلبة أنا إذا

هسسذا, هسسذا تسسدرك الشسساب: لسسست لسسه بطنها, فقال من ينبحن جراؤها
ويسسسرهم مجلسسسهم في المشيخة الغلم يقاعد الزمان آخر في يكون

عنسسز بمائأسسة أنسسا إذا السسسبيل بسسي انفرج إذا حتى أقبلت حديثه, قال: ثم
ّفل, وإذا ًا يسسترك لم أنه وظن عليها أتى يمصها, فإذا جدي فيها ح شسسيئ

آخسسر فسسي يكون هذا, هذا تدرك الزيادة, فقال: لست يلتمس فاه فتح
ًا يترك لم أنه ظن إذا حتى كلهم الناس صامت يجمع ملك الزمان شيئ

إذا السبيل بي انفرج إذا حتى أقبلت الزيادة, قال: ثم يلتمس فاه فتح
ه ناضسرة, فسأردت منهسا شسجرة مسن غصسن فسأعجبني بشجر أنا قطع

أجمسسع الشسسجر ناداني حتى فخذ منا الله عبد أخرى: يا شجرة فنادتني
آخسسر فسسي يكسسون هسسذا, هسسذا تسسدرك فخذ, فقال: لست مني الله عبد يا

المسسرأة ليخطسسب الرجسسل أن حسستى النسسساء ويكسسثر الرجال يقل الزمان
إذا حسستى أقبلسست أنفسسسهن, قسسال: ثسسم إلسسى والعشرون العشر فتدعوه

إنسسسان لكسسل يغسسرف عيسسن على قائأم برجل أنا السبيل, فإذا بي انفرج
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المسساء من جرته تعلق فلم جرته في صب عنه تصدعوا الماء, فإذا من

يعلم القاص الزمان آخر في يكون هذا, هذا تدرك بشيء, فال: لست
أقبلسست تعسسالى, قسسال: ثسسم اللسسه معاصسسي إلى يخالفهم ثم العلم الناس

بقوائأمهسسا, أخسسذوا قسسد بقسسوم وإذا بعنز أنا إذا السبيل بي انفرج إذا حتى
قسسد راكسسب بسسذنبها, وإذا أخسسذ قسسد رجسسل بقرنيها, وإذا أخذ قد رجل وإذا

أخسسذوا السسدنيا, والسسذين فهي العنز يحتلبها, فقال: أما رجل ركبها, وإذا
من يعالج فهو بقرنيها أخذ الذي عيشها, وأما من يتساقطون بقوائأمها

ًا, وأما عيشها ركبهسسا السسذي عنه, وأما أدبرت فقد بدنبها أخذ الذي ضيق
أقبلسست بهسسا, قسسال: ثسسم ذلك ذهب بخ فبخ يحلبها الذي تركها, وأما فقد
أخسسرج كلمسسا قليسسب علسسى يمتح برجل أنا إذا السبيل بي انفرج إذا حتى
ًا الماء فانساب الحوض في صبه دلوه القليسسب, قسسال: هسسذا إلسسى راجع
إذا حسستى أقبلسست يقبلسسه, قسسال: ثسسم فلسسم عمله صالح عليه الله رد رجل

ًا يبذر برجل أنا إذا السبيل بي انفرج طيبسسة, حنطة فإذا فيستحصد بذر
حسستى أقبلسست له. قال: ثم وأزكاه عمله صالح الله قبل رجل قال: هذا

الله عبد قفاه, قال: يا على مستلق برجل أنا إذا السبيل بي انفرج إذا
اللسسه خلقنسسي منسسذ قعسسدت مسسا وأقعسسدني, فسسوالله بيسسدي فخسسذ مني ادن

الفسستى لسسه أراه, فقسسال مسسا حسستى يسسسعى بيسسده, فقسسام تعالى, فأخسسذت
اللسسه أمرني أتتك التي المرأة الموت, وأنا ملك نفد, أنا البعد هذاعمر

جهنسسم, نسسار إلسسى أصسسيره المكان, ثسسم هذا في البعد روح بقبض تعالى
مايشتهون} الَِية, هسسذا وبين بينهم {وحيل الَِية هذه نزلت قال: ففيه

أن بمعنسسى حقسسه وفسسي عليسسه الَِية نظر, وتنزيل صحته وفي غريب أثر
لهسسذا جسسرى الدنيا, كمسسا بالحياة متعلقة وأرواحهم يتوفون كلهم الكفار

بغتسسة فجسسأة الموت ملك فجاءه مراده يطلب المفتون, ذهب المغرور
يشسسسسسسسسسسسستهي. مسسسسسسسسسسسسا وبيسسسسسسسسسسسسن بينسسسسسسسسسسسسه وحيسسسسسسسسسسسسل

للمسسم جسسرى كما قبل} أي من بأشياعهم فعل تعالى: {كما وقوله  
فلسسم آمنوا لو أن تمنوا الله بأس جاءهم لما بالرسل المكذبة الماضية

بسسه كنسسا بمسسا وكفرنسسا وحده بالله آمنا قالوا بأسنا رأوا {فلما منهم يقبل
قسد السستي اللسه سسنة بأسسسنا رأوا لمسا إيمانهم ينفعهم يك فلم مشركين

وتعسسالى: تبسسارك الكسسافرون}. وقسسوله هنالسسك وخسسسر عبسساده في خلت
ريبة, فلهذا شك في الدنيا في كانوا مريب} أي شك في كانوا {إنهم

والشسسك إيسساكم قتسساده العذاب, قال معاينة عند اليمان منهم يتقبل لم
يقيسسن علسسى مسسات عليسسه, ومسسن بعسث شك على مات من والريبة, فإن

الموفسسق وتعسسالى سسسبحانه واللسسه سسسبأ سسسورة تفسسسير عليه. آخر بعث
للصسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسواب.
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فسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساطر سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسورة
مكيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة  وهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسي

ِم  ِه ِبْسسسسسسسسسسسس ّلسسسسسسسسسسس ـسسسسسسسسسسسِن ال ِم الّرْحم  الّرِحيسسسسسسسسسسس

ُقْد ْلَحْم ِه ** ا ّل ِر ل ِط َواِت َفا ِة َجاِعسسِل َوالْرِض الّسَما َكسس ِئأ َ ْلَمل ً ا ُقْسسسل ِلسسَي ُقْر ْو ُقْأ

ٍة ِنَح َنَى َأْج ْث ُقْثلََث ّم َع َو َبا ُقْر ُقْد َو ِزي ْلِق ِفي َي ْلَخ ُقْء َما ا ّلسسَه ِإّن َيَشسسآَ َلسسَى ال ُقْكسسّل َع
ٍء ِديٌر َشسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسْي  َقسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس

ابسسن عسسن مجاهسسد عسسن مهاجر بن إبراهيم عن الثوري سفيان قال   
السسسموات فسساطر مسسا أدري لِ عنهمسسا, قسسال: كنسست اللسسه رضسسي عباس

لصاحبه: أحدهما بئر, فقال في يختصمان أعربيان أتاني حتى والرض
ًا عنهما الله رضي عباس ابن بدأتها. وقال أي فطرتها أنا {فسساطر أيض

الضحاك: كسسل والرض. وقال السموات بديع والرض} أي السموات
السسسموات خسسالق والرض, فهسسو السسسموات فسساطر القسسرآن في شيء

أنبيسسائأه وبيسسن بينسسه رسلً} أي الملئأكة تعالى: {جاعل والرض. وقوله
ًا بسسه أمسسروا مسسا ليبلغسسوا بها يطيرون أجنحة} أي {أولي {مثنسسى سسسريع
ثلثسسة, ومنهسسم لسسه مسسن جناحان, ومنهم له من منهم ورباع} أي وثلث

أن الحسسديث فسسي جسساء ذلك, كمسسا من أكثر له من أربعة, ومنهم له من
ليلسسة السسسلم عليسسه جبريسسل رأى وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسول

المشسسرق بيسسن كمسسا جنسساحين كسسل جنسساح, بيسسن سسستمائأة ولسسه السسسراء
اللسه إن يشسساء مسا الخلسسق فسسي وعل: {يزيسسد جل قال والمغرب, ولهذا

مسسا وخلقهسم الجنحسسة فسسي السسسدي: يزيسسد قدير} قسسال شيء كل على
مسسا الخلسسق في تعالى: {يزيد قوله في جريج وابن الزهري وقال يشاء

الدب, فسسي البخسساري الزهسسري عسسن حسنالصسسوت, رواه يشاء} يعنسسي
الحلسسق} فسسي {يزيسسد الشسساذ فسسي تفسيره, وقرىء في حاتم أبي وابن

أعلسسسسسسسسسسسسسسسم. المهلسسسسسسسسسسسسسسسة, واللسسسسسسسسسسسسسسسه بالحسسسسسسسسسسسسسسساء

َتِح ** ّما ْف ُقْه َي ّلس ّنساِس ال ٍة ِمسن ِلل َ ّرْحَمس َهسا ُقْمْمِسسَك َفل ْك َوَمسا َل َ ُقْيْمِس َفل
ُقْه ُقْمْرِسسسسسسسَل ِه ِمسسسسسسن َلسسسسسس ِد ْعسسسسسس َو َب ُقْهسسسسسس ُقْز َو ِزيسسسسسس َع ْل ُقْم ا ِكيسسسسسس ْلَح  ا

لمسسا مسسانع لِ يكن, وأنسسه لم يشأ لم كان, وما شاء ما أنه تعالى يخبر  
عاصسم, بسن علسي أحمد: حسدثنا المام منع. قال ولِ معطي ولِ أعطى
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قسسال: إن شعبة بن المغيرة مولى وراد عن عامر مغيرة, أخبرنا حدثنا

رسسسول مسسن سسسمعت بما لي اكتب شعبة بن المغيرة إلى كتب معاوية
سمعت إليه: إني فكتبت المغيرة وسلم, فدعاني عليه الله صلى الله

إله «لِ الصلة من انصرف إذا يقول وسلم عليه الله صلى الله رسول
شسسيء كسل علسسى الحمد, وهو وله الملك له, له شريك لِ وحده الله إلِ

الجسسد ذا ينفع ولِ منعت لما معطي ولِ أعطيت لما مانع لِ قدير, اللهم
وإضسساعة السسسؤالن وقسسال: وكسسثرة قيل عن ينهى الجد» وسمعته منك

مسسن وهات, وأخرجاه المهات, ومنع البنات, وعقوق وأد المال, وعن
الخسسدري سسسعيد أبسسي عسسن مسسسلم صحيح في به. وثبت وّراد عن طرق
إذا كسسان وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى الله رسول قال: إن عنه الله رضي

لسسك ربنسسا حمده, اللهسسم لمن الله يقول: «سمع الركوع من رأسه رفع
بعسسد, اللهسسم شسسيء مسسن شسسئت ما والرض, وملء السماء ملء الحمد

لمسسا مانع لِ عبد, اللهم لك وكلنا العبد قال ما والمجد, أحق الثناء أهل
الَِية الجد» وهذه منك الجد ذا ينفع منعت, ولِ لما معطي ولِ أعطيت

ه كاشسف فل بضسر الله يمسسك وتعالى: {وإن تبارك كقوله هسو إلِ ل
مالسسك المام كثيرة. وقال نظائأر لفضله} ولها راد فل بخير يردك وإن

يقسسول: مطسسروا إذا عنسسه اللسه رضسسي هريسرة أبسسو عليه: كان الله رحمة
رحمسسة مسسن للناس الله يفتح {ما الَِية هذه يقرأ الفتح, ثم بنوء مطرنا

العزيسسز وهسسو بعسسده مسسن لسسه مرسسسل فل يمسسسك ومسسا لهسسا ممسسسك فل
عنسسه. وهسسب ابسسن عسسن يسسونس عسسن حسساتم أبسسي ابسسن الحكيسسم} ورواه

َها ّي أ
َ َي ُقْس **  ّنسسا ْا ال ُقْرو ُقْكسس ْذ ْعَمسسَة ا ِه ِن ّلسس ُقْكسسْم ال ْي َل ِلٍق ِمسسْن َهسسْل َع ُقْر َخسسا ْيسس ِه َغ ّلسس ال

ُقْكسسسْم ُقْق ُقْز ِء ّمسسسَن َيْر َ َوالْرِض الّسسسسَمآَ ـسسسَه لِ َل ّ ِإ َو ِإلِ ّنَى ُقْهسسس َأ ُقْكسسسوَن َفسسس َف ْؤ  ُقْت
إفسسراد فسسي توحيده على الِستدلِل إلى ويرشدهم عباده تعالى ينبه  

بالعبسسادة فليفسسرد والرزق, فكذلك بالخلق المستقل أنه كما له العبادة
تعسسالى: قسسال والوثسسان, ولهسسذا والنداد الصنام من غيره به يشرك ولِ
البيسسان, هسسذا بعسسد تؤفكسسون فكيسسف تؤفكسسون} أي فسسأنى هسسو إلِ إله {لِ

والوثسسان, واللسسه النسسداد تعبسسدون هسسذا بعد البرهان, وأنتم هذا ووضوح
أعلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم.

ِإن َو ُقْبوَك **  ّذ َك ْد ُقْي َق َبْت َف ّذ ُقْسٌل ُقْك ِلَك ّمن ُقْر ْب َلى َق ِإ ِه َو ّل ُقْع ال ُقْر ُقْتْرَجسس ُقْمسسو ُقْ * الِ
َها ّي أ

َ ُقْس َي ّنا َد ِإّن ال ْع ِه َو ّلسس ّق ال َ َحسس ُقْم َفل ُقْكسس ّن ُقْغّر ُقْة َت َيسسا ْلَح َيا ا ْن ّد َ السس ُقْكسسْم َولِ ّن ُقْغّر َي
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ِه ّل ُقْر ِبال ُقْرو َغ ْل ِإّن ا َطاَن *   ْي ُقْكْم الّش ّو َل ُقْد ُقْه َع ُقْذو ّتِخ ًا َفا ّو ُقْد ّنَما َع ُقْعو ِإ ْد ُقْه َي َبسس ِحْز

ْا ُقْنسسسسسسسسسسسسسسو ُقْكو َي ِر َأْصسسسسسسسسسسسسسسَحاِب ِمسسسسسسسسسسسسسسْن ِل ِعي  الّسسسسسسسسسسسسسسس
ِإن تبارك ويقول    بالله المشركون هؤلِء محمد يا يكذبوك وتعالى: و

مسسن قبلسسك سسسلف فيمسسن التوحيسسد, فلسسك من به جئتهم فيما ويخالفوك
بالتوحيسسد وأمروهسسم بالبينات قومهم جاؤوا كذلك أسوة, فإنهم الرسل

علسسى وسسسنجزيهم المسسور} أي ترجسسع الله {وإلى وخالفوهم فكذبوهم
حسسق} أي الله وعد إن الناس أيها تعالى: {يا قال ثم الجزاء أوفر ذلك

الدنيئسسة العيشسة السسدنيا} أي الحيسساة تغرنكم {فل محالة لِ كائأن المعاد
العظيسسم, فل الخيسسر مسسن رسله وأتباع لوليائأه الله أعد ما إلى بالنسبة

الغرور} بالله يغرنكم {ولِ الفانية الزهرة بهذه الباقي ذلك عن تتلهوا
يفتننكسسم لِ عنهمسسا, أي اللسسه رضسسي عبسساس ابسسن قسساله الشسسيطان وهسسو

غسسرار كلماته, فإنه وتصديق الله رسل اتباع عن ويصرفنكم الشيطان
تغرنكسسم {فل لقمسسان آخسسر فسسي السستي كالَِيسسة الَِيسسة أفاك, وهسسذه كذاب
أسسسلم بسسن زيسسد عن مالك الغرور} وقال بالله يغرنكم ولِ الدنيا الحياة

يضسسرب حين القيامة يوم للمنافقين المؤمنون قال الشيطان, كما هو
العسسذاب قبلسسه مسسن وظسساهره الرحمسسة فيه باطنه باب له بسور {بينهم

وتربصسستم أنفسسسكم فتنتسسم ولكنكسسم بلى قالوا معكم نكن ألم ينادونهم
الغسسرور} بسسالله وغركسسم اللسسه أمسسر جسساء حسستى الماني وغرتكم وارتبتم

عدو لكم الشيطان فقال: {إن آدم لِبن إبليس عداوة تعالى بين ثم  
ًا} أي فاتخذوه العسسداوة أشسسد أنتم فعادوه بالعداوة لكم مبارز هو عدو
أصحاب من ليكونوا حزبه يدعو {إنما به يغركم فيما وكذبوه وخالفوه

عسسذاب إلسسى معسسه تسسدخلوا حسستى يضسسلكم أن يقصسسد إنمسسا السسسعير} أي
يجعلنسسا أن العزيسسز القسسوي اللسسه نسسسأل المسسبين العدو هو السعير, فهذا

رسسسله, بطريق الله, والِقتفاء كتاب اتباع يرزقنا وأن الشيطان أعداء
قلنسسا تعالى: {وإذ كقوله جدير, وهذه وبالجابة قدير يشاء ما على إنه

عسسن ففسسسق الجسسن من كان إبليس إلِ فسجدوا لَِدم اسجدوا للملئأكة
بئسسس عسسدو لكسسم وهسسم دونسسي مسسن أوليسساء وذريتسسه أفتتخسسذونه ربسسه أمر

بسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسدلًِ}. للظسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسالمين

ِذيَن ّل ْا ** ا ُقْرو َف ُقْهْم َك َذاٌب َل ٌد َع ِدي ِذيَن َش ّلسس ْا َوا ُقْنسسو ْا آَم ُقْلسسو َعِم ِلَحاِت َو الّصسسا
ُقْهم ٌة َل ِفَر ْغ َأْجٌر ّم ِبيٌر َو َفَمن َك َأ ّيَن *   ُقْه ُقْز َء َل َو ِه ُقْس ِلسس ُقْه َعَم ًا َفسسَرآ ِإّن َحَسسسن َفسس

ّلسسَه ُقْء َمسسن ُقْيِضسسّل ال ِدي َيَشسسآَ ْهسس َي ُقْء َمسسن َو َ َيَشسسآَ َهْب َفل ْذ ُقْسسسَك َتسس ْف ِهسسْم َن ْي َل َع
ّلسسسسسسسسسسَه ِإّن َحَسسسسسسسسسسسَراٍت ِليسسسسسسسسسسٌم ال ُقْعوَن ِبَمسسسسسسسسسسا َع َن  َيْصسسسسسسسسسس
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ذلك بعد السعير, ذكر إلى مصيرهم إبليس أتباع أن تعالى ذكر لما   
وعصسسوا الشسسيطان أطسساعوا شسسديد, لنهسسم عذاب لهم كفروا الذين أن

لهسسم الصسسالحات {وعملسسوا ورسسسله بسسالله آمنسسوا السسذين الرحمسسن, وأن
مسسن عملوه ما كبير} على {وأجر ذنب من منهم كان لما مغفرة} أي

ًا} يعنسسي فسسرآه عملسسه سسسوء له زين تعالى: {أفمن قال خير. ثم حسسسن
ً يعملسسون والفجسسار كالكفسسار يعتقسسدون ذلسسك فسسي وهسسم سسسيئة أعمسسالِ

ًا, أي يحسنون أنهم ويحسبون ألسسك الله أضله قد هكذا كان أفمن صنع
يشسساء} من ويهدي يشاء من يضل الله {فإن فيه لك حيلة, لِحيلة فيه
تأسسسف لِ حسرات} أي عليهم نفسك تذهب {فل ذلك كان بقدره أي

مسسن ويهسسدي يضسسل مسسن يضل إنما قدره في حكيم الله ذلك, فإن على
قسسال التسسام, ولهسسذا والعلسسم البالغسسة الحجسسة مسسن ذلك في له يهدي, لما

يصسسسسسسسسسنعون} بمسسسسسسسسسا عليسسسسسسسسسم اللسسسسسسسسسه تعسسسسسسسسسالى: {إن
عوف بن محمد أبي, حدثنا الَِية: حدثنا هذه عند حاتم أبي ابن وقال  

عمرو أبي بن يحيى عن الوزاعي عن كثير بن محمد الحمصي, حدثنا
بسسن اللسسه عبسسد قال: أتيسست الديلمي بن الله عبد عن ربيعة أو السيباني

الوهط, قال: له يقال بالطائأف حائأط في وهو عنهما الله رضي عمرو
خلق تعالى الله يقول: «إن وسلم عليه الله صلى الله رسول سمعت

نسسوره مسسن أصسسابه نسسوره, فمسسن مسسن عليهسسم ألقى ظلمة, ثم في خلقه
على القلم جف أقول ضل, فلذلك منه أخطأه ومن اهتدى فقد يومئذ

القزويني, حدثنا عبدة بن محمد قال: حدثنا وجل» ثم عز الله علم ما
بسن يحيسى بشسير, حسدثنا بن إبراهيم البصري, حدثنا حسان بن حسان

أبسسي بسسن زيد عن شرحبيل بن سعيد عن القرشي إبراهيم معن, حدثنا
عليسسه اللسه صسلى اللسه رسسسول علينسسا قال: خسرج عنه الله رضي أوفى
على الضللة الضللة, ويلبس من يهدي الذي «الحمدلله فقال وسلم

ًا أحسسسسسسب» وهسسسسسسذا مسسسسسسن ًا. غريسسسسسسب حسسسسسسديث أيضسسسسسس جسسسسسسد

ُقْه ّل َوال َي **  ِذ ّلسس َيسساَح َأْرَسسسَل ا ُقْر الّر ِثيسس ُقْت ًا َف ُقْه َسسسَحاب َنا ْق ُقْسسس َلسسَى َف ٍد ِإ َلسس ّيسسٍت َب ّم
َنا ْي َي َأْح ِه َف َد الْرَض ِب ْع َها َب ِت ْو ِلَك َم َذ ُقْر َك ُقْشو ّن ُقْد َكاَن *  َمن ال ِري َة ُقْي ِعّز ْل ِه ا ّل ِل َف
ُقْة ِعّز ْل ًا ا ِه َجِميع ْي َل ُقْد ِإ َع ُقْم َيْص ِل َك ْل ُقْب ا ّي ّط ُقْل ال َعَم ْل ُقْح َوا ِل ُقْه الّصسسا ُقْعسس َف ِذيَن َيْر ّلسس َوا

ُقْروَن ُقْك َئاِت َيْم ّي ُقْهْم الّس َذاٌب َل ٌد َع ِدي ُقْر َشسس ْكسس ِئسسَك َوَم َل ْو َو ُقْأ ُقْر ُقْهسس ُقْبسسو ُقْه َي ّلسس َوال   *
ُقْكْم َق َل ٍة ِمن ُقْثّم ُقْتَراٍب ّمن َخ َف ْط ُقْكْم ُقْثّم ّن َل َع ًا َج َواج ُقْل َوَما َأْز َثسسَى ِمسسْن َتْحِم ْن ُقْأ

َ ُقْع َولِ ّ َتَض ِه ِإلِ ْلِم ِع ُقْر َوَما ِب َعّم ٍر ِمن ُقْي َعّم َ ّم ُقْص َولِ َقسس ِه ِمسسْن ُقْين ِر ُقْمسس ّ ُقْع ِفسسي ِإلِ
َتسسسسسسسسسسساٍب ِلسسسسسسسسسسسَك ِإّن ِك َلسسسسسسسسسسسى َذ ِه َع ّلسسسسسسسسسسس  َيِسسسسسسسسسسسسيٌر ال
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ًا    موتها, كمسسا بعد الرض بإحيائأه المعاد على تعالى يستدل ما كثير
الرض فسسإن ذلك على بهذا يعتبروا أن عباده ينبه الحج سورة أول في

المسساء تحمل السحاب إليها أرسل فيها, فإذا نبات لِ هامدة ميتة تكون
بهيسسج} كسسذلك زوج كسسل مسسن وأنبتسست وربسست {اهسستزت عليهسسا وأنزلسسه
العسسرش تحسست مسسن ونشورها, أنسسزل بعثها تعالى الله أراد إذا الجساد

ًا ًا, ونبتت الرض يعم مطر الحبسسة تنبسست كما قبورها في الجساد جميع
الذنب, عجب إلِ يبلى آدم ابن «كل الصحيح في جاء ولهذا الرض في
في النشور} وتقدم تعالى: {كذلك قال يركب» ولهذا ومنه خلق منه

؟ المسسوتى اللسسه يحيي كيف الله رسول يا: قلت رزين أبي حديث الحج
أمسسا رزيسسن أبسسا «يسسا وسلم عليه الله صلى قال ؟ خلقه في ذلك آية وما

ً قومك بوادي مررت ًا» قلسست: بلسسى, يهسستز بسسه مررت ثم ممحل خضسسر
»المسسوتى اللسسه يحيسسي وسسسلم: «فكسسذلك عليسسه اللسسه صسسلى قسسال

ًا} أي العزة فلله العزة يريد كان تعالى: {من وقوله   كان من جميع
ًا يكون أن يحب تعسسالى, اللسسه طاعسسة فليلسسزم والخسسرة الدنيا في عزيز
العزة وله والخرة الدنيا مالك تعالى الله لن مقصوده له يحصل فإنه

ًا, كما دون مسسن أوليسساء الكسسافرين يتخسسذون تعسسالى: {السسذين قال جميع
ًا} وقسسال للسسه العسسزة فسسإن العسسزة عندهم أيبتغون المؤمنين عسسز جميعسس

ًا} وقال لله العزة قولهم, إن يحزنك وجل: {ولِ {و جللسسه جسسل جميع
يعلمسسون} قسسال لِ المنسسافقين ولكسسن وللمسسؤمنين ولرسسسوله العسسزة لله

ًا} العسسزة {فللسسه الوثسسان العزة} بعبسسادة يريد كان {من مجاهد جميعسس
ًا} أي العسسزة فللسسه العسسزة يريسسد كسسان {من قتادة وقال فليتعسسزز جميعسس

{فللسسه هسسي لمن العزة علم يريد كان من وجل, وقيل عز الله بطاعة
ًا} وحكسسسسسسسسسساه العسسسسسسسسسسزة جريسسسسسسسسسسر. ابسسسسسسسسسسن جميعسسسسسسسسسس

السسذكر الطيسسب} يعنسسي الكلسسم يصسسعد وتعسسالى: {إليسسه تبارك وقوله  
جريسسر: حسسدثنا ابن السلف. وقال من واحد غير والدعاء, قاله والتلوة

عبسسد عسسن عسسون بسسن جعفسسر الحمسسسي, أخسسبرني إسسسماعيل بسسن محمد
أبيسسه عسسن المخسسارق بسسن الله عبد عن المسعودي الله عبد بن الرحمن
اللسسه رضسسي مسسسعود ابن هو الله عبد لنا قال: قال سليم بن المخارق
تعسسالى, اللسسه كتسساب من ذلك بتصديق أتيناكم بحديث حدثناكم عنه: إذا

إلِ إلسسه للسسه, ولِ والحمد وبحمده الله سبحان قال إذا المسلم العبد إن
ه, أخسذهن تبارك أكبر الله, والله ثسم جنساحه تحست فجعلهسن ملسك الل

إلِ الملئأكسسة مسسن جمسسع علسسى بهسسن يمسسر فل السسسماء إلسسى بهسسن صسسعد
عبسسد قسسرأ وجسسل, ثسسم عز الله وجه بهن يجيء حتى لقائألهن واستغفروا

يرفعه} الصالح والعمل الطيب الكلم يصعد {إليه عنه الله رضي الله
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الجريسسري سسسعيد عليسسة, أخبرنسسا ابن , حدثنا إبراهيم بن يعقوب وحدثنا

اللسسه, لسسسبحان الحبسسار: إن كعسسب قسسال: قسسال شقيق بن الله عبد عن
ًا أكسسبر اللسسه, واللسسه إلِ إله لله, ولِ والحمد كسسدوي العسسرش حسسول لسسدوي
إسسسناد الخزائأسسن, وهسسذا فسسي الصسسالح والعمسسل لصاحبهن يذكرن النحل

ًا. روي عليسسه, وقسسد اللسسه رحمسسة الحبسسار كعسسب إلسسى صسسحيح مرفوعسس
مسسسلم ابسسن يعنسسي موسى نمير, حدثنا ابن أحمد: حدثنا المام قال  

بسسن النعمسسان عسسن أخيسسه عن أو أبيه عن الله عبد بن عون عن الطحان
وسسسلم: عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسول قال: قال عنه الله رضي بشير

وتهليلسسه, وتحميده وتكبيره تسبيحه من الله جلل من يذكرون «الذين
بصسساحبهن, ألِ النحل, يسسذكرن كدوي دوي لهن العرش حول يتعاطفن

ابسسن رواه بسسه» وهكسسذا يذكر شيء الله عند له يزال لِ أن أحدكم يحب
بسسن موسسسى عن القطان سعيد بن يحيى عن خلف بشر أبي عن ماجه
عسسن مسسسعود بسسن عتبة بن الله عبد بن عون الطحان, عن عيسى أبي

بسسه. عنسسه اللسسه رضسسي بشسسير بسسن النعمسسان أخيسسه, عسسن عسسن أو أبيسسه
عن طلحة أبي بن علي يرفعه} قال الصالح تعالى: {والعمل وقوله  

بسسه تعالى, يصسسعد الله ذكر الطيب عنهما: الكلم الله رضي عباس ابن
تعالى الله ذكر الفريضة, فمن أداء الصالح وجل, والعمل عز الله إلى
وجسسل, عسسز اللسسه إلسسى به تعالى الله وذكر عمله حمل فرائأضه أداء في

عملسه, فكسسان علسسى كلمسسه رد فرائأضسسه يسسؤد ولسم تعالى الله ذكر ومن
الطيب, وكسسذا الكلم يرفعه الصالح مجاهد: العمل قال به, وكذا أولى
والربيسسع والسدي والضحاك النخعي وإبراهيم وعكرمة العالية أبو قال
معاويسسة بسسن إيسساس واحسسد. وقسسال وغيسسر حوشسسب بسسن وشسسهر أنسسس بن

وقتسسادة: لِ الحسن الكلم. وقال يرفع لم الصالح العمل القاضي, لولِ
بعمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسل. إلِ قسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسول يقبسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسل

بسسن وسعيد مجاهد السيئات} قال يمكرون تعالى: {والذين وقوله  
يمكسسرون بأعمسسالهم, يعنسسي المسسراؤون حوشسسب: هسسم بسسن وشسسهر جبير

عسسز اللسسه إلى بغضاء تعالى, وهم الله طاعة في أنهم يوهمون بالناس
الرحمن عبد قليلً} وقال إلِ الله يذكرون {ولِ بأعمالهم يراؤون وجل

عامسسة, والمشسسركون أنها المشركون, والصحيح أسلم: هم بن زيد بن
ومكسسر شسسديد عسسذاب تعالى: {لهم قال الولى, ولهذا بطريق داخلون

لولسسي قريسسب عسسن زيفهسسم ويظهسسر ويبطسسل يفسد يبور} أي هو أولئك
ٌد أسر ما والنهى, فإنه البصائأر علسسى تعسسالى اللسسه أبسسداها إلِ سريرة أح

اللسسه كسسساه إلِ سسسريرة أحسسد أسسسر لسانه, وما وفلتات وجهه صفحات
ًا إن رداءها تعالى ًا وإن فخير خير أمسسره يسسروج لِ فشر, فالمرائأي شر
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ذلسسك يسسروج فل المتفرسسسون المسسؤمنين غسسبي, أمسسا علسسى إلِ ويسسستمر

خافية. عليه تخفى لِ الغيب وعالم قريب عن لهم ينكشف عليهم, بل
نطفسسة} أي مسسن ثم تراب من خلقكم وتعالى: {والله تبارك وقوله  

مهيسسن مسساء مسسن سسسللة من نسله جعل تراب, ثم من أبيكم خلق ابتدأ
ًا} أي جعلكم {ثم ًا أزواج ًا ذكر لكسسم جعسسل أن ورحمة منه وأنثى, لطف

ًا مسسن تحمسسل وجسسل: {ومسسا عز لتسكنواإليها. وقوله جنسكم من أزواج
ذلسسك مسسن عليسسه يخفسسى لِ بسسذلك عسسالم هو بعلمه} أي إلِ تضع ولِ أنثى

الرض ظلمسسات فسسي حبة ولِ يعلمها إلِ ورقة من تسقط {ما بل شيء
قسسوله علسسى الكلم تقسسدم مبين} وقد كتاب في إلِ يابس ولِ رطب ولِ

تسسزداد ومسسا الرحسسام تغيسسص وما أنثى كل تحمل ما يعلم تعالى: { الله
المتعسسال}. الكسسبير والشسسهادة الغيسسب عسسالم بمقسسدار عنسسده شيء وكل

فسي إلِ عمسره من ينقص ولِ معمر من يعّمر وجل: {وما عز وقوله  
عنده وهو يعلمه الطويل العمر من النطف بعض يعطي ما كتاب} أي

الجنسسس على عائأد عمره} الضمير من ينقص {وما الول الكتاب في
لِ تعسسالى اللسسه علم وفي الكتاب في العمر الطويل العين, لن على لِ

جرير: وهذا ابن قال الجنس على الضمير عاد عمره, وإنما من ينقص
طريق من آخر, وروي ثوب ونصف هو أي ونصفه ثوب عندي كقولهم
يعمسسر تعالى: {وما قوله في عنهما الله رضي عباس ابن عن العوفي

يسسسير} الله على ذلك إن كتاب في إلِ عمره من ينقص ولِ معمر من
قدرت ما بالغ وهو إلِ والحياة العمر بطول له قضيت أحد يقول: ليس

السسذي الكتسساب إلسسى ينتهسسي لسسه, فإنمسسا ذلسسك قضسسيت وقد العمر من له
والحيسساة العمسسر قصسسير أنسسه لسسه قسسدرت أحد عليه, وليس يزاد لِ قدرت

قسسوله لسسه, فسسذلك كتبسست السسذي الكتسساب إلسسى ينتهسسي العمر, ولكن ببالغ
يسسسير} اللسسه علسسى ذلك إن كتاب في إلِ عمره من ينقص تعالى: {ولِ
مزاحسسم. بسسن الضسسحاك قسسال عنسسده, وهكسسذا كتسساب في ذلك يقول: كل

عمسسره من ينقص {ولِ أبيه عن أسلم بن زيد بن الرحمن عبد وقال  
وقسسال تمام غير من الولِد من الرحام لفظت كتاب} قال: ما في إلِ

سسسنة مائأسسة النسسسان يعيش الناس ترى تفسيرها: ألِ في الرحمن عبد
عمسسره من ينقص قتادة: والذي هذا. وقال فهذا يولد حين يموت وآخر

ولِ معمسسر مسسن يعمر {وما مجاهد سنة. وقال ستين قبل يموت فالذي
لسسم ذلسسك لسسه يكتسسب أمسسه بطن في كتاب} أي في إلِ عمره من ينقص
عمره. من أنقص هو عمر عمر, ولهذا لهذا واحد, بل عمر على يخلق
{ومسسا معنسساه بعضهم: بل بلغ, وقال ما بالغ لصاحبه مكتوب ذلك فكل
عمره} وهسسو من ينقص {ولِ الجل من يكتب ما معمر} أي من يعمر
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ً ذهابه ًا بعد سنة تعالى الله عند معلوم قليلً, الجميع قليل سنة, وشهر

ًا بعد شهر, وجمعة بعد سسساعة, بعسسد يسسوم, وسسساعة بعسسد جمعسسة, ويومسس
أبسسي عسسن جريسسر ابسسن كتسسابه, نقلسسه فسسي تعالى الله عند مكتوب الجميع

جريسسر ابسسن الخراسسساني, واختسسار وعطسساء السسسدي ذهسسب مالك, وإليسسه
قسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسال. كمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا الول, وهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسو

يحيى بن أحمد الكريمة: حدثنا الَِية هذه تفسير عند النسائأي وقال  
يسسونس يقول: حسسدثني وهب ابن قال: سمعت سليمان بن زيد أبي بن
قسسال: سسسمعت عنسسه اللسسه رضسسي مالسسك بسسن أنسسس عسسن شهاب ابن عن

فسسي له يبسط أن سره يقول: «من وسلم عليه الله صلى الله رسول
ومسسسلم البخسساري رواه رحمه». وقسسد فليصل أثره في له وينسأ رزقه

بسسسسه. اليلسسسسي يزيسسسسد بسسسسن يسسسسونس حسسسسديث مسسسسن داود وأبسسسسو
الوليد بن الوليد الحسين, حدثنا بن علي حاتم: حدثنا أبي ابن وقال  

عسسن عطسساء بسسن عثمسسان سسسرح, حسسدثنا أبسسو الله عبيد بن الملك عبد بن
السسدرداء أبسسي عن ربعي بن مشجعة أبي عمه عن الله عبد بن مسلمة

وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول عند قال: ذكرنا عنه الله رضي
ًا يؤخر لِ تعالى الله فقال: «إن العمسسر زيادة أجلها, وإنما جاء إذا نفس

دعسساؤهم فيلحقسسه بعده من له العبد, فيدعون يرزقها الصالحة بالذرية
اللسسه علسسى ذلسسك وجل: {إن عز العمر». وقوله زيادة قبره, فذلك في

جميسسع فسسي وبتفصسسيله بسسذلك علمسسه لديه عليه, يسير سهل يسير} أي
منهسسا. شسسيء عليسسه يخفسسى للجميسسع, لِ شسسامل علمسسه مخلوقسساته, فسسإن

َوَما ِوي **  َت َبْحَراِن َيْس ْل َذا ا ْذٌب َهـ ٌغ ُقْفسسَراٌت َعسس ِئأ ُقْه َسسسآَ ُقْب َذا َشسسَرا َهـسس ْلسسٌح َو ِم
ُقْلوَن ُقْكّل َوِمن ُقْأَجاٌج ُقْك ْأ ًا َت ًا َلْحم ّي ِر ُقْجوَن َط ِر َتْخ َتْس َيًة َو ْل َها ِح َن ُقْسسسو َب ْل َتسسَرى َت َو

ْلسسسَك ُقْف ْل ِه ا َواِخَر ِفيسسس ْا َمسسس ُقْغسسسو َت ْب َت ِه ِمسسسن ِل ِل ُقْكسسسْم َفْضسسس ّل َع َل ُقْروَن َو ُقْك  َتْشسسس
ًا تعالى يقول    المختلفة لشياء خلقه في العظيمة قدرته على منبه

النسساس بيسسن السسسارحة النهسسار هذه , وهو الزلِل العذب البحرين خلق
والعمسسران والمصار القاليم في إليها الحاجة بحسب وصغار كبار من

ملسسح {وهذا ذلك أراد لمن شرابها سائأغ عذبة والقفار, وهي والبراري
الكبار, وإنما السفن فيه تسير الذي الساكن البحر وهو مر أجاج} أي

ًا مالحة تكون مسسر. ثسسم أجسساج} أي ملسسح قال: {وهذا مرة, ولهذا زعاف
ًا تسسأكلون كسسل تعسسالى: {ومسسن قسسال ًا} يعنسسي لحمسس السسسمك طريسس

اللؤلؤ منها وجل: {يخرج عز قال تلبسونها} كما حلية {وتستخرجون
}تكسسسسسسسسسسسسذبان ربكمسسسسسسسسسسسسا آلِء فبسسسسسسسسسسسسأي والمرجسسسسسسسسسسسسان
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وتشسسقه تمخسسره مسسواخر} أي فيسسه الفلسك وعل: {وتسسرى جل وقوله  

صسسدره, وهسو الطيسر جؤجؤ يشبه الذي المسنم مقدمها وهو بحيزومها
إلِ السسسفن مسسن الريسسح يمخسسر ولِ السسسفن الريسسح مجاهسسد: تمخسسر وقال

بالتجسسارة بأسفاركم فضله} أي من وعل: {لتبتغوا جل وقوله العظام
تشسسكرون} أي {ولعلكسسم إقليسسم إلسسى وإقليسسم قطسسر إلسسى قطسسر مسسن

البحسسر, العظيسسم, وهسسو الخلسسق هسسذا لكم تسخيره على ربكم تشكرون
شسسيء عليكم يمتنع أردتم, ولِ أين شئتم, تذهبون كيف فيه تتصرفون

الرض, فسسي ومسسا السسسموات فسسي مسسا لكسسم سسسخر قسسد بقدرته منه, بل
ورحمتسسسسسسسسسسسسسسسه. فضسسسسسسسسسسسسسسسله مسسسسسسسسسسسسسسسن الجميسسسسسسسسسسسسسسسع

ُقْج ِل ُقْيو ْيَل **  ّل ْل ِر ِفسسي ا َهسسا ّن ُقْج ال ِلسس ُقْيو َهسساَر َو ّن ْيسسِل ِفسسي ال ّل ْل الّشسسْمَس َوَسسسّخَر ا
َقَمَر ْل ِري ُقْكّل َوا ُقْم ّمَسسسّمى لَجٍل َيْج ُقْكس ِل ُقْه َذ ّلس ُقْكسسْم ال ّب ُقْه َر ُقْك َلس ْلس ُقْم ْل ِذيَن ا ّلس َوا
ُقْعوَن ْد ِه ِمن َت ِن ُقْكسسوَن َما ُقْدو ِل ٍر ِمسسن َيْم ْطِميسس ِإن ِق ُقْهْم *   ُقْعو ْد َ َتسس ْا لِ ُقْعو َيْسسسَم
ُقْكْم َعآََء ْو ُقْد َل ْا َو ُقْعو ْا َما َسِم ُقْبو َتَجا ُقْكْم اْس ْوَم َل َي ِة َو َياَم ِق ْل ُقْروَن ا ُقْف ْك ُقْكْم َي ِكس ِبِشْر

َ ُقْئسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسَك َولِ ّب َن ُقْل ُقْي ْثسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس ٍر ِم ِبيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس  َخ
ًا وهذا   الليسسل تسسسخيره فسسي العظيم وسلطانه التامة قدرته من أيض

هسذا قصسر فسي فيزيسده هسذا طول من بضيائأه, ويأخذ بظلمه, والنهار
هسسذا, ثسم ويقصسسر هسسذا هسذا, فيطسسول فسسي هسسذا من يأخذ فيعتدلِن, ثم

ًا يتقارضسسان والنجسسوم والقمسسر} أي الشسسمس {وسسسخر وشسستاء صسسيف
السسموات, الجميسسع أجسرام بأضسسوائأهن, الثاقبات السيارات, والثوابت

ًا مقنن منهاج معين, وعلى بمقدار يسيرون عزيسسز مسسن محرر, تقسسدير
اللسسه {ذلكسسم القيامسسة يسسوم إلسسى مسسسمى} أي لجل يجري {كل عليم

{والسسذين غيره إله لِ الذي العظيم الرب هو هذا فعل الذي ربكم} أي
مسسن صسسورة علسسى هي التي والنداد الصنام من دونه} أي من تدعون

ابسسن قطميسسر} قسسال مسسن يملكون {ما المقربين الملئأكة من تزعمون
العسسوفي وعطيسسة وعطسساء وعكرمسسة ومجاهسسد عنهمسسا الله رضي عباس

نسواة علسى تكسون التي اللفافة هو وغيرهم: القطمير وقتاده والحسن
ًا والرض السسسموات مسسن يملكون لِ التمرة, أي هسسذا بمقسسدار ولِ شسسيئ

القطميسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسر.
السستي الَِلهة دعاءكم} يعني يسمعوا لِ تدعوهم تعالى: {إن قال ثم  

فيها, {ولو أرواح لِ جماد دعاءكم, لنها تسمع لِ الله دون من تدعونها
منها يطلبون مما شيء على يقدرون لِ لكم} أي استجابوا ما سمعوا
قسسال منكسسم, كمسسا يتسسبرؤون بشسسرككم} أي يكفسسرون القيامسسة {ويسسوم
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إلسسى لسسه يسسستجيب لِ من الله دون من يدعو ممن أضل تعالى: {ومن

لهسسم كسسانوا النسساس حشسسر وإذا غسسافلون دعسسائأهم عسسن وهم القيامة يوم
اللسسه دون مسسن تعالى: {واتخذوا كافرين} وقال بعبادتهم وكانوا أعداء
ًا لهم ليكونوا آلهة ًا}. عليهسسم ويكونون بعبادتهم سيكفرون كل عز ضسسد

المسسور بعسسواقب يخسسبرك ولِ خسسبير} أي مثل ينبئك تعالى: {ولِ وقوله
تبسسارك نفسسسه قتسسادة: يعنسسي بهسسا. قسسال خبير مثل إليه تصير وما ومآَلها

محالسسسسسسسسسة. لِ بسسسسسسسسسالواقع أخسسسسسسسسسبر وتعسسسسسسسسسالى, فسسسسسسسسسإنه

َها ّي أ
َ َي ُقْس **  ّنا ُقْم ال ُقْت ُقْء َأن َقَرآ ُقْف ْل َلى ا ِه ِإ ّلسس ُقْه ال ّلسس َو َوال ِنسسّي ُقْهسس َغ ْل ُقْد ا ْلَحِميسس ِإن ا   *
ْأ ُقْكسْم َيَش ْب ِه ْذ ْأِت ُقْي َي ْلٍق َو ٍد ِبَخ ِدي َوَما َج ِلَك *   َلى َذ ِه َع ّل ٍز ال ِزي َع َ ِب َولِ ُقْر *   ِز َت

ٌة ِزَر َى ِوْزَر َوا ِإن ُقْأْخَر ُقْع َو ْد َلٌة َت َق ْث َلَى ُقْم َها ِإ ِل َ ِحْم ُقْه ُقْيْحَمْل لِ ْنسس ٌء ِم ْو َشسسْي َلسس َو
َبَى َذا َكاَن ّنَما ُقْقْر ُقْر ِإ ِذ ِذيَن ُقْتن ّل ْوَن ا ُقْهسسْم َيْخَشسس ّب ْيِب َر َغ ْل ْا ِبسسا ُقْمو َقسسا َأ َة َو َ الّصسسل

ّكسسسسَى َوَمسسسسن ّنَمسسسسا َتَز ِإ ّكسسسسَى َف َتَز ِه َي ْفِسسسسس َن َلسسسسى ِل ِإ ِه َو ّلسسسس ُقْر ال ْلَمِصسسسسي  ا
بيسسن وتذللها كلها المخلوقات سواه, وبافتقار عما بغناه تعالى يخبر  

هسسم اللسسه} أي إلسسى الفقسسراء أنتسسم أيهاالنسساس تعسسالى: {يسسا يديه, فقال
عنهم الغني تعالى والسكنات, وهو الحركات جميع في إليه محتاجون

هسسو الحميسسد} أي الغنسسي هسسو وجسسل: {واللسسه عسسز قسسال بالسسذات, ولهسسذا
يفعلسسه مسسا جميسسع فسسي الحميسسد له, وهو شريك لِ وحده بالغنى المنفرد
بخلسسق ويأت يذهبكم يشأ تعالى: {إن ويشرعه. وقوله ويقدره ويقوله

هسسذا غيركسسم, ومسسا بقسسوم وأتسسى الناس أيها لذهبكم شاء لو جديد} أي
اللسسه علسسى ذلسسك تعسسالى: {ومسسا قسسال ممتنسسع, ولهسسذا ولِ بصسسعب عليسسه

بعزيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسز}.
تدع {وإن القيامة يوم أخرى} أي وزر وازرة تزر تعالى: {ولِ وقوله  

تسسساعد أن إلسسى بأوزارهسسا مثقلة نفس تدع وإن حملها} أي إلى مثقلٌة
كسسان ولو شيء منه يحمل {لِ بعضه أو الوزار من عليها ما حمل على

ًا كان وإن قربى} أي ذا ابنهسسا, كسسل أو أباهسسا كسسان ولسسو حسستى إليها قريب
مثقلة تدع تعالى: {وإن قوله في عكرمة وحاله. قال بنفسه مشغول

القيامة, فيقول: يسسا يوم بجاره يتعلق الجار هو حملها} الَِية, قال إلى
بسسالمؤمن ليتعلسسق الكسسافر دونسسي, وإن بسسابه يغلق كان لم هذا سل رب
ًا عنسسدك لي إن مؤمن له: يا القيامة, فيقول يوم كيسسف عرفسست قسسد يسسد

له يشفع المؤمن يزال اليوم, فل إليك احتجت وقد الدنيا في لك كنت
الوالسسد النسسار, وإن فسسي منزله, وهو دون منزل إلى يرده حتى ربه عند

لسسك, فيثنسسي كنسست والسسد أي بنسسي فيقول: يسسا القيامة يوم بولده ليتعلق
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ًا, فيقول حسسسناتك مسسن ذرة مثقال إلى احتجت قد إني بني له: يا خير

طلبسست, ولكنسسي ما أيسر ما أبت ولده: يا له ترى, فيقول مما بها أنجو
ًا, ثم أعطيك أن أستطيع تتخوف, فل مثلما أتخوف بزوجته يتعلق شيئ

ًا, فيقول فتثني ؟ لك كنت زوج أي هذه يا فلنة, أو فيقول: يا لها: خير
تريسسن, ممسسن بهسسا أنجسسو لعلي لي تهبينها واحدة حسنة إليك أطلب إني

ًا, أعطيسسك أن أطيسسق لِ طلبسست, ولكنسسي ما أيسر قال: فتقول: ما شسسيئ
مثقلسسة تسسدع تعسسالى: {وإن اللسسه تتخوف. يقسسول الذي مثل أتخوف إني
ولِ ولسسده عن والد يجزي وتعالى: {لِ تبارك حملها} الَِية, ويقول إلى

ًا} ويقول والده عن جاز هو مولود مسسن المسسرء يفسسر تعالى: {يسسوم شيئ
يغنيسسه} شسسأن يومئذ منهم امرىء لكل وبنيه وصاحبته وأبيه وأمه أخيه
حفسسص عسسن الطهراني الله عبد أبي عن الله رحمه حاتم أبي ابن رواه

بسسسسه. عكرمسسسسة عسسسسن أبسسسسان بسسسسن الحكسسسسم عسسسسن عمسسسسر بسسسسن
بسسالغيب ربهسسم يخشسسون السسذين تنسسذر وتعسسالى: {إنمسسا تبارك قال ثم  

ّنهسسى, البصسسائأر أولسسو بسسه جئسست بمسسا يتعسسظ إنما الصلة} أي وأقاموا وال
يسستزكى فإنما تزكى {ومن به أمرهم ما ربهم, الفاعلون من الخائأفون

ًا عمل ومن لنفسه} أي الله {وإلى نفسه على نفعه يعود فإنما صالح
الحسسساب, وسسسيجزي سسسريع والمآَب, وهو المرجع وإليه المصير} أي

ًا إن بعملسسسسسه عامسسسسسل كسسسسسل ًا فخيسسسسسر, وإن خيسسسسسر فشسسسسسر. شسسسسسر

َوَمسسا ِوي **  َت ْعَمسسَى َيْسسس ُقْر ال َبِصسسي ْل َ َوا َولِ ُقْت *   ُقْلَمسسا ّظ َ ال ُقْر َولِ ّنسسو َ ال َولِ   *
ّظّل َ ال ُقْر َولِ ُقْرو ْلَح َوَما ا ِوي *   َت ُقْء َيْس َيسسآَ َ الْح ُقْت َولِ َوا ّلسسَه ِإّن الْمسس ُقْع ال ُقْيْسسسِم

ُقْء َمن ُقْمْسِمٍع َأنَت َوَمآَ َيَشآَ ِر ِفي ّمن ِب ُقْبسسو ُقْق ْل ِإْن ا ّ َأنسسَت *   ِذيٌر ِإلِ ّنسسآَ َنسس ِإ   *
َناَك ْل ّق َأْرَس ْلَح ًا ِبا ًا َبِشير ِذير َن ِإن َو ٍة ّمْن َو ّ ُقْأّمسس َ ِإلِ َهسسا َخل ِذيٌر ِفي ِإن َنسس َو   *
ُقْبوَك ّذ َك ْد ُقْي َق ّذَب َف ِذيَن َك ّل ِهْم ِمن ا ِل ْب ُقْهْم َق ْت َء ُقْهم َجآَ ُقْل ُقْسسس َنسساِت ُقْر ّي َب ْل ِر ِبا ُقْب ِبسسالّز َو

َتسساِب ِك ْل ِبا ِر َو ِنيسس ُقْم ْل ُقْثسسّم ا ُقْت *   ْذ ِذيَن َأَخسس ّلسس ْا ا ُقْرو َفسس ْيسسَف َك َك ِر َكسساَن َف ِكيسس  َن
كالعمى المختلفة المتباينة الشياء هذه تستوي لِ تعالى: كما يقول  

تسسستوي لِ كسسثير, وكمسسا وبسسون فسسرق بينهمسسا يسسستويان, بسسل لِ والبصير
ولِ الحيسساء تسسستوي لِ الحسسرور, كسسذلك ولِ لظل ولِ النور ولِ الظلمات

ًا كان من تعالى: {أو الموات, كقوله ًا لسسه وجعلنسسا فأحييينسساه ميتسس نسسور
منهسسا} بخسسارج ليسسس الظلمسسات مثلسسه فسسي كمسسن الناس في به يمشي
والسسسميع والبصسسير والصسسم كالعمى الفريقين وجل: {مثل عز وقال

صراط على يمشي نور في سميع بصير مثلً} فالمؤمن يستويان هل
ذات الجنسسات فسسي الحسسال بسسه يسسستقر حتى والَِخرة الدنيا في مستقيم
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خسسروج لِ يمشسسي ظلمسسات في وأصم أعمى والعيون, والكافر الظلل

بسسه يفضي حتى والَِخرة الدنيا في وضلله غيه في يتيه هو منها, بل له
ولِ بسسارد لِ يحمسسوم مسسن والحميسسم, وظسسل والسسسموم الحسسرور إلى ذلك

كريسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم.
سسسماع إلسسى يهسسديهم يشسساء} أي من يسمع الله تعالى: {إن وقوله  

القبسسور} أي فسسي مسسن بمسسسمع أنت لها. {وما والنقياد وقبولها الحجة
كفسسار وهسسم قبسسورهم إلى وصيرورتهم موتهم بعد الموات ينتفع لِ كما

عليهسسم كتسسب السسذين المشسسركون هسسؤلِء إليها, كذلك والدعوة بالهداية
نسسذير} أي إلِ أنت {إن هدايتهم تستطيع ولِ فيهم لك حيلة لِ الشقاوة

يشاء, {إنسسا من ويهدي يشاء من يضل والنذار, والله البلغ عليك إنما
ًا بالحق أرسلناك ًا} أي بشير ًا ونذير ًا للمؤمنين بشير للكافرين, ونذير

إلِ آدم بنسسي من خلت أمة من وما نذير} أي فيها خل إلِ أمة من {وإن
تعسسالى: قسسال العلل, كما عنهم النذر, وأزاح إليهم تعالى الله بعث وقد

فسي بعثنسا تعسالى: {ولقسد قسال هاد} وكما قوم ولكل منذر أنت {إنما
ً أمة كل الله هدى من فمنهم الطاغوت واجتنبوا الله اعبدوا أن رسولِ

كسسثيرة. هسسذا فسسي الضسسللة} الَِيسسة, والَِيسسات عليسسه حقسست مسسن ومنهسسم
قبلهسسم مسسن السسذين كسسذب فقسسد يكذبوك وتعالى: {وإن تبارك وقوله  

والدلسسة البسساهرات المعجسسزات بالبينسسات} وهسسي رسسسلهم جسساءتهم
الواضسسح المنيسسر} أي {وبالكتسساب الكتسسب {وبالزبر} وهسسي القاطعات

رسسسلهم أولئسسك كذب كله هذا ومع كفروا} أي الذين أخذت {ثم البين
نكيسسر} كسسان {فكيسسف والنكسسال بالعقاب أي به, فأخذتهم جاؤوهم فيما
ًا عليهسسم إنكسساري رأيسست فكيف أي ًا عظيمسس ًا, واللسسه شسسديد أعلسسم. بليغسس

َلْم َأ ّلَه َأّن َتَر **  َنَزَل ال ِء ِمَن أ ًء الّسَمآَ َنسسا َمسسآَ َأْخَرْج ِه َف ًا َثَمسسَراٍت ِبسس ِلفسس َت ّمْخ
َها ُقْن َوا ْل َباِل َوِمَن َأ ْلِج ٌد ا َد ُقْحْمٌر ِبيٌض ُقْج ِلٌف َو َت َها ّمْخ ُقْن َوا ْل ُقْب َأ ِبيسس َغَرا ٌد َو * ُقْسسسو

ّناِس َوِمَن َوآّب ال ّد ِم َوال َعا ْن ِلٌف َوال َت ُقْه ُقْمْخ ُقْن َوا ْل ِلَك َأ َذ ّنَمسسا َك ّلسسَه َيْخَشسسى ِإ ال
ِه ِمسسسسسسسْن ِد َبسسسسسسسا ُقْء ِع َلَمسسسسسسسا ُقْع ْل ّلسسسسسسسَه ِإّن ا ِزيسسسسسسسٌز ال ُقْفسسسسسسسوٌر َع  َغ

ًا تعالى يقول   المتنوعسسة الشسسياء خلقسسه فسسي قسسدرته كمال على منبه
السسسماء, مسسن ينزلسسه السسذي المسساء الواحسسد, وهسسو الشيء من المختلفة

ًا ثمرات به يخرج إلسسى وأبيسسض وأخضر وأحمر أصفر من ألوانها مختلف
وطعومها ألوانها تنوع من المشاهد هو الثمار, كما ألوان من ذلك غير

ع الرض الخسرى: {وفسي الَِيسة فسي تعسالى قسال وروائأحهسا, كمسا قط
صسسنوان وغيسسر صسسنوان ونخيسسل وزرع أعنسساب مسسن وجنسسات متجسساورات
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ذلسسك فسسي إن الكسسل فسسي بعسسض على بعضها ونفضل واحد بماء يسقى

}.يعقلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسون لقسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسوم لَِيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسات
مختلسسف وحمسسر بيسسض جسسدد الجبسسال وتعسسالى: {ومسسن تبسسارك وقوله  

المشسساهد هسسو اللسسوان, كمسسا مختلفسسة كذلك الجبال وخلق ألوانها} أي
ًا جسسدة, جمسسع الجسسدد وهسسي طرائأسسق بعضسسها وحمر, وفي بيض من أيض

ًا اللسسوان مختلفسسة عنهمسسا: الجسسدد اللسسه رضسسي عبسساس ابسسن قسسال أيضسس
والسسسدي, ومنهسسا وقتسساده والحسسسن مالسسك أبسسو قسسال الطرائأسسق, وكسسذا

السسسود, وكسسذا الطسسوال الجبسسال عكرمة: الغرابيب سود. قال غرابيب
إذا جرير: والعرب ابن وقتادة: وقال الخراساني وعطاء مالك أبو قال

بعسسض قسسال غربيسسب, ولهسسذا قالوا: أسود السواد بكثرة السود وصفوا
تعسسالى: قسسوله في والمؤخر المقدم من الَِية: هذا هذه في المفسرين

نظسسسسر. قسسسساله غرابيسسسسب, وفيمسسسسا سسسسسود سسسسسود} أي {وغرابيسسسسب
كذلك} ألوانه مختلف والنعام والدواب الناس تعالى: {ومن وقوله  

علسى دب مسسا كسل والسسدواب, وهسو الناسسي مسسن الحيوانسسات كذلك أي
هسسي كسسذلك العسسام علسسى الخسساص عطسسف بسساب القوائأم, والنعام, مسسن

ًا, فالناس مختلفة السسسواد غاية في وطماطم وحبوش بربر منهم أيض
ذلسسك, دون والهنود ذلك بين البياض, والعرب غاية في وروم وصقالبة

إن وألسسوانكم ألسسسنتكم الخسسرى: {واختلف الَِية في تعالى قال ولهذا
اللسسوان مختلفسسة والنعسسام السسدواب للعالمين} وكسسذلك لَِيات ذلك في

اللسسوان, بسسل مختلسسف منهسسن الواحد النوع بل الواحد الجنس في حتى
الله اللون, فتبارك وهذا اللون هذا من فيه أبلق يكون الواحد الحيوان

الخسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسالقين. أحسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسن
سهل, بن الفضل مسنده: حدثنا البزارفي بكر أبو الحافظ قال وقد  

عسسن اللسسه عبد بن زياد صالح, حدثنا بن أبان بن عمر بن الله عبد حدثنا
عنهما الله رضي عباس ابن عن جبير بن سعيد عن السائأب بن عطاء

؟ ربسسك فقال: أيصسسبغ وسلم عليه الله صلى النبي إلى رجل قال: جاء
ًا وسسسلم: «نعسسم عليسسه اللسسه صسسلى قسسال وأصسسفر أحمسسر ينفسسض لِ صسسبغ

ً وأبيض» وروي ًا, والله مرسل بعسسد تعسسالى قسسال أعلم. ولهسسذا وموقوف
حسسق يخشسساه إنمسسا العلمسساء} أي عبسساده مسسن اللسسه يخشسسى هذا: {إنمسسا

القسسدير للعظيسسم المعرفة كانت كلما به, لنه العارفون العلماء خشيته
الحسسسنى, كلمسسا بالسماء المنعوت الكمال بصفات الموصوف العليم
وأكسسثر. أعظسسم له الخشية كانت أكمل به والعلم أتم به المعرفة كانت

تعسسالى: {إنمسسا قسسوله فسسي عبسساس ابسسن عن طلحة أبي بن علي قال  
كسسل على الله أن يعلمون العلماء} قال: الذين عباده من الله يخشى
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ابسسن عسسن عكرمسسة عسسن عمرة أبي ابن عن لهيعة ابن وقال قدير شيء
ًا, وأحسسل به يشرك لم من عباده من بالرحمن قال: العالم عباس شيئ
بعمله. ومحاسب ملقيه أنه وأيقن وصيته حرامه, وحفظ وحرم حلله
اللسسه معصسسية وبين بينك تحول التي هي جبير: الخشية بن سعيد وقال

بسسالغيب, الرحمسسن خشي من البصري: العالم الحسن وجل. وقال عز
الحسسسن تل فيه, ثم الله سخط فيما فيه, وزهد الله رغب فيما ورغب
غفسسور}. عزيسسز اللسسه إن العلمسساء عبسساده مسسن اللسسه يخشسسى {إنمسسا

كسسثرة عسسن العلسسم قسسال: ليسسس أنه عنه الله رضي مسعود ابن وعن  
صسسالح بسسن أحمسسد الخشسسية. وقسسال كسسثرة عسسن العلسسم الحسسديث, ولكسسن

الروايسسة, بكثرة ليس العلم قال: إن مالك عن وهب ابن عن المصري
ّنما المصسري: صسالح بن أحمد القلب. قال في الله يجعله نور العلم وإ
اللسسه فرض الذي العلم الرواية, وإنما بكثرة تدرك لِ الخشية أن معناه

رضي الصحابة عن جاء وما والسنة الكتاب هو يتبع, فإنما أن وجل عز
إلِ يسسدرك المسسسلمين, فهسسذا, لِ أئأمسسة مسسن بعسسدهم ومسسن عنهسسم اللسسه

معسسانيه. ومعرفسسة العلم فهم به يريد قوله: نور تأويل بالرواية, ويكون
يقسسال قسسال: كسسان رجل عن التيمي حيان أبي عن الثوري سفيان وقال

بأمر بعالم ليس بالله الله, وعالم بأمر بالله, عالم ثلثة: عالم العلماء
الذي الله وبأمر بالله بالله, فالعالم بعالم الله, ليس بأمر الله, وعالم

بعسسالم ليس بالله والفرائأض, والعالم الحدود ويعلم تعالى الله يخشى
بأمر الفرائأض, والعالم ولِ الحدود يعلم ولِ الله يخشى الذي الله بأمر
عز الله يخشى ولِ والفرائأض الحدود يعلم الذي بالله العالم ليس الله

وجسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسل.

ِإّن ِذيَن **  ّل ُقْلوَن ا ْت َتاَب َي ِه ِك ّل ْا ال ُقْمو َقا َأ َة َو َ ْا الّصسسل ُقْقسسو َف َأن ُقْهْم ِمّمسسا َو َنسسا ْق َرَز
ًا َيًة ِسّر ِن َ َعل ُقْجوَن َو ًة َيْر ُقْبوَر ّلن ِتَجاَر ُقْهْم َت َي ّف َو ُقْي ِل ُقْهْم *   ُقْجوَر ُقْهم ُقْأ َد ِزي َي ّمسسن َو

ِه ِل ُقْه َفْضسسسسسسسسسسسسسسسس ّنسسسسسسسسسسسسسسسس ُقْفسسسسسسسسسسسسسسسسوٌر ِإ ُقْكوٌر َغ  َشسسسسسسسسسسسسسسسس
بسسه, ويؤمنسسون كتسسابه يتلسسون السسذين المؤمنين عباده عن تعالى يخبر  

فسسي تعالى الله رزقهم مما والنفاق الصلة إقام من فيه بما ويعملون
ً المشسسروعة الوقات ًا ليل ًا, سسسر لسسن تجسسارة {يرجسسون وعلنيسسة ونهسسار

ًا يرجون تبور} أي أول فسسي قسسدمنا حصوله, كما من بد لِ الله عند ثواب
وراء مسسن تسساجر كل لصاحبه: إن يقول أنه القرآن فضائأل عند التفسير
تعسسالى: {ليسسوفيهم قسسال تجارة, ولهذا كل وراء من اليوم وإنك تجارته

ويضسساعفه عملسسوه ما ثواب ليوفيهم فضله} أي من ويزيدهم أجورهم
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{شكور} للقليل لذنوبهم غفور} أي {إنه لهم تخطر لم بزيادات لهم
اليسسة هسسذه قسسرأ إذا اللسسه رحمسسه مطسسرف قتادة: كان قال أعمالهم من

الرحمسسن, عبسسد أبسسو أحمسسد: حسسدثنا المسسام القراء. قسسال آية يقول: هذه
ًا سسسمع قسسال: إنسسه غيلن بن سالم حدثناحيوة, حدثنا السسسمح أبسسا دراجسس

رسسسول سسسمع قال: إنسسه عنه الله رضي الخدري سعيد أبي عن يحدث
العبسسد عسسن رضي إذا تعالى الله يقول: «إن وسلم عليه الله صلى الله
العبسسد علسسى سخط يعمله, وإذا لم الخير من أصناف بسبعة عليه أثنى

ًا. يعملسسه» غريسسب لسسم الشسسر مسسن أضسسعاف بسسسبعة عليسسه أثنسسى جسسد

َي ِذ ّل َوا َنآَ **  ْي ْوَح ْيَك َأ َل َتاِب ِمَن ِإ ِك ْل َو ا ّق ُقْه ْلَح ًا ا ّدق ْيسسَن ّلَمسسا ُقْمَصسس ِه َب ْي َد ِإّن َيسس
ّلسسسسسسسسسسسسسسسسَه ِه ال ِد َبسسسسسسسسسسسسسسسسا ِع ِبيسسسسسسسسسسسسسسسسٌر ِب  َبِصسسسسسسسسسسسسسسسسيٌر َلَخ

القرآن وهو الكتاب من إليك} يامحمد أوحينا تعالى: {والذي يقول   
ًا الحق {هو بصسسدقها المتقدمسسة الكتسسب مسسن يسسديه} أي بين لما مصدق
بعبسساده اللسسه {إن العالمين رب من منزل بالتنويه, وأنه له شهدت كما

علسسى بسسه يفضسسله  ما يستحق بمن بصير بهم خبير هو بصير} أي لخبير
البشسسر, وفضسسل جميسسع علسسى والرسسسل النبياء فضل سواه, ولهذا من

محمسسد منزلسسة وجعل درجات بعضهم بعض, ورفع على بعضهم النبيين
عليهسسم وسسسلمه اللسسه جميعهسسم, صسسلوات فسسوق وسلم عليه الله صلى

أجمعيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسن.

