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الزمر سورة
مكيهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههة وههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههي

عههن حمههاد حههدثنا مسههاور بههن النضر بن محمد حدثنا النسائي قال  
اللههه رسههول قالت: كههان عنها الله رضي عائشة عن لبابة أبي مروان
يفطههر, ويفطههر أن يريههد نقول: مهها حتى يصوم وسلم عليه الله صلى
فههي يقههرأ وسههلم عليه الله صلى يصوم, وكان أن يريد نقول: ما حتى

والزمهههههههههههر. إسهههههههههههرائيل بنهههههههههههي ليلهههههههههههة كهههههههههههل

ِم  ِه ِبْسههههههههههه ّلههههههههههه ـهههههههههههِن ال ِم الّرْحم  الّرِحيههههههههههه

ِزيُل َتن َتاِب **  ِك ْل ِه ِمَن ا ّل ِز ال ِزيهه َع ْل ِم ا ِكيهه ْلَح ّنههآّ ا ِإ َنههآّ *   ْل ْيههَك َأنَز َل َتههاَب ِإ ِك ْل ا
ّق ْلَح ِد ِبا ُب ْع ّلَه َفا ًا ال ِلص ّديِن ّلُه ُمْخ َ ال َألَ ِه *   ّلهه ّديُن ِل ِلُص الهه ْلَخهها ِذيَن ا ّلهه َوا
ْا ُذو ّتَخ ِه ِمن ا ِن َء ُدو َيآّ ِل ْو ُهْم َما َأ ُد ُب ْع ّ َن َنآّ ِإلَ ُبو َقّر ُي َلى ِل ِه ِإ ّل َفههَى ال ْل ّلههَه ِإّن ُز ال
ُكُم ُهْم َيْح َن ْي ِه ُهْم َما ِفي َب ُفوَن ِفي ِل َت ّلههَه ِإّن َيْخ َ ال ِديِ لَ ْههه َو َمههْن َي ِذٌب ُههه َكهها
ّفاٌر ْو َكه ّل َد *   ّلههُه َأَرا َذ َأن ال ّتِخهه ًا َي َلههد َفَى َو َط ُق ِمّمهها لَّْصهه ُلهه َيَشههآُّء َمهها َيْخ

َنُه ْبَحا َو ُسههههههههههه ّلهههههههههههُه ُهههههههههههه ُد ال َواِحههههههههههه ْل َقّههههههههههههاُر ا ْل  ا
عنهده مهن العظيهم القهرآن وهو الكتاب هذا تنزيل أن تعالى يخبر   

وجههل: عز قال كما شك ولَ فيه مرية لَ الذيِ الحق فهو وتعالى تبارك
قلبههك * علههى الميههن الههروح بههه * نههزل العههالمين رب لتنزيههل {وإنه
وتعههالى: تبههارك مههبين} وقههال عربههي * بلسههان المنههذرين من لتكون
تنزيههل خلفه من ولَ يديه بين من الباطل يأتيه * لَ عزيز لكتاب {وإنه

اللههه مههن الكتههاب هنهها: {تنزيههل ههها وعل جههل حميد} وقال حكيم من
وشههرعه وأفعاله أقواله في {الحكيم} أيِ الجناب المنيع العزيز} أيِ

ًا الله فاعبد بالحق الكتاب إليك أنزلنا {إنا وقدره الدين} أيِ له مخلص
لَ أنهه وأعلمهههم ذلهك إلهى الخلههق وادع لهه شريك لَ وحده الله فاعبد
ولهذا نديد ولَ عديل ولَ شريك له ليس وأنه وحده له إلَ العبادة تصلح
مهها إلَ العمههل مههن يقبههل لَ الخههالص} أيِ الههدين للههه تعالى: {ألَ قال

لههههههه. شههههههريك لَ وحههههههده للههههههه العامههههههل فيههههههه أخلههههههص
الخالص} شهادة الدين لله وتعالى: {ألَ تبارك قوله في قتادة وقال  

المشههركين مههن الصههنام عبههاد عن وجل عز أخبر ثم الله إلَ إله لَ أن
يحملهم إنما زلفى} أيِ الله إلى ليقربونا إلَ نعبدهم {ما يقولون أنهم
الملئكههة صور على اتخذوها أصنام إلى عمدوا أنهم لهم عبادتهم على

ً الصور تلك فعبدوا زعمهم في المقربين عبههادتهم منزلههة لههذلك تنزيل
ينوبهم وما ورزقهم نصرهم في تعالى الله عند لهم ليشفعوا الملئكة
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قتههادة بههه. قههال كافرين له جاحدين فكانوا المعاد فأما الدنيا أمور من

اللههه إلههى ليقربونهها زيههد: {إلَ وابههن أسلم بن زيد عن ومالك والسديِ
فههي يقولههون كانوا ولهذا منزلة عنده ويقربونا لنا ليشفعوا زلفى} أيِ

ًا إلَ لههك شههريك لَ لبيك جاهليتهم في حجوا إذا تلبيتهم لههك هههو شههريك
قههديم المشههركون اعتمههدها الههتي هههي الشبهة ملك. وهذه وما تملكه
أجمعيههن عليهههم وسههلمه الله صلوات الرسل وجاءتهم وحديثه الدهر
ّدها لههه شههريك لَ وحههده لله العبادة إفراد إلى والدعوة عنها والنهي بر
فيههه الله يأذن لم أنفسهم عند من المشركون اخترعه شيء هذا وأّن
ً أمههة كههل في بعثنا {ولقد عنه ونهى أبغضه بل به رضي ولَ أن رسههولَ

إلَ رسههول من قبلك من أرسلنا الطاغوت} {وما واجتنبوا الله اعبدوا
فهي الههتي الملئكههة أن فاعبهدون} وأخههبر أنهها إلَ إلهه لَ أنه إليه نوحي

لَ للههه خاضههعون عبيد كلهم وغيرهم المقربين الملئكة من السموات
عنههد كههالمراء عنههده وليسههوا ارتضههى لمههن بههإذنه إلَ يشفعون)عنههده

{فل وأبههوه الملههوك أحبههه فيمهها إذنهههم بغير عندهم يشفعون ملوكهم
ًا ذلهههك عهههن اللهههه المثهههال} تعهههالى للهههه تضهههربوا ًا. علهههو كهههبير

هههم {فيما القيامة يوم بينهم} أيِ يحكم الله وجل: {إن عز وقوله  
كههل ويجههزيِ معههادهم يههوم الخلئههق بيههن سيفصههل يختلفون} أيِ فيه

ًا نحشرهم {ويوم بعمله عامل إيههاكم َأهههؤلَء للملئكههة نقول ثم جميع
يعبهدون كهانوا بهل دونههم من ولينا أنت سبحانك قالوا ؟ يعبدون كانوا
مههن يهههديِ لَ اللههه وجههل: {إن عز مؤمنون} وقوله بهم أكثرهم الجن

والَفههتراء الكههذب قصده من الهداية إلى يرشد لَ كفار} أيِ كاذب هو
أنههه تعالى بين وبراهينه, ثم وحججه بآّياته كافر وقلبه تعالى الله على

مههن والمعانههدون الملئكههة فههي المشركين جهلة يزعمه كما له ولد لَ
أراد وتعههالى: {لههو تبههارك فقههال وعيسى العزير في والنصارى اليهود

ًا يتخذ أن الله علههى المههر لكان يشاء} أيِ ما يخلق مما لَصطفى ولد
محههال هو بل جوازه ولَ وقوعه يلزم لَ شرط وهذا يزعمون ما خلفا
أردنهها وجل: {لو عز قال كما وزعموه ادعوه فيما تجهيلهم قصد وإنما

ًا نتخذ أن للرحمههن كان إن فاعلين} {قل كنا إن لدنا من لَتخذناه لهو
الشرط تعليق ويجوز الشرط باب من هذا العابدين} كل أول فأنا ولد

المتكلههههههههههههم. لمقصههههههههههههد المسههههههههههههتحيل علههههههههههههى
وتنههزه تعههالى القهههار} أيِ الواحههد اللهه هو تعالى: {سبحانه وقوله  

الصههمد, الههذيِ الفههرد الحد الواحد ولد, فإنه له يكون أن عن وتقدس
قهههر قههد الههذيِ سههواه عمهها الغنههي وهههو إليه فقير لديه عبد شيء كل
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الظههالمون يقههول عمهها وتعههالى تبههارك وخضعت وذلت فدانت الشياء

ًا والجاحهههههههههههههههههههههدون ًا. علهههههههههههههههههههههو كهههههههههههههههههههههبير

َق َل َواِت ** َخ ّق َوالْرَض الّسَما ْلَح ّوُر ِبا َكهه ْيهههَل ُي ّل َلههى ال ِر َع َهههها ّن ّوُر ال َكهه ُي َو
َهاَر ّنه َلى ال ْيِل َع ّل َقَمَر الّشْمَس َوَسّخهَر ال ْل ِريِ ُكهّل َوا ّمَسهههّمى لَجهٍل َيْج

َو َألَ ِزيُز ُه َع ْل ّفاُر ا َغ ْل ُكْم ا َق َل ْفٍس ّمن *  َخ ٍة ّن َد َعههَل ُثّم َواِح َههها َج ْن َههها ِم ْوَج َز
َأنَزَل ُكْم َو ِم ّمَن َل َعا ْن َيَة ال ِن َواٍج َثَما ُكْم َأْز ُق ُل ُطوِن ِفي َيْخ ُكهْم ُب ِت َها ًا ُأّم ْلق َخ

ِد ّمن ْع ْلٍق َب ُلَماٍت ِفي َخ ُكُم َثلٍَث ُظ ِل ّلُه َذ ُكْم ال ّب ْلُك َلُه َر ْلُم َلـَه ل ا ّ ِإ َو ِإلَ ُه
ّنَى َأ ُفوَن َفهههههههههههههههههههههههههههههههههههه  ُتْصههههههههههههههههههههههههههههههههههههَر

مههن ذلك بين وما والرض السموات في لما الخالق أنه تعالى يخبر  
{يكههور ونهههاره ليلههه يقلههب فيههه المتصرفا الملك مالك وبأنه الشياء

يجريههان سههخرهما الليههل} أيِ علههى النهههار ويكههور النهههار علههى الليل
ًا الََخر يطلب منهما كل يفتران لَ متعاقبين ًا طلبهه تبههارك كقههوله حثيثهه

ًا} هذا يطلبه النهار الليل وتعالى: {يغشي ابن عن رويِ ما معنى حثيث
عههز وغيرهم. وقوله والسديِ وقتادة ومجاهد عنهما الله رضي عباس

إلههى مسههمى} أيِ لجههل يجههريِ كههل والقمر الشمس وجل: {وسخر
العزيههز هههو {ألَ القيامههة يههوم ينقضههي ثم تعالى الله عند معلومة مدة

تهاب ثهم عصاه لمن غفار وهو وكبريائه وعظمته عزته مع الغفار} أيِ
إليههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه. أنههههههههههههههههههههههههههههههههههههههاب أو

مههع خلقكههم واحههدة} أيِ نفههس من عظمته: {خلقكم جلت وقوله  
وهو واحدة نفس من وألوانكم وألسنتكم وأصنافكم أجناسكم اختلفا

عليههها حههواء زوجههها} وهههي منههها جعل {ثم والسلم الصلة عليه آدم
مههن خلقكههم الههذيِ ربكههم اتقههوا النههاس أيها تعالى: {يا كقوله السلم
ً منهما وبث زوجا منها وخلق واحدة نفس ًا رجالَ ونساء} وقههوله كثير

ظهور من لكم خلق أزواج} أيِ ثمانية النعام من لكم تعالى: {وأنزل
أزواج النعههام, ثمانيههة سههورة في المذكورة وهي أزواج ثمانية النعام

اثنيهن البقهر ومهن اثنيههن البل ومن اثنين المعز ومن اثنين الضأن من
بطون في قدركم أمهاتكم} أيِ بطون في وجل: {يخلقكم عز وقوله

ًا أمهاتكم ً أحدكم خلق} يكون بعد من {خلق علقة يكون ثم نطفة أولَ
ًا فيكون يخلق ثم مضغة يكون ثم ًا لحم ًا وعظم ًا وعصب وينفههخ وعروق

ًا فيصههير الههروح فيههه الخههالقين}. أحسههن اللههه {فتبههارك آخههر خلقهه
ة فهي ثلث} يعنهي ظلمهات وعل: {فهي جهل وقهوله   الرحهم ظلم

وظلمههة الولههد علههى والوقايههة كالغشههاوة هههي الههتي المشيمة وظلمة
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وأبههو وعكرمههة ومجاهههد عنهمهها الله رضي عباس ابن قال البطن. كذا

جللههه: {ذلكههم جل زيد. وقوله وابن والسديِ وقتادة والضحاك مالك
وخلقكههم بينهما وما والرض السموات خلق الذيِ هذا ربكم} أيِ الله

إلَ إلههه {لَ ذلههك جميع في والتصرفا الملك له الرب هو آباءكم وخلق
{فههأنى لههه شههريك لَ وحههده لههه إلَ العبههادة تنبغههي لَ الههذيِ هههو} أيِ

؟) بعقهولكم يهذهب أيهن ؟ غيهره معهه تعبهدون فكيهف تصرفون} أيِ

ِإن ْا **  ُفههُرو ْك ِإّن َت ّلههَه َفهه ِنههّي ال ُكههْم َغ َ َعن ِه َيْرَضههَى َولَ ِد َبهها ِع ْفههَر ِل ُك ْل ِإن ا َو
ْا ُكُرو ُكْم َيْرَضُه َتْش َ َل ِزُر َولَ ٌة َت ِزَر َى ِوْزَر َوا َلَى ُثّم ُأْخَر ُكْم ِإ ّب ُكهههْم َر ُع ّمْرِج

ُكهههْم ُئ ّب َن ُي ُتههْم ِبَمهها َف ُلههوَن ُكن ْعَم ّنههُه َت ِليههٌم ِإ َذاِت َع ِر ِبهه ُدو َذا الّصهه ِإ َو َمههّس *  
ِلنَساَن َعا ُضّر ا ّبُه َد ًا َر ِنيب ِه ُم ْي َل َذا ُثّم ِإ َلُه ِإ ّو ْعَمههًة َخ ْنههُه ِن َكههاَن َمهها َنِسههَي ّم

َو ُع ْد ِه َي ْي َل ْبُل ِمن ِإ َعَل َق ِه َوَج ّل ًا ِل َداد ُيِضّل َأن ِه َعن ّل ِل ِبي ْع ُقْل َس ّت ِرَك َتَم ُكْفهه ِب
ً ِليل ّنههههههههههههههَك َق ِر َأْصههههههههههههههَحاِب ِمههههههههههههههْن ِإ ّنهههههههههههههها  ال

ًا وتعالى تبارك يقول    عما الغني أنه وتعالى تبارك نفسه عن مخبر
{إن والسههلم الصههلة عليههه موسههى قههال كمهها المخلوقات من سواه

ًا الرض فهي ومهن أنتهم تكفروا ه فهإن جميعه حميهد} وفهي لغنهي الل
كههانوا وجنكههم وإنسههكم وآخركم أولكم أن لو عباديِ «يا مسلم صحيح

ًا»ً. وقههوله ملكههي مههن ذلههك نقص ما منكم رجل قلب أفجر على شههيئ
{وإن بههه يههأمر ولَ يحبههه لَ الكفههر} أيِ لعبههاده يرضههى تعههالى: {ولَ

وازرة تههزر {ولَ فضله من ويزدكم لكم يحبه لكم} أيِ يرضه تشكروا
ًا نفس عن نفس تحمل لَ أخرى} أيِ وزر بههأمر مطههالب كههل بههل شيئ

عليههم إنههه تعملههون كنتههم بمهها فينههبئكم مرجعكم ربكم إلى {ثم نفسه
خافيههههههههة. عليههههههههه تخفههههههههى فل الصههههههههدور} أيِ بههههههههذات

ًا ربه دعا ضر النسان مس وجل: {وإذا عز وقوله   عند إليه} أيِ منيب
تعههالى: قههال كمهها لههه شههريك لَ وحههده بالله ويستغيث يتضرع الحاجة
إلههى نجاكم فلما إياه إلَ تدعون من ضل البحر في الضر مسكم {وإذا

ًا} ولهذا النسان وكان أعرضتم البر إذا وتعالى: {ثم تبارك قال كفور
حههال فهي قبهل} أيِ مهن إليهه يههدعو كهان مهها نسهي منههه نعمهة خوله

مههس جللههه: {وإذا جل قال كما والتضرع الدعاء ذلك ينسى الرفاهية
ًا أو لجنبه دعانا الضر النسان ًا أو قاعد مر ضّره عنه كشفنا فلما قائم

مسهههههههههههه}. ضهههههههههههر يهههههههههههدعناإلى لهههههههههههم كهههههههههههأن
ًا لله تعالى: {وجعل وقوله   حههال فههي سههبيله} أيِ عههن ليضل أنداد

ًا له ويجعل بالله يشرك العافية ً بكفرك تمتع {قل أنداد مههن إنك قليل
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بكفرك تمتع ومسلكه وطريقته حالته هذه لمن قل النار} أيِ أصحاب

ً فههإن تمتعههوا تعههالى: {قههل كقههوله أكيههد ووعيد شديد تهديد وهو قليل
ً تعالى: {نمتعهم النار} وقوله إلى مصيركم إلههى نضههطرهم ثههم قليل

غليههههههههههههههههههههههههههههههههههههظ}. عههههههههههههههههههههههههههههههههههههذاب

َأّمْن َو **  ِنٌت ُه َء َقا َنآّ ْيِل آ ّل ًا ال ًا َساِجد ِئم َقآّ َذُر َو َة َيْح ْا الََِخَر َيْرُجو َرْحَمَة َو
ِه ّب ِويِ َهْل ُقْل َر َت ِذيَن َيْس ّل َلُموَن ا ْع ِذيَن َي ّل َ َوا َلُموَن لَ ْع ّنَمهها َي ّكُر ِإ َذ َتهه ُلههو َي ْو ُأ

َبهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههاِب ْل  ال
ًا, لَ له وجعل بالله أشرك كمن صفته هذه أّمْن وجل عز يقول   أنداد

أمههة الكتاب أهل من سواء تعالى: {ليسوا قال كما الله عند يستوون
وتعههالى تبارك يسجدون} وقال وهم الليل آناء الله آيات يتلون قائمة

ًا الليل آناء قانت هو ههنا: {أمن ًا} أيِ ساجد سههجوده حههال في وقائم
هههو القنوت أن إلى ذهب من الََية بهذه استدل ولهذا قيامه حال وفي

آخههرون. إليههه ذهههب كمهها وحههده القيام هو وليس الصلة في الخشوع
مسههعود ابههن عههن مسروق عن الشعبي عن فراس عن الثوريِ وقال
صههلى ولرسههوله وجل عز لله المطيع قال: القانت أنه عنه الله رضي

والسههديِ والحسن عنهما الله رضي عباس ابن وقال وسلم عليه الله
أن بلغنهها منصههور عههن الثههوريِ الليل. وقال جوفا الليل زيد: آناء وابن
أولههه الليههل آنههاء وقتههادة الحسههن والعشههاء, وقههال المغههرب بين ذلك

ربههه} أيِ رحمة ويرجو الََخرة تعالى: {يحذر وآخره. وقوله وأوسطه
يكههون وأن وهههذا هذا من العبادة في بد ولَ راج خائف عبادته حال في

الََخههرة تعههالى: {يحههذر قههال ولهذا الغالب هو الحياة مدة في الخوفا
الغههالب هههو الرجههاء فليكن الَحتضار عند كان ربه} فإذا رحمة ويرجو

عبههد بههن يحيههى مسنده: حههدثنا في حميد بن عبد المام قال كما عليه
عنههه اللههه رضههي أنس عن ثابت حدثنا سليمان بن جعفر حدثنا الحميد

فههي وهههو رجههل علههى وسههلم عليههه اللههه صلى الله رسول قال: دخل
رسههول وأخافا, فقال ؟»ً فقال: أرجو تجدك له: «كيف فقال الموت

هههذا مثههل فههي عبد قلب في يجتمعان وسلم: «لَ عليه الله صلى الله
يخافه»ً. رواه الذيِ وأمنه يرجو الذيِ وجل عز الله أعطاه إلَ الموطن
بههن سههيار حههديث من ماجه وابن والليلة اليوم في والنسائي الترمذيِ

رواه غريههب, وقههد الترمههذيِ وقههال بهه سهليمان بههن جعفههر عههن حاتم
مرسهههههلً. النهههههبي عهههههن أنهههههس عهههههن ثهههههابت عهههههن بعضههههههم
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حههدثنا النميريِ عبيدة عن شيبة بن عمر حاتم: حدثنا أبي ابن وقال  
سههمع أنههه البكههاء يحيههى حدثنا الخراز عيسى بن الله عبد بن خلف أبو
ًا الليههل آنههاء قههانت هههو {أمههن يقههرأ عنهما الله رضي عمر ابن سههاجد

ًا بههن عثمههان ذاك عمر ابن ربه} قال رحمة ويرجو الََخرة يحذر وقائم
لكههثرة ذلك عنهما الله رضي عمر ابن قال وإنما عنه الله رضي عفان
إنههه حههتى وقراءتههه بالليههل عنه الله رضي عثمان المؤمنين أمير صلة
اللهه رضههي عنههه عبيههدة أبههو ذلههك روى كما ركعة في القرآن قرأ ربما

الشهههههههههههههههاعر: عنهههههههههههههههه, وقهههههههههههههههال تعهههههههههههههههالى
ًا الليههل بهيقطههع السههجود عنههوان بأشههمط ضههحوا  وقرآنهها تسههبيح

حميههد بههن الهيثم حدثنا نافع بن الربيع إلّي أحمد: كتب المام وقال  
تميههم عههن مههرة بن كثير عن موسى بن سليمان عن واقد بن زيد عن

وسههلم: عليههه اللههه صلى الله رسول قال: قال عنه الله رضي الداريِ
النسههائي رواه ليلههة»ً وكههذا قنوت له كتب ليلة في آية بمائة قرأ «من
يوسههف بههن اللههه عبههد عههن يعقههوب بههن إبراهيم عن والليلة اليوم في

تعههالى: {قههل بههه. وقههوله حميد بن الهيثم عن كلهما نافع بن والربيع
هههذا يسههتويِ هههل يعلمههون} أيِ لَ والههذين يعلمههون الذين يستويِ هل

ًا لله جعل ممن قبله والذيِ أولههو يتههذكر {إنمهها سههبيله عن ليضل أنداد
العقههل, وهههو لههب لههه مههن وهذا هذا بين الفرق يعلم إنما اللباب} أيِ

أعلهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههم. واللهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

ُقْل ِد **  َبا ِع ِذيَن َي ّل ْا ا ُنو ْا آَم ُقو ّت ُكْم ا ّب ِذيَن َر ّل ْا ِل ُنو ِه ِفههي َأْحَسهه ِذ َيا َهـهه ْن ّد الهه
َنٌة َأْرُض َحَس ِه َو ّل َعٌة ال ّنَما َواِس ّفى ِإ َو ِبُروَن ُي ُهْم الّصا ِر َأْجَر ْي َغ * ِحَسههاٍب ِب

ّنَي ُقْل َد َأْن ُأِمْرُت ِإ ُب ْع ّلَه َأ ًا ال ِلص ّديَن ّلُه ُمْخ ُأِمْرُت*   ال ُكوَن لْن َو ّوَل َأ َأ

ِلِميَن ْسههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ْلُم  ا
ًا تعالى يقول   وتقهواه طهاعته علهى بالَستمرار المؤمنين عباده آمر

الهدنيا ههذه فهي أحسهنوا للهذين ربكهم اتقهوا آمنوا الذين عباد يا {قل
دنيههاهم فههي حسههنة الههدنيا هههذه فههي العمههل أحسههن لمن حسنة} أيِ

فيههها مجاهههد: فهههاجروا واسعة} قههال الله وأخراهم, وقوله: {وأرض
فههي عطههاء عههن منصههور عههن شريك الوثان, وقال واعتزلوا وجاهدوا

إلههى دعيتههم واسههعة} قههال: إذا اللههه وتعههالى: {وأرض تبههارك قههوله
فيههها} فتههاجروا واسهعة اللهه أرض تكن {ألم قرأ ثم فاهربوا معصية
حسههاب} قههال بغيههر أجرهههم الصههابرون يههوفى تعههالى: {إنمهها وقوله
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ًا, وقههال لهههم يغههرفا إنما لهم يكال ولَ لهم يوزن ليس الوزاعي غرفهه

يزادون قط, ولكن عملهم ثواب عليهم يحسب لَ أنه بلغني جريج ابن
حسههاب} بغير أجرهم الصابرون يوفى {إنما السديِ ذلك, وقال على
ًا اللههه أعبههد أن أمههرت إنههي الجنة. وقوله: {قههل في يعني لههه مخلصهه

{وأمرت له شريك لَ وحده لله العبادة بإخلصا أمرت إنما الدين} أيِ
عليه الله صلى أمته من يعني السديِ المسلمين} قال أول أكون لن

وسههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههلم.

ُقْل ّنَي **  ْيُت ِإْن َأَخافُا ِإ ّبي َعَص َذاَب َر ٍم َع ْو ٍم َي ِظي ُقِل َع ّلَه *   ُد ال ُبهه ْع َأ

ًا ِلص ِنهي ّلُه ُمْخ ْا ِدي ُدو ُبه ْع َفا ُتْم َمها *   ْئ ِه ّمهن ِشه ِن ِريَن ِإّن ُقهْل ُدو ْلَخاِسه ا
ِذيَن ّل ْا ا َو ُهْم َخِسُر ُفَس ِههْم َأن ِلي ْه َأ ْوَم َو ِة َيه َياَمه ِق ْل َ ا ِلهَك َألَ َو َذ ْلُخْسهَراُن ُهه ا

ِبيُن ْلُم ُهْم ا َل ِهْم ّمن *   ِق ْو َلٌل َف ِر ّمَن ُظ ّنا ِهْم َوِمن ال ِت َلٌل َتْح ِلَك ُظ ّوفُا َذ ُيَخ
ّلههههههههههههُه ِه ال ُه ِبهههههههههههه َد َبهههههههههههها ِد ِع َبهههههههههههها ِع ّتُقوِن َي  َفهههههههههههها

عصههيت إن أخافا {إني الله رسول وأنت محمد يا قل تعالى يقول  
التعريههض معناه شرط وهذا القيامة يوم عظيم} وهو يوم عذاب ربي

ًا أعبد الله {قل والحرى الولى بطريق بغيره فاعبدوا ديني له مخلص
ًا دونه} وهذا من شئتم ما الخاسههرين} إن {قل منهم وتبّر تهديد أيض
وأهليههم أنفسهههم خسهروا {الههذين الخسههران كل الخاسرون إنما أيِ

ًا لهم التقاء فل تفارقوا القيامة} أيِ يوم إلى أهلوهم ذهب وسواء أبد
لَ ولكههن النههار أسههكنوا الجميههع أن أو النههار إلههى هههم ذهبوا وقد الجنة

هههو هههذا المههبين} أيِ الخسههران هههو ذلههك {ألَ سرور ولَ لهم اجتماع
فقههال: النههار فههي حههالهم وصههف ثم الواضح الظاهر المبين الخسران

وجل: عز قال ظلل} كما تحتهم ومن النار من ظلل فوقهم من {لهم
الظالمين}. نجزيِ وكذلك غواش فوقهم * ومن مهاد جهنم من {لهم

أرجلهههم تحت ومن فوقهم من العذاب يغشاهم تعالى: {يوم وقال  
اللههه يخههوفا جلله: {ذلههك جل تعملون} وقوله كنتم ما ذوقوا ويقول

عبههاده بههه ليخههوفا محالههة لَ الكههائن هذا خبر يقص إنما عباده} أيِ به
فههاتقون} أيِ عبههاد تعالى: {يهها والمآّثم. وقوله المحارم عن لينزجروا

ونقمههههههههتي. وعههههههههذابي وسههههههههطوتي بأسههههههههي اخشههههههههوا
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ِذيَن ّل َوا ْا **  ُبو َن َت ُغوَت اْج ّطا َها َأن ال ُدو ُب ْع ْا َي َو ُب َنا َأ َلى َو ِه ِإ ّل ُهُم ال َى َل ُبْشههَر ْل ا

َبّشْر ِد َف َبا ِذيَن ِع ّل ُعوَن *  ا َتِم ْوَل َيْس َق ْل ُعوَن ا ِب ّت َيه َنُه َف ِئَك َأْحَس ـهه َل ْو ِذيَن ُأ ّلهه ا
ُهُم َدا ّلههههههههُه َههههههههه ِئَك ال ـهههههههه َل ْو ُأ ُلههههههههو ُهههههههههْم َو ْو َبههههههههاِب ُأ ْل  ال

اجتنبههوا {والههذين أبيههه عههن أسههلم بههن زيههد بههن الرحمههن عبههد قال  
ذر وأبهي نفيهل بهن عمهرو بهن زيهد فهي يعبدوها} نزلت أن الطاغوت
لهههم شههاملة أنههها والصحيح عنهم تعالى الله رضي الفارسي وسلمان
فهههؤلَء الرحمن عبادة إلى وأناب الوثان عبادة اجتنب ممن ولغيرهم

وجل: عز قال ثم الََخرة وفي الدنيا الحياة في البشرى لهم الذين هم
يفهمههونه أحسنه} أيِ فيتبعون القول يستمعون * الذين عباد {فبشر

والسههلم الصههلة عليه لموسى وتعالى تبارك كقوله فيه بما ويعملون
بأحسنها}. {أولئك يأخذوا قومك وأمر بقوة {فخذها التوراة آتاه حين

اللههه هههداهم الذين هم الصفة بهذه المتصفون الله} أيِ هداهم الذين
العقههول ذوو اللبههاب} أيِ أولههو هههم {وأولئههك والََخههرة الههدنيا فههي

المسههههههههههههههههههتقيمة. والفطههههههههههههههههههر الصههههههههههههههههههحيحة

َفَمْن َأ ّق **  ِه َح ْي َل ِلَمُة َع َذاِب َك َع ْل َأنَت ا َف ُذ َأ ِر ِفههي َمههن ُتنِقهه ّنهها ِكِن ال َلـهه   *
ِذيَن ّل ْا ا َقو ّت ُهْم ا ّب ُهْم َر َها ّمن ُغَرفٌا َل ِق ْو ّيههٌة ُغَرفٌا َف ِن ْب ِريِ ّم َههها ِمههن َتْجهه ِت َتْح

َههههههههاُر ْن َد ال ْعههههههه ِه َو ّلههههههه َ ال ِلهههههههُف لَ ّلهههههههُه ُيْخ َد ال َعههههههها ْلِمي  ا
مههن فيههه هو مما تنقذه تقدر شقي أنه الله كتب أفمن تعالى يقول  

فل اللههه يضلل من لنه الله بعد من أحد يهديه لَ أيِ ؟ والهلك الضلل
السعداء عباده عن وجل عز أخبر له. ثم مضل فل يهده ومن له هاديِ

ًا لهم أن غههرفا فوقههها {من الشاهقة أيِ القصور وهي الجنة في غرف
عاليههات. قههال مزخرفههات محكمات مبنيات طباق فوق مبنية} طباق

محمههد حههدثنا السديِ يعقوب بن عباد أحمد: حدثنا المام بن الله عبد
علي عن سعد بن النعمان عن إسحاق بن الرحمن عبد عن فضيل بن

فههي وسلم: «إن عليه الله صلى الله رسول قال: قال عنه الله رضي
ًا الجنة بطونههها»ً فقههال مههن وظهورههها ظهورها من بطونها يرى لغرف

وسههلم: «لمههن عليههه الله صلى قال ؟ الله رسول يا هي لمن أعرابي
نيههام»ً ورواه والنههاس بالليههل وصههلى الطعههام وأطعههم الكلم أطههاب

غريب. وقههد حسن وقال إسحاق بن الرحمن عبد حديث من الترمذيِ
حههدثنا أحمههد المههام وقههال حفظههه قبل من فيه العلم أهل بعض تكلم
أبههي أو معانق ابن عن كثير أبي بن يحيى عن معمر حدثنا الرزاق عبد
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اللههه رسههول قال: قال عنه الله رضي الشعريِ مالك أبي عن معانق
ًا الجنة في وسلم: «إن عليه الله صلى باطنههها من ظاهرها يرى لغرف

الكلم وألَن الطعام أطعم لمن تعالى الله أعدها ظاهرها من وباطنها
اللههه عبههد حديث من أحمد به نيام»ً تفرد والناس وصلى الصيام وتابع

به. وقههال عنه الله رضي الشعريِ مالك أبي عن الشعريِ معانق بن
عههن الرحمن عبد بن يعقوب حدثنا سعيد بن قتيبة أحمد: حدثنا المام

الله صلى الله رسول أن عنه الله رضي سعد بن سهل عن حازم أبي
كمهها الجنههة فههي الغرفههة  ليههتراءون الجنههة أهل قال: «إن وسلم عليه

أبي بن النعمان بذلك فحدثت السماء»ً قال أفق في الكوكب تراءون
يقههول: «كمهها عنههه اللههه رضي الخدريِ سعيد أبا سمعت فقال عياش

فههي الغربههي»ً أخرجههاه أو الشههرقي الفههق في الذيِ الكوكب تراءون
ًا وأخرجاه حازم أبي حديث من الصحيحين مههن الصههحيحين فههي أيضهه

سههعيد أبي عن يسار بن عطاء عن سليم بن صفوان عن مالك حديث
أحمههد: المههام وسلم. وقههال عليه الله صلى النبي عن عنه الله رضي
عههن يسههار بههن عطاء عن علي بن هلل عن فليح أخبرني فزارة حدثنا
قههال: وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه الله رضي هريرة أبي
الكههوكب تههراءون كما الغرفا أهل الجنة في ليتراءون الجنة أهل «إن

يهها فقالوا ه الدرجات أهل تفاضل في الطالع الفق في الغارب الدريِ
والذيِ وسلم: «بلى عليه الله صلى فقال ؟ النبيون أولئك الله رسول
عههن الترمههذيِ الرسههل»ً ورراه وصدقوا بالله آمنوا أقوام بيده نفسي
المههام صحيح. وقههال حسن وقال به فليح عن المبارك ابن عن سويد

الطههائي سههعد حدثنا زهير حدثنا قالَ كامل وأبو النضر أبو أحمد: حدثنا
أبهها سههمع أنههه عنهمهها اللههه رضههي المؤمنين أم مولى المدله أبو حدثنا

رقههت رأينههاك إذا إنهها اللههه رسههول يا يقول: قلنا عنه الله رضي هريرة
النساء وشممنا الدنيا أعجبتنا فارقناك فإذا الََخرة أهل من وكنا قلوبنا

حههال كههل علههى تكونون أنكم وسلم: «لو عليه الله صلى قال والولَد
بههأكفهم الملئكههة لصههافحتكم عنههديِ عليههها أنتههم الههتي الحههال علههى

يههذنبون بقههوم وجههل عز الله لجاء تذنبوا لم بيوتكم, ولو في ولزارتكم
قههال ؟ بناؤههها مهها الجنههة عن حدثنا الله رسول لهم»ً قلنا: يا يغفر كي

الذفر المسك وملطها فضة ولبنة ذهب وسلم: «لبنة عليه الله صلى
ولَ ينعههم يههدخلها مههن الزعفههران وترابههها واليههاقوت اللؤلؤ وحصباؤها

تههرد لَ شههبابه, ثلثههة يفنههى ولَ ثيههابه تبلههى يمههوت, لَ ولَ ويخلههد يبأس
تحمههل المظلههوم ودعهوة يفطههر حتى والصائم العادل دعوتهم: المام

وتعههالى تبههارك الههرب ويقههول السموات أبواب لها وتفتح الغمام على
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مههن بعضه ماجه وابن الترمذيِ حين»ً وروى بعد ولو لنصرنك وعزتي
وكههان المههدله أبههي عههن ثقة وكان الطائي مجاهد أبي بن سعد حديث

من النهار تسلك النهار} أيِ تحتها من تعالى: {تجريِ به. وقوله ثقة
ه} أيِ {وعد أرادوا وأين يشاؤون كما ذلك خلل ذكرنها الهذيِ ههذا الل

الميعههههاد}. يخلههههف لَ اللههههه {إن المههههؤمنين عبههههاده اللههههه وعههههد

َلْم َأ ّلَه َأّن َتَر **  ِء ِمَن َأنَزَل ال ًء الّسَمآّ َكُه َمآّ َل َع َفَس ِبي َنهها ُثههّم الْرِض ِفههي َي
ِرُج ِه ُيْخ ًا ِب ًا َزْرعهه ِلفه َت ُنُه ّمْخ َوا ْله ِههههيُج ُثهّم َأ ُه َي َتَرا ًا َفههه َفهههّر ُلهُه ُثههّم ُمْص َع َيْج

ًا َطام ِلَك ِفي ِإّن ُح َى َذ ْكَر ِذ ِلي َل ْو ُ َباِب لَ ْل َفَمن ال َأ ّلههُه َشههَرَح *   ُه ال ْدَر َصهه
ِم َ ِلْسل َو ِل ُه َلَى َف ٍر َع ِه ّمن ُنو ّب ْيٌل ّر َو ِة َف َي َقاِسهه ْل ُهْم ّل ُب ُلههو ِر ّمههن ُق ْكهه ِه ِذ ّلهه ال

ِئَك َلـهههههههههههههههه ْو ِبيههههههههههههههههٍن َضههههههههههههههههلٍَل ِفههههههههههههههههي ُأ  ّم
وجل: {وأنزلنهها عز قال كما السماء من الماء أصل أن تعالى يخبر  
ًا} فإذا ماء السماء من الرض في كمن السماء من الماء أنزل طهور
ًا وينبعههه يشههاء كمهها الرض أجههزاء في تعالى يصرفه ثم بيههن مهها عيونهه

وتعههالى: {فسههلكه تبههارك قال ولهذا إليها الحاجة بحسب وكبار صغار
حههدثنا الحسههين بههن علي حاتم: حدثنا أبي ابن الرض} قال في ينابيع
ابههن عههن عكرمههة عن اليقظان بن عتبة قتيبة أبو حدثنا علي بن عمرو
مههن أنههزل اللههه أن تههَر تعالى: {ألم قوله في عنهما الله رضي عباس

إلَ مههاء الرض فههي ليههس الرض} قال في ينابيع فسلكه ماء السماء
تعههالى: قههوله فههذلك تغيههره الرض فههي عروق ولكن السماء من نزل

ًا الملح يعود أن سره الرض} فمن في ينابيع {فسلكه فليصعده, عذب
فأصله الرض في ماء كل أن الشعبي وعامر جبير بن سعيد قال وكذا
الثلههج أن يعنههي الثلههج مههن أصههله جههبير بههن سههعيد السماء, وقال من

أسههافلها. مههن العيههون فتنبههع قرارههها في فيسكن الجبال على يتراكم
ًا به يخرج تعالى: {ثم وقوله ًا زرع بالمههاء يخههرج ثم ألوانه} أيِ مختلف
ًا الرض من والنابع السماء من النازل ًا زرع أشههكاله أيِ ألههوانه مختلف

يكتهههل وشههبابه نضارته بعد يهيج} أيِ {ثم ومنافعه وروائحه وطعومه
ًا فتراه ًا} أيِ يجعلهه {ثهم اليبهس خهالطه قهد مصفر يعهود ثهم حطامه
ًا يتذكرون الذين اللباب} أيِ لولي لذكرى ذلك في {إن يتحطم يابس
تعههود ثم حسناء نضرة خضرة تكون هكذا الدنيا أن إلى فيعتبرون بهذا

ًا ًا يعود والشاب شوهاء عجوز ًا شيخ ًا هرم ًا كبير كلههه ذلك وبعد ضعيف
ًا إلى بعده حاله كان من الموت, فالسعيد اللههه يضههرب ما خير, وكثير

بههه وينبههت مههاء مههن السماء من الله ينزل بما الدنيا الحياة مثل تعالى
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ًا ًا زرع ًا ذلك بعد يكون ثم وثمار لهم تعالى: {واضرب قال كما حطام
الرض نبههات بههه فههاختلط السههماء مههن أنزلناه كماء الدينا الحياة مثل

ًا فأصبح ًا} وقوله شيء كل على الله وكان الرياح تذروه هشيم مقتدر
مههن نههور علههى فهههو للسههلم صدره الله شرح وتعالى: {أفمن تبارك

كقههوله الحق من بعيد القلب قاسي هو ومن هذا يستويِ هل ربه} أيِ
ًا كان من وجل: {أو عز ًا لههه وجعلنا فأحييناه ميت فههي بههه يمشههي نههور

تعههالى: قههال منها} ولهذا بخارج ليس الظلمات في مثله كمن الناس
ولَ ذكههره عنههد تليههن فل اللههه} أيِ ذكههر مههن قلههوبهم للقاسية {فويل

مههههبين}. ضههههلل فههههي {أولئههههك تفهههههم ولَ تعههههي ولَ تخشههههع

ّلُه ِديِث َأْحَسَن َنّزَل ** ال ْلَح ًا ا َتاب ًا ِك ِبه َتَشا ِنَي ّم َثهها ِعّر ّم ْقَشهه ْنههُه َت ُد ِم ُلههو ُج
ِذيَن ّل ْوَن ا ُهْم َيْخَش ّب ِليُن ُثّم َر ُهْم َت ُد ُلو ُهْم ُج ُب ُلو ُق َلَى َو ِر ِإ ْك ِه ِذ ّل ِلَك ال َدى َذ ُه
ِه ّلهه ِديِ ال ْههه ِه َي ُء َمههن ِبهه ِلِل َوَمههن َيَشههآّ ّلههُه ُيْضهه ٍد ِمههْن َلههُه َفَمهها ال  َههها

علههى المنههزل العظيهم القههرآن لكتهابه وجهل عههز الله من مدح هذا  
ًا الحههديث أحسههن نههزل تعههالى: {اللههه اللههه الكريم. قال رسوله كتابهه

ًا مثههاني, وقههال متشههابه كله القرآن يعني مجاهد مثاني} قال متشابه
الضههحاك: مثههاني وقال الحرفا يشبه والحرفا الََية تشبه قتادة: الََية

والحسههن: عكرمة وقال وتعالى تبارك ربهم عن ليفهموا القول ترديد
السههورة وفي آية فيها السورة تكون الحسن زاد القضاء فيه الله ثنى

مههردد أسلم: مثاني بن زيد بن الرحمن عبد تشبهها, وقال آية الخرى
والسههلم الصههلة عليهم والنبياء وهود وصالح القرآن في موسى ردد
عنهمهها: اللههه رضههي عباس عن جبير بن سعيد كثيرة. وقال أمكنة في

ًا بعضه يشبه القرآن قال مثاني بعههض, وقههال علههى بعضههه ويههرد بعض
تعههالى: قههوله معنههى عيينههة بههن سههفيان عههن ويههروى العلمههاء بعههض

ًا واحههد معنههى فههي تكههون تههارة القههرآن سياقات مثاني} أّن {متشابه
المههؤمنين كذكر وضده الشيء بذكر تكون وتارة المتشابه من فهذان

مههن فهههذا هههذا أشههبه ومهها النههار صههفة ثههم الجنة وكصفة الكافرين ثم
لفههي الفجههار * وإن نعيههم لفههي البههرار تعههالى: {إن كقههوله المثههاني

أن إلههى ه سجين لفي الفجار كتاب إن وجل: {كل عز جحيم} وكقوله
لحسن للمتقين وإن ذكر عليين} {هذا لفي البرار كتاب إن كل ه قال
مههن هههذا مههآّب} ونحههو لشههر للطههاغين وإن هههذا ه قال أن إلى ه مآّب

كههان إذا وأمهها اثنيههن معنييههن فههي أيِ المثههاني من كله فهذا السياقات
ًا بعضه يشبه واحد معنى في كله السياق وليههس المتشهابه فههو بعضهه
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ههن محكمهات آيات تعالى: {منه قوله في المذكور المتشابه من هذا
تعالى: {تقشههعر آخر. وقوله معنى متشابهات} ذاك وأخر الكتاب أم

ذكهر إلهى وقلهوبهم جلهودهم تليهن ثهم ربههم يخشون الذين جلود منه
العزيههز الجبههار, المهيمههن كلم سماع البرار, عند صفة هذه الله} أيِ

تقشههعر والتهديههد والوعيد, والتخويههف الوعد من يفهمون الغفار, لما
إلههى وقلههوبهم جلههودهم تليههن {ثههم والخوفا الخشية من جلودهم منه
مخههالفون فهههم ولطفههه رحمتههه مههن ويؤملههون يرجون الله} لما ذكر

الََيات تلوة هو هؤلَء سماع (أحدها) أن وجوه من الفجار من لغيرهم
إذا (الثههاني) أنهههم القينههات أصههوات من البيات نغمات أولئك وسماع

ًا خههروا الرحمن آيات عليهم تليت ًا سههجد ورجههاء وخشههية بههأدب وبكيهه
إذا الههذين المؤمنون وتعالى: {إنما تبارك قال كما وعلم وفهم ومحبة

ًا زادتهههم آيههاته عليهههم تليههت وإذا قلوبهم وجلت الله ذكر وعلههى إيمانهه
* أولئك ينفقون رزقناهم ومما الصلة يقيمون * الذين يتوكلون ربهم

ًا المؤمنون هم كريم} وقال ورزق ومغفرة ربهم عند درجات لهم حق
ًا عليها يخروا لم ربهم بآّيات ذكروا إذا تعالى: {والذين ًا} صههم وعميانهه

إليههها مصههغين بههل عنههها لَهيههن متشههاغلين سماعها عند يكونوا لم أيِ
عههن عندها ويسجدون بها يعملون إنما فلهذا بمعانيها بصيرين فاهمين

لغيرههههههههههم. ومتابعهههههههههة جههههههههههل عهههههههههن لَ بصهههههههههيرة
رضههي الصحابة كان كما سماعها عند الدب يلزمون الثالث) أنهم(  
صههلى اللههه رسههول تلوة من تعالى الله كلم سماعهم عند عنهم الله
اللههه. ذكههر إلههى قلههوبهم مههع تلين ثم جلودهم تقشعر وسلم عليه الله
مههن عنههدهم بههل فيهههم ليههس بمهها يتكلفههون ولَ يتصارخون يكونوا ولم

ولهههذا ذلههك فههي أحههد يلحقهم لَ ما والخشية والدب والسكون الثبات
الههرزاق عبههد والََخههرة. قههال الدنيا في العلى الرب من بالمدح فازوا
الههذين جلههود منههه {تقشههعر اللههه رحمههه قتههادة تل قههال معمههر حههدثنا

نعههت هذا الله} قال ذكر إلى وقلوبهم جلودهم تلين ثم ربهم يخشون
أعينهههم وتبكههي جلههودهم تقشههعر بأن وجل عز الله الله, نعتهم أولياء

والغشههيان عقههولهم بذهاب ينعتهم ولم الله ذكر إلى قلوبهم وتطمئن
الشهههيطان. مهههن البهههدع, وههههذا أههههل فهههي ههههذا إنمههها عليههههم

وعد إلى الله} أيِ ذكر إلى وقلوبهم جلودهم تلين {ثم السديِ وقال  
هههذه عبههاده} أيِ من يشاء من به يهديِ الله هدى الله, وقوله: {ذلك

اللههه أضههله ممههن فهههو ذلههك خلفا على كان ومن الله هداه من صفة
}.ههههههههاد مهههههههن لهههههههه فمههههههها اللهههههههه يضهههههههلل {ومهههههههن
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َفَمن َأ ّتِقههي **  ِه َي ِه َوْج َء ِبهه َو َذاِب ُسهه َعهه ْل ْوَم ا ِة َيهه َياَمهه ِق ْل ِقيههَل ا ِلِميَن َو ّظهها ِلل
ْا ُقو ُتْم َما ُذو ُبوَن ُكن ْكِس ّذَب َت َك ِذيَن *   ّل ِهْم ِمن ا ِل ْب ُهُم َق َتا َأ َذاُب َف َعه ْل ِمههْن ا
ْيُث َ َح ُعُروَن لَ ُهُم َيْش َق َذا َأ َف ّلُه *   َيِ ال ْلِخههْز ِة ِفههي ا َيهها ْلَح َيا ا ْن ّد َذاُب الهه َعهه َل َو

ِة َبهههههههههههُر الََِخهههههههههههَر ْك ْو َأ ْا َلههههههههههه ُنو َلُمهههههههههههوَن َكههههههههههها ْع  َي
القيامة} ويفزع يوم العذاب سوء بوجهه يتقي تعالى: {أفمن يقول  

يأتي تكسبون} كمن كنتم ما {ذوقوا الظالمين من ولمثاله له فيقال
ًا ًا يمشي وجل: {أفمن عز قال كما القيامة يوم آمن وجهههه علههى مكبهه

ًا يمشي أمن أهدى وعل: جهل ؟} وقهال مسهتقيم صهراط علهى سهوي
تبارك سقر} وقال مس ذوقوا وجوههم على النار في يسحبون {يوم

ًا يههأتي مههن أم خير النار في يلقى وتعالى: {أفمن القيامههة} يههوم آمنهه
الشههاعر: الََخههر. كقههول عههن القسههمين بأحههد الََيههة هههذه في واكتفى

ًاأريد يممهههههت إذا أدريِ فمههههها  يلينهههههي أيهمههههها الخيهههههر أرضههههه
قبلهم من الذين عظمته: {كذب جلت الشر. وقوله أو الخير يعني  

المكذبههة الماضية القرون يشعرون} يعني لَ حيث من العذاب فأتاهم
واق, وقههوله مههن اللههه مههن لهم كان وما بذنوبهم الله أهلكهم للرسل

بهههم أنههزل بمهها الدنيا} أيِ الحياة في الخزيِ الله وعل: {فأذاقهم جل
مههن المخههاطبون بهم, فليحذر المؤمنين وتشفي والنكال العذاب من
عليههه اللههه صههلى النبيههاء وخههاتم الرسههل أشرفا كذبوا قد فإنهم ذلك

الشههديد العذاب من الََخرة في لهم جلله جل الله أعده والذيِ وسلم
الََخهرة وجهل: {ولعهذاب عههز قال ولهذا الدنيا في أصابهم مما أعظم

يعلمههههههههههههههههون}. كههههههههههههههههانوا لههههههههههههههههو أكههههههههههههههههبر

ْد َق َل َو َنا **  ْب ّناِس َضَر َذا ِفي ِلل ُقْرآِن َهـ ْل َثٍل ُكّل ِمن ا ُهْم َم ّل َع ّكُروَن ّل َذ َت * َي
ًا ًا ُقْرآن ّي ِب ْيَر َعَر َوٍج ِذيِ َغ ُهْم ِع ّل َع ُقهوَن ّل ّت ّلهُه *  َضههَرَب َي ً ال َثل ً َم ِه ّرُجل ِفيهه

ُء َكآّ ِكُسوَن ُشَر َتَشا ً ُم ًا َوَرُجل َلم َياِن َهْل ّلَرُجٍل َس ِو َت ً َيْس َثل ُد َم ْلَحْمهه ِه ا ّلهه ل
ُهْم َبْل َثُر ْك َ َأ َلُمههوَن لَ ْع ّنههَك َي ِإ ّيههٌت *   ُهههْم َم ّن ِإ ُتههوَن َو ّي ُثههّم ّم ُكههْم *   ّن ْوَم ِإ َيهه

ِة َياَمهههههههههههههه ِق ْل َد ا ُكههههههههههههههْم ِعنهههههههههههههه ّب َتِصههههههههههههههُموَن َر  َتْخ
مثل} أيِ كل من القرآن هذه في للناس ضربنا تعالى: {ولقد يقول  

يقههرب المثههل يتههذكرون} فههإن {لعلهم المثال بضرب فيه للناس بينا
ً لكههم وتعههالى: {ضههرب تبههارك قال كما الذهان إلى المعنى مههن مثل

المثههال وجههل: {وتلههك عز أنفسكم, وقال من تعلمونه أنفسكم} أيِ
ًا جههل العههالمون} وقههوله إلَ يعقلههها ومهها للنههاس نضربها وعل: {قرآنهه
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ًا فيههه اعوجههاج لَ مبين عربي بلسان قرآن هو عوج} أيِ ذيِ غير عربي

اللههه جعلههه وبرهههان, وإنمهها ووضههوح بيان هو بل لبس ولَ انحرافا ولَ
مههن فيههه مهها يحههذرون يتقههون} أيِ {لعلهم بذلك كذلك, وأنزله تعالى
ً اللههه قههال: {ضههرب الوعد. ثم من فيه بما ويعملون الوعيد ً مثل رجل

بينهم المشترك العبد ذلك في يتنازعون متشاكسون} أيِ شركاء فيه
ً ًا} أيِ {ورجل ًا سلم ًا {لرجههل} أيِ سالم غيههره أحههد يملكههه لَ خالصهه

ً يسههتويان {هههل يسههتويِ لَ وهههذا. كههذلك هههذا يسههتويِ لَ ؟} أيِ مثل
إلَ يعبههد لَ الههذيِ المخلههص والمههؤمن الله مع آلهة يعبد الذيِ المشرك

رضههي عبههاس ابهن قهال ؟ هههذا من هذا فأين ؟ له شريك لَ وحده الله
ً ضههربت الََيههة واحههد: هههذه وغيههر ومجاهههد عنهمهها الله للمشههرك مثل

ًا المثل هذا كان والمخلص, ولما ًا ظاهر ًا بين للههه} قههال: {الحمههد جلي
فلهههذا يعلمههون} أيِ لَ أكههثرهم {بههل عليهههم الحجههة إقامههة علههى أيِ

ميتههون} هههذه وإنهم ميت وتعالى: {إنك تبارك بالله. وقوله يشركون
مههوت عنههد عنههه الله رضي الصديق بها استشهد التي الََيات من الََية

عههز قههوله مههع موته الناس تحقق حتى وسلم عليه الله صلى الرسول
أو مههات أفههإن الرسههل قبله من خلت قد رسول إلَ محمد وجل: {وما

ًا الله يضر فلن عقبيه على ينقلب ومن أعقابكم على انقلبتم قتل شيئ
هههذه مههن ستنقلون أنكم الََية هذه الشاكرين} ومعنى الله وسيجزيِ

الََخههرة الههدار فههي تعههالى اللههه عنههد وسههتجتمعون محالههة لَ الههدار
يههديِ بيههن والشههرك التوحيههد مههن الدنيا في فيه أنتم فيما وتختصمون

العليههم, فينجههي الفتههاح وهو بالحق ويفتح بينكم فيفصل وجل عز الله
الجاحهههدين الكهههافرين الموحهههدين. ويعهههذب المخلصهههين المهههؤمنين
المههؤمنين في سياقها كان وإن الََية هذه إن المكذبين. ثم المشركين
املة فإنهها الََخهرة الدار في بينهم الخصومة وذكر والكافرين لكهل ش
الََخههرة. الههدار فههي الخصههومة عليهههم تعههاد فإنه الدنيا في المتنازعين

يزيههد بههن اللههه عبد بن محمد الله: حدثنا رحمه حاتم أبي ابن وقال  
يعنهي هه حهاطب أبهي عهن عمهرو بن محمد عن سفيان حدثنا المقريِ

نزلت لما قال عنهما الله رضي الزبير ابن عن ه الرحمن عبد بن يحيى
اللههه رضههي الزبيههر تختصمون} قههال ربكم عند القيامة يوم إنكم {ثم

ه رسهول عنه: يا لى قهال ؟ الخصهومة علينها أتكهرر الل ه ص عليهه الل
ًا المههر عنه: إن الله رضي وسلم: «نعم»ً قال رواه لشههديد: وكههذا إذ

يومئههذ لتسههألن {ثم نزلت زيادة, ولما وعنده سفيان عن أحمد المام
نسأل نعيم أيِ الله رسول عنه: أيِ الله رضي الزبير النعيم} قال عن
وسههلم: عليه الله صلى والماء, قال السودان: التمر نعيمنا وإنما عنه
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من ماجه وابن الترمذيِ الزيادة هذه روى سيكون»ً وقد ذلك إن «أما

ًا: حههدثنا أحمد وقال الترمذيِ: حسن وقال به سفيان حديث ابههن أيضهه
بهن الرحمهن عبهد بهن يحيهى عن ه عمرو ابن يعني ه محمد حدثنا نمير

عنههه اللههه رضههي العههوام بن الزبير عن الزبير بن الله عبد عن حاطب
وسههلم عليههه اللههه صلى الله رسول على السورة هذه نزلت قال: لما

تختصمون} ربكم عند القيامة يوم إنكم * ثم ميتون وإنهم ميت {إنك
في بيننا كان ما علينا أيكرر الله رسول عنه: أيِ الله رضي الزبير قال

ليكههررن وسلم: «نعم عليه الله صلى قال ؟ الذنوب خواصا مع الدنيا
عنههه: اللههه رضي الزبير حقه»ً قال حق ذيِ كل إلى يؤدى حتى عليكم
بههه عمههرو بن محمد حديث من الترمذيِ لشديد, ورواه المر إن والله
ابن حدثنا سعيد بن قتيبة أحمد: حدثنا المام وقال صحيح حسن وقال
قههال: قههال عنههه اللههه رضههي عامر بن عقبة عن عياش أبي عن لهيعة

القيامههة يههوم الخصههمين وسههلم: «أول عليههه اللههه صههلى اللههه رسول
ًا: حههدثنا أحمههد المههام وقههال أحمههد بههه جاران»ً تفرد بههن حسههن أيضهه

سههعيد أبههي عههن الهيثههم أبههي عههن دراج حدثنا لهيعة ابن حدثنا موسى
وسهلم: «والههذيِ عليه الله صلى الله رسول قال: قال عنه الله رضي

أحمههد بههه انتطحتهها»ً تفههرد فيما الشاتان حتى ليختصم إنه بيده نفسي
ه رضهي ذر أبهي عن المسند الله. وفي رحمه ه عنهه الل قهال: رأى أن

فيم فقال: «أتدريِ تنتطحان شاتين وسلم عليه الله صلى الله رسول
الله وسلم: «ولكن عليه الله صلى قال ؟»ً قلت: لَ ذر أبا يا تنتطحان

بههن سهههل حههدثنا بكر)البزار أبو الحافظ بينهما»ً وقال وسيحكم يدريِ
الله رضي أنس عن ثابت حدثنا أبي حدثنا أغلب بن حيان حدثنا محمد

الجههائر بالمام «يجاء وسلم عليه الله صلى الله رسول قال: قال عن
سههد لههه فيقههال عليههه فيفلحههون الرعية فتخاصمه القيامة يوم الخائن

ًا بالحافظ. وقههال ليس تميم بن الغلب قال جهنم»ً ثم أركان من ركن
يههوم إنكههم {ثههم عنهمهها اللههه رضي عباس ابن عن طلحة أبي بن علي

الكههاذب, الصههادق تختصههمون} يقههول: يخاصههم ربكههم عنههد القيامههة
روى المستكبر, وقههد الضال, والضعيف الظالم, والمهتديِ والمظلوم

قههال: أنههه عنهمهها الله رضي عباس ابن عن الروح كتاب في منده ابن
فتقههول الجسههد مههع الههروح تختصههم حههتى القيامههة يوم الناس يختصم
وأنههت أمههرت أنههِت للههروح الجسههد ويقههول فعلههت أنههت للجسد الروح

ًا الله فيبعث سولت كمثههل مثلكمهها إّن لهمهها فيقههول بينهما يفصل ملك
ًا دخل ضرير والََخر بصير مقعد رجل إنههي للضرير المقعد فقال بستان
ًا ههنا أرى فتناولههها اركبنههي الضههرير لههه فقال إليها أصل لَ ولكن ثمار
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الملههك لهمهها فيقههول كلهما فيقولَن ؟ المعتديِ فأيهما فتناولها فركبه
كالمطيههة للههروح الجسههد أن أنفسكما, يعنههي على حكمتما قد فإنكما

عوسههجة بههن أحمههد بههن جعفههر حدثنا حاتم أبي ابن راكبه. وقال وهي
حههدثنا سههلمة بههن منصور حدثنا الخزاعي سلمة أبو حدثنا ضرار حدثنا

بن سعيد عن المغيرة بن جعفر عن الله عبد بن يعقوب يعني ه القمي
نعلههم ومهها الََيههة هههذه قال: نزلت عنهما الله رضي عمر ابن عن جبير
تختصمون} قههال ربكم عند القيامة يوم إنكم {ثم نزلت شيء أيِ في
؟ نخاصم فمن خصومة الكتاب أهل وبين بيننا ليس ؟ نخاصم من قلنا

وعهدنا الهذيِ عنهما: ههذا الله رضي عمر ابن فقال الفتنة وقعت حتى
عههن عههامر بههن محمههد عههن النسائي فيه, ورواه نختصم وجل عز ربنا

وتعههالى: {ثههم تبههارك قههوله في العالية أبو به, وقال سلمة بن منصور
القبلة, وقال أهل تختصمون} قال: يعني ربكم عند القيامة يوم إنكم
الصههحيح أن قههدمنا الكفههر, وقههد وأهههل السههلم أهههل زيد: يعنههي ابن

أعلههههههههههم. وتعهههههههههالى سههههههههههبحانه واللههههههههههه العمههههههههههوم

َفَمْن َلُم **  ْظ َذَب ِمّمن َأ َلى َك ِه ع ّل ّذَب ال َك ْدِق َو ْذ ِبالّص ُه ِإ َء ْيَس َجآّ َل ِفي َأ
ّنَم َه ًوى َج ْث ِريَن َم ِف َكا ْل ِذيِ ّل ّل َوا َء *   ْدِق َجآّ َق ِبالّصهه ّد ِه َوَصهه ِئَك ِبهه َلـهه ْو ُهههُم ُأ

ُقوَن ّت ْلُم ُهم ا َل ُءوَن ّما *   َد َيَشآّ ِهْم ِعن ّب ِلَك َر ُء َذ ِنيَن َجَزآ ْلُمْحِس ّفَر ا َكه ُي ِل   *
ّلُه ُهْم ال ْن َأ َع َو ِذيِ َأْس ّل ْا ا ُلو ُهههْم َعِم َي ِز َيْج ُهههْم َو َأْحَسههِن َأْجَر ِذيِ ِب ّلهه ْا ا ُنو َكههها

ُلهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههوَن ْعَم  َي
ًا وجل عز يقول   وجعلههوا اللههه على افتروا الذين المشركين مخاطب

ًا لله وجعلوا الله بنات الملئكة أن وادعوا أخرى آلهة معه تعههالى ولههد
ًا قولهم عن ًا, ومع علو ألسههنة علههى جههاءهم إذ بههالحق كذبوا هذا كبير

وجههل: عههز قههال ولهذا أجمعين عليهم وسلمه الله صلوات الله رسل
أحههد لَ جاءه} أيِ إذ بالصدق وكذب الله على كذب ممن أظلم {فمن
وكههذب اللههه علههى كههذب الباطههل طرفههي بين جمع لنه هذا من أظلم

ًا عظمته جلت قال ولهذا الحق وردوا الباطل قالوا الله رسول متوعد
الجاحههدون ؟} وهههم للكههافرين مثههوى جهنههم فههي لهههم: {أليههس
بههه} قههال وصههدق بالصدق جاء وعل: {والذيِ جل قال المكذبون. ثم

هههو بالصههدق جههاء زيههد: الههذيِ وابههن أنههس بههن والربيههع وقتادة مجاهد
السههلم عليه جبريل السديِ: هو وقال وسلم عليه الله صلى الرسول
ًا به} يعني {وصدق أبههي ابههن علي وقال وسلم عليه الله صلى محمد

بالصههدق} قههال: جههاء {والذيِ عنهما الله رضي عباس ابن عن طلحة
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عليههه اللههه صلى الله رسول به} يعني {وصدق الله إلَ إله بل جاء من

النبيههاء بالصههدق} يعنههي جههاءوا {والههذين أنس بن الربيع وقرأ وسلم
مجاهههد عههن سههليم أبههي بههن ليههث التباع. وقههال به} يعني {وصدقوا

المؤمنههون القههرآن بههه} قههال: أصههحاب وصههدق بالصدق جاء {والذيِ
بمهها فيههه فعملنهها أعطيتمونهها مهها هههذا فيقولههون القيامههة يههوم يجيئههون

المههؤمنين فإن المؤمنين كل يشمل مجاهد عن القول أمرتمونا. وهذا
أولههى وسههلم عليههه اللههه صههلى والرسههول بههه ويعملون الحق يقولون
بالصههدق جههاء فههإنه التفسههير هههذا على الََية هذه في بالدخول الناس
آمههن كههل والؤمنههون ربههه مههن إليههه أنههزل بما وآمن المرسلين وصدق

أسهلم بهن زيهد بههن الرحمههن عبههد ورسله. وقهال وكتبه وملئكته بالله
{وصدق وسلم عليه الله صلى الله رسول بالصدق} هو جاء {والذيِ
الله رضي عباس ابن المتقون} قال هم {أولئك المسلمون به} قال

الجنههة فههي ربهههم} يعنههي عنههد يشههاؤون ما {لهم الشرك عنهما:اتقوا
أسههوأ عنهههم اللههه * ليكفههر المحسنين جزاء {ذلك وجدوا طلبوا مهما
قههال يعملههون} كمهها كههانوا الذيِ بأحسن أجرهم ويجزيهم عملوا الذيِ

مهها أحسههن عنهههم نتقبههل الههذين الخههرى: {أولئههك الََيههة في وجل عز
الههذيِ الصهدق وعههد الجنهة أصهحاب فههي سههيئاتهم عن ونتجاوز عملوا

يوعهههههههههههههههههههههههههههههههههههدون}. كهههههههههههههههههههههههههههههههههههانوا

ْيَس َل َأ ّلُه **  َكافٍا ال ُه ِب َد ْب َنَك َع ُفو ّو ُيَخ ِذيَن َو ّلهه ِه ِمههن ِبا ِنهه ِلِل َوَمههن ُدو ُيْضههه
ّلُه ٍد ِمْن َلُه َفَما ال َوَمن َهها ِد *   ْه ّلُه َي ْيههَس ّمِضههّل ِمههن َلههُه َفَمهها ال َل ّلههُه َأ ال

ٍز ِزي َع ٍم ِذيِ ِب َقا ِت ِئن ان َل َو ُهْم *   َت ْل أ
َ َق ّمْن َس َل َواِت َخ ُلّن َوالْرَض الّسَما َيُقو َل

ّلُه ُتم ُقْل ال ْي َفَرأ ُعوَن ّما َأ ْد ِه ُدوِن ِمن َت ّل ِنَي ِإْن ال َد ّلُه َأَرا ُهههّن َهههْل ِبُضّر ال
َفاُت ِه َكاِش ْو ُضّر ِني َأ َد ٍة َأَرا َكاُت ُهّن َهْل ِبَرْحَم ِه ُمْمِس ِت ِبَي ُقْل َرْحَم َحْس

ّلُه ِه ال ْي َل ّكهُل َع َو َت ُلوَن َي ّك َو َت ْلُم ُقْل ا ِم *   ْو َق ْا َي ُلو ْعَم َلهَى ا ُكهههْم َع ِت َن َكا ّنهي َم ِإ
ْوفَا َعاِمٌل َلُموَن َفَس ْع ِه *  َمن َت ِتي ْأ َذاٌب َي ِه َع ِزيهه َيِحههّل ُيْخ ِه َو ْيهه َل َذاٌب َع َعهه

ِقيههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههٌم  ّم
{عباده} يعني بعضهم عبده} وقرأ بكافا الله تعالى: {أليس يقول  

أبههو ههنا: حدثنا حاتم ابن وقال عليه وتوكل عبده من يكفي تعالى أنه
أبههي عههن هههانىء أبههو حههدثنا عمههي حدثنا وهب ابن أخي ابن الله عبيد
اللههه  رضي النصاريِ عبيد بن فضالة عن الجنبي مالك بن عمرو علي
مههن يقههول: «أفلههح وسههلم عليههه اللههه صلى الله رسول سمع أنه عنه

ًا عيشههه وكههان السههلم إلههى هههديِ الترمههذيِ بههه»ً ورواه وقنههع كفافهه

18



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
بههه الخههولَني هههانىء أبههي عههن شههريح بههن حيوة حديث من والنسائي

المشركين دونه} يعني من بالذين {ويخوفونك صحيح الترمذيِ وقال
وآلهتهم بأصنامهم ويتوعدونه وسلم عليه الله صلى الرسول يخوفون

ً الله دون من يدعونها التي ً منهم جهل وجههل: عههز قههال ولهههذا وضههللَ
مضههل مههن لههه فمهها اللههه يهههد هاد* ومن من له فما الله يضلل {ومن
اسههتند مههن يضههام لَ الجنههاب منيههع ؟} أيِ انتقام ذيِ بعزيز الله أليس
أشههد ولَ منههه أعههز لَ الههذيِ العزيههز فههإنه بههابه إلههى ولجههأ جنههابه إلههى

ًامنه وسههلم, عليه الله صلى رسوله وعاند وأشرك به كفر ممن انتقام
ليقههولن والرض السههموات خلههق مههن سههألتهم تعالى: {ولئههن وقوله

الخههالق هههو وجههل عههز الله بأن يعترفون كانوا المشركين الله} يعني
ًا لهم يملك لَ مما غيره معه يعبدون هذا ومع كلها للشياء ًا ولَ ضر نفع

إن اللههه دون مههن تههدعون مهها أفرأيتههم تعالى: {قههل تبارك قال ولهذا
هههن هههل برحمههة أرادني أو ؟ ضره كاشفات هن هل بضر الله أرادني

ًا تستطيع لَ ؟} أيِ رحمته ممسكات أبههي ابههن المههر, وذكههر مههن شيئ
ابههن عههن الصههنعاني حنههش عههن الحجههاج بههن قيههس حديث ههنا حاتم

ًا عنهما الله رضي عباس اللههه يحفظههك, احفههظ اللههه «احفظ مرفوع
الشههدة, إذا فههي يعرفههك الرخههاء فههي اللههه إلههى تجاهك, تعههّرفا تجده

لههو المههة أن بههالله, واعلههم فاستعن استعنت الله, وإذا فاسأل سألت
يضههروك, ولهو لم عليك الله يكتبه لم بشيء يضروك أن على اجتمعوا
ينفعههوك, جفههت لم لك الله  يكتبه لم بشيء ينفعوك أن على اجتمعوا
في أن اليقين. واعلم في بالشكر لله واعمل القلم ورفعت الصحف

ًا تكره ما على الصبر ًا. وأن خير مههع الفههرج وأن الصبر مع النصر كثير
ًا»ً {قههل العسههر مههع وأن الكرب كههافّي اللههه اللههه} أيِ حسههبي يسههر
الصههلة عليههه هود قال المتوكلون} كما فليتوكل وعليه توكلت {عليه

قههال بسههوء آلهتنا بعض اعتراك إلَ نقول {إن قومه قال حين والسلم
فيكيدوني دونه * من مماتشركون بريِء أني واشهدوا الله أشهد إني

ًا دابههة مههن مهها وربكم ربي الله على توكلت * إني تنظرون لَ ثم جميع
أبههي ابههن مسههتقيم} . وقههال صراط على ربي إن بناصيتها آخذ هو إلَ

السهمي بكر بن الله عبد حدثنا النصاريِ عصام بن أحمد حاتم: حدثنا
بههن محمد عن عثمان آل مولى المقدام أبي عن حاتم بن محمد حدثنا
إلههى الحههديث رفههع عنهمهها اللهه رضي عباس ابن حدثنا القرظي كعب

أقههوى يكههون أن أحههب قههال: «مههن وسلم عليه الله صلى الله رسول
النههاس أغنههى يكههون أن أحههب تعههالى, ومههن الله على فليتوكل الناس
أن أحههب يديه, ومههن في بما منه أوثق وجل عز الله يد في بما فليكن
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قهوم يها تعالى: {قل وجل»ً , وقوله عز الله فليتق الناس أكرم يكون

{إنههي ووعيههد تهديههد وهههذا طريقتكههم على مكانتكم} أيِ على اعملوا
سههتعلمون تعلمون} أيِ {فسوفا ومنهجي طريقتي على عامل} أيِ

عليههه {ويحههل الدنيا في يخزيه} أيِ عذاب يأتيه {من ووباله ذلك غب
القيامة, أعاذنهها يوم وذلك عنه محيد لَ مستمر دائم مقيم} أيِ عذاب

منههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههها. اللههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

ّنآّ ِإ َنا **  ْل ْيَك َأنَز َل َتاَب َع ِك ْل ّنهاِس ا ّق ِلل ْلَح َى َفهَمِن ِبا َد َته ْه ِه ا ْفِسهه َن ِل َوَمههن َف
ّنَما َضهّل َها َيِضّل َفإ ْي َل ِهم َأنَت َوَمآّ َع ْي َل ِكهيٍل َع َو ّلُه ِب ّفى *  ال َو َتهه ُفههَس َي الن
َها ِحيَن ِته ْو ِتي ِم ّل َها ِفههي َتُمههْت َلْم َوا َناِمههه ُيْمِسههُك َم ِتههي َف ّل َههها َقَضههَى ا ْي َل َع

ْوَت ْلَم ُيْرِسُل ا َى َو َلَى الَُْخَر ِلههَك ِفههي ِإّن ّمَسههّمى َأَجههٍل ِإ َيههاٍت َذ َ ٍم لَ ْو ّلَقهه
ّكهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههُروَن َف َت  َي

ًا تعالى يقول   ًا رسوله مخاطب وسههلم: {إنهها عليههه اللههه صلى محمد
الخلههق لجميع بالحق} أيِ {للناس القرآن الكتاب} يعني عليك أنزلنا

يعههود فإنمهها فلنفسه} أيِ اهتدى {فمن به لتنذرهم والجن النس من
وبههال يرجع إنما عليها} أيِ يضل فإنما ضل {ومن نفسه إلى ذلك نفع
{إنمهها يهتدوا أن بموكل بوكيل} أيِ عليهم أنت {وما نفسه على ذلك
وعلينهها البلغا عليههك وكيههل} {فإنمهها شههيء كههل علههى والله نذير أنت

ًا تعالى قال الحساب}. ثم المتصههرفا بههأنه الكريمههة نفسه عن مخبر
يرسههل بمهها الكههبرى الوفههاة النفههس يتوفى وأنه يشاء بما الوجود في
المنههام عند الصغرى والوفاة البدان من يقبضونها الذين الحفظة من
جرحتههم  مهها ويعلم بالليل يتوفاكم الذيِ وتعالى: {وهو تبارك قال كما

ينههبئكم ثم مرجعكم إليه ثم مسمى أجل ليقضى فيه يبعثكم ثم بالنهار
حتى حفظة عليكم ويرسل عباده فوق القاهر * وهو تعملون كنتم بما
الوفههاتين يفرطون} فههذكر لَ وهم رسلنا توفته الموت أحدكم جاء إذا

ولهههذا الصههغرى ثههم الكههبرى ذكههر الََية هذه وفي الكبرى ثم الصغرى
تمههت لههم والههتي موتههها حين النفس يتوفى وتعالى: {الله تبارك قال
أجل إلى الخرى ويرسل الموت عليها قضى التي فيمسك منامها في

بههذلك ورد كمهها العلههى المل فههي تجتمههع أنه على دلَلة مسمى} فيه
البخههاريِ صحيحي وغيره. وفي منده ابن رواه الذيِ المرفوع الحديث
أبيه عن سعيد أبي بن سعيد عن عمر بن الله عبيد حديث من ومسلم

عليههه اللههه صلى الله رسول قال: قال عنه الله رضي هريرة أبي عن
لَ فههإنه إزاره بداخلههة فلينفضههه فراشههه إلههى أحدكم آوى وسلم: «إذا
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إن أرفعه وبك جنبي وضعت ربي باسمك ليقل ثم عليه خلفه ما يدريِ

عبههادك بههه تحفظ بما فاحفظها أرسلتها وإن فارحمها نفسي أمسكت
مههاتوا إذا المههوات أرواح تقبههض السههلف بعههض الصههالحين»ً. وقههال

تتعههارفا أن تعههالى اللههه شههاء مهها فتتعههارفا نههاموا إذا الحيههاء وأرواح
الخههرى ويرسههل مههاتت قههد عليهاالموت} التي قضى التي {فيمسك

رضي عباس ابن أجلها, وقال بقية إلى السديِ مسمى. قال أجل إلى
{إن يغلط ولَ الحياء أنفس ويرسل الموات أنفس يمسك عنهما الله

يتفكههههههههههرون}. لقههههههههههوم لََيههههههههههات ذلههههههههههك فههههههههههي

ِم َأ ْا **  ُذو ّتَخ ِه ُدوِن ِمن ا ّل َء ال َعآّ َف ْو ُقْل ُش َلهه َو ْا َأ ُنو َ َكههها ُكههوَن لَ ِل ًا َيْم ْيئ َشهه
َ ُلوَن َولَ ِق ْع ُقل َي ِه *   ّل َعُة ِل َفا ًا الّش ْلُك ّلُه َجِميع َواِت ُم ُثّم َوالْرِض الّسَما
ِه ْي َل ُعوَن ِإ َذا ُتْرَج ِإ َو ِكَر *   ّلُه ُذ ُه ال َد َأّزْت َوْح ُلوُب اْشَم ِذيَن ُق ّل َ ا ُنههوَن لَ ْؤِم ُي

ِة َذا ِبههههالََِخَر ِإ ِكههههَر َو ِذيَن ُذ ّلهههه ِه ِمههههن ا ِنهههه َذا ُدو ْبِشههههُروَن ُهههههْم ِإ َت  َيْس
ًا تعالى يقول   وهم الله دون من شفعاء اتخاذهم في للمشركين ذام

برهههان ولَ دليههل بل أنفسهههم تلقههاء من اتخذوها التي والنداد الصنام
ًا تملك لَ وهي ذلك على حداهم عقههل لههها وليههس بههل المههر مههن شيئ
من أسوأ جمادات هي بل به تبصر بصر ولَ به تسمع سمع ولَ به تعقل

مهها أن الزاعميههن لهههؤلَء محمههد يهها أيِ قههال: قههل بكههثير, ثههم الحيوان
تنفههع لَ الشههفاعة أن أخههبرهم تعههالى الله عند لهم شفعاء من اتخذوه

الههذيِ ذا {مههن إليههه كلههها فمرجعههها لههه وأذن ارتضاه لمن إلَ الله عند
ههههو والرض} أيِ السهههموات ملههك بهههإذنه} {لهههه إلَ عنهههده يشهههفع

فيحكههم القيامههة يوم ترجعون} أيِ إليه {ثم ذلك جميع في المتصرفا
ً ويجزيِ بعدله بينكم ًا تعالى قال بعمله, ثم كل ًا: للمشههركين ذام أيضهه
{اشهمأزت وحههده اللهه إلَ إلهه لَ قيههل إذا وحهده} أيِ اللهه ذكر {وإذا
وقههال انقبضت اشمأزت مجاهد بالََخرة} قال يؤمنون لَ الذين قلوب

بههن زيههد عن مالك وقال واستكبرت كفرت قتادة وقال نفرت السديِ
الله إلَ إله لَ لهم قيل إذا كانوا تعالى: {إنهم قال كما استكبرت أسلم

ومن الخير تقبل لَ فقلوبهم لها والَنقياد المتابعة عن يستكبرون} أيِ
الههذين ذكههر تعالى: {وإذا تبارك قال ولذلك الشر يقبل الخير يقبل لم

يستبشههرون} هم {إذا مجاهد قال والنداد الصنام من دونه} أيِ من
ويسههههههههههههههههههههههههههههههههرون. يفرحههههههههههههههههههههههههههههههههون أيِ
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ُقِل ُهّم **  ّل ِطَر ال َواِت َفا ِلَم َوالْرِض الّسههَما ْيههِب َعهها َغ ْل ِة ا َد َها َأنههَت َوالّشهه

ُكُم ْيَن َتْح ِدَك َب َبا ْا َما ِفي ِع ُنو ِه َكا ُفوَن ِفي ِل َت ْو َيْخ َلهه َو ِذيَن َأّن *   ّلهه ْا ِل َلُمههو َظ
ًا الْرِض ِفي َما َلُه َجِميع ْث َعههُه َوِم ْا َم ْو َد َتهه ْف َ ِه لَ ِء ِمههن ِبهه َو َذاِب ُسهه َعهه ْل ْوَم ا َيهه

ِة َياَم ِق ْل َدا ا َب ُهْم َو ِه ّمَن َل ّل ْا َلْم َما ال ُنو ُكو ُبوَن َي َتِس َدا َيْح َب َو ُهههْم *   َئاُت َل ّي َسهه
ْا َمههههها ُبو َق َكههههههَس ِههههههم َوَحههههها ْا ّمههههها ِب ُنو ِه َكههههها ُئوَن ِبههههه ِز ْه َت  َيْسههههه

المذمههة من ذكر ما المشركين عن ذكر ما بعد وتعالى تبارك يقول  
فههاطر اللهههم {قههل التوحيههد عههن ونفرتهههم الشههرك حبهههم فههي لهههم

لَ وحههده اللههه أنت ادع والشهادة} أيِ الغيب عالم والرض السموات
غيههر علههى جعلها أيِ وفطرها والرض السموات خلق الذيِ له شريك

تحكههم {أنههت والعلنية السر والشهادة} أيِ الغيب {عالم سبق مثال
بينهههم ستفصههل دنيههاهم فههي يختلفون} أيِ فيه كانوا فيما عبادك بين

فههي مسههلم قبههورهم. قههال مههن وقيههامهم ونشههورهم معههادهم يههوم
بههن عكرمههة حههدثنا يههونس بن حدثناعمر حميد بن عبد صحيحه: حدثنا

قههال: الرحمن عبد بن سلمة أبو حدثني كثير أبي بن يحيى حدثنا عمار
اللهه صهلى اللههه رسههول كان شيء بأيِ عنها الله رضي عائشة سألت

كان عنها الله رضي قالت ؟ الليل من قام إذا صلته يفتتح وسلم عليه
صههلته افتتههح الليههل مههن قههام إذا وسههلم عليههه اللههه صلى الله رسول

والرض السههموات فههاطر وإسههرافيل وميكائيههل جبريههل رب «اللهههم
يختلفههون كههانوا فيمهها عبههادك بيههن تحكههم أنههت والشهادة الغيب عالم

صراط إلى تشاء من تهديِ إنك بإذنك الحق من فيه اختلف لما اهدني
سههلمة بههن حمههاد حههدثنا عفههان أحمههد: حههدثنا المام مستقيم»ً. وقال

عههون عههن خهثيم بههن عثمان بن الله وعبد صالح أبي عن سهيل أخبرنا
اللههه رضههي مسههعود بن الله عبد عن مسعود بن عتبة بن الله عبد بن

اللهههم قال قال: «من وسلم عليه الله صلى الله رسول قال: إن عنه
فههي إليههك أعهههد إنههي والشهادة الغيب عالم والرض السموات فاطر
وأن لهك شههريك لَ وحههدك للهههأنت إلَ إلهه لَ أن أشههد أنههي الدنيا هذه

ًا الشههر مههن تقربني نفسي إلى تكلني إن فإنك ورسولك عبدك محمد
ًا عنههدك لي فاجعل برحمتك إلَ أثق لَ الخير, وإني من وتباعدني عهههد

لملئكتههه وجههل عههز قههال الميعاد, إلَ تخلف لَ إنك القيامة يوم توفينيه
ًا إلههي عهد قد عبديِ القيامة: إن يوم اللههه فيههدخله إيههاه فههأوفوه عهههد

ًا أن الرحمههن عبد بن القاسم سهيل: فأخبرت الجنة»ً قال أخههبر عونهه
بههه انفرد خدرها في هذا تقول وهي إلَ جارية فينا فقال: ما وكذا بكذا

حههدثني لهيعههة ابههن حدثنا حسن حدثنا أحمد المام أحمد, وقال المام
بههن اللههه عبد لنا أخرج قال حدثه الرحمن عبد أبا أن الله عبد بن حيي
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ًا عنهما الله رضي عمرو اللههه صههلى اللههه رسههول وقال: كان قرطاس
الغيههب عالم والرض السموات فاطر نقول: اللهم يعلمنا وسلم عليه

أنههت إلَ إلههه لَ أن أشهههد شههيء كههل شيءوإله كل رب أنت والشهادة
ًا وأن لك شريك لَ وحدك يشهههدون, والملئكههة ورسولك عبدك محمد
نفسي على أقترفا أن من بك وشركه, وأعوذ الشيطان من بك أعوذ
ًا كههان عنههه اللههه رضههي الرحمههن عبد أبو مسلم. قال إلى أجره أو إثم

الله رضي عمرو بن الله عبد يعلمه وسلم عليه الله صلى الله رسول
ًا. أحمههد بههه ينههام, تفههرد أن يريههد حيههن ذلههك يقههول أن عنهمهها أيضهه

ًا: حدثنا أحمد المام وقال   عن عياش ابن حدثنا الوليد بن خلف أيض
ه عبهد قهال: أتيهت الحبراني راشد أبي عن اللهاني زياد بن محمد الل

اللههه رسول من سمعت ما حدثنا له فقلت عنهما الله رضي عمرو بن
لههي كتههب ما فقال:هذا صحيفة يديِ بين فألقى وسلم عليه الله صلى

عنههه اللههه رضي الصديق بكر أبا أن فيها فإذا فيها فنظرت الله رسول
لههه فقال أمسيت وإذا أصبحت إذا أقول ما علمني الله رسول قال: يا
فههاطر اللهههم قههل بكههر أبهها وسههلم: «يهها عليههه اللههه صههلى الله رسول

شههيء كل رب أنت إلَ إله لَ والشهادة الغيب عالم والرض السموات
أقههترفا أو وشههركه الشههيطان وشههر نفسههي شر من بك أعوذ ومليكه

ًا نفسي على الحسههن عههن الترمذيِ مسلم»ً ورواه إلى أجره أو سوء
هههذا مههن غريههب حسههن وقههال بههه عيههاش بن إسماعيل عن عرفة بن

عههن ليههث عههن شههيبان حههدثنا هاشم أحمد: حدثنا المام الوجه. وقال
عليههه الله صلى الله رسول الصديق: أمرني بكر أبو قال: قال مجاهد
مههن مضههجعي أخههذت وإذا أمسههيت وإذا أصههبحت إذا أقههول أن وسلم

أن وجههل: {ولههو عز إلخ. وقوله والرض السموات فاطر الليل: اللهم
ًا الرض في {ما المشركون ظلموا} وهم للذين معههه} ومثلههه جميعهه

سههوء مههن بههه {لَفتههدوا معههه وضههعفه الرض في ما جميع أن ولو أيِ
يقبههل لَ هذا ومع القيامة يوم لهم تعالى الله أوجبه الذيِ العذاب} أيِ

ًا الرض ملء كان ولو الفداء منهم الخههرى: الََيههة فههي قههال كمهها ذهبهه
اللههه مههن لهههم وظهههر يحتسبون} أيِ يكونوا لم ما الله من لهم {وبدا

{وبههدا حسههابهم في ولَ بالهم في يكن لم ما بهم والنكال العذاب من
الههدار فههي اكتسههبوا مهها جههزاء لهههم وظهههر كسبوا} أيِ ما سيئات لهم

يسههتهزئون} أيِ بههه كههانوا مهها بهم {وحاق والمآّثم المحارم من الدنيا
الههدار فههي بههه يسههتهزئون كههانوا مهها والنكههال العههذاب من بهم وأحاط

الههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههدنيا.
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َذا ِإ َف ِلنَساَن َمّس **  َنا ُضّر ا َعا َذا ُثّم َد ُه ِإ َنا ْل ّو ْعَمًة َخ ّنا ِن ّنَمآّ َقاَل ّم ُتُه ِإ ِتي ُأو

َلَى ٍم َع ْل َنٌة ِهَي َبْل ِع ْت ِكّن ِف َلـ ُهْم َو َثَر ْك َ َأ َلُمههوَن لَ ْع ْد َي َقهه َههها *   َل ِذيَن َقا ّلهه ا
ِهْم ِمن ِل ْب َنَى َفَمآّ َق ْغ ُهْم َأ ْن ْا ّما َع ُنو ُبوَن َكا ْكِسهه ُهْم َي َب َأَصهها َف َئاُت *   ّي َمهها َسهه

ْا ُبو ِذيَن َكَس ّل ْا َوا َلُمو ِء ِمْن َظ َ ُؤلَ ُهْم َهـ ُب ُيِصي َئاُت َس ّي ْا َما َس ُبو ُهههْم َوَما َكَس
ِزيَن ْعِج َلْم ِبُم َو َأ ْا *   َو َلُم ْع ّلَه َأّن َي ْبُسُط ال َق َي ُء ِلَمههن الّرْز ِدُر َيَشههآّ َيْقهه ِإّن َو

ِلهههههههههههَك ِفهههههههههههي َيهههههههههههاٍت َذ َ ٍم لَ ْو ُنهههههههههههوَن ّلَقههههههههههه ْؤِم  ُي
ًا وتعالى تبارك يقول   يتضرع الضراء حال في أنه النسان عن مخبر

وطغههى بغى منه نعمة خوله وإذا ويدعوه إليه وينيب وجل عز الله إلى
اسههتحقاقي من تعالى الله يعلم لما علم} أيِ على أوتيته {إنما وقال

علههم علههى قتههادة هذا, قههال خولني لما خصيص الله عند أني ولولَ له
ليههس فتنههة} أيِ هههي وجل: {بههل عز الله قال عنديِ خبر على عنديِ
أنعمنهها فيمهها لنختههبره النعمههة بهذه عليه أنعمنا إنما بل زعم كما المر
اختبههار أيِ فتنههة فهههي بههذلك المتقههدم علمنا مع يعصي أم أيطيع عليه

مهها ويههدعون يقولههون مهها يقولههون يعلمههون} فلهههذا لَ أكثرهم {ولكن
وزعههم المقالههة هههذه قههال قد قبلهم} أيِ من الذين قالها {قد يدعون

أغنى {فما المم من سلف ممن كثير الدعوى هذه وادعى الزعم هذا
ومهها جمعهههم منعهههم ولَ قههولهم صح فما يكسبون} أيِ كانوا ما عنهم
هؤلَء} من ظلموا والذين كسبوا ما سيئات {فأصابهم يكسبون كانوا

أصههاب كمهها كسههبوا} أيِ مهها سههيئات {سيصههيبهم المخاطبين من أيِ
ًا وتعالى تبارك قال بمعجزين} كما هم {وما أولئك قههارون عههن مخبر

آتههاك فيما * وابتغ الفرحين يحب لَ الله إن تفرح {لَ قومه له قال أنه
اللههه أحسههن كمهها وأحسن الدنيا من نصيبك تنس ولَ الََخرة الدار الله
إنمهها * قال المفسدين يحب لَ الله إن الرض في الفساد تبغ ولَ إليك

مههن قبلههه مههن أهلههك قههد اللههه أن يعلههم لههم أو عنديِ علم على أوتيته
ًا وأكههثر قههوة منههه أشههد هههو من القرون ذنههوبهم عههن يسههأل ولَ جمعهه

ً أكثر نحن تعالى: {وقالوا المجرمون} وقال ًا أموالَ نحههن ومهها وأولَد
الههرزق يبسههط الله أن يعلموا لم وتعالى: {أو تبارك بمعذبين} وقوله

في {إن آخرين على ويضيقه قوم على يوسعه ويقدر} أيِ يشاء لمن
ًا يؤمنههههههون} أيِ لقههههههوم لََيههههههات ذلههههههك ًا. لعههههههبر وحججهههههه

ُقْل َيِ **  ِد َبا ِع ِذيَن َي ّل ْا ا ُفو َلَى َأْسَر ِهْم َع ُفِس َ َأن ْا لَ ُطو َن ْق ِة ِمن َت ِه ّرْحَم ّلهه ال
ّلَه ِإّن ِفُر ال ْغ ُنوَب َي ّذ ًا ال ّنههُه َجِميع َو ِإ ُفههوُر ُههه َغ ْل ْا الّرِحيههُم ا َو ُب ِنهههي َأ َو َلههَى *   ِإ
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ُكههْم ّب ْا َر ِلُمو َأْسهه ْبههِل ِمههن َلههُه َو ُكُم َأن َق َي ِت أ

ْ َذاُب َيهه َعهه ْل َ ُثههّم ا * ُتنَصههُروَن لَ
ْا َو ُعه ِب ّت ِزَل َمآّ َأْحَسَن َوا ُكم ُأن ْي َل ُكهْم ّمن ِإ ّب ْبِل ّمن ّر ُكهههُم َأن َق َي ِت أ

ْ َذاُب َي َعهه ْل ا
َتًة ْغ ُتْم َب َأن َ َو ُعُروَن لَ َأن َتْش ُقوَل *   ْفٌس َت َتا َن َلَى َيَحْسَر َطُت َما َع ِفههي َفّر
ِه َجنِب ّل ِإن ال ِريَن َلِمههَن ُكنههُت َو ْو الّسههاِخ َأ ُقههوَل *   ْو َت ّلههَه َأّن َلهه ِني ال َدا َههه

ُكهنُت ّتِقيههَن ِمَن َل ْلُم ْو ا َأ ُقهوَل *   َذاَب َتههَرى ِحيههَن َت َعه ْل ْو ا ًة ِلهي َأّن َلهه َكههّر
ُكوَن َأ ِنيَن ِمَن َف ْلُمْحِس َلَى ا َب ْد *   ْتَك َق َء ِتي َجآّ َيا ْبَت آ ّذ َك َها َف َبْرَت ِب ْك َت َواْسهه

ُكنههههههههههههههههههههههَت ِريَن ِمههههههههههههههههههههههَن َو ِف َكهههههههههههههههههههههها ْل  ا
إلههى وغيرهههم الكفههرة مههن العصاة لجميع دعوة الكريمة الََية هذه  

ًا الذنوب يغفر وتعالى تبارك الله بأن وإخبار والنابة التوبة لمههن جميع
زبد مثل وكانت كثرت وإن كانت مهما كانت وإن عنها ورجع منها تاب

لههم لمههن يغفر لَ الشرك لن توبة غير على هذه حمل يصح البحر, ولَ
بههن هشههام أخبرنهها موسههى بههن إبراهيم البخاريِ: حدثنا منه. قال يتب

عههن أخههبره جبير بن سعيد إن يعلى قال أخبرهم جريج ابن أن يوسف
ًا أن عنهما الله رضي عباس ابن قتلههوا قههد كانوا الشرك أهل من ناس

ًا فأكثروا, فأتوا فأكثروا, وزنوا فقههالوا: وسههلم عليههه الله صلى محمد
فنههزل كفارة عملنا لما أن تخبرنا لو لحسن إليه وتدعو تقول الذيِ إن

ًا الله مع يدعون لَ {والذين اللههه حرم التي النفس يقتلون ولَ آخر إله
علههى أسههرفوا الههذين عبههاديِ يهها {قههل يزنههون} ونههزل ولَ بههالحق إلَ

داود وأبههو مسههلم رواه اللههه} وهكههذا رحمههة مههن تقنطههوا لَ أنفسهههم
سههعيد عن المكي مسلم بن يعلى عن جريج ابن حديث من والنسائي

الولههى الََية من به. والمراد عنهما الله رضي عباس ابن عن جبير بن
ً وعمههل وآمههن تههاب من تعالى: {إلَ قوله ًا} الََيههة. وقههال عمل صههالح

قال: سمعت قبيل أبو حدثنا لهيعة ابن حدثنا حسن حدثنا أحمد المام
صههلى الله رسول مولى ثوبان يقول: سمعت المزني الرحمن عبد أبا

وسههلم عليههه اللههه صههلى اللههه رسههول يقول: سمعت وسلم عليه الله
الذين عباديِ يا {قل الََية بهذه فيها وما الدنيا لي أن أحب يقول: «ما

فمههن اللههه رسول يا رجل فقال الََية آخر أنفسهم} إلى على أسرفوا
ومههن قههال: «ألَ ثههم وسههلم عليههه اللههه صههلى النههبي فسكت ؟ أشرك

ًا أحمههد المههام أحمههد. وقههال المام به تفرد مرات أشرك»ً ثلث أيضهه
جهابر بهن أشهعث عهن قيهس بهن نهوح حهدثنا النعمان بن سريج حدثنا

قههال: جههاء عنههه الله رضي عنبسة بن عمرو عن مكحول عن الحداني
لههه عصهها علههى يدعم كبير شيخ وسلم عليه الله صلى النبي إلى رجل

صلى فقال ؟ لي يغفر فهل وفجرات غدارت لي الله رسول فقال: يا
وأشهد ؟»ً قال: بلى الله إلَ إله لَ أن تشهد وسلم: «ألست عليه الله
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غههدراتك لههك غفههر وسلم: «قههد عليه الله صلى فقال الله رسول أنك

أحمهههههههههههههههد. بهههههههههههههههه وفجراتهههههههههههههههك»ً تفهههههههههههههههرد
عههن سههلمة بن حماد حدثنا هارون بن يزيد حدثنا أحمد المام وقال  

قههالت عنها الله رضي يزيد بنت أسماء عن حوشب بن شهر عن ثابت
غيههر عمههل يقههرأ: {إنههه وسههلم عليههه اللههه صههلى اللههه رسول سمعت

الههذين عبههاديِ يهها يقول: {قههل وسلم عليه الله صلى صالح} وسمعته
الهذنوب يغفهر اللهه إن الله رحمة من تقنطوا لَ أنفسهم على أسرفوا

ًا} ولَ والترمههذيِ داود أبههو الرحيم} ورواه الغفور هو {إنه يبالي جميع
يغفههر أنه المراد أن على دالة كلها الحاديث به. فهذه ثابت حديث من

ذنوبه عظمت وإن الله رحمة من عبد يقنطن ولَ التوبة مع ذلك جميع
يعلمههوا تعالى: {ألههم الله قال واسع والتوبة الرحمة باب فإن وكثرت

يعمههل وجههل: {ومههن عههز عبههاده} وقههال عههن التوبة يقبل هو الله أن
ًا ًا الله يجد الله يستغفر ثم نفسه يظلم أو سوء ًا} وقههال غفههور رحيمهه

مههن السههفل الدرك في المنافقين المنافقين: {إن حق في وعل جل
ًا لهم تجد ولن النار جلله: جل وأصلحوا} وقال تابوا الذين * إلَ نصير
وإن واحههد إلههه إلَ إله من وما ثلثة ثالث الله إن قالوا الذين كفر {لقد

قال أليم} ثم عذاب منهم كفروا الذين ليمسن يقولون عما ينتهوا لم
رحيههم} غفور والله ويستغفرونه الله إلى يتوبون عظمته: {أفل جلت
لههم ثههم والمؤمنههات المههؤمنين فتنههوا الههذين وتعالى: {إن تبارك وقال

الكههرم هههذا إلى انظروا عليه الله رحمة البصريِ الحسن يتوبوا} قال
فههي والََيههات والمغفههرة التوبة إلى يدعوهم وهو أولياءه قتلوا والجود

ًا. وفي كثيرة هذا عههن عنههه اللههه رضههي سههعيد أبي عن الصحيحين جد
ًا قتههل الههذيِ حههديث وسلم عليه الله صلى الله رسول وتسههعين تسههع
ًا ًا وسأل ندم ثم نفس توبههة, مههن لههه هههل إسههرائيل بنههي عباد من عابد

ًا سأل ثم مائة به وأكمل فقتله فقال: لَ مههن له هل علمائهم من عالم
قريههة إلههى بالههذهاب أمههره التوبة. ثهم وبين بينك يحل ومن فقال توبة
فيههه فاختصمت الطريق أثناء في الموت فأتاه فقصدها فيها الله يعبد

بيههن ما يقيسوا أن وجل عز الله فأمر العذاب وملئكة الرحمة ملئكة
الرض إلههى أقههرب فوجههدوه منها فهو أقرب كان أيهما فإلى الرضين

عنههد بصههدره نههأى أنههه الرحمة, وذكههر ملئكة فقبضته إليها هاجر التي
تلههك وأمر تقترب أن الخيرة البلدة أمر وتعالى تبارك الله وأن الموت
آخههر موضههع فههي كتبنههاه وقههد الحههديث معنههى تتباعههد, هههذا أن البلدة

في عنهما الله رضي عباس ابن عن طلحة أبي بن علي بلفظه. وقال
تقنطههوا لَ أنفسهههم على أسرفوا الذين عباديِ يا وجل: {قل عز قوله
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ًا} إلى الذنوب يغفر الله إن الله رحمة من دعا قد قال الََية آخر جميع
أن زعههم ومههن اللههه هههو المسههيح أن زعم من مغفرته إلى تعالى الله

ًا أن زعم ومن الله ابن هو المسيح اللههه أن زعههم ومههن الله ابن عزير
يقههول ثلثههة ثالث الله أن زعم ومن مغلولة الله يد أن زعم ومن فقير
غفههور واللههه ويسههتغفرونه اللههه إلههى يتوبههون لهؤلَء: {أفل تعالى الله

ً أعظم هو من التوبة إلى دعا رحيم} ثم أنهها قههال هؤلَء, مههن من قولَ
عبههاس ابههن غيريِ} قههال إله من لكم علمت وقال: {ما العلى ربكم
فقههد هههذا بعههد التوبههة مههن اللههه عباد آيس من عنهما تعالى الله رضي
الله يتوب حتى يتوب أن العبد يقدر لَ وجل, ولكن عز الله كتاب جحد
قههال أنه شكل بن سنيد عن الشعبي طريق من الطبراني وروى عليه

إلَ إلههه لَ {الله الله كتاب في آية أعظم إن يقول مسعود ابن سمعت
يههأمر الله {إن وشر بخير القرآن في آية أجمع القيوم} وإن الحي هو

ًا القرآن في آية أكثر والحسان} وإن بالعدل الزمههر سههورة فههي فرح
اللههه} رحمة من تقنطوا لَ أنفسهم على أسرفوا الذين عباديِ يا {قل
ًا الله كتاب في آية أشد وإن ًا لههه يجعل الله يتق {ومن تفويض مخرجهه

صههدقت. وقههال مسههروق لههه يحتسههب} فقههال لَ حيههث مههن ويرزقههه
ابههن يعنههي اللههه عبههد مههر قال الكنود أبي عن سعيد أبي عن العمش
لههم مههذكر يا فقال الناس يذكر وهو قاصا على عنه الله رضي مسعود

أسههرفوا الههذين عبههاديِ يهها {قههل قرأ ثم ؟ الله رحمة من الناس تقنط
رحمههه حههاتم أبههي ابههن اللههه} رواه رحمة من تقنطوا لَ أنفسهم على

اللهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه.

)القنههههههههههوط نفههههههههههي فيههههههههههها أحههههههههههاديث ذكههههههههههر(
عبههد عبيههدة أبههو حههدثنا النعمههان بههن سريج أحمد: حدثنا المام قال  

أنس على قال: دخلت السدوسي حسن حدثني الله عبيد بن المؤمن
اللههه صههلى اللههه رسههول سمعت فقال عنه تعالى الله رضي مالك بن

خطاياكم تمل حتى أخطأتم لو بيده نفسي يقول: «والذيِ وسلم عليه
لكههم, والههذيِ لغفههر تعههالى اللههه استغفرتم ثم والرض السماء بين ما

عههز اللههه لجههاء تخطئههوا لم لو بيده وسلم عليه الله صلى محمد نفس
أحمههد. بههه لهههم»ً تفههرد فيغفر الله يستغفرون ثم يخطئون بقوم وجل
حههدثني الليههث حههدثني عيسههى بههن إسههحاق أحمد: حدثنا المام وقال
أبههي عههن صههرمة أبههي عههن العزيههز عبد بن عمر قاصا قيس بن محمد
كنههت قههد الوفههاة حضرته حين قال أنه عنه الله رضي النصاريِ أيوب

ًا منكم كتمت يقول وسلم عليه الله صلى الله رسول من سمعته شيئ
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ًا وجل عز الله لخلق تذنبون أنكم «لولَ لهم»ً هكذا فيغفر يذنبون قوم
ًا والترمههذيِ صحيحه في مسلم وأخرجه أحمد المام رواه عههن جميعهه
محمههد عن به آخر وجه من مسلم به. ورواه سعد بن الليث عن قتيبة

أبههي عههن صههحابي النصههاريِ وهههو صههرمة أبي عن القرظي كعب بن
عبههد بههن أحمههد حههدثنا أحمههد المههام به. وقههال عنهما الله رضي أيوب

سههمعت قههال البكههريِ مالههك بن عمرو بن يحيى حدثنا الحراني الملك
قههال: عنهمهها اللههه رضههي عبههاس ابن عن الجوزاء أبي عن يحدث أبي
الندامة»ً وقال الذنب وسلم: «كفارة عليه الله صلى الله رسول قال

تعههالى اللههه لجههاء تههذنبوا لهم وسهلم: «لههو عليه الله صلى الله رسول
المههام بههن اللههه عبههد أحمههد. وقههال به لهم»ً تفرد فيغفر يذنبون بقوم

عبههد بههن داود حههدثنا القرشههي حمههاد بههن العلههى عبههد حههدثني أحمههد
عمرو أبي عن الرازيِ الله عبد بن مسلمة الله عبد أبو حدثنا الرحمن
بههن محمههد جعفههر أبههي عههن الثقفي سفيان بن الملك عبد عن البجلي

اللههه رضههي طههالب أبههي بههن علي أبيه عن الحنفية بن محمد عن علي
اللههه وسههلم: «إن عليههه اللههه صههلى اللههه رسول قال: قال عنه تعالى
الههوجه. هههذا مههن يخرجههوه التههواب»ً ولههم المفتههن العبههد يحههب تعالى

حماد حدثنا إسماعيل بن موسى حدثنا أبي حدثنا حاتم أبي ابن وقال  
لعنه إبليس قال: إن عمير بن عبيد بن الله عبد عن وحميد ثابت حدثنا
لَ وإنههي آدم أجههل مههن الجنههة من أخرجتني إنك رب يا قال تعالى الله

لَ زدنههي, قههال رب يهها مسلط, قههال فأنت قال بسلطانك إلَ أستطيعه
صههدورهم أجعههل قههال زدنههي رب يهها مثله, قال لك ولد إلَ ولد له يولد

أجلههب قههال زدني رب يا قال الدم مجرى منهم وتجرون لكم مساكن
ومها وعهدهم والولَد المههوال فههي وشهاركهم ورجلههك بخيلههك عليههم
ًا, فقال إلَ الشيطان يعدهم قههد رب يا والسلم الصلة عليه آدم غرور

إلَ ولههد لك يولد لَ وتعالى تبارك قال بك إلَ أمتنع لَ وإني علي سلطته
الحسههنة قال زدني رب يا السوء, قال قرناء من يحفظه من به وكلت
بههاب قههال زدنههي رب يهها قههال أمحوها أو واحدة والسيئة أزيد أو عشر
قههال: {يهها زدنهي رب يها قهال الجسهد في الروح كان ما مفتوح التوبة
اللههه إن اللههه رحمههة من تقنطوا لَ أنفسهم على أسرفوا الذين عباديِ
ًا الذنوب يغفر إسههحاق بههن محمههد الرحيم} وقال الغفور هو إنه جميع
حههديثه فههي عنهمهها الله رضي عمر عن عمر بن الله عبد عن نافع قال
ًا افتتهن ممهن بقابهل اللهه ما نقول وكنا قال ً ولَ صهرف توبهة, ولَ عهدلَ

ذلههك يقولون وكانوا قال أصابهم لبلء الكفر إلى رجعوا ثم الله عرفوا
المدينههة وسههلم عليههه اللههه صههلى الله رسول قدم فلما قال لنفسهم
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الههذين عبههاديِ {يهها لنفسهم وقولهم قولنا وفي فيهم تعالى الله أنزل

الهذنوب يغفهر اللهه إن الله رحمة من تقنطوا لَ أنفسهم على أسرفوا
ًا قبههل من له وأسلموا ربكم إلى * وأنيبوا الرحيم الغفور هو إنه جميع

مههن إليكههم أنههزل ما أحسن * واتبعوا تنصرون لَ ثم العذاب يأتيكم أن
عمههر تشههعرون} قههال لَ وأنتههم بغتة العذاب يأتيكم أن قبل من ربكم
بههن هشههام إلههى بههها وبعثههت صههحيفة في بيديِ فكتبتها عنه الله رضي

بههذيِ أقرؤها جعلت أتتني لما هشام قال: فقال عنه الله رضي العاصا
أفهمنيههها اللهههم قلههت حههتى أفهمههها ولَ وأصههوت فيههه بها أصعد طوى

فههي نقول كنا وفيما فينا نزلت إنما أنها قلبي في وجل عز الله فألقى
برسههول فلحقت عليه فجلست بعيريِ إلى فرجعت فينا ويقال أنفسنا

عبههاده وتعههالى تبارك استحث بالمدينة, ثم وسلم عليه الله صلى الله
لههه} وأسههلموا ربكههم إلههى فقههال: {وأنيبههوا التوبة إلى المسارعة إلى

العههذاب يههأتيكم أن قبل {من له واستسلموا الله إلى ارجعوا الخ, أيِ
النقمههة حلههول قبههل الصالح والعمل بالتوبة بادروا تنصرون} أيِ لَ ثم

{مههن العظيههم القرآن ربكم} وهو من إليكم أنزل ما أحسن {واتبعوا
لَ حيههث مههن تشههعرون} أيِ لَ وأنتههم بغتههة العههذاب يههأتيكم أن قبههل

حسههرتا يهها نفههس تقههول وجههل: {أن عههز قال ثم تشعرون ولَ تعلمون
المجههرم يتحسههر القيامههة يههوم اللههه} أيِ جنههب فههي فرطههت ما على

المخلصههين المحسههنين مههن كههان لههو ويود والنابة التوبة في المفرط
لمههن كنههت وتعههالى: {وإن تبههارك وجههل, وقههوله عههز للههه المطيعيههن

غيههر مستهزىء ساخر عمل الدنيا في عملي كان إنما الساخرين} أيِ
* أو المتقيههن مههن لكنههت هههداني اللههه أن لههو تقول {أو مصدق موقن
تود المحسنين} أيِ من فأكون كّرة لي أن لو العذاب ترى حين تقول

ابههن عن طلحة أبي بن علي العمل. قال لتحسن الدنيا إلى أعيدت لو
العبههاد مهها وتعههالى سههبحانه اللههه أخههبر عنهما تعالى الله رضي عباس
تعههالى: {ولَ يعملههوه. وقههال أن قبههل وعملهم يقولوه أن قبل قائلون
جنب في فرطت ما على حسرتا يا نفس تقول خبير} {أن مثل ينبئك
مههن لكنههت هداني الله أن لو تقول * أو الساخرين لمن كنت وإن الله

مهن فهأكون كهرة لهي أن لهو العهذاب تهرى حيهن تقهول * أو المتقيهن
عههن بكههر أبههو حههدثنا أسههود حههدثنا أحمههد المام قال المحسنين} وقد

قههال: عنههه تعههالى اللههه رضههي هريرة أبي عن صالح أبي عن العمش
مقعههده يههرى النههار أهههل وسلم: «كل عليه الله صلى الله رسول قال
أهل وكل حسرة, قال عليه فتكون هداني الله أن لو فيقول الجنة من

لههه فيكههون قال هداني الله أن لولَ فيقول النار من مقعده يرى الجنة
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تمنههى به. ولما عياش بن بكر أبي حديث من النسائي الشكر»ً ورواه

واتبههاع اللههه آيات تصديق على وتحسروا الدنيا إلى العود الجرائم أهل
بههها فكههذبت آيههاتي جاءتههك قد وتعالى: {بلى سبحانه الله وقال رسله

علههى النادم العبد أيها جاءتك قد الكافرين} أيِ من وكنت واستكبرت
بههها فكههذبت عليههك حججههي وقههامت الدنيا الدار في آياتي منه كان ما

لههها. الجاحههدين بههها الكههافرين مههن وكنههت اتباعههها عههن واسههتكبرت

ْوَم َي َو ِة **  َياَم ِق ْل ِذيَن َتَرى ا ّل ْا ا ُبو َذ َلى َك ِه َع ّل ُهم ال ُه ٌة ُوُجههو ّد َو ْيههَس ّمْسهه َل َأ

ّنَم ِفي َه ًوى َج ْث ِريَن َم ّب َك َت ْلُم َنّجههي ّل ُي َو ّلههُه *   ِذيَن ال ّلهه ْا ا ْو َقهه ّت ِهْم ا ِت َفههاَز َ ِبَم لَ
ُهُم ُء َيَمّس َو َ الّس ُنوَن ُهْم َولَ تسود أنه القيامة يوم عن تعالى يخبر   َيْحَز

والَختلفا, الفرقههة أهههل وجههوه وجههوه, تسههود فيههه وتبيض وجوه فيه
القيامهة ههنها: {ويهوم تعهالى قال والجماعة السنة أهل وجوه وتبيض
ًا لههه دعههواهم فههي اللههه} أيِ علههى كههذبوا الههذين تههرى ًا شههريك وولههد

فههي تعالى: {أليههس وقوله وافترائهم بكذبهم مسودة} أيِ {وجوههم
ًا لهم كافية جهنم أليست ؟} أيِ للمتكبرين مثوى جهنم ً سههجن ومههوئل
الَنقيههاد عن وإبائهم وتجبرهم تكبرهم بسبب والهوان الخزيِ فيها لهم

حدثنا وهب ابن أخي ابن الله عبيد أبو حدثنا حاتم أبي ابن للحق. قال
عههن شههعيب بههن عمرو عن الخياط عيسى أبي بن عيسى حدثنا عمي
وسههلم عليههه اللههه صههلى اللههه رسول أن عنه الله رضي جده عن أبيه

صههور فههي الههذر أشههباه القيامههة يههوم يحشههرون المتكبرين قال: «إن
فههي النههار من سجنا يدخلوا حتى الصغار من شيء كل يعلوهم الناس

ومههن النار أهل عصارة من ويسقون النيار نار من بولس له يقال واد
اتقههوا الههذين اللههه وتعههالى: {وينجههي تبههارك الخبههال»ً. وقههوله طينههة

يمسهم {لَ الله عند والفوز السعادة من لهم سبق بما بمفازتهم} أيِ
الفههزع يحزنهههم ولَ يحزنههون} أيِ هههم {ولَ القيامههة يههوم السوء} أيِ

كههل نههائلون شههر كل عن مزحزحون فزع كل من آمنون هم بل الكبر
خيهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههر.

ّلُه ُق ** ال ِل ٍء ُكهّل َخا َو َشههْي ُههه َلههَى َو ٍء ُكههّل َع ِكيههٌل َشههْي ّلههُه َو ُد *   ِليهه َمَقا
َواِت ِذيَن َوالْرِض الّسَما ّل ْا َوا َفُرو َياِت َك ِه ِبهآّ ّل ِئَك ال َلـ ْو ْلَخاِسُروَن ُهُم ُأ * ا

ْيَر ُقْل َغ َف ِه َأ ّل ّنَي ال ْأُمُرو ُد َت ُب ْع َها َأ ّي أ
ُلوَن َ ِه ْلَجا ْد ا َق َل َو ْوِحَي *   ْيههَك ُأ َل َلههى ِإ ِإ َو
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ِذيَن ّل ِلَك ِمن ا ْب ِئْن َق ْكَت َل َطّن َأْشَر َب َيْح ُلَك َل َنّن َعَم ُكو َت َل ِريَن ِمههَن َو ْلَخاِسهه ا

َبههههههههِل ّلههههههههَه *   ْد ال ُبهههههههه ْع ُكههههههههن َفا ِريَن ّمههههههههَن َو ِك  الّشهههههههها
فيههها والمتصههرفا ومليكههها وربها كلها الشياء خالق أنه تعالى يخبر  

مقاليههد وجههل: {لههه عههز وكلءتههه, وقههوله وقهههره تههدبيره تحههت وكههل
بالفارسههية, المفاتيههح هههي مجاهد: المقاليههد والرض} قال السموات

مقاليد {له السديِ عيينة, وقال بن وسفيان زيد وابن قتادة قال وكذا
كل علههى والرض, والمعنى السموات خزائن أيِ} والرض السموات

وهههو الحمههد ولههه الملك له وتعالى تبارك بيده المور أزمة أن القولين
الله} بآّيات كفروا وعل: {والذين جل قال ولهذا قدير شيء كل على

حههاتم أبههي ابن روى الخاسرون} وقد هم {أولئك وبراهينه حججه أيِ
ًا حديثا ههنا ًا غريب ذكههره كمهها نههذكره نحههن ولكههن نظر صحته وفي جد
حمههاد بههن يحيههى حههدثنا بمصههر البصريِ سنان بن يزيد حدثنا قال فإنه

عبههدالرحمن عههن العبههديِ هههذيل بههن مخلد عن تميم بن الغلب حدثنا
أنههه عنه الله رضي عفان بن عثمان عن عمر بن الله عبد عن المدني

تعههالى: {لههه قوله تفسير عن وسلم عليه الله صلى الله رسول سأل
يهها قبلههك أحههد عنههها سههألني «مهها والرض} فقههال السههموات مقاليههد

ه إلَ إلهه لَ وسهلم: «تفسهيرها عليه الله صلى عثمان»ً قال ه الل والل
بههالله, الول إلَ قههوة ولَ اللههه وبحمههده, أسههتغفر اللههه وسههبحان أكههبر

كههل علههى وهههو ويميههت يحيههي الخيههر والباطن, بيههده والظاهر والََخر
ً أعطههي مههرار عشههر أصبح إذا عثمان يا قالها قدير. من شيء خصههالَ

ًا: أما فيعطههى الثانيههة وأمهها وجنههوده إبليههس مههن فيحههرس أولَهن ست
ًا الرابعة الجنة, وأما في درجة له فترفع الثالثة الجر, وأما من قنطار
ًا, وأما عشر اثنا فيحضره الخامسة العين, وأما الحور من فيتزوج ملك

والنجيهل والتههوراة القههرآن قههرأ كمهن الجههر مهن فيعطههى السادسهة
حجتههه وتقبلههت حههج الجههر, كمههن مههن عثمههان يا هذا مع والزبور, وله

الشهداء»ً بطابع عليه طبع يومه من مات فإن عمرته فتقبلت واعتمر
وهههو مثلههه بههه حمههاد بههن يحيههى حههديث من الموصلي يعلى أبو ورواه
وتعههالى: {قههل تبههارك أعلههم. وقههوله واللههه شديدة نكارة وفيه غريب
مهها نزولها سبب في ؟} ذكروا الجاهلون أيها أعبد تأمروني الله أفغير
أن عنهمهها اللههه رضههي عبههاس ابههن عههن وغيههره حههاتم أبههي ابههن رواه

لى الله رسول دعوا جهلهم من المشركين ه ص إلهى وسهلم عليهه الل
أعبههد تههأمروني الله أفغير {قل فنزلت إلهه معه ويعبدوا آلهتهم عبادة

أشركت لئن قبلك من الذين وإلى إليك أوحي * ولقد ؟ الجاهلون أيها
تعهالى: {ولهو كقهوله الخاسرين} وههذه من ولتكونن عملك ليحبطن
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اللههه وجههل: {بههل عههز يعملون}. وقههوله كانوا ما عنهم لحبط أشركوا

لههه شههريك لَ وحده لله العبادة أخلص الشاكرين} أيِ من وكن فاعبد
وصهههههههههههههههدقك. اتبعهههههههههههههههك ومهههههههههههههههن أنهههههههههههههههت

َوَما ْا **  َدُرو ّلَه َق ّق ال ِه َحهه ِر ْد ًا َوالْرُض َقهه ُتُه َجِميعههه ْبَضههه ْوَم َق ِة َيهه َياَمهه ِق ْل ا
َواُت ّيهههاٌت َوالّسهههَما ِو ْط ِه َم ِنههه َيِمي َنُه ِب ْبَحا َلَى ُسههه َعههها َت ُكوَن َعّمههها َو ِر  ُيْشههه

قههدر مهها قههدره} أيِ حههق اللههه قههدروا وتعالى: {ومهها تبارك يقول   
لَ الههذيِ العظيههم وهو غيره معه عبدوا حين قدره حق الله المشركون

تحههت شههيء وكل شيء لكل المالك شيء كل على القادر منه أعظم
السههديِ: مهها قريههش, وقههال فههي مجاهههد: نزلههت وقدرته, قههال قهره

مهها قههدره حق قدروه كعب: لو بن محمد تعظيمه, وقال حق عظموه
عنهمهها اللههه رضههي عبههاس ابههن عههن طلحههة أبي بن علي كذبوا, وقال

اللههه بقههدرة يؤمنههوا لههم الذين الكفار قدره} هم حق الله قدروا {وما
حههق اللههه قههدر فقههد قههدير شههيء كههل على الله أن آمن عليهم. فمن
وردت وقههد قههدره حههق اللههه يقههدر فلههم بههذلك يههؤمن لههم قدره, ومن

أمثالههها وفههي فيها والطريق الكريمة الََية بهذه متعلقة كثيرة أحاديث
تحريههف. ولَ تكييههف غيههر من جاءت كما إمراراها وهو السلف مذهب

آدم قههدره} حههدثنا حههق اللههه قههدروا تعالى: {ومهها قوله البخاريِ قال
بههن اللههه عبههد عههن عبيههدة عههن إبراهيههم عن منصور عن شيبان حدثنا

اللههه رسههول إلههى الحبههار مههن حههبر قال: جاء عنه الله رضي مسعود
يجعههل وجههل عههز اللههه نجههد إنهها محمد فقال: يا وسلم عليه الله صلى

أصههبع, علههى أصههبع, والشههجر علههى والرضههين أصههبع على السموات
الملههك, أنا فيقول أصبع على الخلق أصبع, وسائر على والثرى والماء

ًا نواجههذه بدت حتى وسلم عليه الله صلى الله رسول فضحك تصههديق
الله قدروا {وما وسلم عليه الله صلى الله رسول قرأ ثم الحبر لقول
ًا والرض قدره حق البخههاريِ ورواه القيامههة} الََيههة يههوم قبضته جميع

ًا أحمههد: ومسههلم والمههام صههحيحه مههن الموضههع هههذا غيههر فههي أيضهه
حههديث مههن كلهههم سههننهما مههن التفسههير فههي والنسههائي والترمههذيِ

مسههعود ابهن عهن عبيدة عن إبراهيم عن العمش مهران بن سليمان
حههدثنا معاويههة أبههو حههدثنا أحمههد المههام بنحههوه, وقههال عنه الله رضي

قههال: عنههه اللههه رضههي الله عبد عن علقمة عن إبراهيم عن العمش
فقههال: يهها الكتههاب أهل من وسلم عليه الله صلى النبي إلى رجل جاء
والسههموات أصبع على الخلئق يحمل تعالى الله أن أبلغك القاسم أبا
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والههثرى والمههاء أصههبع علههى والشجر أصبع على والرضين أصبع على
بههدت حتى وسلم عليه الله صلى الله رسول فضحك أصبع, قال على

آخر قدره} إلى حق الله قدروا {وما وجل عز الله وأنزل قال نواجذه
العمههش عن طرق من والنسائي ومسلم البخاريِ رواه الََية, وهكذا

كدينة أبو حدثنا الشقر حسن بن حسين أحمد: حدثنا المام به, وقال
قهال: مهر عنهما الله رضي عباس ابن عن الضحى أبي عن عطاء عن

فقههال: كيههف جههالس وهههو وسههلم عليه الله صلى الله برسول يهوديِ
ههه ذه علههى السههماء وتعالى سبحانه الله يجعل يوم القاسم أبا يا تقول

على الخلق وسائر ذه على والجبال ذه على والرض ه بالسبابة وأشار
قههدروا {ومهها وجههل عههز اللههه فأنزل قال ه بأصابعه يشير ذلك كل ه ذه

اللههه عبههد عههن التفسههير في الترمذيِ رواه وكذا قدره} الََية حق الله
أبههي عههن جعفههر أبهي الصهلت بن محمد عن الدارمي الرحمن عبد بن

مسلم الضحى أبي عن السائب بن عطاء عن المهلب بن يحيى كدينة
الوجه. ثههم هذا من إلَ نعرفه لَ غريب صحيح حسن وقال به صبيح بن

الرحمههن عبههد حدثني الليث حدثنا عفير بن سعيد البخاريِ: حدثنا قال
أن الرحمن عبد بن سلمة أبي عن شهاب ابن عن مسافر بن خالد بن
عليههه اللههه صههلى اللههه رسههول قال: سمعت عنه الله رضي هريرة أبا

ثههم بيمينههه السههماء ويطههويِ الرض تعههالى الله يقول: «يقبض وسلم
ورواه الههوجه هههذا مههن بههه الرض»ً تفههرد ملههوك أيههن الملك أنا يقول

بههن مقههدم حههدثنا آخههر موضع في البخاريِ آخر. وقال وجه من مسلم
ابههن عههن نههافع عههن الله عبيد عن يحيى بن القاسم عمي حدثنا محمد
قههال: وسههلم عليههه اللههه صههلى الله رسول عن عنهما الله رضي عمر
وتكههون أصبع على الرضين القيامة يوم يقبض وتعالى تبارك الله «إن

ًا به الملك»ً تفرد أنا يقول ثم بيمينه السموات السههياق هههذا مههن أيض
عبد بن إسحاق حدثنا سلمة بن حماد حدثنا عفان فقال: حدثنا وأطول

اللههه رضههي عمههر ابن عن مقسم بن الله عبيد عن طلحة أبي بن الله
ذات الََيههة هههذه قرأ وسلم عليه الله صلى الله رسول قال: إن عنهما

ًا والرض قدره حق الله قدروا {وما المنبر على يوم يوم قبضته جميع
يشههركون} عمهها وتعههالى سبحانه بيمينه مطويات والسموات القيامة
بههها يقبههل يحركها بيده هكذا يقول وسلم عليه الله صلى الله ورسول

أنهها العزيز أنا الملك أنا المتكبر أنا الجبار أنا نفسه الرب «يمجد ويدبر
قلنها حهتى المنهبر وسلم عليه الله صلى الله برسول الكريم»ً فرجف

ه ليخرّن لم رواه وقهد ب عبهد حهديث مهن مهاجه وابهن والنسهائي مس
عهن كلهمها الرحمهن عبد بن ويعقوب مسلم زاد حازم أبي بن العزيز

33



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
بههه عنهمهها الله رضي عمر ابن عن مقسم بن الله عبيد عن حازم أبي

نظر أنه الحديث هذا في مقسم بن الله عبيد عن مسلم نحوه. ولفظ
اللههه صههلى النههبي يحكههي كيف عنهما الله رضي عمر بن الله عبد إلى

ويقول بيده وأرضيه سمواته وتعالى تبارك الله قال: يأخذ وسلم عليه
المنههبر إلههى نظرت حتى الملك أنا ويبسطها أصابعه ويقبض الملك أنا

اللههه برسول هو أساقط لقول إني حتى منه شيء أسفل من يتحرك
أبو حدثنا سيف بن سليمان البزار: حدثنا وسلم. وقال عليه الله صلى
حدثنا قال المنكدر بن محمد حدثني المنقريِ عباد حدثنا الحنفي علي
عليه الله صلى الله رسول إن قال عنهما الله رضي عمر بن الله عبد

بلغ حتى ه قدره حق الله قدروا {وما المنبر على الََية هذه قرأ وسلم
ثلث وذهههب فجاء هكذا المنبر يشركون} فقال عما وتعالى سبحانه ه

مههن الطههبراني القاسههم أبههو الحههافظ المام أعلم, ورواه والله مرات
وقههال عنهمهها اللههه رضههي عمرو بن الله عبد عن عمير بن عبيد حديث

بههن الرحمههن عبههد حههدثنا الكههبير المعجههم في الطبراني صحيح. وقال
عيد حهدثنا جويريهة بن صخر عن نافع بن حيان حدثنا العتبي معاوية س

أبههي عههن خنيههس بههن بكههر عن الحسن بن معمر عن القداح سالم بن
ه رضهي جريهر عن عمير بن الملك عبد عن شيبة قهال: قهال عنهه الل

عنهههم: اللههه رضي أصحابه من لنفر وسلم عليه الله صلى الله رسول
وجبت منكم بكى فمن الزمر سورة آخر من آيات عليكم قارىء «إني

حق الله قدروا {وما عند من وسلم عليه الله صلى الجنة»ً فقرأها له
الههذين فقههال يبههك لم من ومنا بكى من فمنا السورة آخر قدره} إلى

اللههه صههلى فقههال نبك فلم نبكي أن جهدنا لقد الله رسول يا يبكوا لم
حههديث فليتباك»ً هذا يبك لم فمن عليكم سأقرؤها وسلم: «إني عليه

ًا, وأغرب غريب ًا الكبير المعجم في رواه ما منه جد هاشههم حدثنا أيض
حههدثني أبهي حههدثني عيههاش بهن إسههماعيل بهن محمههد حهدثنا زيهد بن

قههال: الشههعريِ مالههك أبههي عن عبيد بن شريح عن زرعة بن ضمضم
ثلث يقههول تعههالى اللههه وسههلم: «إن عليه الله صلى الله رسول قال

ًا: لو بسوء عمل ما رجل رآهن لو عباديِ عن غيبتهن خلل كشفت أبد
ائي أتيتههم إذا بخلقهي أفعهل كيهف ويعلهم اسهتيقن حهتى فرآنهي غط
ذا مههن الملك أنا قلت ثم الرضين قبضت ثم بيديِ السموات وقبضت

خيههر كههل مههن فيها لهم أعددت وما الجنة فأريهم دوني لملك له الذيِ
فيستيقنوها شر كل من فيها لهم أعددت وما النار وأريهم فيستيقنوها

ًا ولكن لهم»ً وهذا بينته وقد يعملون كيف لعلم عنهم ذلك غيبت عمد
أعلههم. واللههه جمههة أحههاديث بههها تههروى نسههخة وهههي متقههارب إسههناد
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ِفَخ ُن َو ِر ِفي **  َق الّصو ِع َواِت ِفههي َمن َفَص ّ الْرِض ِفههي َوَمههن الّسههَما ِإلَ
َء َمن ّلُه َشآّ ِفَخ ُثّم ال ِه ُن َى ِفي َذا ُأْخَر ِإ َيههاٌم ُهههْم َف ُظههُروَن ِق َقِت َين َأْشههَر َو   *

ِر الْرُض ُنو َههها ِب ّب َع َر ُوِضهه َتههاُب َو ِك ْل َء ا ْيَن َوِجهههي ّي ِب ّن ِء ِبههال َدآ َه ُقِضههَي َوالّشهه َو
ُهم َن ْي ّق َب ْلَح ُهْم ِبا َ َو َلُموَن لَ ْظ َيْت ُي ّف ُو َو ْفٍس ُكّل *   َلْت ّما َن َو َعِم ُه َلُم َو ْع َأ

ُلههههههههههههههههههههههههههههههههههههههوَن ِبَمهههههههههههههههههههههههههههههههههههههها َع ْف  َي
ًا وتعالى تبارك يقول   مههن فيه ومايكون القيامة يوم هول عن مخبر

الصههور فههي تعههالى: {ونفههخ فقههوله الهائلههة والزلَزل العظيمة الََيات
اللههه} هههذه شههاء مههن إلَ الرض فههي ومههن السموات في من فصعق
مههن الحياء بها يموت التي وهي الصعق نفخة وهي الثانية هي النفخة

ًا جاء كما الله شاء من إلَ والرض السموات أهل ًا بههه مصههرح مفسههر
آخههر يكههون حههتى الباقين أرواح يقبض ثم المشهور الصور حديث في
ً كههان الههذيِ القيههوم الحههي وينفههرد المههوت ملههك يمههوت من وهههو أولَ

ًا الباقي مرات اليوم) ثلث الملك (لمن ويقول والبقاء بالديمومة آخر
كنههت الههذيِ القهههار} أنهها الواحههد {للههه فيقول بنفسه نفسه يجيب ثم

يحيي شيء, ثم كل على بالفناء وحكمت شيء كل قهرت وقد وحديِ
وهههي أخههرى مهرة بالصههور ينفههخ أن ويهأمره إسههرافيل يحيي من أول

فإذا أخرى فيه نفخ وجل: {ثم عز الله قال البعث نفخة الثالثة النفخة
ًا كانوا بعدما أحياء ينظرون} أيِ قيام هم ًا عظام أحيههاء صههاروا ورفاتهه

زجههرة هههي تعههالى: {فإنمهها قال القيامة, كما يوم أهوال إلى ينظرون
يههدعوكم وجههل: {يههوم عههز بالسههاهرة}. وقههال هههم فههإذا واحههدة

وعل: {ومن جل قليل} وقال إلَ لبثتم إن وتظنون بحمده فتستجيبون
الرض مههن دعههوة دعههاكم إذا ثم بأمره والرض السماء تقوم أن آياته

حههدثنا جعفههر بههن محمههد أحمههد: حههدثنا المام تخرجون} قال أنتم إذا
عروة بن عاصم بن يعقوب قال: سمعت سالم بن النعمان عن شعبة

ً سههمعت قال مسعود بن اللهه رضههي عمههرو بههن اللهه لعبههد قههال رجل
لَ أن هممههت لقههد قههال وكههذا كههذا إلى تقوم الساعة تقول إنك عنهما

ًا أحدثكم ًا قليل بعد سترون قلت إنما شيئ ًا أمههر عبههد قههال ثههم عظيمهه
عليههه اللههه صههلى اللههه رسههول عنهمهها. قههال الله رضي عمرو بن الله

أربعين أدريِ لَ أربعين فيهم فيمكث أمتي في الدجال وسلم: «يخرج
ًا ًا أربعين أو يوم ًا أربعين أو شهر تعالى الله فيبعث ليلة أربعين أو عام

الثقفههي مسههعود بن عروة كأنه والسلم الصلة عليه مريم بن عيسى
ًا سنين بعده الناس يلبث ثم تعالى الله فيهلكه فيظهر بيههن ليس سبع

35



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
ًا تعالى الله يرسل ثم عداوة اثنين يبقههى فل الشام قبل من باردة ريح
كههان أحههدهم أّن لو حتى قبضته إلَ إيمان من ذرة مثقال قلبه في أحد
اللههه صههلى اللههه رسههول من سمعتها عليه»ً قال لدخلت جبل كبد في

لَ السههباع وأحلم الطيههر خفههة فههي النههاس شرار «ويبقى وسلم عليه
ًا يعرفون ًا ينكرون ولَ معروف فيقههول الشيطان لهم فيتمثل قال منكر

دارة ذلههك فههي وهههم فيعبههدونها الوثان بعبادة فيأمرهم تستجيبون ألَ
أصههغى إلَ أحههد يسمعه فل الصور في ينفخ ثم عيشهم حسن أرزاقهم

إلَ أحههد يبقههى لَ ثههم فيصههعق حوضهه يلههوط رجل يسمعه من وأول له
ًا وجل عز الله ينزل أو تعالى الله يرسل صعق, ثم ههه الطل كأنه مطر

أخههرى فيههه ينفههخ ثههم النههاس أجساد منه فتنبت ه نعمان شك الطل أو
{وقفوهم ربكم إلى هلموا الناس أيها يقال ينظرون, ثم قيام هم فإذا
؟ كههم فيقههال قههال النههار بعههث أخرجوا يقال ثم مسؤولون} قال إنهم

ٍذ وتسعين وتسعة تسعمائة ألف كل من فيقال الولههدان تبعههث فيومئهه
ًا ٍذ شيب صههحيحه. فههي مسههلم بإخراجه ساق»ً انفرد عن يكشف ويومئ

)عنههههههههه اللههههههههه رضههههههههي هريههههههههرة أبههههههههي حههههههههديث(
حهدثنا أبههي حهدثنا غيههاث بهن حفههص بهن عمههر حدثنا البخاريِ وقال  

اللههه رضي هريرة أبا سمعت قال قال صالح أبا سمعت قال العمش
بيههن «مهها وقههال وسههلم عليههه اللههه صههلى النبي عن يحدث عنه تعالى

ًا أربعون هريرة أبا يا أربعون»ً قالوا النفختين اللههه رضههي قههال ؟ يومهه
ًا أربعههون أبيت, قالوا قال ؟ سنة أربعون أبيت, قالوا عنه تعالى شهههر

يركههب فيههه ذنبههه عجههب إلَ النسههان من شيء كل ويبلى أبيت قال ؟
الخلههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههق.

حهدثنا اليمهان أبهو حهدثنا معيهن بهن يحيهى يعلهي: حهدثنا أبهو وقال  
عن أبيه عن أسلم بن زيد عن محمد بن عمر عن عياش بن إسماعيل

قههال: وسهلم عليههه اللهه صهلى النهبي عهن عنهه الله رضي هريرة أبي
الصههور في {ونفخ الََية هذه عن والسلم الصلة عليه جبريل «سألت
اللههه} مههن شههاء مههن إلَ الرض فههي ومههن السههموات في من فصعق
يتقلههدون الشهههداء هههم قههال ؟ يصههعقهم أن تعههالى الله يشأ لم الذين

المحشههر إلههى القيامههة يههوم ملئكههة تتلقههاهم عرشههه حههول أسههيافهم
أبصههار مههد خطاههها مههد الحريههر مههن أليههن نمارههها يههاقوت من بنجائب
إلههى بنهها انطلقوا النزهة طول عند يقولون الجنة في يسيرون الرجال

إلههى ضههحك وإذا إلهههي إليهم يضحك خلقه بين يقضي كيف لننظر ربنا
شههيخ إلَ ثقههات كلهههم عليههه»ً رجههاله حسههاب فل مههوطن فههي عبههد
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أعلههم. وتعههالى سههبحانه واللههه معههروفا غير فإنه عياش بن إسماعيل

يههوم أضههاءت ربههها} أيِ بنور الرض وتعالى: {وأشرقت تبارك وقوله
{ووضههع القضههاء لفصههل للخلئههق وعل جههل الحههق تجلههى إذا القيامههة

عبههاس ابههن بالنبيين} قال {وجيء العمال كتاب قتادة الكتاب} قال
اللههه رسالَت بلغوا بأنهم المم على يشهدون عنهما تعالى الله رضي
أعمههال علههى الحفظههة الملئكههة مههن الشهداء {والشهداء} أيِ إليهم
لَ {وهههم بالعههدل بههالحق} أيِ بينهههم {وقضههي وشههر خيههر مههن العباد

فل القيامة ليوم القسط الموازين تعالى: {ونضع الله يظلمون} قال
ًا نفس تظلم بنهها وكفههى بههها أتينهها خههردل من حبة مثقال كان وإن شيئ

تههك وإن ذرة مثقههال يظلههم لَ اللههه وعل: {إن جههل حاسههبين} وقههال
ًا لدنه من ويؤت يضاعفها حسنة ًا} ولهههذا أجر وجههل: عههز قههال عظيم

بمهها أعلههم {وهههو وشههر خيههر مههن عملههت} أيِ مهها نفس كل {ووفيت
يفعلهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههون}.