ُقْثّم َنا **  ْث ْوَر َتاَب َأ ِك ْل ِذيَن ا ّل َنا ا ْي َف َط َنسسا ِمْن اْص ِد َبا ُقْهسسْم ِع ْن ِلٌم َفِم ِه َظسسا ْفِسسس َن ّل
ُقْهْم ْن ٌد َوِم َتِص ْق ُقْهسْم ّم ْن ٌق َوِم ِب ْيَراِت َسسا ْلَخ ُقْذِن ِبسسا ِإ ِه ِبس ّلس ِلسَك ال َو َذ ُقْل ُقْهسس َفْضس ْل ا

ُقْر ِبيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس َك ْل  ا
بين لما المصدق العظيم بالكتاب القائأمين جعلنا تعالى: ثم يقول   

قسمهم المة, ثم هذه وهم عبادنا من اصطفينا الذين الكتب من يديه
المفسسرط لنفسسسه} وهسسو ظسسالم تعالى: {فمنهم أنواع, فقال ثلثة إلى
{ومنهسسم المحرمسسات لبعسسض المرتكسسب الواجبسسات بعسسض فعسسل فسسي

بعسسض يترك للمحرمات, وقد للواجبات, التارك المؤدي مقتصد} وهو
بسسإذن بالخيرات سابق المكروهات, {ومنهم بعض ويفعل المستحبات
للمحرمسسات والمسسستحبات, التسسارك للواجبسسات الفاعسسل اللسسه} وهسسو

المباحسسسسسسسسسسسسسسسسسات. وبعسسسسسسسسسسسسسسسسسض والمكروهسسسسسسسسسسسسسسسسسات
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أورثنا تعالى: {ثم قوله في عباس ابن عن طلحة أبي بن علي قال  

اللسسه صسسلى محمسسد أمسسة عبادنا} قال: هسسم من اصطفينا الذين الكتاب
لسسه, يغفسسر أنزلسسه, فظسسالمهم كتسساب كل تعالى الله وسلم, ورثهم عليه

ًا يحاسسسب ومقتصسسدهم ًا, وسسسابقهم حسسساب بغيسسر الجنسسة يسسدخل يسسسير
صسسالح بن عثمان بن يحيى الطبراني: حدثنا القاسم أبو حساب. وقال

السسسرح, بسسن الطسساهر أبسسو قالِ: حدثنا العتبي معاوية بن الرحمن وعبد
عطسساء عسسن جريسسج ابن الصنعاني. حدثنا الرحمن عبد بن موسى حدثنا

ذات قسال أنسه وسسلم عليسه اللسه صلى الله رسول عن عباس ابن عن
اللسسه رضسسي عبسساس ابن أمتي». قال من الكبائأر لهل يوم: «شفاعتي

حسسساب, والمقتصسسد بغيسسر الجنسسة يسسدخل بسسالخيرات عنهمسسا: «السسسابق
يسسدخلون العسسراف وأصحاب لنفسه الله, والظالم برحمة الجنة يدخل
واحسسد غير عن روي وسلم, وكذا عليه الله صلى محمد بشفاعة الجنة

مسسا على المصطفين من المة هذه من لنفسه الظالم أن السلف من
هذه من ليس لنفسه الظالم آخرون: بل وتقصير. وقال عوج من فيه

للكتسسسسسسسساب. السسسسسسسسوارثين المصسسسسسسسسطفين مسسسسسسسسن ولِ المسسسسسسسسة
مسسرزوق, بسسن هاشسسم بسسن علسسي حدثنا أبي حاتم: حدثنا أبي ابن قال  

فمنهسسم عنهمسسا اللسسه رضسسي عبسساس ابن عن عمرو عن عيينة ابن حدثنا
عكرمسسة قسسال عكرمة, وبه عنه روى وكذا الكافر هو قال لنفسه ظالم
ًا قسسوله فسي مجاهسسد عسسن نجيح أبي ابن جرير. وقال ابن رواه فيما أيض

المشسسأمة. وقسال أصسحاب لنفسسه} قسال: هسم ظالم تعالى: {فمنهم
ابسسن قال قد المنافق, ثم وقتاده: هو والحسن أسلم بن زيد عن مالك

الثلثسسة كالقسسسام الثلثسسة القسسسام وقتسساده: وهسسذه والحسسسن عبسساس
الظسسالم أن وآخرهسسا, والصسسحيح الواقعسسة سسسورة أول فسسي المسسذكورة

اليسسة, ظسساهر هسسو جريسسر, كمسسا ابسسن اختيار المة, وهذا هذه من لنفسه
مسسن وسسسلم عليسسه اللسسه صلى الله رسول عن الحاديث به جاءت وكما
ًا بعضها يشد طرق تيسسسر. ما منها نورد تعالى الله شاء إن ونحن بعض

جعفسسر, حسسدثنا بسسن محمسسد أحمد: حدثنا المام الول) قال الحديث(  
ً سمع أنه العيزار بن الوليد عن شعبة رجسسل عن يحدث ثقيف من رجل

اللسسه صلى النبي عنه, عن الله رضي الخدري سعيد أبي عن كنانة من
اصسطفينا السذين الكتساب أورثنا {ثم الية هذه في قال أنه وسلم عليه
بسسالخيرات سابق ومنهم مقتصد ومنهم لنفسه ظالم فمنهم عبادنا من

الجنسسة» هسسذا فسسي واحدة, وكلهم بمنزلة كلهم «هؤلِء الله} قال بإذن
ابن رواه يسم, وقد لم من إسناده الوجه, وفي هذا من غريب حديث
بمنزلسسة قسسوله نحوه. ومعنسسى به شعبه حديث من حاتم أبي وابن جرير
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كسسان وإن الجنسسة أهسسل مسسن المة, وأنهسسم هذه من أنهم في واحدة, أي
الجنسسسسسسسسة. فسسسسسسسسي المنسسسسسسسسازل فسسسسسسسسي فسسسسسسسسرق بينهسسسسسسسسم

عيسى, حدثنا بن إسحاق أحمد: حدثنا المام الثاني) قال الحديث(  
بسسن علسسي عقبة, عسسن بن موسى عن ضمرة أبو الليثي عياض بن أنس
رسول عنه, قال: سمعت الله رضي الدرداء أبي عن الزدي الله عبد
الكتسساب أورثنا تعالى: {ثم الله «قال يقول وسلم عليه الله صلى الله

ومنهسسم مقتصسسد ومنهم لنفسه ظالم فمنهم عبادنا من اصطفينا الذين
يسسدخلون السسذين فأولئك سبقوا الذين الله} فأما بإذن بالخيرات سابق
يحاسسسبون السسذين فأولئسسك اقتصسسدوا السسذين حسسساب, وأمسسا بغيسسر الجنة

ًا ًا حساب فسسي يحبسسسون السسذي فأولئك أنفسهم ظلموا الذين وأما يسير
يقولون الذين برحمته, فهم الله تلقاهم الذين هم المحشر, ثم طول

أحلنسسا السسذي شسسكور لغفسسور ربنا إن الحزن عنا أذهب الذي لله {الحمد
لغسسوب}. فيهسسا يمسسسنا ولِ نصسسب فيهسسا لِيمسنا فضله من المقامة دار
عاصسسم, حسسدثنا بسسن أسسسيد حاتم: حدثنا أبي ابن أخرى) قال طريق(  

أبسسي رجسسل, عسسن العمش, عسسن عن سفيان حفص, حدثنا بن الحسين
صسسلى الله رسول قال: سمعت عنه الله رضي الدرداء أبي ثابت, عن

عبادنا, فمنهم من اصطفينا الكتاب أورثنا يقول: «ثم وسلم عليه الله
الهسسم يصسسيبه حسستى فيحبسسس لنفسسسه الظالم فأما س قال س لنفسه ظالم

الثسسوري سفيان حديث من جرير ابن الجنة» ورواه يدخل والحزن, ثم
جنسسب إلى المسجد, فجلس دخل أنه ثابت أبو قال: ذكر العمش عن
وحشسستي, وارحسسم آنسسس عنسسه, فقسسال: اللهسسم اللسسه رضسسي الدرداء أبي

ًا لي ويسر غربتي ًا, فقال جليس عنه: لئن الله رضي الدرداء أبو صالح
ًا كنت ًا منك, سأحدثك بك أسعد لنا صادق رسسسول مسسن سسسمعته حسسديث
هسسذه وذكسسر منسسه سسسمعته منسسذ به أحدث لم وسلم عليه الله صلى الله
لنفسه ظالم فمنهم عبادنا من اصطفينا الذين الكتاب أورثنا {ثم الَِية

بسسالخيرات السسابق بسسالخيرات}, فأمسا سسابق ومنهسم مقتصسد ومنهسم
ًا فيحاسسسب المقتصسسد حساب, وأما بغير فيدخلها ًا, وأمسسا حسسساب يسسسير
قوله والحزن, وذلك الغم من المكان ذلك في فيصيبه لنفسه الظالم

الحسسسسزن}. عنسسسسا أذهسسسسب السسسسذي للسسسسه الحمسسسسد تعسسسسالى: {وقسسسسالوا
الله عبد الطبراني: حدثنا القاسم أبو الحافظ الثالث) قال الحديث(  

ربسسه عبسسد بسسن سسسهل مسعود, أخبرنسسا ابن العباس, حدثنا بن محمد بن
عبد عن أخيه عن ليلى أبي ابن عن قيس أبي بن عمرو الرازي, حدثنا

{فمنهسم عنهمسا اللسه رضسي زيد بن أسامة ليلى, عن أبي بن الرحمن
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الله} الَِيسسة, بإذن بالخيرات سابق ومنهم مقتصد ومنهم لنفسه ظالم

المسسة». هذه من وسلم: «كلهم عليه الله صلى الله رسول قال: قال
عزيسسز, حسسدثنا بن محمد حاتم: حدثنا أبي ابن الرابع) قال الحديث(  

عنسسه اللسسه رضسسي مالك بن عوف عن شهاب ابن عن عقيل عن سلمة
أثلث: ثلثسسة قسسال: «أمسستي أنسسه وسلم عليه الله صلى الله رسول عن

ًا يحاسسسبون عذاب, وثلسسث ولِ حساب بغير الجنة يدخلون فثلث حسسساب
ًا تسسأتي ويكشسسفون, ثسسم يمحصسسون الجنسسة, وثلسسث يسسدخلون ثسسم يسسسير

اللسسه وحسسده, يقسسول الله إلِ إله يقولون: لِ وجدناهم فيقولون الملئأكة
وحسسده, اللسسه إلِ إله لِ بقولهم الجنة أدخلوهم أنا إلِ إله لِ صدقوا تعالى

تعسسالى: اللسسه قسسال السستي النسسار, وهسسي أهسسل علسسى خطايسساهم واحملسسوا
ً أثقالهم {وليحملن فيهسساذكر السستي فسسي أثقالهم} وتصديقها مع وأثقالِ

مسسن اصسسطفينا السسذين الكتسساب أورثنسسا تعسسالى: {ثسسم الله الملئأكة, قال
لنفسسسه, ظالم كلهم, فمنهم أصناف أنواع, وهم ثلثة عبادنا} فجعلهم

ًا. ويكشسسسسسسسف» غريسسسسسسسب يمحسسسسسسسص السسسسسسسذي فهسسسسسسسذا جسسسسسسسد
ابسن جريسر: حسدثني ابن عنه. قال الله مسعود) رضي ابن عن أثر(  

بسسن اللسسه عبسسد عسسن قيسسس بسسن عمرو عن بشير بن الحكم حميد, حدثنا
عسسن وائأل أبي شقيق الحارث, عن بن يزيد عن عنه الله رضي عيسى

يوم أثلث ثلثة المة هذه قال: إن عنه الله رضي مسعود بن الله عبد
ًا يحاسسسبون حسسساب, وثلسسث بغيسسر الجنسسة يدخلون القيامة: ثلث حسسساب
ًا, وثلث هؤلِء وجل: ما عز الله يقول حتى عظام بذنوب يجيئون يسير

عظام بذنوب جاؤوا الملئأكة: هؤلِء فتقول وتعالى تبارك أعلم وهو ؟
ًا, فيقول بك يشركوا لم أنهم إلِ في هؤلِء وجل: أدخلوا عز الرب شيئ

الكتاب أورثنا {ثم الية هذه عنه الله رضي الله عبد وتل رحمتي سعة
عبادنسسسسسسسسسسا} الَِيسسسسسسسسسسة. مسسسسسسسسسسن اصسسسسسسسسسسطفينا السسسسسسسسسسذين

الشعث بن دينار بن الصلت عن الطيالسي داود أبو آخر) قال أثر(  
عسسن عنهسسا الله رضي عائأشة قال: سألت الهنائأي صهبان بن عقبة عن

فمنهسسم عبادنا من اصطفينا الذين الكتاب أورثنا تعالى: {ثم الله  قول
السسسابق الجنة, أمسسا في هؤلِء بني لي: يا لنفسه} الَِية, فقالت ظالم

وسسسلم, عليسسه اللسسه صسسلى الله رسول عهد على مضى فمن بالخيرات
والسسرزق, وأمسسا بالحيسساة وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسول له شهد

لنفسه الظالم به, وأما لحق حتى أصحابه من أثره اتبع فمن المقتصد
منهسسا معنا, وهذا عنها الله رضي نفسها ومثلكم, قال: فجعلت فمثلي
أكسسبر مسسن فهسسي والتواضسسع, وإلِ الهضسسم بسساب مسسن عنهسسا اللسسه رضسسي

سسسائأر علسسى الثريد كفضل النساء على فضلها لن بالخيرات السابقين
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ه رحمسه المبسارك بسن اللسه عبسد الطعام. وقال أميسر تعسالى: قسال الل

وتعسسالى: تبسسارك قسسوله فسسي عنسسه الله رضي عفان بن عثمان المؤمنين
حضسسرنا, أهسسل ومقتصدنا بدونا لهل لنفسه} قال: هي ظالم {فمنهم

حسسسسسسساتم. أبسسسسسسسي ابسسسسسسسن الجهسسسسسسساد, رواه أهسسسسسسسل وسسسسسسسسابقنا
قسسال: نوفسسل بسسن الحسسارث بن الله عبد العرابي: حدثنا عوف وقال  

هسسذه مسسن لنفسه الظالم عليه, قال: إن الله رحمة الحبار كعب حدثنا
اللسسه أن تسسر الجنسسة, ألسسم في كلهم بالخيرات والسابق والمقتصد المة
ظالم فمنهم عبادنا من اصطفينا الذين الكتاب أورثنا قال: {ثم تعالى

هسسو ذلسسك اللسسه بسسإذن بسسالخيرات سسسابق ومنهسسم مقتصسسد ومنهم لنفسه
والسسذين سسس وجسسل عسسز قسسوله إلسسى س يدخلونها عدن جنات  الكبير الفضل
ال: فهسؤلِء نار لهم كفروا مسن جريسر ابسن النسار, رواه أهسل جهنم} ق
ابسسن إبراهيسسم, حسدثنا بسن يعقسوب قال: حسدثني ثم به عوف عن طرق

قسسال: أبيه عن الحارث بن الله عبد بن إسحاق عن حميد علية, أخبرنا
ًا سأل عنهما الله رضي عباس ابن إن أورثنا تعالى: {ثم قوله عن كعب

اللسه} قسسال: بسسإذن سسس قسسوله إلسسى سسس عبادنسسا مسسن اصطفينا الذين الكتاب
بأعمسسسالهم. الفضسسسل أعطسسسوا كعسسسب, ثسسسم ورب منسسساكبهم تماسسسست

بشسسير, حسسدثنا بسسن الحكم حميد, حدثنا ابن جرير: حدثنا ابن قال ثم  
أورثنسا {ثسم اليسة هسذه فسي السبيعي إسحاق أبي عن قيس بن عمرو

مسسا إسسسحاق: أمسسا أبسسو عبادنا} الَِيسسة, قسسال من اصطفينا الذين الكتاب
حميسد, ابسسن قسسال: حسسدثنا نسساج, ثسسم فكلهسم سنة ستين ذي من سمعت

قسسال: عنه الله رضي الحنفية بن محمد عن عمرو الحكم, حدثنا حدثنا
اللسسه, عند الجنان في له, والمقتصد مغفور مرحومة, الظالم أمة إنها

عسسن الثسسوري اللسسه. ورواه عنسسد السسدرجات فسسي بسسالخيرات والسسسابق
عنسسه اللسسه رضسسي الحنفيسسة بن محمد عن رجل عن سميع بن إسماعيل

بنحسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسوه.
اللسسه رضي س الباقر يعني س علي بن محمد الجارود: سألت أبو وقال  

السسذي لنفسسسه} فقسسال: هسسو ظسسالم {فمنهم تعالى الله قول عن عنهما
ً خلط ًا عمل ًا. فهسسذا وآخسسر صالح الحسساديث إيسسراد مسسن تيسسسر مسسا سسسيئ

ِإذا بهذا المتعلقة والَِثار ِإن تقرر المقام. و جميع في عامة الَِية هذا, ف
النعمسسة, بهسسذه النسساس أغبسسط المة, فالعلمسساء هذه في الثلثة القسام

اللسسه رحمسسه أحمسسد المسسام قال كما الرحمة, فإنهم بهذه الناس وأولى
بسسن قيسسس عسسن حيسسوة بسسن رجاء بن عاصم يزيد, حدثنا بن محمد حدثنا
عنسسه الله رضي الدرداء أبي إلى المدينة أهل من رجل قال: قدم كثير
أنسسك بلغنسسي قسسال: حسسديث ؟ أخسسي أي أقسسدمك بدمشق, فقال: ما وهو
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قسسدمت وسسسلم, قسسال: أمسسا عليسسه اللسسه صلى الله رسول عن به تحدث
قسسدمت قال: لِ, قال: أمسسا ؟ لحاجة قدمت قال: لِ, قال: أما ؟ لتجارة

عنسسه: فسسإني اللسسه رضسسي قال: نعسسم. قسسال ؟ الحديث هذا طلب في إلِ
ًا سسسلك يقول: «مسسن وسلم عليه الله صلى الله رسول سمعت طريقسس
ًا, سلك فيها يطلب ًا به تعالى الله علم الملئأكسسة الجنة, وإن إلى طريق
ًا أجنحتهسسا لتضع فسسي مسسن للعسسالم ليسسستغفر العلسسم, وإنسسه لطسسالب رضسس

العابسسد علسسى العالم الماء, وفضل في الحيتان حتى والرض السموات
النبيسساء, وإن ورثسسة هم العلماء الكواكب, إن سائأر على القمر كفضل
ًا يورثوا لم النبياء ًا, وإنما ولِ دينار أخذ به أخذ العلم, فمن ورثوا درهم
كسسثير حسسديث مسسن مسساجه وابن والترمذي داود أبو وافر» وأخرجه بحظ

اللسسه رضسسي الدرداء أبي عن كثير بن قيس يقول من قيس, ومنهم بن
مسسن العلسسم كتسساب شرح في فيه الرواة واختلف طرقه ذكرنا وقد عنه

طسسه سسسورة أول فسسي تقسسدم والمنة, وقسسد الحمد البخاري, ولله صحيح
اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول عنسسه, عسسن الله رضي الحكم بن ثعلبة حديث
أضسسع لم للعلماء: إني القيامة يوم تعالى الله قال: «يقول وسلم عليه

ولِ منكسسم كان ما على لكم أغفر أن أريد وأنا إلِ فيكم وحكمتي علمي
أبسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسالي».

ُقْت ّنا ْدٍن ** َج َها َع َن ُقْلو ُقْخ ْد ْوَن َيس ّلس َهسا ُقْيَح ِوَر ِمسْن ِفي َهسٍب ِمسن َأَسسا ًا َذ ُقْلسؤ ْؤ ُقْل َو
ُقْهْم ُقْس َبا ِل َها َو ِريٌر ِفي ْا َح ُقْلو َقا َو ُقْد *   ْلَحْم ِه ا ّل َي ل ِذ ّلسس َهسسَب ا ْذ ّنسسا َأ ْلَحسسَزَن َع ِإّن ا

َنا ّب ُقْفوٌر َر َغ ُقْكوٌر َل َي َش ِذ ّل َنا *  ا ّل ِة َداَر َأَح َقاَم ُقْم ْل ِه ِمن ا ِل َ َفْض َنا لِ َهسسا َيَمّسسس ِفي
َ َنَصسسسسسسسسسسسسسسٌب َنا َولِ ُقْغسسسسسسسسسسسسسسوٌب ِفيَهسسسسسسسسسسسسسسا َيَمّسسسسسسسسسسسسسسس  ُقْل

أورثسسوا السسذين عبسساده مسسن المصسسطفين هسسؤلِء مأوى أن تعالى يخبر  
عسسدٍن, جنسسات القيامسسة, مسسأواهم يوم العالمين رب من المنزل الكتاب

وجسسل عسسز الله على وقدومهم معادهم يوم يدخلونها القامة جنات أي
ًا} كما ذهب من أساور من فيها {يحلون عسسن الصسسحيح في ثبت ولؤلؤ

وسلم: أنه عليه الله صلى الله رسول عنه, عن الله رضي هريرة أبي
فيهسسا الوضسسوء». {ولباسسسهم يبلسسغ حيث المؤمن من الحلية «تبلغ قال

ًا كان حرير} ولهذا لهسسم تعسسالى اللسسه الدنيا, فأباحه في عليهم محظور
وسسسلم عليسسه الله صلى الله رسول أن الصحيح في الَِخرة, وثبت في

الَِخرة» وقسسال«هسسي في يلبسه لم الدنيا في الحرير لبس قال: «من
الَِخسسسسسسسسرة». فسسسسسسسسي السسسسسسسسدنيا, ولكسسسسسسسسم فسسسسسسسسي لهسسسسسسسسم
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ابسسن السسسرحي, أخبرنسسا سسسواد بن عمرو حاتم: حدثنا أبي ابن وقال  

هريسسرة أبسسي عسسن الحسسسن عن خالد بن عقيل عن لهيعة ابن عن وهب
اللسسه رسول أن حدث عنه الله رضي أمامة أبا قال: إن عنه الله رضي
«مسورون فقال الجنة أهل حلي حدثهم, وذكر وسلم عليه الله صلى

ويسساقوت در مسسن أكاليسسل بالسسدر, وعليهسسم مكللسسة والفضسسة بالسسذهب
مكحولسون» مسرد جسرد الملسوك, شسباب كتساج تساج متواصلة, وعليهم

المحذور, من الخوف الحزن} وهو عنا أذهب الذي لله الحمد {وقالوا
والَِخسسرة. السسدنيا همسسوم مسسن ونحذره نتخوفه كنا مما وأرحنا عنا أزاحه
اللسسه رضسسي عمر ابن عن أبيه عن أسلم بن زيد بن الرحمن عبد وقال

أهل على وسلم: «ليس عليه الله صلى الله رسول عنهما, قال: قال
لِإلسسه بأهسسل نشورهم, وكسسأني في ولِ قبورهم في وحشة الله إلِ إله لِ
أذهسسب الذي لله الحمد ويقولون رؤوسهم عن التراب ينفضون الله إلِ

حسسسسسسديثه. مسسسسسسن حسسسسسساتم أبسسسسسسي ابسسسسسسن الحسسسسسسزن» رواه عنسسسسسسا
بسسن موسى الفريابي, حدثنا محمد بن جعفر الطبراني: حدثنا وقال  

عبسسد عن الكوفي وهب بن الله عبد بن سليمان المروزي, حدثنا يحيى
اللسسه رسول قال: قال عنهما الله رضي عمر ابن عن حكيم بن العزيز
فسسي وحشسسة اللسسه إلِ إلسسه لِ أهسسل علسسى وسلم: «ليسسس عليه الله صلى

الصسسيحة عند إليهم أنظر النشور, وكأني في ولِ القبور في ولِ الموت
عنسسا أذهسسب السسذي للسسه الحمسسد يقولسسون السستراب من رؤوسهم ينفضون

عنهمسسا اللسسه رضسسي عبسساس ابسسن شسسكور» قسسال لغفسسور ربنا الحزن, إن
مسسن اليسسسير لهسسم السسسيئات, وشسسكر مسسن الكسسثير لهسسم وغيسسره: غفسسر

أعطانسسا السسذي فضله} يقولون من المقامة دار أحلنا {الذي الحسنات
ّنه فضله من المقام وهذا المنزلة هذه أعمالنسسا تكسسن ورحمتسسه, لسسم وَم

ه رسسول أن الصسحيح في ثبت ذلك, كما تساوي عليسه اللسه صسلى الل
ًا يسسدخل «لسسن قسسال وسسسلم أنسست الجنسسة» قسسالوا: ولِ عملسسه منكسسم أحسسد

منسسه برحمسسة تعسسالى اللسسه يتغمسسدني أن إلِ أنسسا «ولِ قال ؟ الله يارسول
يمسسسنا لِ لغسسوب} أي فيهسسا يمسسسنا ولِ نصسسب فيها يمسنا وفضل» {لِ

التعسسب, في يستعمل منهما كل واللغوب إعياء. والنصب ولِ عناء فيها
ولِ أبسسدانهم علسسى تعسسب لِ عنهسسم, أنهسسم وهسسذا هسسذا بنفسسي المراد وكأن

فسسي أنفسسسهم يسسدئأبون كسسانوا أنهسسم ذلسك أعلسسم, فمسسن أرواحهم, واللسه
راحسسة فسسي بدخولها, وصاروا التكليف عنهم الدنيا, فسقط في العبادة
ًا واشسسربوا وتعسسالى: {كلسسوا تبسسارك اللسسه قال مستمرة دائأمة بمسسا هنيئسس

الخاليسسسسسسسسسسسسسسة}. اليسسسسسسسسسسسسسسام فسسسسسسسسسسسسسسي أسسسسسسسسسسسسسسسلفتم
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ِذيَن ّل َوا ْا **  ُقْرو َف ُقْهْم َك ُقْر َل ّنَم َنا َه َ َج ْقَضَى لِ ِهسسْم ُقْي ْي َل ْا َع ُقْتسسو ُقْمو َي َ َف ُقْف َولِ ّفسس ُقْيَخ
ُقْهْم ْن َها ّمْن َع ِب َذا ِلَك َع َذ ِزي َك ٍر ُقْكّل َنْج ُقْفو ُقْهْم َك َو ُقْخوَن *   ِر َط َهسسا َيْص َنسسآَ ِفي ّب َر

َنا ِرْج ْعَمْل َأْخ ًا َن ِلح ْيَر َصا ِذي َغ ّل ّنا ا ُقْل ُقْكس ْعَم َلْم َن َو ُقْكْم َأ َعّمْر ُقْر ّمسسا ُقْن ّك َذ َتسس ِه َي ِفيسس
ّكَر َمسسن َذ ُقْم َتسس ُقْك َء ُقْر َوَجسسآَ ِذي ّنسس ْا ال ُقْقو ُقْذو ِلِميَن َفَمسسا َفسس ّظسسا ٍر ِمسسن ِلل  ّنِصسسي

الشسسقياء, مآَل بيان في السعداء, شرع حال وتعالى تبارك ذكر لما  
فيموتسسوا} كمسسا عليهسسم يقضسسى لِ جهنم نار لهم كفروا فقال: {والذين

أن مسسلم صسسحيح فسي يحيسى} وثبست ولِ فيهسسا يموت تعالى: {لِ قال
أهلها, هم الذين النار أهل «أما قال وسلم عليه الله صلى الله رسول

ليقسسض مالسسك يسسا وجل: {ونادوا عز يحيون» وقال ولِ فيها يموتون فل
راحسسة موتهم يرون ذلك حالهم في ماكثون} فهم إنكم قال ربك علينا

عليهسسم يقضسسى تعسسالى: {لِ اللسسه ذلسسك, قسسال إلسسى سبيل لِ لهم, ولكن
وجسسل: {إن عسسز قسسال عسسذابها} كمسسا مسسن عنهسسم يخفسسف ولِ فيموتسسوا

مبلسون} فيه وهم عنهم يفتر لِ  خالدون جهنم عذاب في المجرمين
ًا} { فسسذوقوا زدناهم خبت وعل: {كلما جل وقال نزيسسدكم فلسسن سعير

ًا} ثم إلِ كسسل جسسزاء هذا كفور} أي كل نجزي تعالى: {كذلك قال عذاب
الحسسسسسسسسسسسسق. وكسسسسسسسسسسسسذب بربسسسسسسسسسسسسه كفسسسسسسسسسسسسر مسسسسسسسسسسسسن

فيهسا ينسادون فيهسسا} أي يصسسطرخون عظمتسسه: {وهسم جلست وقوله  
ًا نعمسسل أخرجنا {ربنا بأصواتهم وجل عز الله إلى يجأرون غيسسر صسسالح

عملهسسم غيسسر ليعملسسوا السسدنيا إلى الرجعة يسألون نعمل} أي كنا الذي
لعسسادوا السسدنيا السسدار إلى ردهم لو أنه جلله جل الرب علم الول, وقد

قسسال سسسؤالهم, كمسسا إلى يجيبهم لِ فلهذا لكاذبون عنه, وإنهم نهوا لما
ًا تعالى ذلكسسم ؟ سسسبيل مسسن خسسروج إلسسى {فهل قولهم في عنهم مخبر

يجيبكسسم لِ تؤمنسسوا} أي بسسه يشرك وإن كفرتم وحده الله دعي إذا بأنه
عنسسه, ولسسذا نهيتم ما إلى لعدتم رددتم كذلك, ولو كنتم لنكم ذلك إلى
؟} النسسذير وجسساءكم تسسذكر مسسن فيه يتذكر ما نعمركم ههنا: {أولم قال
ًا الدنيا في عشتم ما أو أي لِنتفعتسم بسالحق ينتفسع ممن كنتم لو أعمار
المراد العمر مقدار في المفسرون اختلف وقد ؟ عمركم مدة في به

أنسسه عنهمسسا الله رضي العابدين زين الحسين بن علي عن ههنا, فروي
سسسسسسسسسسسسنة. عشسسسسسسسسسسسرة سسسسسسسسسسسسبع قسسسسسسسسسسسال: مقسسسسسسسسسسسدار

بطول نعير أن بالله حجة, فنعوذ العمر طول أن قتادة: اعلموا وقال  
تذكر} وإن من فيه يتذكر ما نعمركم {أولم الَِية هذه نزلت قد العمر
الشسسيباني. وقسسال غسسالب أبسسو قسسال سنة, وكذا عشرة ثماني لِبن فيهم
قسسوله فسسي منبه بن وهب عن رجل عن معمر عن المبارك بن الله عبد
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سسنة تسذكر} قسال: عشسرين مسن فيه يتذكر ما نعمركم تعالى: {أولم

تعسسالى: قسسوله فسسي الحسسسن عسسن زاذان عسسن منصسسور عن هشيم وقال
سسسنة, وقسسال تسسذكر} قسسال: أربعيسسن مسسن فيسسه يتذكر ما نعمركم {أولم
ًا هشيم يقسسول: إذا كسسان أنه مسروق عن الشعبي عن مجاهد عن أيض

روايسسة وجل, وهسسذه عز الله من حذره سنة, فليأخذ أربعين أحدكم بلغ
عبسسد ابسسن حسسدثنا جريسسر ابسسن قال فيما عنهما الله رضي عباس ابن عن

ُقْخسثيم بسن عثمسان بسن الله عبد المفضل, حدثنا بن بشر العلى, حدثنا
يقسسول: العمسسر عنهمسسا اللسسه رضي عباس ابن قال: سمعت مجاهد عن

ه أعذر الذي مسن فيسه يتسذكر مسا نعمركسم {أولسم آدم لِبسن تعسالى الل
رضسسي عبسساس ابن عن الوجه هذا من رواه سنة, هكذا تذكر} أربعون

طريسسق مسسن رواه جريسسر, ثسسم ابن اختيار هو القول به, وهذا عنهما الله
ُقْخسسثيم بن عثمان بن الله عبد عن إدريس, كلهما بن الله وعبد الثوري

أعسسذر السسذي العمسسر قسسال عنهمسسا الله رضي عباس ابن عن مجاهد عن
تسسذكر} مسسن فيسسه يتذكر ما نعمركم قوله: {أولم في آدم لِبن فيه الله

عنهمسا, اللسه رضسي عبساس ابسن عسن أصسح الرواية سنة, فهذه ستون
ًا, لما المر نفس في الصحيحة وهي الحسسديث مسسن ذلسسك فسسي ثبت أيض
فسي يصسح لسم الحسديث أن مسن جريسسر ابسن زعمه كما سنورده, لِ كما

بسسن أصسسبغ روى أمره, وقسسد في التثبت يجب من إسناده في ذلك, لن
فسسي به الله عيرهم الذي قال: العمر أنه عنه الله رضي علي عن نباتة

سسسنة. تسسذكر} سسستون مسسن فيسسه يتسسذكر مسسا نعمركسسم {أولسسم قسسوله
فسسديك, أبي ابن دحيم, حدثنا أبي, حدثنا حاتم: حدثنا أبي ابن وقال  

المكي, أنه حسين أبي ابن عن المخزومي الفضل بن إبراهيم حدثني
أن عنهمسسا اللسسه رضسسي عبسساس ابسسن عسسن ربسساح ابن هو عطاء عن حدثه
القيامسسة, قيسسل: أيسسن يسسوم كسسان قال: «إذا وسلم عليه الله صلى النبي
ه قسال الذي العمر وهو ؟ الستين أبناء نعمركسم فيسه{أولسم تعسالى الل

علي عن جرير ابن رواه النذير}» وكذا وجاءكم تذكر من فيه مايتذكر
رواه بسسه, وكسسذا فسسديك أبسسي بسسن إسسسماعيل بسسن محمسسد عسسن شعيب بن

لحسسال نظسسر فيه الحديث به, وهذا فديك أبي ابن طريق من الطبراني
أعلسسسسسسسسسسم. الفضسسسسسسسسسسل, واللسسسسسسسسسسه بسسسسسسسسسسن إبراهيسسسسسسسسسسم

عن معمر الرزاق, حدثنا عبد أحمد: حدثنا المام آخر) قال حديث(  
اللسسه رضسسي هريسسرة أبسسي المقبري, عسسن سعيد عن غفار بني من رجل
تعسسالى اللسسه أعسسذر قال: «لقد أنه وسلم عليه الله صلى النبي عن عنه
تعسسالى اللسسه أعذر سنة, لقد سبعين أو الستين بلغ حتى أحياه عبد إلى

كتسساب في البخاري المام رواه إليه» وهكذا تعالى الله أعذر إليه, لقد
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علسسي بسسن عمسسر عسسن مطهر بن السلم عبد صحيحه: حدثنا من الرقاق

هريسسرة أبسسي عسسن المقسسبري سسسعيد الغفسساري, عسسن محمد بن معن عن
وسسسلم: «أعسسذر عليسسه الله صلى الله رسول قال: قال عنه الله رضي

قسسال سسسنة» ثسسم سسستين بلسسغ حتى عمره أخر إمرىء إلى وجل عز الله
أبسسو المقسسبري, فأمسسا سسسعيد عسسن عجلن وابن حازم أبو البخاري: تابعه

بسن محمسسد الفسسزاري, حسسدثنا صسالح أبسو جريسسر: حسدثنا ابن فقال حازم
السسسكندري, أي القسسادر عبد بن الرحمن عبد بن يعقوب سوار, أخبرنا

عنسسه اللسسه رضسسي هريسسرة أبسسي عسسن المقبري سعيد عن حازم أبو حدثنا
تعسسالى اللسسه عمسسره «مسسن وسلم عليه الله صلى الله رسول قال: قال

أحمسسد المسسام رواه العمسسر» وقسسد فسسي إليسسه أعسسذر فقسسد سسسنة سسستين
ًا الرقاق في والنسائأي الرحمسسن عبسسد بسسن يعقسسوب عن قتيبة عن جميع

بسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه.
أبي بن العزيز عبد يونس, حدثنا بن هشام قال: حدثنا البزار ورواه  

عنه, عن الله رضي هريرة أبي عن المقبري سعيد عن أبيه عن حازم
فيسسه تعسسالى اللسسه أعذر الذي قال: «العمر وسلم عليه الله صلى النبي
مسسن فيسسه يتسسذكر مسسا نعمركسسم {أولسسم سنة» يعنسسي ستون آدم ابن إلى

السسسفر أبسسو حاتم: حسسدثنا أبي ابن فقال عجلن ابن متابعة تذكر} وأما
عبسسد أبسسو بسسسامراء, حسسدثنا قرعسسة بسسن الملسسك عبسسد بن محمد بن يحيى

عجلن بسسن محمسسد أيوب, حدثنا أبي بن سعيد المقري, حدثنا الرحمن
رسسسول قسسال: قسسال عنه الله رضي هريرة أبي عن المقبري سعيد عن
اللسسه أعسسذر فقد سنة ستون عليه أتت «من وسلم عليه الله صلى الله
الرحمن عبد أبي عن أحمد المام رواه العمر» وكذا في إليه وجل عز
ًا أحمد به, ورواه المقري هو أبسسي عسسن معشسسر أبي عن خلف عن أيض

المقسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسبري. سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسعيد
جريسسر: ابسسن عنسسه. قسسال اللسسه رضسسي هريرة أبي أخرى) عن طريق(  

الوليد, حدثنا بن بقية الحمصي, حدثنا عتبة أبو الفرج بن أحمد حدثني
قسسال: سسسمعت راشسسد بسسن معمسسر الكناني, حسسدثني مازن بن المطرف

اللسسه رضسسي هريسسرة أبا يقول: سمعت الغفاري الرحمن عبد بن محمد
اللسسه أعسسذر وسسسلم: «لقسسد عليه الله صلى الله رسول يقول: قال عنه
هسسذا صسسح والسسسبعين» فقسسد السسستين صسساحب إلى العمر في وجل عز

أبسسو ارتضسساها السستي الطريسسق إلِ يكن لم الطرق, فلو هذه من الحديث
فسسي جريسسر: إن ابسسن وقول لكفت الصناعة هذه شيخ البخاري الله عبد

تصسسحيح مسسع إليسسه يلتفسست لِ أمسسره فسسي التثبسست يجسسب مسسن بعض رجاله
الطبسساء عنسسد الطسسبيعي العمسسر أن بعضهم أعلم. وذكر البخاري, والله
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السسستين, كمسسال إلى ازدياد في يزال لِ سنة, فالنسان وعشرون مائأة
الشسساعر. قسسال والهسسرم, كمسسا النقسسص فسسي هسسذا بعسسد يشسسرع ثسسم
ًافقسسسسد سسسسستين الفسسسستى بلسسسسغ إذا والفتسسسساء المسسسسسرة ذهسسسسب عام
به ويزيح به عباده إلى تعالى الله يعذر الذي العمر هو هذا كان ولما  

بسسذلك ورد المسسة, كمسسا هسسذه أعمسسار على الغالب هو العلل, كان عنهم
بسسن الرحمسسن عبسسد اللسسه: حسسدثنا رحمه عرفة بن الحسن الحديث. قال

أبسسي عسسن سسسلمة أبسسي عسسن عمسسرو بسسن محمسسد المحاربي, حدثنا محمد
وسسسلم: عليسسه اللسسه صسسلى الله رسول قال: قال عنه الله رضي هريرة

ذلسك» يجسسوز مسسن السبعين, وأقلهسسم إلى الستين بين ما أمتي «أعمار
ًا ماجه وابن الترمذي رواه وهكذا الحسسسن عسسن الزهسسد كتاب في جميع

إلِ نعرفسسه غريسسب, لِ حسن حديث الترمذي: هذا قال به. ثم عرفة بن
بسسن بكسسر أبسسو رواه قسسد الترمذي, فإنه من عجيب الوجه. وهذا هذا من
قسسال: حيسسث هريسسرة أبسسي عسسن أخسسرى وطريسسق آخر وجه من الدنيا أبي

عسسن العلء أبي كامل عن ربيعة بن محمد عن عمرو بن سليمان حدثنا
صسلى اللسه رسول قال: قال عنه الله رضي هريرة أبي عن صالح أبي
السسسبعين, وأقلهسسم إلى الستين بين ما أمتي وسلم: «أعمار عليه الله
ًا الزهد كتاب في الترمذي رواه ذلك» وقد يجوز من إبراهيسسم عن أيض
حسن حديث قال: هذا به, ثم ربيعة بن محمد عن الجوهري سعيد بن

روي عنه, وقسسد الله رضي هريرة أبي عن صالح أبي حديث من غريب
أعلسسم. الموضسسعين, واللسسه فسسي بحروفسسه نصسسه هسسذا وجسسه غيسسر مسسن

أبسسي ابن النصاري, حدثنا موسى أبو يعلى: حدثنا أبو الحافظ وقال  
المقسسبري, عسسن مخسسزوم بنسسي مولى الفضل بن إبراهيم فديك, حدثني

عليسسه اللسسه صسسلى لله رسول قال: قال عنه الله رضي هريرة أبي عن
قسسال: قسسال السبعين» وبه إلى الستين بين ما المنايا وسلم: «معترك

سبعين» إسسسناده أبناء أمتي وسلم: «أقل عليه الله صلى الله رسول
ضسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسعيف.

فسسي السسبزار بكسسر أبسسو الحسسافظ ذلسسك. قسسال معنسسى آخر) في حديث(  
عثمان عن مهدي بن إبراهيم هانىء, حدثنا بن إبراهيم مسنده: حدثنا

ه عنه الله رضي حذيفة عن ربعي عن مالك أبي عن مطر بن قسال: أن
عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول أمتك, قسسال بأعمار أنبئنا الله رسول يا

فأبنسساء اللسسه رسسسول الستين» قالوا: يا إلى الخمسين بين وسلم: «ما
أمسستي, مسسن يبلغهسسا مسسن وسسسلم: «قسسل عليه الله صلى قال ؟ السبعين

السسبزار: لِ قسسال الثمانين» ثم أبناء الله السبعين, ورحم أبناء الله رحم
البصسسرة أهسسل من مطر بن السناد, وعثمان بهذا إلِ اللفظ بهذا يروى
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عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول أن الصسسحيح في ثبت بقوي, وقد ليس

ًا عاش وسلم ًا سسستين, وقيسسل سنة, وقيسسل وستين ثلث وسسستين, خمسسس
أعلسسسسسسسسسسسسسسسسسسم. الول, واللسسسسسسسسسسسسسسسسسسه والمشسسسسسسسسسسسسسسسسسسهور

اللسسه رضسسي عبسساس ابسسن عن النذير} روي تعالى: {وجاءكم وقوله  
بسسن وسسسفيان وقتادة عنه الله رضي الباقر جعفر وأبي وعكرمة عنهما
بن زيد بن الرحمن وعبد السدي وقال الشيب قالوا: يعني أنهم عيينة

{هذا زيد ابن وسلم, وقرأ عليه الله صلى الله رسول به أسلم: يعني
شسسيبان رواه فيمسسا قتادة عن الصحيح هو الولى} وهذا النذر من نذير
جريسسر, ابسسن اختيسسار والرسسسل, وهسسذا بسسالعمر عليهم قال: احتج أنه عنه
إنكسسم قال ربك علينا ليقض مالك يا تعالى: {ونادوا لقوله الظهر وهو

بينسسا لقسسد كارهون} أي للحق أكثركم ولكن بالحق جئناكم لقد ماكثون
تعسسالى: {ومسسا وخسسالفتهم, وقسسال فأبيتم الرسل ألسنة على الحق لكم
فيهسسا ألقي وتعالى: {كلما تبارك رسولًِ} وقال نبعث حتى معذبين كنا

فكسسذبنا نسسذير جاءنسسا قسسد بلسسى قسسالوا نذير يأتكم ألم خزنتها سألهم فوج
كسسبير}. وقسسوله ضسسلل فسسي إلِ أنتسسم إن شسسيء مسسن اللسسه نسسزل ما وقلنا

النسسار عسسذاب فسسذوقوا نصسسير} أي مسسن للظالمين فما تعالى: {فذوقوا
ناصسسر اليسسوم لكم أعمالكم, فما مدة في للنبياء مخالفتكم على جزاء

والغلل. والنكسسسسال العسسسسذاب مسسسسن فيسسسسه أنتسسسسم ممسسسسا ينقسسسسذكم

ِإّن ّلَه **  ُقْم ال ِل ْيِب َعا َواِت َغ ُقْه َوالْرِض الّسَما ّنسس ِليسسٌم ِإ َذاِت َع ِر ِبسس ُقْدو * الّصسس
َو ِذي ُقْه ّل ُقْكْم ا َل َع ِئأَف َج َ َفسسَر َفَمسسن الْرِض ِفي َخل ِه َك ْيسس َل َع ُقْه َف ُقْر ْفسس َ ُقْك ُقْد َولِ ِزيسس َي

ِريَن ِف َكا ْل ُقْهْم ا ُقْر ْف َد ُقْك ِهسسْم ِعن ّب ّ َر ًا ِإلِ ْقتسس َ َم ُقْد َولِ ِزيسس ِريَن َي ِف َكسسا ْل ُقْهسسْم ا ُقْر ْف ّ ُقْك ِإلِ
ًا َسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسار  َخ

تكنسه مسا يعلسسم والرض, وإنسه السسسموات غيسب بعلمسه تعسسالى يخبر  
بعملسسه, ثسسم عامسسل كسسل الضمائأر, وسيجازى عليه تنطوي وما السرائأر

قسسوم يخلسسف الرض} أي فسسي خلئأسسف جعلكم الذي {هو وجل عز قال
خلفسساء تعسسالى: {ويجعلكسسم قال قبلهم. كما لجيل وجيل قبلهم لَِخرين

علسسى ذلسسك وبسسال يعسسود فإنمسسا كفسسره} أي فعليسسه كفر الرض} {فمن
ًا} أي إلِ ربهسسم عنسسد كفرهم الكافرون يزيد {ولِ غيره دون نفسه مقتسس
فيسسه اسسستمروا تعالى, وكلمسسا الله أبغضهم كفرهم على استمروا كلما

كلمسسا المسسؤمنين, فسسإنهم بخلف القيامسسة يوم وأهليهم أنفسهم خسروا
الجنسسة فسسي ومنزلتسسه درجتسسه عمله, ارتفعت وحسن أحدهم عمر طال
العسسسسسسسالمين. رب وبسسسسسسسارئأه خسسسسسسسالقه وأحبسسسسسسسه أجسسسسسسسره وزاد
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ُقْقْل ُقْتْم **  ْي َأ ُقْم َأَر ُقْك َء َكآَ ِذيَن ُقْشَر ّل ُقْعوَن ا ْد ِه ُقْدوِن ِمن َت ّل ِني ال ُقْرو أ
َذا َ ْا َما ُقْقو َل َخ

ُقْهْم َأْم الْرِض ِمَن َواِت ِفي ِشْرٌك َل ُقْهْم َأْم الّسسسَما َنسسا ْي َت ًا آ َتابسس ُقْهسسْم ِك َلسسَى َف َع
ٍة َن ّي ُقْه َب ْن ُقْد ِإن َبسسْل ّم ِعسس ُقْموَن َي ِل ّظسسا ُقْهم ال ُقْضسس ْع ًا َب ْعضسس ّ َب ًا ِإلِ ُقْرور ِإّن ُقْغسس ّلسسَه *   ال

ُقْك َواِت ُقْيْمِس َ َأن َوالْرَض الّسَما ُقْزولِ ِئن َت َل َتآَ َو َل ُقْهَما ِإْن َزا َك ٍد ِمسسْن َأْمَس َأَحسس

ِه ّمسسسسسسسسسن ِد ُقْه َبْعسسسسسسسسس ّنسسسسسسسسس ًا َكسسسسسسسسساَن ِإ ِليمسسسسسسسسس ًا َح ُقْفسسسسسسسسسور  َغ
للمشسسركين: يقسسول أن وسسسلم عليه الله صلى لرسوله تعالى يقول  

الصسسنام مسسن للسسه} أي دون مسسن تسسدعون السسذين شسسركاءكم {أرأيتسسم
السسسموات} في شرك لهم أم الرض من خلقوا ماذا {أروني والنداد

{أم قطيمسسر. وقسسوله مسسن يملكسسون مسسا ذلسسك مسسن شسسيء لهم ليس أي
ًا آتيناهم ًا عليهم أنزلنا أم منه} أي بينة على فهم كتاب يقولسسون بما كتاب

بعضهم الظالمون يعد إن {بل كذلك المر ليس ؟ والكفر الشرك من
ًا ًا} أي إلِ بعضسس وآراءهسسم أهسسواءهم ذلسسك فسسي اتبعسسوا إنمسسا بسسل غسسرور

وزور. وباطسسسل غسسسرور وهسسسي لنفسسسسهم يمنوهسسسا السسستي وأمسسسانيهم
والرض السسسماء تقسسوم بها التي العظيمة قدرته عن تعالى أخبر ثم  
اللسه {إن لهمسسا, فقسسال الماسسسكة القسسوة من فيهما جعل وما أمره عن

أماكنهمسسا, عسسن تضسسطربا أن تسسزولِ} أي أن والرض السموات يمسك
بسسإذنه} إلِ الرض علسسى تقسسع أن السسسماء وجل: {ويمسك عز قال كما

بسسأمره} {ولئسسن والرض السسسماء تقسسوم أن آيسساته تعالى: {ومن وقال
دوامهمسسا علسسى يقسسدر لِ بعسسده} أي مسسن أحسسد مسسن أمسسسكهما إن زالتسسا

يكفرون وهم عباده يرى أي غفور حليم ذلك مع هو, وهو إلِ وإبقائأهما
يعجسل, ويسستر ولِ ويؤجسسل فيسسؤخر, وينظسسر يحلسم ويعصسسونه, وهسو به

ًا كسسان تعسسالى: {إنسسه قسسال ويغفسسر, ولهسسذا آخريسسن ًا}. حليمسس غفسسور
ًا ههنا حاتم أبي ابن أورد وقد   ًا حديث ًا, فقسسال: حسسدثنا بسسل غريب منكسسر

إبراهيسسم, حسسدثني بسسن إسسسحاق الجنيسسد, حسسدثني بسسن الحسسسين بن علي
عكرمسسة عسسن أبسسان بسسن الحكم عن شبل بن أمية عن يوسف بن هشام

اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول قال: سسسمعت عنه الله رضي هريرة أبي عن
قسسال: المنبر على والسلم الصلة عليه موسى عن يحكي وسلم عليه
؟ وجسسل عز الله ينام والسلم: هل الصلة عليه موسى نفس في وقع

ه الله فأرسل ًا إلي ًا, وأعطساه فسأرقه ملكس يسد كسل فسي قسارورتين ثلثس
تلتقيسسان, يداه وتكاد ينام بهما, قال: فجعل يحتفظ أن قارورة, وأمره

يسسداه فاصسسطفقت نسسام حتى الخرى عن إحداهما فيحبس يستيقظ ثم
ً له الله القارورتان, قال: ضرب فانكسرت لسسو وجسسل عسسز الله أن مثل
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الحسسديث هسسذا أن والرض, والظسساهر السسسماء تستمسسسك لسسم ينام كان

الصلة عليه موسى المنكرة, فإن السرائأيليات من بل بمرفوع ليس
أخسسبر النوم, وقد وتعالى سبحانه الله على يجوز أن من أجل والسلم

ولِ سسسنة تأخسذه لِ القيسسوم {الحسسي بسسأنه العزيز كتابه في وجل عز الله
عسسن الصسسحيحين فسسي الرض} وثبت في وما السموات في ما له نوم
اللسسه صلى الله رسول قال: قال عنه الله رضي الشعري موسى أبي

ينسسام, يخفسسض أن لسسه ينبغسسي ينسسام, ولِ لِ تعسسالى الله وسلم: «إن عليه
قبل النهار قبل)النهار, وعمل الليل عمل إليه ويرفعه, ويرفع القسط

انتهى ما وجهه سبحات لحرقت كشفه النار, لو أو النور الليل, حجابه
خلقسسسسسسسسسسسسسسسسه». مسسسسسسسسسسسسسسسسن بصسسسسسسسسسسسسسسسسره إليسسسسسسسسسسسسسسسسه

الرحمسسن, عبسسد بشار, حدثنا ابن جرير: حدثنا بن جعفر أبو قال وقد  
اللسسه عبد إلى رجل قال: جاء وائأل أبي عن العمش عن سفيان حدثنا

قسسال: مسسن ؟ جئسست أيسسن فقسسال: مسسن عنسسه اللسسه رضسسي مسعود ابن هو
ًا, قسسال: مسسا قال: لقيسست ؟ لقيت الشام, قال: من قسسال: ؟ حسسدثك كعبسس

كسسذبته أو ملك, قال: أفصسسدقته منكب على تدور السموات أن حدثني
إليه رحلتك من افتديت أنك كذبته, قال: لوددت ولِ صدقته قال: ما ؟

يمسسسك اللسسه {إن يقسسول تعسسالى اللسسه إن كعب ورحلها, كذب براحلتك
بعسسده} وهسسذا من أحد من أمسكهما إن زالتا ولئن تزولِ أن السموات

عنسسه. اللسسه رضسسي مسسسعود ابسسن وإلسسى كعسسب إلسسى صسسحيح إسسسناد
إبراهيسسم عسسن مغيرة عن جرير عن حميد ابن عن جرير ابن رواه ثم  

رأيسست نحسسوه. وقسسد فسسذكر بالشام كعب إلى البجلي جندب قال: ذهب
سير س سماه الطليطلي مزين بن إبراهيم بن يحيى للفقيه مصنف في

عن وكيع عن الطباع بن عيسى بن محمد عن الثر هذا أورد س الفقهاء
عسسن الحسسسن بن الملك عبد يعني زونان قال: وأخبرنا به, ثم العمش

ب ابن ه مالسك عسن وه الَِيسة, بهسذه لِتسدور, واحتسج قسال: السسماء أن
ًا بالمغرب «إن وبحديث ًا يزال لِ للتوبة باب الشمس تطلع حتى مفتوح

أعلسسم. وتعسسالى سسسبحانه الصحيح, والله في الحديث منه» قلت: وهذا

ْا ُقْمو ْقَس َأ َو ِه **  ّل َد ِبال ْه ِهْم َج ِن ْيَما ِئن َأ ُقْهْم َل َء ِذيٌر َجسسآَ ُقْنّن َنسس ُقْكسسو َي َى ّل َد ْهسس ِمسسْن َأ
َدى ِم ِإْح ُقَْم َلّما الِ ُقْهْم َف َء ِذيٌر َجآَ ُقْهسسْم ّمسسا َن َد ّ َزا ًا ِإلِ ُقْفسسور ًا ُقْن َبار ْك ِت ِفسسي *  اْسسس

ْكَر الْرِض ِء َوَم ّيى َ الّس ُقْق َولِ ُقْر َيِحي ْك ْلَم ُقْء ا ّيى ّ الّس ِه ِإلِ ِل ْه َأ َهْل ِب ُقْروَن َف ُقْظ َين
ّ ّنَة ِإلِ ِليَن ُقْس ّو َلن آل َد َف ِة َتِج ّن ُقْس ِه ِل ّل ً ال ِديل ْب َلن َت َد َو ِة َتِج ّن ُقْس ِه ِل ّل ً ال ِويل  َتْحسس
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أيمسسانهم جهسسد بسسالله أقسموا والعرب, أنهم قريش عن تعالى يخبر  

إحسسدى من أهدى ليكونن نذير جاءهم {لئن إليهم الرسول إرسال قبل
الضحاك الرسل, قاله إليهم أرسل الذين المم جميع من المم}, أي

مسسن طسسائأفين علسسى الكتاب أنزل إنما تقولوا تعالى: {أن كقوله وغيره
الكتسساب علينا أنزل أنا لو تقولوا أو لغافلين دراستهم عن كنا وإن قبلنا
أظلسسم فمسسن ورحمة وهدى ربكم من بينة جاءكم فقد منهم أهدى لكنا

كسسانوا تعسسالى: {وإن عنهسسا} وكقسسوله وصسسدف اللسسه بآَيسسات كسسذب ممن
ًا عنسسدنا أن لسسو ليقولون المخلصسسين اللسسه عبسساد لكنسسا الوليسسن مسسن ذكسسر
نسسذير} جسساءهم تعسسالى: {فلمسسا اللسسه يعلمون} قال فسوف به فكفروا

العظيسسم, الكتسساب مسسن معه أنزل بما وسلم عليه الله صلى محمد وهو
ًا} أي إلِ زادهم {ما المبين القرآن وهو ًا إلِ ازدادوا ما نفور إلسسى كفسسر

ًا ذلك بين كفرهم, ثم الرض} أي: اسسستكبروا فسسي بقسسوله: {اسسستكبار
صسسدهم فسسي بالنسساس ومكروا السيء} أي {ومكر الله آيات اتباع عن

يعود وما بأهله} أي إلِ السيء المكر يحيق {ولِ الله سبيل عن إياهم
غيرهسسسسسسسسم. دون أنفسسسسسسسسسهم عليهسسسسسسسسم إلِ ذلسسسسسسسسك وبسسسسسسسسال

عمر, حدثنا أبي ابن الحسين, حدثنا بن علي حاتم: ذكر أبي ابن قال  
صسسلى اللسسه رسسسول أن حسسدثه رجل عن الكوفي زكريا أبي عن سفيان

المكسسر لِيحيسسق السسسيء, فسسإنه ومكسسر قسسال: «إيسساك وسسلم عليسسه اللسسه
كعسسب بسسن محمسسد طسسالب» وقسسال اللسسه مسسن بسسأهله, ولهسسم إلِ السسسيء

أو بغسسى أو مكسسر به: مسسن ينزل حتى ينج لم فعلهن من القرظي: ثلث
إلِ السسسيء المكسسر تعسسالى: {ولِيحيسسق اللسسه كتاب في نكث, وتصديقها

علسسى ينكسسث فإنمسسا نكسسث أنفسسسكم} {ومسسن على بغيكم بأهله} {إنما
الوليسسن} يعنسسي سسسنة إلِ ينظسسرون وجسسل: {فهسسل عسسز نفسه} وقسسوله

لسنة تجد {ولن أمره ومخالفتهم رسله تكذيبهم على لهم الله عقوبة
مكسسذب كسسل فسسي كسسذلك جارية هي تبدل, بل ولِ لِتغير تبديلً} أي الله

ًا بقوم الله أراد {وإذا تحويلً} أي الله لسنة تجد {ولن مسسرد قل سسسوء
أعلسسم. أحسسد, واللسسه عنهسسم ويحسسوله عنهسسم ذلسسك يكشسسف لسسه} ولِ

َلْم َو َأ ْا **  ُقْرو ْا الْرِض ِفسسي َيِسسسي ُقْرو ُقْظسس َين ْيسسَف َف ُقْة َكسساَن َك َبسس ِق ِذيَن َعا ّلسس ِمسسن ا
ِهْم ِل ْب ْا َق َو ُقْن َكا ّد َو ُقْهْم َأَش ْن ًة ِم ّو ُقْه َكسساَن َوَمسسا ُقْق ّلسس ُقْه ال ْعِجسسَز ُقْي ٍء ِمسسن ِل ِفسسي َشسسْي

َواِت َ الّسَما ُقْه الْرِض ِفي َولِ ّن ًا َكسساَن ِإ ِليمسس ًا َع ِدير ْو َقسس َلسس َو ُقْذ *   َؤاِخسس ُقْه ُقْي ّلسس ال
ّناَس ْا ِبَما ال ُقْبو َلَى َتَرَك َما َكَس َها َع ِر ْه ٍة ِمن َظ ّب ِكن َدآ ـسس َل ُقْهْم َو ُقْر َؤّخ َلسسَى ُقْيسس ِإ
َذا ّمَسسسّمى َأَجسسٍل ِإ َء َفسس ُقْهسسْم َجسسآَ ُقْل ِإّن َأَج ّلسسَه َفسس ِه َكسساَن ال ِد َبسسا ِع ًا ِب  َبِصسسير

761



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
الرسالة: من به جئتهم بما المكذين لهؤلِء محمد يا تعالى: قل يقول  

الرسل, كيف كذبوا الذين عاقبة كان كيف فانظروا الرض في سيروا
مسسا منازلهم, وسسسلبوا منهم أمثالها, فخلت وللكافرين عليهم الله دمر

والعسدد, وكسثرة العسدد وكسثرة القسوة كمسال بعسد نعيسم مسن فيسه كانوا
ًا, ولِ ذلك أغنى والولِد, فما الموال اللسسه عسسذاب مسسن عنهسسم دفع شيئ

كسسونه أراد إذا شسسيء لِيعجسسزه تعسسالى لنه ربك أمر جاء شيء, لما من
ًا كسسان {إنسسه والرض السسسموات فسسي ًا} أي عليمسس بجميسسع عليسسم قسسدير

النسساس الله يؤاخذ تعالى: {ولو قال مجموعها, ثم على قدير الكائأنات
ذنوبهم بجميع آخذهم لو دابة} أي من ظهرها على ترك ما كسبوا بما

وأرزاق. دواب مسسسسن يملكسسسسونه ومسسسسا الرض أهسسسسل جميسسسسع لهلسسسسك
الرحمن, حدثنا عبد سنان, حدثنا بن أحمد حاتم: حدثنا أبي ابن قال  

قسسال: اللسسه عبسسد عن الحوص أبي عن إسحاق أبي عن الثوري سفيان
يؤاخسسذ {ولسسو قسسرأ آدم, ثسسم ابسسن بذنب جحره في يعذب أن الجعل كاد
بسسن سعيد دابة}. وقال من ظهرها على ترك ما كسبوا بما الناس الله
دابسسة} أي مسسن ظهرهسسا على ترك تعالى: {ما قوله في والسدي جبير
أجسسل إلسسى يسسؤخرهم الدواب, {ولكن جميع فماتت المطر سقاهم لما

يومئسسذ, فيحاسسسبهم القيامسسة يسسوم إلسسى ينظرهسسم ولكسسن مسسسمى} أي
أهسسل وبالعقاب الطاعة أهل بالثواب بعمله, فيجازي عامل كل ويوفي

كسسان اللسسه فسسإن أجلهسسم جاء وتعالى: {فإذا تبارك قال المعصية, ولهذا
ًا}. آخسسر بعبسساده والمنسسة. الحمسسد للسسه و فسساطر سسسورة تفسسسير بصسسير

يسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسورة

مكيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة وهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسي
حميسسد وكيع, حدثنا بن وسفيان قتيبة الترمذي: حدثنا عيس أبو قال  
أبسسي هسسارون عسسن صسسالح بسسن الحسسسن عسسن الرواسسسي الرحمن عبد بن

قسسال: عنسسه اللسسه رضسسي أنس عن قتادة عن حيان بن مقاتل عن محمد
ًا, وقلسسب شسسيء لكل وسلم: «إن عليه الله صلى الله رسول قال قلبسس

عشسسر القسسرآن قراءة بقراءتها له الله كتب يس قرأ يس, ومن القرآن
بسسن حميسسد حسسديث مسسن إلِ لِنعرفسسه غريب حديث قال: هذا مرات» ثم

أبسسي عسسن البسساب مجهول. وفسسي شيخ محمد أبو الرحمن, وهارون عبد
أبسسي إسسسناده. وعسسن لضسسعف يصسسح عنسسه: ولِ اللسسه رضسسي الصديق بكر

عنه الله رضي الصديق حديث فيه, أما عنه: منظور الله رضي هريرة
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أبسسي حسسديث الصسسول, وأمسسا نسسوادر كتسسابه فسسي الترمذي الحكيم فرواه
بسسن الرحمسسن عبسسد السسبزار: حسسدثنا بكسسر أبو فقال عنه الله رضي هريرة

آل مسسولى المكسسي هسسو حميسسد الحباب, حدثنا ابن هو زيد الفضل, حدثنا
قسسال: عنسسه اللسسه رضسسي هريرة أبي عن رباح أبي بن عطاء عن علقمة

ًا شسسيء لكسسل وسلم: «إن عليه الله صلى الله رسول قال وقلسسب قلبسس
حميسسسد. عسسسن زيسسسد إلِ رواه نعلسسسم قسسسال: لِ يسسسس» ثسسسم القسسسرآن

حجاج إسرائأيل, حدثنا أبي بن إسحاق يعلى: حدثنا أبو الحافظ وقال  
هريسسرة أبسسا قسسال: سسسمعت الحسسسن عسسن زيسساد بن هشام عن محمد بن

وسسسلم: «مسسن عليسسه الله صلى الله رسول يقول: قال عنه الله رضي
ًا أصبح ليلة في يس قرأ فيهسسا يسسذكر السستي حسسم قسسرأ لسسه, ومسسن مغفسسور

صسسحيحه: فسسي حبسسان ابن جيد. وقال له» إسناده مغفور أصبح الدخان
بسسن الوليسسد ثقيسسف, حسسدثنا مسسولى إبراهيسسم بسسن إسحاق بن محمد حدثنا

خيمثسسة, حسسدثنا بسسن زيسساد أبي, حدثنا السكوني, حدثنا الوليد بن شجاع
عنسسه اللسسه رضسسي الله عبد بن جندب عن الحسن عن جحادة بن محمد

ليلسسة فسسي يس قرأ وسلم: «من عليه الله صلى الله رسول قال: قال
لسسسسسسسه». غفسسسسسسسر وجسسسسسسسل عسسسسسسسز اللسسسسسسسه وجسسسسسسسه ابتغسسسسسسساء

رجسسل عسسن أبيه عن معتمر حدثنا عارم أحمد: حدثنا المام قال وقد  
صلى الله رسول قال: إن عنه الله رضي يسار بن معقل عن أبيه عن
آيسسة كسسل مع وذروته, نزل القرآن سنام قال: «البقرة وسلم عليه الله
ًا, واستخرجت{ الله ثمانون منها القيسسوم} مسسن الحي هو إلِ إله لِ ملك
قلسسب ويسسس سسس البقسسرة بسسسورة فوصلت أو س بها فوصلت العرش تحت

غفرلسسه, واقرؤوهسسا إلِ الَِخسسرة والسسدار الله يريد رجل يقرؤها لِ القرآن
عبد بن محمد عن والليلة اليوم في النسائأي رواه موتاكم» وكذا على

.بسسسسسسسسه سسسسسسسسسليمان بسسسسسسسسن معتمسسسسسسسسر عسسسسسسسسن العلسسسسسسسسى
سليمان المبارك, حدثنا ابن عارم, حدثنا أحمد: حدثنا المام قال ثم  

يسسسار بسسن معقسسل عن أبيه بالنهدي, عن وليس عثمان أبي عن التيمي
وسسسلم: عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول قسسال: قسسال عنسسه اللسسه رضسسي

فسسي والنسسائأي داود أبسسو يسس, ورواه موتساكم» يعنسسي على «اقرؤوها
في أن به, إلِ المبارك بن الله عبد حديث من ماجه وابن والليلة اليوم
عنسسه, اللسسه رضسسي يسسسار بسسن معقل عن عثمان أبي عن النسائأي رواية
عنسسد تقسسرأ لِ أنهسسا السسسورة هذه خصائأص العلماء: من بعض قال ولهذا

لتنسسزل الميسست عنسسد قراءتهسسا تعسسالى, وكسسأن اللسسه يسسسره إلِ عسير أمر
ة, وليسسهل الرحمة أعلسم. تعسالى السروح, واللسه خسروج عليسه والبرك
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قال: صفوان المغيرة, حدثنا أبو الله: حدثنا رحمه أحمد المام قال  

اللسسه خفسسف الميت عند س يس يعني س قرئأت يقولون: إذا المشيخة كان
الحكم بن إبراهيم شبيب, حدثنا بن سلمة البزار: حدثنا بها. وقال عنه
صسسلى النسسبي قسسال: قسسال عبسساس ابن عن عكرمة عن أبيه عن أبان بن

أمسستي» يعنسسي من إنسان كل قلب في أنها وسلم: «لوددت عليه الله
.يسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس

ِم  ِه ِبْسسسسسسسسسسسس ّلسسسسسسسسسسس ـسسسسسسسسسسسِن ال ِم الّرْحم  الّرِحيسسسسسسسسسسس

ُقْقْرآِن ** يَس ْل َوا ِم *   ِكي ْلَح ّنَك ا ِإ ِليَن َلِمسسَن *   ُقْمْرَسسس ْل َلسسَى ا َع ِصسسَراٍط *  
ٍم ِقي َت ِزيَل ّمْس َتن ِز *   ِزي َع ْل ِم ا ِذَر الّرِحي ُقْتن ِل ًا *   ْوم ِذَر ّمآَ َق ُقْهْم ُقْأنسس ُقْؤ َبسسآَ ُقْهسسْم آ َف

ُقْلوَن ِف ْد َغسسسا َقسسس َل ّق *   ُقْل َحسسس ْو َقسسس ْل َلسسسَى ا ِهسسسْم َع ِر َث ْك ُقْهسسسْم َأ َ َف ُقْنسسسوَن لِ  ُقْيؤِم

البقسسرة. سسسورة أول فسسي المقطعسسة الحسسروف على الكلم تقدم قد  
والحسسسن والضسسحاك وعكرمسسة عنهما الله رضي عباس ابن عن وروي

جسسبير: هسسو بن سعيد إنسان. وقال يا بمعنى يس أن عيينة بن وسفيان
مسسن اسسسم أسسسلم: هسسو بن زيد عن مالك الحبشة, وقال لغة في كذلك

يسسأتيه لِ السسذي المحكسسم الحكيسسم} أي تعسسالى: {والقسسرآن اللسسه أسسسماء
محمسسد{لمسسن يسسا {إنسسك} أي خلفسسه مسسن ولِ يسسديه بيسسن مسسن الباطسسل

وشسسرع قسسويم وديسسن منهج على مستقيم} أي صراط على  المرسلين
والسسدين والمنهسسج الصسسراط هسسذا الرحيسسم} أي العزيز {تنزيل مستقيم

قسسال المؤمنين, كما بعباده الرحيم العزة رب من تنزيل به جئت الذي
في ما له الذي الله صراط  مستقيم صراط إلى لتهدي تعالى: {وإنك
المسسسسور}. تصسسسسير اللسسسسه إلسسسسى ألِ الرض فسسسسي ومسسسسا السسسسسموات

ًا تعالى: {لتنذر وقوله   بهسسم غافلون} يعني فهم آباؤهم أنذر ما قوم
مسسن ينفي لِ وحدهم قبله, وذكرهم من نذير من أتاهم ما العرب, فإنه
ض ذكر أن عداهم, كما ذكسر تقسدم العمسوم, وقسد ينفسي لِ الفسراد بع

وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى بعثتسسه عموم في المتواترة والحاديث الَِيات
ًا}. إليكسسم اللسسه رسسسول إني الناس أيها يا تعالى: {قل قوله عند جميعسس

جريسسر: لقسسد ابسسن أكسسثرهم} قسسال على القول حق تعالى: {لقد وقوله
أم فسسي عليهسسم حتسسم قسسد تعسسالى اللسسه بسسأن أكسسثرهم على العذاب وجب

رسسسله. يصسسدقون ولِ لِيؤمنسسون} بسسالله {فهسسم يؤمنون لِ أنهم الكتاب
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ّنا ِإ َنا **  ْل َع ِهْم ِفَي َج ِق ْعنسسا ً َأ ْغللَِ ِهسسَى َأ َلسسى َف َقسساِن ِإ ْذ ُقْهسسم ال ُقْحسسوَن َف ْقَم * ّم
َنا ْل َع ْيِن ِمن َوَج ِهْم َب ِدي ْيسس ًا َأ ّد ِهسسْم وِمسسْن َسسس ِف ْل ًا َخ ّد ُقْهْم َسسس َنا ْي ْغَشسس ُقْهسسْم َفأ َ َف لِ

ُقْروَن ْبِص ُقْء ُقْي َوآ َوَس ِهْم *   ْي َل ُقْهْم َع َت َذْر َأن ُقْهْم َلْم َأْم َأ ِذْر َ ُقْتنسس ُقْنسسوَن لِ ّنَمسسا ُقْيؤِم ِإ   *
ُقْر ِذ َع َمِن ُقْتن َب ّت ْكَر ا ِذ ْيِب الّرْحمـسسَن َوخِشَي ال َغ ْل ُقْه ِبسسا َبّشسسْر ٍة َف ْغِفسسَر ٍر ِبَم َأْجسس َو

ٍم ِري ّنا َك ِإ ُقْن *   ِيي َنْح َتَى ُقْنْح ْو ْلَم ُقْب ا ُقْت ْك َن َا َو ْا َم ُقْمو ّد ُقْهْم َق َثاَر ُقْكسسّل َوآ شسسْيٍء َو
ُقْه َنا ْي ٍم ِفسسسسسسسسسسسسسسسَي َأْحَصسسسسسسسسسسسسسسس ِبيسسسسسسسسسسسسسسسٍن ِإَمسسسسسسسسسسسسسسسا  ّم

إنا يقول    إلى نسبتهم بالشقاء عليهم المحتوم هؤلِء جعلنا تعالى: 
مسسع يسسديه غسسل, فجمسسع عنقسسه في جعل من كنسبة الهدى إلى الوصول

ًا, ولهذا فصار رأسه ذقنه, فارتفع تحت عنقه تعالى: {فهم قال مقمح
كلمهسسا: فسسي زرع أم قالت رأسه, كما الرافع هو مقمحون} والمقمح

ًا رأسسسي فسسأروي, وأرفسسع أشسسرب فأتقمسسح, أي وأشسسرب ًا, تهنيئسس وترويسس
مرادتيسسن, كمسسا كانتا وإن اليدين ذكر عن العنق في الغل بذكر واكتفى

الشسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساعر: قسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسال
ًاأريد يممسسسسسست إذا فمسسسسسساأدري يلينسسسسسسي أيهمسسسسسسا الخيسسسسسسر أرضسسسسسس

؟ يسسسسسأتليني لِ السسسسسذي الشسسسسسر أبتغيهسسسسسأم أنسسسسسا السسسسسذي أألخيسسسسسر
عليه, وهكذا والسياق الكلم دل الشر, لما عن الخير بذكر فاكتفى  

بسسذكر العنق, اكتفى مع اليدين جمع فيما يعرف إنما الغل كان لما هذا
فسسي عنهمسسا اللسسه رضي عباس ابن عن العوفي اليدين. قال عن العنق
ً أعنسساقهم فسسي جعلنسسا تعالى: {إنا قوله فهسسم الذقسسان إلسسى فهسسي أغللِ

إلسسى مغلولسسة يسسدك تجعسسل وجسسل: {ولِ عز كقوله مقمحون} قال: هو
أن يسستطيعون لِ أعنساقهم إلسسى موثقسة أيديهم أن بذلك عنقك} يعني

مقمحسسون} قسسال: رافعسسي {فهسسم مجاهسسد بخيسسر. وقسسال يبسسسطوها
كسل عسن مغلولسون أفسواههم, فهسم على موضوعة رؤوسهم, وأيديهم

خيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسر.
ًا} قال أيديهم بين من تعالى: {وجعلنا وقوله   الحق مجاهد: عن سد

ًا} قسال خلفهم {ومن يسسترددون. وقسسال فهسم الحسسق مجاهسسد: عسن سد
أغشسسينا تعسسالى: {فأغشسسيناهم} أي الضسسللِت. وقسسوله قتسسادة: فسسي

يهتدون ولِ بخير ينتفعون لِ يبصرون} أي لِ {فهم الحق عن أبصارهم
كسسان أنسسه عنهمسسا الله رضي عباس ابن عن جرير: وروي ابن إليه. قال

العيسسن, فسسي داء العشسسا, وهسسو من المهملة {فأعشيناهم} بالعين يقرأ
بينهسسم السد هذا تعالى الله أسلم: جعل بن زيد بن الرحمن عبد وقال
حقست السذين {إن إليه, وقسسرأ يخلصون لِ واليمان, فهم السلم وبين

العسسذاب يسسروا حسستى آيسسة كسسل جسساءتهم ولسسو يؤمنون لِ ربك كلمة عليهم
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عكرمسسة: قسسال يستطيع.وقسسال لِ تعالى الله منعه قال: من الليم} ثم

ًا رأيت جهل: لئن أبو فسسي جعلنسسا {إنسسا ولفعلن, فأنزلت لفعلن محمد
ً أعناقهم هذا يقولون يبصرون} قال: وكانوا لِ فهم س قوله إلى س أغللِ

جريسسر. ابسسن يبصسسره, رواه لِ ؟ هسسو أيسسن هسسو محمسسد, فيقسسول: أيسسن
كعسسب بسسن محمسسد عن زياد بن يزيد إسحاق: حدثني بن محمد وقال  

ًا جلوس: إن وهم جهل أبو قال: قال تسسابعتموه إن أنكسسم يزعسسم محمد
ًا كنتم مسسن خيسسر جنسسان لكسسم مسسوتكم, وكسسانت بعد بعثتم متم فإذا ملوك
بعسسد بعثتسسم ذبسسح, ثسسم منسسه لكسسم كان خالفتموه إن الردن, وأنكم جنان

صسسلى اللسسه رسسسول عليهسسم بها. وخسسرج تعذبون نار لكم وكانت موتكم
اللسسه أخسسذ تسسراب, وقسسد مسسن حفنسسة يده وفي ذلك عند وسلم عليه الله

{يسسس ويقسسرأ رؤوسسسهم علسسى يسسذرها دونه, فجعسسل أعينهم على تعالى
أيسديهم بين من وجعلنا س تعالى قوله إلى انتهى حتى س الحكيم والقرآن

ًا ًا خلفهم ومن سد رسسسول لِيبصسسرون} وانطلسسق فهم فأغشيناهم سد
خسسرج حتى بابه على رصداء لحاجته, وباتوا وسلم عليه الله صلى الله

ًا, قالوا: ننتظر ؟ الدار, فقال: مالكم من خارج ذلك بعد عليهم محمسسد
رأسسه علسسى وضسع إلِ رجسل مسن منكسسم بقي فما عليكم خرج قال: قد
ًا, ثم رأسسه علسى مسا ينفسض منهسم رجل كل لحاجته, فجعل ذهب تراب

جهسسل أبي قول وسلم عليه الله صلى النبي بلغ التراب. قال: وقد من
ًا منسسي لهسسم إن ذلسسك أقسسول فقسسال: «وأنسسا أحسسدهم». وإنسسه لسسذبح

تنسسذرهم لسسم أم أأنسسذرتهم عليهسسم وتعسسالى: {وسسسواء تبسسارك وقسسوله  
ولِ النسسذار فيهم يفيد فما بالضللة عليهم الله ختم فقد لِيؤمنون} أي

تبارك قال البقرة, وكما سورة أول في نظيرها تقدم به, وقد يتأثرون
جسساءتهم يؤمنسسون, ولسسو لِ ربسسك كلمة عليهم حقت الذين وتعالى: {إن

إنمسسا السسذكر} أي اتبع من تنذر الليم} {إنما العذاب يروا حتى آية كل
العظيسسم القسسرآن وهسسو السسذكر يتبعسسون السسذين المؤمنسسون بإنذارك ينتفع

وتعسسالى تبارك الله إلِ أحد يراه لِ حيث بالغيب} أي الرحمن {وخشي
} أي بمغفسسرة {فبشسسره يفعسسل بمسسا وعسسالم عليسسه مطلسسع الله أن يعلم

تبسسارك قسسال جميسسل, كمسا حسسسن واسسع كثير كريم} أي {وأجر لذنوبه
كبير} ثسسم وأجر مغفرة لهم بالغيب ربهم يخشون الذين وتعالى: {إن

إشسسارة القيامة, وفيه يوم الموتى} أي نحيي نحن وجل: {إنا عز قال
مسساتت قسسد الكفسسار, السسذين من يشاء من قلب يحيي تعالى الله أن إلى

ذكسسر بعد تعالى قال الحق, كما إلى ذلك بعد فيهديهم بالضللة قلوبهم
لكسسم بينسسا قسسد موتها بعد الرض يحيي الله أن القلوب: {اعلموا قسوة

تعقلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسون}. لعلكسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم الَِيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسات
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تعالى: قوله العمال, وفي من ماقدموا} أي تعالى: {ونكتب وقوله  

بأنفسهم, باشروها التي أعمالهم {وآثارهم} قولِن: (أحدهما) نكتب
ًا ذلسسك علسسى فنجزيهسسم بعسسدهم من آثروها التي وآثارهم ًا إن أيضسس خيسسر

ًا وإن فخير فسسي سسسن وسسسلم: «مسسن عليه الله صلى فشر, كقوله شر
مسسن بعسسده مسسن بهسسا عمل من أجرها, وأجر له كان حسنة سنة السلم

ًا, ومن أجورهم من ينقص أن غير سسسيئة سسسنة السسسلم فسسي سسسن شيئ
مسسن ينقسسص أن غيسسر مسسن بعده من بها عمل من ووزر وزرها عليه كان

ًا» رواه أوزارهم جحيفسسة أبي بن عون عن شعبة رواية من مسلم شيئ
اللسسه رضسسي البجلسسي اللسسه عبسسد بسسن جرير أبيه عن جرير بن المنذر عن

ّنمار مجتابي قصة عنه, وفيه عسسن حسساتم أبسسي ابن المضريين, ورواه ال
يعلسسى بسسن يحيسسى المحياة أبي الجعفي, عن سليمان بن يحيى عن أبيه
فسسذكر عنسسه اللسسه رضي الله عبد بن جرير عن عمير بن الملك عبد عن

وآثسسارهم} وقسسد قسسدموا مسسا {ونكتسسب الية هذه تل بطوله, ثم الحديث
المنسسذر عسسن عمير بن عبدالملك عن عوانة أبي رواية من مسلم رواه

فسسسسسسسسسسسسذكره. أبيسسسسسسسسسسسسه عسسسسسسسسسسسسن جريسسسسسسسسسسسسر بسسسسسسسسسسسسن
رضسسي هريرة أبي عن مسلم صحيح في الذي الَِخر الحديث وهكذا  
ابسسن مسسات وسلم: «إذا عليه الله صلى الله رسول قال: قال عنه الله
يسسدعو صسسالح ولسسد بسسه, أو ينتفع علم ثلث: من من إلِ عمله انقطع آدم

سسسعيد أبسسي عسسن الثوري سفيان بعده», وقال من جارية صدقة له, أو
ًا سمعت: عنه, قال الله رضي تعسسالى: {إنسسا قسسوله فسسي يقسسول مجاهسسد
مسسن أورثسسوا وآثسسارهم} قسسال: مسسا قسسدموا ما ونكتب الموتى نحيي نحن

فسسي جسسبير بسسن سعيد عن دينار بن عطاء عن لهيعة ابن الضللة. وقال
أثسسروا, يقسسول: مسسا مسسا وآثارهم} يعني قدموا ما تعالى: {ونكتب قوله
ًا كسسانت فإن, موتهم بعد من قوم بها فعمل سنة من سنوا فلهسسم خيسسر
ًا, وإن بسسه عمسسل مسسن أجسسر مسسن لِينقسسص أجسسورهم مثسسل كسسانت شسسيئ

ًافعليهم ًا, بهسسا عمسل مسن أوزار مسن ينقسسص ولِ أوزارهسسم مثل شر شسيئ
.البغسسسوي اختيسسسار هسسسو القسسسول حسسساتم, وهسسسذا أبسسسي ابسسسن ذكرهمسسسا

أو الطاعسسة إلسسى خطسساهم آثسسار بسسذلك المسسراد الثسساني) أن والقسسول(  
قسسدموا} أعمسسالهم مجاهد{ما عن وغيره نجيح أبي ابن المعصية, قال

وقتسساده الحسسسن قسسال بسسأرجلهم, وكسسذا {وآثسسارهم} قسسال: خطسساهم
ً وجسسل عسسز اللسسه كان قتادة: لو خطاهم. وقال {وآثارهم} يعني مغفل

ًا الَِثار, ولكن هذه من الرياح تعفي ما أغفل آدم ابن يا شأنك من شيئ
هسو فيمسا الثسر هسسذا أحصى حتى كله وعمله أثره آدم ابن على أحصى

يكتسسب أن منكسسم اسسستطاع معصيته, فمسسن من أو تعالى الله طاعة من
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المعنسسى هسسذا فسسي وردت فليفعسسل. وقسسد تعسسالى اللسسه طاعسسة فسسي أثره

أحسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساديث:
أبسسي, الصسسمد, حسسدثنا عبد أحمد: حدثنا المام الول) قال الحديث(  

عنهما, الله رضي الله عبد بن جابر عن نضرة أبي عن الجريري حدثنا
قسسرب ينتقلسسوا أن سسسلمة بنسسو المسسسجد, فسسأراد حول البقاع قال: خلت

لهسسم: وسسسلم, فقسسال عليسسه اللسسه صلى الله رسول ذلك المسجد, فبلغ
؟» قسالوا: نعسم المسسجد قسرب تنتقلسوا أن تريسدون أنكسم بلغني «إنه

بنسسي وسسلم: «يسا عليسه اللسه صسلى ذلك, فقسال أردنا قد الله يارسول
رواه آثساركم», وهكسسذا تكتسب آثسساركم, ديساركم تكتسسب سلمة, ديسساركم

عسسن الحسسسن, كلهمسسا بسسن وكهمس الجريري سعيد حديث من مسلم
رضسسي جابر العبدي, عن قطعة بن مالك بن المنذر واسمه نضرة أبي

بسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه. عنسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه
السسوزير بسسن محمسسد حسساتم: حسسدثنا أبسسي ابسسن الثسساني) قسسال الحسسديث(  

سسسفيان أبسسي عن الثوري سفيان عن الزرق إسحاق الواسطي, حدثنا
بنو عنه, قال: كانت الله رضي الخدري سعيد أبي نضرة, عن أبي عن

مسسن قريسسب إلسسى ينتقلسسوا أن المدينسسة, فسسأرادوا مسسن ناحيسسة فسسي سلمة
وآثسسارهم} قسسدموا ما ونكتب الموتى نحيي نحن {إنا المسجد, فنزلت

تكتسسب» فلسسم آثسساركم وسسسلم: «إن عليسسه اللسسه صسسلى النسسبي لهم فقال
عسسن الكريمسسة الَِيسسة هسسذه تفسيره عند الترمذي بإخراجه ينتقلوا, تفرد

الثسسوري, ورواه حسسديث من غريب قال: حسن به, ثم الوزير بن محمد
عسسن المبارك ابن الرقي, عن خالد بن عمر بن سليمان عن جرير ابن

عن س السعدي سفيان أبو شهاب ابن وهو س طريف عن الثوري سفيان
بسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه. نضسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسرة أبسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسي

البزار: حدثنا بكر أبو الحافظ فقال الثوري طريق غير من روي وقد  
سسسعيد عسسن شعبة عمر, حدثنا بن عثمان الساجي, حدثنا زياد بن عباد

بنسسي عنه, قال: إن الله رضي سعيد أبي نضرة, عن أبي عن الجريري
مسسن منسسازلهم بعسسد وسلم عليه الله صلى الله رسول إلى شكوا سلمة

مكسسانهم. فسسي وآثسسارهم} فأقسساموا ماقسسدموا المسجد, فنزلت{ونكتب
أبسسي عسسن الجريري العلى, حدثنا عبد المثنى, حدثنا بن محمد وحدثنا
وسسلم عليه الله صلى النبي عنه, عن الله رضي سعيد أبي عن نضرة

بكمالهسسا الَِيسسة, والسسسورة هذه نزول ذكر حيث من غرابة بنحوه, وفيه
أعلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم. مكيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة, فسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسالله

الجهضسسمي, علسسي بسسن نصر جرير: حدثنا ابن الثالث) قال الحديث(  
عسسن عكرمسسة عسسن سماك عن إسرائأيل الزبيري, حدثنا أحمد أبو حدثنا
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مسسن متباعسسدة النصار منازل عنهما, قال: كانت الله رضي عباس ابن

ماقسسدموا {ونكتسسب المسجد,فنزلسست إلى ينتقلوا أن المسجد, فأرادوا
مرفسسوع. شسسيء فيه رواه, وليس مكاننا, هكذا وآثارهم} فقالوا: نثبت

عسسن مريسسم أبسسي بسسن سعيد بن محمد بن الله عبد عن الطبراني ورواه
عيد عسن سسماك إسرائأيل, عسن عن الفريابي يوسف بن محمد بسن س
بعيسسدة النصسسار عنهمسسا, قسسال: كسسانت اللسسه رضسسي عباس ابن عن جبير

المسسسجد, فنزلسست إلسسى يتحولسسوا أن المسسسجد, فسسأرادوا مسسن منسسازلهم
منسسسسسازلهم. فسسسسي وآثسسسسارهم} فثبتسسسسوا قسسسسسدموا مسسسسسا {ونكتسسسسب

لهيعسسة, ابسسن حسن, حدثنا أحمد: حدثنا المام الرابع) قال الحديث(  
بن الله عبد عن الحبلي الرحمن عبد أبي عن الله عبد بن حيي حدثني
عليسسه فصسسلى المدينسسة فسسي رجسسل عنهما, قال: توفي الله رضي عمرو
مولسسده», غيسسر فسسي مسسات ليتسسه «يا وسلم: وقال عليه الله صلى النبي
صسسلى اللسسه رسسسول فقال ؟ الله رسول يا الناس: ولم من رجل فقال
مسسن لسسه مولده, قيسسس غير في توفي إذا الرجل وسلم: «إن عليه الله

بسسن يسسونس عسسن النسسسائأي الجنسسة», ورواه في أثره منقطع إلى مولده
بسسن حيي عن وهب ابن عن حرملة, كلهما عن ماجه وابن العلى عبد
نميلسسة, حسسدثنا أبو حميد, حدثنا ابن جرير: حدثنا ابن به. وقال الله عبد

فأسسسرعت عنسسه اللسسه رضسسي أنسسس مع قال: مشيت ثابت عن الحسين
ًا, فلمسسا فمشسسينا بيدي فأخذ المشي أنسسس: قسسال الصسسلة قضسسينا رويسسد
شسعرت أمسسا أنس المشي,فقال: يا فأسرعت ثابت بن زيد مع مشيت

هسسذا فسسي الول, بسسل وبيسسن بينسسه تنافي لِ القول وهذا ؟ تكتب الَِثار أن
هسسذه كسسانت إذا والحسسرى, فسسإنه الولسسى بطريق ذلك على ودلِلة تنبيه
شسر أو خيسسر مسسن بهسم قسسدوة فيهسسا الستي تلسسك تكتب تكتب, فلن الَِثار

أعلسسسسسسسسسسسسسسم. الولسسسسسسسسسسسسسسى, واللسسسسسسسسسسسسسسه بطريسسسسسسسسسسسسسسق
وجميسسع مسسبين} أي إمسسام فسسي أحصسسيناه شيء تعالى: {وكل وقوله  

محفسسوظ, لسسوح فسسي مضسسبوط مسسطور كتسساب فسسي مكتسسوب الكائأنسسات
الرحمسسن وعبسسد وقتاده مجاهد الكتاب, قاله أم هو ههنا المبين والمام

أنسساس كسسل نسسدعو تعسسالى: {يسسوم قسسوله فسسي أسسسلم, وكسسذا بسسن زيسسد بن
أو خيسسر مسسن عملسسوه بمسسا عليهم الشاهد أعمالهم بكتاب بإمامهم} أي

والشسسهداء} بسسالنبيين وجيسسء الكتسساب وجل: {ووضع عز قال شر, كما
فيسسه ممسسا مشسسفقين المجرميسسن فسسترى الكتسساب تعالى: {ووضسسع وقال

أحصسساها إلِ ولِكبيرة صغيرة يغادر لِ الكتاب لهذا ما ويلنتنا يا ويقولون
ًا عملسسسسسوا مسسسسسا ووجسسسسسدوا ًا}. ربسسسسسك يظلسسسسسم ولِ حاضسسسسسر أحسسسسسد
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ِرْب َواْضسس ُقْهسسْم **  ً َل َثل ِة َأْصسسَحاَب ّم َيسس َقْر ْذ ال َهسسا ِإ َء ُقْلوَن َجآَ ُقْمْرَسسس ْل ْذ ا ِإ   *
َنآَ ْل ُقْم َأْرَس ِه ْي َل ْيِن ِإ َن ْث ُقْهَما ا ُقْبو ّذ َك َنا َف َعّزْز ِلٍث َف َثا ْا ِب َو ُقْل َقا ّنآَ َف ُقْكْم ِإ ْي َل ُقْلوَن ِإ ّمْرَسسس

ْا ُقْلو َقا ُقْتْم َمآَ *   ّ َأن َنا َبَشٌر ِإلِ ُقْل ْث َنزَل َوَمآَ ّم ُقْن َأ ٍء ِمسسن الّرْحَمـسس ُقْتسسْم ِإْن َشسسْي َأن

ّ ُقْبوَن ِإلِ ِذ ْك ْا َت ُقْلو َقا َنا *   ّب ُقْم َر َلسس ْع ّنسسآَ َي ُقْكسسْم ِإ ْي َل ُقْلوَن ِإ ُقْمْرَسسس َوَمسسا َل َنسسآَ *   ْي َل ّ َع ِإلِ
ُقْغ َ َبل ْل ُقْن ا ِبيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس ُقْم ْل  ا

ً كذبوك الذين لقومك محمد يا تعالى: واضرب ويقول   أصحاب {مثل
ابسسن عسسن بلغسسه فيمسسا إسسسحاق ابسسن المرسسسلون} قسسال جاءها إذ القرية
مدينسسة منبسسه: إنهسسا بسسن ووهسسب الحبسسار وكعب عنهما الله رضي عباس

يعبسسد وكسسان أنطيخسسس بسسن أنطيخسسس لسسه يقال ملك بها وكان أنطاكية
وصسسدوق صسسادق الرسسسل, وهسسم مسسن ثلثسسة إليسسه اللسسه الصنام, فبعسسث

وقتادة وعكرمة الحصيب بن بريدة عن روي وشلوم, فكذبهم, وهكذا
بمسسا أنطاكيسسة كونها الئأمة بعض استشكل أنطاكية, وقد أنها والزهري

تعسسسسسالى. اللسسسسسه شسسسسساء إن القصسسسسسة تمسسسسسام بعسسسسسد سسسسسسنذكره
بادروهمسسا فكسسذبوهما} أي إثنيسسن إليهسسم أرسسسلنا تعسسالى: {إذ وقوله  

ثالث. برسول إزرهما وشددنا قويناهما بثالث} أي {فعززنا بالتكذيب
قسسال: كسسان الجبسسائأي شسسعيب عن سليمان بن وهب عن جريج ابن قال

بسسوليس, الثسسالث ويوحنسسا, واسسسم شسسمعون الوليسسن الرسسسولين اسسسم
مرسلون} إليكم {إنا القرية تلك لهل أي} {فقالوا أنطاكية والقرية

أبو له, قاله شريك لِ وحده بعبادته يأمركم خلقكم الذي ربكم من أي
السسسلم عليه المسيح رسل كانوا أنهم دعامة بن قتادة العالية, وزعم

إليكم أوحي فكيف مثلنا} أي بشر إلِ أنتم ما {قالوا أنطاكية أهل إلى
ً كنتم ولو مثلكم إلينا أوحي لِ بشر, فلم ونحن بشر وأنتم لكنتسسم رسل

تعسسالى اللسسه أخسسبر المكذبسسة, كمسسا المسسم من كثير شبهة ملئأكة, وهذه
بالبينسسات رسسسلهم تسسأتيهم كسسانت بأنهم وجل: {ذلك عز قوله في عنهم

.وأنكسسسسروه ذلسسسسك مسسسسن اسسسسستعجبوا يهسسسسدوننا} أي أبشسسسسر فقسسسسالوا
عمسسا تصدونا أن تريدون مثلنا بشر إلِ أنتم إن تعالى: {قالوا وقوله  
فسسي عنهسسم حكاية تعالى مبين}. وقوله بسلطان فأتونا آباؤنا يعبد كان

ًا أطعتسسم وعل: {ولئسسن جسسل قوله ًا إنكسسم مثلكسسم بشسسر لخاسسسرون} إذ
قالوا أن إلِ الهدى جاءهم إذ يؤمنوا أن الناس منع تعالى: {وما وقوله
ًا الله أبعث ً بشر مثلنسسا بشسسر إلِ أنتسسم {مسسا هؤلِء قال ؟} ولهذا رسولِ

إنسسا يعلسسم ربنسسا قسسالوا  تكسسذبون إلِ أنتم إن شيء من الرحمن أنزل وما
أنسسا يعلسسم اللسسه قسسائألين الثلثسسة رسسسلهم أجسسابتهم لمرسلون} أي إليكم
سيعزنا الِنتقام, ولكنه أشد منا نتقم لِ عليه كذبة إليكم, ولوكنا رسله
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تعسسالى: السسدار, كقسسوله عاقبسسة تكسسون لمسسن وستعلمون عليكم وينصرنا

ًا وبينكم بيني بالله كفى {قل فسسي ومسسا السسسموات فسسي ما يعلم شهيد
الخاسسسرون} هسسم أولئسسك بسسالله وكفسسروا بالباطسسل آمنوا والذين الرض
أرسسسلنا ما نبلغكم أن علينا المبين} يقولون: إنما البلغ إلِ علينا {وما

لسسم والَِخسسرة, وإن الدنيا في السعادة لكم كانت أطعتم إليكم, فإذا به
أعلسسسسسسسم. ذلسسسسسسسك, واللسسسسسسسه غسسسسسسسّب فسسسسسسسستعلمون تجيبسسسسسسسوا

ْا َو ُقْل َقا ّنا **  َنا ِإ ّيْر َط ُقْكْم َت ِئن ِب ْا ّلْم َل ُقْهو َت ُقْكْم َتن ّن ُقْجَم َنْر ُقْكْم َل ّن َيَمّس َل ّنا َو َذاٌب ّم َع
ِليسٌم ْا َأ ُقْلو َقسا ُقْكم *   ُقْر ِئأ ُقْكسْم َطسسا َع ِإن ّم أ

ُقْتسم َ ّكْر ُقْتسسْم َبسسْل ُقْذ ْوٌم َأن ُقْفوَن َقسس ِر  ّمْسسس
علسى نسر لسم بكسسم} أي تطيرنا القرية{إنا أهل لهم قال ذلك فعند   

ًا وجوهكم فإنمسسا شسسر أصسسابنا إن قتادة: يقولون عيشنا. وقال في خير
إلِ قريسسة إلسسى مثلكسسم يسسدخل لم مجاهد: يقولون أجلكم. وقال من هو

قتسسادة: بالحجسسارة. وقسسال لنرجمنكم} قال تنتهوا لم {لئن أهلها عذب
شسسديدة, عقوبسسة أليسسم} أي عسسذاب منسسا وليمسنكم, {مجاهد: بالشتم

تعالى عليكم, كقوله مردود معكم} أي {طائأركم رسلهم لهم فقالت
تصسسبهم وإن هسسذه لنسسا قسسالوا الحسسسنة جسساءتهم {فسسإذا فرعون قوم في

قسسوم الله} وقال عند طائأرهم إنما ألِ معه ومن بموسى يطيروا سيئة
قتسسادة اللسسه} وقسسال عنسسد طسسائأركم قال معك وبمن بك {اطيرنا صالح

تصسسبهم وجسسل: {وإن عسسز معكسسم. وقسسال أعمالكم منبه: أي بن ووهب
مسسن هسسذه يقولسسون سسسيئة تصبهم الله, وإن عند من هذه يقولوا حسنة

يفقهسسون لِيكسسادون القسسوم لهسسؤلِء فمسسا اللسه عنسسد مسسن كسسل عندك, قل
ًا} وقوله مسسن مسسسرفون} أي قسسوم أنتسسم بل ذكرتم تعالى: {أئأن حديث

لسسه, قابلتمونسسا العبادة وإخلص الله بتوحيد وأمرناكم ذكرناكم أنا أجل
مسسسرفون. وقسسال قسسوم أنتسسم وتهددتمونا, بسسل وتوعدتمونا الكلم بهذا

مسسسرفون. قسسوم أنتسسم بسسل بنسسا تطيرتسسم بسسالله ذكرنسساكم إن قتسسادة: أي

َء َوَجآَ ْقَصى ِمْن **  ِة َأ َن ِدي ْلَم ُقْجٌل ا َعَى َر ِم َقاَل َيْس ْو َق ْا َي ُقْعسسو ِب ّت ِليَن ا ُقْمْرَسسس ْل ا
ْا ُقْعو ِب ّت ّ َمن *  ا ُقْكْم لِ ُقْل َأ ًا َيْس ُقْهْم َأْجر ُقْدوَن َو َت ْه َوَما ّم َ ِلسسَي *   ُقْد لِ ُقْبسس ْع ِذي َأ ّلسس ا
ِني َطَر ِه َف ْي َل ِإ ُقْعوَن َو ُقْذ ُقْتْرَج ّتِخ َأ َأ ِه ِمن *   ِن َهًة ُقْدو ِل ْدِن ِإن آ ِر ُقْن ُقْي ُقْضسسّر الّرْحَمـ ِب

ّ ْغِن لِ ّني ُقْت ُقْهْم َع ُقْت َع َفا ًا َش ْيئ َ َش ُقْذوَن َولِ ِق ّنَي ُقْين ِإ ًا *   ِبيسسٍن َضلٍَل ّلِفي ِإذ * ّم
ّنسسسسسسسسسسسسسسَي ُقْت ِإ ُقْكسسسسسسسسسسسسسسْم آَمنسسسسسسسسسسسسسس ّب ُقْعوِن ِبَر  َفاْسسسسسسسسسسسسسسسَم
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ب عنهمسا الله رضي عباس ابن عن بلغه فيما إسحاق ابن قال   وكع

رسسسلهم, فجسساءهم بقتسسل هموا القرية أهل منبه: إن بن ووهب الحبار
قومه, قسسالوا: وهسسو من لينصرهم يسعى, أي المدينة أقصى من رجل

ً وكان الحبال وهو الجرير يعمل حبيب, وكان ًا رجل أسسسرع قسسد سسسقيم
مسسستقيم كسسسبه بنصسسف يتصسسدق الصسسدقة كسسثير الجسسذام, وكسسان فيسسه

أو مقسسسم عن الحكم عن سماه رجل عن إسحاق ابن الفطرة. وقال
يسسس صسساحب عنهما, قال: اسم الله رضي عباس ابن عن مجاهد عن

الحسسول عاصسسم عسسن الثوري فيه. وقال أسرع قد الجذام حبيب, وكان
عسسن بشر بن شبيب سري. وقال بن حبيب اسمه مجلز: كان أبي عن

حبيب يس صاحب قال: اسم عنهما الله رضي عباس ابن عن عكرمة
ان قسومه. وقسال النجسار, فقتلسه ًا. وقسال السسدي: ك بسن عمسر قصسار

ًا. وقال الحكم: كان يسسا هنسساك, {قسسال غار في يتعبد قتادة: كان إسكاف
أتسسوهم السسذين الرسسسل اتبسساع على قومه المرسلين} يحض اتبعوا قوم

ًا} أي لِيسألكم من {اتبعوا فيما مهتدون وهم الرسالة إبلغ على أجر
السسذي أعبسسد لِ {ومالي له شريك لِ وحده الله عبادة من إليه يدعونكم

وحسده خلقنسي للسذي العبسادة إخلص مسن يمنعنسي ومسا فطرنسي} أي
أعمالكم على المعاد, فيجازيكم يوم ترجعون} أي {وإليه له لِشريك

ًا إن ًا وإن فخير خير إنكسسار آلهة} اسسستفهام دونه من {أأتخذ فشر شر
ًا شفاعتهم عني تغن لِ بضر الرحمن يردن {إن وتقريع وتوبيخ ولِ شيئ

المسسر مسسن لِيملكسسون دونسسه من تعبدونها التي الَِلهة هذه ينقذون} أي
ًا, فإن هسسو} وهسسذه إلِ لسسه كاشف {فل بسوء أرادني لو تعالى الله شيئ

ًا فيسسه{إنسسي أنا مما ينقذونني منعه, ولِ ولِ ذلك دفع تملك لِ الصنام إذ
اللسسسسه. دون مسسسسن آلهسسسسة اتخسسسسذتها إن مسسسسبين} أي ضسسسسلل لفسسسسي

فيما إسحاق ابن فاسمعون} قال بربكم آمنت تعالى: {إني وقوله  
لقسسومه ووهسسب: يقسسول وكعسسب عنهمسسا اللسسه رضي عباس ابن عن بلغه

قولي فاسمعوا {فاسمعون} أي به كفرتم بربكم} الذي آمنت {إني
الذي بربكم} أي آمنت بقوله: {إني للرسل خطابه يكون أن ويحتمل
ابسسن حكسساه عنسسده, وقسسد بذلك لي فاشهدوا {فاسمعون} أي أرسلكم

لهسسم: الرسسسل, وقسسال بسسذلك خسساطب آخسسرون: بسسل فقال: وقسسال جرير
بربكسسم آمنسست ربي, إني عند لكم أقول بما لي لتشهدوا قولي اسمعوا

المعنى, واللسسه في أظهر هؤلِء عن حكاه الذي القول واتبعتكم, وهذا
عنهمسسا اللسسه رضسسي عبسساس ابسسن عسسن بلغه فيما إسحاق ابن أعلم. قال

رجسسل وثبسسة عليه ذلك, وثبوا قال عنهما: فلما الله رضي ووهب وكعب
يرجمونه قتادة: جعلوا عنه. وقال يمنع أحد له يكن فقتلوه, ولم واحد
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بسسه يزالوا لِيعلمون, فلم فإنهم قومي اهد يقول: اللهم وهو بالحجارة

اللسسسه. رحمسسسه كسسسذلك, فقتلسسسوه يقسسسول أقعصسسسوه, وهسسسو حسسستى

ِقيَل ُقْخِل **  ْد ّنَة ا ْلَج ْيَت َقاَل ا َل ْوِمي َي ُقْمسسوَن َقسس َل ْع ِبَمسسا َي َفسسَر *   ّبسسي ِلسسي َغ َر
ِني َل َع ْكَرِميَن ِمَن َوَج ُقْم ْل َوَمآَ ا َنا *   ْل َلَى َأنَز ِه َع ْوِم ِه ِمن َق ِد ْع ٍد ِمن َب ّمسسَن ُقْجن
ِء ّنا َوَما الّسَمآَ ِليَن ُقْك ِز ِإن ُقْمن َنْت *   ّ َكا ْيَحًة ِإلِ ًة َص َد َذا َواِح ِإ ُقْدوَن ُقْهْم َف َخاِم

الله رضي مسعود ابن عن أصحابه بعض عن إسحاق بن محمد قال  
لسه: اللسسه دبره, وقسسال من قصبه خرج حتى بأرجلهم وطئوه عنه, أنهم

السسدنيا سقم عنه الله أذهب قد فيها يرزق فهو الجنة} فدخلها {ادخل
الجنة, وذلسسك النجار: ادخل لحبيب مجاهد: قيل ونصبها. وقال وحزنها

يعلمسسون} قسسومي ليسست يا {قال الثواب رأى له, فلما فوجبت قتل أنه
ًا إلِ المسسؤمن تلقى قتادة: لِ قال ًا. لمسسا تلقسساه لِ ناصسسح مسسا عسساين غاشسس

لسسي غفسسر بما يعلمون قومي ليت يا تعالى: {قال الله كرامة من عاين
عسساين بما قومه يعلم أن الله على المكرمين} تمنى من وجعلني ربي
فسسي قسسومه عبسساس: نصسسح ابسسن عليسسه. وقسسال هجم وما الله كرامة من

ليت {يا قوله في مماته المرسلين} وبعد اتبعوا قوم {يا بقوله حياته
ابسسن المكرميسسن} رواه مسسن وجعلنسسي ربسسي لي غفر بما يعلمون قومي

حسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساتم. أبسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسي
لي غفر {بما مجلز أبي عن الحول عاصم عن الثوري سفيان وقال  

المرسسسلين وتصسسديقي بربسسي المكرميسسن} بإيمسساني مسسن وجعلني ربي
والجسسزاء الثسسواب هذا من لي حصل ما على اطلعوا لو أنهم ومقصودة

ورضسسي اللسسه فرحمسسه الرسسسل اتبسساع إلى ذلك المقيم, لقادهم والنعيم
ًا كان عنه, فلقد حسساتم: حسسدثنا أبسسي ابسسن قومه. قال هداية على حريص
عبسسد عسسن محمسسد هسسو جسسابر ابسسن الله, حدثنا عبيد بن هشام أبي, حدثنا

اللسسه رضسسي الثقفي مسعود بن عروة قال: قال عمير ابن يعني الملك
إلسسى أدعسسوهم قسسومي إلسسى وسسلم: ابعثنسسي عليسسه الله صلى للنبي عنه

أن أخسساف إنسسي: «وسسسلم عليسسه اللسسه صلى الله رسول السلم, فقال
ًا وجدوني يقتلوك» فقال: لو اللسسه رسسسول لسسه أيقظوني, فقال ما نائأم

والعسسزى, اللت علسسى وسلم: «انطلق» فانطلق, فمر عليه الله صلى
ًا فقال:لصبحنك معشسسر ثقيسسف, فقسسال: يسسا يسسسوؤك, فغضسسبت بما غد

معشسسر تسلموا, يسسا عزى, أسلموا لِ العزى وإن لِلِت اللت إن ثقيف
تسسسلموا, قسسال لِلِت, أسسسلموا اللت وإن عسسزى لِ العسسزى إن الحلف

اللسسه رسول فقتله, فبلغ أكحله فأصاب رجل مرات, فرماه ثلث ذلك
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يا يس» { قال صاحب كمثل مثله فقال: «هذا وسلم عليه الله صلى
}.المكرميسسن مسسن وجعلنسسي ربسسي لسسي غفسسر بمسسا يعلمسسون قسسومي ليسست

بسسن معمر بن الرحمن عبد بن الله عبد عن إسحاق بن محمد وقال  
عاصسسم بسسن زيسسد بن حبيب له ذكر الحبار, أنه كعب عن حدث أنه حزم
باليمامسسة قطعسسه الكسسذاب مسيلمة كان الذي النجار بن مازن بني أخو
يقسسول وسلم, فجعسسل عليه الله صلى لله رسول عن يسأله جعل حين

ًا أن له: أتشهد يقسسول: أتشسسهد فيقسسول: نعسسم, ثسسم ؟ الله رسول محمد
اللسسه: لعنسسه مسسسيلمة لسسه أسسسمع, فيقسسول فيقول: لِ ؟ الله رسول أني

ًا يقطعسسه فيقسسول: نعسسم, فجعسسل ؟ ذاك تسسسمع هسسذا, ولِ أتسسسمع عضسسو
ًا كعسسب يديه, فقسسال في مات حتى ذلك على يزده لم سأله كلما عضو
حسسبيب. اسسسمه يسسس صساحب واللسه حسبيب: وكسسان اسسمه له قيل حين

مسسن جند من بعده من قومه على أنزلنا وتعالى: {وما تبارك وقوله  
قتلهسسم بعسسد قسسومه مسسن انتقم أنه تعالى منزلين} يخبر كنا وما السماء

ًا إياه وليسسه, وقتلسسوا رسسسله كسسذبوا عليهم, لنهم وتعالى تبارك منه غضب
إلسسى إيسساهم إهلكسسه فسسي احتسساج وما عليهم أنزل ما أنه وجل عز ويذكر
ابسسن ذلك. قاله من أيسر كان المر عليهم, بل الملئأكة من جند إنزال

فسسي قسسال أنسسه عنسسه أصسسحابه بعسسض عن إسحاق ابن رواه فيما مسعود
وما السماء من جند من بعده من قومه على أنزلنا تعالى: {وما قوله

ذلسسك من علينا أيسر كان بالجموع, المر كاثرناهم ما منزلين} أي كنا
تعالى الله خامدون} قال: فأهلك هم فإذا واحدة صيحة إلِ كانت {إن
فلسسم الرض وجسسه عسسن أنطاكية, فبادوا أهل الجبار, وأهلك الملك ذلك
الملئأكسسة ننسسزل كنسسا ومسسا منزلين} أي كنا {وما باقية, وقيل منهم يبق

ًا عليهم نبعث بل أهلكناهم إذا المم على المعنى يدمرهم, وقيل عذاب
مسسن جنسسد مسسن بعسسده مسسن قسسومه علسسى أنزلنسسا تعسسالى: {ومسسا قسسوله في

قتسسادة: وقتادة. قال مجاهد إليهم, قاله أخرى رسالة من السماء} أي
فإذا واحدة صيحة إلِ كانت {إن قتله بعد قومه الله عاتب ما والله فل
تسسسمى لِ الرسسسالة أصسسح, لن جريسسر: والول ابسسن خامدون} قال هم

ًا. قال الصسسلة عليسسه جبريسسل إليهسسم تعسسالى اللسسه المفسرون. بعث جند
واحدة, فإذا صيحة بهم صاح بلدهم, ثم باب بعضادتي والسلم, فأخذ

تقسسدم وقسسد جسسسد فسي تتردد روح بهم تبق لم آخرهم عن خامدون هم
الثلثسسة هسسؤلِء أنطاكيسسة, وأن هسسي القرية هذه أن السلف من كثير عن

ً كانوا والسسسلم, الصسسلة عليسسه مريم بن عيسى المسيح عند من رسل
متسسأخري من واحد عن يذكر لم الذي وغيره, وهو قتادة عليه نص كما

وجسسسسسوه: مسسسسسن نظسسسسسر ذلسسسسسك غيسسسسسره, وفسسسسسي المفسسسسسسرين
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عسسز اللسسه رسسسل كسسانوا هؤلِء أن على يدل القصة ظاهر أحدها) أن(  

أرسسسلنا تعسسالى: {إذ قسسال كمسسا السلم عليه المسيح جهة من وجل, لِ
إلسسى سسس مرسسسلون إليكسسم إنا فقالوا بثالث فعززنا فكذبوهما اثنين إليهم

المسسبين} البلغ إلِ علينسسا ومسسا لمرسسسلون إليكم إنا يعلم ربنا س قالوا أن
عنسد مسن أنهسسم تناسسب عبسسارة لقسسالوا الحسسواريين مسسن هسسؤلِء كان ولو

المسسسيح رسسسل كسسانوا لسسو أعلم, ثم تعالى السلم. والله عليه المسيح
مثلنسسسسسسسا}. بشسسسسسسسر إلِ أنتسسسسسسسم {إن لهسسسسسسسم قسسسسسسسالوا لمسسسسسسسا

أول إليهسسم, وكسسانوا المسسسيح برسل آمنوا أنطاكية أهل الثاني) أن(  
الربعة المدائأن إحدى عندالنصارى كانت بالمسيح, ولهذا آمنت مدينة
لنهسسا المسسسيح, وأنطاكيسسة بلسسد لنها بتاركة, وهن: القدس فيهن اللتي

فيهسسا لن أهلهسسا, والسسسكندرية آخسسر عسسن بالمسسسيح آمنسست بلسسدة أول
والقساوسسسة والسسساقفة والمطارنسسة البتاركسسة اتخسساذ علسسى اصسسطلحوا

الذي قسطنطين الملك مدنية لنها رومية والرهابين, ثم والشمامسة
رومية من البترك نقلوا القسطنطينية ابتنى وأوطده, ولما دينهم نصر

بطريسسق بسن تسسواريخهم, كسسعيد ذكسر ممسن واحد غير ذكره إليها, كما
مدينسسة أول أنطاكية أن تقرر والمسلمين, فإذا الكتاب أهل من وغيره

وأنسسه رسسسله كسسذبوا أنهسسم تعسسالى اللسسه ذكسسر القريسسة هسسذه آمنت, فأهسسل
أعلسسسسسسم. أخمسسسسسسدتهم, واللسسسسسسه واحسسسسسسدة بصسسسسسسيحة أهلكهسسسسسسم

نزول بعد المسيح أصحاب الحواريين مع أنطاكية قصة الثالث) أن(  
مسسن واحسسد وغيسسر عنسسه اللسسه رضي الخدري سعيد أبو ذكر التوراة, وقد

مسسن أمسسة يهلسسك لسسم التسسوراة إنزالسسه بعسسد وتعالى تبارك الله أن السلف
ذلسسك بعسسد المسسؤمنين أمسسر عليهسسم, بسسل يبعثسسه بعذاب آخرهم عن المم
موسى آتينا وتعالى: {ولقد تبارك قوله عند المشركين, ذكروه بقتال

هسسذه أن يتعيسسن هسسذا الولى} فعلسسى القرون أهلكنا ما بعد من الكتاب
ذلك أطلق أنطاكية, كما غير أخرى قرية القرآن في المذكورة القرية

ًا. أو السلف من واحد غير ًا لفظها كان إن أنطاكية تكون أيض محفوظسس
هسسذه المعروفة, فإن المشهورة هذه غير أخرى مدينة القصة هذه في
ذلسسك, واللسسه قبسسل ولِ النصسسرانية الملسسة فسسي لِ أهلكسست أنهسسا يعرف لم

أعلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم. وتعسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسالى سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسبحانه
الطسبراني: حسدثنا القاسسم أبسو الحسسافظ رواه السسذي الحسسديث فأمسا  

السسسري أبسسي بسسن الحسسسين التسسستري, حسسدثنا إسسسحاق بسسن الحسسسين
نجيسسح أبسسي ابن عن عيينة ابن الشقر, حدثنا حسين العسقلني, حدثنا

اللسسه صسسلى النسسبي عنهمسسا, عسسن اللسسه رضي عباس ابن عن مجاهد عن
الصسسلة عليسسه موسسسى إلسسى ثلثة: فالسابق قال: «السبق وسلم عليه
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والسسسلم الصسسلة عليسسه عيسسسى إلى نون, والسابق بن يوشع والسلم
أبسسي بن علي وسلم عليه الله صلى محمد إلى يس, والسابق صاحب
طريسسق مسسن إلِ يعسسرف منكسسر, لِ حسسديث عنه» فسسإنه الله رضي طالب
أعلسسم وتعسسالى سسسبحانه مسستروك, واللسسه شسسيعي الشسسقر, وهسسو حسين

بالصسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسواب.

ًة َيَحْسَر َلى **  ِد َع َبا ِع ْل ِهْم َما ا ِتي أ
ْ ُقْسوٍل ّمن َي ّ ّر ْا ِإلِ ُقْنو ِه َكا ُقْئأوَن ِب ِز ْه َت * َيْسسس

َلْم ْا َأ ْو َنا َكْم َيَر ْك َل ْه ُقْهْم َأ َل ْب ُقْروِن ّمَن َق ُقْق ْل ُقْهسسْم ا ّن أ
ِهسسْم َ ْي َل َ ِإ ُقْعسسوَن لِ ِإن َيْرِج َو   *

ٌع ّلّمسسسسسسسسسسسا ُقْكسسسسسسسسسسسّل َنا َجِميسسسسسسسسسسس ْي َد ُقْروَن ّلسسسسسسسسسسس  ُقْمْحَضسسسسسسسسسسس
حسرة تعالى: {يا قوله في عباس ابن عن طلحة أبي بن علي قال  

العباد} أي على حسرة {يا قتادة العباد. وقال ويل يا العباد} أي على
اللسه, وفرطست أمسر من ضيعت ما على أنفسهم على العباد حسرة يا

أنفسسسهم, علسسى العبسساد حسرة القراءات: يا بعض الله, وفي جنب في
العذاب, كيف عاينوا إذا القيامة يوم وندامتهم حسرتهم يا هذا ومعنى
السسدنيا السسدار فسسي كسسانوا اللسسه, فسسإنهم أمسسر اللسسه, وخسسالفوا رسل كذبوا

يسسستهزئأون} أي بسسه كسسانوا إلِ رسسسول مسسن يأتيهم {ما منهم المكذبون
الحسسق. مسسن بسسه أرسسسل مسسا ويمجسسدون بسسه ويسسستهزئأون يكسسذبونه

لِ إليهم أنهم القرون من قبلهم أهلكنا كم يروا تعالى: {ألم قال ثم  
للرسل, المكذبين من قبلهم الله أهلك بمن يتعظوا ألم يرجعون} أي

كمسسا المسسر يكسسن رجعة, ولسسم ولِ كرة الدنيا هذه إلى لهم يكن لم كيف
السسدنيا حياتنسسا إلِ هسسي {إن قسسولهم من وفجرتهم جهلتهم من كثير زعم

السسذين الدهريسسة, وهسسم مسسن بالسسدور القسسائألون ونحيسسى} وهسسم نمسسوت
ً يعتقدون اللسسه فيها, فرد كانوا الدنيا, كما إلى يعودون أنهم منهم جهل

كسسم يسسروا وتعسسالى: {ألسسم تبسسارك بسساطلهم, فقسسال عليهم وتعالى تبارك
يرجعسسسسون}. لِ إليهسسسسم أنهسسسسم القسسسسرون مسسسسن قبلهسسسسم أهلكنسسسسا

جميع وإن محضرون} أي لدينا جميع لما كل وجل: {وإن عز وقوله  
جل الله يدي بين القيامة يوم للحساب ستحضر والَِتية الماضية المم

جسسل كقسسوله هذا وشرها, ومعنى خيرها كلها بأعمالهم وعل, فيجازيهم
ً وعل: {وإن فسسي القسسراء اختلسسف أعمالهم} وقد ربك ليوفينهم لما كل

ً {وإن قرأ من الحرف, فمنهم هذا أداء أن فعنسسده لما} بسسالتخفيف كل
إلِ, بمعنسسى نافية, ولمسسا أن {لما} وجعل شدد من للثبات, ومنهم إن

واحسسد, القراءتيسسن محضسسرون, ومعنسسى لسسدينا جميسسع إلِ كل وما تقديره
أعلسسسسسسسسسسسسسسم. وتعسسسسسسسسسسسسسسالى سسسسسسسسسسسسسسسبحانه واللسسسسسسسسسسسسسسه
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َيٌة َوآ ُقْم **  ُقْه ُقْض ّل ُقْة الْر َت ْي ْلَم َها ا َنا ْي َي َنا َأْح َأْخَرْج َها َو ْن ًا ِم ّبسس ُقْه َح ْنسس ُقْلوَن َفِم ُقْك ْأ * َيسس
َنسسا ْل َع َهسسا َوَج ّنسساٍت ِفي َنسساٍب ّنِخيسسٍل ّمسسن َج ْع َأ َنسسا َو َفّجْر َهسسا َو ُقْيسسوِن ِمسسَن ِفي ُقْع ْل * ا
ْا ُقْلو ُقْك ْأ َي ِه ِمن ِل ِر ُقْه َوَما َثَم ْتسس َل ِهْم َعِم ِدي ْيسس َ َأ َفل ُقْروَن َأ ُقْك ْبَحاَن َيْشسس ُقْسسس ِذي *   ّلسس ا

َلق َواَج َخ َها الْز ّل ُقْت ِمّما ُقْك ِبسس ُقْض ُقْتن ِهْم َوِمسسْن الْر ُقْفِسسس َ َوِمّمسسا َأن ُقْمسسوَن لِ َل ْع  َي
الصسسانع وجسسود على لهم دلِلة لهم} أي وتعالى: {وآية تبارك يقول  

ميتسسة كسسانت إذا الميتسسة} أي {الرض المسسوتى وإحيسسائأه التامسسة وقدرته
المسساء, عليهسسا تعسسالى اللسسه أنسسزل النبات, فسسإذا من فيها شيء لِ هامدة
تعسسالى: {أحييناهسسا قال بهيج, ولهذا زوج كل من وأنبتت وربت اهتزت

ًا منهسسا وأخرجنا ًا جعلنسساه يسسأكلون} أي فمنسسه حبسس ولنعسسامهم لهسسم رزقسس
العيسسون} أي مسسن فيهسسا وفجرنسسا وأعناب نخيل من جنات فيها {وجعلنا

ًا فيها جعلنا ثمسسره, مسسن ليسسأكلوا إليها يحتاجون أمكنة في سارحة أنهار
وتنوعهسسا الثمسسار بسسذكر لهم, عطسسف الزروع بإيجاد خلقه على امتن لما

وأصسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسنافها.
رحمة من إلِ كله ذاك وما أيديهم} أي عملته وعل: {وما جل وقوله  

ابسسن وقسسوتهم, قسساله بحسسولهم ولِ كسسدهم ولِ بسسسعيهم لِ بهم تعالى الله
يشسسكرون} تعسسالى: {أفل قسسال وقتاده: ولهذا عنهما الله رضي عباس

ولِ تعد لِ التي النعم هذه من عليهم به أنعم ما على يشكرونه فهل أي
ً إلِ غيره يحك به, ولم جزم بل س جرير ابن واختار, تحصى أن س احتمالِ

تقسديره السذي أيسديهم} بمعنسى عملتسه تعسالى: {ومسا قوله {ما} في
ونصبوه, قسسال: وهسسي غرسوه أي أيديهم عملته ومما ثمره من ليأكلوا
ومسسا ثمسسره {ليسسأكلوامن عنسسه اللسسه رضي مسعود ابن قراءة في كذلك
السسذي وتعالى: {سسسبحان تبارك قال يشكرون}, ثم أفل أيديهم عملته
{ومن ونبات وثمار زروع من الرض} أي تنبت مما كلها الزواج خلق

ًا أنفسهم} فجعلهم مخلوقسسات مسسن يعلمون} أي لِ {ومما وأنثى ذكر
خلقنسسا شسسيء كسسل عظمتسسه: {ومسسن جلسست قسسال يعرفونها, كما لِ شتى

تسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسذكرون} لعلكسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم زوجيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسن

َيٌة َوآ ُقْم **  ُقْه ُقْل ّل ْي ّل ْل ُقْخ ا َل ُقْه َنْس ْن َهاَر ِم ّن َذا ال ِإ ُقْمسسوَن ُقْهسسم َفسس ِل ْظ ُقْس ّم َوالّشسسْم   *
ِري َقّر َتْج َت ُقْمْس َهسا ِل ِلَك ّل ُقْر َذ ِدي ْق ِز َت ِزي َع ْل ِم ا ِلي َع ْل َقَمَر ا ْل َوا ُقْه *   َنا ّدْر ِزَل َق َنا َم
ّتَى َد َح ُقْجوِن َعا ُقْعر ِم َكال ِدي َق ْل َ ا ُقْس *  لِ ِغي الّشْم َب َهآَ َين ِرَك َأن َل ْد َقَمسسَر تسس ال
َ ُقْل َولِ ْيسسسسس ّل ْل ُقْق ا ِب ِر َسسسسسسا َهسسسسسا ّن ُقْكسسسسسّل ال َلسسسسسٍك ِفسسسسسي َو ُقْحوَن َف َب  َيْسسسسسس
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العظيمسسة, وتعسسالى تبسسارك قدرته على لهم الدلِلة ومن تعالى يقول  

يجيسسء يتعاقبسسان بضيائأه, وجعلهما وهذا بظلمه هذا والنهار الليل خلق
تعسسالى: {يغشسسي قسسال هذا, كمسسا فيجيء هذا هذا, ويذهب فيذهب هذا

ًا} ولهذا يطلبه النهار الليل الليسسل لهسسم ههنا: {وآيسسة وجل عز قال حثيث
قسسال الليسسل, ولهسسذا فيقبسسل منه, فيذهب نصرمه النهار} أي منه نسلخ
أقبسسل «إذا الحسسديث فسسي جاء مظلمون} كما هم وتعالى: {فإذا تبارك
أفطسسر الشسسمس, فقسسد وغربسست ههنسسا مسسن النهسسار وأدبر ههنا من الليل

تعسسالى: كقسسوله أنهسسا قتسسادة الَِيسسة, وزعسسم من الظاهر هو الصائأم» هذا
جريسسر ابسسن ضعف الليل} وقد في النهار ويولج النهار في الليل {يولج

هسسذا, فسسي هسسذا مسسن الخسسذ اليلج معنسسى ههنا, وقال: إنمسسا قتادة قول
ًا هذا وليس حسسق. جريسسر ابسسن قسساله السسذي الَِيسسة, وهسسذا هسسذه فسسي مراد

العزيز تقدير ذلك لها لمستقر تجري جلله: {والشمس جل وقوله  
المسسراد لها} قسسولِن(أحسسدهما) أن قوله: {لمستقر معنى العليم} في

ذلسسك مسسن الرض يلسسي ممسسا العسسرش تحسست المكسساني, وهسسو مسسستقرها
المخلوقسسات, وجميسسع هي العرش تحت فهي كانت أينما الجانب, وهي

هسسو الهيئة, وإنمسسا أرباب من كثير يزعمه كما بكرة سقفها, وليس لنه
رؤوس يلسسي ممسسا العسسالم فسسوق الملئأكسسة, وهسسو تحمله قوائأم ذات قبة

أقرب تكون الظهيرة وقت الفلك قبة في كانت إذا الناس, فالشمس
هسسذا مقابلة إلى الرابع فلكها في استدارت العرش, فإذا إلى تكون ما

العسسرش, إلسسى تكسسون مسسا أبعسسد الليل, صسسارت نصف وقت وهو المقام
الحسساديث. بسسذلك جسساءت كمسسا الطلسسوع فسسي وتسسستأذن تسسسجد فحينئسسذ

عن التيمي إبراهيم عن العمش نعيم, حدثنا أبو البخاري: حدثنا قال  
عليسسه اللسسه صسسلى النسسبي مع قال: كنت عنه الله رضي ذر أبي عن أبيه

عليسه اللسه صسلى الشسسمس, فقسال غسسروب عنسسد المسسسجد وسلم: في
ورسسسوله ؟» قلسست: اللسسه الشسسمس تغرب أين أتدري ذر أبا «يا وسلم

تحسست تسسسجد حسستى تسسذهب وسسسلم: «فإنهسسا عليه الله صلى أعلم, قال
تقدير ذلك لها لمستقر تجري تعالى: {والشمس قوله العرش, فذلك

العليسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم}». العزيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسز
عن العمش وكيع, حدثنا الحميدي, حدثنا الزبير بن الله عبد حدثنا  

عنسسه: قسسال: سسسألت اللسسه رضسسي ذر أبسسي عسسن أبيه عن التيمي إبراهيم
وتعسسالى: تبسسارك قسسوله عسسن وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول

وسسسلم: عليسسه اللسسه صسسلى لهسسا} قسسال لمسسستقر تجسسري {والشسسمس
أمسساكن فسسي أخرجسسه ههنا, وقد أورده العرش» هكذا تحت «مستقرها

بسسه. العمش عن طرق من ماجه ابن إلِ الجماعة بقية متعددة, ورواه
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إبراهيسسم عن العمش عن عبيد بن محمد أحمد: حدثنا المام وقال  

عليسسه الله صلى الله رسول مع قال: كنت ذر أبي عن أبيه عن التيمي
عليسسه اللسه صسلى الشسسمس, فقسال غربست حيسن المسسجد فسي وسلم

ورسسسوله ؟» قلسست: اللسسه الشمس تذهب أين أتدري ذر أبا وسلم: «يا
يسسدي بين تسجد حتى تذهب وسلم: «فإنها عليه الله صلى أعلم, قال

لهسسا قيسسل قسسد لهسسا, وكأنهسسا فيؤذن الرجوع في وجل, فتستأذن عز ربها
س قرأ ثم س مستقرها وذلك مطلعها إلى جئت, فترجع حيث من ارجعي

العمسسش عسسن الثسسوري سفيان لها} وقال لمستقر تجري {والشمس
قسسال: قسسال عنسسه اللسسه رضسسي ذر أبسسي عن أبيه عن التيمي إبراهيم عن

الشسسمس: غربسست حيسسن ذر لبسسي وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى الله رسول
عليسسه الله صلى أعلم, قال ورسوله ؟» قلت: الله تذهب أين «أتدري

لهسسا, فيؤذن العرش, فتستأذن تحت تسجد حتى تذهب وسلم: «فإنها
لهسسا لها, ويقسسال يؤذن فل وتستأذن ؟ منها يقبل تسجد, فل أن ويوشك
تعسسالى: قسسوله مغربهسسا, فسسذلك مسسن جئسست, فتطلسسع حيسسث مسسن ارجعسسي

العليسسم}». العزيسسز تقسسدير ذلسسك لهسسا لمسسستقر تجسسري {والشسسمس
جابر بن وهب عن إسحاق أبي عن معمر الرزاق: أخبرنا عبد وقال  

تعسسالى: قسسوله فسسي عنهمسسا, قسسال اللسسه رضسسي عمسسرو بسسن اللسسه عبد عن
فتردهسسا تطلسسع الشسسمس لهسسا} قسسال: إن لمسسستقر تجسسري {والشمس

لهسسا, يؤذن واستأذنت وسجدت سلمت غربت إذا آدم, حتى بني ذنوب
لهسسا, يسسؤذن فل واسسستأذنت وسسسجدت فسلمت غربت يوم كان إذا حتى

ماشسساء فتحبسسس أبلسسغ لِ لسسي يؤذن لِ إن بعيد, وإني المسير إن فتقول
يومئذ غربت, قال: فمن حيث من اطلعي لها يقال تحبس, ثم أن الله
ًا ينفسسع لِ القيامسسة يوم إلى قبسسل, أو مسسن آمنسست تكسسن لسسم إيمانهسسا نفسسس

ًا. وقيل: المراد إيمانها في كسبت سسسيرها, انتهسساء هسسو بمستقرها خير
غايسة أوجهسسا, ثسسم وهسسو الصسسيف فسسي السسسماء فسسي ارتفاعهسسا غايسة وهو

الحضسسسسسسسسسيض. وهسسسسسسسسسو الشسسسسسسسسستاء فسسسسسسسسسي انخفاضسسسسسسسسسها
يسسوم وهسسو سسسيرها منتهى هو بمستقرها المراد الثاني) أن والقول(  

إلسسى العالم هذا وتكور, وينتهي حركتها وتسكن سيرها القيامة, يبطل
لهسا} أي {لمسستقر قتسادة الزمساني. قسال مسستقرها هسو غايته, وهذا

مطالعهسسا فسسي تنتقل تزال لِ أنها تعدوه, وقيل: المراد لِ ولجل لوقتها
مسسدة إلسسى الشتاء مطالع في تنتقل عليها, ثم تزيد لِ مدة إلى الصيفية

عنهمسسا. اللسسه رضسسي عمسسرو بسسن اللسسه عبسسد عن هذا عليها, يروى تزيد لِ
تجسسري {والشسسمس عنهسسم اللسسه رضسسي عبسساس وابن مسعود ابن وقرأ

ً سائأرة هي سكون, بل ولِ لها قرار لِ لها} أي لمستقر ًا, لِ ليل ونهسسار
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والقمسسر الشسسمس لكم وتعالى: {وسخر تبارك تقف, كماقال ولِ تفتر

العزيز} تقدير {ذلك القيامة يوم إلى يقفان ولِ يفتران لِ دائأبين} أي
والسسسكنات, الحركسات {العليسسم} بجميسع يمسانع ولِ يخالف لِ الذي أي

قسسال تعسساكس, كمسسا ولِ فيه اختلف لِ منوال على ووقته ذلك قدر وقد
ًا الليسسل وجعسسل الصسسباح وجسسل: {فسسالق عسسز والقمسسر والشسسمس سسسكن

ًا بقسسوله السجدة حم آية ختم العليم} وهكذا العزيز تقدير ذلك حسبان
العليسسسسسسسسسم}. العزيسسسسسسسسسز تقسسسسسسسسسدير تعسسسسسسسسسالى: {ذلسسسسسسسسسك

ًا يسير جعلناه منازل} أي قدرناه وعل: {والقمر جل قال ثم   سسسير
الليسسل بهسسا يعرف الشمس أن الشهور, كما مضي على به يستدل آخر

مسسواقيت هسسي قسسل الهلسسة عسسن وجل: {يسألونك عز قال والنهار, كما
والقمسسر ضسسياء الشمس جعل الذي تعالى: {هو والحج}. وقال للناس

ًا تبارك والحساب} الَِية, وقال السنين عدد لتعلموا منازل وقدره نور
آيسسة وجعلنسسا الليسسل آيسسة فمحونسسا آيسستين والنهسسار الليل وتعالى: {وجعلنا

ً لتبتغوا مبصرة النهار والحساب السنين عدد ولتعلموا ربكم من فضل
يخصها, والقمسسر ضوء لها الشمس تفصيلً} فجعل فصلناه شيء وكل

يسسوم كسسل تطلسسع وهذا, فالشسسمس هذه سير بين يخصه, وفاوت نور له
ومغاربها مطالعها في تنتقل واحد, ولكن ضوء على آخره في وتغرب

ًا الليسسل يطسول الليل, ثم ويقصر النهار ذلك بسبب وشتاء, يطول صيف
القمسسر نهاري, وأما كوكب فهي بالنهار سلطانها النهار, وجعل ويقصر
ً الشسسهر مسسن ليلة أول في يطلع منازل فقدره النسسور, ثسسم قليسسل ضسسئيل
ًا يزداد ضسسياًء ازداد ارتفسسع كلما منزلة, ثم ويرتفع الثانية الليلة في نور
ًا كان وإن الرابعسسة الليلسسة فسسي نسسوره يتكامل حتى الشمس من مقتبس

كسسالعرجون يصسسير حسستى الشهر آخر إلى النقص في يشرع عشرة, ثم
العسسذق. وقسسال أصسسل عنهمسسا: وهسسو الله رضي عباس ابن القديم. قال

رضسسي عبسساس ابسسن يعنسسي اليسسابس العذق أي القديم مجاهد: العرجون
وانحنسسى, وكسسذا ويبسسس عتسسق إذا الرطسسب من العنقود أصل عنهما الله
ًا تعسسالى اللسسه يبديه هذا بعد غيرهما, ثم قال الَِخسسر, الشسسهر أول جديسسد

القمسسر, باعتبسسار باسسسم الشسسهر مسسن ليسسال ثلث كسسل تسسسمي والعسسرب
تسع, بعدها واللواتي نقل بعدها غرر, واللواتي الول الثلث فيسمون

العشسسرة, أولِهسسن عشسسر, لن بعهسسدها واللسسواتي التاسسسعة أخراهن لن
آخرهسسن, واللسسواتي إلسسى فيهن القمر ضوء البيض, لن بعدها واللواتي

منه, أولهن في القمر لتأخر أسود أولهن درعاء, لن جمع درع بعدهن
ظلسسم, ثسسم ثلث أسود, وبعدهن رأسها التي وهي الدرعاء الشاة ومنه
الشسسهر أو القمسسر لِنمحسساق محسساق دآدى, وثلث حنسسادس, وثلث ثلث
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قسسال والعشسسر. كسسذا التسع ينكر عنه الله رضي عبيدة أبو فيهن. وكان

المصسسسسسسسسسسسسسسسنف. غريسسسسسسسسسسسسسسسب كتسسسسسسسسسسسسسسساب فسسسسسسسسسسسسسسسي
القمر} قال تدرك أن لها ينبغي الشمس وتعالى: {لِ تبارك وقوله  

هسسذا سسلطان جسساء دونه, إذا يقصر ولِ يعدوه لِ حد منهما مجاهد: لكل
عبسسد هسسذا, وقسسال سسسلطان جسساء هسسذا سسسلطان ذهسسب هسسذا, وإذا ذهسسب

الشسسمس تعسسالى: {لِ قسسوله فسسي الحسسسن عسسن معمسسر الرزاق: أخبرنسسا
أبسسي ابسسن الهلل. وروى ليلسسة القمسسر} قسسال: ذلسسك تدرك أن لها ينبغي
ًا, وإن للريسسح قسسال: إن أنسسه المبسسارك بسسن الله عبد عن ههنا حاتم جناحسس

أبسسي بسسن إسماعيل عن الثوري الماء. وقال من غلف إلى يأوي القمر
هسسذا. وقسسال ضسسوء هسسذا ولِ هذا ضوء هذا يدرك صالح: لِ أبي عن خالد

القمسسر} تسسدرك أن لهسسا ينبغي الشمس وجل: {لِ عز قوله في عكرمة
ًا! فل منهمسسا لكل أن يعني بالليسسل. تطلسسع أن للشسسمس ينبغسسي سسسلطان

الليل كان إذا ينبغي النهار} يقول: لِ سابق الليل تعالى: {ولِ وقوله  
بالنهسسار الشسسمس النهسسار, فسسسلطان يكسسون حسستى آخسسر ليسسل يكسسون أن

حسستى ههنسسا من الليل يذهب الضحاك: لِ بالليل. وقال القمر وسلطان
{ولِ مجاهسسد المشسسرق. وقسسال إلسسى بيسسده ههنا, وأومأ من النهار يجيء
الَِخر, والمعنى من أحدهما يسلخ حثيثين النهار} يطلبان سابق الليل

بل الَِخسسر يعقسسب منهمسسا كان والنهار, بل الليل بين فترة لِ أنه هذا في
ًا يتطالبسسان دائأسسبين مسسسخران تسسراخ, لنهمسسا ولِ مهلسسة ًا. طلبسس حثيثسس

والنهار الليل يسبحون} يعني فلك في وتعالى: {وكل تبارك وقوله  
السماء, قسساله فلك في يدورون أي يسبحون والقمر, كلهم والشمس

الخراسسساني. وعطسساء وقتسسادة والحسن والضحاك وعكرمة عباس ابن
والرض, السسسماء بيسسن فلسسك أسلم: في بن زيد بن الرحمن عبد وقال
ًا غريب حاتم, وهو أبي ابن ورواه رضسسي عباس ابن منكر. قال بل جد

المغسسزل. وقسسال كفلكسسة فلكسسة السلف: في من واحد وغير عنهما الله
إلِ المغسسزل يسسدور المغسسزل, لِ كفلكة أو الرحى كحديدة مجاهد: الفلك

بسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه. إلِ تسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسدور بهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا, ولِ

َيٌة َوآ ُقْهْم **  ّنا ّل َنا َأ ْل ُقْهْم َحَم َت ّي ْلِك ِفي ُقْذّر ُقْف ْل ُقْحوِن ا ْلَمْش َنا ا ْق َل َوَخ ُقْهْم *   ّمسسن َل
ِه ِل ْث ُقْبوَن َما ّم َك ِإن َيْر َو ْأ *   ُقْهْم ّنَش ْق ِر ْغ َ ُقْن ِريَخ َفل ُقْهْم َص َ َل ُقْذوَن ُقْهْم َولِ َقسس * ُقْين

ّ ّنسسسسسسسسسسسا َرْحَمسسسسسسسسسسسًة ِإلِ ًا ّم َتاعسسسسسسسسسسس َلسسسسسسسسسسسَى َوَم  ِحيسسسسسسسسسسسٍن ِإ
ًا لهم وتعالى: ودلِلة تبارك يقول   وتعسسالى تبسسارك قسسدرته علسسى أيضسس

عليسسه نسسوح سسسفينة أولسسه بسسل ذلك السفن, فمن ليحمل البحر تسخيره
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المسسؤمنين مسسن معسسه بمن فيها تعالى الله أنجاه والسلم, التي الصلة
والسسسلم الصسسلة عليسسه آدم ذريسسة مسسن الرض وجه على يبق لم الذين

آبسساءهم ذريتهم} أي حملنا أنا لهم وجل: {وآية عز قال غيرهم, ولهذا
المتعسسة مسسن المملسسوءة السسسفينة فسسي المشسسحون} أي الفلسسك {فسسي

كسسل مسسن فيهسسا يحمسسل أن وتعسسالى تبسسارك اللسسه أمره والحيوانات, التي
المسسوقر, عنهمسسا: المشسسحون الله رضي عباس ابن اثنين. قال زوجين

الضسسحاك والسسسدي. وقسسال وقتسسادة والشعبي جبير بن سعيد قال وكذا
والسسسلم. الصسسلة عليسسه نسسوح سسسفينة زيسسد: وهسسي وابسسن وقتسسادة

العسسوفي يركبسسون} قسسال ما مثله من لهم وعل: {وخلقنا جل وقوله  
السسبر سسسفن البل, فإنهسسا بذلك عنهما: يعني الله رضي عباس ابن عن

وقتسسادة والحسسسن ومجاهد عكرمة قال ويركبونها, وكذا عليها يحملون
رواية: هسسي في السدي وغيرهم: وقال شداد بن الله رواية, وعبد في

بسسن محمسسد الصسسباح, حسسدثنا بن الفضل جرير: حدثنا ابن النعام. وقال
عنهما, الله رضي عباس ابن عن جبير بن سعيد عن عطاء عن فضيل

يركبون} قلنا: ما مثله من لهم تعالى: {وخلقنا قوله ما قال: أتدرون
والسسسلم الصسسلة عليه نوح سفينة بعد من جعلت السفن لِ, قال: هي

والسسسدي صسسالح وأبو وقتادة والضحاك مالك أبو قال مثلها, وكذا على
ًا يركبسسون} أي مسسا مثلسسه مسسن لهسسم تعسسالى: {وخلقنسسا بقوله المراد أيض

لمسسا وعل: {إنسسا جسسل قسسوله المعنسسى فسسي المذهب هذا السفن, ويقوي
أذن وتعيهسسا تسسذكرة لكسسم لنجعلهسسا الجاريسسة فسسي حملنسساكم المسساء طغى

واعيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة}.
{فل السسسفن في الذين نغرقهم} يعني نشأ وجل: {وإن عز وقوله  

ممسسا ينقسسذون} أي هسسم فيه{ولِ هم مما لهم مغيث لِ لهم} أي صريخ
برحمتنسسا ولكسسن تقسسديره منقطع استثناء منا} وهذا رحمة {إلِ أصابهم

قسسال مسسسمى, ولهسسذا أجسسل إلسسى والبحر, ونسسسلمكم البر في نسيركم
ًا .وجسسل عسسز اللسسه عنسسد معلوم وقت إلى أي} حين إلى تعالى: {ومتاع

َذا ِإ َو ُقْم ِقيَل **  ُقْه ْا َل ُقْقو ّت ْيَن َما ا ُقْكْم َب ِدي ْي ُقْكسسْم َوَمسسا َأ َف ْل ُقْكسسْم َخ ّل َع ُقْمسسوَن َل * ُقْتْرَح
ِهم َوَما ِتي أ

ْ ٍة ّمْن َت َي َياِت ّمْن آ ِهْم آ ّب ّ َر ْا ِإلِ ُقْنو َها َكا ْن ِرِضيَن َع ْع َذا ُقْم ِإ َو ِقيسسَل *  
ُقْهْم ْا َل ُقْقو ُقْم ِمّما َأنِف ُقْك َق ِذيَن َقاَل الله ِرَز ّل ْا ا ُقْرو ِذيَن َكَف ّل ْا ِل َو ُقْن ُقْم آَم ِع ْط ُقْن َمسسن َأ

ْو ُقْء ّلسسسس ُقْه َيَشسسسسآَ ّلسسسس ُقْه ال َعَمسسسس ْط ُقْتسسسسْم ِإْن َأ ّ َأن ِبيسسسسٍن َضسسسسلٍَل ِفسسسسي ِإلِ  ّم
ًا تعالى يقول   وعدم وضللهم غيهم في المشركين تمادي عن مخبر

لفوها, ومسا الستي بسذنوبهم اكستراثهم يسوم أيسديهم بيسن يسستقبلون أس
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مجاهسسد: خلفكم} قال وما أيديكم بين ما اتقوا لهم قيل {وإذا القيامة

اللسسه لعسسل ترحمسسون} أي بسسالعكس, {لعلكسسم غيره الذنوب, وقال من
لِ أنهسم الكلم عسذابه, وتقسدير مسن ويسؤمنكم يرحمكسم ذلسك باتقائأكم
تعسسالى: بقسسوله ذلسسك عسسن عنه, واكتفسسى يعرضون بل ذلك إلى يجيبون

الرسسسل وصسسدق التوحيد على ربهم} أي آيات من آية من تأتيهم {وما
بهسسا. ينتفعون ولِ يقبلونها ولِ يتأملونها لِ معرضين} أي عنها كانوا {إلِ
إذا اللسسه} أي رزقكسسم ممسسا أنفقسسوا لهم قيل وجل: {وإذا عز وقوله  

مسسن والمحاويسسج الفقسسراء علسسى اللسسه رزقهسسم ممسسا بالنفسساق أمسسروا
مسسن آمنسسوا السسذين عن آمنوا} أي للذين كفروا الذين {قال المسلمين

فيما لهم محاجين بالنفاق المؤمنين من أمرهم لمن قالوا أي الفقراء
السسذين هسسؤلِء أطعمسسه} أي اللسسه يشسساء لسسو مسسن بسسه{أنطعسسم أمروهسسم
رزقسسه, مسسن ولطعمهسسم لغنسساهم الله شاء لو عليهم بالنفاق أمرتمونا

مسسبين} ضسسلل فسسي إلِ أنتسسم {إن فيهم تعالى الله مشيئة نوافق فنحن
قسسول مسسن يكسسون أن جرير: ويحتمسسل ابن بذلك. قال لنا أمركم في أي

لهسسم: عليهم, فقسسال وردوا المؤمنين ناظروا حين للكفار وجل عز الله
أعلسسم. نظسسر, واللسسه هسسذا مسسبين} وفسسي ضسسلل فسسي إلِ أنتسسم {إن

ُقْلسسوَن ُقْقو َي َو َتسسَى **  َذا َم ُقْد َهسس ْعسس َو ْل ُقْتسسْم ِإن ا ِقيَن ُقْكن ِد ُقْروَن *  َمسسا َصسسا ُقْظسس ّ َين ِإلِ
ْيَحًة ًة َص َد ُقْهْم َواِح ُقْذ ُقْخ ُقْأ ُقْهسسْم َت ُقْموَن َو َ َيِخّصسس َفل ُقْعوَن *   ِطي َت َيًة َيْسسس ْوِصسس َ َت َولِ

َلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسَى ِلِهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسْم ِإ ْه ُقْعسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسوَن َأ  َيْرِج
هذا قولهم: {متى في الساعة لقيام الكفرة استبعاد عن تعالى يخبر  

وجسسل: {مسسا عز الله بها} قال يؤمنون لِ الذين بها الوعد} {يستعجل
إلِ ينتظسسرون ما يخصمون} أي وهم تأخذهم واحدة صيحة إلِ ينظرون

نفخسسة الصسسور في الفزع, ينفخ نفخة س أعلم والله واحدة, وهذه صيحة
على ويتشاجرون يختصمون ومعايشهم أسواقهم في الفزع, والناس
فسسي فنفسسخ إسسسرافيل وجسسل عسسز اللسسه أمر إذ كذلك هم عادتهم, فبينما

أصغى إلِ الرض وجه على أحد يبقى ويمدها, فل يطولها نفخة الصور
ًا ًا, وهي ورفع ليت السماء, ثم قبل من الصوت يتسمع العنق صفحة ليت

من بهم تحيط بالنار القيامة محشر إلى الناس من الموجودون يساق
مسسا علسسى توصسسية} أي يسسستطيعون تعسسالى: {فل قسسال جوانبهم, ولهذا
وردت يرجعسسون} وقسسد أهلهسسم إلسسى {ولِ ذلك من أهم يملكونه, المر

نفخسسة هسسذا بعسسد يكسسون آخر, ثسسم موضع في ذكرناها وأحاديث آثار ههنا
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ذلسسك بعد القيوم, ثم الحي عدا ما كلهم الحياء بها تموت التي الصعق

البعسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسث. نفخسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة

ِفَخ ُقْن َو ِر ِفي **  َذا الّصو ِإ َداِث ّمَن ُقْهم َف َلَى الْج ِهْم ِإ ّب ُقْلوَن َر ْا َينِس ُقْلو َقسسا   *
َنا َل ْي َو َنا َمن َي َث َع َنا ِمن َب ِد َق َذا ّمْر َد َما َه َع ُقْن َو َق الّرْحمـ َد ُقْلوَن َوَص ُقْمْرَسسس ْل * ا

َنْت ِإن ّ َكا ْيَحًة ِإلِ ًة َص َد َذا َواِح ِإ ٌع ُقْهْم َف َنا َجِمي ْي َد ُقْروَن ّل ْوَم ُقْمْحَض َي ْل َفسسا   * َ لِ
ُقْم َلسسسس ْظ ْفسسسسٌس ُقْت ًا َن ْيئ َ َشسسسس ْوَن َولِ ّ ُقْتْجسسسسَز ُقْتسسسسْم َمسسسسا ِإلِ ْن ُقْلسسسسوَن ُقْك ْعَم  َت

مسسن للقيسسام والنشسسور البعسسث نفخسسة الثالثسسة, وهسسي النفخة هي هذه  
ربهسسم إلى الجداث من هم تعالى: {فإذا قال والقبور, ولهذا الجداث

تعسسالى: {يسسوم قسسال كمسسا السسسريع المشسسي هسسو ينسسسلون} والنسسسلن
ًا الجداث من يخرجون ويلنسسا يا قالوا يوفضون نصب إلى كأنهم سراع

السسدار في يعتقدون كانوا التي قبورهم يعنون} ؟ مرقدنا من بعثنا من
محشسسرهم فسسي بسسه كسسذبوا مسسا عسساينوا منها, فلمسسا يبعثون لِ أنهم الدنيا

فسسي عسسذابهم ينفسسي لِ مرقسسدنا} وهسسذا مسسن بعثنسسا مسسن ويلنسسا يسسا {قالوا
بسسن أبسسي كالرقسساد. قسسال الشسسدة في مابعده إلى بالنسبة قبورهم, لنه

قبسسل نومسسة وقتسسادة: ينسسامون والحسسسن ومجاهسسد عنسسه الله رضي كعب
مسسن بعثنسسا من يقولون النفختين, فلذلك بين قتادة: وذلك البعث. قال
السسسلف من واحد غير المؤمنون, قاله أجابهم ذلك قالوا مرقدنا, فإذا

يجيبهم الحسن: إنما المرسلون} وقال وصدق الرحمن وعد ما {هذا
وتعسسالى سسسبحانه ممكسسن, واللسسه الجمسسع إذ منافسساة الملئأكسسة, ولِ بذلك

أعلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم.
بعثنا من ويلنا {يا الكفار قول من زيد: الجميع بن الرحمن عبد وقال  

ابسسن المرسسسلون} نقلسسه وصسسدق الرحمسسن وعسسد مسسا هسسذا ؟ مرقدنا من
فسسي وتعسسالى تبسسارك لقسسوله أصسسح, وذلسسك الول, وهسسو جريسسر, واختسسار

كنتسسم السسذي الفصل يوم هذا  الدين يوم هذا ويلنا يا الصافات: {وقالوا
يقسسسم السسساعة تقسسوم وجسسل: {ويسسوم عسسز اللسسه تكسسذبون} وقسسال بسسه

أوتسسوا السسذين وقال  يؤفكون كانوا كذلك ساعة غير لبثوا ما المجرمون
يسسوم فهسسذا البعسسث يسسوم إلسسى اللسه كتسساب فسسي لبثتم لقد واليمان العلم

تعلمسسسسسسسسسسسسسون}. لِ كنتسسسسسسسسسسسسسم ولكنكسسسسسسسسسسسسسم البعسسسسسسسسسسسسسث
لسسدينا جميسسع هسسم فسسإذا واحسسدة صسسيحة إلِ كسسانت تعسسالى: {إن وقوله  

هسسم فسسإذا واحسسدة زجسسرة هسسي وجسسل: {فإنمسسا عسسز محضسسرون} كقسسوله
أو البصسسر كلمح إلِ الساعة أمر عظمته: {وما جلت بالساهرة} وقال

بحمسسده فتسسستجيبون يسسدعوكم جللسسه: {يسسوم جسسل أقسسرب} وقسسال هسسو
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ًا نأمرهم إنما قليلً} أي إلِ لبثتم إن وتظنون ًا, فسسإذا أمر الجميسسع واحسسد

ًا} أي نفس لِتظلم {فاليوم محضرون إلِ تجزون {ولِ عملها من شيئ
تعملسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسون}. كنتسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا

ِإّن ِة َأْصَحاَب **  ّن ْلَج ْوَم ا َي ُقْغٍل ِفي ال ُقْهوَن ُقْش ِك ُقْهسسْم َفسسا ُقْهسسْم *   ُقْج َوا َأْز ِفسسي َو
َلى ِظلٍَل ِئأسسِك َع ُقْئسسوَن الَرآ ِك ّت ُقْهسسْم ُقْم َل َهسسا *   َهسسٌة ِفي ِك ُقْهسسْم َفا َل ُقْعوَن ّمسسا َو ّد * َيسس

ً َسسسسسسسسسسسسسسسسلٌَم ْولِ ٍم ّرّب ّمسسسسسسسسسسسسسسسن َقسسسسسسسسسسسسسسس  ّرِحيسسسسسسسسسسسسسسس
مسسن ارتحلسسوا إذا القيامسسة يسسوم أنهسسم الجنسسة أهسسل عسسن تعسسالى يخسسبر  

َعَرصات, فنزلوا بما غيرهم عن شغل في الجنات, أنهم روضات في ال
البصسسري الحسسسن العظيسسم. قسسال والفسسوز المقيسسم النعيسسم مسسن فيه هم

العسسذاب. مسسن النسسار أهسسل فيه عما شغل خالد: في أبي بن وإسماعيل
به, وكسسذا أي معجبون نعيم في فاكهون} أي شغل {في مجاهد وقال
فرحسسون. أي عنهمسسا: فسساكهون الله رضي عباس ابن قتادة, وقال قال
ه رضسي عبساس وابسن مسسعود بسن اللسه عبسد قسال عيد عنهمسا الل وس

السستيمي وسسسليمان والعمسسش وقتسسادة والحسسسن وعكرمسسة المسسسيب
فسسي اليسسوم الجنسسة أصسسحاب وتعسسالى: {إن تبسسارك قوله في والوزاعي

عبسساس ابسسن البكسسار, وقسسال افتضسساض فاكهون} قالوا: شسسغلهم شغل
بسسسماع فسساكهون} أي شسسغل {فسسي عنسسه روايسسة فسسي عنهما الله رضي

هوافتضسساض المسسستمع, وإنمسسا مسسن غلط حاتم: لعله أبو الوتار, وقال
البكسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسار.