َق َوِسي ِذيَن **  ّلهه ْا ا َو َفُر َلههَى َكههه ّنههَم ِإ َه ًا َج ّتههَى ُزَمههر َذا َح َههها ِإ ُءو ِتَحههْت َجآّ ُف
َها ُب َوا ْب َقاَل َأ ُهْم َو َهآّ َل ُت َن ْم َخَز َل ُكْم َأ ِت ْأ ُكهْم ُرُسهٌل َيه ُلهوَن ّمن ْت ُكهْم َي ْي َل َيهاِت َع آ
ُكْم ّب ُكْم َر َن ِذُرو ُين َء َو َقهههآّ ُكْم ِل ْوِم َذا َيهه ْا َهـهه ُلو َلههَى َقهها ِكْن َب َلـهه ّقههْت َو ِلَمههُة َح َك

َذاِب َع ْل َلى ا ِريَن َع ِف َكا ْل ِقيَل ا ْا *   َو ُل ْدُخ َواَب ا ْب ّنَم َأ َه ِديَن َج ِل َها َخا ْئَس ِفي ِب َف
َوى ْثهههههههههههههههههههههههههههههههههه ِريَن َم ّب َكههههههههههههههههههههههههههههههههههه َت ْلُم  ا

وإنمهها النار إلى يساقون كيف الكفار الشقياء حال عن تعالى يخبر  
ًا يساقون ًا. بزجر سوق وجههل: {يههوم عههز قال كما ووعيد وتهديد عنيف
ًا} أيِ جهنم نار إلى يدعون ًا, وهذا إليها يدفعون دع عطههاش وهم دفع
إلههى المتقيههن نحشههر الخرى: {يوم الََية في وعل جل قال كما ظماء

ًا الرحمن ًا} وهههم جهنههم إلههى المجرمين * ونسوق وفد تلههك فههي ورد
يوم {ونحشرهم وجهه على يمشي من منهم وعمي وبكم صم الحال

ًا وجوههم على القيامة ًا عمي ًا وبكمه خبهت كلمها جهنهم مهأواهم وصهم
ًا} وقههوله زدنههاهم فتحههت جاءوههها إذا وتعههالى: {حههتى تبههارك سههعير

ًا أبوابههها لهههم فتحههت إليها وصولهم بمجرد أبوابها} أيِ لتعجههل سههريع
الخلق غلظا هههم الذين الزبانية من خزنتها لهم يقول ثم العقوبة لهم

رسههل يههأتكم {ألههم والتنكيههل والتوبيخ التقريع وجه على القوى شداد
عنهههم والخههذ مخههاطبتهم مههن تتمكنههون جنسههكم مههن ؟} أيِ منكههم

علههى والبراهين الحجج عليكم يقيمون ربكم} أيِ آيات عليكم {يتلون
ويحههذرونكم هههذا} أيِ يههومكم لقههاء {وينذرونكم إليه دعوكم ما صحة
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وأنههذرونا جاءونهها قد {بلى} أيِ لهم الكفار اليوم, فيقول هذا شر من

علههى العههذاب كلمههة حقههت {ولكههن والههبراهين الحجههج علينهها وأقاموا
الشههقوة مههن لنهها سههبق لمهها وخالفناهم كذبناهم ولكن الكافرين} أيِ

وجل عز قال كما الباطل إلى الحق عن عدلنا حيث نستحقها كنا التي
ًا خزنتههها سههألهم فههوج فيها ألقي الخرى: {كلما الََية في عنهم مخبر

مههن الله نزل ما وقلنا فكذبنا نذير جاءنا قد بلى * قالوا نذير يأتكم ألم
كنا نعقل. ما أو نسمع كنا لو * وقالوا كبير ضلل في إلَ أنتم إن شيء

والندامههة بالملمههة أنفسهههم علههى رجعههوا السههعير} أيِ أصههحاب في
ًا بذنبهم {فاعترفوا ًا السعير} أيِ لصحاب فسحق ًا. لهههم بعد وخسههار

فيههها} خالههدين جهنم أبواب ادخلوا {قيل ههنا وتعالى تبارك وقوله  
للعههذاب مسههتحقون بأنهم عليهم يشهد حالهم وعلم رآهم من كل أيِ

أن علههى ليههدل أطلقههه بههل معيههن قائل إلى القول هذا يسند لم ولهذا
الخبير العدل حكم بما فيه هم ما يستحقون بأنهم عليهم شاهد الكون
فيههها} خالههدين جهنههم أبواب ادخلوا وعل: {قيل جل قال ولهذا عليهم

مثههوى {فههبئس عنههها لكم زوال ولَ منها لكم خروج لَ فيها ماكثين أيِ
فههي تكبركم بسبب لكم المقيل وبئس المصير فبئس المتكبرين} أيِ

فبئس فيه أنتم ما إلى صيركم الذيِ فهو الحق اتباع عن وإبائكم الدنيا
.المههههههههههههههههههههههآّل وبئههههههههههههههههههههههس الحههههههههههههههههههههههال

َق َوِسي ِذيَن **  ّل ْا ا ْو َق ّت ُهْم ا ّب َلى َر ِة ِإ ّن ّلَج ًا ا ّتَى ُزَمر َذا َح َههها ِإ ُءو ِتَحههْت َجآّ ُف َو
َها ُب َوا ْب َقههاَل َأ ُهههْم َو َههها َل ُت َن ُكهههْم َسههلٌَم َخَز ْي َل ُتههْم َع ْب َههها ِط ُلو ْدُخ ِديَن َفا ِلهه * َخا
ْا ُلو َقها ُد َو ْلَحهْم ِه ا ّل ِذيِ ل ّل َنا ا َق َد ُه َص َد ْع َنا َو َث ْوَر َأ ُأ الْرَض َو ّو َب َت ِة ِمههَن َن ّنهه ْلَج ا

ْيهههههههههههُث ُء َح ِنْعهههههههههههَم َنَشهههههههههههآّ ِليَن َأْجهههههههههههُر َف ْلَعهههههههههههاِم  ا
النجائب على يساقون حيث المؤمنين السعداء حال عن إخبار وهذا  

ًا ًا الجنة إلى وفد ثههم البههرار ثم جماعة: المقربون بعد جماعة أيِ زمر
يناسههبهم: النبيههاء مههن مههع طائفههة كههل يلونهم الذين ثم يلونهم الذين

أقرانهم مع أضرابهم, والعلماء مع والشهداء أشكالهم مع والصديقون
ًا بعضههها يناسههب زمههرة كههل صههنف مههع صههنف وكههل إذا {حههتى بعضهه

حبسههوا الصههراط مجههاوزة بعههد الجنههة أبواب إلى وصلوا جاءوها} أيِ
فهي بينههم كهانت مظهالم لههم فهاقتص والنهار الجنة بين قنطرة على
م أذن ونقهوا هذبوا إذا حتى الدنيا فهي ورد وقهد الجنهة دخهول فهي له

فيمههن تشههاوروا الجنة أبواب إلى انتهوا إذا المؤمنين أن الصور حديث
ًا ثههم آدم فيقصههدون الههدخول فههي لهههم يستأذن ثههم إبراهيههم ثههم نوحهه
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ًا ثم عيسى ثم موسى أجمعيههن وعليهههم وسههلم عليه الله صلى محمد

يههأتي أن وجههل عز الله إلى استشفاعهم عند العرصات في فعلوا كما
سههائر علههى وسلم عليه الله صلى محمد شرفا ليظهر القضاء لفصل
رضههي أنههس عن مسلم صحيح في ثبت وقد كلها المواطن في البشر

شههفيع أول وسلم: «أنا عليه الله صلى الله رسول قال: قال عنه الله
الجنههة»ً. بههاب يقهرع مهن أول «وأنها لمسهلم لفهظ الجنهة»ً وفهي في
أنههس عههن ثابت عن سليمان حدثنا هاشم أحمد: حدثنا المام وقال  
وسههلم: عليه الله صلى الله رسول قال: قال عنه الله رضي مالك بن

؟ أنههت مههن الخههازن فيقههول فأسههتفتح القيامههة يههوم الجنههة باب «آتي
قبلههك»ً ورواه لحههد افتح لَ أن أمرت بك فيقول ه قال ه محمد فأقول
أبهي عهن كلهمهها حهرب بههن وزهيههر الناقد محمد بن عمرو عن مسلم
عههن القيسههي المغيههرة ابن وهو سليمان عن القاسم بن هاشم النضر
عبههد أحمههد: حههدثنا المههام بههه. وقههال عنههه اللههه رضي أنس عن ثابت

ه رضي هريرة أبي عن منبه بن همام عن معمر حدثنا الرزاق عنهه الل
الجنههة تلههج زمههرة وسلم: «أول عليه الله صلى الله رسول قال: قال
يمتخطههون ولَ فيههها يبصههقون لَ البههدر ليلة القمر صورة على صورهم

ومجامرهم والفضة الذهب وأمشاطهم فيها, آنيتهم يتغوطون ولَ فيها
سههاقهما مههخ يههرى زوجتههان منهم واحد ولكل المسك ورشحهم اللوة

علههى قلههوبهم تبههاغض ولَ بينهم اختلفا لَ الحسن من اللحم وراء من
عههن البخههاريِ وعشههيا»ً ورواه بكههرة تعههالى اللههه يسبحون واحد قلب

رافههع بههن محمههد عن مسلم المبارك. ورواه ابن عن مقاتل بن محمد
الزنههاد أبههو رواه وكذا نحوه بإسناده معمر عن كلهما الرزاق عبد عن
اللههه رسههول عههن عنههه تعههالى اللههه رضههي هريرة أبي عن العرج عن

حههدثنا خيثمههة أبو حدثنا يعلى أبو الحافظ وسلم. وقال عليه الله صلى
الله رضي هريرة أبي عن زرعة أبي عن القعقاع بن عمارة عن جرير
زمههرة وسههلم: «أول عليههه اللههه صههلى اللههه رسههول قههال: قههال عنههه

ضههوء علههى يلونهم والذين البدر ليلة القمر صورة على الجنة يدخلون
يتفلون ولَ يتغوطون ولَ يبولون لَ إضاءة السماء في دّريِ كوكب أشد
المسهههك ورشهههحهم والفضهههة الهههذهب أمشهههاطهم يمتخطهههون ولَ

رجههل خلههق علههى أخلقهههم العيههن الحور وأزواجهم اللوة ومجامرهم
ًا ستون آدم أبيهم صورة على واحد ًا السماء»ً وأخرجاه في ذراع أيض
اللههه رضههي هريههرة أبي عن سعيد عن الزهريِ وقال جرير حديث من
مههن الجنههة قههال: «يههدخل وسههلم عليه الله صلى الله رسول عن عنه

ًا سبعون هم زمرة أمتي البههدر»ً ليلة القمر إضاءة وجوههم تضيء ألف
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يجعلنههي أن اللههه ادع اللههه رسههول يهها فقههال محصههن بن عكاشة فقام
يهها فقههال النصههار مههن رجل قام منهم»ً ثم اجعله فقال: «اللهم منهم

عليههه اللههه صههلى فقههال منهههم يجعلنههي أن تعالى الله ادع الله رسول
فههي ههه الحههديث هههذا روى وقههد عكاشة»ً أخرجههاه بها وسلم: «سبقك

ًا السبعين ابههن عههن ومسههلم البخاريِ ه حساب بغير الجنة يدخلون ألف
وابههن حصههين بههن وعمران الله عبد بن وجابر عنهما الله رضي عباس

اللههه رضههي محصههن بنت قيس وأم الجهني عرابة بن ورفاعة مسعود
أن عنه تعالى الله رضي سعد بن سهل عن حازم أبي عن ولهما عنهم

أمههتي مههن الجنههة «ليههدخلن قههال وسههلم عليههه اللههه صلى الله رسول
ًا سبعون أولهههم يههدخل حههتى ببعههض بعضهههم آخذ ألٍف سبعمائة أو ألف
بكههر أبههو البدر»ً. وقال ليلة القمر صورة على وجوههم الجنة وآخرهم

قههال: زيههاد بههن محمههد عههن عيههاش بههن إسههماعيل حدثنا شيبة أبي بن
اللهه رسههول سههمعت يقهول عنهه الله رضي الباهلي أمامة أبا سمعت

الجنههة يههدخل أن وجل عز ربي يقول: «وعدني وسلم عليه الله صلى
ًا سبعون أمتي من ًا سبعون ألف كل مع ألف ولَ عليهههم حسههاب لَ ألفهه

بههن الوليههد رواه وجل»ً وكههذا عز ربي حثيات من حثيات وثلث عذاب
عامر اليمان أبي عن عامر بن سليم عن عمرو بن صفوان عن مسلم

عبههد بن عتبة عن الطبراني ورواه أمامة أبي عن لحّي بن الله عبد بن
ًا»ً ويروى سبعين ألف كل مع «ثم السلمي وأبههي ثوبههان عههن مثله ألف

إذا تعالى: {حههتى كثيرة. وقوله وجوه من شواهد وله النماريِ سعيد
فادخلوههها طبتم عليكم سلم خزنتها لهم وقال أبوابها وفتحت جاءوها

هههذه وكانت جاءوها إذا حتى ههنا, وتقديره الجواب يذكر خالدين} لم
ًا لهم البواب فتح من المور ًا إكرام الخزنههة الملئكة وتلقتهم وتعظيم

بههالتثريب الكفههرة الزبانيههة تلقههى كمهها لَ والثنههاء والسههلم بالبشههارة
كل بقدر وفرحوا وسروا وطابوا سعدوا هذا كان إذا فتقديره والتأنيب

كههل الههذهن ذهههب ههنهها الجههواب حههذفا نعيههم, وإذا فيههه لهم يكون ما
تبههارك قههوله فههي الههواو أن زعههم والمههل, ومههن الرجههاء فههي مههذهب

أبههواب أن علههى بههه واسههتدل الثمانيههة أبوابها} واو وتعالى: {وفتحت
كههون يسههتفاد النههزع, وإنمهها فههي وأغرق النجعة أبعد فقد ثمانية الجنة

الصههههههحيحة. الحههههههاديث مههههههن ثمانيههههههة الجنههههههة أبههههههواب
عههن الزهههريِ عن معمر أخبرنا الرزاق عبد أحمد: حدثنا المام قال  

قههال: قههال عنههه اللههه رضههي هريههرة أبههي عههن الرحمههن عبد بن حميد
فههي مههاله مههن زوجيههن أنفق وسلم: «من عليه الله صلى الله رسول
مههن كههان أبواب, فمن وللجنة الجنة أبواب من دعي تعالى الله سبيل
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دعههي الصههدقة أهههل مههن كان الصلة, ومن باب من دعي الصلة أهل
الجههاد, بهاب مهن دعهي الجههاد أههل من كان الصدقة, ومن باب من

رضههي بكر أبو الريان»ً فقال باب من دعي الصيام أهل من كان ومن
أيههها مههن دعههي ضرورة من أحد على ما الله رسول يا عنه تعالى الله

عليههه اللههه صههلى قههال ؟ الله رسول يا أحد كلها منها يدعى فهل دعي
مههن ومسههلم البخههاريِ منهههم»ً رواه تكههون أن وأرجههو وسههلم: «نعههم

عن دينار بن سلمة حازم أبي حديث من وفيهما بنحوه الزهريِ حديث
وسههلم عليههه اللههه صههلى الله رسول أن عنه الله رضي سعد بن سهل

إلَ يههدخله لَ الريان يسمى منها باب أبواب ثمانية الجنة في قال: «إن
عنههه اللههه رضي الخطاب بن عمر عن مسلم صحيح الصائمون»ً وفي

أحههد مههن منكههم وسههلم: «مهها عليههه اللهه صهلى الله رسول قال: قال
وأن اللههه إلَ إلههه لَ أن أشهههد يقههول ثههم الوضوء فيسبغ أو فيبلغ يتوضأ
ًا أيها من يدخل الثمانية الجنة أبواب له فتحت إلَ ورسوله عبده محمد

الله عبد عن عياش بن إسماعيل حدثنا عرفة بن الحسن شاء»ً وقال
رضههي معههاذ عن حوشب بن شهر عن حسين أبي بن الرحمن عبد بن

الجنههة وسلم: «مفتههاح عليه الله صلى الله رسول قال: قال عنه الله
اللههههههههههههههههههههههههههههههههههههه»ً. إلَ إلههههههههههههههههههههههههههههههههههههه لَ

مههن يجعلنهها أن العظيههم فضله من الله نسأل ه الجنة أبواب سعة ذكر
أهلهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههها

عنه الله رضي هريرة أبي عن زرعة أبي حديث من الصحيحين وفي  
لَ مههن أدخل محمد يا تعالى الله «فيقول الطويل الشفاعة حديث في

فههي النههاس شههركاء وهههم اليمههن البههاب مههن أمتههك من عليه حساب
مههن المصههراعين بيههن مهها إن بيههده محمههد نفس والذيِ الخر البواب
هجههر أو ههه وهجههر مكههة بين لكما الباب عضادتي بين ما الجنة مصاريع

بههن عتبههة عههن مسلم صحيح وبصرى»ً وفي مكة ه رواية وفي ه ومكة
مصراعين بين ما أن لنا ذكر ولقد فيها فقال خطبة خطبهم أنه غزوان

كظيههظ وهههو يوم عليه وليأتين سنة أربعين مسيرة الجنة مصاريع من
اللههه رضههي أبيههه عههن معاوية بن حكيم عن المسند الزحام, وفي من
حميههد بههن عبد مثله, وقال وسلم عليه الله صلى الله رسول عن عنه

الهيثههم أبههي عههن دراج حههدثنا لهيعة حدثناابن موسى بن الحسن حدثنا
وسههلم عليههه اللههه صلى الله رسول عن عنه الله رضي سعيد أبي عن

سههنة»ً. وقههوله أربعيههن مسيرة الجنة في مصراعين بين ما قال: «إن
طههابت طبتههم} أيِ عليكههم سههلم خزنتههها لهههم وتعالى: {وقال تبارك
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رسههول أمههر كمهها جزاؤكههم وطههاب سعيكم وطاب وأقوالكم أعمالكم

بعههض فههي المسههلمين بيههن ينههاديِ أن وسههلم عليههه اللههه صههلى اللههه
مؤمنههة»ً ه رواية وفي ه مسلمة نفس إلَ يدخلها لَ الجنة «إن الغزوات

ًا فيها ماكثين خالدين} أيِ وقوله: {فادخلوها ً عنههها يبغون لَ أبد حههولَ
عههاينوا إذا المؤمنون يقول وعده} أيِ صدقنا الذيِ لله الحمد {وقالوا

الكههبير والملههك المقيم والنعيم والعطاء الوافر الثواب ذلك الجنة في
وعدنا كان الذيِ وعده} أيِ صدقنا الذيِ لله {الحمد ذلك عند يقولون

وعههدتنا مهها وآتنهها {ربنهها الههدنيا في دعوا كما الكرام رسله ألسنة على
الميعهاد} {وقهالوا تخلهف لَ إنهك القيامهة يهوم تخزنها ولَ رسلك على

جاءت لقد الله هدانا أن لولَ لنهتديِ كنا وما لهذا هدانا الذيِ لله الحمد
ربنهها إن الحههزن عنا أذهب الذيِ لله الحمد بالحق} {وقالوا ربنا رسل
نصههب فيها يمسنا لَ فضله من المقامة دار أحلنا * الذيِ شكور لغفور

حيههث الجنههة مههن نتبوأ الرض لغوب} وقوله: {وأورثنا فيها يمسنا ولَ
والسديِ وقتادة صالح وأبو العالية أبو العاملين}. قال أجر فنعم نشاء
فهي كتبنها تعههالى: {ولقههد كقهوله الََيههة فهذه الجنة أرض أيِ زيد وابن

قههالوا الصالحون} ولهههذا عباديِ يرثها الرض أن الذكر بعد من الزبور
أجرنهها الجههر فنعههم حللنهها شههئنا أيههن نشاء} أيِ حيث الجنة من {نتبوأ
اللههه رضههي أنههس عن الزهريِ حديث من الصحيحين وفي عملنا على
لم: «أدخلهت عليهه اللهه صهلى النهبي قال المعراج قصة في عنه وس

المسههههك»ً. ترابههههها وإذا اللؤلههههؤ جنابههههذ فيههههها فههههإذا الجنههههة
بههن حمههاد حههدثنا عبادة بن روح حميد: حدثنا بن الرحمن عبد وقال  

عيد أبهي عهن نضهرة أبي عن الجريريِ عن سلمة ه رضهي س عنهه الل
تربههة عههن صههائد ابن سأل وسلم عليه الله صلى الله رسول قال: إن

اللههه صههلى اللههه رسول فقال خالص مسك بيضاء مكة در فقال الجنة
أبههي عن سلمة أبي حديث من مسلم رواه «صدق»ً وكذا وسلم عليه

ًا مسلم به, ورواه عنه الله رضي سعيد أبي عن نضرة أبههي عههن أيضهه
أبههي عههن نضرة أبي عن الجرير عن أسامة أبي عن شيبة أبي بن بكر

اللههه صههلى اللههه رسههول سأل صائد ابن إن قال عنه الله رضي سعيد
خههالص»ً. مسههك بيضههاء مكههة فقههال: «در الجنة تربة عن وسلم عليه
إسههماعيل بههن مالههك غسههان أبههو حههدثنا أبي حدثنا حاتم أبي ابن وقال
أبي بن علي عن ضمرة بن عاصم عن إسحاق أبي عن إسرائيل حدثنا

إلههى ربهم اتقوا الذين تعالى: {وسيق قوله في عنه الله رضي طالب
ًا} قال الجنة فوجدوا الجنة أبواب من باب إلى انتهوا حتى سيقوا زمر
إحههداهما إلههى فعمههدوا عينههان سهاقها تحههت مههن يخههرج شجرة عندها
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بعههدها أبشههارهم تغيههر فلههم النعيم نضرة عليهم فجرت منها فتطهروا

ًا ًا أشعارهم تشعث ولم أبد عمههدوا ثههم بالههدهان دهنوا كأنما بعدها أبد
بطههونهم في كان ما فأذهبت منها فشربوا بها أمروا كأنما الخرى إلى
عليكههم {سههلم الجنههة أبههواب علههى الملئكة وتلقتهم قذى أو أذى من

فعل به يطوفون صاحبهم غلمان كل خالدين} وتلقى فادخلوها طبتم
كذا الكرامة من لك الله أعد قد أبشر الغيبة من جاء بالحميم الولدان

مهن غلم وينطلهق وكهذا, قهال كذا الكرامة من لك الله أعد وقد وكذا
الدنيا في باسمه فلن هذا فيقول العين الحور من أزواجه إلى غلمانه
إلههى تخههرج حههتى الفههرح فيسههتخفهن نعههم فيقههول رأيتههه أنههت فيقلن

موضوعة وأكواب مصفوفة بنمارق هو فإذا فيجيء قال الباب أسكفة
أسههس قههد هههو فههإذا بنيههانه تأسيس إلى ينظر ثم مبثوثة, قال وزرابي

ثههم لههون كههل ومن وأبيض وأصفر وأخضر أحمر بين اللؤلؤ جندل على
يهذهب أن للههم لهه قههدره تعههالى الله أن فلولَ سقفه إلى طرفه يرفع

ثهم العيهن الحهور مهن أزواجهه إلهى ينظهر ثهم الهبرق لمثل إنه ببصره
لهههذا هههدانا الههذيِ لله يقول: {الحمد ثم أرائكه من أريكة على يتكىء

اللههههههههه}. هههههههههدانا أن لههههههههولَ لنهتههههههههديِ كنهههههههها ومهههههههها
حدثنا النهديِ إسماعيل بن مالك غسان أبو حدثنا أبي قال: حدثنا ثم  

ًا إن يقول البصريِ معاذ أبا قال: سمعت البجلي جعفر بن مسلمة علي
وسههلم عليههه اللههه صلى الله رسول عند يوم ذات كان عنه الله رضي
إذا إنهههم بيههده نفسههي وسههلم: «والههذيِ عليههه اللههه صههلى النبي فقال

وعليههها أجنحههة لههها بنههوق ههه يؤتههون أو ه يستقبلون قبورهم من خرجوا
البصههر مههد منههها خطههوة كههل يتلل نههور نعههالهم شههراك الههذهب رحال

إحههداهما مههن فيشههربون عينههان أصههلها مههن ينبههع شجرة إلى فينتهون
تشههعث فل الخههرى مههن ويغتسلون دنس من بطونهم في ما فتغسل

ًا بعدها أشعارهم ولَ أبشارهم فينتهون النعيم نضرة عليهم وتجريِ أبد
صههفائح علههى حمههراء ياقوتههة مههن حلقههة فههإذا الجنة باب ه فيأتون أو ه

بههأعلى طنيههن لههها فيسههمع الصههفيحة علههى بالحلقة فيضربون الذهب
خّر رآه فإذا له فيفتح قيمها فتبعث أقبل قد زوجها أن حوراء كل فيبلغ

ًا قال أراه مسلمة قال ه له قيمك أنا فإنما رأسك ارفع فيقول ه ساجد
مههن فتخرج العجلة الحوراء فتستخف أثره ويقفو فيتبعه بأمرك وكلت
ّبههك وأنهها حههبي أنههت تقههول ثههم تعتنقههه حتى الياقوت الدر خيام وأنهها ِح

لَ الههتي الراضههية وأنهها أبأس لَ التي الناعمة وأنا أموت لَ التي الخالدة
ًا فيدخل أظعن لَ التي المقيمة وأنا أسخط سههقفه إلههى أسههه مههن بيتهه

وأحمههر وأخضههر أصههفر طرائق اللؤلؤ جندل على بناؤه ذراع ألف مائة
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ًا سبعون البيت في صاحبتها تشاكل طريقة فيها ليس كههل على سرير

زوجههة كههل علههى زوجههة سبعون حشية كل على حشية سبعون سرير
فههي جماعههها يقضههي الحلههل بههاطن مههن سههاقها مخ يرى حلة سبعون
مههاء مههن «أنهههار تطرد تحتهم من هذه, النهار لياليكم من ليلة مقدار

طعمه»ً يتغير لم لبن من «وأنهار ه فيه كدر لَ صافا قال آسن»ً ه غير
لههذة خمههرة مههن «وأنهههار ههه الماشههية ضههروع مههن يخههرج لههم قههال ههه

عسههل مههن «وأنهههار ه بأقدامهم الرجال تعصرها لم قال للشاربين»ً ه
شههاء فههإن الثمار النحل, يستجني بطون من يخرج لم قال مصفى»ً ه

ًا ًا شاء وإن قائم ًا شاء وإن قاعد ظللههها عليهههم {ودانيههة تل ثههم ه متكئ
وربمهها قال أبيض طير فيأتيه الطعام تذليلً} فيشتهي قطوفها وذللت

ثههم شههاء اللههوان أيِ جنوبها من فيأكل أجنحتها فترفع قال أخضر قال
الجنههة تلكههم عليكههم فيقههول: سههلم الملههك فيههدخل فيههذهب يطيههر

وقعههت الحههوراء شههعر مههن شعرة أن ولو تعملون كنتم بما أورثتموها
ًا معها الشمس لضاءت الرض في غريههب حديث نور»ً هذا في سواد

أعلهههههههههههههههم. مرسهههههههههههههههل, واللهههههههههههههههه وكهههههههههههههههأنه

َتَرى َو َكههَة **  ِئ َ ْلَمل ّفيَن ا ْوِل ِمههْن َحههآّ َعههْرِش َحهه ْل ّبُحوَن ا ِد ُيَسهه ِهههْم ِبَحْمهه ّب َر
ُقِضَي ُهْم َو َن ْي ّق َب ْلَح ِقيَل ِبا ُد َو ْلَحْم ِه ا ّلهه َلِميَن َرّب ِل َعهها ْل تعههالى ذكههر لمهها   ا
ً نّزل وأنه والنار الجنة أهل في حكمه بههه يليههق الههذيِ المحههل فههي كل
أنهههم ملئكتههه عههن يجور, أخبر لَ الذيِ ذلك في العادل وهو له ويصلح

ويمجههدونه ربهههم بحمههد يسههبحون المجيههد العرش حول من محدقون
فصههل وقههد والجههور النقههائص عههن وينزهههونه ويقدسههونه ويعظمههونه

وجههل: {وقضههي عههز قههال ولهههذا بالعههدل وحكم المر وقضي القضية
رب للههه الحمههد {وقيههل قههال {بههالحق}. ثههم الخلئههق بين بينهم} أيِ

العههالمين رب للههه وبهيمههه نههاطقه أجمعههه الكون نطق العالمين} أيِ
أطلقههه بههل قائههل إلههى القول يسند لم ولهذا وعدله حكمه في بالحمد

افتتههح قتههادة قههال بالحمههد لههه شهدت المخلوقات جميع أن على فدل
والرض} السههموات خلههق الذيِ لله قوله: {الحمد في بالحمد الخلق
وقيههل بههالحق بينهههم وتعالى: {وقضي تبارك قوله في بالحمد واختتم

العههههههههههههههههههههالمين}. رب للههههههههههههههههههههه الحمههههههههههههههههههههد

غهههههههههههههافر سهههههههههههههورة تفسهههههههههههههير ** 
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مكيهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههة وههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههي

الحههواميم يقههال أن سههيرين بههن محمد منهم السلف بعض كره قد  
حههم عنههه: آل اللههه رضههي مسعود بن الله عبد قال حم آل يقال وإنما
ًا شههيء لكههل عنهما: إن الله رضي عباس ابن وقال القرآن ديباج لبابهه

كههان كههدام بههن مسههعر وقههال الحههواميم قال أو حم آل القرآن ولباب
بههن القاسههم عبيد أبو العالم المام كله ذلك وروى العرائس لهن يقال
بههن حميههد القههرآن. وقههال فضههائل كتههاب فههي تعالى الله رحمه سلم

إسههحاق أبههي عههن إسههرائيل حدثنا موسى بن الله عبيد زنجويه: حدثنا
القههرآن مثههل قههال: إن عنههه الله رضي الله عبد عن الحوصا أبي عن

ً لهله يرتاد انطلق رجل كمثل يسههير هههو فبينمهها غيههث بأثر فمر منزلَ
الغيث من عجبت فقال دمثات روضات على هبط إذ منه ويتعجب فيه

عظههم مثههل الول الغيههث مثل إن له فقيل وأعجب أعجب فهذا الول
القههرآن فههي حههم آل مثههل الدمثات الروضات هؤلَء مثل القرآن, وإن

بههن الجههراح أن حبيب أبي بن يزيد عن لهيعة ابن البغويِ. وقال أورده
شههيء قههال: لكههل عنهمهها الله رضي عباس ابن عن حدثه الجراح أبي

عنههه: إذا اللههه رضههي مسههعود ابن وقال الحواميم القرآن ولباب لباب
عبيهد أبو فيهن. وقال أتأنق روضات في وقعت فقد حم آل في وقعت
ً أن حدثه عمن كدام ابن هو مسعر حدثنا الشجعي حدثنا أبا رأى رجل

ًا يبني عنه الله رضي بالدرداء من أبنيه فقال ؟ هذا ما له فقال مسجد
اللههه رضههي الههدرداء أبو بناه الذيِ المسجد هذا يكون وقد حم آل أجل
يكههون دمشههق, وقههد قلعهة داخههل إليهه المنسههوب المسههجد هههو عنههه

علههى يههدل الكلم هههذا فههإن له وضع ما وبركة ببركته وحفظها صيانتها
وسههلم عليههه اللههه صههلى اللههه رسههول قههال كمهها العههداء علههى النصر

ههه ينصههرون لَ حم فقولوا الليلة بيتم الغزوات: «إن بعض في لصحابه
بههن أحمد حدثنا البزار بكر أبو الحافظ تنصرون»ً وقال لَ ه رواية وفي

قههالَ: الهمههداني الليههث بن ومحمد المازني خلف بن ظبيان بن الحكم
عههن المليكي بكر أبي بن الرحمن عبد حدثنا مسعود بن موسى حدثنا
قههال: عنه الله رضي هريرة أبي عن سلمة أبي عن مصعب بن زرارة

وأول الكرسههي آيههة قههرأ وسلم: «من عليه الله صلى الله رسول قال
إلَ يههروى نعلمه لَ قال سوء»ً ثم كل من اليوم ذلك عصم المؤمن حم
بعههض فيه تكلم وقال المليكي حديث من الترمذيِ ورواه السناد بهذا

حفظههههههههههههه. قبههههههههههههل مههههههههههههن العلههههههههههههم أهههههههههههههل

ِم  ِه ِبْسههههههههههه ّلههههههههههه ـهههههههههههِن ال ِم الّرْحم  الّرِحيههههههههههه
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ِزيُل ** حهَم َتن َتاِب *   ِك ْل ِه ِمَن ا ّل ِز ال ِزي َع ْل ِم ا ِلي َع ْل ِر ا ِف َغا ّذنِب *   ِبِل ال َقا َو
ْوِب ّتهه ِد ال ِدي َقههاِب َشهه ِع ْل ْوِل ِذيِ ا ّطهه َ ال ـههَه لَ َل ّ ِإ َو ِإلَ ِه ُههه ْيهه َل ْلَمِصههيُر ِإ  ا

البقرة سورة أول في تقدم فقد المقطعة الحروفا على الكلم أما   
عز الله أسماء من {حم} اسم إن قيل وقد ههنا إعادته عن أغنى بما

ًا ذلهههههههههههك فهههههههههههي وأنشهههههههههههدوا وجهههههههههههل :بيتههههههههههه
التقههههدم قبههههل تلحههههم شههههاجرفهل والرمههههح حههههم يههههذكرني 

حههديث مههن والترمههذيِ داود أبههو رواه الههذيِ الحههديث فههي ورد وقد  
مههن قال: حههدثني صفرة أبي بن المهلب عن إسحاق أبي عن الثوريِ

فقولوا الليلة بيتم يقول: «إن وسلم عليه الله صلى الله رسول سمع
فقولههوا يروى أن عبيد أبو صحيح, واختار إسناد ينصرون»ً وهذا لَ حم
فقولههوا. لقههوله جههزاء جعلههه ينصروا لَ ذلك قلتم إن أيِ ينصروا لَ حم

هذا تنزيل العليم} أيِ العزيز الله من الكتاب تعالى: {تنزيل وقوله  
يخفى ولَ جنابه يرام فل والعلم العزة ذيِ الله من القرآن وهو الكتاب

وقابههل الههذنب وجل: {غههافر حجابه. وقوله. عز تكاثف وإن الذر عليه
المسههتقبل فههي التوبههة ويقبههل الههذنب مههن سلف ما يغفر التوب} أيِ

لمن العقاب} أيِ وعل: {شديد جل لديه. وقوله وخضع إليه تاب لمن
وهههذه وبغههى تعالى الله أوامر عن وعتا الدنيا الحياة وآثر وطغى تمرد

العههذاب هو عذابي * وأن الرحيم الغفور أنا أني عباديِ كقوله: {نبىء
ًا الوصفين هذين الليم} يقرن القههرآن مههن متعههددة مواضههع في كثير

الطههول} قههال تعههالى: {ذيِ والخوفا, وقههوله الرجاء بين العبد ليبقى
مجاهههد قههال والغنى, وهكذا السعة يعني عنهما الله رضي عباس ابن

الكههثير. وقهال الخيههر يعنههي الطههول ذيِ الصههم بن يزيد وقتادة, وقال
والفواضههل, النعههم ذيِ قتههادة المن. وقههال الطول} ذيِ {ذيِ عكرمة

مههن فيههه هههم بمهها عليهههم المتطول عباده على المتفضل أنه والمعنى
تعههدوا {وإن منههها واحههدة بشكر القيام يطيقون لَ التي والنعام المنة
هههو} أيِ إلَ إله عظمته: {لَ جلت تحصوها} الََية. وقوله لَ الله نعمة

{إليههه سههواه رب ولَ إلههه فل غيره إله فل صفاته جميع في له نظير لَ
سههريع { وهههو بعمله عامل كل فيجازيِ والمآّب المرجع المصير} أيِ

السههبيعي إسههحاق أبهها عيههاش: سههمعت بههن بكههر أبو الحساب} وقال
أميهر فقههال: يهها عنه الله رضي الخطاب بن عمر إلى رجل يقول: جاء
{حههم عنه الله رضي عمر فقرأ توبة من لي فهل قتلت إني المؤمنين
التههوب وقابههل الههذنب * غههافر العليههم العزيز الله من الكتاب * تنزيل
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له حاتم: واللفظ أبي ابن تيأس. رواه ولَ اعمل العقاب} وقال شديد
مههروان بههن موسههى حههدثنا أبههي حههدثنا حاتم أبي ابن وقال جرير وابن

بههن يزيههد عن برقان بن جعفر حدثنا أيوب ابن يعني عمر حدثنا الرقي
بههن عمر إلى يفد وكان بأس ذو الشام أهل من رجل قال: كان الصم

فلن, بههن فلن فعههل مهها فقههال عمههر ففقههده عنه الله رضي الخطاب
كههاتبه: عمر فدعا الشراب. قال هذا في تتابع المؤمنين أمير يا فقالوا
فإني عليك سلم فلن بن فلن إلى الخطاب بن عمر من اكتب فقال
شههديد التههوب وقابههل الهذنب غهافر هههو إلَ إلهه لَ الذيِ الله إليك أحمد

ادعههوا لصههحابه قههال المصير. ثم إليه هو إلَ إله لَ الطول ذيِ العقاب
كتههاب الرجههل بلههغ عليههه, فلمهها الله ويتوب بقلبه يقبل أن لخيكم الله
وقابههل الههذنب ويقول: غههافر ويردده يقرؤه جعل عنه الله رضي عمر

لي. ورواه يغفر أن ووعدني عقوبته حذرني العقاب, قد شديد التوب
يرددههها يههزل فلههم وزاد برقههان بههن جعفر حديث من نعيم أبو الحافظ

قههال خههبره عمههر بلههغ النزع, فلما فأحسن نزع ثم بكى ثم نفسه على
ًا رأيتم إذا فاصنعوا هكذا اللههه وادعوا ووثقوه فسددوه زلة زل لكم أخ

ًا تكونوا ولَ عليه يتوب أن له أبههي ابههن عليههه. وقههال للشههيطان أعوانهه
الصههفار عمر أبو حدثنا واقد بن حماد حدثنا شيبة بن عمر حاتم: حدثنا

فههي عنه الله رضي الزبير بن مصعب مع كنت قال البناني ثابت حدثنا
ًا فدخلت الكوفة سواد المههؤمن حههم فههافتتحت ركعههتين أصههلي حائطه
شهههباء بغلة على خلفي رجل فإذا المصير إليه هو إلَ إله لَ بلغت حتى
الههذنب غههافر يهها فقل الذنب غافر قلت إذا فقال يمنية مقطعات عليه
اقبههل التههوب قابههل يهها فقههل التههوب وقابههل قلههت ذنبي, وإذا لي اغفر

تعاقبني, قههال لَ العقاب شديد يا فقل العقاب شديد قلت توبتي, وإذا
ًا أر فلم فالتفت عليهه رجهل بكهم مهر فقلهت البهاب إلى فخرجت أحد

ًا رأينا ما يمنية, قالوا مقطعات رواه إليههاس, ثههم أنه يرون فكانوا أحد
سبحانه والله إلياس ذكر فيه وليس بنحوه ثابت عن أخرى طريق من

أعلهههههههههههههههههههههههههههههههههههههم. وتعهههههههههههههههههههههههههههههههههههههالى

ِدُل ** َما َياِت ِفَي ُيَجا ِه آ ّل ّ ال ِذيَن ِإلَ ّلهه ْا ا َفههُرو َ َك ْغههُرْرَك َفل ُهههْم َي ُب ّل َق ِفههي َت
ِد َ ِبل ْل َبْت ا ّذ َكه ُهْم *   َل ْب ْوُم َق ِهْم ِمن َوالْحَزاُب ُنوٍح َق ِد ْع َهّمْت َب ٍة ُكهّل َو ُأّمهه

ِهْم ِل ُه ِبَرُسههو ُذو ْأُخهه َي ُلوا ِل َد ِطههِل َوَجهها َبا ْل ْا ِبا ْدِحُضههو ُي ِه ِل ّق ِبهه ْلَحهه ُهْم ا ُت ْذ َأَخهه َف
ْيَف َك َقاِب َكاَن َف ِلَك ِع َذ َك َو ّقْت *   ِلَمُة َح ّبَك َك َلى َر ِذيَن َع ّل ْا ا َو َفههُر ُهههْم َك ّن أ

َ

ِر َأْصهههههههههههههههههههههههههههههههههههههَحاُب ّنههههههههههههههههههههههههههههههههههههها  ال
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{إلَ البرهههان وظهههور البيان بعد فيه ويجادل يدفع ما تعالى يقول   

يغههررك {فل وبراهينه وحججه الله لََيات الجاحدون كفروا} أيِ الذين
وعل: جل قال كما وزهرتها ونعيمها أموالها في البلد} أيِ في تقلبهم

جهنههم مأواهم ثم قليل * متاع البلد في كفروا الذين تقلب يغرنك {لَ
ً وجههل: {نمتعهههم عههز المهاد} وقههال وبئس إلههى نضههطرهم ثههم قليل
ًا تعالى قال غليظ} ثم عذاب وسلم عليه الله صلى محمد لنبيه مسلي

النبيههاء مههن سههلف فيمن أسوة له بأن قومه من كذبه من تكذيب في
بهههم آمن وما وخالفوهم أممهم كذبهم قد فإنه والسلم الصلة عليهم
بعثههه رسههول أول نوح} وهو قوم قبلهم فقال: {كذبت قليل إلَ منهم
أمههة كههل من بعدهم} أيِ من {والحزاب الوثان عبادة عن ينهى الله

بكههل قتلههه علههى حرصههوا ليأخههذوه} أيِ برسههولهم أمههة كههل {وهمت
الحههق} به ليدحضوا بالباطل {وجادلوا رسوله قتل من ومنهم ممكن

الجلهههههي. الواضهههههح الحهههههق ليهههههردوا بالشهههههبهة حلهههههوا مههههها أيِ
عارم حدثنا العزيز عبد بن علي حدثنا الطبراني القاسم أبو قال وقد  

عهن يحههدث أبهي سهمعت قهال سهليمان بهن معتمر حدثنا النعمان أبو
اللههه صلى النبي عن عنه الله رضي عباس ابن عن عكرمة عن حنش
ً أعان قال: «من وسلم عليه ًا بههه ليدحض باطل منههه برئههت فقههد حقهه
جلههت وسههلم»ً وقههوله عليههه اللههه صههلى رسوله وذمة تعالى الله ذمة

الََثههام هههذه مههن صههنعوا مهها علههى أهلكتهههم عظمته: {فأخههذتهم} أيِ
لهههم عههذابي بلغههك فكيههف عقههاب} أيِ كان {فكيف العظام والذنوب
ًا كان قد بهم ونكالي ًا شههديد ًا. قههال موجعهه ًا كههان قتههادة مؤلمهه شههديد

كفههروا الههذين على ربك كلمة حقت جلله: {وكذلك جل والله. وقوله
من كفروا الذين على العذاب كلمة حقت كما النار} أيِ أصحاب أنهم

كههذبوك الههذين هههؤلَء مههن المكههذبين على حقت كذلك السالفة المم
لههه وثوق فل كذبك من لن والحرى الولى بطريق محمد يا وخالفوك

أعلههههههههههههههم. غيههههههههههههههرك, واللههههههههههههههه بتصههههههههههههههديق

ِذيَن ّل ُلوَن ** ا َعْرَش َيْحِم ْل َلُه َوَمْن ا ْو ّبُحوَن َح ِد ُيَس ِهههْم ِبَحْمهه ّب ُنههوَن َر ْؤِم ُي َو
ِه ِفُروَن ِب ْغ َت َيْس ِذيَن َو ّل ْا ِل ُنههو َنهها آَم ّب ْعَت َر ٍء ُكهههّل َوِسهه ًا ّرْحَمههًة َشههْي ْلمهه َوِع

ِفْر ْغ ِذيَن َفهها ّلهه ْا ِل ُبو ْا َتهها ُعههو َب ّت َلَك َوا ِبي ِهههْم َسهه ِق َذاَب َو ِم َعهه ْلَجِحيهه َنهها ا ّب *  َر
ُهْم ْل ْدِخ َأ ّناِت َو ْدٍن َج ِتي َع ّل ُهْم ا ّت ْد َع َلَح َوَمن َو ِهْم ِمههْن َصههه ِئ َبههآّ ِهههْم آ َواِج َأْز َو
ِهْم ِت ّيا ُذّر ّنَك َو ِزيُز َأنَت ِإ َع ْل ِكيُم ا ْلَح ِهُم ا ِق َو َئاِت *   ّي َئاِت َتِق َوَمن الّس ّي الّس
ٍذ ِئهههههه ْوَم ْد َي َقهههههه َتههههههُه َف ِلههههههَك َرِحْم َذ َو َو ْوُز ُههههههه َفهههههه ْل ِظيههههههُم ا َع ْل  ا
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ومن الربعة العرش حملة من المقربين الملئكة عن تعالى يخبر   

يقرنههون أيِ ربهههم بحمههد يسبحون بأنهم الكروبيين الملئكة من حوله
لثبههات المقتضههي والتحميههد النقههائص نفههي علههى الههدال التسبيح بين

وأنهههم يههديه بيههن أذلَء لههه خاشههعون به} أيِ {ويؤمنون المدح صفات
بههالغيب آمنههوا ممههن الرض أهههل مههن آمنههوا} أيِ للذين {يستغفرون

الغيههب بظهههر للمؤمنين يدعوا أن المقربين ملئكته تعالى الله فقيض
قههال الغيههب بظهههر لخيه المسلم دعا «إذا مسلم صحيح في ثبت كما

بههن اللههه عبههد حههدثنا أحمههد المههام قال بمثله»ً. وقد ولك آمين الملك
بههن محمههد عههن سههليمان بههن عبههدة حههدثنا شههبية أبههي ابن وهو محمد

ه رضهي عبهاس ابهن عهن عكرمة عن عتبة بن يعقوب عن إسحاق الل
بههن أميههة وسلم: «صههدق عليه الله صلى الله رسول قال: قال عنهما

شههههههعره»ً فقههههههال: مههههههن شههههههيء فههههههي الصههههههلت أبههههههي
مرصههد وليههث للخههرى يمينهوالنسههر رجههل تحههت وثههور زحههل 

:وسههلم: «صههدق»ً فقههال عليههه اللههه صههلى اللههه رسههول فقههال 
تطلههع فما تأبى يتورد لونها يصبح ليلةحمراء آخر كل تطلع والشمس 

تجلههههههههههد وإلَ معذبههههههههههة رسههههههههههلهاإلَ فههههههههههي لنهههههههههها
جيههد إسناد وسلم: «صدق»ً وهذا عليه الله صلى الله رسول فقال  

كههانوا القيامههة يوم كان فإذا أربعة اليوم العرش حملة أن يقتضي وهو
ثمانيههة} يومئههذ فههوقهم ربههك عههرش تعالى: {ويحمل قال كما ثمانية

ودلَلههة الََيههة هذه من المفهوم بين الجمع ما يقال أن وهو سؤال وهنا
بههن محمههد حههدثنا داود أبههو رواه الههذيِ الحههديث وبيههن ؟ الحههديث هذا

بههن اللههه عبههد عههن سههماك عن ثور أبي بن الوليد حدثنا البزار الصباح
اللهه رضهي المطلب عبد بن العباس عن قيس بن الحنف عن عميرة

عليههه الله صلى الله رسول فيهم عصابة في بالبطحاء قال: كنت عنه
؟»ً هههذه تسههمون فقههال: «مهها إليههها فنظههر سحابة بهم فمرت وسلم
قال: «والعنان»ً قالوا والمزن السحاب, قال: «والمزن»ً قالوا قالوا

ًا, قال: «هل العنان أتقن ولم داود أبو والعنان, قال ما بعد تدرون جيد
واحههدة إما بينهما ما «بعد ندريِ, قال لَ ؟»ً قالوا والرض السماء بين
سههبع عد حتى كذلك فوقها السماء ثم سنة وسبعون ثلث أو اثنتان أو

بيههن مثل وأعله أسفله بين ما بحر السابعة السماء فوق سموات, ثم
وركبهههن أظلفهههن بيههن أوعههال ثمانية ذلك فوق سماء, ثم إلى سماء
أسهفله بيهن العهرش ظهورهن على ثم سماء إلى السماء بين ما مثل

ذلك»ً. فوق وتعالى تبارك الله ثم سماء إلى سماء بين ما مثل وأعله
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بههه حرب بن سماك حديث من ماجه وابن والترمذيِ داود أبو رواه ثم

ثمانيههة العههرش حملههة أن يقتضههي غريب, وهذا حسن الترمذيِ وقال
ثمانية: أربعة العرش عنه: حملة الله رضي حوشب بن شهر قال كما

بعههد حلمههك علههى الحمههد لههك وبحمههدك اللهههم سبحانك يقولون منهم
عفوك على الحمد لك وبحمدك اللهم سبحانك يقولون علمك, وأربعة

كههل وسههعت {ربنا آمنوا للذين استغفروا إذا يقولون ولهذا قدرتك بعد
ًا} أيِ رحمههة شيء وعلمههك وخطايههاهم ذنههوبهم تسههع رحمتههك وعلمهه
للههذين {فههاغفر وسكناتهم وحركاتهم وأقوالهم أعمالهم بجميع محيط
وأنههابوا تههابوا إذا المسههيئين عههن فاصههفح سههبيلك} أيِ واتبعههوا تههابوا

وتههرك الخيههرات فعههل من به أمرتهم ما واتبعوا فيه كانوا عما وأقلعوا
الجحيهم عهذاب عهن وزحزحهم الجحيم} أيِ عذاب {وقهم المنكرات

وعههدتهم الههتي عههدن جنههات وأدخلهم {ربنا الليم الموجع العذاب وهو
لتقر وبينهم بينهم اجمع وذرياتهم} أيِ وأزواجهم آبائهم من صلح ومن
وتعههالى: تبههارك قههال كمهها متجاورة منازل في بالَجتماع أعينهم بذلك

ألتنهاهم ومها ذريتهم بهم ألحقنا بإيمان ذريتهم واتبعتهم آمنوا {والذين
أعينهههم لتقههر المنزلة في الكل بين ساوينا شيء} أيِ من عملهم من

العمههل نههاقص رفعنهها بههل الههداني يسههاويِ حههتى العههالي نقصههنا ومهها
ً العمههل بكثير فساويناه إن جههبير بههن سههعيد ومنههة. وقههال منهها تفضههل
فيقههال ؟ هههم أيههن وأخيههه وابنههه أبيههه عن سأل الجنة دخل إذا المؤمن

ولهههم لههي عملههت إنمهها إنههي فيقههول العمل في طبقتك يبلغوا لم إنهم
وأدخلهم {ربنا الََية هذه جبير بن سعيد تل ثم الدرجة في به فيلحقون

وذريههاتهم وأزواجهههم آبههائهم مههن صلح ومن وعدتهم التي عدن جنات
الشخير: أنصههح بن الله عبد بن مطرفا الحكيم} قال العزيز أنت إنك
جنههات وأدخلهههم {ربنهها اليههة هههذه تل ثههم الملئكة للمؤمنين الله عباد
الشههياطين. وقههوله للمؤمنين عباده وأغش وعدتهم} الََية التي عدن

يغههالب ولَ يمانع لَ الذيِ الحكيم} أيِ العزيز أنت وتعالى: {إنك تبارك
مهن وأفعالهك أقوالهك فهي الحكيهم يكهن لم يشأ لم وما كان شاء وما

منه وقعت ممن وبالها أو فعلها السيئات} أيِ {وقهم وقدرك شرعك
لطفت رحمته} أيِ {فقد القيامة يوم يومئذ} أيِ السيئات تق {ومن
العظيههههم}. الفههههوز هههههو {وذلههههك العقوبههههة مههههن ونجيتههههه بههههه

ِإّن ِذيَن **  ّل ْا ا َفُرو ْوَن َك َد َنا ْقُت ُي ِه َلَم ّل َبههُر ال ْك ُكههْم ِمههن َأ ِت ْق ُكهههْم ّم ُفَس ْذ َأن ِإ
ْوَن َع ْد َلى ُت ِليَماِن ِإ ُفُروَن ا ْك َت ْا َف ُلو َقا َنآّ *   ّب َنا َر ّت ْيِن َأَم َت َن ْث َنا ا َت ْي َي َأْح ْيههِن َو َت َن ْث ا
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َنا ْف َتَر ْع َنا َفا ِب ُنو ُذ َهْل ِب َلَى َف ِبيٍل ّمن ُخُروٍج ِإ ُكم َس ِل َذ ّنُه *   َأ َذا ِب ّلههُه ُدِعَي ِإ ال

ُه َد ُتْم َوْح َفْر ِإن َكه ِه ُيْشَرْك َو ْا ِب ُنو ْؤِم ْكُم ُت ْلُح ِه َفا ّل ِلهّي ل َع ْل ِر ا ِبيهه َك ْل َو ا ُههه   *
ِذيِ ّل ُكْم ا ِري ِه ُي ِت َيا َنّزُل آ ُي ُكم َو ِء ّمَن َل ًا الّسَمآّ ّكُر َوَما ِرْزق َذ َت ّ َي ِنيههُب َمن ِإلَ ُي

ْا*   ُعو ْد ّلهههَه َفههها ِلِصهههيَن ال ّديَن َلهههُه ُمْخ ْو الههه َلههه َه َو ِر ِفُروَن َكههه َكههها ْل  ا
ًا تعالى يقول   فههي وهههم القيامههة يههوم ينادون إنهم الكفار عن مخبر

مهها تعالى الله عذاب من باشروا عندما وذلك يتلظون النيران غمرات
بسبب البغض غاية وأبغضوها أنفسهم ذلك عند فمقتوا به لحد قبل لَ
النههار إلههى دخههولهم سههبب كههانت التي السيئة العمال من أسلفوا ما

ًا ذلك عند الملئكة فأخبرتهم ًا إخبار اللههه مقههت بههأن نداء نادوهم عالي
أشههد فيكفههرون اليمههان عليهههم يعرض كان حين الدنيا في لهم تعالى

قتههادة الحالههة. قههال هذه في اليوم أنفسكم المعذبون أيها مقتكم من
إلههى تدعون إذ أنفسكم مقتكم من أكبر الله تعالى: {لمقت قوله في

عليهههم عههرض حين الضللة أهل الله لمقت فتكفرون} يقول اليمان
أنفسهههم مقتههوا ممهها أكههبر يقبلههوه أن وأبههوا فتركوه الدنيا في اليمان

ه عهذاب عاينوا حين البصهريِ الحسهن قهال القيامهة, وهكهذا يهوم الل
بن زيد بن الرحمن وعبد الهمداني الله عبيد بن وذر والسديِ ومجاهد

أجمعيههن. وقههوله: {قههالوا عليهم الله رحمة الطبريِ جرير وابن أسلم
أبههي عن إسحاق أبي عن الثوريِ اثنتين} قال وأحييتنا اثنتين أمتنا ربنا

تعهالى: كقهوله الََيهة ههذه عنهه اللهه رضهي مسهعود ابن عن الحوصا
ًا وكنتم بالله تكفرون {كيف ثههم يحييكههم ثههم يميتكم ثم فأحياكم أموات

وهههذا مالك وأبو وقتادة والضحاك عباس ابن قال ترجعون} وكذا إليه
الههدنيا في أميتوا السديِ مرية. وقال ولَ فيه شك لَ الذيِ الصواب هو
القيامة, وقال يوم أحيوا ثم أميتوا فخوطبوا, ثم قبورهم في أحيوا ثم

ثم السلم عليه آدم صلب من الميثاق عليهم أخذ حين زيد: أحيوا ابن
القههولَن القيامة, وهذان يوم أحياهم ثم أماتهم ثم الرحام في خلقهم

إحياءات ثلث قالَ ما على يلزمهما لنه ضعيفان زيد وابن السديِ من
تابعهمهها, ومههن عبههاس وابههن مسههعود ابههن قههول وإماتههات, والصههحيح

بيههن وقههوفا وهههم الرجعههة يسههألون الكفار أن كله هذا من والمقصود
تههرى وجل: {ولو عز قال كما القيامة عرصات في وجل عز الله يديِ

فارجعنهها وسمعنا أبصرنا ربنا ربهم عند رؤوسهم ناكسو المجرمون إذ
ًا نعمههل وعاينوههها النههار رأوا إذا ثههم يجههابون موقنههون} فل إنهها صههالح
الرجعههة سههألوا والنكال العذاب من فيها ما إلى ونظروا عليها ووقفوا

إذ تههرى تعههالى: {ولههو اللههه قههال يجابون فل مرة أول سألوا مما أشد
مههن ونكههون ربنهها بآّيههات نكههذب ولَ نههرد ياليتنا فقالوا النار على وقفوا
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لمهها لعههادوا ردوا ولههو قبل من يخفون كانوا ما لهم بدا * بل المؤمنين

وحسيسههها مّسههها وذاقههوا النههار دخلههوا لكاذبون} فإذا وإنهم عنه نهوا
{وهههم وأعظههم أشههد للرجعههة سههؤالهم كههان وأغللههها ومقامعههها
ًا نعمل أخرجنا ربنا فيها يصطرخون لههم نعمههل, أو كنا الذيِ غير صالح

فمهها فههذوقوا ؟ النههذير وجههاءكم تههذكر مههن فيههه يتههذكر مهها نعمركههم
* قال ظالمون فإنا عدنا فإن منها أخرجنا نصير} {ربنا من للظالمين
فههي تلطفههوا الكريمههة الََيههة هههذه تكلمههون} وفههي ولَ فيههها اخسههؤوا
أمتنهها {ربنهها قههولهم وهههي مقدمههة كلمهههم يههديِ بيههن وقدموا السؤال

كنهها مهها بعههد أحييتنهها فإنههك عظيمههة قههدرتك اثنتين} أيِ وأحييتنا اثنتين
ًا اعترفنهها تشههاء, وقههد مهها علههى قههادر فههأنت أحييتنهها ثههم أمتنا ثم أموات
مههن خروج إلى {فهل الدنيا الدار في لنفسنا ظالمين كنا وإننا بذنوبنا

قههادر فإنههك الدنيا الدار إلى تعيدنا أن إلى مجيبنا أنت فهل سبيل} أيِ
فإنهها فيههه ماكنهها إلههى عههدنا فههإن نعمههل كنا الذيِ غير لنعمل ذلك على

الههدنيا, الدار إلى ومرجعكم عودكم إلى سبيل لَ أن ظالمون, فأجيبوا
ك من المنع علل ثم بهل تقتضهيه ولَ الحهق تقبهل لَ سهجاياكم بهأن ذل

وحههده اللههه دعههي إذا بههأنه تعههالى: {ذلكههم قههال وتنفيه, ولهذا تجحده
إلههى رددتههم وإن تكونههون هكذا أنتم تؤمنوا} أيِ به يشرك وإن كفرتم
وإنهههم عنههه نهههوا لمهها لعادوا ردوا وجل: {ولو عز قال كما الدنيا الدار

هههو الكههبير} أيِ العلههي للههه وعل: {فههالحكم جههل لكههاذبون} وقههوله
مههن ويضههل يشههاء مههن فيهههديِ يجور لَ الذيِ العادل خلقه في الحاكم

جههل هههو, وقههوله إلَ إلهه لَ يشههاء مهن ويعههذب يشههاء من ويرحم يشاء
يشههاهدونه بمهها لخلقه قدرته يظهر آياته} أيِ يريكم الذيِ جلله: {هو

كمههال علههى الدالههة العظيمههة الََيههات مههن والسفلي العلويِ خلقه في
ًا} وهو السماء من لكم {وينزل ومنشئها ومبدعها خالقها المطههر رزق
اختلفا مههن بههالحس مشاهد هو ما والثمار الزروع من به يخرج الذيِ
فبالقههدرة واحههد مههاء وهههو وألههوانه وأشههكاله وروائحه وطعومه ألوانه

فههي ويتفكههر يعتههبر يتههذكر} أيِ {وما الشياء هذه بين فاوت العظيمة
مههن ينيههب} أيِ مههن {إلَ خالقها عظمة على بها ويستدل الشياء هذه
اللههه وجل: {فههادعوا عز وقوله وتعالى تبارك الله إلى منيب بصير هو

العبادة وحده لله فأخلصوا الكافرون} أيِ كره ولو الدين له مخلصين
المههام ومههذهبهم. قههال مسههلكهم فههي المشههركين وخههالفوا والههدعاء

الزبيههر بههن عههروة بن يعني هشام حدثنا نمير بن الله عبد أحمد: حدثنا
اللههه عبد قال: كان المكي مدرس بن مسلم بن محمد الزبير أبي عن
لَ وحههده اللههه إلَ إلههه لَ يسههلم حيههن صلة كل دبر في يقول الزبير بن
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ولَ حههول لَ قههدير شههيء كل على وهو الحمد وله الملك له, له شريك

ولههه الفضههل ولههه النعمههة له إياه إلَ نعبد ولَ الله إلَ إله لَ بالله إلَ قوة
الكههافرون, كههره ولههو الههدين لههه مخلصين الله إلَ إله الحسن, لَ الثناء

صلة, كل دبر بهن يهلل وسلم عليه الله صلى الله رسول قال: وكان
عههروة بهن هشهام عههن طههرق مههن والنسهائي داود وأبههو مسلم ورواه

عههن الزبيههر أبههي عههن ثلثتهم عقبة بن وموسى عثمان أبي بن وحجاج
يقههول وسلم عليه الله صلى الله رسول قال: كان الزبير بن الله عبد
تمهامه. لهه»ً وذكهر شهريك لَ وحهده الله إلَ إله صلة: «لَ كل دبر في
اللههه رسول أن عنهما الله رضي الزبير ابن عن الصحيح في ثبت وقد

إلههه المكتوبههات: «لَ الصلوات عقب يقول كان وسلم عليه الله صلى
شههيء كههل علههى وهههو الحمد وله الملك له, له شريك لَ وحده الله إلَ

إيههاه, لههه إلَ نعبههد اللههه, ولَ إلَ إلههه بههالله, لَ إلَ قههوة ولَ حههول لَ قههدير
الدين له مخلصين الله إلَ إله الحسن, لَ الثناء وله الفضل وله النعمة

الخصيب حدثنا الربيع حاتم: حدثنا أبي ابن الكافرون»ً. وقال كره ولو
ابههن عههن حسههان بههن هشههام عههن المههريِ يعنههي صالح حدثنا ناصع بن

عليههه اللههه صههلى النههبي عههن عنههه اللههه رضههي هريرة أبي عن سيرين
واعلموا بالجابة موقنون وأنتم وتعالى تبارك الله قال: «ادعوا وسلم

لَه»ً. غافههههل قلههههب مههههن دعههههاء يسههههتجيب لَ تعههههالى اللههههه أن

ُع ِفي ّدَرَجاِت ** َر َعْرِش ُذو ال ْل ْلِقي ا ِه ِمههْن الّروَح ُي ِر َلههَى َأْمهه ُء َمههن َع َيَشههآّ
ِه ِمْن ِد َبا ِذَر ِع ُين ْوَم ِل ّتلَِق َي ْوَم ال َي ِرُزوَن ُهم *   َ َبا َفَى لَ َلى َيْخ ِه َع ّل ُهْم ال ْن ِم

ٌء ْلُك ّلَمِن َشْي ْلُم ْوَم ا َي ْل ِه ا ّل ِد ِل َواِح ْل ِر ا ّها َق ْل ْوَم ا َيهه ْل َى *  ا ْفههٍس ُكههّل ُتْجههَز َن
َبْت ِبَمهههها َ َكهههههَس ْلههههَم لَ ْوَم ُظ َيهههه ْل ّلههههَه ِإّن ا ُع ال ِري ْلِحَسههههاِب َسهههه  ا

ًا تعالى يقول   العظيههم عرشههه وارتفههاع وكبريههائه عظمته عن مخبر
اللههه تعههالى: {مههن قال كما لها كالسقف مخلوقاته جميع على العالي

خمسههين مقداره كان يوم في إليه والروح الملئكة تعرج المعارج ذيِ
بيههن مهها مسههافة هههذه أن بيان تعالى الله شاء إن سنة} وسيأتي ألف

والخلهف السهلف مهن جماعهة قهول فهي السابعة الرض إلى العرش
ياقوتهة مههن العههرش أن واحههد غيههر ذكههر وقد الله شاء إن الرجح وهو

عن سنة. وارتفاعه ألف خمسين مسيرة قطريه بين ما اتساع حمراء
حههديث فههي تقههدم وقههد سههنة ألههف خمسههين مسههيرة السابعة الرض

عظيههم. بشههيء السههبع السههموات عههن ارتفههاعه على يدل ما الوعال
عبههاده} مههن يشههاء مههن علههى أمههره مههن الروح تعالى: {يلقي وقوله
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يشههاء من على أمره من بالروح الملئكة عظمته: {ينزل جلت كقوله

تعههالى: {وإنههه فههاتقون} وكقههوله أنا إلَ إله لَ أنه أنذروا أن عباده من
مهن لتكههون قلبهك * على المين الروح به * نزل العالمين رب لتنزيل

أبي بن علي التلق} قال يوم وجل: {لينذر عز قال المنذرين} ولهذا
حههذر القيامههة يههوم أسههماء مههن اسم التلق يوم عباس ابن عن طلحة

عنهمهها اللههه رضههي عبههاس ابههن قههال جريههج ابن عباده, وقال منه الله
قتههادة العباد. وقال فيه يلتقي زيد ابن وقال ولده وآخر آدم فيه يلتقي

السههماء أهههل فيههه يلتقههي عيينههة بههن وسفيان سعد بن وبلل والسديِ
الظههالم يلتقي مهران بن ميمون والخلق, وقال والخالق الرض وأهل

كههل أن ويشههمل كلههه هههذا يشمل التلق يوم إن يقال والمظلوم, وقد
آخهههرون. قهههاله كمههها وشهههر خيهههر مهههن عملهههه مههها سهههيلقى عامهههل

شيء} منهم الله على يخفى لَ بارزون هم جلله: {يوم جل وقوله  
ولهههذا يسترهم ولَ يظلهم ولَ يكنهم شيء لَ كلهم بادون ظاهرون أيِ

الجميههع شههيء} أيِ منهههم اللههه علههى يخفى لَ بارزون هم قال: {يوم
؟ اليههوم الملههك وتعههالى: {لمههن تبارك السواء. وقوله على علمه في
أنههه عنهما الله رضي عمر ابن حديث في تقدم قد} القهار الواحد لله

أنهها الجبههار أنا الملك أنا يقول ثم بيده والرض السموات يطويِ تعالى
وفههي ؟ المتكههبرون أيههن ؟ الجبارون أين ؟ الرض ملوك المتكبر, أين

سههواه يبق فلم خلقه جميع أرواح قبض إذا وجل عز أنه الصور حديث
ثههم مههرات ثلث ؟ اليههوم الملههك لمههن يقههول حينئذ له شريك لَ وحده
ً نفسه يجيب كل قهر قد وحده هو الذيِ القهار} أيِ الواحد {لله قائل
الههدقاق غههالب بههن محمههد حاتم: حدثنا أبي ابن قال وغلبه. وقد شيء
ابههن عههن نضههرة أبههو حههدثنا أبيه عن معتمر حدثنا عبيدة بن عبيد حدثنا

أيههها يها السهاعة يههديِ بيههن منهاد قهال: ينهاديِ عنهما الله رضي عباس
عههز اللههه وينههزل قال والموات الحياء فيسمعها الساعة أتتكم الناس
الواحههد اليههوم, للههه الملههك ويقههول: {لمههن الههدنيا السههماء إلههى وجل

لَ كسههبت بمهها نفس كل تجزى عظمته: {اليوم جلت القهار}. وقوله
حكمههه في عدله عن تعالى الحساب} يخبر سريع الله إن اليوم ظلم
يجههزيِ بههل شههر مههن ولَ خيههر مههن ذرة مثقههال يظلههم لَ أنههه خلقه بين

ظلههم وتعههالى: {لَ تبههارك قال واحدة وبالسيئة أمثالها عشر بالحسنة
عههن عنههه اللههه رضههي ذر أبههي عههن مسلم صحيح في ثبت اليوم} كما

أنهه وجههل عهز ربهه عهن يحكي فيما وسلم عليه الله صلى الله رسول
ًا بينكم وجعلته نفسي على الظلم حرمت إني عباديِ قال: «يا محرمهه

عليكههم أحصيها أعمالكم هي إنما عباديِ يا ه قال أن إلى ه تظالموا فل
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ًا وجد إياها, فمن أوفيكم ثم وتعههالى, ومههن تبههارك اللههه فليحمههد خيههر

سههريع اللههه وجههل: {إن عز نفسه»ً وقوله إلَ يلومن فل ذلك غير وجد
ًا يحاسهب كما كلهم الخلئق يحاسب الحساب} أيِ كمها واحهدة نفسه

جههل واحههدة} وقههال كنفههس إلَ بعثكههم ولَ خلقكم وعل: {ما جل قال
بالبصههههههر}. كلمههههههح واحههههههدة إلَ أمرنهههههها جللههههههه: {ومهههههها

ُهْم ِذْر َأن َو ْوَم **  ِة َي َف ِز َل ِذ ا ُلوُب ِإ ُق ْل َدى ا ِر َل َناِج ْلَح ِظِميَن ا ِلِميَن َما َكا ّظا ِلل
ٍم ِمْن َ َحِمي ِفيٍع َولَ ُع َش َطا َلُم ُي ْع َي َنَة *   ِئ ُيِن َخآّ ْع ُدوُر ُتْخِفي َوَما ال * الّصهه

ّلُه ْقِضي َوال ّق َي ْلَح ِذيَن ِبا ّل ُعوَن َوا ْد ِه ِمن َي ِن َ ُدو ْقُضوَن لَ ٍء َي ّلههَه ِإّن ِبَشْي ال
َو ُع ُهههههههههههههههههههههههه َبِصهههههههههههههههههههههههيُر الّسهههههههههههههههههههههههِمي ْل  ا

كما لَقترابها بذلك وسميت القيامة يوم أسماء من اسم الََزفة يوم  
عز كاشفة} وقال الله دون من لها * ليس الََزفة تعالى: {أزفت قال

وعل: {اقهترب جهل القمهر} وقهال وانشهق السهاعة وجل: {اقتربت
جهل تسهتعجلوه} وقهال فل اللهه أمهر حسابهم} وقال: {أتهى للناس

كفههروا} الََيههة. وقههوله الههذين وجههوه سههيئت زلفة رأوه جلله: {فلما
وقفههت قتادة كاظمين} قال الحناجر لدى القلوب وتعالى: {إذ تبارك

أماكنها, وكههذا إلى تعود ولَ تخرج فل الخوفا من الحناجر في القلوب
اظمين واحهد, ومعنهى وغيهر والسهديِ عكرمهة قهال اكتين أيِ ك لَ س

ًا والملئكههة الههروح يقوم {يوم بإذنه إلَ أحد يتكلم إلَ يتكلمههون لَ صههف
ًا} وقههال وقال الرحمن له أذن من {كههاظمين} أيِ جريههج ابههن صههواب

شههفيع ولَ حميههم مههن للظههالمين وتعههالى: {مهها سبحانه باكين. وقوله
منهههم قريب من بالله بالشرك أنفسهم ظلموا للذين ليس يطاع} أيِ

كههل مههن السههباب بهههم تقطعههت قد بل فيهم يشفع شفيع ولَ ينفعهم
عههز الصدور} يخبر تخفي وما العين خائنة تعالى: {يعلم خير. وقوله

وحقيرها, صغيرها جليلها الشياء بجميع المحيط التام علمه عن وجل
اللههه من فيستحيوا فيهم علمه الناس ليحذر ولطيفها وكبيرها, دقيقها

أنههه يعلههم مههن مراقبههة تقواه, ويراقبههوه حق ويتقوه الحياء حق تعالى
مهها ويعلههم أمانههة أبههدت وإن الخائنههة العيههن يعلههم وجههل عههز فإنه يراه

عبههاس ابههن والسههرائر. قههال الضههمائر من الصدور خبايا عليه تنطويِ
تخفههي ومهها العيههن خائنههة تعههالى: {يعلههم قههوله في عنهما الله رضي

المههرأة وفيهههم بيتهههم الههبيت أهههل علههى يههدخل الرجههل الصدور} هههو
فههإذا إليههها لحههظ غفلههوا فههإذا الحسناء المرأة وبهم به تمر أو الحسناء

اطلههع غههض, وقههد فطنوا فإذا لحظ غفلوا فإذا عنها بصره غض فطنوا
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أبههي ابههن فرجههها. رواه علههى اطلهع لههو أن ود أنههه قلبه من تعالى الله

رأيههت الرجهل وقههول الغمههز العين} هو {خائنة الضحاك حاتم, وقال
عنهمهها تعههالى اللههه رضي عباس ابن رأى. وقال وقد أر لم ير. أو ولم
وكههذا ؟ لَ أم الخيانههة تريههد هههل نظرههها في العين من تعالى الله يعلم
قههوله فههي عنهمهها اللههه رضههي عبههاس ابههن وقتادة, وقههال مجاهد قال

بههها تزني هل عليها قدرت أنت إذا الصدور} يعلم تخفي تعالى: {وما
الوسوسههة. مههن الصههدور} أيِ تخفههي {ومهها السههديِ وقههال ؟ لَ أم
بالعههدل, قههال يحكههم بههالحق} أيِ يقضههي وجل: {واللههه عز وقوله  

تعههالى: {واللههه قههوله في عباس ابن عن جبير بن سعيد عن العمش
وبالسههيئة الحسههنة بالحسههنة يجههزيِ أن علههى بههالحق} قههادر يقضههي
عبههاس ابهن بهه فسر الذيِ البصير} وهذا السميع هو الله {إن السيئة
الههذين وتعههالى: {ليجههزيِ تبههارك كقههوله الََيههة هههذه عنهمهها الله رضي

وعل: جههل بالحسنى} وقههوله أحسنوا الذين ويجزيِ عملوا بما أساءوا
{لَ والنهداد والوثهان الصههنام مهن دونهه} أيِ مهن يههدعون {والهذين

ًا يملكون لَ بشيء} أيِ يقضون هههو الله {إن بشيء يحكمون ولَ شيئ
يشههاء مههن فيهههديِ بهم بصير خلقه لقوال سميع البصير} أيِ السميع
ذلهههك. جميهههع فهههي العهههادل الحهههاكم وههههو يشهههاء مهههن ويضهههل

َلْم َو َأ ْا **  ُو ْا الْرِض ِفي َيِسير ُظُرو َين ْيَف َف َبُة َكاَن َك ِق ِذيَن َعا ّل ْا ا ُنو ِمن َكا
ِهههْم ِل ْب ْا َق ُنو ّد ُهههْم َكهها ُهههْم َأَشهه ْن ًة ِم ّو ًا ُقهه َثههار ُهُم الْرِض ِفههي َوآ َذ َأَخهه ّلههُه َف ال

ِهْم ِب ُنو ُذ ُهم َكاَن َوَما ِب ِه ّمههَن َل ّلهه ِلههَك َواٍق ِمههن ال َذ ُهْم *   ّن أ
َ َنت ِبهه ِهْم َكهها ِتي أ

ْ ّتهه
ُهم ُل َنههاِت ُرُسهه ّي َب ْل ْا ِبا َفههُرو َك ُهُم َف َذ َأَخهه ّلههُه َف ّنههُه ال ّيِ ِإ ِو ُد َقهه ِدي َقههاِب َشهه ِع ْل  ا

محمههد يهها برسههالتك المكذبون يسيروا} هؤلَء تعالى: {أولم يقول  
من قبلهم} أيِ من كانوا الذين عاقبة كان كيف فينظروا الرض {في
العههذاب من بهم حل ما والسلم الصلة عليهم بالنبياء المكذبة المم

ًا قههوة هههؤلَء من أشد كانوا أنهم مع والنكال الرض} أيِ فههي {وآثههار
هههؤلَء يقههدر لَ مهها والههديارات والمعههالم البنايات من الرض في أثروا
فيههه} وقههال مكنههاكم إن فيما مكناهم وجل: {ولقد عز قال كما عليه

هههذه مههع عمروههها} أيِ ممهها أكههثر وعمروههها الرض تعالى: {وأثههاروا
كفرهههم وهههي بههذنوبهم اللههه أخههذهم الشههديد والبأس العظيمة القوة

عههذاب عنهههم دفههع ومهها واق} أيِ من الله من لهم كان {وما برسلهم
إيههاهم أخههذه علههة ذكههر واق, ثم وقاهم راد, ولَ عنهم رده ولَ أحد الله

كههانت بههأنهم تعههالى: {ذلههك فقههال واجترموها ارتكبوها التي وذنوبهم
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القاطعههات والبراهين الواضحات بالدلَئل بالبينات} أيِ رسلهم تأتيهم

{فأخههذهم وجحههدوا كفههروا والبرهههان البيههان هههذا مههع {فكفروا} أيِ
قههويِ {إنههه أمثالههها وللكههافرين عليهههم ودمههر أهلكهم أيِ الله} تعالى

شههديد {وهههو شههديد وبطههش عظيمههة قههوة ذو العقههاب} أيِ شههديد
منههه. وتعههالى تبههارك اللههه وجيع, أعاذنا شديد أليم عقابه العقاب} أيِ

ْد َق َل َو َنا **  ْل َنا ُموَسَى َأْرَس ِت َيا َطاٍن ِبآّ ْل ِبيٍن َوُس َلَى ّم ِإ ْوَن *   َع َهاَمههاَن ِفْر َو
َقاُروَن ْا َو ُلو َقا ّذاٌب َساِحٌر َف َلّما َكه َف ُهْم *   َء ّق َجآّ ْلَح َنا ِمههْن ِبا ِد ْا ِعنهه ُلو َقهها

ْا َو ُل ُت ْق َء ا َنآّ ْب ِذيَن َأ ّل ْا ا ُنو َعُه آَم ْا َم ُيو َتْح ُهْم َواْس َء ُد َوَما ِنَسآّ ْي ِريَن َكه ِف َكا ْل ّ ا ِإلَ
َقاَل َضلٍَل ِفي َو ْوُن *   َع ِنَي ِفْر ُتْل َذُرو ْق ُع ُموَسَى َأ ْد َي ْل ّبُه َو ّنَي َر َأَخههافُا ِإ

ّدَل َأن َب ُكهْم ُي َن ْو ِدي ِهَر َأن َأ ْظ َد الْرِض ِفي ُي َفَسا ْل َقاَل ا َو ّنههي ُموَسههَى *   ِإ
ْذُت ّبي ُع ُكهْم ِبَر ّب ٍر ُكههّل ّمههن َوَر ّبهه َك َت ّ ُم ْؤِمُن لَ ِم ُيهه ْو َيهه ْلِحَسههاِب ِب يقههول   ا
ًا تعالى كههذبه مههن تكذيب في وسلم عليه الله صلى محمد لنبيه مسلي

ًا قومه من كمهها والََخههرة الدنيا في له والنصرة العاقبة بأن له ومبشر
بالََيههات أرسههله تعالى الله فإن السلم عليه عمران بن لموسى جرى

وسههلطان تعههالى: {بآّياتنهها قههال الواضههحات. ولهههذا البينات. والدلَئل
ملههك فرعههون} وهههو {إلههى والبرهههان الحجههة هههو مبين} والسلطان

{وقارون} مملكته في وزيره {وهامان} وهو المصرية بالديار القبط
ً زمانه في الناس أكثر وكان كههذاب} أيِ سههاحر {فقههالوا وتجارة مالَ

ًا وجعلوه كذبوه ًا ساحر ًا مجنون ًا مموه وهههذه أرسههله الله أن في كذاب
قهالوا إلَ رسههول مههن قبلههم مهن الهذين أتى ما تعالى: {كذلك كقوله
جههاءهم طاغون} {فلمهها قوم هم بل ؟ به * أتواصوا مجنون أو ساحر
وجههل عههز اللههه أن علههى الدال القاطع بالبرهان عندنا} أيِ من بالحق
نسههاءهم} واسههتحيوا معه آمنوا الذين أبناء اقتلوا {قالوا إليهم أرسله

فكههان الول إسههرائيل. أمهها بنههي ذكور بقتل فرعون من ثان أمر وهذا
عههددهم وتقليل الشعب هذا لذلَل أو موسى وجود من الَحتراز لجل

هههذا ولهانههة الثانيههة فللعلههة الثههاني المههر المريههن, وأمهها لمجموع أو
قههالوا: {أوذينهها ولهههذا السههلم عليههه بموسى يتشاءموا ولكي الشعب

يهلههك أن ربكههم عسههى * قههال جئتنهها مهها بعههد ومههن تأتينهها أن قبل من
هههذا قتادة تعملون} قال كيف فينظر الرض في ويستخلفكم عدوكم

ضههلل} فههي إلَ الكههافرين كيههد وجل: {وما عز الله أمر, قال بعد أمر
لئل إسههرائيل بنههي عههدد تقليههل هههو الههذيِ وقصههدهم مكرهههم ومهها أيِ

أقتل ذروني فرعون {وقال ضلل في وهالك ذاهب إلَ عليهم ينصروا
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قتههل إلههى تعههالى الله لعنه فرعون من عزم ربه} وهذا وليدع موسى
لكههم أقتههل حههتى دعههوني لقومه قال أيِ والسلم الصلة عليه موسى

والتهجههم الجحههد غايههة فههي بههه, وهههذا أبههالي لَ ربههه} أيِ ع {وليد هذا
في يظهر أن أو دينكم يبدل أن أخافا الله: {إني قبحه والعناد, وقوله

موسههى يضههل أن فرعههون موسههى, يخشههى الفسههاد} يعنههي الرض
المثههل: صههار فههي يقههال كمهها وعاداتهم, وهههذا رسومهم ويغير الناس

ًا, يعني فرعون ًا مذكر عليههه موسههى مههن النههاس علههى يشههفق واعظ
الرض فههي يظهههر وأن دينكههم يبههدل {أن الكههثرون السههلم. وقههرأ
الرض فههي يظهههر أن أو دينكههم يبههدل {أن الََخههرون الفسههاد} وقههرأ

{وقههال الفسههاد} بالضههم الرض فههي {يظهههر بعضهم الفساد} وقرأ
الحساب} بيوم يؤمن لَ متكبر كل من وربكم بربي عذت إني موسى

عليههه موسههى موسههى} قههال أقتل {ذروني فرعون قول بلغه لما أيِ
قههال: ولهههذا أمثههاله وشههر شههره من به وعذت بالله استجرت السلم

عههن متكههبر} أيِ كل {من المخاطبون وربكم} أيها بربي عذت {إني
أبي عن الحديث في جاء الحساب»ً ولهذا بيوم يؤمن «لَ مجرم الحق

إذا كههان وسههلم عليههه الله صلى الله رسول أن عنه الله رضي موسى
ًا خافا فههي بههك ونههدرأ شههرورهم مههن بههك نعههوذ إنهها قال: «اللهم قوم

نحههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههورهم»ً.

َقاَل َو ْؤِمٌن َرُجٌل **  ْوَن آِل ّمههْن ّم َعهه ُتههُم ِفْر ْك َنُه َي ُلههوَن ِإيَمهها ُت ْق َت ً َأ َأن َرُجل

ُقوَل ّبَي َي ّلُه َر ْد ال َق ُكْم َو َء َنههاِت َجآّ ّي َب ْل ُكههْم ِمههن ِبا ّب ِإن ّر ًا َيههُك َو ِذبهه ِه َكا ْيهه َل َع َف
ُبُه ِذ ِإن َك ًا َيُك َو ِدق ُكْم َصا ْب ْعُض ُيِص ِذيِ َب ّل ُكْم ا ُد ِع ّلَه ِإّن َي َ ال ِديِ لَ ْه َو َمْن َي ُه

ِرفٌا ّذاٌب ُمْس ِم َك َقو َي ُكُم *   ْلُك َل ْلُم ْوَم ا َيهه ْل ِريَن ا ِه َفَمههن الْرِض ِفههي َظهها
َنا ْأِس ِمن َينُصُر ِه َب ّل َنا ِإن ال َء ْوُن َقاَل َجآّ َع ُكههْم َمآّ ِفْر ِري ّ ُأ َى َمههآّ ِإلَ َوَمههآّ َأَر

ُكْم ِدي ّ َأْههههههههههههههههههههه ِبيَل ِإلَ ِد َسهههههههههههههههههههه  الّرَشهههههههههههههههههههها
ًا كان المؤمن الرجل هذا أن المشهور   قههال فرعههون آل مههن قبطيهه

عليهه موسهى مهع نجهها الههذيِ إنهه ويقال فرعون عم ابن السديِ: كان
ان أنهه إلهى ذههب من قول ورد جرير ابن والسلم, واختاره الصلة ك

ًا موسههى قتههل عن وكف واستمعه لكلمه انفعل فرعون لن إسرائيلي
ًا كان السلم, ولو عليه منههم لنه بالعقوبة يعاجل أن لوشك إسرائيلي
آل مههن يههؤمن لههم عنهمهها اللههه رضههي عباس ابن عن جريج ابن وقال

إن موسههى قال: {يهها والذيِ فرعون وامرأة الرجل هذا سوى فرعون
الرجههل هههذا كههان وقد حاتم أبي ابن ليقتلوك} رواه بك يأتمرون المل
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فرعون قال حين اليوم هذا إلَ يظهر فلم القبط قومه عن إيمانه يكتم

وجههل. وأفضههل عههز لله غضبة الرجل موسى} فأخذت أقتل {ذروني
الحههديث, ولَ بههذلك ثبههت كمهها جههائر سههلطان عنههد عههدل كلمة الجهاد
ً قههوله: {أتقتلههون وهههي فرعههون عنههد الكلمة هذه من أعظم أن رجل
قههال حيههث صههحيحه فههي البخههاريِ رواه مهها إلَ الله} اللهم ربي يقول
حههدثني الوزاعي حدثنا مسلم بن الوليد حدثنا الله عبد بن علي حدثنا
بههن عههروة حدثني التيمي إبراهيم بن محمد حدثني كثير أبي بن يحيى
العاصا بن عمرو بن الله لعبد قلت قال عنهما تعالى الله رضي الزبير
اللههه برسههول المشركون صنعه شيء بأشد أخبرني عنهما الله رضي
وسههلم عليههه اللههه صههلى اللههه رسههول بينهها قال وسلم عليه الله صلى
رسههول بمنكههب فأخههذ معيط أبي بن عقبة أقبل إذ الكعبة بفناء يصلي

ًا فخنقههه عنقههه في ثوبه ولوى وسلم عليه الله صلى الله ًا خنقهه شههديد
الله صلى النبي عن ودفعه بمنكبه فأخذ عنه الله رضي بكر أبو فأقبل
ً قال: {أتقتلون ثم وسلم عليه جههاءكم وقههد اللههه ربههي يقههول أن رجل

قههال الوزاعههي حههديث مههن البخههاريِ بههه ؟} انفرد ربكم من بالبينات
ابههن بههه. وقههال أبيههه عن عروة بن يحيى عن إسحاق بن محمد وتابعه

هشههام عههن عبههدة حههدثنا الهمداني إسحاق بن هارون حدثنا حاتم أبي
سئل أنه عنه الله رضي العاصا بن عمرو عن أبيه عن عروة ابن يعني

ًا رأيت ما أشد ما ؟ وسلم عليه الله صلى الله رسول من بلغوا قريش
أن تنهانها أنههت لهه فقهالوا يوم ذات بهم وسلم عليه الله صلى مر قال
بمجههامع فأخههذوا إليههه ذاك»ً فقههاموا فقههال: «أنهها ؟ آباؤنا يعبد ما نعبد
يصههيح وهههو ورائههه مههن محتضههنه عنههه اللههه رضي بكر أبا فرأيت ثيابه

ً {أتقتلون قوم يقول: يا وهو لتسيلن عينيه وإن صوته بأعلى أن رجل
الََيههة مههن فههرغا ربكههم} حههتى من بالبينات جاءكم وقد الله ربي يقول
بن عمرو مسند من فجعله عبدة حديث من النسائي رواه وهكذا كلها

مههن بالبينههات جههاءكم تعههالى: {وقههد عنههه, وقههوله اللههه رضي العاصا
ً تقتلون كيف ربكم} أيِ لكههم أقههام وقههد اللههه ربههي يقههول لكونه رجل

فههي معهههم تنههزل ثههم ؟ الحههق مههن بههه جههاءكم ما صدق على البرهان
ًا يك فقال: {وإن المخاطبة ًا يههك وإن كههذبه فعليه كاذب يصههبكم صههادق

فمههن بههه جههاءكم مهها صحة لكم يظهر لم إذا يعدكم} يعني الذيِ بعض
ًا يك فإن تؤذوه فل ونفسه تتركوه أن والحزم التام والرأيِ العقل كاذب

الههدنيا فههي بالعقوبههة كههذبه علههى سههيجازيه وتعههالى سههبحانه الله فإن
ًا يكن وإن والََخرة فههإنه يعههدكم الذيِ بعض يصبكم آذيتموه وقد صادق

عنههدكم الجههائز فمههن والََخرة الدنيا في بعذاب خالفتموه إن يتوعدكم
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ًا يكون أن وقههومه اتركوه بل له تتعرضوا لَ أن هذا على فينبغي صادق

السههلم عليه موسى عن وجل عز الله أخبر ويتبعونه. وهكذا يدعوهم
قبلههم فتنها قهوله: {ولقهد في الموادعة وقومه فرعون من طلب أنه

لكهم إنهي اللهه عبهاد إلي أدوا * أن كريم رسول وجاءهم فرعون قوم
* وإني مبين بسلطان آتيكم إني الله على تعلوا لَ * وأن أمين رسول
فههاعتزلون} لههي تؤمنههوا لههم * وإن ترجمههون أن وربكههم بربههي عههذت
يدعو يتركوه أن لقريش وسلم عليه الله صلى الله رسول قال وهكذا

مههن وبينهههم بينه ما ويصلوا بسوء يمسوه ولَ الله عباد تعالى الله إلى
ًا عليههه أسألكم لَ وجل: {قل عز الله قال أذيته ترك في القرابة أجههر

القرابة من وبينكم بيني فيما تؤذوني لَ أن القربى} أيِ في المودة إلَ
يههوم الهدنههة وقعههت هههذا الناس, وعلى وبين بيني وتتركوا تؤذوني فل

ًا وكان الحديبية ًا, وقوله فتح هههو مههن يهديِ لَ الله وعل: {إن جل مبين
أرسههله تعههالى اللههه أن يزعههم الههذيِ هههذا كههان لو كذاب} أيِ مسرفا

ًا إليكم ًا أمره لكان تزعمون كما كاذب أقههواله فههي أحههد لكههل يظهر بين
أمههره نرى وهذا والَضطراب الَختلفا غاية في تكون فكانت وأفعاله
ًا ًا, ولو ومنهجه سديد هههداه لمهها الكذابين المسرفين من كان مستقيم

المههؤمن قههال وفعلههه, ثههم أمره انتظام من ترون ما إلى وأرشده الله
ًا قههوم بهههم: {يهها اللههه نقمة وحلول عنهم الله نعمة زوال قومه محذر

بهههذا عليكههم اللههه أنعم قد الرض} أيِ في ظاهرين اليوم الملك لكم
فراعههوا العريههض والجههاه النافههذة بالكلمة الرض في والظهور الملك

وسههلم عليههه الله صلى رسوله وتصديق تعالى الله بشكر النعمة هذه
إن اللههه بههأس مههن ينصرنا {فمن رسوله كذبتم إن الله نقمة واحذروا

ًا عنهها ترد ولَ العساكر وهذه الجنود هذه عنكم تغني لَ جاءنا} أيِ شههيئ
ًا لقومه فرعون قال بسوء أرادنا إن الله بأس من به أشار ما على راد
فرعههون مههن بالملههك أحههق كان الذيِ الراشد البار الصالح الرجل هذا
أراه مهها إلَ عليكههم وأشههير لكههم أقههول مهها أرى} أيِ مهها إلَ أريكم {ما

السلم عليه موسى صدق يتحقق كان فإنه فرعون كذب وقد لنفسي
رب إلَ هههؤلَء أنههزل مهها علمههت لقههد {قههال الرسههالة مههن به جاء فيما

واستيقنتها بها تعالى: {وجحدوا الله بصائر} وقال والرض السموات
ًا أنفسهم ًا} فقههوله: {مهها ظلمهه فيههه أرى} كههذب مهها إلَ أريكههم وعلههو
وسههلم عليههه اللههه صههلى ورسههوله وتعههالى تبههارك اللههه وخان وافترى
سههبيل إلَ أهههديكم قههوله: {ومهها وكههذا نصههحهم ومهها فغشهههم ورعيتههه

وقههد والرشههد والصههدق الحق طريق إلى إلَ أدعوكم وما الرشاد} أيِ
ًا كذب اللههه قههال واتبعههوه أطههاعوه قههد قههومه كههان وإن ذلههك في أيض
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برشههيد} وقههال فرعههون أمر وما فرعون أمر وتعالى: {فاتبعوا تبارك
«مهها الحههديث هههدى} وفههي وما قومه فرعون عظمته: {وأضل جلت
الجنههة رائحههة يههرح لم إلَ لرعيته غاش وهو يموت يوم يموت إمام من
وتعههالى سههبحانه عام»ً واللههه خمسمائة مسيرة من ليوجد ريحها وإن

للصههههههههههههههههههههههههههههههههههواب. الموفههههههههههههههههههههههههههههههههههق

َقاَل َو َيِ **  ِذ ّل ِم آَمَن ا ْو َق ّنَي َي ُكْم َأَخافُا ِإ ْي َل ْثَل َع ِم ّم ْو ْثَل الْحَزاِب َي *  ِم
ْأِب ِم َد ْو ٍد ُنوٍح َق َعا َد َو َثُمو ِذيَن َو ّل ِهْم ِمههن َوا ِد ْعهه ّلههُه َوَمهها َب ُد ال ِريهه ًا ُي ْلمهه ُظ

ِد َبا ِع ْل ِم ّل ْو َق َي َو ّنَي *   ُكْم َأَخافُا ِإ ْي َل ْوَم َع ِد َي َنا ّت ْوَم*   ال ّلوَن َي َو ِريَن ُت ِب ْد َما ُم
ُكْم ِه ّمَن َل ّل ٍم ِمْن ال ِلِل َوَمهن َعاِص ُه ُيْضه ّل ٍد ِمهْن َلهُه َفَمها ال ْد َهها َلَقه َو   *

ُكهْم َء ْبُل ِمن ُيوُسُف َجآّ َناِت َق ّي َب ْل ُتْم َفَما ِبا ْل ّك ِفهي ِز ُكههْم ّمّمها َش َء ِه َجآّ ِب
ّتَى َذا َح َلَك ِإ ُتْم َه ْل َعَث َلن ُق ْب ّلُه َي ِه ِمن ال ِد ْع ً َب ِلَك َرُسولَ َذ ّلُه ُيِضّل َك َمْن ال

َو ِرفٌا ُه َتاٌب ُمْس ِذيَن ّمْر ّلهه ُلوَن *  ا ِد َيههاِت ِفههَي ُيَجهها ِه آ ّلهه ِر ال ْيهه َغ َطاٍن ِب ْل ُسهه
ُهْم َتا ُبَر َأ ًا َك ْقت َد َم ِه ِعن ّل َد ال ِذيَن َوِعن ّل ْا ا ُنو ِلَك آَم َذ ُع َك َب ْط ّلُه َي َلههَى ال ُكهههّل َع

ْلهههههههههههههههههههههههِب ٍر َق ّبههههههههههههههههههههههه َك َت ٍر ُم ّبههههههههههههههههههههههها  َج
فرعون آل مؤمن الصالح الرجل هذا عن وجل عز الله من إخبار هذا  

إنههي قوم فقال: {يا والََخرة الدنيا في تعالى الله بأس قومه حذر أنه
قههديم في الله رسل كذبوا الذين الحزاب} أيِ يوم مثل عليكم أخافا
المكذبههة المههم مههن بعههدهم مههن والذين وثمود وعاد نوح كقوم الدهر
{ومهها صههاد عنهههم صده ولَ راد عنهم رده وما الله بأس بهم حل كيف
ًا يريد الله وتكههذيبهم بههذنوبهم تعالى الله أهلكهم إنما للعباد} أيِ ظلم

إنههي قههوم قههال: {ويهها ثههم قههدره فيهههم فأنفههذ أمره ومخالفتهم رسله
بعضهم بذلك, قال وسمي القيامة يوم التناد} يعني يوم عليكم أخافا

قطههر مههن وانشههقت زلزلههت إذا الرض أن الصههور حديث في جاء لما
ينههاديِ هاربين ذهبوا ذلك إلى الناس فنظر وارتجت وماجت قطر إلى

ًا بعضهم بجنهههم جيههء إذا ذلههك بههل الضههحاك منهم آخرون وقال بعض
ًا النههاس ذهههب مقههام إلههى فههتردهم الملئكههة فتتلقههاهم منهههم هرابهه

معشر أرجائها} وقوله: {يا على تعالى: {والملك قوله وهو المحشر
والرض السههموات أقطههار مههن تنفذوا أن استطعتم إن والنس الجن

اللههه رضههي عبههاس ابن عن رويِ بسلطان} وقد إلَ تنفذون لَ فانفذوا
نههد مههن الههدال بتشههديد التنههاد يوم قرأوا أنهم والضحاك والحسن عنه

عمههل وزن إذا ملههك عنههده الميههزان لن وقيههل وذهههب شرد إذا البعير
لَ سههعادة فلن بههن فلن سههعد قههد ألَ صههوته بأعلى نادى فرجح العبد
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ًا, وإن بعدها يشقى فلن بههن فلن شههقي قههد ألَ نههادى عملههه خف أبد
الجنههة أهههل الجنههة أهههل بأعمالهم, ينههاديِ قوم كل قتادة: يناديِ وقال
النههار أهههل الجنة أهل لمناداة بذلك سمي النار, وقيل أهل النار وأهل
ًا ربنا وعدنا ما وجدنا قد {أن ًا ربكههم وعههد مهها وجههدتم فهههل حق ؟ حقهه
المههاء مههن علينا أفيضوا {أن الجنة أهل النار أهل نعم} ومناداة قالوا

الكههافرين} ولمنههاداة علههى حرمهمهها الله إن قالوا الله رزقكم مما أو
سههورة فههي مههذكور هههو كمهها النههار وأهل الجنة أهل العرافا أصحاب

وهههو ذلههك لمجمههوع بههذلك سههمي أنه وغيره البغويِ العرافا, واختار
مههدبرين} أيِ تولههون تعالى: {يوم وقوله أعلم جيد, والله حسن قول

عههز قههال المستقر} ولهههذا يومئذ برك إلى وزر لَ {كل هاربين ذاهبين
اللههه بأس من يمنعكم مانع لَ عاصم} أيِ من الله من لكم وجل: {ما

هههاديِ فل الله أضله من هاد} أيِ من له فما الله يضلل {ومن وعذابه
قبههل مههن يوسههف جههاءكم وتعههالى: {ولقههد تبههارك غيههره. وقههوله لههه

ً فيهم الله بعث وقد مصر أهل بالبينات} يعني موسى قبل من رسولَ
أهل عزيز كان والسلم الصلة عليه يوسف وهو والسلم الصلة عليه
ً وكان مصر أطهاعوه فمها بالقسهط أمتهه تعهالى الله إلى يدعو رسولَ
تعالى: {فما قال ولهذا الدنيويِ والجاه الوزارة بمجرد إلَ الطاعة تلك
مههن اللههه يبعههث لههن قلتههم هلههك إذا حتى به جاءكم مما شك في زلتم
بعههده مههن اللههه يبعههث طامعين: {لههن فقلتم يئستم رسولًَ} أيِ بعده

مسهرفا هههو مههن اللهه يضل {كذلك وتكذيبهم لكفرهم رسولًَ} وذلك
فههي لسههرافه اللههه يضههله مههن حههال يكههون هههذا كحالكم مرتاب} أيِ

الله آيات في يجادلون وجل: {الذين عز قال قلبه, ثم وارتياب أفعاله
ويجههادلون بالباطههل الحههق يههدفعون الههذين أتههاهم} أيِ سههلطان بغير

وجههل عههز اللههه فههإن تعههالى اللههه مههن معهههم وحجة دليل بغير بالحجج
ًا تعالى: {كههبر قال ولهذا المقت أشد ذلك على يمقت اللههه عنههد مقتهه
ًا والمؤمنون آمنوا} أيِ الذين وعند صفته هذه تكون من يبغضون أيض
ذلههك بعههد يعههرفا فل قلبههه علههى اللههه يطبع صفته هذه كانت من فإن

ًا ًا ينكر ولَ معروف اللههه يطبههع وتعههالى: {كههذلك تبارك قال ولهذا منكر
أبههي ابههن {جبههار} وروى الحههق اتبههاع على متكبر} أيِ قلب كل على
النسههان يكههون قههالَ: لَ أنهمهها الشههعبي عههن وحكي عكرمة عن حاتم

ًا وقتههادة: آيههة الجههوني عمههران أبههو وقههال نفسههين يقتههل حههتى جبههار
أعلهههههم. تعهههههالى حهههههق, واللهههههه بغيهههههر القتهههههل الجبهههههابرة
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َقاَل َو ْوُن **  َع َهاَماُن َفْر ْبِن َي ًا ِلي ا ّلَي َصْرح َعه ُغ ّل ُل ْب َباَب َأ َباَب الْس َأْس   *

َواِت َع الّسَما ِل ّط َأ َلَى َف ِه ِإ َلـ ّنههي ُموَسههَى ِإ ِإ ّنههُه َو ُظ ًا ل ِذبهه ِلَك َكا َذ َكههه ّيههَن َو ُز
ْوَن َع ِفْر ُء ِل َو ِه ُس ِل ّد َعَم ِبيِل َعِن َوُص ُد َوَما الّس ْي ْوَن َكه َع ّ ِفْر َبههاٍب ِفي ِإلَ  َت

ًاعن تعالى يقول   تكههذيبه فههي وافترائه وتمرده وعتوه فرعون مخبر
ًا لهه يبني أن هامان وزيره أمر أنه والسلم الصلة عليه موسى صههرح

المضروب الََجر من اتخاذه وكان الشاهق المنيف العالي القصر وهو
الطين على هامان يا لي تعالى: {فأوقد قال كما المشويِ الطين من

ًا} ولهذا لي فاجعل البنههاء يكرهههون كههانوا النخعههي إبراهيم قال صرح
أبلغ {لعلي حاتم, وقوله أبي ابن رواه قبورهم في يجعلوه وأن بالََجر

أبواب صالح وأبو جبير بن سعيد قال السموات} إلخ أسباب السباب
لظنههه وإني موسى إله إلى {فأطلع السموات طرق وقيل السموات

ًا} وهذا والسههلم الصلة عليه موسى كذب أنه وتمرده كفره من كاذب
زيههن تعههالى: {وكههذلك اللهه قههال إليههه أرسههله وجههل عههز اللههه أن في

أن أراد الههذيِ هههذا بصنيعه السبيل} أيِ عن وصد عمله سوء لفرعون
ًا يعمل أنه الرعية به يوهم عليههه موسههى تكههذيب إلههى بههه يتوصل شيئ

تبههاب} فههي إلَ فرعههون كيههد تعالى: {ومهها قال ولهذا والسلم الصلة
خسهههههار. فهههههي إلَ يعنهههههي ومجاههههههد عبهههههاس ابهههههن قهههههال

َقاَل َو َيِ **  ِذ ّل ِم آَمَن ا ْو َق ُعوِن َي ِب ّت ُكهْم ا ِد ْه ِبيهَل َأ ِد َس ِم الّرَشها ْو َق َي ّنَما *   ِإ
ِه ِذ ُة َهـ َيا ْلَح َيا ا ْن ّد ٌع الهه َتهها ِإّن َم َة َو ِر َداُر ِهههَي الََِخههَر َقهههَرا ْل َعِمهههَل *  َمههْن ا

َئًة ّي َ َسه َى َفل ّ ُيْجَز َها ِإلَ َل ْث ًا َعِمهَل َوَمْن ِم ِلح ٍر ّمههن َصا َكههه ْو َذ َثههَى َأ ْن َو ُأ ُههه َو
ْؤِمٌن ِئَك ُمههه ـههه َل ْو ُأ ُلوَن َف ْدُخ ّنهههَة َيههه ْلَج ُقهههوَن ا َهههها ُيْرَز ِر ِفي ْيههه َغ  ِحَسهههاٍب ِب

ونسههي الههدنيا الحيههاة وآثههر وطغى تمرد ممن لقومه المؤمن يقول  
الرشههاد} لَ سههبيل أهههدكم اتبعوني قوم لهم: {يا فقال العلى الجبار

الرشههاد} ثههم سههبيل إلَ أهههديكم قههوله: {ومهها فههي فرعون كذب كما
التصههديق عن وصدتهم الََخرى على آثروها قد التي الدنيا في زهدهم
هههذه إنمهها قههوم فقال: {يهها والسلم الصلة عليه موسى الله برسول
وتضههمحل تههذهب قريههب عن فانية زائلة قليلة متاع} أيِ الدنيا الحياة
انتقههال ولَ لههها زوال لَ الههتي الههدار القههرار} أيِ دار هي الََخرة {وإن
جلههت قال ولهذا جحيم وإما نعيم إما بل غيرها إلى عنها ظعن ولَ منها

{ومن مثلها واحدة مثلها} أيِ إلَ يجزى فل سيئة عمل عظمته: {من
ًا عمل الجنههة يههدخلون فأولئههك مههؤمن وهههو أنههثى أو ذكههر مههن صههالح
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وجههل عههز اللههه يثيبه بل بجزاء يتقدر لَ حساب} أيِ بغير فيها يرزقون

ًا ًا ثوابهه للصههواب. الموفههق تعههالى واللههه نفههاد ولَ لههه انقضههاء لَ كههثير

ِم ْو َق َي َو ُكهْم ِلَي َما **  ُعو ْد َلى َأ ِة ِإ ّنَجا ِنَي ال َن ُعو ْد َت َلى َو ِر ِإ ّنا ِني ال َن ُعو ْد َت   *
ْكهُفَر ِه ل ّل ِرَك ِبال ُأْش ِه َو ْيَس َما ِب ِه ِلي َل ْلٌم ِب ْا ِع َنهه َأ ُكْم َو ُعههو ْد َلههى َأ ِز ِإ ِزيهه َع ْل ا
ِر َغّفا ْل َ ا ّنَما َجَرَم *  لَ ِنَي َأ َن ُعو ْد ِه َت ْي َل ْيَس ِإ ٌة َلُه َل َو ْع َيا ِفي َد ْن ّد َ الهه ِفههي َولَ

ِة َأّن الََِخههَر َنههآّ َو ّد َلههى َمَر ِه ِإ ّلهه َأّن ال ِفيَن َو ِر ْلُمْسهه ِر َأْصههَحاُب ُهههْم ا ّنهها * ال
ُكُروَن ْذ َت ُقوُل َمآّ َفَس ُكهْم َأ ّوُض َل َف ُأ َيِ َو ِر َلى َأْم ِه ِإ ّل ّلَه ِإّن ال ِد َبِصيٌر ال َبا ِع ْل ِبا

ُه َقا َفو ّلُه *   َئاِت ال ّي ْا َما َس َكهُرو َق َم ْوَن ِبههآِّل َوَحهها َعهه ُء ِفْر َو َذاِب ُسهه َعهه ْل * ا
ّناُر ْعَرُضههوَن ال َههها ُي ْي َل ًا َع ّو ُد ًا ُغهه ّي َعِشهه ْوَم َو َيهه ُقههوُم َو َعُة َت ْا الّسهها َو ُلهه ْدِخ آَل َأ

ْوَن َعهههههههههههههههههههههه ّد ِفْر َذاِب َأَشهههههههههههههههههههههه ْلَعهههههههههههههههههههههه  ا
وحده الله عبادة وهي النجاة إلى أدعوكم بالي ما المؤمن لهم يقول  
* النهار إلهى {وتهدعونني بعثهه الذيِ الله رسوله وتصديق له شريك لَ

بل جهل على علم} أيِ به لي ليس ما به وأشرك بالله لكفر تدعونني
وكبريههائه عزتههه فههي هههو الغفههار} أيِ العزيههز إلى أدعوكم {وأنا دليل
ًا إليه} يقول تدعونني أنما جرم {لَ إليه تاب من ذنب يغفر قال ؟ حق

ًا. وقهال {لَ قهوله معنهى جرير وابن السديِ {لَ الضهحاك جهرم} حقه
جههرم} {لَ عبههاس ابههن عههن طلحههة أبي بن علي وقال كذب جرم} لَ

لههه {ليههس والنههداد الصههنام مههن إليههه تههدعونني الذيِ إن يقول: بلى
شههيء, لههه ليههس مجاهد: الههوثن قال} الََخرة في ولَ الدنيا في دعوة
داعيه يجيب السديِ: لَ يضر, وقال ولَ ينفع لَ الوثن يعني قتادة وقال

أضههل وتعههالى: {ومههن تبارك كقوله الََخرة, وهذا في ولَ الدنيا في لَ
عههن وهم القيامة يوم إلى له يستجيب لَ من الله دون من يدعو ممن

بعبههادتهم وكانوا أعداء لهم كانوا الناس حشر * وإذا ؟ غافلون دعائهم
اسههتجابوا مهها سههمعوا ولههو دعاءكم يسمعوا لَ تدعوهم كافرين} {إن

ً فيجازيِ الََخرة الدار في الله} أيِ إلى مردنا لكم} وقوله: {وأن كل
خالههدين النههار} أيِ أصههحاب هههم المسههرفين قال: {وأن ولهذا بعمله

أقههول مهها وجههل: {فسههتذكرون عههز بالله شركهم وهو بإسرافهم فيها
ونصههحتكم عنههه ونهيتكم به أمرتكم ما صدق تعلمون سوفا لكم} أيِ
أمههريِ {وأفوض الندم ينفع لَ حيث وتندمون وتتذكرونه لكم ووضحت

{إن وأباعههدكم وأقههاطعكم وأسههتعينه الله على وأتوكل الله} أيِ إلى
مههن فيهههديِ وتقههدس تعههالى بهههم بصههير هههو بالعبههاد} أيِ بصههير اللههه

البالغههة الحجههة ولههه الضههلل يسههتحق مههن ويضههل الهدايههة يسههتحق

64



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
اللههه وتعههالى: {فوقههاه تبههارك النافههذ. وقههوله والقدر التامة والحكمة

اللههه فنجههاه الههدنيا في والََخرة, وأما الدنيا في مكروا} أيِ ما سيئات
فبالجنههة الََخهرة فهي وأمهها والسههلم الصهلة عليههه موسههى مههع تعالى

منههه النقلة ثم اليم في الغرق العذاب} وهو سوء فرعون بآّل {وحاق
ًا النار على تعرض أرواحهم الجحيم, فإن إلى قيهام إلههى ومساء صباح

النههار فههي وأجسادهم أرواحهم اجتمعت القيامة يوم كان فإذا الساعة
العههذاب} أيِ أشد فرعون آل أدخلوا الساعة تقوم قال: {ويوم ولهذا
ًا أشده أهههل اسههتدلَل فههي كههبير أصههل الََيههة نكالًَ, وهذه وأعظمه ألم

تعههالى: {النههار قههوله وهههي القبههور فههي الههبرزخ عههذاب علههى السههنة
ًا عليهههههههههههههها يعرضهههههههههههههون ًا}. غهههههههههههههدو وعشهههههههههههههي

بها استدلوا وقد مكية الََية هذه أن شك لَ أنه وهو سؤال هنا ولكن  
هههو هاشههم حههدثنا أحمههد المام قال وقد البرزخ في القبر عذاب على
سههعيد بن عمرو ابن هو سعيد بن إسحاق حدثنا النضر أبو القاسم ابن
أن عنههها اللهه رضههي عائشهة عههن أبههاه يعنههي سهعيد حهدثنا العاصا بن

ًا إليههها عنها الله رضي عائشة تصنع فل تخدمها كانت يهودية مههن شههيئ
رضههي قههالت القههبر عههذاب الله وقاك اليهودية لها قالت إلَ المعروفا

فقلههت: يهها علههي وسههلم عليههه الله صلى الله رسول عنها: فدخل الله
عليههه اللههه صههلى قال ؟ القيامة يوم قبل عذاب للقبر هل الله رسول

ًا إليههها أصنع لَ اليهودية هذه ؟»ً قالت ذلك زعم وسلم: «لَ, من شههيئ
عليههه اللههه صههلى قههال القههبر عذاب الله وقاك قالت إلَ المعروفا من

القيامة»ً يوم دون عذاب لَ أكذب الله على وهم يهود وسلم: «كذبت
النهههار نصههف يوم ذات فخرج يمكث أن الله شاء ما ذلك بعد مكث ثم

ً كقطههع «القههبر صههوته بههأعلى ينههاديِ وهو عيناه محمرة بثوبه مشتمل
ًا بكيتههم أعلم ما تعلمون لو الناس المظلم, أيها الليل وضههحكتم كههثير

القههبر عههذاب فههإن القههبر عههذاب مههن بالله استعيذوا الناس قليلً, أيها
يخرجههاه ولههم ومسههلم البخههاريِ شههرط على صحيح إسناد حق»ً وهذا

عههن عههروة عههن الزهههريِ عههن سههفيان حههدثنا يزيههد حدثنا أحمد وروى
لها فقالت فأعطتها يهودية امرأة سألتها قالت عنها الله رضي عائشة
فلمهها ذلههك عنههها لله رضي عائشة فأنكرت القبر عذاب من الله وقاك
وسلم عليه الله صلى فقال له قالت وسلم عليه الله صلى النبي رأت

اللههه صههلى اللههه رسول لنا قال ثم عنها الله رضي عائشة «لَ»ً قالت
قبوركم»ً وهذا في تفتنون أنكم إلي أوحي «وإنه ذلك بعد وسلم عليه
ًا مكيههة الََيههة كون وبين هذا بين الجمع فما شرطهما. فيقال على أيض
عههرض علههى دلههت الََية أن والجواب ؟ البرزخ عذاب على دلَلة وفيها
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ًا النار على الرواح ًا غدو علههى دلَلهة فيهها وليهس الهبزرخ فههي وعشهي
ك يكهون قهد إذ القبور في بأجسادها تألمها اتصال ًا ذل بهالروح مختصه

إلَ عليههه يههدل فلههم بسببه وتألمه البرزخ في للجسد ذلك حصول فأما
الََيههة هههذه إن يقههال ذكرههها. وقههد الََتي المرضية الحاديث في السنة

يعههذب أن ذلههك مههن يلههزم ولَ البرزخ في الكفار عذاب على دلت إنما
أحمههد المههام رواه مهها ذلههك علههى يدل بذنب. ومما قبره في المؤمن

عائشههة عن عروة عن الزهريِ عن يونس حدثنا عمر بن عثمان حدثنا
لى اللهه رسهول أن عنها الله رضي ه ص عليهها دخهل وسهلم عليهه الل

فههي تفتنههون أنكههم أشههعرت تقههول وهههي اليهههود مههن امههراة وعنههدها
يفتههن وقال: «إنمهها وسلم عليه الله صلى الله رسول قبوركم, فارتاع

اللههه رسههول قههال ثم ليالي فلبثنا عنها الله رضي عائشة يهود»ً قالت
عائشههة القبههور»ً وقههالت في تفتنون إنكم وسلم: «ألَ عليه الله صلى
يسههتعيذ بعههد وسههلم عليه الله صلى الله رسول فكان عنها الله رضي

وحرملههة سههعيد بههن هههارون عههن مسلم رواه القبر, وهكذا عذاب من
بههه. الزهههريِ عههن اليلههي يزيههد بههن يههونس عههن وهههب ابن عن كلهما

يلزم ولَ البرزخ في الرواح عذاب على دلت الََية هذه إن يقال وقد  
النههبي إلههى أوحههي فلمهها قبورههها فههي الجسههاد في يتصل أن ذلك من

سههبحانه واللههه منههه اسههتعاذ بخصوصه ذلك في وسلم عليه الله صلى
أبي ابن أشعث عن شعبة حديث من البخاريِ روى أعلم. وقد وتعالى

يهوديههة أن عنههها الله رضي عائشة عن مسروق عن أبيه عن الشعثاء
رضههي عائشة فسألت القبر عذاب من بالله نعوذ فقالت عليها دخلت

فقههال القههبر عههذاب عههن وسههلم عليه الله صلى الله رسول عنها الله
رضههي عائشههة حق»ً قههالت القبر عذاب وسلم: «نعم عليه الله صلى
صلة صلى بعد وسلم عليه الله صلى الله رسول رأيت عنها: فما الله
لى بهادر أنهه علهى يهدل القبر. فههذا عذاب من تعوذ إلَ ه ص عليهه الل

الخبههار عليههه, وفههي وقههرر الخبر هذا في اليهودية تصديق إلى وسلم
واللههه قضههيتان فلعلهمهها الههوحي جههاءه حههتى ذلههك أنكههر أنه المتقدمة

ًا كثيرة القبر عذاب وأحاديث أعلم سبحانه قههوله فههي قتههادة وقال جد
ًا ًا تعالى: {غدو ًا} صباح آل يهها لهههم يقال الدنيا بقيت ما ومساء وعشي

ًا منازلكم هذه فرعون ًا ونقمة توبيخ هههم زيههد ابههن لهم, وقههال وصغار
أبههي السههاعة. وقههال: ابههن تقههوم أن إلههى ويراح بهم يغدى اليوم فيها

بههن الرحمههن عبد عن ليث حدثنا المحاربي حدثنا سعيد أبو حدثنا حاتم
قههال: إن عنههه اللههه رضههي مسههعود بههن الله عبد عن هذيل عن ثروان
حيههث الجنههة فههي بهههم تسههرح خضر طيور أجوافا في الشهداء أرواح
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فههي تسههرح عصههافير أجههوافا في المؤمنين ولدان أرواح شاؤوا, وإن

أرواح العههرش, وإن فههي معلقة قناديل إلى فتأويِ شاءت حيث الجنة
فذلك عليها وتروح جهنم على تغدو سود طيور أجوافا في فرعون آل

مههن شرحبيل بن الهذيل عن قيس أبي عن الثوريِ رواه عرضها, وقد
السراء حديث السديِ. وفي قال وكذلك فرعون آل أرواح في كلمه

عنههه اللههه رضههي الخدريِ سعيد أبي عن العبديِ هارون أبي رواية من
إلههى بههي انطلههق «ثههم فيه قال وسلم عليه الله صلى الله رسول عن

الضخم البيت مثل بطنه منهم رجل كل رجال الله خلق من كثير خلق
النههار علههى يعرضههون فرعههون وآل فرعههون آل سابلة على مصفدون

ًا ًا غدو العههذاب} أشههد فرعههون آل أدخلوا الساعة تقوم {ويوم وعشي
يعقلههون ولَ والشههجر الحجارة يخبطون المسومة كالبل فرعون وآل

حههدثنا أخههرم بن زيد حدثنا الحسين بن علي حدثنا حاتم أبي ابن وقال
بههن قيس عن ه يقظان ابن يعني ه عتبة حدثنا الحارثي مدرك بن عامر

عههن عنههه اللههه رضههي مسههعود ابههن عن شهاب عن طارق عن مسلم
أو مسههلم مههن محسههن أحسههن قال: «ما وسلم عليه الله صلى النبي
؟ الكافر الله إثابة ما الله رسول يا قلنا تعالى»ً قال الله أثابه إلَ كافر

ًا وصل قد كان فقال: «إن أثههابه حسنة عمل أو بصدقة تصدق أو رحم
إثههابته فما ذلك»ً قلنا وأشباه والصحة والولد المال وتعالى تبارك الله
ًا عليه الله صلى قال ؟ الََخرة في العذاب»ً وقههرأ دون وسلم: «عذاب

زيههد عههن مسههنده في البزار العذاب} ورواه أشد فرعون آل {أدخلوا
ًا له نعلم قال: لَ ثم أخرم بن حههدثنا جريههر ابههن هذا. وقههال غير إسناد

قههال البلخههي الفزاريِ محمد بن حماد حدثنا عمير أبي بن الكريم عبد
ًا رأينهها الله فقال: رحمك رجل وسأله الوزاعي سمعت تخههرج طيههور

ًا الغرب ناحية تأخذ البحر من ًا بيض ًا فوج اللههه إلَ عههددها يعلههم لَ فوج
ًا مثلها رجع العشي كان فإذا وجل عز ؟ ذلههك إلههى وفطنتههم قال سود

يعرضون فرعون آل أرواح حواصلها في الطير ذلك إن نعم, قال قال
ًا غدوا النار على أرياشههها احههترقت وقههد وكورههها إلههى فههترجع وعشههي

ًا وصارت ثهم السهود ويتنهاثر أبيهض ريش الليل من عليها فينبت سود
ًا النار على تغدو ًا غدو فههي دأبهههم وكورها, فههذلك إلى ترجع ثم وعشي
أشههد فرعههون آل تعالى: {أدخلوا الله قال القيامة يوم كان فإذا الدنيا

المههام مقاتههل, وقههال ألف ستمائة إنهم يقولون وكانوا العذاب} قال
اللههه رضههي عمههر ابههن عههن نههافع عههن مالك حدثنا إسحاق حدثنا أحمد
إذا أحههدكم وسهلم: «إن عليههه اللههه صلى الله رسول قال: قال عنهما
فمههن الجنة أهل من كان إن والعشي بالغداة مقعده عليه عرض مات
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مقعههدك هههذا فيقال النار أهل فمن النار أهل من كان الجنة, وإن أهل
الصههحيحين فههي القيامههة»ً أخرجههاه يوم إليه وجل عز الله يبعثك حتى

بهههههههههههههههههه. مالهههههههههههههههههك حهههههههههههههههههديث مهههههههههههههههههن

ْذ ِإ َو َتَحآّّجوَن **  ِر ِفي َي ّنها ُقوُل ال َي ُء َف َفا َع ِذيَن الّض ّلهه ْا ِل َو َبُر ْكههه َت ّنهها اْس ّنهها ِإ ُك
ُكْم ًا َل َبع َهْل َت ُتم َف ُنوَن َأن ْغ ّنا ّم ًا َع ِر ّمَن َنِصيب ّنا َقاَل ال ِذيَن *   ّل ْا ا َو َبُر ْك َت اْسهه

ّنا َهآّ ُكّل ِإ ّلَه ِإّن ِفي ْد ال َكَم َق ْيَن َح ِد َب َبا ِع ْل َقاَل*   ا ِذيَن َو ّل ِر ِفي ا ّنا ِة ال َنهه ِلَخَز
ّنَم َه ْا َج ُعو ْد ُكْم ا ّب ّفههْف َر ّنهها ُيَخ ًا َع ْومهه َذاِب ّمههَن َي َعهه ْل ْا ا َو ُل َقهها َلههْم *   َو َتههُك َأ

ُكْم ِتي ْأ ُكْم َت ُل َناِت ُرُس ّي َب ْل ْا ِبا ُلو َلَى َقا ْا َب ُلو ْا َقا ُعو ْد ُء َوَما َفا َعا ِريَن ُد ِف َكا ْل ّ ا ِإلَ
 َضهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههلٍَل ِفهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههي

وقومه وفرعون وتخاصمهم النار في النار أهل تحاج عن تعالى يخبر  
القههادة وهههم استكبروا للذين التباع وهم الضعفاء فيقول جملتهم من

ًا} أيِ لكم كنا {إنا والكبراء والسادة إليههه دعوتمونهها فيما أطعناكم تبع
ًا عنا مغنون أنتم {فهل والضلل الكفر من الدنيا في النههار} من نصيب
ًا أيِ لَ فيههها} أيِ كههل إنهها اسههتكبروا الههذين {قههال عنا تتحملونه قسط

ًا عنكم نتحمل والنكههال العههذاب مههن حملنهها وما عندنا ما بنا كفى شيئ
مهها بقههدر العههذاب بيننهها فقسههم العبههاد} أيِ بيههن حكههم قههد اللههه {إن

* تعملههون لَ ولكن ضعف لكل تعالى: {قال قال كما منا كل يستحقه
ًا عنهها يخفههف ربكههم ادعوا جهنم لخزنة النار في الذين وقال مههن يومهه

يسههتمع ولَ منهههم يسههتجيب لَ وجههل عههز اللههه أن علموا العذاب} لما
وهههم الخزنههة تكلمون} سألوا ولَ فيها قال: {اخسئوا قد بل لدعائهم

عههن يخفههف أن تعههالى اللههه لهههم يههدعوا أن النههار لهههل كالسههجانين
ًا ولو الكافرين ًا يوم عليهم رادين الخزنة لهم فقالت العذاب من واحد

الحجههج عليكههم قههامت ما أو ؟} أيِ بالبينات رسلكم تأتيكم تك {أولم
أنتههم فههادعوا} أيِ قههالوا بلههى {قههالوا الرسههل ألسههنة علههى الدنيا في

ونحههن خلصههكم نههود ولَ منكههم نسمع ولَ لكم ندعو لَ فنحن لنفسكم
لكههم يسههتجاب لَ تههدعوا لهم أو دعوتم سواء أنه نخبركم ثم براء منكم

ضههلل} أيِ فههي إلَ الكافرين دعاء قالوا: {وما ولهذا عنكم يخفف ولَ
يسهههههههههههتجاب. ولَ يتقبههههههههههههل ولَ ذههههههههههههاب فههههههههههههي إلَ
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ّنا ِإ َننُصُر **  َنا َل َل ِذيَن ُرُس ّل ْا َوا ُنو ِة ِفي آَم َيا ْلَح َيا ا ْن ّد ْوَم ال َي ُقوُم َو ُد َي َها الْشهه

ْوَم َي   * َ ُع لَ َف ِلِميَن َين ّظا ُهْم ال ُت ِذَر ْعهه ُهههُم َم َل َنههُة َو ْع ّل ْل ُهههْم ا َل ُء َو َو ِر ُسهه ّدا * الهه
ْد َق َل َنا َو ْي َت َى ُموَسى آ َد ُه ْل َنا ا ْث ْوَر َأ ِنَي َو ِئيَل َب َتاَب ِإْسَرا ِك ْل ًدى ا ُه َى *   ْكههَر ِذ َو

ِلي ْو ُ َباِب لَ ْل ِبْر ال َفاْصهه َد ِإّن *   ْعهه ِه َو ّلهه ّق ال ْغِفهههْر َحهه َت ِبَك َواْس َذن ّبْح ِلهه َوَسهه
ِد ّبَك ِبَحْم َعِشّي َر ْل ِر ِبا َكا ْب ِل ِإّن َوا ِذيَن *   ّل ُلوَن ا ِد َياِت ِفَي ُيَجا ِه آ ّلهه ِر ال ْيهه َغ ِب

َطاٍن ْل ُهْم ُس َتا ِهْم ِفي ِإن َأ ِر ُدو ّ ُص ْبٌر ِإلَ ِه ُهم ّمها ِك ِغي ِل َبهها ْذ ِب ِع َت ِه َفاْسهه ّل ِبههال
ّنهههههههههههههههههُه َو ِإ ُع ُههههههههههههههههه َبِصههههههههههههههههيُر الّسههههههههههههههههِمي ْل  ا

تعالى: {إنهها قوله عند تعالى الله رحمه جرير بن جعفر أبو أورد قد  
ً الحياة في آمنوا والذين رسلنا لننصر أن علههم قد فقال الدنيا} سؤالَ
وزكريهها كيحيى بالكلية قومه قتله والسلم الصلة عليهم النبياء بعض

ًا إما أظهرهم بين من خرج من ومنهم وشعياء كإبراهيم, وإمهها مهاجر
ذلههك عههن أجههاب ثههم الههدنيا فههي النصههرة فههأين كعيسههى السههماء إلى

ًا خرج الخبر يكون (أحدهما) أن بجوابين قههال البعههض به والمراد عام
لهههم والنتصههار بالنصههر المراد يكون (الثاني) أن اللغة في سائغ وهذا
كما موتهم بعد أو غيبهم في أو بحضرتهم ذلك كان وسواء آذاهم ممن
أهههانهم من أعدائهم من عليهم سلط وشعياء وزكريا يحيى بقتلة فعل

عزيههز أخههذ تعههالى اللههه أخههذه النمههرود أن ذكههر وقههد دمههاءهم وسفك
اليهههود مههن السههلم عليههه المسههيح صهلب رامههوا الههذين مقتدر, وأمهها

اللههه وأظهرهههم وأذلههوهم فأهههانوهم الههروم عليهههم تعالى الله فسلط
الصلة عليه مريم بن عيسى سينزل القيامة يوم قبل ثم عليهم تعالى

ًا والسلم ً إمام ًا عادلَ ًا وحكم وجنههوده الههدجال المسيح فيقتل مقسط
إلَ يقبههل فل الجزيههة الصليب, ويضع ويكسر الخنزير ويقتل اليهود من

قديم في خلقه في تعالى الله سنة وهذه عظيمة نصرة وهذه السلم
ممههن أعينهههم ويقههر الدنيا في المؤمنين عباده ينصر أنه وحديثه الدهر
رسههول عن عنه الله رضي هريرة أبي عن البخاريِ صحيح ففي آذاهم

مههن وتعههالى تبههارك اللههه قال: «يقههول أنه وسلم عليه الله صلى الله
ًا لي عادى لثههأر الََخر: «إنههي الحديث بالحرب»ً وفي بارزني فقد ولي

نههوح قههوم وجل عز الله أهلك بالحرب»ً ولهذا الليث يثأر كما لوليائي
وأشههباههم مههدين وأهههل لههوط وقههوم الههرس وأصههحاب وثمههود وعههاد

ه الحهق. وأنجهى وخالف الرسل كذب ممن وأضرابهم مهن تعهالى الل
ًا منهههم يهلههك فلم المؤمنين بينهم يفلههت فلههم الكههافرين وعههذب أحههد
ًا, قال منهم ً وجل عز الله يبعث لم السديِ أحد قههوم إلههى قههط رسولَ

ًا أو فيقتلونه فيههذهب فيقتلههون الحههق إلههى يههدعون المؤمنين من قوم
فيطلههب ينصههرهم مههن لهههم وتعالى تبارك الله يبعث حتى القرن ذلك
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والمؤمنههون النبياء فكانت قال الدنيا في بهم ذلك فعل ممن بدمائهم
ًا نههبيه اللههه نصر فيها. وهكذا منصورون وهم الدنيا في يقتلون محمههد

وعههاداه وكههذبه وناوأه خالفه من على وأصحابه وسلم عليه الله صلى
الديههان, وأمههره سههائر علههى الظاهر هو ودينه العليا هي كلمته فجعل

فيههها لههه وجعههل النبويههة المدينههة إلههى قومه ظهراني بين من بالهجرة
ًا ًا, ثم أنصار عليهههم فنصههره بههدر يههوم المشههركين أكتافا منحه وأعوان

فههي مقرنيههن فاسههتاقهم سراتهم صناديديهم, وأسر وقتل له وخذلهم
عليه فتح قريبة مدة بعد ثم منهم الفداء بأخذه عليهم مّن الصفاد, ثم

المعظههم المشههرفا الحههرام المحرم البلد وهو ببلده عينه فقرت مكة
اليمههن لههه وفتح والشرك الكفر من فيه كان مما به تعالى الله فأنفذه
ًا, ثم الله دين في الناس ودخل بكاملها العرب جزيرة له ودانت أفواج
اللههه فأقههام العظيمههة الكرامههة مههن عنده له لما إليه تعالى الله قبضه
ودعوا وجل عز الله دين عنه فبلغوا بعده خلفاء أصحابه وتعالى تبارك
والقههاليم والرساتيق البلد وعل, وفتحوا جل الله إلى تعالى الله عباد

فههي المحمديههة الههدعوة انتشههرت حههتى والقلههوب والقههرى والمههدائن
ًا الدين هذا يزال لَ ومغاربها. ثم الرض مشارق ًا قائم ًا منصور ظههاهر

آمنههوا والههذين رسههلنا لننصههر تعالى: {إنا قال ولهذا الساعة قيام إلى
النصههرة تكههون القيامههة يوم الشهاد} أيِ يقوم ويوم الدنيا الحياة في

تعههالى: الملئكههة. وقهوله مجاههد: الشههاد وأجههل, قهال وأكبر أعظم
يقههوم قههوله: {ويههوم مههن معههذرتهم} بههدل الظههالمين ينفههع لَ {يههوم

الشهاد يقوم {ويوم به فسره كأنه بالرفع يوم آخرون الشهاد} وقرأ
يقبههل لَ {معههذرتهم} أيِ الظههالمين} وهههم)المشههركون ينفههع لَ يههوم
الرحمههة مههن والطههرد البعههاد اللعنههة} أيِ {ولهههم فدية ولَ عذر منهم

والمقيههل, المنههزل بئههس السههديِ قههاله النار الدار} وهي سوء {ولهم
{ولهههم عنهمهها اللههه رضههي عبههاس ابههن عن طلحة أبي بن علي وقال
موسههى آتينهها تعههالى: {ولقههد وقههوله العاقبههة سههوء الههدار} أيِ سههوء

بنههي {وأورثنهها والنور الهدى من به وجل عز الله بعثه ما الهدى} وهو
فرعههون بلد وأورثنههاهم العاقبههة لهههم جعلنهها الكتههاب} أيِ إسههرائيل

وتعههالى تبههارك اللههه طاعههة على صبروا بما وأرضه وحواصله وأمواله
أورثههوه الذيِ الكتاب وفي والسلم الصلة عليه موسى رسوله واتباع

الصههحيحة العقههول اللبههاب} وهههي لولههي وذكرى {هدى التوارة وهو
حق} الله وعد {إن محمد يا وجل: {فاصبر} أيِ عز السليمة. وقوله

لَ واللههه اتبعك ولمن لك العاقبة ونجعل كلمتك سنعلي أنا وعدناك أيِ
وقههوله شههك ولَ فيه مرية لَ حق به أخبرناك الذيِ وهذا الميعاد يخلف
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الَسههتغفار علههى للمههة تهييههج لذنبك} هههذا وتعالى: {واستغفر تبارك

الليههل وأوائههل النهههار أواخههر فههي بالعشههي} أيِ ربههك بحمههد {وسههبح
الههذين تعالى: {إن الليل. وقوله وأواخر النهار أوائل {والبكار} وهي

الحههق يههدفعون أتههاهم} أيِ سههلطان بغيههر اللههه آيههات فههي يجههادلون
حجههة ولَ برهان بل الفاسدة بالشبه الصحيحة الحجج ويردون بالباطل

صدورهم في ما ببالغيه} أيِ هم ما كبر إلَ صدورهم في {إن الله من
مههن يرومونه ما وليس به جاءهم لمن واحتقار الحق اتباع على كبر إلَ

وقولهم المرفوع هو الحق بل لهم بحاصل الباطل وإعلء الحق إخماد
{إنههه هههؤلَء مثل حال من بالله} أيِ {فاستعذ الموضوع هو وقصدهم

اللههه آيههات فههي المجادلين هؤلَء مثل شر من البصير} أو السميع هو
جريههههههههر. ابههههههههن تفسههههههههير هههههههههذا سههههههههلطان بغيههههههههر

الههذين {إن اليهههود فههي الََيههة هههذه نزلههت العاليههة وأبههو كعب وقال  
مهها كههبر إلَ صدورهم في إن أتاهم سلطان اللهبغير آيات في يجادلون

وأنهههم منهههم الدجال أن ادعوا أنهم وذلك العالية أبو ببالغيه} قال هم
ًا وسههلم عليههه الله صلى لنبيه تعالى الله فقال الرض به يملكون آمههر

إنه بالله وجل: {فاستعذ عز قال ولهذا الدجال فتنة من يستعيذ أن له
قههد كههان وإن بعيد تعسف وفيه غريب قول البصير} وهذا السميع هو

أعلههم. وتعههالى سههبحانه كتههابه, واللههه فههي حههاتم أبههي ابههن رواه

ُق ْلهه َلَخ َواِت **  َبُر َوالْرِض الّسههَما ْكههه ْلههِق ِمههْن َأ ّنههاِس َخ ِكّن ال َلـهه َثَر َو ْكههه َأ

ّنههاِس َ ال َلُمههوَن لَ ْع َوَمهها َي ِويِ *   َت ْعهههَمَى َيْسهه َبِصههيُر ال ْل ِذيَن َوا ّلهه ْا َوا ُنههو آَم
ْا ُلو َعِم ِلَحاِت َو َ الّصهها ُء َولَ ْلُمِسههَي ً ا ِليهههل ّكُروَن ّمهها َق َذ َتهه ِإّن َت َعَة *   الّسهها

َيههههههٌة ِت َ ّ لَ ْيهههههَب لَ َهههههها َر ِكّن ِفي َلـههههه َثهههههَر َو ْك ّنهههههاِس َأ َ ال ُنهههههوَن لَ ْؤِم  ُي
ًا تعالى يقول   سهل ذلك وأن القيامة يوم الخلئق يعيد أنه على منبه

خلههق مههن أكبر وخلقهما والرض السموات خلق بأنه لديه يسير عليه
بطريق دونه ما على قادر فهو ذلك على قدر فمن وإعادة بدأة الناس
خلههق الههذيِ اللهه أن يههروا لههم تعههالى: {أو قههال كمهها والحههرى الولى

بلههى الموتى يحيي أن على بقادر بخلقهن يعي ولم والرض السموات
أكههبر والرض السموات ههنا: {لخلق قدير} وقال شيء كل على إنه
هههذه يتههدبرون لَ يعلمون} فلهذا لَ الناس أكثر ولكن الناس خلق من

تعههالى الله بأن يعترفون العرب من كثير كان كما يتأملونها ولَ الحجة
ًا المعاد وينكرون والرض السموات خلق ًا استبعاد ًا وكفر وقههد وعنههاد

العمههى يستويِ تعالى: {وما قال ثم أنكروا مما أولى هو بما اعترفوا
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ً المسههيء ولَ الصههالحات وعملههوا آمنههوا والههذين والبصههير مهها قليل

ًا يبصر لَ الذيِ العمى يستويِ لَ كما تتذكرون} أيِ الذيِ والبصير شيئ
يسههتويِ لَ كههذلك عظيههم فههرق بينهمهها بصههره, بههل إليههه انتهى ما يرى

ً الفجار والكفرة البرار المؤمنون مهها أقههل ما تتذكرون} أيِ ما {قليل
لكائنههة لََتيههة} أيِ السههاعة تعههالى: {إن قال ثم الناس من كثير يتذكر

بها يصدقون لَ يؤمنون} أيِ لَ الناس أكثر ولكن فيها ريب {لَ وواقعة
بههن اللههه عبههد بن محمد حدثنا حاتم أبي ابن بوجودها. قال يكذبون بل

اليمههن أهههل مههن قههديم شيخ عن مالك حدثنا أشهب حدثنا الحكم عبد
النههاس على البلء اشتد دنت إذا الساعة أن قال: سمعت ثم من قدم

أعلههههههههههم. الشههههههههههمس, واللههههههههههه حههههههههههر واشههههههههههتد

َقاَل َو ُكهْم **  ّب ِنَي َر ُعو ْد َتِجْب ا ُكْم َأْس ِذيَن ِإّن َل ّل ِبُروَن ا ْك َت ِتي َعْن َيْس َد َبا ِع
ُلوَن ْدُخ َي ّنههههههههههههههههههههَم َسهههههههههههههههههههه َه  َداِخِريههههههههههههههههههههَن َج

وتكفل دعائه إلى عباده ندب أنه وكرمه وتعالى تبارك فضله من هذا  
من إليه عباده أحب من يقول: يا الثوريِ سفيان كان كما بالجابة لهم

أحد وليس يسأله لم من إليه عباده أبغض من سؤاله, ويا فأكثر سأله
يقههول المعنههى هههذا وفههي حههاتم أبههي ابههن رب. رواه يهها غيههرك كههذلك

:الشههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههاعر
َنّي تركهههت إن يغضهههب اللهههه ُب يغضهههب يسهههأل حيهههن آدم سهههؤالهو

ًا المة هذه أعطيت الحبار كعب قتادة: قال وقال   تعطهههن لههم ثلثهه
ًا الله أرسل إذا نبي: كان ولَ قبلها أمة علههى شههاهد أنههت لههه قههال نبيهه

فههي عليههك ليههس لههه يقههال الناس, وكههان على شهداء وجعلتكم أمتك
مههن الههدين فههي عليكههم جعههل المة: {وما لهذه وقال حرج من الدين

{ادعههوني المههة لهههذه وقال لك أستجب ادعني له يقال حرج} وكان
يعلههى أبههو الحههافظ المههام حههاتم. وقههال أبي ابن لكم} رواه أستجب

إبراهيههم أبههو مسههنده: حههدثنا فههي الموصلي المثنى بن علي بن أحمد
أنهس عهن يحدث الحسن قال: سمعت المّريِ صالح حدثنا الترجماني

يههرويِ فيمهها وسههلم عليه الله صلى النبي عن عنه الله رضي مالك بن
ك وواحهدة لهي منههن واحهدة خصهال قال: «أربهع وجل عز ربه عن ل

لههي الههتي عبههاديِ, فأمهها وبيههن بينههك فيما وواحدة وبينك بيني وواحدة
ًا بي تشرك لَ فتعبدني خيههر مههن عملههت فمهها علههي لك التي وأما شيئ
الههتي وأما الجابة وعلي الدعاء فمنك وبينك بيني التي وأما به جزيتك

أحمههد: المام لنفسك»ً. وقال ترضى ما لهم فارض عباديِ وبين بينك
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النعمان عن الكنديِ يسيع عن ذر عن العمش حدثنا معاوية أبو حدثنا

وسههلم: عليه الله صلى الله رسول قال: قال عنه الله رضي بشير بن
الههذين إن لكههم أسههتجب {ادعههوني قههرأ العبههادة»ً ثههم هو الدعاء «إن

رواه داخريههن} وهكههذا جهنههم سههيدخلون عبههادتي عههن يسههتكبرون
وابههن حههاتم أبههي وابههن ماجه وابن والنسائي الترمذيِ السنن أصحاب

صههحيح الترمههذيِ: حسههن بههه. وقههال العمههش حديث من كلهم جرير
ًا جرير وابن والنسائي والترمذيِ داود أبو ورواه شههعبة حديث من أيض

عههن يههونس ابههن رواه به, وكذا ذر عن كلهما والعمش المنصور عن
سفيان حدثنا السلم عبد بن النعمان حدثنا مهران بن عاصم بن أسيد

فههي والحههاكم حبههان ابههن بههه, ورواه ذر عههن منصههور عههن الثههوريِ
أحمههد: حههدثنا المههام السههناد. وقههال صحيح الحاكم وقال صحيحيهما

صهالح أبههي عههن سههمعه المدينههة أهههل من شيخ المدني مليح أبو وكيع
عنههه اللههه رضههي هريههرة أبههي عههن يحدث صالح أبا سمعت مرة وقال

عههز اللهه يههدع لهم وسلم: «مههن عليه الله صلى الله رسول قال: قال
المههام به, وقههال بأس لَ إسناد وهذا أحمد به عليه»ً تفرد غضب وجل
ًا: حدثنا أحمد أبهها سههمعت المليههح أبو صبيح حدثنا الفزاريِ مروان أيض
عليههه اللههه صههلى اللههه رسههول قال: قال هريرة أبي عن يحدث صالح

هههذا المليههح أبههو معيههن ابههن عليه»ً قال يغضب يسأله لَ وسلم: «من
هههذا صههالح أبههو وأما سعيد بن الغني عبد بالضم قيده كذا صبيح اسمه

وقهع مسهنده, وكهذا فهي البزار الخوز, قاله شعب سكن الخوزيِ فهو
هريرة أبي عن الخوزيِ صالح أبي عن الفارسي المليح أبو روايته في

لههم وسلم: «من عليه الله صلى الله رسول قال: قال عنه الله رضي
الرحمهن عبهد بهن الحسهن محمهد أبهو عليه»ً وقال يغضب الله يسأل

بههن نائههل حههدثنا الحسههن عن إبراهيم حدثنا همام الرامهرمزيِ: حدثنا
محمههد مات قال: لما سعيد بن محمد عن حبيب بن عائذ حدثني نجيح

ًا سيفه ذؤابة في وجدنا النصاريِ مسلمة بن الرحمههن اللههه باسم كتاب
لربكههم يقههول: «إن وسلم عليه الله صلى الله رسول سمعت الرحيم

رحمههة توافههق أن دعوة لعل له فتعرضوا نفحات دهركم أيام بقية في
ًا»ً. وقوله بعدها يخسر لَ سعادة صاحبها بها فيسعد وجل: {إن عز أبد
سههيدخلون وتوحيههديِ دعههائي عههن عبادتي} أيِ عن يستكبرون الذين
يحيى أحمد: حدثنا المام قال كما حقيرين صاغرين أيِ داخرين جهنم

جههده عههن أبيههه عن شعيب بن عمرو حدثني عجلن ابن عن سعيد بن
القيامة يوم المتكبرون قال: «يحشر وسلم عليه الله صلى النبي عن

يدخلوا حتى الصغار من شيء كل يعلوهم الناس صور في الذر أمثال
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ًا طينهة مهن يسهقون النيهار نار تعلوهم بولس له يقال جهنم في سجن

بههن علههي حههاتم: حههدثنا أبههي ابههن النههار»ً. وقههال أهههل عصارة الخبال
أبههي قال: سمعت خنيس بن يزيد بن محمد بن بكر أبو حدثنا الحسين

في يوم ذات أسير قال: كنت رجل حدثني الورد بن وهيب عن يحدث
ًا فسمعت الروم أرض رب يقههول: يهها وهههو الجبل رأس فوق من هاتف

ًا يرجو كيف عرفك لمن عجبت عرفههك لمههن عجبههت رب يا غيرك أحد
الطامههة جههاءت ثم ذهبت ثم غيرك. قال أحد إلى حوائجه يطلب كيف

كيهف عرفهك لمهن عجبهت رب يها فقهال الثانيهة عهاد ثهم قال الكبرى
الطامههة وهههذه وهيههب قههال غيرك يرضي سخطك من لشيء يتعرض

اشههغل إنسههي بههل قههال ؟ إنسههي أم أنههت أجنههي فناديته الكبرى, قال
يعنيهههههههههههك. لَ عمههههههههههها يعنيهههههههههههك بمههههههههههها نفسهههههههههههك

ّلُه ِذيِ ** ال ّل َعَل ا ُكُم َج ْيَل َل ّل ْا ال ُنو ُك َتْس ِه ِل َههههاَر ِفيهه ّن ًا َوال ْبِصهههر ّلههَه ِإّن ُم ال
ُذو َلى َفْضٍل َل ّناِس َع ِكّن ال َلـ َثَر َو ْكه ّناِس َأ َ ال ُكُروَن لَ ُكههُم َيْشه ِل َذ ّلهُه *   ال

ُكْم ّبه ُق َر ِل ٍء ُكهّل َخا ّ َشْي َلـَه لَ ّ ِإ َو ِإلَ ّنَى ُه َأ ُكههوَن َفهه َف ْؤ ِلَك ُت َذ َكهه َفههُك *   ْؤ ُي
ِذيَن ّل ْا ا ُنو َيههاِت َكهها ِه ِبآّ ّلهه ُدوَن ال ّلههُه َيْجَحهه ِذيِ *  ال ّلهه َعهههَل ا ُكهههُم َج الْرَض َل

ًا َء َقهههَرار ًء َوالّسههَمآّ َنهههآّ ُكهههْم ِب ّوَر َأْحَسههَن َوَص ُكهههْم َف َوَر ُكهههْم ُص َق ّمههَن َوَرَز
َباِت ّي ّط ُكُم ال ِل ّلُه َذ ُكهْم ال ّب َباَرَك َر َته ّلُه َف َلِميَن َرّب ال َعهها ْل َو ا ُههه ْلَحههّي *   َ ا لَ

َلـَه ّ ِإ َو ِإلَ ُه ُه ُعو ْد ِلِصههيَن َفههها ّديَن َلههُه ُمْخ ُد الهه ْلَحهههْم ِه ا ّلهه َلِميَن َرّب ل َعهها ْل  ا
ًا تعالى يقول   يسكنون الذيِ الليل من لهم جعل بما خلقه على ممتن

النهار وجعل بالنهار المعايش في ترددهم حركات من يستريحون فيه
ًا َا أيِ مبصر مههن والتمكن القطار وقطع بالسفار فيه ليتصرفوا مضيئ

لَ النههاس أكههثر ولكههن النههاس علههى فضههل لههذو اللههه {إن الصههناعات
وجههل: عههز قههال عليهم, ثههم الله نعم بشكر يقومون لَ يشكرون} أيِ

هههذه فعههل الههذيِ هههو} أيِ إلَ إلههه لَ شيء كل خالق ربكم الله {ذلكم
رب ولَ غيههره إلههه لَ الههذيِ الشههياء خالق الحد الواحد الله هو الشياء
تخلههق لَ الههتي الصههنام من تعبدون فكيف تؤفكون} أيِ {فأنى سواه

ًا منحوتهههههههههههة. مخلوقهههههههههههة ههههههههههههي بهههههههههههل شهههههههههههيئ
يجحدون} أيِ الله بآّيات كانوا الذين يؤفك وجل: {كذلك عز وقوله  

بل غيهره فعبهدوا قبلهههم من الذين أفك كذلك الله غير بعبادة ضل كما
وآيههاته اللههه حجههج والهوى. وجحههدوا الجهل بمجرد بل برهان ولَ دليل

ًا} أيِ الرض لكههم جعههل الههذيِ تعالى: {الله وقوله لكههم جعلههها قههرار
ًا ًا مستقر ًا بساط فههي وتمشههون فيههها وتتصرفون عليها تعيشون مهاد
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ًا بنههاء} أيِ {والسههماء بكههم تميههد لئل بالجبههال وأرساها مناكبها سههقف
ًا للعالم أحسن في فخلقكم صوركم} أيِ فأحسن {وصوركم محفوظ

مههن {ورزقكههم تقههويم أحسههن فههي الصههور أكمههل ومنحكههم الشكال
الههدار خههالق أنه فذكر الدنيا في والمشارب المآّكل من الطيبات} أيِ

سههورة فهي تعهالى قهال كمها الههرازق الخهالق فهو والرزاق والسكان
قبلكهم مهن والهذين خلقكهم الذيِ ربكم اعبدوا الناس أيها البقرة: {يا

ًا الرض لكم جعل * الذيِ تتقون لعلكم من وأنزل بناء والسماء فراش
ًا الثمرات من به فأخرج ماء السماء ًا اللههه تجعلههوا فل لكههم رزق أنههداد

اللههه الشياء: {ذلكههم هذه خلق بعد ههنا تعالى تعلمون}. وقال وأنتم
رب وتنههزه وتقههدس فتعههالى العههالمين} أيِ رب اللههه فتبههارك ربكههم

الحههي هههو هههو} أيِ إلَ إله لَ الحي تعالى: {هو قال ثم كلهم العالمين
ً ًا أزلَ {لَ والبههاطن والظههاهر والََخههر الول وهههو يزال ولَ يزل لم وأبد
الههدين} أيِ له مخلصين {فادعوه عديل ولَ له نظير لَ هو} أيِ إلَ إله

ابههن العالمين. قال رب لله الحمد هو إلَ إله لَ بأنه مقرين له موحدين
أن اللههه إلَ إلههه لَ قههال مههن يأمرون العلم أهل من جماعة جرير: كان

ً العالمين رب لله بالحمد يتبعها محمههد عههن رويِ الََيههة. ثههم بهذه عمل
عههن واقههد بهن الحسهين عههن أبيهه عهن شقيق بن الحسن بن علي بن

فليقل الله إلَ إله لَ قال قال: من عباس ابن عن مجاهد عن العمش
تعههالى: {فههادعوه قههوله وذلههك العههالمين رب للههه الحمههد أثرههها على

وغيههره أسههامة أبههو العالمين} وقال رب لله الحمد الدين له مخلصين
{فههادعو قرأت إذا قال جبير بن سعيد عن خالد أبي بن إسماعيل عن
لله الحمد أثرها على وقل الله إلَ إله لَ الدين} فقل له مخلصين الله
رب للهه الحمههد الههدين لهه مخلصههين {فههادعوه قههرأ ثههم العالمين رب

ابههن يعنههي هشههام حدثنا نمير ابن أحمد: حدثنا المام العالمين}. قال
قههال المكههي بههدر بن مسلم بن محمد الزبير أبي عن الزبير بن عروة

إلَ إلههه لَ يسههلم حيههن صههلة كل دبر في يقول الزبير بن الله عبد كان
قدير شيء كل على وهو الحمد وله الملك له, له شريك لَ وحده الله

ولههه النعمههة لههه إيههاه إلَ نعبد ولَ الله إلَ إله بالله, لَ إلَ قوة ولَ حول لَ
كههره ولههو الههدين لههه مخلصين الله إلَ إله الحسن, لَ الثناء وله الفضل

دبههر بهههن يهههل وسلم عليه الله صلى الله رسول وكان قال الكافرون
بههن هشههام عههن طرق من والنسائي داود وأبو مسلم ورواه صلة كل

الزبيههر أبي عن ثلثتهم عقبة بن وموسى عثمان أبي بن وحجاج عروة
وسههلم عليههه اللههه صههلى الله رسول قال: كان الزبير بن الله عبد عن
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لههه»ً وذكههر شههريك لَ وحههده اللههه إلَ إلهه «لَ صههلة كههل دبر في يقول

تمهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههامه.