مجاهسسد: وحلئألهسسم, {فسسي وأزواجهم} قسسال وجل: {هم عز وقوله  
ابسسن متكئسسون}. قسسال الرائأسسك {علسسى الشسسجار ظلل فسسي ظلل} أي

والسسسدي وقتسسادة والحسسسن كعب بن ومحمد وعكرمة ومجاهد عباس
فسسي الحجسسال. (قلسست) نظيسسره تحسست السسسرر {الرائأك} هي وخصيف

أعلسسم. وتعسسالى سسسبحانه البشسساخين, واللسسه تحسست التخسسوت هسسذه الدنيا
مسسا {ولهسسم أنواعهسسا جميسسع من فاكهة} أي فيها وجل: {لهم عز وقوله

ّدعون} أي أبي ابن الملذ. قال أصناف جميع من وجدوا طلبوا مهما ي
بسسن سسسعيد بسسن عثمسسان الحمصسسي, حسسدثنا عوف بن محمد حاتم: حدثنا

عسسن المعسسافري الضسسحاك عسسن مهسساجر بسسن محمد دينار, حدثنا بن كثير
اللسسه رضي زيد بن أسامة سمع أنه كريب موسى. حدثني بن سليمان

مشسسمر وسلم: «ألِ)هل عليه الله صلى الله رسول يقول: قال عنهما
يتلل, كلهسسا نسسور الكعبسسة ورب لها, هسسي خطر لِ الجنة فإن ؟ الجنة إلى

نضسسيجة, وزوجسسة مطسسرد, وثمسسرة ونهسسر مشسسيد تهسستز, وقصسسر وريحانه
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سسسلمة, وفاكهسسة دار فسسي أبسسد فسسي كثيرة, ومقام وحلل جميلة حسناء
ه رسسول يسا بهية» قالوا: نعسم عالية محلة في ونعمة وخير خضرة الل

شسساء إن وسسسلم: «قولسسوا عليسسه اللسسه صسسلى لها, قال المشمرون نحن
الزهد كتاب في ماجه ابن رواه الله, وكذا شاء القوم: إن الله» فقال

بسسه. مهسساجر بسسن محمسسد عسسن مسسسلم بسسن الوليسسد حسسديث مسسن سننه من
ً تعالى: {سلم وقوله   ابن جريج: قال ابن رحيم} قال رب من قولِ

ً تعالى: {سلم قوله في عنهما الله رضي عباس رحيم} رب من قولِ
ابسسن قسساله السسذي الجنسسة, وهسسذا أهسسل علسسى سلم نفسه تعالى الله فإن

سسسلم}. يلقسسونه يوم تعالى: {تحيتهم عنهما, كقوله الله رضي عباس
ًا, وفسسي ههنسسا حاتم أبي ابن روى وقد قسسال: نظسسر, فسسإنه إسسسناده حسسديث

أبسسي بسسن الملسسك عبسسد بسسن محمسسد يوسسسف, حسسدثنا بسسن موسسسى حسسدثنا
عسسن الرقاشسسي الفضسسل العبسساداني, حسسدثنا عاصم أبو الشوارب, حدثنا

قسسال: قسسال عنهمسسا الله رضي الله عبد بن جابر عن المنكدر بن محمد
نعيمهسسم, إذ فسسي الجنسسة أهسسل وسلم: «بينا عليه الله صلى الله رسول
عليهسسم أشرف قد تعالى الرب رؤوسهم, فإذا نور, فرفعوا لهم سطع

تعسسالى: قسسوله الجنسسة, فسسذلك أهل يا عليكم فوقهم, فقال: السلم من
ً {سلم إليسسه, فل وينظسسرون إليهسسم رحيم} قال: فينظسسر رب من قولِ
يحتجسسب حسستى إليسسه ينظسسرون مسساداموا النعيسسم مسسن شيء إلى يلتفتون

فسسي مسساجه ابن ديارهم». ورواه وفي عليهم وبركته نوره ويبقى عنهم
بسسه. الشوارب أبي بن الملك عبد بن محمد عن سننه من السنة كتاب

وهسسب, ابسسن العلسسى, أخبرنسسا عبسسد بن يونس جرير: حدثنا ابن وقال  
كعسسب بسسن محمسسد قسسال: سسسمعت حميسسد بسسن سليمان عن حرملة حدثنا

فسسرغ قال: إذا عنه الله رضي العزيز عبد بن عمر عن يحدث القرظي
والملئأكة, الغمام من ظلل في والنار, أقبل الجنة أهل من تعالى الله

القرظسسي, السسسلم, قسسال عليسسه الجنة, فيردون أهل على قال: فيسلم
ً تعالى: {سلم الله كتاب في وهذا اللسسه رحيسسم} فيقسسول رب من قولِ
قسسال: بلسسى ؟ رب أي نسسسألك وجسسل: سسسلوني, فيقولسسون: مسساذا عسسز

دار أحلكسسم رضسساك, قسسال: رضسسائأي رب أي سسسلوني, قسسالوا: نسسسألك
وارتفسساع وجللسسك نسسسألك, فوعزتسسك السسذي فما رب كرامتي, قالوا: يا

ولسسسقيناهم لطعمنسساهم الثقليسسن رزق علينسسا قسسسمت لسسو مكانسسك
ًا. قسسال ذلسسك لِينقصسسنا ولخسسدمناهم وللبسسسناهم لسسدي إن تعسسالى شسسيئ

ًا, قال: فيفعل مجلسسه, فسسي يسسستوي حسستى درجهم في بهم ذلك مزيد
الملئأكسسة, ثسسم إليهم وجل, تحملهم عز الله من التحف تأتيهم قال: ثم

أعلسسم. طرق, واللسسه من جرير ابن غريب, أورده خبر نحوه. وهذا ذكر
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ْا ُقْزو َتا َواْم ْوَم **  َي ْل َها ا ّي أ
ُقْموَن َ ِر ُقْمْج ْل َلْم ا َأ ْد *   َهسس ْع ُقْكسسْم َأ ْي َل ِنسسَي ِإ َب َدَم َي ّ َأن آ لِ

ْا ُقْدو ُقْب ْع َطاَن َت ُقْه الّشي ّنسس ُقْكسسْم ِإ ّو َل ُقْد ِبيسسٌن َعسس َأِن ّم َو ِني *   ُقْدو ُقْبسس ْع َذا ا ِصسسَراٌط َهـسس
ِقيٌم َت ْد ّمْسسس َقسس َل َو ُقْكسسْم َأَضسسّل *   ْن ّ ِم ِبل ًا ِج ِثيسسر َلسسْم َك َف ْا َأ ُقْنسسو ُقْكو ُقْلسسوَن َت ِق ْع  َت

ًا تعالى يقول   لهم أمره من القيامة يوم الكفار إليه يؤول عما مخبر
تعسسالى: موقفهم, كقسسوله في المؤمنين عن يميزون بمعنى يمتازوا أن

ًا نحشسسرهم {ويسسوم أنتسسم مكسسانكم أشسسركوا للسسذين نقسسول ثسسم جميعسس
السسساعة تقسسوم وجسسل: {ويسسوم عسسز بينهسسم} وقسسال فزيلنسسا وشسسركاؤكم

فرقسستين صسسدعين يصيرون يصدعون} أي يتفرقون} {يومئذ يومئذن
اللسسه دون مسسن يعبسسدون كسسانوا ومسسا وأزواجهسسم ظلمسسوا {احشرواالذين

الجحيسسسسسسسسسسسسسم}. صسسسسسسسسسسسسسراط إلسسسسسسسسسسسسسى فاهسسسسسسسسسسسسسدوهم
إنه الشيطان لِتعبدوا أن آدم بني يا إليكم أعهد تعالى: {ألم وقوله  

آدم, الذين بني من للكفرة تعالى الله من تقريع مبين} هذا عدو لكم
السسذي وهسسو الرحمسسن مسسبين, وعصسسوا لهسسم عدو وهو الشيطان أطاعوا
صسسراط هسسذا اعبسسدوني تعسسالى: {وأن قسسال ورزقهسسم, ولهسسذا خلقهسسم

الشسسيطان, وأمرتكسسم بعصيان الدنيا دار في أمرتكم قد مستقيم} أي
واتبعتسسم ذلسسك غيسسر المسسستقيم, فسسسلكتم الصسسراط هسسو بعبادتي, وهذا

ً منكسسم أضل وجل: {ولقد عز قال ولهذا به أمركم فيما الشيطان جبل
ً ًا} يقال: جبل ً اللم, ويقال وتشديد الجيم بكسر كثير الجيم بضم جبل

الخلسسق بسسذلك البسساء, والمسسراد يسكن من اللم, ومنهم وتخفيف والباء
عيينسسسة. بسسسن وسسسسفيان والسسسسدي وقتسسسادة مجاهسسسد الكسسسثير, قسسساله

فسسي عقسسل لكسسم كان أفما تعقلون} أي تكونوا تعالى: {أفلم وقوله  
له, وعسسدولكم شريك لِ وحده عبادته من به أمركم فيما ربكم مخالفة

كريسسب, حسسدثنا أبسسو جريسسج: حسسدثنا ابسسن الشسسيطان. قسسال اتبسساع إلسسى
حسسدثه عمسسن رافسسع بسسن إسماعيل عن المحاربي محمد بن عبدالرحمن

رسول أن عنه الله رضي هريرة أبي عن القرظي كعب بن محمد عن
تعسسالى اللسسه القيامة, أمسسر يوم كان إذا قال وسلم عليه الله صلى الله

بنسسي يسسا إليكسسم أعهد {ألم يقول مظلم ساطع عنق منها جهنم, فيخرج
صراط هذا اعبدوني وأن مبين عدو لكم إنه الشيطان لِتعبدوا أن آدم

ً منكم أضل ولقد مستقيم السستي جهنسسم هسسذه  تعقلون تكونوا أفلم جبل
النسساس المجرمسسون} فيتميسسز أيهسسا اليسسوم توعسسدون} {وامتسسازوا كنتسسم

أمة كل جاثية أمة كل وجل: {وترى عز الله يقول التي ويجثون, وهي
تعلمسسسسون}». كنتسسسسم مسسسسا تجسسسسزون اليسسسسوم كتابهسسسسا إلسسسسى تسسسسدعى
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ِه ِذ َهـ ُقْم **  ّن َه ِتي َج ّل ُقْتْم ا ُقْدوَن ُقْكن َع َها ُقْتو ْو َل ْوَم *  اْص َي ْل ُقْتسسْم ِبَما ا ُقْروَن ُقْكن ُقْفسس ْك َت
ْوَم َي ْل ُقْم *  ا ِت َلَى َنْخ ِهْم َع ِه َوا ْف َنآَ َأ ُقْم ّل َك ُقْت ِهْم َو ِدي ْي ُقْد َأ َه َتْش ُقْهْم َو ُقْل ُقْج ْا ِبَما َأْر ُقْنو َكسسا
ُقْبوَن ْكِس ْو َي َل َو ُقْء *   َنا َنَشآَ َطَمْس َلَى َل ِهْم َع ِن ُقْي ْع ْا َأ ُقْقو َب َت ّنَى الّصسسَراَط َفاْس َأ َفسس
ُقْروَن ْبِص ْو ُقْي َل َو ُقْء *   ُقْهْم َنَشآَ َنا َلَى َلَمَسْخ ِهْم َع ِت َن َكسا ْا َفَما َم ُقْعو َطا َت ًا اْس ّي ُقْمِض

َ ُقْعسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسوَن َولِ  َيْرِج
ًا لهم الجحيم برزت وقد القيامة يوم آدم بني من للكفرة يقال   تقريع

ًا حسسذرتكم السستي هسسذه توعسسدون} أي كنتسسم السستي جهنسسم {هسسذه وتوبيخ
قسسال تكفسسرون} كمسسا كنتسسم بمسسا اليسسوم {اصسسلوها الرسل, فكذبتموهم

ًا جهنسم نسسار إلسى يسسدعون تعالى: {يوم بهسا كنتسسم الستي النسسار هسذه دعس
نختسسم تعالى: {اليوم تبصرون}. وقوله لِ أنتم أم هذا أفسحر تكذبون

يكسبون} هسسذا كانوا بما أرجلهم وتشهد أيديهم وتكلمنا أفواههم على
فسسي اجسسترحوه مسسا ينكسسرون حيسسن القيامسسة يوم والمنافقين الكفار حال

ويسسستنطق أفسسواههم علسسى اللسسه فعلسسوه, فيختسسم مسسا الدنيا, ويحلفسسون
عملسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسست. بمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا جسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسوارحهم

أبسسي بسسن اللسسه عبسسد بسسن إبراهيسسم شيبة أبو حاتم: حدثنا أبي ابن قال  
الزدي, عسسامر أبسسو التميمسسي, حسسدثنا الحسسارث بسسن منجاب شيبة, حدثنا

الشسسعبي عسسن عمسسرو بسسن الفضيل عن المكتب عبيد عن سفيان حدثنا
عليسسه الله صلى النبي عند قال: كنا عنه الله رضي مالك بن أنس عن

لى قسال نواجذه, ثسم بدت حتى وسلم, فضحك ه ص وسسلم: عليسه الل
اللسسه صسسلى , قسسال أعلسسم ورسسسوله ؟» قلنا: اللسسه أضحك مّم «أتدرون

لم: «مسن عليه ه العبسد مجادلسة وس م رب القيامسة, يقسول يسوم رب أل
ًا إلِ علي أجيز فيقول: بلى, فيقول: لِ ؟ الظلم من تجرني مسسن شاهد

ًا, والكسسرام عليسسك اليوم بنفسك نفسي, فيقول: كفى الكسساتبين حسسسيب
ًا, فيختم بعملسسه, ثسسم فتنطسسق لركانه: انطقسسي فيه, ويقال على شهود

ًا وبيسسن بينسسه يخلسسى ًا, فعنكسسن لكسسن الكلم, فيقسسول: بعسسد كنسست وسسسحق
أبسسي بسسن بكسسر أبسسي عسسن والنسسسائأي, كلهمسسا مسلم رواه أناضل» وقد

الشسسجعي, عسسن الرحمن عبد بن الله عبيد النضر, عن أبي عن النضر
ًا أعلسسم النسسسائأي: لِ قسسال بسسه. ثسسم الثسسوري هسسو سسسفيان هسسذا روى أحسسد
تعسسالى غريسسب, واللسسه حسسديث الشجعي, وهو غير سفيان عن الحديث

عمسرو بسسن الملسك عبسد عامر أبي رواية من تقدم قال. وقد أعلم, كذا
سسسسسسسسسسسفيان. عسسسسسسسسسسن العقسسسسسسسسسسدي وهسسسسسسسسسسو السسسسسسسسسسسدي
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جده عن أبيه عن حكيم بن بهز عن معمر الرزاق: أخبرنا عبد وقال  

ًا تسسدعون وسلم, قسسال: «إنكسسم عليه الله صلى النبي عن علسسى مفسسدم
وكتفسسه, رواه فخسسذه أحسسدكم عسسن يسسسأل مسسا بالفسسدام, فسسأول أفواهكم
بسسن سسسفيان بسسه, وقسسال السسرزاق عبسسد عن رافع بن محمد عن النسائأي

رسسسول عسسن عنسسه الله رضي هريرة أبي عن أبيه عن سهيل عن عيينة
فيه: «ثسسم الطويل, قال القيامة حديث في وسلم عليه الله صلى الله

وبنبيسسك بسسك آمنسست عبسسدك فيقسسول: أنسسا ؟ أنت فيقول: ما الثالث يلقى
سسس قسسال سسس استطاع ما بخير وتصدقت, ويثني وصليت وبكتابك, وصمت

الذي من نفسه في فيفكر س قال س ؟ شاهدنا عليك نبعث له: ألِ فيقال
فتنطسسق سسس قسسال سسس انطقسسي لفخسسذه ويقال فيه على عليه, فيختم يشهد
مسسن ليعذر المنافق, وذلك وذلك يعمل كان بما وعظامه ولحمه فخذه

داود وأبسسو مسسسلم عليسسه» ورواه تعسسالى الله سخط الذي نفسه, وذلك
بطسسسسسسوله. بسسسسسسه عيينسسسسسسة بسسسسسسن سسسسسسسفيان حسسسسسسديث مسسسسسسن

عمار, بن هشام أبي, حدثنا الله: حدثنا رحمه حاتم أبي ابن قال ثم  
بسسن شسسريح عسسن زرعسسة بسسن ضمضسسم عياش, حدثنا بن إسماعيل حدثنا
صسسلى اللسسه رسسسول سسسمع أنسسه عنه الله رضي عامر بن عقبة عن عبيد
يختسسم يسسوم يتكلسسم النسان من عظم أول يقول: «إن وسلم عليه الله
محمسسد عن جرير ابن اليسرى» وروى الرجل من الفواه, فخذه على

مثلسسه. بسسه عيسساش بن إسماعيل عن المبارك بن الله عبد عن عوف بن
نافع, بن الحكم الله, فقال: حدثنا رحمه أحمد المام إسناده جود وقد

عبيسسد بسسن شسسريح عن زرعة بن ضمضم عن عياش بن إسماعيل حدثنا
سسسمع أنسسه عنسسه اللسسه رضي عامر بن عقبة حدثه, عن عمن الحضرمي

علسسى يختسسم يوم يتكلم النسان من عظم أول يقول: «إن الله رسول
الشسسسسسسسسسمال». الرجسسسسسسسسسل مسسسسسسسسسن فخسسسسسسسسسذه الفسسسسسسسسسواه

عليسة, حسدثنا ابسن إبراهيم, حدثنا بن يعقوب جرير: حدثنا ابن وقال  
موسى أبو بردة: قال أبو قال: قال هلل بن حميد عن عبيد بن يونس

القيامسسة, يسسوم للحسسساب المسسؤمن عنه: يدعى الله رضي الشعري هو
رب أي فيقول: نعسسم وبينه, فيعترف بينه فيما عمله ربه عليه فيعرض
منهسسا, ويسسستره ذنوبه له تعالى الله عملت, قال: فيغفر عملت عملت

ًا السسذنوب تلسسك مسسن تسسرى خليقسسة الرض علسسى قسسال: فمسسا وتبسسدو شسسيئ
والمنسسافق الكسسافر يرونهسسا, ويسسدعى كلهسسم النسساس أن حسسسناته, فسسود

لقد وعزتك رب ويقول: أي فيجحد عمله ربه عليه للحساب, فيعرض
ك: أمسا له أعمل, فيقول لم ما الملك هذا علي كتب كسذا علمست المل
عملتسسه, فسسإذا مسسا رب أي وعزتسسك فيقسسول: لِ ؟ كذا مكان في كذا يوم
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اللسه رضسسي الشسعري موسسسى أبسو فيه, قسال على الله ختم ذلك فعل

{اليسسوم تل اليمنسسى, ثسسم الفخسسذ منسسه ينطسسق ما أول أحسب عنه: فإني
كسسانوا بمسسا أرجلهسسم وتشسسهد أيسسديهم وتكلمنسسا أفسسواههم علسسى نختسسم

يكسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسبون}.
فاسسستبقوا أعينهسسم علسسى لطمسنا نشاء وتعالى: {ولو تبارك وقوله  

عبسساس ابسسن عسسن طلحسسة أبسسي بسسن علسسي يبصرون} قال فأنى الصراط
الهدى, عن لضللناهم نشاء ولو تفسيرها: يقول في عنهما الله رضي
البصسسري: لسسو الحسسسن مرة: أعمينسساهم: وقسسال وقال ؟ يهتدون فكيف

ًا فجعلهم أعينهم على لطمس الله شاء السسسدي: يترددون. وقال عمي
وقتسادة صسالح وأبسو مجاهسد أبصسارهم. وقسال أعمينسا نشساء ولو يقول

زيسسد: يعنسسي ابسسن الطريسسق. وقسسال الصراط, يعني والسدي: فاستبقوا
أعينهسسم. وقسسال على طمسنا وقد يبصرون الحق, فأنى ههنا بالصراط
يبصسسرون} لِ عنهمسسا: {فسسأنى اللسسه رضسسي عبسساس ابسسن عسسن العسسوفي

الحسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسق. يبصسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسرون
العوفي مكانتهم} قال على لمسخناهم نشاء وجل: {ولو عز وقوله  

السسسدي: يعنسسي عنهمسسا: أهلكنسساهم. وقسسال اللسسه رضسسي عباس ابن عن
الحسسسن حجسسارة. وقسسال صسسالح: لجعلنسساهم أبسسو خلقهسسم. وقسسال لغيرنا

وتعسسالى: تبسسارك قسسال أرجلهسسم, ولهسسذا على وقتادة: لقعدهم البصري
ًا} أي استطاعوا {فما بسسل وراء يرجعسسون} إلسسى {ولِ أمسسام إلسسى مضي

ً يلزمسسسسسسسون ًا حسسسسسسسالِ يتسسسسسسسأخرون. لِ و يتقسسسسسسسدمون لِ واحسسسسسسسد

َوَمن ُقْه **  َعّمْر ُقْه ّن ّكسْس َن ْلِق ِفي ُقْن ْلَخ َ ا َفل ُقْلوَن َأ ِق ْع َوَما َي ُقْه *   َنا ّلْم ْعَر َع الّشسس
ِغي َوَما َب ُقْه َين َو ِإْن َل ّ ُقْه ْكٌر ِإلِ ُقْقْرآٌن ِذ ِبيٌن َو ِذَر ّم ُقْين ّل ًا َكاَن َمن *   ّيسس ّق َح َيِحسس َو

ُقْل ْو َقسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس ْل َلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسى ا ِريَن َع ِف َكسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا ْل  ا
بعسسد الضسسعف إلى عمره, رد طال كلما أنه آدم ابن عن تعالى يخبر  

السسذي وتعسسالى: {اللسسه تبسسارك قسسال النشسساط, كمسسا بعسسد القوة, والعجز
قسسوة بعسسد مسسن جعل ثم قوة ضعف بعد من جعل ثم ضعف من خلقكم
ًا وجسسل: عسسز القسسدير} وقسسال العليسسم وهسسو يشسساء ما يخلق وشيبة ضعف

ًا} علسم بعسد مسن يعلسم لكيل العمسر أرذل إلسى يسرد مسن {ومنكم شسيئ
زوال دار بأنهسسا السسدار هسسذه عسسن الخبسسار أعلسسم والله س هذا من والمراد

يعقلسسون} وجسسل: {أفل عسسز قال واسقرار, ولهذا دوام دار وانتقال, لِ
سسن إلسسى صسسيرورتهم خلقهسم, ثسم ابتسداء فسسي بعقسسولهم يتفكرون أي
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لهسسا زوال لِ أخرى لدار خلقوا أنهم ليعلموا الشيخوخة إلى الشيبة, ثم

الَِخسسسسرة. السسسسدار عنهسسسسا, وهسسسسي محيسسسسد ولِ منهسسسسا انتقسسسسال ولِ
عز له} يقول ينبغي وما الشعر علمناه وتعالى: {وما تبارك وقوله  

ًا وجل الشسسعر علمه ما أنه وسلم عليه الله صلى محمد نبيه عن مخبر
تقتضسسيه ولِ يحبسسه ولِ يحسسسنه فل طبعه في هو ما له} أي ينبغي {وما

ًا يحفسسظ لِ كسسان وسسسلم عليه الله صلى أنه ورد جبلته, ولهذا علسسى بيتسس
السسرازي: زرعسسة أبو يتمه. وقال لم أو زحفه أنشده إن بل منتظم وزن

عبسسد ولسسد قال: مسسا أنه الشعبي عن أبيه عن مجالد بن إسماعيل حدثنا
ًا المطلب عليسسه الله صلى الله رسول إلِ الشعر يقول إلِ أنثى ولِ ذكر

أكلسسه السسذي لهسسب أبسسي بسسن عتبسسة ترجمة في عساكر ابن وسلم, ذكره
بالزرقسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساء. السسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسد

سلمة بن حماد حدثنا سلمة أبو أبي, حدثنا حاتم: حدثنا أبي ابن قال  
صسسلى اللسسه رسسسول قال: إن البصري هو الحسن عن زيد بن علي عن

:السسسسسسبيت بهسسسسسسذا يتمثسسسسسسل كسسسسسسان وسسسسسسسلم عليسسسسسسه اللسسسسسسه
ًا للمسسسسسسسسرء والشسسسسسسسسيب بالسسسسسسسسسلم كفسسسسسسسسى  ناهيسسسسسسسس
اللسسسسه رسسسسسول عنسسسسه: يسسسسا اللسسسسه رضسسسسي بكسسسسر أبسسسسو فقسسسسال 
ًا للمسسسسسسسسرء والسسسسسسسسسلم الشسسسسسسسسيب كفسسسسسسسسى  ناهيسسسسسسسس

الله, يقول رسول أنك عنهما: أشهد الله رضي عمر أو بكر أبو قال  
فسسي السسبيهقي روى له} وهكسسذا ينبغي وما الشعر علمناه تعالى: {وما

مرداس بن للعباس قال وسلم عليه الله صلى الله رسول أن الدلِئأل
:القائأسسسسسسسل «أنسسسسسسست عنسسسسسسسه اللسسسسسسسه رضسسسسسسسي السسسسسسسسلمي

وعيينسسسسسة القسسسسسرع بيسسسسسن العبيسسسسسد ونهسسسسسب نهسسسسسبي أتجعسسسسسل 

وسلم: «الكسسل عليه الله صلى والقرع, فقال عيينة هو فقال: إنما  
.أعلسسم عليسسه, واللسسه وسسسلمه اللسسه المعنى, صلوات في سواء» يعني

وقع الذي والتأخير التقديم لهذا النف الروض في السهيلي ذكر وقد  
فيهسسا, أغسسرب مناسسسبة السسبيت هذا في وسلم عليه الله صلى كلمه في

ارتسسد لنه الفزاري بدر بن عيينة على حابس بن القرع شرف حاصلها
روى أعلسسم, وهكسسذا ذاك, واللسسه بخلف عنسسه اللسسه رضسسي الصديق أيام

يمشسسي جعل وسلم عليه الله صلى الله رسول أن مغازيه في الموي
ًا» فيقسسول «نفلق يقول وهو بدر يوم القتلى بين رضسسي الصسسديق هامسس

ًا عنسسسسسسسسسسسسسسسسه اللسسسسسسسسسسسسسسسسه للسسسسسسسسسسسسسسسسبيت: متممسسسسسسسسسسسسسسسس
وأظلمسسسسسا أعسسسسسق كسسسسسانوا علينسسسسساوهم أعسسسسسزة رجسسسسسال مسسسسسن 
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الحماسسسة. فسسي وهسسي لسسه قصسسيدة في العرب الشعراء لبعض وهذا  

عسسن الشسسعبي عسسن مغيسسرة هشسسيم: حسسدثنا أحمسسد: حسسدثنا المسسام وقال
وسسسلم عليه الله صلى الله رسول قالت: كان عنها الله رضي عائأشة

تسسزود لم من بالخبار طرفة: ويأتيك ببيت فيه تمثل الخبر استراث إذا
مهسساجر بن إبراهيم طريق من والليلة اليوم في النسائأي رواه وهكذا س

ًا والنسائأي الترمذي عنها. ورواه الشعبي عن المقدام حديث من أيض
كسسذلك, ثسم عنهسسا اللسه رضسسي عائأشة عن أبيه عن هانىء بن شريح بن

السسبزار: بكر أبو الحافظ صحيح, وقال حسن حديث الترمذي: هذا قال
عسسن سسسماك عسسن زائأسسدة عسسن أسسسامة موسى, حسسدثنا بن يوسف حدثنا

صسسلى الله رسول عنهما, قال: كان الله رضي عباس ابن عن عكرمة
* تسسزود لسسم مسسن بالخبسسار الشعار: * ويأتك من يتمثل وسلم عليه الله
الله رضي عائأشة عن عطية عن سماك عن زائأدة غير قال, ورواه ثم

المشسسهورة, وهسسذا معلقتسسه فسسي العبسسد بسسن طرفسسة شعر في عنها, هذا
أولسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه: منهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا المسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسذكور

تسسزود لسسم مسسن بالخبسسار جاهلًويأتيسسك كنسست مسسا اليسسام لسسك سسستبدي
ًا تبسسع لسسم مسسن بالخبسسار ويأتيسسك موعسسد وقسست لسسه تضسسرب ولسسم لهبتاتسس

عنها: الله رضي لعائأشة قتادة: قيل عن عروبة أبي بن سعيد وقال  
؟ الشسسعر من بشيء يتمثل وسلم عليه الله صلى الله رسول كان هل

اللسسه صسسلى أنسسه إليسسه, غيسسر الحديث أبغض عنها: كان الله رضي قالت
آخسسره, أولسسه قيسسس, فيجعسسل بنسسي أخسسي بسسبيت يتمثسسل كان وسلم عليه

رسسسول يسسا هكسسذا هذا عنه: ليس الله رضي بكر أبو أوله, فقال وآخره
أنسسا مسسا واللسسه وسسسلم: «إنسسي عليسسه اللسسه صسسلى الله رسول الله, فقال

لفظسسه. جريسسر, وهسسذا وابسسن حاتم أبي ابن لي» رواه ينبغي وما بشاعر
سسسئلت: هسسل عنها الله رضي عائأشة أن قتادة: بلغني عن معمر وقال
؟ الشسسعر مسسن بشسسيء يتمثسسل وسسسلم عليسسه الله صلى الله رسول كان

طرفسسسسسسسة. بيسسسسسسست عنهسسسسسسسا: لِ. إلِ اللسسسسسسسه رضسسسسسسسي فقسسسسسسسالت
تسسزود لسسم مسسن بالخبسسار جاهلًويأتيسسك كنسست مسسا اليسسام لسسك سسستبدي

بالخبسسار» فقسسال تزود لم يقول: «من وسلم عليه الله صلى فجعل  
لسسست وسسسلم: «إنسسي عليسسه اللسسه صلى هكذا, فقال هذا بكر: ليس أبو

عبسسد أبسسو البيهقي: أخبرنا بكر أبو الحافظ لي» وقال ينبغي ولِ بشاعر
المتقسسي وكيسسل نعيسسم بسسن أحمد بن عمر حفص أبو الحافظ, حدثنا الله

علسسي الضرير, حدثنا النحوي هلل بن الله عبد محمد أبو ببغداد, حدثنا
عسسروة عسسن الزهسسري عسسن عيينة بن سفيان النصاري, حدثنا عمرو بن
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عليه الله صلى الله رسول جمع قالت: ما عنها الله رضي عائأشة عن

ًا إلِ قسسسسسسسسط شسسسسسسسسعر بيسسسسسسسست وسسسسسسسسسلم ًا. بيتسسسسسسسس واحسسسسسسسسد
تحققسسسا ِإلِ كسسسان لشسسسيء فلقلمايقسسسال يكسسسن تهسسسوى بمسسسا تفسسساءل

فقال: هو الحديث هذا عن المزي الحجاج أبا الحافظ شيخنا سألت  
أنسسه الصسسحيح فسسي الضسسرير, وثبسست لِ و الحاكم شيخ يعرف منكر, ولم

بسسن اللسسه عبسسد بأبيسسات الخنسسدق حفسسر يسسوم تمثل وسلم عليه الله صلى
ًا عنه, ولكن الله رضي رواحة عنهسسم, اللسسه رضسسي أصسسحابه لقسسول تبعسس

فيقولسسسسسسون: يحفسسسسسسرون وهسسسسسسم يرتجسسسسسسزون كسسسسسسانوا فسسسسسسإنهم
صسسسسسلينا ولِ تصسسسسسدقنا اهتسسسسسديناولِ مسسسسسا أنسسسسست لسسسسسولِ هسسسسسّم لِ

لِقينسسسسسسسسا إن القسسسسسسسسدام علينسسسسسسسساوثبت سسسسسسسسسكينة فسسسسسسسسأنزلن
ُقْللسسسسسسسى إن أبينسسسسسسسا فتنسسسسسسسة أرادوا علينسسسسسسساإذا بغسسسسسسسوا قسسسسسسسد ا
هذا روى ويمدها, وقد أبينا بقوله صوته وسلم عليه الله صلى ويرفع  

ًا, وكذا الصحيحين في بزحاف قال وسلم عليه الله صلى أنه ثبت أيض
:العسسسدو نحسسسور فسسسي بهسسسا يقسسسدم البغلسسسة راكسسسب وهسسسو حنيسسسن يسسسوم

)المطلسسسسسسسب عبسسسسسسسد ابسسسسسسسن كسسسسسسسذبأنا لِ النسسسسسسسبي شسسسسسسسعأنا)
ًا وقع هذا قالوا لكن   علسسى جرى شعر, بل لوزن قصد غير من اتفاق

جنسسدب عسسن الصحيحين في ثبت ما إليه, وكذلك قصد غير من اللسان
عليسسه اللسسه صلى الله رسول مع عنه, قال: كنا الله رضي الله عبد بن

:وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى أصسسبعه, فقسسال غسسار, فنكبسست فسسي وسسسلم
لقيسسسست مسسسسا اللسسسسه سسسسسبيل دميتسسسسوفي أصسسسسبع إلِ أنسسسست هسسسسل

:اللمسسسسم} إنشسسسساد {إلِ تعسسسسالى قسسسسوله عنسسسسد وسسسسسيأتي  
ًاوأي تغفسسسسسر اللهسسسسسم تغفسسسسسر إن ألمسسسسسا مسسسسسا لسسسسسك عبسسسسسد جمسسسسس
ًا علسم مسا وسسلم عليه الله صلى كونه ينافي لِ هذا وكل   ومسا شسعر

يسسأتيه {لِ السسذي العظيسسم القسسرآن علمسسه إنما تعالى الله له, فإن ينبغي
هسسو حميد} وليسسس حكيم من تنزيل خلفه من ولِ يديه بين من الباطل
مفتعسسل, كهانة, ولِ قريش, ولِ كفار جهلة من طائأفة زعمه كما بشعر

الجهسسال, وقسسد وآراء الضسسلل أقسسوال فيسسه تنسسوعت يؤثر, كمسسا سحر ولِ
ًا الشعر صناعة تأبى وسلم عليه الله صلى سجيته كانت ًا, طبع وشرع

بسسن اللسسه عبسسد عمر, حسسدثنا بن الله عبيد قال: حدثنا داود أبو رواه كما
المعسسافري يزيسسد بسسن شسسرحبيل أيوب, حدثنا أبي بن سعيد يزيد, حدثنا

عمسسرو بسسن اللسسه عبسسد قال: سمعت التنوخي رافع بن الرحمن عبد عن
وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسول يقول: سمعت عنهما الله رضي

ًا, أو شربت أنا إن أوتيت ما أبالي يقول: «ما تميمسسة, أو تعلقسست ترياق
داود أبسسسسو بسسسسه نفسسسسسي» تفسسسسرد قبسسسسل مسسسسن الشسسسسعر قلسسسست
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عسسن مهسسدي بسسن الرحمسسن عبسسد الله: حدثنا رحمه أحمد المام وقال  

عنهسسا: الله رضي عائأشة قال: سألت نوفل أبي عن شيبان بن السود
؟ الشسعر عنسسده بسسائأغ وسسلم عليسسه اللسه صسلى اللسه رسول كان هل

عنهسسا: رضسسي عائأشسسة عسسن إليه. وقسسال الحديث أبغض كان فقالت: قد
السدعاء, مسن الجوامسع يعجبسه وسسلم عليسه الله صلى الله رسول كان

الطيالسسسي: حسسدثنا الوليسسد أبو داود: حدثنا أبو ذلك: وقال بين ما ويدع
عسسن عنه الله رضي هريرة أبي عن صالح أبي عن العمش عن شعبة
ًا أحدكم جوف يمتلىء «لن وسلم عليه الله صلى النبي لسسه خيسسر قيح

ًا» انفرد يمتلىء أن من شسسرط علسسى الوجه, وإسناده هذا من به شعر
يخرجسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساه. الشسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسيخين, ولسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم

عسسن البسساهلي سويد بن قزعة يزيد, حدثنا أحمد: حدثنا المام وقال  
الشيب, فقال (ح) وحدثنا الصنعاني الشعث أبي عن مخلد بن عاص

عنسه اللسه رضسي أوس بسن شداد عن الشعث أبي عن عاصم أبي عن
شسسعر بيسست قسسرض وسلم: «من عليه الله صلى الله رسول قال: قال

غريسسب حديث الليلة,» وهذا تلك صلة له تقبل الَِخرة, لم العشاء بعد
السسستة, والمسسراد الكتسسب أصحاب من أحد يخرجه الوجه, ولم هذا من

مشسسروع, هسسو مسسا الشسسعر أن أعلم, على إنشاده, والله لِ نظمه بذلك
بسسن السلم, كحسان شعراء يتعاطاه كان الذي المشركين هجاء وهو
وأمثسسالهم رواحسسة بسسن الله وعبد مالك بن عنه, وكعب الله رضي ثابت

ومسسواعظ حكسسم فيسسه مسسا أجمعيسسن, ومنسسه عنهسسم اللسسه رضي وأضرابهم
أبسسي بسسن أمية الجاهلية, ومنهم من جماعة شعر في يوجد وآداب, كما

وسسسلم: «آمسسن عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول فيسسه قال الذي الصلت
للنسسبي عنهسسم الله رضي الصحابة بعض أنشد قلبه» وقد شعره, وكفر

«هيسسه» يعنسسي بيسست كسسل عقسسب يقسسول بيت مائأة وسلم عليه الله صلى
بسسن أبسسي حسسديث مسسن داود أبسسو روى ذلك, وقد من يستطعمه, فيزيده

أن عنهسسم اللسسه رضسسي عبسساس بسسن الله وعبد الحصيب بن وبريده كعب
ًا, وإن البيسسان مسسن قسسال: «إن وسلم عليه الله صلى الله رسول سسسحر

ًا» ولهسسذا الشعر من الشسسعر} يعنسسي علمنسساه تعسسالى: {ومسسا قسسال حكم
ًا لسسه} ينبغسسي «ومسسا الشسسعر الله علمه ما وسلم عليه الله صلى محمد

علمنسساه السسذي هسسذا ما مبين} أي وقرآن ذكر هو {إن له يصلح وما أي
ّين مبين} أي وقرآن ذكر {إلِ وتسسدبره, ولهسسذا تأمله لمن جلي واضح ب
ًا} أي كان من تعالى: {لينذر قال حي كل المبين القرآن هذا لينذر حي
وعل: جسسل بلسسغ} وقسسال ومسسن بسسه الرض, كقوله: {لنذركم وجه على

مسسن بنسسذارته ينتفسسع موعده} وإنمسسا فالنار الحزاب من به يكفر {ومن
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حسسي القلسسب قتسسادة: حسسي قسسال البصسسيرة, كمسسا مستنير القلب حي هو

ً يعني الضحاك البصر. وقال الكسسافرين} أي على القول {ويحق عاقل
الكسسسسسسسافرين. علسسسسسسسى وحجسسسسسسسة للمسسسسسسسؤمنين رحمسسسسسسسة هسسسسسسسو

َلْم َو َأ ْا **  ْو ّنا َيَر َنا َأ ْق َل ُقْهم َخ َلْت ِمّما َل َنآَ َعِم ِدي ْي ًا َأ ْنعام ُقْهْم َأ َها َف ُقْكوَن َل ِل * َمسسا
َهسسا َنا ْل ّل َذ ُقْهسسْم َو َهسسا َل ْن ُقْهْم َفِم ُقْب ُقْكسسو َهسسا َر ْن ُقْلوَن َوِم ُقْك ْأ ُقْهسسْم َيسس َل َو َهسسا *   ُقْع ِفي ِف َنسسا َم

ُقْب ِر َ َوَمَشسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا َفل ُقْروَن َأ ُقْك  َيْشسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
لهم سخرها التي النعام هذه من خلقه على به أنعم ما تعالى يذكر  

وهسسي يقهرونهسسا جعلهسسم قتادة: مطيقون, أي مالكون} قال لها {فهم
لنسساخه, ولوشسساء بعيسسر إلى صغير جاء لو منهم, بل تمتنع لهم, لِ ذليلة

بعيسسر مائأسسة القطار كان لو معه, وكذا منقاد ذليل وساقه, وذاك لقامه
ركسسوبهم تعسسالى: {فمنهسسا الصسسغير. وقسسوله بسير الجميع لسار أكثر أو

الثقال عليه ويحملون السفار في يركبون ما منها يأكلون} أي ومنها
ونحسسروا شسساؤوا يسسأكلون} إذا {ومنهسسا والقطسسار الجهسسات سسسائأر إلسسى

ًا وأشعارها وأوبارها أصوافها من منافع} أي فيها {ولهم واجتزروا أثاث
ًا يتسسداوى لمسسن وأبوالهسسا ألبانهسسا مسسن {ومشسسارب} أي حين إلى ومتاع
ولِ ومسخره ذلك خالق يوحدون أفل يشكرون} أي ذلك, {أفل ونحو

؟. غيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسره بسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه يشسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسركون

ْا ُقْذو ّتَخسس َوا ِه ُقْدوِن ِمسسن **  ّلسس َهسسًة ال ِل ُقْهسسْم آ ّل َع ُقْروَن ّل َ ُقْينَصسس ُقْعوَن *  لِ ِطي َت َيْسسس
ُقْهْم ُقْهْم َنْصَر ُقْهْم َو ٌد َل ُقْروَن ُقْجنسس َ ّمْحَضس َفل ُقْزنسسَك *   ُقْهْم َيْح ُقْل ْو ّنسا َقسس ُقْم ِإ َلس ْع َمسسا َن

ُقْنسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسوَن َوَمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا ُقْيِسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسّروَن ِل ْع  ُقْي
ًا تعالى يقول   الله مع آلهة النداد اتخاذهم في المشركين على منكر

ه إلسى وتقربهسم وترزقهسم الَِلهسة تلسك تنصسرهم أن بسذلك يبتغسون الل
الَِلهسسة لِتقسسدر نصسسرهم} أي تعسسالى: {لِيسسستطيعون اللسسه زلفى, قال

لِ وأدحسسر, بسسل وأحقر وأقل ذلك من أضعف هي بل عابديها نصر على
بسسسوء, لنهسسا أرادهسسا ممسسن النتقام لنفسها, ولِ الِستنصار على تقدر

تعقسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسل. ولِ تسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسمع لِ جمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساد
مجاهد: يعني محضرون} قال جند لهم وتعالى: {وهم تبارك وقوله  

القيامسسة يسسوم مجموعسسة محشسسورة الصنام هذه أن يريد الحساب عند
عليهم وأدل حزنهم في أبلغ ذلك عابديها, ليكون حساب عند محضرة

نصسسرهم} يعنسسي {لِيسسستطيعون قتادة عليهم. وقال الحجة إقامة في

795



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
فسسي للَلهسسة يغضسسبون محضرون} والمشسسركون جند لهم {وهم الَِلهة

ًا إليهم تسوق لِ الدنيا, وهي ًا, إنما عنهم تدفع ولِ خير أصنام, هي شر
جرير ابن اختيار حسن, وهو القول البصري, وهذا الحسن قال وهكذا
لسسك تكذيبهم قولهم} أي يحزنك تعالى: {فل تعالى. وقوله الله رحمه

جميسسع نعلسسم نحسسن يعلنون} أي وما مايسرون نعلم {إنا بالله وكفرهم
يفقسسدون لِ يسسوم ذلسسك علسسى ونعاملهم وصفهم فيه, وسنجزيهم هم ما

ً أعمالهم من ًا ولِ جليل ًا ولِ حقير غير ًا ولِ ص عليهسم يعسرض بسل كسبير
ًا يعملسسسسسسسسون كسسسسسسسسانوا مسسسسسسسسا جميسسسسسسسسع ًا. قسسسسسسسسديم وحسسسسسسسسديث

َلْم َو َأ ُقْن َيَر **  ِلنَسسسا ّنسسا ا ُقْه َأ َنسسا ْق َل ٍة ِمسسن َخ ْطَفسس َذا ّن ِإ َو َفسس ِبيسسٌن َخِصسسيٌم ُقْهسس * ّم
َنا َوَضَرَب ً َل َثل َنِسَي َم ُقْه َو َق ْل ِيي َمن َقاَل َخ َظاَم ُقْيح ِع ْل ِهَي ا ُقْقسسْل َرِميٌم َو   *
َها ِيي َي ُقْيْح ِذ ّل َهآَ ا َأ ّوَل َأنَش ٍة َأ َو َمّر ُقْه ُقْكّل َو ْلٍق ِب ِليٌم َخ ِذي*   َع ّلسس َعسسَل ا ُقْكسسم َج َل
ِر ّمسسسسَن ِر الّشسسسسَج ًا الْخَضسسسس َذآ َنسسسسار ِإ ُقْتسسسسم َفسسسس ْنسسسسه َأن ُقْدوَن ّم ِقسسسس  ُقْتو

بن أبي وقتادة: جاء والسدي الزبير بن وعروة وعكرمة مجاهد قال  
عظسسم يده وفي وسلم عليه الله صلى الله رسول إلى الله لعنه خلف

أن أتزعسسم محمسسد يقسسول: يسسا الهواء, وهسسو في ويذروه يفته رميم, وهو
تعسسالى, اللسسه يميتك وسلم: «نعم عليه الله صلى قال ؟ هذا يبعث الله
يسسس آخسسر مسسن الَِيسسات هسسذه النار» ونزلت إلى يحشرك يبعثك, ثم ثم

أبسسي ابسسن آخرهن. وقسسال نطفة} إلى من خلقناه أنا إلِنسان ير {أولم
العلء, حدثنا بن محمد الجنيد, حدثنا بن الحسين بن علي حاتم: حدثنا

جسسبير بسسن سعيد عن بشر أبي عن هشيم عن الزيات سعيد بن عثمان
ًا أخسسذ وائأل بن العاص قال: إن عنهما الله رضي عباس ابن عن عظمسس
وسسسلم: عليسسه اللسسه صلى الله لرسول قال بيده, ثم ففته البطحاء من

وسلم: عليه الله صلى الله رسول فقال ؟ أرى بعد ما هذا الله أيحيي
الَِيسسات جهنسسم» قسسال: ونزلسست يدخلك يحييك, ثم الله, ثم يميتك «نعم

عسسن هشيم عن إبراهيم بن يعقوب عن جرير ابن يس, ورواه آخر من
اللسسه رضسسي عباس ابن يذكر ولم فذكرهو جبير بن سعيد عن بشر أبي

عنهمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا.
قال: جاء عنهما الله رضي عباس ابن عن العوفي طريق من وروي  

منكسسر, لن تقسسدم, وهسسذا مسسا نحسسو وذكسسر ففتسسه بعظسسم أبي بن الله عبد
ان إنمسا سلول بن أبي بن الله وعبد مكية السورة بالمدينسة, وعلسى ك

أو حلسسف بسسن أبسسي فسسي نزلسست قسسد الَِيسسات هسسذه كسسانت سواء تقدير كل
البعث, واللسسف أنكر من كل في عامة فيهما, فهي أو وائأل بن العاص
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منكسسر كسسل يعسسم النسسسان} للجنسسس يسسر تعالى: {أولم قوله في واللم
يسسستدل أولسسم مسسبين} أي خصيم هو فإذا نطفة من خلقناه {أنا للبعث

مسسن النسسان خلسق ابتدأ الله العادة, فإن على بالبدء البعث أنكر من
مهيسسن, كماقسسال ضسسعيف حقير شيء من مهين, فخلقه ماء من سللة

إلسسى مكيسسن قسسرار في فجعلناه  مهين ماء من نخلقكم وجل: {ألم عز
أمشسساج} أي نطفة من النسان خلقنا تعالى: {إنا معلوم} وقال قدر
الضسسعيفة النطفة هذه من خلقه متفرقة, فالذي أخلط من نطفة من

مسسسسسسسسوته. بعسسسسسسسسد إعسسسسسسسسادته علسسسسسسسسى بقسسسسسسسسادر أليسسسسسسسسس
جريسسر, المغيرة, حسسدثنا أبو مسنده: حدثنا في أحمد المام قال كما  

جحاش بن بشر عن نفير بن جبير عن ميسرة بن الرحمن عبد حدثني
ًا وسسسلم: بصسسق عليسسه اللسسه صلى الله رسول قال: إن كفسسه, فسسي يومسس

«قسسال وسسسلم عليه الله صلى الله رسول قال أصبعه, ثم عليها فوضع
إذا هسسذه, حسستى مثسسل من خلقتك وقد تعجزني أنى آدم تعالى: ابن الله

وئأيسسد, فجمعسست منسسك وللرض برديسسك بيسسن مشسسيت وعسسدلتك سسسويتك
؟» الصسسدقة أوان وأنسسى أتصسسدق قلسست التراقي بلغت إذا حتى ومنعت
عسسن هسسارون بسسن يزيسسد عسسن شيبة أبي بن بكر أبي عن ماجه ابن ورواه
ً لنا تعالى: {وضرب قال به, ولهذا عثمان بن جرير خلقسسه ونسسسي مثل
ذي تعسسالى اللسسه إعسسادة استبعد رميم} أي وهي العظام يحيي من قال

والعظسسام للجسسسام والرض السسسموات خلقست السستي العظيمة القدرة
الوجسسود, إلسسى العدم من خلقه تعالى الله نفسه, وأن الرميمة, ونسي

قال وجحده, ولهذا وأنكره استبعده مما أعظم هو ما نفسه من فعلم
عليم} أي خلق بكل وهو مرة أول أنشأها الذي يحييها وجل: {قل عز

وأيسسن ذهبسست وأرجائأهسسا, أيسسن الرض أقطسسار سسسائأر فسسي العظسسام يعلسسم
وتمزقسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسست. تفرقسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسست

بسسن الملسسك عبد عن عوانة أبو عفان, حدثنا أحمد: حدثنا المام قال  
عنهمسسا: اللسسه رضسسي لحذيفة عمرو بن عقبة قال: قال ربعي عن عمير

فقسسال: ؟ وسسسلم عليسسه الله صلى الله رسول من سمعت ما تحدثنا ألِ
ً يقسول: «إن وسلم عليه الله صلى سمعته فلمسا المسسوت حضسره رجل

ًا لي فاجمعوا مت أنا إذا أهله أوصى الحياة من يئس ًا حطب جزلًِ, كثير
ًا فيسسه أوقسسدوا ثسسم عظمسسي إلسسى وخلصسست لحمسسي أكلسست إذ حسستى نسسار

اللسسه اليسسم, ففعلسسوا, فجمعسسه في فذروها فدقوها فامتحشت, فخذوها
اللسسه خشيتك, فغفسسر قال: من ؟ ذلك فعلت له: لم قال ثم إليه تعالى

وسلم عليه الله صلى سمعته عمرو: وأنا بن عقبة له» فقال وجل عز
ًا, وقد وكان ذلك يقول عبسسد حسسديث مسسن الصسسحيحين في أخرجاه نباش
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ثسسم يحرقسسوه أن بنيسسه أمسسر أنسسه منهسسا كسسثيرة بألفسساظ عميسسر بسسن الملسسك

رائأح, أي يوم في البحر في البر, ونصفه في نصفه يذروا ثم يسحقوه
وأمسسر فيسه مسا البحر, فجمع تعالى الله ذلك, فأمر الهواء, ففعلوا كثير
لسسه: مسسا قائأم, فقسسال رجل هو له: كن, فإذا قال فيه, ثم ما فجمع البر

غفر أن تلفاه أعلم, فما وأنت قال: مخافتك ؟ صنعت ما على حملك
لسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه.

ًا الخضر الشجر من لكم جعل تعالى: {الذي وقوله   أنتسسم فسسإذا نسسار
ًا صار حتى ماء من الشجر هذا خلق بدأ الذي توقدون} أي منه خضسسر

ًا ًا صار أن إلى أعاده وينع, ثم ثمر ذا نضر ًا حطب النسسار, بسسه توقسسد يابسسس
قتادة شيء. قال لِيمنعه يريد ما على يشاء, قادر لما فعال هو كذلك

ًا الخضسسر الشسسجر مسسن لكم جعل {الذي قوله في منسسه أنتسسم فسسإذا نسسار
أن علسسى قسسادر الشسسجر هسسذا من النار هذه أخرج الذي توقدون} يقول

أرض فسسي ينبسست والعفسسار المسسرخ شسسجر بسسذلك يبعثسسه, وقيسسل: المسسراد
عسسودين منسسه زنسساد, فيأخسسذ معه وليس نار قدح أراد من الحجاز, فيأتي

بينهمسا, كالزنساد مسن النسسار بسسالَِخر, فتتولسسد أحسسدهما أخضرين, ويقسسدح
المثسل: لكسل عنهما. وفي الله رضي عباس ابن عن هذا سواء, وروي

نسسار شسسجر كل الحكماء: في والعفار. وقال المرخ واستمجد نار شجر
الغسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساب. إلِ

ْيَس َلس َو َأ ِذي **  َل َق ا َل ٍر َوالْرَض الّسَماواِت َخ ِد َقا َلَى ِب َق َأن َع ُقْل ُقْهسسم َيْخ َل ْث ِم
َلَى َو َب ُقْه ُقْق َو ّ ْلَخل ُقْم ا ِلي َع ْل ّنَمسسآَ ا ِإ ُقْه *   ُقْر َذآ َأْمسس َد ِإ ًا َأَرا ْيئ ُقْقسسوَل َأن َشسس ُقْه َي ُقْكسسن َلسس

ُقْن ُقْكو َي ْبَحاَن َف ُقْسسس َف ِذي *   ّلسس ِه ا ِد َيسس ُقْت ِب ُقْكسسو َل ٍء ُقْكسسّل َم ِه َشسسْي ْيسس َل ِإ ُقْعسسوَن َو  ُقْتْرَج
ًا تعالى يقول   ًا مخبر السسسموات خلق في العظيمة قدرته على منبه

السبع, ومسسا والرضين والثوابت السيارة الكواكب من فيها بما السبع
ًا بيسن وقفسار, ومسا وبحسار ورمسال جبسال مسن فيه ك, ومرشسد إلسى ذل

العظيمسة, كقسسوله الشسياء هسذه بخلسسق الجساد إعادة على الِستدلِل
عسسز النسساس} وقسسال خلسسق من أكبر والرض السموات تعالى: {لخلق

أن علسسى بقسسادر والرض السسسموات خلسسق السسذي ههنسسا: {أوليسسس وجل
جريسسر: ابن بدأهم, قاله كما البشر, فيعيدهم مثل ؟} أي مثلهم يخلق
خلسسق السسذي اللسسه أن يسسروا وجل: {أولم عز كقوله الكريمة الَِية وهذه

؟ المسسوتى يحيسسي أن علسسى بقسسادر بخلقهن يعي ولم والرض السموات
وهسسو {بلسسى ههنسسا وتعسسالى تبسسارك قسسدير} وقسسال شيء كل على إنه بل
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ًا أراد إذا أمره إنما  العليم الخلق فيكسسون} أي كسسن لسسه يقسسول أن شيئ

ًا بالشسسيء يسسأمر إنمسسا ًا أمسسر تأكيسسد: أو تكسسرار إلسسى يحتسساج لِ واحسسد
ًا اللسسسسه أراد مسسسسا إذا  فيكسسسسون كسسسسن لسسسسه فإنمسسسسايقول أمسسسسر

المسيب بن موسى نمير, حدثنا بن محمد أحمد: حدثنا المام وقال  
ْنم بن الرحمن عبد عن شهر عن قال: إن عنه الله رضي ذر أبي عن غ

يقسسول: يسسا تعسسالى اللسسه قسسال: «إن وسسسلم عليسسه الله صلى الله رسول
لكسسم, وكلكسسم أغفسسر عافيت, فاسسستغفروني من إلِ مذنب كلكم عبادي
كلم أشاء, عطائأي ما أفعل واجد ماجد جواد أغنيت, إني من إلِ فقير

ًا أردت كلم, إذا وعسسسذابي فيكسسسون». كسسسن لسسسه أقسسسول فإنمسسسا شسسسيئ
وإليسسه شسسيء كسسل ملكسسوت بيسسده السسذي تعسسالى: {فسسسبحان وقسسوله  

السسذي القيسسوم للحسسي السسسوء مسسن وتبرئأة وتقديس تنزيه ترجعون} أي
الخلسسق كلسسه, ولسسه المسسر يرجسسع والرض, وإليسسه السموات مقاليد بيده

وهسسو بعملسه عامسسل كسسل المعاد, فيجسسازي يوم العباد يرجع وإليه والمر
وتعسسالى: {فسسسبحان سسسبحانه قسسوله المتفضل. ومعنى المنعم العادل

ملكسسوت بيده من {قل وجل عز شيء} كقوله كل ملكوت بيده الذي
الملسسك} فالملسسك بيسسده السسذي تعسسالى: {تبسسارك ؟} وكقسسوله شيء كل

ورهبوت, وجبر ورحموت, ورهبة كرحمة المعنى في واحد والملكوت
الجسسساد, عسسالم هسسو الملسسك أن زعسسم مسسن النسساس وجسسبروت, ومسسن

الجمهور عليه الذي الول, وهو الرواح, والصحيح عالم هو والملكوت
وغيرهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم. المفسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسرين مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسن

عبسسد عسسن حمسساد النعمان, حسسدثنا بن سريج أحمد: حدثنا المام قال  
سس اليمسان ابن وهو حذيفة عن لحذيفة عم ابن عمير, حدثني بن الملك
ذات وسلم عليه الله صلى الله رسول مع عنه, قال: قمت الله رضي

عليسه اللسه صسلى ركعسات, وكسان سسبع فسسي الطوال السبع ليلة, فقرأ
قسسال: ثم حمده لمن الله قال: سمع الركوع من, رأسه رفع إذا وسلم

والعظمسسة» وكسسان والكبريسساء والجسسبروت الملكسسوت ذي للسسه «الحمسسد
كسسادت وقسسد ركسسوعه, فأنصسسرف مثسسل قيسسامه, وسسسجوده مثسسل ركسسوعه
والنسسسائأي الشسسمائأل فسسي والترمذي داود أبو روى رجلي. وقد تنكسر

النصسسار, مسسولى حمسسزة أبسسي عسسن مرة بن عمرو عن شعبة حديث من
رسسسول رأى أنسسه عنسسه اللسسه رضسسي حذيفة عن عبس بني من رجل عن
سسس أكبر يقول: «الله الليل, وكان من يصلي وسلم عليه الله صلى الله
ًا فقسسرأ اسسستفتح والعظمة» ثم والكبرياء والجبروت الملكوت ذي س ثلث

ًا ركوعه فكان ركع البقرة, ثم ركسسوعه في يقول قيامه, وكان من نحو
ًا قيسسامه الركوع, فكان من رأسه رفع العظيم» ثم ربي «سبحان نحسسو
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فكسسان سسسجد الحمسسد» ثسسم «لربسسي قيسسامه فسسي يقول وكان ركوعه من

ًا سجوده ربسسي سسسجوده: «سسسبحان فسسي يقسسول قيسسامه, وكسسان من نحو
السسسجدتين بيسسن فيمسسا يقعسسد وكان السجود من رأسه رفع العلى» ثم

ًا لسسي» فصسسلى اغفسسر لي, رب اغفر رب يقول سجوده, وكان من نحو
أو والمائأسسدة , والنسسساء عمسسران البقسسرة, وآل فيهسسن فقرأ ركعات أربع

حمسسزة النسسسائأي: أبسسو وقسسال داود أبسسي لفظ هذا س شعبة شك س النعام
قسسال, صسسلة, كسسذا يكسسون أن يشسسبه الرجسسل يزيد, وهذا بن طلحة عندنا

أحمسسد, المسسام روايسسة فسسي تقدم حذيفة, كما عم ابن يكون أن والشبه
عنه, فإنهسسا الله رضي حذيفة عن زفر بن صلة رواية أعلم. وأما والله
والجسسبروت الملكسسوت ذكسسر فيهسسا ليسسس مسسسلم, ولكسسن صسسحيح فسسي

والعظمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة. والكبريسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساء
وهسسب, حسسدثني ابسسن صسسالح, حسسدثنا بسسن أحمسسد داود: حدثنا أبو وقال  

عسسوف عسسن حميسسد بن عاصم عن قيس بن عمرو عن صالح بن معاوية
صسسلى اللسسه رسسسول مسسع قال: قمت عنه الله رضي الشجعي مالك بن

إلِ رحمسسة بآَيسسة يمسسر لِ البقسسرة سورة فقرأ ليلة, فقام وسلم عليه الله
بقسسدر ركسسع وتعوذ, قسسال: ثسسم وقف إلِ عذاب بآَية يمر وسأل, ولِ وقف
والكبريسساء والملكسسوت الجسسبروت ذي «سبحان ركوعه في يقول قيامه

ذلسسك, ثسسم مثسسل سسسجوده في قال قيامه, ثم بقدر سجد والعظمة» ثم
فسسي الترمسسذي سسسورة, ورواه سسسورة قسسرأ عمسسران, ثسسم بسسآَل فقرأ قام

بسسسسه. صسسسسالح بسسسسن معاويسسسسة حسسسسديث مسسسسن والنسسسسسائأي الشسسسسمائأل

الصسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسافات سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسورة
مكيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة وهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسي

ابسسن يعنسسي سسس خالسسد حدثنا مسعود بن إسماعيل أخبرنا النسائأي قال  
عسسن الرحمسسن عبسسد بن الحارث أخبرنا قال ذئأب أبي ابن عن س الحارث

قسسال: كسان عنهمسسا اللسسه رضي عمر بن الله عبد عن الله عبد بن سالم
بالصسسافات, ويؤمن بالتخفيف يأمرنا وسلم عليه الله صلى الله رسول

.النسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسائأي بسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه تفسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسرد
ِم  ِه ِبْسسسسسسسسسسسس ّلسسسسسسسسسسس ـسسسسسسسسسسسِن ال ِم الّرْحم  الّرِحيسسسسسسسسسسس

800



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
ّفاِت َوالّصسسا ّفا **  َفسسالّزاِجَراِت َصسس ًا *   َيسساِت َزْجسسر ِل ّتا َفال ًا *   ْكسسر ِإّن ِذ   *

ُقْكْم َه َلـ ٌد ِإ َواِح َواِت *  ّرّب َل ُقْهَمسسا َوَمسسا َوالْرِض الّسَما َن ْي ِرِق َوَرّب َب ْلَمَشسسا  ا
عن مسروق عن الضحى أبي عن العمش عن الثوري سفيان قال   

صفا} وهسسي قال: {والصافات أنه عنه الله رضي مسعود بن الله عبد
ًا} هسسي {فالزاجرات الملئأكة ًا} هسسي {فالتاليسسات الملئأكسسة زجسسر ذكسسر

بسسن وسعيد ومسروق عنهما الله رضي عباس ابن قال الملئأكة, وكذا
قتسسادة: قسسال أنسسس بن والربيع وقتادة والسدي ومجاهد وعكرمة جبير

شيبة أبي بن بكر أبو حدثنا مسلم السماء. وقال في صفوف الملئأكة
حذيفسسة عسسن ربعي عن الشجعي مالك أبي عن فضيل بن محمد حدثنا
وسسسلم: «فضسسلنا عليه الله صلى الله رسول قال: قال عنه الله رضي
ت النساس علسى لنسا وجعلست الملئأكسة كصسفوف صسفوفنا بثلث: جعل

ًا كلها الرض ًا ترابها لنا وجعل مسجد المسساء» وقسسد نجسسد لسسم إذا طهور
ًا مسلم روى العمسسش حديث من ماجه وابن والنسائأي داود وأبو أيض
رضسسي سسسمرة بن جابر عن طرفة بن تميم عن رافع بن المسيب عن
تصسسفون وسسسلم: «ألِ عليسسه اللسسه صلى الله رسول قال: قال عنه الله
ربهسسم عند الملئأكة تصف وكيف ؟» قلنا ربهم عند الملئأكة تصف كما

ويتراصسسون المتقدمسسة الصسسفوف «يتمسسون وسسلم عليه الله قالصلى ؟
تعسسالى: {فسسالزاجرات قسسوله معنسسى وغيسسره السدي الصف» وقال في

ًا} أنها ًا} {فالزاجرات أنس بن الربيع السحاب, وقال تزجر زجر زجر
لم بن زيد عن مالك روى القرآن, وكذا في عنه تعالى الله  مازجر أس

ًا} قال {فالتاليات مسسن والقرآن بالكتاب يجيئون الملئأكة السدي ذكر
ًا تعالى: {فالملقيات كقوله الَِية وهذه الناس إلى الله عند ًا ذكر عسسذر

ًا}. وقوله أو والرض} السموات رب لواحد إلهكم وجل: {إن عز نذر
والرض السسموات رب إلِهسسو لِإلسه تعسسالى أنسه عليسه المقسم هو هذا

المالسسك هسسو المشسسارق} أي {ورب المخلوقسسات مسسن {ومابينهما} أي
وسسسيارات ثسسوابت كسسواكب من فيه بما بتسخيره الخلق في المتصرف

عسسن المشسسارق بسسذكر المغرب. واكتفى من وتغرب المشرق من تبدو
أقسم وجل: {فل عز قوله في بذلك صرح وقد عليه لدلِلتها المغارب

الَِخرى: الَِية في تعالى لقادرون} وقال إنا والمغارب المشارق برب
للشمس والصيف الشتاء في المغربين} يعني ورب المشرقين {رب

والقمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسر.
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ّنا ِإ ّنا **  ّي َء َز َيا الّسَمآَ ْن ّد ٍة ال َن ِزي ِكِب ِب َوا َك ْل ًا ا ْفظسس َوِح َطاٍن ُقْكسسّل ّمسسن *   ْي َشسس
ٍد ِر ّ ّمسسا ُقْعوَن *  لِ َلسسَى َيّسسسّم ِل ِإ ْلَم َلسسَى ا ْع ُقْفوَن ال َذ ْقسس ُقْي ِنٍب ُقْكسسّل ِمسسن َو * َجسسا
ًا ُقْحور ُقْهْم ُقْد َل ّ َواِصٌب َعذاٌب َو ِإلِ ِطسسَف َمْن *   َفسسَة َخ ْط ْلَخ ُقْه ا َع َب ْت أ

َ َهاٌب َفسس ِشسس
ِقٌب  َثسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا

الرض أهسسل من إليها للناظرين الدنيا السماء زين أنه تعالى يخبر   
واحسسد بمعنسسى وكلهمسسا وبالبسسدل بالضسسافة الكسسواكب, قرىسسء بزينسسة

الشسسفاف السسسماء جسسرم ضسسوؤها يثقسسب والثسسوابت السيارة فالكواكب
الدنيا السماء زينا وتعالى: {ولقد تبارك قال كما الرض لهل فتضيء
ًا وجعلناها بمصابيح السسسعير} عسسذاب لهسسم * وأعتدنا للشياطين رجوم

ًا السسماء فسي جعلنا {ولقد وجل عز وقال * للنساظرين وزيناهسا بروجس
فسسأتبعه السسمع اسسترق مسن * إلِ رجيسم شسسيطان كسل مسن وحفظناها

ًا} تقسسديره وعل جسسل مبين} فقوله شهاب وحفظناهسسا ههنسسا: {وحفظسس
ًا أن أراد إذا العساتي المتمسرد مسارد} يعنسي شسيطان كسل {مسن حفظس
{لِ جللسسه جسسل قسسال ولهسسذا فسسأحرقه ثاقب شهاب أتاه السمع يسترق

وهسسي العلسسى المل إلسسى يصسسلوا لئل العلسسى} أي المل إلسسى يسسسمعون
ممسسا تعالى الله يوحيه بما تكلموا إذا الملئأكة من فيها ومن السموات

السستي الحسساديث فسسي ذلسسك بيسسان تقسسدم كمسسا وقسسدرته شرعه من يقوله
قسسالوا قلسسوبهم عسسن فسسزع إذا وتعالى: {حسستى تبارك قوله عند أوردناها

تعسسالى: قسسال الكسسبير} ولهسسذا العلسسي وهو الحق قالوا ؟ ربكم قال ماذا
يقصسسدون جهسسة كسسل من جانب} أي كل {من يرمون {ويقذفون} أي

ًا} أي منها السماء ًا {دحور مسسن ويمنعسسون ويزجرون به يدحرون رجم
السسدار فسسي واصسسب} أي عسسذاب {ولهسسم ويرجمسسون ذلسسك إلى الوصول

{وأعتدنا عظمته جلت قال كما مستمر موجع دائأم عذاب لهم الَِخرة
الخطفسسة} خطسسف من وتعالى: {إلِ تبارك السعير} وقوله عذاب لهم
مسسن يسسسمعها الكلمسسة وهي الخطفة الشياطين من اختطف من إلِ أي

فربمسسا تحتسسه السسذي إلسسى الَِخسسر ويلقيها تحته الذي إلى فيلقيها السماء
أن قبسسل تعسسالى اللسسه بقسسدر ألقاهسسا وربما يلقيها أن قبل الشهاب أدركه
فسي تقسسدم كمسا الكساهن إلسسى الخسر بها فيذهب فيحرقه الشهاب يأتيه

ثسساقب} أي شسسهاب فأتبعه الخطفة خطف من {إلِ قال ولهذا الحديث
عسسن إسسسرائأيل عن وكيع حدثنا كريب أبو حدثنا جرير ابن مستنير. قال

قسسال: عنهما الله رضي عباس ابن عن جبير بن سعيد عن إسحاق أبي
قسسال السسوحي يستمعون فكانوا قال السماء في مقاعد للشياطين كان

سسسمعوا فسسإذا قسسال ترمسسى لِ الشياطين وكانت تجري لِ النجوم وكانت
ًا الكلمسسة فسسي فسسزادوا الرض إلسسى نزلوا الوحي بعسسث فلمسسا قسسال تسسسع
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لم عليسه الله صلى الله رسول مقعسده قصسد إذا الشسيطان جعسل وس

إبليسسس إلسسى ذلسسك فشسسكوا قسسال يحرقسسه حتى يخطئه فلم شهاب جاءه
رسسسول فسسإذا جنوده فبعث قال حدث أمر من إلِ هو ما فقال الله لعنه
يعنسسي وكيع قال نخلة جبلي بين يصلي قائأم وسلم عليه الله صلى الله

حسسدث, السسذي هسسذا فقال فأخبروه إبليس إلى قال: فرجعوا نخلة بطن
هسسذا فسسي الَِثسسار مسسع السسواردة الحسساديث تعسسالى اللسه شساء إن وسسستأتي
ًا تعسالى قوله عند المعنى لمسسنا {وأنسسا قسالوا أنهسسم الجسن عسن إخبسار
ًا ملئت فوجدناها السماء ًا حرس ًا شسسديد منهسسا نقعسسد كنسسا * وأنسسا وشسسهب
ًا له يجد الَِن يستمع فمن للسمع مقاعد ًا شسسهاب نسسدري لِ * وأنسسا رصسسد
ًا}. ربهسسسسم بهسسسسم أراد أم الرض فسسسسي بمسسسسن أريسسسسد أشسسسسر رشسسسسد

ِهْم ِت ْف َت َفاْس ُقْهْم **  ّد َأ ًا َأَش ْلق َنآَ ّمْن َأم َخ ْق َل ّنا َخ ُقْهم ِإ َنا ْق َل ِزٍب ِطيٍن ّمن َخ ّ لِ
َبْل ْبسسَت *   ُقْروَن َعِج ُقْخ َيْسسس َذا َو ِإ َو ْا *   ُقْرو ّكسس َ ُقْذ ُقْروَن لِ ُقْك ْذ َذا َيسس ِإ َو ْا *   ْو َأ َيسسًة َر آ

ُقْروَن َتْسِخ ْا َيْس َو ُقْل َقا َو َذآ ِإن *   ّ َهـ ِبيٌن ِسْحٌر ِإلِ َذا ّم ِإ أ
َ َنسسا *   ْت ّنسسا ِم ُقْك ًا َو ُقْتَرابسس

ًا َظام ّنا َوِع ِإ أ
ُقْثوَن َ ُقْعو ْب َو َلَم َأ َنا *   ُقْؤ َبآَ ُقْلوَن آ ّو ُقْقْل ال َعْم *   ُقْتْم َن َأن ُقْروَن َو * َداِخ
ّنَمسسسسسسا ِإ ٌة ِهسسسسسسَي َف ٌة َزْجسسسسسسَر َد َذا َواِحسسسسسس ِإ ُقْروَن ُقْهسسسسسسْم َفسسسسسس ُقْظسسسسسس  َين

ًا أشسسد أيمسسا للبعث المنكرين هؤلِء تعالى: فسل يقول   أم هسسم خلقسس
والمخلوقسسات والشسسياطين الملئأكسسة من بينهما وما والرض السموات
فسسإنهم عسسددنا مسسن أم عنسسه اللسسه رضسسي مسسسعود ابسسن وقرأ ؟ العظيمة