ُقْل ّني **  ِهيههُت ِإ َد َأْن ُن ُبه ْع ِذيَن َأ ّلهه ُعوَن ا ْد ِه ُدوِن ِمهن َتهه ّله ِنَي َلّمها ال َء َجههآّ
َناُت ّي َب ْل ّبي ِمن ا ُأِمْرُت ّر ِلَم َأْن َو َلِميَن ِلَرّب ُأْس َعا ْل َو ا ُه ِذيِ *   ّلهه ُكههْم ا َق َل َخ

ٍة ِمن ُثّم ُتَراٍب ّمن َف ْط ٍة ِمْن ُثّم ّن َقهه َل ُكههْم ُثههّم َع ِرُج ً ُيْخ ْفل ْا ُثههّم ِط َو ُغ ُل ْب َتههه ِل
ُكهْم ّد ْا ُثّم َأُش ُنو ُكهو َت ًا ِل ُيوخ ُكْم ُش ّفَى ّمن َوِمن َو َت ْبُل ِمن ُي ْا َق َو ُغهه ُل ْب َت ِل ً َو َأَجل

ُكْم ّمَسّمى ّله َع َل ُلوَن َو ِق ْع َو َت ُه ِذيِ *   ّل ِيهي ا ُيِميههُت ُيْح َذا َو ِإ ًا َقَضههَى َفهه َأْمههر

ّنَمهههههههههههها ِإ ُقههههههههههههوُل َف ُكههههههههههههوُن ُكههههههههههههن َلههههههههههههُه َي َي  ف
وجل عز الله إن المشركين لهؤلَء محمد يا قل وتعالى تبارك يقول  

تبههارك بيههن وقد والوثان والنداد الصنام من سواه أحد يعبد أن ينهى
عظمته: {هههو جلت قوله في سواه أحد العبادة يستحق لَ أنه وتعالى

ً يخرجكههم ثههم علقههة من ثم نطفة من ثم تراب من خلقكم الذيِ طفل
ًا} أيِ لتكونوا ثم أشدكم لتبلغوا ثم هههذه فههي يقلبكههم الههذيِ هو شيوخ

يكههون وتقههديره وتههدبيره أمههره وعههن لههه شريك لَ وحده كلها الطوار
إلهى ويخهرج يوجههد أن قبل من قبل} أيِ من يتوفى من {ومنكم ذلك
ًا أمه تسقطه بل العالم هذا ًا يتههوفى مههن ومنهههم سقط ًا صههغير وشههاب

ً مهها الرحام في ونقر لكم تعالى: {لنبين كقوله الشيخوخة قبل وكهل
ً ههنا: {ولتبلغوا وجل عز مسمى} وقال أجل إلى نشاء مسههمى أجل

تعالى: {هههو قال ثم البعث تتذكرون جريج ابن تعقلون} قال ولعلكم
سواه أحد ذلك على يقدر لَ بذلك المتفرد هو ويميت} أيِ يحيي الذيِ
ًا قضى {فإذا يمههانع ولَ يخههالف لَ فيكههون} أيِ كن له يقول فإنما أمر

محالههههههههههههة. لَ كههههههههههههان شههههههههههههاء مهههههههههههها بههههههههههههل

َلْم َأ َلى َتَر **  ِذيَن ِإ ّل ُلوَن ا ِد َياِت ِفَي ُيَجا ِه آ ّلهه ّنههَى ال ُفوَن َأ ِذيَن ُيْصههَر ّلهه *  ا
ْا ُبو ّذ َتاِب َك ِكه ْل ِبَمآّ ِبا َنا َو ْل ِه َأْرَس َنا ِبهه َل ْوفَا ُرُسهه َلُمههوَن َفَسهه ْع ِذ َي ِإ ْغلَُل *   ال
ِهْم ِفههَي ِق َنهها ْع ُبوَن والّسلَِسههُل َأ ِفههي ُيْسههَح ِم *   ْلَحِميهه ِر ِفههي ُثههّم ا ّنهها ال

ُثّم ُيْسَجُروَن ُهْم ِقيَل *   ْيَن َل ُتْم َما َأ ُكوَن ُكن ِر ِه ُدوِن *  ِمن ُتْش ّل ْا ال ُلو َقها
ْا ّلو ّنا َضه ُكْن ّلْم َبل َع ْا َن ُعو ْد ْبُل ِمن ّن ًا َق ْيئ ِلَك َش َذ ّلهُه ُيِضّل َك ِريَن ال ِف َكها ْل ا

ُكْم ِل َذ ُتْم ِبَما *   ْفَرُحوَن ُكن ِر الْرِض ِفي َت ْي َغ ّق ِب ْلَح ِبَما ا ُتْم َو * َتْمَرُحوَن ُكن
ْا َو ُلههه ْدُخ َواَب ا ْبههه ّنهههَم َأ َه ِديَن َج ِلههه َهههها َخا ْئهههَس ِفي ِب َوى َف ْثههه ِريهههَن َم ّب َك َت ْلُم  ا
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اللههه بآّيههات المكههذبين هههؤلَء مههن محمههد يهها تعجب ألَ تعالى يقول  

إلههى الهههدى عههن عقههولهم تصههرفا كيف بالباطل الحق في ويجادلون
الهههدى مههن رسههلنا} أيِ به أرسلنا وبما بالكتاب كذبوا {الذين الضلل
الههرب أكيههد, مههن شديد, ووعيد تهديد يعلمون} هذا {فسوفا والبيان

عههز للمكههذبين} وقههوله يومئذ تعالى: {ويل قال كما لهؤلَء جلله جل
بأيديِ بالغلل متصلة والسلسل} أيِ أعناقهم في الغلل وجل: {إذ

الجحيههم إلى وتارة الحميم إلى تارة وجوههم على يسحبونهم الزبانية
يسجرون} كما النار في ثم الحميم تعالى: {يسحبون, في قال ولهذا
المجرمون, يطوفههون بها يكذب التي جهنم وتعالى: {هذه تبارك قال
وشههربهم الزقههوم أكلهههم ذكههر بعههد تعالى آن} وقال حميم وبين بينها

وحميم سموم * في الشمال أصحاب ما الشمال الحميم: {وأصحاب
أيههها إنكههم ثههم ههه قههال أن إلههى ه كريم ولَ بارد * لَ يحموم من * وظل

منههها * فمههالئون زقههوم مههن شههجر مههن * لكلون المكذبون الضالون
* هههذا الهيم شرب * فشاربون الحميم من عليه * فشاربون البطون

الثيههم, طعههام الزقوم شجرة وجل: {إن عز الدين} وقال يوم نزلهم
سههواء إلههى فههاعتلوه الحميم, خههذوه كغلي البطون في يغلي كالمهل

العزيهز أنهت إنك الحميم, ذق عذاب من رأسه فوق صبوا الجحيم, ثم
وجهه علههى ذلهك لههم يقهال تمهترون} أيِ بهه كنتم ما هذا الكريم, إن

ابن بهم, قال والَستهزاء والتهكم والتصغير والتحقير والتوبيخ التقريع
منصههور حههدثنا منيع بن أحمد حدثنا الحسين بن علي حاتم: حدثنا أبي
يعلههى عن دريك بن خالد عن الخزامي طلحة بن بشير حدثنا عمار بن
قههال: وسههلم عليههه اللههه صههلى اللههه رسول إلى الحديث رفع منبه بن

أهههل يهها ويقال مظلمة سوداء النار لهل سحابة وجل عز الله ينشىء
نسههأل فيقولههون الههدنيا سحاب بها فيذكرون ؟ تطلبون شيء أيِ النار
ً فتمطرهم الشراب بارد فههي تزيههد وسلسههل أغللهههم في تزيد أغللَ

ًا سلسلهم تعالى: غريب. وقوله حديث عليهم»ً هذا النار يلهب وجمر
أيههن لهههم قيههل ؟} أيِ الله دون من تشركون كنتم أينما لهم قيل {ثم

{قههالوا اليوم ينصرونكم هل الله دون من تعبدونها كنتم التي الصنام
ًا} قبههل مههن نههدعو نكن لم {بل ينفعونا فلم ذهبوا عنا} أيِ ضلوا شههيئ

أن إلَ فتنتهههم تكههن لههم عظمته: {ثههم جلت كقوله عبادتهم جحدوا أيِ
يضههل وجههل: {كههذلك عز قال مشركين} ولهذا كنا ما ربنا والله قالوا
بغيههر الرض فههي تفرحههون كنتههم بمهها الكافرين}. وقوله: {ذلكم الله

فيهه أنتهم الهذيِ هذا الملئكة لهم تقول تمرحون} أيِ كنتم وبما الحق
وبطركههم وأشههركم ومرحكههم حههق بغيههر الدنيا في فرحكم على جزاء
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فبئس المتكبرين} أيِ مثوى فبئس فيها خالدين جهنم أبواب {ادخلوا
عههن اسههتكبر لمن الشديد والعذاب الهوان فيه الذيِ والمقيل المنزل

أعلهههههم. وحججهههههه, واللهههههه دلَئلهههههه واتبهههههاع اللهههههه آيهههههات

ِبْر َفاْص َد ِإّن **  ْع ِه َو ّل ّق ال ِإّما َح ّنَك َفه َي ِر ْعَض ُن ِذيِ َب ّل ُهْم ا ُد ِع ْو َن ّنههَك َأ َي ّف َو َت َن
َنا ْي َل ِإ ُعوَن َف ْد ُيْرَج َق َل َو َنا *   ْل ً َأْرَس ِلَك ّمن ُرُسل ْب ُهم َق ْن َنا ّمن ِم ْيَك َقَصْص َل َع

ُهْم ْن ْقُصْص ّلْم ّمن َوِم ْيَك َن َل ِتَي َأن ِلَرُسههوٍل َكاَن َوَما َع ْأ ٍة َيهه َيهه ّ ِبآّ ْذِن ِإلَ ِإ ِبهه
ِه ّلهه َذا ال ِإ َء َفهه ِه َأْمههُر َجهههآّ ّلهه ّق ُقِضههَي ال ْلَح ِلههَك َوَخِسههَر ِبهها َنا ُلههوَن ُه ِط ْب ْلُم  ا

ًا تعالى يقول   تكذيب على بالصبر وسلم عليه الله صلى رسوله آمر
النصهر مهن وعهدك مها لهك سينجز تعالى الله فإن قومه من كذبه من

والََخههرة الدنيا في اتبعك ولمن لك العاقبة وجعل قومك على والظفر
اللههه فههإن وقههع وكذلك الدنيا في نعدهم} أيِ الذيِ بعض نرينك {فإما
فتهح ثهم بهدر يوم في أبيدوا وعظمائهم كبرائهم من أعينهم أقر تعالى

وسههلم عليههه الله صلى حياته في العرب جزيرة وسائر مكة عليه الله
العههذاب فنههذيقهم يرجعههون} أيِ فإلينهها نتوفينك وجل: {أو عز وقوله

ًا تعالى قال الََخرة, ثم في الشديد ً أرسلنا له: {ولقد مسلي من رسل
النسههاء سههورة فههي وعل جل قال عليك} كما قصصنا من منهم قبلك
كيههف قههومهم مههع وقصصهههم خههبرهم إليههك أوحينا من منهم أيِ سواء

نقصههص لههم مههن {ومنهههم والنصههرة العاقبة للرسل كانت ثم كذبوهم
علههى التنههبيه تقههدم كمهها أضعافا بأضعافا ذكر ممن أكثر عليك} وهم

كههان تعههالى: {ومهها والمنة. وقههوله الحمد ولله النساء سورة في ذلك
أن الرسههل من لواحد يكن ولم الله} أيِ بإذن إلَ بآّية يأتي أن لرسول

علههى فيههدل ذلههك فههي لههه اللههه يأذن أن إلَ للعادات بخارق قومه يأتي
المحيط ونكاله عذابه الله} وهو أمر جاء {فإذا به جاءهم فيما صدقه

ولهههذا الكههافرين المؤمنين, ويهلك بالحق} فينجي {قضي بالمكذبين
المبطلههههههون}. هنالههههههك وجههههههل: {وخسههههههر عههههههز قههههههال

ّلُه ِذيِ ** ال ّل َعَل ا ُكُم َج َعاَم َل ْن ْا ال ُبو َكه َتْر َههها ِل ْن َههها ِم ْن ُلوَن َوِم ُك ْأ ُكههْم َتهه َل َو   *
َها ُع ِفي ِف َنا ْا َم ُغو ُل ْب َته ِل َها َو ْي َل ُكْم ِفههي َحاَجًة َع ِر ُدو َههها ُصهه ْي َل َع َلههى َو َع ْلههِك َو ُف ْل ا

ُلهههههوَن ُكهههههْم ُتْحَم ِري ُي َو ِه *   ِت َيههههها ّيِ آ َأ َيهههههاِت َفههههه ِه آ ّلههههه ِكهههههُروَن ال  ُتن
ًا تعالى يقول   البههل وهههي النعام من لهم خلق بما عباده على ممتن

وتؤكههل تركههب يههأكلون, فالبههل ومنههها ركههوبهم فمنههها والغنههم والبقر
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النائيههة, البلد إلههى والرحال السفار في الثقال عليها ويحمل وتحلب

الرض, عليههها وتحههرث لبنها ويشرب تؤكل والبقر الشاسعة والقطار
وأوبارههها وأشههعارها أصوافها تجز والجميع لبنها ويشرب تؤكل والغنم
تقههدم أمههاكن فههي وبين فصل كما والمتعة والثياب الثاث منها فيتخذ
وجههل عههز قال ولذا ذلك وغير النحل وسورة النعام سورة في ذكرها

عليههها ولتبلغههوا منههافع فيههها * ولكههم تأكلون ومنها منها {لتركبوا ههنا
وعل: جههل تحملههون} وقههوله الفلك وعلى وعليها صدوركم في حاجة

{فههأيِ أنفسههكم وفههي الََفاق في وبراهينه حججه آياته} أيِ {ويريكم
أن إلَ آيههاته مههن شههيء إنكههار علههى تقدرون لَ تنكرون} أيِ الله آيات

وتكهههههههههههههههههههههههههههههههههههابروا. تعانهههههههههههههههههههههههههههههههههههدوا

َلْم َف َأ ْا **  ْا الْرِض ِفهي َيِسههيُرو ُظههُرو َين ْيهَف َف َبههُة َكهاَن َك ِق ِذيَن َعا ّله ِمهن ا
ِهْم ِل ْب ْا َق َو ُن َثَر َكا ْكه ُهْم َأ ْن ّد ِم َأَش ًة َو ّو ًا ُق َثار َنههَى َفَمآّ الْرِض ِفي َوآ ْغ ُهههم َأ ْن َع

ْا ّما ُنو ُبوَن َكا ْكِس َلّما َي َف ُهْم *   ْت َء ُهم َجآّ ُل َناِت ُرُس ّي َب ْل ْا ِبا ِرُحو ُهْم ِبَمهها َف َد ِعنهه
ِم ّمَن ْل ِع ْل َق ا ِهم َوَحا ْا ّما ِب ُنو ِه َكا ُئوَن ِب ِز ْه َت َلّما َيْس َف ْا *   ْو َأ َنا َر ْأَسهه ْا َب َو ُل َقهها
ّنا ِه آَم ّل ُه ِبههال َد َنا َوْحهه َفْر َكههه ّنهها ِبَمهها َو ِه ُك ِكيَن ِبهه ِر َلههْم ُمْشهه َف ُهههْم َيههُك *   ُع َف َين

ُهْم ُن ْا َلّما ِإيَما ْو َأ َنا َر ْأَس ّنَة َب ِه ُسهه ّلهه ِتههي ال ّل ْد ا َلههْت َقهه ِه ِفههي َخ ِد َبهها َوَخِسههَر ِع
ِلهههههههههههههههههههههههههههههههههههَك َنا ِفُروَن ُه َكههههههههههههههههههههههههههههههههههها ْل  ا

حههل ومههاذا الدهر قديم في بالرسل المكذبة المم عن تعالى يخبر  
الرض فههي آثههروه ومهها قههواهم شههدة مههع الشههديد العههذاب مههن بهههم

ًا ذلك عنهم أغنى فما الموال من وجمعوه مههن ذرة عنهههم رد ولَ شيئ
بالبينههات, والحجههج الرسههل جههاءتهم لمهها لنهههم وذلههك اللههه بههأس

عليهههم أقبلههوا ولَ إليهههم يلتفتههوا الدامغات, لههم القاطعات, والبراهين
الرسههل بههه جههاءتهم عمهها زعمهههم في العلم من عندهم بما واستغنوا

السديِ: وقال نعذب ولن نبعث لن منهم أعلم نحن مجاهد: قالوا قال
لَ ما تعالى الله بأس من فأتاهم بجهالتهم العلم من عندهم بما فرحوا

يسههتهزئون} أيِ به كانوا {ما بهم أحاط بهم} أيِ {وحاق به لهم قبل
وقههوع عههاينوا بأسههنا} أيِ رأوا {فلمهها وقههوعه ويسههتبعدون يكههذبون
مشههركين} أيِ بههه كنهها بمهها وكفرنا وحده بالله {قالواآمنا بهم العذاب
العههثرات تقههال لَ حيههث ولكن بالطاغوت وكفروا وجل عز الله وحدوا

أنه الغرق: {آمنت أدركه حين فرعون قال كما وهذا المعذرة تنفع ولَ
اللههه المسههلمين} قههال مههن وأنهها إسرائيل بنو به آمنت الذيِ إلَ إله لَ

فلم المفسدين} أيِ من وكنت قبل عصيت وقد وتعالى: {آلََن تبارك
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والسههلم الصههلة عليههه موسههى لنههبيه اسههتجاب قد لنه منه الله يقبل

العههذاب يههروا حههتى يؤمنوا فل قلوبهم على قال: {واشدد حين دعاءه
رأوا لمهها إيمههانهم ينفعهههم يههك ههنهها: {فلههم تعالى قال الليم} وهكذا

جميههع في الله حكم هذا عباده} أيِ في خلت قد التي الله سنة بأسنا
«إن الحههديث فههي جههاء ولهههذا يقبل لَ أنه العذاب معاينة عند تاب من
الههروح وبلغههت غرغر فإذا يغرغر»ً أيِ مالم العبد توبة يقبل تعالى الله

تعههالى: {وخسههر قههال ولهههذا حينئههذ توبههة فل الملههك وعههاين الحنجرة
والمنهههة. الحمهههد وللهههه غهههافر سهههورة الكهههافرون} آخهههر هنالهههك

فصههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههلت سههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههورة
ِم مكيهههههههة وههههههههي ِه ِبْسههههههه ّلههههههه ـهههههههِن ال ِم الّرْحم  الّرِحيههههههه

ِزيٌل ** حهَم َتن ِم الّرْحَمـِن ّمَن *   َتههاٌب الّرِحيهه ِك َلْت *   ُتُه ُفّصهه َيهها ًا آ ُقْرآنهه
ًا ّيهه ِب ٍم َعَر ْو َقهه َلُمههوَن ّل ْع ًا َي َبِشههير ًا *   ِذير َنهه ْعَرَض َو َأ ُهههْم َفهه َثُر ْك ُهههْم َأ َ َف لَ

ُعوَن ْا َيْسَم ُلو َقا َو َنا *   ُب ُلو ٍة ِفَي ُق ّن ِك َنا ِمّما َأ ُعو ْد ِه َتهه ْيهه َل ِفههي ِإ َنهها َو ِن ْقههٌر آذا َو
َنههههها َوِمهههههن ِن ْي ِنهههههَك َب ْي َب ْعَمهههههْل ِحَجهههههاٌب َو َنههههها َفا ّن ُلوَن ِإ  َعهههههاِم

منزل القرآن الرحيم} يعني الرحمن من تنزيل تعالى: {حم يقول   
بههالحق} ربك من القدس روح نزله كقوله: {قل الرحيم الرحمن من

* علههى الميههن الههروح بههه * نههزل العههالمين رب لتنزيل وقوله: {وإنه
فصههلت وتعههالى: {كتههاب تبههارك المنههذرين} وقههوله من لتكون قلبك

ًا أحكامه وأحكمت معانيه بينت آياته} أيِ ًا} أيِ {قرآن حههال فههي عربي
ًا كونه ًا قرآن ًا عربي ًا بين غيهر واضهحة وألفهاظه مفصهلة فمعههانيه واضح

حكيههم لدن من فصلت ثم آياته أحكمت تعالى: {كتاب كقوله مشكلة
بيههن مههن الباطل يأتيه {لَ ومعناه لفظه حيث من معجز هو خبير} أيِ

تعههالى: {لقههوم حميههد} وقههوله حكيههم مههن تنزيههل خلفههه من ولَ يديه
الراسههخون العلمههاء والوضههوح البيههان هههذا يعههرفا إنمهها يعلمون} أيِ

ًا ًا} أيِ {بشههير الكههافرين ينههذر وتههارة المههؤمنين يبشههر تههارة ونههذير
يفهمههون لَ فهههم قريش أكثر يسمعون} أيِ لَ فهم أكثرهم {فأعرض

ًا منه غلههف فههي أكنههة} أيِ فههي قلوبنا {وقالوا ووضوحه بيانه مع شيئ
بههه جئتنهها عمهها صههمم وقههر} أيِ آذاننهها وفههي إليه تدعونا {مما مغطاة
إننا {فاعمل تقوله مما شيء إلينا يصل حجاب} فل وبينك بيننا {ومن

نتابعههك, لَ طريقتنا على ونحن طريقتك على أنت اعمل عاملون} أيِ
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شههيبة أبههي ابههن مسههنده: حههدثني في حميد بن عبد العالم المام قال

عههن السههديِ حرملههة بهن الزيال عن الجلح عن مسهر بن علي حدثنا
ًا قريههش قال: اجتمعههت عنه الله رضي الله عبد بن جابر فقههالوا يومهه

الههذيِ الرجههل هههذا فليههأت والشههعر والكهانههة بالسحر أعلمكم انظروا
عليههه يرد ماذا ولننظر فليكلمه ديننا وعاب أمرنا وشتت جماعتنا فرق

ًا نعلم ما فقالوا فأتههاه الوليههد أبا يا أنت ربيعة, فقالوا بن عتبة غير أحد
صلى الله رسول فسكت ؟ الله عبد أم خير أنت محمد فقال: يا عتبة
اللههه رسول المطلب, فسكت عبد أم خير أنت فقال وسلم عليه الله

فقههد منههك خيههر هههؤلَء أن تزعههم كنت إن فقال وسلم عليه الله صلى
ْبَت التي الََلهة عبدوا حههتى فتكلههم منهههم خيههر أنههك تزعههم كنت وإن ِع
منههك, قومههك علههى أشههأم قههط سههخلة رأينا ما والله قولك, إنا نسمع
العههرب, حههتى في وفضحتنا ديننا أمرنا, وعبت وشتت جماعتنا فرقت

ًا قريش في أن فيهم طار لقد ًا قريش في وأن ساحر مهها واللههه كاهنهه
حههتى بالسيوفا بعض إلى بعضنا يقوم أن الحبلى صيحة مثل إلَ ننتظر

أغنى تكون حتى لك جمعنا الحاجة بك إنما كان إن الرجل نتفانى, أيها
ً قريش ًا, وإن رجل شههئت قريههش نساء أيِ فاختر الباءة بك كان واحد

ًا, فقال فلنزوجك وسلم: «فرغههت»ً عليه الله صلى الله رسول عشر
اللههه وسههلم: {بسههم عليههه اللههه صههلى اللههه رسههول نعههم, فقههال قال

فههإن ههه بلههغ حههتى ههه الرحيههم الرحمههن من تنزيل الرحيم, حم الرحمن
عتبههة وثمههود} فقههال عههاد صاعقة مثل صاعقة أنذرتكم فقل أعرضوا
عليههه اللههه صههلى اللههه رسول هذا, فقال غير عندك ما حسبك حسبك
ًا تركههت ما قال ؟ وراءك ما فقالوا قريش إلى «لَ»ً فرجع وسلم شههيئ

والههذيِ لَ قههال ؟ أجابههك فهههل كلمتههه, قههالوا إلَ بههه تكلمون أنكم أرى
ًا فهمت ما بنية نصبها مثههل صههاعقة أنههذركم أنههه غيههر قههاله ممهها شههيئ

قال ما تدريِ لَ بالعربية الرجل يكلمك ويلك وثمود, قالوا عاد صاعقة
ًا فهمت ما والله لَ قال ؟ رواه الصاعقة. وهكذا ذكر غير قال مما شيئ

شههيبة أبههي بههن بكههر أبههي عن مسنده في الموصلي يعلى أيو الحافظ
محمد عن بسنده تفسيره في البغويِ ساقه سواه, وقد مثله بإسناده

ضههعف وقههد الكههوفي الكنههديِ اللهه عبد ابن وهو الجلح عن فضيل بن
اللههه رضههي اللههه عبد بن جابر عن حرملة بن الزيال عن الشيء بعض
صههاعقة أنههذرتكم فقههل أعرضههوا قوله: {فههإن إلى الحديث فذكر عنه
بههالرحم وناشههده فيههه علههى عتبههة وثمههود} فأمسههك عاد صاعقة مثل

جهههل أبههو عنهم, فقال واحتبس قريش إلى يخرج ولم أهله إلى ورجع
وأعجبههه محمههد إلههى صههبأ قههد إلَ عتبههة نههرى ما والله قريش معشر يا
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إليههه فههانطلقوا إليههه بنا فانطلقوا أصابته حاجة من إلَ ذاك وما طعامه

محمههد إلههى صههبأت أنههك إلَ عنهها حبسههك مهها عتبههة جهههل: يهها أبو فقال
يغنيههك مهها أموالنهها من لك جمعنا حاجة بك كانت فإن طعامه وأعجبك

ًا يكلم لَ أن وأقسم عتبة محمد, فغضب طعام عن ًا محمههد وقههال أبههد
ً قريش أكثر من أني علمتم لقد والله عليه وقصصت أتيته ولكني مالَ

وقههرأ سههحر ولَ كهانههة ولَ بشههعر هههو مهها والله بشيء فأجابني القصة
مثههل صههاعقة أنههذركم فقههل أعرضههوا تعالى: {فإن قوله إلى السورة
وقههد يكههف أن بههالرحم وناشههدته بفيههه وثمود} فأمسكت عاد صاعقة
ًا أن علمتم ًا قههال إذا محمههد بكههم ينههزل أن فخشههيت يكههذب لههم شههيئ

تعههالى واللههه يعلى وأبي البزار سياق من أشبه السياق العذاب, وهذا
فههي يسههار بههن إسههحاق بههن محمد المام القصة هذه أورد أعلم, وقد

عههن زيههاد بههن يزيههد حدثني فقال النمط هذا خلفا على السيرة كتاب
ًا وكههان ربيعههة بههن عتبة أن قال: حدثت القرظي كعب بن محمد سههيد

ًا قال عليههه اللههه صههلى اللههه ورسول قريش ناديِ في جالس وهو يوم
محمد إلى أقوم ألَ قريش معشر وحده: يا المسجد في جالس وسلم

ًا عليه وأعرض فأكلمه شههاء أيههها فنعطيههه بعضههها يقبههل أن لعله أمور
أصههحاب ورأوا عنههه اللههه رضههي حمههزة أسلم حين وذلك ؟ عنا ويكف
أبهها يا بلى ويكثرون, فقالوا يزيدون وسلم عليه الله صلى الله رسول
اللههه رسههول إلههى جلههس حتى عتبة إليه فكلمه, فقام إليه فقم الوليد
مههن علمههت حيههث منهها إنههك أخههي ابن فقال: يا وسلم عليه الله صلى

َطة بأمر قومك أتيت قد النسب, وإنك في والمكان العشيرة في السل
آلهتهههم بهه وعبههت أحلمهههم بهه وسههفهت جمههاعتهم بهه فرقت عظيم
عليههك أعههرض منههي فاسههمع آبههائهم من مضى من به وكفرت ودينهم
ًا صههلى اللههه رسول بعضا. قال: فقال منها تقبل لعلك فيها تنظر أمور

كنههت إن أخههي ابههن يهها أسمع»ً قال الوليد أبا يا وسلم: «قل عليه الله
ً المر هذا من به جئت بما تريد إنما حههتى أموالنهها مههن لههك جمعنا مالَ

ًا به تريد كنت مالًَ, وإن أكثرنا تكون نقطع لَ حتى علينا سودناك شرف
ًا ًا به تريد كنت وإن دونك أمر الههذيِ هههذا كههان علينا, وإن ملكناك ملك

ًا يأتيك فيه وبذلنا الطباء لك طلبنا نفسك عن رده تستطيع لَ تراه رئي
يههداوى حههتى الرجل على التابع غلب ربما فإنه منه نبرئك حتى أموالنا

عليههه اللههه صههلى اللههه ورسول عتبة فرغا إذا له, حتى قال كما أو منه
نعههم. قهال ؟»ً قههال الوليهد أبها يهها قهال: «أفرغهت منهه يستمع وسلم

الرحيههم, حههم الرحمههن اللههه أفعل. قال: {بسم مني»ً قال «فاستمع
ًا آيههاته فصههلت الرحيههم, كتههاب الرحمههن من تنزيل ًا قرآنهه لقههوم عربيهه

82



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
ًا يعلمون ًا بشير مضههى يسههمعون} ثههم لَ فهههم أكثرهم فأعرض ونذير
سههمع عليههه. فلمهها يقرؤها وهو فيها وسلم عليه الله صلى الله رسول

ًا ظهره خلف يديه وألقى لها أنصت عتبة منههه يسههتمع عليهمهها معتمههد
منههها السههجدة إلههى وسههلم عليههه اللههه صههلى اللههه رسول انتهى حتى

وذاك»ً فقام فأنت سمعت ما الوليد أبا يا سمعت «قد قال ثم فسجد
أبههو جههاءكم لقههد بههالله نحلههف لبعههض بعضهههم فقال أصحابه إلى عتبة

أبا يا وراءك ما قالوا إليهم جلس فلما به ذهب الذيِ الوجه بغير الوليد
ً سمعت أني ورائي قال الوليد ما والله قط مثله سمعت ما والله قولَ

أطيعههوني قريههش معشههر بالكهانههة, يهها ولَ بالشههعر ولَ بالسههحر هههو
ّلوا لي واجعلوها اللهه فههو فهاعتزلوه فيههه ههو مها وبيهن الرجههل بيههن خ

كفيتمههوه فقههد العههرب تصههبه نبههأ, فههإن سههمعت الههذيِ لقههوله ليكونن
وكنتههم عزكههم وعههزه ملككههم فملكههه العههرب على يظهر وإن بغيركم

هههذا بلسهانه, قههال الوليههد أبهها يها واللهه سحرك به. قالوا الناس أسعد
قبلههه, الههذيِ مههن أشههبه السههياق لكم. وهههذا بدا ما فاصنعوا فيه رأيي

أعلهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههم. واللهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

ُقههْل ّنَمههآّ **  ْا ِإ َنهه ُكههْم َبَشههٌر َأ ُل ْث َلههّي ُيههوَحَى ّم ّنَمههآّ ِإ ُكْم َأ ُه ـهه َل ـههٌه ِإ َل ٌد ِإ َواِحهه
ْا َو ِقيُم َت ِه َفاْسهه ْيهه َل ُه ِإ ِفُرو ْغ َت ْيههٌل َواْسهه َو ِكيَن َو ِر ْلُمْشهه ِذيَن ّل ّلهه َ *  ا ُتههوَن لَ ْؤ ُي

َة َكا ُهْم الّز ِة َو ِفُروَن ُهْم ِبالََِخَر ِإّن َكا ِذيَن *   ّل ْا ا ُنو ْا آَم ُلو َعِم ِلَحاِت َو الّصا
ُهْم ْيُر َأْجٌر َل ُنوٍن َغ المكههذبين لهههؤلَء محمد تعالى: {قل} يا يقول   َمْم

واحههد} لَ إلههه إلهكههم أنما إلي يوحى مثلكم بشر أنا {إنما المشركين
إلهه اللهه إنمهها المتفرقيهن والربهاب والنهداد الصنام من تعبدونه كما

أمركههم مهها منوال على العبادة له أخلصوا إليه} أيِ {فاستقيموا واحد
{وويههل الههذنوب لسههالف {واسههتغفروه} أيِ الرسههل ألسههنة على به

الزكههاة} يؤتههون لَ {الههذين عليهههم وهلك لهههم دمههار للمشركين} أيِ
لَ أن يشهههدون لَ الههذين يعني عباس ابن عن طلحة أبي بن علي قال
من أفلح وتعالى: {قد تبارك كقوله وهذا عكرمة قال وكذا الله إلَ إله

مههن أفلههح عظمتههه: {قههد جلت دساها} وكقوله من خاب زكاها, وقد
أن إلههى لك هل وجل: {فقل عز فصلى} وقوله ربه اسم وذكر تزكى
الرذيلهة الخلق مهن النفههس طهههارة ههنها بالزكهاة ؟} والمراد تزكى
سههميت إنمهها المههال الشرك, وزكاة من النفس طهارة ذلك أهم ومن
ًا وتكون الحرام من تطهره لنها زكاة نفعههه وكثرة وبركته لزيادته سبب

ًا {وويههل السههديِ الطاعههات, وقههال فههي اسههتعماله إلههى وتوفيقهه

83



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
ة الزكهاة, وقهال يهؤدون الزكاة} أيِ يؤتون لَ الذين للمشركين معاوي

أمههوالهم زكههاة يمنعههون قتههادة وقال الزكاة أهل من هم ليس قرة بن
نظر وفيه جرير ابن واختاره المفسرين من كثير عند الظاهر هو وهذا
المدينههة إلههى الهجرة من الثانية السنة في كان إنما الزكاة إيجاب لن

أن يبعههد لَ يقههال أن إلَ اللهم مكية الََية وهذه واحد غير ذكره ما على
ًا وكان والزكاة الصدقة أصل يكون كقههوله البعثههة ابتداء في به مأمور
اة حصهاده} فأمها يهوم حقهه وتعالى: {وآتوا تبارك النصهب ذات الزك

ًا هذا ويكون بالمدينة أمرها بين فإنما والمقادير كما القولين بين جمع
ًا كان الصلة أصل أن فههي غروبههها وقبههل الشههمس طلههوع قبههل واجبهه

فههرض ونصههف بسههنة الهجرة قبل السراء ليلة كان فلما البعثة ابتداء
الخمههس الصههلوات وسههلم عليههه اللههه صههلى رسههوله على تعالى الله

ًا ذلههك بعههد بها يتعلق وما وأركانها شروطها وفصل ًا شههيئ واللههه فشههيئ
الصالحات وعملوا آمنوا الذين ذلك: {إن بعد جلله جل قال أعلم. ثم

مجبههوب ولَ مقطههوع وغيههره: غيههر مجاهد ممنون} قال غير أجر لهم
ًا} وكقههوله فيههها تعالى: {ماكثين كقوله غيههر وجههل: {عطههاء عههز أبههد

التفسههير هههذا عليههه رد وقد عليهم ممنون غير السديِ مجذوذ} وقال
اللههه قههال الجنههة أهههل علههى وتعههالى تبارك لله المنة فإن الئمة بعض
أهههل لليمههان} وقههال هههداكم أن عليكم يمن الله وتعالى: {بل تبارك
صههلى اللههه رسول السموم, وقال عذاب ووقانا علينا الله فمن الجنة
وفضههل»ً. منههه برحمههة اللههه يتغمههدني إن وسههلم: «إلَ عليههه اللههه

ُقْل ُكْم **  ّن ِإ أ
ُفُروَن َ ْك َت ِذيِ َل ّلهه َق ِبا َلهه ْيِن ِفههي الْرَض َخ ْوَم ُلههوَن َيهه َع َتْج َلههُه َو

ًا َداد ِلَك َأن َلِميَن َرّب َذ َعا ْل َعَل ا َوَج َها *   َواِسَي ِفي َها ِمن َر ِق ْو َباَرَك َف َههها َو ِفي
ّدَر َق َهآّ َو َها ِفي َت َوا ْق ِة ِفَي َأ َع َب ٍم َأْر ّيا ًء َأ َوآ ِليَن َس ِئ ُثههّم ّللّسههآّ َى *   َو َت َلههى اْسهه ِإ

ِء ِهَي الّسَمآّ َقاَل ُدَخاٌن َو َها َف ِللْرِض َل َيا َو ِت ْئ ًا ا ْوعهه ْو َط ًا َأ َتههآّ َكْرههه َل َنهها َقا ْي َت َأ

ِعيَن ِئ ُهّن َطآّ َقَضا َف َع *   ْب َواٍت َس ْيِن ِفي َسَما ْوَم ْوَحَى َي َأ َسههَمآٍّء ُكههّل ِفي َو
َها ّنا َأْمَر ّي َء َوَز َيا الّسَمآّ ْن ّد ِبيَح ال ًا ِبَمَصا ْفظ ِلَك َوِح ِديُر َذ ْق ِز َت ِزيهه َع ْل ِم ا ِليهه َع ْل  ا
غيههره معههه عبدوا الذين المشركين على تعالى الله من إنكار هذا   
شههيء كههل علههى المقتههدر شههيء لكههل القاهر شيء لكل الخالق وهو

وتجعلههون يههومين فههي الرض خلق بالذيِ لتكفرون أئنكم فقال: {قل
ًا} أيِ له ً نظراء أنداد العههالمين} أيِ رب {ذلههك معههه تعبدونها وأمثالَ

تفصههيل فيههه المكههان كلهههم. وهههذا العههالمين رب هههو للشياء الخالق
ما ههنا أيام} ففصل ستة في والرض السموات تعالى: {خلق لقوله
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ً الرض خلههق أنههه فههذكر بالسماء اختص مما بالرض يختص لنههها أولَ

عههز قههال كمهها بالسههقف بعههده ثم بالساس يبدأ أن والصل كالساس
ًا الرض فههي مهها لكههم خلههق الههذيِ وجل: {هو إلههى اسههتوى ثههم جميعهه

أشههد تعههالى: {أأنتههم قوله فأما سموات} الََية سبع فسواهن السماء
ًا وأخههرج ليلههها * وأغطش فسواها سمكها * رفع بناها السماء أم خلق

* ومرعاههها ماءههها منههها * أخههرج دحاههها ذلههك بعههد * والرض ضههحاها
ًا أرساها والجبال دحههي أن الََيههة هههذ ولنعههامكم} ففههي لكههم * متاعهه
السههماء خلههق فقبههل الرض خلههق السماء, فأما خلق بعد كان الرض
عنههد البخاريِ ذكره فيما عنه الله رضي عباس ابن أجاب وبهذا بالنص
بههن سههعيد عههن المنهال قال: وقال فإنه صحيحه من الََية هذه تفسير

فهي لجهد إنهي عنهمها اللهه رضهي عبهاس لَبهن رجهل قال: قال جبير
ولَ يومئههذ بينهههم أنسههاب علههي, قههال: {فل تختلههف أشههياء القههرآن

الله يكتمون يتساءلون} {ولَ بعض على بعضهم يتساءلون} {وأقبل
ًا} {والله وقههال الََيههة هههذه في كتموا مشركين} فقد كنا ما ربنا حديث
ًا أشد تعالى: {أأنتم بعههد والرض ههه قههوله إلههى ههه بناها السماء أم خلق

تعههالى: {قههل قههال ثههم الرض قبههل السههماء خلههق دحاها} فذكر ذلك
طهائعين} ههه قههوله إلى ه يومين في الرض خلق بالذيِ لتكفرون أئنكم
ًا الله قال: {وكان السماء خلق قبل الرض خلق هذه في فذكر غفور

ًا ًا} {عزيز ًا رحيم ًا} {سميع ًا} فكأنه حكيم فقههال مضى ثم كان بصير
يتسههاءلون} ولَ يومئههذ بينهم أنساب {فل عنهما الله رضي عباس ابن
السههموات فههي مههن {فصههعق الصههور في نفخ الولى, ثم النفخة في

ولَ ذلههك عنههد بينهههم أنسههاب اللههه} فل شههاء إلَمههن الرض فههي ومن
بعههض علههى بعضهههم {وأقبههل الخههرى النفخههة فههي بينهههم يتسههاءلون

يكتمههون مشههركين} {ولَ كنهها مهها ربنا قوله: {والله يتساءلون} وأما
ًا} فههإن اللههه فيقههول ذنههوبهم الخلصا لهههل يغفههر تعههالى اللههه حههديث

أفههواههم علههى فيختههم مشههركين نكههن لههم نقههول تعههالوا المشههركون
ًا, وعنهده يكتهم لَ تعههالى الله أن يعرفا ذلك فعند أيديهم فتنطق حهديث

السههماء خلههق ثههم يومين في الرض كفروا} الََية, وخلق الذين {يود
الرض دحههى ثههم آخريههن يههومين في فسواهن السماء إلى استوى ثم

والجمهاد والرمهال الجبال وخلق والمرعى الماء منها أخرج أن ودحيها
وقههوله: دحاههها تعالى قوله فذلك آخرين يومين في بينهما وما والََكام
أربعة في شيء من فيها وما الرض يومين} فخلق في الرض {خلق

ًا اللههه {وكههان يومين في السموات وخلق أيام ًا} سههمى غفههور رحيمهه
ًا يرد لم تعالى الله فإن كذلك يزل لم أيِ قوله وذلك بذلك نفسه شههيئ
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ً فإن القرآن عليك يختلفن فل أراد الذيِ به أصاب إلَ اللههه عند من كل
بههن اللههه عبيههد حههدثنا عههديِ بن يوسف حدثنيه البخاريِ وجل. قال عز

بالحههديث. عمههرو ابههن هههو المنهههال عههن أنيسة أبي بن زيد عن عمرو
الثنيههن ويههوم الحههد يههوم يههومين} يعنههي فههي الرض وقههوله: {خلههق

قابلههة مباركههة جعلها فيها} أيِ وبارك فوقها من رواسي فيها {وجعل
مههن إليههه أهلها تحتاج ما وهو أقواتها فيها وقدر والغراس والبذر للخير

فهمها والربعهاء الثلثاء يوم يعني وتغرس تزرع التي والماكن الرزاق
سههواء أيههام أربعههة قههال: {فههي ولهههذا أربعههة السههابقين اليههومين مههع

عكرمههة وقههال ليعلمههه ذلههك عههن السههؤال أراد لمههن للسههائلين} أيِ
أرض كههل فههي أقواتها} جعل فيها وجل: {وقدر عز قوله في ومجاهد

بسههابور والسههابوريِ بههاليمن العصههب ومنههه غيرههها فههي يصههلح لَ مهها
تعههالى: قههوله في والسديِ وقتادة عباس ابن وقال بالريِ والطيالسة

معناه زيد ابن وقال ذلك عن السؤال أراد لمن للسائلين} أيِ {سواء
مههراده وفق على أيِ للسائلين سواء أيام أربعة في أقواتها فيها وقدر

محتههاج هههو  مهها له قدر تعالى الله فإن حاجة أو رزق إلى حاجة له من
مهها كل من تعالى: {وآتاكم قوله في ذكروه  ما يشبه القول وهذا إليه

السههماء إلى استوى وتعالى: {ثم تبارك وقوله أعلم سألتموه} والله
{فقال الرض خلقت حين منه المتصاعد الماء بخار دخان} وهو وهي

ًا ائتيا وللرض لها ًا} أيِ أو طوع لفعلههي وانفعل لمههريِ اسههتجيبا كرههه
بههن سههليمان عههن جريههج ابههن عههن الثههوريِ قال مكرهتين أو طائعتين
لههها تعههالى: {فقههال قههوله فههي عبههاس ابههن عههن مجاهههد عههن موسى

ًا ائتيا وللرض ًا} قال: قال أو طوع للسههموات وتعالى تبارك الله كره
أنهههارك شههققي للرض وقههال والنجههوم وقمههريِ شمسههي أطلعههي
اللههه رحمههه جريههر ابههن طائعين} واختاره أتينا {قالتا ثمارك وأخرجي

خلقه تريد مما فينا بما مطيعين لك نستجيب بل أيِ طائعين أتينا قالتا
ًا والنس والجن الملئكة من عههن جريههر ابن لك, حكاه مطيعين جميع

ً وقيل قال العربية أهل بعض بكلمهمهها يعقههل مههن معاملههة لهن تنزيل
مهها السههماء ومههن الكعبة مكان هو بذلك الرض من المتكلم إن وقيل

عليههه أمههره عليه لوأبيا البصريِ الحسن وقال أعلم والله منها يسامته
ًا لعههذبهما سههبع {فقضههاهن حههاتم أبههي ابههن رواه ألمههه يجههدان عههذاب
يومين في سموات سبع تسويتهن من ففرغا يومين} أيِ في سموات

سههماء كههل فههي {وأوحههى الجمعة ويوم الخميس يوم وهما آخرين أيِ
ًا ورتب أمرها} أيِ وما الملئكة من إليه تحتاج ما سماء كل في مقرر

بمصههابيح} الههدنيا السماء {وزينا هو إلَ يعلمها لَ التي الشياء من فيها
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ًا} أيِ الرض أههل علههى المشهرقة المنيههرة الكههواكب وههي {وحفظه
ًا العزيههز تقدير {ذلك العلى المل إلى تستمع أن الشياطين من حرس

بجميههع العليههم وقهره فغلبه شيء كل عز قد الذيِ العزيز العليم} أيِ
السههريِ بههن هنههاد حدثنا جرير ابن قال وسكناتهم المخلوقات حركات

ابههن عههن عكرمههة عههن البقههال سعيد أبي عن عياش بن بكر أبو حدثنا
اللههه صلى النبي أتت اليهود أن الحديث سائر هناد: قرأت قال عباس

عليه الله صلى فقال والرض السموات خلق عن فسألته وسلم عليه
الجبههال وخلق الثنين ويوم الحد يوم الرض تعالى الله وسلم: «خلق

والمههاء الشههجر الربعههاء يههوم وخلههق منههافع من فيهن وما الثلثاء يوم
خلههق بالههذيِ لتكفههرون أئنكههم {قههل أربعههة فهههذه والعمران والمدائن

ًا له وتجعلون يومين في الرض فيههها * وجعل العالمين رب ذلك أنداد
سهواء أيهام أربعة في أقواتها فيها وقدر فيها وبارك فوقها من رواسي

يههوم وخلههق السههماء الخميههس يههوم وخلق قال سأله للسائلين} لمن
بقيههت سههاعات ثلث إلى والملئكة والقمر والشمس النجوم الجمعة

وفههي النههاس بههه ينتفع مما شيء كل على الََفة ألقى الثانية وفي منه
فههي منههها وأخرجههه له بالسجود إبليس وأمر الجنة وأسكنه آدم الثالثة

علههى اسههتوى «ثههم قال محمد يا ماذا ثم اليهود قالت ساعة»ً ثم آخر
النههبي استراح, فغضههب ثم أتممت, قالوا لو أصبت قد العرش»ً قالوا

ًا وسلم عليه الله صلى ًا غضههب السههموات خلقنهها {ولقههد فنههزل شههديد
علههى * فاصههبر لغههوب من مسنا وما أيام ستة في بينهما وما والرض

عهن جريهج ابهن حهديث فأمها غرابهة فيهه الحهديث يقولهون} ههذا مها
أبههي عههن رافههع بههن الله عبد عن خالد بن أيوب عن أمية بن إسماعيل

وسههلم عليههه اللههه صههلى اللههه رسههول أخذ قال عنه الله رضي هريرة
يههوم الجبههال فيههها وخلههق السههبت يههوم التربة الله فقال: «خلق بيديِ
وخلههق الثلثههاء يههوم المكههروه وخلههق الثنيههن يوم الشجر وخلق الحد
بعههد آدم وخلههق الخميههس يههوم الههدواب فيههها وبههث الربعاء يوم النور

يههوم سهاعات مههن سهاعة آخههر فهي الخلههق آخهر الجمعهة يهوم العصر
فههي والنسههائي مسههلم رواه الليل»ً فقههد إلى العصر بين فيما الجمعة
عللههه وقههد الصههحيح غرائههب من وهو به جريج ابن حديث من كتابيهما
عنه الله رضي هريرة أبي عن بعضهم رواه فقال التاريخ في البخاريِ

الصهههههههههههح. وههههههههههههو الحبهههههههههههار كعهههههههههههب عهههههههههههن
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ِإْن َف ْا **  ْعَرُضو ُقْل َأ ُكْم َف ُت َذْر َقًة َأن ْثَل َصاِع ِة ّم َق ٍد َصاِع َد َعهها َثُمههو ْذ َو ِإ   *
ُهُم ْت َء ْيِن ِمن الّرُسُل َجآّ ِهْم َب ِدي ْي ِهْم َوِمْن َأ ِف ْل ّ َخ ْا َألَ َو ُد ُبهه ْع ّ َت ّلههَه ِإلَ ْا ال ُلو َقهها

ْو َء َل َنا َشآّ ّب َكًة لنَزَل َر ِئ َ ّنهها َمل ِإ ُتْم ِبَمههآّ َف ْل ِه ُأْرِسهه ِفُروَن ِبهه َأّمهها َكهها َف ٌد *   َعهها
ْا َبُرو ْك َت ِر الْرِض ِفي َفاْس ْي َغ ّق ِب ْلَح ْا ا ُلو َقا ّد َمْن َو ّنا َأَش ًة ِم ّو َلههْم ُق َو ْا َأ ْو َيههَر

ّلَه َأّن ِذيِ ال ّل ُهههْم ا َق َل َو َخ ّد ُههه ُهههْم َأَشهه ْن ًة ِم ّو ْا ُقهه ُنو َكهها َنهها َو ِت َيا ُدوَن ِبآّ * َيْجَحهه
َنا ْل َأْرَس ِهْم َف ْي َل ًا َع ًا ِريح ٍم ِفَي َصْرَصر ّيا ُهْم ّنِحَساٍت َأ َق ِذي ُن َذاَب ّل ْلِخْزيِِ َع ا

ِة ِفي َيا ْلَح َيا ا ْن ّد َذاُب ال َع َل ِة َو َى الََِخَر ُهْم َأْخَز َ َو َأّما ُينَصُروَن لَ َو ُد *   َثُمههو
ُهْم َنا ْي َد َه ْا َف ّبو َتَح َعَمههَى َفاْسهه ْل َلههى ا َى َع َد ُههه ْل ُهْم ا ْت َذ َأَخهه َقُة َف َذاِب َصههاِع َعهه ْل ا

ُهههوِن ْل ْا ِبَمهها ا ُنو ُبوَن َكهها ْكِسهه َنهها َي ْي َنّج َو ِذيَن *   ّلهه ْا ا ُنههو ْا آَم ُنو َكهها ُقههوَن َو ّت  ي
بههه جئتهم بما المكذبين المشركين لهؤلَء محمد يا قل تعالى يقول  
أنههذركم فإني تعالى الله عند من به جئتكم عما أعرضتم إن الحق من

المكههذبين مههن الماضههين بههالمم حلههت كمهها بكههم اللههه نقمههة حلههول
ممن شاكلهما ومن وثمود} أيِ عاد صاعقة مثل {صاعقة بالمرسلين

ْذ كفعلهمهها فعل خلفهههم} ومههن أيههديهم بيههن مههن الرسههل جههاءتهم {إ
النههذر خلت وقد بالحقافا قومه أنذر إذ عاد أخا تعالى: {واذكر كقوله

اللههه بعههث لبلدهم المجاورة القرى في خلفه} أيِ ومن يديه بين من
ومبشههرين لههه شههريك لَ وحههده اللههه بعبههادة يههأمرون الرسههل إليهههم

مههن أولياءه ألبس النقم, وما من بأعدائه الله أحل ما ومنذرين, ورأوا
شاء وقالوا: {لو وجحدوا كذبوا بل صدقوا ولَ آمنوا ما هذا النعم, ومع

ً الله أرسل لو ملئكة} أيِ لنزل ربنا عنههده مههن ملئكههة لكههانوا رسههل
وأنتههم نتبعكههم لَ {كههافرون} أيِ البشر أيها به} أيِ أرسلتم بما {فإنا
بغيههر الرض فههي فاسههتكبروا عههاد تعههالى: {فأمهها الله قال مثلنا بشر

منههوا ؟} أيِ قههوة منهها أشد من {وقالوا وعصوا وعتوا بغوا الحق} أيِ
{ألم الله بأس من بها يمتنعون أنهم واعتقدوا وقواهم تركيبهم بشدة

فيمههن يتفكرون أفما قوة} أيِ منهم أشد هو خلقهم الذيِ الله يرواأن
قواههها فيههها وركههب الشههياء خلق الذيِ العظيم فإنه بالعداوة يبارزون
بنيناههها وجههل: {والسههماء عههز قههال كما شديد بطشه وأن لها الحاملة

وعصههوا بآّيههاته وجحههدوا بالعههداوة الجبار لموسعون} فبارزوا وإنا بأيد
ًا عليهم قال: {فأرسلنا فلهذا رسله ًا} قال ريح وهههي بعضهههم صرصر

أنههها والحههق صههوت لها التي هي الباردة. وقيل الهبوب, وقيل شديدة
ًا كانت فإنها ذلك بجميع متصفة مههن عقوبتهم لتكون قوية شديدة ريح
ًا الههبرد شديدة باردة وكانت قواهم من به اغتروا ما جنس كقههوله جههد

صههوت ذات وكههانت شههديدة بههاردة عاتيههة} أيِ صرصر تعالى: {بريح
ًا المشههرق ببلد المشهههور النهههر سههمي مزعههج, ومنههه لقههوة صرصههر
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{سههبع متتابعههات نحسهات} أيِ أيام تعالى: {في جريه. وقوله صوت

ًا} وكقههوله: {فههي أيام وثمانية ليال مسههتمر} أيِ نحههس يههوم حسوم
{سهبع النحهس ههذا بهم واستمر عليهم نحس يوم في العذاب ابتدأوا

ًا} حتى أيام وثمانية ليال خههزيِ بهم واتصل آخرهم عن أبادهم حسوم
الحيههاة فههي الخههزيِ عههذاب قال: {لنذيقهم ولهذا الََخرة بعذاب الدنيا
ًا أشد أخزى} أيِ الََخرة ولعذاب الدنيا ينصههرون} لَ {وهههم لهههم خزي

واق من الله من لهم كان وما الدنيا في ينصروا لم كما الََخرة في أيِ
ثمههود وجههل: {وأمهها عههز النكههال, وقههوله عنهههم ويههدرأ العههذاب يقيهم

عيد العاليهة وأبهو عنهما الله رضي عباس ابن فهديناهم} قال بهن وس
دعونههاهم الثههوريِ لهههم, وقههال زيههد: بينهها وابههن والسههديِ وقتادة جبير

لهههم ووضههحنا لهم وبينا بصرناهم الهدى} أيِ على العمى {فاستحبوا
وكههذبوه فخههالفوه والسلم الصلة عليه صالح نبيهم لسان على الحق

نههبيهم صههدق علههى وعلمههة آيههة جعلههها الههتي تعههالى الله ناقة وعقروا
ورجفههة صيحة عليهم الله بعث الهون} أيِ العذاب صاعقة {فأخذتهم

ً ًا وذلَ ًا وهوان ً وعههذاب التكههذيب مههن يكسههبون} أيِ كههانوا {بمهها ونكههالَ
سههوء يمسهههم لم أظهرهم بين من آمنوا} أيِ الذين {ونجينا والجحود

عليههه صههالح نههبيهم مههع تعههالى اللههه نجاهم بل ضرر ذلك من نالهم ولَ
وجهههههههل. عهههههههز للهههههههه بتقهههههههواهم والسهههههههلم الصهههههههلة

ْوَم َي َو ُء ُيْحَشُر **  َدآ ْعهه ِه َأ ّلهه َلههى ال ِر ِإ ّنهها ُهههْم ال ُعههوَن َف ّتههَى ُيوَز َذا *  َح َمهها ِإ
َها ُءو َد َجآّ ِه ِهْم َش ْي َل ُهْم َع ُع ُهْم َسْم ْبَصاُر َأ ُهم َو ُد ُلو ْا ِبَما َوُج ُنو ُلههوَن َكا ْعَم * َي
ْا ُلو َقا ِهْم َو ِد ُلو ّتْم ِلَم ِلُج ِهد َنا َش ْي َل ْا َع َو ُل َنهها َقا َق َط ّلههُه َأن ِذيِ ال ّلهه َق ا َطهه ُكههّل َأن
ٍء َو َشْي ُه ُكْم َو َق َل ّوَل َخ ٍة َأ ِه َمّر ْي َل ِإ ُعوَن َو َوَمهها ُتْرَج ُتههْم *   ِتُروَن ُكن َت َأن َتْسهه

َد َه ُكْم َيْش ْي َل ُكْم َع ُع َ َسْم ُكْم َولَ ْبَصاُر َ َأ ُكْم َولَ ُد ُلو ِكن ُج َلـ ُتْم َو َنن ّلههَه َأّن َظ ال
َ َلُم لَ ْع ًا َي ِثير ُلوَن ّمّما َك ْعَم ُكْم َت ِل َذ َو ُكُم *   ّن ِذيِ َظ ّل ُتم ا َنن ُكْم َظ ّب ْم ِبَر ُك َدا َأْر

ُتْم َبْح َأْصهه ِريَن ّمههَن َف ُلَخاِسهه ِإن ا َفهه ْا *   ِبُرو ّنههاُر َيْصهه ًوى َفال ْثهه ُهههْم َم ِإن ّل َو
ْا ُبو ِت ْع َت ِبيهههههههههههَن ّمهههههههههههَن ُههههههههههههم َفَمههههههههههها َيْسههههههههههه َت ْع ْلُم  ا

يوزعههون} أيِ فهم النار إلى الله أعداء يحشر تعالى: {ويوم يقول  
تجمههع أيِ يوزعههون النههار إلههى يحشههرون يههوم المشركين لهؤلَء اذكر

وتعههالى: {ونسههوق تبههارك قههال كمهها آخرهههم علههى أولهههم الزبانيههة
ًا} أيِ جهنم إلى المجرمين ًا. وقوله ورد إذا وجههل: {حههتى عههز عطاش

وأبصههارهم سههمعهم عليهههم {شهههد عليههها وقفههوا جاءوههها} أيِ مهها
يكتم لَ وأخروه قدموه مما بأعمالهم يعملون} أيِ كانوا بما وجلودهم
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أعضههاءهم لَمههوا علينهها} أيِ شهههدتم لههم لجلودهم {وقالوا حرفا منه

{قهالوا العضهاء أجهابتهم ذلهك فعنهد عليههم شههدوا حيهن وجلهودهم
لَ فهههو مههرة} أيِ أول خلقكههم وهههو شيء كل َأنطق الذيِ الله أنطقنا
حههدثنا الههبزار بكههر أبههو الحههافظ ترجعون. قههال وإليه يمانع ولَ يخالف
عبيههد عههن شههريك حههدثنا قههادم بههن علههي حدثنا الرحيم عبد بن محمد

ضههحك قههال عنههه اللههه رضي مالك بن أنس عن الشعبي عن المكتب
اللههه صههلى فقههال وابتسم يوم ذات وسلم عليه الله صلى الله رسول

رسههول يهها ؟»ً قالوا ضحكت شيء أيِ عن تسألوني وسلم: «ألَ عليه
مههن وسلم: «عجبت عليه الله صلى قال ؟ ضحكت شيء أيِ من الله

لَ أن وعههدتني أليههس ربههي أيِ يقههول القيامههة يههوم ربههه العبههد مجادلة
ًا علهي أقبهل  لَ فإني فيقول بلى تظلمني, قال نفسهي مهن إلَ شهاهد

ًا بي كفى أوليس وتعالى تبارك الله فيقول الكههرام وبالملئكههة شهههيد
ًا الكلم هههذا فيردد ه قال ه الكاتبين فيههه علههى فيختههم ههه قههال ههه مههرار
ًا يعمل, فيقول كان بما أركانه وتتكلم ًا, عنكهن لكهن بعد كنههت وسهحق

عههن السديِ عامر أبي حديث من حاتم أبي وابن هو رواه أجادل»ً ثم
لَ قههال ثم الشعبي عن عمرو بن فضيل عن المكتب عبيد عن الثوريِ

مسههلم أخرجههه وقههد الشههعبي غير عنه الله رضي أنس عن رواه نعلم
ًا والنسائي عبههد بههن اللههه عبيههد عههن النضههر أبي بن بكر أبي عن جميع
ًا أعلم لَ النسائي قال به. ثم الثوريِ عن الشجعي الرحمن رواه أحههد

أعلم. وقال والله رأيت كما قال كما وليس الشجعي غير الثوريِ عن
بههن إسههماعيل حههدثنا إبراهيم بن أحمد حدثنا أبي حاتم: حدثنا أبي ابن

بههردة: قههال أبو قال: قال هلل بن حميد عن عبيد بن يونس عن علية
عههز ربههه عليههه فيعرض للحساب والمنافق الكافر موسى: ويدعى أبو

ما الملك هذا علّي كتب لقد وعزتك رب أيِ ويقول فيجحد عمله وجل
؟ كذا مكان في كذا يوم في كذا عملت أما الملك له فيقول أعمل لم

فيههه, علههى ختم ذلك فعل فإذا قال عملته ما رب أيِ وعزتك لَ فيقول
فخههذه منه ينطق ما أول لحسب عنه: فإني الله رضي الشعريِ قال

لهيعة ابن عن حسن حدثنا زهير حدثنا يعلى أبو الحافظ اليمنى. وقال
صههلى النههبي عن عنه الخدريِ سعيد أبي عن الهيثم أبي عن دراج قال
فجحد بعمله الكافر عرفا القيامة يوم كان قال: «إذا وسلم عليه الله

فيقهول كهذبوا فيقهول عليههك يشههدون جيرانههك هؤلَء فيقول وخاصم
يصههمتهم ثههم فيحلفههون احلفههوا فيقههول كذبوا فيقول وعشيرتك أهلك
أبههي ابههن النههار»ً وقههال ويههدخلهم ألسههنتهم عليهههم وتشهد تعالى الله

عبههد بههن الصههمد عبههد حههدثنا إبراهيههم بن أحمد حدثنا أبي حاتم: حدثنا
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لم عهن زيهد بهن علهي حهدثنا يقول أبي قال: سمعت الوارث بهن مس

لَبههن قههال أنههه عنهمهها اللههه  رضههي عبههاس ابن عن الضحى أبي صبيح
ولَ ينطقههون لَ حيههن منههه النههاس علههى يههأتي القيامههة يههوم إن الزرق

فيجحد فيختصمون لهم يؤذن ثم لهم يؤذن حتى يتكلمون ولَ يعتذرون
اللههه فيبعههث لكم يحلفون كما له فيحلفون تعالى بالله بشركه الجاحد
وأبصههارهم جلههودهم أنفسهههم مههن شهداء يجحدون حين عليهم تعالى

الجههوارح فتخاصههم الفههواه لهم يفتح ثم أفواههم على ويختم وأيديهم
مههرة أول خلقكههم وهههو شههيء كههل أنطههق الذيِ الله فتقول: {أنطقنا

حاتم: حدثنا أبي ابن الجحود. وقال بعد اللسنة ترجعون} فتقر وإليه
بههن صههفوان حههدثنا المبههارك ابههن حههدثنا سههليمان بههن عبدة حدثنا أبي

الحسههن أبههي رافههع الحضههرمي, عههن جبير بن الرحمن عبد عن عمرو
ً وصف قال فههي فيربههو لسههانه إلههى تعههالى الله فيشير قال جحد رجل
كلههها لََرابههه يقههول ثههم بكلمههة ينطههق أن يسههتطيع فل يمله حتى فمه

ويداه وفرجه وجلده وبصره سمعه عليه فيشهد عليه واشهديِ تكلمي
قههوله عنههد وآثههار كههثيرة أحاديث تقدم فعلنا. وقد عملنا صنعنا ورجله
أيههديهم وتكلمنهها أفههواههم علههى نختههم {اليههوم يههس سورة في تعالى

ههنهها. وقههال إعههادته عن أغنى يكسبون} بما كانوا بما أرجلهم وتشهد
سههليم بههن يحيى حدثنا سعيد بن سويد حدثنا أبي حاتم: حدثنا أبي ابن

رضههي اللههه عبههد بههن جههابر عن الزبير أبي عن خثيم ابن عن الطائفي
وسههلم عليههه اللههه صههلى اللههه رسول إلى رجعت قال: لما عنهما الله

؟»ً الحبشههة بههأرض رأيتم ما بأعاجيب تحدثون «ألَ قال البحر مهاجرة
علينهها مههرت إذ جلههوس نحن بينما الله رسول يا منهم: بلى فتية فقال
فمههرت مههاء مههن قلههة رأسههها علههى تحمههل رهابينهم عجائز من عجوز
ركبتيها على فخرت دفعها ثم كتفيها بين يديه إحدى فجعل منهم بفتى

غههدر يهها تعلم سوفا فقالت إليه التفتت ارتفعت فلما قلتها فانكسرت
اليههديِ وتكلمههت والََخريههن الوليههن وجمههع الكرسههي اللههه وضههع إذا

ًا عنده وأمرك أمريِ كيف تعلم فسوفا يكسبون كانوا بما والرجل غد
صههدقت وسههلم: «صههدقت عليههه اللههه صههلى الله رسول يقول قال ؟

ًا الله يقدس كيف حههديث شههديدهم»ً هههذا مههن لضعيفهم يؤخذ لَ قوم
حههدثنا الهههوال كتههاب فههي الههدنيا أبي ابن ورواه الوجه هذا من غريب

كنتههم تعالى: {وما وقوله به سليم بن يحيى حدثنا إبراهيم بن إسحاق
جلههودكم} أيِ ولَ أبصههاركم ولَ سههمعكم عليكههم يشهههد أن تسههتترون

مهها عليهههم الشهههادة علههى يلومونههها حيههن والجلود العضاء لهم تقول
بههالكفر اللههه تجههاهرون كنتههم بههل تفعلونه كنتم الذيِ منا تكتمون كنتم
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يعلههم أنه تعتقدون لَ كنتم لنكم زعمكم في منه تبالون ولَ والمعاصي

ًا يعلههم لَ الله أن ظننتم تعالى: {ولكن قال ولهذا أفعالكم جميع كههثير
هههذا أرداكههم} أيِ بربكههم ظننتههم الههذيِ ظنكههم * وذلكههم تعلمون مما

ًا يعلم لَ تعالى الله أن اعتقادكم وهو الفاسد الظن تعملههون ممهها كثير
الخاسههرين} أيِ مههن {فأصههبحتم ربكههم عند وأرداكم أتلفكم الذيِ هو
حدثنا أحمد المام وأهليكم. قال أنفسكم خسرتم القيامة مواقف في
عههن يزيههد بههن الرحمههن عبد عن عمارة عن العمش حدثنا معاوية أبو

ًا قال: كنت عنه الله رضي الله عبد ثلثههة فجهاء الكعبههة بأستار مستتر
شههحم كههثير ههه قرشههيان وختنههاه ثقفههي أو ه ثقفيان وختناه قرشي نفر

أحهدهم: أسهمعه, فقهال لم بكلم فتكلموا قلوبهم فقه بطونهم, قليل
أصههواتنا رفعنهها إذا الََخههر: إنهها هههذا, فقههال كلمنا يسمع الله أن أترون
ًا منههه سههمع الََخههر: إن فقههال يسههمعه لههم نرفعههه لم وإذا سمعه شههيئ
فههأنزل وسههلم عليههه اللههه صلى للنبي ذلك فذكرت ه قال ه كله سمعه

ولَ سههمعكم عليكههم يشهههد أن تسههتترون كنتههم {ومهها وجههل عههز اللههه
رواه الخاسههرين} وهكههذا مههن ههه قههوله إلههى ههه جلههودكم ولَ أبصههاركم
أحمههد نحههوه, وأخرجههه بإسههناده معاويههة أبههي عههن هنههاد عن الترمذيِ
ًا والترمذيِ ومسلم عههن العمههش عههن الثوريِ سفيان حديث من أيض
بنحههوه, مسعود بن  الله عبد عن ربيعة بن وهب عن عمير بن  عمارة
ًا ومسلم البخاريِ ورواه منصور عن كلهما السفيانين حديث من أيض

رضههي مسعود ابن عن سخبرة بن الله عبد معمر أبي عن مجاهد عن
أبيههه عن حكيم بن بهز عن معمر الرزاق: حدثنا عبد وقال به عنه الله
يشهد تعالى: {أن قوله في وسلم عليه الله صلى النبي عن جده عن

يههوم تههدعون جلودكم} قههال: «إنكههم ولَ أبصاركم ولَ سمعكم عليكم
ًا القيامة أحههدكم عههن يههبين شههيء فههأول بالفدام أفواهكم على مفدم
ظننتههم الههذيِ ظنكههم {وذلكههم الحسههن معمر: وتل وكفه»ً قال فخذه
وسههلم: عليههه اللههه صههلى اللههه رسههول قال: قههال أرداكم} ثم بربكم
دعههاني»ً ثههم إذا معههه وأنهها بي ظنه عند عبديِ مع أنا تعالى الله «قال
قههدر علههى النههاس عمههل إنمهها فقههال: ألَ هههذا فههي ينظر الحسن افتر

العمل, وأمهها فأحسن بربه الظن فأحسن المؤمن فأما بربهم ظنونهم
اللههه قال: قههال ثم العمل فأساءا بالله الظن فأساءا والمنافق الكافر
ولَ سههمعكم عليكههم يشهههد أن تسههتترون كنتههم وتعههالى: {ومهها تبارك

أرداكم} الََية. بربكم ظننتم الذيِ ظنكم وذلكم ه قوله إلى ه أبصاركم
المغيههرة أبو وهو القاصا إسماعيل بن النضر أحمد: حدثنا المام وقال
قال: قههال عنه الله رضي جابر عن الزبير أبي عن ليلى أبي ابن حدثنا
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وهههو إلَ منكههم أحههد يمههوتن وسههلم: «لَ عليههه اللههه صههلى الله رسول
ًا فإن الظن بالله يحسن اللههه فقههال بههالله ظنهم سوء أرداهم قد قوم

مههن فأصههبحتم أرداكههم بربكههم ظننتههم الههذيِ ظنكههم تعههالى: {وذلكههم
وإن لهههم مثههوى فالنههار يصههبروا تعههالى: {فههإن الخاسههرين} وقههوله

يصبروا لم أم صبروا عليهم سواء المعتبين} أيِ من هم فما يستعتبوا
ان طلبههوا منههها, وإن لهههم خههروج ولَ عنههها لهههم محيههد لَ النار في هم

عههثرات. قههال لهههم تقههال ولَ أعذار لهم فما أعذارهم ويبدوا يستعتبوا
الرجعههة يسههألوا يسههتعتبوا} أيِ تعالى: {وإن قوله جرير: ومعنى ابن
ًا تعالى كقوله وهذا قال لهم جواب فل الدنيا إلى عنهم: {قههالوا إخبار
ًا وكنا شقوتنا علينا غلبت ربنا عدنا فإن منها أخرجنا * ربنا ضالين قوم

تكلمههههههون}. ولَ فيههههههها اخسههههههئوا * قههههههال ظههههههالمون فإنهههههها

َنا ّيْض َق َو ُهْم **  َء َل َنآّ ْا ُقَر ُنو ّي ُهههم َفَز ْيههَن ّمهها َل ِهْم َب ِدي ْيهه ُهههْم َوَمهها َأ َف ْل ّق َخ َوَحهه
ِهُم ْي َل ْوُل َع َق ْل ٍم ِفَي ا ْد ُأَم َلْت َق ِهههْم ِمههن َخ ِل ْب ْلِجههّن ّمههَن َق ْنههِس ا ِل ُهههْم َوا ّن ِإ
ْا ُنو ِريَن َكا َقاَل َخاِس َو ِذيَن *   ّل ْا ا َفُرو َ َك ْا لَ ُعو َذا َتْسَم َهـ ُقههْرآِن ِل ْل ْا ا ْو َغهه ْل َوا
ِه ُكْم ِفي ّل َع ُبوَن َل ِل ْغ َقّن َت ِذي ُن َل َف ِذيَن *   ّل ْا ا َفُرو ًا َك َذاب ًا َعهه ِديد ُهههْم َشهه ّن َي ِز َنْج َل َو

َأ َو ِذيِ َأْس ّل ْا ا ُنو ُلوَن َكا ْعَم ِلَك َي َذ ُء *   ِء َجَزآ َدآ ْع ِه َأ ّل ّنههاُر ال ُهههْم ال َههها َل َداُر ِفي
ِد ْل ًء الُخ ُنوا ِبَما َجَزآ َنا َكا ِت ُدون ِبآّيا َقهال َيْجَح َو ِذيَن *   ّله ْا ا َفهُرو َنهآّ َك ّب َنها َر ِر َأ

ْيِن َذ ّل َنا ال ّ ْلِجههّن ِمَن َأَضل ِلنههِس ا ُهَمهها َوا ْل َع َنا َتْحههَت َنْج َداِم ْقهه َنهها َأ ُكو َي ِمههَن ِل
ِليَن  الْسههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههَف

وكههونه بمشيئته ذلك وأن المشركين أضل الذيِ هو أنه تعالى يذكر  
شياطين من القرناء من لهم قيض بما أفعاله في الحكيم وهو وقدرته
لهههم حسنوا خلفهم} أيِ وما أيديهم بين ما لهم {فزينوا والجن النس

إلَ أنفسهههم يههروا فلههم المستقبل إلى وبالنسبة الماضي في أعمالهم
لههه نقيههض الرحمههن ذكههر عههن يعههش تعالى: {ومن قال كما محسنين
ًا أنهههم ويحسههبون السبيل عن ليصدونهم * وإنهم قرين له فهو شيطان

كمهها العذاب كلمة القول} أيِ عليهم تعالى: {وحق مهتدون}. وقوله
الجههن مههن كفعلهههم فعههل ممههن قبلهههم مههن خلههت قههد أمههم على حق

الخسههار فههي وإيههاهم هههم اسههتووا خاسرين} أيِ كانوا {إنهم والنس
القههرآن} لهههذا تسمعوا لَ كفروا الذين تعالى: {وقال والدمار. وقوله

{والغوا لوامره ينقادوا ولَ للقرآن يطيعوا لَ أن بينهم فيما تواصوا أيِ
يعنههي فيههه والغههوا مجاهههد قههال كمهها لههه تسههمعوا لَ تلههي إذا فيه} أيِ
لى اللهه رسهول على المنطق في والتخليط والصفير بالمكاء ه ص الل
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ابههن عههن الضههحاك تفعلههه, وقههال قريههش القههرآن قرأ إذا وسلم عليه

وأنكههروه بههه قتههادة: اجحههدوا فيههه} عيبههوه, وقههال {والغههوا عبههاس
سلك ومن الكفار من الجهلة هؤلَء حال تغلبون} هذا وعادوه{لعلكم

عبههاده وتعههالى سههبحانه اللههه أمههر وقههد القههرآن سههماع عند مسلكهم
لههه فاستمعوا القرآن قريِء تعالى: {وإذا فقال ذلك بخلفا المؤمنين
ًا وجل عز قال ترحمون} ثم لعلكم وأنصتوا ًا للقههرآن منتصههر ومنتقمهه

ًا كفههروا الذين {فلنذيقن الكفران أهل من عاداه ممن ًا} عههذاب شههديد
{ولنجرينهههم سههماعهم وعنههد القههرآن فههي اعتمدوه ما مقابلة في أيِ

{ذلههك أفعههالهم وسههيء أعمههالهم بشر يعملون} أيِ كانوا الذيِ أسوأ
يجحدون بآّياتنا كانوا بما جزاء الخلد دار فيها لهم النار الله أعداء جزاء

نجعلهما والنس الجن من أضلنا اللذين أرنا ربنا كفروا الذين * وقال
بن سلمة عن الثوريِ سفيان السفلين} قال من ليكونا أقدامنا تحت
عنه الله رضي علي عن أبيه عن الفزاريِ الحصين بن مالك عن كهيل

قتههل الههذيِ آدم وابههن إبليههس أضههلنا} قههال تعالى: {اللذين قوله في
ذلههك. وقههال مثههل عنه الله رضي علي عن  العوفي روى أخاه. وهكذا

شههرك صههاحب كههل به يدعو فإبليس عنه الله رضي علي عن السديِ
مههن شههر كل إلى الداعي فإبليس كبيرة صاحب كل به يدعو آدم وابن

نفههس قتلههت «ما الحديث في ثبت كما الول آدم وابن فمادونه شرك
ًا سههن مههن أول لنههه دمههها مههن كفههل الول آدم ابن على كان إلَ ظلم

العههذاب في منا أسفل أقدامنا} أيِ تحت القتل»ً. وقولهم: {نجعلهما
ًا أشد ليكونا فههي السههفلين} أيِ مههن {ليكونهها قههالوا ولهههذا منهها عذاب
مههن التباع سؤال في العرافا في تقدم كما النار من السفل الدرك

ولكههن ضههعف لكل {قال عذابهم أضعافا قادتهم يعذب أن تعالى الله
ً أعطى قد تعالى أنه تعلمون} أيِ لَ العههذاب من يستحقه ما منهم كل

وصههدوا كفروا {الذين تعالى قال كما وإفساده عمله بحسب والنكال
ًا زدنههاهم اللههه  سبيل عن يفسههدون}. كههانوا بمهها العههذاب فههوق عههذاب

ِإّن ِذيَن **  ّل ْا ا ُلو َنا َقا ّب ّلُه َر ْا ُثههّم ال َقاُمو َت َنههّزُل اْسهه َت ِهههُم َت ْي َل َكههُة َع ِئ َ ْلَمل ّ ا َألَ

ْا ُفو َ َتَخهها ْا َولَ ُنههو ْا َتْحَز ْبِشههُرو َأ ِة َو ّنهه ْلَج ِتههي ِبا ّل ُتههْم ا ُدوَن ُكن َعهه َنْحههُن ُتو   *
ُكْم ُؤ َيآّ ِل ْو ِة ِفي َأ َيا ْلَح َيا ا ْن ّد ِفي ال ِة َو ُكْم الََِخَر َل َها َو ِهَي َما ِفي َت ُكْم َتْشهه ُفُسهه َأن

ُكهههههْم َل َهههههها َو ُعوَن َمههههها ِفي ّد ً َتههههه ُنهههههُزلَ ٍر ّمهههههْن *   ُفهههههو ٍم َغ  ّرِحيههههه
أخلصهوا اسهتقاموا} أيِ ثههم الله ربنا قالوا الذين تعالى: {إن يقول  

قههال لهههم اللههه شههرع مهها علههى تعههالى اللههه بطاعة وعملوا لله العمل
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أبههو قتيبههة بههن سههلم حههدثنا الجراح الموصلي: حدثنا يعلى أبو الحافظ

بههن أنههس عههن ثههابت حههدثنا حههزم أبي بن سهيل حدثنا الشعيريِ قتيبة
وسلم عليه الله صلى الله رسول علينا قال: قرأ عنه الله رضي مالك
ثههم نههاس قالها استقاموا} قد ثم الله ربنا قالوا الذين الََية: {إن هذه
رواه عليههها, وكههذا اسههتقام فقههد يمههوت حههتى قالها فمن أكثرهم كفر

الفلس علههي بههن عمههرو عن جرير وابن والبزار تفسيره في النسائي
الفلس عههن أبيههه عههن حاتم أبي ابن رواه به. وكذا قتيبة بن سلم عن

حههدثنا الرحمههن عبههد حههدثنا بشههار ابههن جريههر: حههدثنا ابههن قال به. ثم
قههال: نمران بن سعيد عن سعد بن عامر عن إسحاق أبي عن سفيان
الههذين الََيههة: {إن هههذه عنههه اللههه رضههي الصديق بكر أبي عند قرأت
ًا بالله يشركوا لم الذين هم استقاموا} قال ثم الله ربنا قالوا ثههم شيئ
الله رضي الصديق بكر أبو قال: قال هلل بن السود حديث من روى
استقاموا} ثم الله ربنا قالوا الذين الََية: {إن هذه في تقولون ما عنه
حملتمههوه فقههال: لقههد ذنب استقاموا} من ثم الله فقالوا: {ربنا قال
إلههه إلههى يلتفتههوا فلههم اسههتقاموا ثههم الله ربنا قالوا المحمل غير على

أبهي ابههن وقههال واحههد وغير والسديِ وعكرمة مجاهد قال غيره. وكذا
عههن العدلّي عمر بن حفص أخبرنا الظهراني الله عبد أبو حاتم: حدثنا

أيِ عنهمهها الله رضي عباس ابن سئل قال عكرمة عن أبان بن الحكم
الذين تعالى: {إن قوله قال ؟ أرخص وتعالى تبارك الله كتاب في آية

اللههه. وقههال إلَ إلههه لَ أن شهههادة اسههتقاموا} علههى ثم الله  ربنا قالوا
قههال ثههم المنههبر علههى الََيههة هههذه عنههه اللههه رضههي عمههر الزهريِ: تل
الثعهههالب. روغهههان يروغهههوا ولهههم بطهههاعته للهههه واللهههه اسهههتقاموا

{قههالوا عنهمهها اللههه رضي عباس ابن عن طلحة أبي بن علي وقال  
وكان قتادة: قال قال فرائضه, وكذا أداء استقاموا} على ثم الله ربنا

{ثم العالية أبو الَستقامة, وقال فارزقنا ربنا أنت اللهم يقول الحسن
.والعمهههههههههل الهههههههههدين لهههههههههه اسهههههههههتقاموا} أخلصهههههههههوا

اللههه عبد عن عطاء بن يعلى حدثنا هشيم أحمد: حدثنا المام وقال  
ً أن أبيه عن الثقفي سفيان بن بههأمر مرنههي اللههه رسههول قال: يا رجل
ًا عنه أسأل لَ السلم في وسلم: «قل عليه الله صلى قال بعدك أحد

لسههانه. ورواه إلههى فأومههأ ؟ أتقههي فمهها استقم»ً قلههت ثم بالله آمنت
أحمد: حدثنا قال به. ثم عطاء بن يعلى عن شعبة حديث من النسائي

محمههد عههن شهاب ابن حدثني سعد بن إبراهيم أخبرنا هارون بن يزيد
الثقفههي اللههه عبههد بههن سههفيان عن الغامديِ ماعز بن الرحمن عبد بن

عليههه اللههه صههلى قال به أعتصم بأمر حدثني الله رسول يا قال: قلت
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مهها أكههثر مهها اللههه رسههول استقم»ً قلههت: يهها ثم الله ربي «قل وسلم
قههال: «هههذا»ً ثههم نفسه لسان بطرفا الله رسول فأخذ ؟ علي تخافا
الترمذيِ وقال به الزهريِ حديث من ماجه وابن الترمذيِ رواه وهكذا
حههديث مههن والنسههائي صههحيحه في مسلم أخرجه صحيح. وقد حسن
يا قال: قلت الثقفي الله عبد بن سفيان عن أبيه عن عروة بن هشام
ً السلم في لي قل الله رسول ًا عنههه أسههأل لَ قههولَ قههال بعههدك أحههد
تمهام اسهتقم»ً وذكهر ثهم بهالله آمنهت وسهلم: «قهل عليهه الله صلى

والسديِ مجاهد الملئكة} قال عليهم تعالى: {تتنزل الحديث. وقوله
تخههافوا} قهال لَ {أن قهائلين المهوت عنهد وابنه: يعني أسلم بن وزيد

الََخههرة أمههر مههن عليه تقدمون مما أيِ أسلم بن وزيد مجاهدوعكرمة
أو ومههال وأهههل ولد من الدنيا أمر من خلفتموه ما تحزنوا} على {ولَ
توعههدون} كنتههم الههتي بالجنههة {وأبشههروا فيههه نخلفكههم فإنهها ديههن

حههديث فههي جههاء كمهها الخير: وهههذا وحصول الشر بذهاب فيبشرونهم
اخرجههي المؤمن لروح تقول الملئكة قال: «إن عنه الله رضي البراء
روح إلههى اخرجي تعمرينه كنت الطيب الجسد في الطيبة الروح أيتها

يههوم عليهههم تتنههزل الملئكههة إن غضههبان»ً وقيههل غيههر ورب وريحههان
والسديِ. وقههال عباس ابن عن جرير ابن حكاه قبورهم من خروجهم

حههدثنا مطهههر بههن السههلم عبههد حههدثنا زرعههة أبو حاتم: حدثنا أبي ابن
ًا سمعت قال سليمان بن جعفر بلههغ حههتى السجدة حم سورة قرأ ثابت
الملئكة} فوقههف عليهم تتنزل استقاموا ثم الله ربنا قالوا الذين {إن

يتلقههاه قههبره مههن تعههالى اللههه يبعثههه حين المؤمن العبد أن بلغنا فقال
تحههزن ولَ تخههف لَ فيقههولَن الههدنيا فههي معههه كانهها اللههذان الملكههان

تعههالى اللههه مههن فيضههمن توعدون} قههال كنتم التي بالجنة {وأبشروا
هههي إلَ القيامههة يههوم النههاس يخشههى عظيمههة فمهها عينههه ويقههر خوفه

فههي يعمههل كههان ولمهها وتعههالى تبههارك الله هداه لما عين قرة للمؤمن
يبعههث. وحين قبره وفي موته عند أسلم: يبشرونه بن زيد وقال الدنيا
ًا حسههن وهههو كلههها القههوال يجمع القول وهذا حاتم أبي ابن رواه جههد
الههدنيا الحيههاة فههي أوليههاؤكم وتعالى: {نحن تبارك الواقع. وقوله وهو
كنهها نحههن الَحتضههار عنههد للمههؤمنين الملئكههة تقول الََخرة} أيِ وفي

ونههوفقكم ونحفظكههم ونههوفقكم نسههددكم الههدنيا الحيههاة في أولياءكم
منكههم نههؤنس الََخههرة فههي معكههم نكههون وكههذلك الله بأمر ونحفظكم

البعههث يههوم ونههؤمنكم الصههور فههي النفخههة وعنههد القبور في الوحشة
النعيههم جنههات إلى ونوصلكم المستقيم الصراط بكم ونجاوز والنشور
تختههارون ما جميع من الجنة في أنفسكم} أيِ تشتهي ما فيها {ولكم
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مهمهها تدعون} أيِ ما فيها {ولكم العيون وتقربه النفوس تشتهيه مما

ً اخترتم كما أيديكم بين وحضر وجدتم طلبتم رحيههم} غفور من {نزلَ
غفههر حيههث رؤوفا بكهم رحيهم لههذنوبكم غفهور مهن وعطاء ضيافة أيِ

الجنههة سههوق حديث ههنا حاتم أبي ابن ذكر ولطف. وقد ورحم وستر
تدعون ما فيها ولكم أنفسكم تشتهي ما فيها تعالى: {ولكم قوله عند
ً حههدثنا عمههار بههن هشام حدثنا أبي رحيم} فقال: حدثنا غفور من نزلَ
الوزاعهي حهدثنا أبهي)سهعيد العشهرين أبهي بن حبيب بن الحميد عبد

هريههرة أبهها لقههي أنههه المسههيب بن سعيد عن عطية بن حسان حدثني
يجمههع أن اللهه أسهأل عنههه اللهه رضي هريرة أبو فقال عنه الله رضي
فقههال: نعههم ؟ سههوق فيها سعيد: أو فقال الجنة سوق في وبينك بيني

بفضههل ونزلههوا فيههها دخلههوا إذا الجنههة أهههل أن اللههه رسههول أخههبرني
فيههزورون الههدنيا أيههام من الجمعة يوم مقدار في لهم فيؤذن أعمالهم

ريههاض مههن روضههة فههي لهههم ويتبههدى عرشههه لهم ويبرز وجل عز الله
يههاقوت مههن ومنههابر لؤلههؤ مههن ومنابر نور من منابر لهم ويوضع الجنة

أدنههاهم ويجلههس فضههة مههن ومنابر ذهب من ومنابر زبرجد من ومنابر
أصههحاب يههرون مهها والكههافور المسههك كثبههان علههى دنيههء فيهههم ومهها

ًا. قال منهم بأفضل الكراسي يا قلت عنه الله رضي هريرة أبو مجلس
وسههلم: «نعههم, هههل عليههه اللههه صلى ربنا, قال نرى وهل الله رسول
اللههه صلى , قال لَ البدر»ً قلنا ليلة والقمر الشمس رؤية في تمارون

فههي يبقههى ولَ تعههالى ربكههم رؤية في تمارون لَ وسلم: «فكذلك عليه
للرجههل ليقههول إنههه حههتى محاضههرة الله حاضره إلَ أحد المجلس ذلك

فههي غههدراته يههذكره وكههذا كذا عملت يوم أتذكر فلن بن فلن يا منهم
بلغههت مغفرتههي بلههى, فبسههعة لههي, فيقههول تغفر أفلم رب أيِ ه الدنيا

فههوقهم مههن سحابة غشيتهم ذلك على هم فبينما ه قال ه هذه منزلتك
ًا عليهم فأمطرت ًا ريحه مثل يجدوا لم طيب يقههول ثههم ه قال ه قط شيئ

وخههذوا الكرامههة مههن لكههم أعههددت مهها إلههى قومههوا وجههل عههز ربنهها
ًا فنأتي مااشتهيتم, قال تنظههر لههم مهها الملئكة, فيها به حفت قد سوق

قههال القلههوب علههى يخطههر ولههم الََذان تسههمع ولههم مثلههه إلى العيون
ذلهك وفهي يشهترى ولَ شهيء فيهه يبهاع ليهس اشهتهينا مها لنا فيحمل
ًا. قال بعضهم الجنة أهل يلقى السوق المنزلههة ذو الرجههل فيقبل بعض
من عليه يرى ما فيروعه دنيء فيهم دونه. وما هو من فيلقى الرفيعة
لنههه وذلك منه أحسن عليه يتمثل حتى حديثه آخر ينقضي فما اللباس

أزواجنهها فيتلقانهها منازلنهها إلههى ننصرفا ثم فيها يحزن أن لحد ينبغي لَ
ًا فيقلن ً مرحب والطيههب الجمههال مههن بههك وإن جئههت لقههد بحبيبنا وأهل
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تبههارك الجبههار ربنهها اليههوم جالسههنا إنهها فيقول عليه فارقتنا مما أفضل
فههي الترمههذيِ رواه به»ً وقههد انقلبنا ما بمثل ننقلب أن وبحقنا وتعالى

عمههار بههن هشههام عههن إسماعيل بن محمد عن جامعه من الجنة صفة
هههذا الترمههذيِ قههال ثههم نحههوه به عمار بن هشام عن ماجة ابن ورواه
أحمههد: حههدثنا المههام الههوجه, وقههال هذا من إلَ نعرفه لَ غريب حديث

رسههول قههال: قههال عنههه اللههه رضي أنس عن حميد عن عديِ أبي ابن
ومههن لقاءه الله أحب الله لقاء أحب وسلم: «من عليه الله صلى الله
المههوت نكههره الله: كلنهها رسول يا لقاءه»ً قلنا الله كره الله لقاء كره
المههؤمن ولكن الموت كراهية ذلك وسلم: «ليس عليه الله صلى قال
شههيء فليههس إليه صائر هو بما تعالى الله  من البشير جاءه حضر إذا

ههه قههال ههه لقههاءه الله فأحب تعالى الله لقي قد يكون أن من إليه أحب
أو الشههر من إليه صائر هو بما جاءه حضر إذا ه الكافر أو ه الفاجر وإن

حههديث لقههاءه»ً وهههذا اللههه فكههره اللههه لقههاء فكره الشر من يلقى ما
الههههوجه. هههههذا غيههههر مههههن الصههههحيح فههههي ورد وقههههد صههههحيح

َوَمْن ً َأْحَسُن **  ْولَ َعآّ ّمّمن َق َلى َد ِه ِإ ّل َعِمَل ال ًا َو ِلح َقاَل َصا ِنههي َو ّن ِمههَن ِإ
ِلِميَن ْلُمْس َ ا َولَ ِويِ *   َت َنُة َتْس ْلَحَس َ ا َئُة َولَ ّي ْع الّس َف ْد ِتي ا ّل َأْحَسهُن ِههَي ِبها

َذا ِإ ِذيِ َف ّل َنَك ا ْي َنُه َب ْي َب ٌة َو َو َدا ّنُه َع َأ ِلّي َك َوَمهها َحِميههٌم َو َههها *   ّقا َل ّ ُي ِذيَن ِإلَ ّلهه ا
ْا َبُرو َهآّ َوَما َص ّقا َل ّ ُي ٍم َحّظ ُذو ِإلَ ِظيهه ِإّمهها َع َو ّنههَك *   َغ َطاِن ِمههَن َينَز ْي الّشهه

ٌغا ْذ َنههههههْز ِع َت ِه َفاْسهههههه ّل ّنههههههُه ِبههههههال َو ِإ ُع ُههههههه ِليههههههُم الّسههههههِمي َع ْل  ا
ً أحسن وجل: {ومن عز يقول   عباد دعا الله} أيِ إلى دعا ممن قولَ

ًا {وعمل إليه الله نفسه في هو المسلمين} أيِ من إنني وقال صالح
الههذين من هو وليس ومتعد لَزم ولغيره لنفسه فنفعه يقوله بما مهتد

يههأتمر بههل ويههأتونه المنكههر عههن وينهههون يأتونه ولَ بالمعروفا يأمرون
وهههذه وتعههالى تبههارك الخههالق إلههى الخلههق ويدعو الشر ويترك بالخير
اللههه ورسههول مهتههد نفسههه فههي وهو الخير إلى دعا من كل في عامة
سههيرين بههن محمههد قههال كما بذلك الناس أولى وسلم عليه الله صلى

المؤذنههون بههها المههراد أسلم, وقيل بن زيد بن الرحمن وعبد والسديِ
ًا النههاس أطول «المؤذنون مسلم صحيح في ثبت كما الصلحاء أعناقهه

ًا السنن القيامة»ً وفي يوم مههؤتمن والمههؤذن ضههامن «المام مرفوع
بن علي حدثنا حاتم أبي ابن للمؤذنين»ً وقال وغفر الئمة الله فأرشد

أبههو وقههال هههراة قاضي غسان حدثنا الهرويِ بن محمد حدثنا الحسين
بههن سههعد عههن الحسن عن مطر عن طهمان بن إبراهيم زرعة: حدثنا
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تعههالى اللههه عند المؤذنين قال: «سهام أنه عنه الله رضي وقاصا أبي
كالمتشههحط والقامههة الََذان بين وهو المجاهدين كسهام القيامة يوم
اللههه رضههي مسههعود ابههن دمه»ً قال: وقههال في تعالى الله سبيل في
ًا كنت لو عنه قال: وقههال أجاهد ولَ أعتمر ولَ أحج لَ أن باليت ما مؤذن
ًا كنهت عنهه: لهو الله رضي الخطاب بن عمر ومها أمهريِ لكمهل مؤذنه

اللههه رسههول سههمعت النهار لصيام ولَ الليل لقيام أنتصب لَ أن باليت
ًا, قههال: اغفههر يقههول: «اللهههم وسههلم عليه الله صلى للمههؤذنين»ً ثلثهه
قههال بالسههيوفا الذان علههى نجتلههد ونحههن تركتنا الله رسول يا فقلت
زمههان النههاس علههى سههيأتي إنههه عمههر يهها وسلم: «كل عليه الله صلى

علههى وجههل عههز اللههه حرمها لحوم وتلك ضعافهم على الذان يتركون
هههذه ولهههم عنههها الله رضي عائشة وقالت المؤذنين»ً قال لحوم النار
ً أحسن {ومن الََية ًا وعمل الله إلى دعا ممن قولَ إننههي وقههال صههالح
دعا فقد الصلة على حي قال إذا المؤذن المسلمين} قالت: فهو من
في نزلت إنها وعكرمة عنهما الله رضي عمر ابن قال وهكذا الله إلى

أنههه عنههه اللههه رضي الباهلي أمامة أبي عن البغويِ ذكر وقد المؤذنين
ًا وعمل وجل عز قوله في قال الذان بيههن ركعههتين صههلة يعني صالح

عنههه اللههه رضي المغفل بن الله عبد حديث البغويِ أورد والقامة. ثم
ه صلة ه أذانين كل وسلم: «بين عليه الله صلى الله رسول قال: قال

مههن كتبهههم فههي الجماعههة أخرجه شاء»ً وقد لمن ه الثالثة في قال ثم
أبههي عن العمي زيد عن الثوريِ وحديث عنه بريدة بن الله عبد حديث
قههال قههال عنههه اللههه رضههي مالههك بههن أنس عن قرة بن معاوية إياس

«الههدعاء وسههلم عليه الله صلى النبي إلى رفعه قد إلَ أراه الثوريِ: لَ
فههي والنسهائي والترمههذيِ داود أبههو والقامة»ً ورواه الذان بين يرد لَ

حههديث الترمههذيِ: هههذا وقال به الثوريِ حديث من كلهم والليلة اليوم
ًا النسائي حسن, ورواه عن قتادة عن التيمي سليمان حديث من أيض

حههال فأما غيرهم وفي المؤذنين في عامة الََية أن به. والصحيح أنس
ًا الذان يكههن لههم فههإنه الََيههة هههذه نزول مكيههة لنههها بالكليههة مشههروع

ربههه عبد بن الله عبد أريه حين الهجرة بعد بالمدينة شرع إنما والذان
الله صلى الله رسول على فقصه منامه في عنه الله رضي النصاريِ

ًا أندى فإنه عنه الله رضي بلل على يلقيه أن فأمره وسلم عليه صههوت
عبههد قههال كمها عامههة أنههها إذن فالصههحيح موضههعه فههي مقههرر هو كما

أحسههن {ومن الََية هذه تل أنه البصريِ الحسن عن معمر عن الرزاق
ً ًا وعمههل الله إلى دعا ممن قولَ المسههلمين} مههن إننههي وقههال صههالح
هههذا اللههه خيرة هذا الله صفوة هذا الله ولي هذا الله حبيب هذا فقال
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مهها إلههى النههاس ودعا دعوته في الله أجاب الله إلى الرض أهل أحب
ًا وعمل دعوته من فيه الله أجاب مههن إننههي وقههال إجههابته فههي صههالح

ولَ الحسههنة تسههتويِ تعههالى: {ولَ اللههه, وقههوله خليفة هذا المسلمين
أحسههن} أيِ هي بالتي {ادفع وهذه هذه بين عظيم فرق السيئة} أيِ

اللههه رضههي عمههر قههال كما إليه بالحسان عنك فادفعه إليك أساء من
فيههه. اللههه تطيههع أن بمثههل فيههك اللههه عصههى مههن عههاقبت عنههه: مهها

حميم} وهو ولي كأنه عداوة وبينه بينك الذيِ وجل: {فإذا عز وقوله  
إلههى إليههه الحسههنة تلههك قادته إليك أساء من إلى أحسنت إذا الصديق

أيِ حميههم لههك ولههي كههأنه يصههير حتى عليك والحنو ومحبتك مصافاتك
وجهل: عهز قهال إليهك, ثهم والحسهان عليهك الشفقة من إليك قريب
إلَ بههها ويعمل الوصية هذه يقبل وما صبروا} أيِ الذين إلَ يلقاها {وما

حههظ ذو إلَ يلقاههها {ومهها النفههوس على يشق فإنه ذلك على صبر من
علي والََخرة, قال الدنيا في السعادة من وافر نصيب ذو عظيم} أيِ

المؤمنين الله الََية: أمر هذه تفسير في عباس ابن عن طلحة أبي بن
فعلوا فإذا الساءة عند والعفو الجهل عند والحلم الغضب عند بالصبر

حميههم. ولههي كأنه عدوهم لهم وخضع الشيطان من الله عصمهم ذلك
أن بههالله} أيِ فاستعذ نزغا الشيطان من ينزغنك تعالى: {وإما وقوله

لَ فههإنه الجههن شههيطان فأما إليه بالحسان ينخدع ربما النس شيطان
فههإذا عليههك سههلطه الههذيِ بخالقههة الَسههتعاذة إلَ وسوس إذا فيه حيلة

اللههه رسول كان كيده, وقد ورد عنك كفه إليه والتجأت بالله استعذت
السههميع بالله يقول: «أعوذ الصلة إلى قام إذا وسلم عليه الله صلى

أن قههدمنا ونفثه»ً, وقد ونفخه همزه من الرجيم الشيطان من العليم
قههوله عنههد العههرافا سههورة في إلَ القرآن في له نظير لَ المقام هذا

ينزغنك * وإما الجاهلين عن وأعرض بالعرفا وأمر العفو تعالى: {خذ
سههورة عليههم} وفههي سههميع إنههه بههالله فاسههتعذ نههزغا الشههيطان مههن

بمهها أعلههم نحههن السههيئة أحسن هي بالتي قوله: {ادفع عند المؤمنين
رب بههك * وأعههوذ الشياطين همزات من بك أعوذ رب * وقل يصفون

يحضههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههرون}. أن

َوِمْن ِه **  ِت َيا ْيُل آ ّل َهاُر ال ّن َقَمُر َوالّشْمُس َوال ْل َ َوا ْا لَ ُدو َ ِللّشْمِس َتْسُج َولَ
ِر َقَمهه ْل ْا ِل ُدو ِه َواْسههُج ّلهه ِذيِ ِل ّلهه ُهههّن ا َق َل ُتههْم ِإن َخ ُه ُكن ّيهها ُدوَن ِإ ُبهه ْع ِإِن َت َفهه   *

ْا َبُرو ْك َت ِذيَن اْس ّل َد َفا ّبَك ِعن ّبُحوَن َر ْيِل َلُه ُيَس ّل ِر ِبال َها ّن ُهْم َوال َ َو َأُموَن لَ َيْس
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َوِمْن ِه *   ِت َيا ّنَك آ َعًة الْرَض َتَرى َأ َذآ َخاِش ِإ َنهها َف ْل َههها َأنَز ْي َل َء َع ْلَمههآّ َتههّزْت ا ْه ا
َبههْت َيِ ِإّن َوَر ِذ ّلهه َههها ا َيا َتَى َلُمْحههِى َأْح ْو ْلَمهه ّنههُه ا َلههَى ِإ ٍء ُكههّل َع ِديٌر َشههْي  َقهه

ًا تعالى يقول   مهها علههى لههه نظير لَ الذيِ وأنه قدرته على خلقه منبه
خلههق أنههه والقمر} أيِ والشمس والنهار الليل آياته {ومن قادر يشاء
يفترقههان, والشههمس لَ متعاقبههان وهمهها بضههيائه والنهار بظلمه الليل
واختلفا فلكههه فههي منههازله وتقههدير وضههياءه والقمر وإشراقها نورها
الليههل مقادير الشمس وسير سيره باختلفا ليعرفا سمائه في سيره

وأوقههات الحقههوق حلههول والعههوام, ويتههبين والشهههور والجمع والنهار
الجههرام أحسههن والقمههر الشههمس كان لما والمعاملت. ثم العبادات

مخلوقان أنهما على تعالى نبه والسفلي العلويِ العالم في المشاهدة
للشههمس تسههجدوا فقال: {لَ وتسخيره قهره تحت عبيده من عبدان

ولَ تعبههدون} أيِ إيههاه كنتههم إن خلقهههن الههذيِ لله واسجدوا للقمر ولَ
أن يغفههر لَ فإنه لغيره عبادتكم مع له عبادتكم تنفعكم فما به تشركوا
لههه العبادة إفراد عن استكبروا}أيِ تعالى: {فإن قال ولهذا به يشرك

الملئكهة ربهك} يعنههي عنههد {فالهذين غيههره معهه يشركوا أن إلَ وأبوا
وجل: {فههإن عز يسأمون} كقوله لَ وهم والنهار بالليل له {يسبحون

ًا بها وكلنا فقد هؤلَء بها يكفر الحافظ بكافرين}. وقال بها ليسوا قوم
عن ليلى أبي ابن عن أبي حدثنا وكيع ابن يعني سفيان حدثنا يعلى أبو
الله صلى الله رسول قال: قال عنهما الله رضي جابر عن الزبير أبي

ولَ القمههر ولَ الشههمس ولَ النهههار ولَ الليههل تسههبوا وسههلم: «لَ عليههه
ًا لقوم رحمة ترسل فإنها الرياح آيههاته} لقوم»ً. وقوله: {ومههن وعذاب

خاشههعة} أيِ الرض تههرى {أنههك المههوتى إعههادة على قدرته على أيِ
اهههتزت المههاء عليههها أنزلنهها {فههإذا ميتههة هههي بههل فيههها نبات لَ هامدة

أحياههها الذيِ {إن والثمار الزروع ألوان جميع من أخرجت وربت} أيِ
قههههههدير}. شههههههيء كههههههل علههههههى إنههههههه المههههههوتى لمحيههههههي

ِإّن ِذيَن **  ّل ُدوَن ا ْلِح َنا ِفَي ُي ِت َيا َ آ ْوَن لَ َف َنآّ َيْخ ْي َل َفَمهن َع َقهَى َأ ْل ِر ِفهي ُي ّنهها ال
ْيٌر ِتَي ّمن َأم َخ ْأ ًا َي ْوَم آِمن ِة َي َياَم ِق ْل ْا ا ُلههو ْعَم ُتْم َمهها ا ْئ ّنههُه ِشهه ُلههوَن ِبَمهها ِإ ْعَم َت

ِإّن َبِصيٌر ِذيَن *   ّل ْا ا َفُرو ِر َك ْك ّذ ُهْم َلّمهها ِبال َء ّنهُه َجههآّ ِإ َتههاٌب َو ِك ِزيههٌز َل ّ َع *  لَ
ِه ِتي ْأ ِطُل َي َبا ْل ْيِن ِمن ا ِه َب ْي َد َ َي ِه ِمْن َولَ ِف ْل ِزيٌل َخ ٍم ّمْن َتن ِكي ٍد َح *  ّمهها َحِميهه
َقاُل ّ َلَك ُي ْد َما ِإلَ ِلهَك ِمهن ِللّرُسهِل ِقيهَل َق ْب ّبهَك ِإّن َق ُذو َر َة َله ْغِفهَر ُذو َم َو

َقههههههههههههههههههههههههههههههههههههههاٍب ٍم ِع ِليهههههههههههههههههههههههههههههههههههههه  َأ
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عباس: ابن آياتنا}قال في يلحدون الذين وتعالى: {إن تبارك قوله  

الكفههر هههو وغيههره قتادة مواضعه. وقال غير على الكلم وضع اللحاد
ووعيهد شههديد تهديهد علينا} فيههه يخفون وجل: {لَ عز والعناد, وقوله

وصههفاته وأسههمائه آيههاته فههي يلحههد بمههن عههالم تعههالى إنههه أيِ أكيههد
يلقههى تعالى: {أفمن قال ولهذا والنكال بالعقوبة ذلك على وسيجزيه

ًا يأتي من أم خير النار في ؟ وهذا هذا أيستويِ ؟} أيِ القيامة يوم آمن
ًا وجل عز قال يستويان. ثم لَ شئتم} قهال ما للكفرة: {اعملوا تهديد

من أيِ شئتم} وعيد ما {اعملوا الخراساني وعطاء والضحاك مجاهد
بمهها قههال: {إنههه ولهههذا بأعمههالكم وبصههير بكههم عههالم إنهه شههر أو خير

لمهها بالههذكر كفههروا الههذين جللههه: {إن جههل قههال بصير} ثههم تعملون
لكتههاب {وإنههه القههرآن وهههو وقتههادة والسههديِ الضههحاك جاءهم} قال

الباطههل يهأتيه {لَ بمثلهه أحههد يهأتي أن يرام لَ الجناب منيع عزيز} أيِ
منههزل لنههه سههبيل إليههه للبطلن ليس خلفه} أيِ من ولَ يديه بين من
فههي حكيم حميد} أيِ حكيم من قال: {تنزيل ولهذا العالمين رب من

وينهههى بههه يههأمر مهها جميع في أيِ محمود بمعنى حميد وأفعاله أقواله
لهك يقهال وجل: {ما عز قال وغاياته. ثم عواقبه محمودة الجميع عنه
مهها وغيرهمهها والسههديِ قتههادة قبلهك} قههال مههن للرسل قيل قد ما إلَ

كههذبت فكمهها قبلههك مههن للرسل قيل قد كما إلَ التكذيب من لك يقال
قومههك أذى علههى أنت فاصبر لهم قومهم أذى على صبروا وكما كذبوا

وقههوله غيره حاتم أبي ابن ولَ هو يحك ولم جرير ابن اختيار لك. وهذا
أليههم} عقههاب {وذو إليههه تههاب لمن مغفرة} أيِ لذو ربك تعالى: {إن

ومخههالفته, قههال وشههقاقه وعناده وطغيانه كفره على استمر لمن أيِ
عههن حمههاد حدثنا إسماعيل بن موسى حدثنا أبي حاتم: حدثنا أبي ابن

لذو ربك {إن الََية هذه نزلت قال المسيب بن سعيد عن زيد بن علي
اللهه عفههو وسههلم: «لههولَ عليههه اللهه صهلى اللههه رسول مغفرة} قال

ًا هنأ ما وتجاوزه أحههد»ً. كههل لَتكههل وعقههابه وعيههده العيش, ولولَ أحد

 **
ْو َل ُه َو َنا ْل َع ًا َج ًا ُقْرآن ّي ْعَجِم ْا أ ُلو َقا َ ّل ْولَ َلْت َل ُتُه ُفّصهه َيهها ْعَجِمههّي آ ِبههّي َءا َعَر َو
َو ُقْل ِذيَن ُه ّل ْا ِل ُنو ًدى آَم ٌء ُه َفآّ ِذيَن َوِش ّلهه َ َوا ُنههوَن لَ ْؤِم ِهههْم ِفههَي ُي ِن َذا ْقههٌر آ َو
َو ُه ِهْم َو ْي َل ِئَك َعًمى َع َلـ ْو ْوَن ُأ َد َنا َكاٍن ِمن ُي ٍد ّم ِعي ْد َب َقهه َل َو َنهها *   ْي َت ُموَسههى آ

َتاَب ِك ْل ِلَف ا ُت ِه َفاْخ َ ِفي ْولَ َل ِلَمٌة َو َقْت َك َب ّبَك ِمن َس ُقِضههَي ّر ُهههْم َل َن ْي ُهههْم َب ّن ِإ َو
ْنههههههههههههههههُه َشههههههههههههههههّك َلِفههههههههههههههههي  ُمِريههههههههههههههههٍب ّم
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ومعناه لفظه في وإحكامه وبلغته وفصاحته القرآن تعالى ذكر لما  

عنهاد كفهر بهه كفرههم أن علهى نبهه المشهركون به يؤمن لم هذا ومع
فقههرأه العجميههن بعههض علههى نزلناه وجل: {ولو عز قال كما وتعنت
العجههم بلغههة كلههه القههرآن أنزل لو مؤمنين} وكذلك به كانوا ما عليهم
وعربههي} أأعجمههي آياته فصلت {لولَ والعناد التعنت وجه على لقالوا

ً أنزل هل لقالوا أيِ أعجمههي فقههالوا ذلههك ولنكروا العرب بلغة مفصل
؟ يفهمهه لَ عربهي مخهاطب علهى أعجمي كلم ينزل كيف أيِ وعربي

بهن وسهعيد وعكرمههة ومجاههد عبهاس ابن عن المعنى هذا رويِ هكذا
آيههاته فصههلت لههولَ بقههولهم المههراد وقيههل ؟ وغيرهههم والسههديِ جههبير

هذا ؟ بالعربي وبعضها بالعجمي بعضها أنزل هل أيِ وعربي أأعجمي
قههوله فههي اسههتفهام بل كههذلك يقرؤههها وكههان البصههريِ الحسههن قههول

ثههم أبلغ والعناد التعنت في وهو جبير بن سعيد عن رواية وهو أعجمي
محمههد يهها قههل وشههفاء} أيِ هههدى آمنوا للذين هو وجل: {قل عز قال
مههن الصههدور فههي لمهها وشههفاء لقلبههه هههدى بههه آمههن لمن القرآن هذا

يفهمههون لَ وقههر} أيِ آذانهم في يؤمنون لَ {والذين والريب الشكوك
كمهها البيههان مههن فيههه ما إلى يهتدون لَ عمى} أيِ عليهم {وهو فيه ما

ورحمههة شههفاء هههو مهها القههرآن مههن وتعههالى: {وننههزل سههبحانه قههال
مكههان مههن ينههادون خسههارا} {أولئههك إلَ الظالمين يزيد ولَ للمؤمنين

من كأن معناه جرير ابن قال قلوبهم من بعيد يعني مجاهد بعيد} قال
وههذا يقهول, وقلههت مها يفهمهون لَ بعيهد مكههان من يناديهم يخاطبهم

إلَ يسههمع لَ بمهها ينعههق الذيِ كمثل كفروا الذين تعالى: {ومثل كقوله
يوم ينادون الضحاك يعقلون} وقال لَ فهم عمي بكم صم ونداء دعاء

رضهي الخطهاب بهن عمههر كان السديِ أسمائهم. وقال بأشنع القيامة
ًا الله لبيكههاه قههال: يهها إذ يقضههي المسههلمين من رجل عند عنه: جالس

ًا رأيت تلبي, هل لم عنه الله رضي عمر له فقال ؟ أحههد دعاك أو أحد
أولئههك عنههه اللههه رضههي عمههر فقههال البحههر وراء من داع دعاني فقال

وتعههالى: تبههارك حههاتم. وقههوله أبههي ابههن رواه بعيههد مكههان من ينادون
كما {فاصبر وأوذيِ كذب فيه} أيِ فاختلف الكتاب موسى {ولقدآتينا

أجههل إلى ربك من سبقت كلمة لَ الرسل} {ولو من العزم أولو صبر
لعجههل بينهههم} أيِ {لقضههي المعاد يوم إلى الحساب مسمى} بتأخير

ً دونه من يجدوا لن موعد لهم بل العذاب لهم شههك لفي {وإنهم موئل
بههل قههالوا لمهها منهههم بصههيرة عن له تكذيبهم كان وما مريب} أيِ منه

وجهههه فيههه, هكههذا كههانوا لشيء محققين غير قالوه فيما شاكين كانوا
أعلههههههههم. محتمههههههههل, واللههههههههه وهههههههههو جريههههههههر ابههههههههن
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ًا َعِمَل ** ّمْن ِلح ِه َصا ْفِس َن ِل َء َوَمْن َف َها َأَسآّ ْي َل َع ّبَك َوَما َف ٍم َر ّ َظل ِد ِب ِبيهه َع ْل ّل
ِه ْي َل ِإ ّد *   ْلُم ُيَر ِة ِع َع َها ّمْن َثَمَراٍت ِمن َتْخُرُج َوَما الّسا ْكَماِم َتْحِمههُل َوَما َأ

َثَى ِمْن ْن َ ُأ ُع َولَ ّ َتَض ِه ِإلَ ْلِم ِع ْوَم ِب َي ِهْم َو ِدي َنا ْيَن ُي ِئي َأ َكآّ ْا ُشَر َو ُل ّناَك َقا َذ َمهها آ
ّنا ٍد ِمن ِم ِهي َوَضّل َش ُهم *   ْن ْا ّما َع ُنو ُعوَن َكا ْد ْبُل ِمن َي ْا َق ّنو َظ ُهههْم َمهها َو َل

 ّمِحيههههههههههههههههههههههههههههههههههههههٍص ّمههههههههههههههههههههههههههههههههههههههن
ًا عمل تعالى: {من يقول   ذلههك نفههع يعههود إنمهها فلنفسه} ايِ صالح

{ومهها عليههه ذلههك وبال يرجع إنما فعليها} أيِ أساء {ومن نفسه على
ًا يعاقب لَ للعبيد} أيِ بظلم ربك ًا يعذب ولَ بذنبه إلَ أحد بعههد إلَ أحههد
يههرد وعل: {إليههه جههل قال ثم إليه الرسول وإرسال عليه الحجة قيام
اللههه صههلى محمههد قههال كما سواه أحد ذلك يعلم لَ الساعة} أيِ علُم
مههن وهههو والسههلم الصههلة عليههه لجبريل البشر سيد وهو وسلم عليه

عنههها المسههؤول «مهها فقههال السههاعة عن سأله حين الملئكة سادات
منتهاههها} وقههال ربههك وجل: {إلههى عز قال السائل»ً وكما من بأعلم

تخههرج وتعالى: {وما تبارك هو} قوله إلَ لوقتها يجليها جلله: {لَ جل
بعلمهه} أيِ إلَ تضههع ولَ أنهثى مهن تحمهل وما أكمامها من ثمرات من

السماء في ولَ الرض في ذرة مثقال علمه عن لَيعزب بعلمه الجميع
يعلمههها} وقههال إلَ ورقههة مههن تسقط وتعالى: {وما سبحانه قال وقد

تههزداد ومهها الرحام تغيض وما أنثى كل تحمل ما عظمته: {يعلم جلت
ولَ معمههر مههن يعمههر تعههالى: {ومهها بمقههدار} وقههال عنده شيء وكل

يسههير} وقههوله الله على ذلك إن كتاب في إلَ عمره من عمره ينقص
اللههه ينههاديِ القيامة يوم ؟} أيِ شركائي أين يناديهم وعل: {ويوم جل

معههي عبههدتموهم الذين شركائي أين الخلئق رؤوس على المشركين
منهها أحههد ليههس شهههيد} أيِ مههن منهها {مهها أعلمناك آذناك} أيِ {قالوا
ًا معك أن اليوم يشهد قبههل} مههن يدعون كانوا ما عنهم {وضل شريك

وظههن محيههص} أيِ مههن لهههم مهها {وظنههوا ينفعههوهم فلههم ذهبههوا أيِ
محيههص} أيِ من لهم {ما اليقين بمعنى وهذا القيامة يوم المشركون

النههار المجرمههون تعههالى: {ورأى كقههوله اللههه عذاب عن لهم محيد لَ
ًا}. عنهههههها يجهههههدوا ولهههههم مواقعوهههههها أنههههههم فظنهههههوا مصهههههرف

ّ َأُم ** لَ ْنَساُن َيْس ِل ِء ِمن ا َعآّ ِر ُد ْي ْلَخ ِإن ا ُئوٌس الّشّر ّمّسُه َو َي ُنههوٌط َف * َق
ِئْن َل ُه َو َنا ْق َذ ّنا َرْحَمًة َأ ِد ِمن ّم ْع َء َب ْتُه َضّرآ َلّن َمّس ُقو َي َذا َل ُظههّن َوَمآّ ِلي َهـ َأ
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َعَة ِئَمًة الّسا ِئن َقآّ َل ْعُت َو َلَى ّرّج ّبههَي ِإ ُه ِلههي ِإّن َر َد َنَى ِعنهه ْلُحْسهه َئههّن َل ّب َن ُن َل َف

ِذيَن ّل ْا ا َفُرو ْا ِبَما َك ُلههو ُهْم َعِم ّن َق ِذي ُنهه َل َذاٍب ّمههْن َو ِليههٍظ َعهه َذآ َغ ِإ َو َنهها *   َعْم ْن َأ

َلى ِلنَساِن َع ْعَرَض ا َأى َأ َن ِه َو ِب ِن َذا ِبَجا ِإ ُذو الّشّر َمّسُه َو ٍء َفهه َعههآّ ِريههٍض ُد  َع
وصههحة المال وهو بالخير ربه دعاء من النسان يمل لَ تعالى يقول  

{فيئههوس الفقههر أو البلء وهههو الشههر مسهه فههإن ذلهك وغيهر الجسههم
أذقنههاه {ولئههن خيههر هههذا بعههد لههه يتهيأ لَ أنه ذهنه في يقع قنوط} أيِ

خيهر أصهابه إذا لهي} أيِ ههذا ليقهولن مسهته ضراء بعد من منا رحمة
عنههد أسههتحقه كنههت إنههي لههي هذا ليقولن شدة في كان  ما بعد ورزق
أنههه لجههل أيِ الساعة بقيام يكفر قائمة} أيِ الساعة أظن {وما ربي
النسههان إن تعههالى: {كل قههال كمهها ويكفههر ويفخههر يبطههر نعمههة خول

عنههده لههي إن ربههي إلههى رجعههت اسههتغنى} {ولئههن رآه * أن ليطغههى
إلههي أحسههن كما ربي إلي فليحسنن معاد ثم كان ولئن للحسنى} أيِ

وعههدم العمههل إسههاءته مههع وجههل عههز الله على الدار, يتمنى هذه في
عملههوا بمهها كفههروا الههذين وتعههالى: {فلننههبئن تبههارك اللههه قال اليقين

واعتقاده عمله هذا كان من تعالى غليظ} يتهدد عذاب من ولنذيقنهم
أعههرض النسههان علههى أنعمنهها تعههالى: {وإذا قال ثم والنكال بالعقاب

الله لوامر الَنقياد عن واستكبر الطاعة عن أعرض بجانبه} أيِ ونأى
الشههر} أيِ مسههه بركنههه} {وإذا جلله: {فتههولى جل كقوله وجل عز

الواحههد الشههيء فههي المسههألة يطيههل عريض} أيِ دعاء {فذو الشدة
قل ما وهو عكسه والوجيز معناه وقل لفظه طال ما العريض فالكلم

ًا أو لجنبههه دعانا الضر النسان مس تعالى: {وإذا قال وقد ودل قاعههد
ًا أو مسه} الََية. ضر إلى يدعنا لم كأن مر ضره عنه كشفنا فلما قائم

ُقْل ُتْم **  ْي َأ ِد ِمْن َكاَن ِإن َأَر ِه ِعن ّل ُتْم ُثّم ال َفْر ِه َك َو ِمّمْن َأَضّل َمْن ِب ِفي ُه
َقاٍق ٍد ِش ِعي ِهْم َب ِري ُن َنا *  َس ِت َيا َفاِق ِفي آ َ ِفَي الَ ِهْم َو ُفِس ّتَى َأن ّيَن َح َب َت ُهههْم َي َل

ّنُه ّق َأ ْلَح َلْم ا َو ْكِف َأ ّبَك َي ّنُه ِبَر َلَى َأ ٍء ُكههّل َع ٌد َشههْي ِهي َ َشهه َألَ ُهههْم *   ّن ِفههي ِإ
ٍة َيههههه ِء ّمهههههن ِمْر َقهههههآّ ِههههههْم ّل ّب َ َر ّنهههههُه َألَ ُكهههههّل ِإ ٍء ِب  ّمِحيهههههُط َشهههههْي

بهالقرآن المكهذبين المشركين لهؤلَء محمد تعالى: {قل} يا يقول  
كيف ؟} أيِ به كفرتم ثم الله عند {من القرآن كان} هذا إن {أرأيتم

وجل: {من عز قال ولهذا ؟ رسوله على أنزله الذيِ عند حالكم ترون
و للحق ومشاقة عناد و كفر في ؟} أيِ بعيد شقاق في هو ممن أضل

الََفههاق فههي آياتنا جلله: {سنريهم جل قال ثم الهدى من بعيد مسلك
ًا القرآن كون على وحججنا دلَلَتنا لهم سنظهر أنفسهم} أيِ وفي حق

105



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
بههدلَئل وسههلم عليههه اللههه صههلى اللههه رسههول على الله عند من منزلَ

القهاليم علهى السهلم وظههور الفتوحهات الََفاق} من {في خارجية
أنفسهههم فههي والسههديِ: ودلَئههل والحسههن مجاهد قال الديان وسائر

نصههر بهم حلت التي الوقائع من ذلك ونحو مكة وفتح بدر قالوا: وقعة
ًا فيها الله الباطههل فيههها وخههذل وصههحبه وسههلم عليه الله صلى محمد

وفيههه منه مركب النسان ما ذلك من المراد يكون أن ويحتمل وحزبه
علم في مبسوط هو كما العجيبة والهيئات والخلط المواد من وعليه

مجبول هو ما وكذلك وتعالى تبارك الصانع حكمة على الدال التشريح
متصههرفا هو وما ذلك وغير وقبح حسن من المتباينة الخلق من عليه
يجوزههها أن وحههذره وحيله وقوته بحوله يقدر لَ التي القدار تحت فيه
عههن والَعتبههار التفكههر كتههابه في الدنيا أبي ابن أنشده كما يتعداها ولَ

المقهههال: وأحسهههن قهههال حيهههث القرشهههي جعفهههر أبهههي شهههيخه
تمسههي الههذيِ معتههبرأنت ففيههك إليههك معتبرافانظر تريد نظرت وإذا 

استقل صغرثم في كان المصرفا عبرأنت أموره وكل فيالدنيا وتصبح
والبشههرأنت الشههعر منههه خلقتهينعههاه تنعههاه الههذيِ الكبرأنت بشخصك

شههيء لَ الههذيِ الحههذرأنت يسههلب أن من لَينجيه وتسلب تعطي الذيِ
القهههههههههههدر بمهههههههههههاله منهههههههههههه لهوأحهههههههههههق منهههههههههههه

علههى أنه بربك يكف لم أو الحق أنه لهم يتبين تعالى: {حتى وقوله  
ًا بالله كفى شهيد} أيِ شيء كل وأقههوالهم عبههاده أفعههال علههى شهيد
ًا أن يشهد وهو عنههه بههه أخبر فيما صادق وسلم عليه الله صلى محمد
بعلمههه} الََيههة. وقههوله أنزله إليك أنزل بما يشهد الله قال: {لكن كما

قيههام مههن شههك فههي ربهههم} أيِ لقههاء مههن مرية في إنهم تعالى: {ألَ
هههو بههل منههه يحذرون ولَ له يعملون ولَ فيه يتفكرون لَ ولهذا الساعة
ابن قال فيه ريب لَ وواقع محالة لَ كائن وهو به يعبأون لَ هدر عندهم

الله عبد حدثنا تميم بن خلف حدثنا إبراهيم بن أحمد الدنيا: حدثنا أبي
رضههي العزيههز عبههد بههن عمر قال: إن النصاريِ سعيد حدثنا محمد بن

أيههها بعههد قههال: أمهها ثههم عليههه وأثنههى اللههه فحمد المنبر صعد عنه الله
المر هذا في فكرت فيكم, ولكن أحدثه لمر أجمعكم لم فإني الناس
أحمههق المههر بهههذا المصههدق أن فعلمههت صههائرون إليههه أنتههم الههذيِ

المصههدق إن عنه الله رضي قوله نزل. ومعنى هالك, ثم به والمكذب
مههن يخههالف ولَ منههه يحههذر ولَ مثله عمل له يعمل لَ لنه أيِ أحمق به

لعبه في يتمادى ذلك مع وهو بوقوعه موقن به مصدق ذلك وهو هوله
اللغههة فههي والحمههق الَعتبار بهذا أحمق فهو وذنوبه وشهواته وغفلته
أعلههم. ثههم واضح, واللههه هذا هالك به والمكذب العقل, وقوله ضعيف
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ًا تعالى قال وإقامههة محيط شيء وبكل قدير شيء كل على أنه مقرر

شههيء بكههل إنههه وتعههالى: {ألَ تبههارك عليههه سهههل يسير لديه الساعة
طههي وتحههت قبضههته وفههي قهههره تحههت كلههها المخلوقات محيط} أيِ

لههم يشههأ لههم ومهها كان شاء فما بحكمه كلها فيها المتصرفا وهو علمه
ههههههههههههههههههههههههو. إلَ إلهههههههههههههههههههههههه لَ يكهههههههههههههههههههههههن

الشهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههورى سهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههورة
ِم مكيهههههههة وههههههههي ِه ِبْسههههههه ّلههههههه ـهههههههِن ال ِم الّرْحم  الّرِحيههههههه

َق ** حهَم َعَس ِلَك *   َذ َك ْيههَك ُيههوِحَي *   َل َلههى ِإ ِإ ِذيَن َو ّلهه ِلههَك ِمههن ا ْب ّلههُه َق ال
ِزيُز َع ْل ِكيُم ا ْلَح َلُه ا َواِت ِفههي َما *   َو الْرِض ِفههي َوَمهها الّسههَما ُههه ِلههّي َو َع ْل ا

ِظيُم َع ُد ال َكا َت َواُت *   ّطْرَن الّسَما َف َت ِهّن ِمهن َي ِق ْو َكهُة َفه ِئ َ ْلَمل ّبُحوَن َوا ُيَسه
ِد ِهْم ِبَحْم ّب ِفُروَن َر ْغ َت َيْس َ الْرِض ِفي ِلَمن َو ّلَه ِإّن َألَ َو ال ُفوُر ُه َغ ْل الّرِحيُم ا

ِذيَن ّل َوا ْا *   ُذو ّتَخ ِه ِمن ا ِن َء ُدو َيآّ ِل ْو ّلُه َأ ِفيٌظ ال ِهههْم َح ْي َل ِهههم َأنههَت َوَمههآّ َع ْي َل َع
ِكيهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههٍل َو  ِب

ههنهها جريههر ابن روى المقطعة. وقد الحروفا على الكلم تقدم قد  
ًا ًا أثر ًا غريبهه ًا عجيبهه عبههد حههدثنا زهيههر بههن أحمههد فقههال: أخبرنهها منكههر

الحجاج بن القدوس عبد المغيرة أبو حدثنا الحوطي نجدة بن الوهاب
عنهمهها الله رضي عباس ابن إلى رجل قال: جاء المنذر بن أرطأة عن

عههن عنه: أخههبرني تعالى الله رضي اليمان بن حذيفة وعنده له فقال
ثم عنه أعرض ثم فأطرق تعالى: {حم, عسق} قال الله قول تفسير

كررهها مقهالته, ثهم وكههره بشههيء يجبههه فلم عنه فأعرض مقالته كرر
ًا إليه يحر فلم الثالثة بها أنبئك عنه: أنا الله رضي حذيفة له فقال شيئ

اللههه عبههد له يقال بيته أهل من رجل في ونزلت كرهها لم عرفت قد
يشق مدينتان عليه تبنى المشرق أنهار من نهر على ينزل الله عبد أو

ًا بينهمهها النهههر ملكهههم زوال فههي وتعههالى تبههارك اللههه أذن فههإذا شههق
ث ومدتهم دولتهم وانقطاع ه بع ًا إحهداها علهى وجهل عهز الل ً نهار ليل

وتصههبح مكانههها تكههن لههم كأنههها احههترقت وقههد مظلمههة سوداء فتصبح
حههتى ذلههك يومههها بيههاض إلَ هههو فمهها ؟ أفلتههت كيههف متعجبة صاحبتها

ًا وهم بها الله يخسف ثم منهم عنيد جبار كل فيها يجتمع فههذلك جميعهه
وقضههاء وفتنة تعالى الله من عزيمة تعالى: {حم, عسق} يعني قوله
ً يعني عين حم بهههاتين واقههع ق: يعنههي سههيكون سين: يعنههي منه عدلَ

الجههزء فههي الموصلي يعلى أبو الحافظ رواه ما منه وأغرب المدينتين
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عنه الله رضي ذر أبي عن عنه الله رضي عباس ابن مسند من الثاني

ًا ضههعيف إسههناده ولكههن ذلك في وسلم عليه الله صلى النبي عن جههد
أبههو حههدثنا عاصههم بههن الجبههار عبد طالب أبو قال: حدثنا فإنه ومنقطع

قههال: معاويههة أبههي عن الدمشقي الخشني يحيى بن الحسن الله عبد
هههل النههاس فقههال: أيههها المنبر عنه الله رضي الخطاب بن عمر صعد
{حههم, يفسههر وسههلم عليههه اللههه صههلى اللههه رسههول أحههد منكم سمع

مههن اسم حم أنا, قال فقال عنه الله رضي عباس ابن عسق} فوثب
بههدر, يههوم عههذاب المولههون عاين قال ؟ فعين تعالى, قال الله أسماء

ينقلبههون, قههال منقلههب أيِ ظلمههوا الههذين سههيعلم قههال ؟ فسههين قال
اللههه رضههي عبههاس ابههن قال كما ففسر ذر أبو فقام فسكت ؟ فقافا
وجههل: عههز الناس. وقوله تغشى السماء من قارعة قافا وقال عنهما

الحكيههم} أيِ العزيههز اللههه قبلههك من الذين إليك, وإلى يوحي {كذلك
النبيههاء علههى والصههحف الكتب أنزل كذلك القرآن هذا إليك أنزل كما

{الحكيهم} فههي انتقهامه فههي العزيز} أيِ تعالى: { الله قبلك. وقوله
وأفعههههههههههههههههههههههههههههههههههههاله. أقههههههههههههههههههههههههههههههههههههواله

عائشة عن أبيه عن عروة بن هشام عن الله رحمه مالك المام قال  
صههلى اللههه رسههول سأل هشام بن الحارث قالت: إن عنها الله رضي

يأتيههك كيههف وسههلم عليههه اللههه صلى رسول فقال: يا وسلم عليه الله
ًا عليه الله صلى الله رسول فقال ؟ الوحي مثل يأتيني وسلم: «أحيان

قههال, مهها وعيههت وقههد عنههي فيفصههم علي أشده وهو الجرس صلصلة
ًا ً الملك يأتيني وأحيان عائشههة يقههول»ً قههالت مهها فههأعي فيكلمني رجل
الههبرد الشههديد اليوم في الوحي عليه ينزل رأيته فلقد عنها الله رضي

ًا. أخرجههاه ليتفصههد وسلم عليه الله صلى جبينه وإن عنه فيفصم عرقهه
بههن الله عبد عن الطبراني رواه للبخاريِ. وقد ولفظه الصحيحين في

أبيههه عن عروة بن هشام عن صالح بن عامر عن أبيه عن أحمد المام
رسههول سههأل أنههه هشههام بههن الحارث عن عنها الله رضي عائشة عن
اللههه صلى فقال ؟ الوحي عليك ينزل كيف وسلم عليه الله صلى الله
مهها وعيههت وقههد عني فيفصم الجرس صلصلة مثل وسلم: «في عليه
ًا ه قال ه علي أشده وهو ه وقال ه قال لههي فيتمثل الملك يأتيني وأحيان

ابههن حههدثنا قتيبة أحمد: حدثنا المام يقول»ً. وقال ما فأعي فيكلمني
بههن اللههه عبههد عههن الوليههد بن عمرو عن حبيب أبي بن يزيد عن لهيعة
وسلم عليه الله صلى الله رسول قال: سألت عنهما الله رضي عمرو

الله صلى الله رسول فقال ؟ بالوحي تحس هل الله رسول فقلت: يا
يههوحى مرة من فما ذلك عند أسكت ثم صلصل وسلم: «أسمع عليه
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إتيان كيفية ذكرنا أحمد, وقد به تقبض»ً تفرد نفسي أن ظننت إلَ إلي

البخههاريِ شرح أول في وسلم عليه الله صلى الله رسول إلى الوحي
وتعههالى: تبههارك والمنههة. وقههوله الحمد لله ههناو إعادته عن أغنى بما
لههه وملههك لههه عبيد الجميع الرض} أيِ في وما السموات في ما {له

تعههالى: {الكههبير العظيههم} كقههوله العلههي {وهو وتصريفه قهره تحت
عههز كههثيرة. وقههوله هههذا فههي الكبير} والََيههات العلي المتعال} {وهو

رضههي عباس ابن فوقهن} وقال من يتفطرن السموات وجل: {تكاد
ًا أيِ الحبهار وكعهب والسهديِ وقتهادة والضهحاك عنهما الله مهن فرقه

فههي لمههن ويسههتغفرون ربهههم بحمههد يسههبحون {والملئكههة العظمههة
حههوله ومههن العههرش يحملههون وعل: {الههذين جههل الرض} كقههوله

وسعت ربنا آمنوا للذين ويستغفرون به ويؤمنون ربهم بحمد يسبحون
ًا} وقوله رحمة شيء كل الغفههور هههو اللههه إن جللههه: {ألَ جههل وعلم

وتعههالى: {والههذين سههبحانه بههه, وقههوله وتنههويه بههذلك الرحيم} إعلم
عليهههم} أيِ حفيههظ {اللههه المشههركين أولياء} يعنههي دونه من اتخذوا
ًا, وسيجزيهم ويعدها يحصيها أعمالهم على شهيد الجههزاء أوفههر بها عد
شهيء كههل علهى واللهه نهذير أنههت إنمها بوكيههل} أيِ عليهم أنت {وما

وكيهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههل.

ِلَك َذ َك َو َنآّ **  ْي ْوَح ْيَك َأ َل ًا ِإ ًا ُقْرآن ّي ِب ِذَر َعَر ُتن َى ُأّم ّل ُقَر ْل َههها َوَمْن ا َل ْو ِذَر َح ُتنهه َو
ْوَم ْلَجْمِع َي َ ا ْيَب لَ ِه َر ٌق ِفي ِري ِة ِفي َف ّنهه ْلَج ٌق ا ِريهه َف ِر ِفههي َو ِعي ْو الّسهه َلهه َو   *
ّلُه َشآَّء ُهههْم ال َل َع ًة ُأّمههًة َلَج َد ِكن َواِحهه َلـهه ْدِخُل َو ُء َمههن ُيهه ِه ِفههي َيَشههآّ ِتهه َرْحَم

ِلُموَن ّظههههههها ُههههههههْم َمههههههها َوال ِلهههههههّي ّمهههههههن َل َ َو ٍر َولَ  َنِصهههههههي
ًا إليههك {أوحينهها قبلههك النبيههاء إلههى أوحينا وكما تعالى يقول    قرآنهه

ًا} أيِ ًا عربي ًا واضهح ًا جليه {ومهن مكهة القهرى} وههي أم {لتنهذر بينه
ًا البلد سائر من حولها} أيِ ًا, وسميت شرق لنههها القرى أم مكة وغرب

أوجههز مواضعها, ومن في مذكورة كثيرة لدلة البلد سائر من أشرفا
عههن شههعيب حههدثنا اليمههان أبههو أحمد: حدثنا المام قال ما وأدله ذلك

عههديِ بههن اللههه عبد قال: إن الرحمن عبد بن سلمة أبو حدثنا الزهريِ
وسلم عليه الله صلى الله رسول سمع أنه أخبره الزهريِ الحمراء بن

اللههه أرض لخير إنك «والله مكة سوق في بالحزورة واقف وهو يقول
خرجههت»ً هكههذا مهها منههك أخرجت أني ولولَ الله إلى الله أرض وأحب
وقههال بههه الزهههريِ حههديث مههن مههاجه وابههن والنسائي الترمذيِ رواية

يوم الجمع} وهو يوم وجل: {وتنذر عز صحيح. وقوله حسن الترمذيِ
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تعالى: {لَ وقوله واحد صعيد في والََخرين الولين الله يجمع القيامة

وعل: جل محالة, وقوله لَ كائن وأنه وقوعه في شك لَ فيه} أيِ ريب
يجمعكههم تعالى: {يههوم السعير} كقوله في وفريق الجنة في {فريق

النار, وكقههوله أهل الجنة أهل يغبن التغابن} أيِ يوم ذلك الجمع ليوم
مجموع يوم ذلك الََخرة عذاب خافا لمن لََية ذلك في وجل: {إن عز
يههأت * يههوم معدود لجل إلَ نؤخره * وما مشهود يوم وذلك الناس له
حههدثنا أحمههد المههام وسعيد} قال شقي فمنهم بإذنه إلَ نفس تكلم لَ

شههفي عههن المعههافريِ قبيههل أبههو حدثني ليث حدثنا القاسم بن هاشم
علينهها قههال: خههرج عنهمهها اللههه رضي عمرو بن الله عبد عن الصبحي

ما فقال: «أتدرون كتابان يده وفي وسلم عليه الله صلى الله رسول
اللههه صههلى الله. قههال رسول يا تخبرنا أن إلَ لَ ؟»ً قلنا الكتابان هذان
بأسههماء العههالمين رب مههن كتههاب يمينه: «هههذا في للذيِ وسلم عليه
يههزاد لَ ههه آخرهههم علههى أجمل ثم ه وقبائلهم آبائهم وأسماء الجنة أهل

ًا منهم ينقص ولَ فيهم فههي للههذيِ وسههلم عليههه الله صلى قال ثم ه أبد
ثههم وقبههائلهم آبههائهم وأسههماء بأسههمائهم النههار أهل كتاب يساره: هذا

ًا»ً فقههال ينقص ولَ فيهم يزاد لَ آخرهم على أجمل أصههحاب منهم)أبد
المههر هذا كان إن نعمل شيء فليِ وسلم عليه الله صلى الله رسول

وقههاربوا «سههددوا وسههلم عليه الله صلى الله رسول قال منه فرغا قد
عمههل, وإن أيِ عمههل وإن الجنة أهل بعمل له يختم الجنة صاحب فإن

قههال عمههل»ً ثههم أيِ عمههل وإن النههار أهل بعمل له يختم النار صاحب
مههن وجههل عز ربكم «فرغا قال ثم فقبضها بيده وسلم عليه الله صلى
باليسرى ونبذ ه الجنة في فريق فقال بها فنبذ باليمنى قال ثم ه العباد
ًا والنسائي الترمذيِ رواه السعير»ً وهكذا في فريق ه وقال عن جميع
عههن قبيههل أبههي عههن كلهمهها مضههر بههن وبكر سعد بن الليث عن قتيبة
بههه, عنهمهها اللههه رضي عمرو بن الله عبد عن الصبحي مانع بن شفي
مههن تفسههيره فههي البغههويِ وساقه غريب صحيح حسن الترمذيِ وقال

عبههد عههن الزاهريههة أبههي عن عثمان بن سعيد عن بكر بن بشر طريق
وسههلم عليههه اللههه صههلى النههبي عههن عنهمهها اللههه رضي عمرو بن الله

وفريههق الجنههة فههي قال: فريق ثم ه منها زيادات وعنده بنحوه فذكره
عههن أبيه عن حاتم أبي ابن ورواه ه وجل عز الله من عدل السعير في
عههن جريههر ابههن ورواه بههه الليههث عههن الليههث كاتب صالح بن الله عبد

شههفي عههن قبيههل أبي عن الحارث بن عمرو عن وهب ابن عن يونس
فههههذكره. عنهههههم اللههههه رضههههي الصههههحابة مههههن رجههههل عههههن
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بههن وحيوة الحارث بن عمرو عن وهب ابن عن يونس عن رويِ ثم  

اللههه عبههد سههمع أنه حدثه فراس أبا أن أسيد أبي بن يحيى عن شريح
تعههالى اللههه يقههول: إن تعالى الله قال: إن عنهما الله رضي عمرو بن
أمثههال فخههرج ذريتههه كل منه وأخرج المزود نفض نفضه آدم خلق لما

قبضهههما ثههم ألقاهما ثم وسعيد شقي قال ثم قبضتين فقبضهم النغف
أشههبه الموقههوفا وهههذا السههعير فههي وفريههق الجنههة فههي فريههق فقال

عبههد حهدثنا أحمههد المهام أعلم. وقهال وتعالى سبحانه والله بالصواب
نضههرة أبههي عههن الحريههريِ أخبرنهها سلمة ابن يعني حماد حدثنا الصمد

ً قال: إن أبههو لههه يقههال وسههلم عليه الله صلى النبي أصحاب من رجل
ما له يبكي, فقالوا فوجدوه يزورونه يعني أصحابه عليه دخل الله عبد

شاربك من خذ وسلم عليه الله صلى الله رسول لك يقل ألم ؟ يبكيك
اللههه صههلى اللههه رسول سمعت ولكن بلى تلقاني, قال حتى أفره ثم

باليههد وأخههرى قبضههة بيمينههه قبههض تعالى الله يقول: «إن وسلم عليه
أيِ فههي أدريِ أبههالي»ً فل ولَ لهههذه وهههذه لهههذه هههذه قههال الخههرى

كههثيرة والمسههانيد والسههنن الصههحاح في القدر وأحاديث أنا القبضتين
ًا اللههه رضههي جمة وجماعة وعائشة مسعود وابن علي حديث منها جد

أمههة لجعلهههم اللههه شههاء وتعههالى: {ولههو تبههارك أجمعين. وقوله عنهم
بينهم فاوت تعالى ولكنه الضللة على أو الهداية على إما واحدة} أيِ

والحجههة الحكمههة ولهه عنه يشاء من وأضل الحق إلى يشاء من فهدى
رحمتههه فههي يشههاء مههن يههدخل وجههل: {ولكههن عههز قههال ولهذا البالغة

نصهههههههير}. ولَ ولهههههههي مهههههههن لههههههههم مههههههها والظهههههههالمون
بههن عمههرو أخههبرني وهههب ابن أخبرنا يونس حدثني جرير ابن وقال  

موسههى أن بلغههه أنه حجيرة ابن عن حدثه أنه سويد أبي عن الحارس
منهههم جعلههت خلقتهههم الذين خلقك رب قال: يا والسلم الصلة عليه

ًا ًا الجنة في فريق يهها فقههال الجنههة كلهم أدخلتهم ما لو النار في وفريق
يههترك فلههم فرفههع ارفههع قال رفعت قد قال فرفع درعك ارفع موسى

ًا فيههه خيههر لَ مهها إلَ رفعت قد قال ارفع قال رفعت قد رب يا قال شيئ
فيهههه. خيهههر لَ مههها إلَ الجنهههة كلههههم خلقهههي أدخهههل كهههذلك قهههال

ِم َأ ْا **  ُذو ّتَخ ِه ِمن ا ِن َء ُدو َيآّ ِل ْو ّلُه َأ َو َفال ِلّي ُه َو ْل َو ا ُه ِيهي َو َتَى ُيْح ْو ْلَم َو ا ُههه َو
َلَى ٍء ُكّل َع ِديٌر َشْي َوَما َق ُتْم *   ْف َل َت ِه اْخ ٍء ِمن ِفي ْكُمههُه َشْي َلههى َفُح ِه ِإ ّلهه ال
ُكُم ِل ّلُه َذ ّبي ال ِه َر ْي َل ْلُت َع ّك َو ِه َت ْي َل ِإ ِنيههُب َو ِطُر ُأ َفهها َواِت *   َوالْرِض الّسههَما
َعَل ُكم َج ُكْم ّمْن َل ُفِس ًا َأن َواج ِم َوِمَن َأْز َعا ْن ًا ال ُكْم َأْزواج ُؤ ْذَر ِه َي ْيههَس ِفيهه َل
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ِه ِل ْث ٌء َكِم َو َشْي ُهه ُع َو َبِصهيُر الّسهِمي ْل َلهُه ا ُد *   ِليه َقا َواِت َم َوالْرِض الّسهَما

ْبُسهههُط َق َي ُء ِلَمهههن الهههّرْز ِدُر َيَشهههآّ ْقههه َي ّنهههُه َو ُكهههّل ِإ ٍء ِب ِليهههٌم َشهههْي  َع
ًا تعالى يقول    الله دون من آلهة اتخاذهم في المشركين على منكر

ًا هههو فإنه وحده له إلَ العبادة تنبغي لَ الذيِ الحق الولي هو أنه ومخبر
وجل: عز قال قدير, ثم شيء كل على وهو الموتى إحياء على القادر
فيههه اختلفتههم مهما الله} أيِ إلى فحكمه شيء من فيه اختلفتم {وما

هههو اللهه} أيِ إلههى {فحكمههه الشههياء جميههع في عام وهذا المور من
وعل: جههل كقههوله وسههلم عليه الله صلى نبيه وسنة بكتابه فيه الحاكم
اللههه والرسههول} {ذلكههم اللههه إلههى فههردوه شههيء في تنازعتم {فإن

أرجهع أنيههب} أيِ وإليهه توكلت {عليه شيء كل في الحاكم ربي} أيِ
والرض} أيِ السههموات جللههه: {فههاطر جل المور, وقوله جميع في

ًا} أيِ أنفسكم من لكم {جعل بينهما وما خالقهما جنسههكم مههن أزواج
ً عليكم منة وشكلكم ًا جنسههكم مههن جعل وتفضل {ومههن وأنههثى ذكههر

ًا} أيِ النعام تبههارك أزواج. وقوله ثمانية النعام من لكم وخلق أزواج
هههذه على الخلق ذلك في أيِ فيه يخلقكم فيه} أيِ وتعالى: {يذرؤكم

ًا فيه يذرؤكم يزال لَ الصفة ًا ذكور ًا وإناث ً خلههق بعد من خلق بعههد وجيل
ً جيل أيِ فيه يذرؤكم البغويِ وقال والنعام الناس من نسل بعد ونسل
الخلقهة. قهال مهن الهوجه ههذا فههي وقيل البطن في وقيل الرحم في

ً مجاهد به يذرؤكم أيِ الباء بمعنى في والنعام, وقيل الناس من نسل
الفههرد لنههه شههيء كلههها الزواج كخالق ليس شيء} أيِ كمثله {ليس
تعههالى: {لههه البصههير}. وقههوله السميع {وهو له نظير لَ الذيِ الصمد
وحاصهل الزمههر سهورة في تفسيره والرض} تقدم السموات مقاليد

ويقههدر} يشههاء لمههن الرزق {يبسُط فيهما الحاكم المتصرفا أنه ذلك
والعههدل الحكمههة ولههه يشاء من على ويضيق يشاء من على يوسع أيِ

عليهههههههههههم}. شهههههههههههيء بكهههههههههههل {إنهههههههههههه التهههههههههههام

َع ُكم ** َشَر ّديِن ّمَن َل ِه َوّصههَى َما ال ًا ِبهه َيِ ُنوحهه ِذ ّلهه َنههآّ َوا ْي ْوَح ْيههَك َأ َل َوَمهها ِإ
َنا ْي ِه َوّص ِهيَم ِب ْبَرا ْا َأْن َوِعيَسَى َوُموَسَى ِإ ِقيُمو ّديَن َأ َ ال ْا َولَ ُقههو َفّر َت ِه َت ِفيهه

ُبَر َلى َك ِكيَن َع ِر ْلُمْش ُهْم َما ا ُعو ْد ِه َت ْي َل ّلُه ِإ ِبَي ال َت ِه َيْج ْي َل ُء َمن ِإ َيِ َيَشآّ ِد ْههه َي َو
ِه ْي َل ِنيُب َمن ِإ َوَما ُي ْا *   َو ُق َفّر ّ َت ِد ِمن ِإلَ ْع ُهُم َما َب َء ْلههُم َجههآّ ِع ْل ًا ا ْغيهه ُهههْم َب َن ْي َب

َ ْولَ َل ِلَمٌة َو َقْت َك َب ّبَك ِمن َس َلَى ّر ُقِضَي ّمَسّمى َأَجٍل ِإ ُهْم ّل َن ْي ِإّن ِب ِذيَن َو ّلهه ا
ْا ُثههههو ِر َتههههاَب ُأو ِك ْل ِهْم ِمههههن ا ِد ْعهههه ْنههههُه َشههههّك َلِفههههي َب ِريههههٍب ّم  ُم
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ًا بههه وصههى مهها الدين من لكم المة: {شرع لهذه تعالى يقول   نوحهه

نههوح وهههو السلم عليه آدم بعد الرسل أول إليك} فذكر أوحينا والذيِ
بيههن مههن ذكههر . ثم وسلم عليه الله صلى محمد وآخرهم السلم عليه
وهههذه مريههم بههن وعيسههى وموسى إبراهيم وهم العزم أولي من ذلك
قوله في عليهم الحزاب آية اشتملت كما الخمسة ذكر انتظمت الََية

نههوح ومههن ومنههك ميثههاقهم النههبيين مههن أخههذنا وتعههالى: {وإذ تبههارك
بههه جههاءت الههذيِ والههدين مريم} الََيههة بن وعيسى وموسى وإبراهيم
وجههل: عههز قههال كمهها لههه شههريك لَ وحههده الله عبادة هو كلهم الرسل

ه نهوحي إلَ رسهول مهن قبلهك مهن أرسلنا  {وما أنها إلَ إلهه لَ أنهه إلي
ديننهها علت أولَد النبيههاء معشههر «نحههن الحههديث فاعبههدون}. وفههي

وإن له شريك لَ وحده الله عبادة هو بينهم المشترك القدر واحد»ً أيِ
منكههم جعلنهها جللههه: {لكههل جههل كقوله ومناهجهم شرائعهم اختلفت
ًا} ولهذا شرعة تتفرقوا ولَ الدين أقيموا ههنا: {أن تعالى قال ومنهاج

والسههلم الصههلة عليهههم النبيههاء جميههع تعههالى اللههه وصههى فيههه} أيِ
وجل: عز والَختلفا, وقوله الَفتراق عن والجماعة. ونهاهم بالَئتلفا

مهها وأنكههروا عليههم شههق إليهه} أيِ تدعوهم ما المشركين على {كبر
يجتههبي جللههه: {اللههه جههل قال التوحيد. ثم من محمد يا إليه تدعوهم

لمههن الهدايههة يقههدر الههذيِ هو ينيب} أيِ من إليه ويهديِ يشاء من إليه
الرشهد, ولهههذا طريههق علهى آثرههها من على الضللة ويكتب يستحقها

العلههم} أيِ جههاءهم مهها بعههد مههن إلَ اختلفوا : {وما وتعالى تبارك قال
ومهها عليهههم الحجههة وقيههام إليهههم بلوغه بعد للحق مخالفتهم كان إنما

وجل: {ولههولَ عز قال ثم والمشقة والعناد البغي إلَ ذلك على حملهم
مههن السابقة الكلمة لولَ مسمى} أيِ أجل إلى ربك من سبقت كلمة
عليهههم لعجههل المعاد يوم إلى حسابهم بإقامة العباد بإنظار تعالى الله

ًا. وقوله الدنيا في العقوبة ُأورثههوا الههذين عظمتههه: {وإن جلههت سريع

المكههذب الول القههرن بعههد المتههأخر الجيل بعدهم} يعني من الكتاب
ك {لفهي للحهق أمرههم مهن يقيهن علهى ليسهوا مريهب} أيِ منهه ش

وهههم برهان ولَ دليل بل وأسلفهم لََبائهم مقلدون هم وإنما وإيمانهم
بعيههههد. وشههههقاق مريههههب وشههههك أمرهههههم مههههن حيههههرة فههههي

ِلَك َذ ِل َف ُع **  ْد ِقْم َفا َت َ ُأِمْرَت َكَمآّ َواْس ْع َولَ ِب ّت ُهْم َت َء َوآ ْه ُقههْل َأ ِبَمههآّ آَمنههُت َو
ّلُه َأنَزَل َتاٍب ِمن ال ُأِمْرُت ِك ِدَل َو ْع ُكُم ل َن ْي ّلُه َب َنهها ال ّب ُكههْم َر ّب َنههآّ َوَر َنهها َل ُل ْعَما َأ

ُكْم َل ُكْم َو ُل ْعَما َ َأ َنهها ُحّجَة لَ َن ْي ُكههُم َب َن ْي َب ّلههُه َو ُع ال َنهها َيْجَمهه َن ْي ِه َب ْيهه َل ِإ ْلَمِصههيُر َو  ا
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منها كل مستقلت كلمات عشر على الكريمة الََية هذه اشتملت   

آيههة سههوى لههها نظيههر برأسها, قالوا: ولَ حكم قبلها التي عن منفصلة
ًا الكرسي, فإنها فادع} أيِ كهذه. وقوله: {فلذلك فصول عشرة أيض

قبلههك, المرسههلين جميههع به وصينا الذيِ الدين من إليك َأوحينا فللذيِ
النههاس فههادع وغيرهههم العههزم كههأولي المتبعة الكبار الشرائع أصحاب

ومههن أنههت واسههتقم أمههرت} أيِ كما وجل: {واستقم عز إليه. وقوله
تعههالى: وجل, وقههوله عز الله أمركم كما تعالى الله عبادة على اتبعك
وكههذبوه فيههه اختلفههوا فيمهها المشههركين أهههواءهم} يعنههي تتبههع {ولَ

الوثههههههههههههههان. عبههههههههههههههادة مههههههههههههههن وافههههههههههههههتروه
صههدقت كتاب} أيِ من الله أنزل بما آمنت وعل: {وقل جل وقوله  

منههم. أحد بين نفرق لَ النبياء على السماء من المنزلة الكتب بجميع
الله, وقوله أمرني كما الحكم في بينكم} أيِ لعدل وقوله: {وأمرت

فنحههن غيههره إلههه لَ المعبههود هو وربكم} أيِ ربنا عظمته: {الله جلت
ًا بذلك نقر ًا تفعلههوه لم وإن وأنتم اختيار فههي مههن يسههجد فلههه اختيههار

ًا العالمين ًا. وقههوله طوع ولكههم أعمالنهها وتعههالى: {لنهها تبههارك واختيار
وتعههالى: {وإن سههبحانه قههال منكههم, كمهها بههرآء نحههن أعمههالكم} أيِ

بريِء وأنا أعمل مما بريئون أنتم عملكم ولكم عملي لي فقل كذبوك
لَ مجاهد: أيِ وبينكم} قال بيننا حجة تعالى: {لَ تعملون} وقوله مما

لن متجههه السههيف, وهههذا آية نزول قبل السديِ: وذلك خصومة. قال
وجههل: {اللهه عهز الهجههرة. وقهوله بعههد السههيف مكية, وآية الََية هذه

بيننا يفتح ثم ربنا بيننا يجمع القيامة, كقوله: {قل يوم بيننا} أيِ يجمع
المصههير} أيِ وعل: {وإليههه جههل العليههم} وقههوله الفتههاح وهههو بالحق

الحسهههههههههههههاب. يهههههههههههههوم والمهههههههههههههآّب المرجهههههههههههههع

ِذيَن ّل َوا ِه ِفي ُيَحآّّجوَن **  ّل ِد ِمن ال ْع ُتِجيَب َما َب ُهههْم َلههُه اَسهه ُت َداِحَضههٌة ُحّج
َد ِهْم ِعن ّب ِهْم َر ْي َل َع ُهْم َغَضٌب َو َل َذاٌب َو ٌد َع ِدي ّلُه َش َيِ *  ال ِذ ّل َتاَب َأنَزَل ا ِك ْل ا

ّق ْلَح ْلِميَزاَن ِبا ِريَك َوَما َوا ْد َعّل ُي َعَة َل ِريٌب الّسا ْعِجُل َق َت َيْس َها *   ِذيَن ِب ّلهه ا
َ ُنوَن لَ ْؤِم َها ُي ِذيَن ِب ّل ْا َوا ُنو ُقوَن آَم َها ُمْشِف ْن َلُموَن ِم ْع َي َها َو ّن أ

ّق َ ْلَحهه َ ا ِإّن َألَ
ِذيَن ّلهههههه ِة َفههههههي ُيَمههههههاُروَن ا َع ٍد َضههههههلََل َلِفههههههي الّسهههههها ِعيهههههه  َب

ًا تعالى يقول   بههه: آمههن مههن اللههه سههبيل عههن يصدون الذين متوعد
يجههادلون لههه} أيِ اسههتجيب مهها بعههد مههن اللههه فههي يحاجون {والذين
طريق من سلكوه عما ليصدوهم ولرسوله لله المستجيبين المؤمنين

{وعليهههم اللههه عنههد باطلههة ربهههم} أيِ عنههد داحضههة {حجتهههم الهدى
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ابههن القيامههة, قههال يههوم شههديد} أيِ عههذاب {ولهههم منههه غضب} أيِ

للههه استجابوا ما بعد المؤمنين ومجاهد: جادلوا عنه الله رضي عباس
الجاهليهة, وقهال تعههود أن وطمعهوا الههدى عهن ليصهدوهم ولرسهوله
قبهل ونبينها دينكهم مهن خيهر قهالوا: ديننها والنصارى اليهود قتادة: هم

قال ذلك. ثم في كذبوا منكم, وقد بالله وأولى منكم خير ونحن نبيكم
مههن المنزلههة الكتههب بههالحق} يعنههي الكتههاب أنزل الذيِ تعالى: {الله

مجاهههد والنصههافا, قههاله العههدل {والميزان} وهههو أنبيائه على عنده
معهم وأنزلنا بالبينات رسلنا أرسلنا تعالى: {لقد كقوله وقتادة, وهذه

رفعههها بالقسههط} وقههوله: {والسههماء الناس ليقوم والميزان الكتاب
ولَ بالقسههط الوزن * وأقيموا الميزان في تطغوا * ألَ الميزان ووضع

الميهههههههههههههههههههههههههههههههههزان}. تخسهههههههههههههههههههههههههههههههههروا
ترغيب قريب} فيه الساعة لعل يدريك وتعالى: {وما تبارك وقوله  

بههها وجل: {يسههتعجل عز الدنيا, وقوله في وتزهيد منها وترهيب فيها
صههادقين, كنتههم إن الوعههد هذا متى بها} أيِ: يقولون يؤمنون لَ الذين
ًا ذلههك يقولون وإنما ًا تكههذيب ًا واسههتبعاد ًا وكفههر آمنههوا {والههذين وعنههاد

أنههها {ويعلمههون وقوعههها مههن وجلههون خههائفون منههها} أيِ مشههفقون
أجلها. وقد من عاملون لها مستعدون محالة, فهم لَ كائنة الحق} أيِ

والسههنن والحسههان الصههحاح فههي التههواتر درجههة تبلههغ طرق من رويِ
ً أن ألفاظه بعض والمسانيد, وفي اللهه صهلى اللههه رسههول سأل رجل

فقههال: يهها أسههفاره, فنههاداه بعض في وهو جهوريِ بصوت وسلم عليه
ًا وسههلم عليه الله صلى الله رسول له محمد, فقال صههوته: مههن نحههو

عليههه اللههه صلى الله رسول فقال ؟ الساعة له: متى «هاؤم»ً, فقال
اللههه ؟»ً فقههال: حههب لههها أعههددت فمهها كائنههة إنههها وسههلم: «ويحههك

أحببت»ً, فقههوله من مع وسلم: «أنت عليه الله صلى ورسوله, فقال
أنههه محالة, والغرض لَ متواتر أحب»ً هذا من مع «المرء الحديث في
تعالى: {ألَ لها. وقوله بالَستعداد أمره بل الساعة وقت عن يجبه لم
ويههدفعون وجودههها فههي يجههادلون السههاعة} أيِ في يمارون الذين إن

خلههق الههذيِ بيههن, لن جهههل فههي بعيههد} أيِ ضههلل {لفههي وقوعههها
والحههرى, الولههى بطريهق الموتى إحياء على قادر والرض السموات

عليههه}. أهههون وهههو يعيههده ثم الخلق يبدأ الذيِ تعالى: {وهو قال كما

ّلُه ِطيٌف ** ال ِه َل ِد َبا ِع ُق ِب ُء َمن َيْرُز َو َيَشآّ ُه ّيِ َو ِو َق ْل ِزيههُز ا َع ْل َكههاَن *  َمههن ا
ُد ِري ِة َحْرَث ُي ْد الََِخَر ِز ِه ِفي َلُه َن ِث ُد َكاَن َوَمن َحْر ِريهه َيا َحههْرَث ُي ْن ّد ِه الهه ِت ْؤ ُنهه
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َها ْن ِة ِفي َلُه َوَما ِم َأْم ّنِصيٍب ِمن الََِخَر ُهْم *   ُء َل َكا ْا ُشَر ُعو ُهههْم َشَر ّمههَن َل

ّديِن َذن َلههْم َمهها الهه ْأ ِه َيهه ّلههُه ِبهه َ ال ْولَ َلهه ِلَمههُة َو َفْصههِل َك ْل ُقِضههَي ا ُهههْم َل َن ْي ِإّن َب َو
ِلِميَن ّظا ُهْم ال َذاٌب َل ِليٌم َع َتَرى َأ ِلِميَن *   ّظا ِقيَن ال ِف ْا ِمّما ُمْش ُبو َو َكَس ُه َو

ٌع ِق ِهْم َوا ِذيَن ِب ّل ْا َوا ُنو ْا آَم ُلو َعِم ِلَحاِت َو ْوَضاِت ِفي الّصا ّناِت َر ْلَج ُهْم ا ّما َل
ُءوَن َد َيَشههههههآّ ِهههههههْم ِعنهههههه ّب ِلههههههَك َر َو َذ َفْضههههههُل ُههههههه ْل ِبيههههههُر ا َك ْل  ا

ًا تعالى يقول   لَ آخرهههم عن إياهم رزقه في بخلقه لطفه عن مخبر
ًا ينسى وجههل: عههز والفههاجر, كقههوله الههبر رزقههه في منهم, سواء أحد
مسههتقرها ويعلههم رزقههها اللههه علههى إلَ الرض فههي دابههة مههن {ومهها

وعل: جههل كثيرة, وقوله نظائر مبين} ولها كتاب في كل ومستودعها
العزيههز} أيِ القويِ {وهو يشاء من على يوسع يشاء} أيِ من {يرزق

الََخههرة} أيِ حههرث يريههد كههان وجل: {من عز قال ثم شيء يعجزه لَ
بصههدده هههو ما على ونعينه نقويه حرثه} أيِ في له {نزد الََخرة عمل
ما إلى ضعف سبعمائة إلى أمثالها عشر بالحسنة ونجزيه نماءه ونكثر
الََخهرة فهي لهه ومهها منههها نؤته الدنيا حرث يريد كان {ومن الله يشاء

الههدنيا مههن شههيء لههه ليحصههل سههعيه إنمهها كههان ومن نصيب} أيِ من
إن والههدنيا الََخههرة اللههه حرمههه بالكليههة البتة هم الََخرة إلى له وليس

الساعي هذه, وفاز ولَ هذه لَ يحصل لم يشأ لم وإن منها أعطاه شاء
أن هذا على والََخرة, والدليل الدنيا في الخاسرة بالصفقة النية بهذه
وتعالى: تبارك قوله وهي سبحان في التي بالََية مقيدة ههنا الََية هذه

لههه جعلنهها نريد, ثم لمن نشاء ما فيها له عجلنا العاجلة يريد كان {من
ًا يصلها جهنم ًا مذموم سههعيها لههها وسههعى الََخرة أراد * ومن مدحور
ًا سعيهم كان فأولئك مؤمن وهو ً مشكور مههن وهههؤلَء هؤلَء نمد * كل

ًا ربك عطاء كان وما ربك عطاء بعضهههم فضههلنا كيف * انظر محظور
تفضهههههيلً}. وأكهههههبر درجهههههات أكهههههبر وللَخهههههرة بعهههههض علهههههى

الله رضي كعب بن أبي عن العالية أبي عن مغيرة عن الثوريِ وقال  
المههة هههذه وسههلم: «بشههر عليه الله صلى الله رسول قال: قال عنه

عمههل منهههم عمل فمن الرض في والتمكين والنصر والرفعة بالسناء
وعل: {أم جل نصيب»ً وقوله من الََخرة في له يكن لم للدنيا الََخرة

لَ هههم اللههه} أيِ بههه يههأذن لههم مهها الههدين مههن لهم شرعوا شركاء لهم
لهههم شههرع مهها يتبعههون بههل القههويم الدين من لك الله شرع ما يتبعون

البحيههرة من عليهم حرموا ما تحريم من والنس الجن من شياطينهم
إلههى والقمههار والههدم الميتههة أكههل والحام, وتحليل والوصيلة والسائبة

فههي اخترعوههها قد كانوا التي الباطلة والجهالة الضللَت من ذلك نحو
الفاسههدة والقوال الباطلة والعبادات والتحريم التحليل من جاهليتهم
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قههال: وسههلم عليههه اللههه صههلى اللههه رسههول أن الصحيح في ثبت وقد

مههن أول النههار»ً لنهه فههي قصههبه يجر قمعة بن لحي بن عمرو «رأيت
مههن أول وهههو خزاعههة ملههوك أحههد الرجههل هذا السوائب, وكان سيب
ًا حمل الذيِ وهو الشياء هذه فعل الله لعنه الصنام عبادة على قريش

بينهههم} أيِ لقضههي الفصههل كلمههة تعههالى: {ولههولَ قههال ولهههذا وقبحه
{وإن المعههاد يههوم إلههى النظههار مههن تقههدم مهها لههولَ بالعقوبة لعوجلوا

المصير. وبئس جهنم في موجع شديد أليم} أيِ عذاب لهم الظالمين
فههي كسههبوا} أيِ ممهها مشههفقين الظههالمين تعالى: {تههرى قال ثم  

لَ بهههم واقههع منههه يخافون الذيِ بهم} أيِ واقع {وهو القيامة عرصات
{والههذين والوجل الخوفا هذا في وهم معادهم يوم حالهم هذا محالة
عنههد يشههاءون مهها لهههم الجنههات روضههات في الصالحات وعملوا آمنوا

الههذل فههي العرصههات فههي هههو من أين أيِ ؟ هذا من هذا ربهم} فأين
الجنههات روضههات في هو ممن بظلمه عليه المحقق والخوفا والهوان

ومناكههح ومنههاظر ومسههاكن وملبههس ومشههارب مآّكههل من يشاء فيما
بشر. قههال قلب على خطر ولَ سمعت أذن ولَ رأت عين لَ مما وملذ

بن محمد الََبار, حدثنا الرحمن عبد بن عمرو عرفة: حدثنا بن الحسن
لتظلهههم الجنههة أهل من الشرب إن قال طيبة أبي عن النصاريِ سعد

إلَ بشههيء القوم من داع يدعو فما قال ؟ أمطركم ما فتقول السحابة
ًا. ورواه كهواعب أمطرينهها ليقول منهم القائل إن حتى أمطرتهم أترابه

هههو تعههالى: {ذلههك قههال بههه, ولهههذا عرفههة بههن الحسن عن جرير ابن
الشههاملة السههابغة التامههة والنعمههة العظيههم الفوز الكبير} أيِ الفضل

العامههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههة.

ِلَك َذ ِذيِ **  ّل َبّشُر ا ّلُه ُي ُه ال َد َبا ِذيَن ِع ّل ْا ا ُنو ْا آَم ُلو َعِم ِلَحاِت َو ّ ُقههل الّصهها لَ
ُكْم ُل َأ ِه َأْس ْي َل ًا َع ّ َأْجر َة ِإلَ ّد َو ْلَم َبَى ِفي ا ُقْر ْل ِرفْا َوَمن ا َت ْق َنًة َي ْد َحَس ِز َلههُه ّنهه

َها ًا ِفي ّلَه ِإّن ُحْسن ُفوٌر ال ُكوٌر َغ َأْم َش ُلوَن *   ُقو َى َي َتَر ْف َلههى ا ِه َع ّلهه ًا ال ِذب َكهه
ِإن ِإ َف ّلُه َيَش ِتْم ال َلَى َيْخ ِبَك َع ْل َيْمُح َق ّلُه َو ِطَل ال َبا ْل ّق ا ُيِح ّق َو ْلَح ِه ا ِت ِلَمهها َك ِب

ّنههههههههههههههههُه ِليههههههههههههههههٌم ِإ َذاِت َع ِر ِبهههههههههههههههه ُدو  الّصهههههههههههههههه
وعملههوا آمنههوا الههذين الجنات, لعباده روضات ذكر لما تعالى يقول  

وعملههوا آمنههوا الههذين عبههاده اللههه  يبشههر الههذيِ {ذلههك الصههالحات
لهههم تعالى الله ببشارة محالة لَ كائن لهم حاصل هذا الصالحات} أيِ

ًا عليههه أسههألكم لَ وجههل: {قههل عههز بههه. وقههوله فههي المههودة إلَ أجههر
لَ قريههش كفههار مههن المشههركين لهههؤلَء محمههد يهها قههل القربههى} أيِ
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منكههم أطلب وإنما تعطونيه لَ ما لكم والنصح البلغا هذا على أسألكم

فل تنصههروني لم إن ربي رسالَت أبلغ وتذروني عني شركم تكفوا أن
بهن محمههد البخهاريِ: حههدثنا القرابة. قال من وبينكم بيني بما تؤذوني

ميسههرة بههن الملك عبد عن شعبة جعفر, حدثنا بن محمد بشار, حدثنا
ًا قال: سمعت سئل أنه عنهما الله رضي عباس ابن عن يحدث طاوس

آل جبير: قربى بن سعيد فقال القربى في المودة إلَ تعالى قوله عن
لم عليهه اللهه صهلى النبي إن عباس: عجلت ابن فقال محمد م وس ل

مهها تصههلوا لَ أن إلَ فقههال قرابة فيهم له كان إلَ قريش من بطن يكن
بههن أحمههد المههام البخههاريِ, ورواه بههه القرابة, انفرد من وبينكم بيني

والضههحاك الشههعبي عههامر روى بههه, وهكههذا شههعبة عن القطان يحيى
ابههن عن واحد وغير مهران بن ويوسف والعوفي طلحة أبي بن وعلي

وقتههادة وعكرمههة مجاهههد قههال مثلههه, وبههه عنهمهها اللهه رضههي عبههاس
وغيرهههم. أسههلم بههن زيههد بههن الرحمههن وعبههد مالههك وأبههو والسههديِ

زيد بن القاسم بن هاشم الطبراني: حدثنا القاسم أبو الحافظ وقال  
إيههاس, حههدثنا أبههي بههن آدم قههالَ: حههدثنا القلنسههي وجعفههر الطبراني

اللههه رضههي عبههاس ابههن عههن جههبير بههن سعيد عن خصيف عن شريك
أسههألكم وسههلم: «لَ عليه الله صلى الله رسول لهم قال: قال عنهما
ًا عليه القرابههة وتحفظههوا منكم لقرابتي نفسي في تودوني أن إلَ أجر
موسههى, حههدثنا بههن حسههن عن أحمد المام وبينكم»ً وروى بيني التي

إبراهيهم بههن مسهلم عههن أبيهه عن حاتم أبي بن سويد ابن يعني قزعة
رضههي عبههاس ابههن عههن مجاهد عن نجيح ابن عن سويد بن قزعة عن
مهها علههى أسألكم قال: «لَ وسلم عليه الله صلى النبي أن عنهما الله

ًا والهههدى البينات من آتيتكم إليههه تقربههوا وأن اللههه تههوادوا أن إلَ أجههر
كهأنه وهههذا مثلهه البصهريِ الحسههن عهن قتههادة روى بطاعته»ً وهكهذا

تعملههوا أن إلَ أيِ القربههى فههي المههودة إلَ يقول كأنه ثان بقول تفسير
حكههاه مهها وهههو ثههالث زلفههى. وقههول اللههه عنههد تقربكههم التي بالطاعة
ذلههك معنى قال أنه معناه ما جبير بن سعيد عن رواية وغيره البخاريِ

وتهههههبروهم. إليههههههم تحسهههههنوا أيِ قرابهههههتي فهههههي تهههههودوني أن
رضي الحسين بن بعلي جيء قال: لما الديلم أبي عن السديِ وقال  

ًا عنه الله الشههام أهههل مههن رجههل قههام دمشههق درج على فأقيم أسير
لههه فقههال الفتنة قرن وقطع واستأصلكم قتلكم الذيِ لله الحمد فقال
قههال: نعههم, قههال: ؟ القههرآن عنه: أقرأت الله رضي الحسين بن علي

قههرأت حم, قال: مهها آل أقرأ ولم القرآن قال: قرأت ؟ حم آل أقرأت
ًا عليه أسألكم لَ {قل لنتههم القربى} قال: وإنكههم في المودة إلَ أجر
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شههعيب بههن عمرو السبيعي: سألت إسحق أبو قال: نعم, وقال ؟ هم
ًا عليههه أسههألكم لَ وتعالى: {قل تبارك قوله عن فههي المههودة إلَ أجههر

جريههر. ابن رواهما وسلم عليه الله صلى النبي القربى} فقال: قربى
إسماعيل, حدثنا بن مالك كريب, حدثنا أبو جرير: حدثنا ابن قال ثم  

عبههاس ابههن عههن مقسههم عههن زيههاد أبههي بن يزيد السلم, حدثني عبد
فخههروا, وكههأنهم وفعلنهها النصار: فعلنهها عنهما, قال: قالت الله رضي
لنهها ههه السههلم عبد شك ه عنهما الله رضي العباس أو عباس ابن فقال

في فأتاهم وسلم عليه الله صلى الله رسول ذلك فبلغ عليكم الفضل
بههي اللههه فأعزكم أذلة تكونوا ألم النصار معشر فقال: «يا مجالسهم
تكونههوا وسههلم: «ألههم عليه الله صلى قال الله رسول يا بلى ؟»ً قالوا

ً اللههه, قههال: «أفل رسههول يهها ؟»ً قههالوا: بلههى بههي اللههه فهداكم ضللَ
ألههم تقولههون قههال: «ألَ ؟ اللههه رسههول يا نقول ؟»ً قالوا: ما تجيبوني
يخههذلوك أولههم فصههدقناك يكههذبوك أولههم فآّوينههاك قومههك يخرجههك

على جثوا حتى يقول وسلم عليه الله صلى زال فنصرناك»ً قال: فما
لَ {قههل ولرسوله, قال: فنزلههت لله أيدينا في الركب, وقالوا: أموالنا

ًا عليه أسألكم حههاتم أبي ابن رواه القربى} وهكذا في المودة إلَ أجر
عههن السههلم عبههد علي, عن بن عبدالمؤمن عن الحسين بن علي عن
ًا أو مثلههه بإسههناده ضههعيف وهههو زيههاد أبههي بههن يزيد منههه. وفههي قريبهه

ليههس ولكههن السههياق هذا من قريب حنين غنائم قسم في الصحيحين
لن نظههر فيههه المدينههة فههي نزولههها الََيههة, وذكههر هههذه نههزول ذكر فيه

مناسبة, واللههه السياق وهذا الََية هذه بين يظهر وليس مكية السورة
أعلههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههم.