ًا أشد المخلوقات هذه أن يقرون فلم كذلك المر كان منهم, وإذا خلق
عسسز قال كما أنكروا مما أعظم هو ما يشاهدون وهم ؟ البعث ينكرون

أكسسثر ولكسسن النسساس خلسسق مسسن أكسسبر والرض السموات وجل: {لخلق
فقسسال: {إنسسا ضسسعيف شيء من خلقوا أنهم بين يعلمون} ثم لِ الناس

والضسسحاك: جسسبير بسسن وسسسعيد مجاهسسد لِزب} قسسال طين من خلقناهم
عنهمسسا اللسسه رضي عباس ابن ببعض, وقال بعضه يلتزق الذي هوالجيد
عسسز باليسسد, وقسسوله يلزق هوالذي قتادة الجيد, وقال اللزج هو وعكرمة

تكسسذيب مسسن محمسسد يسسا عجبسست بل ويسخرون} أي عجبت وجل: {بل
مسسن تعسسالى اللسسه أخسسبر بما مصدق موقن وأنت للبعث المنكرين هؤلِء
مسسن أمسسرك بخلف وهسسم فنائأهسسا بعد الجسام إعادة وهو العجيب المر

ذلسسسسك. مسسسسن لهسسسسم تقسسسسول ممسسسسا ويسسسسسخرون تكسسسسذيبهم شسسسسدة
آدم بني ضلّل وسخر وسلم عليه الله صلى محمد قتادة: عجب قال  

{يستسسسخرون} قسسال ذلسسك علسسى واضسسحة دلِلسسة آيسسة} أي رأوا {وإذا
هسسذا إن مسسبين} أي سحر إلِ هذا إن {وقالوا يستهزئأون وقتادة مجاهد
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ًا وكنسسا متنسسا {أئأسسذا مسسبين سسسحر إلِ بسسه جئسست السسذي ًا ترابسس أئأنسسا وعظامسس

نعسسم {قسسل به ويكذبون ذلك الولون} يستبعدون آباؤنا * أو لمبعوثون
بعسسدما القيامسسة يسسوم تبعثسسون نعم محمد يا لهم قل داخرون} أي وأنتم

ًا تصسسيرون ًا ترابسس القسسدرة تحسست حقيسسرون أي داخسسرون وأنتسسم وعظامسس
جلسست قال داخرين}. ثم أتوه وتعالى: {وكل تبارك قال كما العظيمة

أمر هو فإنما ينظرون} أي هم فإذا واحدة زجرة هي عظمته: {فإنما
الرض, مسسن يخرجوا أن واحدة دعوة وجل, يدعوهم عز الله من واحد
أعلسسم. تعالى القيامة, والله يوم أهوال إلى ينظرون يديه بين هم فإذا

ْا ُقْلو َقا َو َنا **  َل ْي َو َذا َي ُقْم َهـ ْو ّديِن َي َذا ال َهـسس ُقْم *   ْو َفْصسسِل َيسس ْل ِذي ا ّلسس ُقْتسسْم ا ِه ُقْكن ِبسس
ُقْبوَن ّذ َك ْا ُقْت ُقْرو ُقْش ِذيَن *  اْح ّل ْا ا ُقْمو َل ُقْهْم َظ َواَج َأْز ْا َوَما َو ُقْنو ُقْدوَن َكا ُقْب ْع *  ِمسسن َي

ِه ُقْدوِن ّل ُقْهْم ال ُقْدو ْه َلَى َفا ِم ِصَراِط ِإ ْلَجِحي ُقْهْم ا ُقْفو ِق َو ُقْهسسْم *   ّن ُقْلوَن ِإ ُقْئو * ّمْسسس
ُقْكسسسسْم َمسسسسا َ َل ُقْروَن لِ َناَصسسسس َبسسسسْل َت ُقْم *   ْوَم ُقْهسسسس َيسسسس ْل ُقْموَن ا ِل َتْسسسسس  ُقْمْس

أنفسهم على يرجعون أنهم القيامة يوم الكفار قيل عن تعالى يخبر  
الدنيا, فإذا الدار في لنفسهم ظالمين كانوا بأنهم ويعترفون بالملمة

يسسا {وقالوا الندم ينفعهم لِ حيث الندم كل ندموا القيامة أهوال عاينوا
الفصسسل يسسوم {هسسذا والمؤمنسسون الملئأكة الدين} فتقول يوم هذا ويلنا
والتوبيسسخ التقريسسع وجسسه علسسى لهسسم يقسسال تكذبون} وهذا به كنتم الذي
الموقسسف فسسي المؤمنين من الكفار تميز أن الملئأكة تعالى الله ويأمر

ظلمسسوا السسذين تعالى: {احشسسروا قال ولهذا ومنشرهم محشرهم في
بسسأزواجهم يعنسسي عنسسه اللسسه رضسسي بشسسير بن النعمان وأزواجهم} قال

وعكرمسسة جسسبير بسسن وسسسعيد عبسساس ابن قال وأمثالهم, وكذا أشباههم
سفيان أسلم, وقال بن وزيد العالية وأبو صالح وأبو والسدي ومجاهد
رضسسي الخطاب بن عمر عن بشير بن النعمان عن سماك عن الثوري

إخسوانهم. وقسال وأزواجهسم} قسال ظلمسوا السذين {احشسروا عنه الله
{احشسروا يقسول عمسر قسال: سسمعت النعمان عن سماك عن شريك
مع الزنا أصحاب يجيء وأزواجهم} قال: أشباههم. قال ظلموا الذين

مسسع الخمسسر الربسسا, وأصسسحاب أصحاب مع الربا وأصحاب الزنا أصحاب
اللسسه رضسسي عبسساس ابن عن مقسم عن خصيف الخمر, وقال أصحاب

رواه كمسا الول عنسسه والمعسسروف غريب وهذا نساؤهم أزواجهم عنهما
مسسن يعبسسدون كسسانوا وما قرناؤهم أزواجهم عنه جبير بن وسعيد مجاهد

أمساكنهم. وقسوله فسي معهسم تحشسر والنداد الصنام من أي الله دون
طريسسق إلسسى أرشسسدوهم الجحيسسم} أي صسسراط إلى تعالى: {فاهدوهم
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وجسوههم علسى القيامسة يسوم تعسالى: {ونحشسرهم كقسوله وهذا جهنم
ًا ًا عمي ًا وبكم ًا} وقسسوله زدنسساهم خبسست كلما جهنم مأواهم وصم سسسعير

عسسن يسسسألوا حسستى قفسسوهم مسسسؤولون} أي إنهسسم تعسسالى: {وقفسسوهم
قسسال كمسسا السسدنيا السسدار فسسي عنهسسم صسسدرت السستي وأقسسوالهم أعمسسالهم
ابسسن محاسسسبون. وقسسال إنهسسم احبسوهم يعني عباس ابن عن الضحاك

قسسال سسسليمان بسسن المعتمسسر حسسدثنا النفيلسسي حدثنا أبي حدثنا حاتم أبي
ًا سمعت قسسال: عنسسه الله رضي مالك بن أنس عن بشير عن يحدث ليث

كسسان شيء إلى دعا داع وسلم: «أيما عليه الله صلى الله رسول قال
ًا رجسسل دعسسا وإن يفسسارقه ولِ يغسسادره لِ القيامسسة يسسوم إلسسى معسسه موقوف

حسسديث من الترمذي مسؤولون} ورواه إنهم {وقفوهم قرأ رجلً» ثم
عسسن إبراهيسسم بسسن يعقسسوب عسسن جريسسر ابسسن سسسليم, ورواه أبي بن ليث

ًا. وقال عنه الله رضي أنس عن رجل عن ليث عن معتمر عبد مرفوع
عنه يسأل ما أول إن يقول زائأدة بن عثمان المبارك: سمعت بن الله

لِ لكسسم {ما والتوبيخ التقريع سبيل على لهم يقال جلساؤه, ثم الرجل
اليسسوم هسسم {بسسل منتصسسر جمسسع أنكسسم زعمتسسم كمسسا ؟} أي تناصسسرون

عنسسه, يحيسسدون ولِ يخسسالفونه لِ اللسه لمسسر ينقسسادون مستسسلمون} أي
أعلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم. واللسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه

َبَل ْق َأ َو ُقْهْم **  ُقْض ْع َلَى َب ْعٍض َع ُقْلوَن َب َء َتَسآَ ْا َي َو ُقْل َقا ُقْكْم *   ّن ُقْتْم ِإ َنا ُقْكن َن ُقْتو ْأ َعسسِن َت
َيِميِن ْل ْا ا ُقْلو َقا ْا ّلسسْم َبْل *   ُقْنسسو ُقْكو ِنيَن َت ْؤِم َوَمسسا ُقْمسس َنسسا َكسساَن *   ُقْكسسْم َل ْي َل ّمسسن َع

َطاٍن ْل ُقْتْم َبْل ُقْس ًا ُقْكن ْوم ّق َطاِغيَن َق َفَح َنا *   ْي َل ُقْل َع ْو َنسسآَ َق ّب ّنسسا َر ُقْقوَن ِإ ِئأ َذآ * َلسس
ُقْكْم َنا ْي َو ْغ َأ ّنا َف ّنا ِإ ِويَن ُقْك ُقْهْم َغا ّن ِإ َف ٍذ *   ِئ ْوَم َذاِب ِفي َي َع ْل ُقْكوَن ا ِر َت ّنسسا ُقْمْشسس ِإ   *

ِلَك َذ ُقْل َك َع ْف ِرِميَن َن ُقْمْج ْل ُقْهسسْم ِبسسا ّن ِإ ْا *   َو ُقْن َذا َكسسا ُقْهسسْم ِقيسسَل ِإ َ َل َلـسسَه لِ ّ ِإ ُقْه ِإلِ ّلسس ال
ُقْروَن ِب ْك َت ُقْلوَن َيْس ُقْقو َي َو ّنا *   ِإ أ

َو َ ُقْك ِر َتسا َنسا َل ِت َه ِل ٍر آ ُقْنسوٍن ِلَشساِع َبسْل ّمْج َجسآََء *  
ّق ْلَح َق ِبسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا ّد ِليَن َوَصسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس ُقْمْرَسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس ْل  ا

يتخاصمون كما القيامة عرصات في يتلومون الكفار أن تعالى يذكر  
ًا لكسسم كنسسا إنسسا اسسستكبروا للذين الضعفاء {فيقول النار دركات في تبعسس

ًا عنا مغنون أنتم فهل كسسل إنسسا اسسستكبروا السسذين * قسسال النار من نصيب
الظالمون إذ ترى تعالى: {ولو العباد} وقال بين حكم قد الله إن فيها

السسذين * يقسسول القسسول بعسسض إلسسى بعضسسهم يرجع ربهم عند موقوفون
السسذين * قسسال مسسؤمنين لكنسسا أنتسسم لسسولِ اسسستكبروا للسسذين استضسسعفوا

جسساءكم إذ بعسسد الهسسدى عن صددناكم َأنحن استضعفوا للذين استكبروا
مكسسر بسسل اسسستكبروا للسسذين استضعفوا الذين مجرمين, وقال كنتم بل
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ًا لسه ونجعسسل بسالله نكفسسر أن تأمروننسا إذ والنهسسار الليسسل وأسسروا أنسسداد

هسل كفسروا السذين أعنساق فسي الغلل وجعلنا العذاب رأوا لما الندامة
تأتوننسسا كنتم {إنكم ههنا لهم قالوا يعملون} وهكذا كانوا ما إلِ يجزون

تقهروننسسا كنتسسم يقولسسون عبسساس ابسسن عسسن الضسسحاك اليمين} قال عن
عسن يعنسي مجاهسد أعزاء, وقال وكنتم كناأذلِء لنا علينا منكم بالقدرة

إنكسسم للجسسن النس قالت قتادة للشياطين. وقال تقوله والكفار الحق
عنسه, وتبطئونسا عنه فتنهونا الخير قبل من قال اليمين عن تأتوننا كنتم
عسسن وتصسسدونا الباطسسل لنا وتزينونا الحق قبل من تأتوننا السدي وقال
اليميسسن} عسسن تأتوننا كنتم تعالى: {إنكم قوله في الحسن وقال الحق

معنسساه زيسسد ابسسن عنسسه, وقسسال فيصده يريده خير كل عند يأتيه والله إي
والعمسسل واليمسسان السسسلم عسسن ورددتمونسسا الخيسسر وبيسسن بيننا تحولون
وقسسال اللسسه إلِ إله لِ قبل من الشرك يزيد به, وقال أمرنا الذي بالخير

عن تأتوننا كنتم {إنكم عكرمة ميامنهم, وقال قبل من يعنون خصيف
نسسسسسسسسسسسأمنكم. حيسسسسسسسسسسسث مسسسسسسسسسسسن اليميسسسسسسسسسسسن} قسسسسسسسسسسسال

الجن من القادة مؤمنين} تقول تكونوا لم بل تعالى: {قالوا وقوله  
لليمسسان منكرة قلوبكم كانت بل تزعمون كما المر ما للتباع والنس

حجة من سلطان} أي من عليكم لنا كان {وما والعصيان للكفر قابلة
ًا كنتم {بل إليه دعوناكم ما صحة على فيكم كان بل طاغين} أي قوم

جسساءتكم الذي الحق وتركتم لنا استجبتم فلهذا للحق ومجاوزة طغيان
فخسسالفتموه بسسه جسساؤوكم مسسا صحة على الحجج لكم وأقاموا النبياء به

غسساوين} يقسسول كنسسا إنا * فأغويناكم لذائأقون إنا ربنا قول علينا {فحق
السسذائأقين الشقياء من أنا الله كلمة علينا حقت للمستضعفين الكبراء
كنسسا {إنسسا الضسسللة إلى دعوناكم {فأغويناكم} أي القيامة يوم للعذاب

تبسسارك الله لنا, قال فاستجبتم فيه نحن ما إلى فدعوناكم غاوين} أي
ٍذ وتعالى: {فإنهم النسسار فسسي الجميسسع مشتركون} أي العذاب في يومئ

السسدار فسسي كسسانوا} أي * إنهم بالمجرمين نفعل كذلك {إنا بحسبه كل
أن يسسستكبرون يسسستكبرون} أي اللسسه إلِ إلسسه لِ لهسسم قيسسل {إذا السسدنيا

بسسن اللسسه عبيسسد حسسدثنا حاتم أبي ابن قال المؤمنون يقولها كما يقولوها
عبسسد يعنسسي مسسسافر ابسسن عسسن الليسسث حسسدثنا عمي حدثنا وهب بن أخي

أبسسي عسسن المسسسيب بسسن سسسعيد عسسن شسسهاب ابن عن خالد بن الرحمن
وسسسلم: عليسسه اللسسه صسسلى الله رسول قال: قال عنه الله رضي هريرة

إلِ إلسسه لِ قسسال فمن الله إلِ إله لِ يقولوا حتى الناس أقاتل أن «أمرت
عسسز اللسسه علسسى وحسسسابه بحقسسه إلِ ونفسسسه مسساله منسسي عصم فقد الله

ًا وذكر العزيز كتابه في تعالى الله وجل» وأنزل فقسسال اسسستكبروا قوم
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ابسسن يسسستكبرون} وقسسال الله إلِ إله لِ لهم قيل إذا كانوا تعالى: {إنهم

ًا حاتم أبي حسسدثنا إسسسماعيل بن موسى سلمة أبو حدثنا أبي حدثنا أيض
يسسوم بسساليهود قسسال: يسسؤتى العلء أبسسي عسسن الجريسسري سسعيد عسسن حماد

ًا الله نعبد فيقولون ؟ تعبدون كنتم ما لهم فيقال القيامة فيقال وعزير
كنتسسم مسسا لهسسم فيقسسال بالنصسسارى يسسؤتى الشسسمال, ثسسم ذات لهم: خذوا

ذات لهسسم: خسسذوا فيقسسال والمسسسيح اللسسه نعبسسد فيقولسسون ؟ تعبسسدون
فيسسستكبرون اللسسه إلِ إلسسه لِ لهم فيقال بالمشركين يؤتى الشمال, ثم

اللسسه إلِ إلسسه لِ لهسسم يقسسال ثسسم فيسسستكبرون اللسسه إلِ إله لِ لهم يقال ثم
فينطلقسسون نضرة أبو الشمال. قال ذات خذوا لهم فيقال فيستكبرون

مسسا لهسسم فيقسسال بالمسسسلمين يؤتى ثم العلء أبو الطير. قال من أسرع
تعرفسسونه هسسل لهسسم فيقال تعالى الله نعبد كنا فيقولون ؟ تعبدون كنتم

؟ تسسروه ولسسم تعرفسسونه فكيسسف لهم نعم, فيقال فيقولون ؟ رأيتموه إذا
وتقدس وتعالى تبارك لهم فيتعرف له. قال عدل لِ أنه نعلم فيقولون

مجنسسون} أي لشاعر آلهتنا لتاركو أئأنا {ويقولون المؤمنين الله وينجي
المجنسسون الشسساعر هسسذا قسسول عسسن آبائأنا وآلهة آلهتنا عبادة نترك أنحن

ًا تعسسالى اللسسه قال وسلم عليه الله صلى الله رسول يعنون لهسم تكسسذيب
ًا عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول بسسالحق} يعنسسي جسساء عليهم: {بل ورد

والطلسسب الخبار من له تعالى الله شرعة جميع في بالحق جاء وسلم
الصسسفات مسسن عنسسه أخسسبروا فيمسسا صسسدقهم المرسسسلين} أي {وصسسدق

وأمسسره شرعه في تعالى الله عن السديدة, وأخبر الحميدة, والمناهج
قبلسسك} الَِيسسة. مسسن للرسسسل قيسسل قسسد مسسا إلِ لسسك يقال {ما أخبروا كما

ُقْكْم ّن ِإ ُقْقو **  ِئأ َذآ َذاَب َل َع ْل ِم ا ِلي َوَمسسا ال ْوَن *   ّ ُقْتْجسسَز ُقْتسسْم َمسسا ِإلِ ْن ُقْلسسوَن ُقْك ْعَم * َت
ّ َد ِإلِ َبا ِه ِع ّلسس َلِصسسيَن ال ُقْمْخ ْل ِئسسَك ا َل ْو ُقْأ ُقْهسسْم *   ٌق َل ُقْلسسوٌم ِرْز ْع ُقْه ّم ِك َوا َفسس ُقْهسسم *   َو

ُقْموَن ْكَر ِفي ّم ّناِت *   ِم َج ِعي ّن َلَى ال َع ٍر *   ُقْر ِليَن ُقْس ِب َقا َت ُقْف*   ّم َطا ِهْم ُقْي ْي َل َع
ْأٍس َك ِعيٍن ّمن ِب َء ّم ْيَضآَ َب ٍة *   ّذ ِبيَن َل ِر َ ّللّشا َها *  لِ ْوٌل ِفي َ َغ َهسسا ُقْهسسْم َولِ ْن َع

ُقْفوَن ُقْهْم ُقْينَز َد َوِعن ُقْت *   ّطسسْرِف َقاِصَرا ُقْهّن ِعيسسٌن ال ّن أ
َ َكسس ْيسسٌض *   ُقْنسسوٌن َب ْك  ّم

ًا تعالى يقول   * ومسسا الليسسم العسسذاب لسسذائأقو للناس: {إنكسسم مخاطب
المخلصسسين عبسساده ذلسسك مسسن اسسستثنى تعملون} ثم كنتم ما إلِ تجزون

آمنسسوا السسذين * إلِ خسسسر لفسسي النسسسان إن تعالى: {والعصر قال كما
أحسسسن فسسي النسان خلقنا وجل: {لقد عز الصالحات} وقال وعملوا
وعملسسوا آمنسسوا السسذين * إلِ سسسافلين أسسسفل رددنسساه * ثسسم تقسسويم

ًا ربسسك على كان واردها إلِ منكم تعالى: {وإن الصالحات} وقال حتمسس
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ًا ًا} وقال فيها الظالمين ونذر اتقوا الذين ننجي * ثم مقضي تعالى: جثي

وعل جسسل قال اليمين} ولهذا أصحاب إلِ رهينة كسبت بما نفس {كل
ولِ الليسسم العسسذاب يسسذوقون ليسوا المخلصين} أي الله عباد {إلِ ههنا

سسسيئات لهسسم كسسان إن سسسيئاتهم عن يتجاوز بل الحساب في يناقشون
كثيرة أضعاف إلى ضعف سبعمائأة إلى أمثالها بعشر الحسنة ويجزون

لهسم وعل: {أولئسسك جسل التضعيف. وقسسوله من تعالى الله شاء ما إلى
تعسسالى: بقوله فسره ثم الجنة يعني والسدي قتادة معلوم} قال رزق

ويرفهسسون يخسسدمون مكرمسسون} أي {وهسسم متنوعسسة {فسسواكه} أي
لِ مجاهسسد متقسسابلين} قسسال سسسرر * علسسى النعيم جنات {في وينعمون

عبدك بن يحيى حدثنا حاتم أبي ابن بعض. وقال قفا إلى بعضهم ينظر
يحيسسى حسسدثنا بشر بن إبراهيم حدثنا حسان بن حسان حدثنا القزويني

بسسن زيسسد عسسن شرحبيل بن سعيد عن القرشي إبراهيم حدثنا معين بن
عليسسه الله صلى الله رسول علينا قال: خرج عنه الله رضي أوفى أبي

بعسسض إلسسى بعضسسهم متقابلين} ينظر سرر {على الَِية هذه فتل وسلم
* بيضاء معين من بكأس عليهم تعالى: {يطاف غريب. وقوله حديث

وجسسل عسسز قال ينزفون} كما عنها هم ولِ غول فيها * لِ للشاربين لذة
وأبسساريق بسسأكواب مخلسسدون ولسسدان عليهسسم {يطسسوف الخرى الَِية في

سسسبحانه اللسسه ينزفسسون} نسسزه ولِ عنهسسا يصدعون * لِ معين من وكأس
السسرأس صسسداع من الدنيا خمر في التي الَِفات عن الجنة خمر وتعالى
ههنسسا: تعسسالى فقسسال جملسسة بالعقسسل وذهابهسسا الغسسول وهسسو البطن ووجع

يخافون لِ جارية أنهار من بخمر معين} أي من بكأس عليهم {يطاف
بيضسساء جاريسسة أسلم: خمسسر بن زيد عن مالك قال فراغها ولِ انقطاعها

الرديء البشع منظرها في الدنيا كخمر لِ بهي حسن مشرق لونها أي
الطبسسع ينفر مما ذلك غير إلى كدورة أو اصفرار أو سواد أو حمرة من

كلونهسسا طيسسب طعمهسسا للشاربين} أي وجل: {لذة عز السليم. وقوله
جميسسع فسسي السسدنيا خمسسر بخلف الريسسح طيسسب على دليل الطعم وطيب

ً فيهسسا تؤثر لِ غول} يعني فيها تعالى: {لِ وقوله ذلك وجسسع وهسسو غسسولِ
كمسسا زيد وابن وقتادة ومجاهد عنهما الله رضي عباس ابن قاله البطن
المسسراد مائأيتهسسا, وقيسسل لكسسثرة ونحسسوه القولنسسج مسسن السسدنيا خمر تفعله

اللسسه رضسسي عبسساس ابسسن عسسن هكسسذا وروي السسرأس صداع ههنا بالغول
لِ السدي وعن وعنه البطن ووجع الرأس صداع هو قتادة وقال عنهما

الشسسسسسسسسسساعر: قسسسسسسسسسسال كمسسسسسسسسسسا عقسسسسسسسسسسولهم تغتسسسسسسسسسسال
الول بسسسسسسالول تغتالناوتسسسسسسذهب الكسسسسسسأس زالسسسسسست فمسسسسسسا 
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مجاهسسد قول أذى, والصحيح ولِ فيها مكروه لِ جبير بن سعيد وقال  
لِ مجاهسسد ينزفون} قسسال عنها هم تعالى: {ولِ البطن, وقوله وجع أنه

وعطاء والحسن كعب بن ومحمد عباس ابن قال وكذا عقولهم تذهب
ابسسن عسسن الضسسحاك وقال وغيرهم والسدي الخراساني مسلم أبي بن

فسسذكر والبسسول والقيسسء والصداع السكر خصال أربع الخمر في عباس
الصافات سورة في ذكر كما الخصال هذه عن فنزهها الجنة خمر الله

ينظسسرن لِ عفيفسسات الطسسرف} أي قاصسسرات تعالى: {وعنسسدهم وقوله
وزيسسد ومجاهسسد عنهما الله رضي عباس ابن قال كذا أزواجهن غير إلى
وتعالى: {عيسسن} أي تبارك وغيرهم. وقوله والسدي وقتادة أسلم بن

النجلء وهسسي الول إلسسى يرجع وهو العين ضخام وقيل العين حسان
عليسسه يوسف في زليخا كقول والعفة بالحسن عيونهن فوصف العيناء
فسسأعظمنه النسسسوة تلسسك علسسى وأخرجتسسه جملتسسه حين والسلم الصلة

قسسالت: منظسسره وبهسساء لحسسسنه الملئأكسسة مسسن ملسسك أنه وظنن وأكبرنه
هسسو فاستعصم} أي نفسه عن راودته ولقد فيه لمتنني الذي {فذلكن

{خيسسرات العيسسن الحسسور وهكسسذا نقسسي تقسسي عفيسسف الجمسسال هسسذا مسسع
عيسسن} الطسسرف قاصسسرات وجسسل: {وعنسسدهم عسسز قال حسان}. ولهذا

البسسدان بترافسسة مكنسسون} وصسسفهن بيسسض جللسسه: {كسسأنهن جسسل وقوله
ة أبي بن علي قال اللوان بأحسن ه رضسي عبساس ابسن عسن طلح الل
بيسست ههنسسا وينشسسد المكنون اللؤلؤ مكنون} يقول بيض {كأنهن عنهما

لسسسسسه: قصسسسسسيدة فسسسسسي قسسسسسوله وهسسسسسو الشسسسسساعر دهبسسسسسل أبسسسسسي
الغسسسسسسسسسسسسوا لؤلسسسسسسسسسسسسؤة مثسسسسسسسسسسسسل زهسسسسسسسسسسسسراء هسسسسسسسسسسسسي

مكنسسسسسسسسسسسسسسون جسسسسسسسسسسسسسسوهر مسسسسسسسسسسسسسسن ميسسسسسسسسسسسسسسزت ص
تمسسسه لسسم محصسسون مكنسسون} يعنسسي بيسسض الحسن: {كأنهن وقال  

جسسبير بسسن سسسعيد وقال مكنون عشه في السدي: البيض اليدي, وقال
هسسو الخراسسساني عطاء وقال البيض بطن مكنون} يعني بيض {كأنهن
السسسدي البيضسة, وقسال ولبساب العليسسا قشرته بين يكون الذي السحاء
واختسساره قشسسرته نسسزع حين البيض بياض مكنون} يقول بيض {كأنهن

الطيسسر جنسساح يمسسسها العليسسا والقشسسرة قسسال مكنسسون لقسسوله جريسسر ابن
حدثنا جرير ابن أعلم. وقال والله داخلها بخلف اليدي وتنالها والعش

الصسسدفي الفسسرج بسسن محمسسد حسسدثنا وهسسب بسسن الرحمسسن عبسسد بن أحمد
عسسن هشسسام عسسن كريمسسة أبسسي ابن عن هاشم بن عمرو عن الدمياطي

رسسسول يسسا قلسست قسسالت عنها الله رضي سلمة أم عن أمه عن الحسن
عيسسن} قسسال: «العيسسن وجسسل: {حسسور عسسز اللسسه قسسول عسسن أخبرني الله

رسسسول يسسا النسسسر» قلسست جنسساح بمنزلة الحوراء شفر العيون الضخام
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مكنسسون} قسسال: بيسسض {كسسأنهن وجسسل عسسز اللسسه قسسول عن أخبرني الله

القشسسر تلسسي التي البيضة داخل في رأسها التي الجلدة «كرقة رقتهن
غسسسان أبسسو حسسدثنا أبسسي حسسدثنا حسساتم أبسسي ابسسن الغرقىء». وقال وهي

عسسن أنسسس بسسن الربيع عن ليث عن حرب بن السلم عبد حدثنا النهدي
وسلم: «أنا عليه الله صلى الله رسول قال: قال عنه الله رضي أنس
ًا الناس أول إذا مبشرهم وفدوا, وأنا إذا خطيبهم بعثوا, وأنا إذا خروج

أكسسرم بيسسدي, وأنسسا يومئسسذ الحمد حبسوا, لواء إذا شفيعهم حزنوا, وأنا
كسأنهن خسادم ألسسف علسّي فخر, يطسوف ولِ وجل عز الله على آدم ولد

بالصسسواب. أعلسسم تعسسالى س», والله المكنون اللؤلؤ أو س المكنون البيض

َبَل ْق َأ َف ُقْهْم **  ُقْض ْع َلَى َب ْعٍض َع ُقْلوَن َب َء َتَسآَ َقاَل َي ِئأسسٌل *   ُقْهسسْم َقآَ ْن ّنسسي ّم َكسساَن ِإ
ِريٌن ِلي ُقْل َق ُقْقو َي ّنَك *   ِإ أ

ِقيَن َلِمَن َ ّد ُقْمَص ْل َذا ا ِإ أ
َ َنا *   ْت ّنا ِم ُقْك ًا َو ًا ُقْتَراب َظام َوِع

ّنا ِإ أ
ُقْنوَن َ ِدي َقسساَل َلَم ُقْتسسْم َهسسْل *   ُقْعسسوَن َأن ِل ّط َع ّم َل ّط َفسسا ُقْه *   ِء ِفسسي َفسسَرآ َوآ َسسس

ِم ْلَجِحي َقاَل ا ِه *   ّل ِديِن ِكدّت ِإن َتال ُقْتْر َ َل ْولِ َل َو ُقْة *   ْعَمس ّبسسي ِن ُقْت َر ُقْكنسس ِمسسَن َل
ِريَن ُقْمْحَض ْل َفَما ا َأ ُقْن *   ِتيَن َنْح ّي ّ ِبَم ِإلِ َنا *   َت َت ْو َلَى َم ُقْو ُقْن َوَما الِ ِبيَن َنْح ّذ َع ُقْم ِب

ِإّن َذا *   َو َهـ ُقْه ُقْز َل ْو َف ْل ُقْم ا ِظي َع ْل ْثِل ا ِلِم َذا *   ْعَمسسِل َهـ َي ْل ُقْلوَن َف َعسساِم ْل يخسسبر   ا
عسسن أي يتسسساءلون بعسض علسسى بعضهم أقبل أنه الجنة أهل عن تعالى

مسسن وذلسسك فيهسسا يعسسانون كسسانوا ومسساذا السسدنيا في كانوا وكيف أحوالهم
فسسي ومعاشسسرتهم تنسسادمهم فسسي واجتمسساعهم شسسرابهم علسسى حسسديثهم

يسسسعون أيسسديهم بيسسن والخسسدم السسسرر علسسى جلسسوس وهسسم مجالسسسهم
ممسسا ذلك وغير وملبس ومشارب مآَكل من عظيم خير بكل ويجيئون

قائأسسل {قسسال بشسسر قلسسب علسسى خطسسر ولِ سسسمعت أذن ولِ رأت عين لِ
ًا. وقسسال يعنسسي مجاهد قرين} قال لي كان إني منهم العسسوفي شسسيطان
صسساحب له يكون المشرك الرجل هو عنهما الله رضي عباس ابن عن
عبسساس وابسسن مجاهسسد كلم بيسسن تنسسافي الدنيا, ولِ في اليمان أهل من

النفس في فيوسوس الجن من يكون الشيطان فإن عنهما الله رضي
ًا فيقول النس من ويكون قسسال يتعاونسسان وكلهما الذنان تسمعه كلم

ًا} وكسسل القسسول زخسسرف بعسسض إلى بعضهم تعالى: {يوحي الله غسسرور
الخنسساس الوسسسواس شر وجل: {من عز الله قال كما يوسوس منهما
{قسسال والنسساس} ولهسسذا الجنسسة مسسن النسساس صدور في يوسوس الذي
أأنسست المصسسدقين} أي لمسسن أئأنك يقول قرين لي كان إني منهم قائأل

وجسسه على ذلك يقول يعني والجزاء والحساب والنشور بالبعث تصدق
ًا وكنسسا متنسسا والعنسساد, {أئأسسذا والكفر والِستبعاد والتكذيب التعجب ترابسس
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ًا ابسسن لمحاسسسبون. وقسسال والسسسدي مجاهد لمدينون} قال أئأنا وعظام
بأعمالنسسا لمجزيسسون القرظي كعب بن ومحمد عنهما الله رضي عباس

مشسسرفون مطلعسسون} أي أنتسسم هل تعالى: {قال قال صحيح وكلهما
فسسي فسسرآه {فسساطلع الجنسسة أهسسل من وجلسائأه لصحابه المؤمن يقول
جسبير بسن وسسعيد عنهمسا اللسه رضسي عبساس ابن الجحيم} قال سواء
وسسسط فسسي يعنسسي الخراساني وعطاء والسدي وقتادة العصري وخليد

يتقسسد, شسسهاب كأنه الجحيم وسط في البصري الحسن الجحيم, وقال
أن لنسسا تغلسسي, وذكسسر القوم جماجم فرأى اطلع أنه لنا ذكر قتادة وقال
إلسسى ينظسسر أن أهلها من أحد أراد إذا كوى الجنة في قال الحبار كعب
ًا فازداد فيها اطلع النار في عدوه لسستردين} كدت إن تالله {قال شكر
ًا المسسؤمن يقول أطعتسسك لسسو لتهلكنسسي كسسدت إن واللسسه للكسسافر مخاطبسس

علسسّي اللسسه فضسسل ولسسولِ المحضسسرين} أي من لكنت ربي نعمة {ولولِ
ُقْت العسسذاب فسسي معسسك محضسسر أنسست حيسسث الجحيم سواء في مثلك لكن
توحيسسده إلسسى وأرشسسدني لليمسسان فهسسداني ورحمني علّي تفضل ولكنه
بميتين نحن تعالى: {أفما الله}. وقوله هدانا أن لولِ لنهتدي كنا {وما
ًا المسسؤمن كلم مسسن بمعذبين} هذا نحن وما الولى موتتنا * إلِ مغبطسس

دار فسسي والقامسسة الجنسسة فسسي الخلسسد مسسن تعالى الله أعطاه لما نفسه
لهسسو هسسذا وجسسل: {إن عسسز قسسال ولهذا عذاب ولِ فيها موت بل الكرامة

الظهرانسسي اللسسه عبسسد أبسسو حسسدثنا حسساتم أبي ابن العظيم}. وقال الفوز
قسسال: عكرمسسة عسسن أبان بن الحكم حدثنا العدني عمر بن حفص حدثنا
لهسسل وتعسسالى تبسسارك اللسسه قسسول في عنهما الله رضي عباس ابن قال

ًا واشربوا الجنة: {كلوا رضسسي عباس ابن تعملون} قال كنتم بما هنيئ
ًا} أي عز قوله عنهما الله قسسالوا: فعنسسدها فيهسسا يموتون لِ وجل: {هنيئ

بمعسسذبين} وقسسال نحسسن ومسسا الولسسى موتتنسسا * إلِ بميسستين نحسسن {أفمسسا
فقسسالوا: يقطعسه المسوت فسسإن نعيسم كسسل أن البصسسري: علمسسوا الحسن
{إن لِ بمعذبين} قيسسل نحن وما الولى موتتنا * إلِ بميتين نحن {أفما
فليعمسسل هسسذا {لمثسسل جللسسه جسسل العظيسسم} وقسسوله الفسسوز لهسسو هسسذا

من هو جرير ابن الجنة, وقال أهل كلم من هذا قتادة العاملون} قال
العسساملون فليعمل الفوز وهذا النعيم هذا لمثل ومعناه تعالى الله كلم
كانسسا رجليسسن قصسسة ذكسسروا وقسسد الَِخسسرة فسسي إليسسه ليصسسيروا السسدنيا في

الكريمسسة, الَِية هذه عموم ضمن في تدخل إسرائأيل بني في شريكين
بسن حسبيب بسن إبراهيسم بسن إسسحاق حسدثني جريسر بسن جعفر أبو قال

ثعلبسسة بسسن فسسرات عسسن خصسسيف عسسن بشسسير بسسن عتسساب حسسدثنا الشسسهيد
شريكين كانا رجلين إن قرين} قال لي كان قوله: {إني في النهراني
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له ليس والَِخر حرفة له أحدهما دينار, وكان آلِف ثمانية لهما فاجتمع

إلِ أرانسسي مسسا حرفسسة عنسسدك ليسسس للَخسسر حرفسسة له الذي حرفة, فقال
ًا اشترى الرجل إن ثم وفارقه فقاسمه ومقاسمك مفارقك بسسألف دار

السسدار هسسذه ترى كيف فقال فأراه صاحبه فدعا مات لملك كانت دينار
صسساحبي إن اللهم قال خرج أحسنها, فلما ما قال ؟ دينار بألف ابتعتها

ألك وإنسي دينسار بسألف السدار هسذه ابتساع هسذا ًا أس الجنسة دور مسن دار
إنسسه يمكسسث, ثسسم أن تعسسالى اللسسه شاء ما مكث دينار, ثم بألف فتصدق

ًا لسسه وصنع فدعاه دينار بألف بامرأة تزوج إنسسي قسسال أتسساه فلمسسا طعامسس
يا قال انصرف فلما هذا أحسن ما قال دينار بألف المرأة هذه تزوجت

الحسسور من امرأة أسألك دينار, وإني بألف امرأة تزوج صاحبي إن رب
يمكسسث أن تعسسالى اللسسه شاء ما مكث إنه دينار, ثم بألف فتصدق العين

هسسذين ابتعت إني فقال فأراه دعاه ثم دينار بألفي بستانين اشترى ثم
إن رب يسسا قسسال خسسرج فلمسسا هسسذا أحسن ما قال دينار بألفي البستانين

الجنة في بستانين أسألك وأنا دينار بألفي بستانين اشترى قد صاحبي
بهسسذا انطلسسق ثسسم فتوفاهمسسا أتاهمسسا الملسسك إن دينار, ثم بألفي فتصدق

ًا فأدخله المتصدق ٍة وإذا تعجبه دار مسسن تحتهسسا مسسا يضسسيء تطلسسع بامرأ
ًا بستانين أدخله ثم حسنها أشسبه مسا ذلك عند فقال عليم به الله وشيئ

المنسسزل هسسذا ولسسك ذاك فسسإنه قسسال وكسسذا كسسذا أمره من كان برجل هذا
لمسسن أئأنسسك يقسسول صسساحب لسسي كسسان فسسإنه والمسسرأة, قسسال والبسسستانان
فسساطلع ؟ مطلعسسون أنتسسم هل قال الجحيم في فإنه له قيل المصدقين

* لسستردين كسسدت إن للسسه {تسسا ذلسسك عنسسد فقسسال الجحيم سواء في فرآه
وهسسذا جريسسر ابسسن قسسال المحضرين} الَِيسسات من لكنت ربي نعمة ولولِ
أبي ابن المصدقين} بالتشديد, وقال لمن {أئأنك قرأ من قراءة يقوي
أخبرنا البار الرحمن عبد بن عمرو حدثنا عرفة بن الحسن حدثنا حاتم

قائأسسل {قسسال الَِيسسة هسسذه عسسن السسسدي إسماعيل سألت قال حفص أبو
لسي فقال المصدقين} قال لمن أئأنك * يقول قرين لي كان إني منهم

ًا قرأتسسه قلسست هذا ذكرك ما فقسسال: أمسسا عنسسه أسسسألك أن فسسأحببت آنفسس
كسسافر والَِخسسر مسسؤمن أحدهما إسرائأيل بني في شريكان فاحفظ, كان

ثسسم دينسسار آلِف ثلثسسة منهمسسا واحسسد لكسسل دينار آلِف ستة على فافترقا
الكسسافر فقسسال التقيسسا يمكثسسا, ثسسم أن تعسسالى اللسسه شسساء ما فمكثا افترقا

ًا به أضربت ؟ مالك في صنعت ما للمؤمن ؟ شسسيء فسسي أتجسسرت شيئ
ًا بسسه اشسستريت فقال ؟ أنت صنعت فما لِ المؤمن له فقال ً أرضسس ونخل

ًا ًا وثمار قسسال ؟ فعلسست أو المسسؤمن لسسه قال: فقسسال س دينار بألف وأنهار
تعسسالى اللسسه شسساء ما صلى الليل كان إذا حتى المؤمن فرجع نعم, قال
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قسسال: ثسسم يسسديه بيسسن فوضسسعها دينسسار ألسسف أخذ انصرف فلما يصلي أن

ًا إن اللهم ًا اشسسترى سسس الكسسافر شسسريكه يعني س فلن ً أرضسس ًا ونخل وثمسسار
ًا ًا يموت ثم دينار بألف وأنهار منسسك اشسستريت إنسسي اللهسسم ويتركهسسا غسسد

ًا دينار اللف بهذه ً أرض ًا ونخل ًا وثمسسار قسسال: ثسسم سسس الجنسسة فسسي وأنهسسار
أن تعسسالى اللسسه شسساء ما مكثا ثم س قال س المساكين في فقسمها أصبح
بسسه أضسسربت مالسسك في صنعت ما للمؤمن الكافر فقال التقيا ثم يمكثا

قسسال ؟ أنت صنعت فما قال لِ قال ؟ شيء في به أتجرت ؟ شيء في
انت ًا فاشستريت مؤنتهسا علسي اشستد قسد ضسيعتي ك دينسار بسألف رقيقس

قسسال ؟ فعلسست أو المسسؤمن له فقال فيها لي ويعملون فيها لي يقومون
تعالى الله شاء ما صلى الليل كان إذا حتى المؤمن فرجع س قال س نعم
اللهسسم قال ثم يديه بين فوضعها دينار ألف أخذ انصرف فلما يصلي أن
ًا إن ًا اشترى س الكافر شريكه يعني س فلن بسسألف السسدنيا رقيسسق من رقيق

ًا يموت دينار اشسستريت إنسسي فيسستركونه, اللهسسم يموتسسون أو فيتركهم غد
ًا الدينار اللف بهذه منك في فقسمها أصبح ثم س قال س الجنة في رقيق

فقسسال التقيا ثم يمكثا أن تعالى الله شاء ما مكثا ثم س قال س المساكين
بسسه أتجسسرت شسسيء في به أضربت مالك في صنعت ما للمؤمن الكافر

إلِ تسسم قسسد كلسسه أمسسري كسسان قال ؟ أنت صنعت فما لِ قال ؟ شيء في
ًا ًا شيئ فجسساءتني دينسسار ألسسف فأصدقتها زوجها عنها مات قد فلنة واحد

فرجسسع قسسال نعسسم قسسال ؟ فعلسست أو المسسؤمن لسسه فقسسال معها ومثلها بها
فلمسسا يصسسلي أن تعسسالى اللسسه شاء ما صلى الليل كان إذا حتى المؤمن
إن اللهسسم وقسسال يسسديه بيسسن فوضسسعها الباقية الدينار اللف أخذ انصرف

ًا دينسسار بسسألف السسدنيا أزواج من زوجة تزوج س الكافر شريكه يعني س فلن
ًا فيموت ًا تموت أو فيتركها غد إليسسك أخطسسب وإنسسي اللهسسم فتسستركه غد

فقسسسمها أصسسبح ثسسم سسس قال س الجنة في عيناء حوراء الدينار اللف بهذه
فلبسسس شسسيء. قسسال عنسسده ليس المؤمن فبقي س قال س المساكين بين

ًا ًا أخسسذ ثم صوف من وكساء قطن من قميص رقبتسسه علسسى فجعلسسه مسسر
عبسسد يسسا له فقال رجل فجاءه بقوته. قال الشيء ويحفر الشيء يعمل

ًا مشسساهرة نفسسسك أتؤاجرني الله لسسي دواب علسسى تقسسوم بشسسهر شسسهر
ًا مشاهرة نفسه فواجره قال أفعل قال سرقينها وتكنس تعلفها شهر
ينظسسر يوم كل يغدو الدواب صاحب وكان دوابه, قال على يقوم بشهر

يقسسول ثسسم عنقه فوجأ برأسه أخذ ضامرة دابة منها رأى فإذا دوابه إلى
قسسال الشدة هذه المؤمن رأى فلما قال البارحة هذه شعير سرقت له

الكسسسرة هسسذه فليطعمنسسي أرضسسه فسسي فلعملن الكافر شريكي لَِتين
ًا فانتهى يريده فانطلق بليا, قال إذا الثوبين هذين ويكسوني بيوم يوم
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البوابسسون حسسوله وإذا السماء في مشيد قصر فإذا ممس وهو بابه إلى

سسسره فعلتم إذا فإنكم القصر هذا صاحب على لي استأذنوا لهم فقال
ًا كنت إن انطلق له ذلك, فقالوا أصسسبحت فسسإذا ناحيسسة فسسي فنسسم صادق

ونصسسفه تحتسسه كسسسائأه نصسسف فألقى المؤمن فانطلق له. قال فتعرض
الكسسافر شريكه فخرج له فتعرض شريكه أتى أصبح فلما نام ثم فوقه
ألسسم له قال ثم وصافحه عليه وسلم فوقف عرفه رآه فلما راكب وهو
؟ حالسسك وهسسذه حسسالي وهذه قال بلى قال ؟ أخذت ما مثل المال تأخذ
عنسه, قسال تسألني لِ قال ؟ مالك في صنعت ما أخبرني قال بلى قال
هسسذه فتطعمنسسي هسذه أرضسك فسسي أعمسل جئست قسال ؟ بسك جسساء فمسا

ًا الكسرة أصنع ولكن لِ بليا, قال إذا الثوبين هذين وتكسوني بيوم يوم
ًا مني ترى لِ ولكن هذا من خير هو ما بك صنعت ما تخبرني حتى خير
قسسال ؟ مسسن قال الوفي المليء قال ؟ من قال أقرضته قال مالك في
لمسسن {أئأنسسك قسسال ثسسم يده من يده فانتزع مصافحه وهو قال ربي الله

ًا وكنا متنا * أئأذا المصدقين ًا تراب السسدي لمسدينون} قسال أئأنا وعظام
وليسسس المسسؤمن رآه فلمسسا وتركه, قال الكافر فانطلق قال محاسبون

ويعيسسش الزمسسان مسسن شدة في المؤمن وتركه, يعيش رجع عليه يلوي
اللسسه وأدخسسل القيامسسة يسسوم كسسان فإذا قال الزمان من رخاء في الكافر
فيقسسول وأنهسسار وثمسسار ونخسسل بسسأرض هو فإذا يمر الجنة المؤمن تعالى
فضسسل مسسن بلسسغ أو اللسسه سسسبحان يسسا فيقسسول لسسك هذا فيقال ؟ هذا لمن

عدتهم تحصى لِ برقيق هو فإذ يمر ثم قال ؟ هذا بمثل أثاب أن عملي
مسسن بلسسغ أو اللسسه سبحان يا لك, فيقول هؤلِء فيقال ؟ هذا لمن فيقول
ياقوتسسة مسسن بقبسسة هو فإذا يمر ثم هذا, قال بمثل أثاب أن عملي فضل

لسك هسذه فيقسسال هسذه لمسسن فيقسسول عينسساء حسوراء فيها مجوفة حمراء
هذا, قسسال بمثل أثاب أن عملي فضل من بلغ أو الله سبحان يا فيقول

* يقسسول قريسسن لي كان فيقول: {إني الكافر شريكه المؤمن يذكر ثم
ًا وكنا متنا المصدقين. أئأذا لمن أئأنك ًا تراب لمدينون} قسسال أئأنا وعظام

وسسسط فسسي شسسريكه تعسسالى اللسسه فيريه قال هاوية والنار عالية فالجنة
إن للسسه فيقول: {تسسا عرفه المؤمن رآه فإذا النار أهل بين من الجحيم

نحسسن * أفمسسا المحضسسرين مسسن لكنسست ربسسي نعمة * ولولِ لتردين كدت
العظيسسم الفوز لهو هذا * إن بمعذبين نحن وما الولى موتتنا إلِ بميتين
فيتسسذكر عليسسه. قسسال مسسّن قسسد ما العاملون} بمثل فليعمل هذا * لمثل
فسسي عليسسه مسسر ممسسا يذكر فل الشدة من الدنيا في عليه مر ما المؤمن

المسسسسسسوت. مسسسسسسن عليسسسسسسه أشسسسسسسد الشسسسسسسدة مسسسسسسن السسسسسسدنيا
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ِلَك َذ َأ ْيٌر **  ً َخ ُقْزلِ ُقْة َأْم ّن ِم َشَجَر ّقو ّنا الّز ِإ َهسسا *   َنا ْل َع َنسسًة َج ْت ِلِميَن ِف ّظسسا * ّلل
َها ّن ٌة ِإ ُقْج َشَجَر ُقْر ِم َأْصِل ِفَي َتْخ ْلَجِحي َها ا ُقْع ْل َط ُقْه *   ّن َأ ُقْس َكسس ُقْءو ِطيِن ُقْر َيا الّشسس

ُقْهْم ّن ِإ َف ُقْلوَن *   ِك َ َها لِ ْن ُقْئوَن ِم ِل َها َفَما ْن ُقْطوَن ِم ُقْب ْل ُقْهْم ِإّن ُقْثّم*   ا َها َل ْي َل ًا َع ْوب َلَش
ٍم ِمْن ُقْثسسّم َحِميسس ُقْهسسْم ِإّن *   َع َلسسى َمْرِج ِم ِل ْلَجِحيسس ُقْهسسْم ا ّن ِإ ْا *   ْو َفسس ْل ُقْهْم َأ َء َبسسآَ آ

ّليَن ُقْهسسسسسسسسسْم َضسسسسسسسسسآَ َف َلسسسسسسسسسَى *   ِهْم َع ِر َثسسسسسسسسسا ُقْعسسسسسسسسسوَن آ ْهَر  ُقْي
مآَكل من فيها وما الجنة نعيم من ذكره الذي أهذا تعالى الله يقول  

شجرة {أم وعطاء ضيافة خير الملذ من ذلك وغير ومناكح ومشارب
شسسجرة بذلك المراد يكون أن يحتمل وقد جهنم في التي الزقوم} أي

جميسسع إلسسى فروعهسسا تمتسسد شسسجرة إنهسسا بعضسسهم قال كما معينة واحدة
منهسسا وفيهسسا إلِ الجنة في دار من ما طوبى شجرة أن كما جهنم محال

الزقسسوم له يقال شجر جنس بذلك المراد يكون أن يحتمل غصن, وقد
وصسسبغ بالسسدهن تنبسست سسسيناء طسسور من تخرج تعالى: {وشجرة كقوله

أيهسسا إنكسسم تعسسالى: {ثسسم قسسوله ذلسسك ويؤيسسد الزيتونسسة للَكليسسن} يعنسسي
وجسسل: عسسز زقوم} وقسسوله من شجر من * لَِكلون المكذبون الضالون

فافتتن الزقوم شجرة ذكرت قتادة للظالمين} قال فتنة جعلناها {إنا
والنسسار شسسجرة النسسار فسسي أن ينسسبئكم صسساحبكم وقالوا الضللة أهل بها

الجحيم} أصل في تخرج شجرة تعالى: {إنها الله فأنزل الشجر تأكل
فتنسسة جعلناهسسا {إنسسا مجاهسسد خلقسست. وقسسال ومنهسسا النسسار مسسن غسسذيت

أتزقمسسه. والزبد التمر الزقوم الله: إنما لعنه جهل أبو للظالمين} قال
ًا الزقوم بشجرة محمد يا أخبرناك إنما الَِية ومعنى قلت نختسسبر اختبار

وتعسسالى: {ومسسا تبسسارك كقسسوله يكسسذب ممن منهم يصدق من الناس به
فسسي الملعونسسة والشسسجرة للنسساس فتنسسة إلِ أرينسساك السستي الرؤيسسا جعلنسسا
ًا إلِ يزيدهم فما ونخوفهم القرآن ًا}. وقسسوله طغيان تعسسالى: {إنهسسا كبير
النسسار قسسرار فسسي منبتهسسا أصسسل الجحيسسم} أي أصسسل فسسي تخسسرج شجرة

لسسذكرها. قسسال وتكريسسه لهسسا الشسسياطين} تبشسسيع رؤوس كسسأنه {طلعها
شسسبهها السسسماء, وإنمسسا إلسسى قائأمسسة الشسسياطين شسسعور منبسسه بن وهب

قسسد لنسسه المخسساطبين عند معروفة تكن لم الشياطين} وإن {برؤوس
بسسذلك المسسراد المنظر, وقيل قبيحة الشياطين أن النفوس في استقر
النبسسات مسسن جنسسس المنظسسر, وقيسسل بشعة رؤوسها الحيات من ضرب
ابن ذكرهما نظر, وقد الِحتمالين هذين وفي الفحاشة غاية في طلعه
لَِكلسون تعالى: {فسإنهم أعلم. وقوله وأولى, والله أقوى والول جرير
هسسذه مسسن يسسأكلون أنهسسم تعسسالى البطسسون}. ذكسسر منهسسا فمسسالئون منهسسا

مسسن عليسسه هسسي ما مع منظرها من أقبح ولِ منها أبشع لِ التي الشجرة
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لِ لنهسسم منهسسا الكل إلى ليضطرون فإنهم والطبع والريح الطعم سوء

طعسسام لهسسم تعالى: {ليس قال كما معناها في هو وما إياها إلِ يجدون
حسساتم أبسسي ابسسن جسسوع} وقسسال مسسن يغنسسي ولِ يسمن * لِ ضريع من إلِ

عسسن شسسعبة حسسدثنا مسسرزوق بسسن عمسسرو حسسدثنا أبسسي حسسدثنا اللسسه رحمسسه
اللسسه رسسسول أن عنهما الله رضي عباس ابن عن مجاهد عن العمش

فلسسو تقسساته حسسق الله وقال: «اتقوا الَِية هذه تل وسلم عليه الله صلى
أهسسل علسسى لفسسسدت السسدنيا بحسسار فسسي قطسسرت الزقوم من قطرة أن

الترمسسذي ؟» ورواه طعسسامه يكسسون بمسسن فكيسسف معايشسسهم الرض
صسحيح. حسسسن الترمسسذي وقال شعبة حديث من ماجه وابن والنسائأي

ًا عليها لهم إن تعالى: {ثم وقوله عبسساس ابسسن حميسسم} قسسال من لشوب
روايسسة فسسي الزقوم, وقسسال على الحميم شرب يعني عنهما الله رضي

ًا عنه ًا من شوب الحميسسم لهم يمزج غيره حميم, وقال من حميم, مزج
حسساتم أبسسي ابن وقال وعيونهم فروجهم من يسيل مما وغساق بصديد
عسسن الوليسسد بسسن بقية حدثنا الحضرمي شريح بن حيوة حدثنا أبي حدثنا

البسساهلي أمامسسة أبي عن بسر بن الله عبيد وأخبرني عمرو بن صفوان
يقسسول كسسان أنسسه وسلم عليه الله صلى الله رسول عن عنه الله رضي

شسسوى منسسه أدنسسي فسسإذا فيتكرهسسه مسساء سسس النار أهل إلى يعني س «يقرب
من تخرج حتى أمعاءه قطع شربه فإذا فيه رأسه فروة ووقعت وجهه

حسسدثنا رافسسع بسسن عمسسرو حسسدثنا أبسسي حسسدثنا حسساتم أبي ابن دبره» وقال
جسسبير بسسن سسسعيد عن عنترة بن وهارون جعفر عن الله عبد بن يعقوب

فاختلست منها فأكلوا الزقوم بشجرة استغاثوا النار أهل جاع إذا قال
ًا أن فلو وجوههم جلود ثسسم فيها بوجوههم لعرفهم يعرفهم بهم مر مار
قسسد الذي وهو كالمهل بماء فيغاثون فيستغيثون العطش عليهم يصب
وجسسوههم لحسسوم حسسره مسسن اشتوى أفواههم من أدنوه فإذا حره انتهى
تسسسيل فيمشسسون بطونهم في ما ويصهر الجلود عنها سقطت قد التي

فيسسسقط حديسسد مسسن بمقسسامع يضربون ثم جلودهم وتتساقط أمعاؤهم
مرجعهسسم إن وجل: {ثم عز بالثبور. وقوله يدعو حياله على عضو كل

تتأجسسج نسسار للسسى الفصسسل هسسذا بعسسد مردهسسم إن ثسسم الجحيسسم} أي للى
قسسال كمسسا هسسذا فسسي وتسسارة هسسذا في فتارة تتوهج وسعير تتوقد وجحيم

وهسسو الَِية هذه قتادة تل آن} هكذا حميم وبين بينها تعالى: {يطوفون
عنسسه اللسسه رضي الله عبد قراءة في السدي قوي, وقال حسن تفسير

يقسسول عنسسه اللسسه رضسسي الله عبد الجحيم} وكان للى مقيلهم إن {ثم
الجنسسة أهسسل يقيل حتى القيامة يوم النهار ينتصف لِ بيده نفسي والذي

خيسسر يومئسسذ الجنسسة {أصسسحاب قسسرأ النار, ثسسم في النار وأهل الجنة في
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ًا بسسن المنهسسال عسسن ميسسسرة عن الثوري مقيلً} وروى وأحسن مستقر

ينتصسسف قسسال: لِ عنسسه اللسسه رضسسي اللسسه عبد عن عبيدة أبي عن عمرو
ثسسم أراه سسسفيان قسسال هؤلِء ويقيل هؤلِء يقيل حتى القيامة يوم النهار
ًا خيسسر يومئسسذ الجنسسة {أصسسحاب قسسرأ إن مقيلً} ثسسم وأحسسسن مسسستقر

لخسسبر عاطفسسة ثسسم تكسسون التفسير هذا على قلت الجحيم للى مقيلهم
إنمسسا ضسسالين} أي آبسساءهم ألفسسوا تعسسالى: {إنهسسم خسسبر. وقسسوله علسسى

فيهسسا فسساتبعوهم الضسسللة علسسى آبسساءهم وجسسدوا لنهسسم بسسذلك جازينسساهم
آثسسارهم علسسى قال: {فهسسم برهان, ولهذا ولِ دليل غير من ذلك بمجرد

جسسبير بسسن سسسعيد بالهرولسسة, وقسسال شسسبيهة مجاهسسد يهرعسسون} قسسال
يسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسفهون.

ْد َق َل َو ُقْهسسْم َضّل **  َل ْب ُقْر َق َثسس ْك ِليسسَن َأ ّو ْد ال َقسس َل َو َنا *   ْل ِهسسْم َأْرَسسس ِريَن ِفي ِذ * ّمنسس
ُقْظْر ْيسسَف َفسسان ُقْة َكسساَن َك َبسس ِق ِريَن َعا َذ ُقْمنسس ْل ّ ا ِإلِ َد *   َبسسا ِه ِع ّلسس َلِصسسيَن ال ُقْمْخ ْل  ا

مسسع يجعلون ضالين كانوا أكثرهم أن الماضية المم عن تعالى يخبر  
بسسأس ينسسذرون منسسذرين فيهسسم أرسسسل أنه تعالى أخرى, وذكر آلهة الله
تمادوا وأنهم غيره وعبد به كفر ممن ونقمته سطوته ويحذرونهم الله

ونجسسى ودمرهسسم المكسسذبين فأهلسسك وتكسسذيبهم رسسسلهم مخالفسسة علسسى
كسسان كيسسف تعسسالى: {فسسانظر قسسال ولهذا وظفرهم ونصرهم المؤمنين

المخلصسسسسسسسسين}. اللسسسسسسسسه عبسسسسسسسساد إلِ المنسسسسسسسسذرين عاقبسسسسسسسسة

ْد َق َل َو َنا **  َدا ْعسسَم ُقْنسسوٌح َنا ِن َل ُقْبسسوَن َف ُقْمِجي ْل ُقْه ا َنسسا ْي َنّج َو ُقْه *   َلسس ْه َأ َكسسْرِب ِمسسَن َو ْل ا
ِم ِظي َع ْل َنا ا ْل َع َوَج ُقْه *   َت ّي ُقْم ُقْذّر ِقيَن ُقْه َبسسا ْل َنسسا ا ْك َتَر َو ِه *   ْيسس َل ِريسسَن ِفسسي َع * الَِِخ

َلَى َسلٌَم َلِميَن ِفي ُقْنوٍح َع َعا ْل ّنا ا ِإ ِلَك *   َذ ِزي َك ِنيَن َنْج ُقْمْحِس ْل ُقْه ا ّن ِإ ِمسسْن *  
َنسسسسسسسسسا ِد َبا ِنيَن ِع ْؤِم ُقْمسسسسسسسسس ْل ُقْثسسسسسسسسسّم ا َنسسسسسسسسسا *   ْق ْغَر  الََِخِريسسسسسسسسسَن َأ

شسسرع النجسساة سبيل عن ضلوا أنهم الولين أكثر عن تعالى ذكر لما  
ً ذلك يبين ًا فذكر مفصل قسسومه من لقي وما والسلم الصلة عليه نوح
فيهم لبث المدة طول مع القليل إلِ منهم يؤمن لم التكذيب, وأنه من

ًا خمسين إلِ سنة ألف تكسسذيبهم, عليه واشتد ذلك عليه طال فلما عام
الله فانتصر, فغضب مغلوب أني ربه فدعا نفرة ازدادوا دعاهم وكلما
فلنعسسم نسسوح نادانسسا وجسسل: {ولقسسد عسسز قال عليهم, ولهذا لغضبه تعالى

الكسسرب مسسن وأهلسسه {ونجينسساه لسسه المجيبسسون فلنعسسم المجيبسسون} أي
علسسي الباقين} قال هم ذريته {وجعلنا والذى التكذيب العظيم} وهو
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ذريسسة إلِ تبق يقول: لم عنهما الله رضي عباس ابن عن طلحة أبي بن

قسسوله فسسي قتسسادة عسسن عروبسسة أبسسي بسسن سعيد السلم. وقال عليه نوح
ذرية من كلهم الناس الباقين} قال هم ذريته وتعالى: {وجعلنا تبارك

مسسن حسساتم أبسسي وابن جرير وابن الترمذي روى السلم, وقد عليه نوح
اللسسه رضسسي سسسمرة عسسن الحسن عن قتادة عن بشير بن سعيد حديث

ذريتسسه تعالى: {وجعلنسسا قوله في وسلم عليه الله صلى النبي عن عنه
عبسسد أحمسسد: حسسدثنا المسسام وقسسال ويافث وحام سام الباقين} قال هم

عنسسه اللسسه رضسسي سمرة عن الحسن عن قتادة عن سعيد عن الوهاب
أبسسو وحسسام العسسرب أبسسو قال: «سام وسلم عليه الله صلى الله نبي أن

العقسسدي معسساذ بن بشر عن الترمذي الروم» ورواه أبو ويافث الحبش
بسسه, قسسال قتسسادة عسسن عروبة أبي ابن وهو سعيد عن زريع بن يزيد عن

رضسسي حصسسين بن عمران عن روي البر, وقد عبد بن عمر أبو الحافظ
ههنسسا بسسالروم مثله, والمسسراد وسلم عليه الله صلى النبي عن عنه الله
بسن ليطسسي بسن رومسي إلسسى المنتسسسبون اليونسسان وهم الول الروم هم

بسسن إسماعيل حديث من روي ثم السلم عليه نوح بن يافث بن يونان
عليسسه نوح قال: ولد المسيب بن سعيد عن سعيد بن يحيى عن عياش
فولد الثلثة هؤلِء من واحد كل وحام, وولد ويافث ثلثة: سام السلم

ويسسأجوج والصسسقالبة السسترك يسسافث والروم, وولسسد وفارس العرب سام
منبه بن وهب عن والبربر,وروي والسودان القبط حام ومأجوج, وولد

فسسي عليسسه وتعسسالى: {وتركنسسا تبسسارك أعلسسم. وقسسوله واللسسه هسسذا نحسسو
مجاهسسد بخير, وقسسال يذكر عنهما الله رضي عباس ابن الَِخرين} قال

عليسسه اللسسه أبقى والسدي قتادة كلهم, وقال للنبياء صدق لسان يعني
الحسسسن, والثنسساء السسسلم الضسسحاك الَِخرين. وقسسال في الحسن الثناء

عليسسه أبقسسى لما العالمين} مفسر في نوح على تعالى: {سلم وقوله
الطوائأسسف جميسسع فسسي عليسسه يسسسلم أنسسه الحسسسن والثناء الجميل الذكر

مسسن أحسسسن من نجزي هكذا المحسنين} أي نجزي كذلك {إنا والمم
بعسسده بسه يسسذكر صسدق لسسسان لسه ونجعسل تعسالى الله طاعة في العباد

المؤمنين} أي عبادنا من تعالى: {إنه قال ثم ذلك في مرتبته بحسب
أهلكنسساهم الَِخريسسن} أي أغرقنسسا {ثسسم الموقنين الموحدين المصدقين

إلِ يعرفسسون أثسسر, ولِ ولِ عيسسن ولِ ذكسسر ولِ تطسسرف عين منهم يبق فلم
القبيحسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة. الصسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسفة بهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسذه
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ِإّن َو ِه ِمن **  ِت َع ِهيَم ِشي ْبَرا ْذ ِل ِإ َء *   ُقْه َجآَ ّب ْلٍب َر َق ٍم ِب ِلي ْذ َس ِإ ِه َقاَل *   ِبي ل
ِه ْوِم َق َذا َو ُقْدوَن َما ُقْب ْع ًا َت ْفك ِإ أ

َ َهًة *   ِل ِه ُقْدوَن آ ّل ُقْدوَن ال ِري َفَما ُقْت ُقْكم *   ّن ِبَرّب َظ
َلِميَن َعسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا ْل  ا

مسن {وإن عنهما الله رضي عباس ابن عن طلحة أبي بن علي قال  
منهسساجه علسسى مجاهسسد دينسسه, وقسسال أهسسل مسسن لبراهيم} يقول شيعته
عنهمسسا اللسسه رضسسي عبسساس ابن سليم} قال بقلب ربه جاء {إذ وسنته
سسسعيد أبسسو حسسدثنا حسساتم أبسسي ابسسن الله. وقال إلِ إله لِ أن شهادة يعني

القلسسب مسسا سسسيرين بن لمحمد قلت عوف عن أسامة أبو حدثنا الشج
الله وأن فيها ريب لِ آتية الساعة وأن حق الله أن يعلم قال ؟ السليم

لِ عسسروة وقال الشرك من الحسن: سليم القبور, وقال في من يبعث
ًا يكسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسون .لعانسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس

عبادة عليهم تعبدون} أنكر ماذا وقومه لبيه قال تعالى: {إذ وقوله  
* تريسسدون اللسسه دون آلهسسة {أئأفكا وجل عز قال ولهذا والنداد الصنام

بكسسم فاعسسل أنسسه ظنكسسم ما يعني قتادة العالمين} قال برب ظنكم فما
.غيسسسسسسسسسسره معسسسسسسسسسسه عبسسسسسسسسسسدتم وقسسسسسسسسسسد لِقيتمسسسسسسسسسسوه إذا

َظسسَر َن َف ًة **  ْظسسَر ِم ِفسسي َن ُقْجسسو ّن َقسساَل ال َف ّنسسي *   ِقيٌم ِإ ْا َسسس ْو ّلسس َو َت َف ُقْه *   ْنسس َع
ِريَن ِب ْد َغ ُقْم َفَرا َلَى *   ِهْم ِإ ِت َه ِل َقاَل آ ُقْلوَن َألِ َف ُقْك ْأ ُقْكسسْم *  َما َت َ َل ُقْقسسوَن لِ ِط * َتن

َغ ِهْم َفَرا ْي َل ًا َع َيِميِن َضْرب ْل ْا ِبا َو ُقْل َب ْق َأ َف ِه *   ْي َل ّفوَن ِإ ِز ُقْدوَن َقاَل*   َي ُقْبسس ْع َت َمسسا َأ
ُقْتوَن ْنِح ُقْه َت ّل َوال ُقْكْم *   َق َل ُقْلوَن َوَما َخ ْعَم ْا َت ُقْلو َقسا ْا *   ُقْنسو ْب ُقْه ا ًا َلس َيانس ْن ُقْه ُقْب ُقْقو ْل َأ َفس
ِم ِفسسسسي ْلَجِحيسسسس ْا ا ُقْدو َأَرا َفسسسس ِه *   ًا ِبسسسس ْيسسسسد ُقْم َك ُقْه َنسسسسا ْل َع ِليَن َفَج  الْسسسسسَف

إذا البلد في ليقيم ذلك لقومه والسلم الصلة عليه إبراهيم قال إنما  
أن فسسأحب لهسسم عيد إلى خروجهم أزف قد كان فإنه عيدهم إلى ذهبوا

ًا لهسم فقسسال ليكسرها بآَلهتهم يختلي المسسر نفسس فسسي حسسق هسو كلمس
مدبرين} عنه {فتولوا يعتقدونه ما مقتضى على سقيم أنه منه فهموا

أنسسه قتسسادة النجوم, يعني في نظر تفكر لمن تقول والعرب قتادة قال
ًا السسسماء إلى نظر سسسقيم} أي {إنسسي فقسسال بسسه يلهيهسسم فيمسسا متفكسسر

حسسدثنا كريب أبو حدثنا ههنا جرير ابن رواه الذي الحديث ضعيف, فأما
أن عنسسه الله رضي هريرة أبي عن محمد عن هشام حدثني أسامة أبو

عليسسه إبراهيسسم يكسسذب قسسال: «لسسم وسسسلم عليسسه الله صلى الله رسول
تعسسالى, قسسوله اللسسه ذات فسسي كذبات: ثنسستين ثلث غير والسلم الصلة
هسسي سسسارة فسسي هذا} وقسسوله كبيرهم فعله {بل سقيم} وقوله {إني

ليسسس ولكن طرق من والسنن الصحاح في مخرج حديث أختي» فهو
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ولمسسا, وإنمسسا وكل حاشا فاعله يذم الذي الحقيقي الكذب باب من هذا

ًا هسسذا على الكذب أطلق الكلم فسسي المعسساريض مسسن هسسو وإنمسسا تجسسوز
المعسساريض فسسي «إن الحسسديث فسسي جسساء كمسسا دينسسي شسسرعي لمقصسسد
أبسسي ابسسن حسسدثنا أبسسي حدثنا حاتم أبي ابن الكذب» وقال عن لمندوحة

أبي عن نضرة أبي عن جدعان بن زيد بن علي عن سفيان حدثنا عمر
في وسلم عليه الله صلى الله رسول قال: قال عنه الله رضي سعيد

إلِ كلمة منها ما قال التي الثلث والسلم الصلة عليه إبراهيم كلمات
فعلسسه {بسسل سقيم} وقسسال إني تعالى: {فقال الله دين عن بها حل ما

سسسفيان أخسستي. قسسال هسسي امرأته أراد حين للملك هذا} وقال كبيرهم
المطعسسون مسسن يفسسرون وكسسانوا طعيسسن سسسقيم} يعنسسي {إني قوله في

اللسسه رضسسي عبسساس ابسسن عن العوفي قال بآَلهتهم, وكذا يخلو أن فأراد
سسسقيم} إنسسي فقسسال النجوم في نظرة تعالى: {فنظر قوله في عنهما
فسستركوه مطعسسون إنسسي فقسسال آلهتهسسم: اخسسرج بيسست في وهو له فقالوا
ًا رأى المسيب بن سعيد عن قتادة الطاعون. وقال مخافة طلسسع نجمسس
سقيم}. وقال إني {فقال دينه عن الله نبي سقيم} كابد {إني فقال

مسسرض يعنسسي يسسستقبل مسا إلسسى سسسقيم} بالنسسسبة إنسي {فقال آخرون
عبسسادتكم مسسن القلسسب مريسسض سسسقيم} أي {إنسسي أراد المسسوت, وقيسسل

قسسوم البصسسري: خسسرج الحسسسن تعسسالى, وقسسال اللسسه دون مسسن الوثسسان
وقال ظهره على فاضطجع الخروج على فأرادوه عيدهم إلى إبراهيم

آلهتهسسم إلسسى أقبل خرجوا فلما السماء في ينظر سقيم} وجعل {إني
عنسسه تعسسالى: {فتولسسوا قسسال حسساتم, ولهسسذا أبسسي ابسسن فكسسسرها. ورواه

ألِ {فقسسال واختفسساء سرعة في خرجوا ما بعد إليها ذهب مدبرين} أي
ًا أيديها بين وضعوا قد كانوا أنهم ؟} وذلك تأكلون ًا طعام لتبارك قربان

الَِلهسسة بيسست إلسسى السسسلم عليسسه إبراهيم السدي: دخل فيه. وقال لهم
جنبسسه إلى عظيم صنم البهو باب مستقبل وإذا عظيم بهو في هم فإذا

بلغسسوا حسستى منه أصغر يليه صنم كل بعض جنب إلى بعضها منه أصغر
ًا جعلوا قد هم وإذا البهو باب وقسسالوا الَِلهسسة أيسسدي بين ووضعوه طعام
نظسسر أكلنسساه, فلمسسا طعامنسسا فسسي الَِلهة باركت وقد نرجع حين كان إذا

{ألِ قسسال الطعام من أيديهم بين ما إلى والسلم الصلة عليه إبراهيم
ًا عليهسسم تعسسالى: {فسسراغ تنطقسسون} وقسسوله لِ لكسسم * ما تأكلون ضسسرب

ًا عليهسسم مال معناه الفراء باليمين} قال قتسسادة بسساليمين. وقسسال ضسسرب
ًا عليهم فأقبل والجوهري لنهسسا بسساليمين ضسسربهم بسساليمين. وإنمسسا ضرب

ًا تركهم ولهذا وأنكى أشد ًا إلِ جذاد كمسسا يرجعسسون إليه لعلهم لهم كبير
ذلسك. وقسوله تفسسسير والسسسلم الصسلة عليهم النبياء سورة في تقدم
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أي واحسسد وغيسسر مجاهسسد يزفسسون} قسسال إليسسه ههنسسا: {فسسأقبلوا تعسسالى

مبسسسوطة النبيسساء سسسورة وفي مختصرة ههنا القصة يسرعون, وهذه
كشسسفوا حسستى ذلسسك فعل من وهلة أول من عرفوا ما رجعوا لما فإنهم

فعسسل السسذي هسسو والسسسلم الصسسلة عليه إبراهيم أن فعرفوا واستعلموا
مسسا {أتعبسسدون فقال وعيبهم تأنيبهم في أخذ ليعاتبوه جاءوا ذلك. فلما

تنحتونهسسا أنتسسم مسسا الصسسنام مسسن اللسسه دون مسسن أتعبسسدون تنحتون} أي
مسا تكسون أن تعملسون} يحتمسل وما خلقكم {والله بأيديكم وتجعلونها
تكسسون أن ويحتمسسل وعملكسسم خلقكسسم الكلم تقسسدير فيكسسون مصسسدرية

متلزم, القولين وكل تعملونه والذي خلقكم والله تقديره الذي بمعنى
بسسن علسسي عسسن العبسساد أفعال كتاب في البخاري رواه لما أظهر والول

حسسراش بسسن ربعسسي عسسن مالك أبي عن معاوية بن مروان عن المديني
ًا عنه الله رضي حذيفة عن كسسل يصسسنع تعسسالى اللسسه قسسال: «إن مرفوع

ذلسسك تعملون} فعنسسد وما خلقكم {والله بعضهم وصنعته» وقرأ صانع
لسسه {ابنوا فقالوا والقهر باليد أخذه إلى عدلوا الحجة عليهم قامت لما

ًا سسسورة فسسي بيانه تقدم ما أمرهم من الجحيم} وكان في فألقوه بنيان
عليهسسم وأظهسسره النسسار مسسن اللسسه ونجسساه والسلم الصلة عليهم النبياء
ًا بسسه تعالى: {فأرادوا قال ولهذا ونصرها حجته وأعلى فجعلنسساهم كيسسد

السسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسفلين}.

َقاَل َو ّني **  ِهٌب ِإ َلَى َذا ّبي ِإ ِديِن َر ْه َي ِلِحيِن ِمَن ِلي َهْب *  َرّب َس * الّصا
ُقْه َنا َبّشْر ٍم َف َ ُقْغل ٍم ِب ِلي َلّما َح َف َغ *   َل ُقْه َب َع ْعَي َم َنّي َقاَل الّس ُقْب ّنسسَي َي َى ِإ ِفسسي َأَر

ِم َنا ْلَم ّني ا ُقْحَك َأ َب ْذ ُقْظْر َأ َذا َفان َى َما َبِت َقاَل َتَر أ
َ َعْل َي ْف ُقْر َما ا ِنَي ُقْتؤَم ُقْد َتِج َسسس

َء ِإن ُقْه َشآَ ّل ِريَن ِمَن ال ِب َلّما الّصا َف َلَما *   ُقْه َأْس ّل َت ِبيسسِن َو ْلَج ُقْه ِل َنسسا ْي َد َنا َو َأن *  

ُقْم ِهي ْبَرا ِإ ْد َي َق ْقَت *   ّد َيآَ َص ْؤ ّنا الّر ِلَك ِإ َذ ِزي َك ِنيَن َنْجسس ُقْمْحِسسس ْل ِإّن ا َذا *   َهـسس
َو ُقْه ُقْء َل َ َبل ْل ُقْن ا ِبي ُقْم ْل ُقْه ا َنا ْي َد َف َو ْبٍح *   ِذ ٍم ِب ِظي َنا َع ْك َتَر َو ِه *   ْي َل ِريَن ِفي َع * الَِِخ

َلسسَى َسسسلٌَم ِهيسسَم َع ْبَرا ِلَك ِإ َذ َكسس ِزي *   ِنيَن َنْجسس ُقْمْحِسسس ْل ُقْه ا ّنسس ِإ َنسسا ِمسسْن *   ِد َبا ِع
ِنيَن ْؤِم ُقْم ْل ُقْه ا َنا َبّشْر َو َق *   ِإْسسسَحا ًا ِب ّيسس ِب ِلِحيَن ّمسسَن َن َنسسا الّصسسا ْك َباَر َو ِه *   ْيسس َل َع

َلسسسَى َع َق َو ِهَمسسسا َوِمسسسن ِإْسسسسَحا ِت ّي ِلٌم ُقْمْحِسسسسٌن ُقْذّر َظسسسا ِه َو ْفِسسسس َن ِبيسسسٌن ّل  ُقْم
ًا تعالى يقول   بعد أنه والسلم الصلة عليه إبراهيم خليله عن مخبر
مسسن شاهدوا ما بعد إيمانهم من وأيس قومه على تعالى الله نصره ما

ربسسي إلسسى ذاهسسب {إنسسي وقال أظهرهم بين من هاجر العظيمة الَِيات
ًا الصالحين} يعنسسي من لي هب * رب سيهدين ًا مطيعيسسن أولِد عوضسس

بغلم تعسسالى: {فبشسسرناه الله فارقهم, قال الذين وعشيرته قومه من
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بسسه بشسسر ولسسد أول فسسإنه السلم عليه إسماعيل هو الغلم حليم} وهذا

وأهسسل المسسسلمين باتفسساق إسسسحاق من أكبر وهو السلم عليه إبراهيم
ولبراهيسسم ولسسد السسسلم عليه إسماعيل أن كتابهم نص في بل الكتاب

عليسسه إبراهيسسم وعمسسر إسسسحاق وولسسد سسسنة وثمانون ست السلم عليه
وتعسالى تبسسارك اللسه أن سنة, وعنسسدهم وتسعون تسع والسلم الصلة

ههنا فأقحموا بكره أخرى نسخة وفي وحيده ابنه يذبح أن إبراهيم أمر
ًا ًا كذب أقحموا وإنما كتابه لنص مخالف لنه هذا يجوز ولِ إسحاق وبهتان

ذلسسك فسسزادوا فحسسسدوهم العسسرب أبسسو وإسسسماعيل أبسسوهم لنه إسحاق
ان إسسماعيل فسإن غيسره عنسدك ليسس الذي بمعنى وحيدك وحرفوا ك

وحيدك يقال لِ فإنه باطل وتحريف تأويل وهو مكة إلى وبأمه به ذهب
ًا له ليس لمن إلِ بعده لمن ليس ما معزة له ولد أول فإن غيره, وأيض

جماعسة ذهسسب والِختبار. وقسسد الِبتلء في أبلغ بذبحه فالمر الولِد من
مسسن طائأفسسة عسسن ذلك وحكي إسحاق هو الذبيح أن إلى العلم أهل من

ًا عنهسسم اللسسه رضسسي الصحابة بعض عن نقل حتى السلف وليسسس أيضسس
الكتسساب أهسسل أحبار عن إلِ تلقي ذلك أظن وما سنة ولِ كتاب في ذلك
أنسسه إلى ومرشد شاهد الله كتاب وهذا حجة غير من مسلم ذلك وأخذ

بعسد قسال ثسسم الذبيسح أنه وذكر حليم بغلم البشارة ذكر فإنه إسماعيل
ًا بإسحاق {وبشرناه ذلك الملئأكسسة بشسسرت الصسسالحين} ولمسسا مسسن نبي

تعسسالى: عليسسم}. وقسسال بغلم نبشسسرك {إنسسا قسسالوا بإسسسحاق إبراهيسسم
فسسي لسسه يولسسد يعقسسوب} أي إسسسحاق وراء ومسسن بإسسسحاق {وبشسسرناه

قسسدمنا وقسسد ونسسسل عقب ذريته من فيكون يعقوب يسمى ولد حياتهم
قد تعالى الله لن صغير وهو بذبحه يؤمر أن هذا بعد يجوز لِ أنه هناك

يسسؤمر أن هسسذا بعسسد يمكن فكيف نسل له ويكون سيعقب بأنه وعدهما
ًا بذبحه المقام لهذا مناسب لنه بالحليم ههنا وصف وإسماعيل صغير

يذهب وصار وترعرع كبر السعي} أي معه بلغ تعالى: {فلما وقوله ؟
يسذهب والسسلم الصسسلة عليسه إبراهيسم كان وقد معه ويمشي أبيه مع
وقد أمرهما في وينظر فاران ببلد ولده وأم ولده يتفقد وقت كل في
ًا البراق على يركب كان أنه ذكر أعلسسم. وعسسن واللسسه هنسساك إلى سريع
وعطاء جبير ين وسعيد وعكرمة ومجاهد عنهما الله رضي عباس ابن

السسسعي} بمعنسسى معسسه بلسسغ {فلما وغيرهم أسلم بن وزيد الخراساني
معه بلغ {فلما والعمل السعي من أبوه يفعله ما وأطاق وارتجل شب

تسسرى} مسساذا فانظر أذبحك أني المنام في أرى إني بني يا قال السعي
إنسسي بني يا {قال الَِية هذه تل ثم وحي النبياء رؤيا عمير بن عبيد قال
حسساتم أبي ابن قال ترى}. وقد ماذا فانظر أذبحك أني المنام في أرى

822



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
حسسدثنا الكرندي الملك عبد أبو حدثنا الجنيد بن الحسين بن علي حدثنا

عسسن عكرمسسة عن سماك عن يونس بن إسرائأيل عن عيينة بن سفيان
عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول قال: قال عنهما الله رضي عباس ابن

الكتب من شيء في هو وحي» ليس المنام في النبياء وسلم: «رؤيا
وليختسسبر عليه أهون ليكون بذلك ابنه أعلم وإنما الوجه هذا من الستة
أبيسسه وطاعسسة تعسسالى اللسسه طاعة على صغره في وعزمه وجلده صبره
ه أمسرك لمسا امسض تسؤمر} أي مسا افعسل َأبت يا {قال ذبحسي مسن الل

عند ذلك وأحتسب سأصبر الصابرين} أي من الله شاء إن {ستجدني
قسسال ولهسسذا وعسسد فيما عليه وسلمه الله صلوات وصدق وجل عز الله
وكسسان الوعد صادق كان إنه إسماعيل الكتاب في تعالى: {واذكر الله

ً ًا رسولِ ًا}. ربه عند وكان والزكاة بالصلة أهله يأمر * وكان نبي مرضي
اللسسه وذكسسرا تشسسهدا فلما للجبين} أي وتله أسلما تعالى: {فلما وقال
يعنسسي أسسسلما وقيسسل المسسوت شسسهادة والولسسد الذبح على إبراهيم تعالى

لله طاعة تعالى)وإسماعيل الله أمر امتثل وانقادا, إبراهيم استسلما
وغيرهسسم إسسسحاق وابسسن والسسسدي وقتسسادة وعكرمة مجاهد قاله ولبيه

يشسساهد ولِ قفسساه من ليذبحه وجهه على صرعه أي للجبين تله ومعنى
عنهمسسا اللسسه رضي عباس ابن عليه. قال أهون ليكون ذبحه عند وجهه

ّبسسه {وتله وقتادة والضحاك جبير بن وسعيد ومجاهد علسسى للجبين} أك
بسسن حمسساد حسسدثنا قسسالِ ويسسونس سسسريج حدثنا أحمد المام وجهه. وقال

رضسسي عبسساس ابسسن عن الطفيل أبي عن الغنوي عاصم أبي عن سلمة
بالمناسسسك والسسسلم الصسسلة عليسسه إبراهيم أمر لما قال أنه عنهما الله

الصسسلة عليه إبراهيم فسبقه فسابقه السعي عند الشيطان له عرض
العقبسسة جمسسرة إلسسى والسسسلم الصلة عليه جبريل به ذهب ثم والسلم
عند له عرض ثم ذهب حتى حصيات بسبع فرماه الشيطان له فعرض

وعلسسى للجسسبين تلسسه ثسسم حصسسيات بسسسبع فرمسساه الوسسسطى الجمسسرة
ليسسس إنسسه أبسست يسسا فقال أبيض قميص والسلم الصلة عليه إسماعيل

ليخلعسسه فعسسالجه فيسسه تكفننسسي حتى فاخلعه غيره فيه تكفنني ثوب لي
إبراهيسسم الرؤيا} فسسالتفت صدقت قد إبراهيم يا {أن خلفه من فنودي

ذلسسك نتتبسسع رأيتنسسا لقسسد عبسساس ابسسن قسسال أعين أقرن أبيض بكبش فإذا
بطسسوله. ثسسم المناسسسك في الحديث هشام الكباش, وذكر من الضرب

بسسن عطسساء عسسن سسسلمة بسسن حمسساد عسسن يسسونس مسسن بطوله أحمد رواه
إلِ فذكره عنهما الله رضي عباس ابن عن جبير بن سعيد عن السائأب

الذبيسسح تسسسمية فسسي عنهما الله رضي عباس ابن فعن إسحاق قال أنه
تعسسالى. اللسسه شسساء إن بيانه سيأتي لما إسماعيل عنه والظهر روايتان
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بسسن جعفر عن قتادة عن دينار بن الحسن عن إسحاق بن محمد وقال
وتعسسالى: تبسسارك قسسوله فسسي عنهمسسا اللسسه رضسسي عبسساس ابسسن عن إياس

قبسسل رعسسى قد الجنة من كبش عليه خرج عظيم} قال بذبح {وفديناه
ًا أربعين ذلك واتبسسع ابنسسه والسسسلم الصسسلة عليه إبراهيم فأرسل خريف

أفلتسسه ثسسم حصسسيات بسسسبع فرمسساه الولى الجمرة إلى فأخرجه الكبش
بسسسبع فرمسساه عنسسدها فسسأخرجه الوسسسطى الجمسسرة إلسسى فجسساء عنسسدها

حصسسيات بسسسبع فرمسساه الكسسبرى الجمرة عند فأدركه أفلته ثم حصيات
السذي فسسو فسسذبحه منسى مسن المنحسسر بسه فأتى أخذه ثم عندها فأخرجه

لمعلسسق الكبسسش رأس وأن السلم أول كان لقد بيده عباس ابن نفس
السسرزاق عبسسد يبس. وقسسال يعني وحش حتى الكعبة ميزاِب في بقرنيه
وكعسسب هريرة أبو اجتمع قال القاسم أخبرنا الزهري عن معمر أخبرنا
عليسسه اللسه صسلى النسسبي عسسن يحسسدث عنسسه الله رضي هريرة أبو فجعل
عنسسه اللسسه رضي هريرة أبو فقال الكتب عن يحدث كعب فجعل وسلم

وإنسسي مستجابة دعوة نبي لكل وسلم: «إن عليه الله صلى النبي قال
أنسست كعسسب لسسه القيامسسة» فقسسال يسسوم لمسستي شفاعة دعوتي خبأت قد

قسسال نعسسم قسسال ؟ وسسسلم عليسسه الله صلى الله رسول من هذا سمعت
عليسسه إبراهيسسم عسسن أخسسبرك أفل س وأمي أبي فداه أو س وأمي أبي فداك

لسسم إن الشسسيطان قسسال إسحاق ابنه ذبح أري لما إنه ؟ والسلم الصلة
ًا أفتنهسسم لسسم هسسذه عنسسد هؤلِء أفتن الصسسلة عليسسه إبراهيسسم فخسسرج أبسسد

أيسسن فقسسال سسسارة علسسى فدخل الشيطان فذهب ليذبحه بابنه والسلم
بسسه يغسسد لسسم فإنه قال حاجته لبعض به غدا قالت ؟ بابنك إبراهيم ذهب

أمسسره ربه أن زعم قال ؟ يذبحه ولم قالت ليذبحه به ذهب إنما لحاجة
أثرهمسسا فسسي الشسسيطان فسسذهب ربسسه يطيسسع أن أحسن فقد قالت بذلك
يذهب لِ فإنه قال حاجته لبعض أبوك, قال بك يذهب أين للغلم فقال

أن يزعسسم قسسال ؟ يذبحني ولم قال ليذبحك بك يذهب ولكنه لحاجة بك
ليفعلسسن بسسذلك أمسسره تعسسالى اللسسه كان لئن الله فو قال بذلك أمره ربه
أيسسن فقال والسلم الصلة عليه بإبراهيم ولحق فتركه منه فيئس قال

بسه غسدوت وإنمسسا لحاجة به تغد لم فإنك قال لحاجة بابنك, قال غدوت
فسسوالله قسسال بسسذلك أمسسرك ربك أن تزعم قال ؟ أذبحه ولم قال لتذبحه

يطسساع أن ويئسسس فسستركه قسسال لفعلن بذلك أمرني تعالى الله كان لئن
يزيسسد ابن عن يونس عن وهب ابن عن يونس عن جرير ابن رواه وقد
جاريسسة بسسن أسسسيد بسسن سسسفيان أبسسي بسسن عمسسرو إن قال شهاب ابن عن

ًا أن أخبره الثقفي آخسسره في وقال بطوله فذكره هريرة لبي قال كعب
فيهسسا لسسك اسسستجبت دعوة أعطيتك أني إسحاق إلى تعالى الله وأوحى
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مسسن لقيسسك عبسسد أيمسسا لسسي تسسستجيب أن أدعوك إني اللهم إسحاق قال

ًا بسك يشرك لِ والَِخرين الولين ال فسأدخله شسيئ أبسي ابسن الجنسة. وق
الدمشسقي السوزير بسن محمسد حسدثنا أبسي حسدثنا حاتم أبي حدثنا حاتم
أبيسسه عسسن أسسسلم بسسن زيد بن الرحمن عبد حدثنا مسلم بن الوليد حدثنا

اللسسه صسسلى اللسسه رسول قال: قال هريرة أبي عن يسار بن عطاء عن
أمسستي لنصسسف يغفر أن بين خيرني وتعالى تبارك الله «إن وسلم عليه
أعسسم تكسسون أن ورجسسوت شسسفاعتي فسساخترت شسسفاعتي يجيب أن وبين

إن دعسسوتي فيهسسا لتعجلست الصسالح العبد إليه سبقني الذي ولولِ لمتي
سسسل إسسسحاق يسسا لسسه قيسسل الذبح كرب إسحاق عن فرج لما تعالى الله
الشسسيطان, نزغسسات قبسسل لتعجلنهسسا بيسسده نفسي والذي أما فقال تعط

ًا بك يشرك لِ مات من اللهم حديث الجنة» هذا وأدخله له فاغفر شيئ
وأخشسسى الحسسديث ضعيف أسلم بن زيد بن الرحمن وعبد منكر غريب

فسسرج لما تعالى الله إن قوله وهي مدرجة زيادة الحديث في يكون أن
ًا كسسان إن فهذا أعلم والله آخره إلى إسحاق عن أن فالشسسبه محفوظسس

ًا بإسحاق حرفوه وإنما إسماعيل عن هو إنما السياق كمسسا منهم حسد
حيسسث مكسسة أرض مسسن بمنسسى محلها إنما والذبائأح فالمناسك وإلِ تقدم
الشسسام. أرض مسسن كنعسسان ببلد كسسان إنما فإنه لِإسحاق إسماعيل كان

حصل قد الرؤيا} أي صدقت قد إبراهيم يا أن تعالى: {وناديناه وقوله
أنسسه وغيسسره السسسدي وذكر للذبح ولدك واضجاعك رؤياك من المقصود

ًا تقطع فلم رقبته على السكين أمّر صسسفحة وبينسسه بينهسسا حسسال بل شيئ
صدقت {قد ذلك عند والسلم الصلة عليه إبراهيم ونودي نحاس من

نصرف هكذا المحسنين} أي نجزي كذلك تعالى: {إنا الرؤيا}. وقوله
ًا أمرهم من لهم ونجعل والشدائأد المكاره أطاعنا عمن ًا فرج ومخرج

ًا له يجعل الله يتق تعالى: {ومن كقوله لِ حيسسث مسسن ويرزقسسه مخرجسس
جعسسل قسسد أمسسره بالغ الله إن حسبه فهو الله على يتوكل ومن يحتسب

ًا} وقسسد شيء لكل الله مسسن جماعسة والقصسة الَِيسسة بهسسذه اسسستدل قدر
ًا الفعل من التمكن قبل النسخ صحة على الصول علماء لطائأفة خلف

لبراهيسسم شسسرع تعسسالى الله لن ظاهرة هذه من والدلِلة المعتزلة من
الفسسداء إلسسى وصسسرفه عنسسه نسسسخه ثسسم ولسسده ذبح والسلم الصلة عليه
ً شرعه من المقصود كان وإنما ذبح على الصبر على الخليل إثابة أولِ
المسبين} البلء لهسو هذا تعالى: {إن قال ولهذا ذلك على وعزمه ولده

ذلسسك إلسسى فسسسارع ولسسده بذبسسح أمسسر حيسسث الجلسسي الواضح الِختبار أي
ًا ًا تعسسالى اللسسه لمسسر مستسسسلم تعسسالى: قسسال ولهسسذا لطسساعته منقسساد
عظيسسم} قسسال بذبسسح تعالى: {وفسسديناه وفى}. وقوله الذي {وإبراهيم
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الله رضي علي عن الطفيل أبي عن الجعفي جابر عن الثوري سفيان

ربسط قسد أقسرن أعيسسن أبيسض بكبسش عظيم} قال بذبح {وفديناه عنه
ًا الطفيسل: وجسدوه أبو قال بسمرة ثسبير, وقسال فسي بسسمرة مربوطس
ًا الثوري عسسن جسسبير بن سعيد عن خثيم بن عثمان بن الله عبد عن أيض

أربعيسسن الجنسسة فسسي رعسسى قسسد قال: كبش عنهما الله رضي عباس ابن
ًا. وقال الصفار يعقوب بن يوسف حدثنا أبي حدثنا حاتم أبي ابن خريف

عبسساس ابسسن عسسن جسسبير بن سعيد عن خثيم ابن عن العطار داود حدثنا
الصسسخرة هسسي ثسسبير بأصسسل بمنسسى السستي الصخرة قال عنهما الله رضي
كبسسش ثسسبير مسسن عليسسه هبسسط ابنه إسحاق فداء إبراهيم عليها ذبح التي
منسسه فتقبسسل آدم ابن قربه الذي الكبش وهو فذبحه ثغاء له أقرن أعين
ًا فكان ًا وروي إسحاق به فدي حتى مخزون أنه جبير بن سعيد عن أيض
ًا إسحاق, وروي به فدي حتى الجنة في يرتع الكبش كان قال عن أيض

عنسسه شسسقق حسستى الجنسسة فسسي يرتع الكبش كان قال أنه جبير بن سعيد
اسسم كسان قسال أنه البصري الحسن أحمر, وعن عهن عليه وكان ثبير

عبيسد قسال جريسسج ابسن وقال جرير والسلم الصلة عليه إبراهيم كبش
المنحسسر. وقسسال عنسسد بمنسسى ذبحسسه مجاهد وقال بالمقام ذبحه عمير بن

كسسان عنهمسسا اللسسه رضسسي عبسساس ابن عن عكرمة عن سيار عن هشيم
ًا عليه جعل الذي أفتى البسسل. ثسسم من بمائأة فأمره نفسه ينحر أن نذر
ًا يذبسسح أن لجسسزأه بكبسسش أفسستيه كنت لو ذلك بعد قال اللسسه فسسإن كبشسس

عليسسه السسذي عظيسسم} والصسسحيح بذبسسح كتابه: {وفديناه في قال تعالى
عسسن صسسالح أبي عن رجل عن الثوري بكبش. وقال ُقْفدي أنه الكثرون

وقسسال وعسسل عظيم} قسسال بذبح تعالى: {وفديناه قوله في عباس ابن
مسسا يقسسول كسسان أنسسه الحسسسن عن عبيد بن عمرو عن إسحاق بن محمد
ثسسبير. من عليه أهبط الروى من بتيس إلِ السلم عليه إسماعيل فدي
مسسسافع خسساله عسسن منصور حدثني سفيان حدثنا أحمد المام قال وقد
عامة ولدت سليم بني من امرأة قالت: أخبرتني شيبة بنت صفية عن
بسن عثمسسان إلسى وسسلم عليسه اللسه صلى الله رسول أرسل دارنا أهل

النسسبي دعسساك لم عثمان سألت أنها مرة عنه, وقالت الله رضي طلحة
عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول لسسي قال: قال ؟ وسلم عليه الله صلى

أن فنسسسيت السسبيت دخلت حين الكبش قرني رأيت كنت وسلم: «إني
شسسيء السسبيت في يكون أن ينبغي لِ فإنه فخمرهما تخمرهما أن آمرك
السسبيت في معلقين الكبش قرنا يزل لم سفيان المصلي» قال يشغل

إسسسماعيل أنسسه علسسى مسسستقل دليسسل وهسسذا فاحترقا البيت احترق حتى
ًا فإن والسلم الصلة عليه بسسه فسسدى الذي الكبش قرني توارثوا قريش
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ًا إبراهيم ً سلف عن خلف صلى رسوله الله بعث أن إلى جيل بعد وجيل

أعلسسسسسسسسسسسم. واللسسسسسسسسسسسه وسسسسسسسسسسسسلم عليسسسسسسسسسسسه اللسسسسسسسسسسسه

هسسو مسسن الذبيسسح أن فسسي السسسلف عسسن السسورادة الَِثار ذكر فصل) في(
الزيات حمزة والسلم) قال الصلة عليه إسحاق هو قال من ذكر(  

والسسسلم الصسسلة عليسسه يوسسسف قال: قال الله رحمه ميسرة أبي عن
يعقسسوب بسسن يوسسسف واللسه وأنسسا معي تأكل أن ترغب وجهه في للملك

الثسوري اللسه, وقسال خليسل إبراهيم ابن الله ذبيح إسحاق ابن الله نبي
للملك قال السلم عليه يوسف أن الهذيل أبي ابن عن سنان أبي عن

ًا كذلك بسسن اللسسه عبسسد عسسن أسلم بن زيد عن الثوري سفيان وقال أيض
رب يسسا والسلم الصلة عليه موسى قال: قال أبيه عن عمير بن عبيد

قسسال: «إن ؟ ذلسسك قسسالوا فبسسم ويعقسسوب وإسحاق إبراهيم بإله يقولون
لي جاد إسحاق عليه, وإن اختارني إلِ قط شيء بي يعدل لم إبراهيم
حسسسن زادنسسي بلء زدتسسه كلما يعقوب أجود, وإن ذلك بغير وهو بالذبح

رجل افتخر قال الحوص أبي عن إسحاق أبي عن شعبة ظن». وقال
الشسسياخ بسسن فلن بسسن فلن فقال: أنسسا عنه الله رضي مسعود ابن عند

بسسن يوسسسف ذاك عنسسه اللسسه رضسسي مسسسعود بن الله عبد الكرام, فقال
عسسن صسسحيح الله. وهسسذا خليل إبراهيم بن الله ذبيح إسحاق بن يعقوب

رضسسي عبسساس ابن عن عكرمة روى عنه, وكذا الله رضي مسعود ابن
طسسالب أبسسي بسسن علسسي وعن العباس أبيه إسحاق, وعن أنه عنهما الله
وعبيسسد والشعبي ومجاهد جبير بن وسعيد عكرمة قال ذلك, وكذا مثل
والزهسسري شسسقيق بسسن اللسسه وعبد أسلم بن وزيد ميسرة وأبو عمير بن

والحسسسن والسدي حاضر بن وعثمان ومكحول برزة أبي بن والقاسم
روايتسسه جرير, وتقسسدم ابن اختيار وهذا سابط وابن الهذيل وأبو وقتادة

بن الله عبد عن إسحاق ابن روى إسحاق, وهكذا أنه الحبار كعب عن
أبسسي عسسن حارثسسة بسسن العلء ابسسن سفيان أبي عن الزهري عن بكر أبي

وهسسذه إسسسحاق هسسو قسسال أنسسه الحبسسار كعسسب عن عنه الله رضي هريرة
فسسي أسسسلم لما فإنه الحبار كعب عن مأخوذة كلها أعلم والله القوال
ًا كتبه عن عنه الله رضي عمر يحدث جعل العمرية الدولة فربما قديم
عنسسده مسسا اسسستماع فسسي الناس فترخص عنه الله رضي عمر له استمع
حاجسسة أعلم والله المة لهذه وليس وسمينها غثها عنه عنده ما ونقلوا

عسسن إسسسحاق بسسأنه القول البغوي حكى وقد عنده مما واحد حرف إلى
عسسن التابعين ومن عنهم الله رضي والعباس مسعود وابن وعلي عمر
وعطسساء وعكرمسسة ومسسسروق وقتسسادة جسسبير بسسن وسسسعيد الحبسسار كعب
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عبسساس ابسسن عسسن الروايسستين وهوإحدى قال والسدي والزهري ومقاتل

الرأس على به لقلنا ثبت لو حديث ذلك في ورد وقد عنهما الله رضي
حسسدثنا كريسسب أبسسو جرير: حدثنا ابن سنده. قال يصح لم ولكن العين و

عسسن جسسدعان بسسن زيسسد بن علي عن دينار بن الحسن عن حباب بن زيد
الله رضي المطلب عبد بن العباس عن قيس بن الحنف عن الحسن

إسسسحاق هو قال ذكره حديث في وسلم عليه الله صلى النبي عن عنه
وعلسي مستروك البصسري دينسار بن الحسن وهما ضعيفان إسناده ففي

عن أبيه عن حاتم أبي ابن رواه الحديث. وقد منكر جدعان بن زيد بن
بسسه جدعان بن زيد بن علي عن سلمة بن حماد عن إبراهيم بن مسلم

ًا, ثم الحنسسف عسسن الحسسسن عن فضالة بن مبارك رواه قد قال مرفوع
أعلسسم. واللسسه وأصسسح أشسسبه وهسسذا عنسسه اللسسه رضسسي العبسساس عسسن

الصحيح وهو والسلم الصلة عليه إسماعيل بأنه الواردة الَِثار ذكر(  
أنسسه عنهما الله رضي عباس ابن عن الرواية تقدمت به) قد المقطوع

جسسبير بسسن سسسعيد وقال أعلم تعالى والله والسلم الصلة عليه إسحاق
عسسن واحسسد وغيسسر وعطسساء ومجاهد مهران بن ويوسف الشعبي وعامر

وقسسال والسلم الصلة عليه إسماعيل هو عنهما الله رضي عباس ابن
عسسن قيسسس بن عمرو أخبرني وهب ابن أخبرنا يونس حدثني جرير ابن

عليسسه إسسسماعيل المفسسدى قسسال أنسسه عباس ابن عن رباح أبي بن عطاء
عسسن إسرائأيل اليهود, وقال وكذبت إسحاق أنه اليهود وزعمت السلم

إسسسماعيل الذبيسسح قسسال عنهما الله رضي عمر ابن عن مجاهد عن ثور
قسسال وكسسذا السسسلم عليه إسماعيل هو مجاهد عن نجيح أبي ابن وقال

والسسسلم الصسسلة عليسسه إسماعيل هو الشعبي وقال مهران بن يوسف
عسسن إسسسحاق بسسن محمسسد الكعبسسة. وقسسال فسسي الكبش قرني رأيت وقد

لِيشسسك كان أنه البصري الحسن عن عبيد بن وعمرو دينار بن الحسن
السسسلم عليسسه إسماعيل إبراهيم ابني من بذبحه أمر الذي أن ذلك في
الذي إن يقول وهو القرظي كعب بن محمد وسمعت إسحاق ابن قال
فسي ذلسك لنجسد وإنسا إسماعيل ابنيه من بذبحه إبراهيم تعالى الله أمر

مسسن المذبوح قصة من فرغ حين تعالى الله أن وذلك تعالى الله كتاب
ًا بإسحاق تعالى: {وبشرناه الله قال إبراهيم ابني الصسالحين} من نبي

يعقسسوب} إسسسحاق وراء ومسسن بإسحاق تعالى: {فبشرناها الله ويقول
بما الموعد فيه وله إسحاق بذبح ليأمره يكن فلم ابن وابن بابن يقول
يقول سمعته إسحاق ابن قال إسماعيل إلِ بذبحه أمر الذي وما وعده
ًا, وقال ذلك السلمي فروة بن سفيان بن بريدة عن إسحاق ابن كثير
عبسسد بسسن لعمسسر ذلسسك ذكسسر أنه حدثهم أنه القرظي كعب بن محمد عن
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إن عمر له فقال بالشام معه كان إذ خليفة وهو عنه الله رضي العزيز

رجل إلى أرسل ثم قلت كما لراه فيه, وإني أنظر كنت ما لشيء هذا
ًا كان بالشام عنده كان أنسسه يسسرى وكسسان إسسسلمه وحسن فأسلم يهودي
قسسال ذلسك عن عنه الله رضي العزيز عبد بن عمر فسأله علمائأهم من

ابنسسي أي عمسسر لسسه فقسسال العزيسسز عبد بن عمر عند وأنا كعب بن محمد
يهسود وإن المسؤمنين أميسر  يا والله إسماعيل فقال بذبحه أمر إبراهيم

أبسساكم يكسسون أن علسسى العسسرب معشسسر يحسدونكم ولكنهم بذلك لتعلم
لصسسبره منسسه تعالى الله ذكر الذي والفضل فيه الله أمر من كان الذي

ه ويزعمسون ذلسك يجحدون فهم به أمر لما إسسحاق لكسون إسسحاق أن
ًا كان قد وكل كان أيهما أعلم والله أباهم ًا طاهر ًا طيب عسسز للسسه مطيعسس
أبسسي سسألت اللسه رحمسسه حنبل بن أحمد المام بن الله عبد وقال وجل
فسسي ذكسسره إسسسماعيل فقسسال إسسسحاق أو إسسسماعيل هو هل الذبيح عن

أن الصسسحيح يقسسول أبسسي وسسسمعت حسساتم أبسسي ابسسن الزهد. وقال كتاب
عمسسر وابن علي عن وروي قال والسلم الصلة عليه إسماعيل الذبيح
جسسبير بسسن وسسسعيد المسسسيب بسسن وسسسعيد الطفيسسل وأبسسي هريسسرة وأبي

جعفسر وأبسي القرظسي كعسب بسن ومحمسد والشعبي ومجاهد والحسن
الذبيسسح قسسالوا أنهسسم عنهسسم اللسسه رضسسي صسسالح وأبسسي علسسي بسسن محمسسد

عمسسر بسسن اللسسه عبسسد ذهسسب وإليه تفسيره في البغوي إسماعيل. وقال
بسسن والربيسسع ومجاهسسد البصسسري والحسن والسدي المسيب بن وسعيد

عبسساس ابسسن عسسن روايسسة وهسسو والكلبي القرظي كعب بن ومحمد أنس
ًا وحكاه ذلسسك فسسي جريسسر ابسسن روى وقسسد العلء بسسن عمرو أبي عن أيض
ًا ًا حديث بسسن إسسسماعيل حدثنا الرازي عمار بن محمد حدثني فقال غريب
الله عبيد عن الخطابي الرحيم عبد بن عمر حدثنا كريمة أبي بن عبيد

الله عبد حدثني أبيه عن سفيان أبي بن عتبة ولد من العتبي محمد بن
فسسذكروا سسسفيان أبسسي بن معاوية عند كنا قال الصنابحي عن سعيد بن

عنسسد سسسقطتم: كنسسا الخسسبير علسسى فقسسال إسسسحاق أو إسسسماعيل الذبيسسح
عد الله فقال: يارسول رجل فجاءه وسلم عليه الله صلى الله رسول

صسسلى اللسسه رسسسول فضسسحك السسذبيحين ابن يا عليك الله أفاء مما علي
إن فقسسال ؟ السسذبيحان ومسسا المسسؤمنين أمير يا له فقيل وسلم عليه الله
عليسسه أمرها له الله سهل إن لله نذر زمزم بحفر أمر لما المطلب عبد

أخسسواله فمنعسسه اللسسه عبسسد علسسى السسسهم فخسسرج قال ولده أحد ليذبحن
والثسساني البسسل مسسن بمائأسسة ففسسداه البسسل مسسن بمائأسسة ابنسسك افسسد وقسسالوا

ًا غريب حديث إسماعيل. وهذا حدثنا مغازيه في الموي رواه وقد جد
بن عمرو حدثنا كريمة أبي بن عبيد بن إسماعيل أخبرنا أصحابنا بعض
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عتبسسة ولسسد من العتبي محمد بن الله عبيد حدثنا القرشي الرحمن عبد
حضسسرنا قسسال الصنابحي حدثنا سعيد بن الله عبد حدثنا سفيان أبي بن

وإسسسحاق إسسسماعيل القسسوم فتسسذاكر عنسسه اللسسه رضسسي معاويسسة مجلس
فسي جريسسر ابسن عسسول وإنمسا مغلوطسة نسسسخة مسن كتبتسسه وذكره, كسذا

حليسسم} بغلم تعالى: {فبشسسرناه قوله على إسحاق الذبيح أن اختياره
تعالى: {وبشسروه قوله في بإسحاق البشارة هي البشارة هذه فجعل
معسه بلسسغ كسان قسد بسأنه بيعقسسوب البشسارة عسن عليسم} وأجسساب بغلم

يعقسسوب مسسع أولِد لسسه ولد كان قد أنه الممكن العمل, ومن أي السعي
ًا أنهمسسا الجسسائأز فمن بالكعبة معلقين كانا اللذان القرنان وأما قال أيض
ذبح أنه إلى ذهب من الناس من أن تقدم وقد قال الشام بلد من نقل

إليسسه ذهسسب مسسا وليسسس تفسسسيره فسسي عليه اعتمد ما هذا هناك إسحاق
ًا بعيد هو بل لِزم ولِ بمذهب كعسسب بسسن محمسسد بسسه اسسستدل والسسذي جد

أعلسسم. وقسسوله واللسسه وأقسسوى وأصسسح أثبت إسماعيل أنه على القرظي
ًا بإسحاق تعالى: {وبشرناه البشسارة تقسسدمت الصالحين} لمسسا من نبي

ذكسسرت وقد إسحاق بأخيه البشارة بذكر عطف إسماعيل وهو بالذبيح
ًا} حسسال والحجسسر, وقسسوله هسسود سسسورتي فسسي أي مقسسدرة تعسسالى: {نبيسس

علية ابن حدثنا يعقوب حدثني جرير ابن صالح. وقال نبي منه سيصير
الذبيسسح عنهمسسا اللسسه رضسسي عبسساس ابن قال: قال عكرمة عن داود عن

ًا بإسسسحاق تعالى: {وبشرناه وقوله قال إسحاق الصسسالحين} مسسن نبيسس
هارون أخاه رحمتنا من له تعالى: {ووهبنا وقوله قال بنبوته بشر قال

ًا} قال نبسسوته. لسسه وهسسب أراد ولكسسن موسسسى مسسن أكسسبر هارون كان نبي
داود سسسمعت قسسال سسسليمان بن المعتمر حدثنا العلى عبد ابن وحدثنا
الَِيسسة هسسذه فسسي عنهمسسا اللسسه رضسسي عباس ابن عن عكرمة عن يحدث

ًا بإسحاق {وبشرناه ًا بسسه بشسسر إنمسسا الصالحين} قال من نبي حيسسن نبيسس
مولسسده. عنسسد بسسالنبوة البشسسارة تكسسن ولم الذبح من وجل عز الله فداه
عن الثوري سفيان حدثنا نعيم أبو حدثنا أبي حدثنا حاتم أبي ابن وقال
ًا بإسسسحاق {وبشسسرناه عبسساس ابسسن عسسن عكرمسسة عسسن داود مسسن نبيسس

أبسسي بسسن سسسعيد وقسسال نسسبىء وحيسسن ولد حين به بشر الصالحين} قال
ًا بإسسسحاق تعسسالى: {وبشسسرناه قسسوله فسسي قتسسادة عسسن عروبسسة مسسن نبيسس

وقسسال بنفسه تعالى لله جاد لما أمره من كان ما بعد الصالحين} قال
تعسسالى: {وباركنسسا إسحاق} وقسسوله وعلى عليه {وباركنا وجل عز الله
مبين} كقوله لنفسه وظالم محسن ذريتهما ومن إسحاق وعلى عليه

ممسسن أمسسم وعلسسى عليك وبركات منا بسلم اهبط نوح يا تعالى: {قيل
أليسسسسم}. عسسسسذاب منسسسسا يمسسسسسهم ثسسسسم سسسسسنمتعهم وأمسسسسم معسسسسك
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ْد َق َل َو ّنا **  َن َلَى َم ُقْروَن ُقْموَسَى َع َها ُقْهَما َو َنا ْي َنّج َو ُقْهَما *   ْوَم َق َكسسْرِب ِمَن َو ْل ا
ِم ِظيسس َع ْل ُقْهْم ا َنا َنَصسسْر َو ْا *   ُقْنو َكسسا ُقْم َف ُقْبوَن ُقْهسس ِل َغسسا ْل ُقْهَمسسا ا َنا ْي َت َوآ َتسساَب *   ِك ْل ا

ِبيَن َت ُقْمْسسس ْل ُقْهَما ا َنا ْي َد َهسس َو َتِقيَم الّصسسَراَط *   ُقْمْسسس ْل َنسسا ا ْك َتَر َو ِهَمسسا *   ْي َل ِفسسي َع
ِريَن َلَى *  َسلٌَم الَِِخ ُقْروَن ُقْموَسَى َع َها ّنا َو ِإ ِلَك *   َذ ِزي َك ِنيَن َنْج ُقْمْحِسسس ْل ا

ُقْهَمسسسسسسسسسسسسسسا ّن ِإ َنسسسسسسسسسسسسسسا ِمسسسسسسسسسسسسسسْن *   ِد َبا ِنيَن ِع ْؤِم ُقْمسسسسسسسسسسسسسس ْل  ا
بمن والنجاة النبوة من وهارون موسى على به أنعم ما تعالى يذكر  

مسسن حقهسسم فسسي يعتمسسد كسسان ومسسا وقومه فرعون قوم من معهما آمن
فسسي واسسستعمالهم النسسساء واسسستحياء البناء قتل من العظيمة الساءة

منهسسم أعينهسسم وأقسسر عليهسسم نصسسرهم كلسسه هسسذا بعسسد ثسسم الشياء أخس
ثسسم حيسساتهم طول جمعوه كانوا وما وأموالهم أرضهم وأخذوا فغلبوهم

الجلسي الواضسح العظيسم الكتساب موسسى علسى وجسل عسز اللسه أنسزل
وهسسارون موسسسى آتينسسا تعالى: {ولقسسد قال كما التوراة وهو المستبين
المسسستبين الكتسساب ههنا: {وآتيناهمسسا وجل عز وضياء} وقال الفرقان

{وتركنسسا والفعسسال القسسوال فسسي المسسستقيم} أي الصسسراط وهديناهما
ًا بعسسدهما مسسن لهمسسا أبقينسسا الَِخرين} أي في عليهما ً ذكسسر وثنسساء جميل
ًا كسسذلك إنسسا وهارون موسى على تعالى: {سلم بقوله فسره ثم حسن

المسسسسسسؤمنين}. عبادنسسسسسسا مسسسسسسن إنهمسسسسسسا المحسسسسسسسنين نجسسسسسسزي
ِإّن  َياَس َو ْل ِليَن َلِمَن ِإ ُقْمْرَس ْل ْذ ا ِإ ِه َقاَل *  ْوِم َق َ ِل ُقْقوَن َألِ ّت ُقْعوَن َت ْد َت َأ  * ً ْعل َب

ُقْروَن َذ َت ِقيَن َأْحَسَن َو ِل ْلَخا ّلَه ا ُقْكْم * ال ّب ُقْم َوَرّب َر ُقْك ِئأ َبسسآَ ِليسَن آ ّو ُقْه ال ُقْبو ّذ َكسس َف  *
ُقْهْم ّن ِإ ُقْروَن َفسس ُقْمْحَضسس ّ َل ِإلِ َد *  َبسسا ِه ِع ّلسس َلِصسسيَن ال ُقْمْخ ْل َنسسا ا ْك َتَر َو ِه *  ْيسس َل ِفسسي َع

ِريَن َلَى * َسلٌَم الَِِخ ّنا َياِسيَن ِإْل َع ِإ ِلَك *  َذ ِزي َكسس ِنيَن َنْجسس ُقْمْحِسسس ْل ُقْه ا ّنسس ِإ  *
َنسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا ِمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسْن ِد َبا ِنيَن ِع ْؤِم ُقْمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس ْل  ا

أبي ابن إدريس, وقال هو إلياس يقال إسحاق بن ومحمد قتادة قال  
عسسن إسسسحاق أبسسي عسسن إسسسرائأيل حدثنا نعيم أبو حدثنا أبي حدثنا حاتم

قسال: إليساس عنسه الله رضي مسعود بن الله عبد عن ربيعة بن عبيدة
بسسن إليسساس هسسو منبسسه بسسن وهسسب وقسسال الضحاك قال إدريس, وكذا هو

تعسسالى اللسسه بعثسسه عمسسران بن هارون بن العيزار بن فنحاص بن ياسين
ًا عبسسدوا قسسد وكسسانوا السلم عليهما حزقيل بعد إسرائأيل بني في صسسنم

سسسواه, مسسا عبسسادة عسسن ونهسساهم تعسسالى اللسه إلى فدعاهم بعل له يقال
به يؤمن ولم ضللتهم على واستمروا ارتد ثم ملكهم به آمن قد وكان
سألوه ثم سنين ثلث القطر عنهم فحبس عليهم الله فدعا أحد منهم

المطر, فدعا أصابهم هم إن به اليمان ووعدوه عنهم ذلك يكشف أن
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عليسسه كسسانوا مسسا أخبسسث علسسى فاستمروا الغيث فجاءهم لهم تعالى الله
اليسسسع يسسديه علسسى نشأ قد إليه, وكان يقبضه أن الله فسأل الكفر من
مكسان إلسسى يذهب أن إلياس فأمر والسلم الصلة عليهما أخطوب بن
فركسسب نسسار مسسن فسسرس فجاءته يهبه ولِ فليركبه جاءه فمهما وكذا كذا

ًا الملئأكسسة مع يطير وكان الريش وكساه النور تعالى الله وألبسه ملكسس
ًا ًا إنسي ًا سماوي واللسسه الكتاب أهل عن منبه بن وهب حكاه هكذا أرضي
وجسسل عسسز الله تخافون ألِ تتقون} أي ألِ لقومه قال {إذ بصحته أعلم
ً {أتدعون غيره عبادتكم في ابسسن الخالقين} قسسال أحسن وتذرون بعل

ً والسسسدي وقتسسادة وعكرمة عنهماومجاهد الله رضي عباس يعنسسي بعل
ًا. قال قتسسادة عسسن روايسسة اليمن, وفي أهل لغة وهي وقتادة عكرمة رب
ً والسدي ًا. قال يعني بعل اليمسسن, أهسسل لغسسة وهسسي وقتسسادة عكرمسسة رب

إسسسحاق ابسسن شسسنوءة. وقسسال أزد لغة قال: وهي قتادة عن رواية وفي
بعسسل: وقسسال اسسسمها امرأة يعبدون كانوا أنهم العلم أهل بعض أخبرني

أهسسل يعبسسده كسسان صنم اسم هو أبيه عن أسلم بن زيد بن الرحمن عبد
كسسانوا صسسنم هسسو الضسسحاك دمشق, وقسسال غربي بعلبك لها يقال مدينة

ً تعالى: {أتدعون يعبدونه. وقوله ًا أتعبدون ؟} أي بعل {وتذرون صنم
المسسستحق هسسو الولين} أي آبائأكم ورب ربكم * الله الخالقين أحسن

فسسإنهم تعسسالى: {فكسسذبوه اللسسه لسسه, قسسال شسسريك لِ وحسسده للعبسسادة
المخلصسسين} أي الله عباد {إلِ الحساب يوم للعذاب لمحضرون} أي

تعسسالى: مثبسست. وقسسوله مسسن منقطسسع اسسستثناء وهسسذا منهسسم الموحسسدين
ً ثناء الَِخرين} أي في عليه {وتركنا إلياسين} كما على {سلم جميل

بنسسي بعسسض أسسسد, وأنشسسد بني لغة وهي إسماعين إسماعيل في يقال
صسسسسسسسسسسسسسسسساده: ضسسسسسسسسسسسسسسسسب فسسسسسسسسسسسسسسسسي نميسسسسسسسسسسسسسسسسر

إسسسسسرائأينا السسسسبيت ورب جيناهسسسسذا لمسسسسا السسسسسوق رب يقسسسسول 
وإسسسرائأين وإسسسرائأيل وإبراهسسام وإبراهيسسم وميكسسائأين ميكال ويقال  

وقسسرأ سسسائأغ هسسذا وكسسل واحسسد موضسسع وهسسو سينين وطور سيناء وطور
اللسسه رضسسي مسسسعود ابسسن قراءة إدراسين} وهي على {سلم آخرون

اللسسه صلى محمد آل ياسين} يعني آل على {سلم آخرون عنه, وقرأ
مسسن * إنسسه المحسسسنين نجسسزي كسسذلك تعالى: {إنسسا وسلم, وقوله عليه

أعلسسسسم. تفسسسسسيره, واللسسسسه تقسسسسسدم المسسسسؤمنين} قسسسسسد عبادنسسسسا
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ِإّن َو ًا **  ِليَن ّلِمسسَن ُقْلوطسس ُقْمْرَسسس ْل ْذ ا ِإ ُقْه *   َنسسا ْي ُقْه َنّج َلسس ْه َأ ِعيسسَن َو ّ َأْجَم ِإلِ   *
ًا ُقْجوز ِريَن ِفي َع ِب َغا ْل ُقْثّم ا َنسسا *   ِريسسَن َدّمْر ُقْكسسْم الََِخ ّن ِإ َو ُقْمسسّروَن *   َت ِهسسْم ّل ْي َل َع

ِبِحيَن ْيسسسسسسسسسسسسسسسسِل ّمْصسسسسسسسسسسسسسسسس ّل ْل ِبا َو   * َ َفل ُقْلسسسسسسسسسسسسسسسسوَن َأ ِق ْع  َت
قومه إلى بعثه أنه السلم عليه لوط ورسوله عبده عن تعالى يخبر  

فإنهسسا امرأتسسه إلِ وأهلسسه هو أظهرهم بين من تعالى الله فنجاه فكذبوه
مسسن بسسأنواع أهلكهسسم تعسسالى اللسسه فسسإن قومهسسا مسسن هلك من مع هلكت

المنظسسر قبيحسسة منتنسسة بحيسسرة الرض مسسن محلتهسسم وجعسسل العقوبسسات
ً المسسسافرون بهسسا يمر مقيم بسبيل وجعلها والريح والطعم ًا ليل ونهسار

أفل * وبالليسسل مصسسبحين عليهسسم لتمسسرون تعسسالى: {وإنكسسم قال ولهذا
أن وتعلمسسون عليهسسم اللسسه دمسسر كيسسف بهسسم تعتسسبرون أفل تعقلون} أي

أمثالهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا. للكسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسافرين

ِإّن َو ُقْنَس **  ِليَن َلِمسسَن ُقْيسسو ُقْمْرَسسس ْل ْذ ا ِإ َق *   َبسس َلسسى َأ ْلسسِك ِإ ُقْف ْل ُقْحوِن ا ْلَمْشسس * ا
َهَم َكاَن َفَسا ْدَحِضيَن ِمَن َف ُقْم ْل ُقْه ا َقَم َت ْل َفا ُقْت *   ُقْحو ْل َو ا ُقْهسس ِليسٌم َو َ ُقْم ْولِ َلسس َف   *

ُقْه ّن ّبِحيَن ِمَن َكاَن َأ ُقْمَس ْل ِبَث ا َل َل ِه ِفي *   ِن ْط َلَى َب ِم ِإ ْو ُقْثوَن َي َع ْب ُقْه ُقْي َنا ْذ َبسس َن َف   *
ِء َعَرآ ْل َو ِبا ُقْه ِقيٌم َو َنا َس ْت َب َأن َو ِه *   ْي َل ًة َع ِطيٍن ّمن َشَجَر ْق ُقْه َي َنا ْل َأْرَس َو َلَى *   ِإ
ِة َئسسسس ْلسسسسٍف ِم ْو َأ ُقْدوَن َأ ِزيسسسس ْا َي ُقْنو َفسسسسآََم ُقْهْم *   َنسسسسا ْع ّت َلسسسسَى َفَم  ِحيسسسسٍن ِإ

النبيسساء, سسسورة فسسي والسسسلم الصلة عليه يونس قصة تقدمت قد  
قسسال: «مسسا أنه وسلم عليه الله صلى الله رسول عن الصحيحين وفي

وفي أمه إلى متى» ونسبه بن يونس من خير أنا يقول أن لعبد ينبغي
المشسسحون} قسسال الفلسك إلسسى أبسسق تعالى: {إذ أبيه. وقوله إلى رواية
بالمتعسسة المملسسوء أي المسسوقر هسسو عنهمسسا اللسسه رضسسي عبسساس ابسسن

أن المغلوبين, وذلك المدحضين} أي من {فكان قارع {فساهم} أي
الغسسرق علسسى وأشسسرفوا جسسانب كسسل مسسن المسسواج بهسسا تلعبسست السفينة

بهسسم لتخسسف البحسسر فسسي يلقسسي القرعسسة عليسسه تقسسع مسسن على فساهموا
والسسسلم الصسسلة عليسسه يسسونس الله نبي على القرعة فوقعت السفينة

ليلقسسي ثيابه من فتجرد بينهم من يلقى أن به يضنون وهم مرات ثلث
ًا تعالى الله ذلك, وأمر عليه يأبون وهم نفسه الخضسسر البحسسر من حوت

ًا لسسه يهشم فل السلم عليه يونس يلتقم وأن البحار يشق أن ولِ لحمسس
ًا له يكسر نفسسسه السسسلم عليسسه يونس وألقى الحوت ذلك فجاء عظم

يسسونس اسسستقر كلها. ولمسسا البحار به فطاف به وذهب الحوت فالتقمه
وأطرافسسه ورجليه رأسه حرك ثم مات قد أنه حسب الحوت بطن في
يسسا دعسسائأه جملسسة من الحوت, وكان بطن في فصلى فقام حي هو فإذا

833



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
ًا لك اتخذت رب الناس, واختلفسسوا من أحد يبلغه لم موضع في مسجد
قتادة. وقيسسل قاله أيام ثلثة فقيل الحوت بطن في لبث ما مقدار في

ًا أربعين عنه, وقيل الله رضي الصادق جعفر قاله سبعة أبسسو قسساله يوم
عشسسية, واللسسه ولفظه ضحى الشعبي: التقمه عن مجاهد مالك. وقال

الصسسلت: أبسسي بسسن أميسسة شسسعر ذلسسك, وفسسي بمقسسدار أعلسسم تعسسالى
لياليسسا حسسوت أضسسعاف فسسي بسسات يونسسساوقد نجيسست منك بفضل وأنت 

إلسسى بطنه في * للبث المسبحين من كان أنه تعالى: {فلولِ وقوله  
الضحاك قاله الرخاء في العمل من له تقدم ما لولِ يبعثون} قيل يوم
ابسسن واحد, واختسساره وغير وقتادة منبه بن ووهب العالية وأبو قيس بن

يسسدل ما تعالى الله شاء إن سنورده الذي الحديث في ورد جرير, وقد
فسسي الله إلى «تعرف عباس ابن حديث الخبر, وفي صح إن ذلك على

وسعيد عنهما الله رضي عباس ابن الشدة». وقال في يعرفك الرخاء
وقتسسادة والحسسسن والسسسدي السسسائأب بسسن وعطسساء والضسسحاك جبير بن

بسسأنه بعضسسهم المصلين, وصسسرح المسبحين} يعني من كان أنه {فلولِ
فسسي المسسسبحين مسسن كسسان بعضسسهم ذلك, وقال قبل المصلين من كان

قسسوله المسسسبحين} هسسو مسسن كان أنه {فلولِ المراد أبويه, وقيل جوف
كنسست إنسسي سسسبحانك أنسست إلِ إلسسه لِ أن الظلمات في {فنادى وجل عز

ننجسسي وكسسذلك الغسسم مسسن ونجينسساه لسسه * فاسسستجبنا الظسسالمين مسسن
أبسسو حاتم: حدثنا أبي ابن وغيره. وقال جبير بن سعيد المؤمنين} قاله

يزيسسد أن صسسخر أبسو حسسدثنا عمسسي حسدثنا وهسب بسسن أخسسي ابن الله عبيد
إلِ أعلسسم ولِ سسس عنسسه الله رضي مالك بن أنس سمع أنه حدثه الرقاشي

ًا أن «إن وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسول إلى الحديث يرفع أنس
الكلمسسات بهذه يدعو أن له بدا حين والسلم الصلة عليه النبي يونس

مسسن كنت إني سبحانك أنت إلِ إله لِ اللهم فقال الحوت بطن في وهو
هسسذا رب يسسا الملئأكة بالعرش, قالت تحف الدعوة الظالمين, فأقبلت

أمسسا تعسسالى اللسسه فقسسال غريبسسة بعيسسدة بلد مسسن معسسروف ضعيف صوت
يسسونس عبسسدي وجسسل عسسز قسسال ؟ هسسو ومن رب يا قالوا ؟ ذلك تعرفون

مستجابة ودعوة متقبل عمل له يرفع يزل لم الذي يونس عبدك قالوا
البلء, قال في فتنجيه الرخاء في يصنع كان ما ترحم أولِ رب يا قالوا
عسسن يسسونس عسسن جريسسر ابن بالعراء» ورواه فطرحه الحوت فأمر بلى
فسسأخبرني زيسساد بن حميد صخر أبو قال حاتم أبي ابن به, زاد وهب ابن
عنسسه الله رضي هريرة أبا سمع أنه الحديث هذا أحدثه وأنا قسيط ابن

أبسسا يسسا قلنسسا اليقطينسسة عليسسه وجسسل عسسز الله وأنبت بالعراء يقول: طرح
اللسسه رضسسي هريسسرة أبسسو الدباء. قسسال شجرة اليقطينة, قال وما هريرة
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قسسال سسس الرض حشسسائأش مسسن تأكسسل وحشسسية أرويسسة لسسه الله عنه: وهيأ
أميسسة وقسسال نبت حتى وبكرة عشية كل لبنها من فترويه عليه فتتفسخ

ًا ذلسسسسك فسسسسي الصسسسسلت أبسسسسي بسسسسن وهسسسسو: شسسسسعره مسسسسن بيتسسسس
ًا فسسأنبت  ضسساحيا ألقسسى اللسسه لسسولِ اللسسه برحمسسةمن عليسسه يقطينسس

ًا عنسسه الله رضي هريرة أبي حديث تقدم وقد   ًا مسسسند فسسي مرفوعسس
ألقينسساه تعسسالى: {فنبسسذناه} أي قسسال النبيسساء, ولهسسذا سسسورة تفسسسير

السستي الرض وهسسو وغيسسره عنهما الله رضي عباس ابن {بالعراء} قال
فسسالله اليمسسن بسسأرض وقيل دجلة جانب على قيل بناء ولِ نبت بها ليس
اللسسه رضسسي مسسسعود ابسسن البدن, قسسال ضعيف سقيم} أي {وهو أعلم
حيسسن الصسسبي كهيئسسة السسسدي ريش, وقال عليه ليس الفرخ كهيئة عنه
ًا زيد وابن عنهما الله رضي عباس ابن وقاله المنفوس وهو يولد أيضسس

رضسسي عباس وابن مسعود ابن يقطين} قال من شجرة عليه {وأنبتنا
بن وهلل منبه بن ووهب جبير بن وسعيد وعكرمة ومجاهد عنهم الله

وعطسساء والضسسحاك وقتسسادة والسسسدي طسساوس بسسن اللسسه وعبسسد يسسساف
هشسسيم القسسرع. وقسسال هو كلهم: اليقطين قالوا واحد وغير الخراساني

لهسسا سسساق لِ شجرة وكل جبير بن سعيد عن أيوب أبي بن القاسم عن
فهسسي عامهسسا مسسن تهلسسك شجرة كل عنه رواية وفي اليقطين من فهي
وتظليل نباته سرعة منها فوائأد القرع في بعضهم اليقطين, وذكر من

ثمسسره, وأنسه تغذيسة وجسودة الذباب يقربها لِ وأنه ونعومته لكبره ورقه
ًا يؤكل ًا نيئ ًا وقشره بلبه ومطبوخ صسسلى اللسسه رسول أن ثبت وقد أيض
الصسسحفة. وقسسوله نواحي من ويتتبعه الدباء يحب كان وسلم عليه الله

حوشسب بسن شسهر يزيدون} روى أو ألف مائأة إلى تعالى: {وأرسلناه
الة كسانت قسال: إنمسا أنسه عنهما الله رضي عباس ابن عن يسونس رس

حسسدثني جريسسر ابسسن الحسسوت, رواه نبسسذه مسسا بعسسد والسلم الصلة عليه
مجاهسسد عسسن نجيسسح أبي ابن به, وقال شهر عن هلل أبو حدثنا الحارث
السسذين يكسسون أن مسسانع (قلت): ولِ الحوت يلتقمه أن قبل إليهم أرسل
ً إليهم أرسل فصسسدقوه الحسسوت مسسن خروجسسه بعد إليهم بالعود أمر أولِ
خروجسسه بعسسد أخرى أمة إلى أرسل أنه البغوي به, وحكى وآمنوا كلهم

يزيسسدون} تعسسالى: {أو وقسسوله يزيسسدون أو ألسسف مائأة كانوا الحوت من
وكسانوا يزيسدون عنسسه: بسل روايسة في عنهما الله رضي عباس ابن قال
ًا وثلثين مائأة ًا وثلثين وبضعة ألف مائأة وعنه ألف ألسسف مائأسسة وعنسسه ألف

ًا وأربعين وبضعة سسسبعين يزيدون جبير بن سعيد أعلم, وقال والله ألف
ًا.  وقال حسساتم أبي ابن رواه آلِف وعشرة ألف مائأة كانوا مكحول ألف

بسسن عمسرو حسسدثنا السسبرقي الرحيم عبد بن محمد حدثنا جرير ابن وقال
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ًا سمعت قال سلمة أبي يقسسول العاليسسة أبسسا سسسمع عمسسن يحسسدث زهيسسر

اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول سأل أنه عنه الله رضي كعب بن أبي حدثني
يزيسسدون} أو ألسسف مائأسسة إلسسى تعالى: {وأرسلناه قوله عن وسلم عليه
ًا عشسسرين يزيدون قال عسسن حجسسر بسسن علسسي عسسن الترمسسذي ورواه ألفسس

كعسسب بن أبي عن العالية أبي عن رجل عن زهير عن مسلم بن الوليد
ابسسن بسسه. قسسال زهيسسر حسسديث مسسن حاتم أبي ابن غريب. ورواه وقال به

معنسساه ذلك في يقول البصرة أهل من العربية أهل بعض جرير: وكان
عنسسدكم كسسانوا كسسذلك عندكم, يقسسول يزيدون كانوا أو اللف المائأة إلى

قسسست تعسسالى: {ثسسم قسسوله عنسسد سسسلكه مسسا ههنا جرير ابن سلك ولهذا
تعسسالى: قسسسوة} وقسسوله أشسسد أو كالحجارة فهي ذلك بعد من قلوبكم

خشسسية} وقسسوله أشسسد أو الله كخشية الناس يخشون منهم فريق {إذا
بل ذلك من أنقص ليس أدنى} المراد أو قوسين قاب تعالى: {فكان

إليهم أرسل الذين القوم هؤلِء فآَمن تعالى: {فآَمنوا} أي وقوله أزيد
وقسست إلسسى حيسسن} أي إلسسى {فمتعنسساهم جميعهسسم السسسلم عليه يونس
إلِ إيمانها فنفعها آمنت قرية كانت {فلولِ عظمته جلت كقوله آجالهم

السسدنيا الحيسساة فسسي الخسسزي عسسذاب عنهسسم كشسسفنا آمنوا لما يونس قوم
حيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسن}. إلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسى ومتعنسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساهم

ِهْم ِت ْف َت َفاْس ّبَك **  ِلَر ُقْت َأ َنسسا َب ْل ُقْم ا ُقْهس َل ُقْنسوَن َو َب ْل َأْم ا َنسا *   ْق َل َكسسَة َخ ِئأ َ ْلَمل ًا ا َناثسس ِإ
ُقْهْم ُقْدوَن َو ِه َ َشسسا َألِ ُقْهسسم *   ّن ِهسسْم ّمسسْن ِإ ِك ْف ُقْلسسوَن ِإ ُقْقو َي َد َل َلسس َو ُقْه *   ّلسس ُقْهسسْم ال ّن ِإ َو

ُقْبوَن ِذ َكا َفى َل َط َأْص َناِت *   َب ْل َلسسَى ا ِنيسسَن َع َب ْل ُقْكْم ا َل ْيسسَف *  َمسسا ُقْمسسوَن َك ُقْك * َتْح
َ َفل ُقْروَن َأ ّك َذ َأْم َتسس ُقْكسسْم *   َطاٌن َل ْل ِبيسسٌن ُقْسسس ْا ّم ُقْتو ْأ َفسس ُقْكْم *   ِب َتسسا ِك ُقْتسسْم ِإن ِب ُقْكن

ِقيَن ِد ْا َصا ُقْلو َع َوَج ُقْه *   َن ْي ْيسسَن َب َب ِة َو ّنسس ْلِج ًا ا ْد َنَسسسب َقسس َل ِلَمسسِت َو ُقْة َع ّنسس ُقْهسسْم الِج ّن ِإ
ُقْروَن ُقْمْحَض ْبَحاَن َل ُقْس ِه *   ّل ُقْفوَن َعّما ال ّ َيِص ِإلِ َد *   َبسسا ِه ِع ّلسس َلِصسسيَن ال ُقْمْخ ْل  ا

ًا تعالى يقول   تعسسالى للسسه جعلهسسم فسسي المشسسركين هؤلِء على منكر
لنفسسسهم يسسودون أي السسذكور من أي يشتهون ما ولهم سبحانه البنات
ًا وجهسسه ظل بالنثى أحدهم بشر {وإذا الجيد كظيسسم} أي وهسسو مسسسود

نسسسبوا فكيسسف وجسسل عز البنين, يقول إلِ لنفسه يختار ولِ ذلك يسوؤه
تعسسالى: قسسال ولهسسذا لنفسسسهم يختارونه لِ الذي القسم تعالى الله إلى

البنسسات {ألربسسك عليهسسم النكسسار سسسبيل علسسى سسسلهم {فاستفتهم} أي
ًا * تلسسك النسسثى ولسسه السسذكر وجسسل: {ألكسسم عز البنون} كقوله ولهم إذ

ًا الملئأكسسة خلقنا وتعالى: {أم تبارك ضيزى}. وقوله قسمة وهسسم إناثسس
اهدون}أي اهدوا ومسا إنساث أنهسم الملئأكسة علسى حكمسوا كيسف ش ش
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ًا الرحمن عباد هم الذين الملئأكة {وجعلوا وعل جل كقوله خلقهم إناث
ذلسسك عسسن يسسسألون ويسسسألون} أي شسسهادتهم ستكتب خلقهم أشهدوا

مسسن إفكهسسم} أي مسسن إنهسسم عظمتسسه: {ألِ جلسست القيامة. وقسسوله يوم
لكسساذبون} {وإنهسسم الولسسد منسسه صسسدر اللسسه} أي ولد {ليقولون كذبهم
الكفسسر غايسة فسسي أقسسوال ثلثسسة الملئأكسسة فسسي عنهسسم تعسسالى اللسه فذكر

ً ًا للسه فجعلسسوا الله بنات جعلوهم والكذب, فأولِ وتقسسدس, تعسسالى ولسسد
وكسسل وتقسسدس تعالى الله دون من عبدوهم ثم أنثى الولد ذلك وجعلوا

ًا تعسسالى قسسال جهنسسم. ثسسم نسسار فسسي التخليد في كاف منها عليهسسم منكسسر
ْي علسى البنات {أصطفى ّي البنيسن} أ ه شسيء أ يختسار أن علسى يحمل

واتخسذ بسالبنين ربكسم وجل: {أفأصسفاكم عز كقوله البنين دون البنات
ًا الملئأكة من ً لتقولسسون إنكم ؟ إناث ًا} ولهسسذا قسسولِ تبسسارك قسسال عظيمسس

مسسا بهسسا تتسسدبرون عقسسول مسسالكم تحكمون} أي يكف وتعالى: {مالكم
مسسا علسسى حجسسة مسسبين} أي سسسلطان لكسسم * أم تذكرون {أفل تقولون

ًا هاتوا صادقين} أي كنتم إن بكتابكم تقولونه, {فأتوا ذلك على برهان
ًا يكون مسسا اتخذ أنه تعالى الله عن السماء من منزل كتاب إلى مستند

العقل يجوزه لِ بل عقل إلى استناده يمكن لِ تقولونه ما فإن تقولونه
ًا} قسسال الجنة وبين بينه تعالى: {وجعلوا بالكلية. وقوله مجاهسسد: نسسسب

عنه الله رضي بكر أبو فقال تعالى الله بنات الملئأكة المشركون قال
زيسسد وابسن قتسسادة قسسال وكسسذا الجسسن سروات بنات أمهاتهن, قالوا فمن
إليهم نسبوا الذين الجنة} أي علمت وتعالى: {ولقد تبارك قال ولهذا
فسسي لمحضسسرون ذلسسك قسسالوا السسذين إن لمحضسسرون} أي {إنهسسم ذلسسك

بل الباطسسل وقسسولهم وافسسترائأهم ذلك في لكذبهم الحساب يوم العذاب
تعسسالى: قوله في عنهما الله رضي عباس ابن عن العوفي علم, وقال

ًا} قال الجنة وبين بينه {وجعلوا وتعالى تبارك أنه الله أعداء زعم نسب
ًا ذلك عن الله تعالى أخوان وإبليس هو ًا, حكسساه علو جريسسر. ابسسن كسسبير

وتقسسدس تعسسالى يصفون} أي عما الله عظمته: {سبحان جلت وقوله
ًا الملحسسدون الظالمون به يصفه وعما ولد له يكون أن عن وتنزه علسسو

ًا. قوله وهسسو منقطسسع المخلصسسين} اسسستثناء الله عباد تعالى: {إلِ كبير
إلسسى يصفون} عائأد تعالى: {عما قوله الضمير يكون أن إلِ مثبت من

للحسسق المتبعسسون وهسسم المخلصسسين منهسسم اسسستثنى ثسسم جميعهم الناس
قسسوله من الِستثناء هذا جرير ابن مرسل, وجعل نبي كل على المنزل

السسذي هسسذا المخلصسسين} وفسسي اللسسه عباد إلِ لمحضرون تعالى: {إنهم
أعلسسسسسسسسم. وتعسسسسسسسسالى سسسسسسسسسبحانه واللسسسسسسسسه نظسسسسسسسسر قسسسسسسسساله

837



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     

ُقْكْم ّن ِإ َف ُقْدوَن َوَما **  ُقْب ْع ُقْتسسْم *  َمسسآَ َت ِه َأن ْيسس َل ِنيَن َع ِت َفسسا ّ ِب ِإلِ َو َمسسْن *   َصسساِل ُقْهسس
ِم ْلَجِحي َوَما ا ّنآَ *   ّ ِم ُقْه ِإلِ َقاٌم َل ُقْلوٌم َم ْع ّنا ّم ِإ َو ُقْن *   َنْحسس ّفوَن َل ّنسسا الّصسسآَ ِإ َو   *

ُقْن َنْح ُقْحوَن َل ّب ُقْمَسسس ْل ِإن ا َو ْا *   ُقْنو ُقْلسسوَن َكسسا ُقْقو َي ْو َل َلسس َنا َأّن *   َد ًا ِعنسس ْكسسر ّمسسَن ِذ
ِليَن ّو ّنا ال ُقْك َل َد *   َبا ِه ِع ّل َلِصيَن ال ُقْمْخ ْل ْا ا ُقْرو َفسس َك َف ِه *   ْوَف ِبسس ُقْمسسوَن َفَسسس َل ْع  َي

ًا تعالى يقول   عليسسه أنتم ما تعبدون وما للمشركين: {فإنكم مخاطب
أنتسسم ومسسا لمقسسالتكم ينقسساد إنمسسا الجحيسسم} أي صال هو من إلِ بفاتنين

للنار ذرىء ممن منكم أضل هو من الباطلة والعبادة الضللة من عليه
لِ آذان بهسسا, ولهسسم يبصسسرون لِ أعيسسن ولهسسم بها يفقهون لِ قلوب {لهم

الغسسافلون} فهسسذا هم أولئك أضل هم بل كالنعام بها, أولئك يسمعون
كمسسا والضسسللة والكفر الشرك لدين ينقاد الذي هو الناس من الضرب

أفسسك} أي من عنه يؤفك مختلف قول لفي وتعالى: {إنكم تبارك قال
ًا وتعسسالى تبسسارك قسسال ومبطسسل, ثسسم مأفوك هو من به يضل إنما منزهسس

بنسسات أنهسسم عليهسسم والكسسذب بهسسم الكفر من إليهم نسبوا مما للملئأكة
فسسي مخصسسوص موضسسع لسسه معلسسوم} أي مقسسام لسسه إلِ منسسا {ومسسا اللسسه

عساكر ابن يتعداه. وقال ولِ يتجاوزه لِ العبادات ومقامات السموات
بسسن العلء بسسن الرحمسسن عبسسد إلسسى بسنده خالد بن لمحمد ترجمته في

عليسه اللسه صسلى اللسه رسسول أن الفتسح يسوم بايع وكان أبيه عن سعد
ًا قال وسلم ّطت يوم فيها ليس تئط أن لها وحق السماء لجلسائأه: «أ
عليسسه اللسسه صسسلى قسسرأ سسساجد» ثسسم أو راكسسع ملسسك عليه إلِ قدم موضع
لنحسسن * وإنسسا الصافون لنحن * وإنا معلوم مقام له إلِ منا {وما وسلم

مقسسام لسسه إلِ منسسا {ومسسا تفسسسيره فسسي الضسسحاك المسسسبحون} وقسسال
أنهسسا عنهسسا اللسسه رضسسي عائأشسسة عسسن يسسروي مسروق كان معلوم} قال

السسدنيا السماء من وسلم: «ما عليه الله صلى الله رسول قالت: قال
إلِ منسسا تعسسالى: {ومسسا قوله قائأم» فذلك أو ساجد ملك عليه إلِ موضع

معلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسوم}. مقسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسام لسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه
رضسسي عباس ابن عن مسروق عن إسحاق أبي عن العمش وقال  
عليسه إلِ شسبر موضسع فيهسا ما لسماء السموات في قال: إن عنه الله

لسسه إلِ منسسا {ومسسا عنسسه اللسسه رضي الله عبد قرأ ثم قدماه أو ملك جبهة
يصسسلون كسسانوا قتسسادة وقسسال جسسبير بسسن سسسعيد قال معلوم} وكذا مقام

ًا والنساء الرجال معلسسوم} مقسسام لسسه إلِ منسسا {ومسسا نزلسست حسستى جميع
ًا نقسسف الصافون} أي لنحن {وإنا النساء وتأخر الرجال فتقدم صسسفوف