سههماه, رجههل الحسههين, حههدثنا بن علي حاتم: حدثنا أبي ابن وقال  
عههن جههبير بههن سعيد عن العمش عن قيس عن الشقر حسين حدثنا

أسههألكم لَ {قههل الََية هذه نزلت عنه, قال: لما الله رضي عباس ابن
ًا عليه هههؤلَء اللههه, مههن رسههول القربى} قالوا: يهها في المودة إلَ أجر

عنهمهها»ً اللههه رضههي وولههدها قال: «فاطمة ؟ بمودتهم الله أمر الذين
وهههو مخههترق شههيعي شيخ عن يعرفا  لَ مبهم فيه ضعيف إسناد وهذا

فههي الََيههة نههزول المحل, وذكههر هذا في خبره يقبل ولَ الشقر حسين
أولَد عنها الله رضي لفاطمة ذاك إذ يكن ولم مكية فإنها بعيد المدينة
السههنة مههن بههدر بعههد إلَ عنههه اللهه رضههي بعلي تتزوج لم فإنها بالكلية
المههة حههبر بههه فسههرها بما الََية هذه تفسير والحق الهجرة من الثانية

عنههه رواه كمهها عنهمهها الله رضي عباس بن الله عبد القرآن وترجمان
إليهههم بالحسههان والمههر الههبيت بأهههل الوصههاة ننكههر ولَ البخههاريِ

119



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
وجههد بيههت أشههرفا من طاهرة ذرية من وإكرامهم, فإنهم واحترامهم

ًا الرض وجههه على ًا فخههر ًا, ولَ وحسههب متبعيههن كههانوا إذا سههيما ونسههب
سهلفهم عليهه كهان الجليهة, كمهها الواضهحة الصهحيحة النبويههة للسهنة

أجمعيههن. عنهههم اللههه رضههي ذريتههه وأهههل وعلههي وبنيههه كالعبههاس
في قال وسلم عليه الله صلى الله رسول أن الصحيح في ثبت وقد  

وعههترتي, اللههه كتههاب الثقليههن فيكههم تههارك خههم: «إنههي بغدير خطبته
أحمههد: حههدثنا المههام الحوض»ً وقال علي يردا حتى يفترقا لم وإنهما

زيههاد, أبههي بههن يزيد عن خالد أبي بن إسماعيل أخبرنا هارون بن يزيد
عنههه الله رضي المطلب عبد بن العباس عن الحارث بن الله عبد عن

ًا إن الله رسول قال: قلت: يا ًا بعضهههم لقههي إذا قريشهه لقههوهم بعضهه
النههبي نعرفههها, قههال: فغضههب لَ بوجههوه لقونا لقونا حسن, وإذا ببشر
ًا وسهلم عليهه الله صلى ًا غضهب لَ بيهده نفسهي «والهذيِ وقهال شهديد

ورسهههوله»ً. للهههه يحبكهههم حهههتى اليمهههان الرجهههل قلهههب يهههدخل
بههن اللههه عبههد زياد, عن أبي بن يزيد عن جرير أحمد: حدثنا قال ثم  

عنه الله رضي العباس ربيعة, قال: دخل بن المطلب عبد بن الحارث
ًا فنرى لنخرج فقال: إنا وسلم عليه الله صلى الله رسول على قريش

ثههم عينيه بين عرق ودر الله رسول سكتوا, فغضب رأونا تحدث, فإذا
إيمان مسلم امرىء قلب يدخل لَ وسلم: «والله عليه الله صلى قال
عبههد بههن اللههه عبههد البخاريِ: حههدثنا ولقرابتي»ً, وقال لله يحبكم حتى

يحههدث أبههي قال: سههمعت واقد عن شعبة خالد, حدثنا الوهاب, حدثنا
اللههه رضي ه الصديق هو ه بكر أبي عن عنهما الله رضي عمر ابن عن
ًا قال: ارقبوا عنه بيتههه. وفههي أهههل فههي وسههلم عليه الله صلى محمد

عنههه: واللههه اللههه رضي لعلي قال عنه الله رضي الصديق أن الصحيح
مههن أصههل أن إلههي أحههب وسههلم عليههه اللههه صههلى الله رسول لقرابة

واللههه عنهمهها اللههه رضههي للعبههاس الخطههاب بههن عمههر قرابتي, وقال
أسهلم, لهو الخطهاب إسههلم مههن إلي أحب كان أسلمت يوم لسلمك

مههن وسههلم عليههه اللههه صههلى اللههه رسول إلى أحب كان إسلمك لن
علههى الههواجب هههو عنهمهها الله رضي الشيخين الخطاب. فحال إسلم

النههبيين بعههد المههؤمنين أفضههل كانهها كههذلك, ولهههذا يكههون أن أحههد كل
أجمعيههن. الصههحابة سههائر وعههن عنهمهها اللههه رضههي والمرسههلين

أبههي عن إبراهيم بن إسماعيل الله: حدثنا رحمه أحمد المام وقال  
بههن وحصههين أنهها قههال: انطلقههت حيههان بههن يزيد التيمي, حدثني حيان

جلسنا عنه, فلما الله رضي أرقم بن زيد إلى مسلم بن وعمر ميسرة
ًا زيد يا لقيت حصين: لقد قال إليه ًا, رأيت خير صههلى الله رسول كثير
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رأيههت معه, لقد وصليت معه وغزوت حديثه وسمعت وسلم عليه الله

ًا زيد يا ًا, حدثنا خير اللههه صههلى اللههه رسول من سمعت ما زيد يا كثير
ونسههيت عهههديِ وقههدم سههني كبر لقد أخي ابن وسلم, فقال: يا عليه
فمهها وسههلم عليههه اللههه صههلى اللههه رسههول مههن أعي كنت الذيِ بعض

عنههه: قههام اللههه رضههي قههال تكلفههونيه, ثههم فل لَ وما فاقبلوه حدثتكم
ًا وسلم عليه الله صلى الله رسول ًا يوم ًا يههدعى بمههاء فينهها خطيب خمهه

قال ووعظ, ثم وذكر عليه وأثنى تعالى الله والمدينة, فحمد مكة بين
ك بشهر أنها إنمها الناس بعد, أيها وسلم: «أما عليه الله صلى أن يوش
اللههه كتاب أولهما الثقلين فيكم تارك فأجيب, وإني ربي رسول يأتيني
بههه»ً فحههث واستمسههكوا اللههه بكتههاب فخذوا والنور الهدى فيه تعالى
بيههتي وسلم: «وأهههل عليه الله صلى وقال فيه ورغب الله كتاب على

حصههين: لههه بيتي»ً فقال أهل في الله بيتي, أذكركم أهل في أذكركم
نسههاءه قههال: إن ؟ بيتههه أهههل من نساؤه أليس ؟ زيد يا بيته أهل ومن
بعده, قههال: الصدقة عليه حرم من بيته أهل ولكن بيته أهل من لسن
رضههي العباس وآل جعفر وآل عقيل وآل علي آل قال: هم ؟ هم ومن
قههال: نعههم, وهكهذا ؟ الصههدقة عليهه حرم هؤلَء عنهم, قال: أكل الله
ّيههههان بههههن يزيههههد طههههرق مههههن والنسههههائي مسههههلم رواه بههههه. ح

الكههوفي, حههدثنا المنههذر بههن علي الترمذيِ: حدثنا عيسى أبو وقال  
والعمههش سعيد أبي عن عطية عن العمش فضيل, حدثنا بن محمد

عنه, قههال: قههال الله رضي أرقم بن زيد ثابت, عن أبي بن حبيب عن
تمسههكتم إن مهها فيكههم تارك وسلم: «إني عليه الله صلى الله رسول

ممههدود حبههل الله الََخر: كتاب من أعظم بعديِ: أحدهما تضلوا لن به
يههردا حتى يفترقا ولن بيتي أهل عترة الرض, والََخر إلى السماء من

قههال: ثههم بروايتههه فيهما»ً تفههرد تخلفوني كيف فانظروا الحوض علي
ًا: حههدثنا الترمههذيِ غريب. وقال حسن حديث هذا عبههد بههن نصههر أيضهه

بههن محمههد بههن جعفههر عههن الحسههن بههن زيههد الكوفي, حههدثنا الرحمن
قههال: رأيههت عنهمهها اللههه رضي الله عبد بن جابر عن أبيه عن الحسن
ناقته على وهو عرفة يوم حجته في وسلم عليه الله صلى الله رسول

مهها فيكههم تركههت إني الناس يقول: «ياأيها يخطب, فسمعته القصواء
بههه بيههتي»ً تفههرد أهههل وعههترتي اللههه كتههاب تضههلوا لههن بههه أخههذتم إن

ًا, وقال: حسن الترمذيِ وأبههي ذر أبههي عههن البههاب غريههب, وفههي أيض
عنهههم. اللههه رضههي أسههيد بههن وحذيفههة أرقههم بههن وزيههد سههعيد

ًا: حدثنا الترمذيِ قال ثم   الشههعث, حههدثنا بن سليمان داود أبو أيض
سههليمان بههن اللههه عبههد عههن يوسههف بن هشام معين, حدثنا بن يحيى
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جههده عن أبيه عن عباس بن الله عبد بن علي بن محمد النوفلي, عن

اللههه صلى الله رسول عنهم, قال: قال الله رضي عباس بن الله عبد
بحههب نعمه, وأحبههوني من يغذوكم لما تعالى الله وسلم: «أحبوا عليه
مههن نعرفههه إنمهها غريههب قال: حسههن بحبي»ً ثم بيتي أهل وأحبوا الله
اللههه يريههد تعالى: {إنمهها قوله عند أخر أحاديث أوردنا الوجه, وقد هذا

ًا} بمهها ويطهركم البيت أهل الرجس عنكم ليذهب عههن أغنههى تطهيههر
يعلهى: حههدثنا أبهو الحههافظ والمنهة. وقهال الحمههد للهه ههنا, و إعادتها
عههن إسههحاق أبههي عههن اللههه عبههد بههن مفضههل سعيد, حههدثنا بن سويد

البههاب بحلقههة آخههذ وهههو عنههه اللههه رضههي ذر أبهها حنش, قال: سمعت
ذر أبههو فأنا أنكرني عرفني, ومن فقد عرفني من الناس أيها يقول: يا
بيتي أهل مثل يقول: «إنما وسلم عليه الله صلى الله رسول سمعت

نجهها, ومههن دخلههها مههن والسههلم الصههلة عليه نوح سفينة كمثل فيكم
ضهههههعيف. السههههههناد بهههههههذا هلهههههك»ً هههههههذا عنههههههها تخلههههههف

ًا} أيِ فيها له نزد حسنة يقترفا وجل: {ومن عز وقوله   ومههن حسن
ًا فيها له نزد حسنة يعمل ًا أيِ حسههن ًا, كقههوله أجههر تعههالى: {إن وثوابهه

ًا لدنه من ويؤت يضاعفها حسنة تك وإن ذرة مثقال يظلم لَ الله َأجههر

ًا}, وقال بعههدها, الحسههنة الحسههنة ثواب من السلف: إن بعض عظيم
غفههور اللههه تعههالى: {إن بعههدها. وقههوله السههيئة السههيئة جههزاء ومههن

الحسههنات, مههن القليههل ويكههثر السههيئات من الكثير يغفر شكور} أيِ
افههترى يقولون وعل: {أم جل فيشكر, وقوله ويضاعف ويغفر فيستر

ًا الله على عليههه افههتريت لههو قلبههك} أيِ علههى يختم الله يشأ فإن كذب
ًا علههى يطبههع قلبههك} أيِ علههى {يختههم الجاهلون هؤلَء يزعم كما كذب

تقههول جلله: {ولو جل القرآن, كقوله من آتاك كان ما ويسلبك قلبك
* فمهها الوتين منه لقطعنا * ثم باليمين منه لخذنا القاويل بعض علينا
قههدر الَنتقام, ومهها أشد منه نتقمنا لَ حاجزين} أيِ عنه أحد من منكم

عنهههههههههههه. يحجهههههههههههز أن النهههههههههههاس مهههههههههههن أحهههههههههههد
ًا الباطل} ليس الله عظمته: {ويمح جلت وقوله   قوله على معطوف

ًا {يختم} فيكون جريههر, ابن الَبتداء. قاله على مرفوع هو بل مجزوم
حههذفت المام, كمهها مصحف رسم في الواو كتابته من قال: وحذفت

بالشههر النسههان تعههالى: {ويههدع الزبانيههة} وقههوله قوله: {سندع في
بكلمههاته} معطههوفا الحههق {ويحههق وجههل عههز بالخير}. وقوله دعاءه
ويههبينه ويثبتههه يحققههه الحههق} أيِ ويحههق الباطههل اللههه {ويمههح علههى

الصههدور} أيِ بذات عليم {إنه وبراهينه بحججه بكلماته, أيِ ويوضحه
.السهههههههرائر عليهههههههه وتنطهههههههويِ الضهههههههمائر تكنهههههههه بمههههههها
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َو ُه َو ِذيِ **  ّل َبُل ا ْق َبَة َي ْو ّت ِه َعْن ال ِد َبا ْا ِع ُفههو ْع َي َئاِت َعههِن َو ّي َلههُم الّسهه ْع َي َمهها َو
ُلوَن َع ْف َتِجيُب َت َيْس َو ِذيَن *   ّل ْا ا ُنههو ْا آَم ُلههو َعِم ِلَحاِت َو ُهم الّصهها ُد ِزيهه َي ّمههن َو
ِه ِل ِفُروَن َفْض َكا ْل ُهْم َوا َذاٌب َل ٌد َع ِدي ْو َش َل َو ّلههُه َبَسههَط *   َق ال ِه الههّرْز ِد َبهها ِع ِل
ْا ْو َغ َب ِكن الْرِض ِفي َل َلـ َنّزُل َو ٍر ُي َد َق ُء ّما ِب ّنههُه َيَشآّ ِه ِإ ِد َبهها ِع ِبيههُر ِب * َبِصههيٌر َخ
َو ُه ِذيِ َو ّل َنّزُل ا ْيَث ُي َغ ْل ِد ِمن ا ْع ْا َما َب ُطههو َن َينُشههُر َق َتههُه َو َو َرْحَم ُههه ِلّي َو َو ْلهه ا

ُد ِميههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ْلَح  ا
ًا تعالى يقول   إليه ورجعوا تابوا إذا إليه توبتهم بقبول عباده على ممتن

وجل: عز ويغفر, وكقوله ويستر ويصفح يعفو أن وحلمه كرمه من أنه
ًا يعمل {ومن ًا اللههه يجههد اللههه يسههتغفر ثم نفسه يظلم أو سوء غفههور

ًا} وقد قال: حدثنا عليه, حيث الله رحمة مسلم صحيح في ثبت رحيم
يههونس, حهدثنا بهن عمههر قالَ: حدثنا حرب بن وزهير الصباح بن محمد

مالك, بن أنس طلحة, حدثني أبي بن إسحاق عمار, حدثنا بن عكرمة
عليهه اللهه صهلى اللهه رسهول عنههه. قهال: قهال اللهه رضي عمه وهو

ًا أشد تعالى وسلم: «لله أحههدكم مههن إليه يتوب حين عبده بتوبة فرح
فههأيس وشههرابه طعههامه وعليها منه فانفلتت فلة بأرض راحلته كانت
هههو راحلته, فبينمهها من أيس قد ظلها في فاضطجع شجرة فأتى منها

الفههرح: شدة من قال ثم بخطامها عنده, فأخذ قائمة بها هو إذا كذلك
ًا ثبههت الفههرح»ً. وقههد شدة من أخطأ ه ربك وأنا عبديِ أنت اللهم أيضهه

نحههوه. عنههه اللههه رضههي مسههعود بههن اللههه عبد رواية من الصحيح في
تعههالى: {وهههو قههوله في الزهريِ معمر, عن عن الرزاق عبد وقال  

قههال: قههال عنه الله رضي هريرة أبا عباده} إن عن التوبة يقبل الذيِ
ًا أشد وسلم: «لله عليه الله صلى الله رسول مههن عبههده بتوبههة فرحهه
العطههش»ً وقههال فيههه يقتلههه أن يخههافا المكان في ضالته يجد أحدكم
يفجههر الرجههل عن عنه الله رضي مسعود ابن الحارث: سئل بن همام

التوبههة يقبههل الههذيِ {وهو به, وقرأ بأس قال: لَ ؟ يتزوجها ثم بالمرأة
شههريح حههديث مههن حههاتم أبههي وابن جرير ابن عباده} الََية, رواه عن

همههام النخعههي, عههن إبراهيههم عههن مهههاجر بههن إبراهيههم عههن القاضي
فههي التوبههة يقبل السيئات} أيِ عن وجل: {ويعفو عز فذكره, وقوله

تفعلههون} أيِ ما {ويعلم الماضي في السيئات عن المستقبل, ويعفو
تههاب من على يتوب هذا ومع وقلتم وصنعتم فعلتم ما بجميع عالم هو

إليههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه.
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الصهالحات} قهال وعملهوا آمنهوا الهذين تعالى: {ويستجيب وقوله  

يسههتجيب جريههر: معنههاه ابههن قههال لهم, وكذا يستجيب السديِ: يعني
النحههاة, بعههض عن وإخوانهم, وحكاه ولصحابهم لنفسهم الدعاء لهم
وابههن هو روى ربهم} ثم لهم وجل: {فاستجاب عز كقوله جعلها وأنه
بههن سههلمة سههلمة, عههن بههن شقيق عن العمش حديث من حاتم أبي

المؤمنون بالشام, فقال: أنتم عنه الله رضي معاذ سبرة)قال: خطبنا
من تسبون من تعالى الله يدخل أن لرجو إني الجنة, والله أهل وأنتم

ً أحدهم يعني ه له عمل إذا أحدكم بأن وذلك الجنة والروم فارس عمل
{ويستجيب قرأ ثم فيك الله بارك الله, أحسنت رحمك قال: أحسنت

فضههههله}. مههههن ويزيههههدهم الصههههالحات وعملههههوا آمنههههوا الههههذين
ه العربيهة أههل بعض عن جرير ابن وحكى   قهوله: {الهذين جعهل أن

كقههوله ويتبعههونه للحههق يسههتجيبون الههذين هههم القول} أيِ يستمعون
الله} يبعثهم يسمعون, والموتى الذين يستجيب وتعالى: {إنما تبارك

فضههله} أيِ مههن تعههالى: {ويزيههدهم لقههوله أظهههر الول والمعنههى
بههن علي حاتم: حدثنا أبي ابن قال ذلك. ولهذا فوق دعاءهم يستجيب

بههن إسههماعيل بقية, حههدثنا المصفى, حدثنا بن محمد الحسين, حدثنا
اللههه رضههي اللههه عبد عن شقيق عن العمش الكنديِ, حدثنا الله عبد
تعههالى: قههوله فههي وسههلم عليههه اللههه صلى الله رسول قال: قال عنه

صههنع ممن النار له وجبت لمن «الشفاعة فضله} قال من {ويزيدهم
ًا إليهم اللخمهي النخعهي إبراهيهم عهن قتهادة الدنيا»ً وقال في معروف

الصالحات} قال: وعملوا آمنوا الذين وجل: {ويستجيب عز قوله في
فههي فضههله} قههال: يشههفعون مههن {ويزيههدهم إخههوانهم في يشفعون

شههديد} لمهها عذاب لهم {والكافرون وجل عز إخوانهم. وقوله إخوان
عنههده ومالهم الكافرين ذكر الجزيل الثواب من ومالهم المؤمنين ذكر

معههادهم يههوم المههؤلم الموجههع الشههديد العههذاب مههن القيامههة يههوم
وحسههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههابهم.

لو الرض} أيِ في لبغوا لعباده الرزق الله تعالى: {ولوبسط وقوله  
والطغيههان البغههي على ذلك لحملهم الرزق من حاجتهم فوق أعطاهم
ًا بعههههههههض علههههههههى بعضهههههههههم مههههههههن ًا أشههههههههر .وبطههههههههر

يطغيههك, وذكههر ولَ يلهيههك لَ مهها العيش خير يقال قتادة: كان وقال  
الدنيا»ً الحياة زهرة من تعالى الله يخرج ما عليكم أخافا «إنما قتادة

وجههل: عههز الحههديث. وقههوله ؟ بالشههر الخيههر السههائل: أيههأتي وسؤال
يرزقهههم ولكههن بصير} أيِ خبير بعباده إنه يشاء ما بقدر ينزل {ولكن

مههن فيغنههي بههذلك أعلههم وهههو صههلحهم فيه مما يختاره ما الرزق من
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المههرويِ الحديث في جاء كما الفقر يستحق من ويفقر الغنى يستحق

دينه عليه لفسدت أفقرته ولو الغنى إلَ يصلحه لَ من عباديِ من «إن
عليههه لفسههدت أغنيتههه ولههو الفقههر إلَ يصههلحه لَ مههن عبههاديِ من وإن

دينهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه»ً.
مههن قنطههوا} أيِ ما بعد من الغيث ينزل الذيِ تعالى: {وهو وقوله  
حهاجتهم وقهت فهي عليههم ينزلهه المطهر نهزول من الناس إياس بعد

من عليهم ينزل أن قبل من كانوا وجل: {وإن عز كقوله إليه وفقرهم
ه بهها يعهم رحمتهه} أيِ جللهه: {وينشهر جهل لمبلسهين} وقهوله قبل

أن لنهها قتههادة: ذكههر الناحيههة. قههال وتلك القطر ذلك أهل على الوجود
ً قحههط المههؤمنين أميههر عنه: يا الله رضي الخطاب بن لعمر قال رجل

{وهو قرأ ثم عنه: مطرتم الله رضي عمر الناس. فقال وقنط المطر
الحميد} الولي وهو رحمته وينشر قنطوا ما بعد من الغيث ينزل الذيِ

وهههو وأخراهههم دنيههاهم فههي ينفعهههم بمهها لخلقههه المتصههرفا هههو أيِ
ويفعلهههههه. يقهههههدره مههههها جميهههههع فهههههي العاقبهههههة المحمهههههود

َوِمْن ِه **  ِت َيا ُق آ ْل َواِت َخ ِهَمهها َبههّث َوَما َوالْرِض الّسَما ٍة ِمههن ِفي ّبهه َو َدآ ُههه َو
َلَى ِهْم َع ِع َذا َجْم ُء ِإ ِديٌر َيَشآّ َوَمآّ َق ُكْم *   َب ٍة ّمههن َأَصا َب ِبَمهها ّمِصههي َبْت َف َكَسهه

ُكْم ِدي ْي ْا َأ ُفو ْع َي ٍر َعن َو ِثي َوَمآّ َك ُتْم *   ِزيَن َأن ْعِج ُكْم َوَما الْرِض ِفي ِبُم ّمن َل
ِه ُدوِن ّلهههههههههههههه ِلههههههههههههههّي ِمههههههههههههههن ال َ َو ٍر َولَ  َنِصههههههههههههههي

العظيمههة وقههدرته عظمتههه علههى آياته} الدالة تعالى: {ومن يقول  
ذرأ فيهمهها} أيِ بههث ومهها والرض السههموات {خلههق القاهر وسلطانه

الملئكههة يشههمل دابههة} وهههذا {مههن والرض السههموات فههي فيهمهها
وألههوانهم أشههكالهم اختلفا علههى الحيوانههات وسهائر والجههن والنههس
أقطههار أرجههاء في فرقهم وقد وأنواعهم وأجناسهم وطباعهم ولغاتهم

قدير} يشاء إذا جمعهم {على كله هذا {وهو} مع والرض السموات
واحد صعيد في وسائرالخلئق والََخرين الولين يجمع القيامة يوم أيِ

الحههق. العههدل بحكمههه فيهم فيحكم البصر وينفذهم الداعي يسمعهم
أيديكم} أيِ كسبت فبما مصيبة من أصابكم وجل: {وما عز وقوله  

تقههدمت سههيئات عن هي فإنما المصائب من الناس أيها أصابكم مهما
يعفههو بههل عليههها يجازيكم فل السيئات من كثير} أيِ عن {ويعفو لكم
دابة} من ظهرها على ترك ما كسبوا بما الناس الله يؤاخذ {ولو عنها
مههن المههؤمن يصههيب مهها بيههده نفسههي «والذيِ الصحيح الحديث وفي

حههتى خطاياه من بها عنه الله كفر إلَ حزن ولَ هم ولَ وصب ولَ نصب
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إبراهيههم, حههدثنا بههن يعقوب جرير: حدثنا ابن يشاكها»ً. وقال الشوكة

نزلههت قههال قلبههة أبههي كتههاب فههي قال: قههرأت أيوب علية, حدثنا ابن
ًا ذرة مثقال يعمل {فمن ًا ذرة مثقال يعمل * ومن يره خير يره} شر

أرى إنههي اللههه رسههول وقال: يا فأمسك يأكل عنه الله رضي بكر وأبو
مههن تكره, فهههو مما رأيت ما وشر, فقال: «أرأيت خير من عملت ما

القيامة»ً وقال: يوم تعطاه حتى الخير مثاقيل وتدخر الشر ذر مثاقيل
تعههالى: {ومهها اللههه كتههاب فههي مصههداقها أرى إدريس: فههإني أبو قال

مههن رواه كثير} ثم عن ويعفو أيديكم كسبت فبما مصيبة من أصابكم
أصههح. والول قههال عنههه اللههه رضههي أنس عن قلبة أبي عن آخر وجه

الطبههاع, بههن عيسى بن محمد حدثنا أبي حاتم: حدثنا أبي ابن وقال  
عههن الكاهلي راشد بن الزهر الفزاريِ, حدثنا معاوية بن مروان حدثنا

عنههه اللههه رضههي علي عن سخيلة أبي عن البجلي القواس بن الخضر
رسول به وجل, وحدثنا عز الله كتاب في آية بأفضل أخبركم قال: ألَ

فبمهها مصههيبة مههن أصههابكم وسههلم, قههال: «ومهها عليههه الله صلى الله
أصههابكم علههي: مهها يهها لك كثير, وسأفسرها عن ويعفو أيديكم كسبت

تعههالى والله أيديكم كسبت فبما الدنيا في بلء أو عقوبة أو مرض من
الدنيا في عنه الله عفا وما الََخرة في العقوبة عليه يثني أن من أحلم
عههن أحمد المام رواه عفوه»ً وكذا بعد يعود أن من أكرم تعالى فالله

اللههه رضههي علههي قال: قال سخيلة أبي عن وعبدة معاوية بن مروان
ًا. نحهههههههههههههههوه فهههههههههههههههذكر عنهههههههههههههههه مرفوعههههههههههههههه

ًا آخر وجه من نحوه حاتم أبي ابن روى ثم   أبي, فقال: حدثنا موقوف
أبي عن الوضاح أبي بن سعيد أبو مزاحم, حدثنا أبي بن منصور حدثنا

رضههي طههالب أبههي بههن علي على دخلت قال جحيفة أبي عن الحسن
قههال: ؟ يعيههه أن مؤمن لكل ينبغي بحديث أحدثكم فقال: ألَ عنه الله

أيههديكم كسههبت فبمهها مصيبة من أصابكم {وما الََية هذه فتل فسألناه
أحلهم فهالله الهدنيا فههي بهه تعالى الله عاقب ما كثير} قال عن ويعفو

الههدنيا فههي عنههه اللههه عفهها وما القيامة يوم بالعقوبة عليه يثني أن من
أحمههد: حههدثنا المام القيامة. وقال يوم عفوه يعود أن من أكرم فالله
معاويههة عن بردة أبي عن يحيى ابن يعني طلحة عبيد, حدثنا بن يعلى

الله صلى الله رسول قال: سمعت عنه الله رضي سفيان أبي ابن هو
إلَ يههؤذيه جسده في المؤمن يصيب شيء من يقول: «ما وسلم عليه
ًا: حههدثنا أحمههد المههام سيئاته} وقههال من به عنه تعالى الله كفر أيضهه

عنههها اللههه رضههي عائشههة عههن مجاهههد عن ليث عن زائدة عن حسين
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العبد ذنوب كثرت وسلم: «إذا عليه الله صلى الله رسول قالت: قال

ليكفرههها»ً. بههالحزن تعههالى اللههه ابتله يكفرههها مهها لههه يكههن ولههم
أبهو الوديِ, حهدثنا اللهه عبهد بهن عمهرو حاتم: حدثنا أبي ابن وقال  

قوله في قال البصريِ هو الحسن عن مسلم بن إسماعيل عن أسامة
ويعفههو أيههديكم كسههبت فبمهها مصيبة من أصابكم وتعالى: {وما تبارك

وسههلم عليههه اللههه صههلى اللههه رسههول قههال نزلههت لما كثير} قال عن
عههثرة ولَ عرق اختلج ولَ عود خدش من ما بيده محمد نفس «والذيِ

ًا: حدثنا أكثر»ً. وقال عنه الله يعفو وما بذنب إلَ قدم أبههي, حههدثنا أيض
بههن عمههران عههن الحسههن عن منصور عن هشيم علي, حدثنا بن عمر

ابتلههي كههان وقههد أصحابه بعض عليه قال: دخل عنه الله رضي حصين
فل فيههك, قههال نههرى لمهها لههك لنبههأس إنهها بعضهههم له فقال جسده في

هههذه تل ثههم أكههثر عنه الله يعفو وما بذنب ترى ما فإن ترى بما تبتئس
كههثير}. عههن ويعفو أيديكم كسبت فبما مصيبة من أصابكم {وما الََية
أبههي عههن جرير الحماني, حدثنا الحميد بن يحيى أبي, حدثنا وحدثنا  

كسههبت فبمهها مصيبة من أصابكم {وما بدر بن للعلء قال: قلت البلد
والههديك. وحههدثنا فبههذنوب قههال ؟ غلم وأنا بصريِ ذهب أيديكم} وقد

بههن العزيز عبد عن وكيع الطنافسي, حدثنا محمد بن علي أبي, حدثنا
ًا نعلم قال: ما الضحاك عن داود أبي إلَ نسههيه ثههم القههرآن حفههظ أحد

أيههديكم كسههبت فبمهها مصيبة من أصابكم {وما الضحاك قرأ ثم بذنب
نسههيان مههن أعظههم مصههيبة الضحاك: وأيِ يقول كثير} ثم عن ويعفو

القهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههرآن.

َوِمْن ِه **  ِت َيا ِر آ َوا ْلَجهه ِر ِفههي ا َبْحهه ْل ِم ا َ ْعل ِإن َكههال ْأ *   ِكِن َيَشهه الّريههَح ُيْسهه
ْلَن َل ْظ َي َد َف ِك َوا َلَى َر ِه َع ِر ْه ِلَك ِفي ِإّن َظ َياٍت َذ َ ُكّل لَ ٍر ّل ّبا ٍر َصهه ُكو ْو َشهه َأ   *
ُهّن ِبْق ُبوا ِبَما ُيو ْعُف َكَس َي ٍر َعن َو ِثي َلَم َك ْع َي َو ِذيَن *   ّل ُلوَن ا ِد َنهها ِفههَي ُيَجا ِت َيا آ

 ّمِحيهههههههههههههههههٍص ّمهههههههههههههههههن َلُههههههههههههههههههْم َمههههههههههههههههها
تسخيره وسلطانه الباهرة قدرته على الدالة آياته ومن تعالى يقول  

أيِ كههالعلم البحههر فههي الجواريِ وهي بأمره الفلك فيه لتجريِ البحر
البحر في هذه والضحاك: أيِ والسديِ والحسن مجاهد كالجبال, قاله

البحههر فههي تسههير الههتي الريههح} أيِ يسكن يشأ {إن البر في كالجبال
تجيء لَ راكدة تبقى بل السفن تحرك لَ حتى لسكنها شاء لو بالسفن

ذلههك فههي {إن المههاء وجههه علههى أيِ ظهههره على واقفة بل تذهب ولَ
تسههخيره فههي إن {شههكور} أيِ الشههدائد فههي صههبار} أيِ لكههل لََيات
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علههى لههدلَلَت لسههيرهم إليههه يحتههاجون ما بقدر الهوى وإجرائه البحر
الرخههاء. فههي شكور الشدائد في أيِ صبار لكل خلقه على تعالى نعمه

السههفن لهلههك شههاء ولو كسبوا} أيِ بما يوبقهن {أو وجل عز وقوله
من كثير} أيِ عن {ويعف فيها راكبون هم الذين أهلها بذنوب وغرقها
البحههر. ركههب مههن كههل لهلههك ذنههوبهم بجميههع آخههذهم ولههو ذنههوبهم

بمها يهوبقهن تعهالى: {أو قهوله معنهى التفسهير علمهاء بعض وقال  
وأحالتههها السفن فأخذت عاتية قوية الريح لرسل شاء لو كسبوا} أيِ

لَ آبقههة الشههمال ذات أو اليميههن ذات فصههرفتها المستقيم سيرها عن
وهو هلكها يتضمن القول مقصد, وهذا جهة إلى ولَ طريق على تسير

لقههواه أو فههوقفت الريههح لسههكن شاء لو تعالى أنه وهو للول مناسب
بحسههب يرسله أنه ورحمته لطفه من وهلكت, ولكن وأبقت فشردت
ًا أنزلههه ولههو الكفايههة بقدر المطر يرسل كما الحاجة ًا كههثير لهههدم جههد
ً أو البنيان بلد مثههل إلههى يرسههل إنه حتى والثمار الزرع أنبت لما قليل
ًا مصر ولههو مطههر إلههى يحتههاجون لَ لنهههم غيرها أخرى أرض من سيح
تعههالى: {ويعلههم جههدرانهم, وقههوله وأسههقط بنيانهم لهدم عليهم أنزل
عههن لهههم محيههد لَ محيههص} أيِ مههن لهههم ما آياتنا في يجادلون الذين

بقهههههههههدرتنا. مقههههههههههورون فهههههههههإنهم ونقمتنههههههههها بأسهههههههههنا

َفَمآّ ُتْم **  ِتي ٍء ّمن ُأو ُع َشْي َتا ِة َفَم َيا ْلَح َيا ا ْن ّد َد َوَما ال ِه ِعن ّل ْيههٌر ال َقههَى َخ ْب َأ َو
ِذيَن ّل ْا ِل ُنههو َلههَى آَم َع ِهههْم َو ّب ُلههوَن َر ّك َو َت ِذيَن َي ّلهه َوا ُبههوَن *   ِن َت ِئَر َيْج َبهها ِم َك ْثهه ِل ا

َواِحَش َف ْل َذا َوا ِإ ْا َما َو ُبو ْغِفههُروَن ُههْم َغِضه ِذيَن َي ّله َوا ْا *   ُبو َتَجا ِههْم اْسه ّب ِلَر
ْا َقههاُمو َأ َة َو َ ُهههْم الّصههل َأْمُر َى َو ُهههْم ُشههوَر َن ْي ُهْم َوِمّمهها َب َنهها ْق * ُينِفُقههوَن َرَز

ِذيَن ّلههههههههه َذآ َوا ُهُم ِإ َب َبْغهههههههههُي َأَصههههههههها ْل َتِصهههههههههُروَن ُههههههههههْم ا  َين
ًا تعالى يقول   الزهرة من فيها وما وزينتها الدنيا الحياة لشأن محقر

الحيهاة فمتههاع شههيء مههن أوتيتههم تعههالى: {فمهها بقوله الفاني والنعيم
الحيههاة متههاع هههو فإنما به تغتروا فل وجمعتم حصلتم مهما الدنيا} أيِ

}وأبقههى خيههر الله عند {وما محالة لَ زائلة فانية دنيئة دار وهي الدنيا
تقههدموا فل سههرمديِ بههاق وهههو الههدنيا مههن خيههر تعالى الله وثواب أيِ

صبروا للذين آمنوا} أيِ تعالى: {للذين قال ولهذا الباقي على الفاني
علههى ليعينهههم يتوكلههون} أيِ ربهم {وعلى الدنيا في الملذ ترك على

.المحرمهههههههات وتهههههههرك الواجبهههههههات أداء فهههههههي الصهههههههبر
قدمنا والفواحش} وقد الثم كبائر يجتنبون تعالى: {والذين قال ثم  

هههو غضههبوا ما {وإذا العرافا سورة في والفواحش الثم على الكلم
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ليههس النههاس عههن والعفههو الصههفح تقتضههي سههجيتهم يغفههرون} أيِ

اللههه رسههول أن الصههحيح فههي ثبههت الناس. وقد من الَنتقام سجيتهم
اللههه حرمههات تنتهههك أن إلَ قط لنفسه انتقم ما وسلم عليه الله صلى
جههبينه»ً تربههت له المعتبة: «ما عند لحدنا يقول كان آخر حديث وفي
عن سفيان عمر, حدثنا أبي ابن أبي, حدثنا حاتم: حدثنا أبي ابن وقال

أن يكرهههون المؤمنههون قههال: كههان إبراهيههم عههن منصههور عههن زائههدة
عفهههههههههههههوا. قهههههههههههههدروا إذا وكهههههههههههههانوا يسهههههههههههههتذلوا

رسههله اتبغههوا لربهههم} أيِ اسههتجابوا وجههل: {والههذين عههز وقههوله  
العبادات أعظم الصلة} وهي {وأقاموا زجره واجتنبوا أمره وأطاعوا

ًا يههبرمون لَ بينهههم} أيِ شههورى {وأمرهههم جههل عههز للههه حههتى أمههر
مجراههها جههرى وما الحروب مثل في بآّرائهم ليتساعدوا فيه يتشاوروا

صههلى كان ولهذا المر} الََية في وتعالى: {وشاورهم تبارك قال كما
قلههوبهم بههذلك ليطيب ونحوها الحروب في يشاورهم وسلم عليه الله

طعن حين الوفاة عنه الله رضي الخطاب بن عمر حضرت لما وهكذا
وطلحههة وعلههي عثمههان وهههم نفههر سههتة فههي شههورى بعده المر جعل

رأيِ فههاجتمع عنهههم اللههه رضي عوفا بن الرحمن وعبد وسعد والزبير
اللههه رضههي عليهههم عثمان تقديم على عنهم الله رضي كلهم الصحابة

اللههه خلههق إلههى بالحسههان ينفقههون} وذلههك رزقنههاهم {وممهها عنهههم
فههههههههههههههالقرب. منهههههههههههههههم إليهههههههههههههههم القههههههههههههههرب

فيهم ينتصرون} أيِ هم البغي أصابهم إذا وجل: {والذين عز وقوله  
ولَ بالعههاجزين ليسههوا عليهههم واعتههدى ظلمهههم ممههن الَنتصههار قههوة

هههذا مههع كههانوا وإن عليهم بغى ممن الَنتقام على يقدرون بل الذلين
لخههوته: {لَ والسههلم الصههلة عليههه يوسههف قههال كما عفوا قدروا إذا

مؤاخههذتهم علههى قههدرته لكههم} مههع اللههه يغفههر اليههوم عليكههم تههثريب
عليههه اللههه صههلى اللههه رسههول عفا وكما إليه صنيعهم على ومقابلتهم

ونزلههوا الحديبيههة عههام قصههدوه الذين الثمانين النفر أولئك عن وسلم
الَنتقههام علههى قههدرته مههع عليهم مّن عليهم قدر فلما التنعيم جبل من

أراد الههذيِ الحههارث بههن غوث عن وسلم عليه الله صلى عفوه وكذلك
وسلم عليه الله صلى فاستيقظ نائم وهو سيفه اخترط حين به الفتك

ًا يده في وهو صههلى اللههه رسههول وأخذ يده من فوضعه فانتهره مصلت
من كان بما أعلمهم ثم أصحابه ودعا يده في السيف وسلم عليه الله

وسههلم عليههه اللههه صههلى عفا وكذلك عنه وعفا الرجل هذا أمر و أمره
لههه يعههرض لم هذا ومع السلم عليه سحره الذيِ العصم بن لبيد عن
عههن وسههلم عليههه اللههه صههلى عفههوه وكههذلك عليه قدرته مع عاتبه ولَ
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قتله الذيِ الخيبريِ اليهوديِ مرحب أخت زينب وهي ه اليهودية المرأة
الههذراع فهأخبره ههه خيههبر يههوم الههذراع سمت التي ه مسلمة بن محمود

علههى حملك وسلم: «ما عليه الله صلى فقال فاعترفت فدعاها بذلك
ًا كنههت إن ؟»ً قههالت: أردت ذلههك ًا تكههن لههم وإن يضههرك لههم نبيهه نبيهه

بشههر منه مات لما ولكن والسلم الصلة عليه فأطلقها منك استرحنا
كههثيرة هههذا فههي والََثههار به, والحههاديث قتلها عنه الله رضي البراء بن

ًا, واللههههههههههه أعلههههههههههم. وتعههههههههههالى سههههههههههبحانه جههههههههههد

ُء َوَجَزآ ٍة **  َئ ّي َئٌة َس ّي َها َس ُل ْث َفا َفَمْن ّم َلَح َع َأْص ُه َو َأْجُر َلههى َف ِه َع ّلهه ّنههُه ال َ ِإ لَ
ِلِميَن ُيِحّب ّظا َلَمِن ال َو َتَصههَر *   َد ان ْعهه ِه َب ْلِمهه ِئَك ُظ َلـهه ْو ُأ ِهههْم َمهها َف ْي َل ّمههن َع
ِبيٍل ّنَما َس ِإ ِبيُل *   َلى الّس ِذيَن َع ّل ِلُموَن ا ْظ ّناَس َي ُغههوَن ال ْب َي الْرِض ِفههي َو
ِر ْي َغ ّق ِب ْلَح ِئَك ا َلـ ْو ُهْم ُأ َذاٌب َل ِليٌم َع َلَمن َأ َو َبَر *   َفههَر َصهه َغ ِلههَك ِإّن َو َلِمههْن َذ

ِم ِر َعههههههههههههههههههههههههههههههههههههههْز  الَُُمههههههههههههههههههههههههههههههههههههههو
تعههالى: مثلههها} كقههوله سههيئة سههيئة وتعالى: {وجههزاء تبارك قوله  

عليكههم} وكقههوله: اعتدى ما بمثل عليه فاعتدوا عليكم اعتدى {فمن
وهههو العههدل به} الََية, فشههرع عوقبتم ما بمثل فعاقبوا عاقبتم {وإن

وعل: {والجههروح جههل كقههوله العفههو وهو الفضل إلى وندب القصاصا
عفهها ههنهها: {فمههن قههال له} ولهذا كفارة فهو به تصدق فمن قصاصا
فههي ذلههك صح كما الله عند ذلك يضيع لَ الله} أيِ على فأجره وأصلح

ًا تعالى الله زاد «وما الحديث ًا»ً وقوله إلَ بعفو عبد لَ تعالى: {إنه عز
.بالسههههيئة المبتههههدىء وهههههو المعتههههدين الظههههالمين} أيِ يحههههب

مههن عليهههم مهها فأولئههك ظلمه بعد انتصر وعل: {ولمن جل قال ثم  
ابههن ظلمهههم. قههال ممههن الَنتصههار فههي جناح عليهم ليس سبيل} أيِ

معههاذ, حههدثنا بههن معاذ بزيع, حدثنا بن الله عبد بن محمد جرير: حدثنا
تعههالى: {ولمههن قههوله فههي الَنتصههار عههن أسههأل قال: كنت عون ابن

زيههد بههن علههي سبيل} فحدثني من عليهم ما فأولئك ظلمه بعد انتصر
كههانت أنههها عون: زعمههوا ابن قال أبيه امرأة محمد أم عن جدعان بن

أم عنههها, قههالت: قههالت اللههه رضههي عائشههة المههؤمنين أم على تدخل
عليههه اللههه صههلى اللهه رسههول علينهها عنها: دخههل الله رضي المؤمنين

صههلى النههبي عنههها, فجعههل الله رضي جحش بنت زينب وعندنا وسلم
ًا بيده يصنع وسلم عليه الله حههتى بيههده لههها, فقلههت يفطههن فلههم شيئ

رضي لعائشة تقحم عنها الله رضي زينب فأمسك, وأقبلت لها فطنته
عنههها اللهه رضههي لعائشهة تنتهههي, فقههال أن فنهاهها, فهأبت عنهها الله
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ًا فأتت عنها الله رضي زينب فغلبتها, وانطلقت «سبيها»ً فسبتها عليهه

فاطمههة فجاءت بكم وتفعل بكم تقع عائشة إن فقالت عنه الله رضي
ورب أبيههك حبههة «إنها لها وسلم عليه الله صلى فقال عنها الله رضي

صههلى لههه قلت عنه: إني الله رضي لعلي الكعبة»ً فانصرفت, وقالت
إلههى علههي وكذا, قههال: وجههاء كذا لي وكذا, فقال كذا وسلم عليه الله

السههياق, هههذا أورد ذلك, هكذا في وكلمه وسلم عليه الله صلى النبي
ًا, وهذا بالمنكرات رواياته في جدعان, يأتي بن زيد بن وعلي فيه غالب

مههاجه وابههن النسههائي رواه السههياق, كمهها هذا خلفا نكارة, والصحيح
عههروة, عههن البهههي اللههه عبههد الفأفاء, عههن سلمة بن خالد حديث من

زينههب علي دخلت حتى علمت عنها, ما الله رضي عائشة قال: قالت
وسههلم: عليههه اللههه صلى الله لرسول قالت غضبى, ثم وهي إذن بغير

فأعرضههت علههي أقبلههت درعها, ثههم بكر أبي ابنة لك قلبت إذا حسبك
فانتصههريِ»ً «دونههك وسههلم عليههه اللههه صههلى النههبي قههال عنها, حههتى

ًا, علههي تههرد ما فمها في يبس قد ريقها رأيت حتى عليها فأقبلت شههيئ
النسههائي. لفظ وجهه, وهذا يتهلل وسلم عليه الله صلى النبي فرأيت

أبههو غسان, حههدثنا أبو موسى, حدثنا بن يوسف البزار: حدثنا وقال  
رضههي عائشههة عههن السههود عههن إبراهيم عن حمزة أبي عن الحوصا

دعهها وسههلم: «مههن عليههه اللههه صلى الله رسول قالت: قال عنها الله
الحههوصا أبههي حديث من الترمذيِ انتصر»ً ورواه فقد ظلمه من على
حههديثه, وقههد مههن إلَ نعرفه قال: لَ ميمون, ثم واسمه حمزة أبي عن

إنمهها السههبيل} أيِ وجههل: {إنمهها عز حفظه. وقوله قبل من فيه تكلم
بغيههر الرض فههي ويبغون الناس يظلمون الذين {على والعنت الحرج

الصههحيح الحههديث فههي جههاء بههالظلم, كمهها النههاس يبدءون الحق} أيِ
لهههم المظلههوم»ً {أولئههك يعتد لم ما البادىء فعلى قالَ ما «المستبان

موجههههههههههههههع. شههههههههههههههديد أليههههههههههههههم} أيِ عههههههههههههههذاب
بن سعيد موسى, حدثنا بن الحسن شيبة: حدثنا أبي بن بكر أبو قال  

واسههع بههن محمههد الشحام, حههدثنا عثمان زيد, حدثنا بن حماد أخو زيد
فههانطلق حههاجتي منظرة, فأخذت الخندق على فإذا مكة قال: قدمت

يهها حاجتك ما فقال البصرة على أمير المهلب, وهو بن مروان إلى بي
بنههي أخههو كان كما تكون أن استطعت إن قلت: حاجتي ؟ الله عبد أبا

ًا زياد: استعمل بن العلء قال ؟ عديِ بني أخو عديِ, قال: ومن صديق
إلَ تههبيت لَ أن استطعت بعد, فإن إليه: أما عمل, فكتب على مرة له

المسههلمين دمههاء مههن نقيههة خميههص, وكفههك خفيف, وبطنك وظهرك
السههبيل {إنمهها سههبيل عليههك يكن ذلك, لم فعلت إذا وأموالهم, فإنك
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الحههق, أولئههك بغيههر الرض فههي الناس, ويبغههون يظلمون الذين على
قههال: مهها ونصههح, ثههم واللههه مههروان: صههدق أليههم} فقههال عذاب لهم

بههأهلي, قههال: نعههم, تلحقنههي أن الله, قلت: حههاجتي عبد أبا يا حاجتك
ه إن حاتم, ثم أبي ابن رواه ه الظلهم ذم تعهالى, لمها الل وشهرع وأهل

ًا القصاصا, قال وغفههر}, أيِ صههبر والصههفح: {ولمههن العفههو إلههى نادب
المههور} قههال عههزم لمههن ذلههك {إن السههيئة الذى, وسههتر على صبر

ه أمهر الهتي المهور حهق لمهن جبير: يعني بن سعيد لمهن بهها, أيِ الل
جزيههل, وثنههاء ثههواب عليههها التي الحميدة المشكورة, والفعال المور

جميهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههل.
موسههى بههن عمههران أبههي, حههدثنا حههاتم: حههدثنا أبههي ابههن وقههال 

قههال: عيههاض بههن الفضههيل خههادم يزيد بن مصمد الطرسوسي, حدثنا
رجلً, إليههك يشههكو رجههل أتههاك يقههول: إذا عيههاض بن الفضيل سمعت

يحتمههل قههال: لَ للتقوى, فإن أقرب العفو فإن عنه اعف فقل: ياأخي
كنههت له: إن وجل, فقل عز الله أمرني كما أنتصر العفو, ولكن قلبي

من واسع, فإنه باب العفو, فإنه باب إلى فارجع وإلَ تنتصر أن تحسن
بالليههل, فراشه على ينام العفو الله, وصاحب على فأجره وأصلح عفا

المهههههههههههههور. يقلهههههههههههههب الَنتصهههههههههههههار وصهههههههههههههاحب
ابههن القطههان, عههن سعيد ابن يعني يحيى أحمد: حدثنا المام وقال  

ً قههال: إن عنههه اللههه رضههي هريههرة أبههي عن سعيد عجلن, حدثنا رجل
جههالس, وسههلم عليههه اللههه صههلى والنههبي عنه الله رضي بكر أبا شتم

عليههه رد أكثر ويتبسم, فلما يعجب وسلم عليه الله صلى النبي فجعل
فقههال: عنه الله رضي بكر أبو وقام, فلحقه النبي قوله, فغضب بعض

بعههض عليههه رددت جالس, فلمهها وأنت يشتمني كان إنه الله رسول يا
رددت عنك, فلمهها يرد ملك معك كان وقمت, قال: «إنه غضبت قوله
قال ثم ه الشيطان مع لقعد أكن فلم الشيطان حضر قوله بعض عليه

عنهها فيغضهي بمظلمهة ظلهم عبد من حق: ما كلهن بكر: ثلث أبا يا ه
بها يريد عطية باب رجل فتح ونصره, وما بها تعالى الله أعزه الله, إلَ

كههثرة, بههها يريههد مسألة باب رجل فتح كثرة, وما بها الله زاده إلَ صلة
بههن العلههى عبههد عن داود أبو رواه وكذا قلة بها وجل عز الله زاده إلَ

عههن كلهما عيسى بن صفوان قال: ورواه عيينة بن سفيان عن حماد
عههن المقههبريِ سههعيد عههن الليههث طريق من عجلن, ورواه بن محمد
فههي الحههديث مرسههلً, وهههذا المسيب بن  سعيد عن المحرر بن بشير
عنههه. اللههه رضههي للصههديق مناسههب المعنههى, وهههو فههي الحسن غاية
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َوَمن ِلِل **  ّلُه ُيْض ِلّي ِمن َلُه َفَما ال ِه ّمن َو ِد ْع َتَرى َب ِلِميَن َو ّظا ْا َلّما ال ُو َأ َر
َذاَب َع ْل ُلوَن ا ُقو َلَى َهْل َي ّد ِإ ِبيٍل ّمههن َمَر ُهههْم َسهه َتَرا َو ْعَرُضههوَن *   َههها ُي ْي َل َع

ِعيَن ّذّل ِمَن َخاِش ُظُروَن ال َقههاَل َخِفههّي َطههْرفٍا ِمههن َين ِذيَن َو ّلهه ْا ا َو ُنهه ِإّن آَم
ِريَن ْلَخاِسهه ِذيَن ا ّلهه ْا ا َو ُهْم َخِسههُر ُفَسهه ِهههْم َأن ِلي ْه َأ ْوَم َو ِة َيهه َياَمهه ِق ْل َ ا ِإّن َألَ

ِلِميَن ّظا َذاٍب ِفي ال ٍم َع ِقي َوَما ّم ُهم َكاَن *   َء ّمْن َل َيآّ ِل ْو ُهم َأ َن ّمههن َينُصههُرو
ِه ُدوِن ّلههههه ِلِل َوَمهههههن ال ّلهههههُه ُيْضههههه ِبيٍل ِمهههههن َلهههههُه َفَمههههها ال  َسههههه
ًا تعالى يقول   لههه, راد ولَ كان يشاء ما أنه الكريمة نفسه عن مخبر
ه, ومهن مضهل فل ههداه مهن له, وأنه موجد فل يكن لم يشأ لم وما ل

لههه تجههد فلن يضلل وجل: {ومن عز قال له, كما هاديِ فل الله يضلل
ًا ًا} ثم ولي ًا وجل عز قال مرشد المشههركون وهم الظالمين عن مخبر

الههدنيا إلههى الرجعههة تمنههوا القيامههة يههوم العذاب} أيِ رأوا بالله: {لما
إذ وعل: {ولهوترى جههل قههال سههبيل} كمهها من مرد إلى هل {يقولون

مههن ونكههون ربنهها بآّيات نكذب ولَ نرد النار, فقالوا: ياليتنا على وقفوا
لمهها لعههادوا ردوا ولههو قبل من يخفون كانوا ما لهم بدا * بل المؤمنين

عليها} يعرضون وجل: {وتراهم عز لكاذبون}. وقوله وإنهم عنه نهوا
أسههلفوا بمهها اعتراهم قد الذيِ الذل} أيِ من {خاشعين النار على أيِ
مجاهد: يعني خفي} قال طرفا من {ينظرون تعالى الله عصيان من

ًا مسارقة إليها ينظرون أيِ ذليل واقههع منههه يحههذرون والذيِ منها خوف
ذلههك. مههن اللههه نفوسهم, أجارنا في مما أعظم هو محالة, وما لَ بهم

الخاسههرين} أيِ {إن القيامههة يههوم يقولههون آمنههوا} أيِ الذين {وقال
القيامههة} أيِ يههوم وأهليهههم أنفسهههم خسههروا {الههذين الكبر الخسار

أنفسهههم, وخسههروا البههد دار فههي لههذتهم فعههدموا النار إلى بهم ذهب
فخسههروهم وقرابههاتهم وأهاليهم وأصحابهم أحبابهم وبين بينهم وفرق

خههروج لَ أبههديِ سرمديِ دائم مقيم} أيِ عذاب في الظالمين إن {ألَ
أوليههاء مههن لهههم كان تعالى: {وما عنها. وقوله لهم محيد ولَ منها لهم

العههذاب مهن فيههه ههم ممها ينقههذونهم اللهه} أيِ دون مهن ينصهرونهم
خلصا. لههه ليههس سههبيل} أيِ مههن لههه فمهها الله يضلل {ومن والنكال

ْا ُبو َتِجي ُكْم ** اْس ّب ْبِل ّمن ِلَر ِتَي َأن َق ْأ ْوٌم َي ّ َي ّد لَ ِه ِمَن َلُه َمَر ّلهه ُكههْم َمهها ال َل
ٍأ ّمن ْلَج ٍذ ّم ِئ ْوَم ُكههْم َوَمهها َي ٍر ّمههن َل ِكيهه ِإْن ّن َفهه ْا *   ْعَرُضههو َناَك َفَمههآّ َأ ْل َأْرَسهه

ِهْم ْي َل ًا َع ْيَك ِإْن َحِفيظ َل ّ َع ُغا ِإلَ َ َبل ْل ّنآّ ا ِإ َذآ َو َنا ِإ ْق َذ ِلنَساَن َأ ّنا ا ِرَح َرْحَمًة ِم َفهه
َههها ِإن ِب ُهْم َو ْب َئٌة ُتِصهه ّي ّدَمْت ِبَمهها َسهه ِهْم َقهه ِدي ْيهه ِإّن َأ ِلنَسههاَن َفهه  َكُفههوٌر ا
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العظام والمور الهوال من القيامة يوم في يكون ما تعالى ذكر لما  

مههن لربكههم له, فقههال: {اسههتجيبوا بالَستعداد وأمر منه الهائلة, حذر
كلمههح فههإنه بكههونه أمههر إذا اللههه} أيِ مههن له مرد لَ يوم يأتي أن قبل

مههن لكههم وجل: {مهها عز مانع. وقوله ولَ دافع له يكون, وليس البصر
ٍذ ملجأ ولَ فيههه تتحصنون حصن لكم ليس نكير} أيِ من لكم وما يومئ
وتعههالى, بههل تبههارك بصههره عن فتغيبون فيه وتتنكرون يستركم مكان

{يقهول إليهه إلَ منهه ملجهأ وقهدرته, فل وبصهره بعلمه بكم محيط هو
المسههتقر} يومئههذ ربههك * إلههى وزر لَ * كل المفههر أين يومئذ النسان

عليهم أرسلناك {فما المشركين أعرضوا} يعني تعالى: {فإن وقوله
ًا} أيِ عليههك وجههل: {ليههس عههز بمسههيطر, وقههال عليهم لست حفيظ

البلغا عليههك تعالى: {فإنمهها يشاء} وقال من يهديِ الله ولكن هداهم
إنمهها البلغا} أيِ إلَ عليههك ههنا: {إن وعل جل الحساب} وقال وعلينا

إليههههههههههم. اللهههههههههه رسهههههههههالة تبلغههههههههههم أن كلفنهههههههههاك
بههها} فههرح رحمة منا النسان أذقنا إذا وتعالى: {وإنا تبارك قال ثم  
النهاس تصهبهم} يعنههي {وإن بهذلك فهرح ونعمهة رخهاء أصهابه إذا أيِ

مهها يجحههد كفههور} أيِ النسههان {فههإن وشدة وبلء جدب {سيئة} أيِ
أشههر نعمههة أصابته الراهنة, فإن الساعة إلَ يعرفا ولَ النعم من تقدم

اللههه صههلى الله رسول قال وقنط, كما يئس محنة أصابته وبطر, وإن
أهههل أكثر رأيتكن فإني تصدقن النساء معشر للنساء: «يا وسلم عليه

عليههه اللهه صهلى فقههال ؟ اللهه رسههول يها امهرأة: ولهم النار»ً فقالت
إلههى أحسهنت العشههير, لهو وتكفههرن الشهكاية تكههثرن وسلم: «لنكن

ًا, قالت: ما تركت ثم الدهر إحداهن ًا منك رأيت يوم قههط»ً وهههذا خير
ه تعهالى الله هداه من النساء, إلَ أكثر حال مهن رشهده, وكهان وألهم

عليهه اللهه صهلى قهال كمها الصالحات, فهالمؤمن وعملوا آمنوا الذين
ًا فكههان شههكر سراء أصابته وسلم: «إن ضههراء أصههابته لههه, وإن خيههر

ًا فكههههان صههههبر للمههههؤمن»ً. إلَ لحههههد ذلههههك لههههه, وليههههس خيههههر

ِه ّل ِل ْلُك **  َواِت ُم ُق َوالْرِض الّسَما ُل ُء َما َيْخ َهههُب َيَشآّ ُء ِلَمههن َي ًا َيَشههآّ َناثهه ِإ
َهُب َي ُء ِلَمن َو ُكوَر َيَشآّ ّذ ْو ال َأ ُهْم *   ّوُج ًا ُيَز ْكَران ًا ُذ َناث ِإ َعُل َو َيْج َيَشههآُّء َمن َو

ًا ّنههههههههههههههههُه َعِقيمهههههههههههههههه ِليههههههههههههههههٌم ِإ ِديٌر َع  َقهههههههههههههههه
والمتصهرفا ومالكهمها والرض السهموات خهالق أنهه تعهالى يخهبر  

يشههاء مههن يعطههي يكههن, وأنههه لم يشأ لم وما كان شاء ما فيهما, وأنه
ما يخلق منع, وأنه لما معطي ولَ أعطى لما مانع يشاء, ولَ من ويمنع
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ًا} أيِ يشاء لمن {يهب يشاء البغههويِ: فقههط. قههال البنههات يرزقههه إناث

الههذكور} أيِ يشههاء لمههن والسههلم. {ويهههب الصلة عليه لوط ومنهم
الصههلة عليههه الخليههل البغههويِ: كههإبراهيم فقههط, قههال البنيههن يرزقههه

ًا يزوجهم {أو أنثى له يولد لم والسلم ًا} أيِ ذكران لمههن يعطههي وإناثهه
البغههويِ: وهههذا, قههال هههذا أيِ والنثى الذكر الزوجين الناس من يشاء

ًا} أيِ يشههاء من {ويجعل وسلم عليه الله صلى كمحمد يولههد لَ عقيمهه
أربعههة الناس السلم, فجعل عليهما وعيسى البغويِ: كيحيى له. قال

من البنين, ومنهم يعطيه من البنات, ومنهم يعطيه من أقسام: منهم
ًا النوعين من يعطيه ًا, ومنهم ذكور فيجعلههه وهههذا هههذا يمنعه من وإناث
ًا قسههم كههل يسههتحق بمن عليم} أيِ له. {إنه ولد ولَ له نسل لَ عقيم

فههي النههاس تفههاوت مههن يشاء من على {قدير} أيِ القسام هذه من
الصههلة عليه عيسى عن وتعالى تبارك بقوله شبيه المقام ذلك, وهذا

وتقهدس تعهالى قهدرته علهى دلَلة للناس} أيِ آية {ولنجعله والسلم
والسههلم الصههلة عليههه أقسههام, فههآّدم أربعههة علههى الخلق خلق حيث

مههن مخلوقة السلم عليها وأنثى, وحواء ذكر من لَ تراب من مخلوق
وأنثى, ذكر من السلم عليه عيسى سوى الخلق انثى, وسائر بل ذكر

بن عيسى بخلق الدلَلة ذكر, فتمت بل أنثى من السلم عليه وعيسى
آيههة تعههالى: {ولنجعلههه قههال والسههلم. ولهههذا الصههلة عليهمهها مريههم

منهمهها وكههل البنههاء في الول والمقام الََباء في المقام للناس} فهذا
القهههههههههدير. العليهههههههههم أقسهههههههههام, فسهههههههههبحان أربعهههههههههة

َوَما ٍر َكاَن **  َبَش ّلَمُه َأن ِل َك ّلُه ُي ّ ال ًا ِإلَ ْو َوْحي ِء ِمن َأ ْو ِحَجاٍب َوَرآ ُيْرِسَل َأ
ً ُيوِحَي َرُسولَ ِه َف ِن ْذ ِإ ُء َما ِب ّنُه َيَشآّ ِلههّي ِإ ِكيههٌم َع ِلَك َح َذ َكهه َو َنههآّ *   ْي ْوَح ْيههَك َأ َل ِإ

ًا َنا ّمْن ُروح ِر ِريِ ُكنَت َما َأْم ْد َتههاُب َمهها َت ِك ْل َ ا ِليَمههاُن َولَ ِكن ا َلـهه ُه َو َنهها ْل َع َج
ًا ِديِ ُنور ْه ِه ّن ُء َمن ِب َنا ِمْن ّنَشآّ ِد َبا ّنَك ِع ِإ َيِ َو ِد ْه َت َلَى َل ٍم ِصَراٍط ِإ ِقي َت * ّمْسهه

ِه ِصَراِط ّل ِذيِ ال ّل َواِت ِفي َما َلُه ا َ الْرِض ِفههي َوَمهها الّسههَما َلههى َألَ ِه ِإ ّلهه ال
 الَُُمههههههههههههههههههههههههههههههههههههههوُر َتِصههههههههههههههههههههههههههههههههههههههيُر

تبارك أنه وجل, وهو عز الله جنات إلى بالنسبة الوحي مقامات هذه  
ًا وسههلم عليههه اللههه صههلى النههبي روع فههي يقههذفا تارة وتعالى لَ شههيئ
عههن حبههان ابههن صحيح في جاء وجل, كما عز الله من أنه فيه يتمارى
في نفث القدس روح قال: «إن أنه وسلم عليه الله صلى الله رسول
ًا أن روعي اللههه وأجلههها, فههاتقوا رزقههها تستكمل حتى تموت لن نفس

كلههم حجاب} كمهها وراء من تعالى: {أو الطلب»ً. وقوله في وأجملوا
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فحجههب التكليههم بعههد الرؤيههة سأل والسلم, فإنه الصلة عليه موسى

.عنهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههها
بههن  لجههابر قال وسلم عليه الله صلى الله رسول أن الصحيح وفي  
ًا الله كلم عنهما: «ما الله رضي الله عبد وإنه حجاب وراء من إلَ أحد
ًا»ً كذا أباك كلم أحد, ولكههن يوم قتل قد الحديث, وكان في جاء كفاح
وجل: عز الدنيا. وقوله الدار في هي إنما البرزخ, والََية عالم في هذا
ً يرسل {أو عليههه جبريههل ينههزل يشههاء} كمهها مهها بههإذنه فيوحي رسولَ

الصههلة عليهههم النبيههاء علههى الملئكههة مههن وغيههره والسههلم الصههلة
عههز حكيههم. وقههوله خههبير عليههم علههي حكيم} فهو علّي {إنه والسلم

ًا إليك أوحينا وجل: {وكذلك كنههت {مهها القههرآن أمرنا} يعني من روح
فههي لههك شههرع الههذيِ التفصيل على اليمان} أيِ ولَ الكتاب ما تدريِ

ًا القههرآن جعلناه} أيِ {ولكن القرآن مههن نشههاء مههن بههه نهههديِ {نههور
لَ والههذين وشههفاء هههدى آمنههوا للههذين هو تعالى: {قل عبادنا} كقوله

عمههههى} الََيههههة. عليهههههم وهههههو وقههههر آذانهههههم فههههي يؤمنههههون
مسههتقيم} صراط إلى {لتهديِ محمد يا تعالى: {وإنك} أيِ وقوله  

اللههه} أيِ تعههالى: {صههراط بقههوله فسههره القههويم, ثههم الخلههق وهههو
الرض} في وما السموات في ما له {الذيِ الله به أمر الذيِ وشرعه

لحكمههه معقب لَ الذيِ والحاكم فيهما والمتصرفا ومالكهما ربهما أيِ
فيههها ويحكههم فيفصههلها المههور ترجههع المههور} أيِ تصير الله إلى {ألَ

ًا والجاحههدون الظههالمون يقههول عمهها وتعههالى سههبحانه ًا. علههو كههبير

الزخههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههرفا سههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههورة
مكيهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههة وههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههي

ِم  ِه ِبْسههههههههههه ّلههههههههههه ـهههههههههههِن ال ِم الّرْحم  الّرِحيههههههههههه

َتاِب ** حهَم ِك ْل َوا ِبيِن *   ْلُم ّنا ا ِإ ُه *   َنا ْل َع ًا َج ًا ُقْرآن ّي ِب ُكْم َعَر ّل َع ُلههوَن ّل ِق ْع * َت
ّنُه ِإ َتاِب ُأّم ِفَي َو ِك ْل َنا ا ْي َد ِلّي َل َع ِكيٌم َل ِرُب َح َنْض َف َأ ُكُم *   ْكَر َعن ّذ ًا الهه َصههْفح
ُتْم َأن ًا ُكن ْوم ِفيَن َق ِر َكْم ّمْس َو َنا *   ْل ِبههّي ِمههن َأْرَس ِليههَن ِفههي ّن ّو َوَمهها ال   *

ِهم ِتي أ
ْ ِبّي ّمْن َي ّ ّن ْا ِإلَ ُنو ِه َكا ُئوَن ِب ِز ْه َت َنههآّ َيْس ْك َل ْه َأ َف ّد *   ُهههم َأَشهه ْن ًا ِم ْطشهه َب

َثههههههههههههههههههههههُل َوَمَضههههههههههههههههههههههَى ِليههههههههههههههههههههههَن َم ّو  ال
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الجلههي الواضههح الههبين المههبين} أيِ والكتههاب تعالى: {حههم يقول   

اللغههات أفصههح هههي الههتي العههرب بلغههة نههزل واللفاظا, لنههه المعاني
نزلنههاه جعلنههاه} أيِ تعههالى: {إنهها قههال النههاس, ولهههذا بيههن للتخاطب

ًا ًا} أيِ {قرآن ًا العرب بلغة عربي ًا فصههيح تتقههون} أيِ {لعلكههم واضههح
مبين}. وقههوله عربي وجل: {بلسان عز قال وتتدبرونه, كما تفهمونه

المل فههي شههرفه حكيم} بيههن لعلي لدينا الكتاب أم في تعالى: {وإنه
تعههالى: {وإنههه} الرض, فقههال أهل ويطيعه ويعظمه ليشرفه العلى

عبههاس ابههن المحفههوظا, قههاله اللههوح الكتاب} أيِ أم {في القرآن أيِ
وغيههره قتههادة عنههدنا, قههاله {لههدينا} أيِ ومجاهههد عنهمهها اللههه رضههي

محكههم {حكيههم} أيِ قتادة قاله وفضل وشرفا مكانة ذو {لعلي} أيِ
قههال وفضله, كما شرفه على تنبيه كله والزيغ. وهذا اللبس من بريِء
إلَ يمسههه * لَ مكنههون كتههاب * فههي كريههم لقرآن وتعالى: {إنه تبارك

تههذكرة إنههها تعالى: {كل العالمين} وقال رب من * تنزيل المطهرون
* بأيههديِ مطهههرة * مرفوعههة مكرمههة صحف * في ذكره شاء * فمن
مههن عنهههم اللهه رضههي العلمهاء اسههتنبط بررة} ولهههذا * كرام سفرة

ِإن الحههديث بههه ورد كمهها المصحف لَيمس المحدث أن هاتين)الََيتين
فههي القههرآن علههى المشههتملة المصههاحف يعظمون الملئكة صح, لن

عليهههم, نههزل وأحههرى, لنههه أولههى بههذلك الرض العلههى, فأهههل المل
والتعظيههم, بههالكرام يقههابلوه أن أحههق إليهههم, فهههم متههوجه وخطههابه
الكتههاب أم فههي تعههالى: {وإنههه والتسليم, لقههوله بالقبول له والَنقياد

حكيهههههههههههههههههههههههم}. لعلهههههههههههههههههههههههي لهههههههههههههههههههههههدينا
ًا الههذكر عنكههم وجههل: {أفنضههرب عز وقوله   ًا كنتههم أن صههفح قومهه

أتحسههبون معناههها فقيههل معناههها في المفسرون ؟} اختلف مسرفين
عبههاس ابههن به, قههاله أمرتم ما تفعلوا ولم نعذبكم فل عنكم نصفح أن

جريهر, ابههن واختههاره والسههديِ ومجاهههد الصالح وأبو عنهما الله رضي
ًا الذكر عنكم أفنضرب: {تعالى قوله في قتادة وقال ؟} واللههه صفح

اللههه لهلكههوا, ولكههن المة هذه أوائل ردته حين رفع القرآن هذا أن لو
أو سنة عشرين إليهم ودعاه عليهم فكرره ورحمته بعائدته عاد تعالى

ًا, وحاصههله المعنههى لطيف قتادة ذلك, وقول من الله شاء ما أنههه جههد
دعههاءهم يههترك لَ بخلقههه ورحمته لطفه من تعالى إنه معناه في يقول
مسههرفين كههانوا القههرآن, وإن وهههو الحكيههم الههذكر وإلههى الخيههر إلههى

الحجههة هههدايته, وتقههوم قههدر مههن بههه ليهتديِ به أمر بل عنه معرضين
شههههههههههههههههقاوته. كتههههههههههههههههب مههههههههههههههههن علههههههههههههههههى
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ًا وعل جل قال ثم   من تكذيب في وسلم عليه الله صلى لنبيه مسلي

ًا قومه من كذبه فههي نههبي مههن أرسههلنا عليهم: {وكههم بالصبر له وآمر
بههه كههانوا إلَ نههبي مههن يههأتيهم {ومهها الوليههن شههيع فههي الوليههن} أيِ

وتعههالى: تبههارك بههه. وقههوله ويسههخرون يكههذبونه يسههتهزئون} أيِ
ًا منهم أشد {فأهلكنا كانوا بالرسل, وقد المكذبين فأهلكنا أيِ} بطش

ًا أشد وجل: {أفلههم عز محمد, كقوله يا لك المكذبين هؤلَء من بطش
كههانوا قبلهههم مههن الههذين عاقبة كان كيف فينظروا الرض في يسيروا

ًا. وقوله كثيرة ذلك في قوة} والََيات وأشد منهم أكثر جللههه: جل جد
قتههادة: عقههوبتهم. مجاهد: سنتهم. وقههال الولين} قال مثل {ومضى

المكههذبين مههن بعدهم لمن عبرة جعلناهم غيرهما: عبرتهم, أيِ وقال
السههورة: هههذه آخههر فههي تعههالى أصههابهم, كقههوله مهها يصههيبهم أن

ًا {فجعلناهم ً سلف اللههه عظمته: {سههنة جلت للَخرين} وكقوله ومثل
ه لسهنة تجهد وجهل: {ولهن عهز عبهاده} وقهال فهي خلت قد التي الل

تبهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههديلً}.

ِئن َل َو ُهْم **  َت ْل أ
َ َق ّمْن َس َل َواِت َخ ُلّن َوالْرَض الّسَما ُقو َي ُهههّن َل َق َل ِزيههُز َخ َع ْل ا

ِليُم َع ْل ِذيِ ا ّل َعَل *  ا ُكُم َج ًا الْرَض َل ْهد َعَل َم ُكههْم َوَج َههها َل ً ِفي ُبل ُكههْم ُسهه ّل َع ّل
ُدوَن َت ْه ِذيِ َت ّل َوا ِء ِمَن َنّزَل *   ًء الّسَمآّ ٍر َمههآّ َد َنا ِبَقهه َأنَشههْر ِه َف ًة ِبهه َد ْلهه ًا َب ْيتهه ّم
ِلَك َذ ِذيِ ُتْخَرُجوَن َك ّل َوا َق *   َلهه َواَج َخ َههها الْز ّل َعههَل ُك ُكههْم َوَج ْلههِك ّمههَن َل ْلُف ا

ِم َعا ْن ُبوَن َما َوال َك ْا َتْر ُوو َت َتْس ِل َلَى *   ِه َع ِر ُهو ْا ُثّم ُظ ُكُرو ْذ ْعَمَة َت ُكْم ِن ّب َذا َر ِإ
ُتْم ْي َو َت ِه اْس ْي َل ْا َع ُلو ُقو َت ْبَحاَن َو ِذيِ ُس ّل َنا َسّخَر ا َذا َل ّنا َوَما َهـ ِنيههَن َلههُه ُك ِر ُمْق

ّنهههههههههههههههآّ ِإ َو َلهههههههههههههههَى *   َنههههههههههههههها ِإ ّب ُبهههههههههههههههوَن َر ِل َق  َلُمن
بالله, العابدين المشركين هؤلَء محمد يا سألت تعالى: ولئن يقول   

العزيههز خلقهههن ليقههولن ؟ والرض السههموات خلههق {مههن غيههره معه
لههه, شههريك لَ وحههده اللههه هههو لههذلك الخالق بأن ليعترفن العليم} أيِ

تعههالى: قههال والنههداد, ثههم الصنام من غيره معه يعبدون هذا مع وهم
ًا} أيِ الرض لكم جعل {الذيِ ًا مهد ًا فراش عليههها تسيرون ثابتة قرار

المههاء, لكنههه تيار على مخلوقة أنها وتنصرفون, مع وتنامون وتقومون
سههبلً} أيِ فيههها لكههم {وجعل هكذا ولَ هكذا تميد لئل بالجبال أرساها
ًا بلههد مههن سههيركم في تهتدون} أيِ {لعلكم والودية الجبال بين طرق

بقههدر} أيِ مههاء السههماء مههن نههزل قطر, {والذيِ إلى بلد, وقطر إلى
ولنعههامكم. لنفسههكم وشهربكم وثمهاركم لزروعكهم الكفايههة بحسب
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ًا} أيِ بلدة به وتعالى: {فأنشرنا تبارك وقوله   ًا ميت ميتة, فلمهها أرض

تعههالى نبههه بهيههج, ثههم زوج كههل مههن وأنبتت وربت اهتزت الماء جاءها
موتههها, فقههال: بعههد المعههاد يههوم الجسههاد إحيههاء علههى الرض بإحيههاء
كلههها} أيِ الزواج خلههق وجل: {والذيِ عز قال تخرجون} ثم {كذلك

وأزاهيههر وثمههار وزروع نبههات من الصنافا سائر من الرض تنبت مما
{وجعههل وأصههنافها أجناسههها اختلفا على الحيوانات ذلك. ومن وغير
لكههم ذللههها تركبههون} أيِ مهها {والنعههام السههفن الفلههك} أيِ من لكم

ظهورههها, وركههوبكم ألبانها وشربكم لحومها لكلكم ويسرها وسخرها
متمكنيههن لتسههتووا أيِ} ظهههوره على وعل: {لتستووا جل قال ولهذا

تههذكروا {ثههم الجنههس هههذا ظهههور علههى ظهوره} أيِ {على مرتفعين
سههبحان وتقولههوا عليههه استويتم {إذا لكم سخر فيما ربكم} أيِ نعمة
تسههخير مقههاومين, ولههولَ مقرنيههن} أيِ لههه كنا وما هذا لنا سخر الذيِ
وقتههادة عنهمهها اللههه رضههي عباس ابن عليه. قال قدرنا ما هذا لنا الله

لمنقلبههون} ربنهها إلى مطيقين, {وإنا زيد: مقرنين, أيِ وابن والسديِ
التنههبيه بههاب من الكبر, وهذا سيرنا وإليه مماتنا بعد إليه لصائرون أيِ

الههزاد علههى الههدنيويِ بههالزاد نبههه الََخههرة, كمهها سههير على الدنيا بسير
التقوى} وباللباس الزاد خير فإن تعالى: {وتزودوا قوله في الخرويِ
ًا قوله في الخرويِ على الدنيويِ ذلههك التقههوى ولباس تعالى: {وريش

خيهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههر}.

الدابهههههههة ركهههههههوب عنهههههههد الهههههههواردة الحهههههههاديث ذكهههههههر
عنههه. قههال اللههه طالب) رضي أبي بن علي المؤمنين أمير حديث(  

ه عبد بن شريك يزيد, حدثنا المام: حدثنا إسهحاق, عهن أبهي عهن الل
ًا قال: رأيت ربيعة بن علي وضههع بدابههة, فلمهها أتى عنه الله رضي علي
لله قال: الحمد عليها استوى الله, فلما قال: باسم الركاب في رجله

ربنها إلهى * وإنها مقرنيهن لهه كنها ومها ههذا لنها سهخر الهذيِ {سبحان
ًا تعالى الله حمد لمنقلبون} ثم ًا, ثم وكبر ثلث إله لَ قال: سبحانك ثلث

ضحكت له: مم ضحك, فقلت ثم لي فاغفر نفسي ظلمت قد أنت إلَ
اللههه صلى الله رسول عنه: رأيت الله رضي فقال ؟ المؤمنين أمير يا

رسول يا ضحكت ضحك, فقلت: مم ثم فعلت مثلما فعل وسلم عليه
مههن وتعههالى تبارك الرب وسلم: «يعجب عليه الله صلى فقال ؟ الله

الههذنوب يغفههر لَ أنههه عبههديِ علههم لي, ويقههول اغفر رب قال إذا عبده
أبههي حههديث مههن والنسههائي والترمههذيِ داود أبههو رواه غيريِ»ً وهكههذا

علههي عههن السههبيعي إسههحاق أبي عن ومنصور النسائي الحوصا, زاد
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قههال صحيح, وقد الترمذيِ: حسن به. وقال الوالبي السديِ ربيعة بن

السههبيعي: ممههن إسحاق لبي شعبة:قلت عن مهديِ بن الرحمن عبد
بههن يههونس خباب, فلقيههت بن يونس قال: من ؟ الحديث هذا سمعت

بههن علههي مههن سههمعه رجههل فقال: مههن ؟ سمعته فقلت: ممن خباب
عقبههة بههن شههقيق عههن خبههاب بههن يههونس عههن بعضهههم ربيعههة, ورواه
بههههههه. الوالههههههبي ربيعههههههة بههههههن علههههههي عههههههن السههههههديِ

أحمهد: المههام عنهمها. قههال الله عباس) رضي بن الله عبد حديث(  
طلحههة أبي بن علي عن الله عبد بن بكر أبو «حدثنا المغيرة أبو حدثنا

صههلى اللههه رسول عنهما, قال: إن الله رضي عباس بن الله عبد عن
اللههه رسول كبر عليها استوى دابته, فلما على أردفه وسلم عليه الله

ًا وسلم عليه الله صلى ًا, وهلل وحمد ثلث عليه استلقى واحدة, ثم ثلث
كمهها فيصنع يركب مسلم امرىء من «ما فقال عليه أقبل وضحك, ثم
إليههك»ً ضههحكت كما إليه عليه, فضحك وجل عز الله أقبل صنعت, إلَ

أحمهههههههههههههههههههههههههد. بهههههههههههههههههههههههههه تفهههههههههههههههههههههههههرد
أحمد: حدثنا المام عنهما. قال الله عمر) رضي بن الله عبد حديث(  

اللههه عبههد بن علي عن الزبير أبي عن سلمة بن حماد كامل, حدثنا أبو
صههلى النههبي قههال: إن عنهما الله رضي عمر بن الله عبد عن البارقي

ًا كبر راحلته ركب إذا كان وسلم عليه الله الههذيِ «سبحان قال ثم ثلث
ههه يقههول ثههم ههه لمنقلبههون ربنا إلى وإنا مقرنين له كنا وما هذا لنا سخر
مهها العمههل والتقههوى, ومههن الههبر هههذا سههفريِ فههي أسههألك إني اللهم

الصههاحب أنههت البعيد, اللهم لنا واطو السفر علينا هون ترضى, اللهم
فههي واخلفنا سفرنا في اصحبنا الهل, اللهم في والخليفة السفر في

قههال: «آيبههون أهلههه إلههى رجع إذا وسلم عليه الله صلى أهلنا»ً. وكان
وأبههو مسههلم رواه حامدون»ً وهكههذا لربنا عابدون الله شاء إن تائبون

بههن حمههاد حههديث من جريج, والترمذيِ ابن حديث من والنسائي داود
بهههههههههه. الزبيهههههههههر أبهههههههههي عهههههههههن سهههههههههلمة, كلهمههههههههها

بن محمد حدثنا عبيد بن محمد أحمد: حدثنا المام آخر) قال حديث(  
أبههي عن ثوبان بن الحكم بن عمرو عن إبراهيم بن محمد عن إسحاق

إبل على وسلم عليه الله صلى الله رسول قال: حملنا الخزاعي لَس
تحملنهها أن نههرى مهها اللههه رسههول الحج, فقلنا: يا إلى الصدقة إبل من

ذروتههه فههي إلَ بعيههر مههن وسههلم: «مهها عليههه اللههه صههلى هههذه, فقههال
آمركههم, ثههم كمهها ركبتموههها إذا عليههها اللههه اسههم شههيطان, فههاذكروا

محمههد اسههمه لَس وجل»ً أبو عز الله يحمل فإنما لنفسكم امتهنوها
.خلهههههههههههههههههف بهههههههههههههههههن السهههههههههههههههههود بهههههههههههههههههن
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اللههه, عبد عتاب, أخبرنا أحمد: حدثنا قال ه معناه آخر) في حديث(  

أسههامة المبههارك, أخبرنهها ابن يعني الله عبد إسحاق, أخبرنا بن وعلي
رسههول يقول: سمعت أباه سمع أنه حمزة بن محمد زيد, أخبرني بن

فههإذا شههيطان بعيههر كل ظهر يقول: «على وسلم عليه الله صلى الله
حاجههاتكم»ً. عههن تقصههروا لَ ثههم وجههل عههز اللههه فسههموا ركبتموههها

ْا ُلو َع َوَج ِه ِمْن َلُه **  ِد َبا ًءا ِع ُفههوٌر النَسههاَن ِإّن ُجههْز َك ِبيههٌن َل ِم ّم َأ َذ *   ّتَخهه ا
ُق ِمّما ُلهه َنههاٍت َيْخ ُكم َب َفا َأْصهه ِنيَن َو َب ْل َذا ِبهها ِإ َو ُهم ُبّشههَر *   ُد َضههَرَب ِبَمهها َأَحهه

ً ِللّرْحَمـِن َثل ُهُه َظّل َم ًا َوْج ّد َو َو ُمْس ُه ِظيٌم َو َوَمن َك َأ ُأ *   َنّش ِة ِفي ُي َي ْل ْلِح ا
َو ُههه ِم ِفههي َو ْلِخَصهها ْيههُر ا ِبيههٍن َغ ْا ُم ُلههو َع َوَج َكههَة *   ِئ َ ْلَمل ِذيَن ا ّلهه ُد ُهههْم ا َبهها ِع

ًا الّرْحَمـِن َناث ْا ِإ ُدو ِه ُهْم َأَش َق ْل َتُب َخ ْك ُت ُهْم َس ُت َد َها ُلوَن َشهه َأ ُيْسهه ْا َو ُلو َقهها َو   *
ْو َء َلهه ُهْم َمهها الّرْحَمـههُن َشههآّ َنا ْد َبهه ُهههم ّمهها َع ِلَك َل َذ ٍم ِمههْن ِبهه ْلهه ّ ُهههْم ِإْن ِع ِإلَ

ُصههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههوَن  َيْخُر
ًا تعالى يقول   جعلهههم في وكذبوه افتروه فيما المشركين عن مخبر

وجههل عههز اللههه ذكههر تعالى, كمهها لله وبعضها لطواغيتهم النعام بعض
ذرأ مما لله وتعالى: {وجعلوا تبارك قوله في النعام سورة في عنهم

ًا والنعام الحرث من فمهها لشركائنا وهذا بزعمهم لله هذا فقالوا نصيب
شركائهم إلى يصل فهو لله كان وما الله إلى يصل فل لشركائهم كان

والبنيههن البنههات قسههمي فههي لههه جعلههوا يحكمههون} وكههذلك مهها سههاء
ولههه الههذكر تعههالى: {ألكههم قههال البنههات, كمهها وهو وأردأهما أخسهما

ًا * تلك النثى من له ههنا: {وجعلوا وعل جل ضيزى} وقال قسمة إذ
ًا عباده اتخههذ وعل: {أم جههل قههال مههبين} ثههم لكفور النسان إن جزء

النكههار. غايههة عليهههم إنكار ؟} وهذا بالبنين وأصفاكم بنات يخلق مما
ضرب بما أحدهم بشر {وإذا عظمته جلت النكار, فقال تمام ذكر ثم

ً للرحمن ًا وجهه ظل مثل هههؤلَء أحههد بشههر إذا كظيم} أيِ وهو مسود
مههن كآّبههة النفة, وتعلوه غاية ذلك من يأنف البنات من لله جعلوه بما

تبههارك ذلك, يقههول من خجله من القوم من به, ويتوارى بشر ما سوء
قههال وجل, ثههم عز الله إلى وتنسبونه ذلك من تأنفون وتعالى: فكيف

مبين} غير الخصام في وهو الحلية في ينشأ من وتعالى: {أو سبحانه
وإذا طفلههة تكههون منههذ الحلههي بلبههس نقصههها يكمل ناقصة المرأة أيِ

ينسههب هكههذا يكون أومن عيية عاجزة هي لها, بل عبارة فل خاصمت
الصههورة فههي والباطن الظاهر ناقصة العظيم, فالنثى الله جناب إلى

141



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
معنههاه في وما الحلي بلبس وصورتها ظاهرها نقص والمعنى, فيكمل

العهههرب: شهههعراء بعهههض قهههال كمههها نقهههص مهههن فيهههها مههها ليجهههبر
قصههرا الحسههن إذا حسههن مههن نقيصههةيتمم مههن زينههة إلَ الحلههي ومهها

ًاكحسههنك الجمههال كههان إذا وأمهها يههزورا أن إلههى يحتههج لههم موفر
لَ الَنتصههار عند الَنتصار عن عاجزة ضعيفة فإنها معناها نقص وأما  

بنعههم هي ببنت: ما بشر وقد العرب بعض قال همة, كما ولَ لها عبارة
وتعههالى: {وجعلههوا تبههارك سههرقة, وقههوله بكههاء, وبرههها نصههرها الولد

ًا} أيِ الرحمن عباد هم الذين الملئكة ذلههك, فههأنكر فيهم اعتقدوا إناث
َأشهدوا ذلك قولهم تعالى عليهم وقههد شههاهدوه خلقهههم} أيِ فقال: {
ًا الله خلقهم ذلههك {ويسألون} عن بذلك شهادتهم} أيِ {ستكتب إناث

مهها الرحمن شاء لو {وقالوا أكيد ووعيد شديد تهديد وهذا القيامة يوم
هي التي الصنام هذه عبادة وبين بيننا لحال الله أراد لو عبدناهم} أيِ

يقرنهها وهههو بههذلك عههالم الله, فههإنه بنات هي التي الملئكة صور على
الخطههههههأ: مههههههن كههههههثيرة أنههههههواع بيههههههن عليههههههه, فجمعههههههوا

ًا, تعالى تعالى لله أحدها) جعلهم(   ًا ذلك عن وتنزه وتقدس ولد علو
ًا .كهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههبير

الملئكههة فجعلههوا البنين على البنات اصطفى أنه الثاني) دعواهم(  
ًا الرحمهههههههههههن عبهههههههههههاد ههههههههههههم الهههههههههههذين .إناثههههههههههه

مههن إذن ولَ برهههان ولَ دليههل بل كله ذلك مع لهم الثالث) عبادتهم(  
والكههبراء للسههلفا والتقليههد والهههواء الََراء بمجرد وجل, بل عز الله

.الجهلء الجاهليهههههههههههة فهههههههههههي والخبهههههههههههط والََبهههههههههههاء
ًا, وقد ذلك على بتقديرهم الرابع) احتجاجهم(   هههذا فههي جهلههوا قدر

ً الحتجاج ًا, فإنه جهل فههإنه النكار أشد عليهم ذلك أنكر قد تعالى كبير
له, وينهههى شريك لَ وحده بعبادته يأمر الكتب وأنزل الرسل بعث منذ
ً أمههة كههل فههي بعثنهها تعالى: {ولقد قال سواه ما عبادة عن أن رسههولَ

حقههت مههن ومنهم الله هدى من فمنهم الطاغوت واجتنبوا الله اعبدوا
المكذبين} عاقبة كان كيف فانظروا الرض في فسيروا الضللة عليه
مههن أجعلنهها رسههلنا من قبلك من أرسلنا من وجل: {واسأل عز وقال
ذكههر أن بعد الََية هذه في وعل جل يعبدون} وقال آلهة الرحمن دون

بههه واحتجوا قالوه ما بصحة علم} أيِ من بذلك لهم هذه: {ما حجتهم
قههوله فههي مجاهد ويتقولون. وقال يكذبون يخرصون} أيِ إلَ هم {إن

يعلمههون مهها يخرصون} يعني إلَ هم إن علم من بذلك لهم تعالى:{ما
ذلههههههههك. علههههههههى وتعههههههههالى تبههههههههارك اللههههههههه قههههههههدرة
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َأْم ُهْم **  َنا ْي َت ًا آ َتاب ِه ّمن ِك ِلهه ْب ُهههم َق ِه َف ُكوَن ِبهه َتْمِسهه َبههْل ُمْس ْا *   َو ُل ّنهها َقهها ِإ
َنآّ ْد َنا َوَج َء َبآّ َلَى آ ٍة َع ّنا ُأّم ِإ َلَى َو ِهم َع ِر َثا ُدوَن آ َتهه ْه ِلَك ّم َذ َكهه َو َنا َمههآّ *   ْل َأْرَسهه

ِلَك ِمن ْب ٍة ِفي َق َي ٍر ّمن َقْر ِذي ّ ّن َهآّ َقاَل ِإلَ ُفو ْتَر ّنا ُم َنآّ ِإ ْد َنا َوَج َء َبآّ َلَى آ ٍة َع ُأّمهه

ّنا ِإ َلَى َو ِهم َع ِر َثا ُدوَن آ َت ْق ُقْل ّم ْو *   َل َو ُكْم َأ ُت ْئ َى ِج َد ْه َأ ّتْم ِمّمهها ِب ِه َوَجههد ْيهه َل َع
ُكْم َء َبآّ ْا آ َو ُل ّنا َقا ُتْم ِبَمآّ ِإ ْل ِه ُأْرِس ِفُروَن ِب َنا َكا َقْم َت َفان ُهْم *   ْن ُظْر ِم ْيههَف َفههان َك

َبههههههههههههههههههههههُة َكههههههههههههههههههههههاَن ِق ِبيَن َعا ّذ َكهههههههههههههههههههههه ْلُم  ا
ًا تعالى يقول   برهان بل الله غير عبادتهم في المشركين على منكر

ًا آتيناهم {أم حجة ولَ دليل ولَ شههركهم قبههل مههن قبلههه} أيِ مههن كتاب
عز كذلك, كقوله المر ليس فيه هم فيما مستمسكون} أيِ به {فهم

ًا عليهم أنزلنا وجل: {أم يشركون} أيِ به كانوا بما يتكلم فهو سلطان
وإنهها أمههة علههى آباءنا وجدنا إنا قالوا تعالى: {بل قال ذلك. ثم يكن لم

الشههرك مههن فيه هم فيما مستند لهم ليس مهتدون} أيِ آثارهم على
الههدين بههها امههة, والمههراد علههى كانوا بأنهم والجداد الََباء تقليد سوى

واحدة} وقولهم: أمة أمتكم هذه وتعالى: {إن تبارك قوله ههنا. وفي
دليههل. ثههم بل منهم {مهتدون} دعوى وراءهم آثارهم} أيِ على {وإنا

من ونظراؤهم أشباههم إليها سبقهم قد هؤلَء مقالة أن وعل جل بين
مقههالتهم مثل فقالوا قلوبهم للرسل, تشابهت المكذبة السالفة المم

مجنههون أو سههاحر قالوا إلَ رسول من قبلهم من الذين أتى ما {كذلك
َأتواصوا مهها ههنهها: {وكههذلك قههال طههاغون} وهكههذا قههوم هم بل به * 

آباءنهها وجههدنا إنهها مترفوههها قال إلَ نذير من قرية في قبلك من أرسلنا
يهها وجههل: {قههل} أيِ عز قال مقتدون} ثم آثارهم على وإنا أمة على

آباءكم عليه وجدتم مما بأهدى جئتكم لو {أو المشركين لهؤلَء محمد
جئتههم مهها صحة وتيقنوا علموا لو كافرون} أيِ به أرسلتم بما إنا قالوا

اللههه وأهله. قههال للحق ومكابرتهم قصدهم لسوء لذلك انقادوا لما به
كما العذاب من بأنواع المكذبة المم من منهم} أيِ تعالى: {فانتقمنا

عاقبههة كههان كيههف {فههانظر قصصهههم فههي وتعههالى تبههارك فصههله
المههؤمنين. اللههه نجههى وكيههف وهلكههوا بههادوا كيههف المكههذبين} أيِ

ْذ ِإ َو ِهيُم َقاَل **  ْبَرا ِه ِإ ِبي ِه ل ْوِم َق ِنههي َو ّن ٌء ِإ ُدوَن ّمّمهها َبههَرآ ُبهه ْع ّ َت ِإلَ ِذيِ *   ّلهه ا
ِني َطَر ّنُه َف ِإ ِديِن َف ْه َي َها َس َل َع َوَج ِلَمًة *   َيًة َك ِق ِه ِفي َبا ِب ِق ُهْم َع ّل َع ُعههوَن َل َيْرِج

َبْل ْعُت *   ّت ِء َم َ ُؤلَ ُهْم َهـ َء َبآّ ّتَى َوآ ُهُم َح َء ّق َجآّ ْلَح ِبيٌن َوَرُسوٌل ا َلّمهها ّم َو   *
ُهُم َء ّق َجآّ ْلَح ْا ا ُلو َذا َقا ّنا ِسْحٌر َهـ ِإ ِه َو ِفُروَن ِب ْا َكا ُلو َقا َو   * َ ْولَ َذا ُنّزَل َل َهـ
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ُقْرآُن ْل َلَى ا ْيِن ّمَن َرُجٍل َع َت َي َقْر ْل ٍم ا ِظي ُهههْم َع َأ ْقِسههُموَن *   ّبههَك َرْحَمههَة َي َر

َنا َنْحُن ُهْم َقَسْم َن ْي ُهْم َب َت ِعيَش ِة ِفههي ّم َيهها ْلَح َيا ا ْن ّد َنهها الهه ْع َف ُهْم َوَر ْعَضهه َق َب ْو َفهه
ْعٍض َذ َدَرَجههاٍت َب ّتِخهه َي ُهم ّل ْعُضهه ًا َب ْعضهه ًا َب ّي ِر ّبههَك َوَرْحَمههُة ُسههْخ ْيههٌر َر ّمّمهها َخ

ُعههوَن َ َيْجَم ْولَ َلهه َو ُكههوَن َأن *   ّنههاُس َي ًة ُأّمههًة ال َد َنهها َواِحهه ْل َع ْكُفههُر ِلَمههن ّلَج َي
ِهْم ِبالّرْحَمـِن ِت ُيو ُب ًا ِل ُقف ٍة ّمن ُس ِرَج ِفّض َعا َها َوَم ْي َل َهُروَن َع ْظ ِهْم َي ِت ُيو ُب ِل َو   *

ًا َواب ْب ًا َأ َها َوُسُرر ْي َل ُئوَن َع ِك ّت ًا َي َوُزْخُرف ِإن *   ِلَك ُكّل َو ُع َلّمهها َذ َتهها ِة َم َيهها ْلَح ا
َيا ْن ّد ُة الهههههههههه َد َوالََِخههههههههههَر ّبههههههههههَك ِعنهههههههههه ّتِقيههههههههههَن َر ْلُم  ِل

ًا تعالى يقول   من ووالد الحنفاء إمام وخليله ورسوله عبده عن مخبر
أنه ومذهبها نسبها في قريش إليه تنتسب الذيِ النبياء من بعده بعث
ممهها بههراء الوثههان, فقههال: {إننههي عبههادتهم فههي وقههومه أبيه من تبرأ

فههي باقيههة كلمهة * وجعلهها سههيهدين فههإنه فطرني الذيِ * إلَ تعبدون
مهها وخلههع لههه شههريك لَ وحههده الله عبادة وهي الكلمة هذه عقبه} أيِ

يقتديِ ذريته في دائمة جعلها أيِ الله إلَ إله لَ الوثان, وهي من سواه
والسههلم الصههلة عليههه إبراهيههم ذرية من تعالى الله هداه من فيها به

إليهههههههههههههههههههها. يرجعهههههههههههههههههههون} أيِ {لعلههههههههههههههههههههم
قههوله فههي وغيرهم والسديِ وقتادة والضحاك ومجاهد عكرمة قال  
يههزال لَ اللههه إلَ إله لَ عقبه} يعني في باقية كلمة وجل: {وجعلها عز
عنهمهها. اللههه رضههي عباس ابن عن نحوه يقولها, ورويِ من ذريته في

قههال الجماعة, ثم قاله ما إلى يرجع وهو السلم زيد: كلمة ابن وقال
{وآبههاءهم} أيِ المشههركين هههؤلَء} يعنههي متعههت وعل: {بههل جههل

مبين} ورسول الحق جاءهم {حتى ضللهم في العمر عليهم فتطاول
بههه وإنهها سههحر هذا قالوا الحق جاءهم {ولما والنذارة الرسالة بين أيِ

ًا والراح بالصدور ودفعوا وعاندوه كابروه كافرون} أيِ ًا كفههر وحسههد
ًا{وقالوا} أيِ {لههولَ وتقدس تعالى أنزله الذيِ على كالمعترضين وبغي

إنههزال كههان هل عظيههم} أيِ القريههتين من رجل على القرآن هذا نزل
يعنههون ؟ القريههتين مههن أعينهم في كبير عظيم رجل على القرآن هذا
بههن ومحمد وعكرمة عنهما الله رضي عباس ابن والطائف, قاله مكة
منهههم واحههد غيههر ذكههر زيد, وقههد وابن والسديِ وقتادة القرظي كعب
وقههال الثقفههي مسعود بن وعروة المغيرة بن الوليد بذلك أرادوا أنهم
المغيههرة بن الوليد والسديِ: يعنون والضحاك أسلم بن زيد عن مالك

بههن عمههرو بههن عمير مجاهد: يعنون الثقفي. وعن عمرو بن ومسعود
ًا وعنه الثقفي مسعود ابههن ربيعههة. وعههن بههن عتبههة يعنههون أنهههم أيضهه
ًا الله رضي عباس اللههه رضههي قريش, وعنههه جبابرة من عنهما: جبار
عميههر بههن عمههرو بههن وحههبيب المغيههرة بههن الوليههد يعنههون أنهم عنهما
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ياليههل عبههد وابهن بمكههة ربيعهة بهن عتبهة مجاهد: يعنون الثقفي, وعن

بههن وكنانههة المغيههرة بههن الوليههد بههذلك السديِ: عنههوا بالطائف. وقال
أيِ مههن كههبير رجههل مرادهههم أن الثقفههي, والظههاهر عميههر بههن عمههرو

ًا وتعالى تبارك الله قال كان البلدتين العههتراض هههذا فههي عليهههم راد
ًا المر ليس ؟} أيِ ربك رحمة يقسمون {أهم إلههى إليهم. بههل مردود

علههى إلَ ينزلههها لَ رسالَته, فإنه يجعل حيث أعلم وجل, والله عز الله
ًا الخلهههق أزكهههى ًا. وأشهههرفهم قلبههه ًا, وأطهرههههم ونفسههه أصهههلً. بيتههه

ًا وجل عز قال ثم   مههن أعطههاهم فيمهها خلقههه بيههن فاوت قد أنه مبين
الظههاهرة القههوى مههن ذلههك وغيههر والفهوم والعقول والرزاق الموال

الههدنيا} الحيههاة فههي معيشههتهم بينهههم قسههمنا والباطنة, فقال: {نحن
ًا بعضهم عظمته: {ليتخذ جلت الََية. وقوله ًا} قيل بعض معنههاه سخري

ًا بعضهم ليسخر هذا, إلى هذا, وهذا إلى هذا لَحتياج العمال في بعض
ًا بعضهههم ليملك والضحاك قتادة وغيره. وقال السديِ قاله وهههو بعضهه
يجمعههون} ممهها خير ربك وجل: {ورحمة عز قال الول: ثم إلى راجع

الحيههاة ومتههاع المههوال من بأيديهم مما لهم خير بخلقه الله رحمة أيِ
واحههدة} أمههة النههاس يكون أن وتعالى: {ولولَ سبحانه قال الدنيا, ثم

علههى دليل المال إعطاءنا أن الجهلة الناس من كثير يعتقد أن لولَ أيِ
قول معنى هذا المال لجل الكفر على فيجتمعوا أعطيناه لمن محبتنا

يكفههر لمههن {لجعلنهها وغيرهههم والسههديِ وقتههادة والحسههن عباس ابن
ًا لبيوتهم بالرحمن ًا سههللم ومعههارج} أيِ فضههة مههن سقف مههن ودرجهه

وغيرهههم زيههد وابههن والسههديِ وقتههادة ومجاهههد عبههاس ابن قاله فضة
ًا ولبيوتهم يصعدون يظهرون} أيِ {عليها ًا أيِ أبواب أبوابهم على أغلق

ًا ًا} أيِ فضهة يكهون ذلهك جميهع يتكئههون} أيِ عليها {وسرر {وزخرفه
ًا, قههههاله زيههههد. وابههههن والسههههديِ وقتههههادة عبههههاس ابههههن وذهبهههه

إنما الدنيا} أيِ الحياة متاع لما ذلك كل وتعالى: {وإن تبارك قال ثم  
لهههم يعجههل تعالى, أيِ الله عند الحقيرة الزائلة الفانية الدنيا من ذلك

الََخههرة, ليوافههوا ومشههارب مآّكههل الدنيا في يعملونها التي بحسناتهم
بههه ورد كمهها بههها يجزيهههم حسههنة وتعههالى تبههارك اللههه عند لهم وليس

اللههه عنههد تههزن الههدنيا أن «لههو آخر حديث في الصحيح. وورد الحديث
ًا منههها سقى ما بعوضة جناح مههن البغههويِ مههاء»ً أسههنده شههربة كههافر
اللههه رضههي سههعد بههن سهل عن حازم أبي عن منظور بن زكريا رواية
لم عليهه اللهه صلى النبي عن عنه مهن الطهبراني فهذكره. ورواه وس

النههبي عههن سههعد بههن سهههل عن حازم أبي عن صالح بن زمعة طريق
مهها بعوضهة جنههاح اللهه عنهد الهدنيا عهدلت «لههو وسلم عليه الله صلى
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ًا أعطى ًا»ً ثم منها كافر ربههك عند وتعالى: {والََخرة سبحانه قال شيئ

لمهها غيرهم, ولهههذا أحد فيها يشاركهم لَ خاصة لهم هي للمتقين} أيِ
عليهه اللهه صهلى اللهه لرسههول عنههه الله رضي الخطاب بن عمر قال

وسلم عليه الله صلى آلى لما المشربة تلك في إليه صعد حين وسلم
بالبكاء عيناه بجنبه, فابتدرت أثر قد حصير رمال على فرآه نسائه من

صههفوة فيههه, وأنههت هما فيما وقيصر كسرى هذا الله رسول وقال: يا
ًا وسلم عليه الله صلى الله رسول خلقه, وكان من الله فجلههس متكئ

عليههه اللههه صلى قال ؟»ً ثم الخطاب ابن يا أنت شاك فّي وقال: «أو
روايههة الدنيا»ً وفي حياتهم في طيباتهم لهم عجلت قوم أولئك وسلم
ًا الصههحيحين الََخرة»ً. وفي ولنا الدنيا لهم تكون أن ترضى «أما أيضهه

فههي تشههربوا قههال: «لَ وسلم عليه الله صلى الله رسول أن وغيرهما
ولنهها الههدنيا فههي لهم فإنها صحافها في تأكلوا والفضة, ولَ الذهب آنية
روى كمهها لحقههارتهم الههدنيا فههي تعههالى الله خولهم الََخرة»ً وإنما في

قههال: سههعد بههن سهههل عههن حازم أبي طريق من ماجه وابن الترمذيِ
اللههه عنههد تزن الدنيا كانت «لو وسلم عليه الله صلى الله رسول قال

ًا منههها سقى ما بعوضة جناح ًا»ً قههال مههاء شههربة كههافر الترمههذيِ: أبههد
صهههههههههههههههههههههههههههههههههههههحيح. حسهههههههههههههههههههههههههههههههههههههن

َوَمن ْعُش **  ِر َعن َي ْك ّيْض الّرْحَمـِن ِذ َق ًا َلههُه ُن َطان ْي َو َشهه ُههه ِريههٌن َلههُه َف * َق
ُهْم ّن ِإ ُهْم َو َن ّدو َيُصه ِبيِل َعهِن َل ُبوَن الّسه َيْحَسه ُههم َو ّن أ

ُدوَن َ َته ْه ّتهَى ّم َذا *  َح ِإ
َنا َء ْيَت َقاَل َجآّ َل ِني َي ْي َنههَك َب ْي َب َد َو ْعهه ْيِن ُب َق ِر ْلَمْشهه ْئههَس ا ِب ِريههُن َف َق ْل َلههن ا َو   *

ُكُم َع َف ْوَم َين َي ْل ُتْم ِإذ ا َلْم ُكْم ّظ ّن َذاِب ِفي َأ َع ْل ُكوَن ا ِر َت َأنَت ُمْش َفهه َأ ُع *   ُتْسههِم
ْو الّصّم ِديِ َأ ْه ُعْمَي َت ْل ِبيٍن َضلٍَل ِفي َكاَن َوَمن ا ِإّما ّم َف َبّن *   َه ْذ ّنا ِبَك َن ِإ َف
ُهم ْن ِقُموَن ِم َت ْو ّمن َأ ّنههَك *   َي ِر ِذيِ ُن ّلهه ُهْم ا َنا ْد َعهه ّنهها َو ِإ ِهههْم َف ْي َل ِدُروَن َع َتهه * ّمْق

َتْمِسْك َيِ َفاْس ِذ ّل ْيَك ُأوِحَي ِبا َل ّنَك ِإ َلَى ِإ ٍم ِصَراٍط َع ِقي َت ّنُه ّمْس ِإ َو ْكٌر *   ِذ َلهه
ْوِمَك ّلَك َق ِل ْوفَا َو ُلوَن َوَس َأ َأْل ُتْسهه َواْسهه َنا َمههْن *   ْل ِلههَك ِمههن َأْرَسهه ْب ِمههن َق

َنآّ ِل َنهههههها ّرُسهههههه ْل َع ـههههههِن ُدوِن ِمههههههن َأَج َهههههههًة الّرْحَم ِل ُدوَن آ َبهههههه ْع  ُي
ذكر {عن ويعرض ويتغافل يتعامى يعش} أيِ تعالى: {ومن يقول  

عشهها ههنهها بصههرها, والمههراد ضههعف العيههن فههي الرحمههن} والعشهها
ًا له {نقيض البصيرة تعههالى: {ومههن قريههن} كقههوله لههه فهههو شههيطان
الهههدى} الََيههة, وكقههوله: {فلمهها لههه تبين ما بعد من الرسول يشاقق

قرنههاء لههم جللههه: {وقيضهنا جههل قلههوبهم} وكقههوله اللهه أزاغا زاغوا
وتعههالى تبارك قال خلفهم} الََية, ولهذا وما أيديهم بين ما لهم فزينوا
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* حههتى مهتههدون أنهم ويحسبون السبيل عن ليصدونهم ههنا: {وإنهم

من الشياطين من له نقيض الهدى عن تغافل الذيِ هذا جاءنا} أيِ إذا
يههوم وجههل عههز اللههه وافههى الجحيههم. فههإذا صههراط إلههى ويهههديه يضله

بعههد وبينههك بينههي ليههت يا {قال به وكل الذيِ بالشيطان يتبرم القيامة
جاءانها} يعنههي إذا {حهتى بعضهههم القريههن} وقهرأ فههبئس المشرقين

الجريههريِ سعيد عن معمر الرزاق: أخبرنا عبد والمقارن. قال القرين
شيطان بيده سفع القيامة يوم قبره من بعث إذا الكافر أن قال: بلغنا

حيههن النههار, فههذلك إلههى وتعالى تبارك الله يصيرهما حتى يفارقه فلم
القريههن} والمههراد فههبئس المشههرقين بعههد وبينك بيني ليت {يا يقول

هاهنهها اسههتعمل وإنما والمغرب المشرق بين ما هو هاهنا بالمشرقين
ًا وغيههره. جريههر ابن والبوان, قاله والعمران يقال: القمران كما تغليب

العههذاب فههي أنكههم ظلمتههم إذ اليههوم ينفعكههم تعالى: {ولن قال ثم  
فههي واشههتراككم النههار فههي اجتمههاعكم عنكم يغني لَ مشتركون} أيِ

تهههديِ أو الصههم تسههمع عظمتههه: {أفههأنت جلت الليم. وقوله العذاب
البلغا عليك إنما إليك ذلك ليس مبين} أيِ ضلل في كان ومن العمي
وهههو يشههاء من ويضل يشاء من يهديِ الله هداهم, ولكن عليك وليس
منهههم فإنهها بههك نههذهبن تعههالى: {فإمهها قههال ثم ذلك في العدل الحكم

{أو أنههت ذهبههت ولههو ونعههاقبهم منهههم ننتقههم أن بههد لَ منتقمههون} أيِ
علههى قههادرون نحههن مقتههدرون} أيِ عليهههم فإنا وعدناهم الذيِ نرينك

لى رسهوله تعالى الله يقبض ولم هذا وعلى هذا ه ص وسهلم عليهه الل
تضههمنته مهها نواصههيهم, وملكههه فههي وحكمه أعدائه من عينه أقر حتى

جريهههر. ابهههن واختهههاره السهههديِ قهههول معنهههى صياصهههيهم! ههههذا
معمههر عههن ثههور ابههن العلى, حدثنا عبد ابن جرير: حدثنا ابن وقال  

منتقمهون} فقهال: ذههب منههم فإنها بهك نذهبن {فإما قتادة قال: تل
تبههارك اللههه يههريِ النقمههة, ولههن وبقيههت وسههلم عليههه الله صلى النبي

ًا أمته في وسلم عليه الله صلى نبيه وتعالى مضههى, حههتى يكرهه شيئ
لى نهبيكم إلَ أمتهه فهي العقوبة رأى وقد إلَ قط نبي يكن ولم ه ص الل
أريِ وسههلم عليه الله صلى الله رسول أن لنا وسلم. قال: وذكر عليه

ًا رئي فما بعده من أمته يصيب ما ًا ضاحك عز الله قبضه حتى منبسط
روى نحههوه, ثههم قتادة عن عروبة أبي بن سعيد رواية من وجل, وذكر

ًا, وفههي ذلههك نحو الحسن عن جرير ابن أمنههة «النجههوم الحههديث أيضهه
لصههحابي أمنههة توعد, وأنهها ما السماء أتى النجوم ذهبت فإذا للسماء

{فاستمسههك وجههل عههز قال يوعدون»ً ثم ما أصحابي أتى ذهبت فإذا
المنههزل بالقرآن خذ مستقيم} أيِ صراط على إنك إليك أوحي بالذيِ

147



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
إلههى المفضههي الحههق هههو إليههه يهههديِ ومهها الحههق هو قلبك, فإنه على

الههدائم والخيههر النعيههم جنههات إلههى الموصههل المسههتقيم اللههه صههراط
المقيهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههم.

لك لشرفا معناه ولقومك} قيل لك لذكر جلله: {وإنه جل قال ثم  
والسههديِ وقتههادة ومجاهههد عنهما الله رضي عباس ابن ولقومك, قال

حديث ههنا البغويِ وأورد سواه يحك ولم جرير ابن زيد, واختاره وابن
عنههه اللههه رضههي معاويههة عههن مطعههم بن جبير بن محمد عن الزهريِ

المههر هذا يقول: «إن وسلم عليه الله صلى الله رسول قال: سمعت
أقاموا ما وجهه على تعالى الله أكبه إلَ أحد فيه ينازعهم لَ قريش في

أنههزل إنههه حيههث مههن لهههم شههرفا أنههه ومعنههاه البخههاريِ الدين»ً رواه
بههه النههاس أقههوم يكونههوا أن فينبغههي لههه النههاس أفهههم بلغتهههم, فهههم

مههن الخلههص مههن وصههفوتهم خيههارهم كان بمقتضاه, وهكذا وأعملهم
معنههاه وتههابعهم, وقيههل شههابههم ومههن الوليههن السههابقين المهاجرين

بالذكر ولقومك, وتخصيصهم لك لتذكير ولقومك} أيِ لك لذكر {وإنه
ًا إليكم أنزلنا تعالى: {لقد سواهم, كقوله من ينفي لَ ذكركم فيه كتاب

القربيههن} عشههيرتك وتعههالى: {وأنههذر تبههارك تعقلون} وكقههوله أفل
بههه العمههل فههي كنتههم القرآن, وكيههف هذا عن تسألون} أيِ {وسوفا

لههههههههههههههههههههههههههههههههههههه. والَسههههههههههههههههههههههههههههههههههههتجابة
رسههلنا مههن قبلههك مههن أرسلنا من وتعالى: {واسأل سبحانه وقوله  

مهها إلههى دعوا الرسل جميع يعبدون} أيِ آلهة الرحمن دون من أجعلنا
عبههادة عن له, ونهوا شريك لَ وحده الله عبادة من إليه الناس دعوت

أمههة كههل فههي بعثنهها عظمتههه: {ولقههد جلههت والنههداد, كقههوله الصنام
ً عبد قراءة في مجاهد الطاغوت} قال واجتنبوا الله اعبدوا أن رسولَ

مههن قبلههك إليهم أرسلنا الذين عنه: واسأل الله رضي مسعود بن الله
رضههي مسههعود ابن عن والسديِ والضحاك قتادة حكاه رسلنا. وهكذا

الرحمههن عبههد أعلههم. وقههال تلوة, والله لَ تفسير كأنه عنه, وهذا الله
الصههلة عليهههم النبيههاء السراء, فههإن ليلة أسلم: واسألهم بن زيد بن

أعلهههم. الول, واللهههه جريهههر ابهههن لهههه, واختهههار جمعهههوا والسهههلم

ْد َق َل َو َنا **  ْل َنآّ ُموَسَى َأْرَس ِت َيا َلَى ِبآّ ْوَن ِإ َعهه ِه ِفْر ِئهه َل َقههاَل َوَم ّنههي َف َرُسههوُل ِإ
َلِميَن َرّب َعهها ْل َلّمهها ا َف ُهم *   َء َنههآّ َجههآّ ِت َيا َذا ِبآّ َههها ُهههم ِإ ْن ُكوَن ّم َوَمهها َيْضههَح   *

ِهههم ِي ِر ٍة ّمههْن ُن َيهه ّ آ َبههُر ِهههَي ِإلَ ْك َههها ِمههْن َأ ِت ُهم ُأْخ َنا ْذ َأَخهه َذاِب َو َعهه ْل ُهههْم ِبا ّل َع َل
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ُعوَن ْا َيْرِج ُلو َقهها َو َههها *   ّي أ

َ ُع الّسههاِحُر َي ْد َنهها ا ّبههَك َل َد ِبَمهها َر ِههه َدَك َع َنهها ِعنهه ّن ِإ
ُدوَن َتهههه ْه َلّمهههها َلُم َف َنا *   ْف ُهههههُم َكَشهههه ْن َذاَب َع َعهههه ْل َذا ا ُثههههوَن ُهههههْم ِإ ُك  َين

ًا تعالى يقول   إلى ابتعثه أنه السلم عليه موسى ورسوله عبده مخبر
ادة والهوزراء المهراء مهن وملئهه فرعون مهن والرعايها والتبهاع والق
لههه, شههريك لَ وحههده اللههه عبههادة إلههى يههدعوهم إسرائيل وبني القبط

ًا آيههات معههه بعههث سههواه, وأنههه مهها عبههادة عههن وينهاهم كيههده عظامهه
والضههفادع والقمههل والجههراد الطوفههان مههن معههه أرسل وعصاه, وما
استكبروا كله هذا والثمرات, ومع والنفس الزروع نقص والدم, ومن

جاءهم ممن وضحكوا منها وسخروا لها, وكذبوها والَنقياد اتباعها عن
عههن رجعههوا ما هذا أختها} ومع من أكبر هي إلَ آية من تأتيهم بها{وما

الََيههات هههذه مههن آيههة جاءتهم وكلما وخبالهم وضللهم, وجهلهم غيهم
العبههارة في له ويتلطفون والسلم الصلة عليه موسى إلى يضرعون

علمههاء جريههر, وكههان ابههن العالم, قههاله الساحر} أيِ أيها بقولهم: {يا
ًا زمههانهم فههي السههحر يكن السحرة. ولم هم زمانهم عنههدهم مههذموم
ضههرورة حههال الحههال لن منهم الَنتقاصا سبيل على منهم هذا فليس
مههرة كل زعمهم, ففي في تعظيم هو ذلك, وإنما تناسب لَ إليه منهم

ويرسلوا به يؤمنوا أن هذا عنهم كشف إن السلم عليه موسى يعدون
كقهوله عليه, وههذا عاهدوا ما ينكثون مرة كل وفي إسرائيل بني معه

والضهفادع والقمهل والجراد الطوفان عليهم وتعالى: {فأرسلنا تبارك
ًا وكههانوا فاستكبروا مفصلت آيات والدم وقههع * ولمهها مجرميههن قومهه
كشههفت لئههن عنههدك عهههد بما ربك لنا ادع موسى يا قال الرجز عليهم

كشههفنا * فلمهها إسههرائيل بنههي معههك ولنرسههلن لك لنؤمنن الرجز عنا
ينكثههههون}. هههههم إذا بههههالغوه هههههم أجههههل إلههههى الرجههههز عنهههههم

َى َد َنا َو ْوُن **  َع ِه ِفي ِفْر ْوِم ِم َقاَل َق ْو َق ْيههَس َي َل ْلههُك ِلههي َأ ِه ِمْصههَر ُم ِذ َهـهه َو
َهاُر ْن ِريِ ال ِتَي ِمن َتْج َ َتْح َفل ْبِصُروَن َأ َأْم ُت َنآّ *   ْيٌر َأ َذا ّمْن َخ ِذيِ َهـ ّلهه َو ا ُههه
ِهيٌن َ َم ُد َولَ َكا ِبيُن َي َ ُي ْولَ َل َف ِقَي *   ْل ِه ُأ ْي َل ٌة َع ِوَر َهٍب ّمن َأْس ْو َذ َء َأ َعههُه َجههآّ َم

َكههُة ِئ َ ْلَمل ِنيههَن ا ِر َت ْق َتَخّف ُم َفاْسهه ْوَمُه *   ُه َقهه ُعو َطهها َأ ُهههْم َف ّن ْا ِإ ُنو ًا َكهها ْومهه َق
ِقيَن َلّمههآّ َفاِسهه َف َنا *   ُفو َنهها آَسهه َقْم َت ُهههْم ان ْن ُهْم ِم َنهها ْق ْغَر َأ ِعيههَن َف * َأْجَم

ُهْم َنههههههههههههههههها ْل َع ًا َفَج َلف ً َسههههههههههههههههه َثل  ّللَِخِريهههههههههههههههههَن َوَم

ًا تعالى يقول   وعناده, أنههه وكفره وعتوه وتمرده فرعون عن مخبر
ًا فيهههم فنههادى قههومه جمههع ًا متبجحهه وتصههرفه مصههر بملههك مفتخههر
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قتههادة: تحتي} قال من تجريِ النهار وهذه مصر ملك لي فيها{أليس

أنهها مهها تههرون أفل تبصههرون} أيِ {أفل ماء وأنهار جنات لهم كانت قد
وهههذا ضههعفاء فقههراء وأتبههاعه موسههى والملك, يعني العظمة من فيه

اللههه * فأخههذه العلههى ربكههم أنا * فقال فنادى تعالى:{فحشر كقوله
والولهههههههههههههههههههههى}. الََخهههههههههههههههههههههرة نكهههههههههههههههههههههال

بل السديِ: يقول مهين} قال هو الذيِ هذا من خير أنا وقوله: {أم  
أم البصههرة: إن نحاة بعض قال مهين, وهكذا هو الذيِ هذا من خير أنا

قرأههها أنههه القراء بعض عن الفراء حكاه ما هذا بل, ويؤيد بمعنى ههنا
هههذه صحت جرير: ولو ابن مهين} قال هو الذيِ هذا من خير أنا {أما

ًا معناها لكان القراءة ًا, ولكنههها صههحيح المصههار قههراءة خلفا واضههح
الَسههتفهام مهيههن} علههى هههو الههذيِ هههذا من خير أنا {أم قرأوا فإنهم

خيههر أنههه بههذلك اللههه لعنه فرعون يعني فإنما تقدير كل (قلت) وعلى
ًا هههذا قههوله في كذب والسلم, وقد الصلة عليه موسى من ًا كههذب بينهه

ًا)  فعليه بقههوله القيامههة. ويعنههي يههوم إلههى المتتابعة الله لعائن واضح
ضههعيف. والسههديِ: يعنههي قتههادة حقيههر, وقههال سفيان قال كما مهين
يههبين} يكاد {ولَ مال ولَ سلطان ولَ له ملك لَ جرير: يعني ابن وقال
يكههاد {لَ السههديِ حصههر. قههال عيي فهو كلمه عن يفصح يكاد لَ يعني

عيههي جريههر: يعنههي وابن والسديِ قتادة يفهم. وقال يكاد لَ يبين} أيِ
حيههن الجمهرة مهن شهيء لسهانه فهي سههفيان: يعنهي اللسان, وقههال

كههذب اللههه لعنههه فرعههون قاله الذيِ صغير, وهذا وهو فمه في وضعها
موسههى إلههى ينظههر وهههو والعناد الكفر هذا على حمله واختلق, وإنما

عليههه موسههى كههان شههقية, وقههد كههافرة بعيههن والسههلم الصههلة عليه
ذويِ أبصههار يبهههر صههورة فههي والبهههاء والعظمههة الجللههة مههن السلم

اللبهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههاب.
ًا خلقههة الحقير المهين هو وقوله: {مهين} كذب. بل   ًا, وخلقهه ودينهه

يههبين} يكههاد الراشد. وقوله: {ولَ البار الصادق الشريف هو وموسى
ًا افتراء مههن شيء صغره حال في لسانه أصاب قد كان وإن فإنه أيض

لسههانه مههن عقههدة يحل أن وجل عز الله سأل الجمرة, فقد تلك جهة
قوله: {قد في ذلك له وتعالى تبارك الله استجاب قوله, وقد ليفقهوا
يسههأل لههم شههيء بقههي قد يكون أن موسى} وبتقدير يا سؤلك أوتيت

معههه يحصههل مهها زوال سههأل وإنمهها البصههريِ الحسن قاله إزالته, كما
يعههاب لَ العبد فعل من ليست التي الخلقية والفهام, فالشياء البلغا

هههذا, يههدريِ عقل, فهو وله يفهم كان وإن عليها, وفرعون يذم ولَ بها
قههوله: وهكههذا أغبيههاء جهلههة كانوا فإنهم رعيته على الترويج أراد وإنما
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مههن اليههديِ فههي يجعههل ما ذهب} وهي من أسورة عليه ألقي {فلولَ

جههاء {أو واحههد وغيههر عنهماوقتههادة الله رضي عباس ابن الحلي. قال
بتصههديقه, ويشهههدون لههه خدمههة يكنفههونه مقترنين} أيِ الملئكة معه
ممهها أظهر هو الذيِ المعنويِ السر يفهم ولم الظاهر الشكل إلى نظر

قههومه تعههالى: {فاسههتخف قههال يفهههم, ولهههذا كههان لههو إليههه نظههر
لههه فاسههتجابوا الضههللة إلى فدعاهم عقولهم استخف فأطاعوه} أيِ

ًا كانوا {إنهم انتقمنهها آسههفونا تعههالى: {فلمهها الله فاسقين} قال قوم
عبههاس ابههن عههن طلحههة أبي بن علي أجمعين} قال فأغرقناهم منهم
عنههه: أغضههبونا, الضههحاك أسخطونا, وقههال عنهما: آسفونا الله رضي
ًا عباس ابن قال وهكذا ومحمههد جبير بن وسعيد وعكرمة ومجاهد أيض

المفسههرين. مههن وغيرهههم والسههديِ وقتههادة القرظههي كعههب بههن
وههب, ابن أخي بن الله عبيد أبي, حدثنا حاتم: حدثنا أبي ابن وقال  

عقبههة عههن التجيههبي مسلم بن عقبة عن لهيعة ابن عمي, حدثنا حدثنا
قههال: وسههلم عليههه اللههه صلى الله رسول أن عنه الله رضي عامر بن

علههى مقيههم وهههو يشههاء مهها العبد يعطي وتعالى تبارك الله رأيت «إذا
وسههلم: عليههه اللههه صلى تل له»ً ثم منه استدراج ذلك معاصيه, فإنما

أبههي, حههدثنا أجمعين} وحههدثنا فأغرقناهم منهم انتقمنا آسفونا {فلما
بههن قيههس عههن الربيههع بن قيس الحماني, حدثنا الحميد عبد بن يحيى

عنههه, اللههه رضي الله عبد عند قال: كنت شهاب بن طارق عن مسلم
علههى وحسههرة المؤمن على الفجأة, فقال: تخفيف موت عنده فذكر

فأغرقنههاهم منهم انتقمنا آسفونا {فلما عنه الله رضي قرأ الكافر, ثم
مع النقمة عنه: وجدت الله رضي العزيز عبد بن عمر أجمعين} وقال

منهههم انتقمنهها آسههفونا وتعههالى: {فلمهها تبههارك قههوله يعنههي الغفلههة
ًا وتعالى: {فجعلناهم سبحانه أجمعين} وقوله فأغرقناهم ً سلف ومثل

ًا أبو للَخرين} قال هههو بعملهههم. وقههال عمههل مههن لمثههل مجلز: سلف
ً الموفههق وتعههالى سههبحانه بعدهم, والله لمن عبرة أيِ ومجاهد: ومثل

والمهههههههههههههآّب. المرجهههههههههههههع للصهههههههههههههواب, وإليهههههههههههههه

َلّما َو ِرَب **  ْبُن ُض َيَم ا ً َمْر َثل َذا َم ْوُمَك ِإ ْنُه َق ّدوَن ِم ْا َيِص َو ُل َقا َو َنهها *   ُت َه ِل أآ
َ

ْيٌر َو َأْم َخ ُه َما ُه ُبو ّ َلَك َضَر َ ِإلَ َدلَ ْوٌم ُهْم َبْل َج ِإْن َخِصههُموَن َق َو *   ّ ُههه ِإلَ
ٌد ْب َنا َع َعْم ْن ِه َأ ْي َل ُه َع َنا ْل َع ً َوَج َثل ِنَي َم َب ِئيَل ّل ْو ِإْسَرا َل َو ُء *   َنا َنَشآّ ْل َع ُكْم َلَج ِمن

َكههًة ِئ َ ُفههوَن الْرِض ِفههي ّمل ُل ّنههُه َيْخ ِإ َو ْلههٌم *   ِع ِة َل َع َ ّللّسهها َتههُرّن َفل َههها َتْم ِب
ُعوِن ِب ّت َذا َوا ِقيٌم ِصَراٌط َهـ َت َ ّمْس َولَ ُكُم *   ّن ّد َطاُن َيُص ْي ّنُه الّش ُكههْم ِإ ّو َل ُد َعهه
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ِبيٌن َلّما ّم َو َء *   َناِت ِعيَسَى َجآّ ّي َب ْل ْد َقاَل ِبا ُكم َق ُت ْئ ِة ِج ْكَم ْلِح ّيَن ِبا َب ُ ُكههم َولَ َل
ْعَض ِذيِ َب ّل ُفوَن ا ِل َت ِه َتْخ ْا ِفي ُقو ّت ّلههَه َفهها ُعههوِن ال ِطي َأ ِإّن َو ّلههَه *   َو ال ّبههي ُههه َر

ُكْم ّب ُه َوَر ُدو ُب ْع َذا َفا َتِقيٌم ِصَراٌط َهـ َلَف ّمْس َت َفاْخ ِههْم ِمهن الْحههَزاُب *   ِن ْي َب
ْيههههههٌل َو ِذيَن َف ّلهههههه ْا ّل َلُمههههههو َذاِب ِمههههههْن َظ ٍم َعهههههه ْو ٍم َيهههههه ِليهههههه  َأ

ًا تعالى يقول   العنههاد وتعمههدهم كفرهههم في قريش تعنت عن مخبر
ً مريم ابن ضرب والجدل: {ولما يصههدون} قههال منههه قومههك إذا مثل

والسههديِ وعكرمة ومجاهد عنهما الله رضي عباس ابن عن واحد غير
قتههادة: يجزعههون بههذلك, وقههال أعجبههوا أيِ والضههحاك: يضههحكون

ذلههك فههي السبب النخعي: يعرضون, وكان إبراهيم ويضحكون. وقال
اللههه رسول قال: وجلس حيث السيرة في إسحاق بن محمد ذكره ما

ًا وسلم, فيما عليه الله صلى فههي المغيههرة بههن الوليههد مع بلغني, يوم
المجلههس معهههم, وفههي جلس حتى الحارث بن النضر المسجد, فجاء

وسلم, عليه الله صلى الله رسول قريش, فتكلم رجال من واحد غير
وسلم عليه الله صلى الله رسول فكلمه الحارث بن النضر له فعرض

جهنههم حصب الله دون من تعبدون وما عليه{إنكم تل أفحمه, ثم حتى
واردون} الََيههههههههههههههههههههات. لههههههههههههههههههههها أنتههههههههههههههههههههم

بههن اللههه عبههد وأقبههل وسههلم عليههه اللههه صههلى اللههه رسول قام ثم  
ه المغيهرة بن الوليد جلس, فقال حتى التميمي الزبعرى مها لهه: والل

أنا محمد زعم قعد, وقد وما المطلب عبد لَبن الحارث بن النضر قام
الزبعههرى: أمهها اللههه عبههد جهنم, فقههال حصب هذه آلهتنا من نعبد وما

ًا لخصمته, سلوا وجدته لو والله فههي اللههه دون من يعبد ما أكل محمد
ًا, تعبههد واليهههود الملئكههة نعبههد عبههده, فنحههن مههن مههع جهنههم عزيههر

معههه كان ومن الوليد فعجب مريم بن عيسى المسيح تعبد والنصارى
احتههج قههد أنههه الزبعههرى, ورأوا بههن اللههه عبههد قههول مههن المجلس في

فقههال: «كههل وسههلم عليه الله صلى الله لرسوله ذلك وخاصم, فذكر
يعبههدون إنمهها عبده, فإنهم من مع فهو الله دون من يعبد أن أحب من

الههذين وجههل: {إن عههز اللههه بعبههادته»ً فههأنزل أمرهههم ومن الشيطان
ومن وعزير عيسى مبعدون} أيِ عنها أولئك الحسنى منا لهم سبقت

عههز اللههه طاعههة علههى مضههوا والرهبان, الههذين الحبار من معهما عبد
ًا الضههللة أهههل مههن بعههدهم من وجل, فاتخذهم اللههه, دون مههن أربابهه

{وقههالوا اللههه بنههات وأنهههم الملئكة يعبدون أنهم من يذكر فيما ونزل
ًا الرحمن اتخذ يذكر فيما ونزل مكرمون} الََيات عباد بل سبحانه ولد
الله, وعجب دون من يعبد والسلم, وأنه الصلة عليه عيسى أمر من

ً مريم ابن ضرب {ولما وخصومته حجته من حضر ومن الوليد إذا مثل
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عيسى ذكر قوله. ثم من بذلك أمرك يصدون يصدون} أيِ منه قومك
ً وجعلنههاه عليه أنعمنا عبد إلَ هو فقال: {إن والسلم الصلة عليه مثل
* يخلفههون الرض فههي ملئكههة منكم لجعلنا * ولونشاء إسرائيل لبني
إحيههاء مههن الََيههات مههن يههديه علههى وضههع مهها للسههاعة} أيِ لعلم وإنه

ً به فكفى السقام وإبراء الموتى يقههول: {فل السههاعة علم على دليل
مسهههههههتقيم}. صهههههههراط ههههههههذا واتبعهههههههون بهههههههها تمهههههههترن

عنهمهها الله رضي عباس ابن عن العوفي رواية من جرير ابن وذكر  
ً مريم ابن ضرب قوله: {ولما يصدون} قال: يعني منه قومك إذا مثل
ًا, لما جهنههم حصههب اللههه دون من تعبدون وما لهم: {إنكم قيل قريش

؟ مريههم ابن قريش: فما له الََيات. فقالت آخر واردون} إلى لها أنتم
نتخههذه أن إلَ هههذا يريد ما ورسوله»ً فقالوا: والله الله عبد «ذاك قال
ًا ًا, فقههال مريم بن عيسى النصارى اتخذت كما رب وجههل: عههز اللههه ربهه

ً إلَ لههههك ضههههربوه {مهههها }.خصههههمون قههههوم هههههم بههههل جههههدلَ
عاصم عن شيبان القاسم, حدثنا بن هاشم أحمد: حدثنا المام وقال  

عقيههل ابههن مههولى يحيههى أبههي رزيههن, عههن أبههي النجههود, عههن أبي بن
مههن آية علمت عنهما: لقد الله رضي عباس ابن النصاريِ, قال: قال

يسههألوا فلم الناس أعلمها أدريِ قط, ولَ رجل عنها سألني ما القرآن
تلومنا قام يحدثنا, فلما طفق عنها. ثم فيسألوا لها يفطنوا لم أو عنها

ًا, فلمهها راح إذا لهها عنها, فقلهت: أنها سألناه نكون لَ أن الغهد راح غهد
عنههها يسههألك لههم القههرآن من آية أن أمس ذكرت عباس ابن قلت: يا

لها, فقلههت: أخههبرني يفطنوا لم أم الناس أعلمها تدريِ قط, فل رجل
قبلهههههههههههها. قهههههههههههرأت اللتهههههههههههي وعهههههههههههن عنهههههههههههها

قال وسلم عليه الله صلى الله رسول إن عنه: نعم الله رضي قال  
خيههر»ً فيههه الله دون من يعبد أحد ليس إنه قريش معشر «يا لقريش

الصههلة عليهمهها مريههم بن عيسى تعبد النصارى أن قريش علمت وقد
وسههلم, فقههالوا: يهها عليههه اللههه صههلى محمههد فههي تقول والسلم, وما

ًا كهان والسهلم الصلة عليه عيسى أن تزعم ألست محمد ًا نبيه وعبهد
ًا, فإن الله عباد من ًا كنت صالح يقولههون. قههال: كما آلهتهم كان صادق

ً مريههم ابههن ضههرب وجههل: {ولمهها عههز الله فأنزل منههه قومههك إذا مثل
للسههاعة} لعلههم {وإنههه قال: يضههحكون ؟ يصدون يصدون} قلت: ما

يههوم قبههل والسههلم الصههلة عليههه مريههم بههن عيسههى خههروج قال: هو
الدمشههقي, يعقههوب بههن محمههد حههاتم: حههدثنا أبههي ابن القيامة. وقال

أحمههد أبههي عههن النجههود أبههي بههن عاصههم عن شيبان آدم, حدثنا حدثنا
الله رسول عنهما, قال: قال الله رضي عباس ابن عن النصار مولى
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دون مههن يعبههد أحد ليس إنه قريش معشر وسلم: «يا عليه الله صلى
ًا كان عيسى أن تزعم له: ألست خير»ً فقالوا فيه الله ًا نبي مههن وعبههد
ًا الله عباد وجههل: عههز اللههه فههأنزل ؟ الله دون من يعبد كان فقد صالح

ً مريم ابن ضرب {ولما في مجاهد يصدون} وقال منه قومك إذا مثل
ً مريههم ابههن ضههرب تعالى: {ولما قوله يصههدون} منههه قومههك إذا مثل
عيسههى عيسههى قههوم عبههد كما نعبده أن محمد يريد إنما قريش قالت
هههو} أم خير أآلهتنا وقوله: {وقالوا قتادة قال هذا السلم. ونحو عليه
رضي مسعود ابن قتادة: قرأ وقال منه خير آلهتنا قتادة: يقولون قال
ًا هههذا, يعنههون أم خيههر أآلهتنا وقالوا عنه الله عليههه اللههه صههلى محمههد

وسههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههلم.
مههراء, وهههم جههدلًَ} أيِ إلَ لههك ضههربوه وتعالى: {مهها تبارك وقوله  

تعههالى: قههوله يعقههل, وهههي لَ لمهها الََيههة, لنههها على بوارد أنه يعلمون
خطههاب هههي جهنههم} ثههم حصههب اللههه دون مههن تعبههدون ومهها {إنكههم

يعبههدون يكونههوا والنداد, ولم الصنام يعبدون كانوا إنما لقريش, وهم
ً كانت إنما مقالتهم أن فتعين, يوردوه حتى المسيح ليسههوا منهم جدلَ
ه رحمهه أحمد المام قال وقد صحتها يعتقدون ابهن تعهالى: حهدثنا الل

اللههه رضههي أمامههة أبي عن غالب أبي عن دينار بن حجاج نمير, حدثنا
بعههد قههوم ضههل وسلم: «ما عليه الله صلى الله رسول قال: قال عنه

عليههه اللههه صههلى الله رسول تل ثم»ً الجدل أورثوا إلَ عليه كانوا هدى
ً إلَ لك ضربوه {ما الََية هذه وسلم خصههمون} وقههد قوم هم بل جدلَ
به, ثم دينار بن حجاج حديث من جرير وابن ماجة وابن الترمذيِ رواه
رويِ وقههد قال كذا حديثه من إلَ نعرفه لَ صحيح الترمذيِ: حسن قال
أبههي ابههن بزيههادة, فقههال عنههه اللههه رضي أمامة أبي عن آخر وجه من

حمههاد, مؤمههل, حههدثنا الرملههي, حههدثنا عيههاش بههن حميههد حاتم: حدثنا
أبههي عههن الشههامي الرحمههن عبههد أبي القاسم عن مخزوم ابن أخبرنا
ضههلت قال: ما ؟ لَ أم رفعه أدريِ حماد: لَ عنه, قال الله رضي أمامة

بعههد أمههة ضههلت بالقدر, وما التكذيب ضللها أول كان إلَ نبيها بعد أمة
ً إلَ لهك ضربوه {ما قرأ الجدل, ثم أعطوا إلَ نبيها قههوم ههم بهل جهدلَ

خصهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههمون}.
ًا: حدثنا جرير ابن وقال   الرحمن عبد بن أحمد كريب, حدثنا أبو أيض

اللههه رضههي أمامههة أبههي عن القاسم عن جعفر عن عباد بن عبادة عن
وهم الناس على خرج وسلم عليه الله صلى الله رسول قال: إن عنه

ًا القرآن, فغضب في يتنازعون ًا غضههب علههى صههب كأنمهها حههتى شههديد
اللههه كتههاب تضههربوا وسههلم: «لَ عليههه الله صلى قال الخل, ثم وجهه
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اللههه صههلى تل الجدل»ً ثم أوتوا إلَ قط قوم ضل ما فإنه ببعض بعضه
ً إلَ لك ضربوه {ما وسلم عليه خصههمون} وقههوله قههوم هههم بههل جدلَ

الصههلة عليههه عيسههى عليههه} يعنههي أنعمنهها عبههد إلَ هههو تعههالى: {إن
بههالنبوة عليههه اللههه أنعم وجل عز الله عباد من عبد إلَ هو والسلم. ما

ً والرسالة. {وجعلناه ًا وحجههة دلَلههة إسههرائيل} أيِ لبنههي مثل وبرهانهه
منكم} لجعلنا نشاء وجل: {ولو عز نشاء, وقوله ما على قدرتنا على

فيها, السديِ: يخلفونكم يخلفون} قال الرض في {ملئكة بدلكم أيِ
ًا بعضهههم وقتادة: يخلههف عنهما الله رضي عباس ابن وقال كمهها بعضهه

ًا, وهههذا بعضههكم يخلههف مجاهههد: الول, قههال يسههتلزم القههول بعضهه
بهههههههههههههههههههههههههههههههدلكم. الرض يعمهههههههههههههههههههههههههههههههرون

ابههن تفسههير للسههاعة} تقههدم لعلههم وتعالى: {وإنههه سبحانه وقوله  
والسههلم, الصههلة عليههه عيسى به بعث ما ذلك من المراد أن إسحاق

السقام, وفي من ذلك وغير والبرصا الكمه وإبراء الموتى إحياء من
بههن وسههعيد البصههريِ الحسههن عههن قتادة حكاه ما منه وأبعد نظر هذا

عائههد أنههه الصههحيح القههرآن, بههل على عائد وأنه في الضمير جبير, أن
المههراد ذكههره, ثههم في السياق فإن والسلم الصلة عليه عيسى على
أهههل مههن وتعالى: {وإن تبارك قال القيامة, كما يوم قبل نزوله بذلك

الصههلة عليههه عيسههى مههوت قبل موته} أيِ قبل به ليؤمنن إلَ الكتاب
ًا} ويؤيههد عليهههم يكههون القيامة يوم {ثم والسلم المعنههى هههذا شهههيد
وقههوع علههى ودليههل أمههارة للسههاعة} أيِ لعلههم {وإنه الخرى القراءة

خههروج للسهاعة آيهة للسهاعة} أيِ لعلهم {وإنهه مجاهههد الساعة. قال
أبههي عههن رويِ القيامة, وهكههذا يوم قبل السلم عليه مريم بن عيسى
وقتههادة والحسن وعكرمة مالك وأبي العالية وأبي عباس وابن هريرة

اللههه صههلى الله رسول عن الحاديث تواترت وغيرهم, وقد والضحاك
القيامههة يههوم قبههل السههلم عليههه عيسههى بنههزول أخبر أنه وسلم عليه

ًا ً إمامهههههههههههههه ًا عههههههههههههههادلَ ًا. وحكمهههههههههههههه مقسههههههههههههههط
لَ وكائنة واقعة أنها فيها تشكوا لَ بها} أيِ تمترن تعالى: {فل وقوله  

* ولَ مسههتقيم صههراط {هههذا بههه أخههبركم فيما {واتبعون} أيِ محالة
* ولمهها مههبين عههدو لكههم {إنه الحق اتباع عن الشيطان} أيِ يصدنكم

لكم {ولبين بالنبوة بالحكمة} أيِ جئتكم قد قال بالبينات عيسى جاء
لَ الدينيههة المههور مههن يعنههي جرير ابن فيه} قال تختلفون الذيِ بعض

بعههض أن زعههم مههن قههول رد ثههم جيد حسن قاله الذيِ الدنيوية, وهذا
:قههال حيههث الشههاعر لبيههد بقههول كههل, واستشهههد بمعنههى ههنهها

حمامههها النفههوس بعههض يعتلههق أرضهههاأو لههم إذا أمكنههة نههزال 
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نفسههه أراد إنما جرير ابن النفوس. قال جميع أراد أنه على وأولوه  

وجههل: عههز محتمل. وقوله قاله الذيِ عنها, وهذا بالبعض فقط, وعبر
{إن بههه جئتكههم {وأطيعههون} فيمهها بههه أمركم فيما الله} أيِ {فاتقوا

عبيههد وأنتههم أنا مستقيم} أيِ صراط هذا فاعبدوه وربكم ربي هو الله
صههراط {هههذا لههه شههريك لَ وحههده عبههادته فههي مشههتركون فقههراء له

عبههادة وهههو المسههتقيم الصراط هو به جئتكم الذيِ هذا مستقيم} أيِ
مههن الحزاب وتعالى: {فاختلف سبحانه وحده. وقوله وعل جل الرب

ًا وصاروا الفرق اختلفت بينهم} أيِ عبههد بههأنه يقر من فيه, منهم شيع
مههن اللههه, ومنهههم ولههد أنههه يههدعي من ومنهم الحق وهو ورسوله الله

ًا قولهم عن الله الله. تعالى إنه يقول ًا علههو تعههالى: قههال ولهههذا كههبير
أليههههههم}. يههههههوم عههههههذاب مههههههن ظلمههههههوا للههههههذين {فويههههههل

َهْل ُظُروَن **  ّ َين َعَة ِإلَ ُهْم َأن الّسا َي ِت أ
ْ َتًة َت ْغ ُهْم َب َ َو ُعُروَن لَ ُء َيْش ّ *  الِخل

ٍذ ِئ ْوَم ُهْم َي ْعُض ْعٍض َب َب ّو ِل ُد ّ َع ّتِقيَن ِإلَ ْلُم ِد ا َبا ِع َي   * َ ْوفٌا لَ ُكههُم َخهه ْي َل ْوَم َع َيهه ْل ا
َ ُتْم َولَ ُنهوَن َأن ِذيَن َتْحَز ّله ْا *  ا ُنهو َنهها آَم ِت َيا ْا ِبآّ ُنو َكهها ِلِميَن َو ْا ُمْسه ُلهو ْدُخ *  ا

ّنَة ْلَج ُتْم ا ُكْم َأن َواُج َأْز َبههُروَن َو َطههافُا ُتْح ُي ِهههْم *   ْي َل َهههٍب ّمههن ِبِصههَحافٍا َع َذ
َواٍب ْك َأ َها َو ِفي ِه َما َو ِهي َت ُفُس َتْش ْن ّذ ال َلهه َت ُيههُن َو ْع ُتههْم ال َأن َههها َو ُدوَن ِفي ِلهه * َخا

ْلَك ِت ّنُة َو ْلَج ِتَي ا ّل َها ا ُتُمو ْث ِر ُتْم ِبَما ُأو ُلوَن ُكن ْعَم ُكْم َت َل َها *   َهٌة ِفي ِك ٌة َفا ِثيههَر َك
ْنَههههههههههههههههههههههههههههههههههههههها ُلوَن ّم ُك ْأ  َتهههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

{إلَ للرسههل المكههذبون المشههركون هؤلَء ينتظر تعالى: هل يقول  
محالههة لَ كائنههة فإنههها يشههعرون} أيِ لَ وهههم بغتههة تههأتيهم أن الساعة

تجيههء إنمهها جههاءت فههإذا مسههتعدين غير عنها غافلون وواقعة, وهؤلَء
يههدفع ولَ ينفعهم لَ حيث الندم كل يندمون فحينئذ بها يشعرون لَ وهم

المتقيههن} إلَ عههدو لبعض بعضهم يومئذ تعالى: {الخلء عنهم, وقوله
عههداوة, إلَ القيامههة يوم تنقلب فإنها الله لغير وصحابة صداقة كل أيِ
عليههه إبراهيههم قههال كمهها بدوامه, وهههذا دائم فإنه وجل عز لله كان ما

ًا الله دون من اتخذتم لقومه: {إنما والسلم الصلة بينكههم مودة أوثان
بعضههكم ويلعههن ببعههض بعضههكم يكفر القيامة يوم ثم الدنيا الحياة في

ًا ناصههههههرين}. مههههههن ومههههههالكم النههههههار ومههههههأواكم بعضهههههه
عن الحارث عن إسحاق أبي عن إسرائيل الرزاق: أخبرنا عبد وقال  

المتقيههن} إلَ عههدو لبعههض بعضهم يومئذ {الخلء عنه الله رضي علي
وبشههر المههؤمنين أحههد كافران, فتههوفي وخليلن مؤمنان قال: خليلن

ًا إن فقال: اللهم خليله بالجنة, فذكر بطاعتك يأمرني كان خليلي فلن
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أنههي الشههر, وينههبئني عههن وينهههاني بههالخير ويههأمرني رسههولك وطاعة

عنهه أريتنههي, وترضهى مثلمهها تريه حتى بعديِ تضله فل ملقيك, اللهم
ًا لضحكت عنديِ ماله تعلم فلو اذهب له عني, فيقال رضيت كما كثير

ً وبكيت فيقههال: ليثههِن أرواحهمهها فتجتمههع الََخههر يمههوت قال: ثههم قليل
ونعههم الخ لصههاحبه: نعههم منهما واحد كل فيقول صاحبه على أحدكما

خليله ذكر بالنار وبشر الكافرين أحد مات الخليل. وإذا ونعم الصاحب
ًا خليلههي إن فيقههول: اللهههم ومعصههية بمعصههيتك يههأمرني كههان فلنهه

غيههر أنههي الخيههر, ويخههبرني عههن وينهههاني بالشههر رسههولك. ويههأمرني
عليهه وتسهخط أريتني ما مثل تريه حتى بعديِ تهده فل ملقيك. اللهم

أرواحهمهها بيههن فيجمههع الََخر الكافر علي. قال: فيموت سخطت كما
منهمهها واحههد كههل فيقههول صههاحبه علههى منكمهها واحد كل فيقال: ليثِن

أبههي ابههن الخليههل! رواه وبئههس الصههاحب وبئههس الخ لصاحبه: بئههس
كههل وقتادة: صههارت ومجاهد عنهما الله رضي عباس ابن حاتم, وقال

فههي عسههاكر ابههن الحههافظ المتقين, وروى إلَ القيامة يوم عداوة خلة
أبههو كههثير, حههدثنا بههن اللههه عبههد بن هشام عن أحمد بن هشام ترجمة
عههن نههافع بههن حكيم معافي, حدثنا عن بالرقة الخضر بن محمد جعفر

قههال: قههال عنههه اللههه رضههي هريههرة أبههي عن صالح أبي عن العمش
اللههه فههي تحابهها رجليههن أن وسههلم: «لههو عليههه اللههه صلى الله رسول

يههوم بينهمهها تعههالى اللههه لجمههع بههالمغرب والََخههر بالمشههرق أحههدهما
فههههههههّي»ً. أحببتههههههههه الههههههههذيِ هههههههههذا يقههههههههول القيامههههههههة

تحزنون} ثم أنتم ولَ عليكم خوفا لَ عباد وتعالى: {يا تبارك وقوله  
قلوبهم آمنت مسلمين} أيِ وكانوا بآّياتنا آمنوا فقال: {الذين بشرهم

المعتمههر وظههواهرهم, قههال جههوارحهم الله لشرع وانقادت وبواطنهم
لَ يبعثههون حيههن النههاس فإن القيامة يوم كان أبيه: إذا عن سليمان بن

ولَ اليههوم عليكم خوفا لَ عباد {يا مناد فيناديِ فزع إلَ منهم أحد يبقى
آمنههوا {الههذين كلهههم, قههال: فيتبعههها النههاس تحزنون} فيرجوههها أنتم

المههؤمنين. غيههر منههها النههاس مسههلمين} قههال: فييههأس وكههانوا بآّياتنا
وأزواجكههم} أيِ {أنتههم الجنههة ادخلههوا لهههم يقههال الجنة} أيِ {ادخلوا

سههورة فههي تقههدم وقههد وتسههعدون تتنعمون {تحبرون} أيِ نظراؤكم
الطعههام آنيههة زبههاديِ ذهههب} أيِ مههن بصههحافا عليهم الروم. {يطافا

عههرى ولَ لههها خراطيههم لَ ذهب من أيِ الشراب آنية {وأكواب} وهي
{وتلههذ النفههس تشههتهيه بعضهههم النفههس} وقههرأ تشههتهي مهها {وفيها

الههرزاق: عبههد المنظر. قههال وحسن والريح الطعام طيب العين} أيِ
مههولى عكرمة قال: إن سعيد أبي بن إسماعيل معمر, أخبرني أخبرنا
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عليههه اللههه صههلى اللههه رسههول أن أخههبره عنهما الله رضي عباس ابن

لَ لرجههل درجههة وأسههفلهم منزلههة الجنههة أهههل أدنههى قال: «إن وسلم
فههي عههام مائههة مسههيرة بصههره فههي لههه أحد, يفسح بعده الجنة يدخل
معمههور إلَ شههبر موضههع فيههها ليههس لؤلههؤ مههن وخيام ذهب من قصور
إلَ صههحفة فيها ذهب, ليس من صحفة ألف بسبعين ويراح عليه يغدى
فههي كشهههوته آخرهها فههي مثلهه, شههوته الخهرى فهي ليس لون فيها

ينقههص لَ أعطي مما عليهم لوسع الرض أهل جميع به نزل أولها, ولو
ًا»ً. أوتههههههههههههههههي ممهههههههههههههههها ذلههههههههههههههههك شههههههههههههههههيئ

عمرو الجنيد, حدثنا بن الحسين بن علي حاتم: حدثنا أبي ابن وقال  
عقيل عن لهيعة ابن عن وهب بن الله عبد السرحي, حدثني سواد بن
رضي أمامة أبا أن عنه الله رضي هريرة أبي عن الحسن عن خالد بن

وذكههر حههدثهم وسههلم عليههه اللههه صههلى الله رسول أن حدث عنه الله
اللقمههة أحههدكم بيههده, ليأخههذن محمههد نفههس فقههال: «والههذيِ الجنههة

الذيِ الطعام فيتحول آخر طعام باله على يخطر فيه, ثم في فيجعلها
وسلم عليه الله صلى الله رسول قرأ اشتهى»ً ثم الذيِ على فيه في

خالههدون} وقههال فيههها وأنتههم العيههن وتلههذ النفس تشتهيه ما {وفيها
العزيز, عبد بن سكين حدثنا موسى ابن هو حسن أحمد: حدثنا المام
الله رضي هريرة أبي عن حوشب بن شهر عن الضرير الشعث حدثنا
أهههل أدنههى وسههلم: «إن عليههه اللههه صههلى اللههه رسول قال: قال عنه

السابعة, وفوقه السادسة على وهو درجات لسبع له من منزلة الجنة
ولَ ههه صههحفة بثلثمائة يوم كل ويراح عليه ويغدى خادم ثلثمائة له وإن

الخههرى, وإنههه فههي ليههس لون صحفة كل في ذهب من قال إلَ أعلمه
لههون إنههاء كههل فههي إنههاء ثلثمائة الشربة آخره, ومن يلذ كما أوله ليلذ

لههو رب يهها ليقههول آخههره, وإنههه يلذ كما أوله ليلذ الََخر, وإنه في ليس
شهيء, عنههديِ ممهها ينقهص لم وسقيتهم الجنة أهل لطعمت لي أذنت
الدنيا, من أزواجه سوى زوجة وسبعين لَثنين العين الحور من له وإن
تعالى: الرض»ً وقوله من ميل قدر مقعدها لتأخذ منهن الواحدة وإن

تبغههون ولَ منها تخرجون لَ {خالدون} أيِ الجنة في فيها} أيِ {وأنتم
حهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههولًَ. عنهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههها

الههتي الجنههة {وتلههك والَمتنههان التفضههل وجههه علههى لهههم قيههل ثههم  
ًا كههانت الصههالحة أعمههالكم تعملههون} أيِ كنتههم بمهها أورثتموههها سههبب

ًا يههدخل لَ إيههاكم, فههإنه اللههه رحمة لشمول الجنههة, ولكههن عملههه أحههد
العمههال بحسههب تفاوتههها ينههال الههدرجات وفضههله, وإنمهها الله برحمة

المقريِ, حدثنا شاذان بن الفضل حدثنا: حاتم أبي ابن قال الصالحات
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عههن عيههاش بههن بكههر أبههو الصههفار, حههدثنا يعنههي يعقههوب بههن يوسههف
قههال: قههال عنههه اللههه رضههي هريههرة أبههي عن صالح أبي عن العمش

مههن منزلههه يههرى النههار أهههل وسلم: «كههل عليه الله صلى الله رسول
مههن لكنههت هههداني اللههه أن {لههو فيقههول حسههرة لههه الجنههة, فيكههون
كنهها {ومهها فيقههول النههار مههن منزلههه يههرى الجنههة أهههل المتقين} وكل

ًا»ً قال: وقال له الله} فيكون هدانا أن لولَ لنهتديِ اللههه رسههول شكر
فههي ومنههزل الجنة في منزل وله إلَ أحد من ما وسلم عليه الله صلى

الكههافر يههرث النههار. والمههؤمن من منزله المؤمن يرث النار, فالكافر
بمهها أورثتموههها الههتي الجنة {وتلك تعالى قوله الجنة. وذلك من منزله
جميههع مههن كثيرة} أيِ فاكهة فيها تعالى: {لكم تعملون} وقوله كنتم

الطعههام ذكههر وأردتههم. ولمهها اخههترتم مهمهها تأكلون} أيِ {منها النواع
أعلههم. تعههالى والغبطة, والله النعمة لتتم الفاكهة بعده ذكر والشراب

ِإّن ِرِميَن **  ْلُمْج َذاِب ِفي ا ّنَم َع َه ُدوَن َج ِل َ َخا ّتُر *  لَ َف ُهْم ُي ْن ُهههْم َع ِه َو ِفيهه
ِلُسوَن ْب َوَما ُم ُهْم *   َنا َلْم ِكن َظ َلـ ْا َو ُنو ِلِميَن ُهُم َكا ّظا ْا ال ْو َد َنا َو ِلههُك *   َيَما

ْقِض َي َنا ِل ْي َل ّبههَك َع ُكههْم َقههاَل َر ّن ُثوَن ِإ ِك ْد ّمهها َقهه َل ُكم *   َنهها ْئ ّق ِج ْلَح ِكّن ِبهها َلـهه َو
ُكْم َثَر ْك ّق َأ ْلَح ُهوَن ِل ِر َأْم َكا ْا *   َو ْبَرُم ًا َأ ّنا َأْمر ِإ ِرُموَن َف ْب َأْم ُم ُبوَن *   َيْحَسهه

ّنههها َ َأ ُع لَ ُهْم َنْسهههَم ُهم ِسهههّر َوا َنْجههه َلهههَى َو َنا َب ُل ِهْم َوُرُسههه ْي َد ُبهههوَن َلههه ُت ْك  َي
فقههال: {إن الشههقياء بههذكر ثنههى السههعداء حههال تعههالى ذكههر لمهها  

واحدة ساعة عنهم} أيِ يفتر * لَ خالدون جهنم عذاب في المجرمين
ولكههن ظلمنههاهم خير. {ومهها كل من آيسون مبسلون} أيِ فيه {وهم
عليهههم. الحجههة قيههام بعههد السههيئة بأعمههالهم الظالمين} أيِ هم كانوا

ًا جزاء بذلك فجوزوا وعصوا إليهم, فكذبوا الرسل وإرسال ومهها وفاقهه
البخههاريِ: النار. قههال خازن مالك} وهو يا للعبيد. {ونادوا بظلم ربك

عن عطاء بن عمرو عن عيينة بن سفيان حدثنا منهال بن حجاج حدثنا
اللههه رسههول قههال: سههمعت عنههه الله رضي أبيه عن يعلى بن صفوان

علينهها ليقههض مالههك يا {ونادوا المنبر على يقرأ وسلم عليه الله صلى
تعههالى: قههال كما فإنهم فيه نحن مما فيريحنا أرواحنا يقبض ربك} أيِ

عههز عههذابها} وقههال مههن عنهههم يخفههف ولَ فيموتههوا عليهم يقضى {لَ
يمههوت لَ * ثههم الكههبرى النههار يصلى * الذيِ الشقى وجل: {ويتجنبها

إنكههم {قههال مالههك أجههابهم يموتههوا أن سههألوا يحيهها} فلمهها ولَ فيههها
رواه ماكثون قال: إنكم ثم سنة ألف عباس: مكث ابن ماكثون} قال

سههبب ذكههر ثم عنها لكم محيد ولَ منها لكم خروج لَ أيِ حاتم أبي ابن
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جئنههاكم فقههال: {لقههد لههه ومعانههدتهم للحههق مخالفتهم شقوتهم, وهو

للحههق أكههثركم {ولكههن وفسههرناه ووضههحناه لكههم بينههاه بههالحق} أيِ
تنقاد عليه, وإنما تقبل ولَ تقبله لَ سجاياكم كانت ولكن كارهون} أيِ

علههى أهلههه, فعههودوا وتبغض وتأباه الحق عن وتعظمه, وتصد للباطل
تبههارك قههال الندامههة, ثههم تنفعكههم لَ حيههث بالملمة. واندموا أنفسكم

ًا أبرموا وتعالى: {أم شههر, كيد مجاهد: أرادوا مبرمون} قال فإنا أمر
ًا تعههالى: {ومكههروا قههال كمهها مجاهههد قههاله الذيِ وهذا فكدناهم مكههر
ًا ومكرنا يتحيلههون كههانوا المشههركين لن يشعرون} وذلك لَ وهم مكر

ورد تعههالى اللههه يسلكونه, فكههادهم ومكر بحيل بالباطل الحق رد في
سههرهم نسههمع لَ أنهها يحسههبون قههال: {أم عليهههم, ولهههذا ذلههك وبههال

يكتبههون} أيِ لههديهم ورسههلنا {بلههى وعلنيتهههم سههرهم ونجواهم} أيِ
ًا والملئكههة عليههه هههم مهها نعلههم نحن صههغيرها أعمههالهم يكتبههون أيضهه

وكبيرههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههها.