ًا} وتعسسالى: {والصسسافات تبسسارك قسسوله عند تقدم كما الطاعة في صسسف
لِ كسسانوا قسسال مغيسسث أبسسي بسسن اللسسه عبسسد بسسن الوليد عن جريج ابن قال
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أبو وقال الصافون} فصفوا لنحن {وإنا نزل حتى الصلة في يصفون

النسساس اسسستقبل الصسسلة أقيمسست إذا عنسسه اللسسه رضسسي عمر كان نضرة
ًا استووا صفوفكم قال: أقيموا ثم بوجهه بكسسم تعسسالى اللسه يريسسد قيامسس
يسسا تقسسدم فلن يسسا الصافون} تسسأخر لنحن {وإنا يقول ثم الملئأكة هدي
صسسحيح جريسسر, وفسسي وابسسن حسساتم أبي ابن فيكبر. رواه يتقدم ثم فلن

اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول قسسال: قسسال عنه الله رضي حذيفة عن مسلم
كصسسفوف صسسفوفنا بثلث: جعلسست النسساس علسسى وسلم: «فضسسلنا عليه

ًا, وتربتها الرض لنا الملئأكة, وجعلت ًا» الحسسديث مسجد {وإنسسا طهور
وننزهه ونقدسه ونمجده الرب فنسبح نصطف المسبحون} أي لنحن

ابسسن لسسديه. وقسسال خاضسسعون إليسسه فقسسراء لسه عبيسسد فنحن النقائأص عن
معلسسوم} مقسسام لسسه إلِ منسسا {ومسسا ومجاهسسد عنهمسسا اللسسه رضسسي عبسساس

المسسسبحون} لنحسسن {وإنسسا الصسسافون} الملئأكسسة لنحن {وإنا الملئأكة
المسسسبحون} لنحسسن {وإنسسا قتسسادة وجل. وقسسال عز الله تسبح الملئأكة

وتعسسالى: تبسسارك قسسال كمسسا العبادة من بمكانهم يثبتون المصلون يعني
ًا الرحمن اتخذ {وقالوا يسسسبقونه * لِ مكرمسسون عبسساد بسسل سبحانه ولد
ولِ خلفهسسم ومسسا أيسسديهم بيسسن مسسا * يعلسسم يعملسسون بسسأمره وهم بالقول

منهم يقل * ومن مشفقون خشيته من وهم ارتضى لمن إلِ يشفعون
الظسسالمين} وقسسوله نجسسزي كذلك جهنم نجزيه فذلك دونه من إله إني
ًا عندنا أن لو ليقولون كانوا وعل: {وإن جل عبسساد لكنا الولين من ذكر
ان لسو محمسد يا تأتيهم أن قبل يتمنون كانوا قد المخلصين} أي الله ك

ويسسأتيهم الولى القرون أمر من كان وما الله بأمر يذكرهم من عندهم
لئسسن أيمسسانهم جهسسد بسسالله {وأقسسسموا جللسسه جسسل قسسال كما الله بكتاب
زادهم ما نذير جاءهم فلما المم إحدى من أهدى ليكونن نذير جاءهم

ًا} وقال إلِ طسسائأفتين علسسى الكتسساب أنزل إنما تقولوا تعالى: {أن نفور
علينسسا أنسسزل أنسسا لو تقولوا * أو لغافلين دراستهم عن كنا وإن قبلنا من

فمن ورحمة وهدى ربكم من بينة جاءكم فقد منهم أهدى لكنا الكتاب
عن يصدفون الذين سنجزي عنها وصدف الله بآَيات كذب ممن أظلم
انوا بمسا العسذاب سسوء آياتنسا هاهنسا: تعسالى قسال يصسدفون} ولهسذا ك

كفرهسسم علسسى شسسديد وتهديد أكيد يعلمون} وعيد فسوف به {فكفروا
وسسسسلم. عليسسسه اللسسسه صسسسلى رسسسسوله وتكسسسذيبهم وجسسسل عسسسز بربهسسسم

ْد َق َل َو َقْت **  َب َنا َس ُقْت ِلَم َنا َك ِد َبا ِع ِليَن ِل ُقْمْرَس ْل ُقْهسسْم ا ّن ِإ ُقْم *   ُقْهسس ُقْروَن َل ُقْصسسو ْلَمن * ا
ِإّن َنا َو َد ُقْم ُقْجن ُقْه ُقْبوَن َل ِل َغا ْل َوّل ا َت َف ُقْهْم *   ْن ّتَى َع ُقْهْم ِحيٍن َح ْبِصْر َأ َو ْوَف *   َفَس
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ُقْروَن ْبِص َنا ُقْي ِب َذا َع ِب َف َأ ُقْلوَن *   ْعِج َت َذا َيْس ِإ َف ِهْم َنسسَزَل *   ِت َء ِبَسسساَح ُقْح َفَسسسآَ َبا َصسس

ِريَن َذ ْنسس ُقْم ْل َوّل ا َتسس َو ُقْهسسْم *   ْن ّتسسَى َع ْبِصسسْر ِحيسسٍن َح َأ َو ْوَف *   ُقْروَن َفَسسس ْبِصسس  ُقْي
المرسسسلين} أي لعبادنسسا كلمتنا سبقت وتعالى: {ولقد تبارك يقول  

والَِخرة الدنيا في وأتباعهم للرسل العاقبة أن الول الكتاب في تقدم
عزيسسز} قسسوي اللسسه إن ورسسسلى أنسسا لغلبن الله تعالى: {كتب قال كما

ويسسوم الدنيا الحياة في آمنوا والذين رسلنا لننصر وجل: {إنا عز وقال
لعبادنسسا كلمتنسسا سسسبقت جللسسه: {ولقسسد جسسل قال الشهاد} ولهذا يقوم

تقسسدم كمسسا والَِخسسرة السسدنيا فسسي المنصورون} أي لهم إنهم المرسلين
اللسسه أهلسسك كيسسف وخسسالفهم كسسذبهم ممسسن قسسومهم علسسى نصرتهم بيان

تكسسون الغالبون} أي لهم جندنا {وإن المؤمنين عباده ونجى الكافرين
على اصبر حين} أي حتى عنهم وعل: {فتول جل العاقبة. وقوله لهم

والنصسسرة العاقبسة لسك سنجعل فإنا مؤجل وقت إلى وانتظر لك أذاهم
ًا بعدها وما بدر يوم إلى ذلك غيا بعضهم قال والظفر, ولهذا فسسي أيضسس

يبصسسرون} أي فسسسوف {وأبصسسرهم عظمتسسه جلسست معناهسسا, وقسسوله
بمخالفتسسك والنكسسال العسسذاب مسسن بهسسم يحسسل مسساذا وارتقسسب أنظرهسسم
{فسسسوف والوعيسسد التهديسسد وجسسه علسسى تعسسالى قسسال ولهسسذا وتكسسذيبك

إنمسسا هسسم يسسستعجلون} أي وجسسل: {أفبعسسذابنا عسسز قسسال يبصرون} ثم
يغضسسب تعسسالى اللسسه فسسإن بسسك وكفرهسسم لتكسسذيبهم العذاب يستعجلون

ًا هسذا ومسسع العقوبسة لهسم ويعجل بذلك عليهم كفرهسسم مسسن كسانوا أيضس
وتعالى: {فسسإذا تبارك الله والعقوبة. قال العذاب يستعجلون وعنادهم

بمحلتهسسم العسسذاب نزل فإذا المنذرين} أي صباح فساء بساحتهم نزل
نسسزل {فإذا السدي ودمارهم, وقال بإهلكهم يومهم اليوم ذلك فبئس

مسسا فسسبئس المنسسذرين} أي صسسباح {فسسساء بسسدارهم بسسساحتهم} يعنسسي
مسسن الصسسحيحين فسسي ثبسست صباحهم. ولهسسذا الصباح بئس أي يصبحون

رضسسي أنسسس عسسن صهيب بن العزيز عبد عن علية بن إسماعيل حديث
فلمسسا خيسسبر وسسسلم عليسسه اللسه صسلى اللسسه رسسسول قال: صبح عنه الله

يقولسسون: وهسسم رجعسسوا الجيسسش ورأوا ومسسساحيهم بفؤوسسسهم خرجسسوا
وسسسلم: عليسسه اللسسه صسسلى النسسبي فقسسال والخميسسس محمد والله محمد
صسسباح فسسساء قسسوم بسسساحة نزلنسسا إذا إنسسا خيسسبر خربسست أكسسبر «اللسسه

رضسسي أنس عن حميد عن مالك حديث من البخاري المنذرين» ورواه
عسسن قتادة عن عروبة أبي بن سعيد حدثنا أحمد المام عنه. وقال الله

رسسسول صسسبح قسسال: لمسسا عنه الله رضي طلحة أبي عن مالك بن أنس
إلسسى وغسسدوا مسسساحيهم أخسسذوا وقسسد خيسسبر وسسسلم عليه الله صلى الله

نكصسسوا وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى النسسبي رأوا وأرضسسهم, فلمسسا حروثهم
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إنسسا أكبر الله أكبر وسلم: «الله عليه الله صلى الله نبي فقال مدبرين

هسسذه مسسن يخرجسسوه المنسسذرين» لسسم صسسباح فساء قوم بساحة نزلنا إذا
عنهسسم تعالى: {وتسسول الشيخين, وقوله شرط على صحيح وهو الوجه
بسسذلك المر من تقدم لما يبصرون} تأكيد فسوف * وأبصر حين حتى

أعلسسسسسسسسسسسسسسم. وتعسسسسسسسسسسسسسسالى سسسسسسسسسسسسسسسبحانه واللسسسسسسسسسسسسسسه

ْبَحاَن ُقْس ّبَك **  ِة َرّب َر ِعّز ْل ُقْفوَن َعّما ا َوَسسسلٌَم َيِص َلسسَى *   ِليَن َع ُقْمْرَسسس ْل * ا
ُقْد ْلَحْمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس ِه َوا ّلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس َلِميَن َرّب ل ْلَعسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا  ا

الظسسالمون يقسسول عمسسا ويبرئأهسسا ويقدسسسها نفسه وتعالى تبارك ينزه  
ًا قولهم عن وتقدس وتنزه تعالى المعتدون المكذبون ًا علو ولهذا كبير

لِ الستي العسزة ذي العسزة} أي رب ربسك وتعالى: {سبحان تبارك قال
{وسسسلم المفسسترين المعتدين هؤلِء قول عن يصفون} أي {عما ترام
مسسا لسسسلمة والَِخسسرة الدنيا في عليهم الله سلم المرسلين} أي على

ّيته وصحته ربهم في قالوه لسسه العسسالمين} أي رب للسسه {والحمسسد وحق
يتضسسمن التسسسبيح كسسان حسسال, ولمسسا كل في والَِخرة الولى في الحمد
كسسثيرة مواضسسع وفسسي الموضسسع هذا في بينهما قرن النقص من التنزيه

عمسسا العسسزة رب ربسسك وتعالى: {سسسبحان تبارك قال ولهذا القرآن من
العسسالمين}, وقسسال رب للسسه والحمد المرسلين على * وسلم يصفون

عليسسه اللسسه صلى الله رسول قال: قال قتادة عن عروبة أبي بن سعيد
مسسن رسسسول فأنسسا المرسسسلين علسسى فسلموا علّي سلمتم وسلم: «إذا

سسسعيد حسسديث مسسن حسساتم أبي وابن جرير ابن رواه المرسلين». هكذا
بسسن علسسي حدثنا فقال الله رحمه حاتم أبي ابن أسنده كذلك, وقد عنه

الرحيسسم عبسسد بسسن ومحمسسد العيسسن بكسسر أبسسو حسسدثنا الجنيسسد بن الحسين
حدثنا قال قتادة عن شيبان حدثنا محمد بن حسين قالِ: حدثنا صاعقة

اللسسه رسول قال: قال عنهما الله رضي طلحة أبي عن مالك بن أنس
المرسسسلين» علسسى فسسسلموا علّي سلمتم وسلم: «إذا عليه الله صلى
أبسسو حسسدثنا نسسوح حدثنا بكر أبي بن محمد حدثنا يعلى أبو الحافظ وقال

عليسسه اللسسه صلى الله رسول عن عنه الله رضي سعيد أبي عن هارون
عمسا العسسزة رب ربسك قال: «سسسبحان يسلم أن أراد إذا كان أنه وسلم

يسسسلم, العالمين» ثم رب لله والحمد المرسلين على وسلم يصفون
الواسسسطي خالسسد بسسن عمسسار حدثنا حاتم أبي ابن ضعيف. وقال إسناده

رسسسول قال: قال الشعبي عن إسحاق أبي بن يونس عن شبابة حدثنا
مسسن الوفى بالمكيال يكتال أن سره وسلم: «من عليه الله صلى الله
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{سسسبحان يقسسوم أن يريسسد حيسسن مجلسسسه آخر فليقل القيامة يوم الجر
للسسه * والحمسسد المرسسسلين على * وسلم يصفون عما العزة رب ربك
رضسسي علسسي على موقوف متصل آخر وجه من العالمين}. وروي رب
أحمسسد سسسعيد أبسسو تفسيره: أخبرنسسا في البغوي محمد أبو قال عنه الله
منجسسويه ابسسن أخبرني الثعلبي إسحاق أبو أخبرنا الشريحي إبراهيم بن

علسسي حدثنا سهلويه بن إبراهيم حدثنا حمدان بن جعفر بن أحمد حدثنا
الصسسبغ عسسن صسسفية أبي بن ثابت عن وكيع حدثنا الطنافسي محمد بن
بالمكيسسال يكتسسال ان أحسسب قال: مسسن عنه الله رضي علي عن نباتة بن

{سسسبحان مجلسه في كلمه آخر فليكن القيامة يوم الجر من الوفى
للسسه * والحمسسد المرسسسلين على * وسلم يصفون عما العزة رب ربك
بسسن صسسخر بسسن اللسسه عبسسد طريق من الطبراني العالمين} . وروى رب

اللسسه صلى الله رسول عن أبيه عن أرقم بن زيد بن الله عبد عن أنس
العزة رب ربك {سبحان صلة كل دبر قال «من قال وسلم: أنه عليه
العسسالمين} رب للسسه * والحمسسد المرسلين على * وسلم يصفون عما

وردت الجسسر» وقسسد مسسن الوفسسى بسسالجريب اكتسسال فقسسد مسسرات ثلث
أنسست إلِ إلسسه لِ وبحمسسدك اللهسسم المجلس: سبحانك كفارة في أحاديث

ًا لها أفردت إليك. وقد وأتوب أستغفرك سسسبحانه والله حدة على جزء
أعلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم. وتعسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسالى

ص سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسورة
ِم  ِه ِبْسسسسسسسسسسسس ّلسسسسسسسسسسس ـسسسسسسسسسسسِن ال ِم الّرْحم  الّرِحيسسسسسسسسسسس

ُقْقْرآِن ** َص ْل ِر ِذي َوا ْك ّذ َبِل ال ِذيَن *   ّل ْا ا ُقْرو َف ٍة ِفي َك َكسسْم َوِشَقاٍق ِعّز   *
َنسسسسا ْك َل ْه ِهسسسسم ِمسسسسن َأ ِل ْب ْا َقسسسسْرٍن ّمسسسسن َق َدو َنسسسسا َنسسسساٍص ِحيسسسسَن ّولََِت َف  َم

البقرة سورة أول في تقدم فقد المقطعة الحروف على الكلم أما   
السسذكر} أي ذي تعسسالى: {والقسسرآن ههنسسا. وقسسوله إعادته عن أغنى بما

المعسساش فسسي لهسسم ونفسسع للعبسساد ذكسسر فيسسه ما على المشتمل والقرآن
تعسسالى: السسذكر} كقسسوله تعسسالى: {ذي قسسوله في الضحاك قال والمعاد

ًا إليكم أنزلنا {لقد قتسسادة قسسال وكسسذا تسسذكيركم ذكركسم} أي فيسسه كتابسس
جسبير بن وسعيد عنهما الله رضي عباس ابن جرير. وقال ابن واختاره

والسسسدي صسسالح وأبسسو حصين وأبو عيينة وابن خالد أبي بن وإسماعيل
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بيسسن منافسساة والمكانسسة, ولِ الشسسأن ذي أي الشسسرف السسذكر} ذي {ذي

والنسسذار والعسسذار التسسذكير علسسى مشسستمل شسسريف كتاب فإنه القولين
تعسسالى: {إن قسسوله هسسو بعضسسهم فقال القسم هذا جواب في واختلفوا

لحسسق ذلسسك تعالى: {إن قوله عقاب} وقيل فحق الرسل كذب إلِ كل
كسسبير بعسسد فيسسه الثسساني وهسسذا جريسسر ابسسن النسسار} حكاهمسسا أهسسل تخاصم
عسسزة فسسي كفسسروا السسذين {بسسل جسسوابه قتسسادة جرير, وقال ابن وضعفه

العربية أهل بعض عن جرير ابن حكى ثم جرير ابن وشقاق} واختاره
السسذكر} وقيسسل ذي {والقسسرآن حق صدق {ص} بمعنى جوابه قال أنه

تبسسارك أعلسسم, وقسسوله واللسسه بكمالهسسا السسسورة سسسياق تضمنه ما جوابه
وحميسسة عنه استكبار وشقاق} أي عزة في كفروا الذين وتعالى: {بل

بسسه أهلسسك ما خوفهم ومفارقة, ثم ومعاندة له ومخالفة {وشقاق} أي
الكتسسب وتكسسذيبهم للرسسسل مخسسالفتهم بسسسبب قبلهسسم المكذبسسة المسسم

قسسرن} مسسن قبلهسسم من أهلكنا تعالى: {كم السماء, فقال من المنزلة
وجسسأروا استغاثوا العذاب جاءهم حين {فنادوا} أي مكذبة أمة من أي

ًا عنهم بمجد ذلك وليس تعالى الله إلى وجل: {فلما عز قال كما شيئ
وارجعسسوا تركضوا {لِ يهربون يركضون} أي منها هم إذا بأسنا أحسوا

داود أبسسو تسسسألون} قسسال لعلكسسم ومسسساكنكم فيسسه أترفتسسم مسسا إلسسى
ابن قال: سألت التميمي عن إسحاق أبي عن شعبة حدثنا الطيالسي

ولِت وتعسسالى: {فنسسادوا تبسسارك اللسسه قول عن عنهما الله رضي عباس
أبي بن علي فرار. وقال ولِ نزو ولِ نداء بحين ليس مناص} قال حين

شبيب وقال مغاث بحين ليس عنهما الله رضي عباس ابن عن طلحة
وأنشد: ينفعهم لِ حين النداء نادوا عباس ابن عن عكرمة عن بشر بن

تعسسالى: قسسوله فسسي كعسسب بن محمد وقال س تذكر حين لِت ليلى تذكر س
السسدنيا تسسولت حيسسن بالتوحيسسد نسسادوا منسساص} يقسسول حين ولِت {فنادوا

رأوا لمسسا قتادة عنهم, وقال الدنيا تولت حين للتوبة عنهم, واستناصوا
ولِت {فنسسادوا مجاهسسد النداء, وقال حين غير في التوبة أرادوا العذاب

عكرمة عن هذا نحو روي وقد إجابة ولِ فرار بحين مناص} ليس حين
وقتادة, والحسن أسلم بن وزيد والضحاك مالك وأبي جبير بن وسعيد

غيسر فسسي نسسداء منسساص} ولِ حيسسن {ولِت أسلم بن زيد عن مالك وعن
معهسسا زيسسدت للنفسسي السستي لِ هسسي لِت وهسسي الكلمة النداء, وهذه حين
وهسسي ربسست فيقولسسون ورب ثمسست فيقولسسون ثسسم فسسي تسسزاد كمسسا التسساء

فيمسسا المسسام المصسسحف عن حكى من عليها, ومنهم والوقف مفصولة
ثسسم الول والمشهور مناص تحين ولِ بحين متصلة أنها جرير ابن ذكره
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مسسن ومنهم مناص حين الحين وليس تقديره حين بنصب الجمهور قرأ

بهسسسسسسسسسسسسسسسا, وأنشسسسسسسسسسسسسسسسد: النصسسسسسسسسسسسسسسسب جسسسسسسسسسسسسسسسوز
القرينسسا قطسسع قسسد الشسسيب حيناوأضسسحى لِت ليلسسى حسسب تسسذكر 
:وأنشسسسسسسسد بهسسسسسسسا الجسسسسسسسر جسسسسسسسوز مسسسسسسسن ومنهسسسسسسسم 
بقسسسسساء حيسسسسسن ليسسسسسس أن أوانفأجبنسسسسسا ولِت صسسسسسلحنا طلبسسسسسوا 
ًا بعضسسسسسسسسسسسسسسسسهم وأنشسسسسسسسسسسسسسسسسد  :أيضسسسسسسسسسسسسسسسس
منسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسدم سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساعة ولِت 

التقدم, والبوص التأخر النوص يقولون اللغة وأهل الساعة بخفض   
حيسسن الحيسسن ليسسس مناص} أي حين وتعالى: {ولِت تبارك قال ولهذا

.للصسسسواب الموفسسسق وتعسسسالى سسسسبحانه واللسسسه ذهسسساب ولِ فسسسرار

ْا َو ُقْب َعِج َو ُقْهم َأن **  َء ِذٌر َجآَ ُقْهْم ّمن ْن َقاَل ّم ُقْروَن َو ِف َكا ْل َذا ا ّذاٌب َساِحٌر َهـ * َك
َعَل َهَة َأَج ِل َ ًا الِ َلـه ًا ِإ َذا ِإّن َواِحد ٌء َهـ َق ُقْعَجاٌب َلَشْي َل َط َوان ُقْ *   ْلَمل ُقْهْم ا ْن ِم

ْا َأِن ُقْشو ْا اْم ُقْرو ِب ْاْص َلَى َو ُقْكسْم َع ِت َه ِل َذا ِإّن آ ٌء َهـس ُقْد َلَشسْي َنا *  َمسا ُقْيسَرا ْع َسسِم
َذا َهـ ِة ِفى ِب ّل ْلِم ِة ا َذا ِإْن الَِِخَر ّ َهـسس ٌق ِإلِ َ ِتل ِزَل اْخ ُقْانسس َأ ِه *   ْيسس َل ُقْر َع ْك ّذ ِمسسن السس
َنا ِن ْي ِري ّمن َشّك َفي ُقْهْم ْبل َب ْك ْا ّلّمسسا َبسسل ِذ ُقْقو ُقْذو َذاِب َيسس َأْم َعسس ُقْهْم *   َد ِعنسس

ُقْن ِئأ ِة َخَزآ ّبَك َرْحَم ِز َر ِزي َع ْل ّهاِب ا َو ْل َأْم ا ُقْهم *   ُقْك َل ْلسس َواِت ّم َوالْرِض الّسسسَما
ُقْهَمسسا َوَمسسا َن َي ْا َب ُقْقسسو َت َيْر ْل َباِب ِفسسى َف ٌد الْسسس ُقْجنسس ِلسسَك ّمسسا *   َنا ُقْزوٌم ُقْه ْهسس ّمسسن َم

 الَحسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسَزاِب
ًا تعالى يقول    الله رسول بعثة من تعجبهم في المشركين عن مخبر

ًا وسلم عليه الله صلى ًا بشير للنسساس وجل: {أكان عز قال كما ونذير
ًا أن آمنسسوا السسذين وبشسسر الناس أنذر أن منهم رجل إلى أوحينا أن عجب
مسسبين} وقسسال لساحر هذا إن الكافرون قال ربهم عند صدق قدم لهم
وقسسال مثلهم بشر منهم} أي منذر جاءهم أن ههنا: {وعجبوا وعل جل

ًا الَِلهة * أجعل كذاب ساحر {هذا الكافرون ًا} أي إله أن أزعسسم واحد
تعسسالى اللسسه قبحهسسم ذلك المشركون أنكر ؟ هو إلِ إله لِ واحد المعبود
عبسسادة آبسسائأهم عن تلقوا قد كانوا فإنهم بالله الشرك ترك من وتعجبوا
لم عليسه اللسه صلى الرسول دعاهم فلما قلوبهم وأشربته الوثان وس

ذلسسك أعظمسسوا بالوحدانيسسة اللسسه وإفسسراد قلسسوبهم مسسن ذلسسك خلسسع إلسسى
ًا الَِلهسسة {أجعسسل وقسسالوا وتعجبوا ًا إلهسس * عجسساب لشسسيء هسسذا إن واحسسد
وكسسبراؤهم ورؤسسساؤهم وقسسادتهم سسسادتهم منهم} وهسسم المل وانطلق
آلهتكسسم} علسسى {واصسسبروا دينكسسم على استمروا {امشوا} أي قائألين

تعسسالى: {إن التوحيد, وقسسوله من محمد إليه يدعوكم لما تستجيبوا ولِ
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صسسلى محمد إليه يدعونا الذي هذا إن جرير ابن يراد} قال لشيء هذا
والِستعلء عليكم الشرف به يريد لشيء التوحيد من وسلم عليه الله
إليسسسسسسه. نجيبسسسسسسه ولسسسسسسسنا أتبسسسسسساع منكسسسسسسم لسسسسسسه يكسسسسسسون وأن

ًا إن السسسدي الكريمات)  قسسال الَِيات هذه نزول سبب ذكر( مسسن ناسسس
بن والسود وائأل بن والعاص هشام بن جهل أبو فيهم اجتمعوا قريش

فقسسال قريسسش مشسسيخة مسسن نفسسر في يغوث عبد بن والسود المطلب
منسسه فلينصسسفنا فيسسه فلنكلمه طالب أبي إلى بنا انطلقوا لبعض بعضهم
يمسسوت أن نخسساف فإنا يعبده الذي وإلهه وندعه آلهتنا شتم عن فليكف

تركسسوه يقولسسون العسسرب بسسه فتعيرنسسا شسسيء إليه منا فيكون الشيخ هذا
ً فبعثسسوا تنسساولوه عنسسه مسسات إذا حسستى المطلسسب لسسه يقسسال منهسسم رجل

وسسسراتهم قومسسك مشسسيخة هسسؤلِء فقال طالب أبي على لهم فاستأذن
أنسست طسسالب أبسسا يا قالوا عليه دخلوا فلما أدخلهم قال عليك يستأذنون

آلهتنسسا شسستم عسسن فليكسسف فمسسره أخيك ابن من فأنصفنا وسيدنا كبيرنا
اللسسه رسسسول عليسسه دخسسل فلما طالب أبو إليه فبعث وإلهه, قال وندعه
وسراتهم قومك مشيخة هؤلِء أخي ابن قال: يا وسلم عليه الله صلى
اللسسه صسسلى قال وإلهك ويدعوك آلهتهم شتم عن تكف أن سألوك وقد
وإلِم لهسم» قسال خيسر هسسو مسسا إلسى أدعسوهم أفل عم وسلم: «يا عليه

بكلمسسة يتكلمسسوا أن «أدعسسوهم وسسسلم عليسسه اللسه صلى قال ؟ تدعوهم
من الله لعنه جهل أبو العجم» فقال بها ويملكون العرب بها لهم تدين
ًا لنعطينكها وأبيك هي ما القوم بين عليه الله صلى قال أمثالها وعشر

صسسلى قسسال غيرها سلنا وقالوا الله» فنفروا إلِ إله لِ وسلم: «تقولون
مسسا يسسدي فسسي تضسسعوها حتى بالشمس جئتموني وسلم: «لو عليه الله

ًا عنده من غيرها» فقاموا سألتكم وإلهسسك لنشتمك والله وقالوا غضاب
آلهتكم على واصبروا امشوا أن منهم المل {وانطلق بهذا أمرك الذي

خرجوا فلما وزاد جرير وابن حاتم أبي ابن يراد} ورواه لشيء هذا إن
اللسسه إلِ إلسسه لِ قسسوله إلسسى عمسسه وسلم عليه الله صلى الله رسول دعا

أحببسست}. مسسن تهسسدي لِ {إنك ونزلت الشياخ دين على بل وقال فأبى
أبسو حسدثنا قسالِ وكيسع وابسن كريب أبو حدثنا جرير بن جعفر أبو قال  

عبسساس ابسسن عسسن جبير بن سعيد عن عباد حدثنا العمش حدثنا أسامة
مسسن رهسسط عليسسه دخسسل طسسالب أبسسو مسسرض قال: لمسسا عنهما الله رضي

ويفعسسل ويفعل آلهتنا يشتم أخيك ابن فقالوا: إن جهل أبو فيهم قريش
اللسسه صلى النبي فجاء إليه فبعث فنهيته إليه بعثت ويقول, فلو ويقول

رجسسل مجلسسس قسسدر طسسالب أبي وبين وبينهم البيت فدخل وسلم عليه
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أن طسسالب أبسي جنسب إلسسى جلسسس إن اللسه لعنسسه جهل أبو فخشي قال

رسسسول يجسسد ولسسم المجلس ذلك في فجلس فوثب عليه له أرق يكون
ًا وسلم عليه الله صلى الله فقال الباب عند فجلس عمه قرب مجلس
تشتم أنك ويزعمون يشكونك قومك بال ما أخي ابن أي طالب أبو له

رسسسول وتكلسسم القسسول مسسن عليسسه وأكثروا قال ؟ وتقول وتقول آلهتهم
كلمسسة علسسى أريسسدهم إنسسي عسسم فقسسال: «يسسا وسلم عليه الله صلى الله

الجزيسسة» العجسسم بها إليهم وتؤدي العرب بها لهم تدين يقولونها واحدة
ًا وأبيسسك نعسسم واحسسدة كلمسسة القوم فقال ولقوله لكلمته ففزعوا عشسسر
قسسال ؟ أخسسي ابسسن يسسا هسسي كلمة وأي طالب أبو وقال ؟ هي وما فقالوا
ثيسسابهم ينفضون فزعين الله» فقاموا إلِ إله «لِ وسلم عليه الله صلى
ًا الَِلهة يقولون: {أجعل وهم ًا إله عجاب} قسسال لشيء هذا إن ؟ واحد

أبسسي عذاب} لفسسظ يذوقوا لما {بل قوله إلى الموضع هذا من ونزلت
عبسسد بسسن محمسسد حسسديث من والنسائأي أحمد المام رواه وهكذا كريب

غيسسر عبسساد عسسن العمسسش عسسن أسسسامة أبسسي عسسن كلهمسسا نميسسر بن الله
وابسسن حسساتم أبسسي وابسسن والنسسسائأي الترمسسذي نحسسوه, ورواه به منسوب

ًا جريسسر عسسن الثسسوري سسسفيان حسسديث مسسن تفاسسسيرهم فسسي كلهسسم أيضسس
ابسسن عسسن جسسبير بسسن سسسعيد عسسن الكوفي عمارة بن يحيى عن العمش

حسسسن. وقسسولهم الترمسسذي نحوه. وقال فذكر عنهما الله رضي عباس
يسسدعونا السسذي بهسسذا سسسمعنا مسسا الَِخرة} أي الملة في بهذا سمعنا {ما

الَِخسسسسسسرة. الملسسسسسسة فسسسسسسي التوحيسسسسسسد مسسسسسسن محمسسسسسسد إليسسسسسسه
يعنسسون غيرهم وقال قريش دين يعنون زيد وأبو وقتادة مجاهد قال  

عباس ابن عن العوفي والسدي. وقال كعب بن محمد قاله النصرانية
النصسسرانية يعنسسي الَِخسسرة الملسسة فسسي بهسسذا سمعنا ما عنهما الله رضي
ًا القسسرآن هسسذا كسسان لسسو قسسالوا إلِ هسسذا {إن النصسسارى بسسه لخبرتنسسا حقسس

تخسسرص. وقسسولهم عبسساس ابن وقال كذب وقتادة مجاهد اختلق} قال
بسإنزال تخصيصسه يسستبعدون أنهم بيننا} يعني من الذكر عليه {أأنزل
هذا نزل الخرى: {لولِ الَِية في قال كما كلهم بينهم من عليه القرآن
تعسسالى: {أهسسم اللسسه عظيسسم} قسسال القريسستين مسسن رجسسل علسسى القرآن

السسدنيا الحيسساة في معيشتهم بينهم قسمنا نحن ؟ ربك رحمة يقسمون
على دّل الذي هذا قالوا لما درجات} ولهذا بعض فوق بعضهم ورفعنا
مسسن الرسسسول علسسى القرآن إنزال استبعادهم في عقلهم وقلة جهلهم

بينهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم.
لنهم هذا يقولون إنما عذاب} أي يذوقوا لما تعالى: {بل الله قال  
غب سيعلمون ونقمته تعالى الله عذاب ذلك قولهم حين إلى ذاقوا ما
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ًا. ثسسم جهنسسم نار إلى يدعون يوم به كذبوا وما قالوا ما تعسسالى قسسال دعسس

ًا يشسساء مسسن يعطي الذي يشاء لما الفعال ملكه في المتصرف أنه مبين
مسسن ويضسسل يشسساء مسسن ويهدي يشاء من ويذل يشاء من ويعز يشاء ما

علسسى ويختسسم عبسساده مسسن يشسساء من على أمره من الروح وينزل يشاء
ًا يملكون لِ العباد الله, وإن بعد من أحد يهديه فل يشاء من قلب شسسيئ
ومسسا ذرة مثقسسال ولِ الملسسك فسسي التصسسرف مسسن إليهم وليس المر من

قطميسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسر. مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسن يملكسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسون
ًا تعالى قال ولهذا   العزيز ربك رحمة خزائأن عندهم {أم عليهم منكر

يريسسد مسسا يعطسسي الذي الوهاب جنابه يرام لِ الذي العزيز الوهاب} أي
نصسسيب لهسسم تعسسالى: {أم بقسسوله شبيهة الكريمة الَِية يريد, وهذه لمن
ًا الملك من ًا الناس يؤتون لِ فإذ مسسا علسسى النسساس يحسدون * أم نقير

وآتينسساهم والحكمسسة الكتسساب إبراهيسسم آل آتينا فقد فضله من الله آتاهم
ًا ًا ملك ّد من ومنهم به آمن من * فمنهم عظيم بجهنسسم وكفسسى عنسسه صسس

ًا} وقوله ًا ربسسي رحمسسة خزائأسسن تملكسسون أنتسسم لو تعالى: {قل سعير إذ
ًا} وذلك النسان وكان النفاق خشية لمسكتم عسسن الحكاية بعد قتور

وكمسسا وسلم عليه الله صلى البشري الرسول بعثة أنكروا أنهم الكفار
السذكر {أألقسي قسسالوا حيسسن السلم عليه صالح قوم عن وجل عز أخبر
ًا * سسسيعلمون أشسسر كسسذاب هسسو بيننسسا, بسسل مسسن عليه الكسسذاب مسسن غسسد

الشسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسر}.
فليرتقوا بينهما وما والرض السموات ملك لهم تعالى: {أم وقوله  

ابسسن السباب. قسسال في فليصعدوا ذلك لهم كان إن السباب} أي في
يعني وغيرهم وقتادة جبير بن وسعيد ومجاهد عنهما الله رضي عباس
السماء إلى فليصعدوا تعالى الله رحمه الضحاك السماء, وقال طرق

.السسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسابعة
هسسؤلِء الحسسزاب} أي من مهزوم هنالك ما وجل: {جند عز قال ثم  

ويغلبسون سسيهزمون وشسقاق عسزة فسي هسم السذين المكسذبون الجنسد
الَِيسسة وهذه المكذبين الحزاب من قبلهم من الذين كبت كما ويكبتون

الجمسسع سسسيهزم منتصسسر جميسسع نحن يقولون عظمته: {أم جلت كقوله
والسسساعة موعسسدهم السسساعة {بسسل بسسدر يسسوم ذلك الدبر} كان ويولون

وأمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسر}. أدهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسى

َبْت ّذ َك ُقْهْم **  َل ْب ُقْم َق ْو ٌد ُقْنوٍح َق َعسسا ُقْن َو ْو َعسس ِفْر ِد ُقْذو و َتسسا ْو ُقْد ال ُقْمسو َث َو ُقْم *   ْو َقسس َو
ُقْب ُقْلوٍط َأْصَحا ِة َو َك ْي ِئَك ال َلـ ْو ُقْب ُقْأ ِإن الْحَزا ّ ُقْكّل *   ّذَب ِإلِ ُقْسَل َك ّق الّر َفَح

847



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
َقاِب َوَما ِع ُقْر *   ُقْظ ِء َين َ ُقْؤلِ ّ َهـ ْيَحًة ِإلِ ًة َص َد َها ّما واِح َواٍق ِمن َل ْا َف ُقْلو َقا َو   *

َنسسسسسسا ّب َنسسسسسسا َعّجسسسسسسسل َر َنسسسسسسسا ّل ّط ْبسسسسسسَل ِق ِم َق ْو ْلِحَسسسسسسساِب َيسسسسسسس  ا
ًا تعالى يقول   مسسن بهسسم حسسل ومسسا الماضسسية القرون هؤلِء عن مخبر

عليهسسم النبياء وتكذيب الرسل مخالفة في والنقمات والنكال العذاب
متعسسددة أمسساكن فسسي مبسوطة قصصهم تقدمت والسلم. وقد الصلة
وأكثر قوة وأشد منكم أكثر كانوا الحزاب} أي تعالى: {أولئك وقوله
ً ًا أموالِ جسساء لمسسا شسسيء مسسن الله عذاب من عنهم ذلك دفع فما وأولِد

عقسساب} فحق الرسل كذب إلِ كل وجل: {إن عز قال ولهذا ربك أمر
ذلسسك من المخاطبون فليحذر بالرسل تكذيبهم هو إهلكهم علة فجعل

الحسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسذر. أشسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسد
فسسواق} من لها ما واحدة صيحة إلِ هؤلِء ينظر تعالى: {وما وقوله  
إلِ ينظسسرون مسسا أي مثنويسسة لهسسا ليس أسلم: أي بن زيد عن مالك قال

ودنسست اقسستربت فقسسد أي أشسسراطها جسساء فقسسد بغتسسة تسسأتيهم أن الساعة
إسسسرافيل تعالى الله يأمر التي الفزع نفخة هي الصيحة وهذه وأزفت

مسسن إلِ فسسزع إلِ والرض السسسموات أهسسل من أحد يبقى فل يطولها أن
وجسسسسسسسسسسسسسسسسل. عسسسسسسسسسسسسسسسسز اللسسسسسسسسسسسسسسسسه اسسسسسسسسسسسسسسسسستثنى

الحسساب} يسوم قبسل قطنا لنا عجل ربنا جلله: {وقالوا جل وقوله  
أنفسسسهم علسسى دعسسائأهم فسسي المشركين على تعالى الله من إنكار هذا

والنصسسيب. قسسال الحظ هو وقيل الكتاب هو القط فإن العذاب بتعجيل
واحسسد وغيسسر والحسسسن والضحاك ومجاهد عنهما الله رضي عباس ابن

هسسو هسسذا كسسان إن {اللهسسم قسسالوا كمسسا قتادة العذاب, زاد تعجيل سألوا
أليم} بعذاب ائأتنا أو السماء من حجارة علينا فأمطر عندك من الحق
ذاك ليلقسسوا موجسسودة كسسانت إن الجنسسة من نصيبهم تعجيل سألوا وقيل

ابسسن والتكذيب. وقسسال الِستبعاد مخرج منهم هذا خرج وإنما الدنيا في
وهسسذا السسدنيا فسسي الشسسر أو الخير من يستحقونه ما تعجيل سألوا جرير
خالسسد أبسسي بسسن وإسسسماعيل الضسسحاك كلم يسسدور وعليه جيد قاله الذي

الِسسستهزاء وجسسه علسسى منهسسم الكلم هسسذا كسسان أعلسسم. ولمسسا واللسسه
ًا وسسسلم عليسسه اللسسه صلى لرسوله تعالى الله والِستبعاد. قال لسسه آمسسر

ًا أذاهم على بالصبر والظفسسر. والنصسسر بالعاقبسسة صبره على له ومبشر

ِبر َلَى ** اْص ُقْلوَن َما َع ُقْقو ُقْكْر َي ْذ َنا َوا َد ْبسس َد َع ُقْوو ِد َذا َدا ْيسس ُقْه ال ّنسس ّواٌب ِإ ّنسسا َأ ِإ   *
َنا َباَل َسّخْر ُقْه الِج َع ّبْحَن َم َعِشّي ُقْيَس ْل ِلْشسسَراِق ِبا ْيسسَر َوا ّط َوال ًة *   ُقْشسسوَر َمْح

ُقْه ُقْكسسّل ّواٌب ّلسس َنا َأ ْد َد َوَشسس ُقْه *   َكسس ْل ُقْه ُقْم َنسسا ْي َت ْكَمسسَة َوآ ْلِح َفْصسسَل ا َطسساِب َو ْلِخ  ا
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ذا كان أنه والسلم الصلة عليه داود ورسوله عبده عن تعالى يذكر  

عنهمسسا اللسسه رضسسي عباس ابن والعمل. قال العلم في القوة واليد أيد
بأيسسد بنيناهسسا {والسسسماء زيسسد ابن القوة, وقرأ زيد, اليد وابن والسدي

قتسسادة الطاعسسة. وقسسال فسسي القسسوة اليد مجاهد لموسعون} وقال وإنا
ًا العبادة في قوة والسلم الصلة عليه داود أعطي السلم, في وفقه

ويصسسوم الليسسل ثلسسث يقسوم كسان والسسلم الصلة عليه أنه لنا ذكر وقد
اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول عسسن الصحيحين في ثابت الدهر, وهذا نصف
داود, وأحسسب صسسلة تعالى الله إلى الصلة «أحب قال أنه وسلم عليه

ثلثسسه ويقوم الليل نصف ينام كان داود صيام وجل عز الله إلى الصيام
ًا يصوم سدسه, وكان وينام ًا ويفطسسر يوم وأنسسه لِقسسى إذا يفسسر ولِ يومسس
ًا» وهو كان وشسسؤونه. أمسسوره جميسسع في وجل عز الله إلى الرجاع أواب

والشراق} بالعشي يسبحن معه الجبال سخرنا تعالى: {إنا وقوله  
وآخسسر الشسسمس إشسسراق عنسسد معسسه تسسسبح الجبسسال سخر تعالى أنه أي

كسانت والطيسسر} وكسذلك معه أوبي جبال وجل: {يا عز قال كما النهار
فسسي سسسابح وهسسو الطيسسر مسسر إذا بسسترجيعه وترجع بتسبيحه تسبح الطير
يقسسف بسسل السسذهاب يستطيع لِ الزبور بقراءة يترنم وهو فسمعه الهواء

وتسسسبح معسسه ترجسسع الشسسامخات الجبال وتجيبه معه ويسبح الهواء في
ًا عسسن بشسسر بسسن محمسسد حسسدثنا كريسسب أبسسو حسسدثنا جرير ابن له. قال تبع

رضسسي عباس ابن عن كثير أبي بن موسى عن الكريم عبد عن مسعر
الله رسول أن ذكرت عنها الله رضي هانىء أم أن بلغه أنه عنهما الله

فقسسال ركعات ثمان الضحى صلى مكة فتح يوم وسلم عليه الله صلى
يقسسول صسسلة السسساعة لهسسذه أن ظننت قد عنهما الله رضي عباس ابن
بن سعيد حديث من رواه والشراق} ثم بالعشى وجل: {يسبحن عز
اللسسه عبد مولِه عن صفوان بن أيوب عن المتوكل أبي عن عروبة أبي
يصسسلي لِ كسسان عنهمسسا اللسسه رضسسي عباس ابن أن نوفل بن الحارث بن

مسسا هسسذا أخبري فقلت عنها الله رضي هانىء أم على فأدخلته الضحى
يسسوم وسلم عليه الله صلى الله رسول علي فقالت: دخل به أخبرتني

بينسسي فأخسسذ بثسسوب أمر ثم قصعة في صب بماء أمر ثم بيتي في الفتح
مسن وذلسك ركعسسات ثمسسان فصسلى السبيت ناحية رش ثم فاغتسل وبينه

بعضهن قريب سواء وجلوسهن وسجودهن وركوعهن قيامهن الضحى
ما قرأت يقول: لقد وهو عنهما الله رضي عباس ابن فخرج بعض من

بالعشسسي {يسسسبحن الَِن إلِ الضسسحى صسسلة عرفسست مسسا اللسسوحين بيسسن
صسسلة يقسسول بعسسد وكسسان الشسسراق صسسلة أين أقول والشراق} وكنت

فسسي محبوسسسة محشورة} أي وجل: {والطير عز قال ولهذا الشراق
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ًا يسبح مطيع أواب} أي له {كل الهواء جسسبير بسسن سسسعيد له, وقال تبع
مطيسسع. أواب} أي لسسه {كسسل زيد وابن أسلم بن زيد عن ومالك وقتادة

ًا له جعلنا ملكه} أي تعالى: {وشددنا وقوله   ً ملك ما جميع من كامل
السسدنيا أهل أشد كان مجاهد عن نجي أبي ابن الملوك, قال إليه يحتاج

ًا, وقال بعسسض آلِف, وقسسال أربعسسة يوم كل يحرسه كان السدي سلطان
ًا وثلثون ثلثة ليلة كل في يحرسه كان أنه بلغني السلف تسسدور لِ ألفسس
ًا أربعسسون غيسره القابسسل, وقسسال العسسام مسن مثلها إلى النوبة عليهم ألفس

علباء رواية من حاتم أبي وابن جرير ابن ذكر بالسلح, وقد مشتملون
مسسن نفريسسن أن عنهمسسا الله رضي عباس ابن عن عكرمة عن أحمر بن

الصسسلة عليسسه داود إلسسى الَِخسسر علسسى أحسسدهما اسسستعدى إسسسرائأيل بني
ًا اغتصبه أنه والسلم فأرجسسأ بينسسة للمسسدعي يكسسن ولم الَِخر فأنكر بقر
بقتل المنام في والسلم الصلة عليه داود أمر الليل كان فلما أمرهما

الله نبي يا فقال المدعي بقتل وأمر طلبهما النهار كان المدعي, فلما
أمرنسسي تعالى الله إن له فقال ؟ بقري هذا اغتصبني وقد تقتلني علم

لجسسل بقتلسسي يسسأمر لسسم الله إن والله محالة, فقال لِ قاتلك فأنا بقتلك
قسسد كنسست ولكنسسي ادعيسست فيمسسا لصسسادق وإنسسي عليسسه ادعيت الذي هذا

السسسلم عليسسه داود بسسه فسسأمر أحسسد بسسذلك يشعر ولم وقتلته أباه اغتلت
بنسسي فسسي هيبتسسه عنهمسسا: فاشسستدت اللسسه رضسسي عباس ابن فقتل, قال
ملكسسه}. {وشسسددنا وجسسل عسسز اللسسه يقسسول السسذي وهسسو إسسسرائأيل

والعقل الفهم يعني مجاهد الحكمة} قال وعل: {وآتيناه عز وقوله  
مسرة: الصسسواب, وقسال والعسدل, وقسال مرة: الحكمة والفطنة, وقال

وقسسوله {الحكمة} النبوة السدي فيه, فقال ما واتباع الله كتاب قتادة
والشسسعبي: فصسسل القاضسسي شريح الخطاب} قال {وفصل جلله جل

يمين أو المدعي على شاهدان قتادة وقال واليمان الشهود الخطاب
أو والرسسسل النبيسساء بسسه فصسسل السسذي الخطاب فصل هو عليه المدعى

القيامسسة, يسسوم إلسسى المسسة هسسذه قضاء وهو والصالحون المؤمنون قال
إصسسابة هسسو والسسسدي مجاهد وقال السلمي الرحمن عبد أبو قال وكذا

ًا مجاهسسد وقسسال ذلك وفهم القضاء وفسسي الكلم فسسي الفصسسل هسسو أيضسس
ابسسن وقسسال جريسسر ابن واختاره المراد وهو كله هذا يشمل وهذا الحكم

المنسسذر بسسن إبراهيسسم حسسدثنا النميسسري شسسيبة بسسن عمسسر حسسدثنا حاتم أبي
عسسن الزنسساد أبسسي بسسن الرحمن عبد عن ثابت أبي بن العزيز عبد حدثني

عنسسه اللسسه رضسسي موسسسى أبسسي عن أبيه عن بردة أبي بن بلل عن أبيه
الخطسساب, فصسسل وهسسو السسسلم عليسسه داود بعد قال: أما من قال: أول
بعسسسسسسد. الخطسسسسسساب: أمسسسسسسا فصسسسسسسل الشسسسسسسعبي قسسسسسسال وكسسسسسسذا
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َهْل َو َتاَك **  ُقْا َأ َب ِم َن ْلَخْص ْذ ا ْا ِإ ُقْرو ّو ْلِمْحَراَب َتَس ْذ ا ِإ ْا *   ُقْلو َلَى َدَخ َد َع ُقْوو َدا
َع ِز َف ُقْهْم َف ْن ْا ِم ُقْلو َ َقا َغَى َخْصَماِن َتَخْف لِ َنا َب ُقْض ْع َلَى َب ْعٍض َع ُقْكْم َب َنسسا َفاْح َن ْي َب
ّق ْلَح َ ِبا ِطْط َولِ َنآَ ُقْتْش ِد ْه َلَى َوا ِء ِإ َوآ َذآ ِإّن*   الّصَراِط َس ُقْه َأِخي َه ٌع َلس ِتْسسس

ُقْعوَن ِتْس ْعَجًة َو ِلي َن ْعَجٌة َو ٌة َن َد َقاَل َواِح َها َف ِني ْل ِف ْك ِني َأ َعّز َطاِب ِفي َو ْلِخ * ا
ْد َقاَل َق َلَمَك َل َؤاِل َظ ُقْس ِتسسَك ِب ْعَج َلسسَى َن ِه ِإ َعسساِج ِإّن ِن ًا َو ِثيسسر ِء ّمسسَن َك َطسسآَ َل ُقْخ ْل ا

ِغَي ْب َي ُقْهْم َل ُقْض ْع َلَى َب ْعٍض َع ّ َب ِذيَن ِإلِ ّل ْا ا ُقْنو ْا آَم ُقْلو َعِم ِلَحاِت َو ِليٌل الّصا َق ّمسسا َو
َظّن ُقْهْم ُقْد َو ُقْوو ّنَما َدا ُقْه َأ ّنا َت َفَر َف ْغ َت ُقْه َفاْس ّب ًا َوَخّر َر ِكعسس َنساَب َرا َأ َنسسا َو َفْر َغ َف   *

ُقْه ِلسسسسسسَك َلسسسسسس ِإّن َذ ُقْه َو َنا َلسسسسسس َد ْلَفسسسسسسَى ِعنسسسسسس ُقْز ُقْحْسسسسسسسَن َل  َمسسسسسسسآٍَب َو
ولم السرائأيليات من مأخوذ أكثرها قصة هنا ها المفسرون ذكر قد  

حسساتم أبي ابن روى ولكن اتباعه يجب حديث المعصوم عن فيها يثبت
ًا اللسسه رضي أنس عن الرقاشي يزيد رواية من لنه سنده يصح لِ حديث
الئأمسسة عنسسد الحسسديث ضسسعيف لكنسسه الصالحين من كان وإن ويزيد عنه

إلسى علمهسا يسرد وأن القصسة هذه تلوة مجرد على يقتصر أن فالولى
ًا. وقوله حق فهو تضمن وما حق القرآن فإن وجل عز الله تعالى: أيض

مكسسان أشسسرف وهو محرابه في كان لنه ذلك كان منهم} إنما {ففزع
إلِ يشسسعر فلسسم اليوم ذلك أحد عليه يدخل لِ أن أمر قد وكان داره في

شأنهما عن يسألِنه به احتاطا أي المحراب عليه تسورا قد بشخصين
إذا يعسسز عسسز يقسسال غلبني الخطاب} أي في وجل: {وعزني عز وقوله

أبسسي بسسن علي فتناه} قال أنما داود تعالى: {وظن وغلب. وقوله قهر
تعسسالى اختبرنسساه. وقسسوله أي عنهمسسا اللسسه رضسسي عباس ابن عن طلحة
ًا} أي {وخر ًا راكع ً ركع أنه {وأناب} ويحتمل ساجد بعد سجد ثم أولِ

ًا استمر أنه ذكر ذلك, وقد ًا أربعين ساجد ذلك} أي له {فغفرنا صباح
المقربيسسن. سسسيئات البسسرار حسسسنات إن فيسسه يقسسال ممسسا منسسه كسسان ما

؟ السسسجود عزائأم من هي {ص} هل سجدة في الئأمة اختلف وقد  
ليسسست أنهسسا عنسسه اللسسه رضي الشافعي مذهب من الجديد قولين على
رواه مسسا ذلسسك علسسى شكر, والدليل سجدة هي بل السجود عزائأم من

عسسن أيسسوب عسسن عليسسة ابسسن هو إسماعيل حدثنا قال حيث أحمد المام
{ص} فسسي السسسجدة قال أنه عنهما الله رضي عباس ابن عن عكرمة
عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول رأيسست السجود, وقد عزائأم من ليست
فسسي والنسسسائأي والترمذي داود وأبو البخاري فيها. ورواه يسجد وسلم

صسسحيح. وقسسال حسسسن الترمسسذي وقسسال بسسه أيسسوب حسسديث من تفسيره
ًا النسائأي هسسو الحسسسن بسسن إبراهيسسم أخبرني الَِية هذه تفسير عند أيض
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سسسعيد عن أبيه عن ذر بن عمرو عن محمد بن حجاج حدثنا المقسمي

اللسسه صسسلى النسسبي قسسال: إن عنهمسسا الله رضي عباس ابن عن جبير بن
الصسسلة عليسسه داود {ص} وقسسال: «سسسجدها فسسي سسسجد وسسسلم عليسسه

ًا» تفرد ونسجدها توبة والسلم إسسسناده ورجال النسائأي بروايته شكر
ثقسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسات. كلهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم

وأنسسا عليسسه قسسراءة المسسزي الحجسساج أبسسو الحافظ شيخنا أخبرني وقد  
الثقفي طاهر أبي بن زاهر أخبرنا المدرجي إسحاق أبو أسمع, أخبرنا

الكنجسسدروذي سسسعيد أبسسو أخبرنسسا الشسسحامي طسساهر أبي بن زاهر حدثنا
العبسساس أبسسو أخبرنسسا الحسسافظ محمد بن محمد أحمد أبو الحاكم أخبرنا

عسسن خنيس بن يزيد بن محمد حدثنا الله عبد بن هارون حدثنا السراج
يا جريج ابن لي قال: قال يزيد أبي بن الله عبيد بن محمد بن الحسن
اللسسه رضسسي عبسساس ابن عن يزيد أبي بن الله عبيد جدك حدثني حسن
رسسسول يسسا فقال وسلم عليه الله صلى النبي إلى رجل جاء قال عنهما

فقسسرأت شسسجرة خلسسف أصسسلي كسسأني النسسائأم يسسرى فيمسسا رأيت إني الله
وهسسي تقول فسمعتها بسجودي الشجرة فسجدت, فسجدت السجدة

ًا, واجعلها عندك لي اكتب ساجدة: اللهم ًا, وضسسع عنسسدك لي أجر ذخسسر
ًا, واقبلهسسسا عنسسسي بهسسسا داود. عبسسسدك مسسسن قبلتهسسسا كمسسسا منسسسي وزر

وسلم عليه الله صلى النبي فرأيت عنهما الله رضي عباس ابن قال  
حكسسى كمسسا سسساجد وهسسو يقسسول فسسسمعته سسسجد ثسسم السجدة فقرأ قام

أبي عن ماجه وابن قتيبة عن الترمذي الشجرة, رواه كلم عن الرجل
نحسوه, وقسال خنيسس بسن يزيسد بسن محمسد عسن كلهمسا خلد بسن بكسر

عنسسد البخسساري السسوجه. وقسسال هسسذا مسسن إلِ نعرفسسه لِ غريسسب الترمسسذي
ًا تفسسسيرها عبيسسد بسسن محمسسد حسسدثنا اللسسه عبسسد بسسن محمسسد حسسدثنا أيضسس

ًا سألت قال العوام عن الطنافسي {ص} فقسسال: سسسجدة عن مجاهد
تقسسرأ مسسا أو فقسسال سجدت أين من عنهما الله رضي عباس ابن سألت

فبهسسداهم اللسسه هسسدى السسذين وسسسليمان} {أولئسسك داود ذريتسسه {ومسسن
اللسسه صسسلى نسسبيكم أمسسر ممن والسلم الصلة عليه داود اقتده} فكان

فسجدها والسلم الصلة عليه داود فسجدها به يقتدي أن وسلم عليه
وسسسسسسسسسلم. عليسسسسسسسسه اللسسسسسسسسه صسسسسسسسسلى اللسسسسسسسسه رسسسسسسسسسول

حدثنا حميد حدثنا زريع بن يزيد حدثنا عفان حدثنا أحمد المام وقال  
الله رضي الخدري سعيد أبا أن أخبره أنه المزني الله عبد ابن هو بكر
رأى بهسسا يسسسجد التي الَِية إلى بلغ {ص} فلما يكتب أنه رؤيا رأى عنه

ًا انقلسسب بحضرته شيء وكل والقلم الدواة علسسى فقصسسها قسسال سسساجد
أحمسسد, بسه بعسسد, تفسسرد بها يسجد يزل فلم وسلم عليه الله صلى النبي
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بسسن عمرو أخبرني وهب ابن حدثنا صالح بن أحمد حدثنا داود أبو وقال

عد بسن اللسه عبد بن عياض عن هلل أبي بن سعيد عن الحارث بسن س
الله رسول قال: قرأ عنه الله رضي الخدري سعيد أبي عن سرح أبي

نسسزل السسسجدة بلغ {ص} فلما المنبر على وهو وسلم عليه الله صلى
السسسجدة بلسسغ فلما قرأها آخر يوم كان فلما معه الناس وسجد فسجد
توبسسة هسسي وسلم: «إنمسسا عليه الله صلى فقال للسجود الناس تشرف

وإسسسناده داود أبو به وتفرد وسجد تشرفتم» فنزل رأيتكم ولكني نبي
الصسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسحيحين. شسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسرط علسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسى

يسسوم له وإن مآَب} أي وحسن لزلفى عندنا له تعالى: {وإن وقوله  
السسدرجات وهسسو مرجسسع وحسسسن بهسسا وجل عز الله يقربه لقربة القيامة
الصسسحيح فسسي جسساء كمسسا ملكه في التام وعدله لتوبته الجنة في العالية

يميسسن يسسديه وكلتسسا الرحمن يمين عن نور من منابر على «المقسطون
يحيسسى حدثنا أحمد المام ولوا» وقال وما أهليهم في يقسطون الذين

قسسال: قسسال الخسسدري سسسعيد أبسسي عسسن عطيسسة عن فضيل حدثنا آدم بن
يسسوم اللسسه إلسسى النسساس أحسسب وسسسلم: «إن عليه الله صلى الله رسول
ًا منه وأقربهم القيامة ه إلسى النساس أبغض عادل, وإن إمام مجلس الل

ًا وأشدهم القيامة يوم حسسديث مسسن الترمسسذي جسسائأر» ورواه إمسسام عذاب
ًا نعرفه لِ به, وقال عطية عن الغر مرزوق ابن وهو فضيل إلِ مرفوع

بسسن الله عبد حدثنا زرعة أبو حدثنا حاتم أبي ابن الوجه. وقال هذا من
دينسسار بسسن مالسسك سمعت سليمان بن جعفر حدثنا سيار حدثنا زياد أبي
داود يقسسام مآَب} قسسال وحسن لزلفى عندنا له تعالى: {وإن قوله في
بسسذلك اليسسوم مجسسدني داود يسسا يقسسول ثم العرش ساق عند القيامة يوم

وكيف فيقول الدنيا في به تمجدني كنت الذي الرخيم الحسن الصوت
فيرفسسع قسسال اليسسوم عليسسك أرده إني وجل عز الله فيقول ؟ سلبته وقد
الجنسسان. أهسسل نعيسسم يسسستفرغ بصسسوت والسسسلم الصسسلة عليسسه داود

ُقْد ُقْوو َدا َي ّنا **  َناَك ِإ ْل َع َفًة َج ِلي ُقْكْم الْرِض ِفي َخ ْيَن َفاْح ّناِس َب ّق ال ْلَح َ ِبسسا َولِ
ِبِع ّت َى َت َو َه ْل ّلَك ا ُقْيِض ِبيِل َعن َف ِه َس ّل ِذيَن ِإّن ال ّلسس ّلوَن ا ِبيِل َعسسن َيِضسس ِه َسسس ّلسس ال

ُقْهسسسسسسْم َذاٌب َل ُقْد َعسسسسسس ِدي ْا ِبَمسسسسسسا َشسسسسسس ُقْسسسسسسسو ْوَم َن ْلِحَسسسسسسساِب َيسسسسسس  ا
النسساس بيسسن يحكمسسوا أن المسسور لسسولِة وجل عز الله من وصية هذه  

عسسن فيضسسلوا عنسسه يعسسدلوا ولِ وتعسسالى تبسسارك عنده من المنزل بالحق
يسسوم وتناسسسى سبيله عن ضل من وتعالى تبارك توعد الله, وقد سبيل

حساتم: حسدثنا أبسي ابسن الشديد. قال والعذاب الكيد بالوعيد الحساب

853



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
حسسدثني جنسساح بسسن مروان حدثنا الوليد حدثنا خالد بن هشام حدثنا أبي

قسال الملسك عبسد بسن الوليد أن الكتاب قرأ قد وكان زرعة أبو إبراهيم
القسرآن وقسرأت الول الكتساب قسرأت قسد فإنسك الخليفة له: أيحاسب

الله, قلت أمان في قال: قل ؟ أقول المؤمنين أمير يا فقلت وفقهت
والسسسلم, الصسسلة عليسسه داود أو اللسسه على أكرم أنت المؤمنين أمير يا

فقسسال كتسسابه فسسي توعسسده ثسسم والخلفسسة النبسسوة لسسه جمع تعالى الله إن
النسساس بيسسن فسساحكم الرض فسسي خليفسسة جعلنسساك إنسسا داود تعالى: {يسسا

عكرمسسة وقسسال اللسسه} الَِيسسة سسسبيل عسسن فيضسسلك الهوى تتبع ولِ بالحق
والمسسؤخر المقدم من الحساب} هذا يوم نسوا بما شديد عذاب {لهم

عسسذاب لهسم السسسدي نسسوا, وقسال بما الحساب يوم شديد عذاب لهم
علسسى أمشسسى القسسول وهسسذا الحسسساب ليسسوم يعملوا أن تركوا بما شديد

للصسسسسواب. الموفسسسسق وتعسسسسالى سسسسسبحانه واللسسسسه الَِيسسسسة ظسسسساهر

َوَما َنا **  ْق َل َء َخ ُقْهَما َوَما َوالْرَض الّسَمآَ َن ْي ً َب ِطل ِلَك َبا ِذيَن َظّن َذ ّل ْا ا ُقْرو َفسس َك
ْيسسٌل َو ِذيَن َف ّلسس ْا ّل ُقْرو َفسس ِر ِمسسَن َك ّنسسا َأْم ال ُقْل *   َعسس ِذيَن َنْج ّلسس ْا ا ُقْنسسو ْا آَم ُقْلسسو َعِم َو

ِلَحاِت ِديَن الّصا ْفِس ُقْم ْل ُقْل َأْم الْرِض ِفي َكا َع ِقيَن َنْج ّت ُقْم ْل ِر ا ُقْفّجا ْل َتاٌب َكا ِك   *
ُقْه َنسسسا ْل ْيسسسَك َأنَز َل َبسسساَرٌك ِإ ْا ُقْم َو ُقْر ّب ّد َيسسس ِه ّل ِت َيسسسا ّكَر آ َذ َتسسس َي ِل ُقْلسسسو َو ْو َبسسساِب ُقْأ ْل  ال

ًا الخلق خلق ما أنه تعالى يخبر   ثم ويوحدوه ليعبدوه خلقهم وإنما عبث
تبسسارك قسسال ولهسسذا الكسسافر ويعسسذب المطيع فيثيب الجمع يوم يجمعهم

ً بينهما وما والرض السماء خلقنا وتعالى: {وما السسذين ظن ذلك باطل
ًا يرون لِ الذين كفروا} أي ًا ولِ بعثسس السسدار هسسذه يعتقسسدون وإنمسسا معسساد

معسسادهم يسسوم لهسسم ويسسل النسسار} أي مسسن كفسسروا للسسذين {فويسسل فقسسط
عسسدله مسسن وجل عز أنه تعالى بين لهم, ثم المعدة النار من ونشورهم

نجعسسل تعسسالى: {أم فقسسال والكافرين المؤمنين بين يساوي لِ وحكمته
نجعسسل * أم الرض فسسي كالمفسسسدين الصسسالحات وعملسسوا آمنوا الذين

كسسان وإذا اللسسه عنسسد يسسستوون ولِ ذلسسك نفعسسل لِ كالفجار} أي المتقين
فيهسسا ويعسساقب المطيسسع هذا فيها يثاب أخرى دار من بد فل كذلك المر
والفطسسر السسسليمة العقسسول علسسى يسسدل الرشسساد وهسسذا الفسساجر هسسذا

البسساغي الظسسالم نسسرى فإنسسا وجسسزاء معسساد من بد لِ أنه على المستقيمة
يموت المظلوم المطيع ونرى كذلك ويموت ونعيمه وولده ماله يزداد

مثقسسال يظلسم لِ السسذي العسسادل العليسسم الحكيم حكمة في بد فل بكمده
أن فتعين الدار هذه في هذا يقع لم هذا, وإذا من هذا إنصاف من ذرة

ًا هناك إلسسى يرشد القرآن كان والمواساة. ولما الجزاء لهذا أخرى دار
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تعسسالى: {كتسساب قسسال الصسسريحة العقليسسة والمآَخسسذ الصحيحة المقاصد
ذوو اللبسساب} أي أولسسو وليتسسذكر آيسساته ليسسدبروا مبسسارك إليسسك أنزلنسساه
والله البصري الحسن العقل, قال وهو لب جمع اللباب وهي العقول

قسسرأت ليقسسول أحدهم إن حتى حدوده وإضاعة حروفه بحفظ تدبره ما
حسساتم. أبي ابن عمل, رواه ولِ خلق في القرآن له يرى ما كله القرآن

َنسسا ْب َه َو َو َد **  ُقْوو َدا ْيَماَن ِلسس َل ْعسسَم ُقْسسس ُقْد ِن ْبسس َع ْل ُقْه ا ّنسس ّواٌب ِإ ْذ َأ ِإ ِرَض *   ِه ُقْعسس ْيسس َل َع
َعِشّي ْل ُقْت ِبا َنا ِف ُقْد الّصا َيا ْلِج َقاَل ا َف ّنَي *   ُقْت ِإ ْبسس َب ِر ُقْحسسّب َأْح ْيسس ْلَخ ِر َعسسن ا ْكسس ِذ

ّبي ّتَى َر َواَرْت َح ْلِحَجسساِب َتسس َهسسا ِبا ّدو ُقْر َلسسّي *   َق َع َطِفسس ًا َف ِبالّسسسوِق َمْسسسح
ْعَنسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساِق  َوال

ًا تعالى يقول   ًا أي سسسليمان لداود وهب أنه مخبر عسسز قسسال كمسسا نبيسس
بنسسون لسسه كسسان فقسسد وإلِ النبسسوة في داود} أي سليمان وجل: {وورث

العبسسد تعالى: {نعسسم حرائأر. وقوله امرأة مائأة عنده كان قد فإنه غيره
إلسسى والنابسسة والعبسسادة الطاعة كثير بأنه سليمان على أواب} ثناء إنه

حدثنا خالد بن عمرو حدثنا أبي حدثنا حاتم أبي ابن وجل. قال عز الله
لسسداود تعسسالى اللسسه وهسسب لما قال مكحول حدثنا جابر ابن حدثنا الوليد

قسسال ؟ واليمسسان اللسسه سسسكينة قال ؟ أحسن ما بني يا له قال سليمان
بيسسن اللسسه روح أحلسسى, قسسال فمسسا قسسال إيمسسان بعد كفر قال ؟ أقبح فما

بعضسسهم النسساس وعفسسو الناس عن الله عفو قال ؟ أبرد فما قال عباده
نسسسسسبي. فسسسسسأنت السسسسسسلم عليسسسسسه داود قسسسسسال بعسسسسسض عسسسسسن

إذ الجيسساد} أي الصسسافنات بالعشسسي عليسسه عرض تعالى: {إذ وقوله  
وسسسلطانه مملكته حال في والسلم الصلة عليه سليمان على عرض
حسسافر وطرف ثلث على تقف التي وهي مجاهد قال الصافنات الخيل

ابسسن السسسلف, وقسسال مسسن واحسسد غير قال وكذا السراع والجياد الرابعة
سسسعيد أبيسسه عن سفيان حدثنا مؤمل حدثنا بشار بن محمد حدثنا جرير

عليسسه عسسرض وجل: {إذ عز قوله في التيمي إبراهيم عن مسروق بن
ًا عشرين كانت الجياد} قال الصافنات بالعشي كسسذا أجنحة ذات فرس

.جريسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسر ابسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسن رواه
حسسدثنا موسى بن إبراهيم حدثنا زرعة أبو حدثنا حاتم أبي ابن وقال  
إبراهيسسم عسسن مسسسروق بسسن سعيد عن إسرائأيل أخبرني زائأدة أبي ابن

والسسسلم الصسسلة عليسسه سليمان شغلت التي الخيل كانت قال التيمي
داود أبسسو أعلسسم, وقسسال أشبه, واللسسه وهذا فعقرها فرس ألف عشرين

أيوب بن يحيى أخبرنا مريم أبي بن سعيد حدثنا عوف بن محمد حدثنا
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بسسن سسسلمة أبسسي عن حدثه إبراهيم بن محمد أن غزية بن عمارة حدثنا
صسسلى الله رسول قدم قالت عنها الله رضي عائأشة عن الرحمن عبد
فهبسست سسستر سسهوتها وفسسي خيسسبر أو تبسوك غسسزوة من وسلم عليه الله

لعسسب عنهسسا اللسسه رضسسي لعائأشة بنات عن الستر ناحية فكشفت الريح
اللسسه رضسسي ؟» قسسالت عائأشة يا هذا وسلم: «ما عليه الله صلى فقال
ًا بينهن ورأى بناتي عنها اللسسه صسسلى فقسسال رقسساع مسسن جناحان له فرس
عنهسسا اللسسه رضسسي ؟» قسسالت وسطهن أرى الذي هذا وسلم: «ما عليه

؟» عليه الذي هذا وسلم: «ما عليه الله صلى الله رسول فرس, قال
وسسسلم عليسسه الله صلى الله رسول قال جناحان عنها الله رضي قالت

سسسليمان أن سسسمعت أما عنها الله رضي ؟» قالت جناحان له «فرس
عنهسسا اللسسه رضسسي قالت أجنحة لها خيل له كانت والسلم الصلة عليه

تبسسارك نواجسسذه. وقسسوله رأيسست حسستى وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى فضحك
تسسوارت حسستى ربسسي ذكسسر عسسن الخيسسر حسسب أحببت إني وتعالى: {فقال
بعرضها اشتغل أنه والمفسرين السلف من واحد غير بالحجاب} ذكر

ًا يتركهسسا لم أنه به يقطع والذي العصر صلة وقت فات حتى بسسل عمسسد
ًا صسسلة عسسن الخنسسدق يوم وسلم عليه الله صلى النبي شغل كما نسيان
غيسسر مسسن الصسسحيحين فسسي ثابت وذلك الغروب بعد صلها حتى العصر

عنسسه اللسسه رضسسي عمر جاء قال عنه الله رضي جابر عن ذلك من وجه
يا ويقول قريش كفار يسب فجعل الشمس غربت بعدما الخندق يوم

فقسال تغسرب الشسمس كسادت حتى العصر أصلي كدت ما الله رسول
صسسليتها» فقسسال: فقمنسسا ما وسلم: «والله عليه الله صلى الله رسول

لها وتوضأنا للصلة وسلم عليه الله صلى الله نبي فتوضأ بطحان إلى
المغسسرب. بعسسدها صسسلى ثسسم الشسسمس غربسست مسسا بعسسد العصسسر فصسسلى
ًا كان أنه ويحتمل والقتسسال, الغسسزو لعسسذر الصلة تأخير ملتهم في سائأغ
كسسان هسسذا أن العلمسساء مسسن طائأفسسة ادعسسى وقسسد للقتسسال تسسراد والخيسسل
ًا فسسي ذلسسك إلسسى ذهسسب من الخوف, ومنهم بصلة ذلك فنسخ مشروع

سسسجود ولِ ركسسوع ولِ صسسلة تمكسسن لِ حيسسث والمضايقة المسايفة حال
عسسن منقسسول وهسسو تسسستر فتسسح فسسي عنهم الله رضي الصحابة فعل كما

علي {ردوها بعده قال لنه أقرب والول وغيرهما والوزاعي مكحول
ًا فطفق البصسسري: لِ, قسسال: الحسسسن والعنسساق} قسسال بالسسسوق مسح

فعقسسرت بهسسا أمسسر عليسسك, ثسسم ما آخر ربي عبادة عن تشغليني لِ والله
بالسسسيوف. وعراقيبهسسا أعناقهسسا السدي: ضرب قتادة, وقال قال وكذا

جعسسل عنهمسسا اللسسه رضسسي عبسساس ابن عن طلحة أبي بن علي وقال  
ًا وعراقيبها الخيل أعراف يمسح جريسسر ابسسن اختاره القول وهذا لها حب
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ًا ليعذب يكن لم لنه قال ً ويهلك بالعرقبة حيوان سبب بل ماله من مالِ

رجسسح السسذي وهذا لها ذنب ولِ إليها بالنظر صلته عن اشتغل أنه سوى
ولِ هسسذا مثسسل جسسواز شسسرعهم فسسي يكون قد لنه نظر فيه جرير ابن به

ًا كان سيماإذا وقسست خسسرج حسستى بهسسا اشتغل أنه بسبب تعالى لله غضب
خيسسر هو ما وجل عز الله عوضه تعالى لله عنها خرج لما ولهذا الصلة

شسسهر غسسدوها أصسساب حيسسث رخسساء بسسأمره تجسسري السستي الريح وهو منها
أحمسسد: حسسدثنا المسسام الخيل, قال من وخير أسرع فهذا شهر ورواحها

قتادة أبي عن هلل بن حميد عن المغيرة بن سليمان حدثنا إسماعيل
مسسن رجسسل على أتينا قالِ البيت نحو السفر يكثران وكانا الدهماء وأبي
عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسول بيدي البدوي: أخذ لنا فقال البادية أهل