ُقههْل ـههِن َكههاَن ِإن **  ٌد ِللّرْحَم َلهه ْا َو َنهه َأ ّوُل َف ِديَن َأ ِبهه َعا ْل ْبَحاَن ا َرّب *  ُسهه
َواِت َعههْرِش َرّب َوالْرِض الّسههَما ْل ُفوَن َعّمهها ا ُهْم َيِصهه َذْر َفهه ْا *   َيُخوُضههو

ْا ُبو َع ْل َي ّتَى َو ْا َح ُقو َ ُهُم ُيل ْوَم ِذيِ َي ّل ُدوَن ا َعهه َو ُيو ُههه َو ِذيِ *   ّلهه ِء ِفههي ا الّسههمآّ
َلـٌه ِفي ِإ َلـٌه الْرِض َو َو ِإ ُههه ِكيههُم َو ْلَح ِليههُم ا َع ْل َبههاَرَك ا َت َو ِذيِ *   ّلهه ْلههُك َلههُه ا ُم

َواِت ُهَما َوَما َوالْرِض الّسَما َن ْي ُه َب َد ْلههُم َوِعن ِة ِع َع ِه الّسهها ْيهه َل ِإ ُعههوَن َو * ُتْرَج
َ ِلُك َولَ ِذيَن َيْم ّل ُعوَن ا ْد ِه ِمن َي ِن َعَة ُدو َفا ّ الّش َد َمههن ِإلَ ِه ّق َشهه ْلَح ُهههْم ِبهها َو

َلُموَن ْع ِئن َي َل َو ُهم *   َت ْل أ
َ ُهههْم ّمههْن َسهه َق َل ُلّن َخ َيُقههو ّلههُه َل ّنَى ال َأ ُكههوَن َفهه َف ْؤ * ُي

ِه ِل ِقي ِء ِإّن َيَرّب َو َ ُؤلَ ْوٌم َهـ ّ َقهه ُنههوَن لَ ْؤِم َفْح ُي َفاْصهه ُهههْم *   ْن ُقههْل َع َسههلٌَم َو
ْوفَا َلُمهههههههههههههههههههههههههههههههههههوَن َفَسههههههههههههههههههههههههههههههههههه ْع  َي

أول فأنهها ولههد للرحمههن كههان {إن محمههد تعههالى: {قههل} يهها يقول  
عبيههده مههن عبههد ذلههك, لنههي علههى لعبدته هذا فرض لو العابدين} أيِ

عبههادته, عههن إبههاء ولَ اسههتكبار عنديِ ليس به يأمرني ما لجميع مطيع
لَ والشههرط تعالى حقه في ممتنع هذا هذا, ولكن لكان هذا فرض فلو

ًا الجواز ولَ الوقوع منه يلزم أن اللهه أراد وجل: {لههو عز قال كما أيض
ًا يتخذ القهار} الواحد هوالله سبحانه يشاء ما يخلق مما لَصطفى ولد
العابههدين} أيِ أول تعههالى: {فأنهها قههوله فههي المفسههرين بعههض وقال

أول ويقههال فقههال والبخههاريِ, حكههاه الثههوريِ سههفيان الََنفين, ومنهههم
ِبد من الجاحدين العابدين َبههد, وذكههر َع ْع مههن القههول لهههذا جريههر ابههن ي
ابن وهب, حدثني ابن عن العلى عبد بن يونس عن رواه ما الشواهد
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منهههم امههرأة أن الجهنههي زيههد بههن بعجة عن قسيط أبي عن ذئب أبي

ًا, فولدت منهم رجل وهو زوجها على دخلت أشهههر سههتة فههي لههه أيض
ترجم, أن بها عنه, فأمر الله رضي عفان بن لعثمان زوجها ذلك فذكر

تعههالى اللههه فقههال: إن عنه الله رضي طالب أبي بن علي عليه فدخل
ًا} وقههال ثلثههون وفصههاله {وحملههه كتههابه في يقول وجههل: عههز شهههر

أن عنههه الله رضي عثمان عبد ما الله عامين} قال: فو في {وفصاله
اسههتنكف. وقههال وهههب: عبههد ابههن يههونس: قههال ترد, قههال إليها بعث

الشههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههاعر:
ظالمهها محالههة لَ عليههه خليلهويعبههد يصههرم الههود ذو يشههأ مهها مههتى ة

إن تقههديره فيكون الشرط مع يلتئم كيف لنه نظر فيه القول وهذا  
يقههال: أن أن إلَ اللهم فليتأمل نظر فيه هذا ؟ منه ممتنع فأنا هذا كان
ًا ليست إْن طلحههة, عههن أبههي بن علي قال نافية, كما هي وإنما شرط
للرحمههن كههان إن تعالى: {قههل قوله في عنهما الله رضي عباس ابن

قتههادة الشههاهدين. وقههال أول ولد, فأنهها للرحمن يكن ولد} يقول: لم
العابههدين} أول فأنهها ولد للرحمن كان {إن العرب كلم من كلمة هي
للرحمههن كههان إن {قههل صخر أبو ينبغي, وقال فل يكن لم ذلك إن أيِ
مههن له, وأول ولد لَ بأن عبده من أول فأنا العابدين} أيِ أول فأنا ولد

{فأنهها مجاهههد أسههلم, وقههال بن زيد بن الرحمن عبد قال وحده, وكذا
البخههاريِ وكههذبكم, وقههال ووحههده عبههده مههن أول العابههدين} أيِ أول

وعبههد, والول عابههد رجههل لغتههان وهمهها العابدين} الََنفيههن أول {فأنا
إن {قههل السههديِ ممتنع, وقال هو ولكن وجزاء شرط أنه على أقرب

أول كنههت ولههد له كان : لو العابدين} يقول أول فأنا ولد للرحمن كان
ًا له بأن عبده من قههول ورد جريههر ابن اختيار له, وهو ولد لَ ولكن ولد
السهموات رب تعههالى: {سههبحان قههال نافيهة. ولهههذا إْن أن زعههم من

خههالق وتنههزه وتقههدس تعههالى يصههفون} أيِ عما العرش رب والرض
كفههء ولَ لههه نظير صمد, لَ أحد فرد فإنه ولد له يكون أن عن الشياء

لهههههههههههههههههههههههههه. ولهههههههههههههههههههههههههد فل لهههههههههههههههههههههههههه
{ويلعبوا} وضللهم جهلهم في يخوضوا} أيِ تعالى: {فذرهم وقوله  

أيِ القيامههة يههوم يوعدون} وهههو الذيِ يومهم يلقوا {حتى دنياهم في
اليههوم ذلههك في وحالهم ومآّلهم مصيرهم يكون كيف يعلمون فسوفا

إلههه} أيِ الرض وفي إله السماء في الذيِ وتعالى: {وهو تبارك قوله
ه ههو ه السهماء فهي مهن إل وكلههم أهلهها يعبهده الرض فهي مهن وإل

كقههوله الََيههة العليم} وهههذه الحكيم {وهو يديه بين أذلَء له خاضعون
سهركم يعلههم الرض وفههي السههموات في الله وتعالى: {وهو سبحانه
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السههموات فههي اللههه المههدعو هههو تكسههبون} أيِ مهها ويعلههم وجهركههم
هههو بينهما} أيِ وما والرض السموات ملك له الذيِ {وتبارك والرض
ممانعههة, فسههبحانه ولَ مدافعههة بل فيههها ومالكها, والمتصههرفا خالقها

العيههوب مههن السههلمة لههه اسههتقر وتبههارك, أيِ الولههد عههن وتعههالى
أزمههة بيههده الههذيِ للشياء المالك العظيم العلي الرب والنقائص, لنه

ًا المور ًا. {وعنده نقض إلَ لوقتههها يجليههها لَ السههاعة} أيِ علههم وإبرام
ً فيجازيِ ترجعون} أيِ {وإليه هو ًا إن بعمله كل ًا وإن فخيههر خيههر شههر

مههن دونههه} أيِ مههن يههدعون الههذين يملههك تعالى: {ولَ قال فشر. ثم
{إلَ لهههم الشههفاعة علههى يقدرون لَ {الشفاعة} أيِ والوثان الصنام

شهد من لكن منقطع. أيِ استثناء يعلمون} هذا وهم بالحق شهد من
قههال لههه. ثههم بإذنه عنده شفاعته تنفع وعلم, فإنه بصيرة على بالحق

يؤفكههون} أيِ فههأنى الله ليقولن خلقهم من سألتهم وجل: {ولئن عز
خلقهههم {مههن غيههره معه العابدين بالله المشركين هؤلَء سألت ولئن

لَ وحهده جميعهها للشهياء الخهالق أنهه يعهترفون هم الله} أيِ ليقولن
ًا يملك لَ ممن غيره معه يعبدون هذا ذلك, ومع في له شريك ولَ شههيئ

وسههخافة والسههفاهة الجهههل غاية في ذلك في شيء, فهم على يقدر
يؤفكههههههون}. تعههههههالى: {فههههههأنى قههههههال العقههههههل. ولهههههههذا

وقال يؤمنون} أيِ لَ قوم هؤلَء إن رب يا وعل: {وقيله جل وقوله  
قههومه من شكواه ربه إلى شكا أيِ وسلم, قيله عليه الله صلى محمد
تعههالى أخههبر يؤمنههون, كمهها لَ قوم هؤلَء إن رب يا فقال كذبوه الذين

القرآن هذا اتخذوا قومي إن رب يا الرسول الخرى: {وقال الََية في
ًا} وهههذا عنههه اللههه رضههي مسههعود ابههن قههول هههو قلنههاه الههذيِ مهجور

اللههه عبههد البخاريِ: وقرأ جرير, قال ابن فسر وقتادة, وعليه ومجاهد
رب} وقههال يهها الرسههول {وقههال عنههه اللههه رضههي مسههعود ابن يعني

اللههه يههؤثر يؤمنون} قههال لَ هؤلَء إن رب يا قوله: {وقيله في مجاهد
قههول قتههادة: هههو وسههلم. وقههال عليههه الله صلى محمد قول وجل عز

حكههى وجل. ثههم عز ربه إلى قومه يشكو وسلم عليه الله صلى نبيكم
النصههب, إحداهما رب} قراءتين يا تعالى: {وقيله قوله في جرير ابن
وتعالى: {نسمع تبارك قوله على معطوفا أنه توجيهان: أحدهما ولها

الخفههض قيله, والثانيههة وقال فعل يقدر أن ونجواهم} والثاني سرهم
ًا وقيله قيلههه. وعلم الساعة} وتقديره علم قوله: {وعنده على عطف
لَ سهلم} أيِ {وقههل المشههركين عنههم} أيِ تعالى: {فاصهفح وقوله

تههألفهم السههيء, ولكههن الكلم مههن بههه يخاطبونههك مهها بمثههل تجاوبهم
ً عنهههم واصفح ً فعل اللههه مههن تهديههد يعلمههون} هههذا {فسههوفا وقههولَ
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وكلمتههه, دينهه وأعلههى يههرد لَ الهذيِ بأسهه بهههم أحّل لهم, ولهذا تعالى
ًا, الله دين في الناس دخل حتى والجلد الجهاد ذلك بعد وشرع أفواجهه
تفسههير أعلههم. آخههر واللههه والمغههارب المشههارق فههي السلم وانتشر

الزخهههههههههههههههههههههههههههههههههههرفا. سهههههههههههههههههههههههههههههههههههورة

الدخان سورة
مكية وهي

عمر عن الحباب بن زيد وكيع, حدثنا بن سفيان الترمذيِ: حدثنا قال  
هريههرة أبههي عههن سلمة أبي كثير, عن أبي بن يحيى عن خثعم أبي بن

قرأ وسلم: «من عليه الله صلى الله رسول قال: قال عنه الله رضي
قههال ملههك»ً ثههم ألههف سههبعون لههه يستغفر أصبح ليلة في الدخان حم

قههال يضههعف خثعههم أبههي بههن الوجه, وعمر هذا من إلَ نعرفه لَ غريب
الحديث. منكر البخاريِ

الحبههاب بن زيد الكوفي, حدثنا الرحمن عبد بن نصر قال: حدثنا ثم  
عنههه اللههه رضههي هريههرة أبي عن الحسن عن المقدام أبي هشام عن

الههدخان حههم قههرأ وسلم: «مههن عليه الله صلى الله رسول قال: قال
الههوجه, هههذا مههن إلَ نعرفه لَ غريب قال له»ً ثم غفر الجمعة ليلة في

رضههي هريرة أبي من يسمع لم يضعف, والحسن المقدام أبو وهشام
اللههه رحمههة زيههد بههن وعلههي عبيههد بن ويونس أيوب قال عنه, كذا الله

بههن عههامر الطفيههل أبههي روايههة من البزار مسند أجمعين, وفي عليهم
لَبن قال وسلم عليه الله صلى الله رسول أن حارثة بن زيد عن واثلة

لى اللهه رسهول له ؟»ً وخبأ هو فما خبأ خبأت قد صياد: «إني ه ص الل
الله شاء ما الدخ. فقال: «اخسأ فقال: هو الدخان سورة وسلم عليه

انصرفا. كان»ً ثم
ِم  ِه ِبْس ّل ِم الّرْحمـِن ال  الّرِحي

َتاِب ** حَم ِك ْل َوا ِبيِن *   ْلُم ّنآّ ا ِإ ُه *   َنا ْل ٍة ِفي َأنَز َل ْي ٍة َل َك َباَر ّنا ّم ّنا ِإ ِريَن ُك ِذ ُمن
َها ِفي ُق *   ْفَر ٍر ُكّل ُي ٍم َأْمهه ِكيه ًا َح َأْمهر َنآّ ّمههْن *   ِد ْنهه ّنها ِع ّنها ِإ ِليَن ُك * ُمْرِسه
ّبَك ّمن َرْحَمًة ّنُه ّر َو ِإ ُع ُه ِليُم الّسِمي َع ْل َواِت *  َرّب ا َوَمهها َوالْرِض الّسههَما
ُهَمآّ َن ْي ُتم ِإن َب ِنيَن ُكن ِق َ ّمههو َلـههَه *  لَ ّ ِإ َو ِإلَ ِيهههي ُههه ُيِميههُت ُيْح ُكههْم َو ّب َوَرّب َر
ُكُم ِئ َبآّ ِليَن آ ّو  ال
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ًا تعالى يقول    مباركههة, ليلة في أنزله أنه العظيم القرآن عن مخبر
القدر} وكههان ليلة في أنزلناه وجل: {إنا عز قال كما القدر ليلة وهي
الههذيِ رمضههان وتعالى: {شهههر تبارك قال كما رمضان شهر في ذلك
البقههرة سورة في الواردة الحاديث في ذكرنا القرآن} وقد فيه أنزل

رويِ كما شعبان من النصف ليلة قال: إنها إعادته, ومن عن أغنى بما
رمضههان, فههي أنههها القههرآن نههص النجعههة, فههإن أبعههد فقد عكرمة عن

عههن عقيههل عههن الليههث عههن صههالح بههن اللهه عبد رواه الذيِ والحديث
قههال: إن الخنههس بههن المغيرة بن محمد بن عثمان الزهريِ, أخبرني

شههعبان مههن الََجههال قههال: «تقطههع وسلم عليه الله صلى الله رسول
فههي اسههمه أخههرج وقههد لههه ويولههد لينكههح الرجههل إن حتى شعبان إلى

عههز النصوصا. وقههوله به يعارض لَ ومثله مرسل حديث الموتى»ً فهو
ًا ويضرهم ينفعهم ما معلمين منذرين} أيِ كنا وجل: {إنا لتقوم شرع

عباده. على الله حجة
اللههوح مههن القههدر ليلة في حكيم} أيِ أمر كل يفرق وقوله: {فيها  

والرزاق الََجههال مههن فيها يكون السنة, وما أمر الكتبة إلى المحفوظا
وأبههي ومجاهههد عمههر ابههن عههن رويِ آخرها. وهكذا إلى فيها يكون وما

وعل: {حكيههم} أيِ جل وقوله السلف من واحد وغير والضحاك مالك
ًا جل قال يغير, ولهذا ولَ يبدل لَ محكم عنههدنا} أيِ مههن جلله: {أمههر
{إنهها وعلمه وإذنه فبأمره يوحيه وما تعالى الله ويقدره يكون ما جميع

ً الناس إلى مرسلين} أيِ كنا فإن مبينات الله آيات عليهم يتلو رسولَ
هههو إنههه ربههك مههن تعالى: {رحمة قال إليه, ولهذا ماسة كانت الحاجة
أنهزل الهذيِ بينهمها} أيِ ومها والرض السموات * رب العليم السميع
كنتم {إن فيها وما ومالكها وخالقها والرض السموات رب هو القرآن

يحيههي هههو إلَ إلههه تعههالى: {لَ قال ثم متحققين كنتم إن موقنين} أيِ
يهها تعالى: {قههل كقوله الََية الولين} وهذه آبائكم ورب ربكم ويميت

ًا إليكههم اللهه رسههول إني الناس أيها السههموات ملههك لهه الههذيِ جميعهه
ويميت} الََية. يحيي هو إلَ إله لَ والرض

َبْل ُبوَن َشّك ِفي ُهْم **  َع ْل ِقْب َي َت َفاْر ْوَم *   ِتي َي ْأ ُء َت ُدَخاٍن الّسَمآّ ِبيههٍن ِبهه ّم
ْغَشى َي ّنههاَس *   َذا ال َذاٌب َهـهه ِليههٌم َعهه َنهها َأ ّب ْكِشههْف *  ّر ّنهها ا َذاَب َع َعهه ْل ّنهها ا ِإ
ُنوَن ْؤِم ّنَى ْم َأ ُهُم *   َى َل ْكَر ّذ ْد ال َق ُهْم َو َء ِبيٌن َرُسوٌل َجآّ ُثّم ّم ْا *   ْو ّل َو ْنُه َت َع

ْا ُلو َقا ّلٌم َو َع ُنوٌن ُم ّنا ّمْج ِإ ُفو *   َذاِب َكاِش َع ْل ً ا ِليل ُكْم َق ّن ُدوَن ِإ ِئهه ْوَم َعآّ َيهه   *
ِطُش ْب ْطَشَة َن َب ْل َى ا ْبَر ُك ْل ّنا ا ِقُموَن ِإ َت  ُمن
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جاءهم قد أيِ يلعبون شك في المشركون هؤلَء تعالى: بل يقول   

عههز قههال به, ثم يصدقون ولَ ويمترون فيه يشكون وهم اليقين الحق
ًا وجل ًا: {فارتقب لهم متوعد مههبين} بههدخان السماء تأتي يوم ومهدد
صههبيح, بههن مسههلم الضههحى أبي عن العمش مهران بن سليمان قال
أبههواب عنههد الكوفههة مسههجد المسجد, يعنههي قال: دخلنا مسروق عن

مههبين} بدخان السماء تأتي {يوم أصحابه على يقص رجل كندة, فإذا
بأسههماع فيأخههذ القيامههة يوم يأتي دخان ذلك ؟ الدخان ذلك ما تدرون

الزكههام, قههال: فأتينهها شههبه منه المؤمنين ويأخذ وأبصارهم المنافقين
ًا, ففههزع وكههان ذلههك له عنه, فذكرنا الله رضي مسعود ابن مضههطجع

وسلم: {قل عليه الله صلى لنبيكم قال وجل عز الله وقال: إن فقعد
أن العلههم مههن المتكلفيههن} إن مههن أنهها ومهها أجر من عليه أسألكم ما

ًا ذلك, إن عن سأحدثكم أعلم الله يعلم لَ لما الرجل يقول لمهها قريش
عليههه اللههه صههلى اللهه رسههول علههى واستعصههت السههلم عن أبطأت
والجههوع الجهههد من يوسف, فأصابهم كسني بسنين عليهم دعا وسلم
فل السههماء إلى أبصارهم يرفعون والميتة, وجعلوا العظام أكلوا حتى
ما فيرى السماء إلى ينظر الرجل فجعل رواية الدخان, وفي إلَ يرون
الجهد. من الدخان كهيئة وبينها بينه
يغشههى مههبين بههدخان السههماء تأتي يوم تعالى: {فارتقب الله قال  

فقيل وسلم عليه الله صلى الله رسول أليم} فأتى عذاب هذا الناس
صههلى هلكههت, فاستسههقى قد فإنها لمضر الله استسق الله رسول يا

ً العههذاب كاشههفو {إنهها فنزلت فسقوا لهم وسلم عليه الله إنكههم قليل
العههذاب عنهههم عنههه: فيكشههف اللههه رضي مسعود ابن عائدون} قال

عههز اللههه فههأنزل حههالهم إلى عادوا الرفاهية أصابهم فلما القيامة يوم
بدر يوم يعني منتقمون} قال إنا الكبرى البطشة نبطش وجل: {يوم

والههروم خمسة: الههدخان مضى عنه: فقد الله رضي مسعود ابن قال
ورواه الصههحيحين في مخرج الحديث واللزام, وهذا والبطشة والقمر
تفسيريهما, في والنسائي الترمذيِ عند مسنده, وهو في أحمد المام
بههه, العمههش عههن متعههددة طههرق من حاتم أبي وابن جرير ابن وعند
بهههذا, وأن الََيههة تفسههير علههى عنههه اللههه رضي مسعود ابن وافق وقد

وإبراهيههم العاليهة وأبههي كمجاهههد السهلف مهن مضى: جماعة الدخان
جرير. ابن اختيار العوفي, وهو وعطية والضحاك النخعي

يحيى مسافر, حدثنا بن جعفر أبي, حدثنا حاتم: حدثنا أبي ابن وقال  
عههز قههوله في العرج الرحمن عبد لهيعة, حدثنا ابن حسان, حدثنا بن

وهههذا مكة فتح يوم مبين} قال: كان بدخان السماء تأتي وجل: {يوم
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ًا غريب القول هههو بل بعد الدخان يمض لم آخرون منكر. وقال بل جد

أسههيد بن حذيفة سريحة أبي حديث من تقدم كما الساعة أمارات من
اللههه صههلى اللههه رسههول علينهها عنه, قال: أشرفا الله رضي الغفاريِ

عليههه اللههه صههلى فقههال السههاعة نتههذاكر ونحن عرفة من وسلم عليه
مههن الشههمس آيات: طلههوع عشر تروا حتى الساعة تقوم وسلم: «لَ

بههن عيسههى وخههروج ومأجوج يأجوج وخروج والدابة مغربها, والدخان
بههالمغرب, بالمشرق, وخسههف خسوفا: خسف وثلثة والدجال مريم

أو ههه النههاس تسههوق عدن قعر من تخرج العرب, ونار بجزيرة وخسف
قهالوا»ً. حيهث معههم بهاتوا, وتقيهل حيهث معههم تبيت ه الناس تحشر
اللههه رسههول أن الصههحيحين صههحيحه, وفههي في مسلم بإخراجه تفرد
خبأ»ً قههال: هههو لك خبأت صياد: «إني لَبن قال وسلم عليه الله صلى

قدرك»ً قال: وخبأ تعدو فلن «اخسأ وسلم عليه الله صلى الدخ, قال
السههماء تههأتي يههوم وسههلم: {فههارتقب عليههه الله صلى الله رسول له

صهياد المرتقب, وابن المنتظر من بأنه إشعار فيه مبين} وهذا بدخان
العبههارة, يقرطمههون الجههان, وهههم بلسان الكهان طريقة على كاشف
صههلى اللههه رسههول عههرفا الدخان, فعنههدها الدخ, يعني هو قال ولهذا
وسههلم: عليههه اللههه صههلى فقههال شيطانية وأنها مادته وسلم عليه الله

قدرك»ً. تعدو فلن «اخسأ
أبههي, الجراح, حههدثنا بن رواد بن عصام جرير: وحدثني ابن قال ثم  

عههن المعتمههر بههن منصههور الثوريِ, حههدثنا سعيد أبي بن سفيان حدثنا
يقول: عنه الله رضي اليمان بن حذيفة قال: سمعت حراش بن ربعي
الههدجال الََيههات أول وسههلم: «إن عليههه اللههه صههلى اللههه رسههول قال

قعههر مههن تخرج والسلم, ونار الصلة عليهما مريم بن عيسى ونزول
ه قالوا, والدخان إذا معهم تقيل المحشر إلى الناس تسوق أبين عدن
رسههول فتل ؟ الههدخان ومهها اللههه رسههول يا عنه الله رضي حذيفة قال
السههماء تههأتي يههوم {فههارتقب الََيههة هههذه وسههلم عليههه الله صلى الله

المشههرق بيههن ما يمل أليم} ه عذاب هذا الناس * يغشى مبين بدخان
ًا أربعين يمكث والمغرب كهيئههة منههه فيصههيبه المههؤمن وليلة, أمهها يوم

وأذنيه منخريه من يخرج السكران بمنزلة فيكون الكافر الزكمة, وأما
ً لكههان الحههديث هذا صح جرير: لو ابن ودبره»ً. قال لههم وإنمهها فاصههل

سهأل أنهه حههدثني العسههقلني خلههف بهن محمههد لن بالصحة له أشهد
ًا ه: لَ فقهال ؟ سهفيان مهن سهمعه هل الحديث هذا عن رواد , قهال ل

حاضههر وأنههت عليههه فقلت: أقرىء , قال قال:لَ ؟ عليه فقلت: أقرأته
بههه فقال: جههاءني ؟ به جئت أين له: فمن , فقلت فقال: لَ ؟ به فأقر
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بهه ذهبههوا ثههم علي منا, فقرءوه اسمعه لي وقالوا علي فعرضوه قوم

ههنهها, الحههديث هذا في جرير ابن أجاد وقد قال كما أو عني به فحدثوا
أمههاكن فههي سههياقه مههن جرير ابن أكثر السند, وقد بهذا موضوع فإنه
ًا, ولَ كثيرة منكرات التفسير, وفيه هذا من سههورة أول فههي سيما جد
أعلم. القصى, والله المسجد ذكر في إسرائيل بني
ًا: حههدثنا جرير ابن وقال   بههن محمههد عههوفا, حههدثنا بههن محمههد أيضهه

شريح عن زرعة بن ضمضم أبي, حدثني عياش, حدثني بن إسماعيل
الله رسول قال: قال عنه الله رضي الشعريِ مالك أبي عن عبيد بن

ًا: الدخان أنذركم ربكم وسلم: «إن عليه الله صلى المههؤمن يأخههذ ثلث
منههه, مسههمع كههل مههن يخههرج حههتى فينتفههخ الكههافر كالزكمههة, ويأخههذ

يزيههد بههن هاشم عن الطبراني الدجال»ً. ورواه والثالثة الدابة والثانية
أبههي ابههن جيد. وقال إسناد وهذا به عياش بن إسماعيل بن محمد عن

عههن خليههل الوليد, حههدثنا صفوان, حدثنا زرعة, حدثنا أبو حاتم: حدثنا
صههلى اللههه رسول عنه, أن الله رضي الخدريِ سعيد أبي عن الحسن

فيأخههذه المههؤمن بالنههاس, فأمهها الههدخان قال: «يهيج وسلم عليه الله
منههه»ً. ورواه مسههمع كل من يخرج حتى فينفخه الكافر الزكمة, وأما

الخههدريِ سههعيد أبههي عههن الحسن عن قتادة عن عروبة أبي بن سعيد
ًا, وروى عنه الله رضي مثله. الحسن عن عوفا بن سعيد موقوف

مسههلم, حههدثنا بههن صههالح بههن اللههه عبد حاتم: حدثنا أبي ابن وقال  
قههال: عنههه الله رضي علي عن الحارث عن إسحاق أبي عن إسرائيل

الكههافر وتنفههخ الزكههام كهيئههة المههؤمن بعد, يأخذ الدخان آية تمض لم
الملههك عبههد عن جميع بن الوليد حديث من جرير ابن وروى ينفذ حتى

اللههه رضههي عمههر ابن عن البيلماني بن الرحمن عبد المغيرة, عن بن
الزكههام, ويههدخل كهيئههة المههؤمن فيأخههذ الههدخان قههال: يخههرج عنهمهها
على المشويِ أيِ الحنيذ كالرأس يكون حتى والمنافق الكافر مسامع

ابههن عههن عليههة ابن يعقوب, حدثنا جرير: حدثني ابن قال الرضف, ثم
رضههي عبههاس ابن على قال: غدوت مليكة أبي بن الله عبد عن جريج

ِلههَم حتى الليلة نمت فقال: ما يوم ذات عنهما الله ؟ أصههبحت. قلههت: 
قههد الههدخان يكههون أن الههذنب, فخشههيت ذو الكههوكب طلع قال: قالوا

عههن أبيه عن حاتم أبي ابن رواه أصبحت. وهكذا حتى نمت فما طرق
بههن اللههه عبد يزيد, عن أبي بن الله عبد عن سفيان عن عمر أبي ابن
صحيح إسناد فذكره, وهذا عنهما الله رضي عباس ابن عن مليكة أبي
القههرآن, وهكههذا وترجمههان المة حبر عنهما الله رضي عباس ابن إلى
مههع أجمعيههن عنهههم اللههه رضي والتابعين الصحابة من وافقه من قول
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مما أوردوها التي وغيرهما والحسان الصحاح من المرفوعة الحاديث

أنههه مع المنتظرة الََيات من الدخان أن على ظاهرة مقنع, ودلَلة فيه
السههماء تههأتي يههوم وتعالى: {فههارتقب تبارك الله القرآن, قال ظاهر
ابههن بههه فسههر مهها أحههد, وعلههى كههل يراه واضح بين مبين} أيِ بدخان

الجوع شدة من أعينهم في رأوه خيال هو إنما عنه الله رضي مسعود
ويعمهههم, يتغشههاهم الناس} أيِ تعالى: {يغشى قوله والجهد, وهكذا

ًا كان ولو ًا أمر {يغشههى فيه قيل لما المشركين مكة أهل يخص خيالي
الناس}.

ًا ذلك لهم يقال أليم} أيِ عذاب تعالى: {هذا وقوله   ًا تقريع وتوبيخهه
ًا جهنم نار إلى يدعون وجل: {يوم عز كقوله كنتههم الههتي النار هذه دع

وتعههالى: سههبحانه ذلههك. وقههوله لبعهض بعضهههم يقول تكذبون} أو بها
عههاينوا إذا الكههافرون يقول مؤمنون} أيِ إنا العذاب عنا اكشف {ربنا

عظمتههه جلههت كقههوله عنهههم وكشفه رفعه سائلين وعقابه الله عذاب
ربنهها بآّيههات نكههذب ولَ نرد ليتنا يا فقالوا النار على وقفوا إذ ترى {ولو

يأتيهم يوم الناس وعل: {وأنذر جل قوله المؤمنين} وكذا من ونكون
دعوتههك نجههب قريههب أجل إلى أخرنا ربنا ظلموا الذين فيقول العذاب

زوال}. وهكذا من لكم ما قبل من أقسمتم تكونوا أولم الرسل ونتبع
* ثههم مههبين رسول جاءهم وقد الذكرى لهم ههنا: {أنى وعل جل قال

أرسههلنا وقد بالتذكر لهم مجنون}. يقول: كيف معلم وقالوا عنه تولوا
ً إليهم بل وافقوه وما عنه تولوا هذا والنذارة, ومع الرسالة بين رسولَ
يتههذكر عظمتههه: {يههوم جلههت كقوله مجنون, وهذا معلم وقالوا كذبوه

فزعوا إذ ترى وجل: {ولو عز وكقوله الذكرى} الََية له وأنى النسان
التنههاوش لهههم وأنى به آمنا * وقالوا قريب مكان من وأخذوا فوت فل
السورة. آخر بعيد} إلى مكان من
ً العههذاب كاشههفو تعالى: {إنهها وقوله   عائههدون} يحتمههل إنكههم قليل

العههذاب عنكههم كشههفنا ولههو تعههالى يقههول معنييههن: (أحههدهما) أنههه
الكفههر مههن فيههه كنتههم مهها إلههى الههدنيا, لعههدتم الههدار إلههى ورجعنههاكم
للجوا ضر من بهم ما وكشفنا رحمناهم تعالى: {ولو كقوله والتكذيب

لمهها لعههادوا ردوا عظمته: {ولههو جلت يعمهون} وكقوله طغيانهم في
مههؤخرو إنهها المههراد يكههون (الثههاني) أن لكههاذبون}. و وإنهههم عنه نهوا

ً عنكههم العههذاب إليكههم. وأنتههم ووصههوله أسههبابه انعقههاد بعههد قليل
الكشههف من يلزم والضلل, ولَ الطغيان من فيه أنتم فيما مستمرون

آمنههوا لمهها يههونس قههوم تعههالى: {إلَ كقههوله باشههرهم يكههون أن عنهم
حين}. ولم إلى ومتعناهم الدنيا الحياة في الخزيِ عذاب عنهم كشفنا
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عليهههم, ولَ سههببه انعقههد قد كان بل بهم واتصل باشرهم العذاب يكن
ًا يلزم اللههه إليههه, قههال عههادوا ثم كفرهم عن أقلعوا قد يكونوا أن أيض

ًا تعالى ه السهلم عليهه شهعيب عن إخبار قهالوا: حيهن لقهومه قهال أن
ملتنا في لتعودن أو قريتنا من معك آمنوا والذين شعيب يا {لنخرجنك

ًا الله على افترينا * قد كارهين كنا لو أو قال ملتكههم فههي عدنا إن كذب
ملتهههم علههى قط يكن لم السلم عليه منها} وشعيب الله نجانا إذ بعد

الله. عذاب إلى عائدون قتادة: إنكم وطريقتهم, وقال
منتقمون} فسر إنا الكبرى البطشة نبطش وجل: {يوم عز وقوله  

ممههن جماعههة قههول بههدر, وهههذا بيوم عنه الله رضي مسعود ابن ذلك
تقههدم, بمهها الههدخان تفسههيره علههى عنههه الله رضي مسعود ابن وافق
ًا ورويِ عنههه العههوفي روايههة مههن عنهما الله رضي عباس ابن عن أيض
يوم ذلك أن محتمل, والظاهر وهو, عنه الله رضي كعب بن أبي وعن

ًا بطشة يوم بدر يوم كان وإن القيامة ابههن جرير: حدثني ابن قال أيض
اللههه رضههي عباس ابن قال: قال عكرمة عن الحذاء خالد علية, حدثنا

وأنهها بههدر يوم الكبرى عنه: البطشة الله رضي مسعود ابن قال عنهما
الحسههن يقههول وبههه عنههه صههحيح إسههناد القيامة, وهههذا يوم هي أقول

عنه, واللهأعلم. الروايتين أصح في وعكرمة البصريِ

ْد َق َل َو ّنا **  َت ُهْم َف َل ْب ْوَم َق ْوَن َق َع ُهْم ِفْر َء ِريٌم َرُسوٌل َوَجآّ َأْن َك ْا *   َو ّد َلّي َأ ِإ
َد َبا ِه ِع ّل ّني ال ُكْم ِإ َأن َأِميٌن َرُسوٌل َل َو   * ّ ْا لَ ُلو ْع َلههى َت ِه َع ّله ّنههَي ال ُكههْم ِإ ِتي آ

َطاٍن ْل ِبيٍن ِبُس ّنههي ّم ِإ َو ْذُت *   ّبههي ُعهه ُكههْم ِبَر ّب ِإن َتْرُجُمههوِن َأن َوَر َو ّلههْم *  
ْا ُنو ْؤِم ُلوِن ِلي ُت ِز َت ْع َعا َفا َد َف ّبُه *   ِء َأّن َر َ ُؤلَ ْوٌم َهـ ِرُمهوَن َقه ِر ّمْج َأْسه َف   *
ِديِ َبا ِع ً ِب ْيل ُكم َل ّن ُعوَن ِإ َب ّت ْتُرِك ّم َوا َبْحَر *   ْل ًا ا ْهو ُهههْم َر ّن ٌد ِإ ُقههوَن ُجنهه ْغَر * ّم

ْا َكْم ُكو ّناٍت ِمن َتَر ُيوٍن َج ُع َوُزُروٍع َو ٍم *   َقهها ٍم َوَم ِريهه ٍة َك ْعَمهه َن َو ْا *   ُنو َكهها
َها ِهيَن ِفي ِك ِلَك َفهها َذ َكهه َههها *   َنا ْث ْوَر َأ ًا َو ْومهه ِريههَن َق َفَمهها آَخ َكههْت *   ِهههُم َب ْي َل َع

ُء ْا َوَما َوالْرُض الّسَمآّ ُنو ِريَن َكا َظ ْد ُمن َق َل َو َنهها *   ْي ِنههَي َنّج ِئيَل َب ِمههَن ِإْسههَرا
َذاِب َع ْل ِهيِن ا ْلُم ْوَن *  ِمن ا َع ّنُه ِفْر ًا َكاَن ِإ ِلي ِفيَن ّمَن َعا ِر ْلُمْسهه ِد ا َقهه َل َو   *

ُهْم َنا َتْر َلَى اْخ ٍم َع ْل َلى ِع َلِميَن َع َعا ْل ُهم ا َنا ْي َت َوآ َياِت ّمَن *   َ ِه َمهها الَ َبلٌَء ِفيهه
ِبيٌن  ّم

وهههم فرعون قوم المشركين هؤلَء قبل اختبرنا تعالى: ولقد يقول  
الصههلة عليههه كليمه موسى كريم} يعني رسول {وجاءهم مصر قبط

معنهها أرسههل وجههل: {أن عز الله} كقوله عباد إلّي أدوا {أن والسلم
اتبع من على والسلم ربك من بآّية جئناك قد تعذبهم ولَ إسرائيل بني
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علههى مههأمون أميههن} أيِ رسول لكم وعل: {إني جل الهدى}. وقوله

تسههتكبروا لَ الله} أيِ على تعلوا لَ تعالى: {وأن أبلغكموه. وقوله ما
وجههل: عههز كقههوله بههبراهينه واليمههان لحججههه والَنقياد آياته اتباع عن
داخريههن} {إنههي جهنههم سههيدخلون عبادتي عن يستكبرون الذين {إن

اللههه أرسههله مهها وهي واضحة ظاهرة بحجة مبين} أيِ بسلطان آتيكم
بربههي عههذت القاطعههات. {وإنههي والدلههة البينات الََيات من به تعالى
صالح: هههو وأبو عنهما الله رضي عباس ابن ترجمون} قال أن وربكم
أعههوذ أيِ بالحجههارة قتههادة: الرجههم الشتم. وقال وهو باللسان الرجم

فعههل أو قههول من بسوء إلي تصلوا أن من وخلقكم خلقني الذيِ بالله
بينههي المر ودعوا لي تتعرضوا فل فاعتزلون} أيِ لي تؤمنوا لم {وإن

اللههه صههلى مقامه طال بيننا. فلما الله يقضي أن إلى مسالمة وبينكم
ومهها ذلههك عليهم. كل تعالى الله حجج وأقام أظهرهم بين وسلم عليه

ًا إلَ ذلك زادهم ًا, دعا كفر قال كما فيهم نفذت دعوة عليهم ربه وعناد
زينهة ومله فرعهون آتيهت إنهك ربنها موسهى وتعهالى: {وقهال تبهارك

ً علهى اطمهس ربنها سهبيلك عهن ليضهلوا ربنا الدنيا الحياة في وأموالَ
* قال الليم العذاب يروا حتى يؤمنوا فل قلوبهم على واشدد أموالهم

هههؤلَء أن ربه ههنا: {فدعا قال فاستقيما} وهكذا دعوتكما أجيبت قد
إسههرائيل ببنههي يخههرج أن تعههالى الله أمره ذلك مجرمون} فعند قوم
قال ولهذا واستئذانه ومشاورته فرعون أمر غير من أظهرهم بين من
ً بعباديِ جلله: {فأسر جل تعالى: {ولقههد قال متبعون} كما إنكم ليل

ًا لههم فاضهرب بعبههاديِ أسهر أن موسى إلى أوحينا البحههر فهي طريقه
ًا ًاولَ تخافا لَ يبس تخشى}. درك

ًا البحر ههنا: {واترك وجل عز وقوله   مغرقون} وذلك جند إنهم رهو
البحههر, إسههرائيل وبنههو هههو جههاوز لما والسلم الصلة عليه موسى أن

ً كان, ليصير كما يعود حتى بعصاه يضربه أن موسى أراد بينهههم حههائل
حههاله علههى يههتركه أن تعههالى الله إليهم, فأمره يصل فل فرعون وبين

ًا ًا يخافا لَ وأنه فيه مغرقون جند بأنهم وبشره ساكن يخشههى, ولَ دركهه
ًا} كهيئتههه البحههر {واتههرك عنهمهها اللههه رضههي عبههاس ابههن وقال رهههو

ًا وامضه, وقال ًا مجاهههد: رهههو ًا طريقهه تههأمره كهيئتههه. يقههول: لَ يبسهه
أنهس بهن والربيهع عكرمهة قهال آخرهم, وكهذا يرجع حتى اتركه يرجع

وغيهر حههرب بهن وسههماك الحبههار زيد, وكعهب وابن وقتادة والضحاك
{وعيههون البسههاتين جنات} وهي من تركوا تعالى: {كم قال ثم واحد

المسههاكن كريههم} وهههي {ومقههام والََبههار النهار بها وزروع} والمراد
{ومقههام جههبير بههن وسههعيد مجاهههد الحسههنة, وقههال والمههاكن النيقة
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عههن المعافريِ الله عبد بن وهب عن لهيعة ابن كريم} المنابر, وقال

النهههار سيد مصر قال: نيل عنهما تعالى الله رضي عمرو بن الله عبد
أراد له, فإذا وذلله والمغرب المشرق بين نهر كل له تعالى الله سخر
النهههار فأمههدته يمده أن نهر كل أمر مصر نيل يجريِ أن وجل عز الله

ًا, فإذا الرض له وتعالى تبارك الله بمائها, وفجر إلى جريه انتهى عيون
إلههى يرجههع أن مههاء كههل إلههى تعههالى اللههه أوحههى وعل جل الله أراد ما

* وعيههون جنات من تعالى: {فأخرجناهم الله قول في عنصره, وقال
ٍم وزروع الجنههان فاكهين} قال: كههانت فيها كانوا * ونعمة كريم ومقا
ًا, مهها الشههقين فههي آخههره إلههى أولههه من النيل نهر بحافتي بيههن جميعهه
السهكندرية, وخليهج خلهج: خليهج تسهع لهه رشهيد, وكهان إلى أسوان

المنهههى الفيوم, وخليج منف, وخليج سردوس, وخليج دمياط, وخليج
مههن كلههه الجبليههن بين ما وزرع شيء عن شيء منها ينقطع لَ متصلة

مههن تروى مصر أرض جميع الماء, وكانت يبلغه ما آخر إلى مصر أول
ًا عشر ستة وخلجها. وجسورها قناطرها من ودبروا قدروا لما ذراع

فيأكلون فيها يتفكهون كانوا عيشة فاكهين} أيِ فيها كانوا ونعمة{  
البلد, فههي والحكم والجاهات الموال مع أحبوا ما ويلبسون شاؤوا ما

إلههى وصههاروا الههدنيا وفههارقوا واحههدة صههبيحة في جميعه ذلك فسلبوا
الحواصههل وتلههك المصههرية البلد على المصير, واستولى وبئس جهنم

وتعههالى: تبههارك قههال كمهها إسههرائيل بنو القبطية والممالك الفرعونية
الخههرى الََيههة هههذه فههي إسههرائيل}. وقههال بنههي وأورثناههها {كههذلك
التي ومغاربها الرض مشارق يستضعفون كانوا الذين القوم {وأورثنا

صههبروا, بمهها إسههرائيل بني على الحسنى ربك كلمة وتمت فيها باركنا
يعرشون}. كانوا وقومه, وما فرعون يصنع كان ما ودمرنا

ًا وأورثناههها ههنهها: {كههذلك وجل عز وقال   بنههو آخريههن} وهههم قومهه
السماء عليهم بكت وتعالى: {فما سبحانه تقدم. وقوله كما إسرائيل

السههماء أبهواب فههي تصههعد صهالحة أعمههال لهم تكن لم والرض} أيِ
فيههها تعههالى اللههه عبههدوا بقاع الرض في لهم فقدهم, ولَ على فتبكي

وإجرامهههم لكفرهههم يؤخروا ولَ ينظروا لَ أن استحقوا فقدتهم, فلهذا
مسنده: حدثنا في الموصلي يعلى أبو الحافظ وعنادهم. قال وعتوهم

بههن موسههى إبراهيم, حدثنا بن مكي البصريِ, حدثنا إسحاق بن أحمد
عنههه اللههه رضههي مالههك بن أنس حدثني الرقاشي يزيد عبيدة, حدثني

السماء في وله إلَ عبد من قال: «ما وسلم عليه الله صلى النبي عن
مههات وكلمه, فإذا عمله منه يدخل رزقه, وباب منه يخرج بابان: باب

والرض} السماء عليهم بكت {فما الََية هذه عليه»ً. وتل وبكيا فقداه
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ً الرض علههى عملههوا يكونوا لم أنهم وذكر ًا عمل عليهههم, يبكههي صههالح
ولَ طيههب كلم عملهههم من ولَ كلمهم من السماء إلى لهم يصعد ولم

حههديث مههن حههاتم أبي ابن عليهم, ورواه فتبكي فتفقدهم صالح عمل
بههن يحيههى جريههر: حههدثني ابههن الربههذيِ, وقههال وهو عبيدة بن موسى

بههن شريح عن عمرو بن صفوان عن يونس بن عيسى طلحة, حدثني
وسههلم: «إن عليههه اللههه صههلى اللههه رسول قال: قال الحضرمي عبيد

ًا بدأ السلم ًا وسيعود غريب مههؤمن, مهها علههى غربة لَ بدأ. ألَ كما غريب
السههماء عليههه بكههت إلَ بههواكيه فيههها عنههه غابت غربة في مؤمن مات

عليهههم بكت {فما وسلم عليه الله صلى الله رسول قرأ والرض»ً ثم
الكافر»ً. على يبكيان لَ قال: «إنهما والرض} ثم السماء

يعنههي أحمههد أبههو عصام, حدثنا بن أحمد حاتم: حدثنا أبي ابن وقال  
بههن عبههاد عههن عمههرو بههن المنهال عن صالح بن العلء الزبيريِ, حدثنا

ًا رجههل قال: سههأل الله عبد السههماء تبكههي هههل عنههه اللههه رضههي عليهه
عنهه سهألني مهها شههيء عن سألتني له: لقد فقال ؟ أحد على والرض

ومصههعد الرض فههي مصههلى لههه إلَ عبههد مههن ليس قبلك, إنه من أحد
فههي صههالح عمههل لهههم يكههن لههم فرعههون آل السههماء. وإن مههن عمله

{فمها عنهه اللهه رضي علي قرأ ثم السماء في يصعد عمل ولَ الرض
جريههر: ابههن منظريههن} وقههال كههانوا وما والرض السماء عليهم بكت
عههن منصههور عههن زائههدة عههن غنههام بههن طلق , حدثنا كريب أبو حدثنا
رجههل عنهما الله رضي عباس ابن قال: أتى جبير بن سعيد عن منهال

السماء عليهم بكت تعالى: {فما الله قول أرأيت العباس أبا فقال: يا
؟ أحههد علهى والرض السهماء تبكي منظرين} فهل كانوا وما والرض

فهي بهاب ولهه إلَ الخلئههق مههن أحد ليس إنه عنه: نعم الله رضي قال
فههأغلق المههؤمن مههات عمله, فإذا يصعد وفيه رزقه ينزل منه السماء

ففقههده رزقههه منههه وينههزل عمله فيه يصعد كان الذيِ السماء من بابه
ويههذكر فيههها يصههلي كان التي الرض من مصله فقده عليه, وإذا بكى
فههي لهههم تكههن لههم فرعههون قههوم عليههه, وإن بكههت فيها وجل عز الله

خيهر, فلهم منههم وجل عز الله إلى يصعد يكن ولم صالحة آثار الرض
اللههه رضي عباس ابن عن العوفي والرض, وروى السماء عليهم تبك

هذا. نحو عنهما
ابههن عههن مجاهههد عههن القتههات يحيههى أبي عن الثوريِ سفيان وقال  

المههؤمن علههى الرض تبكههي يقههال قال: كههان عنهما الله رضي عباس
ًا, وكذا أربعين واحههد, وقههال وغيههر جههبير بههن وسعيد مجاهد قال صباح
ًا: ما مجاهد أربعيهن والرض السهماء عليهه بكهت إلَ مهؤمن مهات أيض
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ًا, قال لَ للرض ومهها فقههال: أتعجههب ؟ الرض له: أتبكههي فقلت صباح

تبكههي لَ للسههماء وما ؟ والسجود بالركوع يعمرها كان عبد على تبكي
قتههادة: وقال ؟ النحل كدويِ دويِ فيها وتسبيحه لتكبيره كان عبد على
والرض. السههماء عليهههم تبكههي أن من وجل عز الله على أهون كانوا
بهن السهلم عبهد الحسهين, حهدثنا بن علي حاتم: حدثنا أبي ابن وقال

عههن سههابق بههن المسههتورد إسماعيل, حدثنا بن إسحاق عاصم, حدثنا
إلَ الههدنيا كههانت منههذ السههماء بكت قال: ما إبراهيم عن المكتب عبيد
َأليس اثنين, قلت على ؟ المههؤمن علههى تبكي والرض السماء لعبيد: 

السهماء! بكهاء مها عملهه. قهال: وتهدريِ يصعد حيث مقامه قال: ذاك
عليههه زكريهها بن يحيى كالدهان, إن وردة وتصير . قال: تحمر قلت: لَ
ًا وقطههرت السماء احمرت قتل لما والسلم الصلة الحسههين وإن دمهه

السماء. احمرت قتل لما عنهما الله رضي علي بن
زنيهج, عمهرو بهن محمهد غسان أبو الحسين, حدثنا بن علي وحدثنا  

علههي بههن الحسههين قتههل قههال: لمهها زيههاد أبي بن يزيد عن جرير حدثنا
يزيههد: أشههر, قهال أربعهة السهماء آفههاق احمهرت عنهمها اللهه رضهي

عطههاء الكههبير, وقههال فههي السههديِ قههال بكاؤههها, وهكههذا واحمرارههها
ًا وذكههروا أطرافههها تحمههر أن الخراسههاني: بكاؤههها مقتههل فههي أيضهه

دم تحتههه وجههد إلَ يومئههذ حجههر قلههب مهها أنههه عنههه الله رضي الحسين
حجههارة, وفههي وسههقطت الفههق واحمر الشمس كسفت عبيط, وأنه

ليعظمههوا وكههذبهم الشههيعة سخف من أنه نظر, والظاهر ذلك من كل
وقد وكذبوه اختلقوه الذيِ هذا يقع لم عظيم, ولكن أنه شك ولَ المر
ممهها شيء يقع ولم عنه الله رضي الحسين قتل من أعظم هو ما وقع

أفضههل وهههو عنه الله رضي طالب أبي بن علي أبوه قتل ذكروه, فإنه
اللههه رضههي عفههان بن ذلك, وعثمان من شيء يقع بالجماع, ولم منه
ًا قتههل عنه ًا محصهور بهن ذلهك. وعمهر مههن شههيء يكههن ولهم مظلومهه

الصههبح, وكههأن صههلة فههي المحراب في قتل عنه الله رضي الخطاب
ذلههك. مههن شههيء يكههن ولههم ذلههك قبل مصيبة تطرقهم لم المسلمين

الههدنيا فههي البشههر سههيد وسلم, وهو عليه الله صلى الله رسول وهذا
بههن إبراهيههم مات ذكروه. ويوم مما شيء يكن لم مات والََخرة, يوم

النههاس: خسههفت فقال الشمس خسفت وسلم عليه الله صلى النبي
صههلة وسههلم عليههه الله صلى الله رسول بهم إبراهيم! فصلى لموت

لمههوت ينخسههفان لَ والقمر الشمس أن لهم وبين وخطبهم الكسوفا
لحياته. ولَ أحد
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المهين العذاب من إسرائيل بني نجينا وتعالى: {ولقد تبارك وقوله  

ًا كان إنه فرعون * من بذلك تعالى عليهم المسرفين} يمتن من عالي
لهههم, وتسههخيره وإذلَله فرعون إهانة من فيه كانوا مما أنقذهم حيث
إنههه فرعههون تعههالى: {مههن الشاقة. وقوله المهينة العمال في إياهم
ًا كان ًا أيِ} عالي ًا مستكبر ًا جبار فرعههون وجههل: {إن عههز كقوله عنيد
ًا وكههانوا {فاسههتكبروا عظمتههه جلههت الرض} وقههوله فههي عل قومهه

علههى الههرأيِ سههخيف أمههره فههي مسههرفا أيِ المسرفين عالين} من
العههالمين} علههى علم على اخترناهم جلله: {ولقد جل نفسه. وقوله

بيههن هههم مههن علههى} العالمين على علم على {اخترناهم مجاهد قال
يقههال: إن ذلك, وكههان زمانهم أهل على قتادة: اختيروا ظهريه. وقال

ًا, وهذا زمان لكل اصههطفيتك إنههي موسى يا تعالى: {قال كقوله عالم
السلم: عليها لمريم وجل عز كقوله ذلك زمانه أهل الناس} أيِ على

رضههي خديجههة فههإن زمنههها في العالمين} أيِ نساء على {واصطفاك
بنههت آسههية الفضل, وكههذا في لها مساوية أو منها أفضل إما عنها الله

النسههاء علههى عنههها اللههه رضههي عائشة فرعون, وفضل امرأة مزاحم
مههن جللههه: {وآتينههاهم جههل الطعام. وقههوله سائر على الثريد كفضل

مههبين} بلء فيههه {مهها العههادات وخوارق والبراهين الحجج الََيات} أيِ
به. اهتدى لمن جلي ظاهر اختبار أيِ

ِإّن ِء **  َ ُؤلَ ُلوَن َهـ ُقو َي ِإْن َل ّ ِهَي *   َنا ِإلَ ُت َت ْو َلَى َم ْو ُ ِريَن َنْحُن َوَما الَ ِبُمنَشهه
ْا ُتو ْأ َف َنا *   ِئ َبآّ ُتْم ِإن ِبآّ ِقيَن ُكن ِد ُهْم َصا َأ ْيٌر *   ْوُم َأْم َخ ّبههٍع َقهه ِذيَن ُت ّلهه ِمههن َوا

ِهْم ِل ْب ُهْم َق َنا ْك َل ْه ُهْم َأ ّن ْا ِإ ُنو ِرِميَن َكا  ُمْج
ًا تعالى يقول   وأنه والمعاد البعث إنكارهم في المشركين على منكر
نشههور, ولَ بعههث ولَ الممههات بعههد حيههاة ولَ الدنيا الحياة هذه إلَ ثم ما

البعههث كههان فههإن يرجعوا فلم ذهبوا الذين الماضين بآّبائهم ويحتجون
ًا فاسههدة, وشبه باطلة حجة صادقين} وهذه كنتم إن بآّياتنا {فأتوا حق
انقضههائها بعههد بههل الههدنيا الههدار فههي لَ القيامة يوم هو إنما المعاد فإن

ًا العالمين الله وفراغها, يعيد وذهابها ًا, ويجعههل خلقهه الظههالمين جديههد
ًا, يوم جهنم لنار الرسههول ويكههون النههاس علههى شهههداء تكونون وقود

ًا, ثم عليكم ًا تعالى قال شهيد ًا لهم متهدد ًا ومتوعد بأسههه لهههم ومنذر
المنكريههن المشههركين مههن ونظرائهههم بأشههباههم حل كما يرد لَ الذيِ

بلدهم وخرب وجل عز الله أهلكهم سبأ, حيث تبع, وهم كقوم للبعث
سههبأ سورة في ذلك تقدم مذر, كما شذر وفرقهم البلد في وشردهم
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بأولئههك شههبههم ههنهها للمعاد, وكههذلك المشركين بإنكار مصدرة وهي
ًا كانوا وقد عههدنان, وقههد مههن عههرب هههؤلَء أن قحطان, كمهها من عرب

ًا, كمهها سههموه رجههل فيهههم ملههك كلما سبأ وهم حمير كانت يقههال تبعهه
لمههن الههروم, وفرعههون ملههك لمههن الفرس, وقيصر ملك لمن كسرى

ًا, والنجاشي مصر ملك أعلم مههن ذلههك وغيههر الحبشة ملك لمن كافر
الجناس.

حههتى البلد في وسار اليمن من خرج تبابعتهم بعض أن اتفق ولكن  
وجيشههه, واتسههعت سههلطانه وعظههم ملكه واشتد سمرقند إلى وصل

مههر أنههه الحيرة, فههاتفق مصر الذيِ وهو رعاياه وكثرت وبلده مملكته
فمههانعوه أهلههها قتههال الجاهليههة, فههأراد أيام في وذلك النبوية بالمدينة
عنهههم, وكههف منهههم فاسههتحيا بالليههل يقرونههه بالنهار, وجعلوا وقاتلوه

لَ أنهه وأخههبراه نصههحاه قد كانا يهود أحبار من حبرين معه واستصحب
الزمههان, آخههر فههي يكههون نبي مهاجر البلدة, فإنها هذه على له سبيل
ههدم أراد بمكهة اجتهاز اليمن, فلمها بلد إلى معه وأخذهما عنها فرجع
ًا ذلك عن فنهياه الكعبة بنههاء من البيت, وأنه هذا بعظمة وأخبراه أيض

عظيههم شهأن لههه سههيكون والسلم, وأنهه الصلة عليه الخليل إبراهيم
بههها وطههافا الزمههان, فعظمههها آخر في المبعوث النبي ذلك يديِ على

ًا كر والحبر, ثم والوصائل الملء وكساها أهلههها ودعهها اليمن إلى راجع
فيههه والسههلم الصههلة عليه موسى دين ذاك إذ معه, وكان التهود إلى
والسههلم, فتهههود الصلة عليه المسيح بعثة قبل الهداية من يكون من
بههن محمههد المههام بطولههها القصههة ذكههر اليمههن, وقههد أهههل عامة معه

فههي عسههاكر ابههن الحههافظ ترجمههه السههيرة, وقههد كتههابه فههي إسحاق
نههذكر. لم ومما ذكرنا مما كثيرة أشياء فيها أورد حافلة ترجمة تاريخه
مههن لههه صههفت الخيههل اسههتعرض إذا كههان وأنه دمشق ملك أنه وذكر

ابن عن معمر عن الرزاق عبد طريق من ساق اليمن. ثم إلى دمشق
صههلى النبي عن عنه الله رضي هريرة أبي عن المقبريِ عن ذئب أبي
أدريِ ولَ ؟ لَ لهلهههاأم طهارة الحدود أدريِ قال: «ما وسلم عليه الله
ًا تبع ًا القرنين ذو أدريِ ولَ ؟ لَ أم كان لعين ًا أم كهان نبي ؟»ً وقههال ملكهه

ًا أكان «عزير غيره محمههد عههن حههاتم أبي ابن رواه ؟»ً وهكذا لَ أم نبي
عبههد بهه الهدارقطني: تفهرد قهال الههرزاق عبد عن الظهراني حماد بن

عههن أبيه عن كريب بن محمد طريق من عساكر ابن روى الرزاق, ثم
ًا عنهما الله رضي عباس ابن ًا أدريِ لَ «عزيههر مرفوعهه ولَ ؟ لَ أم أنبيهه

ولعنتههه سههبه عههن النهههي فههي جاء ما أورد ؟»ً ثم لَ أم تبع ألعين أدريِ
ًا كان أعلم والله تعالى. وكأنه الله شاء إن سيأتي كما أسههلم ثم كافر
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الزمههان ذلههك في اليهود أحبار من كان من يديِ على الكليم دين وتابع
زمههن فههي الههبيت السههلم, وحههج عليههه المسههيح بعثههة قبل الحق على

عنههده ونحههر والحههبر الحريههر من والوصائل الملء وكساه الجرهميين
اليمن. إلى عاد وأكرمه. ثم وعظمه بدنة آلَفا ستة

متعههددة طههرق مههن عسههاكر ابههن الحههافظ بطولها قصته ساق وقد  
بههن الله وعبد سلم بن الله كعب, وعبد بن أبي عن مبسوطة مطولة
كلهه, ذلهك فههي المرجههع وإليهه الحبار عنهم, وكعب الله رضي عباس
ًا سلم بن الله عبد وإلى قصته روى وأعلم. وكذا وأكبر أثبت وهو أيض
فيههها. مشهههور هههو كمهها السيرة في إسحاق بن ومحمد منبه بن وهب
تبههع ترجمههة السياقات بعض في عساكر ابن الحافظ على اختلط وقد
ًا طويل, فإن بدهر عنه متأخر آخر بترجمة هذا إليههه المشههار هههذا تبعهه
عبادة إلى بعده عادوا توفي لما يديه, ثم على قومه أسلم القرآن في

سههبأ, وقههد سههورة في ذكره كما تعالى الله فعاقبهم والصنام النيران
جههبير: كسهها بن سعيد والمنة, وقال الحمد ولله هنالك قصتهم بسطنا

الوسههط, تبههع هههو هههذا سههبه, وتبههع عههن ينهههى سعيد وكان الكعبة تبع
علههى ملههك أنههه اليماني, ذكههروا ملكيكرب بن كريب أبو أسعد واسمه

ًا سنة ثلثمائة قومه أطههول حميههر فههي يكههن سنة, ولم وعشرين وست
بنحههو وسههلم عليههه الله صلى الله رسول مبعث قبل منه, وتوفي مدة
المدينههة يهههود مههن الحبران له ذكر لما أنه سنة. وذكروا سبعمائة من
ذلههك في أحمد, قال اسمه الزمان آخر في نبي مهاجر البلدة هذه أن

ًا ًا ويروونههه يتوارثههونه المدينههة, فكههانوا أهل عند واستودعه شعر خلفهه
نههزل الههذيِ زيههد بههن خالههد أيههوب أبههو يحفظههه ممههن سلف, وكان عن

وهو: داره في وسلم عليه الله صلى الله رسول
إلى عمريِ مد النسمفلو باريِ الله من أنهرسول أحمد على شهدت 

ًا عمرهلكنت عههن أعههداءهوفرجت بالسيف عموجاهدت وابن له وزير
غم كل صدره

فيههه فوجههدوا السههلم في بصنعاء قبر حفر أنه الدنيا ابي ابن وذكر  
فيههه مكتههوب فضههة مههن لههوح رؤوسهههما صههحيحتين, وعنههد امرأتيههن

تبههع, ماتتهها ابنههتي وتماضر حيي وتميس, ورويِ حيي قبر بالذهب: هذا
ًا, وعلى به تشركان ولَ الله إلَ إله لَ أن تشهدان وهما مههات ذلههك شيئ

ًا سههبأ سورة في ذكرنا وقد. قبلهما الصالحون ًا. ذلههك فههي شههعر أيضهه
ًا أن لنهها قتادة: ذكر قال ِعههَت تبههع فههي يقههول كههان كعبهه الرجههل َنعههَت ُن

رضههي عائشههة يذمه. قههال: وكههانت ولم قومه تعالى الله الصالح: ذم
ًا تسبوا تقول: لَ عنها الله ً كان قد فإنه تبع ًا. وقال رجل أبي ابن صالح
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بن الله عبد الوليد, حدثنا صفوان, حدثنا زرعة, حدثنا أبو حاتم: حدثنا

الحضرمي, قههال: سههمعت جابر بن عمرو يعني ه زرعة أبي عن لهيعة
صههلى الله رسول يقول: قال عنه الله رضي الساعديِ سعد بن سهل
ًا تسبوا وسلم: «لَ عليه الله أسلم»ً. كان قد فإنه تبع

لهيعة ابن عن موسى بن حسن عن مسنده في أحمد المام ورواه  
محمههد بههن أحمد البار, حدثنا علي بن أحمد الطبراني: حدثنا وقال به
بن سماك عن سفيان إسماعيل, حدثنا بن مؤمل أبي)برزة, حدثنا بن

صههلى النههبي عههن عنهمهها الله رضي عباس ابن عن عكرمة عن حرب
ًا تسههبوا قههال: «لَ وسههلم عليه الله عبههد أسههلم»ً وقههال قههد فههإنه تبعهه

ًا: أخبرنا الرزاق أبههي عههن المقههبريِ عههن ذئههب أبي ابن عن معمر أيض
وسههلم: عليههه اللههه صههلى الله رسول قال: قال عنه الله رضي هريرة

ًا تبع أدريِ «ما ابههن روايههة من السند بهذا نبي»ً وتقدم غير أم كان نبي
ًا كان تبع أدريِ «لَ عساكر ابن أورده كما حاتم أبي »ً فههالله لَ أم لعينهه

عكرمههة عن البديِ يحيى بن زكريا طريق من عساكر ابن ورواه أعلم
ًا. وقال عباس ابن عن الهههذيل, أبو عمران الرزاق: أخبرنا عبد موقوف

تسههبوا لَ ربههاح أبههي بن عطاء قال: قال الرحمن عبد بن تميم أخبرني
ًا تعالى سبه, والله عن نهى وسلم عليه الله صلى الله رسول فإن تبع

أعلم.

َوَما َنا **  ْق َل َواِت َخ ُهَما َوَما َوالْرَض الّسَما َن ْي ِبيَن َب ُهَمآّ *  َما لََِع َنا ْق َل ّ َخ ِإلَ
ّق ْلَح ِكّن ِبا َلـ ُهْم َو َثَر ْك َ َأ َلُموَن لَ ْع ِإّن َي ْوَم *   َفْصِل َي ْل ُهْم ا ُت َقا ِعيَن ِمي * َأْجَم

ْوَم َ َي ِني لَ ْغ ًلى ُي ْو ًلى َعن َم ْو ًا ّم ْيئ َ َش ّ ُينَصههُروَن ُهههْم َولَ ِإلَ ّرِحههَم َمههن *  
ّلُه ّنُه ال َو ِإ ِزيُز ُه َع ْل  الّرِحيُم ا
ًا تعالى يقول   ه وتنزيههه عهدله عن مخبر والعبهث اللعهب عهن نفس

بينهمهها ومها والرض السهماء خلقنها وعل: {ومهها جهل كقههوله والباطل
ً النههار} وقههال مههن كفههروا للههذين فويههل كفههروا الذين ظن ذلك باطل

ًا خلقنههاكم أنمهها تعههالى: {أفحسههبتم ؟* ترجعههون لَ إلينهها وأنكههم عبثهه
قههال الكريههم} ثههم العههرش رب هههو إلَ إله لَ الحق الملك الله فتعالى

يفصههل القيامههة يههوم أجمعين} وهههو ميقاتهم الفصل يوم تعالى: {إن
المؤمنين. وقوله ويثيب الكافرين الخلئق, فيعذب بين فيه تعالى الله
{يوم وآخرهم أولهم كلهم يجمعهم أجمعين} أيِ وجل: {ميقاتهم عز
ًا} أيِ مولى عن مولى يغني لَ ًا قريب ينفع لَ شيئ سههبحانه كقوله قريب

يتسههاءلون} ولَ يومئذ بينهم أنساب فل الصور في نفخ وتعالى: {فإذا
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ًا حميههم يسههأل عظمتههه: {ولَ جلت وكقوله لَ يبصههرونهم} أيِ حميمهه
ًا يسأل ًا. وقههوله يههراه وهههو حههاله عن له أخ هههم وعل: {ولَ جههل عيانهه

خهارج, ثهم مهن نصهره يهأتيه ولَ قريبهه القريب ينصر لَ ينصرون} أيِ
وجههل عههز اللههه رحمههة إلَ يومئههذ ينفههع لَ الله} أيِ رحم من قال: {إلَ

واسعة. رحمة ذو عزيز هو الرحيم} أيِ العزيز هو {إنه بخلقه

ِإّن َة **  ِم َشَجَر ّقو َعاُم الّز َط ِم *   ِثي ْهِل ال ْلُم َكا ِلي *   ْغ ُطههوِن ِفي َي ُب ْل * ا
ْلِي َغ ِم َك ْلَحِمي ُه ا ُذو ُه *  ُخ ُلو ِت ْع َلَى َفا ِء ِإ َوآ ِم َس ْلَجِحي ُثّم ا ْا *   ّبو َق ُصهه ْو َفهه
ِه ْأِس َذاِب ِمْن َر ِم َع ْلَحِمي ْق ا ُذ ّنَك *   ِزيُز َأنَت ِإ َع ْل ِريُم ا َك ْل َذا ِإّن*   ا َمهها َهـ
ُتْم ِه ُكن َتُروَن ِب  َتْم

ًا تعالى يقول   للقههائه: {إن الجاحههدين الكافرين به يعذب عما مخبر
الكههافر, وفعله, وهههو قوله في أيِ الثيم} الثيم طعام الزقوم شجرة
الََية, ولكههن هذه في دخوله في شك جهل, ولَ أبو أنه واحد غير وذكر

عبههد بشههار, حههدثنا بههن محمههد جرير: حدثنا ابن به. قال خاصة ليست
بههن همههام عههن إبراهيههم عههن العمههش عههن سههفيان الرحمههن, حههدثنا

ً يقرىههء كههان الدرداء أبا أن الحارث طعههام الزقههوم شههجرة {إن رجل
إن عنه: قههل الله رضي الدرداء أبو اليتيم, فقال الثيم} فقال: طعام

غيرههها, قههال مههن طعههام لههه ليههس أيِ الفههاجر طعههام الزقههوم شجرة
الرض أهههل علههى لفسدت الرض في منها قطرة مجاهد: ولووقعت

ًا, وقوله: {كالمهل} قههالوا: كعكههر نحوه تقدم معيشتهم, وقد مرفوع
ورداءتههها, حرارتههها من الحميم} أيِ كغلي البطون في {يغلي الزيت

خذوه للزبانية قال إذا تعالى أنه ورد الكافر, وقد وقوله: {خذوه} أيِ
ًا سههبعون ابتههدره ًا سههوقوه منهههم, وقههوله: {فههاعتلوه} أيِ ألفهه سههحب
ًا فههادفعوه, خههذوه فاعتلوه} أيِ {خذوه مجاهد ظهره, قال في ودفع
الفرزدق: وقال

تعتل عطية إلى ترد أباهمحتى بناحليك الكرام ليس 
عههذاب من رأسه فوق صبوا {ثم وسطها الجحيم} أيِ سواء إلى{  

به يصهر الحميم رؤوسهم فوق من وجل: {يصب عز الحميم} كقوله
مههن بمقمعههة يضههربه الملههك أن تقههدم والجلود} وقههد بطونهم في ما

بههدنه, فههي فينههزل رأسههه علههى الحميههم يصب ثم دماغه حديد, فتفتح
اللههه كعههبيه, أعاذنهها مههن تمههرق حههتى أمعائه من بطنه في ما فيسلت

الكريههم} أيِ العزيههز أنههت إنههك تعههالى: {ذق ذلههك. وقههوله من تعالى
ابهن عهن الضهحاك والتوبيههخ, وقهال التهكههم وجهه علهى ذلك له قولوا
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المههويِ قههال كريم. وقد ولَ بعزيز لست عنهما: أيِ الله رضي عباس

عههن الهههذلي بكههر أبههو محمههد, حههدثنا بههن أسههباط مغههازيه: حههدثنا في
الله لعنه جهل أبا وسلم عليه الله صلى الله رسول قال: لقي عكرمة

أولههى ثههم فأولى لك لك, أولى أقول أن أمرني تعالى الله فقال: «إن
ولَ أنههت لههي تسههتطيع وقال: مهها يده من ثوبه فأولى»ً قال: فنزع لك

العزيههز وأنهها البطحههاء أهههل أمنههع أني علمت شيء, ولقد من صاحبك
إنك وأنزل: {ذق بكلمته وعيره وأذله بدر يوم الله فقتله الكريم, قال

تمههترون} بههه كنتم ما هذا وجل: {إن عز الكريم}. وقوله العزيز أنت
ًا جهنم نار إلى يدعون تعالى: {يوم كقوله بههها كنتم التي النار هذه دع

ههنهها: تعههالى قههال تبصههرون} ولهههذا لَ أنتهم أم هذا * أفسحر تكذبون
تمترون}. به كنتم ما هذا {إن

ِإّن ِقيَن **  ّت ْلُم ٍم ِفي ا َقا ِفي َأِميٍن َم ّناٍت *   ُيههوٍن َج ُع َبُسههوَن َو ْل َي ِمههن *  
ُدٍس ْبَرٍق ُسن َت ِإْس ِليَن َو ِب َقا َت ِلَك ّم َذ َك ُهم *   َنا ّوْج ٍر َوَز ُعوَن ِعيههٍن ِبُحو ْد َيهه   *

َها ٍة ِبكّل ِفي َه ِك ِنيَن َفا َ آِم ُقوَن *  لَ ُذو َههها َيهه ْوَت ِفي ْلَمهه ّ ا َتههَة ِإلَ ْو ْلَم َلههَى ا الَُو
ُهْم َقا َو َذاَب َو ِم َع ْلَجِحي ً ا َفْضل َك ّمهن *   ّب ِلهَك ّر َو َذ ْوُز ُهه َفه ْل ِظيهُم ا َع ْل * ا

ّنَما ِإ ُه َف َنا ِنَك َيّسْر ِلَسا ُهْم ِب ّل َع ّكُروَن َل َذ َت ِقْب َي َت َفاْر ُهْم *   ّن ُبوَن ِإ ِق َت  ّمْر
سههمي ولهههذا السههعداء بههذكر عطههف الشههقياء حال تعالى ذكر لما  

مقههام {فههي الههدنيا فههي للههه المتقين} أيِ مثاني, فقال: {إن القرآن
والخههروج, الموت من فيها أمنوا الجنة, قد وهو الََخرة في أمين} أيِ

وسههائر وكيده الشيطان ومن ونصب وتعب وجزع وحزن هم كل ومن
فيه أولئك ما مقابلة في وعيون} وهذا جنات {في والمصائب الََفات

مههن تعههالى: {يلبسههون الحميههم, وقههوله وشههرب الزقههوم شجرة من
مها {وإسهتبرق} وههو ونحوهها كالقمصان الحرير رفيع سندس} وهو

القمههاش أعههالي علههى يلبههس ومهها كههالريش وذلههك ولمعان بريق فيه
غيههره. إلههى وظهههره منهههم أحد يجلس لَ السرر على {متقابلين} أيِ

قد ما مع العطاء هذا عين} أيِ بحور وزوجناهم تعالى: {كذلك وقوله
إنس يطمثهن {لم اللتي العين الحور الحسان الزوجات من منحناهم

إلَ الحسان جزاء والمرجان} {هل الياقوت جان} {كأنهن ولَ قبلهم
حهبيب, بهن نهوح أبهي, حهدثنا حهاتم: حهدثنا أبي ابن ؟} قال الحسان

أنس عن رجل عن سعد بن عمر العطار. حدثنا مزاحم بن نصر حدثنا
لجههي بحههر فههي بزقههت حههوراء أن قههال: لههو نوح رفعه عنه الله رضي
ريقها. لعذوبة الماء ذلك لعذب
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طلبههوا مهمهها آمنين} أيِ فاكهة بكل فيها وجل: {يدعون عز وقوله  
بههل وامتنههاعه انقطههاعه مههن آمنههون وهههم لهم أحضر الثمار أنواع من

الموتههة إلَ المههوت فيههها يذوقون أرادوا. وقوله: {لَ كلما إليهم يحضر
لَ أنههم منقطع, ومعنهاه استثناء فإنه النفي يؤكد استثناء الولى} هذا

ًا الموت فيها يذوقون اللههه رسههول أن الصههحيحين فههي ثبههت كمهها أبههد
أملههح كبههش صههورة فههي بههالموت قال: «يههؤتى وسلم عليه الله صلى

مههوت فل خلود الجنة أهل يا يقال ثم يذبح ثم والنار الجنة بين فيوقف
مريههم سههورة فههي الحههديث تقههدم موت»ً وقههد فل خلود النار أهل ويا

عههن الثههوريِ سههفيان الرزاق: حدثنا عبد والسلم. وقال الصلة عليها
رضههي هريههرة وأبههي سههعيد أبي عن الغر مسلم أبي عن إسحاق أبي
لهههل وسلم: «يقههال عليه الله صلى الله رسول قال: قال عنهما الله

ًا, وإن تسههقموا فل تصههحوا أن لكههم إن الجنة فل تعيشههوا أن لكههم أبههد
ًا, وإن تموتوا ًا, وإن تبأسوا فل تنعموا أن لكم أبد فل تشبوا أن لكم أبد
ًا»ً رواه تهرموا حميههد, بههن وعبههد راهههويه بههن إسههحاق عههن مسلم أبد
العههراق إسههحاق, وأهههل أبههو يقههول هكههذا بههه الههرزاق عبد عن كلهما

الغههر. اللههه عبههد أبههو يقولههون المدينة الغر, وأهل مسلم أبو يقولون
عههن حفههص بههن أحمههد السجستاني: حههدثنا داود أبي بن بكر أبو وقال
عههن عبادة عن حجاج ابن هو الحجاج عن طهمان بن إبراهيم عن أبيه

رسههول قههال: قههال عنه الله رضي هريرة أبي عن عمرو بن الله عبيد
ولَ فيههها ينعههم الجنههة دخل الله اتقى وسلم: «من عليه الله صلى الله

شبابه»ً. يفنى ثيابه, ولَ تبلى يموت, لَ فل فيها ويحيا يبأس
بههن عمرو يحيى, حدثنا بن أحمد الطبراني: حدثنا القاسم أبو وقال  

بههن مصههعب الرقههي, حههدثنا اللههه عبههد بههن سههليم الناقد, حدثنا محمد
سههعيد بههن يحيههى عههن الكههوفي الربيههع بههن عمههران إبراهيههم, حههدثنا

قههال: سههئل عنه الله رضي جابر عن المنكدر بن محمد عن النصاريِ
اللههه صههلى فقههال ؟ الجنههة أهههل وسلم: أينام عليه الله صلى الله نبي

رواه ينههامون»ً وهكههذا لَ الجنههة وأهل الموت أخو وسلم: «النوم عليه
صههدقة بههن القاسههم بههن أحمههد تفسيره, حدثنا في مردويه بن بكر أبو

المغيههرة, حههدثنا بههن الله عبد داود, حدثنا بن المقدام المصريِ, حدثنا
الله رضي الله عبد بن جابر عن المنكدر بن محمد عن الثوريِ سفيان

المههوت أخو وسلم: «النوم عليه الله صلى الله رسول قال: قال عنه
مسههنده: حههدثنا فههي الههبزار بكههر أبههو ينههامون»ً, وقههال لَ الجنههة وأهل

عههن سفيان عن الفريابي يوسف بن محمد , حدثنا يعقوب بن الفضل
اللههه: رسههول يا قال: قيل عنه الله رضي جابر عن المنكدر بن محمد
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أخههو , النههوم وسهلم: «لَ عليههه اللههه صههلى قههال ؟ الجنة أهل ينام هل

ًا نعلم قال: لَ الموت, ثم رضههي جابر عن المنكدر ابن عن أسنده أحد
تقههدم قال, وقد الفريابي, هكذا إلَ الثوريِ عن ولَ الثوريِ إلَ عنه الله

أعلم. ذلك, والله خلفا
العظيههم النعيم هذا مع الجحيم} أيِ عذاب تعالى: {ووقاهم وقوله  

فههي الليههم العذاب عن وزحزحهم ونجاهم وسلمهم وقاهم قد المقيم
ولهههذا المرهههوب مههن ونجاهم المطلوب لهم الجحيم, فحصل دركات

ً عز قال كهان إنمهها العظيههم} أيِ الفوز هو ذلك ربك من وجل: {فضل
رسهول عهن الصهحيح فهي ثبهت كما إليهم وإحسانه عليهم بفضله هذا
واعلموا وقاربوا وسددوا قال: «اعملوا أنه وسلم عليه الله صلى الله
ًا أن قههال ؟ اللههه رسههول يا أنت الجنة»ً قالوا: ولَ عمله يدخله لن أحد

منههه برحمههة اللههه يتغمههدني أن إلَ أنهها وسههلم: «ولَ عليههه اللههه صههلى
يتههذكرون} أيِ لعلهم بلسانك يسرناه تعالى: {فإنما وفضل»ً, وقوله

ً أنزلناه الذيِ القرآن هذا يسرنا إنما ًا سههل ًا واضهح ًا بينه بلسهانك جليه
يتههذكرون} أيِ {لعلهههم وأعلههها وأجلههها اللغههات أفصههح هههو الههذيِ

ويعلمون. يتفهمون
وخهالف كفهر مهن النهاس مهن والبيهان الوضوح هذا مع كان لما ثم  

ًا وسهلم عليههه اللههه صههلى لرسههوله تعههالى اللهه قههال وعاند لهه مسهلي
ًا ًا له وواعد والهلك: {فههارتقب} بالعطب كذبه لمن بالنصر, ومتوعد

النصههرة تكههون لمههن فسههيعملون مرتقبههون} أيِ {إنهههم انتظههر أيِ
ولخوانههك محمههد يا لك والََخرة, فإنها الدنيا في الكلمة وعلو والظفر

تعههالى: قههال كمهها المههؤمنين مههن اتبعكم ومن والمرسلين النبيين من
رسههلنا لننصههر تعالى: {إنا ورسلي} الََية. وقال أنا لغلبن الله {كتب
ينفههع لَ * يههوم الشهههاد يقههوم ويههوم الههدنيا الحيههاة فههي آمنههوا والذين

الدار}. سوء ولهم اللعنة ولهم معذرتهم الظالمين

الجاثية سورة
مكيهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههة وههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههي

ِم  ِه ِبْسههههههههههه ّلههههههههههه ـهههههههههههِن ال ِم الّرْحم  الّرِحيههههههههههه
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ِزيُل ** حَم َتن َتاِب *   ِك ْل ِه ِمَن ا ّل ِز ال ِزي َع ْل ِم ا ِكي ْلَح ِإّن ا َواِت ِفي *   الّسههَما

َياٍت َوالْرِض َ ِنيَن لَ ْؤِم ْلُم ِفي ّل َو ُكْم *   ِق ْل ُبّث َوَما َخ ٍة ِمن َي ّب َياٌت َدآ ٍم آ ْو َقهه ّل
ُنوَن ِق ِتلفَِا ُيو َواْخ ْيِل *   ّل ِر ال َها ّن َنَزَل َوَمآّ َوال ّلُه َأ ّرْزٍق ّمههن الّسههَمآِّء ِمَن ال
َيهها َأْح ِه َف َد الْرَض ِبهه ْعهه َههها َب ِت ْو ِريِف َم َتْصهه َيههاِح َو َيههاٌت الّر ٍم آ ْو َقهه ُلههوَن ّل ِق ْع  َي

العظيمههة ونعمه, وقههدرته آلَئه في التفكر إلى خلقه تعالى يرشد   
المختلفههة المخلوقههات من فيها والرض, وما السموات بها خلق التي

والطيههور والههدواب والنههس والجههن الملئكههة من والجناس, والنواع
المتنوعة الصنافا من البحر في والحشرات, وما والسباع والوحوش
بظلمههه يفههتران, هههذا لَ دائههبين تعاقبهمهها فههي والنهار الليل واختلفا

المطههر مههن السههحاب مههن وتعههالى تبارك الله أنزل بضيائه, وما وهذا
ًا إليه, وسماه الحاجة وقت في بههه {فأحيهها الههرزق يحصل به لن رزق

شههيء. ولَ فيههها نبههات لَ هامههدة كههانت مهها بعد موتها} أيِ بعد الرض
ًا الرياح} أيِ وجل: {وتصريف عز وقوله ً جنوب ًا وشمالَ ًا, ودبههور وصههب

للقههاح, هههو مهها للمطر, ومنها هو ما ونهارية. ومنها وبحرية, ليلية برية
سههبحانه , وقههال ينتههج لَ عقيههم هههو ما ومنها للرواح غذاء هو ما ومنها

مههن ترق وهو يعقلون ثم يوقنون للمؤمنين} ثم وتعالى: أولًَ: {لََيات
بآّيههة شههبيهة الََيههات وأعلى, وهذه منه أشرفا هو ما إلى شريف حال

واختلفا والرض السههموات خلههق فههي تعالى: {إن قوله وهي البقرة
أنهزل الناس, ومها ينفع بما البحر في تجريِ التي والفلك والنهار الليل
كههل من فيها موتها, وبث بعد الرض به فأحيا ماء من السماء من الله

لََيههات والرض السههماء بين المسخر والسحاب الرياح دابة, وتصريف
ًا منبههه بههن وهههب عن ههنا حاتم أبي ابن أورد يعقلون} وقد لقوم أثههر

ً ًا طويل أعلههم. الربعههة, واللههه الخلط مههن النسههان خلههق فههي غريبهه

ْلَك َت َياُت **  ِه آ ّل َها ال ُلو ْت ْيههَك َن َل ّق َع ْلَح ّيِ ِبهها َأ ِبهه ِديٍث َف َد َحهه ْعهه ِه َب ّلهه ِه ال ِت َيهها َوآ
ُنوَن ْؤِم ْيٌل ُي َو ُكّل *   ّفاٍك ّل ٍم َأ ِثي ُع َأ َيْسَم َياِت *   ِه آ ّل َلَى ال ْت ِه ُت ْي َل ُيِصههّر ُثّم َع

ًا ِبر ْك َت َأن ُمْس َها ّلْم َك ْع ُه َيْسَم َبّشْر َذاٍب َف َع ٍم ِب ِلي َذا َأ ِإ َو ِلههَم *   َنهها ِمههْن َع ِت َيا آ
ًا ْيئ َها َش َذ ّتَخ ًا ا ِئَك ُهُزو َلـ ْو ُهْم ُأ َذاٌب َل ِهيههٌن َع ِهههْم *  ّمههن ّم ِئ ّنههُم َوَرآ َه َ َج َولَ
ِني ْغ ُهم ُي ْن ْا ّما َع ُبو ًا َكَس ْيئ َ َش ْا َما َولَ ُذو ّتَخ ِه ُدوِن ِمههن ا ّلهه َء ال َيههآّ ِل ْو ُهههْم َأ َل َو

َذاٌب ِظيٌم َع َذا َع َهـ ًدى *   ِذيَن ُه ّل ْا َوا َفُرو َياِت َك ِهْم ِبآّ ّب ُهْم َر َذاٌب َل ّمههن َعهه
ٍز ِليههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههٌم ّرْجهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه  َأ

الحجههج مههن فيههه بما القرآن الله} يعني آيات تعالى: {تلك يقول   
الحهق, فهإذا مهن الحهق متضهمنة بهالحق} أيِ عليك {نتلوها والبينات
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يؤمنون وآياته الله بعد حديث فبأيِ لها ينقادون ولَ بها يؤمنون لَ كانوا

كههذاب قههوله فههي أفههاك أثيههم} أيِ أفههاك لكل تعالى: {ويل قال ثم ؟
قههال: {يسههمع ولهذا الله بآّيات كافر وقلبه فعله في أثيم مهين حلفا
كفههره علههى يصههر} أيِ {ثههم عليههه تقههرأ عليههه} أيِ تتلههى اللههه آيههات

ًا وجحوده ًا استكبار سههمعها مهها كههأنه يسههمعها} أيِ لههم {كههأن وعنههاد
القيامههة يههوم تعههالى الله عند له أن فأخبره أليم} أيِ بعذاب {فبشره

ًا ًا عذاب ًا أليم ًا آياتنهها مههن علم {وإذا موجع ًا} أيِ اتخههذها شههيئ إذا هههزو
ًا حفظ ًا واتخههذه بههه كفر القرآن من شيئ ًا سههخري لهههم {أولئههك وهههزو
بههه, ولهههذا واسههتهزأ بالقرآن استهان ما مقابلة في مهين} أيِ عذاب
قههال: نهههى عنهمهها اللههه رضههي عمههر ابن عن صحيحه في مسلم روى

العههدو أرض إلى بالقرآن يسافر أن وسلم عليه الله صلى الله رسول
فقههال: معههاده يوم له الحاصل العذاب فسر العدو, ثم يناله أن مخافة
جهنههم إلههى سيصههيرون بههذلك اتصف من كل جهنم} أيِ ورائهم {من
ًا} أيِ كسبوا ما عنهم يغني {ولَ القيامة يوم أمههوالهم تنفعهههم لَ شههيئ
عنهههم تغنههي ولَ أوليههاء} أيِ اللههه دون من اتخذوا ما {ولَ أولَدهم ولَ

ًا الله دون من عبدوها التي الََلهة قههال عظيم} ثههم عذاب {ولهم شيئ
ربهههم بآّيههات كفروا {والذين القرآن هدى} يعني وتعالى: {هذا تبارك

وتعههالى سبحانه الموجع. والله المؤلم أليم} وهو رجز من عذاب لهم
أعلههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههم.

ّلُه ِذيِ ** ال ّل ُكُم َسّخَر ا َبْحَر َل ْل َيِ ا ِر َتْج ْلُك ِل ُف ْل ِه ا ِه ِفيهه ِر َأْم ْا ِبهه ُغههو َت ْب َت ِل ِمههن َو
ِه ِل ُكْم َفْض ّل َع َل ُكُروَن َو َوَسّخَر َتْش ُكههْم *   َواِت ِفههي ّمهها َل ِفههي َوَمهها الّسههَما

ًا الْرِض ْنُه َجِميع ِلههَك ِفي ِإّن ّم َيههاٍت َذ َ ٍم لَ ْو َقهه ّكههُروَن ّل َف َت ُقههل َي ِذيَن *   ّلهه ّل
ْا ُنههو ْا آَم ْغِفههُرو ِذيَن َي ّلهه َ ِل ّيههاَم َيْرُجههوَن لَ ِه َأ ّلهه َيِ ال ِز َيْجهه ًا ِل ْومهه ْا ِبَمهها َق ُنو َكهها

ُبوَن ْكِس ًا َعِمَل *  َمْن َي ِلح ِه َصا ْفِس َن ِل َء َوَمْن َف َها َأَسآّ ْي َل َع َلههَى ُثّم َف ُكههْم ِإ ّب َر
ُعههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههوَن  ُتْرَج

{لتجههريِ البحههر مههن لهههم سههخر فيما عبيده على نعمه تعالى يذكر  
البحههر أمههر الههذيِ هههو تعههالى. فههإنه بههأمره فيههه السفن الفلك} وهي

{ولعلكههم والمكاسههب المتههاجر فههي فضله} أيِ من {ولتبتغوا بحملها
النائيههة القههاليم مههن المجلوبههة المنههافع حصههول علههى تشكرون} أيِ

فههي ومهها السههموات فههي مهها لكم وجل: {وسخر عز قال القصية, ثم
مهها والنهههار, وجميههع والبحههار والجبههال الكههواكب مههن الرض} أيِ

قههال: ولهههذا وامتنههانه وإحسههانه فضههله مههن الجميههع أيِ بههه تنتفعههون
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ًا قههال ذلههك, كمهها فههي لههه شههريك لَ وحههده عنده من منه} أيِ {جميع

فإليه الضر مسكم إذا ثم الله فمن نعمة من بكم وتعالى: {وما تبارك
رضههي عبههاس ابههن عن العوفي طريق من جرير ابن تجأرون} وروى

الرض في وما السموات في ما لكم تعالى: {وسخر قوله عنهما الله
ًا مههن اسههم فيههه الَسههم اللههه. وذلههك مههن هههو شههيء منه} كههل جميع

ًا أسمائه, فذلك أنهه المنههازعون, واسهتيقن فيهه ينههازعه ولَ منه جميع
خلههف بههن محمههد حههدثنا أبههي حههاتم: حههدثنا أبههي ابههن كههذلك. وقههال

بههن المنهال عن العمش عن سفيان عن الفريابي العسقلني, حدثنا
اللههه رضههي عمههرو بههن الله عبد رجل قال: سأل أراكة أبي عن عمرو
والههثرى. والظلمة والنار النور قال: من ؟ الخلق خلق قال: مم عنهما

مثههل لههه فقههال فاسأله, فأتاه عنهما الله رضي عباس ابن قال: وائت
فسههأله إليههه كلههه. فرجههع ذلك خلق مما فسله إليه ذلك, فقال: ارجع

ًا الرض في وما السموات في ما لكم {وسخر فتل منههه} هههذا جميعهه
يتفكههرون}. لقههوم لََيههات ذلههك فههي {إن نكههارة وفيههه غريههب أثههر
اللههه} أيههام يرجون لَ للذين يغفروا آمنوا للذين تعالى: {قل وقوله  
السههلم, ابتداء في هذا وكان منهم الذى ويتحملوا عنهم ليصفحوا أيِ

ذلههك ليكههون الكتههاب وأهههل المشههركين أذى علههى يصههبروا أن أمههروا
الجلد للمههؤمنين اللههه شههرع العنههاد على أصروا لما لهم, ثم كالتأليف

وقتههادة, وقههال عنهمهها اللههه رضي عباس ابن عن رويِ والجهاد. هكذا
تبههارك تعالى, وقوله الله نعم ينالون الله} لَ أيام يرجون مجاهد: {لَ

ًا وتعالى: {ليجزيِ فههي عنهههم صفحوا إذا يكسبون} أيِ كانوا بما قوم
الََخرة, ولهههذا في السيئة بأعمالكم مجازيهم وجل عز الله فإن الدنيا
ًا عمل تعالى: {من قال ربكم إلى ثم فعليها أساء ومن فلنفسه صالح

عليههه بأعمههالكم فتعرضههون القيامههة يههوم إليههه تعودون ترجعون} أيِ
أعلههههم. وتعههههالى سههههبحانه وشههههرها, واللههههه خيرههههها فيجزيكههههم

ْد َق َل َو َنا **  ْي َت ِنَي آ ِئيَل َب َتههاَب ِإْسههَرا ِك ْل ْكههَم ا ْلُح َة َوا ّو ُبهه ّن ُهْم َوال َنهها ْق ّمههَن َوَرَز
َباِت ّي ّط ُهْم ال َنا ْل َفّض َلى َو َلميَن َع َعا ْل ُهم ا َنها ْي َت َوآ َنهاٍت *   ّي ِر ّمهَن َب َفَمها الْمه
ْا َو ُف َل َت ّ اْخ ِد ِمن ِإلَ ْع ُهُم َما َب َء ْلُم َجآّ ِع ْل ًا ا ْغي ُهْم َب َن ْي ّبههَك ِإّن َب ْقِضههي َر ُهههْم َي َن ْي ِب

ْوَم ِة َي َياَم ِق ْل ْا ِفيَما ا ُنو ِه َكا ُفوَن ِفي ِل َت ُثّم َيْخ َناَك *   ْل َع َلههَى َج ٍة َع َع ِري ّمههَن َشهه
ِر َها الْم ْع ِب ّت َ َفا ْع َولَ ِب ّت َء َت َوآ ْه ِذيَن َأ ّل َ ا َلُموَن لَ ْع ُهههْم َي ّن ِإ ْا َلههن *   ُنههو ْغ َعنههَك ُي
ِه ِمَن ّل ًا ال ْيئ ِإّن َش ِلِميَن َو ّظا ُهْم ال ْعُض ُء َب َيآّ ِل ْو ْعٍض َأ ّلُه َب ِلّي َوال ّتِقيههَن َو ْلُم * ا

َذا ِئُر َهـههههه ّنهههههاِس َبَصههههها ًدى ِلل ُهههههه ٍم َوَرْحَمهههههًة َو ْو َقههههه ُنهههههوَن ّل ِق  ُيو
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عليهههم الكتههب إنهزال من إسرائيل بني على به أنعم ما تعالى يذكر  

وتعههالى: تبههارك قال فيهم, ولهذا الملك وجعله إليهم الرسل وإرسال
مههن ورزقنههاهم والنبههوة والحكههم الكتههاب إسههرائيل بنههي آتينهها {ولقههد

العالمين} أيِ على {وفضلناهم والمشارب المآّكل من الطيبات} أيِ
ًا المههر} أيِ مههن بينههات {وآتيناهم زمانهم في وأدلههة وبراهيههن حججهه

قيههام بعههد مههن ذلههك بعههد اختلفههوا ثم الحجج عليهم قاطعات, فقامت
ًا ذلك كان الحجة, وإنما ًا بعضهههم علههى منهم بغي ربههك} يهها {إن بعضهه

يختلفههون} أيِ فيههه كههانوا فيمهها القيامههة يههوم بينهههم {يقضههي محمههد
تسههلك أن المههة لهههذه تحههذير فيه العدل, وهذا بحكمه بينهم سيفصل
علههى جعلناك وعل: {ثم جل قال منهجهم, ولهذا تقصد وأن مسلكهم

هههو إلَ إله لَ ربك من إليك أوحي ما اتبع فاتبعها} أيِ المر من شريعة
الههذين أهواء تتبع ههنا: {ولَ جلله جل المشركين, وقال عن وأعرض

ًا الله من عنك يغنوا لن * إنهم يعلمون لَ بعضهههم الظههالمين وإن شيئ
ًا لبعضهههم يتهههم ولَ عنهههم تغني وماذا بعض} أيِ أولياء لَ فههإنهم بعضهه

ًا إلَ يزيدونهم ًا خسار ًا ودمار تعههالى المتقين} وهههو ولي {والله وهلك
الطههاغوت أوليههاؤهم كفههروا والههذين النور إلى الظلمات من يخرجهم

بصههائر وجههل: {هههذا عههز قههال الظلمات, ثم إلى النور من يخرجونهم
يوقنهههون}. لقهههوم ورحمهههة {وههههدى القهههرآن للنهههاس} يعنهههي

َأْم ِذيَن َحِسههَب **  ّلهه ْا ا َتَرُحههو َئاِت اْج ّي ُهههْم َأن الّسهه َل َع ِذيَن ّنْج ّلهه ْا َكا ُنههو آَم
ْا ُلو َعِم ِلَحاِت َو ًء الّصا َوآ ُهْم َس َيا ُهْم ّمْح ُت َء َوَمَما ُكُموَن َما َسآّ َق َيْح َلهه َوَخ   *

ّلُه َواِت ال ّق َوالْرَض الّسَما ْلَح َى ِبا ُتْجَز ِل ْفٍس ُكّل َو َبْت ِبَما َن ُهههْم َكَسهه َ َو لَ
َلُموَن ْظ ْيَت ُي َأ َفَر َأ َذ َمِن *   ّتَخ َهُه ا َلـ ُه ِإ َوا ّلُه َه َأَض ّلُه َو َلَى ال ٍم َع ْلهه َتههَم ِع َوَخ

َلَى ِه َع ِع ِه َسْم ِب ْل َق َعَل َو َلَى َوَج ِه َع ِر ًة َبَص َو ِه َفَمن ِغَشا ِدي ْه ِد ِمن َي ْعهه ِه َب ّلهه ال
َ َفل ّكُروَن َأ َذ  َتهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

وجل: عز قال والكافرون} كما المؤمنون يستويِ تعالى: {لَ يقول  
هههم الجنههة أصههحاب الجنههة وأصههحاب النههار أصههحاب يسههتويِ {لَ

السيئات} اجترحوا الذين حسب وتعالى: {أم تبارك الفائزون} وقال
الصههالحات وعملههوا آمنههوا كالههذين نجعلهههم {أن وكسبوها عملوها أيِ

{ساء والََخرة الدنيا في بهم نساويهم ؟} أيِ ومماتهم محياهم سواء
اء يحكمهون} أيِ ما البهرار بيهن نسهاويِ أن وبعهدلنا بنها ظنهوا مها س

يعلههى: أبههو الحههافظ الههدار. قهال هههذه وفههي الََخرة الدار في والفجار
الوضههين التنوخي, حدثنا عثمان بن بكير إهاب, حدثنا بن مؤمل حدثنا
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قههال: عنههه اللههه رضي ذر أبي عن الباجي مرثد بن يزيد عن عطاء بن
يعمل ولم عليهن صبر أركان, فمن أربعة على دينه بنى تعالى الله إن

حلل يسلم قال ؟ ذر أبا يا هن الفاسقين, قيل: وما من الله لقي بهن
إلَ عليهن يؤتمن لَ لله الله ونهي لله الله وأمر لله الله وحرام لله الله

اللهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه.
الشوك من يجتنى لَ أنه «كما وسلم عليه الله صلى القاسم أبو قال  

هههذا من غريب حديث البرار»ً. هذا منازل الفجار ينال لَ كذلك العنب
وجههدوا أنهههم السههيرة كتههاب فههي إسههحاق بههن محمد ذكر الوجه, وقد

ًا وترجههون السههيئات عليه: تعملون مكتوب الكعبة أس في بمكة حجر
مههن الطبراني روى العنب. وقد الشوك من يجنى كما أجل الحسنات

أن مسههروق عههن الضههحى أبههي عههن مههرة بن عمرو عن شعبة حديث
ًا الههذين حسههب {أم الََيههة هههذه يردد أصبح حتى ليلة قام الداريِ تميم

الصالحات} ولهههذا وعملوا آمنوا كالذين نجعلهم أن السيئات اجترحوا
اللههه وجههل: {وخلههق عههز يحكمههون} وقههال مهها تعههالى: {سههاء قههال

كسبت بما نفس كل {ولتجزى بالعدل بالحق} أيِ والرض السموات
يظلمههههههههههههههههههههههههههههههههههون}. لَ وهههههههههههههههههههههههههههههههههههم

يههأتمر إنمهها هههواه} أيِ إلهههه اتخههذ مههن وعل: {أفرأيت جل قال ثم  
ًا رآه بهواه, فما ًا رآه وما فعله حسن بههه يسههتدل قههد تركه, وهههذا قبيح

مالههك العقلييههن, وعههن والتقبيههح بالتحسههين قولهم في المعتزلة على
ًا يهويِ لَ التفسير من عنه رويِ فيما عبههده, وقههوله: {وأضههله إلَ شههيئ
يسههتحق أنه لعلمه الله وأضله قولين: أحدهما علم} يحتمل على الله

عليههه. الحجهة وقيههام إليهه العلههم بلههوغا بعههد اللهه وأضههله ذلك, والََخر
وجعههل وقلبههه سههمعه علههى {وختم ينعكس ولَ الول يستلزم والثاني

ًا يعي ولَ ينفعه ما يسمع فل غشاوة} أيِ بصره على ولَ به يهتديِ شيئ
اللههه بعههد من يهديه تعالى: {فمن قال بها. ولهذا يستضيء حجة يرى
في ويذرهم له هاديِ فل الله يضلل تعالى: {من تذكرون} كقوله أفل

يعمههههههههههههههههههههههههههههههههههون}. طغيهههههههههههههههههههههههههههههههههانهم

ْا ُلو َقا َو ّ ِهَي َما **  َنا ِإلَ ُت َيا َيا َح ْن ّد َيا َنُموُت ال َنْح َنآّ َوَما َو ُك ِل ْه ّ ُي ْهُر ِإلَ ّد َوَما ال
ُهْم ِلَك َل َذ ٍم ِمْن ِب ْل ّ ُهْم ِإْن ِع ّنوَن ِإلَ ُظ َذا َي ِإ َو َلَى *   ْت ِهههْم ُت ْي َل َنها َع ُت َيا َنههاٍت آ ّي َب
ُهْم َكاَن ّما َت ّ ُحّج ْا َأن ِإلَ ُلو ْا َقا ُتو ْئ َنآّ ا ِئ َبآّ ُتْم ِإن ِبآّ ِقيَن ُكن ِد ُقههِل َصهها ّلههُه *   ال

ُكْم ِيي ُكْم ُثّم ُيْح ُت ُكْم ُثّم ُيِمي ُع َلَى َيْجَم ِم ِإ ْو ِة َيهه َياَمهه ِق ْل َ ا ْيههَب لَ ِه َر ِكّن ِفيهه َلـهه َو
َثهههههههههههههههههههههَر ْك ّنهههههههههههههههههههههاِس َأ َ ال َلُمهههههههههههههههههههههوَن لَ ْع  َي
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مشركي من وافقهم ومن الكفار من الدهرية قول عن تعالى يخبر  

ونحيهها} نمههوت الدنيا حياتنا إلَ هي ما {وقالوا المعاد إنكار في العرب
ولَ معههاد ثههم آخرون, ومهها ويعيش قوم الدار, يموت هذه إلَ ثم ما أيِ

المعههاد, وتقههوله المنكههرون العههرب مشههركو يقههوله قيامههة, وهههذا
والرجعههة, وتقههوله البههداءة ينكههرون منهههم, وهههم اللهيههون الفلسههفة
كههل فههي أن للصههانع, المعتقههدون المنكرون الدرية الدهرية الفلسفة

أن عليههه, وزعمههوا كههان ما إلى شيء كل يعود سنة ألف وثلثين ستة
ولهذا المنقول وكذبوا المعقول تتناهى, فكابروا لَ مرات تكرر قد هذا

علم من بذلك لهم تعالى: {وما الله الدهر} قال إلَ يهلكنا {وما قالوا
أخرجههه الههذيِ الحديث فأما ويتخيلون يتوهمون يظنون} أيِ إلَ هم إن

عهن عيينههة بهن سهفيان روايهة من والنسائي داود وأبو الصحيح صاحبا
قههال: عنههه اللههه رضي هريرة أبي عن المسيب بن سعيد عن الزهريِ

آدم, ابن يؤذيني تعالى وسلم: «يقول عليه الله صلى الله رسول قال
«لَ رواية ونهاره»ً وفي ليله أقلب المر الدهر, بيديِ وأنا الدهر يسب
غريههب بسههياق جرير ابن أورده الدهر»ً وقد هو الله فإن الدهر تسبوا

ًا عههن الزهههريِ عن عيينة بن سفيان كريب, حدثنا أبو فقال: حدثنا جد
الله صلى النبي عن عنه الله رضي هريرة أبي عن المسيب بن سعيد
الليههل يهلكنهها إنمهها يقولههون الجاهليههة أهههل قههال: «كههان وسههلم عليههه

ه فقهال ويحيينها يميتنها يهلكنها الذيِ والنهاروهو كتهابه: فهي تعهالى الل
الههدهر} إلَ يهلكنهها ومهها ونحيهها نمههوت الههدنيا حياتنهها إلَ هي ما {وقالوا
وأنهها الدهر آدم, يسب ابن وجل: يؤذيني عز الله فقال الدهر ويسبون

عههن حههاتم أبههي ابن رواه والنهار, وكذا الليل أقلب المر الدهر, بيديِ
روى مثلههه. ثههم عيينة ابن عن النعمان بن شريح عن منصور بن أحمد

هريههرة أبههي عن سلمة أبي عن الزهريِ عن وهب ابن عن يونس عن
الله «قال وسلم عليه الله صلى الله رسول قال: قال عنه الله رضي

والنههار»ً وأخرجههه الليهل بيديِ الدهر وأنا الدهر آدم ابن تعالى: يسب
محمههد بههه. وقههال يزيد بن يونس حديث من والنسائي الصحيح صاحبا

رضههي هريههرة أبي عن أبيه عن الرحمن عبد بن العلء عن إسحاق بن
اللههه «يقههول وسههلم: قههال عليههه اللههه صههلى اللههه رسول أن عنه الله

وادهههراه عبههديِ, يقههول وسبني يعطني فلم عبديِ تعالى: استقرضت
تفسههير في الئمة من وغيرهما عبيدة وأبو الشافعي الدهر»ً قال وأنا

الههدهر»ً هههو اللههه فههإن الههدهر تسههبوا «لَ وسههلم عليه الله صلى قوله
يهها قههالوا نكبههة أو بلء أو شههدة أصههابهم إذا جاهليتهم في العرب كانت
فاعلههها ويسبونه, وإنمهها الدهر إلى الفعال تلك الدهر, فينسبون خيبة
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فههي ذلههك فاعههل وجههل, لنههه عز الله سبوا إنما فكأنهم تعالى الله هو

هههو تعههالى الله الَعتبار, لن بهذا الدهر سب عن نهى الحقيقة, فلهذا
في قيل ما أحسن الفعال, هذا تلك إليه ويسندون يعنونه الذيِ الدهر

نحههوه نحهها ومههن حزم ابن غلط أعلم, وقد المراد, والله وهو تفسيره
ًا الحسههنى السههماء من الدهر عدهم في الظاهرية من هههذا مههن أخههذ

الحههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههديث.
عليهههم استدل إذا بينات} أيِ آياتنا عليهم تتلى تعالى: {وإذا وقوله  

فنائهها بعهد البهدان إعهادة علهى قادر تعالى الله الحق, وأن لهم وبين
صههادقين} كنتههم إن بآّبائنهها ائتههوا قالوا أن إلَ حجتهم كان {ما وتفرقها

ًا. قال تقولونه ما كان إن أحيوهم أيِ يحييكم الله تعالى: {قل الله حق
الوجههود إلههى العههدم مههن يخرجكم ذلك تشاهدون كما يميتكم} أيِ ثم

ًا وكنتم بالله تكفرون {كيف ؟} يحييكههم ثههم يميتكم ثم فأحياكم أموات
والحههرى الولههى بطريق العادة على قادر البداءة على قدر الذيِ أيِ

إلهى يجمعكهم عليه} {ثهم أهون وهو يعيده ثم الخلق يبدأ الذيِ {وهو
يعيههدكم لَ القيامههة يوم إلى يجمعكم إنما فيه} أيِ ريب لَ القيامة يوم
يجمعكههم صادقين} {يههوم كنتم إن بآّبائنا {ائتوا تقولوا حتى الدنيا في

لجهل إلَ نهؤخره الفصهل} {ومها ليهوم أجلت يوم الجمع} {ليِ ليوم
لَ فيههه} أيِ ريههب لَ القيامة يوم إلى يجمعكم {ثم ههنا معدود} وقال

المعههاد ينكههرون فلهههذا يعلمههون} أيِ لَ النههاس أكههثر {ولكن فيه شك
ًا يرونههه تعالى: {إنهم الله قال الجساد قيام ويستبعدون ونههراه بعيههد
ًا} أيِ ًا وقوعه يرون قريب ً ذلههك يههرون والمؤمنههون بعيههد ًا. سهههل قريبهه

ِه ّل ِل َو ْلُك **  َواِت ُم ْوَم َوالْرِض الّسَما َيهه َاعُة َتُقههوُم َو ٍذ الّسهه ِئهه ْوَم َيْخَسههُر َي
ُلوَن ِط ْب ْلُم َى ا َتَر َو ٍة ُكّل *   َيههًة ُأّم ِث ٍة ُكههّل َجا َعَى أّمهه ْد َلههَى ُتهه َههها ِإ ِب َتا ْوَم ِك َيهه ْل ا

ْوَن ُتْم َما ُتْجَز ُلههوَن ُكن ْعَم َذا َت َهـهه َنهها *   ُب َتا ُق ِك ِطهه ُكههم َين ْي َل ّق َع ْلَح ّنهها ِإّن ِبهها ُك
َتنِسهههههههههههههههُخ ُتهههههههههههههههْم َمههههههههههههههها َنْس ُلهههههههههههههههوَن ُكن ْعَم  َت

الههدنيا فههي فيهمهها والحاكم والرض السموات مالك أنه تعالى يخبر  
القيامههة يوم الساعة} أيِ تقوم وجل: {ويوم عز قال والََخرة, ولهذا

علههى أنزلههه بمهها الجاحههدون بالله الكافرون المبطلون} وهم {يخسر
.الواضههههههحات والههههههدلَئل البينههههههات الََيههههههات مههههههن رسههههههله

المعههافريِ فسمع المدينة الثوريِ سفيان حاتم: قدم أبي ابن وقال  
للهه أن علمههت أما شيخ له: يا الناس, فقال به يضحك ما ببعض يتكلم

ًا تعههالى فههي تعههرفا زالههت قههال: فمهها ؟ المبطلههون فيههه يخسههر يومهه
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تعههالى: قههال ثم حاتم أبي ابن تعالى, ذكره بالله لحق حتى المعافريِ

إن والعظمة, ويقال الشدة من ركبها على أيِ} جاثية أمة كل {وترى
لركبههتيه, جثهها إلَ أحههد يبقههى زفههرة, لَ تزفههر فإنها بجهنم جيء إذا هذا

نفسهي ويقهول: نفسهي والسهلم الصهلة عليهه الخليهل إبراهيم حتى
الصههلة عليههه عيسههى إن نفسههي. وحههتى إلَ اليههوم أسههألك نفسي! لَ
ولدتني! قال التي مريم أسألك لَ نفسي إلَ أسألك ليقول: لَ والسلم
علهى جاثيهة} أيِ أمهة {كهل البصهريِ والحسهن الحبار وكعب مجاهد

الركب, على وليس ناحيتها على متميزة عكرمة: جاثية الركب. وقال
يزيههد بههن اللههه عبههد بههن محمد حاتم: حدثنا أبي ابن أولى. قال والول

أن بابههاه بههن اللههه عبد عن عمرو عن عيينة بن سفيان المقرى, حدثنا
بههالكوم جههاثين أراكههم قال: «كههأني وسلم عليه الله صلى الله رسول

كعههب بن محمد عن المدني رافع أبي بن إسماعيل جهنم»ً وقال دون
ًا الله رضي هريرة أبي عن الصهور: فيتميهز حهديث فهي عنه, مرفوعه

أمههة كههل تعههالى: {وتههرى اللههه يقههول الههتي المم, وهي وتجثو الناس
ٍة كل جاثية ولَ القهولين بيهن جمههع فيهه كتابههها} وهههذا إلهى تههدعى أمه

أعلههههههههههههههههههههههم. منافههههههههههههههههههههههاة, واللههههههههههههههههههههههه
أعمالههها كتههاب كتابها} يعنههي إلى تدعى أمة وجل: {كل عز وقوله  

والشهههداء} ولهههذا بههالنبيين وجيههء الكتاب جلله: {ووضع جل كقوله
تجهازون تعملهون} أيِ كنتهم مها تجهزون وتعالى: {اليوم سبحانه قال

قدم بما يومئذ النسان وجل: {ينبأ عز كقوله وشرها خيرها بأعمالكم
معههاذيره} ولهههذا * ولههوألقى بصههيرة نفسههه على النسان * بل وأخر
يستحضههر بههالحق} أيِ عليكههم ينطههق كتابنهها عظمته: {هذا جلت قال

جللههه: {ووضههع جههل كقههوله نقههص ولَ زيههادة غير من أعمالكم جميع
لهههذا ما ويلتنا يا فيه, ويقولون مما مشفقين المجرمين فترى الكتاب
ًا عملوا ما أحصاها, ووجدوا إلَ كبيرة ولَ صغيرة يغادر لَ الكتاب حاضر

ًا} وقهوله ربك يظلم ولَ كنتهم مها نستنسهخ كنها وجهل: {إنها عهز أحهد
ابههن عليكم. قال أعمالكم تكتب أن الحفظة نأمر كنا إنا تعملون} أيِ

تصعد ثم العباد أعمال الملئكة وغيره: تكتب عنهما الله رضي عباس
بأيههديِ مهها على العمال ديوان في الملئكة السماء, فيقابلون إلى بها

قههدر, ممهها ليلههة كههل في المحفوظا اللوح من لهم أبرز قد الكتبة, مما
ًا يزيههد فل يخلقهههم أن قبههل العبههاد علههى القدم في الله كتبه ولَ حرفهه

ًا ينقههص تعملههون}. كنتههم مهها نستنسههخ كنهها {إنهها قههرأ ثههم حرفهه
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َأّما َف ِذيَن **  ّل ْا ا ُنو ْا آَم ُلو َعِم ِلَحاِت َو ُهْم الّصهها ُل ْدِخ ُيهه ُهههْم َف ّب ِه ِفههي َر ِتهه َرْحَم

ِلَك َو َذ ْوُز ُه َفه ْل ِبيهُن ا ْلُم َأّمها ا َو ِذيَن *   ّله ْا ا َو َلهْم َكَفهُر َف ُكهْن َأ ِتي َت َيها َلهَى آ ْت ُت
ُكْم ْي َل ُتْم َع َبْر ْك َت ُتْم َفاْس ُكن ًا َو ْوم ِرِميَن َق َذا ّمْج ِإ َو َد ِإّن ِقيَل *   ْع ِه و ّل ّق ال َحهه

َعُة َ َوالّسا ْيَب لَ َها َر ُتم ِفي ْل ِريِ ّما ُق ْد َعُة َما َن ُظههّن ِإن الّسا ّ ّن ًا ِإلَ ّنهه َوَمهها َظ
ِنيَن َنْحُن ِق ْي َت َدا ِبُمْس َب َو ُهْم *   َئاُت َل ّي ْا َما َس ُلو َق َعِم ِهم َوَحا ْا ّما ِب ُنو ِه َكهها ِبهه

ُئوَن ِز ْه َت ِقيههَل َيْسهه َو ْوَم *   َيهه ْل ُكْم ا ُتْم َكَمهها َننَسهها َء َنِسههي َقههآّ ُكْم ِل ْوِم َذا َيهه َهـهه
ُكُم َوا ْأ ّناُر َوَم ُكْم َوَما ال ِريَن ّمن َل ُكم ّناِص ِل َذ ُكُم *   ّن َأ ُتْم ِب ْذ ّتَخهه َيههاِت ا ِه آ ّلهه ال

ًا ُكُم ُهُزو ْت َغّر ُة َو َيا ْلَح َيا ا ْن ّد ْوَم ال َي ْل َ َفا َها ُيْخَرُجوَن لَ ْن َ ِم ُبوَن ُهْم َولَ َت َع َت ُيْسهه
ِه ّلهه ِل َف ُد *   ْلَحْمهه َوِت َرّب ا َلِميَن َرّب الْرِض َوَرّب الّسههَما َعهها ْل َلههُه ا َو   *

ُء َيههههآّ ِر ْب ِك ْل َواِت ِفههههي ا َو َوالْرِض الّسههههَما ُههههه ِزيههههُز َو ِع ْل ِكيههههُم ا ْلَح  ا
: {فأمهها تعالى فقال القيامة يوم خلقه في حكمه عن تعالى يخبر   

جههوارحهم وعملههت قلوبهم آمنت الصالحات} أيِ وعملوا آمنوا الذين
في ربهم {فيدخلهم للشرع الموافقة الخالصة وهي الصالحة العمال

للجنههة: قههال تعههالى الله أن الصحيح في ثبت كما الجنة رحمته} وهي
الههبين المههبين} أيِ الفههوز {ذلههك أشهاء مههن بههك أرحههم رحمههتي أنههت

تتلههى آيههاتي تكههن أفلههم كفههروا الههذين تعالى: {وأمهها قال الواضح. ثم
ًا ذلك لهم يقال ؟} أيِ فاستكبرتم عليكم ًا, أمهها تقريعهه قرئههت وتوبيخهه

عههن اتباعههها, وأعرضههتم عههن فاسههتكبرتم تعههالى اللههه آيههات عليكههم
ًا سماعها, وكنتم عليههه اشههتملت مهها مههع أفعههالكم فههي مجرميههن قوم

ِإذا ؟ التكذيب من قلوبكم ريههب لَ والسههاعة حههق الله وعد ِإن قيل {و
الساعة} أيِ ما ندريِ ما {قلتم ذلك المؤمنون لكم قال ِإذا فيها} أيِ

ِإن نعرفههها لَ ًا} أيِ ِإلَ نظههن { ًا ِإلَ وقوعههها نتههوهم ِإن ظنهه أيِ توهمهه
ًا اللههه بمتحققين. قال بمستيقنين} أيِ نحن قال: {وما ولهذا مرجوح

أعمههالهم عقوبههة لهههم وظهر عملوا} أيِ ما سيئات لهم تعالى: {وبدا
مههن يسههتهزئون} أيِ به كانوا {ما بهم أحاط بهم} أيِ {وحاق السيئة
الناسههي معاملههة نعههاملكم ننساكم} أيِ اليوم {وقيل والنكال العذاب

لههه تعملههوا فلههم هههذا} أيِ يومكم لقاء نسيتم {كما جهنم نار في لكم
ثبههت ناصرين}. وقد من لكم وما النار {ومأواكم به تصدقوا لم لنكم

القيامههة: «ألههم يههوم العبيههد لبعههض يقههول تعههالى الله أن الصحيح في
تههرأس وأذرك والبههل الخيههل لههك أسههخر ألههم ؟ أكرمههك ألم ؟ أزوجك
فيقههول: لَ. ؟ ملقههي أنك أفظننت يارب. فيقول فيقول: بلى ؟ وتربع

نسهههههيتني»ً. كمههههها أنسهههههاك تعهههههالى: فهههههاليوم اللهههههه فيقهههههول
ًا} أيِ اللههه آيههات اتخههذتم بههأنكم تعالى: {ذلكم الله قال   ِإنمهها هههزو

ًا عليكم الله حجج اتخذتم لنكم الجزاء هذا جازيناكم تسههخرون سخري
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ِإليههها فاطمههأننتم خدعتكم الدنيا} أيِ الحياة {وغرتكم بها وتستهزؤن
يخرجههون لَ وجههل: {فههاليوم عههز قال الخاسرين, ولهذا من فأصبحتم
بههل العتبى منهم يطلب لَ يستعتبون} أيِ هم {ولَ النار من منها} أيِ

الجنههة المههؤمنين مههن طائفة تدخل كما عتاب ولَ حساب بغير يعذبون
المههؤمنين فههي حكمههه تعههالى ذكههر لمهها ثههم حسههاب ولَ عههذاب بغيههر

الرض} أيِ ورب السههموات رب الحمههد والكههافرين, قههال: {فللههه
وعل: جههل قال العالمين} ثم {رب قال فيهما, ولهذا وما لهما المالك

السههلطان مجاهههد: يعنههي والرض} قال السموات في الكبرياء {وله
ورد ِإليه. وقد فقير لديه خاضع شيء كل الذيِ الممجد العظيم هو أيِ
ِإزاريِ, والكبريهاء تعهالى: العظمهة اللهه «يقهول الصحيح الحديث في

ًا نازعني فمن ردائي مههن مسههلم نههاريِ»ً ورواه أسههكنته منهمهها واحههد
هريرة أبي مسلم, عن أبي الغر عن ِإسحاق أبي عن العمش حديث
وسههلم عليههه الله صلى الله رسول عنهما, عن الله رضي سعيد وأبي

يمههانع ولَ يغههالب لَ الههذيِ العزيههز} أيِ تعههالى: {وهههو بنحههوه. وقههوله
ِإلَ ِإلههه لَ وتقدس تعالى وقدره وشرعه وأفعاله أقواله {الحكيم} في

هو.

الحقافا سورة
مكيهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههة وههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههي

ِم  ِه ِبْسههههههههههه ّلههههههههههه ـهههههههههههِن ال ِم الّرْحم  الّرِحيههههههههههه

ِزيههُل ** حهههَم َتن َتههاِب *   ِك ْل ِه ِمههَن ا ّلهه ِز ال ِزيهه َع ْل ِم ا ِكيهه ْلَح َنهها *  َمهها ا ْق َل َخ
َواِت ُهَمآّ َوَما َوالْرَض الّسَما َن ْي ّ َب ّق ِإلَ ْلَح َأَجٍل ِبا ِذيَن ّمَسًمى َو ّل ْا َوا َفههُرو َك

ْا َعّمآّ ِذُرو ِرُضوَن ُأن ْع ُقْل ُم ُتهْم *   ْي َأ ُعوَن ّمها َأَر ْد ِه ُدوِن ِمهن َته ّله ِنهي ال َأُرو

َذا ْا َما ُقو َل ُهْم َأْم الْرِض ِمَن َخ َواِت ِفي ِشْرٌك َل ِني الّسَما ُتو ْئ َتاٍب ا ِك ّمن ِب
ْبِل َذآ َق ْو َهـ ٍة َأ َثاَر ٍم ّمْن َأ ْل ُتْم ِإن ِع ِقيَن ُكن ِد َوَمْن َصا ُعو ِمّمن َأَضّل *   ْد َيهه
ِه ُدوِن ِمن ّل ّ َمن ال َتِجيُب لَ َلَى َلُه َيْس ِم ِإ ْو ِة َيهه َياَمهه ِق ْل ُهههْم ا ِهْم َعههن َو ِئ َعههآّ ُد

ُلوَن ِف َذا َغا ِإ َو ّناُس ُحِشَر *   ْا ال ُنو ُهْم َكا ًء َل َدآ ْع ْا َأ ُنو َكا ِهْم َو ِت َد َبا ِع ِريَن ِب ِف  َكا
اللههه صلى محمد ورسوله عبده على الكتاب أنزل أنه تعالى يخبر   
ًا عليه الله وسلم, صلوات عليه نفسههه الههدين, ووصههف يههوم ِإلى دائم

تعههالى: قههال والفعههال, ثهم القوال في ترام, والحكمة لَ التي بالعزة
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وجهه علهى لَ بهالحق} أيِ إلَ بينهمها وما والرض السموات خلقنا {ما

ِإلى مسمى} أيِ {وأجل والباطل العبث تزيد لَ مضروبة معينة مدة و
لَ معرضون} أيِ أنذروا عما كفروا تعالى: {والذين تنقص, وقوله ولَ

ًا ِإليهههم تعههالى اللههه أنزل بهم, وقد يراد عما هون ِإليهههم وأرسههل كتابهه
قههال ذلك. ثم غب وسيعلمون أيِ كله ذلك عن معرضون رسولًَ, وهم

ما {أرأيتم غيره الله مع العابدين المشركين لهؤلَء تعالى: {قل} أيِ
إلى أرشدوني الرض} أيِ من خلقوا ماذا أروني الله دون من تدعون
السموات في شرك لهم {أم الرض من بخلقه استقلوا الذيِ المكان
مههن يملكههون ومهها الََرض في ولَ السموات في لهم شرك ولَ ؟} أيِ

معه تعبدون وجل, فكيف عز لله إلَ كله والتصرفا الملك قطمير, إن
أهههو ؟ إليههه دعههاكم مههن ؟ هذا إلى أرشدكم من ؟ به وتشركون غيره

قههال: ولهههذا ؟ أنفسههكم عنههد من اقترحتموه شيء هو أم ؟ به أمركم
ًا هاتوا هذا} أيِ قبل من بكتاب {ائتوني المنزلههة اللههه كتههب مههن كتابهه

{أو الصههنام هههذه بعبههادة يأمركم والسلم الصلة عليهم النبياء على
{إن سههلكتموه الههذيِ المسلك هذا على بيٍن دليل علم} أيِ من أثارة
ًا لَ لكم دليل لَ صادقين} أيِ كنتم ًا ولَ نقلي قرأ ذلك, ولهذا على عقلي

ممههن أحههد عههن تههؤثرونه صههحيح علههم أو أيِ علم من أثرة آخرون: أو
أحههد علههم} أو من أثارة تعالى: {أو قوله في مجاهد قال قبلكم, كما

ًا, وقال يأثر مههن بينة عنهما: أو الله رضي عباس ابن عن العوفي علم
بههن صههفوان عههن سههفيان عههن يحيههى حههدثنا أحمد المام المر. وقال
اللههه رضههي عبههاس ابههن عههن الرحمههن عبههد بن سلمة أبي سليم, عن
لم, أو عليهه اللهه صهلى النبي عن إلَ أعلم سفيان: لَ عنهما, قال وس

علم. من بقية عياش: أو بن بكر أبو علم, قال: الخط. وقال من أثرة
ابههن فيههثيره. وقههال يسههتخرجه شيء أثارة البصريِ: أو الحسن وقال

ًا: أو عياش بن بكر وأبو ومجاهد عنهما الله رضي عباس من أثارة أيض
وكههل علههم من خاصة علم من أثارة قتادة: أو الخط. وقال يعني علم
جريههر ابههن اختيار وهو قلناه ما إلى راجعة متقاربة. وهي القوال هذه

مثههههههههههواه. وأحسههههههههههن وأكرمههههههههههه اللههههههههههه رحمههههههههههه
لَ مههن اللههه دون مههن يدعو ممن أضل وتعالى: {ومن تبارك وقوله  

أضههل لَ ؟} أيِ غافلون دعائهم عن وهم القيامة يوم إلى له يستجيب
ًا, ويطلههب اللهه دون من يدعو ممن يههوم إلههى تسههتطيعه لَ مهها أصههنام

تبطههش, لنههها ولَ تبصههر ولَ تسههمع لَ يقههول عما غافلة القيامة, وهي
لهههم كانوا الناس حشر وتعالى: {وإذا تبارك صم, وقوله حجارة جماد
دون مههن وجههل: {واتخههذوا عز كافرين} كقوله بعبادتهم وكانوا أعداء
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ًا* كل لهم ليكونوا آلهة الله عليهههم ويكونههون بعبههادتهم سههيكفرون عز

ًا} أيِ عليههه الخليههل إليهههم. وقههال يكونههون مهها أحوج سيخونونهم ضد
ًا اللهه دون من اتخذتم والسلم: {إنما الصلة فههي بينكههم مههودة أوثانهه
ًا بعضكم ويلعن ببعض بعضكم يكفر القيامة يوم ثم الدنيا الحياة بعضهه

ناصهههههههههرين}. مهههههههههن ومهههههههههالكم النهههههههههار ومهههههههههأواكم

َذا ِإ َو َلَى **  ْت ِهْم ُت ْي َل َنا َع ُت َيا َناٍت آ ّي ِذيَن َقاَل َب ّلهه ْا ا َفههُرو ّق َك ْلَحهه ُهْم َلّمهها ِل َء َجههآّ
َذا ِبيٌن ِسْحٌر َهـ َأْم ّم ُلوَن *   ُقو ُه َي َتَرا ْف ُتُه ِإِن ُقْل ا ْي َتَر ْف َ ا ُكههوَن َفل ِل ِلههي َتْم
ِه ِمَن ّل ًا ال ْيئ َو َش َلُم ُه ْع ِفيُضوَن ِبَما َأ ِه ُت َفَى ِفي ِه َك ًا ِب ِهيد ِنههي َشهه ْي ُكههْم َب َن ْي َب َو
َو ُه ُفوُر َو َغ ْل ُقْل الّرِحيُم ا ًا ُكنههُت َمهها *   ْدع ِريِ َوَمههآّ الّرُسههِل ّمههَن ِبهه ْد َمهها َأ

َعُل ْف َ ِبي ُي ُكْم َولَ ُع ِإْن ِب ِبه ّت أ
َ ّ َلهّي ُيهوَحَى َمها ِإلَ ْا َوَمهآّ ِإ َنه ّ َأ ِذيٌر ِإلَ ِبيهٌن َنه  ّم

ًا وجل عز يقول    ِإذا وعنادهم: أنهم كفرهم في المشركين عن مخبر
وجلئهها ووضهوحها بيانهها حههال فهي أيِ بينههات اللهه آيهات عليهم تتلى

وضههلوا وافتروا كذبوا وقد واضح سحر مبين} أيِ سحر {هذا يقولون
ًا افتراه} يعنون يقولون {أم وكفروا وسههلم عليههه اللههه صههلى محمههد

ًا} أيِ الله من لي تملكون فل افتريته ِإن قل: {وجل عز الله قال شيئ
أشههد لعههاقبني كههذلك وليههس أرسههلني أنههه وزعمههت عليههه كههذبت لههو

يجيرنههي غيركم, أن ولَ أنتم لَ الرض أهل من أحد يقدر العقوبة, ولم
أجد ولن أحد الله من يجيرني لن ِإني وتعالى: {قل تبارك منه, كقوله

ِإلَ دونه من ًا*  ًا ملتحد تعههالى: {ولههو ورسههالَته} وقههال اللههه مههن بلغ
منههه لقطعنهها * ثههم بههاليمين منههه * لخههذنا القاويههل بعض علينا تقول

وتعههالى سبحانه قال حاجزين} ولهذا عنه أحد من منكم * فما الوتين
ًا اللههه مههن لههي تملكون فل افتريته ِإن ههنا: {قل بمهها أعلههم هههو شههيئ

ًا به كفى فيه تفيضون أكيههد ووعيههد تهديههد هههذا} وبينكههم بينههي شهههيد
.شههههههههههههههههههههههههههههههههههههديد وترهيههههههههههههههههههههههههههههههههههههب

التوبة ِإلى لهم الرحيم} ترغيب الغفور وعل: {وهو وجل عز وقوله  
وغفر عنكم وعفا عليكم تاب وتبتم رجعتم ِإن كله هذا ومع أيِ والنابة

الفرقههان: {وقههالوا سههورة فههي وجههل عههز كقههوله الََيههة ورحم, وهذه
ً بكرة عليه تملى فهي اكتتبها الولين أساطير الذيِ أنزله * قل وأصيل

ًا كههان ِإنههه والرض السههموات فههي السر يعلم ًا} وقههوله غفههور رحيمهه
ًا كنت ما وتعالى: {قل تبارك رسول بأول لست الرسل} أيِ من بدع
نظيههر لَ الههذيِ بههالمر أنا فما قبلي من الرسل جاءت بل العالم طرق

ِإنه ِإليكم بعثتي وتستبعدوا تستنكروني حتى له جههل اللههه أرسههل قد ف

193



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
عنهمهها اللههه رضههي عباس ابن المم, قال ِإلى النبياء جميع قبلي وعل

ًا كنت ما {قل وقتادة ومجاهد رسههول, بههأول أنهها الرسل} ما من بدع
ذلههههك. غيههههر حههههاتم أبههههي ابههههن ولَ جريههههر ابههههن يحههههك ولههههم

أبههي بههن علي بكم} قال ولَ بي يفعل ما أدريِ تعالى: {وما وقوله  
بعههدها الََيههة: نههزل هههذه فههي عنهمهها اللههه رضي عباس ابن عن طلحة

عكرمههة قههال تههأخر} وهكههذا ومهها ذنبههك مههن تقدم ما الله لك {ليغفر
ِإنها والحسن تقههدم ما الله لك تعالى: {ليغفر بقوله منسوخة وقتادة: 

مههن رجههل قههال الََيههة هههذه نزلههت قههالوا: ولمهها} تههأخر ومهها ذنبك من
الله, فما رسول يا بك فاعل تعالى, ماهو الله بين قد المسلمين: هذا

جنات والمؤمنات المؤمنين تعالى: {ليدخل الله فأنزل ؟ بنا فاعل هو
أن الصههحيح فههي ثههابت هو قال, والذيِ النهار} هكذا تحتها من تجريِ

ًا المؤمنين سههبحانه اللههه فههأنزل ؟ لنا فما الله يارسول لك قالوا: هنيئ
بكم} أيِ ولَ بي يفعل ما أدريِ {وما الضحاك الََية, وقال هذه وتعالى

عههن الهههذلي بكههر أبو وقال ؟ هذا بعد أنهى وبماذا أومر بماذا أدريِ ما
بكههم} ولَ بههي يفعههل مهها تعالى: {وماأدريِ قوله في البصريِ الحسن

قههال: الجنههة, ولكههن فههي أنه علم وقد الله فمعاذ الََخرة في قال: أما
النبيههاء أخرجههت كمهها الههدنيا, أخههرج فههي بكههم ولَ بي يفعل ما لَأدريِ
مههن النبيههاء قتلههت كمهها أقتههل أم ؟ قبلههي مههن والسلم الصلة عليهم
هههو القههول وهههذا ؟ بالحجارة ترمون أو بكم أيخسف أدريِ ولَ ؟ قبلي
اللئق هو هذا أن شك ولَ غيره يجوز لَ وأنه جرير ابن عليه عول الذيِ

ِإنه عليه الله صلى به ِإلى يصير أنه جازم الََخرة ِإلى بالنسبة وسلم, ف
أمههره ِإليههه يههؤول كان ما يدر فلم الدنيا في اتبعه, وأما ومن هو الجنة
فيعههذبون يكفههرون أم مههاذا, أيؤمنههون ِإلههى قريههش مشههركي وأمههر

بكفرهههههههههههههههههههههههههههههههههم. فيستأصههههههههههههههههههههههههههههههههلون
عن أبي يعقوب, حدثنا أحمد, حدثنا المام رواه الذيِ الحديث فأما  

مههن امرأة العلء, وهي أم عن ثابت بن زيد بن خارجة عن شهاب ابن
قالت: وسلم عليه الله صلى الله رسول بايعت وكانت أخبرته نسائهم

المهههاجرين سههكنى علههى النصار اقترعت حين السكنى في لهم طار
عنههه اللههه رضههي عثمههان فاشههتكى عنه الله رضي مظعون بن عثمان
رسول علينا فدخل أثوابه في أدرجناه توفي ِإذا فمرضناه, حتى عندنا
السههائب أبهها عليههك اللههه رحمههة فقلههت وسههلم عليههه اللههه صههلى اللههه

اللههه صههلى الله رسول فقال وجل عز الله أكرمك لقد عليك شهادتي
بههأبي أدريِ أكرمه»ً فقلت: لَ تعالى الله أن يدريك وسلم: «وما عليه
فقههد هههو «أمهها وسههلم عليههه اللهه صهلى الله رسول وأمي, فقال أنت
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ِإني ربه من اليقين جاءه رسههول وأنهها أدريِ ما الخير, والله له لرجو و

بهههههي»ً. يفعهههههل مههههها وسهههههلم عليهههههه اللهههههه صهههههلى اللهههههه
ًا أزكي لَ قالت: والله   ًا بعده أحد فرأيههت فنمههت ذلهك وأحزننهي أبد

ًا عنه الله رضي لعثمان اللههه صههلى الله رسول ِإلى تجريِ, فجئت عين
وسههلم: عليههه الله صلى الله رسول بذلك, فقال فأخبرته وسلم عليه

ِإخراجه انفرد عمله»ً فقد «ذاك لههه لفههظ مسلم, وفي دون البخاريِ ب
بههه»ً وهههذا يفعههل مهها وسلم عليه الله صلى الله رسول وأنا أدريِ «ما

هههذا ذلههك, وفههي فههأحزنني قولههها بدليل المحفوظا هو يكون أن أشبه
الشههارع نههص الههذيِ ِإلَ بالجنههة لمعيههن يقطههع لَ أنه على دلَلة وأمثاله

وسههراقة, وعبههد وبلل والغميصههاء سههلم وابن كالعشرة تعيينهم على
بههبئر قتلههوا الذين السبعين جابر, والقراء والد حرام بن عمرو بن الله

اللههه رضي هؤلَء أشبه وما رواحة وابن وجعفر حارثة بن معونة, وزيد
ِإن عنهم, وقوله اللههه ينزلههه مهها أتبههع ِإنمهها إلي} أيِ أوحي ما ِإلَ أتبع {

ظههاهر أمههريِ النذارة بين مبين} أيِ نذير ِإلَ أنا {وما الوحي من علي
أعلههههههههههم. وعقههههههههههل, واللههههههههههه لههههههههههب ذيِ لكههههههههههل

ُقْل ُتْم **  ْي َأ ِد ِمْن َكاَن ِإن َأَر ِه ِعن ّل ُتْم ال َفْر َك ِه َو َد ِب ِه ٌد َوَش ِه ِنههَي ّمههن َشهها َب
ِئيَل َلَى ِإْسَرا ِه َع ِل ْث ُتْم َفآَّمَن ِم َبْر ْك َت ّلَه ِإّن َواْس َ ال ِديِ لَ ْه ْوَم َي َق ْل ِلِميَن ا ّظا ال
َقاَل َو ِذيَن *   ّل ْا ا َفُرو ِذيَن َك ّل ْا ِل ُنو ْو آَم ًا َكاَن َل ْير َنآّ ّما َخ ُقو َب ِه َس ْي َل ْذ ِإ ِإ َلههْم َو

ْا ُدو َت ْه ِه َي ُلوَن ِب ُقو َي َذآ َفَس ْفٌك َهـ ِديٌم ِإ َوِمن َق ِه *   ِل ْب َتاُب َق ًا ُموَسَى ِك ِإَمام
َذا َوَرْحَمًة َهـ َتاٌب َو ٌق ِك ّد ًا ّمَص ًا ّلَسان ّي ِب ِذَر َعَر ُين ِذيَن ّل ّلهه ْا ا َلُمههو َى َظ ُبْشههَر َو

ِنيَن ْلُمْحِس ِإّن ِل ِذيَن *   ّل ْا ا ُلو َنا َقا ّب ّلُه َر ْا ُثّم ال َقاُمو َت َ اْس ْوفٌا َفل ِهههْم َخهه ْي َل َع
َ ُنوَن ُهْم َولَ ِئَك َيْحَز َلـ ْو ُأ ِة َأْصَحاُب *   ّن ْلَج ِديَن ا ِل َها َخا ًء ِفي ْا ِبَمهها َجَزآ ُنو َكهها

ُلهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههوَن ْعَم  َي
بههالقرآن الكههافرين المشركين لهؤلَء محمد تعالى: {قل} يا يقول  

ظنكم ما به} أيِ وكفرتم الله عند {من القرآن كان} هذا ِإن {أرأيتم
علههي أنههزل قههد بههه جئتكم الذيِ الكتاب هذا كان ِإن بكم صانع الله أن

ِإسههرائيل بني من شاهد وكذبتموه. {وشهد به كفرتم لبلغكموه, وقد
المنزلههة المتقدمههة الكتب وصحته بصدقه شهدت وقد أيِ} مثله على
ما بمثل وأخبرت به قبلي, بشرت والسلم الصلة عليهم النبياء على
شهههد الههذيِ هههذا وجههل: {فههآّمن} أيِ عههز به. وقوله القرآن هذا أخبر

عههن {واسههتكبرتم} أنتههم بحقيقتههه لمعرفته ِإسرائيل بني من بصدقه
أنتههم وكفرتههم وكتههابه بنههبيه الشاهد هذا مسروق: فآّمن اتباعه, وقال
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ِإن وكتابكم بنبيكم اسم الشاهد الظالمين} وهذا القوم يهديِ لَ الله {
ِإن عنههه الله رضي سلم بن الله عبد يعم جنس الََيههة هههذه وغيههره, فهه
كقههوله عنه, وهذا الله رضي سلم بن الله عبد ِإسلم قبل نزلت مكية
ِإذا تبارك كنا ِإنا ربنا من الحق ِإنه به آمنا قالوا عليهم يتلى وتعالى: {و

ِإن قبله من يتلههى ِإذا قبلهه مههن العلهم أوتوا الذين مسلمين} وقال: {
ًا للذقان يخرون عليهم ربنهها وعههد كههان ِإن ربنا سبحان ويقولون سجد

الََيههة هههذه سلم بن الله بعبد والشعبي: ليس مسروق لمفعولًَ} قال
ِإسلم بالمدينههة. رواه كههان عنههه الله رضي سلم بن الله عبد مكية, و

عههن مالههك جريههر. وقههال ابن واختاره حاتم أبي وابن جرير ابن عنهما
اللههه رسههول سههمعت قال: مهها أبيه عن سعد بن عامر عن النضر أبي

أهل من ِإنه الرض وجه على يمشي لحد يقول وسلم عليه الله صلى
ِإلَ {وشهد نزلت عنه, قال: وفيه الله رضي سلم بن الله لعبد الجنة, 

والنسههائي ومسههلم البخاريِ مثله} رواه على ِإسرائيل بني من شاهد
ومجاهههد عنهمهها اللههه رضههي عباس ابن قال به, وكذا مالك حديث من

بههن وهلل سههلم بههن اللههه عبد بن ويوسف وعكرمة وقتادة والضحاك
قههالوا: كلهههم أنهم زيد أنس, وابن بن ومالك والثوريِ والسديِ يسافا

سهههههههههههههلم. بهههههههههههههن اللهههههههههههههه عبهههههههههههههد ِإنهههههههههههههه
ًا كههان لههو آمنههوا للههذين كفروا الذين تعالى: {وقال وقوله   مهها خيههر

ًا القرآن كان لو بالقرآن المؤمنين عن قالوا ِإليه} أيِ سبقونا مهها خيههر
ً ِإليه, يعنون هؤلَء سبقنا ًا بللَ ًا وعمار ًا وصهيب عنهم, الله رضي وخباب

إلَ ذاك والمههاء, ومهها والعبيههد المستضعفين من وأضرابهم وأشباههم
عنايههة. بهههم ولههه وجاهههة الله عند لهم أن يعتقدون أنفسهم عند لنهم
ًا ذلك في غلطوا وقد ًا غلط ًا خطأ وأخطأوا فاحش تبههارك قههال كمهها بين

عليهههم اللههه مههن أهههؤلَء ليقولههوا ببعض بعضهم فتنا وتعالى: {وكذلك
كههان قالوا: {لههو ولهذا دوننا هؤلَء اهتدى كيف يتعجبون بيننا} أيِ من

ًا كههل والجماعة, فيقولون: فههي السنة أهل ِإليه} وأما سبقونا ما خير
لههو لنههه بدعههة هههو عنهههم الله رضي الصحابة عن يثبت لم وقول فعل
ًا كان ِإلَ الخيههر خصههال مههن خصههلة يتركوا لم ِإليه, لنهم لسبقونا خير

ِإليههههههههههههههههههههههههها. بههههههههههههههههههههههههادروا وقههههههههههههههههههههههههد
ِإذ وقوله   ِإفك هذا {فسيقولون بالقرآن به} أيِ يهتدوا لم تعالى: {و

فينتقصههون القههدمين النههاس عههن مههأثور أيِ قههديم كههذب قههديم} أيِ
عليههه اللههه صههلى اللههه رسول قال الذيِ الكبر هو وأهله, وهذا القرآن

قبلهه تعهالى: {ومهن قهال النهاس»ً . ثهم وغمههط الحق وسلم: «بطر
ًا التوراة موسى} وهو كتاب ِإمام القههرآن كتاب} يعني وهذا ورحمة {
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ًا الكتههب مههن قبله لما {مصدق} أيِ ًا} أيِ {لسههان ًا عربيهه ًا فصههيح بينهه

ًا علههى مشههتمل للمحسههنين} أيِ وبشههرى ظلموا الذين {لينذر واضح
خههوفا تعههالى: {فل للمههؤمنين, وقههوله والبشههارة للكههافرين النههذارة

{أولئك خلفهم ما يحزنون} على هم {ولَ يستقبلون فيما عليهم} أيِ
سبب العمال يعملون} أيِ كانوا بما جزاء فيها خالدين الجنة أصحاب
أعلهههههم. عليههههههم, واللهههههه وسهههههبوغها لههههههم الرحمهههههة لنيهههههل

َنا ْي َوّص َو ِلنَساَن **  ِه ا ْي َد ِل َوا ًا ِب ْتُه ِإْحَسان َل ًا ُأّمههُه َحَم ْتُه ُكْرههه َع َوَضهه ًا َو ُكْرههه
ُلُه ُلُه َوَحْم ِفَصا ُثوَن َو َ ًا َثل ْهر ّتَى َش َذا َح َغ ِإ َل ُه َب ّد َغ َأُش َل َب ِعيَن َو َب َنًة َأْر َقههاَل َس

ِنَي َرّب ْع ِز ْو ُكَر َأْن َأ َتههَك َأش ْعَم ِتههَي ِن ّل َعْمههَت ا ْن َلههّي َأ َلههَى َع َع ّيِ َو َد ِلهه َأْن َوا َو
ْعَمَل ًا َأ ِلح ُه َصا ِلْح َتْرَضا َأْص ِتَي ِفي ِلي َو ّي ّنههي ُذّر ْبههُت ِإ ْيههَك ُت َل ّنههي ِإ ِإ ِمههَن َو

ِلِميَن ْلُمْس ِئَك ا َلـ ْو ُأ ِذيَن *   ّل ّبُل ا َق َت ُهْم َن ْن ْا َما َأْحَسَن َع ُلو َوُز َعِم َتَجا َن َعههن َو
ِهْم ِت َئا ّي ِة َأْصههَحاِب ِفههَي َسهه ّنهه ْلَج َد ا ْعهه ْدِق َو ِذيِ الّصهه ّلهه ْا ا ُنو ُدوَن َكهها َعهه  ُيو

ِإخلصا لههه التوحيههد الولههى الََيههة فههي تعههالى ذكههر لمهها   العبههادة و
ما غير في مقرون هو كما بالوالدين بالوصية ِإليه, عطف والَستقامة

ِإيههاه ِإلَ تعبههدوا ألَ ربههك وجههل: {وقضههى عههز كقههوله القههرآن مههن آية
ًا} وقوله وبالوالدين ِإلههي ولوالههديك لههي اشكر جلله: {أن جل ِإحسان

ِإلى ههنهها وجههل عههز الكههثيرة. وقههال الََيههات مههن ذلههك غيههر المصير} 
ًا} أيِ بوالديه النسان {ووصينا والحنو ِإليهما بالحسان أمرناه ِإحسان

بههن سههماك شههعبة, أخههبرني حههدثنا الطيالسههي داود أبههو وقال عليهما
عنههه اللههه رضي سعد عن يحدث سعد بن مصعب قال: سمعت حرب

آكل فل الوالدين بطاعة الله أمر قد لسعد: أليس سعد أم قال: قالت
ًا ًا أشرب ولَ طعام الطعام من تعالى, فامتنعت بالله تكفر حتى شراب

{ووصههينا الََية هذه ونزلت بالعصا فاها يفتحون جعلوا حتى والشراب
ًا} الََيههة. ورواه بوالديه النسان ابههن ِإلَ السههنن وأهههل مسههلم ِإحسههان

ِإسناده شعبة حديث من ماجه ًا} أمه {حملته منه وأطول نحوه ب كرههه
ًا مشههقة حملههه فههي بسببه قاست أيِ وثقههل وغثيههان وحههام مههن وتعبهه

ِإلههى والمشههقة, التعههب مههن الحوامههل تنههال ممهها ذلههك غيههر وكههرب, 
ًا} أيِ {ووضههعته ًا بمشههقة كرههه {وحملههه وشههدته الطلههق مههن أيضهه

ًا}. ثلثهههههههههههههههههههههون وفصهههههههههههههههههههههاله شههههههههههههههههههههههر
لقمههان فههي الههتي مههع الََيههة بهههذه عنه الله رضي علي استدل وقد  

يرضههعن وتعههالى: {والوالههدات تبههارك عههامين} وقههوله في {وفصاله
مههدة أقل أن الرضاعة} على يتم أن أراد لمن كاملين حولين أولَدهن
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عثمههان عليههه وصههحيح, ووافقههه قويِ استنباط وهو أشهر ستة الحمل

بههن ِإسههحاق بههن محمههد عنهههم. قههال الله رضي الصحابة من وجماعة
الجهنههي الله عبد بن معمر عن قسيط بن الله عبيد بن يزيد عن يسار

أشهههر, سههتة لتمههام لههه فولههدت جهينة من امرأة منا رجل قال: تزوج
إليها, له, فبعث ذلك عنه, فذكر الله رضي عثمان إلى زوجها فانطلق

مهها فههوالله ؟ يبكيههك فقالت: ومهها أختها بكت ثيابها لتلبس قامت فلما
سههبحانه اللههه قههط, فيقضههي غيره تعالى الله خلق من أحد بي التبس
برجمههها أمههر عنههه الله رضي عثمان بها أتى شاء, فلما ما في وتعالى

ًا ذلك فبلغ تصههنع, قههال: ولههدت مهها له فقال عنه: فأتاه الله رضي علي
ًا عنه: أما الله رضي علي له ذلك, فقال يكون أشهر, وهل لستة تمام
{وحمله يقول وجل عز الله سمعت القرآن: قال: بلى. قال: أما تقرأ

ًا} وقههال ثلثون وفصاله إلَ بقههي نجههده كههاملين} فلههم {حههولين شهر
بهههذا, فطنههت مهها واللهه عنههه الله رضي عثمان قال: فقال أشهر ستة
مهها معمههر: فههوالله قههال: فقههال منههها فههرغا قد فوجدوها بالمرأة علّي

أبههوه رآه بههأبيه, فلمهها منههه بأشبه بالبيضة البيضة ولَ بالغراب الغراب
القرحههة بهههذه تعههالى اللههه فيه. قههال: وابتله أشك لَ والله قال: ابني

حههاتم, وقههد أبههي ابههن مههات, رواه حههتى تأكله الََكلة, فمازالت بوجهه
العابههدين}. أول وجههل: {فأنهها عههز قههوله عنههد آخههر وجههه مههن أوردناه

المغههراء, حههدثنا أبي بن فروة أبي, حدثنا حدثنا حاتم أبي ابن وقال  
رضي عباس ابن عن عكرمة عن هند أبي بن داود عن مسهر بن علي
الرضههاع مههن كفههاه أشهههر لتسعة المرأة وضعت عنهما: قال: إذا الله
ًا, وإذا وعشرين أحد ثلثههة الرضاع من كفاه أشهر لسبعة وضعته شهر

ًا, وإذا وعشرون اللهه لن كهاملين فحههولين أشههر لسههتة وضعته شهر
ًا ثلثون وفصاله {وحمله يقول تعالى أشههده} أيِ بلههغ إذا حههتى شهههر
فهمه وكمل عقله تناهى سنة} أيِ أربعين وارتجل. {وبلغ وشب قويِ

ًا يتغير لَ إنه وحلمه. ويقال أبههو الربعين, قال ابن عليه يكون عما غالب
قههال: قلههت الرحمههن عبد بن القاسم عن العمش عن عياش بن بكر

فخههذ الربعيههن بلغههت إذا قههال ؟ بههذنوبه الرجههل يؤخذ لمسروق: متى
حههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههذرك.

القههواريريِ, اللههه عبههد أبو الموصلي: حدثنا يعلى أبو الحافظ وقال  
أبههو سههنة, حههدثنا مائههة بلههغ قههد الزديِ, وكههان قيههس بههن عروة حدثنا

عثمههان بن عمرو بن محمد قال: قال أوس بن عمر السلولي الحسن
قههال: وسههلم عليههه اللههه صههلى النههبي عنه, عن الله رضي عثمان عن

بلههغ حسههابه, وإذا تعالى الله خفف سنة أربعين بلغ إذا المسلم «العبد
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أحبههه سههنة سههبعين بلغ إليه, وإذا النابة تعالى الله رزقه سنة الستين

ومحها حسهناته تعهالى اللهه ثبهت سهنة ثمهانين بلهغ وإذا السهماء أههل
تههأخر, ومهها ذنبه من تقدم ما له الله غفر سنة تسعين بلغ سيئاته, وإذا

فههي اللههه أسههير السههماء فههي بيته, وكتب أهل في تعالى الله وشفعه
أحمد, وقههد المام مسند في وجه, وهو غير من هذا رويِ أرضه»ً وقد

بدمشق, تركت أمية بني أمراء أحد الحكمي الله عبد بن الحجاج قال
ًء تركتههها الناس, ثم من حياء سنة أربعين والذنوب المعاصي مههن حيهها
الشههههههاعر: قههههههول أحسههههههن وجههههههل, ومهههههها عههههههز اللههههههه

!للباطههل: ابعههد قههال عله رأسهههفلما الشههيب عل حههتى صههبا مهها صبا
علي أنعمت التي نعمتك أشكر {أن ألهمني أوزعني} أيِ رب قال{  

ّيِ وعلى ًا أعمل وأن والد {وأصههلح المسههتقبل فههي ترضاه} أيِ صالح
مههن وإنههي إليههك تبههت {إنههي وعقههبي نسههلي ذريههتي} أيِ فههي لههي

والنابة التوبة يجدد أن الربعين بلغ لمن إرشاد فيه المسلمين} وهذا
ابههن عههن سههننه في داود أبو روى عليها, وقد ويعزم وجل عز الله إلى

كههان وسههلم عليههه اللههه صههلى اللههه رسول أن عنه الله رضي مسعود
ذات وأصههلح قلوبنهها بيههن ألههف «اللهههم التشهههد في يقولوا أن يعلمهم

وجنبنهها النههور إلههى الظلمههات مههن ونجنهها السههلم سههبل بيننهها, واهههدنا
وأبصههارنا أسههماعنا فههي لنهها بطن, وبههارك وما منها ظهر ما الفواحش

الرحيم, واجعلنها التواب أنت إنك علينا وذرياتنا, وتب وأزواجنا وقلوبنا
عهز اللهه علينا»ً قهال وأتممها قابليها عليك بها مثنين لنعمتك شاكرين

عههن ونتجههاوز عملههوا مهها أحسههن عنهههم نتقبههل الههذين وجههل: {أولئههك
ذكرنا, التههائبون بما المتصفون هؤلَء الجنة} أيِ أصحاب في سيئاتهم

بالتوبههة فههات مهها إليههه, المسههتدركون المنيبههون تعههالى اللههه إلههى
عهن ونتجهاوز عملهوا مها أحسهن عنههم نتقبهل الهذين والَستغفار, هم

العمههل. من اليسير منهم ونتقبل الزلل من الكثير لهم فيغفر سيئاتهم
حكمهم الجنة, وهذا أصحاب جملة في هم الجنة} أيِ أصحاب في{  

تعالى: قال وأناب, ولهذا إليه تاب من وجل عز الله وعد كما الله عند
بههن يعقوب حدثني جرير ابن يوعدون} قال كانوا الذيِ الصدق {وعد

عههن أبههان بههن الحكههم عههن سههليمان بههن المعتمههر إبراهيههم, حههدثنا
عنهمهها, عههن اللههه رضههي عبههاس ابن عن زيد بن جابر الغطريف, عن

الصههلة عليههه الميههن الههروح وسههلم, عههن عليه الله صلى الله رسول
ببعههض, بعضههها فيقتههص وسيئاته العبد بحسنات قال: «يؤتى والسلم

علههى الجنة»ً قههال: فههدخلت في له تعالى الله وسع حسنة بقيت فإن
{أولئههك قههال ؟ الحسنة ذهبت فإن قال: قلت هذا بمثل فحدث يزداد
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أصههحاب في سيئاتهم عن ونتجاوز عملوا ما أحسن عنهم نتقبل الذين
حههاتم أبههي ابههن رواه يوعههدون} وهكههذا كانوا الذيِ الصدق وعد الجنة

سههليمان بن المعتمر عن الصنعاني العلى عبد بن محمد عن أبيه عن
جللههه: جههل الههرب الميههن. قههال: قههال الههروح عن وزاد مثله بإسناده

جيههد وإسناده غريب حديث فذكره, وهو وسيئاته العبد بحسنات يؤتى
بههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه. بههههههههههههههههههههههههههههههههههههههأس ولَ

عمرو معبد, حدثنا بن سليمان أبي, حدثنا حاتم: حدثنا أبي ابن وقال  
أبهي بههن جعفههر بشههر أبههي عههن عوانهة أبههو الكلئهي, حهدثنا عاصم بن

حههاطب بههن محمههد سعد, عن بن يوسف عن وحشية ابي عن وحشية
أهههل علههى عنههه اللههه رضههي علههي ظهههر حيههث داريِ فههي قال: ونزل

ًا: لقد له فقال البصرة ًا المههؤمنين أميههر شهههدت يوم اللههه رضههي عليهه
اللههه رضههي بكههر أبي بن ومحمد والشتر وصعصعة عمار عنه, وعنده

رضههي علههي منههه, فكههان فنههالوا عنه الله رضي عثمان عنهم, فذكروا
منهههم: إن قائههل يهده, فقهال فههي عههود ومعهه السههرير علههى عنه الله

عنههه: كههان اللههه رضههي علههي فقال بينكم, فسألوه يفصل من عندكم
نتقبههل الذين تعالى: {أولئك الله قال الذين من عنه الله رضي عثمان
وعههد الجنههة أصههحاب في سيئاتهم عن ونتجاوز عملوا ما أحسن عنهم

ه كهانوا الذيِ الصدق عثمهان وأصهحاب عثمهان يوعهدون} قهال: والل
ًا. قال عنهم, قالها الله رضي حههاطب: بههن لمحمههد فقلههت يوسف ثلث

هههذا لسههمعت قال: آللههه ؟ عنه الله رضي علي عن هذا لسمعت آلله
عنههههههههههههه. اللههههههههههههه رضههههههههههههي علههههههههههههي عههههههههههههن

ِذيِ ّل َوا ِه َقاَل **  ْي َد ِل َوا ُكَمآّ ُأفّا ِل ِنَي ّل ِن َدا ِع َت ْد ُأْخَرَج َأْن َأ َق َلِت َو ْلُقههُروُن َخ ا
ِلي ِمن ْب ُهَما َق َياِن َو ِث َتغ ّلَه َيْس َلَك ال ْي َد ِإّن آِمْن َو ْع ِه َو ّل ّق ال َيُقههوُل َحهه َمهها َف

َذآ ّ َهـ ِطيُر ِإلَ ِليَن َأَسا ّو ِئَك ال َلـ ْو ُأ ِذيَن *   ّل ّق ا ِهُم َح ْي َل ْوُل َع َقهه ْل ٍم ِفههَي ا ُأَمهه

ْد َلْت َق ِهْم ِمن َخ ِل ْب ْلِجّن ّمَن َق ِلنِس ا ُهههْم َوا ّن ْا ِإ ُنو ِريَن َكهها ُكههّل َخاِسهه ِل َو   *
ْا ّمّمهها َدَرَجههاٌت ُلههو ُهْم َعِم َي ّف َو ُيهه ِل ُهْم َو َل ْعَمهها ُهههْم َأ َ َو َلُمههوَن لَ ْظ ْوَم ُي َيهه َو   *
ْعَرُض ِذيَن ُي ّل ْا ا َفُرو َلههى َك ِر َع ّنهها ُتههْم ال ْب َه ْذ ُكْم َأ ِت َبهها ّي ُكُم ِفههي َط ِت َيهها َيا َح ْن ّد الهه

ُتْم ْع َت َتْم َها َواْس ْوَم ِب َي ْل ْوَن َفا َذاَب ُتْجَز ُهوِن َع ْل ُتههْم ِبَما ا ِبُروَن ُكن ْك َت ِفههي َتْسهه
ِر الْرِض ْيههههههههه َغ ّق ِب ْلَحههههههههه ِبَمههههههههها ا ُتهههههههههْم َو ْفُسهههههههههُقوَن ُكن  َت

من عنده ومالهم بهما البارين للوالدين الداعين حال تعالى ذكر لما  
فقههال: للوالههدين العههاقين الشههقياء بحههال الفههوز, والنجههاة, عطههف

هذا, ومههن قال من كل في عام لكما} وهذا أفا لوالديه قال {والذيِ
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فقههوله عنهمهها الله رضي بكر أبي بن الرحمن عبد في نزلت أنها زعم

بعههد أسهلم عنهمهها اللهه رضههي بكهر أبههي بن الرحمن عبد ضعيف, لن
عهن العهوفي زمهانه, وروى أههل خيار من وكان إسلمه ذلك, وحسن

الصههديق بكههر لبههي ابههن فههي نزلههت أنههها عنهما الله رضي عباس ابن
ابههن أعلههم. وقههال تعههالى نظر, والله هذا صحة وفي عنهما الله رضي
عنهمهها اللههه رضههي بكههر أبي بن الله عبد في مجاهد: نزلت عن جريج
اللهه رضههي بكهر أبههي بهن الرحمهن عبهد آخهرون وقال جريج ابن قاله

ًا عنهما, وهذا والديه عق من كل في عام هذا السديِ, وإنما قول أيض
لكمههههها} عقهمههههها. {أفا لوالهههههديه بهههههالحق, فقهههههال وكهههههذب

العلء, بن محمد الحسين, حدثنا بن علي حاتم: حدثنا أبي ابن وقال  
عبههد خالههد, أخههبرني أبي بن إسماعيل زائدة, عن أبي بن يحيى حدثنا
فقههال: مههروان خطههب حين المسجد لفي المديني, قال: إني بن الله
ًا يزيههد فههي المههؤمنين أميههر أرى قههد تعههالى اللههه إن ًا, وأن رأيهه حسههن

عبههد عنهمهها, فقههال اللههه رضههي عمههر بكر أبو استخلف فقد يستخلفه
رضههي بكههر أبهها إن ؟ عنهمهها: أهرقليههة الله رضي بكر أبي بن الرحمن

بيتههه, ولَ أهههل مههن أحههد ولَ ولده من أحد في جعلها ما والله عنه الله
مروان: ألسههت لولده, فقال وكرامة رحمة إلَ ولده في معاوية جعلها
عنهه: اللهه رضهي الرحمهن عبهد فقهال ؟ لكمها أفا لوالهديه قال الذيِ

؟ أباك وسلم عليه الله صلى الله رسول لعن الذين اللعين ابن ألست
القائههل أنههت فقالت: يههامروان عنها الله رضي عائشة وسمعتهما قال
ولكههن نزلههت فيههه مهها كههذبت ؟ وكههذا كذا عنه الله رضي الرحمن لعبد

المنههبر, حههتى عن نزل ثم مروان انتحب فلن, ثم ابن فلن في نزلت
البخههاريِ رواه انصههرفا, وقههد حههتى يكلمههها حجرتها, فجعههل باب أتى

أبههو إسههماعيل, حههدثنا بههن موسى فقال: حدثنا آخر ولفظ آخر بإسناد
علههى مههروان قههال: كههان ماهههك بههن يوسههف عن بشر أبي عن عوانة

عنهمهها, فخطههب الله سفيان, رضي أبي بن معاوية الحجاز, استعمله
عبههد لههه فقههال أبيههه بعههد لههه يبههايع لكههي معاويههة بههن يزيد يذكر وجعل

ًا, فقال: خذوه, فدخل عنهما الله رضي بكر أبي بن الرحمن بيت شيئ
الههذيِ هههذا مروان: إن عليه, فقال يقدروا فلم عنها الله رضي عائشة

خلههت وقههد أخرج أن أتعدانني لكما أفا لوالديه قال {والذيِ فيه أنزل
الحجههاب: وراء من عنها الله رضي عائشة قبلي} فقالت من القرون

ًا فينا وجل عز الله أنزل ما أنههزل تعههالى اللههه أن إلَ القههرآن مههن شههيئ
عههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههذريِ.
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بن أمية الحسين, حدثنا بن علي النسائي: حدثنا أخرى) قال طريق(  

اللههه رضي معاوية بايع قال: لما زياد بن محمد عن شعبة خالد, حدثنا
عنهمهها. فقههال اللههه رضي وعمر بكر أبي مروان: سنة لَبنه, قال عنه
وقيصر. فقههال هرقل عنهما: سنة الله رضي بكر أبي بن الرحمن عبد

لكما} أفا لوالديه قال {والذيِ فيه تعالى الله أنزل الذيِ مروان: هذا
مهها والله مروان فقالت: كذب عنها الله رضي عائشة ذلك الََية. فبلغ

رسههول لسههميته, ولكههن فيههه أنزلت الذيِ أسمي أن شئت به, ولو هو
فمههروان صلبه في ومروان مروان أبا لعن وسلم عليه الله صلى الله

اللههههههههههههههههه. لعنههههههههههههههههة مههههههههههههههههن فضههههههههههههههههض
مههن القههرون خلههت {وقههد أبعههث أخرج} أيِ أن وقوله: {أتعدانني  

يسههتغيثان {وهمهها مخههبر منهههم يرجع فلم الناس مضى قد قبلي} أيِ
إن آمههن {ويلههك لولدهما ويقولَن يهديه أن فيه الله يسألَن الله} أيِ

تعههالى: اللههه الوليههن} قههال أسههاطير إلَ هههذا ما فيقول حق الله وعد
الجن من قبلهم من خلت قد أمم في القول عليهم حق الذين {أولئك

أشههباههم زمههرة فههي دخلههوا خاسههرين} أيِ كههانوا إنهههم والنههس
القيامههة. يههوم وأهليهههم أنفسهههم الخاسرين الكافرين وأضرابهم, من

مههن ذكرنههاه مهها على قال} دليل قوله: {والذيِ وقوله: {أولئك} بعد
الكههافر وقتههادة: هههو الحسههن كذلك. وقال كان من كل يعم جنس أنه

عسههاكر ابن الحافظ روى بالبعث. وقد المكذب لوالديه العاق الفاجر
بههن حمههاد عمار, حدثنا بن هشام طريق من داود بن سهل ترجمة في
عن حبيب بن سليم عن الحلبي الزبرقان بن خالد الرحمن, حدثنا عبد
وسههلم عليههه اللهه صهلى النبي عنه, عن الله رضي الباهلي أمامة أبي

عليهههم عرشههه, وأمنههت فههوق مههن تعههالى اللههه لعنهههم قههال: «أربعههة
المسههكين إلى بيده يهويِ الذيِ خالد المساكين»ً قال الملئكة: مضل

يقههول «والذيِ شيء معي قال: ليس جاءه أعطيك, فإذا فيقول: هلم
القههوم دار عههن يسههأل شههيء, والرجههل يديه بين وليس ابن للماعون
يسههتغيثا»ً غريههب حههتى الوالههدين يضههرب غيرها, والذيِ على فيدلونه

ًا. جههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههد
عههذاب لكههل عملوا} أيِ مما درجات وتعالى: {ولكل تبارك وقوله  

يظلمهههم لَ يظلمههون} أيِ لَ وهههم أعمههالهم {وليوفيهم عمله بحسب
أسهلم, درجهات بهن زيهد بههن الرحمههن عبد دونها. قال فما ذرة مثقال

ً تههذهب النار ًا, وقههوله تههذهب الجنههة ودرجههات سههفالَ وجههل: عههز علههو
حيههاتكم فههي طيبههاتكم أذهبتههم النههار علههى كفروا الذين يعرض {ويوم
ًا ذلك لهم يقال بها} أيِ واستمتعتم الدنيا ًا, وقههد تقريعهه تههورع وتوبيخهه
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طيبههات مههن كثير عن عنه الله رضي الخطاب بن عمر المؤمنين أمير

كالههذين أكههون أن أخههافا ويقول: إني عنها والمشارب. وتنزه المآّكل
الههدنيا حيههاتكم فههي طيبههاتكم وبخهمههوقرعهم: {أذهبتههم لهم الله قال

لهههم كههانت حسههنات أقههوام مجلز: ليفقدن أبو بها} وقال واستمتعتم
عههز الدنيا} وقههوله حياتكم في طيباتكم {أذهبتم لهم فيقال الدنيا في

الرض فههي تسههتكبرون كنتههم بما الهون عذاب تجزون وجل: {فاليوم
متعوا فكما عملهم جنس من تفسقون} فجوزوا كنتم وبما الحق بغير

والمعاصههي, الفسههق وتعههاطوا الحههق اتبههاع عههن واسههتكبروا أنفسهم
والَلََم والخههزيِ الهانة الهون, وهو بعذاب وتعالى تبارك الله جازاهم

المفظعههة, الههدركات فههي والمنههازل المتتابعههة والحسههرات الموجعههة
كلههههههه. ذلههههههك مههههههن وتعههههههالى سههههههبحانه اللههههههه أجارنهههههها

ُكْر ْذ َوا ٍد َأَخا **  ْذ َعا َذَر ِإ ْوَمُه َأن َقههافِا َق ْد ِبالْح َقهه َلههِت َو ُذُر َخ ّنهه ْيههِن ِمههن ال َب
ِه ْي َد ِه َوِمههْن َي ْلِفه ّ َخ ْا َألَ َو ُد ُبهه ْع ّ َت ّلههَه ِإلَ ّنههَي ال ُكههْم َأَخههافُا ِإ ْي َل َذاَب َع ٍم َعهه ْو َيهه

ٍم ِظي ْا َع َو ُل َقا َنا *   َت ْئ َنا َأِج َك ِف ْأ َت َنا َعْن ِل ِت َه ِل َنهها آ ِت ْأ َنآّ ِبَمهها َف ُد ِعهه ِمههَن ُكنههَت ِإن َت
ِقيَن ِد َقاَل الّصا ّنَما *   ْلُم ِإ ِع ْل َد ا ِه ِعن ّل ُكْم ال ُغ ّل َب ُأ ْلُت ّمآّ َو ِه ُأْرِسهه ّنَي ِبهه ِك َلـهه َو

ُكْم ًا َأَرا ْوم ُلوَن َق َه َلّما َتْج َف ُه *   ْو َأ ًا َر ِرض ِبَل َعا ْق َت ِهْم ّمْس ِت َي ِد ْو ْا َأ ُلو َذا َقا َهـهه
ِرٌض َنا َعا ِطُر َو َبْل ّمْم ُتم َما ُه ْل ْعَج َت ِه اْس َها ِريٌح ِب َذاٌب ِفي ِليههٌم َعهه َدّمُر َأ ُتهه   *

ٍء ُكّل ِر َشْي َأْم َها ِب ّب ْا َر َبُحو ْأْص َ َف َى لَ ّ ُيَر ُهْم ِإلَ ُن ِك ِلَك َمَسا َذ ِزيِ َك ْوَم َنْج َقهه ْل ا
ِرِميهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههَن ْلُمْج  ا

ًا تعالى يقول   كذب من تكذيب في وسلم عليه الله صلى لنبيه مسلي
اللههه والسلم, بعثه الصلة عليه هود عاد} وهو أخا {واذكر قومه من
وهههو حقههف الحقههافا, جمههع يسكنون وكانوا الولى عاد إلى وجل عز

الجبههل عكرمههة: الحقههافا زيههد, وقههال ابههن الرمههل, قههاله مههن الجبل
واد عنههه: الحقههافا اللههه رضههي طههالب أبههي بههن علههي والغههار, وقهال

قتههادة: ذكههر الكفار, وقههال أرواح فيه تلقى برهوت يدعى بحضرموت
ًا أن لنا ًا كانوا عاد بههأرض البحههر علههى مشههرفين رمههل أهل باليمن حي

بنفسههه. حههدثنا فليبههدأ دعهها إذا مههاجه: بههاب ابههن الشههحر, قههال يقههال
الحبههاب, حههدثنا بههن زيههد أبههي, حههدثنا الخلل, حدثنا علي بن الحسين

الله رضي عباس ابن عن جبير بن سعيد عن إسحاق أبي سفيان, عن
وأخهها الله «يرحمنا وسلم عليه الله صلى الله رسول قال: قال عنهما

خلفه} يعنههي ومن يديه بين من النذر خلت تعالى: {وقد عاد»ً وقوله
مرسههلين القههرى فههي بلدهههم حههول مههن إلههى تعههالى الله أرسل وقد
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ً وجل: {فجعلناها عز كقوله ومنذرين خلفههها} ومهها يديها بين لما نكالَ
صههاعقة مثههل صههاعقة أنذرتكم فقل أعرضوا وعل: {فإن جل وكقوله

إلَ تعبههدوا ألَ خلفهم ومن أيديهم بين من الرسل جاءتهم إذ وثمود عاد
ذلههك هههود لهههم قههال عظيههم} أيِ يههوم عههذاب عليكههم أخافا إني الله

آلهتنا عن لتصدنا ؟} أيِ آلهتنا عن لتأفكنا {أجئتنا قائلين قومه فأجابه
اللههه عههذاب الصههادقين} اسههتعجلوا مههن كنههت إن تعههدنا بمهها {فأتنهها

ًا وعقوبته بهها {يسههتعجل عظمتهه جلهت كقههوله وقوعه منهم استبعاد
إن بكم أعلم الله الله} أيِ عند العلم إنما بها} {قال يؤمنون لَ الذين
فمههن أنهها وأمهها بكههم ذلههك فسههيفعل العههذاب لتعجيههل مستحقين كنتم

ًا أراكم {ولكني به أرسلت ما أبلغكم أني شأني لَ تجهلههون} أيِ قومهه
تفهمهههههههههههههههههههههههههههههههههون. ولَ تعقلهههههههههههههههههههههههههههههههههون

ًا رأواه تعالى: {فلما الله قال   رأوا لما أوديتهم} أيِ مستقبل عارض
واستبشههروا ممطههر, ففرحههوا عارض أنه مستقبلهم, اعتقدوا العذاب

هههو تعالى: {بههل الله المطر. قال إلى محتاجين ممحلين كانوا وقد به
ْأتنهها قلتم الذيِ العذاب هو أليم} أيِ عذاب فيها ريح به استعجلتم ما ف

شيء} مههن {كل تخرب {تدمر} أيِ الصادقين من كنت إن تعدنا بما
ذلههك فههي لها الله بإذن ربها} أيِ {بأمر الخراب شأنه من مما بلدهم
جعلتههه إلَ عليههه أتههت شههيء مههن تههذر وتعههالى: {مهها سههبحانه كقههوله

يههرى لَ وجل: {فأصهبحوا عز قال ولهذا البالي كالشيء كالرميم} أيِ
باقيههة لهههم تبههق ولههم آخرهههم عههن كلهههم بههادوا قههد مساكنهم} أيِ إلَ

رسههلنا كههذب فيمههن حكمنهها هههذا المجرمين} أيِ القوم نجزيِ {كذلك
ًا غريب وهو قصتهم في حديث ورد أمرنا. وقد وخالف غرائب من جد
أبههو الحباب, حدثني بن زيد أحمد: حدثنا المام وأفراده. قال الحديث
النجههود أبههي بههن عاصههم قال: حههدثنا النحويِ سليمان بن سلم المنذر

بههن العلء أشههكو قههال: خرجههت البكههريِ الحههارث عههن وائههل أبي عن
بالربههذة وسههلم, فمههررت عليههه الله صلى الله رسول إلى الحضرمي

إلى لي إن الله عبد لي: يا فقالت بها منقطع تميم بني من عجوز فإذا
قههال ؟ إليه مبلغي أنت حاجة, فهل وسلم عليه الله صلى الله رسول

ة بهأهله, وإذا غهاصا المسهجد المدينهة, فهإذا بهها فهأتيت فحملتهها راي
ًا اللههه رضههي بلل تخفق, وإذا سوداء يههديِ بيههن السههيف عنههه, متقلههد
يريههد قالوا ؟ الناس شأن فقلت: ما وسلم عليه الله صلى الله رسول

ًا عنه الله رضي العاصا بن عمرو يبعث أن فههدخل قال: فجلست وجه
فسههلمت, لههي, فههدخلت فههأذن عليههه رحله, فاستأذنت قال منزله, أو

؟»ً شههيء تميههم وبيههن بينكههم كههان وسلم: «هل عليه الله صلى فقال
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تميههم بنههي مههن بعجههوز عليهههم, ومههررت الههدائرة لنا وكان قلت: نعم

فدخلت لها بالباب, فأذن فهاهي إليك أحملها أن بها, فسألتني منقطع
ًا تميم وبين بيننا تجعل أن رأيت إن الله رسول فقلت: يا فاجعل حاجز

أيههن فههإلى اللههه رسول وقالت: يا واستوفزت العجوز فحميت الدهناء
حملههت معههزى الول قههال مهها مثلي إن قال: قلت ؟ مضطرك يضطر

ًا, أعوذ لي كانت أنها أشعر ولَ هذه حتفها, حملت ورسوله بالله خصم
منههه, بالحديث أعلم ؟»ً وهو عاد وافد «وما عاد, قال كوافد أكون أن

ًا يستطعمه, قلت: إن ولكن ًا فبعثههوا قحطههوا عاد لههه يقههال لهههم وفههد
ًا عنههده فأقام بكر بن بمعاوية قيل, فمر وتغنيههه الخمههر يسههقيه شهههر

جبههال إلههى خههرج الشهههر مضههى الجرادتههان, فلمهها لهما يقال جاريتان
ولَ فههأداويه مريههض إلههى أجىههء لههم أني تعلم إنك مهرة, فقال: اللهم

ًا اسق أفاديه, اللهم أسير إلى سحابات به تسقيه, فمرت كنت ما عاد
منههها, فنههوديِ سههوداء منههها سههحابة إلى اختر. فأومأ منها فنوديِ سود
ًا خذها ًا, لَ رماد ًا, قال: فلما عاد من تبقى رمدد أرسههل أنه بلغني أحد

أبههو قال هلكوا حتى هذا خاتمي في يجريِ ما قدر إلَ الريح من عليهم
ًا بعثوا إذا والرجل المرأة وكانت وائل: وصدق تكن قالوا: لَ لهم وافد

سههورة في تقدم كما ماجه وابن والنسائي الترمذيِ عاد. ورواه كوافد
العهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههرافا.

وهههب, ابههن معههروفا, أخبرنهها بههن هارون أحمد: حدثنا المام وقال  
عائشههة عههن يسههار بههن سههليمان عههن حدثه النضر أبا أن عمرو أخبرنا
وسلم عليه الله صلى الله رسول رأيت قالت: ما أنها عنها الله رضي

ًا ًا مستجمع وقالت: كههان يبتسم كان ِإنما لهوته منه رأيت حتى ضاحك
ًا رأى ِإذا وسهلم عليه الله صلى الله رسول ًا أو غيمهه ذلهك عهرفا ريحهه

رجههاء فرحههوا الغيم رأوا ِإذا الناس ِإن الله رسول وجهه, قالت: يا في
الكراهيههة, وجهههك فههي عرفههت رأيتههه ِإذا وأراك المطههر فيههه يكون أن

أن يههؤمنني مهها عائشههة وسههلم: «يهها عليه الله صلى الله رسول فقال
وقههالوا العههذاب قههوم رأى بالريح, وقد قوم عذب قد عذاب فيه يكون
وههههب. ابهههن حهههديث مهههن ممطرنههها»ً وأخرجهههاه عهههارض ههههذا

عن سفيان عن الرحمن عبد أحمد: حدثنا المام أخرى) قال طريق(  
ِإن عنههها اللهه رضههي عائشهة عههن أبيهه عن شريح بن المقدام قههالت: 
ًا رأى ِإذا كههان وسههلم عليه الله صلى الله رسول مههن أفههق فههي ناشههئ

ِإن عمله ترك السماء آفاق ِإنههي يقههول: «اللهههم ثههم صههلته في كان و
ِإن ما شر من بك أعوذ وجههل, عههز اللههه حمد تعالى الله كشفه فيه»ً ف
ِإن ًا قهههههههههال: «اللههههههههههم أمطهههههههههر و ًا»ً. صهههههههههيب نافعههههههههه
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الطههاهر, بكههر صههحيحه: حههدثناأبو فههي مسههلم أخرى) قال طريق(  

أبههي بههن عطههاء عههن يحههدثنا جريههج ابن قال: سمعت وهب ابن أخبرنا
اللههه صههلى اللههه رسههول قالت: كههان عنها الله رضي عائشة عن رباح
مهها وخير خيرها أسألك ِإني قال: «اللهم الريح عصفت ِإذا وسلم عليه
مهها وشههر فيههها ما وشر شرها من بك به, وأعوذ أرسلت ما وخير فيها

ِإذا أرسلت وأقبههل ودخل وخرج لونه تغير السماء تخبلت به»ً قالت: و
ِإذا عنههها, الله رضي عائشة ذلك عنه, فعرفت سريِ أمطرت وأدبر, ف

كمهها عائشة يا وسلم: «لعله عليه الله صلى الله رسول فقال فسألته
ًا رأوه {فلما عاد قوم قال عههارض هههذا قههالوا أوديتهم مستقبل عارض

وهههود العههرافا سورة في عاد قوم هلك قصة ذكرنا ممطرنا}»ً وقد
والمنهههة. الحمهههد تعهههالى هنههها, وللهههه ِإعهههادته عهههن أغنهههى بمههها

زكريهها بههن ِإسماعيل أحمد, حدثنا بن عبدان الطبراني: حدثنا وقال  
بههن وسههعيد مجاهههد عههن الملئههي مسههلم بن مالك أبو الكوفي, حدثنا

الله صلى الله رسول قال: قال عنهما الله رضي عباس ابن عن جبير
الخههاتم, ثههم موضههع مثههل ِإلَ الريح من عاد على فتح وسلم: «ما عليه

هههذا قههالوا الحضههر أهههل رآههها الحضر, فلمهها ِإلى البدو عليهم أرسلت
فيههها, فههألقى البههواديِ أهههل أوديتهم, وكههان مستقبل ممطرنا عارض

خزانههها علههى عتت ه قال ه هلكوا حتى الحاضرة أهل على البادية أهل
أعلههم. وتعههالى سههبحانه البههواب, واللههه خلل مههن خرجههت حههتى

ْد َق َل َو ُهْم **  َنا ّك ُكْم ِإن ِفيَمههآّ َم ّنهها ّك ِه ّم َنهها ِفيهه ْل َع ُهههْم َوَج ًا َل ًا َسههْمع ْبَصههار َأ َو
ًة َد ِئ ْف َأ َنَى َفَمآّ َو ْغ ُهْم َأ ْن ُهْم َع ُع َ َسْم ُهْم َولَ ْبَصاُر َ َأ ُهْم َولَ ُت َد ِئهه ْف َشههْيٍء ّمههن َأ

ْذ ْا ِإ ُنو ُدوَن َكا َياِت َيْجَح ِه ِبآّ ّل َق ال ْا ّما ِبه َوَحا ُنو ِه َكا ُئوَن ِب ِز ْه َت ْد َيْسهه َلَقهه َو   *
َنا ْك َل ْه ُكْم َما َأ َل ْو َى ّمَن َح ُقَر ْل َنا ا ْف َياِت َوَصّر َ ُهههْم الَ ّل َع ُعههوَن َل َ َيْرِج ْولَ َلهه َف   *

ُهُم ِذيَن َنَصَر ّل ْا ا ُذو ّتَخ ِه ُدوِن ِمن ا ّل ًا ال َبان َهَة ُقْر ِل ْا َبْل آ ّلو ُهههْم َض ْن ِلههَك َع َذ َو
ُكُههههههههههههههههْم ْف ْا َوَمههههههههههههههها ِإ ُنو َتهههههههههههههههُروَن َكههههههههههههههها ْف  َي

المههوال مههن الههدنيا فههي السههالفة المههم مكنهها تعالى: ولقههد يقول  
ًا ولَ مثله نعطكم مالم منها والولَد, وأعطيناهم منههه, {وجعلنهها قريبهه

ًا لهم ًا سمع ولَ أبصههارهم ولَ سههمعهم عنهههم أغنى فما وأفئدة وأبصار
بههه كههانوا ما بهم وحاق الله بآّيات يجحدون كانوا ِإذ شيء من أفئدتهم

بههه يكههذبون كههانوا الذيِ العذاب, والنكال بهم وأحاط يستهزئون} أيِ
مثلهههم تكونههوا أن المخههاطبون أيههها فاحههذروا وقوعه, أيِ ويستبعدون
والََخههرة. الههدنيا فههي العههذاب مههن أصههابهم مهها مثههل فيصههيبكم
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مكة, أهل القرى} يعني من حولكم ما أهلكنا تعالى: {ولقد وقوله  

كعههاد, وكههانوا حولههها ممهها بالرسههل المكذبههة المههم اللههه أهلههك وقههد
وبيههن بينهههم منههازلهم وكانت اليمن, وثمود عند بحضرموت بالحقافا

طريقهههم فههي وكههانت اليمههن, ومههدين أهههل وهههم سبأ الشام, وكذلك
ًا, بههها يمههرون كههانوا لههوط قوم بحيرة غزة, وكذلك ِإلى وممرهم أيضهه

{لعلهههم وأوضههحناها بيناههها الََيههات} أيِ وجههل: {وصههرفنا عههز وقوله
ًا الله دون من اتخذوا الذين نصرهم * فلولَ يرجعون آلهههة} أيِ قربانهه

ذهبههوا بههل عنهههم} أيِ ضههلوا ِإليهم. {بل احتياجهم عند نصروهم فهل
كههانوا {ومهها ِإفكهههم} أيِ: كههذبهم {وذلههك ِإليهههم كانوا ما أحوج عنهم

وخسههروا خههابوا وقههد آلهة ِإياهم اتخاذهم في وافتراؤهم يفترون} أيِ
أعلهههههم. عليهههههها, واللهههههه واعتمهههههادهم لهههههها عبهههههادتهم فهههههي

ْذ ِإ َو َنآّ **  ْف ْيَك َصَر َل ًا ِإ َفر ْلِجههّن ّمَن َن ُعوَن ا َتِم ُقههْرآَن َيْسهه ْل َلّمهها ا ُه َف َحَضههُرو
ْا َو ُل ْا َقا ُتو َلّما َأنِص ْا ُقِضَي َف ْو ّل َلَى َو ِهم ِإ ْوِم ِريَن َق ِذ ْا ّمن ُلو َقا َنههآّ *   ْوَم َق ّنهها َي ِإ

َنا ْع ًا َسِم َتاب ِزَل ِك ِد ِمن ُأن ْع ًا ُموَسههَى َب ّدق ْيههَن ّلَمهها ُمَصهه ِه َب ْي َد َيِ َيهه ِد ْههه َلههى َي ِإ
ّق ْلَح َلَى ا ِإ ِريٍق َو ٍم َط ِقي َت َنههآّ ّمْس ْوَم َق َي ْا *   ُبههو ِه َداِعههَي َأِجي ّلهه ْا ال ُنههو ِه َوآِم ِبهه
ِفْر ْغ ُكْم َي ُكْم ّمن َل ِب ُنو ُكْم ُذ ُيِجْر َذاٍب ّمْن َو ٍم َع ِلي َوَمن َأ   * ّ َداِعههَي ُيِجْب لَ
ِه ّل ْيَس ال َل ٍز َف ْعِج ْيَس الْرَض ِفي ِبُم َل ِه ِمههن َلُه َو ِنهه ُء ُدو َيههآّ ِل ْو ِئَك َأ َلـهه ْو ِفههي ُأ

ِبيههههههههههههههههههههههههههههههههههههههٍن َضههههههههههههههههههههههههههههههههههههههلٍَل  ّم
عههن عكرمة عمرو, سمعت سفيان, حدثنا أحمد: حدثنا المام قال  

ِإذ ًا ِإليك صرفنا الزبير, {و القههرآن} قههال: يسههتمعون الجههن مههن نفههر
الََخههرة العشههاء يصههلي وسهلم عليههه اللههه صههلى اللهه بنخلة, ورسول

ًا} قال عليه يكونون {كادوا كاللبد بعض على بعضهم سفيان: ألبد لبد
عههن جريههر ابههن روايههة مههن أحمد, وسيأتي به بعض, تفرد على بعضه

المههام نصههيبين. وقههال جههن مههن سههبعة أنهم عباس ابن عكرمة, عن
الحههافظ الشهير المام (ح) وقال عوانة أبو عفان, حدثنا أحمد: حدثنا

بههن علههي الحسههن أبههو النبوة: أخبرنهها دلَئل كتابه في البيهقي بكر أبو
القاضههي ِإسههماعيل الصفار, حدثنا عبيد بن أحمد عبدان, أخبرنا أحمد

ابن عن جبير بن سعيد عن بشر أبي عن عوانة أبو حدثنا مسدد أخبرنا
عليههه اللههه صههلى اللههه رسههول قههرأ قههال: مهها عنهما الله رضي عباس
وسههلم عليه الله صلى الله رسول رآهم, انطلق ولَ الجن على وسلم

بيههن حيههل وقههد عكههاظا سههوق ِإلههى عامههدين أصههحابه مههن طائفة في
فرجعههت الشهههب عليهههم السههماء, وأرسههلت خههبر وبيههن الشههياطين
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خههبر وبيههن بيننهها حيههل مههالكم, فقههالوا فقههالوا قههومهم ِإلى الشياطين

هههذا مهها يبتغههون ومغاربها الرض مشارق يضربون السماء, فانطلقوا
السههههههههماء. خههههههههبر وبيههههههههن بينهههههههههم حههههههههال الههههههههذيِ

صلى الله رسول ِإلى تهامة نحو توجهوا الذين النفر أولئك فانصرفا  
ًا بنخلهة وهههو وسهلم عليههه الله يصههلي وهههو عكههاظا سههوق ِإلههى عامههد

فقههالوا: هههذا لههه اسههتمعوا القرآن سمعوا الفجر, فلما صلة بأصحابه
ِإلههى رجعههوا حيههن السههماء, فهنههاك خههبر وبيههن بينكم حال الذيِ والله

ًا سمعنا ِإنا {قالوا قومهم ًا قرآن ولههن بههه فآّمنهها الرشههد ِإلى يهديِ عجب
{قههل وسههلم عليههه الله صلى نبيه على الله أحدا} وأنزل بربنا نشرك
ِإنما من نفر استمع أنه ِإلي أوحي رواه الجن قول إليه أوحي الجن} و

عههن فههروخ بن شيبان عن مسلم بنحوه, وأخرجه مسدد عن البخاريِ
أبههي حههديث من التفسير في والنسائي الترمذيِ به, ورواه عوانة أبي

ًا: حدثنا أحمد المام عوانة, وقال عههن إسههرائيل أحمد, حههدثنا أبو أيض
قههال: عنهما الله رضي عباس ابن عن جبير بن سعيد عن إسحاق أبي
ًا, فيههها فيزيدون الكلمة فيسمعون الوحي يستمعون الجن كان عشههر

ًا سمعوا ما فيكون بههها يرمههى لَ النجههوم بههاطلً, وكههانت زادوا وما حق
لَ أحههدهم كان وسلم عليه الله صلى الله رسول بعث ذلك, فلما قبل
إبليس إلى ذلك أصاب, فشكوا ما يحرق بشهاب رمي إلَ مقعده يأتي

اللههه صلى بالنبي فإذا جنوده حدث, فبث قد أمر من إلَ هذا فقال: ما
الحديث فقال: هذا فأخبروه نخلة, فأتوه جبلي بين يصلي وسلم عليه
التفسههير كتابي في والنسائي الترمذيِ الرض, ورواه في حدث الذيِ
صههحيح, الترمههذيِ: حسههن به, وقههال إسرائيل حديث من سننيهما من

عنهما, الله رضي عباس ابن عن جبير بن سعيد عن ايوب رواه وهكذا
ًا عنهمهها اللههه رضي عباس ابن عن العوفي رواه وكذا هههذا بمثههل أيضهه

عليههه اللهه صهلى إنههه البصههريِ الحسههن قههال بطوله, وهكههذا  السياق
ه أنهزل حهتى بأمرهم شعر ما وسلم بخهبرهم, وذكهر عليهه تعهالى الل
القرظههي كعههب بههن محمههد عن رومان بن يزيد عن إسحاق بن محمد
إيههاهم ودعههائه الطههائف إلههى وسلم عليه الله صلى النبي خروج قصة
ذلههك وأورد بطولههها القصههة عليههه, فههذكر وإبههائهم وجههل عههز الله إلى

وهههواني حيلههتي وقلههة قوتي ضعف أشكو إليك «اللهم الحسن الدعاء
رب وأنههت الراحميههن أرحههم أنههت الراحميههن أرحههم يهها النههاس علههى

إلههى أم يتجهمني عدو إلى ؟ تكلني من إلى ربي المستضعفين, وأنت
غيههر أبههالي فل علههي غضب بك يكن لم أمريِ, إن ملكته قريب صديق

الظلمههات لههه أشههرقت الههذيِ وجهههك بنور لي, أعوذ أوسع عافيتك أن
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بههي يحههل أو غضههبك بههي ينههزل أن والََخههرة الههدنيا أمههر عليههه وصههلح

بههك»ً. إلَ قههوة ولَ حههول ولَ ترضههى حههتى العتههبى سههخطك, ولههك
القههرآن مههن الليلههة تلههك فقههرأ بنخلة بات عنهم انصرفا قال: فلما  

الجههن إن قههوله صحيح, ولكههن نصيبين, وهذا أهل من الجن فاستمعه
فهي اسهتماعهم كهان الجههن نظر, فهإن فيه الليلة تلك استماعهم كان

اللهههه رضهههي عبهههاس ابهههن حهههديث عليهههه دل كمههها اليحهههاء ابتهههداء
بعههد كههان الطائف إلى وسلم عليه الله صلى عنهماالمذكور, وخروجه

إسههحاق ابههن قرره كما سنتين أو بسنة الهجرة قبل عمه, وذلك موت
أحمههد أبههو شههيبة: حههدثنا أبههي بههن بكههر أبههو أعلم, وقهال وغيره, والله

مسههعود بههن اللههه عبههد عههن زر عن عاصم عن سفيان الزبيريِ, حدثنا
وهههو وسهلم عليههه اللههه صههلى النبي على قال: هبطوا عنه الله  رضي
صههه, َأنصههتوا} قههال قههالوا حضههروه {فلمهها النخلة ببطن القرآن يقرأ

ْذ عز الله زوبعة, فأنزل وأحدهم تسعة وكانوا إليههك صههرفنا وجل: {وإ
ًا فلمهها أنصههتوا قههالوا حضههروه فلمهها القههرآن يسههتمعون الجن من نفر

الول مههع مههبين} فهههذا ضههلل ه إلى ه منذرين قومهم إلى ولوا قضي
صههلى اللههه رسههول أن يقتضي عنهما الله  رضي عباس ابن رواية من
اسههتمعوا المرة, وإنمهها هذه في بحضورهم يشعر لم وسلم عليه الله

ً إليه وفدوا ذلك بعد قومهم, ثم إلى رجعوا ثم قراءته ًا أرسالَ بعد قوم
ًا قوم والََثههار موضههعها فههي الخبههار بههذلك ستأتي فوج, كما بعد وفوج

الثقههههههة. وبههههههه تعههههههالى اللههههههه شههههههاء إن سههههههنوردها ممهههههها
ًا ومسلم البخاريِ رواه ما فأما   بههن اللههه عبيههد قدامة أبي عن جميع

بههن مسهعر عهن أسهامة بههن حمههاد أسامة أبي السرخسي, عن سعيد
يقههول: سههألت أبههي الرحمههن, قههال: سههمعت عبد بن معن كدام, عن

ًا ؟ القههرآن استمعوا ليلة وسلم عليه الله صلى النبي آذن من مسروق
بهههم آذنتههه أنههه عنههه اللههه رضي مسعود ابن يعني أبوك فقال: حدثني

ًا ويكهون الولى المرة في هذا يكون أن شجرة, فيحتمل ًا إثباته مقهدم
المههرة فههي يكههون أن عنهما, ويحتمل الله رضي عباس ابن نفي على

الشههجرة بهههم آذنته حتى استماعهم حال بهم يشعر لم الولى, ولكن
بعههض فههي هههذا يكون أن أعلم, ويحتمل باجتماعهم, والله أعلمته أيِ

أعلهههههههههههههم. المتهههههههههههههأخرات, واللهههههههههههههه المهههههههههههههرات
عنهما الله رضي عباس ابن حكاه الذيِ البيهقي: وهذا الحافظ قال  

عليههه اللههه صههلى اللههه رسههول قههراءة الجههن سههمعت مهها أول هو إنما
يرهم, ثههم ولم عليهم يقرأ لم الوقت ذلك حاله, وفي وسلم, وعلمت
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عههز اللههه إلههى ودعههاهم القههرآن عليهم فقرأ الجن داعي أتاه ذلك بعد

عنهههه. اللهههه رضهههي مسهههعود بهههن اللهههه عبهههد رواه كمههها وجهههل

)بهههههههههههههههذلك عنهههههههههههههههه الروايهههههههههههههههات ذكهههههههههههههههر(
عههن داود إبراهيههم, حههدثنا بههن ِإسههماعيل أحمههد: حههدثنا المام قال  

قههال: علقمههة عههن الشههعبي عن داود زائدة, أخبرنا أبي وابن الشعبي
اللههه رسههول صههحب عنههه: هههل اللههه رضي مسعود بن الله لعبد قلت
أحههد منا صحبه فقال: ما ؟ أحد منكم الجن ليلة وسلم عليه الله صلى
قههال: ؟ فعههل ما ؟ استطير ؟ اغتيل فقلنا بمكة ليلة ذات فقدناه ولكنا
فههي ههه قال أو ه الصبح وجه في كان قوم, فلما بها بات ليلة بشر فبتنا

الله, فذكروا رسول حراء, فقلنا: يا قبل من يجيء به نحن إذا السحر
فقههرأت فههأتيتهم الجههن داعههي أتههاني فقههال: «إنههه فيههه كانوا الذيِ له

الشههعبي: قال: قال نيرانهم وآثار آثارهم فأرانا عليهم»ً قال: فانطلق
فقههال: الجزيههرة جن من وكانوا بمكة عامر: سألوه الزاد, قال سألوه

ًا, يكون ما أوفر أيديكم في يقع أن عليه الله اسم ذكر عظم «كل لحم
زاد فإنهمهها بهمهها تستنجوا فل ه قال ه لدوابكم علف روثة أو بعرة وكل

حجر بن علي عن صحيحه في مسلم رواه الجن»ً وهكذا من إخوانكم
نحهههههههههوه. بهههههههههه عليهههههههههة بهههههههههن إسهههههههههماعيل عهههههههههن

ًا: حدثنا مسلم وقال   العلى, حدثنا عبد المثنى, حدثنا بن محمد أيض
ة: ههل قهال: سهألت عامر عن هند أبي ابن وهو داود ان علقم ابهن ك

وسههلم عليههه اللههه صههلى اللههه رسول مع شهد عنه الله رضي مسعود
عنههه اللههه رضي مسعود ابن سألت علقمة: أنا فقال قال ؟ الجن ليلة

ليلههة وسلم عليه الله صلى الله رسول مع منكم أحد شهد فقلت: هل
ذات وسهلم عليهه اللهه صهلى الله رسول مع كنا ولكنا قال: لَ ؟ الجن
اغتيل ؟ استطير فقيل والشعاب الودية في ففقدناه, فالتمسناه ليلة

قبههل مههن جههاء هو إذ أصبحنا قوم, فلما بها بات ليلة بشر قال: فبتنا ؟
نجههدك, فبتنهها فلههم فطلبناك فقدناك الله رسول حراء, قال: فقلنا: يا

معهههم فههذهبت الجههن داعههي قههوم, فقههال: «أتههاني بههها بات ليلة بشر
نيرانهم, وآثار آثارهم فأرانا بنا القرآن»ً. قال: فانطلق عليهم فقرأت
أيههديكم فههي يقههع عليه الله اسم ذكر عظم فقال: «كل الزاد وسألوه

ًا, وكل مايكون أوفر رسههول لههدوابكم»ً قههال علههف روثة أو بعرة لحم
طعههام فإنهمهها بهمهها تسههتنجوا وسههلم: «فل عليههه اللههه صههلى اللههه

إخهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههوانكم»ً.
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بههن جعفههر أبو عنه. قال الله رضي مسعود ابن أخرى) عن طريق(  

عن يونس عمي, حدثني الرحمن, حدثني عبد بن أحمد جرير: حدثني
رضي مسعود بن الله عبد قال: إن الله عبد بن الله عبيد عن الزهريِ

يقول: «بههت وسلم عليه الله صلى الله رسول قال: سمعت عنه الله
ًا الجهههههههن علهههههههى أقهههههههرأ الليلهههههههة بهههههههالحجون»ً. واقفههههههه

رحمههه جريههر ابن الجن. قال ليلة معه كان أنه أخرى) فيها طريق(  
بههن الله عبد عمي وهب, حدثنا بن الرحمن عبد بن أحمد الله: حدثني

سههنة بههن عثمههان أبههي عههن شهههاب ابههن عههن يههونس وهههب, أخههبرني
رضههي مسههعود بههن الله عبد قال: إن الشام أهل من الخزاعي, وكان

وهههو لصههحابه وسههلم عليههه الله صلى الله رسول قال: قال عنه الله
فليفعههل»ً فلههم الليلههة الجههن أمههر يحضههر أن منكههم أحب بمكة: «من

خههّط مكههة بههأعلى كنا إذا حتى غيريِ, قال: فانطلقنا أحد منهم يحضر
ًا برجله لي قههام, فافتتههح حتى انطلق ثم فيه أجلس أن أمرني ثم خط

صههوته, أسههمع ما حتى وبينه بيني حالت كثيرة أسودة فغشيته القرآن
منهههم بقههي حههتى السههحاب, ذاهههبين قطههع مثههل يتقطعون طفقوا ثم

ًا اللههه, فأعطههاهم رسههول رهههط, ففههرغا ًا, ثههم عظمهه أن نهههى وروثهه
الله عبد بن محمد عن جرير ابن عظم. ورواه أو بروث أحد يستطيب

يزيههد بههن يههونس عههن راشههد بههن وهههب زرعههة أبي عن الحكم عبد بن
بههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه. اليلههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههي

الليث كاتب صالح بن الله عبد حديث من الدلَئل في البيهقي ورواه  
بههن قابوس عن جرير عن راهويه بن إسحاق روى به, وقد يونس عن
مهها نحههو عنههه, فههذكر اللههه رضههي مسعود ابن عن أبيه عن ظبيان أبي

سههعيد عههن عبيدة بن موسى طريق من نعيم أبو الحافظ ورواه تقدم
عنههه, فههذكر اللههه رضههي مسعود ابن عن المعلى أبي عن الحارث بن

ًا. نحهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههوه أيضههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
بههن اللههه عبههد مالك, حههدثنا أبو نعيم: حدثنا أبو أخرى) قال طريق(  

قههالَ: حههدثنا وعكرمههة عفههان قههال: حههدثنا أبي حنبل, حدثني بن أحمد
يكههون قههد عمههرو, ولعلههه عن تميمة أبو أبي: حدثني قال: قال معتمر

عنههه اللههه رضههي مسههعود بههن اللههه عبد عن عمرو يحدثه البكالي قال
أتينهها حههتى فانطلقنا وسلم عليه الله صلى الله رسول قال: استتبعني

ًا لي وكذا, فخط كذا مكان تخههرج لَ هههذه ظهههر بيههن فقال: «كن خط
غرابههة وفيههه بطههوله الحههديث هلكههت»ً فههذكر خرجههت إن فإنههك منههها

.شهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههديدة
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ثور ابن العلى, حدثنا عبد ابن جرير: حدثنا ابن أخرى) قال طريق(  

غيلن بهن عمهرو بهن اللهه عبهد كثير, عن أبي بن يحيى عن معمر عن
مههع كنههت أنههك عنههه: حههدثت اللههه رضههي مسعود لَبن قال أنه الثقفي
الجههن. قههال: أجههل, قههال: وفد ليلة وسلم عليه الله صلى الله رسول
خط وسلم عليه الله صلى النبي أن وذكر الحديث فذكر ؟ كان فكيف
ًا عليههه السههوداء العجاجههة مثههل منههها»ً فههذكر تههبرح وقههال: «لَ خطهه

حههتى مههرات ثلث وسلم, فههذعر عليه الله صلى الله رسول فغشيت
ًا كان فقال: «أنمت وسلم عليه الله صلى النبي أتاني الصبح من قريب

ًا هممهت واللهه, ولقههد ؟»ً فقلت: لَ حهتى بالنهاس أسههتغيث أن مههرار
عليههه اللههه صههلى «اجلسههوا»ً فقههال تقههول بعصههاك تقرعهههم سمعتك

اللههه صههلى قال بعضهم»ً ثم يتخطفك أن آمن لم خرجت وسلم: «لو
ًا رأيههت «هههل وسههلم عليههه ً رأيههت ؟»ً قلههت: نعههم شههيئ ًا رجههالَ سههود

ًا مستشعرين ًا ثيابهه جههن وسههلم: «أولئههك عليههه اللههه صههلى قههال بيضهه
أو حائههل عظههم بكل فمتعتهم ه الزاد والمتاع ه المتاع سألوني نصيبين

رسههول فقال ؟ عنهم ذلك يغني وما الله رسول يا فقلت روثة أو بعرة
ًا يجههدون لَ وسههلم: إنهههم عليههه الله صلى الله عليههه وجههدوا إلَ عظمهه

ًا أكل. ولَ يوم لحمه يسههتنقين أكلههت, فل يههوم حبها فيها وجدوا إلَ روث
روثهههة»ً. ولَ بعهههرة ولَ بعظهههم الخلء مهههن خهههرج إذا منكهههم أحهههد

عبههد أبههو الههبيهقي: أخبرنهها بكههر أبههو الحههافظ أخههرى) قههال طريق(  
يحيههى بههن محمههد أبو أخبرنا قال قتادة بن نصر وأبو السملي الرحمن

البوشههنجي, إبراهيم بن محمد الله عبد أبو القاضي, حدثنا منصور بن
عبههد عن أبيه عن رباح بن علي بن موسى صلح, حدثنا بن روح حدثنا
اللههه صلى الله رسول قال: استتبعني عنه الله رضي مسعود بن الله
ًا فقال: «إن وسلم عليه وبنههي إخههوة بنههي عشر خمسة الجن من نفر
المكههان إلههى معههه القههرآن»ً فههانطلقت عليهههم أقرأ الليلة يأتوني عم

ًا لي فخط أراد الذيِ هههذا»ً مههن «لَتخرج لي وقال فيه وأجلسني خط
فههي السحر مع وسلم عليه الله صلى الله رسول أتاني حتى فيه فبت
تسههتنج فل الخلء إلههى ذهبت فقال: «إذا وحمة وروثة حائل عظم يده

رسههول كان حيث لعلمن قلت أصبحت هؤلَء»ً قال: فلما من بشيء
سههتين مههبرك موضههع فرأيههت فههذهبت قال وسلم عليه الله صلى الله

ًا. بعيههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههر
أبو الحافظ, أخبرنا الله عبد أبو البيهقي: أخبرنا أخرى) قال طريق(  

بههن عثمههان الههدوريِ, حههدثنا محمههد بههن العباس الصم, حدثنا العباس
مسههعود بههن الله عبد عن الجوزاء أبي عن الريان بن الشمر عن عمر
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وسههلم عليههه اللههه صههلى الله رسول مع قال: انطلقت عنه الله رضي
ًا لههي الحجههون, فخههط أتههى حههتى الجههن ليلههة إليهههم, تقههدم ثههم خطهه

عنههك. أرحلهههم وردان: أنهها لههه يقههال لهههم سههيد فقههال عليه فازدحموا
أحهههههههد. اللهههههههه مهههههههن يجيرنهههههههي لهههههههن فقهههههههال: إنهههههههي

سههفيان الرزاق, حدثنا عبد أحمد: حدثنا المام أخرى) قال طريق(  
ابههن عههن حريث بن عمرو مولى زيد أبو العبسي, حدثنا فزارة أبي بن

صههلى النبي لي قال الجن ليلة كانت قال: لما عنه الله رضي مسعود
معههي ولكههن مههاء معههي ؟»ً قلت: ليههس ماء وسلم: «أمعك عليه الله

ومههاء طيبههة وسلم: «تمرة عليه الله صلى النبي فقال نبيذ فيها ِإداوة
بههه. زيههد حههديث مههن مههاجه وابههن والترمههذيِ داود أبههو طهههور»ً رواه

ابن إسحاق, أخبرنا بن يحيى أحمد: حدثنا المام أخرى) قال طريق(  
عههن عبههاس ابههن عن الصنعاني حنش عن الحجاج بن قيس عن لهيعة

اللههه رسههول مههع كههان قال: إنههه عنهم الله رضي مسعود بن الله عبد
عليههه اللههه صههلى اللههه رسههول فقال الجن ليلة وسلم عليه الله صلى

إداوة. قههال فههي نبيههذ ؟»ً قههال: معههي مههاء أمعك الله عبد وسلم: «يا
اللههه صلى النبي علّي»ً فتوضأ. فقال وسلم: «اصبب عليه الله صلى
هههذا مههن أحمههد بههه وطهههور»ً تفههرد شههراب اللههه وسلم: «ياعبد عليه

رضههي مسههعود ابن عن آخر طريق من الدارقطني أورده الوجه, وقد
عنههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه. اللههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

أبههي الههرزاق, أخههبرني عبد أحمد: حدثنا المام أخرى) قال طريق(  
صهلى اللههه رسول مع كنت قال عنه الله رضي الله عبد عن ميناء عن
شأنك فقلت: ما تنفس انصرفا الجن, فلما وفد ليلة وسلم عليه الله

المسههند فههي رأيتههه مسههعود»ً هكههذا يههاابن نفسي إلي قال: «نعيت ؟
ًا, وقد فقههال: النبههوة دلَئههل كتههابه فههي نعيههم أبو الحافظ رواه مختصر

إبراهيههم, وحههدثنا بههن إسحاق أيوب, حدثنا بن أحمد بن سليمان حدثنا
قههال: أبههي حنبههل, حههدثنا بن أحمد بن الله عبد حدثنا مالك بن بكر أبو

رسول قال: قال مسعود ابن عن ميناء عن أبيه عن الرزاق عبد حدثنا
مسههعود»ً قلههت: ياابن نفسي إلي وسلم: «نعيت عليه الله صلى الله

ساعة مضى ثم بكر. قال: فسكت ؟»ً قلت: أبا استخلف. قال: «من
قال: «نعيت ؟ الله رسول يا وأمي أنت بأبي شأنك فقلت: ما فتنفس

؟»ً قلههت: مسعود»ً قلههت: اسههتخلف. قههال: «مههن ابن يا نفسي إلي
قههال: ؟ شههأنك مهها ؟ فقلههت تنفههس ثم مضى ثم ساعة عمر. فسكت

ت: فاسهتخلف إلي «نعيت لم عليهه اللهه صهلى قهال نفسي»ً قل وس
ه رضي طالب أبي بن ؟»ً قلت: علي «من لى عنهه. قهال الل ه ص الل
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الجنههة ليههدخلن أطههاعوه لئههن بيههده نفسههي والههذيِ وسلم: «أمهها عليه

ًا غريههب حههديث أكتعيههن»ً وهههو أجمعيههن يكههون لَ أن بههه وأحههرى جههد
ًا, وبتقدير بالمدينههة إليههه وفههودهم بعد هذا أن فالظاهر صحته محفوظ

فههي كههان الههوقت ذلههك فههي تعالى, فإن الله شاء إن سنورده ما على
ًا والجههان النههاس ودخل مكة فتحت لما المر آخر اللههه ديههن فههي أيضهه

ًا النههاس * ورأيههت والفتههح اللههه نصههر جههاء {إذا سههورة نزلههت أفواجهه
ًا الله دين في يدخلون كههان إنههه واسههتغفره ربك بحمد * فسبح أفواج

ًا} وهي على نص كما إليه فيها الكريمة نفسه نعيت التي السورة تواب
الله رضي الخطاب بن عمر عنهما, ووافقه الله رضي عباس ابن ذلك
عنههد تعههالى اللههه شاء إن سنورده حديث ذلك في ورد عليه, وقد عنه

ًا نعيم أبو رواه وقد أعلم تفسيرها, والله محمههد عن الطبريِ عن أيض
يحيههى بردة, عن أبي بن الحسين بن علي عن الحضرمي الله عبد بن
أبهي عهن سلمة بن سعيد عن صبيح بن حرب السلمي, عن سعيد بن

اللههه رضههي مسعود ابن عن الجدلي الله عبد أبي الصنعاني, عن مرة
وسههياق غريههب إسههناد الَسههتخلفا, وهههذا قصة فيه وذكر فذكره عنه

عجيههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههب.
بههن حمههاد سعيد, حدثنا أبو أحمد: حدثنا المام أخرى) قال طريق(  

اللههه رسههول أن مسعود ابن عن رافع أبي عن زيد بن علي عن سلمة
النخههل سههواد مثههل أحههدهم حههوله, فكههان خههط وسلم عليه الله صلى

قههال: المرعههى رأى الله»ً فلما كتاب فأقرئهم مكانك تبرح وقال: «لَ
؟»ً قلههت: مههاء «أمعك وسلم عليه الله صلى النبي وقال هؤلَء كأنهم

.بهههههه فتوضهههههأ ؟»ً قلهههههت: نعهههههم نبيهههههذ لَ. قهههههال: «أمعهههههك
اللهه عبهد أبههو حههاتم: حهدثنا أبهي ابههن مرسلة) قهال أخرى طريق(  

عههن أبههان بههن الحكم العدني, حدثنا عمر بن حفص الظهراني, أخبرنا
ًا إليك صرفنا تعالى: {وإذ قوله في عكرمة هههم الجههن} قههال من نفر

ًا عشر اثنا عليههه الله صلى النبي الموصل, فقال جزيرة من جاؤوا ألف
عليههه آتيك»ً وخط حتى عنه: «أنظرني الله رضي مسعود لَبن وسلم
ًا اللههه رضههي مسعود ابن خشيهم آتيك»ً فلما حتى تبرح «لَ وقال خط
فلههم وسههلم عليه الله صلى الله رسول قول يذهب, فذكر أن كاد عنه

إلههى التقينا ما ذهبت وسلم: «لو عليه الله صلى النبي له يبرح, فقال
القيامهههههههههههههههههههههههههههههههههههههة»ً. يهههههههههههههههههههههههههههههههههههههوم

ًا): قال مرسلة أخرى طريق(   قتههادة عههن عروبة أبي بن سعيد أيض
ًا إليههك صرفنا تعالى: {وإذ قوله القههرآن} يسههتمعون الجههن مههن نفههر

عليههه الله صلى الله نبي وأن نينوى من إليه صرفوا أنهم لنا قال: ذكر
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؟»ً يتبعنههي فههأيكم الجههن علههى أقههرأ أن أمههرت قههال: «إنههي وسههلم

رجههل: يهها فقههال الثالثههة استتبعهم ثم فأطرقوا استتبعهم ثم فأطرقوا
أخههو عنههه الله رضي مسعود ابن ندبة, فأتبعه لذو ذاك إن الله رسول

ًا وسلم عليه الله صلى النبي فدخل هذيل, قال شههعب لههه يقههال شعب
ًا عنههه اللههه رضههي مسههعود ابههن على عليه, وخط وخط الحجون خطهه

فههي تمشههي النسههور أمثههال وأرى أهههال بههذلك, قههال: فجعلههت ليثبته
ًا وسمعت دفوفها ًا لغط اللههه صههلى اللههه نههبي علههى خفت حتى شديد

وسههلم عليه الله صلى الله رسول رجع فلما القرآن تل ثم وسلم عليه
عليههه اللههه صههلى قههال ؟ سههمعت الههذيِ اللغههط ما الله رسول يا قلت

جريهر ابهن بهالحق»ً رواه بينههم فقضهي قتيهل في وسلم: «اختصموا
حههههههههههههههههههههههههاتم. أبههههههههههههههههههههههههي وابههههههههههههههههههههههههن

إلههى ذهههب وسههلم عليههه الله صلى أنه على تدل كلها الطرق فهذه  
ًا الجن اللههه وشرع وجل عز الله إلى ودعاهم القرآن عليهم فتل قصد
وقههد الههوقت ذلههك فههي إليههه محتههاجون مههاهم لسههانه على لهم تعالى

ابههن قههال بهم, كما يشعر لم القرآن يقرأ سمعوه مرة أول أن يحتمل
مسههعود ابن رواه كما إليه وفدوا ذلك بعد عنهما. ثم الله رضي عباس
مههع يكههن لههم فههإنه عنههه اللههه رضههي مسعود ابن عنه, وأما الله رضي

إيههاهم, ودعائه للجن مخاطبته حال وسلم عليه الله صلى الله رسول
ًا كان وإنما أحههد وسههلم عليههه اللههه صلى النبي مع يخرج ولم منه بعيد
الههبيهقي, وقههد طريقههة المخاطبة, هههذه حال يشهد لم هذا ومع سواه

عليههه اللههه صههلى معههه يكههن لههم إليهم خرج مرة أول يكون أن يحتمل
سههياق ظههاهر هههو غيههره, كمهها ولَ عنههه اللههه رضي مسعود ابن وسلم

ِلمام طريق من الولى الرواية ذلههك بعد مسلم, ثم عند أحمد, وهي ا
تفسهير فههي حاتم أبي ابن روى أعلم, كما أخرى, والله ليلة معه خرج
عمر: بن العزيز عبد قال: قال جريج ابن حديث ِإلي»ً من أوحي «قل

بمكههة لقههوه الههذين الجن نينوى, وأما فجن بنخلة لقوه الذيِ الجن أما
بههها بههات ليلههة بشههر فبتنا يقول أنه على البيهقي نصيبين, وتأوله فجن
صلى بخروجه يعلم لم ممن عنه الله رضي مسعود ابن غير على قوم
أعلههم. بعههد, واللههه علههى محتمههل الجههن, وهههو إلههى وسههلم عليههه الله
عبههد بن محمد عمرو أبو البيهقي,: أخبرنا بكر أبو الحافظ قال وقد  
سههفيان, بههن الحسههن السماعيلي, أخبرنهها بكر أبو الديب, حدثنا الله

عمرو بن سعيد جده عن يحيى بن عمرو سعيد, حدثنا بن سويد حدثنا
عليههه اللههه صههلى الله رسول يتبع عنه الله رضي هريرة أبو قال: كان

ًا وحاجته, فأدركه لوضوئه بأداوة وسلم ؟»ً قههال: هههذا «من فقال يوم
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بههها أسههتنج بأحجههار وسلم: «ائتني عليه الله صلى هريرة. قال أبو أنا
جنبههه إلههى فوضههعتها ثههوبي في بأحجار فأتيته روثة ولَ بعظم تأتني ولَ

والروثههة العظم بال ما الله رسول فقلت: يا اتبعته وقام فرغا إذا حتى
الههزاد فسألوني نصيبين جن وفد وسلم: «أتاني عليه الله صلى قال ؟

ًا»ً وجدوه إلَ عظم ولَ بروثة يمروا لَ أن لهم تعالى الله فدعوت طعام
بهن عمههرو عههن إسماعيل بن موسى عن صحيحه في البخاريِ أخرجه
ًا بإسناده يحيى وفههدوا أنهههم علههى تقههدم مهها على يدل منه, فهذا قريب
ذلهك. تكهرار علههى يههدل مهها تعالى الله شاء إن وسنذكر ذلك بعد عليه

ً عنه روى ما غير عباس ابن روى وقد   ابن جديد, فقال وجه من أولَ
بههن النضههر الحماني, حههدثنا الحميد عبد كريب, حدثنا أبو جرير: حدثنا

تعههالى: قههوله فههي عنهما الله رضي عباس ابن عن عكرمة عن عربي
ًا إليك صرفنا {وإذ مههن نفههر سههبعة الجن} الََية. قههال: كههانوا من نفر
ً الله رسول نصيبين, فجعلهم أهل علههى يههدل قومهم. فهذا إلى رسل
الحسين, حدثنا بن علي حاتم: حدثنا أبي ابن القصتين. وقال روى أنه

مجاههد عهن جريهج ابهن عهن سهماه رجل العزيز, حدثنا عبد بن سويد
ًا إليك صرفنا {وإذ من ثلثة نفر سبعة كانوا الجن} الََية, قال من نفر
وحسههي حيههي أسههماؤهم نصيبين, وكههانت أهل من وأربعة حران أهل

الثمههالي حمزة أبو والحتم, وذكر والَردوبيان وناصر وساصر ومنسى
الجههن أكههثر وكههانوا الشيصههان بنو له يقال كان الجن من الحي هذا أن

ًا ًا, وههههم وأشهههرفهم عهههدد إبليهههس. جنهههود عامهههة كهههانوا نسهههب
اللههه رضههي مسعود بن عن ذر عن عاصم عن الثوريِ سفيان وقال  
أنهم عنهم نخلة, وتقدم أصل من زوبعة, أتوه أحدهم تسعة كانوا عنه

راحلههة, وتقههدم سههتين على كانوا أنهم رواية عشر, وفي خمسة كانوا
عكرمههة عن ثلثمائة, وتقدم وردان, وقيل: كانوا سيدهم اسم أن عنه

ًا, فلعل عشر اثني كانوا أنهم على تكههرار علههى دليل الَختلفا هذا ألف
قههاله مهها ذلههك علههى يههدل وسلم, وممهها عليه الله صلى عليه وفادتهم
وهههب, ابههن حههدثني سههليمان بههن يحيههى صحيحه: حههدثنا في البخاريِ
ًا قال: إن محمد ابن هو عمر حدثني عمر بن الله عبد عن حدثه سالم

عنههه اللههه رضههي عمههر سمعت قال: ما عنهما الله رضي الخطاب بن
بههن عمههر بينمهها يظههن كمهها كههان إلَ هكههذا لظنه إني قط لشيء يقول

أخطههأ فقال: لقد جميل رجل به مر إذ جالس عنه الله رضي الخطاب
كهاهنهم, علههي كهان لقهد أو الجاهليهة فهي دينههه علهى هذا أن أو ظني

بههه اسههتقبل كههاليوم رأيت فقال: ما ذلك له له, فقال بالرجل, فدعي
كههاهنهم قال: كنت أخبرتني ما إلَ عليك أعزم قال: فإني مسلم رجل
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ًا أنا جنيتك, قال: بينما به جاءتك ما أعجب قال: فما الجاهلية في يوم

فقهههههالت: الفهههههزع فيهههههها أعهههههرفا جهههههاءتني السهههههوق فهههههي
ِإبلسهاويأسهههههها الجهههههن تهههههر ألهههههم إنكاسهههههها بعهههههد مهههههن و

         وأحلسههههها بههههالقلصا ولحوقههههها        
رجل جاء إذ آلهتهم عند نائم أنا بينما عنه: صدق الله رضي عمر قال  

ًا أسمع لم صارخ به فصرخ فذبحه بعجل ًا أشههد قههط صارخ منههه صههوت
قال: فههوثب الله إلَ إله لَ فصيح, يقول رجل نجيج يقول: ياجليح, أمر

نجيح أمر ياجليح نادى هذا, ثم ماوراء أعلم حتى أبرح فقلت: لَ القوم
نههبي. هههذا قيههل أن نشههبنا فما الله, فقمت إلَ إله لَ يقول فصيح رجل
بنحوه, ثم وهب ابن حديث من البيهقي رواه البخاريِ, وقد سياق هذا
سههمع بنفسههه عنههه اللههه رضي عمر أن يوهم الرواية هذه وظاهر قال

روايههة فههي صههريح هههو ذبههح, وكههذلك الههذيِ العجل من يصرخ الصارخ
هههذا أن علههى تههدل الروايههات عنه, وسائر الله رضي عمر عن ضعيفة
أعلههم, وهههذا وسههماعه, واللههه رؤيتههه عن بذلك أخبر الذيِ هو الكاهن

قههارب, وقههد بههن سههواد هو الرجل وهذا المتجه هو البيهقي قاله الذيِ
أراده فمههن عنههه اللههه رضههي عمههر سههيرة فههي مستقصههى هذا ذكرت

بن سواد البيهقي: حديث والمنة.)  وقال الحمد ثم, ولله من فليأخذه
فههي اسههمه يههذكر لههم الههذيِ الكههاهن هههو هههذا يكون أن قارب, ويشبه

حههبيب بههن محمههد بههن الحسههن القاسههم أبههو الصحيح, أخبرنا الحديث
اللههه عبههد بههن محمههد اللههه عبههد أبو سماعه, أخبرنا أصل من المفسر

الحمههار موسههى بههن أحمههد جعفههر أبههو عليههه, حههدثنا قراءة الصبهاني
بكههر أبههو بههادويه, حههدثنا بههن يزيههد بههن زيههاد بالكوفههة, حههدثنا الكههوفي
عيههاش بههن بكههر أبههو الكوفي, حدثنا النواس بن محمد حدثنا القصريِ

بههن عمههر قههال: بينمهها عنههه اللههه رضههي الههبراء عههن إسههحاق أبههي عن
صههلى اللههه رسههول منههبر على الناس يخطب عنه الله رضي الخطاب

قال: فلم ؟ قارب بن سواد أفيكم الناس قال: أيها إذ وسلم عليه الله
النههاس قههال: أيههها المقبلهة السههنة كهانت السههنة. فلمهها تلك أحد يجبه

بههن سههواد ومهها المؤمنين أمير يا قال: فقلت ؟ قارب بن سواد أفيكم
كههان قههارب بههن سههواد عنه: إن الله رضي عمر له فقال قال ؟ قارب

ًا إسلمه بدء ًا, قال شيئ قارب بن سواد طلع إذ كذلك نحن فبينما عجيب
كيههف إسههلمك ببدء حدثنا سواد عنه: يا الله رضي عمر له قال: فقال

ً كنت عنه: فإني الله رضي سواد قال ؟ كان رئي لي وكان بالهند نازلَ
ذلك, قال منامي في جاءني إذ نائم ليلة ذات أنا فبينما الجن, قال من
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غههالب بههن لههؤيِ من رسول بعث تعقل, قد كنت إن واعقل فافهم قم

يقهههههههههههههههههههههههههول: أنشههههههههههههههههههههههههأ ثههههههههههههههههههههههههم
تبغي مكة إلى بأحلسهاتهويِ العيس وتحساسهاوشدها للجن عجبت 

هاشمواسههم مههن الصههفوة إلههى كأنجاسهههافانهض الجههن خيههر الهدىما
راسهههههههههههههههههههههههها إلهههههههههههههههههههههههى بعينيهههههههههههههههههههههههك

وجل عز الله قارب, إن بن سواد يا وقال فأفزعني أنبهني قال: ثم  
ًا بعث أتههاني الثانيههة الليلههة مههن كان وترشد, فلما تهتد إليه فانهض نبي

:يقههههههههههههههههول أنشههههههههههههههههأ ثههههههههههههههههم فههههههههههههههههأنبهني
تبغههي مكههة إلههى بأقتابهههاتهويِ العيههس وتطلبهاوشدها للجن عجبت 

هاشمواسههم مههن الصههفوة إلههى كأذنابهافههانهض قههداماها الهههدىليس
قابههههههههههههههههههههههههها إلههههههههههههههههههههههههى بعينيههههههههههههههههههههههههك

:قهههال ثهههم فهههأنبهني أتهههاني الثالثهههة الليلهههة فهههي كهههان فلمههها  
تبغههي مكههة إلههى بأكوارهاتهويِ العيس وتخبارهاوشدها للجن عجبت 

مؤمنو هاشمما من الصفوة إلى كأخيارهافانهض الشر ذوو الهدىليس
ككفارهههههههههههههههههههههههههههههههههههههها الجهههههههههههههههههههههههههههههههههههههن

من السلم حب قلبي في وقع ليلة بعد ليلة تكرر سمعته قال: فلما  
فههانطلقت اللههه, قههال شههاء مهها وسلم عليه الله صلى الله رسول أمر
أخههرى عقههدت ولَ تسههعة حللت فما راحلتي على فشددته رحلي إلى

يعنههي بالمدينههة هههو فههإذا وسلم عليه الله صلى الله رسول أتيت حتى
عليههه اللههه صههلى النبي رآني الفرس, فلما كعرفا عليه مكة, والناس

ًا وسلم بك»ً قال: جاء ما علمنا قد قارب بن سواد يا بك قال: «مرحب
ًا قلت قد الله رسول يا قلت عليههه اللههه صلى قال مني فاسمعه شعر

سهههههههههههواد»ً فقلهههههههههههت: يههههههههههها وسهههههههههههلم: «قهههههههههههل
بكههاذب بلههوت قههد فيمهها يههك وهجعههةولم ليههل بعههد رئههي أتههاني

غههالب بههن لههؤيِ مههن رسههول ليلههة:أتههاك كههل قههوله ليههال ثلث
السباسههب بين الوجناء الدعلب ووسطتبي الزار ساقي عن فشمرت
غهههائب كهههل علهههى مهههأمون غيرهوأنهههك رب لَ اللهههه أن فأشههههد

الطههايب الكرميههن ابههن يهها اللههه شههفاعةإلى المرسههلين أدنههى وأنههك
ان مرسهلوإن خيهر يها يأتيهك بمها فمرنها الهذوائب شهيب جهاء فيمها ك

ًا لي وكن قههارب بههن سههواد عههن بمغههن شفاعةسواك ذو لَ يوم شفيع
وقههال نواجههذه بدت حتى وسلم عليه الله صلى النبي قال: فضحك  

رئيههك يأتيههك عنههه: هههل الله رضي عمر سواد»ً فقال يا لي: «أفلحت
عههز اللههه كتاب العوض ونعم يأتني لم القرآن قرأت فقال: منذ ؟ الََن
على يدل آخرين. ومما وجهين من البهيقي أسنده الجن. ثم من وجل
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الحههديث المدينههة إلى هاجر بعدما وسلم عليه الله صلى إليه وفادتهم

بههن سليمان النبوة, حدثنا دلَئل كتاب في نعيم أبو الحافظ رواه الذيِ
نههافع بههن الربيع توبة أبو المصيصي, حدثنا عبدة بن محمد حدثنا أحمد
يقههول: سههلم أبهها سههمع أنههه أسههلم بن زيد عن سلم بن معاوية حدثنا

بههن اللههه عبههد قههال: أتيههت الثقفههي غيلن بههن عمههرو حدثه من حدثني
اللههه رسههول مههع كنههت أنههك له: حههدثت فقلت عنه الله رضي مسعود

كيههف الجن. قال: أجل, قلت: حههدثني وفد ليلة وسلم عليه الله صلى
يعشههيه, رجههل منهههم رجههل كههل أخههذ الصفة أهل إن شأنه! فقال كان

عليههه اللههه صههلى اللهه رسول بي منهم, فمر أحد يأخذني فلم وتركت
اللههه صههلى مسههعود, فقههال ابن ؟»ً فقلت: أنا هذا فقال: «من وسلم
اللههه صههلى , قههال ؟»ً فقلههت: لَ يعشههيك أحد أخذك وسلم: «ما عليه

ًا»ً. لهههههك أجهههههد لعلهههههي وسهههههلم: «فهههههانطلق عليهههههه شهههههيئ
أم حجرة وسلم عليه الله صلى الله رسول أتى حتى قال: فانطلقنا  

ًا عنها, فههتركني الله رضي سلمة خرجههت ثههم أهلههه إلههى ودخههل قائمهه
وسههلم عليه الله صلى الله رسول مسعود, إن ابن فقالت: يا الجارية

المسههجد إلههى فرجعههت مضههجعك, قههال إلى فارجع عشاء لك يجد لم
ً إلَ ألبث بثوبي, فلم والتففت فتوسدته المسجد حصباء فجمعت قليل

أرجههو وأنهها اللههه. فاتبعتههها رسههول فقههالت: أجههب الجارية جاءت حتى
وسههلم عليه الله صلى الله رسول خرج مقامي بلغت إذا حتى العشاء

اللههه صههلى فقههال صههدريِ علههى به فعرض نخل من عسيب يده وفي
اللههه شههاء انطلقت»ً قلههت: مهها حيث معي أنت وسلم: «انطلق عليه

فهانطلق, اللهه شهاء مها أقهول ذلهك مهرات. كهل ثلث علهي فأعادهها
وسههلم عليههه اللههه صههلى فخههط الغرقههد بقيع أتينا حتى معه وانطلقت

ًا بعصاه انطلههق آتيههك»ً ثههم حههتى تههبرح ولَ فيها قال: «اجلس ثم خط
ثارت أراه لَ حيث من كان إذا النخل, حتى خلل إليه أنظر وأنا يمشي

اللههه صههلى اللههه برسول فقلت: ألحق ففرقت السوداء العجاجة قبله
عليههه اللههه صلى الله برسول مكروا هوازن أن أظن فإني وسلم عليه

أن النههاس, فههذكرت فأسههتغيث الههبيوت إلههى ليقتلوه, فأسههعى وسلم
أنهها الههذيِ مكاني أبرح لَ أن أوصاني وسلم عليه الله صلى الله رسول

بعصههاه يقرعهههم وسههلم عليههه اللههه صههلى اللههه رسول فيه, فسمعت
ثههاروا ثههم الصههبح عمههود ينشههق كاد حتى ويقول: «اجلسوا»ً فجلسوا

ولقههد ؟»ً فقلههت: لَ بعههديِ فقال: «أنمههت الله رسول وذهبوا, فأتاني
النههاس الههبيوت, فأسههتغيث آتههي أن رأيت حتى الولى الفزعة فزعت

برسههول مكههروا هههوازن أظنههها بعصاك, وكنههت تقرعهم سمعتك حتى
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هههذه مههن خرجههت أنههك «لو ليقتلوه, فقال وسلم عليه الله صلى الله

شههيء مههن رأيههت بعضهههم, فهههل يختطفههك أن عليك أمنت ما الحلقة
؟»ً. منههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههم

ً فقلت: رأيت   ًا رجالَ رسههول بيههض, فقههال بثياب مستشعرين سود
فسههألوني أتوني نصيبين جن وفد وسلم: «أولئك عليه الله صلى الله

بعههرة»ً قلههت: فمهها أو روثة أو حائل عظم بكل فمتعتهم والمتاع الزاد
ًا يجههدون لَ «إنهم وسلم عليه الله صلى قال ؟ ذلك عنهم يغني عظمهه

فيههها وجدوا إلَ روثة أكل, ولَ يوم عليه كان الذيِ لحمه عليه وجدوا إلَ
بعههرة»ً ولَ بعظههم منكم أحد يستنق فل أكلت يوم فيها كان الذيِ حبها
ًا غريب إسناد وهذا تعههالى يسههم, واللههه لههم مبهههم رجل فيه ولكن جد

الوليههد: حههدثني بههن بقيههة حديث من نعيم أبو الحافظ روى أعلم. وقد
الزبيههر ربيعة, حههدثني بن قحافة أبي, حدثنا القنبر. حدثنا زيد بن نمير

عليههه اللههه صههلى الله رسول بنا قال: صلى عنه الله رضي العوام بن
قههال: «أيكههم انصههرفا فلمهها المدينههة مسههجد فههي الصبح صلة وسلم
ًا, فمههر القوم ؟»ً فأسكت الليلة الجن وفد إلى يتبعني فأخههذ بههي ثلثهه
كلههها, المدينههة جبههال عنهها حبسههت حههتى معههه أمشههي فجعلههت بيههديِ

مستشههعرين الرمههاح كأنهم طوال برجال فإذا براز أرض إلى وأفضينا
ذكههر ثههم شههديدة رعههدة غشيتني رأيتهم أرجلهم, فلما بين من بثيابهم

أعلههم. غريههب, واللههه حههديث المتقههدم, وهههذا مسعود ابن حديث نحو
محمههد أبو نعيم: حدثنا أبو الحافظ رواه ما الجن بوفود يتعلق ومما  
الههدورقي, يعقههوب روح, حههدثنا بههن أحمههد الطيب أبو حبان, حدثنا بن

عبيههد عمههر, أخههبرني بههن حصههين التيمي, حههدثنا بكير بن الوليد حدثنا
يريههدون اللههه عبههد أصههحاب مههن نفههر قال: خرج إبراهيم عن المكتب

الطريق على تنثني بحية هم إذا الطريق بعض في كانوا إذا حتى الحج
ببههارح فلسههت لصههحابي: امضههوا فقلههت المسك ريح منه أبيض, ينفح

مههاتت أن لبثت الحية. قال: فما هذه أمر إليه يصير ما إلى أنظر حتى
الطريق, فدفنتها عن نحيتها ثم فيها فلففتها بيضاء خرقة إلى فعمدت
أربههع أقبههل إذ لقعههود إنا المتعشى. قال: فوالله في أصحابي وأدركت

ًا. قلنهها: دفههن منهن: أيكم واحدة فقالت المغرب قبل من نسوة عمههر
ت: أنها. قهالت: أمها قهال ؟ الحيهة دفهن عمرو, قالت: أيكم ومن فقل
ًا دفنت لقد والله ًا, يأمر صوام آمههن تعههالى, ولقههد اللههه أنزل بما قوام

عههام. قههال بأربعمائههة يبعههث أن قبههل السماء من صفته وسمع بنبيكم
بههن بعمههر مههررت ثههم حجتنهها قضههينا ثههم تعههالى اللههه الرجل: فحمههدنا

فقههال: صههدقت الحيههة بههأمر بالمدينة, فأنبأته عنه الله رضي الخطاب
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قبههل بههي آمههن يقول: «لقد وسلم عليه الله صلى الله رسول سمعت

ًا, واللههه غريههب حههديث سههنة»ً وهههذا بأربعمائههة أبعههث أن أعلههم. جههد
عههن الشههعبي عههن إسحاق أبي عن الثوريِ روى نعيم, وقد أبو قال  

عههن والظهرانههي أحمههد بههن اللههه عبههد بنحههوه, وروى ثقيههف من رجل
الصههحابة بين من الحية تلك ودفن نزل الذيِ المعطل: هو بن صفوان

ًا التسعة آخر إنه قالوا وأنهم اللههه صههلى اللههه رسههول أتههوا الههذين موت
بههن الليههث حههديث مههن نعيم أبو القرآن, وروى يستمعون وسلم عليه
بن معاذ عمه, عن عن الماجشون سلمة أبي بن العزيز عبد عن سعد
ًا قال: كنت معمر بن الله عبيد اللههه رضي عفان بن عثمان عند جالس

الرض, مههن بفلة كنههت إنههي المؤمنين أمير فقال: يا رجل عنه, فجاء
إلههى الَخر, قال: فههذهبت أحدهما قتل ثم اقتتل ثعبانين رأى أنه فذكر

ريههح بعضهها مهن ينفهح مقتولههة, وإذ كهثيرة حيههات فوجههدت المعهترك
حيههة مههن ذلههك وجههدت حههتى واحههدة واحههدة أشمها المسك, فجعلت

ناداني إذ أمشي أنا ودفنتها, فبينا عمامتي في رقيقة, فلففتها صفراء
وبنههو شههعيبان بنههو الجههن من حيان هديت, هذان لقد الله عبد مناد: يا

وكههان دفنتههه الههذيِ رأيت, واستشهد ما القتلى من فكان التقوا قيس
قههال: وسههلم عليه الله صلى الله رسول من الوحي سمعوا الذين من

ًا كنت إن الرجل لذلك عثمان فقال ًا, وإن رأيت فقد صادق كنههت عجبهه
ًا ًا إليك صرفنا وتعالى: {وإذ تبارك كذبك. وقوله فعليك كاذب مههن نفههر

قههالوا حضههروه فلمهها القههرآن {يستمعون الجن من طائفة الجن} أيِ
منههههههههههههم. أدب وههههههههههههذا اسهههههههههههتمعوا أنصهههههههههههتوا} أيِ

محمههد بن سهل الطيب أبو المام البيهقي: حدثنا الحافظ قال وقد  
الههدقاق, حههدثنا اللههه عبههد بههن محمههد الحسههن أبو سليمان, أخبرنا بن

الدمشقي, حدثنا عمار بن هشام البوشنجي, حدثنا إبراهيم بن محمد
جههابر عههن المنكدر بن محمد عن محمد بن زهير عن مسلم بن الوليد

عليههه اللههه صههلى اللههه رسههول قال: قرأ عنهما الله رضي الله عبد بن
ًا أراكههم لههي قههال: مهها ثهم ختمهها حتى الرحمن سورة وسلم ؟ سهكوت
ًا, مهها منكم أحسن كانوا للجن مههرة مههن الََيههة هههذه عليهههم قههرأت رد

ربنهها ونعمههك آلَئك من بشيء قالوا: ولَ تكذبان} إلَ ربكما آلَء {فبأيِ
عبههد مسلم أبي عن التفسير في الترمذيِ الحمد»ً. ورواه فلك نكذب

صلى الله رسول قال: خرج به مسلم بن الوليد عن واقد بن الرحمن
ثههم فذكره الرحمن سورة عليهم أصحابه, فقرأ على وسلم عليه الله
محمد بن زهير عن الوليد حديث من إلَ نعرفه لَ الترمذيِ: غريب قال

تعالى: {فههإذا كقوله فرغا قضي} أيِ وجل: {فلما عز مثله. وقوله به
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قضههيتم يومين} {فههإذا في سموات سبع الصلة} {فقضاهن قضيت

قههومهم إلههى رجعههوا منههذرين} أيِ قههومهم إلههى مناسههككم} {ولههوا
كقههوله وسههلم عليههه اللههه صههلى الله رسول من سمعوه ما فأنذروهم

لعلهم إليهم رجعوا إذا قومهم ولينذروا الدين في وعل: {ليتفقهوا جل
فيهههم وليههس نذر الجن في أنه على الََية بهذه استدل يحذرون} وقد

ً منهههم اللههه يبعههث لههم الجن أن شك رسل, ولَ تعههالى: لقههوله رسههولَ
ً إلَ قبلك أرسلنا {وما عههز القرى}. وقههال أهل من إليهم نوحي رجالَ

الطعههام ليههأكلون إنهههم إلَ المرسههلين مههن قبلههك أرسههلنا وجل: {وما
الصههلة عليههه الخليههل إبراهيههم عههن السههواق}. وقههال فههي ويمشون
تعالى الله بعثه نبي والكتاب} فكل النبوة ذريته في {وجعلنا والسلم

وسههههههههههللته. ذريتههههههههههه فمههههههههههن إبراهيههههههههههم بعههههههههههد
ألههم والنههس الجن معشر النعام: {يا في وتعالى تبارك قوله فأما  

علههى فيصههدق الجنسههين مجمههوع هنهها منكههم} فههالمراد رسههل يههأتكم
والمرجههان} أيِ اللؤلههؤ منهمهها كقههوله: {يخههرج النههس وهههو أحههدهما
ًا فقههال لقههومهم الجههن إنذار فسر تعالى إنه ثم أحدهما عنهههم: مخههبر
ًا سمعنا إنا قومنا يا {قالوا يههذكروا موسههى} ولههم بعههد مههن أنزل كتاب

مههواعظ فيههه النجيههل عليههه أنههزل السههلم عليههه عيسههى لن عيسههى
كههالمتمم الحقيقههة فههي والتحريم, وهههو التحليل من وقليل وترقيقات
بعههد مههن أنههزل قههالوا التههوراة, فلهههذا هههو فالعمههدة التههوراة لشههريعة

عليههه اللههه صلى النبي أخبره حين نوفل بن ورقة قال موسى, وهكذا
فقههال: بههخ مههرة أول والسههلم الصلة عليه جبريل نزول بقصة وسلم

ًا. فيههه أكههون ليتنههي يهها موسى يأتي كان الذيِ الناموس بخ! هذا جههذع
ًا قبلهه, النبيههاء علههى المنزلهة الكتهب فههي يهديه} أيِ بين لما {مصدق

طريههق {وإلههى والخبههار الَعتقههاد فههي الحق} أيِ إلى وقوله: {يهديِ
وطلههب, خبر شيئين على مشتمل القرآن فإن العمال مستقيم} في

ًا ربههك كلمة تعالى: {وتمت قال عدل, كما وطلبه صدق فخبره صههدق
وعهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههدلًَ}.

الحق} ودين بالهدى رسوله أرسل الذيِ وتعالى: {هو سبحانه وقال  
قههالت الصالح, وهكههذا العمل هو الحق النافع, ودين العلم هو فالهدى

مستقيم} أيِ طريق {وإلى الَعتقادات الحق} في إلى {يهديِ الجن
تعههالى أنههه علههى دلَلة الله} فيه داعي أجيبوا قومنا {يا العمليات في

ًا أرسل والنس, حيههث الجن الثقلين إلى وسلم عليه الله صلى محمد
الفريقين خطاب فيها التي السورة عليهم وقرأ تعالى الله إلى دعاهم

داعههي قههال: {أجيبههوا ولهههذا الرحمن سورة وهي ووعيدهم وتكليفهم
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مههن إن ذنههوبكم} قيههل من لكم تعالى: {يغفر به} وقوله وآمنوا الله
علههى إنههها قليههل, وقيههل الثبههات في زيادتها لن نظر وفيه زائدة ههنا

عهذابه مهن ويقيكهم أليهم} أيِ عهذاب مهن {ويجركهم للتبعيهض بابهها
الجههن أن إلههى العلمههاء مههن ذهههب مههن الََيههة بهذه استدل الليم, وقد

عذاب من يجاروا أن صالحيهم جزاء الجنة, وإنما يدخلون لَ المؤمنين
تبجههح مقههام وهههو المقههام هههذا فههي هذا قالوا القيامة, ولهذا يوم النار

أن لوشههك هههذا مههن أعلههى اليمههان على جزاء لهم كان ومبالغة, فلو
عههن جريههر عههن قال: حههدثت أبي حاتم: حدثنا أبي ابن يذكروه. وقال

مؤمنو يدخل قال: لَ عنهما الله رضي عباس ابن عن مجاهد عن ليث
الجنههة, إبليههس ذريههة تههدخل إبليههس, ولَ ذريههة مههن لنهههم الجنة الجن

مههذهب هههو كمهها الجنههة يههدخلون النههس كمؤمني مؤمنيهم أن والحق
وجهل: {لهم عهز بقهوله لههذا بعضهم استدل السلف, وقد من جماعة

منه نظر, وأحسن الَستدلَل هذا جان} وفي ولَ قبلهم إنس يطمثهن
ربكمهها آلَء * فبههأيِ جنتههان ربههه مقههام خههافا وعل: {ولمههن جههل قوله

محسههنهم جههزاء جعههل بههأن الثقليههن علههى تعههالى امتههن تكذبان} فقد
النههس مههن أبلههغ القههولي بالشههكر الََيههة هذه الجن قابلت الجنة, وقد
تعههالى يكههن الحمد, فلههم فلك نكذب ربنا آلَئك من بشيء فقالوا: ولَ

ًا يحصل لَ جزاء عليهم ليمتن كههافرهم يجههازيِ كان إذا فإنه لهم, وأيض
فضههل مقههام وهههو بالجنههة مههؤمنهم يجازيِ فلن عدل مقام وهو بالنار

ًا يدل والحرى. ومما الولى بطريق تعههالى: {إن قههوله ذلك على أيض
نههزلًَ} ومهها الفردوس جنات لهم كانت الصالحات وعملوا آمنوا الذين

الََيههههههههههههههههات. مههههههههههههههههن ذلههههههههههههههههك أشههههههههههههههههبه
والمنههة, الحمههد وللههه حدة على جزء في المسألة هذه أفردت وقد  

ًا لها تعالى الله ينشىء فضل فيها يزال لَ الجنة وهذه يسكنها أفل خلق
ًا, وما وعمل به آمن من اليمههان علههى الجههزاء مههن ههنا ذكروه صالح
دخههول يسهتلزم ههو الليههم العههذاب مهن والجهارة الهذنوب تكفير من

دخههل النار من أجير والنار, فمن الجنة إلَ الََخرة في ليس الجنة, لنه
أن الشههرع عههن ظههاهر ولَ صههريح نههص معنهها يرد محالة, ولم لَ الجنة

لقلنهها صههح النههار, ولههو من أجيروا الجنة, وإن يدخلون لَ الجن مؤمني
لقههومه: {يغفههر يقول والسلم الصلة عليه نوح أعلم. وهذا به, والله

مهؤمني أن خلفا مسهمى} ولَ أجهل إلهى ويهؤخركم ذنوبكم من لكم
غريبههة. فعههن أقههوال فيهههم حكههي هؤلَء. وقد فكذلك الجنة في قومه
الجنههة, بحبوحههة يههدخلون لَ أنهههم عنههه اللهه رضي العزيز عبد بن عمر
زعههم مههن النههاس أرجائها, ومن وفي وحولها ربضها في يكونون وإنما
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عليههه كههانوا ما بعكس آدم بني يرون ولَ آدم بنو يراهم الجنة في أنهم
ولَ الجنههة فههي يههأكلون قههال: لَ مههن النههاس الههدنيا. ومههن الههدار فههي

ًا والتقههديس والتحميههد التسههبيح يلهمههون وإنمهها يشههربون عههن عوضهه
فيها القوال هذه جنسهم, وكل من لنهم كالملئكة والشراب الطعام

ًا قال عليها, ثم دليل ولَ نظر اللهه داعهي يجههب لَ {ومههن عنهههم مخبر
بههه ومحيطههة لههه شههاملة الله قدرة بل الرض} أيِ في بمعجز فليس

ضههلل فههي {أولئههك أحههد منه يجيرهم لَ أولياء} أيِ دونه من {وليس
والههترهيب, بالترغيب قومهم فدعوا وترهيب تهديد مقام مبين} وهذا

عليههه اللههه صههلى اللههه رسههول إلههى وجههاءوا منهم كثير في نجع ولهذا
ًا وسههلم أعلههم. واللههه والمنههة الحمههد بيههانه, وللههه تقههدم كمهها وفههود

َلْم َو َأ ْا **  ْو ّلَه َأّن َيَر ِذيِ ال ّل َق ا َل َواِت َخ َلْم َوالْرِض الّسَما ْعَي َو ِهّن َي ِق ْل ِبَخ
ٍر ِد َقا َلَى ِب ِيهَي َأن َع َتَى ُيْح ْو ْلَم َلَى ا ّنُه َب َلههَى ِإ ٍء ُكههّل َع ِديٌر َشههْي ْوَم َقهه َيهه َو   *

ْعَرُض ِذيَن ُي ّل ْا ا َفُرو َلَى َك ِر َع ّنا ْيَس ال َل َذا َأ ّق َهـ ْلَح ْا ِبا ُلو َلَى َقا َنا َب ّب َقههاَل َوَر
ْا ُقو ُذو َذاَب َف َع ْل ُتْم ِبَما ا ُفُروَن ُكن ْك ِبْر َت َفاْص َبَر َكَما *   ْا َص ُلو ْو ِم ُأ َعْز ْل ِمَن ا
َ الّرُسِل ْعِجل َولَ َت ُهْم َتْس ُهْم ّل ّن أ

َ ْوَم َك ْوَن َي ُدوَن َمهها َيههَر َعهه ْا َلههْم ُيو َو ُثهه َب ْل ّ َي ِإلَ
َعًة ٍر ّمههههن َسهههها َههههها ٌغا ّن َ َهههههْل َبل َلههههُك َف ْه ّ ُي ْوُم ِإلَ َقهههه ْل ُقوَن ا َفاِسهههه ْل  ا

القيامههة يههوم للبعههث المنكههرون هههؤلَء يههر تعههالى: أولههم يقههول  
السموات خلق الذيِ الله {أن المعاد يوم الجساد لقيام المستبعدون

كههوني لههها قههال بههل خلقهم يكرثه ولم بخلقهن} أيِ يعي ولم والرض
ذلههك وجلههة, أفليههس مجيبههة طائعههة بههل مخالفة ولَ ممانعة بل فكانت
الخههرى: الََيههة فههي وجههل عههز قال كما ؟ الموتى يحيي أن على بقادر

لَ النههاس أكههثر ولكههن الناس خلق من أكبر والرض السموات {لخلق
قههال قدير}. ثههم شيء كل على إنه تعالى: {بلى قال يعلمون} ولهذا

ًا جلله جل ًا مهدد كفههروا الههذين يعههرض {ويههوم بههه كفر لمن ومتوعد
أم هذا أفسحر حق هذا أما لهم يقال بالحق} أيِ هذا أليس النار على
الَعههترافا إلَ يسههعهم لَ وربنهها} أيِ بلههى {قههالوا ؟ تبصههرون لَ أنتههم

ًا وتعالى تبارك قال تكفرون} ثم كنتم بما العذاب فذوقوا {وقال آمر
ه صلى رسوله مهن كهذبه مهن تكهذيب علهى بالصهبر وسهلم عليهه الل

تكههذيب علههى الرسههل} أيِ مههن العههزم أولو صبر كما قومه: {فاصبر
وأشهههرها أقوال على العزم أولي تعداد في اختلفوا لهم. وقد قومهم

اللههه صههلى محمههد النبياء وخاتم وعيسى وموسى وإبراهيم نوح أنهم
فهي النبيهاء بيهن مهن أسهمائهم علهى تعالى الله نص وسلم, قد عليه
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المههراد يكههون أن يحتمههل والشورى, وقههد الحزاب سورتي من آيتين
لبيههان الرسههل من قوله {من} في فتكون الرسل جميع العزم بأولي

أعلههههههههههههههههههههههم. الجنههههههههههههههههههههههس, واللههههههههههههههههههههههه
الحضههرمي, حههدثنا الحجاج بن محمد حاتم: حدثنا أبي ابن قال وقد  

عههن سههعيد بههن مجالههد عبههاد, حههدثنا بههن عباد حيان, حدثنا بن السريِ
رسول عنها: ظل الله رضي عائشة قال: قالت مسروق عن الشعبي

ًا وسلم عليه الله صلى الله ًا ظل ثم طواه ثم صائم ثم طواه ثم صائم
ًا ظل لََل ولَ لمحمهد تنبغهي لَ الههدنيا إن عائشهة قهال: «يها ثههم صهائم

الرسههل مههن العزم أولي من يرض لم تعالى الله إن عائشة محمد, يا
إلَ منههي يههرض لههم محبوبها, ثم على والصبر مكروهها على بالصبر إلَ
مههن العههزم أولههو صههبر كمهها فقههال: {فاصههبر كلفهههم مهها يكلفنههي أن

{ولَ بههالله إلَ قههوة ولَ جهديِ صبروا كما لصبرن والله الرسل} وإني
تبههارك كقههوله بهههم العقوبههة حلول لهم تستعجل لَ لهم} أيِ تستعجل

قليلً} وكقهوله ومهلهههم النعمهة أولهي والمكههذبين وتعهالى: {فهذرني
ًا} {كههأنهم أمهلهههم الكههافرين تعههالى: {فمهههل مهها يههرون يههوم رويههد

يههوم وعل: {كههأنهم جههل نهار} كقههوله من ساعة إلَ يلبثوا لم يوعدون
وجههل: {ويههوم عههز ضههحاها} وكقههوله أو عشههية إلَ يلبثههوا لههم يرونههها

بينهههم} الََيههة. يتعههارفون النهههار من ساعة إلَ يلبثوا لم كأن يحشرهم
أن معنييههن: أحههدهما يحتمههل جرير ابن وعل: {بلغا}. قال جل وقوله
القههرآن هههذا تقههديره يكههون أن بلغا, والََخر لبث تقديره, وذلك يكون

يهلههك لَ الفاسههقون} أيِ القههوم إلَ يهلههك تعههالى: {فهههل بلغا. وقوله
مههن إلَ يعههذب لَ أنهه وجهل عههز عههدله مههن هالههك, وههذا إلَ اللهه على

أعلم. العذاب, والله يستحق

محمد سورة
ِم  ِه ِبْسههههههههههه ّلههههههههههه ـهههههههههههِن ال ِم الّرْحم  الّرِحيههههههههههه

ِذيَن ّل ْا ** ا َفُرو ْا َك ّدو ِبيِل َعن َوَص ِه َس ّل ُهْم َأَضّل ال َل ْعَما ِذيَن َأ ّل َوا ْا *   ُنو آَم
ْا ُلو َعِم ِلَحاِت َو ْا الّصا ُنو َلَى ُنّزَل ِبَما َوآَم ٍد َع َو ُمَحّم ُههه ّق َو ْلَحهه ِهههْم ِمههن ا ّب ّر

ّفَر ُهْم َك ْن ِهْم َع ِت َئا ّي َلَح َسه َأْص ُهْم َو َل ِلهَك َبها َذ َأّن *   ِذيَن ِبه ّله ْا ا َفهُرو ْا َك ُعهو َب ّت ا
ِطَل َبا ْل َأّن ا ِذيَن َو ّل ْا ا ُنو ْا آَم ُعههو َب ّت ّق ا ْلَحهه ِهههْم ِمههن ا ّب ِلَك ّر َذ ِرُب َكهه ّلههُه َيْضهه ال

ّنههههههههههههههههههههههههههههههههههههاِس ُهْم ِلل َل َثهههههههههههههههههههههههههههههههههههها  َأْم
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{عن {وصدوا} غيرهم الله بآّيات كفروا} أيِ تعالى: {الذين يقول   

ًا لههها يجعل ولم وأذهبها أبطلها أعمالهم} أيِ أضل الله سبيل ولَ ثوابهه
هبههاء فجعلنههاه عمههل مههن عملههوا ما إلى تعالى: {وقدمنا كقوله جزاء

ًا} ثم الصههالحات} أيِ وعملههوا آمنههوا وعل: {والههذين جههل قههال منثور
وبههواطنهم جههوارحهم اللههه لشههرع وانقههادت وسرائرهم قلوبهم آمنت

وهو عام على خاصا محمد} عطف على نزل بما {وآمنوا وظواهرهم
عليههه اللههه صههلى بعثتههه بعههد اليمههان صههحة فههي شرط أنه على دليل

معترضههة ربهم} جملههة من الحق وتعالى: {وهو تبارك وسلم. وقوله
بالهم} قههال وأصلح سيئاتهم عنهم جلله: {كفر جل قال ولهذا حسنة

مجاهد: شأنهم. وقههال أمرهم. وقال عنهما: أيِ الله رضي عباس ابن
تشههميت حههديث فههي جاء متقارب. وقد والكل زيد: حالهم وابن قتادة

بههأن وجههل: {ذلههك عههز قال بالكم»ً ثم ويصلح الله «يهديكم العاطس
الكفههار. وتجاوزنهها أعمههال أبطلنا إنما الباطل} أيِ اتبعوا كفروا الذين

الباطههل اتبعههوا كفروا الذين لن شؤونهم البرار, وأصلحنا سيئات عن
ربهم من الحق اتبعوا آمنوا الذين {وأن الحق على الباطل اختاروا أيِ

أعمههالهم, ومهها مههآّل لهههم يبين أمثالهم} أيِ للناس الله يضرب كذلك
أعلهههم. وتعهههالى سهههبحانه معهههادهم, واللهههه فهههي إليهههه يصهههيرون

َذا ِإ َفهه ُتههُم **  ِقي ِذيَن َل ّلهه ْا ا َفههُرو َقههاِب َفَضههْرَب َك ّتههَى الّر َذآ َح ُهْم ِإ ُتُمههو ْثَخن َأ

ْا ّدو َق َفُش َثا َو ْل ِإّما ا ّنا َف ُد َم ْع ِإّما َب ًء َو َدآ ّتَى ِف َع َح ْلَحْرُب َتَض َههها ا ْوَزاَر ِلههَك َأ َذ
ْو َل ُء َو ّلُه َيَشآّ َتَصَر ال ْن َ ُهْم لَ ْن ِكن ِم َلـ َو َو ُل ْب َي ُكْم ّل ْعَض ْعههٍض َب َب ِذيَن ِب ّلهه ْا َوا ُلههو ِت ُق

ِبيِل ِفههي ِه َسهه ّلهه َلههن ال ُهْم ُيِضههّل َف َل ْعَمهها ِهْم َأ ِدي ْه َي ِلُح *  َسهه ُيْصهه ُهْم َو َل * َبهها
ُهُم ُل ْدِخ ُيهه ّنههَة َو ْلَج َههها ا َف ُهههْم َعّر َههها َل ّي أ

َ َي ِذيَن *   ّلهه ْا ا َو ُنهه ْا ِإن آَم ّلههَه َتنُصههُرو ال
ُكْم ّبْت َينُصْر َث ُي ُكْم َو َداَم ْق ِذيَن َأ ّل َوا ْا *   َفُرو ًا َك ْعس َت ُهْم َف َأَضّل ّل ُهْم َو َل ْعَما َأ

ِلههههَك َذ ُهْم *   ّن أ
َ ْا ِبهههه ُهههههو ِر ّلههههُه َأنههههَزَل َمههههآّ َك َبَط ال َأْح ُهْم َفهههه َل ْعَمهههها  َأ

ًا تعالى يقول    مههع حروبهههم فههي يعتمدونه ما إلى للمؤمنين مرشد
إذا الرقههاب} أيِ فضههرب كفههروا الههذين لقيتههم {فههإذا المشههركين
ًا فاحصدوهم واجهتموهم أثخنتمههوهم} أيِ إذا {حههتى بالسيوفا حصد
ً أهلكتموهم أنتههم تأسرونهم, ثم الذين الوثاق} السارى {فشدوا قتل

شههئتم أمرهم, إن في مخيرون المعركة وانفصال الحرب انقضاء بعد
ًا, وإن أسههاراهم فأطلقتم عليهم مننتم بمههال فههاديتموهم شههئتم مجانهه

بعههد نزلههت الََيههة هههذه أن عليه, والظاهر وتشارطونهم منهم تأخذونه
الَسهتكثار علهى المهؤمنين عهاتب وتعالى سبحانه الله بدر, فإن وقعة
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يومئههذ القتههل مههن والتقليههل الفداء منهم يومئذ, ليأخذوا السارى من

الرض فههي يثخههن حههتى أسههرى لههه يكههون أن لنههبي كههان فقال: {مهها
كتههاب * لههولَ حكيم عزيز والله الََخرة يريد والله الدنيا عرض تريدون

بعههض ادعههى قد عظيم} ثم عذاب أخذتم فيما لمسكم سبق الله من
منسوخة عليه والمن السير مفاداة بين المخيرة الََية هذه أن العلماء
حيههث المشههركين فههاقتلوا الحههرم الشهههر انسلخ تعالى: {فإذا بقوله

عنهمهها. اللههه رضههي عبههاس ابههن عن العوفي وجدتموهم} الََية, رواه
وهههم الََخههرون وقههال جريههج وابههن والسههديِ والضههحاك قتههادة وقههاله

بيههن مخيههر المههام بعضهم: إنمهها قال بمنسوخة, ثم الكثرون: ليست
آخههرون قتلههه. وقههال لههه يجههوز فقههط, ولَ ومفاداته السير على المن

عليههه اللههه صههلى النههبي قتههل لحههديث شهاء إن يقتلههه أن له منهم: بل
بههدر. وقههال أسارى من معيط أبي بن وعقبة الحارث بن النضر وسلم
لههه: «مهها قههال حين وسلم عليه الله صلى الله لرسول أثال بن ثمامة
علههى تمنههن تمنههن دم, وإن ذا تقتههل تقتل إن ؟»ً فقال ثمامة يا عندك

الشافعي شئت. وزاد ما منه تعط فاسأل المال تريد كنت شاكر, وإن
مفههاداته أو عليه المن أو قتله بين مخير فقال: المام عليه الله رحمة

ًا, وهذه استرقاقه أو دللنهها وقههد الفروع علم في محررة المسألة أيض
والمنههة. الحمههد وتعههالى سههبحانه وللههه الحكههام كتابنهها فههي ذلك على

مجاهههد: حههتى أوزارها} قههال الحرب تضع وجل: {حتى عز وقوله  
قههوله مههن أخههذه والسههلم, وكههأنه الصلة عليه مريم بن عيسى ينزل
الحههق على ظاهرين أمتي من طائفة تزال وسلم: «لَ عليه الله صلى
بههن الحكههم أحمههد: حههدثنا المههام الدجال»ً. وقههال آخرهم يقاتل حتى

الوليههد سليمان, عههن بن إبراهيم عن عياش بن إسماعيل نافع, حدثنا
نفيههل بههن سلمة قال: إن نفير بن جبير عن الجرشي الرحمن عبد بن

سههيبت إنههي فقههال وسههلم عليه الله صلى الله رسول أتى أنه أخبرهم
قتال, فقههال وقلت: لَ أوزارها الحرب ووضعت السلح وألقيت الخيل

مههن طائفههة تزال لَ القتال جاء وسلم: «الََن عليه الله صلى النبي له
أقههوام, فيقههاتلونهم قلههوب تعالى الله يزيغ الناس على ظاهرين أمتي

دار عقههد إن ذلك, ألَ على وهم الله أمر يأتي حتى منهم الله ويرزقهم
القيامههة»ً يوم إلى الخير نواصيها في معقود والخيل بالشام المؤمنين

بههن سههلمة عههن نفيههر بههن جبير عن طريقين من النسائي رواه وهكذا
بهههههههههههههههههههههههه. السهههههههههههههههههههههههكوني نفيهههههههههههههههههههههههل

بههن الوليههد رشههيد, حههدثنا بههن داود البغويِ: حدثنا القاسم أبو وقال  
عن الجرشي الرحمن عبد بن الوليد مهاجر, عن بن محمد عن مسلم
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فتههح قههال: لمهها عنههه اللههه رضي سمعان بن النواس عن نفير بن جبير
سيبت الله رسول يا قالوا فتح وسلم عليه الله صلى الله رسول على

قههال: قتههال لَ قههالوا أوزارههها الحرب ووضعت السلح ووضعت الخيل
قههوم قلههوب يرفههع تعههالى اللههه يههزال القتههال, ولَ جههاء الََن «كههذبوا

وعقههر ذلههك علههى الله, وهههم أمر يأتي حتى منهم فيرزقهم يقاتلونهم
عههن الموصلي يعلى أبو الحافظ رواه بالشام»ً. وهكذا المسلمين دار

تقدم, كما نفيل بن سلمة رواية من أنه به, والمحفوظا رشيد بن داود
إلههى الحههرب في الحكم هذا شرع كأنه النسخ بعدم القول يقويِ وهذا

لَ أوزارههها} حههتى الحههرب تضههع {حتى قتادة حرب. وقال يبقى لَ أن
ويكون فتنة تكون لَ حتى تعالى: {وقاتلوهم كقوله شرك, وهذا يبقى
أوزار أيِ أوزارههها الحههرب تضههع بعضهههم: حههتى قههال لله}. ثههم الدين

أوزار وجل, وقيههل عز الله إلى يتوبوا بأن المشركون وهم المحاربين
وجل: {ذلههك عز تعالى. وقوله الله طاعة في الوسع يبذلوا بأن أهلها
مههن نتقههم لَ اللههه شههاء ولههو هههذا منهههم} أيِ نتصههر لَ اللههه يشههاء ولو

ببعههض} أيِ بعضههكم ليبلههو {ولكههن عنده من ونكال بعقوبة الكافرين
كمهها أخبههاركم ليختبركم, ويبلههو العداء وقتال الجهاد لكم شرع ولكن
فههي وبههراءة عمههران آل سههورتي فههي الجهاد شرعية في حكمته ذكر

الههذين اللههه يعلههم ولمهها الجنههة تههدخلوا أن حسههبتم تعههالى: {أم قههوله
الصهههههههههههههابرين}. ويعلهههههههههههههم منكهههههههههههههم جاههههههههههههههدوا

بأيديكم الله يعذبهم براءة: {قاتلوهم سورة في وتعالى تبارك وقال  
غيههظ * ويههذهب مؤمنين قوم صدور ويشف عليهم وينصركم ويخزهم
مههن كان لما حكيم} ثم عليم والله يشاء من على الله ويتوب قلوبهم

فههي قتلههوا قههال: {والههذين المههؤمنين مههن كههثير يقتل أن القتال شأن
وينميههها يكثرههها بههل يههذهبها لههن أعمههالهم} أيِ يضههل فلههن الله سبيل

بههذلك ورد برزخه, كما طول عمله عليه يجريِ من . ومنهم ويضاعفها
بههن زيههد قال: حدثنا حيث مسنده في أحمد المام رواه الذيِ الحديث

بههن كههثير عههن مكحول عن أبيه عن ثوبان ابن الدمشقي, حدثنا يحيى
رسههول قههال: قههال ههه صههحبة له كانت رجل ه الجذامي قيس عن مرة
أول خصههال: عنههد سههت الشهههيد «يعطههى وسههلم عليه الله صلى الله

الجنة, ويههزوج من مقعده خطيئة, ويرى كل عنه تكفر دمه من قطرة
القههبر, ويحلههى عذاب الكبر, ومن الفزع من العين, ويأمن الحور من

اللههههههه. رحمههههههه أحمههههههد بههههههه اليمههههههان»ً تفههههههرد حلههههههة
ًا: حههدثنا أحمههد آخههر) قههال حههديث(   نههافع, حههدثني بههن الحكههم أيضهه

عههن معههدان بههن خالههد عههن سههعيد بههن بحيههر عن عياش بن إسماعيل
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اللههه رسههول قال: قال عنه الله رضي الكنديِ يكرب معد بن المقدام

له يغفر خصال: أن ست الله عند للشهيد وسلم: «إن عليه الله صلى
اليمههان, حلة الجنة, ويحلى من مقعده دمه, ويرى من دفقة أول في

الكههبر, الفههزع مههن القبر, ويأمن عذاب من ويجار العين الحور ويزوج
منههه واليههاقوت, الياقوتههة بالههدر مرصههع الوقار تاج رأسه على ويوضع

العيههن, الحور من زوجة وسبعين اثنتين ويزوج فيها وما الدنيا من خير
ًا سبعين في ويشفع وصححه الترمذيِ أخرجه أقاربه»ً. وقد من إنسان

اللهه رضهي عمههرو بهن اللهه عبههد عههن مسلم صحيح ماجة. وفي وابن
عليههه اللههه صههلى اللههه رسول أن عنه الله رضي قتادة أبي عن عنهما
ّدين»ً ورويِ إلَ شههيء كههل للشهههيد قال: «يغفر وسلم حههديث مههن الهه
اللههه رضههي الههدرداء أبههو عنهم, وقههال الله رضي الصحابة من جماعة

لم: «يشهفع عليهه اللهه صهلى الله رسول عنه: قال فهي الشههيد وس
الشهههيد فضههل فههي والحههاديث داود أبههو بيته»ً ورواه أهل من سبعين

ًا. كهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههثيرة جهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههد
تعالى: {إن كقوله الجنة إلى وتعالى: {سيهديهم} أيِ تبارك وقوله  

تحتهم من تجريِ بإيمانهم ربهم يهديهم الصالحات وعملوا آمنوا الذين
أمرهم بالهم} أيِ {ويصلح وجل عز النعيم}. وقوله جنات في النهار

إليههها. وهههداهم بههها عرفهههم لهم} أيِ عرفها الجنة {ويدخلهم وحالهم
اللههه قسههم ومسههاكنهم, وحيههث بيههوتهم إلى أهلها يهتديِ: مجاهد قال
عليههها يسههتدلون لَ خلقههوا منههذ سههاكنوها كههأنهم يخطئههون لَ منها لهم

ًا, وروى بههن محمههد هههذا, وقههال نحههو أسههلم بن زيد ابن عن مالك أحد
إذا بيههوتكم تعرفههون كمهها الجنههة دخلههوا إذا بيههوتهم كعههب: يعرفههون

الههذيِ الملههك أن حيههان: بلغنهها بههن مقاتل الجمعة. وقال من انصرفتم
ابن ويتبعه الجنة في يديه بين يمشي الدنيا في عمله بحفظ وكل كان
تعالى الله أعطاه شيء كل فيعرفه له هو منزل أقصى يأتي حتى آدم
منزلههه إلههى دخههل الجنههة فههي منزله أقصى إلى انتهى الجنة, فإذا في

اللههه. وقههد رحمههه حههاتم أبي ابن عنه, ذكره الملك وانصرفا وأزواجه
ًا بذلك الصحيح الحديث ورد عههن قتههادة حههديث من البخاريِ رواه أيض
رسول أن عنه الله رضي الخدريِ سعيد أبي عن الناجي المتوكل أبي
النههار مههن المؤمنههون خلههص قههال: «إذا وسههلم عليههه اللههه صههلى الله

فههي بينهههم كههانت مظههالم والنار, يتقاضههون الجنة بين بقنطرة حبسوا
نفسههي الجنة, والههذيِ دخول في لهم أذن ونقوا هذبوا إذا الدنيا, حتى

فهي كهان الهذيِ بمنزلههه منههه أهههدى الجنهة في بمنزله أحدهم إن بيده
الههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههدنيا.

229



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
ويثبههت ينصركم الله تنصروا إن آمنوا الذين أيها تعالى: {يا قال ثم  

الجههزاء ينصره} فإن من الله وجل: {ولينصرن عز أقدامكم} كقوله
فههي جههاء أقدامكم} كمهها تعالى: {ويثبت قال ولهذا العمل جنس من

اللههه إبلغههها, ثبههت يسههتطيع لَ من حاجة سلطان ذا بلغ «من الحديث
وتعههالى: تبههارك قههال القيامههة»ً ثههم يههوم الصههراط علههى قدميه تعالى

ًا كفههروا {والههذين للمههؤمنين القههدام تثههبيت لهههم} عكههس فتعسهه
الحديث ثبت وسلم, وقد عليه الله صلى ورسوله تعالى لله الناصرين

الههدينار, عبههد قههال: «تعههس أنه وسلم عليه الله صلى الله رسول عن
فل شههيك وإذا وانتكههس القطيفة, تعس عبد الدرهم, تعس عبد تعس

وتعالى: {وأضل سبحانه وجل. وقوله عز الله شفاه فل انتقش!»ً أيِ
مها كرههوا بهأنهم قهال: {ذلهك وأبطلهها, ولههذا أحبطها أعمالهم} أيِ

أعمهههالهم}. {فهههأحبط يحبهههونه ولَ يريهههدونه لَ اللهههه} أيِ أنهههزل

َلْم َف َأ ْا **  ْا الْرِض ِفهي َيِسههيُرو ُظههُرو َين ْيهَف َف َبههُة َكهاَن َك ِق ِذيَن َعا ّله ِمهن ا
ِهْم ِل ْب ّلُه َدّمَر َق ِهْم ال ْي َل ِريَن َع ِف َكا ْل ِل َها َو ُل َثا ِلَك َأْم َذ َأّن *   ّلَه ِب َلى ال ْو ِذيَن َم ّلهه ا
ْا ُنههو َأّن آَم ِريَن َو ِف َكهها ْل َ ا َلَى لَ ْو ُهههْم َمهه ِإّن َل ّلههَه *   ْدِخُل ال ِذيَن ُيهه ّلهه ْا ا ُنههو آَم

ْا ُلههو َعِم ِلَحاِت َو ّنههاٍت الّصهها ِريِ َج َههها ِمههن َتْجهه ِت َهههاُر َتْح ْن ِذيَن ال ّلهه ْا َوا َفههُرو َك
ُعوَن ّت َتَم ُلوَن َي ُك ْأ َي ُكُل َكَما َو ْأ َعههاُم َت ْن ّنههاُر ال ًوى َوال ْثهه ُهههْم َم ّين ّل أ

َ َكهه َو ّمههن *  
ٍة َي ّد ِهَي َقْر ًة َأَش ّو ِتَك ّمن ُق َي ِتَي َقْر ّل ْتَك ا ُهْم َأْخَرَج َنا ْك َل ْه َ َأ ُهههْم َناِصَر َفل  َل

المكههذبين بههالله المشههركين يسههيروا} يعنههي تعالى: {أفلههم يقول  
دمههر قبلهههم من الذين عاقبة كان كيف فينظروا الرض {في لرسوله

مههن المههؤمنين ونجههى وكفرهم, أيِ بتكذيبهم عاقبهم عليهم} أيِ الله
قال: {ذلك أمثالها}. ثم تعالى: {وللكافرين قال أظهرهم, ولهذا بين
قال لما لهم} ولهذا مولى لَ الكافرين وأن آمنوا الذين مولى الله بأن
عههن سأل أحد, حين يوم المشركين رئيس حرب بن صخر سفيان أبو

فلم عنهما الله رضي وعمر بكر أبي وعن وسلم عليه الله صلى النبي
الله رضي الخطاب بن عمر هلكوا, وأجابه فقد هؤلَء وقال: أما يجب
يسههوءك, وإن مهها لههك تعالى أبقىالله بل الله عدو يا فقال: كذبت عنه

سههجال, بدر, والحرب بيوم يوم سفيان أبو لحياء, فقال عددت الذين
يرتجهز ذهههب عنههها, ثهم أنهه بههها, ولهم آمر لم مثلة ستجدون إنكم أما

وسههلم: عليه الله صلى الله رسول هبل. فقال اعل هبل ويقول: اعل
عليههه اللههه صههلى قال نقول وما الله رسول ؟»ً فقالوا: يا تجيبوه «ألَ

ولَ العههزى سههفيان: لنهها أبههو قال وأجل»ً ثم أعلى قولوا: «الله وسلم
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؟»ً قههالوا: ومهها تجيبههوه وسههلم: «ألَ عليه الله صلى لكم, فقال عزى
لكههم»ً. مههولى ولَ مولَنهها قههال: قولههوا: «اللههه ؟ اللههه رسههول يا نقول

وعملههوا آمنههوا الههذين يههدخل اللههه وتعههالى: {إن سههبحانه قههال ثههم  
{والههذين القيامههة يههوم النهههار} أيِ تحتها من تجريِ جنات الصالحات

بها يتمتعون دنياهم في النعام} أيِ تاكل كما ويأكلون يتمتعون كفروا
فههي إلَ همههة لهههم وقضههما, وليههس خضههما النعام كأكل منها ويأكلون

واحد, والكههافر ِمعًى في يأكل «المؤمن الصحيح في ثبت ذلك, ولهذا
يههوم لهههم} أيِ مثههوى تعالى: {والنههار قال أمعاء»ً ثم سبعة في يأكل

قريتههك مههن قوة أشد هي قرية من وجل: {وكأين عز جزائهم, وقوله
تهديههد لهههم} وهههذا ناصههر فل {أهلكنههاهم مكههة أخرجتك} يعنههي التي

عليههه الله صلى الله لرسول تكذيبهم في مكة لهل أكيد ووعيد شديد
قههد وجههل عههز اللههه كههان النبياء, فإذا وخاتم الرسل سيد وسلم, وهو

مههن قوة أشد كانوا بسببهم, وقد قبله الرسل كذبوا الذين المم أهلك
فههإن ؟ والخههرى الههدنيا فههي بهم الله يفعل أن هؤلَء ظن فماذا هؤلَء
نههبي الرسههول وجههود لبركههة الههدنيا فههي العقوبههة منهههم كههثير عن رفع

{يضههاعف معههادهم فههي بههه الكافرين على يوفر العذاب فإن الرحمة
يبصههرون}. كههانوا ومهها السههمع يسههتطيعون كههانوا مهها العههذاب لهههم

مههن أخرجوك الذين أخرجتك} أيِ التي قريتك تعالى: {من وقوله  
العلى عبد بن محمد عن أبي حاتم: ذكر أبي ابن أظهرهم. وقال بين
ابههن عههن عكرمههة حنههش, عههن عههن أبيه عن سليمان بن المعتمر عن

من خرج لما وسلم عليه الله صلى النبي عنهما, أن الله رضي عباس
اللههه بلد أحههب وقال: «أنت مكة إلى فالتفت قال أتاه الغار إلى مكة
لههم أخرجههوني المشركين أن إلي, ولولَ الله بلد أحب الله, وأنت إلى

حرمههه, أو فههي تعههالى الله  على عدا من العداء منك»ً فأعدى أخرج
نههبيه علههى تعههالى الله الجاهلية, فأنزل بدحول قتل قاتله, أو غير قتل

التي قريتك من قوة أشد هي قرية من {وكأين وسلم عليه الله صلى
لهههههههههههههم}. ناصههههههههههههر فل أهلكنههههههههههههاهم أخرجتههههههههههههك

َفَمن َأ َلَى َكاَن **  ٍة َع َن ّي ِه ّمههن َب ّبهه ّيههَن َكَمههن ّر ُء َلههُه ُز َو ِه ُسهه ِلهه ْا َعَم َو ُعهه َب ّت َوا
ُهْم َء َوا ْه َثُل َأ ِة *  ّم ّن ْلَج ِتي ا ّل َد ا ُقوَن ُوِع ّت ْلُم َهآّ ا َهاٌر ِفي ْن أ

ِر ّمآٍّء ّمن َ ْي آِسٍن َغ
َهاٌر ْن أ

َ َبٍن ّمن َو ّيْر ّلْم ّل َغ َت ْعُمُه َي َهاٌر َط ْن أ
َ ٍر ّمْن َو ٍة َخْم ّذ ِبيَن ّلهه ِر َهههاٌر ّللّشهها ْن أ

َ َو
ّفى َعَسٍل ّمْن ُهْم ّمَص َل َها َو ّثَمَراِت ُكّل ِمن ِفي ٌة ال ِفَر ْغ ِهْم ّمن َوَم ّب َكَمههْن ّر

َو ٌد ُهههه ِلههه ِر ِفهههي َخا ّنههها ْا ال ُقو ًء َوُسههه ًا َمهههآّ َع َحِميمههه ّطههه َق ُهْم َف َء َعهههآّ  َأْم
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ويقين بصيرة على ربه} أيِ من بينة على كان تعالى: {أفمن يقول  

جبلههه والعلههم, وبمهها الهههدى من كتابه في أنزل بما ودينه الله أمر من
واتبعههوا عملههه سوء له زين المستقيمة, {كمن الفطرة من عليه الله

أنههزل أنمهها يعلههم تعالى: {أفمههن كهذا, كقوله هذا ليس أهواءهم} أيِ
يسههتويِ تعههالى: {لَ ؟} وكقههوله أعمههى هههو كمن الحق ربك من إليك

قههال الفههائزون} ثههم هم الجنة الجنة, أصحاب وأصحاب النار أصحاب
الجنههة} {مثل عكرمة المتقون} قال وعد التي الجنة {مثل وجل عز
اللههه رضههي عبههاس ابههن آسن} قال غير ماء من أنهار {فيها نعتها أيِ

والضههحاك قتههادة متغيههر. وقههال غيههر وقتههادة: يعنههي والحسههن عنهما
تغيههر إذ المههاء تقههول: أسههن منتههن, والعههرب الخراساني: غير وعطاء

يعنههي آسههن حههاتم: غيههر أبههي ابههن أورده مرفههوع حههديث ريحه, وفههي
الشج, سعيد أبو حاتم: حدثنا أبي ابن فيه. وقال كدر لَ الذيِ الصافي

قال: قال مسروق مرة, عن بن الله عبد عن العمش عن وكيع حدثنا
{وأنهار مسك من جبل من تفجر الجنة عنه: أنهار الله رضي الله عبد

والحلوة البيههاض غايههة فههي بههل طعمههه} أيِ يتغيههر لههم لبههن مههن
الماشههية»ً ضههروع مههن يخههرج «لههم مرفههوع حههديث والدسومة, وفي

والرائحههة الطعههم كريهههة ليست للشاربين} أيِ لذة خمر من {وأنهار
ولَ غول فيها {لَ والفعل والرائحة والطعم المنظر حسنة الدنيا كخمر
لههذة ينزفههون} {بيضههاء ولَ عنههها يصههدعون عنهههاينزفون} {لَ هههم

بأقههدامهم»ً الرجههال يعصههرها «لههم مرفههوع حههديث للشاربين} وفههي
اللههون وحسههن الصههفاء غاية في وهو مصفى} أيِ عسل من {وأنهار
النحههل»ً. بطههون مههن يخرج «لم مرفوع حديث والريح. وفي والطعم

حكيم عن الجريريِ هارون, أخبرنا بن زيد أحمد: حدثنا المام وقال  
وسههلم عليههه الله صلى الله رسول أبيه, قال: سمعت عن معاوية بن

الخمههر, وبحههر العسههل وبحههر الماء وبحر اللبن بحر الجنة يقول: «في
محمد عن الجنة صفة في الترمذيِ بعد»ً ورواه منها النهار تشقق ثم
وقال: الجريريِ إياس أبي بن سعيد هارون, عن بن يزيد عن بشار بن

بههن محمههد بههن أحمههد مردويههه: حههدثنا بن بكر أبو صحيح. وقال حسن
بههن مسههلم النعمههان, حههدثنا بههن محمههد بههن اللههه عبههد عاصههم, حههدثنا
عمههران أبههو الياديِ, حههدثنا قدامة أبو عبيد بن الحارث إبراهيم, حدثنا

رسههول قال: قههال أبيه عن قيس بن الله عبد بن بكر أبي عن الجوني
فههي عههدن جنههة مههن تشخب النهار وسلم: «هذه عليه الله صلى الله

ًا»ً وفههي بعههد تصههدع ثم جوبة تعههالى اللههه سههألتم «إذا الصههحيح أنهههار
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أنهههار تفجههر ومنه الجنة الجنة, وأعلى أوسط فإنه الفردوس فاسألوه

الرحمهههههههههههههن»ً. عهههههههههههههرش وفهههههههههههههوقه الجنهههههههههههههة
حمههزة بههن مصههعب الطههبراني: حههدثنا القاسههم أبههو الحههافظ وقال  

المنههذر بههن إبراهيم قالَ: حدثنا السكريِ الصفر بن الله وعبد الزبيريِ
بههن الرحمههن عبههد المغيههرة, حههدثني بن الرحمن عبد الخزامي, حدثنا

ًا دلهم, وحدثنيه قال السود بن دلهم عن عياش عههن السههود أبي أيض
ًا خرج عامر بن لقيط قال: إن لقيط بن عاصم اللههه رسههول إلى وافد
؟ الجنههة مههن نطلههع فعلم اللههه رسول قلت: يا وسلم عليه الله صلى
ما خمر مصفى, وأنهار عسل أنهار وسلم: «على عليه الله صلى قال
غيههر طعمهه, ومههاء يتغيههر لههم لبههن من ندامة, وأنهار ولَ صداع من بها

مطهرة»ً مثله, وأزواج من وخير تعلمون ما إلهك لعمر آسن, وفاكهة
«الصههالحات قههال ؟ مصههلحات زوجههات فيها أولنا الله رسول قلت: يا

توالههد»ً لَ أن ويلذونكم, غير الدنيا في لذاتكم مثل تلذونهن للصالحين
عبيدة بن يعقوب الدنيا: حدثنا أبي بن محمد بن الله عبد بكر أبو وقال
أبيهه عهن قههرة بهن معاويهة عن الجريريِ هارون, أخبرني بن يزيد عن
الجنههة أنهههار أن تظنون قال: لعلكم عنه الله رضي مالك بن أنس عن

ه الرض فهي ُأخهدود فهي تجريِ ائحة لتجهريِ إنهها والل وجهه علهى س
بكههر أبو رواه الذفر, وقد المسك وطينها اللؤلؤ قباب الرض, حافاتها

ًا. به هارون بن يزيد عن حكيم بن مهديِ حديث من مردويه بن مرفوع
وجههل: عههز الثمههرات} كقههوله كههل مههن فيههها تعالى: {ولهم وقوله  

مههن وتعههالى: {فيهمهها تبههارك آمنين} وقوله فاكهة بكل فيها {يدعون
ربهههم} أيِ مههن وتعالى: {ومغفرة سبحانه زوجان} وقوله فاكهة كل
النههار} أيِ فههي خالههد هههو وتعالى: {كمن سبحانه كله. وقوله ذلك مع

ليههس ؟ النههار فههي خالد هو كمن الجنة من منزلتهم ذكرنا الذين هؤلَء
الههدركات فههي هههو كمههن الههدرجات فههي هههو من كهؤلَء, وليس هؤلَء

ًا} أيِ مههاء {وسههقوا ًا حميمهه {فقطههع يسههتطاع لَ الحههر شههديد حههار
ًا ه والحشاء المعاء من بطونهم في ما قطع أمعاءهم} أيِ بههالله عياذ

.ذلههههههههههههههههههههههههك مههههههههههههههههههههههههن تعههههههههههههههههههههههههالى

ُهْم ْن َوِم ُع ّمن **  َتِم ْيَك َيْس َل ّتَى ِإ َذا َح ْا ِإ ِدَك ِمههْن َخَرُجههو ْا ِعنهه ُلو ِذيَن َقهها ّلهه ِل
ْا ُتو ْلَم ُأو ِع ْل َذا ا ًا َقاَل َما ِنف ِئَك آ َلـ ْو ِذيَن ُأ ّل َع ا َب ّلُه َط َلَى ال ِهْم َع ِب ُلو ْا ُق َو ُعهه َب ّت َوا

ُهْم َء َوآ ْههه ِذيَن َأ ّلهه َوا ْا *   ْو َد َتهه ْه ُهههْم ا َد ًدى َزا ُهْم ُههه َتهها ُهْم َوآ َوا ُقهه َهههْل َت َف   *
ُظُروَن ّ َين َعَة ِإلَ ُهْم َأن الّسا َي ِت أ

ْ َتًة َت ْغ ْد َب َق َء َف َها َجههآّ ُط ّنَى َأْشههَرا َأ ُهههْم َفهه َذا َل ِإ
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ُهْم ْت َء ُهههْم َجههآّ ْكَرا َلْم ِذ ْع َفهها ّنههُه *   َ َأ ـههَه لَ َل ّلههُه ِإلَ ِإ ِفْر ال ْغ َت ِبَك َواْسهه َذن ِلهه

ِنيَن ْؤِم ْلُمهههه ِل َنههههاِت َو ْؤِم ْلُم ّلههههُه َوا َلههههُم َوال ْع ُكههههْم َي َب ّل َق َت ُكْم ُم َوا ْثهههه  َوَم
ًا تعالى يقول   فهمهههم, حيههث وقلة بلدتهم في المنافقين عن مخبر

ويسههتمعون وسههلم عليههه اللههه صههلى اللههه رسول إلى يجلسون كانوا
ًا منه يفهمون فل كلمه أوتههوا للههذين {قالوا عنده من خرجوا فإذا شيئ

ًا} أيِ قال {ماذا عنهم الله رضي الصحابة العلم} من السههاعة. لَ آنف
طبههع الههذين تعالى: {أولئههك الله له. قال يكترثون ولَ قال ما يعقلون

قصههد ولَ صههحيح فهههم فل أهههواءهم} أيِ واتبعههوا قلههوبهم علههى اللههه
والههذين هههدى} أيِ زادهههم اهتههدوا وجل: {والذين عز قال صحيح. ثم

عليههها وثبتهههم إليههها فهههداهم لههها تعههالى اللههه وفقهههم الهدايههة قصدوا
تعههالى: رشههدهم. وقههوله ألهمهههم تقههواهم} أيِ {وآتاهم منها وزادهم
عنههها غههافلون وهههم بغتههة} أيِ تههأتيهم أن السههاعة إلَ ينظههرون {فهل
وتعالى: {هههذا تبارك كقوله اقترابها أمارات أشراطها} أيِ جاء {فقد
عظمته: {اقههتربت جلت الََزفة} وكقوله أزفت الولى النذر من نذير

فل اللههه أمههر وتعههالى: {أتههى سههبحانه القمر} وقوله وانشق الساعة
غفلههة في وهم حسابهم للناس وعل: {اقترب جل تستعجلوه} وقوله
أشههراط مههن وسههلم عليههه اللههه صههلى اللههه رسول معرضون} فبعثة

بههه وأقههام الههدين به تعالى الله أكمل الذيِ الرسل خاتم الساعة, لنه
العهههههههههههههههههههههالمين. علهههههههههههههههههههههى الحجهههههههههههههههههههههة

وأبههان وأشراطها الساعة بأمارات وسلم عليه الله صلى أخبر وقد  
موضعه. في مبسوط هو قبله, كما نبي يؤته لم بما وأوضحه ذلك عن

أشههراط من وسلم عليه الله صلى محمد البصريِ: بعثة الحسن وقال
أنه وسلم عليه الله صلى أسمائه في جاء ولهذا قال كما وهو الساعة

قههدميه, علههى الناس يحشر الذيِ الملحمة, والحاشر ونبي التوبة نبي
نهههههههههههبي. بعهههههههههههده ليهههههههههههس الهههههههههههذيِ والعهههههههههههاقب

سههليمان, بن فضيل المقدام, حدثنا بن أحمد البخاريِ: حدثنا وقال  
قههال: رأيههت عنههه اللههه رضههي سههعد بههن سهههل حازم, حدثنا أبو حدثنا

والتي بالوسطى هكذا بأصبعيه قال وسلم عليه الله صلى الله رسول
إذا لههم تعههالى: {فههأنى قههال كهههاتين»ً ثههم والسههاعة أنهها «بعثت تليها

القيامههة جههاءتهم إذا بالتههذكر للكههافرين فكيههف ذكراهههم} أيِ جاءتهم
لههه وأنههى النسههان يتههذكر تعههالى: {يومئههذ كقوله ذلك ينفعهم لَ حيث

بعيد}. وقوله مكان من التناوش لهم وأنى به آمنا الذكرى}. {وقالوا
ولَ اللههه إلَ إلههه لَ بأنه إخبار الله} هذا  إلَ إله لَ أنه وجل: {فاعلم عز

ًا كههونه يتههأتى وجههل: عههز قههوله عليههه عطههف ذلههك, ولهههذا بعلههم آمههر
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رسههول الصههحيح: أن وللمؤمنات} وفي وللمؤمنين لذنبك {واستغفر

خطيئههتي لههي اغفههر يقههول: «اللهههم كههان وسههلم عليههه الله صلى الله
لههي اغفههر منههي, اللهههم به أعلم أنت وما أمريِ في وإسرافي وجهلي
أنههه الصههحيح عنههديِ»ً. وفههي ذلك وكل وعمديِ وخطئي وجديِ هزلي

ومهها أخههرت وما قدمت ما لي اغفر «اللهم الصلة آخر في يقول كان
لَ إلهههي أنههت مني به أعلم أنت أسرفت, وما وما أعلنت وما أسررت

َأيههها أنه الصحيح أنت»ً وفي إلَ إله ربكههم إلههى توبههوا النههاس قههال: «يا
مههرة»ً. سههبعين مههن أكههثر اليههوم فههي إليههه وأتههوب الله أستغفر فإني

عاصههم عههن شعبة جعفر, حدثنا بن محمد أحمد: حدثنا المام وقال  
اللهه رسههول قههال: أتيههت سههرجس بههن الله عبد قال: سمعت الحول

رسول يا لك الله غفر فقلت طعامه من فأكلت وسلم عليه الله صلى
لههك. فقههال أسههتغفر وسلم: «ولك»ً فقلت عليه الله صلى فقال الله

{واسههتغفر ولكههم»ً وقههرأ وسههلم: «نعههم عليههه الله صلى الله رسول
أو ههه اليمههن كتفه بعض إلى نظرت والمؤمنات} ثم وللمؤمنين لذنبك
الثآّليههل, عليههه الجمههع كهيئههة هههو فههإذا ه شك الذيِ شعبة اليسر كتفه

مههن حههاتم أبههي وابههن جريههر وابههن والنسههائي والترمذيِ مسلم ورواه
يعلههى: أبو رواه الذيِ الََخر الحديث به, وفي الحول عاصم عن طرق
عهن الغفهور عبهد مطر, حهدثنا بن عثمان عون, حدثنا بن محمد حدثنا
عههن عنههه اللههه رضههي الصههديق بكر أبي عن رجاء أبي عن نصيرة أبي

اللههه إلَ إلههه بل قههال: «عليكههم أنههه وسههلم عليه الله صلى الله رسول
النهاس أهلكههت قههال: إنمهها إبليهس فهإن منهمها والَسههتغفار, فههأكثروا

ذلههك رأيههت والَسههتغفار, فلمهها اللههه إلَ إلههه بل وأهلكههوني بالههذنوب
المههرويِ الثههر مهتههدون»ً وفهي أنههم يحسبون بالهواء, فهم أهلكتهم

فههي أرواحهههم دامههت مهها أغويهم أزال لَ وجللك وعزتك إبليس «قال
مهها لهههم أغفههر أزال لَ وجللي وجل: وعزتي عز الله أجسادهم. فقال

ًا. وقهوله كهثيرة الَسهتغفار فضهل فهي اسهتغفروني»ً والحهاديث جهد
في تصرفكم يعلم ومثواكم} أيِ متقلبكم يعلم وتعالى: {والله تبارك

الههذيِ وتعههالى: {وهههو تبههارك كقههوله ليلكههم فههي ومسههتقركم نهاركم
وتعههالى: سههبحانه بالنهههار} وقههوله جرحتههم مهها ويعلههم بالليل يتوفاكم

مسههتقرها ويعلههم رزقههها اللههه علههى إلَ الرض فههي دابههة مههن {ومهها
جريههج ابههن إليههه ذهههب القههول مبين} وهذا كتاب في كل ومستودعها

فههي متقلبكم عنهما الله رضي عباس ابن جرير, وعن ابن اختيار وهو
ومثههواكم الدنيا في متقلبكم السديِ الََخرة, وقال في ومثواكم الدنيا

أعلههههههم. وأظهههههههر, واللههههههه أولههههههى قبههههههوركم, والول فههههههي
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ُقوُل َي َو ِذيَن **  ّل ْا ا ُنو َ آَم ْولَ َلْت َل ٌة ُنّز َذآ ُسوَر ِإ َلههْت َفهه ِز ٌة ُأن َكَمههٌة ُسههوَر ّمْح
ِكَر ُذ َها َو َتاُل ِفي ِق ْل ْيَت ا َأ ِذيَن َر ّل ِهْم ِفي ا ِب ُلو ُظههُروَن ّمههَرٌض ُق ْيههَك َين َل َظههَر ِإ َن

ْغِشّي ْلَم ِه ا ْي َل ْوِت ِمَن َع ْلَم َلَى ا ْو َأ ُهْم َف َعههٌة َل َطا ْوٌل *   َقهه ْعههُروفٌا َو َذا ّم ِإ َفهه
ْو الْمُر َعَزَم َل ْا َف ُقو َد ّلَه َص َكاَن ال ًا َل ْير ُهْم َخ َهْل ّل َف ُتْم *   ْي ُتْم ِإن َعَسهه ْي ّل َو َتهه

ْا َأن ُدو ْفِس ْا الْرِض ِفي ُت َو ُع ّط َق ُت ُكْم َو ِئَك َأْرَحاَم َلـ ْو َأ ِذيَن *   ّل ُهُم ا َن َع ّلُه َل ال
ُهْم َأَصهههههههههههههههههههّم ْعَمهههههههههههههههههههَى َف َأ ُهْم َو ْبَصهههههههههههههههههههاَر  َأ

ًا تعالى يقول   الجهههاد, فلمهها شرعية تمنوا أنهم المؤمنين عن مخبر
تبههارك كقههوله النههاس مههن كثير عنه نكل به وأمر وجل عز الله فرضه

وآتوا الصلة وأقيموا أيديكم كفوا لهم قيل الذين إلى تر وتعالى: {ألم
كخشية الناش يخشون منهم فريق إذا القتال عليهم كتب فلما الزكاة

إلههى أخرتنهها لههولَ القتال علينا كتبت لم وقالوا: ربنا خشية أشد أو الله
تظلمون ولَ اتقى لمن خير والََخرة قليل الدنيا متاع قل ؟ قريب أجل

سههورة} نزلههت لَ لههو آمنوا الذين ههنا: {ويقول وجل عز فتيل} وقال
محكمههة سورة أنزلت قال: {فإذا ولهذا القتال حكم على مشتملة أيِ

نظههر إليههك ينظههرون مههرض قلوبهم في الذين رأيت القتال فيها وذكر
لقههاء مههن وجبنهم ورعبهم فزعهم من الموت} أيِ من عليه المغشي

ًا قال العداء, ثم معههروفا} أيِ وقول طاعة لهم {فأولى لهم مشجع
{فههإذا الراهنههة الحالههة فههي أيِ ويطيعههوا يسمعوا أن بهم الولى وكان
اللههه} أيِ صههدقوا {فلههو القتههال الحههال, وحضههر جههد المر} أيِ عزم

ًا {لكههههههههان النيههههههههة لههههههههه خلصههههههههوا لهههههههههم}. خيههههههههر
الجهههاد عههن تههوليتم} أيِ إن عسيتم وتعالى: {فهل سبحانه وقوله  

تعودوا ؟} أيِ أرحامكم وتقطعوا الرض في تفسدوا {أن عنه ونكلتم
وتقطعههون الههدماء تسههفكون الجهلء الجاهليههة مههن فيههه كنتههم ما إلى

وأعمههى فأصمهم الله لعنهم الذين تعالى: {أولئك قال الرحام, ولهذا
ًا, وعههن الرض فههي الفسههاد عههن نهههي أبصارهم} وهذا قطههع عمومهه

ًا, بل الرحام وصههلة الرض فههي بالصههلح تعالى الله أمر وقد خصوص
وبههذل والفعههال المقههال فههي القههارب إلههى الحسههان الرحههام, وهههو
رسههول عههن بههذلك والحسههان الصههحاح الحاديث وردت الموال, وقد

كههثيرة, قههال ووجههوه عديههدة طههرق مههن وسههلم عليههه اللههه صلى الله
أبههي بن معاوية سليمان, حدثني مخلد, حدثنا بن خالد البخاريِ: حدثنا

النههبي عههن عنههه اللههه رضههي هريرة أبي عن يسار بن سعيد عن مزرد
منههه فههرغا فلمهها الخلههق تعالى الله قال: «خلق وسلم عليه الله صلى
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هههذا مه, فقالت فقال وجل عز الرحمن بحقويِ فأخذت الرحم قامت
مههن أصههل أن ترضههين تعههالى: ألَ فقههال القطيعههة من بك العائذ مقام

أبههو لههك»ً قههال قالت: بلى, قههال: فههذاك ؟ قطعك من وأقطع وصلك
أن تههوليتم إن عسههيتم {فهههل شئتم إن عنه: اقرءوا الله رضي هريرة

مههن البخههاريِ رواه أرحههامكم} ثههم وتقطعههوا الرض فههي تفسههدوا
اللههه رسههول قههال: قههال بههه مزرد أبي بن معاوية عن آخرين طريقين

أن تههوليتم إن عسيتم {فهل شئتم إن وسلم: «اقرءوا عليه الله صلى
حههديث مههن مسههلم أرحههامكم}. ورواه وتقطعههوا الرض في تفسدوا

بههههههههههههه. مههههههههههههزرد أبههههههههههههي بههههههههههههن معاويههههههههههههة
عبههد بههن عيينههة علية, حدثنا بن إسماعيل أحمد: حدثنا المام وقال  

قههال: قههال عنههه اللههه رضههي بكر أبي عن أبيه عن جوشن بن الرحمن
اللههه يعجل أن أحرى ذنب من وسلم: «ما عليه الله صلى الله رسول
البغههي مههن الََخههرة فههي لصههاحبه يدخر ما مع الدنيا في عقوبته تعالى

حهديث مهن مهاجه وابهن والترمهذيِ داود أبهو الرحم»ً. ورواه وقطيعة
صههحيح. وقههال حههديث الترمذيِ: هذا به, وقال علية ابن هو إسماعيل

المرئههي, محمههد أبههو ميمههون بكر, حدثنا بن محمد أحمد: حدثنا المام
الله رسول عنه الله رضي ثوبان عن المخزومي عباد بن محمد حدثنا
فههي والزيههادة الجل في النسأ سره قال: «من وسلم عليه الله صلى

الصههحيح. وقههال فههي شاهد وله أحمد به رحمه»ً. تفرد فليصل الرزق
ًا: حدثنا أحمد عمههرو عههن أرطههأة بن حجاج هارون, حدثنا بن يزيد أيض

الله صلى الله رسول إلى رجل قال: جاء جده عن أبيه عن شعيب بن
ويقطعههون, أرحام, أصههل ذويِ لي إن الله رسول يا فقال وسلم عليه

عليههه الله صلى قال ؟ أفأكافئهم ويسيئون ويظلمون, وأحسن وأعفو
ًا تتركون وسلم: «لَ, إذن لههن وصههلهم, فههإنه بالفضل جد ولكن جميع

أحمههد بههه ذلك»ً تفرد على كنت ما وجل عز الله من ظهير معك يزال
آخههههههر. وجههههههه مههههههن شههههههاهد ولههههههه الههههههوجه هههههههذا مههههههن

الله عبد عن مجاهد عن فطر يعلى, حدثنا أحمد: حدثنا المام وقال  
عليههه اللههه صههلى اللههه رسههول قههال: قههال عنهما الله رضي عمرو بن

ولكههن بالمكههافىء الواصههل وليس بالعرش معلقة الرحم وسلم: «إن
أحمههد: البخههاريِ. وقههال وصلها»ً رواه رحمه قطعت إذا الذيِ الواصل

الثقفههي ثمامة أبي عن قتادة سلمة, أخبرنا بن حماد بهز, حدثنا حدثنا
صههلى اللههه رسههول قال: قال عنهما الله رضي عمرو بن الله عبد عن
المغزل كحجنة حجنة لها القيامة يوم الرحم وسلم: «توضع عليه الله

وصههلها»ً وقههال من وتصل قطعها من ذلق, فتقطع طلق بلسان تكلم
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الله عبد عن قابوس أبي عن عمرو سفيان, حدثنا أحمد: حدثنا المام

قههال: وسههلم عليههه الله صلى النبي به يبلغ عنهما الله رضي عمرو بن
أهههل يرحمكههم الرض أهههل الرحمههن, ارحمههوا يرحمهههم «الراحمههون

قطعههها ومههن وصههلته وصلها من الرحمن من شجنة السماء, والرحم
عههن عيينههة بههن سههفيان حديث من والترمذيِ داود أبو رواه بتته»ً وقد

وقهال الوليهة بتسلسهل يهروى الهذيِ ههو بهه, وههذا دينهار بهن عمهرو
صههههههههههههههههههههحيح. الترمههههههههههههههههههههذيِ: حسههههههههههههههههههههن

الدسههتوائي هشههام حههدثنا هارون بن يزيد أحمد: حدثنا المام وقال  
أبههاه قههارظا, أن بههن اللههه عبههد بههن إبراهيم عن كثير أبي بن يحيى عن

مريض وهو عنه الله رضي عوفا بن الرحمن عبد على دخل أنه حدثه
اللههه رسههول إن رحمههك عنه, وصلت الله رضي الرحمن عبد له فقال
خلقهت الرحمههن وجهل: أنها عز الله قال: «قال وسلم عليه الله صلى

يقطعها ومن أصله يصلها اسمي, فمن من اسمها لها وشققت الرحم
الههوجه, هههذا مههن أحمههد به أبته»ً تفرد بتها من ه قال أو ه فأبته أقطعه
ًا أحمد ورواه أو ههه الههرداد عههن سههلمة أبي عن الزهريِ حديث من أيض

والترمههذيِ داود أبههو به, ورواه عوفا بن الرحمن عبد عن ه الرداد أبي
ًا. كههثيرة هههذا فههي أبيههه, والحههاديث عههن سههلمة أبههي روايههة مههن جههد
عمههار بههن محمد العزيز, حدثنا عبد بن علي الطبراني: حدثنا وقال  

أبي الفرافصة, عن بن الحجاج عن يونس بن عيسى الموصلي, حدثنا
عليههه اللههه صههلى اللههه رسههول قههال: قههال سليمان عن البصريِ عمر

منههها تنههاكر ومهها ائتلف منها تعارفا فما مجندة جنود وسلم: «الرواح
القههول ظهههر «إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول قال اختلف»ً وبه

رحم ذيِ كل القلوب, وقطع وتباغضت اللسنة وائتلفت العمل وخزن
أبصههارهم»ً والحههاديث وأعمههى وأصههمهم الله لعنهم ذلك فعند رحمه

أعلههههههههههههم. كههههههههههههثيرة, واللههههههههههههه هههههههههههههذا فههههههههههههي

َ َفل َأ ّبُروَن **  َد َت ُقْرآَن َي ْل َلههَى َأْم ا ُلههوٍب َع َهههآّ ُق ُل َفا ْق ِإّن َأ ِذيَن *   ّلهه ْا ا ّدو َتهه اْر
َلَى ِهْم َع ِر َبا ْد ِد ّمن َأ ْع ّيَن َما َب َب ُهُم َت َدى َل ُه ْل َطاُن ا ْي ّوَل الّش ُهههْم َس َلههَى َل َأْم َو
ُهْم ِلَك َل َذ ُهْم *   ّن أ

َ ْا ِب ُلو ِذيَن َقا ّل ْا ِل ُهو ِر ّلُه َنّزَل َما َك ُكْم ال ُع ِطي ُن ْعِض ِفي َس َب
ِر ّلُه الْم َلههُم َوال ْع ُهْم َي ْيههَف ِإْسههَراَر َك َف َذا *   ُهُم ِإ ْت ّف َو َكههُة َتهه ِئ َ ْلَمل ُبوَن ا ِر َيْضهه

ُهْم َه ُهْم ُوُجههو َبههاَر ْد َأ ِلههَك َو َذ ُهُم *   ّن أ
َ ْا ِبهه ُعههو َب ّت ّلههَه َأْسههَخَط َمههآّ ا ْا ال ُهههو ِر َك َو

َنُه َوا َبَط ِرْضهههههههههههههههههههه َأْح ُهْم َفهههههههههههههههههههه َل ْعَمهههههههههههههههههههها  َأ
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ًا تعالى يقول   ًا وتفهمه القرآن بتدبر آمر عنههه العههراض عههن وناهيهه

علههى بههل أقفالههها} أيِ قلههوب علههى أم القههرآن يتدبرون فقال: {أفل
ابههن معانيه, قال من شيء إليها يخلص لَ مطبقة أقفالها, فهي قلوب

أبيه عن عروة بن هشام زيد, حدثنا بن حماد بشر, حدثنا جرير: حدثنا
ًا وسههلم عليه الله صلى الله رسول قال: تل عنه الله رضي {أفل يومهه

أهههل مههن شهاب ؟} فقههال أقفالههها قلههوب علههى أم القههرآن يتههدبرون
يفرجها, فمهها أو يفتحها تعالى الله يكون حتى أقفالها عليها اليمن: بل

به. ثههم فاستعان ولي حتى عنه الله رضي عمر نفس في الشاب زال
لهههم تههبين مهها بعههد مههن أدبههارهم علههى ارتههدوا الذين تعالى: {إن قال

لهههم تههبين مهها بعد {من الكفر إلى ورجعوا اليمان فارقوا الهدى} أيِ
لهههم} {وأملى وحسنه ذلك لهم زين لهم} أيِ سول الشيطان الهدى

اللههه نههزل مهها كرهههوا للههذين قههالوا بههأنهم {ذلههك وخههدعهم غرهههم أيِ
البههاطن فههي وناصههحوهم لههؤوهم مهها المههر} أيِ بعض في سنطيعكم

يبطنههون. ولهههذا ما خلفا يظهرون المنافقين شأن وهذا الباطل على
ومهها يسههرون مهها إسههرارهم} أيِ يعلههم وجههل: {واللههه عههز اللههه قههال

يكتههب وتعالى: {والله تبارك كقوله به وعالم عليه مطلع يخفون, الله
يههههههههههههههههههههههههههههههههههههههبيتون}. مهههههههههههههههههههههههههههههههههههههها

وجههوههم يضههربون الملئكههة تههوفتهم إذا تعههالى: {فكيههف قههال ثم  
أرواحهههم لقبههض الملئكههة جههاءتهم إذا حههالهم كيههف وأدبههارهم} أيِ

والقهههر بههالعنف الملئكة واستخرجتها أجسادهم في الرواح وتعاصت
كفههروا الذين يتوفى إذ ترى وتعالى: {ولو سبحانه قال والضرب, كما

تههرى تعالى: {ولههو وأدبارهم} الََية. وقال وجوههم يضربون الملئكة
أيههديهم} أيِ باسههطو والملئكههة المههوت غمههرات فههي الظههالمون إذ

كنتههم بمهها الهههون عههذاب تجههزون اليههوم أنفسههكم {أخرجههوا بالضرب
قههال تسههتكبرون} ولهههذا آياته عن وكنتم الحق غير الله على تقولون

فههأحبط رضههوانه وكرهههوا اللههه أسههخط مهها اتبعههوا بههأنهم ههنا: {ذلههك
أعمهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههالهم}.