ًا تدع لِ وقال: «إنك وجل عز الله علمه مما يعلمني فجعل وسلم شيئ
ًا وجسسسل عسسسز اللسسسه أعطسسساك إلِ تعسسسالى اللسسسه اتقسسساء منسسسه». خيسسسر

ْد َق َل َو ّنا **  َت ْيَماَن َف َل َنا ُقْس ْي َق ْل َأ َلَى َو ِه َع ّي ًا ُقْكْرِس َناَب ُقْثّم َجَسد َقسساَل َأ َرّب *  
ِفْر ْغ َهْب ِلي ا ًا ِلي َو ْلك ّ ُقْم ِغي لِ َب ٍد َين َي ّمن لَح ِد ْعس ّنسَك َب ُقْب َأنسسَت ِإ ّهسا َو ْل * ا

َنا ُقْه َفَسّخْر ِري الّريَح َل ِه َتْج ِر َأْم ًء ِب ُقْث ُقْرَخآَ ْي ِطيَن*   َأَصسساَب َح َيا ُقْكسسّل َوالّشسس
ٍء ّنآَ ّواٍص َب َغ ِريَن َو َوآَخ ِنيَن *   َقّر ِد ِفي ُقْم َفا َذا الْص َهـ َنا *   ُقْؤ َطآَ ُقْنْن َع ْو َفاْم َأ

ِر َأْمِسسسسْك ْيسسس َغ ِإّن ِحَسسسساٍب ِب َو ُقْه *   َنا َلسسس َد َفسسسَى ِعنسسس ْل ُقْز ُقْحْسسسسَن َل  َمسسسآٍَب َو
الملسسك سسسلبناه بأن اختبرناه سليمان} أي فتنا تعالى: {ولقد يقول  

ًا} قسسال كرسسسيه علسسى {وألقينا عنهمسسا اللسسه رضسسي عبسساس ابسسن جسسسد
ًا يعني وغيرهم وقتادة والحسن جبير بن وسعيد ومجاهد {ثسسم شسسيطان

ُقْأبهته. قال وسلطانه ملكه إلى رجع أناب} أي اسم جرير, وكان ابن و
ًا الشيطان ذلك وقيسسل وقتسسادة عنهما الله رضي عباس ابن قاله صخر

ًا مجاهسسد قسساله صسسرد وقيل مجاهد قاله آصف قسساله حقيسسق وقيسسل أيضسس
سسسعيد قسسال ومختصرة, وقسسد مبسوطة القصة هذه ذكروا وقد السدي

ببنسساء والسسسلم الصلة عليه سليمان أمر قال قتادة عن عروبة أبي بن
فطلسسب حديسسد, قسسال صسسوت فيه يسمع ولِ ابنه له فقيل المقدس بيت
ًا إن فقيل عليه يقدر فلم ذلك شسسبه صسسخر لسسه يقسسال البحر في شيطان

أيسام سسبعة كسسل فسي يردهسا عيسسن البحر في وكانت فطلبه قال المارد
ًا فيها وجعل ماءها فنزح مرة بسسالخمر هسسو فسسإذا وروده يسسوم فجاء خمر

جهلً, الجاهل وتزيدين الحليم تصبين أنك إلِ طيب لشراب فقال: إنك
ًا عطش حتى رجع ثم قال ًا عطش لشسسراب فقال: إنسسك أتاها ثم شديد

شسسربها ثسسم جهلً, قسسال الجاهسسل وتزيسسدين الحليسسم تصبين أنك إلِ طيب
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فسسذل, كتفيسسه بيسسن بسسه ختسسم أو الخاتم فأري قال عقله على غلب حتى
والسسسلم الصسسلة عليسسه سسسليمان بسسه فسسأتى خاتمه في ملكه وكان قال

حديسسد صوت فيه يسمعن لِ لنا وقيل البيت هذا ببناء أمرنا قد إنا فقال
حولهسسا فسسدار الهدهسسد فجاء زجاجة عليه فجعل الهدهد ببيض فأتى قال

عليهسسا فوضسسعه بالمسساس فجسساء فذهب عليه يقدر ولِ بيضه يرى فجعل
بسسه يقطعسسون فجعلسسوا المسساس فأخذ بيضه إلى أفضى حتى به فقطعها
الخلء يسسدخل أن أراد إذا والسلم الصلة عليه سليمان وكان الحجارة

ًا فسسانطلق بالخسساتم يسسدخل لسسم الحمسسام أو الحمسسام, وذلسسك إلسسى يومسس
قسسال نسسسائأه بعسسض فيها قارف مقارفة عند وذلك معه صخر الشيطان

فسسالتقمته البحسسر فسسي فألقسساه خسساتمه الشيطان وأعطى الحمام فدخل
سسسليمان شسسبه الشسسيطان علسسى وألقي منه سليمان ملك ونزع سمكة

كلسسه سسسليمان ملك على وسلط وسريره كرسيه على فقعد فجاء قال
قسسالوا حسستى أشسسياء منه ينكرون وجعلوا بينهم يقضي فجعل نسائأه غير
اللسسه رضسسي الخطاب بن بعمر يشبهونه رجل فيهم وكان الله نبي فتن
يسسرى لِ وهسسو الله نبي يا قال: فقال لجربنه والله فقال القوة في عنه
الغسسسل فيسسدع البسساردة الليلسسة فسسي الجنابة تصيبه أحدنا الله نبي أنه إلِ

ًا ًا عليه أترى الشمس تطلع حتى عمد كسسذلك هسسو فبينمسسا قسسال: لِ بأس
لِ فجعسسل فأقبسسل سسسمكة بطسسن في خاتمه الله نبي وجد إذ ليلة أربعين

علسسى {وألقينسسا إليهسسم انتهسسى حسستى لسسه سجد إلِ طير ولِ جني يستقبله
ًا} قسسسسسسسال كرسسسسسسسسيه صسسسسسسسخر. الشسسسسسسسيطان هسسسسسسسو جسسسسسسسسد

على {وألقينا سليمان ابتلينا سليمان} أي فتنا {ولقد السدي وقال  
ًا} قال كرسيه ًا جسد ًا أربعين كرسيه على جلس شيطان كان قال يوم

لها يقال منهم امرأة وكانت امرأة مائأة والسلم الصلة عليه لسيمان
نسسزع حاجة أتى أو أجنب إذا وكان عنده وآمنهن نسائأه آثر وهي جرادة
ًا عليه يأمن ولم خاتمه ًا فأعطاهسسا غيرهسسا النسساس من أحد خسساتمه يومسس
فأعطته الخاتم هاتي فقال صورته في الشيطان الخلء, فخرج ودخل
وخسسرج والسسسلم الصسسلة عليسسه سليمان مجلس على جلس حتى فجاء

؟ قبسسل تأخسسذه فقالت: ألسسم خاتمه تعطيه أن فسألها ذلك بعد سليمان
أربعيسسن النسساس بيسسن يحكسسم الشيطان ومكث تائأه وكأنه وخرج قال: لِ

ًا وعلمسساؤهم إسسسرائأيل بني قراء فاجتمع أحكامه الناس فأنكر قال يوم
كسسان فسسإن هذا أنكرنا قد إنا لهن فقالوا نسائأه على دخلوا حتى فجاءوا

ذلسسك عنسسد النسسساء فبكى قال أحكامه وأنكرنا عقله ذهب فقد سليمان
التسسوارة يقرءون نشروا ثم به فأحدقوا أتوه حتى يمشون فأقبلوا قال
طسسار ثسسم معه والخاتم شرفة على وقع حتى أيديهم بين من فطار قال
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مسن حسوت فسابتلعه البحسر فسي منه الخاتم فوقع البحر إلى ذهب حتى

التي حاله في والسلم الصلة عليه سليمان وأقبل وقال البحر حيتان
اشسستد وقسسد جائأع وهو البحر صيادي من صياد إلى انتهى حتى فيها كان

بعضسسهم إليسسه فقسسام سسسليمان أنا إني وقال صيدهم من فسألهم جوعه
البحسسر شسساطىء علسسى وهسسو دمسسه يغسسسل فجعل فشجه بعصى فضربه

حيسسث صسسنعت مسسا بئسسس فقسسالوا ضسسربه السسذي صاحبهم الصيادون فلم
مسسذر قد مما سمكتين فأعطوه سليمان, قال أنه زعم إنه قال ضربته
شسساطىء إلسسى قسسام حسستى الضسسرب مسسن بسسه كان ما يشغله ولم عندهم
إحسداهما بطسسن فسي خسساتمه فوجسد يغسل فجعل بطونهما فشق البحر

ّد فلبسه فأخذه حسسامت حسستى الطير فجاءت وملكه بهاءه عليه الله فر
القسسوم فقسسام والسسسلم الصسسلة عليسسه سسسليمان أنسسه القوم فعرف عليه

علسسى ألسسومكم ولِ عسسذركم على أحمدكم ما فقال صنعوا مما يعتذرون
ملكسسه أتسسى حسستى فجسساء قسسال منسسه بسسد لِ المسسر هسسذا كسسان منكم كان ما

حديسسد من صندوق في فجعل به فأمر به فجيء الشيطان إلى وأرسل
فسسألقي بسسه أمر ثم بخاتمه عليه وختم بقفل عليه وقفل عليه أطبق ثم

وسسسخر قسسال حقيق اسمه وكان الساعة تقوم حتى فيه فهو البحر في
لسسي قسسوله: {وهسسب وهسسو ذلسسك قبسسل له سخرت تكن ولم الريح له الله

ًا الوهسسسساب}. أنسسسست إنسسسسك بعسسسسدي مسسسسن لحسسسسد ينبغسسسسي لِ ملكسسسس
وتعسسالى: {وألقينسسا تبسسارك قوله في مجاهد عن نجيح أبي ابن وقال  

ًا} قال كرسيه على ًا جسد سسسليمان لسسه فقسسال آصسسف لسسه يقال شيطان
أخسسبرك خاتمسسك أرني قال ؟ الناس تفتنون كيف والسلم الصلة عليه
الصسسلة عليسسه سسسليمان فسسساح البحسسر في آصف نبذه إياه أعطاه فلما

تبسسارك اللسه ومنعسسه كرسسسيه علسى آصسسف وقعسسد ملكسه وذهب والسلم
فكسسان قال وأنكرنه يقربنه ولم يقربهّن فلم سليمان نساء من وتعالى

أطعموني ؟ أتعرفوني فيقول يستطعم والسلم الصلة عليه سليمان
ًا امرأة أعطته حتى فيكذبونه سليمان أنا ًا يوم فوجسسد بطنسسه ففتح حوت

هسسذه البحسسر. وأرى فدخل آصف وفر ملكه إليه فرجع بطنه في خاتمه
علي حاتم: حدثنا أبي ابن قاله ما أنكرها السرائأيليات, ومن من كلها
بسسن وعلسسي شسسيبة أبسسي بسسن وعثمان العلء بن محمد حدثنا الحسين بن

عمسسرو بسسن المنهال عن العمش أخبرنا معاوية أبو قالوا: حدثنا محمد
تعسسالى: قسسوله في عنهما الله رضي عباس ابن عن جبير بن سعيد عن

ًا كرسيه على {وألقينا الصسسلة عليه سليمان أراد أناب} قال ثم جسد
الجسسرادة وكسسانت خسساتمه الجسسرادة فسسأعطى الخلء يسسدخل أن والسسسلم

سسسليمان صسسورة فسسي الشسسيطان فجسساء إليه نسائأه أحب وكانت امرأته
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والجسسن النس له دانت لبسه فلما إياه فأعطته خاتمي هاتي لها فقال

هسساتي لهسسا قال الخلء من السلم عليه سليمان خرج فلما والشياطين
أنسست مسسا كسسذبت قسسال سسسليمان أنسسا قال سليمان أعطيته قالت خاتمي

ًا يأتي لِ فجعل بسليمان جعسسل حسستى كذبه إلِ سليمان أنا له يقول أحد
أمسسر مسسن أنسسه عرف سليمان ذلك رأى فلما بالحجارة يرمونه الصبيان

اللسسه أراد فلمسسا النسساس بيسسن يحكسسم الشسسيطان وقام قال وجل عز الله
النسساس قلسسوب فسسي ألقسسى سلطانه سليمان على يرد أن وتعالى تبارك
لهسسن: فقسسالوا سسسليمان نسسساء إلسسى فأرسسسلوا قال الشيطان ذلك إنكار

ًا, قلن سليمان من أتنكرن كسسان ومسسا حيسسض ونحسسن يأتينسسا إنسسه نعم شيئ
قسسد أمسسره أن ظسسن لسسه فطن قد أنه الشيطان رأى فلما ذلك قبل يأتينا

ًا فكتبوا انقطع ثسسم سليمان كرسي تحت فدفنوها وكفر سحر فيها كتب
علسسى سسسليمان يظهسسر كسسان بهسسذا وقسسالوا الناس على وقرءوها أثاروها
يزالوا فلم والسلم الصلة عليه سليمان الناس فأكفر ويغلبهم الناس

فتلقتسسه البحسسر فسسي فطرحسسه بالخسساتم الشسسيطان ذلسسك وبعسسث يكفرونه
البحسسر شسسط علسسى يحمسسل السلم عليه سليمان فأخذته, وكان سمكة
ًا فاشترى رجل فجاء بالجر بطنهسسا فسسي السستي السسسمكة تلك فيه سمك
هسذا لسسي فقسسال: تحمسسل والسسسلم الصسلة عليسسه سسليمان فدعا الخاتم

قسسال السسسمك هسسذا مسسن بسسسمكة قسسال ؟ بكم قال نعم فقال ؟ السمك
منزلسسه إلسسى انطلسسق ثسسم السمك والسلم الصلة عليه سليمان فحمل

الخاتم بطنها في التي السمكة تلك أعطاه بابه إلى الرجل انتهى فلما
فسسي بالخسساتم فسسإذا بطنهسسا فشق والسلم الصلة عليه سليمان فأخذها
والنسسس الجسسن لسسه دانسست لبسسسه فلمسسا فلبسسسه, قسسال فأخسسذه جوفهسسا

مسسن بجزيسسرة لحسسق حسستى الشيطان وهرب حاله إلى وعاد والشياطين
وكسسان طلبسسه فسسي والسسسلم الصلة عليه سليمان فأرسل البحر جزائأر

ًا ًا شيطان ًا وجسسدوه حسستى عليسسه يقسسدرون ولِ يطلبونه فجعلوا مريد يومسس
ًا ًا عليه فبنوا فجاؤوا نائأم لِ فجعسسل فسسوثب فاسسستيقظ رصسساص من بنيان
فأخسسذوه الرصسساص, قسسال من معه انماط إلِ البيت من مكان في يثب

له فنقر به فأمر والسلم الصلة عليه سليمان إلى به وجاؤوا فأوثقوه
ّد ثم جوفه في أدخل ثم رخام من تخت فطسسرح به أمر ثم بالنحاس س
علسسى وألقينا سليمان فتنا وتعالى: {ولقد تبارك قوله فذلك البحر في

ًا كرسيه عليسسه, سسسلط كسسان السسذي الشسسيطان أنسساب} يعنسسي ثسسم جسسسد
إنمسسا أنسسه الظاهر قوي, ولكن عنهما الله رضي عباس ابن إلى إسناده

وفيهسسم الكتاب أهل من عنه صح إن عنهما الله رضي عباس ابن تلقاه
أنهسسم فالظسساهر والسسسلم الصلة عليه سليمان نبوة يعتقدون لِ طائأفة
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النسسساء ذكر أشدها من منكرات السياق في كان عليه, ولهذا يكذبون

الجنسسي ذلك أن السلف أئأمة من واحد وغير مجاهد عن المشهور فإن
ًا منسسه وجل عز الله عصمهن بل سليمان نساء على يسلط لم تشسسريف

ًا جماعة عن مطولة القصة هذه رويت السلم. وقد عليه لنبيه وتكريم
أسسسلم بسسن وزيسسد المسسسيب بسسن كسسسعيد عنهسسم اللسسه رضي السلف من

سسسبحانه الكتسساب, واللسسه أهل قصص من متلقاة وكلها آخرين وجماعة
بالصسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسواب. أعلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم وتعسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسالى

بعسسسقلن خاتمه سليمان الشيباني: وجد عروبة أبي بن يحيى قال  
ًا المقدس بيت إلى خرقة في فمشى ابسن وجسل, رواه عسز لله تواضع

كرسسسي صفة في الحبار كعب عن حاتم أبي ابن روى حاتم. وقد أبي
ًا والسلم الصلة عليه سليمان ًا خبر اللسسه رحمه أبي حدثنا فقال عجيب

كعسسب عسسن المصسسري إسسسحاق أبو أخبرني الليث كاتب صالح أبو حدثنا
أبسسا معاويسسة: يسسا له قال العماد ذات إرم حديث من فرغ لما أنه الحبار
كسسان ومسسا والسسسلم الصسسلة عليه سليمان كرسي عن أخبرني إسحاق

الفيلسسة أنيسساب من سليمان كرسي كان هو, فقال شيء أي ومن عليه
ًا منهسسا درجسسة لسسه جعسسل واللؤلؤ, وقسسد والزبرجد والياقوت بالدر مرصع

ًا جسسانبيه من فحف بالكرسي أمر ثم والزبرجد والياقوت بالدر مفصص
ولؤلسسؤ, وجعسسل وزبرجسسد يسساقوت مسسن شماريخها ذهب من نخل بالنخل

ثسسم ذهسسب مسسن طواويس الكرسي يمين على التي النخل رؤوس على
ًا الكرسي يسار على التي النخل رؤوس على جعل ذهسسب مسسن نسسسور

صسسنوبر شسسجرتي الولى الدرجة يمين على الطواويس, وجعل مقابلة
السسسدين رؤوس وعلسسى ذهسسب مسسن أسسسدان يسسسارها وعلسسى ذهب من

قسسد ذهسسب مسسن كسسرم الكرسسسي جانبي من زبرجد, وجعل من عمودان
ًا عناقيدهما وجعل الكرسي أظلتا ًا در درج فوق جعل أحمر, ثم وياقوت

ًا محشوان مجوفان ذهب من عظيمان أسدان الكرسي ًا, مسك وعنبر
السدان استدار كرسيه على يصعد أن السلم عليه سليمان أراد فإذا

حسسول والعنسسبر المسك من أجوافهما في ما فينضحان يقعان ثم ساعة
ذهسسب مسسن منسسبران يوضسسع ثسسم والسسسلم الصسسلة عليه سليمان كرسي

الزمسسان, ثسسم ذلسسك إسسسرائأيل بنسسي أحبسسار لرئأيسسس والَِخر لخليفته واحد
ًا سبعون كرسيه أمام يوضع ًا سسسبعون عليها ذهب من منبر مسسن قاضسسي

تلسسك خلف والطول, ومن منهم الشرف وأهل وعلمائأهم إسرائأيل بني
ًا وثلثون خمسة كلها المنابر أراد فسسإذا أحسسد عليها ليس ذهب من منبر

فاسستدار السسفلى الدرجسة علسسى قسدميه وضسع كرسيه على يصعد أن
وينشسسر اليمنسسى يسسده السسسد ويبسسسط عليسسه ومسسا فيسسه بما كله الكرسي
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علسى والسسلم الصسسلة عليسه سسليمان يصسسعد ثم اليسر جناحه النسر

اليمن جناحه النسر وينشر اليسرى يده السد فيبسط الثانية الدرجة
وقعسسد الثالثسسة الدرجسسة على والسلم الصلة عليه سليمان استوى فإذا
عليسسه سسسليمان تسساج عظيسسم النسسسور تلسسك من نسر أخذ الكرسي على

اسسستدار رأسسسه علسسى وضسسعه فسسإذا رأسه على فوضعه والسلم الصلة
اللسسه رضي معاوية المسرعة, فقال الرحى تدور كما فيه بما الكرسي

ذلسسك ذهسسب مسسن قسسال: تنيسسن ؟ إسسسحاق أبسسا يسسا يسسديره السسذي عنه: ومسسا
بدورانه أحست فإذا الجني صخر عمله مما عظيم وهو عليه الكرسي

الكرسسي أسسفل فسسي الستي والطسواويس والنسسور السود تلك دارت
رأس علسسى رؤوسسسهن منكسات كلهن وقفن وقف فإذا أعله إلى ُقْدْرَن

ًا ينضسسحن ثم جالس وهو والسلم الصلة عليه سليمان فسسي مسسا جميعسس
عليهمسسا داود بسسن سسسليمان رأس علسسى والعنسسبر المسسسك مسسن أجوافهن

مسسن عمسسود علسسى واقفسة ذهسسب من حمامة تتناول والسلم. ثم الصلة
والسلم الصلة عليه سليمان فيقرؤها يده في فتجعلها التوارة جوهر
ًا غريسسب وهو الخبر تمام الناس. وذكر على لسسي اغفسسر رب {قسسال جسسد
ًا لي وهب بعضهم الوهاب} قال أنت إنك بعدي من لحد ينبغي لِ ملك

كسسان كمسسا بعسسدي يسسسلبنيه أن لحد يصلح لِ أي بعدي من لحد ينبغي لِ
بعسسده مسسن على يحجر أنه لِ كرسيه على ألقي الذي الجسد قضية من
ًا تعالى الله من سأل أنه والصحيح الناس من مسسن لحسسد يكسسون لِ ملك

وردت وبسسذلك الَِيسسة مسسن السسسياق ظاهر هو وهذا مثله البشر من بعده
وسسسلم. عليه الله صلى الله رسول عن طرق من الصحيحة الحاديث

أخبرنا إبراهيم بن إسحاق الَِية: حدثنا هذه تفسير عند البخاري قال  
هريسسرة أبسسي عسسن زيسساد بن محمد عن شعبة عن جعفر بن ومحمد روح

ًا قال: «إن وسلم عليه الله صلى النبي عن عنه الله رضي مسسن عفريت
الصسسلة علسسي ليقطسسع سسس نحوهسسا كلمسسة أو سسس البارحسسة علسسّي تفلست الجن

الى تبسارك الله فأمكنني ه أن وأردت منسه وتع مسن سسارية إلسى أربط
أخسسي قسسول فذكرت كلكم إليه وتنظروا تصبحوا حتى المسجد سواري
ًا لي وهب لي اغفر {رب والسلم الصلة عليه سليمان ينبغسسي لِ ملكسس

ًا فرده روح بعدي} قال من لحد والنسسسائأي مسسسلم رواه وكسسذا خاسسسئ
سسسلمة بسسن محمد حدثنا صحيحه في مسلم به. وقال شعبة حديث من

ربيعسسة حسسدثني صسسالح بن معاوية عن وهب بن الله عبد حدثنا المرادي
قال: عنه الله رضي الدرداء أبي عن الخولِني إدريس أبي عن زيد بن

يقول: «أعسسوذ فسمعناه يصلي وسلم عليه الله صلى الله رسول قام
ًا بلعنة ألعنك س قال ثم س منك بالله يتنسساول كسسأنه يسسده وبسسسط الله» ثلث
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ًا فسسي تقسسول سسسمعناك اللسسه رسسسول قلنا: يسسا الصلة من فرغ فلما شيئ

ًا الصلة قسسال يسسدك بسسسطت ورأينسساك ذلك قبل تقوله نسمعك لم شيئ
نسسار مسسن بشسسهاب جسساء إبليسسس اللسسه عسسدو وسلم: «إن عليه الله صلى

ألعنسسك قلسست ثسسم مرات ثلث منك بالله أعوذ فقلت وجهي في ليجعله
لسسولِ واللسسه آخسسذه أن أردت ثم مرات ثلث يتأخر فلم التامة الله بلعنة

ًا لصسسبح سسسليمان دعسسوة المدينسسة». أهسسل صسسبيان بسسه يلعسسب موثقسس
أبسسو حسسدثنا معبد بن ميسرة حدثنا أحمد أبو حدثنا أحمد المام وقال  

ًا الليسسثي يزيسسد بسسن عطسساء رأيت قال سليمان حاجب عبيد يصسسلي قائأمسس
عيد أبو حدثني قال ثم فردني يديه بين أمر فذهبت رضسي الخسدري س

الصبح صلة يصلي قام وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه الله
قال: «لو صلته من فرغ فلما القراءة عليه فالتبست فقرأ خلفه وهو

بسسرد وجسدت حستى أخنقسسه زلست فمسا بيسسدي فأهويت وإبليس رأيتموني
أخسسي دعسسوة ولسسولِ سسس تليهسسا والسستي البهسسام سسس هسساتين أصسسبعي بين لعابه

ًا لصسسبح سليمان بسسه يتلعسسب المسسسجد سسسواري مسسن بسسسارية مربوطسس
أحسسد القبلسسة وبيسسن بينه يحول لِ أن منكم استطاع فمن المدينة صبيان

بينسسه يحسسول لِ أن منكم استطاع «من منه داود أبو روى فليفعل» وقد
أحمسسد أبسسي عسسن سسسريج أبسسي بسسن أحمسسد فليفعل» عن أحد القبلة وبين

بسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه. الزبيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسري
محمسسد بسسن إبراهيم حدثنا عمرو بن معاوية حدثنا أحمد المام وقال  

السسديلمي اللسه عبسد بسسن يزيد بن ربيعة حدثني الوزاعي حدثنا الفزاري
له حائأط في وهو عنهما الله رضي عمرو بن الله عبد على دخلت قال

بشسسرب ُقْيسسَزّن قريسسش مسسن فسستى مخاصر وهو الوهط له يقال بالطائأف
لسسم الخمسسر من شربة شرب «من أنه حديث عنك بلغني فقلت الخمر
ًا, وإن أربعين توبة له وجل عز الله يقبل فسسي شقي من الشقي صباح

فيسسه الصسسلة إلِ ينهسسزه لِ المقسسدس السسبيت أتسسى مسسن أمسسه, وإنسسه بطسسن
الخمسسر ذكسسر الفسستى سمع أمه» فلما ولدته يوم مثل خطيئته خرج)من

اللسسه رضسسي عمسسرو بسسن اللسسه عبسسد فقال انطلق ثم يده من يده اجتذب
اللسسه رسسسول سسسمعت أقل لم ما علي يقول أن لحد أحل لِ إني عنهما

ًا أربعيسسن صلة له تقبل لِ شربة الخمر شرب يقول: «من فسسإن صسسباح
ًا كان عاد فإن عليه الله تاب تاب مسسن يسسسقيه أن تعسسالى الله على حق

عليسسه اللسسه صلى الله رسول وسمعت القيامة» قال يوم الخبال طينة
عليهسسم ألقى ثم ظلمة في خلقه خلق وجل عز الله يقول: «إن وسلم

فلسسذلك ضسسل أخطأه ومن اهتدى يومئذ نوره من أصابه فمن نوره من
صسسلى الله رسول وجل» وسمعت عز الله علم على القلم جف أقول
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تعسسالى اللسسه سسسأل السسسلم عليسسه سليمان يقول: «إن وسلم عليه الله
ًا ًا الثالثسسة, سسسأله لنسسا تكسسون أن نرجسسو ونحسسن اثنسستين فأعطاه ثلث حكمسس

ًا وسسسأله إيسساه فأعطسساه حكمه يصادف بعسسده, مسسن لحسسد ينبغسسي لِ ملكسس
هسسذا في الصلة إلِ يريد لِ بيته من خرج رجل أيما وسأله إياه فأعطاه
اللسسه يكسسون أن نرجو فنحن أمه ولدته كيوم خطيئته من خرج المسجد

هسسذا مسسن الخيسسر الفصسسل هسسذا روى إياهسسا» وقسسد أعطانسسا قسسد وجل عز
فيسروز بسسن اللسه عبسد عسن طسرق مسن مسساجه وابسن النسسائأي الحسديث
رسسسول قسسال: قسسال عنهمسسا اللسسه رضي عمرو بن الله عبد عن الديلمي

سسسأل المقسسدس بيت بنى لما والسلم الصلة عليه سليمان الله: «إن
ً وجل عز ربه ًا» وذكره خللِ عميسسر بسسن رافسسع حديث من روي وقد ثلث

محمسسد حسسدثنا الطسسبراني غريبين. فقسسال وسياق بإسناد عنه الله رضي
سسويد بسن أيسوب بسن محمسد حسدثنا العسسقلني قتيبسة بسن الحسن بن

بسسن رافع عن الزاهرية أبي عن عبلة أبي بن إبراهيم حدثنا أبي حدثني
عليسسه لسسداود وجل عز الله يقول: «قال الله رسول سمعت قال عمير

ًا لي ابن والسلم الصلة ًا داود فبنسسى الرض قسسي بيت قبسسل لنفسسسه بيتسس
قسسال بيتي قبل بيتك نصبت داود يا إليه الله فأوحى به أمر الذي البيت

تسسم فلما المسجد بناء في أخذ ثم استأثر ملك من قضيت هكذا رب يا
ًا سقط السور لِ إنسسك داود يسسا فقسسال وجسسل عز الله إلى ذلك فشكا ثلث
ًا لي تبني أن تصلح مسسن يسسديك على جرى لما قال ؟ رب يا ولم قال بيت

بلسسى قسسال ؟ ومحبتسسك هسسواك فسسي ذلسسك كسسان مسسا أو رب يا الدماء, قال
تحسسزن لِ إليه الله فأوحى عليه ذلك فشق أرحمهم وأنا عبادي ولكنهم

أخسسذ داود مسسات فلمسسا سسسليمان ابنسسك يسسدي علسسى بنسساءه سأقضي فإني
بنسسي وجمسسع الذبائأسسح وذبسسح القرابيسسن قسسّرب تسسّم ولما بنائأه في سليمان
أعطسسك فسلني بيتي ببنيان سرورك أرى قد إليه الله فأوحى إسرائأيل

ًا خصال ثلث أسألك قال ًا حكمسسك يصادف حكم لحسسد ينبغسسي لِ وملكسس
ذنسسوبه مسسن خسسرج فيسسه الصلة إلِ يريد لِ البيت هذا أتى ومن بعدي من

الثنتسسان أمسسا س وسلم عليه الله صلى الله رسول قال س أمه ولدته كيوم
المسسام الثالثسسة» وقسسال أعطسسي قسسد يكسسون أن أرجسسو وأنا أعطيهما فقد

بسسن إياس حدثنا اليمامي راشد بن عمر حدثنا الصمد عبد أحمد: حدثنا
اللسسه رسسسول سسسمعت قسسال: مسسا عنسسه الله رضي أبيه عن الكوع سلمة
العلسسي ربسسي اللسسه «سسسبحان بسسس استفتحه إلِ دعا وسلم عليه الله صلى

بن جعفر عن ثابت بن علي عبيد: حدثنا أبو قال الوهاب» وقد العلى
السسسلم عليسسه داود اللسسه نبي مات لما قال سمار بن  صالح عن برقان
أن والسسسلم الصسسلة عليسسه سسسليمان ابنه إلى وتعالى تبارك الله أوحى
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ًا لي تجعل أن أسألك قال حاجتك سلني قلسسب كسان كمسسا يخشسساك قلبسس

وجسسل: عسسز اللسسه فقسسال أبسسي قلسسب كان كما يحبك قلبي تجعل وأن أبي
قلبسسه أجعسسل أن حسساجته فكسسانت حسساجته وسسسألته عبسسدي إلسسى أرسسسلت
ًا لسسه يحبنسسي, لهبسسن قلبه أجعل وأن يخشاني مسسن لحسسد ينبغسسي لِ ملكسس

بعسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسده.
حيث رخاء بأمره تجري الريح له عظمته: {فسخرنا جلت الله قال  

حسسساب لِ الَِخسسرة وفسسي أعطسساه ما فأعطاه قال بعدها أصاب} والتي
عليسسه سسسليمان ترجمسسة فسسي عسسساكر بسسن القاسم أبو أورده هكذا عليه

بلغنسسي قسسال أنسسه السلف بعض عن تاريخه, وروي في والسلم الصلة
كنسست كمسسا لسليمان كن قال: إلهي أنه والسلم الصلة عليه داود عن

كمسسا لسسي يكسسون أن لسسسليمان قسسل إليسسه: أن وجل عز الله لي, فأوحى
لسسه وتعسسالى: {فسسسخرنا تبسسارك لسسك. وقسسوله كنت كما له أكن لي كنت
رحمسسه البصسسري الحسسسن أصاب} قسسال حيث رخاء بأمره تجري الريح
ًا الخيل والسلم الصلة عليه سليمان عقر لما الله وجسسل عز لله غضب

شسهر غسدوها السستي وأسسرع, الريسسح منهسا خير هو ما تعالى الله عوضه
شسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسهر. ورواحهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا

جل البلد. وقوله من أراد حيث أصاب} أي وعل: {حيث جل وقوله  
فسسي مسسستعمل هو ما منهم وغواص} أي بناء كل جلله: {والشياطين

راسسسيات وقسسدور كالجواب وجفان وتماثيل محاريب من الهائألة البنية
البشسسر, وطائأفسسة عليها يقدر لِ التي الشاقة العمال من ذلك غير إلى

والجسسواهر اللَلىسسء مسسن فيهسسا مسسا يسسستخرجون البحسسار فسسي غواصسسون
فسسي مقرنيسسن {وآخريسسن فيهسسا إلِ توجسسد لِ السستي النفيسسسة والشسسياء

وعصسى تمسرد قسد ممسن والكبسال الغلل فسي موثقسون الصفاد} أي
واعتسسسدى. صسسسنيعه فسسسي أسسسساء قسسسد وأبسسسى, أو العمسسسل مسسسن وامتنسسسع

حسسساب} أي بغيسسر أمسك أو فامنن عطاؤنا وجل: {هذا عز وقوله  
سسسألتنا كمسسا الكامسسل والسسسلطان التسسام الملسسك من أعطيناك الذي هذا

فعلسست مهمسسا أي عليسسك حسسساب لِ شسسئت من واحرم شئت من فأعط
أن الصسسحيحين في ثبت وقد صواب فهو شئت بما احكم لك جائأز فهو

ًا يكون أن بين خير لما وسلم عليه الله صلى الله رسول ً عبد س رسولِ
كمسا النساس بيسن يقسسم قاسسم هسسو وإنمسا به يؤمر ما يفعل الذي وهو

ًا يكون أن وبين س به تعالى الله أمره ًا نبي ويمنسسع يشسساء مسسن يعطي ملك
استشسسار بعسسدما الولسسى المنزلسسة جناح, اختسسار ولِ حساب بل يشاء من

الولسسى المنزلسسة فاختسسار تواضسسع له فقال والسلم الصلة عليه جبريل
ًا أرفع لنها كسسانت وإن المعسساد في منزلة وأعلى وجل عز الله عند قدر
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ًا عظيمة الملك مع النبوة وهي الثانية المنزلة والَِخسسرة, الدنيا في أيض

والسسسلم الصسسلة عليه سليمان أعطى ما وتعالى تبارك ذكر لما ولهذا
ًا القيامة يوم الله عند حظ ذو أنه على تعالى نبه الدنيا في فقسسال أيضسس

والَِخسسرة. السسدنيا فسسي مسسآَب} أي وحسن لزلفى عندنا له تعالى: {وإن

ُقْكسسْر ْذ َوا َنآَ **  َد ْبسس ّيسسوَب َع ْذ َأ َى ِإ َد ُقْه َنسسا ّبسس ّنسسي َر ِنَي َأ ُقْن َمّسسس َطا ْي ُقْنْصسسٍب الّشسس ِب
َذاٍب َع ُقْكْض َو ِلَك *  اْر ِرْج َذا ِب َتَسٌل َهـ ْغ ٌد ُقْم ِر َنا َوَشَراٌب َبا ْب َه َو َو ُقْه *   ُقْه َل َل ْه َأ

ُقْهْم َل ْث ُقْهْم َوِم َع ّنا َرْحَمًة ّم َى ّم ْكسسَر ِذ ِلسسي َو ْو ُقْ َبسساِب لِ ْل ْذ ال ُقْخسس َو ِدَك *   َيسس ًا ِب ْغث ِضسس
ِرب ِه َفاْضسس َ ّبسس َنسسْث َولِ ّنسسا َتْح ُقْه ِإ َنا ْد ًا َوَجسس ِبر ْعسسَم َصسسا ُقْد ّن ْبسس َع ْل ُقْه ا ّنسس ّواٌب ِإ  َأ

ومسسا والسسسلم الصلة عليه أيوب ورسوله عبده وتعالى تبارك يذكر  
يبسق لسم حستى وولسده ومساله جسده في الضر من به تعالى ابتله كان
ًا إبرة مغرز جسده في شسسيء الدنيا من له يبق قلبه, ولم سوى سليم

ليمانها وده حفظت زوجته أن غير فيه هو وما مرضه على به يستعين
وتخسسدمه وتطعمسسه بسسالجرة النسساس تخسسدم فكانت ورسوله تعالى بالله
ًا وأولِد جزيل مال في ذلك قبل كان سنة, وقد عشرة ثماني من نحو

أن إلسسى الحسسال بسسه آل حتى ذلك جميع الدنيا, فسلب في طائألة وسعة
القريب ورفضه بكمالها المدة هذه البلدة مزابل من مزبلة على ألقي

ًا تفسسارقه لِ كسسانت فإنهسسا عنهسسا اللسسه رضسسي زوجته سوى والبعيد صسسباح
ًا, فلما إليه تعود ثم الناس خدمة بسبب إلِ ومساء المطال, طال قريب
رب إلسسى تضسسرع المقسسدر الجسسل القسسدر, وتسسم الحسسال, وانتهسسى واشسستد

أرحسسم وأنسست الضسسر مسسسني {إنسسي فقسسال المرسسسلين وإلسسه العسسالمين
نسسادى إذ أيوب عبدنا قال: {واذكر الكريمة الِية هذه الراحمين} وفي

بسسدني فسسي بنصسسب وعسسذاب} قيسسل بنصسسب الشسسيطان مسسسني أني ربه
الراحميسسن أرحسسم لسسه اسسستجاب ذلسسك فعنسسد وولسسدي مسسالي في وعذاب
اللسسه فأنبع ففعل برجله الرض يركض وأن مقامه من يقوم أن وأمره
ًا تعالى مسسن بسسدنه في كان ما جميع فأذهبت منها يغتسل أن وأمره عين

ًا لسسه فسسأنبع آخسسر مكسسان في الرض فضرب أمره الذى, ثم أخسسرى عينسس
السسسوء مسسن بسساطنه فسسي كسسان ما جميع فأذهبت منها يشرب أن وأمره

ًا العافية وتكاملت ًا, ولهذا ظاهر وتعسسالى: {اركسسض تبسسارك قسسال وباطن
حسساتم أبسسي وابسسن جريسسر ابسسن وشسسراب} قسسال بارد مغتسل هذا برجلك
ًا بسسن نسسافع أخسسبرني وهب ابن أخبرنا العلى عبد بن يونس حدثنا جميع

قال: عنه الله رضي مالك بن أنس عن شهاب ابن عن عقيل عن يزيد
عليسسه أيسسوب اللسسه نبي قال: «إن وسلم عليه الله صلى الله رسول إن
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القريسسب فرفضسسه سسسنة عشسسرة ثمسساني بلؤه بسسه لبسسث والسلم الصلة
ويروحسسان, إليه يغدوان كانا به إخوانه أخص من كانا رجلين إلِ والبعيد

ًا أيوب أذنب لقد والله تعلم لصاحبه أحدهما فقال من أحد أذنبه ما ذنب
لسسم سسسنة عشسسرة ثمسساني منسسذ قال ؟ ذاك وما صاحبه له قال العالمين

ذكسسر حسستى الرجسسل يصسسبر لم إليه راحا فلما به ما فيكشف الله يرحمه
أن غيسسر تقسسول مسسا أدري لِ والسسسلم الصسسلة عليه أيوب له, فقال ذلك
الله فيذكران يتنازعان الرجلين على أمر كنت أني يعلم وجل عز الله

في إلِ تعالى الله يذكر أن كراهية عنهما فأكفر بيتي إلى فأرجع تعالى
بيسسده امرأتسسه أمسسسكت قضسساها فسسإذا حاجته إلى يخرج وكان حق, قال

إلى وتعالى تبارك الله فأوحى عليها أبطأ يوم ذات كان فلما يبلغ حتى
بسسارد مغتسسسل هسسذا برجلسسك {اركسسض أن والسسسلم الصسسلة عليسسه أيوب

به ما الله أذهب وقد عليها فأقبل تنظر فالتفتت وشراب} فاستبطأته
فيسسك اللسسه بارك أي قالت رأته فلما كان ما أحسن على وهو البلء من
رأيسست مسسا ذلسك علسسى القسسدير المبتلسسى, فسسوالله هذا الله نبي رأيت هل

ً ًا كان إذ منك به أشبه رجل ه وكسان هسو, قسال أنسا فسإني قسال صحيح ل
فلمسسا سسحابتين تعسالى اللسه فبعسث للشسعير وأنسدر للقمح أندر أندران
فسساض حسستى السسذهب فيسسه أفرغسست القمسسح أنسسدر علسسى إحسسداهما كسسانت

جريسسر ابسسن لفسسظ فسساض, هسسذا حسستى الشعير أندر في الخرى وأفرغت
اللسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه. رحمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه

منبه بن همام عن معمر حدثنا الرزاق عبد حدثنا أحمد المام وقال  
اللسسه رسسسول قسسال: قسسال عنسسه الله رضي هريرة أبو حدثنا ما قال: هذا

ًا يغتسل أيوب وسلم: «بينما عليه الله صلى مسسن جراد عليه خر عريان
عسسز ربسسه فناداه ثوبه في يحثو والسلم الصلة عليه أيوب فجعل ذهب
بلسسى والسلم الصلة عليه قال ترى عما أغنيتك أكن ألم أيوب يا وجل

مسسن البخسساري بسسإخراجه بركتسسك» انفسسرد عسسن بسسي غنسسى لِ ولكن رب يا
أهلسسه لسسه وتعسسالى: {ووهبنسسا تبسسارك قسسال به, ولهسسذا الرزاق عبد حديث

وقتسسادة الحسسسن اللباب} قسسال لولي وذكرى منا رحمة معهم ومثلهم
معهسسسم. مثلهسسسم وزادهسسسم بأعيسسسانهم لسسسه تعسسسالى اللسسسه أحيسسساهم

وإنسسابته وثبسساته صسسبره علسسى بسسه منسسا} أي وجل: {رحمسسة عز وقوله  
العقسسول لسسذوي اللبسساب} أي لولسسي {وذكسسرى واسسستكانته وتواضسسعه

جلسست والراحسسة. وقسسوله والمخسسرج الفسسرج الصسسبر عاقبسسة أن ليعلمسسوا
ًا بيدك عظمته: {وخذ أيسسوب أن تحنسسث} وذلسك ولِ بسه فاضسرب ضسغث

أمسسر فسسي عليها ووجد زوجته على غضب قد كان والسلم الصلة عليه
وحلسسف ذلك على فلمها إياه فأطعمته بخبز ضفيرتها باعت قيل فعلته
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مسسن ذلسسك لغيسسر جلسسدة, وقيسسل مائأسسة ليضسسربنها تعسسالى اللسسه شسسفاه إن

هسسذه مسسع جزاؤهسسا كسسان مسسا وعافسساه وجل عز الله شفاه فلما السباب
فأفتاه بالضرب تقابل أن والحسان والشفقة والرحمة التامة الخدمة

ًا يأخذ أن وجل عز الله فيضسسربها قضسسيب مائأة فيه الشمراخ وهو ضغث
بنسسذره, وهسسذا ووفسسى حنثسسه من وخرج يمينه برت وقد واحدة ضربة به

جسسل قسسال إليه, ولهذا وأناب تعالى الله اتقى لمن والمخرج الفرج من
ًا وجدناه وعل: {إنا عليسسه تعسسالى اللسسه أواب} أثنى إنه العبد نعم صابر

جسسل قسسال منيسسب, ولهسسذا رجسساع أواب} أي إنه العبد {نعم بأنه ومدحه
ًا له يجعل الله يتق جلله: {ومن يحتسب لِ حيث من * ويرزقه مخرج

لكسسل اللسسه جعل قد أمره بالغ الله إن حسبه فهو الله على يتوكل ومن
ًا*} واستدل شيء علسسى الكريمسسة الَِيسسة بهسسذه الفقهسساء مسسن كسسثير قدر

أعلسسم واللسسه بمقتضسساه أخسسذوها وغيرهسسا. وقسسد اليمسسان فسسي مسسسائأل
بالصسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسواب.

َنسسآَ َد َبا ِهيسسَم ** ِع ْبَرا َق ِإ ِإْسسسَحا ُقْقسسوَب َو ْع َي ِلسسي َو ْو ِدي ُقْأ ْيسس ِر ال ْبَصسسا ّنسسآَ َوال ِإ   *
ُقْهْم َنا َلْصسس ٍة َأْخ ِلَصسس ْكسسَرى ِبَخا ِر ِذ ّدا ُقْهسسْم السس ّن ِإ َو َنا *   َد ْيَن َلِمسسَن ِعنسس َطَف ُقْمْصسس ْل ا

ِر َيا ُقْكْر الْخ ْذ َوا َع ِإْسَماِعيَل *   َيَس ْل َذا َوا ْفِل َو ِك ْل ُقْكّل ا ِر ّمَن َو َيا َذا الْخ َهـ   *
ْكسسسسسسسسسسسسسٌر ِإّن ِذ ّتِقيسسسسسسسسسسسسسَن َو ُقْم ْل ُقْحْسسسسسسسسسسسسسسَن ِل  َمسسسسسسسسسسسسسآٍَب َل

ًا وتعالى تبارك يقول   وأنبيسسائأه المرسسسلين عبسساده فضسسائأل عن مخبر
اليسسدي أولسسي ويعقسسوب وإسسسحاق إبراهيسسم عبادنسسا {واذكسسر العابسسدين

العبسادة في والقوة النافع والعلم الصالح العمل بذلك والبصار} يعني
ه رضسي عباس ابن عن طلحة أبي بن علي النافذة, قال والبصيرة الل

{والبصسسار} يقسسول والعبسسادة القوة أولي اليدي} يقول {أولي عنهما
طاعسسة في القوة اليدي} يعني {أولي مجاهد الدين. وقال في الفقه

والسسسدي: قتسسادة وقسسال الحسق فسسي البصسسر يعنسسي والبصسار تعالى الله
ًا العبسسسسسسادة فسسسسسسي قسسسسسسوة أعطسسسسسسوا السسسسسسدين. فسسسسسسي وبصسسسسسسر

السسدار} قسسال ذكسسرى بخالصسسة أخلصناهم وتعالى: {إنا تبارك وقوله  
السسسدي قال وكذا غيرها لهم ليس للَخرة يعملون جعلناهم أي مجاهد
مسسن تعسسالى اللسسه نزع دينار بن مالك لها. وقال وعملهم للَخرة ذكرهم
قسسال وذكرها, وكسسذا الَِخرة بحب وأخلصهم وذكرها الدنيا حب قلوبهم
يقسسول الجنسسة بالسسدار يعنسسي جسسبير بسسن سسسعيد الخراساني. وقسسال عطاء

عقسسبى السسدار ذكرى أخرى رواية في لها, وقال بذكرهم لهم أخلصناها
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لهسسا, والعمسسل الَِخسسرة السسدار النسساس يسسذكرون كسسانوا قتادة الدار, وقال

الَِخسسرة. السسدار فسسي شسسيء أفضسسل خاصسسة لهسسم جعسسل زيسسد ابسسن وقسسال
لمسسن الخيسسار} أي المصسسطفين لمسسن عنسسدنا تعالى: {وإنهسسم وقوله  

.مختسسسسسارون أخيسسسسسار فهسسسسسم الخيسسسسسار المجتسسسسسبين المختسسسسسارين
مسسن وكسسل الكفسسل وذا واليسسسع إسسسماعيل تعسسالى: {واذكسسر وقسسوله  

فسسي مستقصسساة وأخبسسارهم قصصسسهم علسسى الكلم تقسسدم الخيار} قسسد
.ههنسسا إعسسادته عسسن أغنسسى بمسسا والسسسلم الصسسلة عليهسسم النبيسساء سورة

يتذكر, قال لمن ذكر فيه فصل هذا ذكر} أي وجل: {هذا عز وقوله  
.العظيسسسسسسسسسسسسسسم القسسسسسسسسسسسسسسرآن يعنسسسسسسسسسسسسسسي السسسسسسسسسسسسسسسدي

ِإّن َو ِقيَن **  ّت ُقْم ْل ُقْحْسَن ِل ّنساِت َمسآٍَب َل ْدٍن *  َج ّتَحسًة َعس َف ُقْم ّم ُقْه ُقْب ّل َوا ْبس * ال
ِئيَن ِك ّت َها ُقْم ُقْعوَن ِفي ْد َها َي ٍة ِفي َه ِك َفا ٍة ِب ِثيَر ُقْهْم َوَشَراٍب َك َد َوِعنسس ُقْت *   َقاِصسسَرا
ّطْرِف ْتَراٌب ال َذا َأ َهـ ُقْدوَن َما *   َع ِم ُقْتو ْو َي ْلِحَسسساِب ِل ِإّن ا َذا *   َنسسا َهـسس ُقْق ِرْز َل

ُقْه َمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا ٍد ِمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسن َلسسسسسسسسسسسسسسسسسسس َفسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا  ّن
الَِخسسرة السسدار في لهم أن السعداء المؤمنين عباده عن تعالى يخبر  

تعسسالى: {جنسسات بقسسوله فسره ثم والمنقلب المرجع وهو مآَب لحسن
بمعنسسى ههنا واللم واللف البواب لهم مفتحة إقامة جنات عدن} أي
لهسم فتحست جاءوهسسا إذا أي أبوابهسسا لهسم مفتحسسة يقسول كسأنه الضسسافة

عبسسد حسسدثنا الهبسساري ثسسواب بن محمد حدثنا حاتم أبي ابن أبوابها, قال
سسسابط ابن عن هرمز ابن يعني مسلم بن الله عبد حدثنا نمير بن الله
صسسلى اللسسه رسسسول قال: قال عنهما الله رضي عمرو بن الله عبد عن
ًا الجنة في وسلم: «إن عليه الله السسبروج حسسوله عسسدن لسسه يقسسال قصر

يدخله لِ حبرة آلِف خمسة باب كل عند باب آلِف خمسة له والمروج
فسسي ورد عدل» وقسسد إمام أو شهيد أو صديق أو نبي إلِ س يسكنه لِ أو س

عديسسدة. وجسسوه مسسن كسسثيرة أحسساديث الثمانيسسة الجنسسة أبسسواب ذكسسر
تحست سسرر علسى مستربعين فيهسا} قيسل وجل: {متكئين عز وقوله  

وأحضسسر وجسسدوا طلبسسوا مهما كثيرة} أي بفاكهة فيها {يدعون الحجال
الخسسدام بسسه أتتهسسم شسساؤوا أنسسواعه أي مسسن {وشسسراب} أي أرادوا كمسسا

الطسسرف} قاصسسرات معيسسن} {وعنسسدهم من وكأس وأباريق {بأكواب
{أتسسراب} أي بعسسولتهن غيسسر إلسسى يلتفتسسن فل أزواجهسسن غيسسر عسسن أي

اللسسه رضسسي عبسساس ابسسن قول معنى هذا والعمر السن في متساويات
مسسا {هسسذا والسسسدي كعسسب بسسن ومحمد جبير بن وسعيد ومجاهد عنهما

السستي هي الجنة صفة من ذكرنا الذي هذا الحساب} أي ليوم توعدون
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مسسن وقيسسامهم نشسسورهم بعد إليها يصيرون التي المتقين لعباده وعدها

لِ أنسسه الجنسسة عسسن وتعالى تبارك أخبر النار. ثم من وسلمتهم قبورهم
لرزقنسسا هسسذا تعالى: {إن فقال انتهاء ولِ انقضاء ولِ زوال ولِ لها فراغ
بسساق} اللسسه عنسسد ومسسا ينفد عندكم {ما وجل عز نفاد} كقوله من ماله

غيسسر أجر تعالى: {لهم مجذوذ} وكقوله غير {عطاء وعل جل وكقوله
تلسسك وظلهسسا دائأسسم وجل: {أكلهسسا عز وكقوله مقطوع غير ممنون} أي

ًا. كثيرة هذا في النار} والَِيات الكافرين وعقبى اتقوا الذين عقبى جد

َذا َهـ ِإّن **  ّطاِغيَن َو ّنسسَم َمسسآٍَب َلَشّر ِلل َه َها *  َج َن ْو َل ْئسسَس َيْصسس ِب ُقْد َف َهسسا ْلِم * ا
َذا ُقْه َهـ ُقْقو ُقْذو َي ْل ٌق َحِميٌم َف َغّسا ُقْر َو َوآَخ ِه ِمن *   ِل ْك َواٌج َشس َذا َأْز َهـس ْوٌج *   َفس

َتِحٌم ْق ُقْكْم ّم َع َ ّم ًا لِ ِهْم َمْرَحب ُقْهْم ِب ّن ُقْلو ِإ ِر َصا ّنا ْا ال ُقْلو َقا ُقْتْم َبْل *   َ َأن ًا لِ َمْرَحب
ُقْكْم ُقْتْم ِب ُقْه َأن ُقْمو ُقْت ّدْم َنا َق ْئَس َل ِب ُقْر َف َقَرا ْل ْا ا ُقْلو َقسسا َنسسا *   ّب ّدَم َمسسن َر َنسسا َقسس َذا َل َهـسس

ُقْه ْد ِز ًا َف َذاب ًا َع ْعف ِر ِفي ِض ّنا ْا ال ُقْلو َقا َو َنا َما *   َ َل َى لِ ً َنَر ّنسسا ِرَجسسالِ ُقْهْم ُقْك ّد ُقْعسس َن
ِر ّمَن ُقْهْم الْشَرا َنا ْذ ّتَخ َأ ًا *   ّي ِر َغْت َأْم ِسْخ ُقْم َزا ُقْهسس ْن ُقْر َع ْبَصسسس ِإّن ال ِلسسَك *   َذ

ّق ُقْم َلَحسسسسسسسسسسسسسسسس ُقْصسسسسسسسسسسسسسسسس ِر َأْهسسسسسسسسسسسسسسسسِل َتَخا ّنسسسسسسسسسسسسسسسسا  ال
الشسسقياء حسسال بسسذكر ثنسسى السسسعداء مسسآَل وتعسسالى تبسسارك ذكسسر لما  

وجسسل: {هسسذا عسسز فقسسال وحسابهم معادهم دار في ومآَبهم ومرجعهم
المخسسالفون وجسسل عسز اللسه طاعة عن الخارجون للطاغين} وهم وإن

منقلسسب لسسسوء مسسآَب} أي {لشسسر وسسسلم عليسسه الله صلى الله لرسل
يسسدخلونها يصسسلونها} أي وعل: {جهنسسم جسسل بقسسوله فسره ومرجع. ثم

حميسسم فليسسذوقوه * هسسذا المهسساد {فبئس جوانبهم جميع من فتغمرهم
الغسسساق حسسره, وأمسسا انتهسسى قد الذي الحار فهو الحميم وغساق} أما

المسسؤلم. بسسرده شسسدة مسسن يسسستطاع لِ السسذي البسسارد وهسسو ضسسده فهسسو
هسذا مسن وأشياء أزواج} أي شكله من وجل: {وآخر عز قال ولهذا  

بن حسن أحمد: حدثنا المام بها. قال يعاقبون وضده القبيل: الشيء
سسسعيد أبسسي عسسن الهيثسسم أبسسي عسسن دراج حدثنا لهيعة ابن حدثنا موسى
أن قال: «لو أنه وسلم عليه الله صلى الله رسول عن عنه الله رضي
ًا الترمسسذي السسدنيا» ورواه أهسسل لنتسسن السسدنيا في يهراق غساق من دلو
عمسسرو عسسن سسسعد بن رشدين عن المبارك ابن عن نصر بن سويد عن
كسسذا رشسسدين حسسديث مسسن إلِ نعرفه لِ قال ثم به دراج عن الحارث بن

عبسد بسن يسونس عسن جريسر ابسن حديثه, ورواه غير في تقدم وقد قال
بسسسسه. الحسسسسارث بسسسسن عمسسسسرو عسسسسن وهسسسسب ابسسسسن عسسسسن العلسسسسى

870



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
ذات كل حمة إليها يسيل جهنم في عين الحبار: غساق كعب وقال  

فيغمسسس بسسالَِدمي فيسسؤتى فيسسستنقع ذلسسك وغير وعقرب حية من حمة
العظسسام عسسن ولحمسسه جلسسده سسسقط وقسسد فيخسسرج واحسسدة غمسسسة فيها

يجسسر كمسا كلسه لحمسه ويجسر وعقسبيه كعسسبيه فسسي ولحمسه جلده ويتعلق
قسسوله فسسي البصسسري الحسسسن حسساتم. وقسسال أبي ابن ثوبه, رواه الرجل

غيسسره العسسذاب, وقسسال مسسن أزواج} ألسسوان شسسكله مسسن تعالى: {وآخسسر
والهسسوي والصسسعود الزقوم وأكل الحميم وشرب والسموم كالزمهرير

به, يعذبون مما والجميع المتضادة المختلفة الشياء من ذلك غير إلى
بسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسببه. ويهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسانون

ًا لِ معكم مقتحم فوج وجل: {هذا عز وقوله   صسسالوا إنهم بهم مرحب
كمسسا لبعض بعضهم النار أهل قيل عن تعالى الله من إخبار النار} هذا

السسسلم بسسدل أختهسسا} يعنسسي لعنسست أمسسة دخلسست تعسسالى: {كلمسسا قسسال
تسسدخل السستي الطائأفة فتقول ببعض بعضهم ويكفر ويتكاذبون يتلعنون

فسسوج {هسسذا الزبانيسسة من الخزنة مع بعدها التي أقبلت إذا الخرى قبل
ًا لِ {معكم داخل مقتحم} أي الوا إنهم بهم مرحب لنهسم النسار} أي ص

ًا لِ أنتسسم بسسل {قسسالوا جهنسسم أهسسل مسسن لهسسم فيقسسول بكسسم} أي مرحبسس
ًا لِ أنتم {بل الداخلون دعوتمونا أنتم لنا} أي قدمتموه أنتم بكم مرحب

المنسسزل فبئس القرار} أي {فبئس المصير هذا إلى بنا أفضى ما إلى
ًا فزده هذا لنا قدم من ربنا {قالوا والمصير والمستقر ًا عذاب في ضعف
أضسسلونا هسسؤلِء ربنسسا لولِهم أخراهم وجل: {قالت عز قال النار} كما

ًا فآَتهم ًا عذاب تعلمسسون} أي لِ ولكسسن ضعف لكل * قال النار من ضعف
ً نرى لِ مالنا {وقالوا بحسبه عذاب منكم لكل مسسن نعسسدهم كنسسا رجسسالِ

ًا * أتخذناهم الشرار عسسن إخبار ؟} هذا البصار عنهم زاغت أم سخري
ً يفقدون أنهم النار في الكفار الضسسللة على أنهم يعتقدون كانوا رجالِ

النسار. قسال فسي معنسا نراهسم لِ مالنا قالوا زعمهم في المؤمنون وهم
ً أرى لِ مسسالي يقسسول جهل أبي قول مجاهد: هذا ًا بللِ ًا وعمسسار وصسسهيب

ًا ًا وفلن أن يعتقدون حالهم هذا الكفار فكل وإلِ مثل ضرب وهذا وفلن
فلسسم افتقسسدوهم النسسار الكفسسار دخسسل النسسار, فلمسسا يسسدخلون المسسؤمنين
ً نسسرى لِ {مالنسسا فقسسالوا يجسسدوهم * الشسسرار مسسن نعسسدهم كنسسا رجسسالِ
ًا} أي أتخذناهم ؟} البصسسار عنهسسم زاغسست {أم السسدنيا الدار في سخري
لسسم ولكسسن جهنسسم في معنا لعلهم أو يقولون بالمحال أنفسهم يسألون

وهسسو العاليات الدرجات في أنهم يعرفون ذلك عليهم, فعند بصرنا يقع
مسسا وجسسدنا قسسد أن النار أصحاب الجنة أصحاب وجل: {ونادى عز قوله

ًا ربنا وعدنا ًا ربكم وعد ما وجدتم فهل حق مؤذن فأذن نعم قالوا ؟ حق
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خسسوف لِ الجنسسة ادخلسسوا س قوله إلى س الظالمين على الله لعنة أن بينهم

أهسسل تخاصسسم لحسسق ذلسسك تعالى: {إن تحزنون} وقوله أنتم ولِ عليكم
النسسار أهسسل تخاصسسم مسسن محمسسد يسسا به أخبرناك الذي هذا إن النار} أي

شسسك. ولِ فيسسه مريسسة لِ لحسسق لبعسسض بعضسسهم ولعسسن بعض في بعضهم

ُقْقسسْل ّنَمسسآَ **  ْا ِإ َنسس ِذٌر َأ ٍه ِمسسْن َوَمسسا ُقْمنسس َلـسس ّ ِإ ُقْه ِإلِ ّلسس ُقْد ال َواِحسس ْل ُقْر ا ّهسسا َق ْل *  َرّب ا
َواِت ُقْهَما َوَما َوالْرِض الّسَما َن ْي ُقْز َب ِزي َع ْل ُقْر ا َغّفسسا ْل ُقْقسسْل ا َو *   ٌأ ُقْهسس َبسس ِظيسسٌم َن * َع

ُقْتسسْم ُقْه َأن ْنسس ُقْضسسوَن َع ِر ْع ٍم ِمسسْن ِلسسَي َكسساَن *  َمسسا ُقْم ْلسس ِل ِع ـسس ْلَم َلسسَى ِبا ْع ْذ ال ِإ
ُقْموَن َتِصسسسس ِإن َيْخ َلسسسسّي ُقْيسسسسوَحَى *   ّ ِإ ّنَمسسسسآَ ِإلِ ْا َأ َنسسسس ِذيٌر َأ ِبيسسسسٌن َنسسسس  ّم

ًا تعالى يقول   بالله للكفار يقول أن وسلم عليه الله صلى رسوله آمر
تزعمسسون كمسسا لسسست منسسذر أنسسا إنمسسا لرسوله المكذبين به المشركين

شسسيء كسسل قهسسر قد وحده هو القهار} أي الواحد الله إلِ إله من {وما
ذلسسك جيمسسع مالسسك هسسو بينهما} أي وما والرض السموات {رب وغلبه

هسو {قسسل وعزتسسه عظمته مع غفار الغفار} أي {العزيز فيه ومتصرف
إيسساي تعسسالى اللسسه إرسسسال وهسسو بليسسغ وشأن عظيم خبر عظيم} أي نبأ

القاضي وشريح مجاهد غافلون, قال معرضون} أي عنه {أنتم إليكم
القسرآن. عظيسم} يعنسسي نبسأ هسسو وجسسل: {قسسل عسز قسوله في والسدي

يختصمون} أي إذ العلى بالمل علم من لي كان تعالى: {ما وقوله  
شسسأن في يعني ؟ العلى المل باختلف أدري كنت أين من الوحي لولِ
ربه ومحاجته له السجود من إبليس وامتناع والسلم الصلة عليه آدم
قسسال: حيسسث أحمسسد المسسام رواه السسذي الحديث عليه. فأما تفضيله في

بسسن يحيسسى عن اليمامي جهضم حدثنا هشام بني مولى سعيد أبو حدثنا
بسسن الرحمسسن عبسسد عسسن سسسلم أبي عن سلم أبي بن زيد عن كثير أبي

قسسال: احتبسسس عنسسه اللسسه رضسسي معسساذ عن يخامر بن مالك عن عائأش
الصسسبح صسسلة مسسن غسسداة ذات وسلم عليه الله صلى الله رسول علينا
ًا وسسسلم عليه الله صلى فخرج الشمس قرن نتراءى كدنا حتى سسسريع

عليه الله صلى قال سلم فلما صلته في وتجوز فصلى بالصلة فثوب
فصليت الليل من قمت فقال: «إني إلينا أقبل أنتم» ثم وسلم: «كما

وجل عز بربي أنا فإذا استيقظت حتى صلتي في فنعست لي قدر ما
العلسسى, المل يختصسسم فيسسم أتسسدري محمسسد فقال: يا صورة أحسن في

ًا أعادها س رب يا أدري لِ قلت حسستى كتفسسي بيسسن كفسسه وضع فرأيته س ثلث
فقسسال: يسسا وعرفت شيء كل لي فتجلى صدري بين أنامله برد وجدت
الكفسسارات. قسسال: ومسسا قلسست: فسسي ؟ العلسسى المل يختصسسم فيم محمد
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المساجد في والجلوس الجماعات في القدام قلت: نقل ؟ الكفارات

؟ السسدرجات الكريهسسات. قسسال: ومسسا عند الوضوء وإسباغ الصلوات بعد
نيسام, قسال: سسل, والنساس والصلة الكلم ولين الطعام قلت: إطعام

وحسسب المنكسسرات وتسسرك الخيسسرات فعسسل أسسسألك إنسسي قلسست: اللهسسم
غيسسر فتوفني بقوم فتنة أردت وترحمني, وإذا لي تغفر وأن المساكين

سسس حبك إلى يقربني عمل وحب يحبك من وحب حبك مفتون, وأسألك
فادرسسسوها حسسق إنهسسا سسس وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول وقسسال

غلسسط فقسسد يقظسسة جعله المشهور, ومن المنام حديث وتعلموها» فهو
مسسن الترمسسذي رواه قد بعينه الحديث طرق, وهذا من السنن في وهو

وليسسس صسسحيح الحسسسن به, وقسسال اليمامي الله عبد بن جهضم حديث
فسسسر, قسسد هسسذا فسسإن القسسرآن في المذكور الِختصام هو الِختصام هذا
قسسوله فسسي وهسسو هسسذا بعسسد فسسسر فقسسد القرآن في الذي الِختصام وأما

تعسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسالى:)

ْذ ِإ ّبَك َقاَل **  ِة َر َك ِئأ َ ْلَمل ّني ِل ٌق ِإ ِل ًا َخسسا َذا ِطيسسٍن ّمسسن َبَشسسر ِإ َفسس ُقْه *   ُقْت ْي ّو َسسس
ُقْت َفْخ َن ِه َو ْا ّروِحي ِمن ِفي ُقْعو َق ُقْه َف ِديَن َل َد َساِج َفَسسسَج ُقْة *   َكسس ِئأ َ ْلَمل ُقْهْم ا ّل ُقْكسسس
ُقْعوَن ّ َأْجَم ِإلِ ِليَس *   ْب َبَر ِإ ْك َت َكاَن اْس ِريَن ِمَن َو ِف َكا ْل َقاَل ا ُقْس *   ِلي ْب ِإ َمسسا َيسس

َعَك َن َد َأن َم ُقْج ُقْت ِلَما َتْس ْقسس َل ّي َخ َد َيسس َبْرَت ِب ْك َت ِليَن ِمسسَن ُقْكنسسَت َأْم َأْسسس َعسسا ْل * ا
ْا َقاَل َن ْيٌر َأ ُقْه َخ ْن ِني ّم َت ْق َل ٍر ِمن َخ ُقْه ّنا َت ْق َل َقاَل ِطيٍن ِمن َوَخ ُقْرْج *   َهسسا َفاْخ ْن ِم

ّنَك ِإ ِإّن َرِجيٌم َف َو ْيَك *   َل ِتَي َع َن ْع َلَى َل ِم ِإ ْو ّديِن َي َقسساَل ال ِنَي َرّب *   ِظْر َأن َفسس
َلَى ِم ِإ ْو ُقْثسسوَن َي َع ْب َقسساَل ُقْي ّنسسَك *   ِإ ِريسسَن ِمسسَن َف َظ ُقْمن ْل َلسسَى ا ِإ ِم *   ْو ْقِت َيسس َو ْلسس ا

ِم ُقْلسسو ْع ْلَم َقسساَل ا ِتسسَك *   ِعّز ِب ُقْهْم َف ّن َي ِو ْغسس ُقْ ِعيسسَن لِ ّ َأْجَم ِإلِ َدَك *   َبسسا ُقْم ِع ُقْهسس ْن ِم
َلِصيَن ُقْمْخ ْل َقاَل ا ّق *   ْلَح ّق َفا ْلَح ُقْل َوا ُقْقسسو ّنسسَم *  لْملّن َأ َه َوِمّمسسن ِمنسسَك َج

ِبَعسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسَك ُقْهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسْم َت ْن  َأْجَمِعيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسَن ِم
أول وفسسي البقسسرة سسسورة في وتعالى تبارك الله ذكرها القصة هذه  

أن وهسسي وههنسسا والكهسسف وسبحان الحجر سورة وفي العراف سورة
والسلم الصلة عليه آدم خلق قبل الملئأكة أعلم وتعالى سبحانه الله
ًا سيخلق بأنه بسسالمر إليهسسم وتقسسدم مسنون حمأ من صلصال من بشر
ًا له فليسجدوا وتسويته خلقه من فرغ متى ًا إكرام ًا وإعظام واحترامسس

ً إبليسسس سسسوى ذلسسك كلهسسم الملئأكة فامتثل وجل عز الله لمر وامتثالِ
ًا. كان منهم يكن ولم كان ما أحوج وجبلته طبعه فخانه الجن من جنس
أنسسه وادعى فيه وجل عز ربه وخاصم لَِدم السجود عن فاستنكف إليه
مسسن خيسسر والنسسار طين من خلق وآدم نار من مخلوق فإنه آدم من خير
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ه أمسر وخسالف ذلك في أخطأ زعمه, وقد في الطين وكفسر تعسالى الل
ومحسسل رحمته باب عن وطرده أنفه وأرغم وجل عز الله فأبعده بذلك

ًا إبليس قدسه, وسماه أنسه, وحضرة مسسن أبلسسس قسد بسأنه لسه إعلمسس
ًا السماء من وأنزله الرحمة ًا مذموم اللسسه فسسسأل الرض إلسسى مدحور
عصاه. من على يعجل لِ الذي الحليم فأنظره البعث يوم إلى النظرة
 وطغسسسسسى تمسسسسسرد القيامسسسسسة يسسسسسوم إلسسسسسى الهلك أمسسسسسن فلمسسسسسا

المخلصسسين} منهسسم عبادك * إلِ أجمعين لغزينهم وقال: {فبعزتك  
إلسسى أخرتسسن * لئسسن علي كرمت الذي هذا وجل: {أرأيتك عز قال كما
الَِيسسة فسسي المستثنون هم قليلً} وهؤلِء إلِ ذريته لحتنكن القيامة يوم

وكفسسى سلطان عليهم لك ليس عبادي تعالى: {إن قوله وهي الخرى
ً بربسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسك }.وكيل

منك جهنم * لملن أقول والحق فالحق وتعالى: {قال تبارك وقوله  
الحسسق برفع مجاهد منهم جماعة ذلك أجمعين} قرأ منهم تبعك وممن
روايسسة أقسسول, وفسسي والحسسق الحسسق أنا معناه بأن مجاهد وفسره الول

هسو السسدي قسال بنصبهما آخرون الحق, وقرأ وأقول مني عنه: الحق
حسسق تعسسالى: {ولكسسن كقسسوله الَِيسسة (قلسست) وهسسذه به الله أقسم قسم
عسز أجمعيسسن} وكقسوله والنسساس الجنسة مسن جهنسم لملن مني القول

جسسزاء جزاؤكسسم جهنسسم فسسإن منهسسم تبعسسك فمسسن اذهسسب وجسسل: {قسسال
ًا}. موفسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسور

ُقْكْم َمآَ ُقْقْل  ُقْل َأ ِه َأْس ْي َل ٍر ِمْن َع َنآَ َوَمآَ َأْج ِفيَن ِمَن َأ ّل َك َت ُقْم ْل ِإْن ا َو *  ّ ُقْهسس ْكسسٌر ِإلِ ِذ
َلِميَن ْلَعسسسسسسسسسسا ُقْمسسسسسسسسسسّن ّل َل ْع َت َل َو ُقْه *  َأ َبسسسسسسسسسس َد َن  ِحيسسسسسسسسسسِن َبْعسسسسسسسسسس

هسذا علسسى أسسألكم مسا المشسركين لهؤلِء محمد يا قل تعالى يقول  
ًا النصح وهذا البلغ مسسن أنا {وما الدنيا الحياة عرض من تعطونيه أجر

أبتغسسي ولِ بسه تعسالى اللسه أرسسلني مسسا علسى أريد وما المتكلفين} أي
منسسه, وإنمسسا أنقسسص ولِ عليسسه أزيسسد لِ أديتسسه به أمرت ما بل عليه زيادة
عسسن الثوري سفيان الَِخرة, قال والدار وجل عز الله وجه بذلك أبتغي

اللسسه عبسسد قسسال: أتينسسا مسروق عن الضحى أبي عن ومنصور العمش
ًا علم من الناس أيها يا فقال عنه الله رضي مسعود بن به فليقل شيئ

لِ لمسسا الرجسسل يقسسول أن العلم من فإن أعلم الله فليقل يعلم لم ومن
وسلم: عليه الله صلى لنبيكم قال وجل عز الله أعلم, فإن يعلم, الله

مسسن المتكلفيسسن} أخرجسساه مسسن أنسسا وما أجر من عليه أسألكم ما {قل
للعسسالمين} يعنسسي ذكسسر إلِ هسسو تعالى: {إن وقوله العمش, به حديث
عبسساس ابسسن والجسسن, قسساله النس من به المكلفين لجميع ذكر القرآن
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مالسسك غسسسان أبي عن أبيه عن حاتم أبي ابن عنهما, وروى الله رضي

جسبير بسسن سسعيد عن السائأب بن عطاء عن قيس إسماعيل: حدثنا بن
تعسسالى: {للعسسالمين} قسسال: قوله في عنهما الله رضي عباس ابن عن

ومسسن بسسه تعسسالى: {لنسسذركم كقوله الكريمة الَِية والنس, وهذه الجن
موعسسده} فالنسسار الحسسزاب من به يكفر وجل: {ومن عز بلغ} وكقوله

عسسن حيسسن} أي {بعد وصدقه خبره نبأه} أي تعالى: {ولتعلمن وقوله
القيامسسة, ولِ يسسوم يعنسسي عكرمسسة وقسسال المسسوت بعسسد قتادة قال قريب
القيامسسة, وقسسال حكسسم في دخل فقد مات من فإن القولين بين منافاة
ابسسن يسسا الحسسسن حين} قال بعد نبأه تعالى: {ولتعلمن قوله في قتادة

اليقيسسسسسسسسسسن. الخسسسسسسسسسسبر يأتيسسسسسسسسسسك المسسسسسسسسسسوت عنسسسسسسسسسسد آدم
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