َأْم ِذيَن َحِسَب **  ّل ِهْم ِفي ا ِب ُلو ِرَج ّلههن َأن ّمَرٌض ُق ّلههُه ُيْخهه ُهْم ال َن َغا * َأْضهه
ْو َل ُء َو ُهْم َنَشآّ َك َنا ْي ُهم لَر َت ْف َعَر َل ُهْم َف ُهههْم ِبِسيَما ّن َف ِر ْع َت َل ْوِل َلْحههِن ِفههي َو ْلَقهه ا

ّلههُه َلههُم َوال ْع ُكْم َي َل ْعَمهها ُكْم َأ ّن َو ُلهه ْب َن َل َو ّتههَى *   َلههَم َح ْع ِديَن َن ِههه ْلُمَجا ُكههْم ا ِمن
ِريَن ِب َو َوالّصهههههههههههههههههههها ُلهههههههههههههههههههه ْب َن ُكْم َو َبههههههههههههههههههههاَر  َأْخ
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الله يخرج لن أن مرض قلوبهم في الذين حسب تعالى: {أم يقول  

لعبههاده أمرهههم يكشههف لَ اللههه أن المنههافقون أيعتقد ؟} أيِ أضغانهم
البصائر, وقههد ذوو يفهمهم حتى ويجليه أمرهم سيوضح المؤمنين, بل

فضههائحهم, ومهها فيههها فههبين بههراءة سههورة ذلههك فههي تعالى الله أنزل
تسههمى كههانت نفههاقهم, ولهههذا علههى الدالههة الفعههال مههن يعتمههدونه

الحسههد مههن النفههوس فههي مهها وهههو ضغن الفاضحة. والضغان: جمع
نشههاء تعههالى: {ولههو بنصره. وقههوله والقائمين وأهله للسلم والحقد

محمههد يهها نشههاء ولههو وجههل عههز بسيماهم} يقههول فلعرفتهم لريناكم
ًا, ولكههن فعرفتهم أشخاصهم لريناك فههي ذلههك تعههالى يفعههل لههم عيان

ًا المنافقين جميع ً علههى منههه سههتر ظههاهر علههى للمههور خلقههه, وحمل
ًا السلمة القههول} أيِ لحههن في {ولتعرفنهم عالمها إلى للسرائر ورد

أيِ مههن المتكلههم يفهههم مقاصههدهم علههى الههدال كلمهم من يبدو فيما
كمهها القههول لحههن مههن المراد وفحواه, وهو كلمه بمعاني هو الحزبين

أحههد أسههر عنههه: مهها اللههه رضههي عفههان بن عثمان المؤمنين أمير قال
لسهههانه. وفلتهههات وجههههه صهههفحات علهههى اللهههه أبهههداها إلَ سهههريرة

إن جلبابههها تعالى الله كساه إلَ سريرة أحد أسر «ما الحديث وفي  
ًا ًا وإن فخير خير الرجل نفاق على به يستدل ما ذكرنا فشر»ً وقد شر

أغنههى بمهها البخههاريِ شرح أول في والَعتقاد العمل نفاق على وتكلمنا
المنههافقين. مههن جماعههة تعيين الحديث في ورد ههنا, وقد إعادته عن
بههن عياض عن سلمة عن سفيان وكيع, حدثنا أحمد: حدثنا المام قال

قههال: عنههه اللهه رضي عمرو بن عقبة مسعود أبي عن أبيه عن عياض
تعههالى اللههه فحمههد خطبههة وسههلم عليههه اللههه صلى الله رسول خطبنا
ه قال ثم ه فليقم سميت فمن منافقين منكم قال: «إن ثم عليه وأثنى

ً وثلثين ستة سمى حتى ه فلن يا قم فلن يا فلن, قم يا قم ثههم رجل
رضههي عمههر فمههر الله»ً قال فاتقوا منافقين ه منكم أو فيكم إن ه قال
فحههدثه ؟ فقال: مالك يعرفه كان قد مقنع سمى ممن برجل عنه الله
ًا وسههلم عليههه اللههه صههلى الله رسول قال بما سههائر لههك فقههال: بعههد

والنواهي بالوامر لنختبرنكم وجل: {ولنبلونكم} أيِ عز اليوم. وقوله
فههي أخباركم} وليههس ونبلو والصابرين منكم المجاهدين نعلم {حتى
ريههب, فههالمراد ولَ شك سيكون أنه كائن هو بما تعالى الله علم تقدم
مثههل فههي عنهمهها اللههه رضي عباس ابن يقول ولهذا وقوعه نعلم حتى

لنهههههههههههههههههههههرى. أيِ لنعلهههههههههههههههههههههم ههههههههههههههههههههههذا: إلَ
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ِإّن ِذيَن **  ّل ْا ا َفُرو ْا َك ّدو ِبيِل َعن َوَص ِه َس ّل ْا ال ّقو ِد ِمههن الّرُسوَل َوَشآّ ْعهه َب

ّيَن َما َب ُهُم َت َى َل َد ُه ْل ْا َلن ا ّلههَه َيُضّرو ًا ال ْيئ ِبُط َشهه ُيْح ُهْم َوَسهه َل ْعَمهها َههها َأ ّي أ
َ َي   *

ِذيَن ّل ْا ا َو ُن ْا آَم ُعو ِطي ّلَه َأ ْا ال ُعو ِطي َأ َ الّرُسوَل َو ْا َولَ َو ُل ِط ْب ُكْم ُت َل ْعَمهها ِإّن َأ   *
ِذيَن ّل ْا ا َفُرو ْا َك ّدو ِبيِل َعن َوَص ِه َس ّل ْا ُثّم ال ُتو ُهْم َما ّفاٌر َو َلن ُك ِفَر َف ْغ ّلُه َي ال

ُهْم َ َل َفل ْا *   ُنو ِه ْا َت َو ُع ْد َت َلى َو ِم ِإ ْل ُتُم الّس َأن ْوَن َو َل ْع ّلههُه ال ُكههْم َوال َع َلههن َم َو
ُكههههههههههههههههههههههههههههههههههههْم ِتَر ُكْم َي َل ْعَمهههههههههههههههههههههههههههههههههههها  َأ

وشاقه, الرسول وخالف الله سبيل عن وصد كفر عمن تعالى يخبر  
ًا, اللههه يضههر لههن أنههه الهدى له تبين ما بعد من اليمان عن وارتد شههيئ
يههثيبه فل عمله الله معادها, وسيحبط يوم ويخسرها نفسه يضر وإنما
مههن بعوضههة مثقههال بردتههه عقبه الذيِ عمله من تقدم ما سالف على

السههيئات. يههذهبن الحسههنات أن كمهها بالكلية ويمحقه يحبطه خير, بل
أبههو الصههلة: حههدثنا كتاب في المروزيِ نصر بن أحمد المام قال وقد

عههن أنههس بههن الربيههع عن الرازيِ جعفر أبو وكيع, حدثنا قدامة, حدثنا
يههرون وسلم عليه الله صلى الله رسول أصحاب كان قال العالية أبي
عمههل الشههرك مههع ينفههع لَ ذنههب»ً كمهها اللههه إلَ إلههه «لَ مع يضر لَ أنه

أعمههالكم} فخههافوا تبطلوا ولَ الرسول وأطيعوا الله {أطيعوا فنزلت
المبههارك بههن اللههه عبههد طريههق عههن رويِ العمل, ثههم الذنب يبطل أن

عمههر ابههن عههن نافع عن حيان بن مقاتل عن معروفا بن بكير أخبرني
عليههه الله صلى الله رسول أصحاب معشر قال: كنا عنهما الله رضي

لم نزلهت حهتى مقبهول إلَ الحسهنات مهن شهيء ليهس أنهه نهرى وس
هههذا أعمههالكم} فقلنهها: مهها تبطلوا ولَ الرسول وأطيعوا الله {أطيعوا

نههزل حههتى والفههواحش الموجبات فقلنا: الكبائر ؟ أعمالنا يبطل الذيِ
ك دون مها ويغفهر به يشرك أن يغفر لَ الله تعالى: {إن قوله لمهن ذل

مههن علههى نخههافا فكنهها ذلههك فههي القول عن كففنا نزلت يشاء} فلما
يصهههههبها. لهههههم لمهههههن ونرجهههههو الكبهههههائروالفواحش أصهههههاب

الههتي رسوله وطاعة بطاعته المؤمنين عباده وتعالى تبارك أمر ثم  
مبطههل هههو الذيِ الَرتداد عن ونهاهم والََخرة الدنيا في سعادتهم هي

بههالردة, ولهههذا أعمالكم} أيِ تبطلوا تعالى: {ولَ قال للعمال, ولهذا
وهههم مههاتوا ثههم اللههه سههبيل عن وصدوا كفروا الذين بعدها: {إن قال
أن يغفر لَ الله وتعالى: {إن سبحانه لهم} كقوله الله يغفر فلن كفار

وعل جههل قههال يشههاء} الََيههة. ثههم لمههن ذلههك دون ما ويغفر به يشرك
إلههى {وتدعوا العداء عن تضعفوا لَ تهنوا} أيِ المؤمنين: {فل لعباده

فههي الكفار وبين بينكم القتال ووضع والمسالمة المهادنة السلم} أيِ
وتههدعوا تهنههوا قههال: {فل وعددكم,.. ولهذا عددكم وكثرة قوتكم حال

241



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
عههدوكم.. فأمهها علههى علههوكم حال في العلون} أيِ وأنتم السلم إلى
المسههلمين, ورأى جميههع إلى بالنسبة وكثرة قوة فيهم الكفار كان إذا

فعههل ذلك, كمهها يفعل أن فله مصلحة المهادنة, والمعاهدة في المام
مكههة عههن قريههش كفههار صههده حين وسلم عليه الله صلى الله رسول
فأجههابهم سههنين عشههر وبينههه بينهم الحرب الصلح, ووضع إلى ودعوه
معكههم} عظمته: {والله جلت ذلك. وقوله إلى وسلم عليه الله صلى
يههتركم {ولههن العههداء علههى والظفههر بالنصههر عظيمههة بشههارة فيههه

ثوابههها يههوفيكم بههل إياها ويسلبكم ويبطلها يحبطها ولن أعمالكم} أيِ
ًا منههههههههههها ينقصههههههههههكم ولَ أعلههههههههههم. واللههههههههههه شههههههههههيئ

ّنَما ِإ ُة **  َيا ْلَح َيا ا ْن ّد ِعٌب ال ٌو َل ْه َل ِإن َو ْا َو ُنو ْؤِم ْا ُت ُقو ّت َت ُكْم َو ِت ْؤ ُكْم ُي َ ُأُجههوَر َولَ
ُكْم ْل َأ ُكْم َيْس َل َوا ِإن َأْم َها *   ُكُمو ْل َأ ُكْم َيْس ِف ُيْح ْا َف ُلو ْبَخ ِرْج َت ُيْخ ُكْم َو َن َغا * َأْض

ُتْم َها ِء َأن َ ُؤلَ ْوَن َهـ َع ْد ْا ُت ُقو ُتنِف ِبيِل ِفي ِل ِه َس ّل ُكههم ال ْبَخههُل ّمههن َفِمن َوَمههن َي
ْبَخْل ّنَما َي ِإ ْبَخُل َف ِه َعن َي ْفِسهه ّلههُه ّن ِنههّي َوال َغ ْل ُتههُم ا َأن ُء َو َقههَرآ ُف ْل ِإن ا ْا َو ْو ّلهه َو َت َت

ِدْل ْب َت ًا َيْسهههههه ْومهههههه ُكههههههْم َق ْيَر َ ُثههههههّم َغ ْا لَ َو ُنهههههه ُكو ُكم َي َل َثهههههها  َأْم
ًا تعالى يقول   ًا الدنيا لمر تحقير الهدنيا الحيهاة {إنمها لشهأنها وتهوين

قههال وجل, ولهههذا عز لله منها كان ما إلَ ذلك حاصلها ولهو} أيِ لعب
أمههوالكم} أيِ يسههألكم ولَ أجوركم يؤتكم وتتقوا تؤمنوا تعالى: {وإن

ًا منكم يطلب لَ عنكم غني هو مههن الصههدقات عليكم فرض وإنما شيئ
ثوابه ويرجع عليكم ذلك نفع الفقراء, ليعود لخوانكم مواساة الموال

تبخلههوا} أيِ فيحفكههم يسههألكموها جللههه: {إن جههل قههال إليكههم, ثههم
أن تعالى الله علم قتادة: قد أضغانكم} قال {ويخرج تبخلوا يحرجكم

محبههوب المههال فإن قتادة الضغان. وصدق إخراج الموال إخراج في
أنتم تعالى: {ها منه. وقوله الشخص إلى أحب هو فيما إلَ يصرفا ولَ

يجيههب لَ يبخههل} أيِ مههن فمنكم الله  سبيل في لتنفقوا تدعون هؤلَء
من نفسه نقص إنما نفسه} أيِ عن يبخل فإنما يبخل {ومن ذلك إلى

سههواه مهها كل عن الغني} أيِ {والله عليه ذلك وبال يعود وإنما الجر
ًا, ولهذا إليه فقير شيء وكل الفقههراء} أيِ تعههالى: {وأنتههم قههال دائم

بههالفقر الخلههق لههه, ووصههف لَزم وصههف بالغني إليه, فوصفه بالذات
عنهههههههههههههه. ينفكهههههههههههههون لَ لههههههههههههههم لَزم وصهههههههههههههف

{يستبدل شرعه واتباع طاعته عن تتولوا} أيِ تعالى: {وإن وقوله  
ًا سههامعين يكونههون ولكههن أمثههالكم} أيِ يكونههوا لَ ثههم غيركههم قومهه

يههونس جريههر: حههدثنا وابههن حاتم أبي ابن ولوامره. وقال له مطيعين
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العلء عههن خالههد بههن مسههلم وهب, أخبرني ابن العلى, حدثنا عبد بن
قههال: إن عنههه اللههه رضههي هريههرة أبههي عههن أبيه عن الرحمن عبد بن

يسههتبدل تتولههوا {وإن الََيههة هذه تل وسلم عليه الله صلى الله رسول
ًا هههؤلَء مههن اللههه رسههول أمثالكم} قالوا: يهها يكونوا لَ ثم غيركم قوم
بيههده قههال: فضههرب ؟ أمثالنهها يكونههوا لَ ثم بنا استبدل تولينا إن الذين
ولههو وقههومه «هذا قال ثم عنه الله رضي الفارسي سلمان كتف على
بههن مسههلم بههه الفرس»ً تفههرد من رجال لتناوله الثريا عند الدين كان
رحمههة الئمة بعض فيه تكلم واحد, وقد غير عنه الزنجي, ورواه خالد

أعلههههههههههههههههم. عليهههههههههههههههههم, واللههههههههههههههههه اللههههههههههههههههه
.والمنة الحمد ولله القتال سورة تفسير آخر 

الفتح سورة
مدنيهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههة وههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههي

قههال قههرة بههن معاوية عن شعبة حدثنا وكيع حدثنا أحمد المام قال  
ه رسهول قهرأ يقهول مغفهل بن الله عبد سمعت عليهه اللهه صهلى الل
قال فيها فرجع راحلته على الفتح سورة مسيره في الفتح عام وسلم
قراءتههه, أخرجههاه لحكيت علينا الناس يجتمع أن أكره أني لولَ معاوية

.بهههههههههههههههههه شهههههههههههههههههعبة حهههههههههههههههههديث مهههههههههههههههههن

ِم  ِه ِبْسههههههههههه ّلههههههههههه ـهههههههههههِن ال ِم الّرْحم  الّرِحيههههههههههه

ّنا ِإ َنا **  َتْح ًا َلَك َف ْتح ًا َف ِبين ِفَر ّم ْغ َي ّل ّلُه َلَك *   ّدَم َمهها ال َقهه ِبههَك ِمههن َت َوَمهها َذن
َأّخَر ِتّم َت ُي َتُه َو ْعَم ْيههَك ِن َل َيَك َع ِد ْههه َي ًا َو ًا ِصههَراط ِقيم َت َينُصههَرَك ّمْسهه َو ّلههُه *   ال

ًا ًا َنْصههههههههههههههههههههههههههههههههههههههر  َعِزيههههههههههههههههههههههههههههههههههههههز
عليههه اللههه صلى الله رسول رجع لما الكريمة السورة هذه نزلت   

الهجههرة, حيههن من ست سنة من القعدة ذيِ في الحديبية وسلم, من
عمرتههه فيقضههي الحههرام المسجد إلى الوصول عن المشركون صده

والمهادنههة, وأن المصههالحة إلههى مههالوا ثههم ذلك وبين بينه فيه, وحالوا
مههن تكههره علههى ذلههك إلى قابل, فأجابهم من يأتي ثم هذا عامه يرجع

كمهها عنههه اللههه رضههي الخطههاب بههن عمههر الصحابة, منهم من جماعة
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اللههه شههاء إن السههورة هههذه تفسههير مههن موضههعه في تفصيله سيأتي

هههذه وجههل عههز اللههه أنههزل ورجههع أحصههر حيث هديه نحر تعالى, فلما
ًا الصلح ذلك وأمرهم, وجعل أمره من السورة من فيه ما باعتبار فتح

ه, كمها المر آل وما المصلحة عنهه اللهه رضهي مسهعود ابهن روى إلي
صههلح الفتههح نعههد ونحههن مكههة فتههح الفتح تعدون قال: إنكم أنه وغيره

عنههه اللههه رضههي جههابر عههن سههفيان أبي عن العمش الحديبية, وقال
الله عبيد البخاريِ: حدثنا الحديبة, وقال يوم إلَ نعد)الفتح كنا قال: ما

عنههه اللههه رضههي الههبراء عن إسحاق أبي عن إسرائيل عن موسى بن
ًا, ونحههن مكة فتح كان وقد مكة فتح الفتح أنتم قال: تعدون نعههد فتحهه

عليههه الله صلى الله رسول مع الحديبية, كنا يوم الرضوان بيعة الفتح
فيههها نههترك فلههم فنزحناههها بئههر مائههة. والحديبيههة عشههرة أربههع وسلم

على فجلس فأتانا وسلم عليه الله صلى الله رسول ذلك قطرة, فبلغ
فيههها صههبه ثههم ودعهها تمضمض ثم فتوضأ ماء من بإناء دعا ثم شفيرها

وركائبنهها. نحههن شههئنا مهها أصههدرتنا إنههها بعيههد, ثههم غيههر فتركناههها
بههن زيد عن أنس بن مالك نوح, حدثنا أبو أحمد: حدثنا المام وقال  

ه رضهي الخطهاب بهن عمر عن أبيه عن أسلم مهع قهال: كنها عنهه الل
شههيء عههن قال: فسههألته سفر في وسلم عليه الله صلى الله رسول

ابههن يهها أمك نفسي: ثكلتك في فقلت علّي, قال يرد فلم مرات ثلث
ثلث وسههلم عليه الله صلى الله رسول على كررت ألححت الخطاب

فتقدمت بعيريِ فحركت راحلتي قال: فركبت ؟ عليك يرد فلم مرات
عمههر, قههال: يهها بمنههاد أنهها شيء, قال: فههإذا فّي نزل يكون أن مخافة

عليه الله صلى النبي قال: فقال شيء فّي نزل أنه أظن وأنا فرجعت
{إنا فيها وما الدنيا من إلي أحب هي سورة البارحة علي «نزل وسلم
ًا لك فتحنا ًا* ليغفر فتح تههأخر} ومهها ذنبههك مههن تقههدم مهها الله لك مبين
اللههه, رحمههه مالههك عن طرق من والنسائي والترمذيِ البخاريِ ورواه
عنههدهم, إلَ نجههده لههم جيههد مههدني إسههناد هههذا المديني بن علي وقال
أنس عن قتادة عن معمر الرزاق, حدثنا عبد أحمد: حدثنا المام وقال

وسههلم عليه الله صلى النبي على قال: نزلت عنه الله رضي مالك بن
الحديبيههة. مههن تههأخر} مرجعههه وما ذنبك من تقدم ما الله لك {ليغفر

أحههب آيههة الليلههة علههي أنزلت وسلم: «لقد عليه الله صلى النبي قال
وسهلم عليههه اللههه صههلى النبي عليهم قرأها الرض»ً ثم على مما إلي

ًا ًا فقالوا: هنيئ بههك يفعههل مهها وجههل عههز اللههه بيههن لقد الله نبي يا مريئ
{ليههدخل وسههلم عليههه اللههه صههلى عليههه فنزلههت ؟ بنهها يفعههل فمههاذا
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ًا ههه بلغ حتى ه النهار تحتها من تجريِ جنات والمؤمنات المؤمنين فههوز

ًا} أخرجهههاه بهههه. قتهههادة روايهههة مهههن الصهههحيحين فهههي عظيمههه
يعقوب بن مجمع عيسى, حدثنا بن إسحاق أحمد: حدثنا المام وقال  

النصههاريِ, يزيههد بههن الرحمههن عبههد عمه عن يحدث أبي قال: سمعت
القهراء أحههد عنه, وكان الله رضي النصاريِ حارثة بن مجمع عمه عن

الناس إذا عنها انصرفنا فلما الحديبية قال: شهدنا القرآن قرأوا الذين
قههالوا: أوحههي ؟ للناس لبعض: ما بعضهم الناس فقال الباعر ينفرون

فههإذا نوجههف الناس مع فخرجنا وسلم عليه الله صلى الله رسول إلي
الغميههم, كههراع عنههد راحلتههه علههى وسههلم عليههه الله صلى الله رسول
ًا لههك فتحنهها {إنهها عليهههم فقرأ عليه الناس فاجتمع مبينهها} قههال: فتحهه

رسول أيِ وسلم عليه الله صلى الله رسول أصحاب من فقال: رجل
محمههد نفس والذيِ وسلم: «إيِ عليه الله صلى قال ؟ هو فتح أو الله
فيههها معهم يدخل لم الحديبية أهل على خيبر لفتح»ً فقسمت إنه بيده
وسههلم عليههه الله صلى الله رسول فقسمها الحديبية شهد من إلَ أحد

ًا. وكههان عشههر ثمانيههة ًا الجيههش سهههم ثلثمائههة منهههم وخمسههمائة ألفهه
ًا الراجل وأعطى سهمين الفارس أعطى فارس داود أبههو ورواه سهم

بههه. يعقههوب بههن مجمههع عههن عيسههى بههن محمههد عههن الجهههاد فههي
بحهر, أبهو بزيهع, حهدثنا بن الله عبد بن محمد حدثنا جرير ابن وقال  

علقمههة أبههي بههن عبههدالرحمن عههن شداد بن جامع شعبة, حدثنا حدثنا
من أقبلنا يقول: لما عنه الله رضي مسعود بن الله عبد قال: سمعت

طلعههت, قههد والشههمس إلَ نسههتيقظ فلههم فنمنهها عرسههنا الحديبيههة
لى اللهه ورسهول فاسهتيقظنا ه ص قهال: فقلنها نهائم وسهلم عليهه الل

فقههال: «افعلههوا وسههلم عليه الله صلى الله رسول فاستيقظ أيقظوه
ناقههة نسههي»ً قههال: وفقههدنا أو نههام مههن يفعل وكذلك تفعلون كنتم ما

تعلههق قههد فوجههدناها فطلبناههها وسههلم عليههه اللههه صههلى اللههه رسههول
الهوحي أتهاه إذ نسهير نحهن فبينها فركبهها بهها بشجرة, فأتيته خطامها

أنزل أنه أخبرنا عنه سريِ عليه, فلما اشتد الوحي أتاه إذا قال: وكان
ًا لك فتحنا {إنا عليه ًا} وقد فتح والنسههائي داود وأبههو أحمههد رواه مبين
عبههد أحمههد: حههدثنا المههام به. وقههال شداد بن جامع عن وجه غير من

بههن المغيههرة قال: سههمعت علقة بن زياد عن سفيان الرحمن, حدثنا
قههدماه ترم حتى يصلي وسلم عليه الله صلى النبي يقول: كان شعبة
فقهال ؟ تههأخر ومها ذنبهك مهن تقدم ما لك الله غفر قد أليس له فقيل
ًا أكههون «أفل وسههلم عليه الله صلى ًا عبههد وبقيههة ؟»ً أخرجههاه شههكور

بهههههههه. زيهههههههاد حهههههههديث مهههههههن داود أبههههههها إلَ الجماعهههههههة
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وهههب, ابههن معههروفا, حههدثنا بههن هههارون أحمد: حدثنا المام وقال  

عائشههة عههن الزبير بن عروة ابن عن قسيط ابن عن صخر أبو حدثني
إذا وسههلم عليههه اللههه صههلى اللههه رسههول قالت: كههان عنها الله رضي
عنههها: يهها اللهه رضههي عائشهة له رجله, فقالت تتفطر حتى قام صلى

مهها لههك اللههه غفههر وقههد هههذا أتصههنع وسلم عليه الله صلى الله رسول
وسههلم: «يهها عليههه اللههه صههلى فقههال ؟ تههأخر ومهها ذنبههك من لك تقدم

ًا أكون أفل عائشة ًا»ً. أخرجه عبد رواية من الصحيح في مسلم شكور
الحسهين بهن علههي حهدثنا حههاتم أبهي ابههن به. وقال وهب بن الله عبد

بشههر بههن محمد حدثنا بمكة ثقة وكان الخراز عوفا بن الله عبد حدثنا
عليههه الله صلى الله رسول قام قال أنس عن قتادة عن مسعر حدثنا
غفههر قههد أليههس لههه فقيل ه ساقاه قال أو ه قدماه تورمت حتى وسلم

ًا أكون قال: «أفل ؟ تأخر وما ذنبك من تقدم ما لك الله ًا»ً عبد شههكور
ًا لههك فتحنهها فقههوله: {إنهها الههوجه هههذا من غريب ًا} أيِ فتحهه ًا مبينهه بينهه

ًا جزيههل, خيههر بسههببه حصههل الحديبيههة, فههإنه صههلح به والمراد وظاهر
وانتشر الكافر مع المؤمن ببعض, وتكلم بعضهم واجتمع الناس وآمن

واليمهههههههههههههههههههههان. النهههههههههههههههههههههافع العلهههههههههههههههههههههم
من تأخر} هذا وما ذنبك من تقدم ما الله لك تعالى: {ليغفر وقوله  

في غيره, وليس فيها يشاركه لَ التي وسلم عليه الله صلى خصائصه
ومهها ذنبههه مههن تقدم ما له غفر لغيره العمال ثواب في صحيح حديث

وسههلم, عليههه اللههه صههلى الله لرسول عظيم تشريف فيه تأخر, وهذا
والههبر الطاعههة علههى أمههوره جميههع فههي وسههلم عليههه اللهه صهلى وهو

الََخريههن, مههن ولَ الوليههن من لَ سواه بشر ينلها لم التي والَستقامة
فههي وسههيدهم الطلق علههى البشههر أكمل وسلم عليه الله صلى وهو

ًا وأشههدهم لله تعالى الله خلق أطوع كان والََخرة, ولما الدنيا تعظيمهه
الفيل»ً ثم حابس الناقة: «حبسها به بركت حين قال ونواهيه لوامره

اليههوم يسههألوني لَ بيههده نفسههي وسلم: «والههذيِ عليه الله صلى قال
ًا فههي اللههه أطههاع إليها»ً فلمهها أجبتهم إلَ الله حرمات به يعظمون شيئ
ًا لك فتحنا له: {إنا تعالى الله قال الصلح إلى وأجاب ذلك ًا فتح * مبين

فههي عليههك} أيِ نعمته ويتم تأخر وما ذنبك من تقدم ما الله لك ليغفر
ًا {ويهديك والََخرة الدنيا ًا} أيِ صراط مههن لههك يشههرعه بمهها مستقيم

ًا اللههه {وينصههرك القههويم والههدين العظيههم الشههرع ًا} أيِ نصههر عزيههز
أعههدائك على وينصرك الله يرفعك وجل عز الله لمر خضوعك بسبب

ًا اللهه زاد «وما الصحيح الحديث في جاء كما ًا. ومها إلَ بعفهو عبهد عهز
الخطههاب بههن عمر تعالى»ً وعن الله رفعه إلَ وجل عز لله أحد تواضع
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ًا عاقبت قال: ما أنه عنه الله رضي بمثههل فيههك تعههالى الله عصى أحد

فيههههههههههه. وتعههههههههههالى تبههههههههههارك اللههههههههههه تطيههههههههههع أن

َو ُه َيِ **  ِذ ّل َنَة َأنَزَل ا ِكي ُلههوِب ِفي الّس ِنيَن ُق ْؤِم ْلُمهه ْا ا َو ُد َدا َيههْز ًا ِل َع ِإيَمانهه ّمهه
ِهْم ِن ِه ِإيَمها ّله ِل ُد َو ُنهو َواِت ُج َكهاَن َوالْرِض الّسهَما ُه َو ّل ًا ال ِليمه ًا َع ِكيمه * َح

ْدِخَل ُي ِنيَن ّل ْؤِم ْلُم َناِت ا ْؤِم ْلُم ّناٍت َوا ِريِ َج َههها ِمههن َتْجهه ِت َهههاُر َتْح ْن ِديَن ال ِلهه َخا
َها ّفَر ِفي َك ُي ُهْم َو ْن ِهْم َع ِت َئا ّي َكاَن َس ِلَك َو َد َذ ِه ِعن ّل ًا ال ْوز ًا َف ِظيم ّذَب َع َع ُي َو   *

ِفِقيَن َنا ْلُم َقاِت ا ِف َنا ْلُم ِكيَن َوا ِر ْلُمْش َكاِت َوا ِر ْلُمْش ّنيَن َوا ّظههآّ ِه ال ّل َظههّن ِبههال
ِء ْو ِهْم الّس ْي َل ُة َع ِئَر ِء َدآ ْو َغِضَب الّس ّلُه َو ِهْم ال ْي َل ُهْم َع َن َع َل ّد َو َع َأ ُهْم َو ّنَم َل َه َج

َءْت ًا َوَسآّ ِه َمِصير ّل ِل َو ُد *   ُنو َواِت ُج َكههاَن َوالْرِض الّسههَما ّلههُه َو ًا ال ِزيههز َع
ًا ِكيمهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه  َح

الطمأنينة, قههال جعل السكينة} أيِ أنزل الذيِ تعالى: {هو يقول   
فههي قتههادة: الوقههار وقههال وعنه: الرحمة عنهما الله رضي عباس ابن

الههذين الحديبيههة عنهم, يوم الله رضي الصحابة المؤمنين, وهم قلوب
اطمهأنت ورسهوله, فلمها اللهه لحكهم وانقادوا ولرسوله لله استجابوا

ًا زادهم واستقرت بذلك قلوبهم بههها اسههتدل إيمههانهم, وقههد مههع إيمانهه
ذكههر القلههوب, ثههم في اليمان تفاضل على الئمة من وغيره البخاريِ

وتعههالى: {وللههه سبحانه فقال الكافرين من نتصر لَ شاء لو أنه تعالى
ًا عليهههم أرسههل ولههو والرض} أيِ السههموات جنود ًا ملكهه لبههاد واحههد

له والقتال, لما الجهاد المؤمنين لعباده شرع تعالى خضراءهم, ولكنه
الدامغههة, والههبراهين القاطعههة والحجههة البالغههة الحكمههة من ذلك في

ًا اللهههه عظمتهههه: {وكهههان جلهههت قهههال ولههههذا ًا}. عليمههه حكيمههه
مهن تجهريِ جنهات والمؤمنات المؤمنين وجل: {ليدخل عز قال ثم  

حيههن عنههه الله رضي أنس حديث تقدم فيها} قد خالدين النهار تحتها
ًا تعههالى: اللههه فههأنزل ؟ لنهها فمهها لك الله, هذا رسول يا لك قالوا: هنيئ

خالههدين النهههار تحتههها من تجريِ جنات والمؤمنات المؤمنين {ليدخل
ًا فيهها كثين ما فيها} أيِ خطايهاهم سهيئاتهم} أيِ عنههم {ويكفهر أبهد
ويرحههم ويسههتر ويغفههر ويصههفح يعفههو عليها, بههل يعاقبهم فل وذنوبهم
ًا الله عند ذلك {وكان ويشكر ًا} كقههوله فوز وعل: {فمههن جههل عظيم
تعالى: {ويعههذب فاز} الََية. وقوله فقد الجنة وأدخل النار عن زحزح

ظهن بهالله الظهانين والمشهركات والمشركين والمنافقات المنافقين
صهلى بالرسههول ويظنههون حكمههه فههي تعالى الله يتهمون السوء} أيِ

بالكليههة, ويههذهبوا يقتلوا أن عنهم الله رضي وأصحابه وسلم عليه الله
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ولعنهههم} عليهههم الله وغضب السوء دائرة تعالى: {عليهم قال ولهذا

ًا} ثم وساءت جهنم لهم {وأعد رحمته من أبعدهم أيِ عههز قال مصير
ًا وجل ومههن السههلم أعههداء العههداء مههن الَنتقههام علههى لقدرته مؤكد

ًا اللههه وكههان والرض السموات جنود {ولله والمنافقين الكفرة عزيههز
ًا}. حكيمهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

ّنآّ ِإ َناَك **  ْل ًا َأْرَسهه ِهد ًا َشهها َبّشههر ًا َوُم ِذير َنهه ْا َو ُنههو ْؤِم ُت ّل ِه *   ّل ِه ِبههال ِل َوَرُسههو
ُه َعّزُرو ُت ُه َو ّقُرو َو ُت ُه َو ّبُحو ُتَس ًة َو ْكَر ً ُب َأِصيل ِإّن َو ِذيَن *   ّل َنههَك ا ُعو ِي َبا ّنَمهها ُي ِإ
ُعوَن ِي َبا ّلَه ُي ُد ال ِه َي ّل َق ال ْو ِهْم َف ِدي ْي َكَث َفَمن َأ ّنَمهها ّن ِإ ُكههُث َف َلههَى َين ِه َع َنْفِسهه
َفهههَى َوَمهههْن ْو َد ِبَمههها َأ َهههه ِه َعا ْيههه َل ّلهههَه َع ِه ال ِتي ْؤ ُي ًا َفَسههه ًا َأْجهههر ِظيمههه  َع

أرسهلناك وسههلم: {إنهها عليههه اللهه صهلى محمد لنبيه تعالى يقول   
ًا} أيِ ًا} أيِ الخلههق علههى شههاهد ًا} أيِ للمههؤمنين {ومبشههر {ونههذير

للههه بهها الحههزاب. {لتؤمنههوا سههورة في تفسيرها تقدم وقد للكافرين
واحههد: وغيههر عنهمهها اللههه رضههي عبههاس ابههن وتعزروه} قال ورسوله
والعظههام والجلل الَحههترام وهههو التههوقير {وتوقروه} من تعظموه

وآخههره. النهار أول وأصيلً} أيِ {بكرة الله تسبحون {وتسبحوه} أيِ
ًا وسلم عليه الله صلى لرسوله وجل عز قال ثم ًا لههه تشريف وتعظيمهه

ًا: {إن وعل: جههل اللهه} كقهوله يبهايعون إنمهها يبايعونهك الذين وتكريم
هههو أيههديهم} أيِ فههوق اللههه الله} {يههد أطاع فقد الرسول يطع {من

ضههمائرهم ويعلههم مكههانهم ويههرى أقههوالهم يسههمع معهههم حاضههر
عليه الله صلى الله رسول بواسطة المبايع هو تعالى فهو وظواهرهم

أنفسهههم المههؤمنين مههن اشههترى اللههه تعههالى: {إن كقههوله وسههلم
ويقتلههون فيقتلههون اللههه سههبيل فههي يقههاتلون الجنة لهم بأن وأموالهم

ًا ًا عليه وعد مههن بعهههده أوفى والقرآن, ومن والنجيل التوراة في حق
العظيههم}. الفههوز هههو وذلههك بههه بههابعتم الذيِ ببيعكم فاستبشروا الله
بههن الفضههل الحسين, حدثنا بن علي حاتم: حدثنا أبي ابن قال وقد  

أبههي عههن عمههرو بههن محمههد عههن بكههار بههن علي النباريِ: حدثنا يحيى
اللههه صلى الله رسول قال: قال عنه الله رضي هريرة أبي عن سلمة
اللههه»ً وحههدثنا بههايع فقههد الله سبيل في سيفه سل وسلم: «من عليه

بههن عثمان بن الله عبد عن جرير المغيرة, أخبرنا بن يحيى أبي, حدثنا
قههال: قههال عنهما الله رضي عباس ابن جبير, عن بن سعيد عن خثيم

عههز اللههه ليبعثنههه «والله الحجر في وسلم عليه الله صلى الله رسول
علههى ويشهههد بههه ينطق ولسان بهما ينظر عينان له القيامة يوم وجل
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رسههول قههرأ تعالى»ً ثم الله بايع فقد استلمه فمن بالحق استلمه من
يههد اللههه يبههايعون إنمهها يبايعونك الذين {إن وسلم عليه الله صلى الله
ينكهث فإنمها نكهث ههنها: {فمهن تعهالى قال أيديهم} ولهذا فوق الله
عنههه غنههي واللههه النههاكث علههى ذلههك وبههال يعود إنما نفسه} أيِ على

ًا فسههيؤتيه اللههه عليههه عاهههد بما أوفى {ومن ًا} أيِ أجههر ًا عظيمهه ثوابهه
سهمر شهجرة تحههت وكهانت الرضهوان بيعههة ههي البيعههة جزيلً. وهذه

اللههه رسههول بههايعوا الههذين عنهههم الله رضي الصحابة بالحديبية, وكان
ًا قيههل يومئههذ وسههلم عليه الله صلى وأربعمائههة, وثلثمائههة, وقيههل ألفهه

أصههههههههههههح, وخمسههههههههههههمائة, والوسههههههههههههط وقيههههههههههههل

ذلهههههههههك فهههههههههي الهههههههههواردة الحهههههههههاديث ذكهههههههههر 
رضي جابر عن عمرو عن سفيان قتيبة, حدثنا البخاريِ: حدثنا قال  

ًا الحديبيههة يههوم قههال: كنهها عنه الله مههن مسههلم ورواه وأربعمائههة ألفهه
ًا به, وأخرجاه عيينة بن سفيان حديث عههن العمههش حههديث مههن أيض
ًا يومئذ قال: كنا عنه الله رضي جابر أبي عن الجعد أبي بن سالم ألفهه

أصههابعه بين من ينبع الماء فجعل الماء ذلك في يده وأربعمائة, ووضع
عطشهم قصة ذكر حين آخر سياق من مختصر كلهم, وهذا رووا حتى
ًا أعطههاهم وسلم عليه الله صلى الله رسول الحديبية, وأن يوم سهههم
كفتهههم حههتى بالمههاء الحديبيههة, فجاشههت بئههر في فوضعوه كنانته من

ًا قال: كنا ؟ يومئذ كنتم عنه: كم الله رضي لجابر فقيل وأربعمائههة ألف
رضهي جهابر عهن الصهحيحين في رواية لكفانا, وفي ألف مائة كنا ولو

مائههههههة. عشههههههرة خمههههههس كههههههانوا أنهههههههم عنههههههه اللههههههه
كههان المسيب: كم بن لسعيد قلت قتادة حديث من البخاريِ وروى  

فههإن مائههة, قلههت عشههرة قال: خمههس ؟ الرضوان بيعة شهدوا الذين
قههال مائههة عشههرة أربههع كههانوا قال عنهما الله رضي الله عبد بن جابر

مائههة, قههال عشههرة خمههس كهانوا أنهههم حههدثني الله: وهم, هههو رحمه
خمههس يقههول القههديم فههي كههان أنههه علههى تدل الرواية البيهقي: هذه

عههن العوفي مائة, وروى عشرة أربع فقال الوهم ذكر ثم مائة عشرة
ًا كههانوا أنهههم عنهمهها اللههه رضههي عباس ابن وخمسههة وخمسههمائة ألفهه

مائهة, عشهرة أربههع عنههه واحههد غيهر رواه الهذيِ وعشرين, والمشهور
العبههاس عههن الصههم عههن الحههاكم عههن الههبيهقي رواه الههذيِ هههو وهذا

قتههادة عههن شعبة عن سوار بن شبابة عن معين بن يحيى عن الدوريِ
اللههه صههلى اللههه رسههول مههع قال: كنا أبيه عن المسيب بن سعيد عن

ًا الشجرة تحت وسلم عليه روايههة في الذيِ هو وأربعمائة, وكذلك ألف
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عنهههم, الله رضي عازب بن والبراء يسار بن ومعقل الكوع بن سلمة

صههاحبا أخههرج والسير, وقههد المغازيِ أصحاب من واحد غير يقول وبه
اللههه عبههد قههال: سههمعت مرة بن عمرو عن شعبة حديث من الصحيح

ًا الشههجرة أصههحاب يقههول: كههان عنههه اللههه رضههي أوفههى أبههي بن ألفهه
بههن محمههد المهههاجرين. وروى ثمههن يومئههذ أسههلم وكههانت وأربعمائههة

بههن المسور عن الزبير بن عروة عن الزهريِ عن السيرة في إسحاق
صههلى اللههه رسههول قالَ: خرج حدثاه أنهما الحكم بن ومروان مخرمة

قتههالًَ, وسههاق يريههد لَ الههبيت زيارة يريد الحديبية عام وسلم عليه الله
عههن بدنههة كههل رجههل سههبعمائة النههاس بدنة, وكان سبعين الهديِ معه

عنههه بلغنههي فيما عنهما الله رضي الله عبد بن جابر نفر, وكان عشرة
إسههحاق ابههن قههال مائة, كههذا عشرة أربع الحديبية أصحاب يقول: كنا

بضههع كانوا أنهم الصحيحين في المحفوظا فإن أوهامه من معدود وهو
تعهههههالى. اللهههههه شهههههاء إن سهههههيأتي مائهههههة, كمههههها عشهههههرة

العظيمهههههههههههة البيعهههههههههههة ههههههههههههذه سهههههههههههبب ذكهههههههههههر
اللههه رسههول دعهها السيرة: ثههم في يسار بن إسحاق بن محمد قال  

إلههى ليبعثههه عنههه اللههه رضههي الخطاب بن عمر وسلم عليه الله صلى
إنههي اللهه رسههول فقههال: يهها له جاء ما قريش أشرافا عنه مكة, ليبلغ

ًا أخافا مههن كعههب بههن عههديِ بنههي من بمكة وليس نفسي على قريش
أدلك عليها, ولكني وغلظي إياها عداوتي قريش عرفت يمنعني, وقد

إلههى عنههه, نبعثههه اللههه رضههي عفان بن عثمان مني بها أعز رجل على
جاء إنما لحرب, وأنه يأت لم أنه يخبرهم قريش وأشرافا سفيان أبي

ًا ًا البيت لهذا زائر إلههى عنههه الله رضي عثمان لحرمته. فخرج ومعظم
أن قبههل أو مكههة دخههل حيههن العههاصا بههن سههعيد بههن أبههان مكة, فلقيه

صههلى اللههه رسههول رسالة بلغ حتى أجاره ثم يديه بين يدخلها, فحمله
سههفيان أبهها أتى حتى عنه الله رضي عثمان وسلم, فانطلق عليه الله

مهها وسههلم عليههه اللههه صههلى الله رسول عن قريش, فبلغهم وعظماء
رسههول رسالة من فرغا حين عنه الله رضي لعثمان به, فقالوا أرسله

فطههف. بههالبيت تطوفا أن شئت إليهم: إن وسلم عليه الله صلى الله
عليههه اللههه صههلى اللههه رسههول بههه يطههوفا حتى لفعل كنت فقال: ما

عليههه اللههه صههلى اللههه رسههول عندها, فبلههغ قريش وسلم. واحتبسته
ابههن قتههل, قههال قههد عنههه اللههه رضههي عثمههان أن والمسههلمين وسههلم

عليههه الله صلى الله رسول أن بكر أبي بن الله عبد اسحاق: فحدثني
القوم»ً. نناجز حتى نبرح قتل: «لَ قد عثمان أن بلغه حين قال وسلم
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تحههت الرضههوان بيعههة البيعههة, فكههانت إلى الناس الله رسول ودعا  

لى اللهه رسهول يقولون: بايعهم الناس الشجرة, فكان ه ص عليهه الل
يقههول: عنهمهها اللههه رضي الله عبد بن جابر الموت, وكان على وسلم

ولكههن المههوت علههى يبههايعهم لم وسلم عليه الله صلى الله رسول إن
المسههلمين مههن أحههد يتخلههف ولههم النههاس نفر, فبايع لَ أن على بايعنا

عنههه اللههه رضي جابر سلمة, فكان بني أخو قيس بن الجد إلَ حضرها
ًا إليه أنظر لكأني يقول: والله بها يستتر إليها صبأ قد ناقته بإبط لَصق

كههان الههذيِ أن وسههلم عليههه الله صلى الله رسول أتى الناس, ثم من
السود أبي عن لهيعة ابن باطل, وذكر عنه الله رضي عثمان أمر من
ًا عنهما الله رضي الزبير بن عروة عن في السياق, وزاد هذا من قريب

ًا أن سياقه بههن عنههه, سهههيل اللههه رضههي عثمههان وعندهم بعثوا قريش
اللههه رسههول إلههى حفههص بن العزى, ومكرز عبد بن عمرو, وحويطب

بعههض بيههن كلم وقههع إذ عنههدهم هههم وسههلم, فبينمهها عليههه اللههه صلى
وصههاح والحجههارة بالنبههل المشههركين, وترامههوا وبعههض المسههلمين

الرسههل, مههن عنههده مههن الفريقيههن مههن كل كلهما, وارتهن الفريقان
القههدس روح إن وسههلم: ألَ عليههه الله صلى الله رسول مناديِ ونادى

بالبيعة, فاخرجوا وأمر وسلم عليه الله صلى الله رسول على نزل قد
صلى الله رسول إلى المسلمون فبايعوا, فسار تعالى الله اسم على
ًا. يفههروا لَ أن علههى فبههايعوه الشههجرة تحههت وهو وسلم عليه الله أبههد

المسههلمين, مههن عنههدهم كههان مههن وأرسههلوا المشركين ذلك فأرعب
والصههههههههههههههلح. الموادعههههههههههههههة إلههههههههههههههى ودعههههههههههههههوا

عبههدان, بههن أحمههد بههن علي البيهقي: أخبرنا بكر أبو الحافظ وقال  
بشههر, بههن الحسههن هشام, حههدثنا الصفار, حدثنا عبيد بن أحمد أخبرنا
اللههه رضههي مالههك بههن أنس عن قتادة عن الملك عبد بن الحكم حدثنا
الرضههوان ببيعههة وسههلم عليه الله صلى الله رسول أمر قال: لما عنه
اللههه صههلى اللههه رسههول رسههول عنه الله رضي عفان بن عثمان كان
اللههه صههلى اللههه رسول فقال الناس مكة, فبايع أهل إلى وسلم عليه
رسههوله»ً وحاجههة تعالى الله حاجة في عثمان إن وسلم: «اللهم عليه

اللهه صهلى اللهه رسههول يههد الخرى, فكانت على يديه بإحدى فضرب
ًا عنه الله رضي لعثمان وسلم عليه لنفسهههم. قههال أيههديهم مههن خيههر
عن مليكة أبي عن له بإسناد حدثه عمن به أثق من حدثني هشام ابن
عليههه اللههه صههلى اللههه رسههول قههال: بههايع عنهمهها الله رضي عمر ابن

الخههرى, علههى يههديه بإحههدى عنههه, فضههرب اللههه رضي لعثمان وسلم
أبههي بن إسماعيل عن وكيع النحويِ: فذكر هشام بن الملك عبد وقال
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عليههه اللههه صلى الله رسول بايع من أول قال: إن الشعبي خالد, عن

بههن اللههه عبههد بكههر أبههو السديِ, وقال سنان أبو الرضوان بيعة وسلم
قههال: الشعبي عن خالد أبي ابن سفيان, حدثنا الحميديِ: حدثنا الزبير

أول كههان البيعههة إلى الناس وسلم عليه الله صلى الله رسول دعا لما
أبايعههك. فقههال يههدك فقههال: ابسههط السههديِ سنان أبو إليه انتهى من

رضهي سهنان أبهو فقال ؟ تبايعني وسلم: «علم عليه الله صلى النبي
اللههه رضي السديِ وهب سنان أبو نفسك, هذا في ما عنه: على الله

عنهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه.
محمههد بههن النضههر سههمع أنه الوليد بن شجاع البخاريِ: حدثنا وقال  

يتحههدثون النهاس قههال: إن عنه الله رضي نافع عن صخر يقول: حدثنا
كههذلك, ولكههن وليههس عمههر قبههل أسلم عنهما الله رضي عمر ابن أن

عنههد لههه فههرس إلههى الله عبد أرسل الحديبية يوم عنه الله رضي عمر
اللههه صههلى اللههه ورسههول عليههه به, ليقاتل يأتي النصار, أن من رجل
بههذلك, يههدريِ لَ عنههه الله رضي الشجرة, وعمر عند يبايع وسلم عليه

إلهى بهه فجهاء الفهرس إلهى ذههب عنه, ثم الله رضي الله عبد فبايعه
أن للقتال, فأخبره يستلئم عنه الله رضي عنه, وعمر الله رضي عمر

الشههجرة, فههانطلق تحههت يبههايع وسههلم عليههه اللههه صههلى اللههه رسول
الههتي وهههي وسههلم عليههه اللههه صلى الله رسول بايع حتى معه فذهب
قههال عنهما. ثم الله رضي عمر قبل أسلم عمر ابن أن الناس يتحدث

عمهر مسهلم, حهدثنا بهن الوليد عمار: حدثنا بن هشام البخاريِ, وقال
قههال: عنهمهها الله رضي عمر ابن عن نافع العمريِ, أخبرني محمد بن
فههي تفرقههوا قههد وسلم عليه الله صلى الله رسول مع كانوا الناس إن

وسههلم عليههه اللههه صههلى بههالنبي محههدقون النههاس الشجر, فإذا ظلل
قههد النههاس شههأن ما انظر الله عبد عنه: يا الله رضي عمر يعني فقال

فبههايع, يبههايعون وسلم, فوجههدهم عليه الله صلى الله برسول أحدقوا
الههبيهقي أسههنده فبههايع, وقههد عنه, فخرج الله رضي عمر إلى رجع ثم

بههن الحسههن عههن السههماعيلي بكههر أبههي عههن الديههب عمههرو أبي عن
عههن الليههث فذكره, وقال مسلم بن الوليد دحيم, حدثني سفيان, عن

ًا الحديبيههة يههوم عنههه, قههال: كنهها اللههه رضههي جههابر عن الزبير أبي ألفهه
الشههجرة تحههت بيههده آخههذ عنههه اللههه رضي فبايعناه, وعمر وأربعمائة

المههوت. علههى نبههايعه ولههم نفههر لَ أن على يعناه وقال: با سمرة وهي
عنهههههههههههههههه. قتيبهههههههههههههههة عهههههههههههههههن مسهههههههههههههههلم رواه

عههن خالههد عههن زريع بن يزيد عن  يحيى بن يحيى عن مسلم وروى  
قههال: عنههه الله رضي يسار بن معقل العرج, عن الله عبد بن الحكم
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النههاس, يبههايع وسههلم عليههه الله صلى والنبي الشجرة يوم رأيتني لقد
ًا رافع وأنا مائة, قههال: عشرة أربع رأسه, ونحن عن أغصانها من غصن
البخههاريِ: نفههر. وقههال لَ أن على بايعناه ولكن الموت على نبايعه ولم

الكههوع بههن سههلمة عن عبيد أبي بن يزيد عن إبراهيم بن المكي حدثنا
تحههت وسههلم عليههه اللههه صلى الله رسول قال: بايعت عنه الله رضي

تبهايعون كنتهم شهيء أيِ علهى مسلمة أبا يا يزيد: قلت الشجرة. قال
ًا: حههدثنا البخههاريِ الموت. وقال قال: على ؟ يومئذ عاصههم! أبههو أيضهه
رسههول قال: بايعت عنه الله رضي سلمة عن عبيد أبي بن يزيد حدثنا
اللههه صههلى فقههال تنحيت الحديبية, ثم يوم وسلم عليه الله صلى الله
اللههه صههلى بايعت, قههال ؟»ً قلت: قد تبايع ألَ سلمة وسلم: «يا عليه
يهها بههايعته فبههايعته, قلههت: علم فبههايع»ً. فههدنوت وسلم: «أقبههل عليه

بههن يزيد عن آخر وجه من مسلم الموت. وأخرجه قال: على ؟ سلمة
علههى بههايعوه أنهههم تميههم بههن عبههاد عههن البخاريِ روى عبيد, وكذا أبي

المهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههوت.
بههن الفضههل أبههو الحافظ, أخبرنا الله عبد أبو البيهقي: أخبرنا وقال  

أبههو إبراهيههم, حههدثنا بن إسحاق سلمة, حدثنا بن أحمد إبراهيم, حدثنا
عمههار بهن عكرمههة عمههرو, حههدثنا بهن الملك عبد العقديِ, حدثنا عامر

عنههه الله رضي الكوع بن سلمة أبيه عن سلمة بن إياس عن اليمامي
أربههع ونحن وسلم عليه الله صلى الله رسول مع الحديبية قال: قدمنا

صههلى اللههه رسول ترويها, فقعد لَ شاة خمسون مائة, وعليها عشرة
فيههها بصههق وإمهها دعهها الركههي, فإمهها يعني جباها على وسلم عليه الله

عليههه اللههه صههلى اللههه رسول إن واستقينا. قال: ثم فسقينا فجاشت
بههايع ثههم النههاس أول الشجرة, فبايعته أصل في البيعة إلى دعا وسلم
وسههلم: عليههه اللههه صههلى قههال النههاس وسههط فههي كان إذا حتى وبايع

أول فههي بايعتههك للههه: قههد رسههول يهها سلمة»ً قال: فقلههت يا «بايعني
ًا»ً قال عليه الله صلى قال الناس اللههه رسههول ورآنههي وسلم: «وأيض
ً وسلم عليه الله صلى إذا حتى بايع درقة, ثم أو حجفة فأعطاني عزلَ
سههلمة يهها تبههايع وسههلم: «ألَ عليه الله صلى الناس, قال آخر في كان

وأوسههطهم, النههاس أول فههي بايعتههك قد الله رسول يا ؟»ً قال: قلت
ًا»ً فبههايعته عليه الله صلى قال رسههول الثالثههة, فقههال وسلم: «وأيضهه
الههتي درقتههك أو حجفتههك أيههن سههلمة وسلم: «يهها عليه الله صلى الله

ً عامر لقيني الله رسول يا ؟»ً قال: قلت أعطيتك إياه فأعطيتها عزلَ
قههال كالههذيِ قال: «إنك ثم وسلم عليه الله صلى الله رسول فضحك

ًا ابغنههههي اللهههههم الول نفسههههي»ً. مههههن إلههههي أحههههب هههههو حبيبهههه
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مشى حتى الصلح في راسلونا مكة أهل من المشركين إن قال: ثم  

ًا فاصطلحنا. قال: وكنت بعض في بعضنا اللههه عبيههد بههن لطلحة خادم
أهلههي طعامه, وتركت من وآكل وأحّسه فرسه أسقي عنه الله رضي
ًا ومالي مكههة وأهههل نحههن اصههطلحنا ورسههوله, فلمهها اللههه إلى مهاجر

َكَسحت شجرة أتيت بعض في بعضنا واختلط اضطجعت شوكها, ثم ف
مكههة, فجعلههوا أهههل مشههركي مههن أربعة ظلها, فأتاني في أصلها في

إلههى وتحولت فأبغضتهم وسلم عليه الله صلى الله رسول في يقعون
نههادى إذ كههذلك هههم واضطجعوا, فبينما سلحهم فعلقوا أخرى شجرة

ُزنيههم! فههاخترطت ابهن قتههل للمهههاجرين الههواديِ: يها أسههفل من مناد
سههلحهم رقههود, فأخههذت الربعههة, وهههم أولئههك على فشددت سيفي
ًا وجعلته ه كهرم قلت: والهذيِ ثم يديِ في ضغث اللهه صهلى محمهد وج

عينههاه! قههال: فيه الذيِ ضربت إلَ رأسه منكم أحد يرفع لَ وسلم عليه
قههال: وسههلم عليههه اللههه صههلى الله رسول إلى أسوقهم بهم جئت ثم

المشهركين مهن مكهرز لهه يقهال العبلت مهن برجل عامر عمي وجاء
فههي وسههلم عليههه اللههه صههلى اللههه رسول على بهم وقفنا حتى يقوده

وسلم عليه الله صلى الله رسول إليهم المشركين, فنظر من سبعين
اللههه رسههول عنهههم وثناه»ً فعفا الفجور بدء لهم يكن وقال: «دعوهم

أيههديهم كههف الههذيِ وجل: {وهههو عز الله وأنزل وسلم عليه الله صلى
عليهههم} الََيههة, أظفركههم أن بعههد من مكة ببطن عنهم وأيديكم عنكم
أو نحههوه بسنده راهويه بن إبراهيم بن إسحاق عن مسلم رواه وهكذا

ًا منهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه. قريبههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
بن سعيد عن طارق عن عوانة أبي حديث من الصحيحين في وثبت  

وسههلم عليههه اللههه صلى الله رسول بايع ممن أبي قال: كان المسيب
مكانههها, علينهها فخفههي حاجين قابل من الشجرة, قال: فانطلقنا تحت
الحميههديِ: حهدثنا بكهر أبههو أعلههم, وقهال فهأنتم لكههم تهبينت كهان فإن

دعهها قههال, لمهها عنههه اللههه رضههي جابر حدثنا, الزبير أبو سفيان, حدثنا
ً وجههدنا البيعههة إلههى الناس وسلم عليه الله صلى الله رسول منهها رجل

ًا قيههس بههن الجد له يقال مههن مسههلم بعيههره, رواه إبههط تحههت مختبئهه
ًا: حههدثنا الحميههديِ بههه. وقههال الزبيههر ابههن عههن جريههج ابن حديث أيضهه
ًا سههمع أنههه عمههرو عن سفيان يههوم قههال: كنهها عنههه اللههه رضههي جههابر

ًا الحديبية وسههلم: عليههه اللههه صلى الله رسول لنا فقال وأربعمائة ألف
أبصر كنت عنه: لو الله رضي جابر اليوم»ً قال الرض أهل خير «أنتم

موضههعها فههي اختلفههوا إنهههم سههفيان الشههجرة, قههال موضههع لريتكههم
حههدثنا يههونس أحمههد: حههدثنا المههام سفيان, وقال حديث من أخرجاه
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صههلى اللههه رسههول عن عنه الله رضي جابر عن الزبير أبي عن الليث
تحههت بههايع ممههن أحههد النههار يههدخل قههال: «لَ أنههه وسههلم عليههه اللههه

الشهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههجرة»ً.
المخرمههي, الفلس هههارون بههن محمههد حاتم: حههدثنا أبي ابن وقال  

عههن العبههديِ ثههابت بههن محمههد حههدثنا الشههعثي عمرو بن سعيد حدثنا
قههال: قههال عنههه الله رضي جابر عن الزبير أبي عن عياش بن خداش
الشههجرة تحههت بههايع مههن وسلم: «يههدخل عليه الله صلى الله رسول
فههإذا نبتههدره الحمههر»ً قههال: فانطلقنهها الجمههل صاحب إلَ الجنة كلهم
إلههي أحههب بعيريِ فبايع. فقال: أصيب تعال فقلنا بعيره أضل قد رجل
معههاذ, حههدثنا بن الله عبيد أحمد: حدثنا بن الله عبد وقال أبايع أن من

النههبي عههن عنههه اللههه رضههي جههابر عن الزبير أبي عن قرة أبي, حدثنا
فههإنه المههرار ثنيههة الثنيههة يصههعد قال: «مههن أنه وسلم عليه الله صلى
بنههي خيههل صههعد مههن أول إسرائيل»ً فكههان بني عن حط ما عنه يحط

وسههلم: عليههه اللههه صههلى النههبي بعههد, فقههال النههاس تبادر ثم الخزرج
لههك يستغفر الحمر»ً فقلنا: تعال الجمل صاحب إلَ له مغفور «كلكم
أحههب ضالتي أجد لن وسلم. فقال: والله عليه الله صلى الله رسول

ضههالة, رواه ينشههد رجههل هههو صههاحبكم, فههإذا لي يستغفر أن من إلي
بههههههههههههه. اللههههههههههههه عبيههههههههههههد عههههههههههههن مسههههههههههههلم

ًا سمع أنه الزبير أبو جريج: أخبرني ابن وقال   عنههه اللههه رضي جابر
عليههه اللههه صههلى اللههه رسههول سههمعت أنها مبشر أم يقول: أخبرتني

اللههه شههاء إن النار يدخل عنها: «لَ الله رضي حفصة عند يقول وسلم
يهها أحههد»ً قههالت: بلههى تحتههها بايعوا الذين الشجرة أصحاب من تعالى

إلَ منكههم {وإن عنههها اللههه رضههي حفصة فقالت الله, فانتهرها رسول
تعههالى: {ثههم الله قال وسلم: قد عليه الله صلى النبي واردها} فقال

ًا} رواه فيها الظالمين ونذر اتقوا الذين ننجي ًا مسلم, وفيههه جثي أيضهه
قههال: إن عنه الله رضي جابر عن الزبير أبي عن الليث عن قتيبة عن

ًا ًا يشكو جاء بلتعة أبي بن لحاطب عبد اللههه رسههول فقههال: يهها حاطبهه
وسلم: «كذبت عليه الله صلى الله رسول فقال النار حاطب ليدخلن

ًا شهد قد فإنه يدخلها لَ الثنههاء فههي تعههالى قههال والحديبية»ً ولهذا بدر
أيههديهم فههوق اللههه اللههه, يههد يبايعون إنما يبايعونك الذين عليهم: {إن

اللههه عليههه عاهههد بمهها أوفههى ومههن نفسههه على ينكث فإنما نكث فمن
ًا فسيؤتيه ًا} كما َأجر الخههرى: {لقههد الََيههة فههي وجههل عهز قال عظيم

فههي مهها فعلههم الشههجرة تحههت يبايعونههك إذ المههؤمنين عههن الله رضي
ًا وأثههههابهم عليهههههم السههههكينة فههههأنزل قلههههوبهم ًا}. فتحهههه قريبهههه
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ُقوُل َي ُفههوَن َلههَك ** َسهه ّل ْلُمَخ ْعههَراِب ِمههَن ا َنآّ ال ْت َل َغ َنهها َشهه ُل َوا َنهها َأْم ُلو ْه َأ َو
ِفْر ْغ َت َنا َفاْس ُلوَن َل ُقو ِهْم َي ِت َن ْلِس َأ ْيَس ّما ِب ِهْم ِفههي َل ِب ُلههو ِلههُك َفَمههن ُقههْل ُق َيْم

ُكْم ِه ّمَن َل ّل ًا ال ْيئ َد ِإْن َش ُكْم َأَرا ًا ِب ْو َضّر َد َأ ُكْم َأَرا ًا ِب ْفع ّلُه َكاَن َبْل َن ِبَمهها ال
ُلوَن ْعَم ًا َت ِبير َبْل َخ ُتْم *   ْن َن ِلههَب ّلههن َأن َظ َق ُنههوَن الّرُسههوُل َين ْؤِم ْلُم َلههَى َوا ِإ
ِهْم ِلي ْه ًا َأ َبد ّيَن َأ ِلَك َوُز ُكْم ِفي َذ ِب ُلو ُتْم ُق َنن َظ ِء َظههّن َو ْو ُتههْم الّسهه ُكن ًا َو ْومهه َق

ًا َوَمن ُبور ْؤِمن ّلْم *   ِه ُي ّل ِه ِبال ِل ّنههآّ َوَرُسو ِإ َنا َف ْد َتهه ْع ِريَن َأ ِف َكهها ْل ًا ِل ِعير * َسهه
ِه ّل ِل ْلُك َو َوِت ُم ِفُر َوالْرِض الّسَما ْغ ُء ِلَمن َي ّذُب َيَشآّ َع ُي ُء َمن َو َكههاَن َيَشههآّ َو

ّلهههههههههههههههههههههههُه ًا ال ُفهههههههههههههههههههههههور ًا َغ  ّرِحيمههههههههههههههههههههههه
ًا تعالى يقول   بههه يعتههذر بمهها وسههلم عليههه اللههه صههلى رسوله مخبر

وشههغلهم أهليهههم فههي المقههام اختههاروا الذين العراب من المخلفون
لى اللهه رسهول مهع المسهير وتركهوا ه ص فاعتهذروا وسهلم عليهه الل
وسلم عليه الله صلى الرسول لهم يستغفر أن وسألوا لذلك بشغلهم
التقيههة وجههه علههى بههل الَعتقههاد سههبيل علههى لَ منهههم قههول وذلههك

قلوبهم في ليس ما بألسنتهم تعالى: {يقولون قال والمصانعة, ولهذا
ًا الله من لكم يملك فمن قل ًا بكم أراد إن شيئ ًا} بكم أراد أو ضر نفعهه
العليههم وتقدس, وهههو تعالى فيكم الله أراده ما يرد أن أحد يقدر لَ أيِ

كههان تعههالى: {بههل قههال ونافقتمونا, ولهههذا صانعتمونا وإن بسرائركم
ًا} ثههم تعملون بما الله ينقلههب لههن أن ظننتههم تعههالى: {بههل قههال خبير

ًا} أيِ أهليهههم إلههى والمؤمنون الرسول تخلههف تخلفكههم يكههن لههم أبههد
الرسههول ينقلههب لههن أن ظننتههم {بل نفاق تخلف بل عاصا ولَ معذور

ًا} أيِ أهليهههم إلى والمؤمنون وتستأصههل يقتلههون أنهههم اعتقههدتم أبههد
ظههن {وظننتههم مخههبر منهههم يرجههع ولَ خضههراؤهم شأفتهم, وتسههتباد

ًا السوء, وكنتم ًا} أيِ قوم اللههه رضههي عبههاس ابههن هلكههى, قههاله بههور
لغهة هههي قتهادة: فاسهدين, وقيههل واحهد, وقههال وغيههر ومجاهد عنهما

لههم مههن ورسههوله} أيِ بههالله يههؤمن لههم تعالى: {ومن قال عمان. ثم
فههي سههيعذبه تعههالى اللههه فإن لله والباطن الظاهر في العمل يخلص

نفههس فههي عليههه هههو ما خلفا يعتقدون ما للناس أظهر السعير, وإن
السههموات أهل في المتصرفا المالك الحاكم أنه تعالى بين المر. ثم
ًا الله وكان يشاء من ويعذب يشاء لمن {يغفر والرض ًا} غفور رحيمهه

لههههههههديه. وخضههههههههع وأنههههههههاب إليههههههههه تههههههههاب لمههههههههن أيِ
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ُقوُل َي ُفوَن ** َس ّل ْلُمَخ َذا ا ُتْم ِإ ْق َل َط َلَى ان ِنَم ِإ َغا َها َم ُذو ْأُخ َت َنهها ِل ُكههْم َذُرو ْع ِب ّت َن

ُدوَن ِري ْا َأن ُي ُلو ّد َب ِه َكلََم ُي ّل َنا ّلن ُقل ال ُعو ِب ّت ُكْم َت ِل َذ ّلههُه َقههاَل َك ْبههُل ِمههن ال َق
ُلوَن ُقو َي َنا َبههههْل َفَسهههه َن ُدو ْا َبههههْل َتْحُسهههه ُنو َ َكهههها ُهههههوَن لَ َق ْف ّ َي ً ِإلَ ِليل  َق

ًا تعالى يقول    صلى الله رسول عن تخلفوا الذين العراب عن مخبر
عليههه اللههه صههلى النههبي ذهب الحديبية, إذ عمرة في وسلم عليه الله

أن يسههألون أنهههم يفتحونها خيبر إلى عنهم الله رضي وأصحابه وسلم
العههداء محاربههة وقههت عههن تخلفههوا المغنههم, وقههد إلى معهم يخرجوا

عليههه اللههه صههلى رسههوله تعههالى اللههه ومصابرتهم, فههأمر ومجالدتهم
اللههه فههإن ذنبهم جنس من لهم معاقبة ذلك في لهم يأذن لَ أن وسلم
فيهها يشهاركهم وحهدهم, لَ خيهبر بمغهانم الحديبية أهل وعد قد تعالى

ًا ذلههك غيههر يقههع المتخلفيههن, فل العههراب من غيرهم ًا ولَ شههرع قههدر
وقتههادة مجاهههد الله} قههال كلم يبدلوا أن تعالى: {يريدون قال ولهذا

جريههر. ابههن واختههاره الحديبيههة أهههل بههه وعههد الذيِ الوعد وهو وجويبر
منهههم طائفههة إلههى اللهه رجعهك تعههالى: {فههإن قوله هو زيد ابن وقال

ًا معي تخرجوا لن فقل للخروج فاستأذنوك ًا معي تقاتلوا ولن أبد عدو
قههاله الذيِ الخالفين} وهذا مع فاقعدوا مرة أول بالعقود رضيتم إنكم
تبههوك غزوة في نزلت براءة في التي الََية هذه نظر, لن فيه زيد ابن

يبههدلوا أن {يريدون جريج ابن الحديبية, وقال عمرة عن متأخرة وهي
تتبعونهها لههن {قههل الجهههاد عههن المسههلمين بتثههبيطهم الله} يعني كلم

سههؤالكم قبههل الحديبيههة أهههل الله وعد قبل} أيِ من الله قال كذلكم
فههي نشههرككم أن تحسههدوننا} أيِ بههل {فسههيقولون معهههم الخههروج
زعمهوا كمها المههر ليهس قليلً} أيِ إلَ يفقهههون لَ كهانوا {بههل المغانم

لههههههههههههههههههههههههم. فههههههههههههههههههههههههم لَ ولكهههههههههههههههههههههههن

ُقل ِفيَن **  ّل ْلُمَخ ْعَراِب ِمَن ّل ْوَن ال َع ْد ُت َلَى َس ٍم ِإ ْو ِلههي َق ْو ْأٍس ُأ ٍد َبهه ِدي َشهه
ُهْم َن ُلو ِت َقا ْو ُت ِلُموَن َأ ِإن ُيْس ْا َف ُعو ِطي ُكُم ُت ِت ْؤ ّلُه ُي ًا ال ًا َأْجر ِإن َحَسههن ْا َو ْو ّلهه َو َت َت

ُتْم َكَما ْي ّل َو ْبُل ّمن َت ُكْم َق ْب ّذ َع ًا ُي َذاب ًا َع ِليم ْيَس َأ ّل َلى *   ْعَمَى َع َ َحَرٌج ال َولَ
َلى ْعَرِج َع َ َحَرٌج ال َلى َولَ ِريههِض َع ْلَم ِطههِع َوَمههن َحههَرٌج ا ّلههَه ُي َلُه ال َوَرُسههو

ْلُه ْدِخ ّناٍت ُي ِريِ َج َها ِمن َتْج ِت َهههاُر َتْح ْن َوّل َوَمههن ال َتهه ْبُه َي ّذ َعهه ًا ُي َذاب ًا َعهه ِليمهه  َأ
هههم الههذين إليهم يدعون الذين القوم هؤلَء في المفسرون اختلف  

أبي عن شعبة هوازن, رواه (أحدها) أنهم أقوال على شديد بأس أولو
ًا, ورواه أو عكرمة أو جبير بن سعيد عن بشر أبههي عههن هشههيم جميعهه
(الثههاني) ثقيههف, قههاله عنههه روايههة فههي قتههادة يقههول وبههه عنهما بشر
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إسههحاق بههن محمههد ورواه جويههبر حنيفة, قههاله الضحاك. (الثالث) بنو

فارس, أهل وعكرمة. (الرابع) هم سعيد عن مثله ورويِ الزهريِ عن
يقههول عنهما, وبههه الله رضي عباس ابن عن طلحة أبي بن علي رواه

الحبههار: كعب عنه. وقال الروايات إحدى في وعكرمة ومجاهد عطاء
فههارس وقتههادة: وهههم والحسن وعطاء ليلى أبي ابن الروم, وعن هم

ًا: هههم الوثان, وعنههه أهل مجاهد: هم والروم, وعن أولههو رجههال أيضهه
ابههن اختيههار وههو جريههج ابهن يقههول فرقة, وبهه يعين شديد, ولم بأس

بههن الرحمههن عبههد الشههج, حههدثنا حههاتم: حههدثنا أبههي ابن جرير. وقال
تعههالى: قههوله فههي الزهههريِ عههن معمههر عههن القههواريريِ إسههحاق

بعههد. أولئههك يههأت شههديد} قههال: لههم بههأس أولي قوم إلى {ستدعون
عن خالد أبي ابن عن سفيان عمر, حدثنا أبي ابن أبي, حدثنا وحدثنا  

إلههى تعههالى: {سههتدعون قوله في عنه الله رضي هريرة أبي عن أبيه
عههن سههفيان وحههدثنا قههال البههارزون شديد} قال: هم بأس أولي قوم

عههن عنههه اللههه رضههي هريههرة أبي عن المسيب بن سعيد عن الزهريِ
ًا تقاتلوا حتى الساعة تقوم قال: «لَ وسلم عليه الله صلى النبي قومهه
المطرقههة»ً)قههال المجههان وجههوههم النههوفا, كههأن ذلف العين صغار

آخههر, حههدثنا مكان في عمر: وجدت أبي ابن الترك, قال سفيان: هم
ففسر عنه الله رضي هريرة أبو علينا قال: نزل أبيه عن خالد أبي ابن

ًا وسههلم: «تقههاتلوا عليههه اللههه صههلى اللههه رسههول قههول نعههالهم قومهه
أو تعالى: {تقاتلونهم الكراد, وقوله يعني البارزون الشعر»ً قال: هم
ًا ذلههك يههزال وقتالهم, فل جهادهم لكم شرع يسلمون} يعني مسههتمر

قتههال بل دينكم في فيدخلون يسلمون أو عليهم النصرة عليهم, ولكم
باختيهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههار. بهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههل

الجهههاد في وتنفروا تستجيبوا تطيعوا} أيِ وجل: {فإن عز قال ثم  
ًا الله {يؤتكم فيه عليكم الذيِ وتؤدوا ًا أجر توليتم كما تتولوا وإن حسن

ًا {يعهذبكم فتخلفتهم دعيتهم حيث الحديبية زمن قبل} يعني من عهذاب
ًا}. ثم كههالعمى لَزم فمنههها الجهههاد تههرك فههي العههذار تعالى ذكر أليم

ًا يطرأ الذيِ كالمرض المستمر, وعارض والعرج يههزول, فهههو ثههم أيام
تبههارك قال يبرأ. ثم حتى اللزمة العذار بذويِ ملحق مرضه حال في

ًا وتعالى اللههه يطههع ورسههوله: {ومههن اللههه وطاعههة الجهههاد فههي مرغب
ينكهل يتهول} أيِ ومهن النههار تحتهها من تجريِ جنات يدخله ورسوله

ًا يعههذبه{ المعههاش علههى ويقبههل الجهههاد عن ًا} فههي عههذاب الههدنيا أليمهه
.أعلهههههم تعهههههالى بالنهههههار, واللهههههه الََخهههههرة وفهههههي بالمذلهههههة
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ْد َق ّل ّلُه َرِضَي **  ِنيَن َعِن ال ْؤِم ْلُم ْذ ا َنَك ِإ ُعو ِي َبا ِة َتْحَت ُي ِلههَم الّشههَجَر َع َمهها َف
ِهْم ِفي ِب ُلهو َنَة َفهأنَزَل ُق ِكي ِههْم الّسه ْي َل ُهْم َع َب َثها أ

َ ًا َو ْتحه ًا َف ِريبه ِنَم َق َغها َوَم   *
ًة ِثيهههههههَر َها َك َن ُذو ْأُخههههههه َكهههههههان َي ّلهههههههُه َو ًا ال ِزيهههههههز ًا َع ِكيمههههههه  َح

صههلى الله رسول بايعوا الذين المؤمنين عن رضاه عن تعالى يخبر  
ًا كانوا وأنهم عدتهم ذكر تقدم الشجرة, وقد تحت وسلم عليه الله ألف

البخههاريِ: الحديبية, قههال بأرض سمرة كانت الشجرة وأربعمائة, وأن
عبههد أن طههارق عههن إسههرائيل عههن اللههه عبيههد محمههود, حههدثنا حههدثنا

ًا قال: انطلقههت عنه الله رضي الرحمن يصههلون بقههوم فمههررت حاجهه
اللههه رسههول بههايع حيههث الشجرة هذه قالوا ؟ المسجد هذا فقلت: ما

المسههيب بههن سههعيد الرضههوان, فههأتيت بيعههة وسههلم عليههه الله صلى
لى الله رسول بايع فيمن كان أنه أبي سعيد: حدثني فقال فأخبرته ص

المقبههل العههام مههن خرجنهها الشجرة, قال: فلما تحت وسلم عليه الله
اللههه صههلى محمههد أصههحاب سعيد: إن عليها, فقال نقدر فلم نسيناها
أعلهههم. أنتهههم, فهههأنتم وعلمتموهههها يعلموهههها لهههم وسهههلم عليهههه

والوفهاء الصهدق مهن قلهوبهم} أيِ فهي مها تعهالى: {فعلهم وقوله  
وأثههابهم {عليهم الطمأنينة السكينة} وهي {فأنزل والطاعة والسمع

ًا ًا} وهو فتح بينهم الصلح من أيديهم على وجل عز الله أجرى ما قريب
المتصهل المسهتمر العهام الخيهر مهن بهذلك حصل أعدائهم, وما وبين
لهههم حصههل ومهها عليهم والقاليم البلد سائر ثم, مكة وفتح خيبر بفتح
تعههالى: قههال والََخههرة, ولهههذا الههدنيا فههي والرفعههة والنصههر العههز من

ًا اللههههه وكههههان يأخههههذونها كههههثيرة {ومغههههانم ًا عزيههههز }.حكيمهههه
سههعيد بههن يحيههى بههن محمههد بههن أحمههد حههاتم: حههدثنا أبي ابن قال  

عبيههدة, ابههن يعنههي موسى أخبرنا موسى بن الله عبيد القطان, حدثنا
مناديِ نادى إذ قائلون نحن قال: بينما أبيه عن سلمة بن إياس حدثني
روح نههزل البيعة الناس, البيعة وسلم: أيها عليه الله صلى الله رسول

تحههت وهو وسلم عليه الله صلى الله رسول إلى القدس, قال: فثرنا
عههن اللههه رضههي تعالى: {لقد الله قول فبايعناه, فذلك سمرة شجرة

صههلى اللههه رسههول الشجرة} قال: فبههايع تحت يبايعونك إذ المؤمنين
فقال الخرى على يديه بإحدى عنه الله رضي لعثمان وسلم عليه الله

ًا اللههه رسههول فقههال ههنا ونحن بالبيت يطوفا عفان لَبن الناس: هنيئ
حههتى طههافا مهها سههنة وكههذا كههذا مكههث وسههلم: «لههو عليههه الله صلى

أطهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههوفا»ً.
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ُكُم َد َع َو ّلُه **  ِنَم ال َغا ًة َم ِثيَر َها َك َن ُذو ْأُخ َعّجههَل َت ُكههْم َف ِه َل ِذ َكههّف َهـهه َيِ َو ِد ْيهه َأ

ّنههاِس ُكههْم ال ْن ُكههوَن َع َت ِل َيههًة َو ِنيَن آ ْؤِم ْلُمهه ُكْم ّل َي ِد ْههه َي ًا َو ًا ِصههَراط ِقيم َت * ّمْسهه
َى ُأْخَر ْا َلْم َو ِدُرو ْق َها َت ْي َل ْد َع ّلُه َأَحاَط َق َها ال َكاَن ِب ّلُه َو َلههَى ال َشههْيٍء ُكههّل َع
ًا ِدير ْو َق َل َو ُكُم *   َل َت ِذيَن َقا ّل ْا ا َفُرو ْا ك ُو ّل َو َباَر َل ْد َ ُثّم ال ُدوَن لَ ًا َيِجهه ّيهه ِل َ َو َولَ
ًا ّنَة َنِصير ِه *  ُس ّل ِتي ال ّل ْد ا َلْت َق ْبُل ِمن َخ َلن َق َد َو ِة َتِج ّن ِه ِلُس ّل ً ال ِديل ْب * َت

َو ُه ِذيِ َو ّل ُهْم َكّف ا َي ِد ْي ُكْم َأ ُكْم َعن َي ِد ْيهه َأ ُهههم َو ْن ْطههِن َع َب ّكههَة ِب ِد ِمههن َم ْعهه َأْن َب

ُكهههههْم ْظَفَر ِههههههْم َأ ْي َل َكهههههاَن َع ّلهههههُه َو ُلهههههوَن ِبَمههههها ال ْعَم ًا َت  َبِصهههههير
تأخههذونها} كثيرة مغانم الله تعالى: {وعدكم قوله في مجاهد قال  
خيههبر, فتههح هههذه} يعنههي لكههم {فعجههل اليههوم إلى المغانم جميع هي

هههذه} لكههم {فعجههل عنهمهها الله رضي عباس ابن عن العوفي وروى
سههوء ينلكههم لههم عنكههم} أيِ النههاس أيديِ {وكف الحديبية صلح يعني
كههف والقتههال, وكههذلك المحاربههة من لكم أضمروه أعداؤكم كان مما

عيههالكم عههن ظهههوركم وراء خلفتمههوهم الههذين عنكههم النههاس أيههديِ
تعالى الله بذلك, فإن يعتبرون للمؤمنين} أيِ آية {ولتكون وحريمكم
عههددهم, وليعلمههوا قلههة مههع العههداء سههائر علههى وناصههرهم حافظهم

يختاره فيما الخيرة المور, وإن بعواقب العالم إنه بهم هذا الله بصنيع
{وعسههى وجههل عز قال كما الظاهر في كرهوه وإن المؤمنين لعباده

ًا تكرهوا أن ًا لكههم} {ويهههديكم خيههر وهو شيئ ًا} أيِ صههراط مسههتقيم
الله صلى رسوله طاعته, وموافقتكم واتباعكم لمره انقيادكم بسبب

وسههههههههههههههههههههههههههههههههههههههلم. عليههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
بههها اللههه أحههاط قد عليها تقدروا لم وتعالى: {وأخرى تبارك وقوله  

ًا} أيِ شيء كل على الله وكان ًا أخرى وغنيمة قدير ًا آخههر وفتح معينهه
لكههم, فههإنه بها وأحاط عليكم الله يسرها عليها, قد تقدرون تكونوا لم

ه المتقيهن عباده يرزق تعالى اختلهف يحتسهبون, وقهد لَ حيهث مهن ل
ابهن عهن العهوفي فقهال بهها المهراد مها الغنيمهة هذه في المفسرون

وجل: {فعجههل عز قوله على خيبر, وهذا هي عنهما الله رضي عباس
وعبههد إسههحاق وابههن الضههحاك الحديبيههة, وقههاله صههلح هذه} إنها لكم

جريههر, ابههن واختههاره مكة قتادة: هي أسلم, وقال بن زيد بن الرحمن
والههروم, وقههال فههارس البصههريِ: هههي والحسههن ليلههى أبي ابن وقال

داود أبههو القيامههة. وقههال يههوم إلههى وغنيمههة فتههح كههل مجاهههد: هههي
الله رضي عباس ابن عن الحنفي سماك عن شعبة الطيالسي: حدثنا

الفتههوح بها} قال: هذه الله أحاط قد عليها تقدروا لم {وأخرى عنهما
اليههههههههههههههههوم. إلههههههههههههههههى تفتههههههههههههههههح الههههههههههههههههتي
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يجههدون لَ ثههم الدبار لولوا كفروا الذين قاتلكم تعالى: {ولو وقوله  
ًا ًا} يقههول ولَ ولي ًا وجههل عههز نصير لههو المههؤمنين, بههأنه لعبههاده مبشههر

عليهههم, ولَ المههؤمنين وعبههاده رسههوله الله لنصر المشركون ناجزهم
ًا الكفههر جيههش نهههزم ًا فههار ًا يجههدون لَ مههدبر ًا, لنهههم ولَ وليهه نصههير

وتعههالى: تبههارك قههال المههؤمنين. ثههم ولحزبههه ولرسههوله لله محاربون
هههذه تبديلً} أيِ الله لسنة تجد ولن قبل من خلت قد التي الله {سنة

إلَ مههوطن فههي واليمههان الكفههر تقابل خلقه, ما في وعادته الله سنة
ا ووضهع الحهق فرفهع الكفر على اليمان الله نصر فعهل الباطهل, كم

المشههركين مههن أعدائه على نصرهم المؤمنين بأوليائه بدر يوم تعالى
وعههددهم. المشههركين وكههثرة وعههددهم المسههلمين عههدد قلههة مههع

عنهم وأيديكم عنكم أيديهم كف الذيِ وتعالى: {وهو سبحانه وقوله  
ًا} تعملون بما الله وكان عليهم أظفركم أن بعد من مكة ببطن بصههير

المشههركين أيههديِ كههف حين المؤمنين عباده على الله من امتنان هذا
عههن المههؤمنين أيههديِ سههوء, وكههف منهههم إليهههم يصههل فلههم عنهههم

ً صههان الحههرام, بههل المسههجد عنههد يقههاتلوهم فلم المشركين مههن كل
ًا بينهم وأوجد الفريقين الههدنيا في لهم وعاقبة للمؤمنين خير فيه صلح

حيههن عنههه اللههه رضي الكوع بن سلمة حديث في تقدم والََخرة, وقد
اللههه رسههول يههديِ بيههن السههارى, فههأوقفوهم السههبعين بأولئك جاؤوا
بههدء لهههم يكههن فقههال: «أرسههلوهم إليهم فنظر وسلم عليه الله صلى

كههف الههذيِ وجههل: {وهههو عز الله أنزل ذلك وفي وثناه»ً. قال الفجور
بههن يزيد أحمد: حدثنا المام عنهم} الََية. وقال وأيديكم عنكم أيديهم

قههال: عنه الله رضي مالك بن أنس عن ثابت عن حماد هارون, حدثنا
وسههلم عليههه اللههه صههلى اللههه رسول على هبط الحديبية يوم كان لما

ً ثمانون وأصحابه التنعيههم, جبههل قبههل بالسلح, من مكة أهل من رجل
فأخههذوا. عليهههم فههدعا وسلم عليه الله صلى الله رسول غرة يريدون

أيههديهم كههف الههذيِ الََيههة: {وهههو هههذه ونزلههت عنهم عفان: فعفا قال
عليهههم} ورواه أظفركههم أن بعههد من مكة ببطن عنهم وأيديكم عنكم
مههن التفسههير فههي والنسههائي والترمههذيِ سههننه فههي داود وأبههو مسلم

بهههههه. سهههههلمة بهههههن حمهههههاد عهههههن طهههههرق مهههههن سهههههننيهما
ًا: حدثنا أحمد وقال   واقههد, بههن الحسههين الحباب, حههدثنا بن زيد أيض

قال: عنه الله رضي المزني مغفل بن الله عبد عن البناني ثابت حدثنا
قههال التي الشجرة أصل في وسلم عليه الله صلى الله رسول مع كنا

ظهههر علههى الشههجرة تلههك أغصههان مههن يقههع القرآن, وكان في تعالى
اللهه رضههي طههالب أبهي بههن وعلهي وسلم عليه الله صلى الله رسول
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عليههه اللههه صههلى اللههه رسههول فقههال يديه بين عمرو بن عنه. وسهيل

الرحيم»ً فأخذ الرحمن الله بسم عنه: «اكتب الله رضي لعلي وسلم
مهها قضههيتنا فههي الرحيههم, اكتههب الرحمن نعرفا وقال: ما بيده سهيل
محمههد عليه صالح ما هذا ه وكتب ه اللهم باسمك فقال: «اكتب نعرفا
وقهال: لقهد بيهده عمهرو بهن سههيل مكهة»ً فأمسهك أهل الله رسول

هههذا اكتههب فقههال نعرفا ما قضيتنا في اكتب رسوله كنت إن ظلمناك
ه عبهد بهن محمد عليه صالح ما علينها خهرج إذ كهذلك نحهن «فبينها الل

ًا ثلثون رسههول عليهههم فههدعا وجوهنهها فههي السلح, فثاروا عليهم شاب
إليهههم فقمنهها بأسههماعهم تعالى الله وسلم, فأخذ عليه الله صلى الله

فهي جئتههم وسهلم: «هههل عليههه الله صلى الله رسول فقال فأخذناهم
ًا لكم جعل هل أو ؟ أحد عهد ًا أحد سههبيلهم , فخلى ؟»ً فقالوا: لَ أمان

ببطههن عنهم وأيديكم عنكم أيديهم كف الذيِ تعالى: {وهو الله فأنزل
حههديث مههن النسهائي رواه عليهههم} الََيههة أظفركههم أن بعههد مههن مكة

بهههههههههههههههههه. واقهههههههههههههههههد بهههههههههههههههههن حسهههههههههههههههههين
جعفر القمي, حدثنا يعقوب حميد, حدثنا ابن جرير: حدثنا ابن وقال  

بالهههديِ وسههلم عليههه اللههه صههلى النههبي خههرج قال: لما أبزى ابن عن
اللههه, نههبي عنههه: يهها اللههه رضههي عمههر له قال الحليفة ذيِ إلى وانتهى
صههلى قههال: فبعههث ؟ كههراع ولَ سههلح بغير حرب لك قوم على تدخل

ًا فيها يدع فلم المدينة إلى وسلم عليه الله ًا ولَ كراع حملههه, إلَ سلح
بمنههى منههى, فنههزل أتى حتى فسار يدخل أن منعوه مكة من دنا فلما
خمسههمائة, فههي عليههك خههرج قههد جهههل أبي بن عكرمة أن عينه فأتاه
أتههاك قد عمك ابن هذا خالد عنه: «يا الله رضي الوليد بن لخالد فقال

رسههوله, وسيف الله سيف عنه: أنا الله رضي خالد الخيل»ً فقال في
شههئت, أيههن ابعثنههي اللهه رسههول الله, فقههال: يهها سيف سمي فيومئذ
حيطان أدخله حتى فهزمه الشعب في عكرمة فلقي خيل على فبعثه

فههي عههاد مكة, ثههم حيطان أدخله حتى فهزمه الثانية في عاد مكة, ثم
الذيِ تعالى: {وهو الله مكة, فأنزل حيطان أدخله حتى فهزمه الثالثة

ًا ههه تعالى قوله إلى ه مكة ببطن عنهم وأيديكم عنكم أيديهم كف عههذاب
ًا} قال مههن عنهم وسلم عليه الله صلى النبي وجل عز الله فكف أليم

أن كراهيههة فيههها بقوا كانوا المسلمين من لبقايا عليهم أظفره أن بعد
السياق بنحوه, وهذا أبزى ابن عن حاتم أبي ابن الخيل, ورواه تطأهم

ًا الحديبيههة, لن عههام يكون أن يجوز لَ فإنه نظر فيه اللهه رضهي خالهد
فههي ثبههت يومئذ, كما للمشركين طليعة كان قد بل أسلم يكن لم عنه

أن علههى قاضههوه لنهم القضاء عمرة في يكون أن يجوز الصحيح, ولَ
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صههلى قدم أيام, ولما ثلثة بمكة فيعتمر, ويقيم القابل العام في يأتي

قههههاتلوه. ولَ حههههاربوه ولَ يمههههانعوه لههههم وسههههلم عليههههه اللههههه
يههوم يكههون أن يجههوز فههالجواب: ولَ ؟ الفتههح يوم قيل: فيكون فإذا  

ًا, وإنمها الفتهح عهام يسق لم لنه الفتح ًا جهاء ههدي ً محاربه فهي مقهاتل
فليتأمهل شهيء فيهه وقهع وقهد خلهل فيه السياق عرمرم, فهذا جيش
مههولى عكرمههة عن أتهم لَ من إسحاق: حدثني ابن أعلم. وقال والله
ًا قال: إن عنه الله رضي عباس ابن ً أربعين بعثوا قريش أو منهههم رجل

عليههه اللههه صههلى اللههه بعسكررسههول يطيفههوا أن خمسين, وأمروهم
ًا أصحابه من ليصيبوا وسلم ًا, فأتي فأخذوا أحد اللههه رسههول بهههم أخذ
إلههى رموا كانوا سبيلهم, وقد وخلى عنهم فعفا وسلم عليه الله صلى

ابههن والنبههل. قههال بالحجارة وسلم عليه الله صلى الله رسول عسكر
عنكههم أيههديهم كههف الههذيِ تعالى: {وهههو الله أنزل ذلك إسحاق: وفي

ً أن لنا قتادة: ذكر عنهم} الََية. وقال وأيديكم زنيههم ابن له يقال رجل
فقتلههوه, بسهههم المشههركون الحديبيههة, فرمههاه مههن الثنيههة على اطلع
ً وسههلم عليههه اللههه صههلى اللههه رسول فبعث عشههر بههاثني فههأتوه خيل
ًا ذمة علي لكم هل ؟ عهد علي لكم لهم: «هل فقال الكفار من فارس

كههف الههذيِ ذلك: {وهههو في تعالى الله وأنزل , فأرسلهم ؟»ً قالوا: لَ
عنهههههههههههم} الََيههههههههههة. وأيههههههههههديكم عنكههههههههههم أيههههههههههديهم

ُهُم ِذيَن **  ّل ْا ا َفُرو ُكْم َك ّدو ِد َعِن َوَص ْلَمْسِج ِم ا ْلَحههَرا َيِ ا ْد َههه ْل ًا َوا ُكوفهه ْع َم
َغ َأن ُل ْب ّلُه َي َ َمِح ْولَ َل ُنههوَن ِرَجاٌل َو ْؤِم ٌء ّم ِنَسههآّ َنههاٌت َو ْؤِم ُهْم ّلههْم ّم َلُمههو ْع َأن َت

ُهْم ُئو َط َبكْم َت ُتِصي ُهْم َف ْن ٌة ّم َعّر ِر ّم ْي َغ ٍم ِب ْل ْدِخَل ِع ُي ّلُه ّل ِه ِفههي ال ِتهه َمههن َرْحَم
ْو َيَشآُّء ْا َل ُلو ّي َنا َتَز ْب ّذ َع ِذيَن َل ّل ْا ا َفُرو ُهْم َك ْن ًا ِم َذاب ًا َع ِليم ْذ َأ ِإ َعَل *   ِذيَن َج ّلهه ا

ْا َفُرو ِهُم ِفي َك ِب ُلو ّيَة ُق ْلَحِم ّيهَة ا ِة َحِم ّي ِل ِه ْلَجا َأنَزَل ا ّلهُه َفه َتُه ال َن ِكي َلهَى َسه َع
ِه ِل َلى َرُسو َع ِنيَن َو ْؤِم ْلُم ُهْم ا ْلَزَم َأ ِلَمَة َو َى َك َو ْق ّت ْا ال َو ُن َكا ّق َو َها َأَح َههها ِب َل ْه َأ َو

َكهههههههههههاَن ّلهههههههههههُه َو ُكهههههههههههّل ال ٍء ِب ًا َشهههههههههههْي ِليمههههههههههه  َع
ًا تعالى يقول   قريش, ومن من العرب مشركي من الكفار عن مخبر
{هههم وسههلم عليههه اللههه صلى الله رسول على نصرتهم على لهم ما

المسههجد عههن {وصههدوكم غيرهههم دون الكفههار هم كفروا} أيِ الذين
ًا {والهديِ المر نفس في أهله وأنتم به أحق أنتم الحرام} أيِ معكوف

وعنههادهم, بغيهههم مههن وهههذا يصل أن الهديِ صدوا محله} أيِ يبلغ أن
عههز تعههالى, وقههوله اللههه شاء إن سيأتي كما بدنة سبعين الهديِ وكان

ممههن أظهرهههم بين مؤمنات} أيِ ونساء مؤمنون رجال وجل: {ولولَ
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قههومهم, لكنهها مههن أنفسهههم علههى خيفههة منهههم ويخفيههه إيمههانه يكتههم

مههن أفنائهم بين ولكن خضراءهم وأبدتم فقتلتموهم عليهم سلطناكم
قههال القتههل, ولهههذا حالههة تعرفههونهم لَ أقههوام والمؤمنههات المههؤمنين

إثههم معههرة} أيِ منهههم فتصههيبكم تطههؤوهم أن تعلمههوهم تعالى: {لههم
يههؤخر يشههاء} أيِ مههن رحمتههه فههي اللههه ليههدخل علههم {بغيههر وغرامة

إلههى منهههم كثير المؤمنين, وليرجع أظهرهم بين من ليخلص عقوبتهم
مههن الكفههار تميههز لههو تزيلوا} أيِ وتعالى: {لو تبارك قال السلم, ثم

ًا منهم كفروا الذين {لعذبنا أظهرهم بين الذين المؤمنين ًا} عذاب أليمهه
ً فلقتلتمهههههههههوهم عليههههههههههم لسهههههههههلطناكم أيِ ًا. قتل ذريعههههههههه

الفرج, بن روح الزنباع أبو الطبراني: حدثنا القاسم أبو الحافظ قال  
عبههد بههن الرحمههن عبههد المكي, حدثنا عباد أبي بن الرحمن عبد حدثنا
عبد قال: سمعت خلف بن حجر هاشم, حدثنا بني مولى سعد بن الله
اللههه رسههول يقول: قاتلت سبع بن جنيد يقول: سمعت عوفا بن الله

ًا, وقههاتلت النهههار أول وسههلم عليههه الله صلى النهههار آخههر معههه كههافر
ًا, وفينا مؤمنات} قال: كنهها ونساء مؤمنون رجال {ولولَ نزلت مسلم

محمد عن أخرى طريق من رواه وامرأتين, ثم رجال سبعة نفر تسعة
فههذكره, سههبع بههن جنيههد جمعههة أبي عن فيه به, وقال المكي عباد بن

حههديث مههن حههاتم أبي ابن سباع, ورواه بن حبيب جعفر أبو والصواب
نزلهت نسههوة, وفينها وتسههع رجههال ثلثهة به: قههال: كنهها خلف بن حجر

حهاتم, حهدثنا أبههي ابهن مؤمنات} وقهال ونساء مؤمنون رجال {ولولَ
اللههه عبد البخاريِ. حدثنا إسماعيل بن محمد الحسين, حدثنا بن علي

عههن جههبير بهن سعيد عن عطاء عن حمزة أبي عن جبلة بن عثمان بن
الههذين لعههذبنا تزيلوا تعالى: {لو قوله في عنهما الله رضي عباس ابن

ًا منهم كفروا ًا} يقول عذاب لعههذبهم المههؤمنين من الكفار تزيل لو أليم
ًا اللهههههههههههه ًا عهههههههههههذاب إيهههههههههههاهم. بقتلههههههههههههم أليمههههههههههه

حميههة الحميههة قلههوبهم في كفروا الذين جعل وجل: {إذ عز وقوله  
الرحيههم, وأبههوا الرحمن الله بسم يكتبوا أن أبوا حين الجاهلية} وذلك

سههكينته اللههه {فأنزل الله رسول محمد عليه قاضى ما هذا يكتبوا أن
«لَ قههول التقههوى} وهههي كلمة وألزمهم المؤمنين وعلى رسوله على

أحمهد. حهدثنا المههام بههن اللهه وعبههد جريهر ابههن قال الله»ً كما إلَ إله
حههبيب, حههدثنا بههن سههفيان حههدثنا البصههريِ علي أبو قزعة بن الحسن

أبيههه عههن كعههب بن أبي ابن الطفيل, يعني عن أبيه عن ثور عن شعبة
يقههول: وسههلم عليههه اللههه صههلى الله رسول سمع عنه, أنه الله رضي

الترمههذيِ رواه اللهه»ً وكههذا إلَ إلهه «لَ التقوى»ً قهال كلمة «وألزمهم
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أبا حديثه, وسألت من إلَ نعرفه لَ غريب قزعة, وقال بن الحسن عن

حههاتم: حههدثنا أبههي ابههن الوجه, وقال هذا من إلَ يعرفه فلم عنه زرعة
الليههث, صههالح, حههدثني بههن الله عبد الرماديِ, حدثنا منصور بن أحمد

المسههيب بههن سههعيد عن شهاب ابن عن خالد بن الرحمن عبد حدثني
عليههه اللههه صههلى اللههه رسههول أن أخههبره عنه الله رضي هريرة أبا أن

اللههه, فمههن إلَ إله لَ يقولوا حتى الناس أقاتل أن قال: «أمرت وسلم
علههى وحسههابه بحقه إلَ ونفسه ماله مني عصم فقد الله إلَ إله لَ قال
ًا وذكر كتابه في الله وجل»ً وأنزل عز الله إذا كانوا فقال: {إنهم قوم
ثنههاؤه: {وألزمهههم جههل اللههه يستكبرون} وقال الله إلَ إله لَ لهم قيل

رسول محمد الله إلَ إله لَ وأهلها} وهي بها أحق وكانوا التقوى كلمة
الحديبيههة يههوم المشههركون عنههها عنههها, واسههتكبر اللههه, فاسههتكبروا

المههدة, وكههذا قضههية علههى وسلم عليه الله صلى الله رسول فكاتبهم
أنههها الزهههريِ, والظههاهر حههديث مههن جريههر ابههن الزيههادات بهذه رواه

أعلهههههههههم. واللهههههههههه الزههههههههههريِ كلم مهههههههههن مدرجهههههههههة
ههي رباح أبي بن عطاء الخلصا, وقال التقوى مجاهد: كلمة وقال  
كههل على الحمد, وهو وله الملك له, له شريك لَ وحده الله إلَ إله «لَ

عههن الزهههريِ عههن إسحاق ابن عن بكير بن يونس قدير»ً وقال شيء
ه «لَ التقهوى} قهال كلمهة {وألزمههم المسهور عهن عروة اللهه إلَ إل
بههن عبايههة عههن كهيههل بن سلمة عن الثوريِ له»ً وقال شريك لَ وحده
إلههه التقوى} قال: «لَ كلمة {وألزمهم عنه الله رضي علي عن ربعي

علههي عنهمهها, وقههال الله رضي عمر ابن قال اكبر} وكذا والله الله إلَ
تعههالى: قههوله عنهمهها اللههه رضههي عبههاس ابههن عههن طلحههة أبههي بههن

وهههي اللههه إلَ إلههه لَ أن شهههادة التقوى} قال: يقول كلمة {وألزمهم
التقهوى} قههال كلمهة {وألزمهم جبير بن سعيد تقوى, وقال كل رأس

«لَ هههي الخراسههاني عطههاء سبيله»ً وقال في والجهاد الله إلَ إله «لَ
معمههر عههن المبارك بن الله عبد الله} وقال رسول محمد الله إلَ إله

الرحمههن اللهه «بسهم التقهوى} قههال كلمهة {وألزمههم الزههريِ عهن
اللههه»ً إلَ إله «لَ التقوى} قال كلمة {وألزمهم قتادة الرحيم»ً. وقال

{وكان أهلها وكانوا بها أحق المسلمون وأهلها} كان بها أحق {وكانوا
ًا} أيِ شيء بكل الله يسههتحق ممن الخير يستحق بمن عليم هو عليم

بههن شههبابة سههعيد, حههدثنا بن إبراهيم النسائي: حدثنا قال الشر, وقد
عبههد بههن بشر عن نوير بن العلء بن الله عبد عن رزين أبي عن سوار

يقههرأ كههان أنههه عنههه اللههه رضي كعب بن أبي عن إدريس أبي عن الله
حميتم الجاهلية} ولو حمية الحمية قلوبهم في كفروا الذين جعل {إذ
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عنههه اللهه رضههي عمهر ذلهك الحههرام, فبلهغ المسههجد لفسد َحَموا كما

اللههه صلى الله رسول على أدخل كنت أني لتعلم إنك فقال له فأغلظ
اللههه رضههي عمههر تعههالى, فقههال اللههه علمه مما فيعلمني وسلم عليه

اللههه علمههك ممهها وعلههم وقرآن, فههاقرأ علم عندك رجل أنت عنه: بل
ورسههههههههههههههههههههههههههههههههههههوله. تعههههههههههههههههههههههههههههههههههههالى

الصههلح وقصههة الحديبيههة قصههة فههي الههواردة الحههاديث ذكههر وهههذا
بن إسحاق بن محمد هارون. أخبرنا بن يزيد أحمد: حدثنا المام قال  

مخرمههة بههن المسههور الزبيههر, عههن بههن عههروة عههن الزهريِ عن يسار
اللههه صلى الله رسول قالَ: خرج عنهما الله رضي الحكم بن ومروان

معههه قتههالًَ, وسههاق يريد لَ البيت زيارة يريد الحديبية عام وسلم عليه
عههن بدنة كل رجل, فكانت سبعمائة الناس بدنة, وكان سبعين الهديِ

كههان إذا حههتى وسههلم عليههه اللههه صههلى اللههه رسههول عشههرة, وخههرج
هههذه اللههه رسههول فقههال: يهها الكعههبي سههفيان بههن بشر لقيه بعسفان

المطافيههل, قههد العههوذ معههها فخرجههت بمسههيرك سههمعت قريش, قد
ًا, عنوة عليهم تدخلها لَ أن تعالى الله يعاهدون النمور جلود لبست أبد

الغميههم, فقههال كههراع إلههى قههدموه قد خيلهم في الوليد بن خالد وهذا
أكلتهههم قريههش! قههد ويههح وسههلم: «يهها عليههه اللههه صههلى اللههه رسول

أصههابوني فههإن ؟ النههاس سائر وبين بيني خلوا لو عليهم الحرب, ماذا
وهههم السههلم فههي دخلههوا تعههالى اللههه أظهرني أرادوا, وإن الذيِ كان

لَ فوالله قريش تظن قوة, فماذا وبهم قاتلوا يفعلوا لم وافرون, وإن
عههز اللههه يظهرنههي حتى به تعالى الله بعثني الذيِ على أجاهدهم أزال
بيههن اليميههن ذات فسلكوا الناس أمر السالفة»ً ثم هذه تنفرد أو وجل

مههن والحديبيههة المههرار ثنيههة على تخرجه طريق على الحمض ظهريِ
قريش خيل رأت الطريق, فلما تلك بالجيش فسلك مكة, قال أسفل
قريههش, إلههى راجعيههن طريقهم, ركضههوا عن خالفوا قد الجيش قترة

المهرار ثنيهة سهلك إذا حههتى وسهلم عليه الله صلى الله رسول فخرج
عليههه اللههه صههلى اللههه رسههول خلت, فقههال الناس فقال ناقته بركت

عههن الفيل حابس حبسها بخلق, ولكن لها ذلك وما خلت وسلم: «ما
لة فيهها يسهألوني خطهة إلهى اليهوم قريهش تدعوني لَ مكة, والله ص

إياهههههههههههههههههههها»ً. أعطيتههههههههههههههههههههم إلَ الرحهههههههههههههههههههم
الله رسول للناس: «انزلوا»ً قالوا: يا وسلم عليه الله صلى قال ثم  
اللههه صههلى اللههه رسول الناس, فأخرج عليه ينزل ماء من بالواديِ ما

ًا وسلم عليه ً فأعطههاه كنانته من سهم فههي أصههحابه, فنههزل مههن رجل
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النههاس ضههرب حههتى بالمههاء فيه, فجاش فغرزه القلب تلك من قليب

بههديل إذا وسههلم عليههه الله صلى الله رسول اطمأن بعطن. فلما عنه
سهفيان, بهن لبشهر كقهوله لهم خزاعة, فقال من رجال في ورقاء بن

محمد على تعجلون إنكم قريش معشر فقالوا: يا قريش إلى فرجعوا
ًا وسلم, إن عليه الله صلى ْأت لم محمد ًا جههاء إنما لقتال ي لهههذا زائههر
ًا البيت الزهههريِ إسحاق: قال بن محمد لحقه, فاتهموهم. قال معظم

آلههه وعلههى عليههه تعالى الله صلى الله رسول عيبة في خزاعة وكانت
تعالى الله صلى الله رسول على يخفون لَ ومسلمها وسلم, مشركها

ًا وسلم آله وعلى عليه لذلك جاء إنما كان بمكة, فقالوا: وإن كان شيئ
ًا يدخلها لَ فوالله بعثههوا العههرب, ثههم بههذلك يتحدث عنوة, ولَ علينا أبد

اللههه رسههول رآه لههؤيِ, فلمهها بههن عههامر بني أحد حفص بن مكرز إليه
رسههول إلى انتهى غادر»ً فلما رجل قال: «هذا وسلم عليه الله صلى
صههلى اللههه رسههول وسلم, كلمه آله وعلى عليه تعالى الله صلى الله
رجههع أصحابه, ثههم مع تكلم مما بنحو وسلم آله وعلى عليه تعالى الله
وسههلم عليههه اللهه صهلى اللههه رسول له قال بما فأخبرهم قريش إلى

الحههابيش, سهيد يومئهذ الكنهاني, وهههو علقمة بن الحليس إليه فبعثوا
قههوم مههن قههال: «هههذا وسهلم عليههه اللههه صههلى اللهه رسول رآه فلما

عههرض مههن عليههه يسههيل الهههديِ رأى الهههديِ»ً فلمهها فههابعثوا يتههألهون
محلههه, رجههع عههن الحبههس طول من أوباره أكل قد قلئده في الواديِ

ًا وسههلم عليههه اللههه صههلى الله رسول إلى يصل ولم رأى لمهها إعظامهه
قههد قلئده في الهديِ صد يحل لَ ما رأيت لقد قريش معشر فقال: يا

أنههت إنمهها محلههه, قههالوا: اجلههس علههى الحبههس طول من أوباره أكل
لهههههههههههههههههههههههك. علهههههههههههههههههههههههم لَ أعرابهههههههههههههههههههههههي

قد إني قريش معشر فقال: يا الثقفي مسعود بن عروة إليه فبعثوا  
التعنيههف مههن جههاءكم إذا محمههد إلههى تبعثون من منكم يلقى ما رأيت
بالههذيِ سههمعت ولههد, وقههد وأنهها والههد أنكههم عرفتم اللفظ, وقد وسوء
بنفسي. آسيتكم حتى جئت ثم قومي من أطاعني من فجمعت نابكم

صههلى الله رسول أتى حتى بمتهم. فخرج عندنا أنت ما قالوا: صدقت
أوبههاش جمعههت محمههد فقههال: يهها يههديه بيههن فجلههس وسلم عليه الله

معههها خرجههت قههد قريههش لنقضههها, إنههها لبيضههتك بهم جئت ثم الناس
لَ أن تعههالى اللهه يعاهههدون النمههور جلهود لبسههوا المطافيل, قد العوذ

ًا, وايم عنوة عليهم تدخلها ًا, عنك انكشفوا قد بهؤلَء لكأني الله أبد غد
عليههه اللههه صههلى الله رسول خلف قاعد عنه الله رضي بكر وأبو قال

يهها هههذا من قال ؟ عنه ننكشف أنحن اللت بظر فقال: امصص وسلم
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«قههال: أمهها قحافة أبي ابن وسلم: «هذا عليه الله صلى قال ؟ محمد
تنههاول بههها, ثههم هههذه بها, ولكن لكافأتك عنديِ لك كانت يد لَ لو والله
اللههه رضي شعبة بن والمغيرة وسلم عليه الله صلى الله رسول لحية
بالحديههد, وسهلم عليههه اللهه صهلى اللهه رسههول رأس على واقف عنه

اللههه صههلى اللههه رسول لحية عن يدك أمسك قال ثم يده قال: فقرع
وأغلظههك! أفظك ما ويحك قال إليك تصل لَ أن والله قبل وسلم عليه

عليههه اللههه صههلى قههال ؟ محمههد يهها هههذا قال: مههن الله رسول فتبسم
غسههلت شعبة»ً قال: أغدر, وهههل بن المغيرة أخيك ابن وسلم: «هذا

وسههلم عليههه اللههه صههلى الله رسول قال: فكلمه ؟ إلَبالمس سوأتك
ًا. قال يريد يأت لم بأنه أصحابه, وأخبره به كلم ما بمثل من فقام حرب
لَ أصحابه به يصنع ما رأى وسلم, وقد عليه الله صلى الله رسول عند

ًا يتوضأ ًا يبصق ابتدروه, ولَ إلَ وضوء من يسقط ابتدروه, ولَ إلَ بصاق
إني قريش معشر فقال: يا قريش إلى أخذوه, فرجع إلَ شيء شعره
مهها ملكهما, واللهه في والنجاشي قيصر وجئت ملكه في كسرى جئت
ًا رأيت أصههحابه, ولقههد فههي وسلم عليه الله صلى محمد مثل قط ملك

ًا رأيهههههت ًا لشهههههيء يسهههههلمونه لَ قومههههه رأيكهههههم. فهههههروا أبهههههد
بعههث ذلههك قبههل وسههلم عليههه الله صلى الله رسول كان قال: وقد  

لههه يقههال لههه جمههل علههى مكة, وحملههه إلى الخزاعي أمية بن خراش
خههراش, قتههل وأرادوا قريههش بههه عقههرت مكههة دخههل الثعلههب, فلمهها

وسلم, فههدعا عليه الله صلى الله رسول أتى حتى الحابيش فمنعتهم
أخههافا إنههي اللههه رسول فقال: يا مكة إلى ليبعثه عنه الله رضي عمر

ًا عرفههت يمنعني. وقد أحد عديِ بني من بها وليس نفسي على قريش
أعههز هههو رجههل علههى أدلك عليها, ولكن وغلظتي إياها عداوتي قريش

اللههه رسههول عنههه. قههال: فههدعاه اللههه رضي عفان بن عثمان بها مني
أحههد, وإنمهها لحههرب يههأت لم أنه يخبرهم وسلم, فبعثه عليه الله صلى
ًا جاء ًا البيت لهذا زائر عنههه اللههه رضههي عثمان لحرمته, فخرج معظم

دابتهه عهن العههاصا, فنهزل بههن سهعيد بهن أبههان مكة, فلقيهه أتى حتى
صلى الله رسول رسالة بلغ حتى وأجاره خلفه أردفه يديه بين وحمله

سههفيان أبهها أتى حتى عنه الله رضي عثمان وسلم, فانطلق عليه الله
مهها وسههلم عليههه اللههه صههلى الله رسول عن قريش, فبلغهم وعظماء

بههالبيت تطوفا أن شئت عنه: إن الله رضي لعثمان به, فقالوا أرسله
الله صلى الله رسول به يطوفا حتى لفعل كنت به, فقال: ما فطف
اللههه رسههول قههال: وبلههغ عنههدها قريههش وسلم. قال: واحتبسته عليه

قتههل. قههد عنههه اللههه رضههي عثمههان أن وسههلم عليههه اللههه صههلى
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ًا أن الزههريِ محمد: فحهدثني قال   عمهرو بهن سههيل بعثهوا قريشه

ًا وقالوا: ائت عههامه عنا يرجع أن إلَ صلحه في تلن ولَ فصالحه محمد
ًا, فأتاه عنوة علينا دخلها أنه العرب تحدث لَ هذا, فوالله بن سهيل أبد

أراد قههال: «قههد وسههلم عليههه اللههه صههلى اللههه رسول رآه فلما عمرو
اللههه رسههول إلههى انتهههى الرجههل»ً. فلمهها هذا بعثوا حين الصلح القوم
بينهمها جهرى حتى وتراجعا الكلم وأطالَ وسلم, تكلما عليه الله صلى

الخطههاب بههن عمهر الكتاب, وثهب إلَ يبق ولم المر التأم الصلح, فلما
أوليههس بكههر أبهها فقال: يا عنه الله رضي بكر أبا عنه, فأتى الله رضي

قال: بلى. ؟ بالمشركين أوليسوا ؟ بالمسلمين أولسنا ؟ الله برسول
عنههه: يهها الله رضي بكر أبو فقال ؟ ديننا في الدنية نعطي قال: فعلم

عمههر اللههه. فقههال رسههول أنهه أشهههد فإني كان حيث غرزه الزم عمر
لم عليهه الله صلى الله رسول أتى أشهد, ثم عنه: وأنا الله رضي وس

قال ؟ بالمشركين أوليسوا ؟ بالمسلمين أولسنا الله رسول فقال: يا
؟ ديننهها فههي الدنيههة نعطههي «بلى»ً قههال: فعلم وسلم عليه الله صلى
أمههره أخههالف لههن ورسوله الله عبد وسلم: «أنا عليه الله صلى فقال
وأصههلي أصههوم زلههت عنه: مهها الله رضي عمر قال يضيعني»ً ثم ولن

بههه تكلمههت الههذيِ كلمههي مخافههة صههنعت الههذيِ مههن وأعتق وأتصدق
ًا. يكههههههههههون أن رجههههههههههوت يومئههههههههههذ, حههههههههههتى خيههههههههههر

طههالب أبي بن علي وسلم عليه الله صلى الله رسول دعا قال: ثم  
الرحيههم»ً فقههال الرحمههن اللههه «بسههم فقههال: اكتههب عنههه الله رضي

اللههه رسههول اللهم. فقههال اكتب: باسمك هذا, ولكن أعرفا سهيل: لَ
عليهه صهالح مها اللههم. ههذا باسهمك وسهلم: «اكتهب عليه الله صلى
رسههول أنههك شهدت عمرو: لو بن سهيل له الله} فقال رسول محمد

ه عبهد بهن محمهد عليهه صهالح مها هذا اكتب أقاتلك, ولكن لم الله الل
النههاس فيههها سههنين, يههأمن عشر الحرب وضع على عمرو بن وسهيل
عليه الله صلى الله رسول أتى من أنه بعض, على عن بعضهم ويكف
ًا أتى عليه, ومن رده وليه إذن بغير أصحابه من وسلم مع ممن قريش
عيبههة بيننهها وأن عليههه يههردوه لههم وسههلم عليههه اللههه صههلى الله رسول

كتبههوا حيههن شههرطهم فههي أغلل. وكههان ولَ أسههلل لَ وأنههه مكفوفههة
وسههلم عليه الله صلى محمد عقد في يدخل أن أحب من الكتاب: أنه

دخههل وعهدهم قريش عقد في يدخل أن أحب فيه, ومن دخل وعهده
اللههه صههلى اللههه رسههول عقههد فههي نحن, فقالوا خزاعة فيه, فتواثبت

قريههش عقههد فههي فقههالوا: نحههن بكر بنو وعهده, وتواثبت وسلم عليه
كههان إذا مكة, وأنه علينا تدخل فل هذا عامنا عنا ترجع وعهدهم, وأنك

269



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
ًا, معههك بها وأقمت بأصحابك فتدخلها عنك خرجنا قابل عام سههلح ثلث

.القههههههرب فههههههي السههههههيوفا بغيههههههر تههههههدخلها لَ الراكههههههب
أبهو جهاءه إذ الكتهاب يكتهب وسلم عليه الله صلى الله رسول فبينا  

صلى الله رسول إلى انفلت قد الحديد في عمرو بن سهيل بن جندل
عليههه اللههه صههلى اللههه رسول أصحاب كان وقد وسلم, قال عليه الله

صههلى اللههه رسههول رآها لرؤيا الفتح في يشكون لَ وهم خرجوا وسلم
تحمههل ومهها والرجههوع الصههلح مههن رأوا مهها رأوا وسلم, فلما عليه الله

ذلههك مههن النههاس نفسه, دخل على وسلم عليه الله صلى الله رسول
إليههه قههام جنههدل أبا سهيل رأى يهلكوا. فلما أن كادوا حتى عظيم أمر

أن قبههل وبينههك بينههي القضههية لجههت قههد محمههد قال: يا وجهه فضرب
أبههو وصههرخ قههال بتلبيبههه فأخههذ إليههه «صدقت»ً فقام هذا. قال يأتيك
الشههرك أهههل إلههى أتردونني المسلمين معشر صوته: يا بأعلى جندل

ًا الناس فزاد قال ؟ ديني في فيفتنوني رسههول بهم. فقال ما إلى شر
اللههه فههإن واحتسههب اصههبر جنههدل أبهها «يهها وسلم عليه الله صلى الله

ًا المستضعفين من معك ولمن لك جاعل تعالى ًا. إنهها فرج قههد ومخرج
ًا, فأعطينههاهم القوم وبين بيننا عقدنا عليههه وأعطونهها ذلههك علههى صلح
ًا رضههي الخطههاب بههن عمههر إليههه بهم»ً. قال: فوثب نغدر لن وإنا عهد
فإنمهها جنههدل أبهها اصههبر جندل, ويقول أبي مع يمشي عنه, فجعل الله
السههيف قههائم كلب, قال: ويههدني دم أحدهم دم وإنما المشركون هم

أباه. قال: فضههن به فيضرب السيف يأخذ أن يقول: رجوت منه, قال
الكتههاب, وكههان مههن فرغهها القضههية, فلمهها ونفههذت بأبيه, قههال الرجل
مضههطرب وهههو الحههرم فههي يصلي وسلم عليه الله صلى الله رسول

فقههال: «يهها وسههلم عليههه الله صلى الله رسول الحل, قال: فقام في
الله صلى عاد ثم أحد, قال قام واحلقوا} قال: فما انحروا الناس أيها

وسههلم عليههه اللههه صههلى عههاد رجههل, ثههم قههام بمثلها, فما وسلم عليه
فههدخل وسههلم عليه الله صلى الله رسول رجل, فرجع قام فما بمثلها
؟»ً النههاس شههأن ما سلمة أم «يا فقال عنها الله رضي سلمة أم على

ًا منهههم تكلمههن رأيههت, فل مهها دخلهههم قههد الله رسول قالت: يا إنسههان
فعههل ذلههك فعلههت قد واحلق, فلو فانحره كان حيث هديك إلى واعمد
ًا يكلههم لَ وسههلم عليههه اللههه صلى الله رسول ذلك, فخرج الناس أحههد

ينحههرون الناس فحلق, قال: فقام جلس ثم فنحره هديه أتى إذا حتى
نزلههت الطريههق وسههط في والمدينة مكة بين كان إذا ويحلقون, حتى

بههن يونس رواه الوجه, وهكذا هذا من أحمد ساقه الفتح, هكذا سورة
إغهههراب. وفيهههه بنحهههوه إسهههحاق أبهههي عهههن البكهههائي وزيهههاد بكيهههر
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ًا رواه وقد   نحههوه, بههه الزهههريِ عههن معمر عن الرزاق عبد عن أيض

فسههاقه صههحيحه في الله رحمه البخاريِ رواه أشياء, وقد في وخالفه
مههن الشههروط كتهاب فههي جيدة, فقههال بزيادات مطولة حسنة سياقة

معمههر, الههرزاق, عههن عبههد محمههد, حههدثنا بن الله عبد صحيحه: حدثنا
مخرمههة بهن المسههور عهن الزبيههر بهن عههروة أخبرني الزهريِ أخبرني
صاحبه, قههالَ: خههرج حديث منهم واحد كل الحكم, يصدق بن ومروان
مائههة عشرة بضع في الحديبية زمن وسلم عليه الله صلى الله رسول

منههها وأحههرم وأشههعره الهههديِ قلههد الحليفههة ذا أتى أصحابه, فلما من
ًا بعمرة, وبعث الشطاط بغدير كان إذا وسار, حتى خزاعة من له عين

ًا فقال: إن عينه أتاه ًا لههك جمعههوا قههد قريشهه لهك جمعههوا وقههد جموعهه
عليههه اللههه صههلى ومانعوك. فقههال وصادوك مقاتلوك الحابيش, وهم

عيههالهم علههى نميههل أن علههي, أتههرون النههاس أيههها وسههلم: «أشههيروا
لفههظ: ؟»ً وفههي الههبيت عههن يصههدونا أن يريههدون الذين هؤلَء وذراريِ
كههان يأتونهها أعههانوهم, فههإن الذين هؤلَء ذراريِ على نميل أن «أترون

ًا قطع قد الله محزونيههن»ً, وفههي تركنههاهم المشههركين, وإلَ مههن عنقهه
يكههن نجوا محرونين, وإن مجهودين موتورين قعدوا قعدوا «فإن لفظ
ًا عنههه صههدنا فمههن الههبيت نههؤم أن تههرون وجل. أم عز الله قطعها عنق

قاتلنههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههاه»ً.
ًا خرجههت اللههه رسههول عنه: يا الله رضي بكر أبو فقال   لهههذا عامههد

ًا, فتوجه ولَ أحد قتل تريد البيت, لَ قاتلنههاه, عنههه صههدنا فمههن لههه حرب
جئنهها إنمهها علم ورسوله عنه: الله الله رضي بكر أبو لفظ: فقال وفي

الههبيت وبيههن بيننهها حههال مههن أحههد, ولكههن لقتههال نجىء ولم معتمرين
لفظ إذن»ً وفي وسلم: «فروحوا عليه الله صلى النبي قاتلناه, فقال

قههال الطريههق ببعههض كههانوا إذا تعالى»ً حتى الله اسم على «فامضوا
لقريههش خيههل فههي الوليههد بههن خالد وسلم: «إن عليه الله صلى النبي

بقههترة هم إذا حتى خالد بهم شعر ما فوالله اليمين ذات فخذوا طليعة
ًا يركض فانطلق الجيش عليههه اللههه صههلى النههبي لقريش, وسار نذير
ه, بهه بركهت منهها عليههم يهبط التي بالثنية كان إذا حتى وسلم راحلت
خلت القصههواء فههألحت, فقههالوا: خلت حههل النههاس: جههل فقههال

ومهها القصواء خلت وسلم: «ما عليه الله صلى النبي القصواء. فقال
عليههه اللههه صههلى قههال الفيههل, ثههم حابس حبسها ولكن بخلق لها ذاك

حرمههات فيههها يعظمههون خطههة يسألوني لَ بيده نفسي وسلم: والذيِ
حههتى عنهههم فعههدل فههوثبت زجرههها إياها»ً. ثم أعطيتهم إلَ تعالى الله
ًا, فلههم الناس يتبرضه الماء قليل ثمد على الحديبية بأقصى نزل تبرض
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العطههش, فههانتزع اللههه رسههول إلى نزحوه, وشكي حتى الناس يلبث
ًا كنهانته مهن وسلم عليه الله صلى فيهه يجعلهوه أن أمرههم ثهم سههم

عنههههه. صههههدروا حههههتى بههههالريِ لهههههم يجيههههش زال مهههها فههههوالله
قههومه من نفر في الخزاعي ورقاء بن بديل جاء إذ كذلك هم فبينما  
مههن وسههلم عليههه الله صلى الله رسول نصح عيبة خزاعة, وكانوا من
نزلههوا لههؤيِ بههن وعههامر لههؤيِ بههن كعههب تركت تهامة, فقال: إني أهل

وصههادوك مقههاتلوك وهههم المطافيل العوذ الحديبية, معهم مياه أعداد
لقتههال نجىههء لههم وسلم: «إنهها عليه الله صلى النبي البيت. فقال عن

ًا معتمرين, وإن جئنا أحد, ولكن الحههرب, فأضههرت نهكتهههم قد قريش
أظهههر, النههاس, فههإن وبين بيني ويخلوا مدة ماددتهم شاؤوا بهم, فإن

جّمههه, وإن فقد وإلَ فعلوا الناس فيه دخل فيما يدخلوا أن شاءوا فإن
تنفههرد حههتى هههذا أمههريِ علههى لقههاتلنهم بيههده نفسي فوالذيِ أبوا هم

تقههول. مهها بههديل: سههأبلغهم أمههره»ً. قههال اللههه لينفههذن أو سههالفتي
ًا أتى حتى فانطلق الرجههل هههذا عنههد مههن جئنهها قههد فقههال: إنهها قريشهه

فعلنهها, فقههال عليكههم نعرضههه أن شههئتم قههولًَ, فههإن يقههول وسههمعناه
منهههم: الههرأيِ ذوو بشيء. وقال عنه تخبرنا أن لنا حاجة سفهاؤهم: لَ

قههاله بما وكذا, فحدثهم كذا يقول يقول. قال: سمعته سمعته ما هات
فقههال: أيِ مسههعود بههن عروة فقام وسلم عليه الله صلى الله رسول

قههالوا: بلههى, ؟ بالولههد قالوا: بلى, قال: أولست ؟ بالوالد ألستم قوم
اسههتنفرت أنههي تعلمههون قالوا: لَ, قال: ألستم ؟ تتهمونني قال: فهل

؟ أطههاعني ومههن وولههديِ بههأهلي علي)جئتكههم بلحوا عكاظا, فلما أهل
فاقبلوههها رشههد خطههة عليكههم عههرض قههد هههذا قالوا: بلى. قال: فههإن

عليههه اللههه صههلى النههبي يكلههم فجعههل آته. قالوا: ائته, فأتههاه ودعوني
ًا له وسلم عليه الله صلى النبي فقال وسلم بههن لبههديل قوله من نحو

أمههر استأصهلت إن محمههد, أرأيههت ذلهك: أيِ عنههد عروة ورقاء, فقال
تههك وإن ؟ قبلههك أصههله اجتههاح العههرب مههن بأحههد سمعت قومك, هل

ًا, وإني لرى والله فإني الخرى ًا لرى وجوه ًا النههاس من أشواب خليقهه
بظههر عنههه: امصههص اللههه رضههي بكههر أبو له ويدعوك, فقال يفروا أن

والههذيِ بكر. قال: أما أبو قالوا ؟ ذا قال: من ؟ وندعه نفر أنحن اللت
لجبتك. قال: وجعههل بها أجزك لم عنديِ لك كانت يد لولَ بيده نفسي

لى بلحيتهه أخهذ كلمه فكلما وسلم عليه الله صلى النبي يكلم ه ص الل
النههبي رأس على قائم عنه الله رضي شعبة بن وسلم, والمغيرة عليه
أهههوى المغفههر, وكلمهها وعليههه السههيف وسههلم, ومعههه عليه الله صلى
بنعههل يههده ضههرب وسههلم عليههه اللههه صلى النبي لحية إلى بيده عروة
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وسههلم. عليههه الله صلى الله رسول لحية عن يدك وقال: أخر السيف

شعبة. قههال: أيِ بن قال: المغيرة ؟ هذا وقال: من رأسه عروة فرفع
اللههه رضههي شههعبة بههن المغيرة وكان ؟ غدرتك في أسعى ألست غدر
ًا صحب عنه فأسههلم, جاء أموالهم, ثم وأخذ فقتلهم الجاهلية في قوم

المههال فأقبههل, وأمهها السلم وسلم: «أما عليه الله صلى النبي فقال
شهههههههههههههههيء»ً. فهههههههههههههههي منهههههههههههههههه فلسهههههههههههههههت

بعينيه وسلم عليه الله صلى النبي أصحاب يرمق جعل عروة إن ثم  
إلَ نخامههة وسههلم عليههه اللههه صههلى اللههه رسههول تنخم ما قال: فوالله

ابتدروا أمرهم وجلده, وإذا وجهه بها فدلك منهم رجل كف في وقعت
خفضههوا تكلههم وضههوئه, وإذا علههى يقتتلههون كههادوا توضههأ أمههره, وإذا

ًا إليهه النظهر يحههدون وما عنده أصواتهم عليههه اللهه صهلى لهه تعظيمه
وفههدت لقههد قههوم! واللههه أصحابه. فقههال: أيِ إلى عروة فرجع وسلم
رأيههت إن والنجاشي, والله وقيصر كسرى على ووفدت الملوك على
ًا ًا, واللههه محمههد أصحاب يعظم ما أصحابه يعظمه قط ملك إن محمههد
وجلده, وإذا وجهه بها فدلك منهم رجل كف في وقعت إلَ نخامة تنخم

تكلههم وإذا وضههوئه على يقتتلون كادوا توضأ أمره, وإذا ابتدروا أمرهم
ه النظر يحدون عنده, وما أصواتهم خفضوا ًا إلي قهد لهه, وإنهه تعظيمه

فاقبلوههههههههههها. رشههههههههههد خطههههههههههة عليكههههههههههم عههههههههههرض
آتههه. فقههالوا: ائتههه. فلمهها كنانههة: دعههوني بني من منهم رجل فقال  

عنهههم, اللهه رضههي وأصحابه وسلم عليه الله صلى النبي على أشرفا
يعظمههون قههوم مههن وهو فلن وسلم: «هذا عليه الله صلى النبي قال

ذلههك رأى يلبههون. فلمهها النههاس واستقبله له»ً. فبعثت فابعثوها البدن
إلى رجع البيت, فلما عن يصدوا أن لهؤلَء ينبغي ما الله قال: سبحان

عههن يصدوا أن أرى فما وأشعرت قلدت قد البدن قال: رأيت أصحابه
آتههه. حفص, فقال: دعههوني بن مكرز له يقال منهم رجل البيت. فقام

وسههلم: عليههه اللههه صههلى النههبي قال عليهم أشرفا فقالوا: ائته. فلما
وسلم عليه الله صلى النبي يكلم فاجر»ً فجعل رجل وهو مكرز «هذا

أيوب معمر: أخبرني عمرو, وقال بن سهيل جاء إذ يكلمه هو , فبينما
اللههه صههلى النههبي قههال عمرو بن سهيل جاء قال: لما أنه عكرمة عن

فههي الزهريِ قال معمر أمركم»ً قال من لكم سهل وسلم: «قد عليه
ًا. فههدعا وبينك بيننا اكتب فقال: هات عمرو بن سهيل فجاء حديثه كتاب
بسههم وقال: «اكتههب عنه الله رضي بعلي وسلم عليه الله صلى النبي
مهها فههوالله الرحمن عمرو: أما بن سهيل الرحيم»ً فقال الرحمن الله

تكتههب. فقههال كنههت كمهها اللهههم باسههمك اكتههب هههو, ولكههن مهها أدريِ
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النههبي الرحيم. فقال الرحمن الله باسم إلَ نكتبها لَ المسلمون: والله

قاضههى مهها هذا ه قال ثم ه اللهم باسمك «اكتب وسلم عليه الله صلى
رسههول أنههك نعلههم كنا لو سهيل: والله الله»ً فقال رسول محمد عليه
عبههد بههن محمههد اكتههب قاتلنههاك, ولكههن ولَ البيت عن صددناك ما الله

اللههه لرسههول إنههي وسلم: «والله عليه الله صلى النبي له الله. فقال
لقوله: الزهريِ: وذلك الله»ً قال عبد بن محمد كذبتموني, اكتب وإن

إلَ تعههالى اللههه حرمههات فيههها يعظمههون خطههة يسههألوني لَ «واللههه
تخلههوا أن وسلم: على عليه الله صلى النبي له إياها»ً فقال أعطيتهم

أنهها العههرب تتحدث لَ سهيل: والله به. فقال فنطوفا البيت وبين بيننا
سهيل: وعلى فقال المقبل, فكتب العام من ذلك ولكن ضغطة أخذنا

فقههال إلينهها رددتههه إلَ دينههك علههى كههان وإن رجههل منهها يأتيههك لَ أن
ًا جاء وقد المشركين إلى يرد كيف الله المسلمون: سبحان ؟. مسلم

فههي يرسههف عمههرو بن سهيل بن جندل أبو جاء إذ كذلك هم فبينما  
المسلمين أظهر بين بنفسه رمى حتى مكة أسفل من خرج قد قيوده
إلي. فقههال ترده أن عليه أقاضيك من أول محمد يا سهيل: هذا فقال
ًا بعد»ً قههال: فههوالله الكتاب نقض لم وسلم: «إنا عليه الله صلى لَ إذ

ًا, فقال شيء على أصالحك وسلم: «فههأجزه عليه الله صلى النبي أبد
أنهها فافعههل»ً قههال: مهها «بلههى قههال لههك ذلههك بمجيههز أنا لي»ً قال: ما
معشههر جنههدل: أيِ أبههو لههك. قههال أجزنههاه قد مكرز: بلى بفاعل. قال
ًا, ألَ جئههت وقههد المشههركين إلى أرد المسلمين قههد مهها تههرون مسههلم

ًا عذب قد وكان ؟ لقيت ًا عذاب عمههر وجههل. قههال عههز اللههه فههي شديد
ألسههت فقلههت وسههلم عليه الله صلى الله نبي عنه: فأتيت الله رضي

ًا الله نبي علههى وسلم: «بلى»ً قلت: ألسههنا عليه الله صلى قال ؟ حق
«بلههى»ً قلههت وسلم عليه الله صلى قال ؟ الباطل على وعدونا الحق
ِلَم ًا ديننا في الدنية نعطي ف وسههلم: «إنههي عليههه اللههه صههلى قال ؟ إذ

تحههدثنا كنههت ناصريِ»ً قلت: أولسههت وهو أعصيه ولست الله رسول
وسههلم: «بلههى عليههه اللههه صههلى قههال ؟ بههه ونطههوفا البيت سنأتي أنا

وسهلم: عليههه اللهه صهلى . قهال ؟»ً. قلت: لَ العام نأتيه أنا أفأخبرتك
هههذا أليههس بكههر أبهها فقلت بكر أبا به. قال: فأتيت ومطوفا آتيه فإنك
ًا الله نبي علههى وعههدونا الحههق علههى قههال: بلههى. قلههت: ألسههنا ؟ حقهه

ًا ديننا في الدنية نعطي قال: بلى. قلت: فلم ؟ الباطل قال: أيههها ؟ إذ
فاستمسههك ناصههره ربههه, وهههو يعصههي وليههس اللههه رسول إنه الرجل

سههنأتي أنهها يحههدثنا كههان الحق. قلت: أوليههس على إنه بغرزه, فوالله
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. قلهت: لَ ؟ العهام تهأتيه أنهك بلى, أفهأخبرك قال ؟ به ونطوفا البيت

بهههههههههههه. وتطهههههههههههوفا تهههههههههههأتيه قهههههههههههال: فإنهههههههههههك
أعمههالًَ. قههال لههذلك عنه: فعملت الله رضي عمر قال الزهريِ قال  

لى اللهه رسول قال الكتاب قضية من فرغا فلما ه ص وسهلم عليهه الل
رجل منهم قام ما احلقوا»ً قال: فوالله ثم فانحروا لصحابه: «قوموا

منهههم يقههم لم مرات, فلما ثلث ذلك وسلم عليه الله صلى قال حتى
عنها, فههذكر الله رضي سلمة أم على وسلم عليه الله صلى دخل أحد
اللههه نبي عنها: يا الله رضي سلمة أم له الناس, قالت من لقي ما لها

ًا تكلم لَ ثم اخرج ؟ ذلك أتحب وتدعو بدنك تنحر حتى كلمة منهم أحد
يكلههم وسلم, فلههم عليه الله صلى الله رسول فيحلقك, فخرج حالقك

ًا رأوا فحلقههه. فلمهها حههالقه ودعهها بههدنه ذلك, نحر فعل حتى منهم أحد
ًا يحلق بعضهم وجعل فنحروا قاموا ذلك يقتههل بعضهههم كههاد حتى بعض

ًا ًا, ثم بعض أيههها وجههل: {يهها عههز اللههه فههأنزل مؤمنههات نسوة جاءه غم
بعصههم ههه بلههغ حههتى ههه مهههاجرات المؤمنههات جههاءكم إذا آمنههوا الههذين

فههي لهه كانتهها امرأتيههن يومئههذ عنههه اللههه رضههي عمر الكوافر} فطلق
بههن صفوان سفيان, والخرى أبي بن معاوية إحداهما الشرك, فتزوج

أميهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههة.
بصههير أبههو فجههاءه المدينة إلى وسلم عليه الله صلى النبي رجع ثم  

فقالوا: العهههد رجلين طلبه في مسلم, فأرسلوا وهو قريش من رجل
ذا بلغهها إذا حههتى بههه فخرجهها الرجليههن إلههى لنهها, فههدفعه جعلههت الههذيِ

الرجليهن: لحههد بصههير أبهو لهم, فقههال تمر من يأكلون فنزلوا الحليفة
ًا, فاسههتله فلن يا هذا سيفك لرى إني والله فقههال: أجههل الََخههر جيههد
أنظههر بصير: أرني أبو جربت. فقال ثم منه جربت لجيد, لقد إنه والله
المدينة, فههدخل أتى حتى الََخر وفر برد حتى فضربه منه فأمكنه إليه

«لقههد رآه حين وسلم عليه الله صلى الله رسول فقال يعدو المسجد
ًا»ً فلما هذا رأى قال: قتل وسلم عليه الله صلى النبي إلى انتهى ذعر

قههد اللههه رسههول فقال: يا بصير أبو لمقتول. فجاء وإني صاحبي والله
منهههم. تعههالى اللههه نجاني ثم إليهم رددتني ذمتك, قد الله أوفى والله
كههان لههو حههرب مسههعر أمههه وسلم: «ويل عليه الله صلى النبي فقال

أحهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههد»ً. معهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
البحر سيف أتى حتى إليهم, فخرج سيرده أنه عرفا ذلك سمع فلما  

لَ بصههير, فجعههل بههأبي سهههيل, فلحههق بن جندل أبو منهم وتفلت قال
اجتمعههت بصههير, جههتى بههأبي لحق إلَ أسلم قد رجل قريش من يخرج
إلَ الشههام إلههى لقريش خرجت بعير يسمعون ما عصابة, فوالله منهم
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النههبي إلههى قريههش أموالهم. فأرسلت وأخذوا لها, فقتلوهم اعترضوا

أتاه إليهم, فمن أرسل لما والرحم الله تناشده وسلم عليه الله صلى
اللههه وأنههزل إليهم وسلم عليه الله صلى النبي فأرسل آمن فهو منهم

مكة} ههه ببطن عنهم وأيديكم عنكم أيديهم كف الذيِ وجل: {وهو عز
رسههول أنه يقروا لم أنهم حميتهم الجاهلية} وكانت {حمية ه بلغ حتى

البيت. وبين بينهم الرحيم, وحالوا الرحمن الله ببسم يقروا الله, ولم
عمههرة وفههي التفسههير فههي أخرجههه ههنهها, وقههد البخههاريِ سههاقه هكذا

عيينههة, بههن وسههفيان معمههر حههديث من ذلك وغير الحج وفي الحديبية
عههن الزهههريِ عههن المههاكن بعههض فههي به. ووقههع الزهريِ عن كلهما
اللههه صههلى النههبي أصههحاب من رجال عن والمسور مروان عن عروة
ههنهها, مههن أبسط يسقه أعلم, ولم والله أشبه وهذا بذلك وسلم عليه
ينبغههي فوائههد مواضع, وهنههاك في تباين إسحاق ابن سياق وبين وبينه

المسههتعان واللههه وهههذه الرواية تلك سقنا هنا, ولذلك ما إلى إضافتها
الحكيههههم. العزيههههز بههههالله إلَ قههههوة ولَ حههههول ولَ التكلن وعليههههه

السلمي, حدثنا إسحاق بن أحمد التفسير: حدثنا في البخاريِ وقال  
قههال: أتيههت ثههابت أبي بن حبيب عن سياه بن العزيز عبد يعلى, حدثنا

الههذين إلههى تههر رجههل: ألههم بصههفين, فقههال كنهها أسأله, فقال وائل أبا
عنه: نعم, الله رضي طالب أبي بن علي الله, فقال كتاب إلى يدعون
يعنههي الحديبيههة يوم رأيتنا فلقد أنفسكم حنيف: اتهموا بن سهل فقال

والمشههركين, ولههو وسههلم عليههه الله صلى النبي بين كان الذيِ الصلح
ً نرى الحههق علههى فقال: ألسنا عنه الله رضي عمر لقاتلنا, فجاء قتالَ
فقههال: ؟ النههار في وقتلهم الجنة في قتلنا أليس ؟ الباطل على وهم

؟ بيننهها اللههه يحكم ولما ونرجع ديننا في الدنية نعطي بلى. قال: ففيم
ولههن اللههه رسههول إنههي الخطاب ابن وسلم: «يا عليه الله صلى فقال

ًا»ً فرجع الله يضيعني ًا أبد رضههي بكههر أبهها جههاء حتى يصبر فلم متغيظ
فقههال: ؟ الباطل على وهم الحق على ألسنا بكر أبا فقال: يا عنه الله

ًا, فنزلههت اللههه يضههيعه ولن الله رسول إنه الخطاب ابن يا سههورة أبههد
ًا البخاريِ رواه الفتح. وقد مههن والنسائي ومسلم أخر مواضع في أيض

بههه, حنيههف بههن سهههل عههن سههلمة بن سفيان وائل أبي عن أخر طرق
أبههي يههوم رأيتنههي فلقد الرأيِ اتهموا الناس أيها ألفاظه: يا بعض وفي

وسههلم عليههه الله صلى الله رسول على أرد أن على أقدر جندل, ولو
صلى الله رسول فدعا الفتح سورة رواية: فنزلت لرددته, وفي أمره
عليههه. فقرأههها عنههه اللههه رضههي الخطههاب بههن عمههر وسههلم عليه الله
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رضي أنس عن ثابت عن حماد حدثنا عفان أحمد: حدثنا المام وقال  

ًا قال: إن عنه الله وفيهههم وسههلم عليه الله صلى النبي صالحوا قريش
اللههه رضههي لعلي وسلم عليه الله صلى النبي عمرو, فقال بن سهيل

مهها نههدريِ سهههيل: لَ الرحيههم»ً فقههال الرحمن الله بسم عنه: «اكتب
اللهم. فقال باسمك نعرفا ما اكتب الرحيم, ولكن الرحمن الله بسم
نعلههم الله»ً قال: لههو رسول محمد من وسلم: «اكتب عليه الله صلى
النههبي أبيك, فقال واسم اسمك اكتب لَتبعناك, ولكن الله رسول أنك

اللههه»ً واشههترطوا عبههد بههن محمد من وسلم: «اكتب عليه الله صلى
عليكههم, نههرده لَ منكههم جههاء مههن أن وسلم عليه الله صلى النبي على
قال ؟ هذا أنكتب الله رسول علينا, فقال: يا رددتموه منا جاءكم ومن
اللههه»ً فأبعههده إليهههم منهها ذهههب مههن إنه وسلم: «نعم عليه الله صلى
بههههههه. سههههههلمة بههههههن حمههههههاد حههههههديث مههههههن مسههههههلم رواه

ًا, حدثنا أحمد وقال   عمار بن عكرمة عن مهديِ بن الرحمن عبد أيض
قال: لمهها عنهما الله رضي عباس بن الله عبد عن سماك حدثني قال

عليههه اللههه صههلى الله رسول إن لهم فقلت اعتزلوا الحرورية خرجت
عنههه: اللههه رضههي لعلههي المشركين, فقههال صالح الحديبية يوم وسلم

نعلههم لههو اللههه»ً قههالوا رسول محمد عليه صالح ما هذا علي يا «اكتب
وسههلم: عليههه اللههه صلى الله رسول فقال قاتلناك ما الله رسول أنك

مهها هههذا واكتههب علي يا امح رسولك أني تعلم إنك اللهم علي يا «امح
وقههد علههي من خير الله لرسول الله»ً والله عبد بن محمد عليه صالح
؟ هههذه مههن أخرجت النبوة من يمحوه ذلك محوه يكن ولم نفسه محا

بنحههوه اليمههامي عمار بن عكرمة حديث من داود أبو ورواه نعم قالوا
بن محمد عن حرب بن زهير عن آدم بن يحيى عن أحمد المام وروى

رضي عباس ابن عن مقسم عن الحكم عن ليلى أبي بن عبدالرحمن
الحديبيههة يههوم وسلم عليه الله صلى الله رسول قال: نحر عنهما الله

كمهها حنههت الههبيت عههن صههدت فلمهها جهل لبي جمل فيها بدنة سبعين
أولَدهههههههههههههههههههههههها. إلهههههههههههههههههههههههى تحهههههههههههههههههههههههن

ْد َق ّل َق **  َد ّلُه َص َلُه ال َيا َرُسو ْؤ ّق الّر ْلَح ُلّن ِبا ْدُخ َتهه َد َل ْلَمْسههِج ْلَحههَراَم ا ِإن ا
ّلُه َشآَّء ِنيَن ال ِقيَن آِم ّل ُكْم ُمَح ُءوَس ِريَن ُر َقّص َ َوُم ُفوَن لَ ِلههَم َتَخا َع َلههْم َمهها َف

ْا َلُمو ْع َعَل َت ِلَك ُدوِن ِمن َفَج ًا َذ ْتحهه ًا َف ِريبهه َو َق ُههه َيِ *   ِذ ّلهه َلُه َأْرَسههَل ا َرُسههو
َى َد ُه ْل ِديههِن ِبا ّق َو ْلَحهه ُه ا ِهههَر ْظ ُي َلههى ِل ّديِن َع ِه الهه ّلهه َفههَى ُك َك ِه َو ّل ًا ِبههال ِهيد  َشهه
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دخههل أنه المنام في رأى قد وسلم عليه الله صلى الله رسول كان  

عام ساروا فلما بالمدينة وهو بذلك أصحابه فأخبر بالبيت وطافا مكة
فلمهها العههام هههذا تتفسر الرؤيا هذه أن منهم جماعة يشك لم الحديبية

مههن يعودوا أن على ذلك عامهم ورجعوا الصلح قضية من وقع ما وقع
شههيء, ذلههك مههن عنهم الله رضي الصحابة بعض نفس في وقع قابل
فيمهها لههه فقههال ذلههك فههي عنه الله رضي الخطاب بن عمر سأل حتى
قههال: «بلههى ؟ بههه ونطههوفا الههبيت سههنأتي أنهها تخبرنهها تكههن أفلم قال

عليههه اللههه صلى النبي , قال لَ ؟»ً قال هذا عامك تأتيه أنك أفأخبرتك
عنههه الله رضي الصديق أجاب به»ً وبهذا ومطوفا آتيه وسلم: «فإنك

ًا اللهه صههدق وتعههالى: {لقههد تبههارك قههال ولهذا بالقذة القذة حذو أيض
اللههه} هههذا شههاء إن الحههرام المسههجد لتههدخلن بههالحق الرؤيهها رسوله
عههز شيء. وقوله في الستثناء من هذا وليس وتوكيده الخبر لتحقيق

رؤوسههكم دخههولكم. وقههوله: {محلقيههن حههال في وجل: {آمنين} أيِ
محلقيهن يكونهوا لهم دخههولهم حال في لنهم مقدرة ومقصرين} حال

رأسههه حلههق مههن منهم الحال. كان ثاني في هذا كان وإنما ومقصرين
لى اللهه رسهول أن الصهحيحين فهي قصره, وثبت من ومنهم ه ص الل

رسههول يهها والمقصرين المحلقين»ً قالوا الله قال: «رحم وسلم عليه
المحلقيههن»ً قههالوا اللههه وسههلم: «رحههم عليههه اللههه صههلى قههال ؟ الله

اللههه وسههلم: «رحههم عليه الله صلى قال ؟ الله رسول يا والمقصرين
عليههه اللههه صههلى قههال ؟ اللههه رسول يا والمقصرين المحلقين»ً قالوا

وتعههالى: سبحانه الرابعة. وقوله أو الثالثة وسلم: «والمقصرين»ً في
الههدخول حال المن لهم فأثبت المعنى في مؤكدة تخافون} حال {لَ

أحههد مههن يخههافون لَ البلههد فههي اسههتقرارهم حال الخوفا عنهم ونفى
صلى النبي فإن سبع سنة القعدة ذيِ في القضاء عمرة في كان وهذا
إلههى رجهع القعهدة ذيِ فههي الحديبيهة مهن رجههع لمها وسهلم عليهه الله

خيههبر, إلههى صههفر فههي وخههرج والمحههرم الحجههة ذا بها المدينة. فأقام
ًا, وهي وبعضها عنوة بعضها عليه الله ففتحها كههثير عظيههم إقليم صلح
الشههطر علههى عليههها اليهههود مههن فيههها من والزروع, فاستخدم النخل

الههذين إلَ غيرهم أحد يشهدها وحدهم, ولم الحديبية أهل بين وقسمها
موسههى وأصههحابه, وأبههو طههالب أبههي بههن جعفههر الحبشههة مههن قدموا

ابههن أحههد, قههال منهههم يغههب عنهم, ولم الله رضي وأصحابه الشعريِ
رجع ثم موضعه في مقرر هو خرشة, كما بن سماك دجانة أبا زيد: إلَ

المدينههههههههههههههههههههههههههههههههههههههة. إلههههههههههههههههههههههههههههههههههههههى

278



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
وسهلم عليه الله صلى خرج سبع سنة من القعدة ذيِ في كان فلما  
ًا مكة إلى وسههاق الحليفههة ذيِ مههن الحديبية, فههأحرم وأهل هو معتمر
يلبههون. فلمهها أصههحابه وسار بدنة, فلبى ستين الهديِ, قيل: كان معه
ًا وسلم عليه الله صلى كان ث الظههران مهر مهن قريبه بهن محمهد بع

ًا رعبههوا المشههركون رآه أمههامه. فلمهها والسههلح بالخيههل مسلمة رعبهه
ًا, وظنوا قهد يغزوهم, وأنه وسلم عليه الله صلى الله رسول أن شديد

ع مهن وبينه بينهم الذيِ العهد نكث سهنين, فهذهبوا عشهر القتهال وض
فنههزل وسههلم عليه الله صلى الله رسول جاء مكة, فلما أهل فأخبروا

القسي من السلح الحرم, بعث أنصاب إلى ينظر حيث الظهران بمر
فههي مغمههدة بالسيوفا مكة إلى وسار يأجج بطن إلى والرماح والنبل
قريههش بعثههت الطريههق أثنههاء في كان عليه. فلما شارطهم كما قربها
صههلى العهد, فقال تنقض عرفناك ما محمد فقال: يا حفص بن مكرز

والقسههي بالسههلح علينهها «دخلت ؟»ً قال ذاك وسلم: «وما عليه الله
إلى به بعثنا وقد ذلك يكن وسلم: «لم عليه الله صلى والرماح. فقال

من الكفار رؤوس والوفاء, وخرجت بالبر عرفناك يأجج»ً. فقال: بهذا
أصههحابه وإلههى وسلم عليه الله صلى الله رسول إلى ينظروا لئل مكة

ًا عنهم الله رضي ًا. وأما غيظ والنساء الرجال من مكة أهل بقية وحنق
الله رسول إلى ينظرون البيوت وعلى الطرق في والولدان, فجلسوا
يلبههون, أصههحابه يههديه وبيههن والسههلم الصههلة عليه وأصحابه, فدخلها

كههان الههتي القصههواء نههاقته راكههب وهو طوى ذيِ إلى بعثه قد والهديِ
ناقههة بزمههام آخههذ النصههاريِ رواحة بن الله الحديبية, وعبد يوم راكبها

يقهههههههههههول: وههههههههههههو يقودهههههههههههها اللهههههههههههه رسهههههههههههول
رسههههوله محمههههد الههههذيِ دينهباسههههم إلَ ديههههن لَ الههههذيِ باسههههم 
تهههأويله علهههى نضهههربكم سهههبيلهاليوم عهههن الكفهههار بنهههي خلهههوا 
ًا علهههى ضهههربناكم كمههها  مقيلهههه عهههن الههههام يزيهههل تنزيلهضهههرب
تنزيلهههه فهههي الرحمهههن أنهههزل خليلهقهههد عهههن الخليهههل ويهههذهل 
سهههبيله فهههي القتهههل خيهههر رسهههولهبأن علهههى تتلهههى صهههحف فهههي 
بقيلهههههههههههههه مهههههههههههههؤمن إنهههههههههههههي رب يههههههههههههها 

بن محمد عن بكير بن يونس متفرقة. قال روايات من مجموع فهذا   
رسههول دخههل قال: لمهها حزم بن بكر أبي بن الله عبد إسحاق: حدثني

بههن الله وعبد دخلها القضاء عمرة في مكة وسلم عليه الله صلى الله
وهههو وسههلم عليههه اللهه صهلى ناقته بخطام آخذ عنه الله رضي رواحة

:يقهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههول
رسههههوله أنههههه شهههههيد سههههبيلهإني عههههن الكفههههار بنههههي خلههههوا 
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بقيلهههه مهههؤمن إنهههي رب رسهههولهيا فهههي الخيهههر فكهههل خلهههوا 
تنزيلههههه علههههى قتلنههههاكم تأويلهكمهههها علههههى قتلنههههاكم نحههههن 
ًا  خليلهههه عهههن الخليهههل مقيلهويهههذهل عهههن الههههام يزيهههل ضهههرب

رضي مالك بن أنس عن الزهريِ عن معمر الرزاق: حدثنا عبد وقال  
فههي مكههة وسههلم عليه الله صلى الله رسول دخل عنه, قال: لما الله

وفههي يديه بين عنه الله رضي رواحة بن الله عبد مشى القضاء عمرة
:يقههول عنههه اللههه رضههي وهههو بغههرزه آخههذ رواحههة روايههة: وابههن

تنزيلهههه فهههي الرحمهههن نهههزل سهههبيلهقد عهههن الكفهههار بنهههي خلهههوا 
بقيلههههه مههههؤمن إنههههي رب سههههبيلهيا فههههي القتههههل خيههههر بههههأن 
تنزيلههههه علههههى قتلنههههاكم تأويلهكمهههها علههههى قتلنههههاكم نحههههن 
ًا علهههى نضهههربكم اليهههوم  مقيلهههه عهههن الههههام يزيهههل تأويلهضهههرب
خليلههههههههههههه عههههههههههههن الخليههههههههههههل ويههههههههههههذهل 

يعنههي إسههماعيل الصباح, حدثنا بن محمد أحمد: حدثنا المام وقال  
ابههن عههن الطفيههل أبههي عههن عثمان ابن الله, يعني عبد عن زكريا ابن

وسههلم عليههه الله صلى الله رسول عنهما, قال: إن الله رضي عباس
اللههه صههلى اللههه رسههول أصحاب بلغ عمرته في الظهران مر نزل لما

ًا أن وسلم عليه أصههحابه العجههف, فقههال من يتباعثون ما تقول قريش
ًا أصههبحنا مرقه من وحسونا لحمه من فأكلنا ظهرنا من انتحرنا لو غههد

وسههلم: لَ عليههه اللههه صههلى جمامههة. قههال وبنا القوم على ندخل حين
النطههاع وبسههطوا لههه أزوادكم, فجمعههوا من لي اجمعوا ولكن تفعلوا
رسههول أقبههل جرابههه, ثههم فههي منهم واحد كل وحثا تركوا حتى فأكلوا

نحههو قريههش وقعههدت المسههجد دخههل حتى وسلم عليه الله صلى الله
القههوم يههرى «لَ قههال ثم بردائه وسلم عليه الله صلى فاضطبع الحجر
اليمههاني بههالركن تغيب إذا حتى رمل ثم الركن غميزة»ً فاستلم فيكم
أمها بالمشههي ترضهون قريههش: مها السود, فقهالت الركن إلى مشى
سههنة. قههال فكانت أشواط ثلثة ذلك الظباء, ففعل نقز لتنقزون إنكم

اللههه رسههول أن عنهمهها اللههه رضههي عبههاس ابن الطفيل: فأخبرني أبو
الههههوداع: حجههههة فههههي ذلههههك فعههههل وسههههلم عليههههه اللههههه صههههلى

ًا: حدثنا أحمد وقال   زيد, حدثنا بن حماد محمد, حدثنا بن يونس أيض
قههال: قههدم عنهمهها الله رضي عباس ابن عن جبير بن سعيد عن أيوب

حمههى وهنتهههم وقههد مكههة وأصحابه وسلم عليه الله صلى الله رسول
ًا, فقال منها ولقوا يثرب قهد قهوم عليكهم يقهدم المشركون: إنه سوء

ًا منها يثرب, ولقوا حمى وهنتهم الناحيههة مههن المشركون وجلس شر
قالوا, ما على وسلم عليه الله صلى نبيه الله الحجر, فأطلع تلي التي
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الشههواط يرملههوا أن أصههحابه وسلم عليه الله صلى الله رسول فأمر

أشههواط, وأمرههم ثلثة جلدهم, قال: فرملوا المشركون ليرى الثلثة
النههبي يمنههع المشههركون, ولههم يراهههم لَ حيث الركنين بين يمشوا أن

عليهههم. البقههاء إلَ كلههها الشههواط يرملههوا أن وسههلم عليههه الله صلى
هههؤلَء وهنتهههم قههد الحمى أن زعمتم الذين المشركون: أهؤلَء فقال
به. زيد بن حماد حديث من الصحيحين في أخرجاه وكذا كذا من أجلد

اللههه رضههي وأصههحابه وسلم عليه الله صلى النبي لفظ: قدم وفي  
يقههدم إنههه المشركون القعدة, فقال ذيِ من يعني رابعة صبيحة عنهم

عليههه اللههه صههلى النههبي فههأمرهم يههثرب حمههى وهنتهم قد وفد عليكم
يرملههوا أن يههأمرهم أن يمنعههه الثلثة, ولههم الشواط يرملوا أن وسلم

سههلمة. يعنههي ابن البخاريِ: وزاد عليهم. قال البقاء إلَ كلها الشواط
رضههي عبههاس ابههن عن جبير بن سعيد عن أيوب سلمة, عن بن حماد
الههذيِ لعههامه وسههلم عليههه اللههه صههلى النبي قدم قال: لما عنهما الله

قبههل مههن والمشههركون قههوتهم المشركين ارملوا, ليريِ قال استأمن
دينههار بههن عمههرو عههن عيينة بن سفيان محمد, حدثنا قعيقعان, وحدثنا

النههبي سههعى قههال: إنمهها عنهمهها اللههه رضي عباس ابن عن عطاء عن
المشههركون ليههرى والمههروة وبالصههفا بههالبيت وسههلم عليههه الله صلى

سههفيان عن طرق من والنسائي ومسلم أخر مواضع في قوته. ورواه
ًا: حدثنا به. وقال عيينه بن حههدثنا سفيان الله, حدثنا عبد بن علي أيض

اعتمههر يقههول: لمهها أوفههى أبههي ابههن سههمع أنههه خالد أبي بن إسماعيل
المشههركين غلمههان مههن سههترناه وسههلم عليههه اللههه صلى الله رسول

البخاريِ به وسلم, انفرد عليه الله صلى الله رسول يؤذوا ومنهم, أن
ًا: حدثنا البخاريِ مسلم, وقال دون سههريج رافع, حههدثنا بن محمد أيض
إبراهيم, حدثنا بن الحسين بن محمد وحدثني فليح النعمان, حدثنا بن

عنهمهها اللههه رضي عمر ابن عن نافع عن سليمان بن فليح أبي, حدثنا
ًا, فحههال خرج وسلم عليه الله صلى الله رسول قال: إن كفههار معتمر
وقاضههاهم بالحديبيههة رأسه وحلق هديه البيت, فنحر وبين بينه قريش

ًا يحمههل المقبل, ولَ العام يعتمر أن على ًا إلَ عليهههم سههلح ولَ سههيوف
المقبههل العام من وسلم عليه الله صلى أحبوا. فاعتمر ما إلَ بها يقيم

ًا بههها أقههام أن صههالحهم, فلمهها كان كما فدخلها يخههرج أن أمههروه ثلثهه
ًا. مسههلم صههحيح فههي وسههلم, وهههو عليههه اللههه صههلى فخههرج أيضهه

ًا: حدثنا البخاريِ وقال   عههن إسههرائيل عههن موسى بن الله عبيد أيض
اللهه صهلى النهبي قههال: اعتمههر عنه الله رضي البراء عن إسحاق أبي

مكة, حتى يدخل يدعوه أن مكة أهل فأبى القعدة ذيِ في وسلم عليه
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ما كتبوا: هذا الكتاب كتبوا أيام, فلما ثلثة بها يقيموا أن على قاضاهم
رسول أنك نعلم ولو بهذا نقر الله, قالوا: لَ رسول محمد عليه قاضانا

ًا, ولكن منعناك ما الله اللههه صههلى اللههه. قههال عبد بن محمد أنت شيئ
صههلى قههال الله»ً ثههم عبد بن محمد وأنا الله رسول وسلم: «أنا عليه
رسههول عنههه: «امههح اللههه رضههي طالب أبي بن لعلي وسلم عليه الله

ًا, فأخههذ أمحوك لَ والله عنه: لَ الله رضي الله»ً قال اللههه رسههول أبد
مهها «هههذا فكتههب يكتههب يحسههن وليههس الكتاب وسلم عليه الله صلى

بالسههيف إلَ بالسههلح مكههة يدخل لَ أن الله عبد بن محمد عليه قاضى
يمنههع لَ يتبعههه, وأن أن أراد بأحههد أهلههها من يخرج لَ القراب, وأن في

ًا أصههههههههحابه مههههههههن »ً.بهههههههههها يقيهههههههههم أن أراد إن أحههههههههد
ًا أتوا الجل ومضى دخلها فلما   عنهها اخههرج لصاحبك فقالوا: قل علي
ابنههة فتبعتههه وسههلم عليههه اللههه صههلى النههبي الجل, فخرج مضى فقد

عنه الله رضي علي عم, فتناولها يا عم يا تناديِ عنه الله رضي حمزة
فحملتههها, عمههك ابنة عنها: دونك الله رضي لفاطمة وقال بيدها فأخذ

الله رضي علي فقال عنهم الله رضي وجعفر وزيد علي فيها فاختصم
عنههه: ابنههة اللههه رضههي جعفههر عمههي. وقههال ابنة وهي أخذتها عنه: أنا

بههها أخي, فقضههى عنه: ابنة الله رضي زيد تحتي, وقال وخالتها عمي
الم»ً وقال بمنزلة وقال: «الخالة لخالتها وسلم عليه الله صلى النبي
اللههه رضههي لجعفههر منك»ً وقال وأنا مني عنه: «أنت الله رضي لعلي
رضههي لزيههد وسههلم عليه الله صلى وقال وخلقي خلقي «أشبهت عنه
تههتزوج عنههه: ألَ اللههه رضههي علي ومولَنا»ً قال أخونا عنه: «أنت الله
ابنههة وسههلم: «إنههها عليههه اللههه صلى قال ؟ عنه الله رضي حمزة ابنة

الهههههوجه. ههههههذا مهههههن بهههههه الرضهههههاعة»ً تفهههههرد مهههههن أخهههههي
ًا ذلك دون من فجعل تعلموا لم ما تعالى: {فعلم وقوله   ًا} فتح قريب

مكههة عههن صههرفكم فههي والمصلحة الخيرة من وجل عز الله فعلم أيِ
ذلههك} دون من {فجعل أنتم تعلموا لم ما ذلك عامكم إليها ودخولكم

وسههلم عليه الله صلى النبي رؤيا في به وعدتم الذيِ دخولكم قبل أيِ
ًا ًا, وهههو فتحهه مههن أعههدائكم وبيههن بينكههم كههان الههذيِ الصههلح قريبهه

ًا وتعالى تبارك قال المشركين, ثم الرسههول بنصههرة للمؤمنين مبشر
الرض: {هههو أهههل سههائر عههدوه, وعلههى علههى وسلم عليه الله صلى
والعمههل النههافع بههالعلم الحههق} أيِ وديههن بالهدى رسوله أرسل الذيِ

وعمههل, فهالعلم شههيئين: علهم علههى تشههتمل الشههريعة الصالح, فههإن
وإنشاءاتها حق مقبول, فإخباراتها الشرعي صحيح, والعمل الشرعي

سههائر من الديان جميع أهل على كله} أيِ الدين على {ليظهره عدل
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ًا} أيِ بههالله {وكفى ومشركين ومليين وعجم عرب من الرض شهههيد
أعلههههم. وتعههههالى سههههبحانه ناصههههره, واللهههه وهههههو رسههههوله أنهههه

ٌد ِه ّرُسوُل ** ّمَحّم ّل ِذيَن ال ّل َعُه َوا ُء َم ّدآ َلههى َأِشهه ِر َع ّفهها ُك ْل ُء ا ُهههْم ُرَحَمههآّ َن ْي َب
ُهْم ًا َتَرا ّكعه ًا ُر ُغهوَن ُسهّجد َت ْب ً َي ِه ّمهَن َفْضهل ّله ًا ال َوان ِرْضه ُهْم َو ِفهي ِسهيَما

ِهْم ِه ِر ّمْن ُوُجو َث ِد َأ ِلَك الّسُجو ُهْم َذ ُل َث ِة ِفي َم ْوَرا ّت ُهْم ال ُل َث ِلنِجيههِل ِفههي َوَم ا
ُه َأْخَرَج َكَزْرٍع َأ ْط ُه َشهه َلَظ َفههآَّزَر ْغ َت َى َفاْسهه َو َت َلههَى َفاْسهه ِه َع ِق ْعِجههُب ُسههو ُي

َع ِغيَظ الّزّرا َي ِهُم ِل ّفاَر ِب ُك ْل َد ا َع ّلههُه َو ِذيَن ال ّلهه ْا ا ُنههو ْا آَم ُلههو َعِم ِلَحاِت َو الّصهها
ْنُهههههههههههههههم ًة ِم ْغِفههههههههههههههَر ًا ّم َأْجههههههههههههههر ًا َو ِظيمهههههههههههههه  َع

ًا رسههوله أنههه وسلم عليه الله صلى محمد عن تعالى يخبر    بل حقهه
وخههبر, وهههو مبتههدأ اللههه} وهههذا رسههول فقال: {محمههد ريب ولَ شك

الله رضي أصحابه على بالثناء ثنى جميل, ثم وصف كل على مشتمل
قههال بينهم} كما رحماء الكفار على أشداء معه فقال: {والذين عنهم
علههى أذلههة ويحبههونه يحبهههم بقههوم اللههه يههأتي وجههل: {فسههوفا عههز

يكههون أن المههؤمنين صههفة الكههافرين} وهههذه علههى أعههزة المههؤمنين
ًا أحدهم ًا شديد ًا على عنيف ًا الكفار, رحيم ًا بر ًا بالخيار, غضوب عبوسهه

ًا الكافر وجه في ًا ضههحوك قههال كمهها المههؤمن أخيههه وجههه فههي بشوشهه
وليجههدوا الكفههار مههن يلههونكم الههذيِ قاتلوا آمنوا الذين أيها تعالى: {يا

فههي المؤمنين وسلم: «مثل عليه الله صلى النبي غلظة} وقال فيكم
تههداعى عضو منه اشتكى الواحد, إذا الجسد كمثل وتراحمهم توادهم

وسههلم: عليههه اللههه صههلى والسهههر»ً. وقههال بههالحمى الجسد سائر له
ًا»ً. وشبك بعضه يشد كالبنيان للمؤمن «المؤمن عليههه الله صلى بعض
الصههههههحيح. فههههههي الحههههههديثين أصههههههابعه, كل بيههههههن وسههههههلم

ًا وتعالى: {تراهم سبحانه وقوله   ًا ركع ً يبتغون سجد اللههه من فضل
ًا} وصفهم العمههال, خيههر وهههي الصههلة وكههثرة العمل بكثرة ورضوان

تعههالى اللههه عنههد والَحتسههاب وجههل عههز للههه فيها بالخلصا ووصفهم
وهههو وجههل عههز اللههه فضههل علههى المشتملة الجنة الثواب, وهو جزيل
قههال كمهها الول من أكبر عنهم, وهو تعالى ورضاه عليهم الرزق سعة
فههي جلله: {سيماهم جل أكبر} وقوله الله من وعل: {ورضوان جل

عبههاس ابههن عههن طلحههة أبي بن علي السجود} قال أثر من وجوههم
الحسن. وقال السمت يعني وجوههم في عنهما: سيماهم الله رضي

حههاتم: أبههي ابههن والتواضههع. وقههال الخشههوع واحد: يعني وغير مجاهد
الجعفههي حسههين الطنافسههي, حههدثنا محمد بن علي أبي, حدثنا حدثنا
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أثههر مههن وجههوههم فههي {سههيماهم مجاهههد عن منصور عن زائدة عن

الههوجه, فههي الثر هذا إلَ أراه كنت السجود} قال: الخشوع. قلت: ما
ًا أقسههى هههو مههن عيني بين كان فقال: ربما فرعههون. وقههال مههن قلبهه

كههثرت السههلف: مههن بعههض وجههوههم, وقههال تحسن السديِ: الصلة
عههن سننه في ماجه ابن أسنده بالنهار, وقد وجهه حسن بالليل صلته

شههريك, عههن عههن موسههى بههن ثابت عن الطلحي محمد بن إسماعيل
رسههول قههال: قههال عنه الله رضي جابر عن سفيان أبي عن العمش

وجههه حسهن بالليهل صهلته كههثرت وسلم: «مههن عليه الله صلى الله
ًا للحسههنة بعضهم: إن موقوفا. وقال أنه بالنهار»ً والصحيح فههي نههور

النههاس. قلههوب فههي ومحبة الرزق في وسعة الوجه في وضياء القلب
إلَ سريرة أحد أسر عنه: ما الله رضي عثمان المؤمنين أمير وقال  

أن لسههانه, والغههرض وفلتههات وجهههه صههفحات على تعالى الله أبداها
إذا الههوجه, فههالمؤمن صفحات على يظهر النفس في الكامن الشيء

ظههاهره وجههل عههز اللههه أصههلح تعههالى اللههه مع صحيحة سريرته كانت
قههال: مههن أنههه عنه الله رضي الخطاب بن عمر عن رويِ للناس, كما

الطههبراني: القاسههم أبو علنيته. وقال تعالى الله أصلح سريرته أصلح
المروزيِ, حدثنا آدم بن حامد المروزيِ, حدثنا محمد بن محمود حدثنا

بههن سههلمة عههن العرزمههي اللههه عبيد بن محمد عن موسى بن الفضل
النههبي قههال: قههال عنه الله رضي البجلي سفيان بن جندب كهيل, عن

تعههالى اللههه ألبسههه إلَ سههريرة أحههد أسههر وسلم: «ما عليه الله صلى
ًا رداءهها, إن ًا وإن فخيهر خيهر ال فشهر»ً العرزمهي شهر مهتروك. وق

دراج لهيعههة, حههدثنا ابههن موسى, حههدثنا بن حسن أحمد: حدثنا المام
صههلى اللههه رسههول عههن عنه الله رضي سعيد أبي عن الهيثم أبي عن
ليس صماء صخرة في يعمل أحدكم أن قال: «لو أنه وسلم عليه الله

ًا للنهههاس عملهههه لخهههرج كهههوة ولَ بهههاب لهههها كهههان»ً. مههها كائنههه
أبي بن قابوس زهير, حدثنا حسن, حدثنا أحمد: حدثنا المام وقال  

صلى النبي عنهما, عن الله رضي عباس ابن عن حدثه أباه أن ظبيان
والَقتصههاد الصالح والسمت الصالح الهديِ قال: «إن وسلم عليه الله
ًا وعشرين خمسة من جزء عبههد عههن داود أبههو النبوة»ً ورواه من جزء
عنهههم اللههه رضههي بههه, فالصههحابة زهيههر عههن النفيلههي محمههد بن الله

فههي أعجبههوه إليهههم نظههر مههن فكههل أعمالهم وحسنت نياتهم خلصت
كانوا النصارى أن عنه: بلغني الله رضي مالك وهديهم. وقال سمتهم

يقولههون: واللههه الشههام فتحوا الذين عنهم الله رضي الصحابة رأوا إذا
المة هذه فإن ذلك في بلغنا, وصدقوا فيما الحواريين من خير لهؤلَء
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اللههه رسول أصحاب وأفضلها المتقدمة, وأعظمها الكتب في معظمة

الكتب في بذكرهم وتعالى تبارك الله نوه وسلم, وقد عليه الله صلى
ههنهها: {ذلههك وتعههالى سههبحانه قههال المتداولة, ولهذا والخبار المنزلة
أخههرج كههزرع النجيههل فههي مثلهههم {و قههال التههوراة} ثههم فههي مثلهههم

وطههال شههب {فاسههتغلظ} أيِ شده {فآّزره} أيِ فراخه شطأه} أيِ
الله رسول أصحاب فكذلك الزراع} أيِ يعجب سوقه على {فاستوى

مههع كالشههطء معههه فهم ونصروه وأيدوه آزروه وسلم عليه الله صلى
الكفههههههههههههههار}. بهههههههههههههههم {ليغيههههههههههههههظ الههههههههههههههزرع

عنههه, روايههة عليه, في الله رحمة مالك المام انتزع الََية هذه ومن  
قال: لنهههم عنهم الله رضي الصحابة يبغضون الذين الروافض بتكفير

الََيههة, لهههذه كههافر فهو عنهم الله رضي الصحابة غاظا ومن يغيظونهم
فههي ذلك, والحاديث على عنهم الله رضي العلماء من طائفة ووافقه

بمسههاءة لهههم التعههرض عههن والنهههي عنهههم الله رضي الصحابة فضل
وتعههالى: تبارك قال عنهم: ثم ورضاه عليهم الله ثناء كثيرة, ويكفيهم

لبيههان هههذه منهههم} مههن الصههالحات وعملههوا آمنههوا الههذين الله {وعد
ًا لذنوبهم {مغفرة} أيِ الجنس ًا} أيِ {وأجر ًا عظيم ً ثواب ًا جزيل ورزق

ًا. ووعد أثههر اقتفههى مههن يبدل, وكل ولَ يخلف لَ وصدق حق الله كريم
والسههبق الفضههل حكمهههم, ولهههم فههي فهههو عنهم الله رضي الصحابة
عنهههم اللههه المههة, رضههي هههذه مههن أحد فيه يلحقهم لَ الذيِ والكمال

فههي مسههلم فعل. قال مأواهم, وقد الفردوس جنات وجعل وأرضاهم
عههن العمههش عههن معاويههة أبههو يحيى, حدثنا بن يحيى صحيحه: حدثنا

صهلى اللهه رسول قال: قال عنه الله رضي هريرة أبي عن صالح أبي
أحههدكم أن لو بيده نفسي فوالذيِ أصحابي تسبوا «لَ وسلم عليه الله

ًا أحد مثل أنفق تفسههير نصههيفه»ً. آخههر ولَ أحههدهم مههد أدرك مهها ذهبهه
والمنة. الحمد ولله الفتح سورة

الحجرات سورة
ِم  ِه ِبْسههههههههههه ّلههههههههههه ـهههههههههههِن ال ِم الّرْحم  الّرِحيههههههههههه

َها ّي أ
َ َي ِذيَن **  ّل ْا ا ُنو َ آَم ْا لَ ّدُمو َق ْيَن ُت َديِِ َب ِه َي ّل ِه ال ِل ْا َوَرُسههو ُقههو ّت ّلههَه َوا ِإّن ال
ّلَه ٌع ال ِليٌم َسِمي َها َع ّي أ

َ َي ِذيَن *   ّل ْا ا ُنو َ آَم ْا لَ َو ُع َف ُكْم َتْر َت َوا َق َأْص ْو ْوِت َفهه َصهه
ِبّي ّن َ ال ْا َولَ َهُرو ْوِل َلُه َتْج َق ْل ِر ِبا ْه ُكْم َكَج ْعِض ْعههٍض َب َب َبههَط َأن ِل ُكْم َتْح ُل ْعَمهها َأ

ُتْم َأن َ َو ُعُروَن لَ ِإّن َتْشهه ِذيَن *   ّلهه ُغّضههوَن ا ُهْم َي َت َوا َد َأْصهه ِه َرُسههوِل ِعنهه ّلهه ال
ِئَك َلـ ْو ِذيَن ُأ ّل َتَحَن ا ّلُه اْم ُهْم ال َب ُلههو َى ُق َو ْقهه ّت ُههم ِلل ٌة َل ْغِفههَر َأْجههٌر ّم ِظيههٌم َو  َع
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بههه يعههاملون المؤمنين, فيمهها عباده بها تعالى الله أدب آيات هذه   

والتبجيههل والَحههترام التههوقير مههن وسههلم عليههه اللههه صههلى الرسههول
بيهن تقهدموا لَ آمنهوا الهذين أيهها وتعالى: {يها تبارك والعظام, فقال

قبلههه, بههل أيِ يديه بين الشياء في تسارعوا لَ ورسوله} أيِ الله يديِ
ًا كونوا الدب هههذا عمههوم فههي يههدخل حههتى المههور جميههع فههي لههه تبع

اللههه صههلى النههبي لههه قههال حيث عنه الله رضي معاذ حديث الشرعي
اللههه ؟»ً قههال: بكتههاب تحكههم اليمههن: «بههَم إلى بعثه حين وسلم عليه

؟»ً قههال: بسههنة تجههد لههم وسههلم: «فههإن عليههه الله صلى تعالى, قال
وسلم: «فإن عليه الله صلى , قال وسلم عليه الله صلى الله رسول

وقال صدره في رأيي, فضرب عنه: أجتهد الله رضي ؟»ً قال تجد لم
لمهها وسههلم عليههه الله صلى الله رسول رسول وفق الذيِ لله «الحمد
داود وأبههو أحمد رواه وسلم»ً. وقد عليه الله صلى الله رسول يرضي

إلههى واجتهاده ونظره رأيه أخر أنه منه فالغرض ماجه وابن والترمذيِ
بههاب مههن لكههان عنهمهها البحههث قبل قدمه والسنة, ولو الكتاب بعد ما

ورسهههههههههههوله. اللهههههههههههه يهههههههههههديِ بيهههههههههههن التقهههههههههههديم
تقدموا «لَ عنهما الله رضي عباس ابن عن طلحة أبي بن علي قال  

العوفي والسنة, وقال الكتاب خلفا تقولوا ورسوله} لَ الله يديِ بين
علههى تفتههاتوا مجاهههد: لَ كلمههه, وقههال يديِ بين يتكلموا أن عنه: نهى

علههى تعالى الله يقضي حتى بشيء وسلم عليه الله صلى الله رسول
ًا تقضوا الضحاك: لَ لسانه, وقال شههرائع مههن ورسههوله الله دون أمر

ورسههوله} بقههول الله يديِ بين تقدموا {لَ الثوريِ دينكم, وقالسفيان
ورسههوله} اللههه يههديِ بين تقدموا {لَ البصريِ الحسن فعل, وقال ولَ

ًا أن لنا قتادة: ذكر المام, وقال قبل تدعوا قال: لَ يقولههون كانوا ناس
ك تعالى الله كذا, فكره صنع وكذا, لو كذا في أنزل لو فيهه وتقهدم ذل

ه} أيِ {واتقهوا ه أمركهم فيمها الل لقهوالكم سهميع} أيِ اللهه  {إن ب
{عليهههههههههههههههههههههههههههههههههههم} بنيهههههههههههههههههههههههههههههههههههاتكم.

صههوت فههوق أصههواتكم ترفعوا لَ آمنوا الذين أيها تعالى: {يا وقوله  
يرفعههوا لَ أن المههؤمنين بههه تعههالى اللههه أدب ثههان أدب النههبي} هههذا

رويِ صههوته, وقههد فوق وسلم عليه الله صلى النبي يديِ بين أصواتهم
عنهمهها. وقههال اللههه رضههي وعمههر بكههر أبههي الشههيخين فههي نزلت أنها

عههن عمههر بههن نههافع اللخمي, حدثنا صفوان بن بسرة البخاريِ: حدثنا
اللههه رضههي وعمههر بكههر أبههو يهلكهها أن الخيههران مليكة, قال: كههاد أبي

عليه قدم حين وسلم عليه الله صلى النبي عند أصواتهما عنهما, رفعا
أخي عنه الله رضي حابس بن بالقرع أحدهما تميم, فأشار بني ركب
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اسههمه, أحفههظ نههافع: لَ آخههر, قههال برجههل الََخههر مجاشع, وأشار بني

خلفههي, قههال: مهها إلَ أردت عنهمهها, مهها الله رضي لعمر بكر أبو فقال
أيههها تعالى: {يا الله فأنزل ذلك في أصواتهما خلفك, فارتفعت أردت
بالقول له تجهروا ولَ النبي صوت فوق أصواتكم ترفعوا لَ آمنوا الذين
ابههن تشههعرون} قههال لَ وأنتم أعمالكم تحبط أن لبعض بعضكم كجهر
رسههول يسههمع عنههه اللههه رضي عمر كان فما عنهما الله رضي الزبير

يههذكر يسههتفهمه, ولههم حههتى الََيههة هذه بعد وسلم عليه الله صلى الله
مسههلم. دون بههه عنههه. انفههرد اللههه رضههي بكههر أبهها يعني أبيه عن ذلك

جريج, ابن عن حجاج محمد, حدثنا بن حسن البخاريِ: حدثنا قال ثم  
أخههبره عنهمهها اللههه رضي الزبير بن الله عبد أن ملكية أبي ابن حدثني

فقههال وسههلم عليههه اللههه صلى النبي على تميم بني من ركب قدم أنه
اللههه رضههي عمههر معبد, وقال بن القعقاع عنه: أمر الله رضي بكر أبو

عنههه: مها اللهه رضههي بكهر أبههو حهابس, فقههال بن القرع أمر عنه: بل
خلفك, فتماريا أردت عنه: ما الله رضي عمر خلفي, فقال إلَ أردت
تقههدموا لَ آمنوا الذين أيها {يا ذلك في فنزلت أصواتهما ارتفعت حتى
حههتى صههبروا أنهههم {ولههو الََيههة انقضههت ورسوله} حتى الله يديِ بين

ًا ههنا رواه إليهم} الََية. وهكذا تخرج ًا بههه منفرد الحههافظ وقههال أيضهه
بههن إسههحاق سهل, حدثنا بن الفضل مسنده: حدثنا في البزار بكر أبو

عههن شهههاب بن طارق عن مخارق عن عمر بن حصين منصور, حدثنا
أيههها {يهها الََيههة هههذه نزلههت قال: لمهها عنه الله رضي الصديق بكر أبي

رسههول النههبي} قلهت: يها صههوت فوق أصواتكم ترفعوا لَ آمنوا الذين
كههان وإن عمههر, هههذا بن السرار. حصين كأخي إلَ أكلمك لَ والله الله

ًا هريههرة وأبههي عوفا بن الرحمن عبد حديث من رويناه قد لكن ضعيف
علههي البخههاريِ: حههدثنا أعلم. وقههال ذلك, والله بنحو عنهما الله رضي

بههن موسى عون, أنبأني ابن سعد, أخبرنا بن أزهر الله, حدثنا عبد بن
عليههه اللههه صههلى النههبي عنههه, أن اللههه رضي مالك بن أنس عن أنس

اللههه رسول رجل: يا فقال عنه الله رضي قيس بن ثابت افتقد وسلم
ًا بيته في فوجده علمه, فأتاه لك أعلم أنا لههه: مهها فقههال رأسههه منكس

عليههه الله صلى النبي صوت فوق صوته يرفع كان فقال: شر ؟ شأنك
صهلى النهبي الرجهل النهار, فهأتى أهل من فهو عمله حبط فقد وسلم

إليههه موسههى: فرجههع وكذا, قههال كذا قال أنه فأخبره وسلم عليه الله
لسههت إنههك لههه فقل إليه فقال: «اذهب عظيمة ببشارة الََخرة المرة

الههوجه. هههذا من البخاريِ به الجنة»ً تفرد أهل من ولكن النار أهل من
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عههن المغيههرة بههن سههليمان هاشم, حدثنا أحمد: حدثنا المام وقال  

{يهها الََيههة هذه نزلت قال: لما عنه الله رضي مالك بن أنس عن ثابت
ههه قههوله إلههى ههه النههبي صههوت فوق أصواتكم ترفعوا لَ آمنوا الذين أيها

الصههوت رفيههع الشههماس بههن قيس بن ثابت تشعرون} وكان لَ وأنتم
عليههه اللههه صههلى اللههه رسههول علههى صوتي أرفع كنت الذيِ فقال: أنا
ًا أهلههه فههي وجلس عملي حبط النار أهل من وسلم, أنا ففقههده حزينهه

له: فقالوا إليه القوم بعض فانطلق وسلم عليه الله صلى الله رسول
أرفههع الذيِ قال: أنا ؟ لك ما وسلم عليه الله صلى الله رسول تفقدك
حبط بالقول له وأجهر وسلم عليه الله صلى النبي صوت فوق صوتي
فههأخبروه وسههلم عليههه اللههه صلى النبي النار, فأتوا أهل من أنا عملي

أهههل مههن هههو , بههل وسههلم: «لَ عليههه الله صلى النبي قال, فقال بما
ونحههن أظهرنا بين يمشي نراه عنه: فكنا الله رضي أنس الجنة»ً قال

بعههض فينهها كههان اليمامههة يههوم كههان الجنههة, فلمهها أهههل مههن أنههه نعلم
كفنههه ولبههس تحنههط شماس, وقههد بن قيس بن ثابت فجاء الَنكشافا

عنههه. اللههه رضههي قتههل حههتى فقههاتلهم أقرانكم تعودون فقال: بئسما
موسى, بن الحسن شيبة, حدثنا أبي بن بكر أبو مسلم: حدثنا وقال  

اللههه رضههي مالك بن أنس عن البناني ثابت عن سلمة بن حماد حدثنا
أصههواتكم ترفعههوا لَ آمنوا الذين أيها {يا الََية هذه نزلت قال: لما عنه

بيته في عنه الله رضي ثابت الََية, جلس آخر النبي} إلى صوت فوق
وسههلم عليههه اللههه صههلى النههبي عههن النار, واحتبههس أهل من قال: أنا

مهها عمههرو أبهها معههاذ: «يهها بن لسعد وسلم عليه الله صلى النبي فقال
ومهها لجههاريِ عنههه: إنههه اللههه رضههي سعد ؟»ً فقال َأشتكى ثابت شأن

قههول لههه فههذكر عنههه اللههه رضههي سعد بشكوى. قال: فأتاه له علمت
عنههه: أنزلههت الله رضي ثابت فقال وسلم عليه الله صلى الله رسول

ًا أرفعكم من أني علمتم ولقد الََية هذه صههلى اللههه رسههول على صوت
عنههه اللههه رضههي سههعد ذلك النار, فذكر أهل من فأنا وسلم عليه الله

وسههلم: عليه الله صلى الله رسول فقال وسلم عليه الله صلى للنبي
الههدرامي سعيد بن أحمد عن مسلم رواه الجنة»ً ثم أهل من هو «بل
سههعد يههذكر ولههم به, قههال المغيرة بن سليمان عن هلل بن حيان عن
سههليمان بههن جعفههر عن بشير بن قطن عنه, وعن الله رضي معاذ بن
سههعد ذكههر فيههه ليس بنحوه, وقال عنه الله رضي أنس عن ثابت عن
السههديِ, حههدثنا العلى عبد بن هدبة عنه. حدثني الله رضي معاذ بن

اللههه رضي أنس عن ثابت عن يذكر أبي سليمان, سمعت بن المعتمر
معاذ بن سعد يذكر ولم الحديث فاقتص الََية هذه نزلت قال: لما عنه

288



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
أهههل مههن رجههل أظهرنهها بيههن يمشههي نههراه وزاد: فكنا عنه الله رضي

به تفرد فيما سلمة بن حماد لرواية معللة الثلث الطرق الجنة. فهذه
هههذه نههزول حههال أن عنه, والصحيح الله رضي معاذ بن سعد ذكر من

ًا, لنه عنه الله رضي معاذ بن سعد يكن لم الََية مههات قههد كان موجود
وفهد فهي نزلهت الََيات خمس, وهذه سنة قلئل بأيام قريظة بني بعد
أعلم. الهجرة, والله من تسع سنة في تواتروا إنما تميم, والوفود بني
أبههو الحباب, حههدثنا بن زيد كريب, حدثنا أبو جرير: حدثنا ابن وقال  

محمهد بن إسماعيل عمي شماس, حدثني بن قيس بن ثابت بن ثابت
نزلههت قال: لما عنه الله رضي أبيه عن شماس بن قيس بن ثابت بن

لههه تجهههروا ولَ النههبي صههوت فههوق أصههواتكم ترفعههوا {لَ الََيههة هههذه
يبكههي, الطريههق في عنه الله رضي قيس بن ثابت بالقول} قال: قعد

ثابت يا يبكيك فقال: ما العجلن بني من عديِ بن عاصم به قال: فمر
الصههوت. رفيع صيت وأنا فّي نزلت تكون أن أتخوفا الََية قال: هذه ؟

صهلى اللهه رسههول إلهى عنهه الله رضي عديِ بن عاصم قال: فمضى
اللههه عبد ابنة جميلة امرأته فأتى البكاء , قال: وغلبه وسلم عليه الله
علههى فشههديِ فرسههي بيههت دخلههت لههها: إذا سلول, فقال ابن أبي بن

أخرج وقال: لَ عطفه خرج إذا حتى بمسمار بمسمار, فضربته الضبة
عليههه اللههه صههلى الله رسول عني يرضى تعالى, أو الله يتوفاني حتى

عليههه اللههه صههلى اللههه رسول عنه الله رضي عاصم وأتى وسلم, قال
رضههي عاصههم لههي»ً فجههاء فههادعه فقال: «اذهب خبره فأخبره وسلم

بيههت فههي أهلههه, فوجههده إلههى يجههده, فجههاء فلم المكان إلى عنه الله
يههدعوك, وسههلم عليههه اللههه صههلى اللههه رسههول لههه: إن فقال الفرس

وسههلم عليههه اللههه صههلى النبي فأتيا الضبة, قال: فخرجا فقال: اكسر
؟»ً ثههابت يهها يبكيههك وسههلم: «مهها عليه الله صلى الله رسول له فقال
فههّي نزلت الََية هذه تكون أن وأتخوفا صيت عنه: أنا الله رضي فقال

بههالقول} فقههال لههه تجهروا ولَ النبي صوت فوق أصواتكم ترفعوا {لَ
ًا تعيههش أن ترضههى وسههلم: «أمهها عليه الله صلى النبي وتقتههل حميههد

ًا , ورسههوله تعههالى الله ببشرى ؟»ً فقال: رضيت الجنة وتدخل شهيد
ًاعلى صوتي أرفع ولَ وسههلم. عليههه اللههه صههلى اللههه رسول صوت أبد

الله رسول عند أصواتهم يغضون الذين تعالى: {إن الله قال: وأنزل  
القصههة هههذه ذكر للتقوى} الََية: وقد قلوبهم الله امتحن الذين ُأولئك

رفههع عههن وجههل عههز اللههه نهههى كههذلك, فقههد التههابعين مههن واحههد غير
بههن عمههر المؤمنين أمير عن روينا الله, وقد رسول بحضرة الصوات
النههبي مسههجد فههي رجليههن صههوت سههمع أنههه عنه الله رضي الخطاب
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أين فقال: أتدريان أصواتهما, فجاء ارتفعت قد وسلم عليه الله صلى
كنتما الطائف, فقال: لو أهل قالَ: من ؟ أنتما أين قال: من ثم ؟ أنتما
ًا. وقال لوجعتكما المدينة أهل من الصههوت رفههع العلماء: يكههره ضرب
الصههلة عليه حياته في يكره كان كما وسلم عليه الله صلى قبره عند

ًا محترم والسلم, لنه ًا, ثههم وسلم عليه الله صلى قبره وفي حي دائمهه
عهداه, بهل ممهن لمخاطبه الرجل يجهر كما بالقول له الجهر عن نهى

وتعههالى: {ولَ تبههارك قههال وتعظيههم, ولهههذا ووقههار بسههكينة يخههاطب
تجعلهوا تعهالى: {لَ قهال لبعض} كما بعضكم كجهر بالقول له تجهروا

ًا}. بعضههههههكم كههههههدعاء بينكههههههم الرسههههههول دعههههههاء بعضهههههه
إنمهها تشههعرون} أيِ لَ وأنتههم أعمالكم تحبط وجل: {أن عز وقوله  

فيغضههب ذلههك مههن يغضههب أن عنده, خشية الصوت رفع عن نهيناكم
فههي جههاء كما يدريِ لَ وهو أغضبه من عمل لغضبه, فيحبط تعالى الله

يلقههي لَ تعههالى اللههه رضوان من بالكلمة ليتكلم الرجل الصحيح: «إن
ً لها اللههه سخط من بالكلمة ليتكلم الرجل الجنة, وإن بها له يكتب بالَ

ً لها يلقي لَ تعالى والرض»ً السماء بين ما أبعد النار في بها يهويِ بالَ
ذلههك, وأرشههد على وحث عنده الصوت خفض إلى تعالى الله ندب ثم

اللههه رسههول عند أصواتهم يغضون الذين فقال: {إن فيه إليه, ورغب
ً وجعلههها لها أخلصها للتقوى} أيِ قلوبهم الله امتحن الذين أولئك أهل
ً كتههاب فههي أحمههد المههام قههال عظيم} وقد وأجر مغفرة {لهم ومحل

قال: مجاهد عن منصور عن سفيان الرحمن, حدثنا عبد الزهد: حدثنا
يعمههل المعصية, ولَ يشتهي لَ المؤمنين, رجل أمير عمر: يا إلى كتب

رضههي عمههر فكتههب بها يعمل ولَ المعصية يشتهي رجل أفضل, أم بها
الههذين {أولئههك بههها يعملههون ولَ المعصية يشتهون الذين عنه: إن الله

عظيهههم}. وأجهههر مغفهههرة لههههم للتقهههوى قلهههوبهم اللهههه امتحهههن

َإّن ِذيَن **  ّل َنَك ا ُدو َنا ِء ِمههن ُي ْلُحُجههَراِت َوَرآ ُهههْم ا َثُر ْك َ َأ ُلههوَن لَ ِق ْع ْو َي َلهه َو   *
ُهْم ّن أ

ْا َ َبُرو ّتهَى َص ِههْم َتْخهُرَج َح ْي َل َكهاَن ِإ ًا َل ْيهر ُههْم َخ ّلهُه ّل ُفهوٌر َوال  ّرِحيهٌم َغ
وهههي الحجههرات وراء مههن ينههادونه الذين ذم وتعالى تبارك إنه ثم   
يعقلههون} لَ فقال: {أكههثرهم العراب أجلفا يصنع نسائه, كما بيوت

صههبروا أنهم وجل: {ولو عز فقال ذلك في الدب إلى تعالى أرشد ثم
ًا لكان إليهم تخرج حتى الخيههرة ذلههك فههي لهههم لكههان لهههم} أيِ خيههر

ًا ثناؤه جل قال والََخرة. ثم الدنيا في والمصلحة التوبههة إلى لهم داعي
حابس بن القرع في نزلت أنها ذكر رحيم} وقد غفور {والله والنابة
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أحمههد: المههام واحههد. قههال غيههر أورده فيمهها عنههه الله رضي التميمي

بههن سههلمة أبههي عن عقبة بن موسى وهيب, حدثنا عفان, حدثنا حدثنا
رسههول نههادى عنههه, أنههه الله رضي حابس بن القرع عن الرحمن عبد
يهها محمههد فقههال: يهها الحجههرات وراء مههن وسههلم عليههه الله صلى الله

إن اللهه رسههول فقال: يا يجبه الله, فلم رسول رواية: يا محمد, وفي
وسههلم: «ذاك عليههه اللههه صههلى لشين, فقال ذمي لزين, وإن حمديِ

حريههث بههن الحسههين عمههار أبو جرير: حدثنا ابن وجل»ً وقال عز الله
أبههي واقههد, عههن بههن الحسين عن موسى بن الفضل المروزيِ, حدثنا

مههن ينادونههك الههذين وتعههالى: {إن تبارك قوله في البراء عن إسحاق
عليههه اللهه صهلى اللهه رسههول إلهى رجهل الحجرات} قال: جهاء وراء

اللههه صههلى شين, فقههال وذمي زين حمديِ محمد, إن فقال: يا وسلم
البصههريِ الحسههن ذكههره وجههل»ً وهكههذا عههز اللههه وسهلم: «ذاك عليه

مرسههههههههههههههههههههههههههههههههههههلً. وقتههههههههههههههههههههههههههههههههههههادة
بههن بشههر قال: كههان عمرة أبي بن حبيب عن الثوريِ سفيان وقال  

عنههد غههالب, وهمهها بن ولبيد عطارد بن بشر أو عطارد بن ولبيد غالب
فههي عطههارد: نزلههت بههن للبيههد غالب بن بشر جالسان, فقال الحجاج
الحجههرات} قههال: وراء مههن ينادونههك الههذين {إن تميههم بنههي قومههك
أجههابه الََيههة بههآّخر علم لو إنه أما: جبير, فقال بن لسعيد ذلك فذكرت
أسهد, وقهال بنو يقاتلك ولم أسلموا} قالوا: أسلمنا أن عليك {يمنون

البههاهلي. حههدثنا علههي بههن عمههرو أبههي, حههدثنا حههاتم: حههدثنا أبههي ابن
أبههي عههن يحههدث الطفههاويِ داود قههال: سههمعت سههليمان بن المعتمر

مههن أناس قال: اجتمع عنه الله رضي أرقم بن زيد عن البجلي مسلم
ًا يههك فإن الرجل هذا إلى بنا فقالوا: انطلقوا العرب أسههعد فنحههن نبيهه
ًا يك به, وإن الناس صههلى الله رسول بجناحه. قال: فأتيت نعش ملك

اللههه صلى النبي حجرة إلى فجاؤوا قالوا بما فأخبرته وسلم عليه الله
محمد, فأنزل يا محمد حجرته: يا في وهو ينادونه فجعلوا وسلم عليه
لَ أكههثرهم الحجههرات وراء مههن ينادونههك الههذين تعههالى: {إن اللههه

بأذني, فمههدها وسلم عليه الله صلى الله رسول يعقلون} قال: فأخذ
قولك الله صدق زيد, لقد يا قولك تعالى الله صدق «لقد يقول فجعل

بههن المعتمههر عرفههة, عههن بههن الحسههن عههن جريههر ابن زيد»ً ورواه يا
بههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه. سههههههههههههههههههههههههههههههههههههههليمان

291



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
َها ّي أ

َ َي ِذيَن **  ّل ْا ا َو ُن ُكْم ِإن آَم َء ُق َجآّ ٍإ َفاِس َبهه َن ْا ِب َو ُنهه ّي َب َت ْا َأن َف ُبو ْوَمهها ُتِصههيب َق
ٍة َل َها ْا ِبَج ِبُحو ُتْص َلَى َف ُتْم َما َع ْل َع ِدِميَن َف ْا َنا َو َلُمهه ْع َوآ ُكههْم َأّن *   َرُسههوَل ِفي

ِه ّل ْو ال ُكْم َل ُع ِطي ٍر ِفي ُي ِثيهه ِر ّمههَن َك ّتههْم الْمهه ِن َع ِكّن َل َلـهه ّلههَه َو ّبههَب ال ُكههُم َح ْي َل ِإ
ِليَماَن َنُه ا ّي ُكْم ِفي َوَز ِب ُلههو َه ُق َكههّر ُكههُم َو ْي َل ْفههَر ِإ ُك ْل َق ا ُفُسههو ْل َياَن َوا ِعْصهه ْل َوا
ِئَك َلـ ْو ُدوَن ُهُم ُأ ً الّراِش َفْضههل ِه ّمههَن *   ّلهه ْعَمههًة ال ِن ّلههُه َو ِليههٌم َوال ِكيههٌم َع  َح

بقههوله, يحكههم لئل له ليحتاط الفاسق خبر في بالتثبت تعالى يأمر   
ًا المههر نفس في فيكون ًا, فيكههون أو كاذبهه قههد بقههوله الحههاكم مخطئهه
المفسههدين, سههبيل اتبههاع عههن وجههل عههز الله نهى وراءه, وقد اقتفى
الحههال مجهههول روايههة قبول من العلماء من طوائف امتنع هاهنا ومن

بههالتثبت أمرنهها إنما لنا آخرون المر, وقبلها نفس في فسقه لَحتمال
الحال, وقد مجهول لنه الفسق بمحقق ليس الفاسق, وهذا خبر عند

تعههالى وللههه البخههاريِ شههرح مههن العلم كتاب في المسألة هذه قررنا
فههي نزلههت الََيههة هذه أن المفسرين من كثير ذكر والمنة, وقد الحمد
عليههه اللههه صههلى الله رسول بعثه معيط, حين أبي بن عقبة بن الوليد
ومههن طههرق مههن ذلههك رويِ المصطلق, وقد بني صدقات على وسلم

بنههي ملههك روايههة مههن مسههنده فههي أحمههد المههام رواه مهها أحسههنها
طلق, وههو أم الحهارث بنهت جويريهة والهد ضهرار بهن الحهارث المص

سهابق, بهن محمهد أحمد: حدثنا المام عنها. قال الله رضي المؤمنين
ضهرار بهن الحهارث سهمع أنهه أبهي دينهار, حهدثني بهن عيسهى حهدثنا

إلههى فدعاني الله رسول على يقول: قدمت عنه الله رضي الخزاعي
بههها فههأقررت الزكههاة إلههى بههه. ودعههاني وأقررت فيه فدخلت السلم
الزكههاة وأداء السههلم إلههى فههأدعوهم إليهم أرجع الله رسول يا وقلت
ً اللههه رسههول يهها إلي زكاته. وترسل جمعت لي استجاب فمن رسههولَ

الزكهههههاة. مهههههن جمعهههههت بمههههها ليأتيهههههك وكهههههذا كهههههذا إبهههههان
أراد الهذيِ البهان وبلهغ لهه استجاب ممن الزكاة الحارث جمع فلما  

الرسول عليه احتبس إليه يبعث أن وسلم عليه الله صلى الله رسول
تعههالى اللههه مههن سههخطة فيههه حههدث قههد أنههه الحههارث وظههن يههأته لم

اللههه صههلى اللههه رسههول إن لهم فقال قومه بسروات ورسوله, فدعا
ًا لي وقت كان وسلم عليه كههان مهها ليقبههض رسههوله إلههي يرسههل وقتهه

وسههلم عليههه اللههه صههلى اللههه رسههول مههن وليههس الزكههاة مههن عنديِ
نهأتي بنها سهخطة, فهانطلقوا مهن إلَ رسهوله حبهس أرى الخلهف, ولَ

عليههه اللههه صلى الله رسول وسلم, وبعث عليه الله صلى الله رسول
مههن جمع مما عنده كان ما ليقبض الحارث إلى عقبة بن الوليد وسلم

خههافا, أيِ فههرق الطريههق بعههض بلههغ حتى الوليد سار أن الزكاة, فلما
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الله رسول يا فقال وسلم عليه الله صلى الله رسول أتى حتى فرجع

صههلى اللههه رسههول قتلي, فغضههب وأراد الزكاة منعني قد الحارث إن
وأتههى عنههه اللههه رضههي الحههارث إلههى البعههث وبعههث وسههلم عليه الله

لقيهههم المدينههة عههن وفصههل البعث استقبل إذا حتى بأصحابه الحارث
؟ بعثتههم من لهم: إلى قال غشيهم الحارث, فلما فقالوا: هذا الحارث

وسههلم عليههه الله صلى الله رسول قالوا: إن ؟ قالوا: إليك. قال: ولم
ه. قهال وأردت الزكهاة منعته أنك فزعم عقبة بن الوليد إليك بعث قتل

ًا بعث والذيِ عنه: لَ الله رضي أتههاني. ولَ بتههة رأيتههه مهها بالحق محمد
قتل وأردت الزكاة قال: «منعت الله رسول على الحارث دخل فلما  

أقبلههت ومهها أتههاني ولَ رأيته ما بالحق بعثك والذيِ ؟»ً قال: لَ رسولي
أن وسههلم, خشههيت عليههه اللهه صلى الله رسول علي احتبس حين إلَ

{يهها الحجههرات فنزلههت ورسوله. قههال تعالى الله سخطة كانت يكون
ابههن حكيههم} ورواه ه قوله إلى ه بنبأ فاسق جاءكم إن آمنوا الذين أيها
بههه. ورواه سابق بن محمد عن التمار شاذان بن المنذر عن حاتم أبي

بههن الحهارث سههماه أنهه به, غير سابق بن محمد حديث من الطبراني
جريههر: ابههن تقههدم. وقههال كمهها ضههرار بن الحارث أنه والصواب سرار
ثههابت عن عبيدة بن موسى عن عون بن جعفر كريب, حدثنا أبو حدثنا
رسههول قههالت: بعههث عنههها اللههه رضي سلمة أم سلمة, عن أم مولى

ً وسههلم عليههه الله صلى الله بعههد المصههطلق بنههي صههدقات فههي رجل
قههالت اللههه رسههول أمههر يعظمون فتلقوه القوم بذلك فسمع الوقيعة
اللههه رسههول إلههى فرجههع قتلههه, قههالت يريههدون أنهم الشيطان فحدثه
صدقاتهم. منعوني قد المصطلق بني فقال: إن وسلم عليه الله صلى

فبلههغ والمسههلمون, قههالت وسههلم عليه الله صلى الله رسول فغضب
حين له فصفوا وسلم عليه الله صلى الله رسول رجوعه, فأتوا القوم
رسههوله, وسههخط اللههه سههخط مههن بههالله الظهر, فقالوا: نعههوذ صلى
ً إلينا بعثت ًا رجل رجههع إنههه أعيننهها, ثههم به وقرت بذلك فسررنا مصدق

ًا ذلك يكون أن فخشينا الطريق بعض من ومههن تعههالى اللههه مههن غضب
بلل جههاء حههتى يكلمههونه يزالههوا وسههلم, فلههم عليههه الله صلى رسوله
آمنههوا الههذين أيههها {يا ونزلت قالت العصر بصلة فأذن عنه الله رضي

ًا تصيبوا أن فتبينوا بنبأ فاسق جاءكم إن مهها على فتصبحوا بجهالة قوم
نههههههههههههههههههههههههههههههههههههادمين}. فعلتههههههههههههههههههههههههههههههههههههم

ًا جرير ابن وروى   الله رضي عباس ابن عن العوفي طريق من أيض
بعث وسلم عليه الله صلى الله رسول قال: كان الََية هذه في عنهما
منهههم ليأخههذ المصههطلق بنههي إلههى معيههط أبههي بههن عقبههة بههن الوليههد
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رسههول يتلقههون وخرجههوا فرحههوا الخههبر أتههاهم لمهها الصدقات, وإنهههم

خرجههوا أنهههم الوليد حدث لما وسلم, وإنه عليه الله صلى الله رسول
وسههلم, فقههال: يهها عليه الله صلى الله رسول إلى الوليد رجع يتلقونه
اللههه رسول الصدقة, فغضب منعوا قد المصطلق بني إن الله رسول
ًا ذلك من وسلم عليه الله صلى ًا, فبينا غضب أن نفسه يحدث هو شديد

رجع رسولك أن حدثنا الله, إنا رسول فقالوا: يا الوفد أتاه إذ يغزوهم
لغضههب منههك جههاء كتههاب رده مهها أن خشههينا الطريق, وإنهها نصف من

النههبي رسههوله, وإن وغضههب غضههبه مههن بالله نعوذ علينا, وإنا غضبته
وتعههالى تبههارك الله بهم, فأنزل وهم استغشهم وسلم عليه الله صلى

بنبههأ فاسههق جههاءكم إن آمنوا الذين أيها فقال: {يا الكتاب في عذرهم
الََيههههههههههههههههة. آخههههههههههههههههر فتههههههههههههههههبينوا} إلههههههههههههههههى

الوليد وسلم عليه الله صلى الله رسول وقتادة: أرسل مجاهد وقال  
فقههال فرجع بالصدقة ليصدقهم, فتلقوه المصطلق بني إلى عقبة بن
ارتههدوا قد قتادة: وإنهم لتقاتلك, زاد لك جمعت قد المصطلق بني إن

الوليههد بن خالد وسلم عليه الله صلى الله رسول السلم. فبعث عن
أتههاهم حتى يعجل, فانطلق ولَ يتثبت أن إليهم, وأمره عنه الله رضي

ً ًا أخههبروا جههاؤوا فلمهها عيههونه فبعههث ليل أنهههم عنههه اللههه رضههي خالههد
أتههاهم أصبحوا وصلتهم, فلما أذانهم بالسلم, وسمعوا مستمسكون

صههلى اللههه رسههول إلههى فرجع يعجبه الذيِ فرأى عنه الله رضي خالد
قتادة: الََية. قال هذه تعالى الله فأنزل الخبر فأخبره وسلم عليه الله

اللههه مههن «التثبههث يقههول وسههلم عليههه اللههه صههلى اللههه رسول فكان
أبي ابن منهم السلف من واحد غير ذكر الشيطان»ً وكذا من والعجلة

هههذه في حيان, وغيرهم بن والضحاك, ومقاتل رومان بن ويزيد ليلى
أعلههههم. عقبههههة, واللههههه بههههن الوليههههد فههههي أنزلههههت أنههههها الََيههههة

بيهن أن اعلمهوا } أيِ الله رسول فيكم أن تعالى: {واعلموا وقوله  
لمههره, وانقههادوا معههه وتههأدبوا ووقروه فعظموه الله رسول أظهركم

مههن أتههم فيكههم منكههم, ورأيههه عليكههم وأشههفق بمصههالحكم أعلم فإنه
مههن بههالمؤمنين أولههى وتعالى: {النبي تبارك قال كما لنفسكم رأيكم

مصههالحهم مراعههاة إلههى بالنسههبة سههخيف رأيهم أن بين أنفسهم} ثم
فههي أطههاعكم لههو لعنتههم} أيِ المههر من كثير في يطيعكم فقال: {لو

سههبحانه قههال وحرجكههم, كمهها عنتكم إلى ذلك لدى تختارونه ما جميع
ومههن والرض السههموات لفسههدت أهههواءهم الحق اتبع وتعالى: {ولو

عههز معرضههون} وقههوله ذكرهههم عههن فهههم بههذكرهم أتيناهم بل فيهن
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حببههه قلههوبكم} أيِ فههي وزينههه اليمان إليكم حبب الله وجل: {ولكن

قلههههههههههوبكم. فههههههههههي وحسههههههههههنه نفوسههههههههههكم إلههههههههههى
عن قتادة مسعدة, حدثنا بن علي حدثنا بهز أحمد: حدثنا المام قال  

وسههلم عليههه اللههه صههلى اللههه رسههول قال: كههان عنه الله رضي أنس
إلههى بيههده يشههير ثم قال ه القلب في واليمان علنية يقول: «السلم

إليكم ههنا»ً {وكره التقوى ههنا التقوى ه يقول ثم مرات ثلث صدره
وهههي والفسههوق الكفههر إليكم وبغض والعصيان} أيِ والفسوق الكفر

لكمههال تدريههج وهههذا المعاصههي جميههع والعصيان, وهي الكبار الذنوب
بهههذه المتصههفون الراشههدون} أيِ هههم تعالى: {أولئك النعمة, وقوله

رشههههدهم. اللههههه آتههههاهم قههههد الههههذين الراشههههدون هههههم الصههههفة
عبههد الفههزاريِ, حههدثنا معاويههة بههن مههروان أحمد: حدثنا المام قال  

قال: لماكههان أبيه عن الزرقي رفاعة أبي عن المكي أيمن بن الواحد
وسههلم: عليههه اللههه صههلى الله رسول قال المشركون وانكفأ أحد يوم

ًا خلفه وجل»ً فصاروا عز ربي على أثني حتى «استووا فقههال صههفوف
لمهها قههابض لَ كلههه, اللهههم الحمههد لههك اللهههم: «وسلم عليه الله صلى

لمههن مضههل أضللت, ولَ لمن هاديِ قبضت, ولَ لما باسط ولَ بسطت
لمها مقهرب أعطيهت, ولَ لمها مهانع ولَ منعهت لمها معطي هديت, ولَ

ورحمتههك بركاتك من علينا ابسط قربت. اللهم لما مباعد باعدت, ولَ
ألك إني ورزقك, اللهم وفضلك ولَ يحهول لَ الهذيِ المقيهم النعيهم أس

الخههوفا. اللهههم يوم والمن العيلة يوم النعيم أسألك إني يزول. اللهم
إلينهها حبههب منعتنا. اللهم ما شر ومن أعطيتنا ما شر من بك عائذ إني

واجعلنا والعصيان والفسوق الكفر إلينا وكره قلوبنا في وزينه اليمان
وألحقنهها مسههلمين وأحينهها مسههلمين توفنهها الراشههدين. اللهههم مههن

يكههذبون الههذين الكفرة قاتل مفتونين, اللهم ولَ خزايا غير بالصالحين
وعههذابك, اللهههم رجههزك عليهههم واجعههل سههبيلك عن ويصدون رسلك

اليههوم في النسائي الحق»ً ورواه إله الكتاب أوتوا الذين الكفرة قاتل
ابههن الواحههد عبههد عن معاوية بن مروان عن أيوب بن زياد عن والليلة

المرفههوع: «مههن الحههديث به. وفههي أبيه عن رفاعة بن عبيد عن أيمن
ً مؤمن»ً ثم فهو سيئته وساءته حسنته سرته اللههه مههن قههال: {فضههل

ونعمههة عليكههم منههه فضههل هو منحكموه الذيِ العطاء هذا ونعمة} أيِ
ممههن الهدايههة يسههتحق بمههن عليههم حكيههم} أيِ عليم {والله لدنه من

وقههدرته. وشههرعه وأفعههاله أقههواله فههي حكيههم الغوايههة يسههتحق
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ِإن َو َتاِن **  َف ِئ ِنيَن ِمههَن َطآّ ْؤِم ْلُمهه ْا ا ُلههو َت َت ْق ْا ا ِلُحو َأْصهه ُهَمهها َف َن ْي ِإن َب َغههْت َفهه َب
ُهَما َدا َلَى ِإْح َى َع ْا الَُْخَر ُلو ِت َقا ِتي َف ّل ِغي ا ْب ّتَى َت َء َح ِفَي َلَى َت ِر ِإ ِه َأْم ّل ِإن ال َفهه

َءْت ْا َفآّ ِلُحو َأْص ُهَما َف َن ْي ْدِل َب َع ْل ْا ِبا َو ُط ْقِس َأ ّلَه ِإّن َو ِطيَن ُيِحههّب ال ْلُمْقِسهه * ا
ّنَما ُنوَن ِإ ْؤِم ْلُم ٌة ا َو ْا ِإْخ ِلُحو َأْص ْيَن َف ُكْم َب ْي َو ْا َأَخ ُقو ّت ّلَه َوا ُكْم ال ّل َع ُتْرَحُموَن َل
ًا تعالى يقول    بعض: على بعضهم الباغين الفئتين بين بالصلح آمر

بينهمهها} فسههماهم فأصههلحوا اقتتلههوا المههؤمنين مههن طائفتههان {وإن
يخهرج لَ أنهه علهى وغيهره البخاريِ استدل الَقتتال, وبهذا مع مؤمنين

تابعهم ومن الخوارج يقوله كما عظمت, لَ وإن بالمعصية اليمان عن
حههديث مههن البخههاريِ صههحيح فههي ثبههت ونحوهم, وهكذا المعتزلة من

اللههه صههلى اللههه رسههول قال: إن عنه الله رضي بكر أبي عن الحسن
ًا, ومعه خطب وسلم عليه الله رضي علي بن الحسن المنبر على يوم

ابنههي ويقههول: «إن أخههرى الناس مرة, وإلى إليه ينظر عنهما, فجعل
مهن عظيمهتين فئهتين بيهن بهه يصهلح أن تعهالى اللهه ولعهل سهيد هذا

بيههن به الله وسلم, أصلح عليه الله صلى قال كما المسلمين»ً. فكان
المهولههة. الطويلة, والواقعههات الحروب بعد العراق وأهل الشام أهل

تبغههي الههتي فقههاتلوا الخههرى علههى إحداهما بغت تعالى: {فإن وقوله
ه} أيِ أمر إلى تفيء حتى اللهه»ً ورسهوله, أمهر إلهى ترجهع حهتى الل

عنه, الله رضي أنس عن الصحيح في ثبت وتطيعه, كما للحق وتسمع
ًا أخههاك قههال: «انصههر وسههلم عليه الله صلى الله رسول أن أو ظالمهه

ًا»ً قلت: يا ًا, فكيهف نصهرته الله, ههذا رسول مظلوم أنصهره مظلومه
ًا نصههرك فذاك الظلم من وسلم: «تمنعه عليه الله صلى قال ؟ ظالم

إيههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههاه»ً.
أبههي قههال: سههمعت معتمههر عارم, حههدثنا أحمد: حدثنا المام وقال  

ًا أن يحدث وسلم, عليه الله صلى للنبي قال: قيل عنه الله رضي أنس
وسههلم, عليههه اللههه صلى النبي إليه أبي, فانطلق بن الله عبد أتيت لو

ًا وركب سههبخة, فلمهها أرض يمشون, وهههي المسلمون وانطلق حمار
لقههد فههوالله عني قال: «إليك إليه وسلم عليه الله صلى النبي انطلق
اللههه رسههول لحمار النصار: والله من رجل حمارك»ً فقال ريح آذاني
ًا أطيب وسلم عليه الله صلى رجههال الله لعبد منك. قال: فغضب ريح

ضههرب بينهم أصحابه, قال: فكان منهما واحد لكل قومه, فغضب من
مههن طائفتههان {وإن فيهههم أنزلههت أنه والنعال, فبلغنا واليديِ بالجريد

عههن الصههلح فههي البخههاريِ بينهمهها} ورواه فأصههلحوا اقتتلوا المؤمنين
عههن كلهمهها العلههى عبههد بههن محمههد عن المغازيِ في ومسلم مسدد

نحههههههوه. بههههههه أبيههههههه عههههههن سههههههليمان بههههههن المعتمههههههر
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بالسههعف قتال بينهما كان والخزرج الوس أن جبير بن سعيد وذكر  

بينهمهها, وقههال بالصههلح فههأمر الََيههة هههذه تعههالى اللههه والنعال, فههأنزل
تدعى امرأة له , كانت عمران له يقال النصار من رجل السديِ: كان

فههي وجعلها زوجها أهلها, فحبسها تزور أن أرادت المرأة زيد, وإن أم
أهلههها, إلههى بعثههت المههرأة أهلههها. وإن من أحد عليها يدخل لَ له علية

خههرج, قههد كههان الرجههل بههها, وإن لينطلقههوا وأنزلوههها قومههها فجههاء
أهلهها, وبيههن المههرأة بين ليحولوا عمه بنو الرجل, فجاء أهل فاستعان
اللههه رسول إليهم الََية, فبعث فيهم فنزلت بالنعال واجتلدوا فتدافعوا

تعالى. وقوله الله أمر إلى وفاؤوا بينهم وأصلح وسلم عليه الله صلى
اللههه  إن وأقسههطوا بالعههدل بينهمهها فأصههلحوا فههاءت وجل: {فإن عز

لبعههض بعضهههم أصههاب كان فيما بينهما اعدلوا المقسطين} أيِ يحب
المقسهههههطين}. يحهههههب اللهههههه {إن العهههههدل وههههههو بالقسهههههط

بكههر أبههي بههن محمههد زرعههة, حههدثنا أبههو حههاتم: حههدثنا أبي ابن قال  
بههن سههعيد عههن الزهههريِ عههن معمههر عن العلى عبد المقدمي, حدثنا

الله رسول قال: إن عنهما الله رضي عمرو بن الله عبد عن المسيب
من منابر على الدنيا في المقسطين قال: «إن وسلم عليه الله صلى
الهدنيا»ً ورواه فهي أقسهطوا بمها وجهل عهز الرحمهن أيهديِ بيهن لؤلؤ

جيههد إسههناده بههه. وهههذا عبدالعلى عن المثنى بن محمد عن النسائي
يزيههد, بههن الله عبد بن محمد الصحيح, وحدثنا شرط على رجاله قويِ
عههن أوس بههن عمههرو دينار, عههن بن عمرو عن عيينة بن سفيان حدثنا
وسههلم عليههه الله صلى النبي عن عنهما الله رضي عمرو بن الله عبد

نههور مههن منههابر علههى القيامههة يوم تعالى الله عند قال: «المقسطون
ومههاولوا»ً وأهههاليهم حكمهههم فههي يعههدلون العرش, الههذين يمين على

تعههالى: به. وقوله عيينة بن سفيان حديث من والنسائي مسلم ورواه
رسههول قههال الدين, كما في إخوة الجميع إخوة} أيِ المؤمنون {إنما
ولَ يظلمههه لَ المسههلم أخههو وسههلم: «المسههلم عليههه اللههه صههلى الله

عههون فهي العبههد كان ما العبد عون في «والله الصحيح يسلمه»ً وفي
ًا الصحيح أخيه»ً وفي قهال الغيهب بظههر لخيهه المسلم دعا «إذا أيض

الصههحيح كههثيرة, وفههي هههذا فههي مثلههه»ً والحههاديث ولك آمين الملك
الجسههد كمثههل وتواصههلهم وتراحمهههم تههوادهم فههي المههؤمنين «مثههل

بههالحمى الجسههد سههائر لههه تههداعى عضههو منههه اشههتكى الواحههد, إذا
ًا الصحيح والسهر»ً وفي بعضههه يشههد كالبنيههان للمؤمن «المؤمن أيض

ًا»ً وشههههبك وسههههلم. عليههههه اللههههه صههههلى أصههههابعه بيههههن بعضهههه
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مصعب الله, أخبرنا عبد الحجاج, حدثنا بن أحمد أحمد: حدثنا وقال  

السههاعديِ سههعد بههن سهههل قههال: سههمعت حههازم أبو حدثني ثابت بن
قههال: وسههلم عليههه اللههه صههلى اللههه رسول عن يحدث عنه الله رضي
المؤمن الجسد, يألم من الرأس بمنزلة اليمان أهل من المؤمن «إن
بهأس ولَ أحمهد بهه الههرأس»ً تفههرد فهي الجسد يألم كما اليمان لهل

الفئههتين أخههويكم} يعنههي بيههن تعههالى: {فأصههلحوا بإسههناده, وقههوله
ترحمههون} {لعلكههم أمههوركم جميههع في الله} أيِ {واتقوا المقتتلتين

اتقههههههاه. لمههههههن للرحمههههههة تعههههههالى منههههههه تحقيههههههق وهههههههذا

َها ّي أ
َ َي ِذيَن **  ّل ْا ا ُنو َ آَم ْوٌم َيْسَخْر لَ ٍم ّمن َق ْو ْا َأن َعَسههَى َقهه ُنههو ُكو ًا َي ْيههر َخ
ُهههْم ْن َ ّم ٌء َولَ ٍء ّمههن ِنَسههآّ ُكههّن َأن َعَسههَى ّنَسههآّ ًا َي ْيههر ُهههّن َخ ْن َ ّم ْا َولَ َو ْلِمههُز َت

ُكْم ُفَس َ َأن ْا َولَ َبُزو َنا َقاِب َت ْل ْئَس ِبال ُق الَْسُم ِب ُفُسو ْل َد ا ْعهه َليَمههاِن َب َوَمههن ا
ُتهههههههههههْب ّلهههههههههههْم ِئَك َي َلـههههههههههه ْو ُأ ِلُموَن ُههههههههههههُم َف ّظههههههههههها  ال

بهههم, والَستهزاء احتقارهم وهو بالناس السخرية عن تعالى ينهى   
قههال: أنههه وسلم عليه الله صلى الله رسول عن الصحيح في ثبت كما

النههاس»ً والمههراد وغمههط ه ويروى ه الناس وغمص الحق بطر «الكبر
المحتقههر يكههون قد فإنه حرام واستصغارهم, وهذا احتقارهم ذلك من

ًا أعظم لهه, المحتقههر منه الساخر من إليه تعالى, وأحب الله عند قدر
عسههى قههوم مههن قههوم يسخر لَ آمنوا الذين أيها تعالى: {يا قال ولهذا

ًا يكونوا أن ًا يكن أن عسى نساء من نساء منهم, ولَ خير منهههن} خير
وتعههالى: تبههارك النساء. وقههوله نهي الرجال, وعطف نهي على فنص
الرجال من اللماز الناس. والهماز تلمزوا لَ أنفسكم} أيِ تلمزوا {ولَ

لمههزة} والهمههز همههزة لكههل تعههالى: {ويههل قههال كمهها ملعون مذموم
بنميههم} أيِ مشههاء وجهل: {همهاز عز قال بالقول, كما واللمز بالفعل
ًا ويهمزهم الناس يحتقر وهههي بالنميمههة بينهههم ويمشههي عليهههم طاغي
قال: {ولَ أنفسكم} كما تلمزوا ههنا: {ولَ قال بالمقال, ولهذا اللمز

ًا. بعضههههههههكم يقتههههههههل لَ أنفسههههههههكم} أيِ تقتلههههههههوا بعضهههههههه
حيههان بههن ومقاتههل وقتادة جبير بن وسعيد ومجاهد عباس ابن قال  

تعههالى: بعض, وقوله على بعضكم يطعن لَ أنفسكم} أيِ تلمزوا {ولَ
يسههوء الههتي باللقههاب, وهههي تههداعوا لَ باللقههاب} أيِ تنههابزوا {ولَ

بههن داود إسماعيل, حههدثنا أحمد: حدثنا المام سماعها. قال الشخص
فينهها الضههحاك, قههال بههن جبيرة أبو قال: حدثني الشعبي عن هند أبي

اللههه رسههول باللقههاب} قههال: قههدم تنابزوا {ولَ سلمة بني في نزلت
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أو اسههمان ولههه إلَ رجههل فينهها المدينههة, وليههس وسلم عليه الله صلى

ًا دعا إذا ثلثة, فكان السههماء, قههالوا: يهها تلههك مههن باسههم منهههم واحد
باللقههاب} ورواه تنهابزوا {ولَ هذا, فنزلت من يغضب إنه الله رسول

جههل به. وقههوله داود عن وهيب عن إسماعيل بن موسى عن داود أبو
والَسههم الصههفة بئههس اليمههان} أيِ بعد الفسوق الَسم وعل: {بئس

مهها بعد يتناعتون الجاهلية أهل كان كما باللقاب التنابز الفسوق. وهو
{فأولئههك هههذا مههن يتب} أيِ لم {ومن وعقلتموه السلم في دخلتم

الظهههههههههههههههههههههههههههههههههههالمون}. ههههههههههههههههههههههههههههههههههههم

َها ّي أ
َ َي ِذيَن **  ّل ْا ا ُنو ْا آَم ُبو ِن َت ًا اْج ِثير ّظّن ّمَن َك ْعههَض ِإّن ال ّظههّن َب ْثههٌم ال َ ِإ َولَ

ْا َ َتَجّسُسو َتب َولَ ْغ ُكم َي ْعُض ًا ّب ْعض ُيِحههّب َب ُكْم َأ ُد ُكههَل َأن َأَحهه ْأ ِه َلْحههَم َي َأِخيهه

ًا ْيتههههه ُه َم ُتُمهههههو ْه ِر َك ْا َف ُقهههههو ّت ّلهههههَه َوا ّلهههههَه ِإّن ال ّواٌب ال  ّرِحيهههههٌم َتههههه
ًا تعالى يقول    التهمة الظن, وهو من كثير عن المؤمنين عباده ناهي

يكههون ذلههك بعض لن محله غير في والناس والقارب للهل والتخون
ًا ًا, فليتجنب إثم ًا منههه كثير محض المههؤمنين أميههر عههن وروينهها احتياطهه
من خرجت بكلمة تظنن قال: ولَ أنه عنه الله رضي الخطاب بن عمر
ًا, وأنت إلَ المؤمن أخيك عبههد أبههو محملً. وقال الخير في لها تجد خير
بههن محمههد نصههربن ضههمرة أبههي بههن القاسههم أبو ماجة: حدثنا بن الله

النضههريِ, قيههس أبي بن الله عبد أبي, حدثنا الحمصي, حدثنا سليمان
اللههه صههلى النبي قال: رأيت عنهما الله رضي عمر بن الله عبد حدثنا
مهها ريحههك وأطيههب أطيبههك ويقههول: «مهها بالكعبههة يطوفا وسلم عليه

المههؤمن لحرمههة بيههده محمههد نفههس حرمتك, والذيِ وأعظم أعظمك
ًا»ً إلَ بههه يظههن وأن ودمه منك, ماله حرمة تعالى الله عند أعظم خيههر
عههن الزنههاد أبههي عههن مالههك الههوجه, وقههال هذا من ماجة ابن به تفرد

صههلى اللههه رسههول قههال: قههال عنه الله رضي هريرة أبي عن العرج
الحههديث, ولَ أكههذب الظههن فههإن والظههن وسههلم: «إيههاكم عليههه اللههه

ولَ تباغضههوا ولَتحاسههدوا, ولَ تنافسههوا ولَ ولَتحسسههوا تجسسههوا
ًا»ً رواه اللههه عبههاد تدابروا, وكونوا بههن اللههه عبههد عههن البخههاريِ إخوانهه

به. مالك عن العتبي عن داود وأبو يحيى بن يحيى عن ومسلم يوسف
قههال: عنههه الله رضي أنس عن الزهريِ عن عيينة بن سفيان وقال  

ولَ تههدابروا ولَ تقههاطعوا وسههلم: «لَ عليههه الله صلى الله رسول قال
ًا, ولَ اللههه عبههاد تحاسدوا, وكونوا ولَ تباغضوا أن لمسههلم يحههل إخوانهه

حديث من وصححه والترمذيِ مسلم أيام»ً رواه ثلثة فوق أخاه يهجر
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اللههه عبههد بههن محمههد الطههبراني: حههدثنا بههه. وقههال عيينههة بههن سفيان

المههدني, حههدثنا الوهههاب عبههد بههن بكههر العههدويِ, حههدثنا القرمطههي
أبههي بههن محمد بن الرحمن عبد النصاريِ, حدثني قيس بن إسماعيل

قال: قال عنه الله رضي النعمان بن حارثة جده أبيه, عن عن الرجال
لمههتي: الطيههرة لَزمههات وسههلم: «ثلث عليههه اللههه صلى الله رسول

ممههن الله رسول يا يذهبهن الرجل: وما الظن»ً فقال وسوء والحسد
اللههه, فاسههتغفر حسههدت وسههلم: «إذا عليههه الله صلى قال ؟ فيه هن
أبههو داود: حههدثنا أبو فامض»ً وقال تطيرت تحقق, وإذا فل ظننت وإذا
اللههه رضههي زيههد عن العمش عن معاوية أبو شيبة, حدثنا أبي بن بكر
ِتَي عنه ُأ فلن لههه: هههذا فقيههل برجل عنه الله رضي مسعود ابن قال: 

ًا, فقال لحيته تقطر التجسههس عههن نهينا الله: قد رضي الله عبد خمر
روايتهه فههي حهاتم أبههي ابهن بهه. سههماه نأخذ شيء لنا يظهر إن ولكن
هاشم, حدثنا أحمد: حدثنا المام معيط. وقال أبي بن عقبة بن الوليد
أبههي عههن علقمههة بههن كعههب عن الخولَني نشيط بن إبراهيم عن ليث

ًا لنا لعقبة: إن قال: قلت عقبة كاتب دخين عن الهيثم يشههربون جيران
عظهههم ولكههن تفعههل فيأخذونهم. قههال: لَ الشرط لهم داع وأنا الخمر

قههد فقههال: إنههي دخين ينتهوا. قال: فجاءه فلم وتهددهم, قال: ففعل
عقبههة: لههه , فقههال فتأخههذهم الشرط لهم داع وإني ينتهوا فلم نهيتهم
عههورة سههتر يقههول: «مههن اللههه رسول سمعت فإني ؟ تفعل لَ ويحك
من والنسائي داود أبو قبرها»ً ورواه من موؤدة استحيا فكأنما مؤمن
عههن ثههور عههن الثههوريِ سههفيان نحوه, وقههال به سعد بن الليث حديث
ه رسهول قهال: سهمعت عنه الله رضي معاوية عن سعد بن راشد الل
أفسدتهم الناس عورات اتبعت إن يقول: «إنك وسلم عليه الله صلى

سههمعها كلمههة عنه الله رضي الدرداء أبو تفسدهم»ً فقال أن كدت أو
نفعههه وسههلم عليههه اللههه صههلى رسول)الله من عنه الله رضي معاوية

ًا داود أبههو بههها, ورواه تعههالى الله بههه. الثههوريِ حههديث مههن بههه منفههرد
ًا: حههدثنا داود أبههو وقههال   الحضههرمي, حههدثنا عمههرو بههن سهعيد أيضهه

عهن عبيهد بن شريح عن زرعة بن ضمضم عياش, حدثنا بن إسماعيل
معههد بههن والمقههدام السههود بههن مرة, وعمههرو بن وكثير نفير بن جبير

وسههلم عليههه اللههه صلى النبي عن عنهم الله رضي أمامة وأبي يكرب
أفسههدهم»ً {ولَ النههاس فههي الريبههة ابتغههى إذا الميههر قههال: «إن

ًا بعضكم على تجسسوا} أيِ ًا والتجسس بعض الشههر فههي يطلههق غالب
ًا فيكون التحسس الجاسوس. وأما ومنه عههز قههال كما الخير في غالب
ًا وجل يوسف من فتحسسوا اذهبوا بني {يا قال أنه يعقوب عن إخبار
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كما الشر في منهما كل يستعمل الله} وقد روح من تيأسوا ولَ وأخيه

قههال: «لَ وسههلم عليههه اللههه صههلى اللههه رسههول أن الصههحيح في ثبت
اللههه عبههاد تههدابروا, وكونههوا ولَ تباغضههوا ولَ تحسسههوا ولَ تجسسههوا

ًا»ً وقال الشههيء. والتحسههس عههن البحههث الوزاعي: التجسس إخوان
أبههوابهم, علههى يتسههمع أو كارهون له وهم القوم حديث إلى الَستماع

عنهههههههه. حهههههههاتم أبهههههههي ابهههههههن والتهههههههدابر: الصهههههههرم, رواه
ًا} فيه بعضكم يغتب تعالى: {ولَ وقوله   الغيبههة, وقههد عن نهي بعض

داود: حههدثنا أبههو رواه الههذيِ الحههديث فههي جههاء كمهها الشههارع فسههرها
أبههي عههن أبيههه عههن العلء عههن محمههد بههن العزيههز عبد القعنبي, حدثنا

وسلم: عليه الله صلى قال ؟ الغيبة ما الله رسول يا قال: قيل هريرة
؟ أقههول مهها أخههي فههي كان إن يكره»ً قيل: أفرأيت بما أخاك «ذكرك

لههم اغتبتههه, وإن فقههد تقول ما فيه كان إن وسلم عليه الله صلى قال
الدراورديِ عن قتيبة عن الترمذيِ بهته»ً ورواه فقد تقول ما فيه يكن

عهن غنهدر عهن بنهدار عهن جريهر ابهن صهحيح. ورواه وقال: حسن به
ومسههروق عنهمهها اللههه رضههي عمههر ابن قال العلء. وهكذا عن شعبة

مسههدد, داود: حههدثنا أبههو قرة. وقههال بن ومعاوية إسحاق وأبو وقتادة
عههن حذيفههة أبههي عن القمر بن علي سفيان, حدثني عن يحيى حدثنا

وسههلم عليههه اللههه صههلى للنههبي قههالت: قلههت عنههها الله رضي عائشة
قصههيرة, فقههال مسههدد: تعنههي غيههر وكذا. قههال كذا صفية من حسبك
البحههر بمههاء مزجههت لههو كلمههة قلههت وسههلم: «لقههد عليههه اللههه صههلى

ًا له لمزجته»ً قالت: وحكيت وسلم: «مهها عليه الله صلى فقال إنسان
ًا حكيت أني أحب حديث من الترمذيِ وكذا»ً ورواه كذا لي وإن إنسان
سههفيان عههن ثلثتهههم ووكيههع مهههديِ بههن الرحمههن وعبد القطان يحيى

الرحبي صهيب بن سلمة حذيفة أبي عن القمر بن علي الثوريِ, عن
صهههحيح. وقهههال: حسهههن بهههه عنهههها اللهههه رضهههي عائشهههة عهههن

بههن الواحههد عبههد الشوارب, حدثنا أبي ابن جرير: حدثني ابن وقال  
امههرأة أن المخههارق بههن حسههان الشيباني, حدثنا سليمان زياد, حدثنا

أشههارت لتخههرج قههامت عنههها, فلمهها اللههه رضههي عائشههة علههى دخلت
إنههها أيِ وسلم عليه الله صلى النبي إلى بيدها عنها الله رضي عائشة
محرمههة «اغتبتههها»ً والغيبههة وسلم عليه الله صلى النبي فقال قصيرة

فههي مصههلحته, كمهها رجحههت مههن إلَ ذلههك مههن يسههتثنى بالجماع, ولَ
اسههتأذن وسلم, لمهها عليه الله صلى كقوله والنصيحة والتعديل الجرح

العشههيرة!»ً وكقههوله أخههو بئههس لههه الفاجر: «ائذنوا الرجل ذلك عليه
خطبها عنها, وقد الله رضي قيس بنت لفاطمة وسلم عليه الله صلى
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يضههع فل الجهههم أبههو فصعلوك, وأمهها معاوية الجهم: «أما وأبو معاوية
الههترحيم على بقيتها ذلك, ثم مجرى جرى ما عاتقه»ً وكذا عن عصاه

بأكههل وتعههالى تبارك شبهها الكيد, ولهذا الزجر فيها ورد الشديد, وقد
يأكههل أن أحدكم وجل: {أيحب عز قال كما الميت النسان من اللحم
ًا أخيه لحم ًا هذا تكرهون كما فكرهتموه} أيِ ميت ذاك فههاكرهوه طبعهه

ًا, فإن منها والتحذير عنها التنفير من هذا, وهذا من أشد عقوبته شرع
يقيههء هبتههه: «كههالكلب في العائد في وسلم عليه الله صلى قال كما
فههي السههوء»ً وثبههت مثههل لنهها قههال: «ليههس قيئه»ً وقههد في يرجع ثم

وسههلم عليههه الله صلى أنه وجه غير من والمسانيد والحسان الصحاح
عليكههم وأعراضههكم وأمههوالكم دمههاءكم الههوداع: «إن خطبههة في قال

هههذا»ً. بلههدكم فههي هههذا شهههركم فههي هههذا يههومكم كحرمههة حههرام
محمد بن أسباط , حدثنا العلى عبد بن واصل داود: حدثنا أبو وقال  

هريههرة أبههي عههن صالح أبي عن أسلم بن زيد عن سعد بن هشام عن
علههى المسههلم وسههلم: «كههل عليههه اللههه صههلى الله رسول قال: قال
يحقههر أن الشههر من امرىء ودمه, حسب وعرضه ماله حرام المسلم

أبيه عن محمد بن أسباط بن عبيد عن الترمذيِ المسلم»ً ورواه أخاه
بن السود شيبة: حدثنا أبي بن عثمان غريب. وحدثنا وقال: حسن به

بن الله عبد بن سعيد عن العمش عن عياش بن بكر أبو عامر, حدثنا
عليههه اللههه صههلى اللههه رسول قال: قال السلمي برزة أبي عن جريج
قلبههه, لَ فههي اليمههان يههدخل ولههم بلسههانه آمههن من معشر «يا وسلم
اللههه يتبع عوراتهم يتبع من عوراتهم, فإنه تتبعوا ولَ المسلمين تغتابوا

وقههد داود أبههو به بيته»ً تفرد في يفضحه عورته الله يتبع عورته, ومن
مسنده: في يعلى أبو الحافظ عازب. فقال بن البراء حديث من رويِ
حههبيب بههن حمههزة عن سلم بن مصعب دينار, حدثنا بن إبراهيم حدثنا

عنه الله رضي عازب بن البراء عن السبيعي إسحاق أبي الزيات, عن
العواتههق أسههمع حههتى وسهلم عليههه الله صلى الله رسول قال: خطبنا

بلسههانه, لَ آمن من معشر خدورها, فقال: يا في ه قال أو ه بيوتها في
يتبههع أخيههه عههورة يتبههع من عوراتهم, فإنه تتبعوا ولَ المسلمين تغتابوا
بيتههه»ً. جههوفا فههي يفضههحه عههورته اللههه يتبههع عههورته, ومههن اللههه

إبراهيهم بهن أحمهد بكهر أبهو عمهر. قهال ابهن أخهرى) عهن طريق(  
أكثههم, حههدثنا بههن يحيههى ناجية, حههدثنا بن الله عبد السماعيلي: حدثنا

دلهههم بن أوفى عن واقد بن الحسين عن الشيباني موسى بن الفضل
قال: «يهها وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عمر ابن عن نافع عن

تغتههابوا قلبههه, لَ إلههى اليمههان يفههض ولههم بلسههانه آمههن مههن معشههر
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يتبههع المسههلمين عههورات يتبع من عوراتهم, فإنه تتبعوا ولَ المسلمين

رحلههه»ً قههال: جوفا في ولو يفضحه عورته الله يتبع عورته, ومن الله
ًا عمر ابن ونظر حرمتههك وأعظههم أعظمههك فقال: مهها الكعبة إلى يوم

بههن حيههوة داود: حههدثنا أبههو منك. قال الله عند حرمة أعظم وللمؤمن
وقههاصا محكههول, عههن عههن أبيه عن ثوبان ابن عن قتيبة شريح, حدثنا

قال: وسلم عليه الله صلى النبي أن حدثه أنه المستورد عن ربيعة بن
جهنههم, ومههن فههي مثلههها يطعمه الله فإن أكلة مسلم برجل أكل «من
ًا كسا قههام جهنههم, ومههن فههي مثلههه يكسههوه الله فإن مسلم برجل ثوب

وريههاء سههمعة مقههام به يقوم تعالى الله فإن ورياء سمعة مقام برجل
وأبههو بقيههة حههدثنا مصههفى ابههن داود. وحدثنا أبو به القيامة»ً تفرد يوم

جبير بن الرحمن وعبد سعد بن راشد صفوان, حدثني المغيرة, حدثنا
وسلم: «لمهها عليه الله صلى الله رسول قال: قال مالك بن أنس عن

وجههوههم يخشههمون نحههاس مههن أظفههار لهههم بقههوم مههررت بههي عرج
يههأكلون الههذين قههال: هههؤلَء ؟ جبريههل يهها هؤلَء وصدورهم, قلت: من

رواه وهكههذا داود أبههو بههه أعراضهههم»ً تفههرد في ويقعون الناس لحوم
بههه. الشههامي الحجههاج بههن القدوس عبد المغيرة أبي عن أحمد المام

عبد أبو عبدة, أخبرنا بن أحمد أبي, حدثنا حاتم: حدثنا أبي ابن وقال  
العبههديِ هههارون أبههو العمي, أخبرنهها الصمد عبد بن العزيز عبد الصمد

ليلههة رأيههت مهها حههدثنا اللههه رسول يا قال: قلنا الخدريِ سعيد أبي عن
كههثير, رجههال اللههه خلق من خلق إلى بي انطلق قال: ثم ؟ بك أسريِ
أحههدهم, فيجههذون جنههب عههرض إلى يعمدون رجال بهم موكل ونساء

كمها كهل لهه أحدهم. فيقال في في يضعونها ثم النعل مثل الجذة منه
يكههره وهههو المههوت يجههد لههو محمههد يا الموت أكله من يجد وهو أكلت

واللمازون الهمازون قال: هؤلَء ؟ هؤلَء من جبرائيل عليه, فقلت: يا
ًا أخيههه لحههم يأكههل أن أحههدكم النميمههة, فيقههال: أيحههب أصههحاب ميتهه

وقههد الحههديث هههذا أورد لحمههه, هكههذا أكل على يكره وهو فكرهتموه
والمنههة, الحمههد وللههه سههبحان سههورة تفسههير أول فههي بطوله سقناه
أنههس عن يزيد عن الربيع مسنده: حدثنا في الطيالسي داود أبو وقال

ًا أن النههاس أمر وسلم عليه الله صلى الله رسول أن ولَ يصههوموايوم
الرجههل جعههل أمسههوا النههاس, فلمهها له, فصههام آذن حتى أحد يفطرن

اليههوم منذ ظللت فيقول وسلم عليه الله صلى الله رسول إلى يجيء
ًا ذلههك, فيههأذن فيقههول الرجل ويجيء له فأذن فأفطر لي فائذن صائم

منهذ ظلتا أهلك من امرأتين إن الله رسول فقال: يا رجل جاء حتى له
أعههاد, فقههال ثههم عنههه فليفطرا, فههأعرض لهما صائمتين, فائذن اليوم
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ظههل مههن صههام صامتا, وكيف وسلم: «ما عليه الله صلى الله رسول

يستقيئا»ً أن صائمتين كانتا إن فمرهما اذهب ؟ الناس لحوم من يأكل
عليههه اللههه صههلى النههبي علقة, فأتى منهما واحدة كل ففعلتا, فقاءت

ماتتهها وسههلم: «لههو عليههه اللههه صلى الله رسول فأخبره, فقال وسلم
رواه غريههب. وقههد ومتههن ضههعيف النههار»ً إسههناد لكلتهمهها فيهما وهما

ههههههارون. بهههههن يزيهههههد حهههههديث مهههههن الهههههبيهقي الحهههههافظ
ً قال: سمعت التيمي سليمان حدثنا   أبهي مجلهس فهي يحهدث رجل

أن وسههلم عليههه اللههه صلى الله رسول مولى عبيد عن النهديِ عثمان
ً وسلم, وأن عليه الله صلى الله رسول عهد على صامتا امرأتين رجل

ههنهها إن اللههه رسههول فقال: يهها وسلم عليه الله صلى الله رسول أتى
بالهههاجرة, قههال العطش, أراه من تموتان كادتا وإنهما صامتا امرأتين
أو ماتتهها قههد إنهمههاوالله اللههه نبي عنه, فقال: يا أوسكت عنه فأعرض

عس, فقال أو بقدح قال: فجيء تموتان, فقال: ادعهما. فجاءتا كادتا
القدح, نصف قاءت حتى وصديد ودم قيح من قيئي. فقاءت لحداهما

ًا : قيئههي, فقههاءت للخههرى قال ثم ًا قيحهه ًا ودمهه ًا وصههديد ًا ولحمهه ودمهه
ًا أحههل عمهها صامتا هاتين قال: «إن القدح, ثم ملت حتى وغيره عبيط

إحههداهما عليهمهها, جلسههت الله حرم ما على وأفطرتا لهما تعالى الله
أحمههد المههام رواه النههاس»ً. وهكههذا لحوم تأكلن فجعلتا الخرى إلى
طرخههان بههن سههليمان عن عديِ, كلهما أبي وابن هارون بن يزيد عن

ًا رواه نحوه, ثم أو مثله به التيمي يحيهى عهن مسهدد حهديث مهن أيض
عثمان أبي حلقة في أظنه رجل غياث. حدثني بن عثمان عن القطان

بصيام, أمروا وسلم, أنهم عليه الله صلى الله رسول مولى سعد عن
بلغتهها قد وفلنة فلنة الله رسول فقال: يا النهار نصف في رجل فجاء
ًا أو مرتين عنه فأعرض الجهد أو بعههس «ادعهمهها»ً فجههاء قههال ثم ثلث
ًا لحداهما: قيئي. فقاءت فقال قدح ًا لحم ًا ودمهه ًا, وقهال عبيطهه وقيحهه

لهمهها اللههه أحههل عمهها صههامتا هههاتين قههال: إن ثههم ذلههك مثههل للخههرى
تههزالَ فلههم للخههرى إحههداهما عليهما. أتههت الله حرم ما على وأفطرتا

ًا. قههال أجوافهما امتلت حتى الناس لحوم تأكلن الههبيهقي: كههذا قيحهه
أصهههههههح. عبيهههههههد وههههههههو سهههههههعد, والول عهههههههن قهههههههال

مخلههد, حههدثنا بن الضحاك بن عمرو يعلى: حدثنا أبو الحافظ وقال  
ابن عن الزبير أبو جريج, أخبرني ابن عاصم, حدثنا أبو أبي أبي, حدثنا

ًا أّن هريرة لبي عّم وسههلم عليههه الله صلى الله رسول إلى جاء ماعز
ًا, قالههها حههتى عنههه زنيههت, فههأعرض قد إني الله رسول فقال: يا أربعهه

منههها أتيههت قههال: نعههم ؟ الزنا ما قال: وتدريِ الخامسة في كان فلما
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ًا ؟ هههذا قههول إلى تريد حللًَ. قال: ما امرأته من الرجل يأتي ما حرام

وسلم: عليه الله صلى الله رسول تطهرني. قال: فقال أن قال: أريد
والرشهها المكحلههة في الميل يغيب كما منها ذلك في منك ذلك أدخلت

برجمه, فرجم, فسههمع قال: فأمر الله رسول يا قال: نعم ؟ البئر في
إلى تر لصاحبه: ألم أحدهما يقول رجلين وسلم عليه الله صلى النبي

ثم ؟ الكلب رجم رجم حتى نفسه تدعه عليه, فلم الله ستر الذيِ هذا
فقههال: «أيههن حمههار بجيفههة مر حتى وسلم عليه الله صلى النبي سار
يهها لهك اللههه الحمار»ً قالَ: غفههر هذا جيفة من فكل انزلَ ؟ وفلن فلن

نلتمهها وسلم: «فمهها عليه الله صلى قال ؟ هذا يؤكل وهل الله رسول
ًا أخيكما من ً أشد آنف أنهههار لفههي الََن إنه بيده نفسي منه, والذيِ أكل

صههههههههههحيح. فيههههههههههها»ً إسههههههههههناد ينغمههههههههههس الجنههههههههههة
مولى واصل أبي. حدثنا عبدالصمد, حدثني أحمد: حدثنا المام وقال  

بههن جههابر عههن نههافع بن طلحة عن عرفطة بن خالد عيينة, حدثني ابن
وسههلم عليههه اللههه صههلى النههبي مههع قال: كنهها عنه الله رضي الله عبد

وسههلم: عليههه اللههه صلى الله رسول منتنة. فقال جيفة ريح فارتفعت
النههاس»ً. يغتههابون الههذين ريههح هههذه ؟ الريههح هههذه مهها «أتههدرون

بههن إبراهيههم مسهنده: حههدثنا في حميد بن عبد أخرى) قال طريق(  
وهههو سههفيان أبي عن سليمان عن عياض بن الفضيل الشعث, حدثنا

مههع قههال: كنهها عنهمهها اللههه رضي الله عبد بن جابر عن نافع بن طلحة
النههبي منتنة, فقههال ريح فهاجت سفر في وسلم عليه الله صلى النبي
ًا وسههلم: «إن عليه الله صلى ًا اغتههابوا المنههافقين مههن نفههر مههن ناسهه

هههذه هههاجت «فلههذلك قال الريح»ً وربما هذه بعثت فلذلك المسلمين
لحهم يأكهل أن أحهدكم تعالى: {أيحهب قوله في السديِ الريح»ً وقال

ًا} زعم أخيه رجليههن مههع كههان عنه الله رضي الفارسي سلمان أن ميت
ويخههف يخههدمهما سههفر فههي وسلم عليه الله صلى النبي أصحاب من

النههاس سار لما عنه الله رضي سلمان طعامهما, وأن من وينال لهما
ًا عنه الله رضي سلمان يوم, وبقي ذات معههم, فجعهل يسهر لهم نائم

أو سههلمان يريههد فقههالَ: مهها الخباء يجداه, فضربا فلم يكلمانه صاحباه
ًا العبد هذا مضههروب, وخبههاء مقههدور طعام إلى يجيء أن هذا غير شيئ

يطلب وسلم عليه الله صلى الله رسول إلى أرسله سلمان جاء فلما
ًا, فانطلق لهما ومعههه وسههلم عليههه اللههه صههلى اللههه رسول فأتى إدام
عنههدك. كههان إن لتؤدمهم أصحابي بعثني الله رسول فقال: يا له قدح
ائتههدموا»ً قههد ؟ بالدم أصحابك يصنع وسلم: «ما عليه الله صلى قال

اللههه صههلى اللههه رسههول بقههول يخبرهما عنه الله رضي سلمان فرجع
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ما بالحق بعثك فقالَ: والذيِ الله رسول أتيا حتى فانطلقا وسلم عليه
ًا أصبنا وسههلم: عليههه اللههه صههلى اللههه رسههول نزلنهها. قههال منههذ طعام

أن أحدكم {أيحب بقولكما»ً قال: ونزلت بسلمان ائتدمتما قد «إنكما
ًا} أنهههههههه أخيهههههههه لحهههههههم يأكهههههههل ًا. كهههههههان ميتههههههه نائمههههههه

ّبان طريق من المختار كتابه في المقدسي الضياء الحافظ وروى   ح
ه رضهي مالك بن أنس ثابت, عن عن سلمة بن حماد عن هلل بن الل

ًا بعضها تخدم العرب عنه, قال: كانت أبي مع السفار, وكان في بعض
ولههم فاسههتيقظا فنامهها يخههدمهما عنهمهها, رجههل اللههه رضي وعمر بكر

ًا لهما يهيء رسول له: ائت فأيقظاه, فقالَ لنؤوم هذا فقالَ: إن طعام
عنهمهها اللههه رضي وعمر بكر أبا إن له فقل وسلم عليه الله صلى الله

قههد وسلم: «إنهمهها عليه الله صلى فقال ويستأدمانك السلم يقرئانك
الله صلى فقال ؟ ائتدمنا شيء بأيِ الله رسول يا فقالَ ائتدما»ً فجاءا

بيههن لحمههه لرى إنههي بيده نفسي أخيكما, والذيِ وسلم: «بلحم عليه
ه, فقهال رسهول يها لنها عنهما: اسهتغفر الله رضي ثناياكما»ً فقالَ الل

ُه وسههلم عليه الله صلى أبههو الحههافظ لكمهها»ً وقههال فليسههتغفر «ُمههَرا
بههن محمههد عن مسلم بن محمد موسى, حدثنا بن الحكم يعلى: حدثنا
عنهه اللهه رضهي هريهرة أبهي عهن يسار بن موسى عمه إسحاق, عن

أخيههه لحم من أكل وسلم: «من عليه الله صلى الله رسول قال: قال
ًا كله له فيقال الََخرة في لحمه إليه الله قرب الدنيا في أكلته كما ميت

ًا ًا. ويصههههيح»ً غريههههب ويكلههههح فيههههأكله ههههه قههههال ههههه حيهههه جههههد
عنههه ونهههاكم بههه أمركههم فيمهها اللههه} أيِ وجل: {واتقههوا عز وقوله  

علههى تههواب رحيم} أيِ تواب الله {إن منه واخشوا ذلك في فراقبوه
مههن الجمهههور عليههه. قههال واعتمههد إليههه رجع لمن رحيم إليه تاب من

ويعههزم ذلههك عههن يقلههع أن تههوبته في للناس المغتاب العلماء: طريق
نههزاع, وأن فيههه ؟ فههات مهها علههى الندم يشترط يعود, وهل لَ أن على

إذا فههإنه يتحللههه أن يشههترط آخههرون: لَ اغتابه. وقال الذيِ من يتحلل
ًا فطريقههه منههه كان بما يعلم لم إذا مما أشد تأذى ربما بذلك أعلمه إذ

عنههه يرد فيها, وأن يذمه كان التي المجالس في فيه بما عليه يثني أن
أحمههد, حههدثنا المههام قال كما بتلك تلك وطاقته, لتكون بحسبه الغيبة
اللههه عبد عن أيوب بن يحيى الله, أخبرنا عبد الحجاج, حدثنا بن أحمد

معاذ بن سهل أن أخبره المعافريِ يحيى بن إسماعيل أن سليمان بن
اللههه صههلى النههبي عن عنه الله رضي أبيه عن أخبره الجهني أنس بن

ًا حمى قال: «من وسلم عليه تعالى الله يغتابه, بعث منافق من مؤمن
ًا إليه ًا رمههى جهنههم, ومههن نار من القيامة يوم لحمه يحمي ملك مؤمنهه
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ممهها يخههرج حههتى جهنم جسر على تعالى الله حبسه سبه يريد بشيء

بههه المبههارك ابههن وهههو اللههه عبههد حديث من داود أبو رواه قال»ً وكذا
ًا: حدثنا داود أبو بنحوه. وقال أبههي ابههن الصباح, حدثنا بن إسحاق أيض
بههن إسههماعيل سههمع أنههه سليم بن يحيى الليث, حدثني مريم, أخبرنا

النصههاريِ سهههل بن طلحة وأبا الله عبد بن جابر يقول: سمعت بشير
وسههلم: «مهها عليه الله صلى الله رسول قال يقولَن عنهما الله رضي

ًا يخذل امرىء من ًا امراء وينتقص حرمته فيه تنتهك موضع في مسلم
نصههرته, فيههها يحههب مههواطن فههي تعالى الله خذله عرضه, إلَ من فيه
ًا ينصر امرىء من وما ًا امرء عرضههه من فيه ينتقص موضع في مسلم

فيههها يحههب مههواطن فههي وجههل عههز نصههره إلَ حرمتههه من فيه وينتهك
داود. أبهههههههههههههههو بهههههههههههههههه نصهههههههههههههههرته»ً تفهههههههههههههههرد

َها ّي أ
َ َي ّناُس **  ّنا ال ُكم ِإ َنا ْق َل ٍر ّمن َخ َك َثههَى َذ ْن ُأ ُكْم َو َنهها ْل َع ًا َوَج ُعوب ِئههَل ُشهه َبآّ َق َو

ْا َو ُف َعهههاَر َت ُكهههْم ِإّن ِل ْكَرَم َد َأ ِه َعنههه ّلههه ُكْم ال َقههها ْت ّلهههَه ِإّن َأ ِليهههٌم ال ِبيهههٌر َع  َخ
ًا تعالى يقول    منها وجعل واحدة نفس من خلقهم أنه للناس مخبر

ًا وحواء, وجعلهم آدم زوجها, وهما القبائل, وبعههد من أعم وهي شعوب
ذلههك, وغير والفخاذ والعمائر والعشائر كالفصائل أخر مراتب القبائل

العههرب, كمهها بطههون العجم, وبالقبائل بطون بالشعوب وقيل: المراد
مفردة مقدمة في هذه لخصت إسرائيل, وقد بني بطون السباط أن

(القصههد كتههاب الههبر, ومههن عبد بن عمر لبي النباه كتاب من جمعتها
الشرفا في الناس والعجم) فجميع العرب أنساب معرفة في والمم

يتفاضلون سواء, وإنما السلم عليهما وحواء آدم إلى الطينية بالنسبة
عليههه الله صلى رسوله ومتابعة تعالى الله طاعة وهي الدينية بالمور

النههاس بعههض واحتقههار الغيبههة عن النهي بعد تعالى قال وسلم, ولهذا
ًا ًا, منبه خلقنههاكم إنهها النههاس أيههها {يا البشرية في تساويهم على بعض

ًا وجعلنههاكم وأنههثى ذكههر مههن ليحصههل لتعههارفوا} أيِ وقبائههل شههعوب
وجههل عههز قوله في مجاهد قبيلته, وقال إلى يرجع كل بينهم التعارفا

وكههذا, كههذا قبيلة أيِ وكذا كذا من فلن بن فلن يقال {لتعارفوا} كما
مخاليفههها, وكههانت إلههى ينتسههبون حميههر الثوريِ: كههانت سفيان وقال
الترمههذيِ: عيسههى أبههو قههال قبائلههها, وقههد إلى ينتسبون الحجاز عرب
بههن الملههك عبد عن المبارك بن الله عبد محمد, حدثنا بن أحمد حدثنا

اللههه رضههي هريههرة أبههي عن المنبعث مولى يزيد الثقفي, عن عيسى
مهها أنسههابكم مههن قال: «تعلمههوا وسلم عليه الله صلى النبي عن عنه
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فههي مههثراة الهههل فههي محبههة الرحههم صههلة أرحامكم, فإن به تصلون
الههوجه. هههذا مههن إلَ نعرفههه لَ غريههب قال الثر»ً ثم في منسأة المال

عند تتفاضلون إنما أتقاكم} أيِ الله عند أكرمكم تعالى: {إن وقوله  
عهن بههذلك الحههاديث وردت بالحسهاب, وقهد لَ بههالتقوى تعههالى اللهه

بههن محمههد البخههاريِ: حههدثنا وسههلم. قههال عليه الله صلى الله رسول
اللههه رضههي سههعيد أبي بن سعيد عن الله عبيد عن عبدة سلم, حدثنا

أيِ وسههلم عليههه الله صلى الله رسول قال: سئل هريرة أبي عن عنه
هههذا عههن أتقاهم»ً قالوا: ليس الله عند قال: «أكرمهم ؟ أكرم الناس

نههبي الله, ابن نبي الله, ابن نبي يوسف الناس نسألك. قال: «فأكرم
معههادن نسألك. قال: «فعن هذا عن الله»ً قالوا: ليس خليل ابن الله

الجاهليههة فههي قههالوا: نعههم. قههال: «فخيههاركم تسههألوني»ً ؟ العههرب
من موضع غير في البخاريِ رواه فقهوا»ً وقد إذا السلم في خياركم

حههديث مههن التفسير في النسائي سليمان, ورواه بن عبدة عن طرق
بهههههههه. العمهههههههريِ عمهههههههر ابهههههههن وههههههههو اللهههههههه عبيهههههههد

كثير الناقد, حدثنا عمرو الله: حدثنا رحمه مسلم آخر) قال حديث(  
هريههرة أبههي عن الصم بن يزيد عن برقان بن جعفر هشام, حدثنا بن

الله وسلم: «إن عليه الله صلى الله رسول قال: قال عنه الله رضي
وأعمههالكم»ً قلههوبكم إلههى ينظههر ولكن وأموالكم صوركم إلى ينظر لَ

.بههه هشههام بههن كههثير عههن سههنان بههن أحمههد عههن مههاجه ابههن ورواه
بكههر عن هلل أبي عن وكيع أحمد: حدثنا المام آخر) وقال حديث(  
قههال وسههلم عليه الله صلى النبي قال: إن عنه الله رضي ذر أبي عن

بتقههوى تفضههله أن إلَ أسههود ولَ أحمر من بخير لست فإنك له: «انظر
.للهههههههههه رحمهههههههههه أحمهههههههههد بهههههههههه اللهههههههههه»ً تفهههههههههرد

عبيههدة أبو الطبراني: حدثنا القاسم أبو الحافظ آخر) وقال حديث(  
بههن عمههرو بههن الرحمن عبد العسكريِ, حدثنا إبراهيم بن الوارث عبد

بههن حههبيب بهن محمههد الطههائي, سههمعت حنيههن بهن عبيهد جبلة, حدثنا
اللههه رسههول سمع أنه عنه الله رضي أبيه عن يحدث العصريِ خراش

علههى لحههد فضههل لَ إخههوة المسلمون: «يقول وسلم عليه الله صلى
»ً.بهههههههههههههههههههههههههههههههههههالتقوى إلَ أحهههههههههههههههههههههههههههههههههههد

يحيههى بن أحمد مسنده: حدثنا في البزار بكر أبو آخر) قال حديث(  
عههن الربيع ابن يعني قيس الحسين, حدثنا بن الحسن الكوفي, حدثنا

اللهه رضههي حذيفههة عههن حصههين بن المستظل غرقدة, عن بن شبيب
وآدم آدم بنو وسلم: «كلكم عليه الله صلى الله رسول قال: قال عنه

علههى أهههون ليكونن أو بآّبائهم يفخرون قوم تراب, ولينتهين من خلق
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هههذا مههن إلَ حذيفههة عههن نعرفههه لَ قههال الجعلن»ً. ثههم من تعالى الله

الهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههوجه.
سهليمان, حهدثنا بهن الربيهع حاتم: حدثنا أبي ابن آخر) قال حديث(  

بههن موسههى القطههان, حههدثنا زكريهها بههن يحيههى موسى, حدثنا بن أسد
قههال: عنهمهها اللههه رضههي عمههر ابههن عههن دينار بن الله عبد عن عبيدة
نههاقته علههى مكههة فتههح يههوم وسههلم عليههه الله صلى الله رسول طافا

ًا لههها وجههد يههده, فمهها فههي بمحجن الركان يستلم القصواء فههي مناخهه
الرجههال, فخههرج أيههديِ على وسلم عليه الله صلى نزل حتى المسجد

عليههه اللههه صههلى اللههه رسههول إن فأنيخت, ثههم المسيل بطن إلى بها
لههه هههو بمهها عليههه وأثنههى تعالى الله فحمد راحلته على خطبهم وسلم

عيبهة عنكهم أذههب قهد تعهالى اللهه إن النهاس أيهها قال: «يها ثم أهل
علههى كريههم تقههي بههر رجلن: رجههل بآّبائها, فالناس وتعظمها الجاهلية

وجههل عز الله تعالى, إن الله على هين شقي فاجر تعالى, ورجل الله
ًا وجعلنههاكم وأنههثى ذكههر مههن خلقناكم إنا الناس أيها يقول: {يا شههعوب

ثههم خبير} ه عليم الله إن أتقاكم الله عند أكرمكم إن لتعارفوا وقبائل
ولكههم»ً لي الله وأستغفر هذا قولي أقول ه وسلم عليه الله صلى قال

عههن مخلههد عههن الضههحاك عاصههم أبههي عههن حميههد بههن عبد رواه هكذا
بهههههههههههههههههه. عبيهههههههههههههههههدة بهههههههههههههههههن موسهههههههههههههههههى

ابههن إسحاق, حدثنا بن يحيى أحمد: حدثنا المام آخر) قال حديث(  
عههامر بههن عقبههة ربههاح, عههن بههن علههي عن يزيد بن الحارث عن لهيعة
قهال: «إن وسلم عليه الله صلى الله رسول إن قال عنهما الله رضي

لههم الصههاع طههف آدم بنو أحد, كلكم على بمسبة ليست هذه أنسابكم
أن بالرجل وتقوى, وكفى بدين إلَ فضل أحد على لحد يملؤوه, ليس

ًا يكون ً بذي ًا»ً. وقد بخيل ابههن عههن يههونس عههن جريههر ابههن رواه فاحش
لههم الصههاع طههف وحههواء لََدم «النههاس ولفظه به لهيعة ابن عن وهب

يههوم أنسههابكم عههن ولَ أحسههابكم عههن يسههألكم لَ اللههه يملههؤوه, إن
مههن شههيء فههي هههو أتقههاكم»ً. وليههس اللههه عنههد أكرمكم القيامة, إن

الهههههههههههوجه. ههههههههههههذا مهههههههههههن السهههههههههههتة الكتهههههههههههب
الملههك, حههدثنا عبههد بن أحمد أحمد: حدثنا المام آخر) قال حديث(  

لهههب, أبههي بنههت درة زوج عميههرة بن الله عبد عن سماك عن شريك
النههبي إلههى رجههل قههالت: قههام عنههها الله رضي لهب أبي بنت ذرة عن

الناس أيِ الله رسول فقال: يا المنبر على وهو وسلم عليه الله صلى
للههه وأتقههاهم أقرأهههم الناس وسلم: «خير عليه الله صلى قال ؟ خير
للرحههم»ً. وأوصلهم المنكر عن وأنهاهم بالمعروفا وجل, وآمرهم عز
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لهيعة, حدثنا ابن حسن, حدثنا أحمد: حدثنا المام آخر) قال حديث(  

قههالت: عنههها اللههه رضي عائشة عن محمد بن القاسم عن السود أبو
أعجبه ولَ الدنيا من شيء وسلم عليه الله صلى الله رسول أعجب ما

.أحمههههههههد بههههههههه تقههههههههى, تفههههههههرد ذو إلَ قههههههههط أحههههههههد
بههأموركم, خههبير بكههم عليم خبير} أيِ عليم الله تعالى: {إن وقوله  

يشاء, من ويعذب يشاء من يشاء, ويرحم من ويضل يشاء من فيهديِ
ذلههك في الخبير العليم الحكيم يشاء, وهو من على يشاء من ويفضل

مههن الشههريفة الََحههاديث وهههذه الكريمههة الََيههة بهذه استدل كله, وقد
يشههترط ولَ تشههترط لَ النكههاح فههي الكفاءة أن إلى العلماء من ذهب
أتقههاكم} وذهههب اللههه عنههد أكرمكههم تعههالى: {إن لقههوله الدين سوى

ًا ذكرنا الفقه, وقد كتب في مذكورة أدلة إلى الََخرون ذلههك من طرف
عبههد عههن الطبراني روى والمنة, وقد الحمد الحكام) ولله (كتاب في

ً سمع أنه الرحمن برسههول الناس أولى يقول: أنا هاشم بني من رجل
منههه ولههي منههك بههه أولههى غيههره: أنهها فقال وسلم عليه الله صلى الله

نسههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههبة.

َلِت َقا ْعَراُب **  ّنا ال ْا ّلْم ُقل آَم ُنو ْؤِم ِكن ُت َلـ ْا َو َو ُل َنا ُقو َلْم َلّما َأْس ْدُخِل َو َيهه
ِليَماُن ُكْم ِفي ا ِب ُلو ِإن ُق ْا َو ُعو ِطي ّلَه ُت َلُه ال َ َوَرُسو ُكههْم لَ ْت ِل ُكْم ّمههْن َي ِل ْعَمهها َأ

ًا ْيئ ّلَه ِإّن َش ُفوٌر ال ّنَما ّرِحيٌم َغ ِإ ُنوَن *   ْؤِم ْلُم ِذيَن ا ّل ْا ا ُنو ِه آَم ّل ِه ِبال ِل َوَرُسههو
ْا َلْم ُثّم ُبو َتا ْا َيْر ُدو َه ِهْم َوَجا ِل َوا َأْم ِهْم ِب ُفِس َأن ِبيِل ِفي َو ِه َس ّل ِئَك ال ـهه َل ْو ُهههُم ُأ

ُقوَن ِد ُقْل الّصا ّلُموَن *   َع ُت ّلَه َأ ُكْم ال ِن ِدي ّلُه ِب َلُم َوال ْع َواِت ِفههي َمهها َي الّسههَما
ّلُه الْرِض ِفي َوَما ُكّل َوال ٍء ِب ِليٌم َشْي ّنوَن َع َيُم ْيَك *   َل ْا َأْن َع َلُمو ُقههل َأْس
ّ ْا لَ ّنو َلّي َتُم ُكْم َع ّلُه َبِل ِإْسلََم ُكْم َيُمّن ال ْي َل ُكْم َأْن َع ِليَماِن َهدا ُتْم ِإُن ِل ْن ُك

ِقيَن ِد ِإّن َصا ّلَه *   َلههُم ال ْع ْيههَب َي َواِت َغ ّلههُه َوالْرِض الّسههَما ِبَمهها َبِصههيٌر َوال
ُلهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههوَن ْعَم  َت

ًا تعالى يقول   السههلم فههي دخلوا ما أول الذين العراب على منكر
بعههد: قلههوبهم فههي اليمههان يتمكههن ولههم اليمان مقام لنفسهم ادعوا

يههدخل ولمهها أسههلمنا قولههوا ولكههن تؤمنوا لم قل آمنا العراب {قالت
اليمههان أن الكريمههة الََيههة هذه من استفيد قلوبكم} وقد في اليمان
عليههه والجماعههة, ويههدل السههنة أهل مذهب هو كما السلم من أخص
عههن ثههم السههلم عههن سههأل حين والسلم الصلة عليه جبريل حديث

للخههص ثههم الخههص إلههى العههم من الحسان, فترقى عن ثم اليمان
الزهههريِ عن معمر الرزاق, أخبرنا عبد أحمد: حدثنا المام منه. وقال
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قههال: عنهمهها اللههه رضههي أبيههه عههن وقههاصا أبي بن سعد بن عامر عن

ً وسلم عليه الله صلى الله رسول أعطى ً يعههط ولم رجالَ منهههم رجل
ًا, فقال ًا أعطيههت اللههه رسول عنه: يا تعالى الله رضي سعد شيئ فلنهه

ًا ًا تعط ولم وفلن ًا, وهو فلن عليهه اللهه صهلى النهبي مؤمن, فقال شيئ
ًا عنه الله رضي سعد أعادها حتى ؟ مسلم وسلم: أو صلى والنبي ثلث

عليهه اللهه صهلى النههبي قههال ثهم ؟ مسهلم يقهول: أو وسلم عليه الله
ً لعطي وسلم: «إني أعطههه منهم, فلههم إلي أحب هو من وأدع رجالَ

ًا فههي وجههوههم»ً أخرجههاه علههى النههار فههي يكبههوا أن مخافههة شههيئ
عليههه اللههه صههلى النههبي فههرق به, فقد الزهريِ حديث من الصحيحين

مههن أخههص اليمههان أن علههى والمسههلم, فههدل المههؤمن بيههن وسههلم
صحيح من اليمان كتاب شرح أول في بأدلته ذلك قررنا السلم, وقد

كههان الرجههل ذاك أن علههى ذلههك والمنههة. ودل الحمههد وللههه البخههاريِ
ًا ًا ليس مسلم مههن فيههه هو ما إلى العطاء, ووكله من تركه لنه منافق

الََيههة هههذه فههي المذكورين العراب هؤلَء أن على هذا السلم, فدل
قلههوبهم, فههي اليمان يستحكم لم مسلمون هم وإنما بمنافقين ليسوا

ًا لنفسهم فادعوا ذلههك, وهههذا فههي فههأدبوا إليه وصلوا مما أعلى مقام
وقتههادة النخعههي وإبراهيههم عنهمهها اللههه رضههي عبههاس ابن قول معنى

إلههى ذهههب اللههه رحمههه البخاريِ لن هذا قلنا جرير. وإنما ابن واختاره
كهههذلك. وليسهههوا اليمهههان يظههههرون منهههافقين كهههانوا ههههؤلَء أن
قهوله في قالوا أنهم زيد وابن ومجاهد جبير بن سعيد عن رويِ وقد  

القتههل خههوفا استسههلمنا أسههلمنا} أيِ قولههوا وتعههالى: {ولكههن تبارك
قتههادة: خزيمهة. وقهال بههن أسههد بني في مجاهد: نزلت والسبي. قال

عليههه اللههه صههلى اللههه رسههول علههى بإيمههانهم امتنههوا قههوم في نزلت
اليمههان, ولههم مقههام لنفسهم ادعوا قوم أنهم الول وسلم, والصحيح

كههانوا بعههد, ولههو إليه يصلوا لم ذلك أن وأعلموا فأدبوا بعد لهم يحصل
بههراءة, وإنمهها سورة في المنافقون ذكر كما وفضحوا لعنفوا منافقين

ًا: {قل لهؤلَء قيل يههدخل ولمهها أسههلمنا قولههوا ولكههن تؤمنههوا لههم تأديب
قههال بعههد. ثههم اليمههان حقيقة إلى تصلوا لم قلوبكم} أيِ في اليمان

ًا} أيِ أعمههالكم من يلتكم لَ ورسوله الله تطيعوا تعالى: {وإن لَ شههيئ
ًا أجوركم من ينقصكم عملهههم من ألتناهم وجل: {وما عز كقوله شيئ

إليههه تههاب لمههن رحيههم} أيِ غفور الله تعالى: {إن شيء} وقوله من
الكمههل المؤمنههون إنمهها المؤمنههون} أيِ تعههالى: {إنمهها وأناب. وقوله

تزلزلههوا ولَ يشههكوا لههم يرتابوا} أيِ لم ثم ورسوله بالله آمنوا {الذين
بههأموالهم {وجاهههدوا المحههض التصديق هي واحدة حال على ثبتوا بل
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فههي أمههوالهم ونفههائس مهجهههم وبههذلوا الله} أيِ سبيل في وأنفسهم

قههالوا إذا قههولهم في الصادقون} أيِ هم {أولئك ورضوانه الله طاعة
إلَ اليمههان مههن لهههم ليههس الههذين العههراب كبعههض مؤمنههون, لَ إنهم

الظهههههههههههههههههههههههههههههههههههاهرة. الكلمهههههههههههههههههههههههههههههههههههة
رشههدين, حههدثنا غيلن, حههدثنا بههن يحيههى أحمد: حدثنا المام وقال  

رضي سعيد أبي عن الهيثم أبي عن السمح أبي عن الحارث بن عمرو
فههي قههال: «المؤمنههون وسلم عليه الله صلى النبي قال: إن عنه الله

يرتههابوا لههم ثههم ورسههوله بههالله آمنههوا أجههزاء: الههذين ثلثههة على الدنيا
علههى الناس يأمنه الله, والذيِ سبيل في وأنفسهم بأموالهم وجاهدوا
وجههل»ً عههز للههه تركه طمع على أشرفا إذا وأنفسهم, والذيِ أموالهم

بمهها أتخههبرونه بدينكم} أيِ الله أتعلمون وتعالى: {قل سبحانه وقوله
لَ الرض} أيِ فههي ومهها السههموات فههي ما يعلم {والله ضمائركم في

ذلههك مههن أصغر ولَ السماء في ولَ الرض في ذرة مثقال عليه يخفى
أن عليههك تعههالى: {يمنههون قههال عليم} ثم شيء بكل {والله أكبر ولَ

يمنههون الههذين العههراب إسههلمكم} يعنههي علههي تمنههوا لَ قل أسلموا
وسههلم عليههه اللههه صلى الرسول على ونصرتهم ومتابعتهم بإسلمهم

ًا تعالى الله يقول نفههع إسههلمكم} فههإن علي تمنوا لَ عليهم: {قل رد
أن عليكههم يمههن اللههه {بل فيه عليكم المنة ولله عليكم يعود إنما ذلك

النههبي قال كما ذلك دعواكم في صادقين} أيِ كنتم إن لليمان هداكم
ألههم النصههار معشههر حنيههن: «يهها يههوم للنصههار وسههلم عليه الله صلى

ً أجدكم ؟ بههي اللههه فههألفكم متفرقيههن وكنتههم ؟ بي الله فهداكم ضللَ
ًا قال ؟»ً كلما بي الله فأغناكم عالة وكنتم ورسههوله قههالوا: اللههه شههيئ

أمهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههن.
الجههوهريِ, سههعيد بههن إبراهيههم البزار: حدثنا بكر أبو الحافظ وقال  

عههون, عههن أبي عن قيس بن محمد عن المويِ سعيد بن يحيى حدثنا
أسههد بنههو قال: جاءت عنهما الله رضي عباس ابن عن جبير بن سعيد

أسههلمنا اللههه رسههول فقالوا: يا وسلم عليه الله صلى الله رسول إلى
وسههلم: عليه الله صلى الله رسول نقاتلك. فقال ولم العرب وقاتلتك

الََية هذه ألسنتهم. ونزلت على ينطق الشيطان وإن قليل فقههم إن
يمههن اللههه بههل إسههلمكم علههي تمنههوا لَ قل أسلموا أن عليك {يمنون
يههروى نعلمههه قههال: لَ صادقين} ثم كنتم إن لليمان هداكم أن عليكم

ه عبيهد بهن محمهد عهون أبهو روى نعلم الوجه, ولَ هذا من إلَ عهن الل
الكائنههات بجميع بعلمه الخبار كرر ثم الحديث هذا غير جبير بن سعيد

السههموات غيههب يعلههم اللههه فقههال: {إن المخلوقههات بأعمال وبصره
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الحجههرات, وللههه سورة تفسير تعلمون} آخر بما بصير والله والرض

والعصمة. التوفيق وبه والمنة الحمد

ق سورة
مههن وقيههل الصههحيح علههى المفصههل الحههزب أول هي السورة هذه  

يقلههه ولههم لههه أصههل (عم) فل من إنه العوام يقوله ما الحجرات. وأما
علههى نعلم. والههدليل فيما المعتبرين عنهم الله رضي العلماء من أحد
بههاب سههننه فههي داود أبههو رواه مهها المفصههل أول هي السورة هذه أن

عبد تمام, حدثنا بن قران مسدد, حدثنا قال: حدثنا ثم القرآن تحزيب
ّيههان, بههن خالههد, سهليمان أبههو الشج, حههدثنا سعيد أبو سعيد بن الله ح

عبههد بن عثمان عن يعلى بن الرحمن عبد بن الله عبد عن لفظه وهذا
بههن أوس سههعيد: حههدثنيه بههن اللههه عبههد جده, قههال عن أوس بن الله

وسههلم عليههه اللههه صههلى الله رسول على قال: قدمنا اتفقا ثم حذيفة
رضههي شههعبة بههن المغيههرة علههى الحلفا فنزلت ثقيف, قال وفد في
له, قبة في مالك بني وسلم عليه الله صلى الرسول عنه, وأنزل الله
اللههه صلى الله رسول على قدموا الذين الوفد في مسدد: وكان قال
كل وسلم عليه الله صلى الله رسول كان ثقيف, قال من وسلم عليه
ًا أبو يحدثنا, قال العشاء بعد يأتينا ليلة حههتى رجليههه علههى سعيد, قائم

عليههه الله صلى به يحدثنا ما القيام, فأكثر طول من رجليه بين يراوح
وسههلم: «لَ عليههه اللههه صلى يقول ثم قريش قومه من لقي ما وسلم
إلى خرجنا فلما ه بمكة مسدد قال ه مستذلين مستضعفين وكنا سواء

ً الحرب كانت المدينة علينهها»ً ويههدالون عليهم ندال وبينهم بيننا سجالَ
كههان الههذيِ الوقت عن وسلم عليه الله صلى عنا أبطأ ليلة كانت فلما
وسههلم: عليه الله صلى الليلة, قال علينا أبطأت فيه, فقلنا: لقد يأتينا
أتمه»ً. قههال حتى أجيء أن فكرهت القرآن من حزبي علي طرأ «إنه

يحزبون كيف وسلم عليه الله صلى الله رسول أصحاب أوس: سألت
وثلث عشههرة وإحههدى وتسههع وسههبع وخمههس فقههالوا: ثلث ؟ القرآن

عشههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههرة.
شههيبة أبي بن بكر أبي عن ماجه ابن وحده, ورواه المفصل وحزب  
بههن الرحمههن عبههد عههن أحمههد المههام بههه, ورواه الحمر خالد أبي عن

علم به. إذا الطائفي يعلى ابن هو الرحمن عبد بن الله عبد عن مهديِ
ًا عددت فإذا هذا ق. بيههانه سههورة بعههدهن فههالتي سورة وأربعين ثماني
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والنعههام والنسههاء. وخمههس: المائههدة عمههران وآل ثلث: البقههرة

والرعههد ويوسههف وهههود وبههراءة. وسههبع: يههونس والنفههال والعرافا
وطههه ومريههم والكهههف والنحههل. وتسههع: سههبحان والحجههر وإبراهيههم

عشرة: الشعراء والفرقان. وإحدى والنور والمؤمنون والحج والنبياء
والحزاب السجدة والم ولقمان والروم والعنكبوت والقصص والنمل

وحههم وغافر والزمر وصا عشرة: الصافات ويس. وثلث وفاطر وسبأ
والقتههال والحقههاق والجاثيههة والدخان والزخرفا عسق وحم السجدة

الصههحابة قههاله كمهها المفصههل الحزب ذلك بعد والحجرات. ثم والفتح
الحمههد ولله قلنا الذيِ ق. وهو سورة أوله أن عنهم. فتعين الله رضي

مالههك مهديِ, حدثنا بن الرحمن عبد أحمد: حدثنا المام والمنة. وقال
الخطههاب بههن عمههر أن الله عبد بن الله عبيد عن سعيد بن ضمرة عن

يقههرأ وسههلم عليههه الله صلى الله رسول كان الليثي: ما واقد أبا سأل
الربعههة السههنن وأهل مسلم واقتربت, ورواه قال: بقافا ؟ العيد في
عبيد عن ضمرة عن فليح عن لمسلم رواية به. وفي مالك حديث من

عنههه, فههذكره. اللههه رضههي عمههر قههال: سههألني واقههد أبههي عههن اللههه
إسحاق, ابن عن أبي يعقوب, حدثنا أحمد: حدثنا آخر) وقال حديث(  

بن يحيى عن حزم بن عمرو بن بكر أبي بن محمد بن الله عبد حدثني
حارثة بنت هشام أم زرارة, عن بن سعد بن الرحمن عبد بن الله عبد

ًا وسلم عليه الله صلى النبي وتنور تنورنا كان قالت: لقد سنتين واحد
رسههول على المجيد} إلَ والقرآن {ق أخذت سنة, وما وبعض سنة أو

النههاس, رواه خطههب إذا المنبر على جمعة يوم كل يقرؤها الله, وكان
ه. وقهال إسهحاق ابن حديث من مسلم بهن محمهد داود: حهدثنا أبهو ب

ابنة عن معن بن محمد بن الله عبد عن حبيب عن شعبة جعفر, حدثنا
صههلى اللههه رسول في من إلَ ق حفظت ما قالت النعمان بن الحارث

وتنههور تنورنهها جمعههة. قههالت: وكههان كههل بههها يخطههب وسلم عليه الله
ًا, وكذا وسلم عليه الله صلى الله رسول والنسههائي مسلم رواه واحد

اللههه صههلى اللههه رسههول أن به, والقصههد شعبة حديث من ماجه وابن
والجمههع كالعيد الكبار المجامع في السورة بهذه يقرأ كان وسلم عليه

والقيههام والمعههاد والنشههور الخلههق, والبعههث ابتههداء علههى لَشههتمالها
والههترهيب, والههترغيب والعقههاب والثههواب والنههار والحسههاب, والجنههة

أعلهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههم. واللهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

ِم  ِه ِبْسههههههههههه ّلههههههههههه ـهههههههههههِن ال ِم الّرْحم  الّرِحيههههههههههه
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َق ُقههْرآِن **  ْل ِد َوا ْلَمِجيهه َبههْل ا ْا *   َو ُبهه ُهْم َأن َعِج َء ِذٌر َجههآّ ُهههْم ّمنهه ْن َفَقههاَل ّم
ِفُروَن َكا ْل َذا ا ٌء َهـ َذا َعِجيٌب َشْي ِإ أ

َ َنا *   ْت ّنا ِم ُك ًا َو ِلههَك ُتَرابهه ُع َذ ٌد َرْجهه ِعيهه * َب
ْد َنا َق ِلْم ُقههُص َما َع ُهههْم الْرَض َتن ْن َنا ِم َد َتههاٌب َوِعنهه ْا َبههْل*   َحِفيههٌظ ِك ُبو ّذ َكهه

ّق ْلَح ُهْم َلّمههههههها ِبههههههها َء ُههههههههْم َجهههههههآّ ٍر ِفهههههههَي َف ِريهههههههٍج َأْمههههههه  ّم
كقههوله السور أوائل في المذكورة الهجاء حروفا من ق}: حرفا{  

مجاهههد ذلههك, قههاله وطههس} ونحههو ههه وحم ه والم ه ون ه تعالى: {صا
عههن أغنههى بمهها البقرة سورة أول في عليها الكلم أسلفنا وقد وغيره

بجميههع محيط جبل قالوا: ق أنهم السلف بعض عن رويِ إعادته, وقد
بنههي خرافههات أعلم, مههن هذا, والله قافا, وكأن جبل له يقال الرض

الروايههة جههواز مههن رأى لمهها النههاس بعههض عنهم أخذها التي إسرائيل
مههن وأشههباهه وأمثههاله هههذا أن يكههذب,وعنههديِ ولَ يصدق لَ مما عنهم

افترى دينهم, كما أمر الناس على به زنادقتهم, يلبسون بعض اختلق
عههن أحههاديث وأئمتههها وحفاظههها علمائههها قدر جللة مع المة هذه في

بنههي بأمههة فكيههف قههدم مههن بالعهههد ومهها وسههلم عليه الله صلى النبي
الخمههور, وشربهم فيهم النقاد الحفاظا وقلة المدى طول مع إسرائيل
وآيههاته, وإنمهها اللههه كتب وتبديل مواضعه عن الكلم علمائهم وتحريف

ولَ إسههرائيل بنههي عههن قوله: «وحههدثوا في عنهم الرواية الشارع أباح
فيههه ويحكههم العقههول تحيلههه فيمهها العقل, فأمهها يجوزه قد حرج»ً فيما

القبيههل, واللههه هههذا مههن فليههس كههذبه الظنههون على ويغلب بالبطلن
أعلههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههم.

مههن كههثيرة طائفة المفسرين, وكذا من السلف من كثير أكثر وقد  
المجيههد, القههرآن تفسير في الكتاب أهل كتب عن الحكاية من الخلف
أبهها المام أن والمنة, حتى الحمد أخبارهم,ولله إلى احتياج بهم وليس
ههنهها عليههه, أورد الله الرازيِ, رحمة حاتم أبي بن الرحمن عبد محمد

ًا ًا أثر فقال: حدثنا عنهما الله رضي عباس ابن عن سنده يصح لَ غريب
بههن ليههث المخزومي, حههدثنا إسماعيل بن محمد عن قال: حدثت أبي
الله قال: خلق عنهما الله رضي عباس ابن عن مجاهد عن سليم أبي

ًا الرض هذه وراء من وتعالى تبارك ًا بحر وراء من خلق بها, ثم محيط
ً البحر ذلك خلههق عليههه, ثههم مرفوعههة الههدنيا قافا, سماء له يقال جبل
ًا الجبل ذلك وراء من تعالى الله مرات, ثههم سبع الرض تلك مثل أرض

ًا ذلك وراء من خلق ًا بحر ً ذلك وراء من خلق بها, ثم محيط يقال جبل
وسههبعة أرضههين سههبع عههد عليه, حتى مرفوعة الثانية السماء قافا له

تعههالى: قههوله فههي وذلههك سههموات, قههال وسههبع أجبههل وسههبعة أبحههر
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انقطههاع, فيههه الثر هذا أبحر} فإسناده سبعة بعده من يمده {والبحر

فههي عنهمهها الله رضي عباس ابن عن طلحة أبي بن علي رواه والذيِ
عن ثبت والذيِ وجل عز الله أسماء من اسم {ق} هو وجل عز قوله

ههه حههم ههه ن ههه تعههالى: {صا كقوله الهجاء حروفا من حرفا أنه مجاهد
الله رضي عباس ابن عن تقدم ما تبعد ذلك, فهذه الم} ونحو ه طس

{ق} ثنههاؤه جههل قههوله واللههه, وأن المههر قضي عنهما. وقيل: المراد
الشههاعر: كقههول الكلمههة بقيههة مههن المحههذوفا علههى قههال: دلههت

         ق فقههههالت قفههههي لههههها قلههههت        
إذا يكههون إنمهها يكون الكلم في الحذفا لن نظر التفسير هذا وفي  
وقههوله ؟ الحههرفا هههذا ذكههر مههن هههذا يفهههم أيههن عليه, ومن دليل دل

الباطههل يههأتيه {لَ الذيِ العظيم الكريم المجيد} أيِ تعالى: {والقرآن
فههي حميههد} واختلفههوا حكيههم مههن تنزيههل خلفههه مههن ولَ يديه بين من

قههوله أنههه النحههاة بعههض عههن جريههر ابن فحكى ؟ هو ما القسم جواب
حفيههظ} وفههي كتاب وعندنا منهم الرض تنقص ما علمنا تعالى: {قد

النبوة إثبات القسم, وهو بعد الكلم مضمون هو الجواب بل نظر هذا
ًا, يلتقههي القسههم يكههن لههم وتحقيقه, وإن وتقريره المعاد وإثبات لفظهه

ذيِ والقههرآن قههوله: {صا فههي تقدم كما القرآن أقسام في كثير وهذا
ههنهها: {ق قههال وشههقاق} وهكههذا عههزة فههي كفههروا الههذين بههل الذكر

هههذا الكههافرون فقال منهم منذر جاءهم أن عجبوا بل المجيد والقرآن
البشر, كقههوله من إليهم رسول إرسال من تعجبوا عجيب} أيِ شيء

ًا للنههاس جلله: {أكان جل أنههذر أن منهههم رجههل إلههى أوحينهها أن عجبهه
ً الملئكههة مههن يصطفي الله فإن بعجيب هذا وليس الناس} أيِ رسههل

النههههههههههههههههههههههههههههههههههههههاس. ومههههههههههههههههههههههههههههههههههههههن
ًا وجههل عههز قههال ثههم   ًا تعجبهههم فههي عنهههم مخههبر المعههاد مههن أيضهه

ًا وكنا متنا {أئذا لوقوعه واستبعادهم يقولههون بعيد} أيِ رجع ذلك تراب
ًا, كيف وصرنا منا الوصال وتقطعت وبلينا متنا أئذا الرجوع يمكن تراب
بعيههد بعيههد} أيِ رجههع {ذلههك ؟ والههتركيب البنيههة هههذه إلههى ذلههك بعههد

اللههه إمكههانه. قههال وعههدم اسههتحالته يعتقههدون أنهم الوقوع. والمعنى
ًا تعالى مههن تأكل ما منهم} أيِ الرض تنقص ما علمنا عليهم: {قد رد

البههدان تفرقههت أيههن علينهها يخفههى ولَ ذلههك نعلم البلى في أجسادهم
لههذلك حههافظ حفيظ} أيِ كتاب {وعندنا صارت أين وإلى ذهبت وأين

ًا والكتاب شامل فالعلم العههوفي مضبوطة. قههال الشياء كل فيه أيض
تنقص ما علمنا تعالى: {قد قوله في عنهما الله رضي عباس ابن عن

وأبشههارهم, وعظههامهم لحههومهم مههن تأكههل مهها منهههم} أيِ الرض
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تبارك بين وغيرهم, ثم والضحاك وقتادة مجاهد قال وأشعارهم, وكذا

فقال: {بههل ببعيد ليس ما واستبعادهم وعنادهم كفرهم سبب وتعالى
مههن كههل حههال وهههذا مريههج} أيِ أمر في فهم جاءهم لما بالحق كذبوا
باطهل, والمريههج: المختلهف فهههو ذلهك بعههد قال مهما الحق عن خرج

قههول لفههي تعههالى: {إنكههم كقههوله خلله المنكر الملتبس المضطرب
أفهههههههههههك}. مهههههههههههن عنهههههههههههه يؤفهههههههههههك مختلهههههههههههف

َلْم َف َأ ْا **  َو ُظُر َلى َين ِء ِإ ُهْم الّسَمآّ َق ْو ْيَف َف َها َك َنا ْي َن َها َب ّنا ّي َههها َوَمهها َوَز ِمههن َل
َوالْرَض ُفُروٍج َها *   َنا ْد َد َنا َم ْي َق ْل َأ َها َو َواِسَي ِفي َنا َر ْت َب َأن َها َو ْوٍج ُكّل ِمن ِفي َز
ِهيٍج ًة َب ْبِصَر َت َى *   ْكههَر ِذ ُكههّل َو ٍد ِل ْبهه ِنيههٍب َع َنهها*   ّم ْل َنّز ِء ِمههَن َو ًء الّسههَمآّ َمههآّ

ًا َباَرك َنا ّم ْت َب أن
َ ِه َف ّناٍت ِب ِد َوَحههّب َج ْلَحِصههي ّنْخههَل ا َوال َقاٍت *   َههها َباِسهه ٌع ّل ْلهه َط

ٌد ًا ّنِضهههي ِد *  ّرْزقههه َبههها ِع ْل َنههها ّل ْي َي َأْح ِه َو ًة ِبههه َد ْلههه ًا َب ْيتههه ِلَك ّم َذ ْلُخهههُروُج َكههه  ا
ًا تعالى يقول    هو ما بها أظهر التي العظيمة قدرته على للعباد منبه

السههماء إلههى ينظههروا {أفلههم لوقههوعه مسههتبعدين تعجبههوا مما أعظم
فروج} قههال من لها {وما بالمصابيح وزيناها} أيِ بنيناها كيف فوقهم

غيههره: صههدوع, غيههره: فتههوق, وقههال شقوق, وقال من مجاهد: يعني
سههموات سههبع خلههق وتعههالى: {الههذيِ تبارك كقوله متقارب والمعنى

ًا من ترى هل البصر فارجع تفاوت من الرحمن خلق في ترى ما طباق
ًا البصر إليك ينقلب كرتين البصر ارجع * ثم فطور حسير} وهو خاسئ

ًا يرى أن عن كليل أيِ ًا. وقههوله أو عيب وتعههالى: {والرض تبههارك نقص
الجبههال رواسي} وهي فيها {وألقينا وفرشناها وسعناها مددناها} أيِ

من بها المحيط الماء تيار على مقرة وتضطرب, فإنها بأهلها تميد لئل
الهزروع جميهع مهن بهيهج} أيِ زوج كل من فيها {وأنبتنا جوانبها جميع

لعلكههم زوجيههن خلقنهها شههيء كههل {ومههن والنههواع والنبههات والثمههار
عبههد لكههل وذكههرى {تبصههرة المنظههر حسن أيِ بهيج تذكرون} وقوله

فيهمهها اللهه جعهل ومهها والرض السههموات خلق ومشاهدة منيب} أيِ
خاضههع أيِ منيههب عبههد لكل وذكرى ودلَلة تبصرة العظيمة الََيات من

وجهههههههل. عهههههههز اللهههههههه إلهههههههى رجهههههههاع وجهههههههل خهههههههائف
ًا} أيِ ماء السماء من تعالى: {ونزلنا وقوله   ًا مبارك به {فأنبتنا نافع

الههزرع الحصههيد} وهههو {وحب ونحوها بساتين من حدائق جنات} أيِ
ً باسقات} أيِ {والنخل وادخاره لحبه يراد الذيِ شاهقات, قال طوالَ
وقتههادة والحسههن وعكرمههة ومجاهههد عنهمهها اللههه رضههي عبههاس ابههن

منضههود نضههيد} أيِ طلههع {لههها الطههوال وغيرهم: الباسقات والسديِ
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ًا الههتي الرض ميتهها} وهههي بلههدة به {وأحيينا للخلق للعباد} أيِ {رزق
بهيههج زوج كههل من وأنبتت وربت اهتزت الماء نزل هامدة, فلما كانت

مهها بعههد حسههنها, وذلههك فههي الطههرفا يحار ذلك, مما وغير أزاهير من
المههوت بعد للبعث مثال خضراء, فهذا تهتز فأصبحت بها نبات لَ كانت

قههدرته عظيههم مههن المشههاهد وهههذا الموتى الله يحيي والهلك, كذلك
وجل: {لخلههق عز للبعث, كقوله الجاحدون أنكره مما أعظم بالحس

يههروا تعههالى: {أولههم الناس} وقوله خلق من أكبر والرض السموات
أن على بقادر بخلقهن يعي ولم والرض السموات خلق الذيِ الله أن

وتعههالى: سههبحانه قههدير} وقههال شههيء كل على إنه بل الموتى يحيي
اههتزت المهاء عليههها أنزلنهها فهإذا خاشهعة الرض ترى أنك آياته {ومن
قههدير}. شههيء كههل علههى إنههه المههوتى لمحيههي أحياها الذيِ إن وربت

َبْت ّذ َك ُهْم **  َل ْب ْوُم َق َأْصَحاُب ُنوٍح َق ُد الههّرّس َو َثُمههو ٌد َو َعهها َو ْوُن *   َعهه ِفْر َو
َواُن ِإْخ َأْصَحاُب ُلوٍط َو َو ِة *   َك ْي ْوُم ال َقهه ّبههٍع َو ّذَب ُكههّل ّت ّق الّرُسههَل َكهه َفَحهه

ِد َنهها َوِعيهه ِيي َع َف َأ ْلِق *   ْلَخ ّوِل ِبهها ْبههٍس ِفههي ُهههْم َبههْل ال ْلههٍق ّمههْن َل ٍد َخ ِديهه  َج
ًا تعالى يقول   ونظرائهههم بأشههباههم أحلههه قريههش, بمهها لكفار مهدد

الههدنيا في الليم والعذاب النقمات قبلهم, من المكذبين من وأمثالهم
أهههل لجميههع العههام الغههرق مههن بههه تعههالى اللههه عذبهم وما نوح كقوم

الفرقهان سهورة فهي قصهتهم تقهدمت الهرس, وقهد وأصحاب الرض
من إليهم بعث الذين أمته لوط} وهم وإخوان وفرعون وعاد {وثمود

الرض, بهم تعالى الله خسف الغور, وكيف من ومعاملتها سدوم أهل
ومخههالفتهم وطغيههانهم بكفرهههم خبيثههة منتنههة بحيههرة أرضهههم وأحههال

والسههلم الصههلة عليههه شههعيب قههوم اليكة} وهههم الحق. {وأصحاب
مهها الههدخان سورة في شأنه من ذكرنا اليماني, وقد تبع} وهو {وقوم

والشهههههكر. الحمهههههد ههنههههها, وللهههههه إعهههههادته عهههههن أغنهههههى
كههذب القههرون وهههؤلَء المههم هذه من كل الرسل} أيِ كذب كل{  

ً كذب رسولهم, ومن جههل كقههوله الرسههل جميههع كههذب فكأنما رسولَ
فهههم واحههد رسههول جههاءهم المرسلين} وإنما نوح قوم وعل: {كذبت

وعيههد} أيِ {فحههق كههذبوهم الرسههل جميههع جاءهم لو المر نفس في
والنكال, العذاب من التكذيب على تعالى الله أوعدهم ما عليهم فحق

رسههولهم كههذبوا قههد فههإنهم أصابهم ما يصيبهم أن المخاطبون فليحذر
أفعجزنهها الول} أيِ بههالخلق تعالى: {أفعيينهها أولئك. وقوله كذبوا كما

مههن لبههس فههي هههم {بههل العههادة من شك في هم حتى الخلق ابتداء
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منههه أسهههل والعادة يعجزنا لم الخلق ابتداء أن جديد} والمعنى خلق
عليههه} أهههون وهو يعيده ثم الخلق يبدأ الذيِ وجل: {وهو عز قال كما

ً لنا جلله: {وضرب جل الله وقال يحيههي مههن قههال خلقههه ونسي مثل
خلههق بكل وهو مرة أول أنشاها الذيِ يحييها * قل رميم وهي العظام

آدم ابههن يههؤذيني تعههالى اللههه  «يقههول الصههحيح في تقدم عليم} وقد
مههن علههي بههأهون الخلههق أول وليههس بههدأني كمهها يعيههدني لههن يقههول

إعههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههادته»ً.

ْد َق َل َو َنا **  ْق َل ِلنَساَن َخ َلُم ا ْع َن ِوُس َما َو َوْس ِه ُت ْفُسُه ِب َنْحُن َن ْقههَرُب َو ِه َأ ْيهه َل ِإ
ْبِل ِمْن ِد َح ِري َو ْل ْذ ا ِإ ّقى *   َل َت َياِن َي ّق َل َت ْلُم َيِميِن َعِن ا ْل َعِن ا ٌد الّشَماِل َو ِعيهه َق

ِفُظ *  ّما ْل ْوٍل ِمن َي ّ َق ِه ِإلَ ْي َد ِقيٌب َل ٌد َر ِتيهه َءْت*   َع ُة َوَجهها ْكَر ْوِت َسهه ْلَمهه ا
ّق ْلَح ِلَك ِبا ْنُه ُكنَت َما َذ ُد ِم ِفَخ َتِحي ُن َو ِر ِفي *   ِلههَك الّصو ْوَم َذ ِد َيهه َوِعيهه ْل * ا

ْفٍس ُكّل َوَجآَّءْت َها َن َع ٌق ّم ِئ ٌد َسآّ ِهي ْد َوَش َق ّل ٍة ِفي ُكنَت *   َل ْف َذا ّمههْن َغ َهـهه
َنا ْف َكَشهههههه َءَك َعنههههههَك َف َطههههههآّ َبَصههههههُرَك ِغ ْوَم َف َيهههههه ْل ٌد ا ِديهههههه  َح

بجميع محيط وعلمه خالقه بأنه النسان على قدرته عن تعالى يخبر  
الخيههر من آدم بني نفوس به توسوس ما يعلم تعالى إنه أموره, حتى
وسههلم عليههه الله صلى الله رسول عن الصحيح في ثبت والشر. وقد

أو تقل لم ما أنفسها به حدثت ما لمتي تجاوز تعالى الله «إن قال أنه
الوريههد} يعنههي حبههل مههن إليه أقرب وجل: {ونحن عز تعمل»ً وقوله

تههأوله إليهه, ومههن وريههده حبهل مهن النسان إلى أقرب تعالى ملئكته
بالجمههاع, منفيههان وهمها اتحهاد أو حلول يلزم لئل فر فإنما العلم على

أقههرب يقههل: وأنهها لم فإنه يقتضيه لَ اللفظ وتقدس, ولكن الله تعالى
الوريههد} حبههل مههن إليه أقرب قال: {ونحن وإنما الوريد حبل من إليه
تبصههرون} لَ ولكههن منكههم إليههه أقههرب {ونحن المحتضر في قال كما

لههه وإنهها الههذكر نزلنهها نحن وتعالى: {إنا تبارك قال وكما ملئكته يعني
وجههل, عههز اللههه بإذن القرآن وهو بالذكر نزلت لحافظون} فالملئكة

اللههه بإقههدار إليههه وريههده حبل من النسان إلى أقرب الملئكة وكذلك
للشههيطان أن كمهها النسههان من لمة ذلك. فللملك على لهم وعل جل

بذلك أخبر الدم, كما مجرى آدم ابن من يجريِ الشيطان لمة, وكذلك
المتلقيان} يعني يتلقى ههنا: {إذ تعالى قال ولهذا المصدوق الصادق

النسهههههههههان. عمهههههههههل يكتبهههههههههان الهههههههههذين الملكيهههههههههن
ابههن يلفههظ} أيِ {ما مترصد قعيد} أيِ الشمال وعن اليمين عن{  
ولها إلَ عتيد} أيِ رقيب لديه {إلَ بكلمة يتكلم ما قول} أيِ {من آدم
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تعههالى: قههال كمهها حركههة ولَ كلمة يترك لَ يكتبها لذلك معد يرقبها من

ًا لحافظين عليكم {وإن تفعلههون} وقههد مهها * يعلمههون كاتبين * كرام
قههول الكلم. وهههو مههن شههيء كههل الملههك يكتههب هههل العلماء اختلف
ابههن قههول هههو كمهها وعقاب ثواب فيه ما يكتب إنما وقتادة, أو الحسن
قههوله لعموم الول الََية وظاهر قولين عنهما, فعلى الله رضي عباس
قههال عتيههد}. وقههد رقيههب لههديه إلَ قول من يلفظ وتعالى: {ما تبارك
علقمههة بههن عمههرو بههن محمههد معاويههة, حههدثنا أبو أحمد: حدثنا المام
رضههي المزنههي الحههارث بههن بلل عن علقمة جده عن أبيه عن الليثي

الرجههل وسههلم: «إن عليههه اللههه صههلى الله رسول قال: قال عنه الله
أن يظههن مهها تعههالى وسلم عليه الله صلى رضوان من بالكلمة ليتكلم

يلقههاه, وإن يههوم إلههى رضوانه بها له وجل عز الله يكتب بلغت ما تبلغ
بلغت, ما تبلغ أن يظن ما تعالى الله سخط من بالكلمة ليتكلم الرجل
يقول: علقمة يلقاه»ً فكان يوم إلى سخطه بها عليه تعالى الله يكتب
الترمههذيِ الحههارث, ورواه بههن بلل حههديث منعنيههه قههد كلم مههن كههم

الترمههذيِ: به, وقههال عمرو بن محمد حديث من ماجه وابن والنسائي
الصههههههههحيح. فههههههههي شههههههههاهد ولههههههههه صههههههههحيح حسههههههههن

علههى أمير وهو الخير يكتب اليمين قيس: صاحب بن الحنف وقال  
اسههتغفر أمسك, فإن له قال خطيئة العبد أصاب فإن الشمال صاحب

حههاتم, وقههال أبههي ابههن كتبههها, رواه أبى وإن يكتبها أن نهاه تعالى الله
قعيهد} يها الشهمال وعههن اليمين {عن الََية هذه وتل البصريِ الحسن

عهن أحهدهما كريمهان ملكهان بهك ووكهل صحيفة لك بسطت آدم ابن
حسهناتك, فيحفهظ يمينهك عهن الهذيِ شمالك, فأما عن والََخر يمينك

أكههثر أو أقلل شئت ما سيئاتك, فاعمل فيحفظ يسارك عن الذيِ وأما
حتى قبرك في معك عنقك في وجعلت صحيفتك طويت مت إذا حتى

ألزمنههاه إنسههان تعههالى: {وكههل يقههول ذلههك فعنههد القيامههة يوم يخرج
ًا القيامههة يوم له ونخرج عنقه في طائره ًا يلقههاه كتابهه * اقههرأ منشههور
ًا} ثم عليك اليوم بنفسك كفى كتابك فيههك واللههه يقههول: عههدل حسيب

نفسهههههههههههههههك. حسهههههههههههههههيب جعلهههههههههههههههك مهههههههههههههههن
يلفظ {ما عنهما الله رضي عباس ابن عن طلحة أبي بن علي وقال  

أو خيههر مههن به تكلم ما كل عتيد} قال: يكتب رقيب لديه إلَ قول من
إذا رأيهت, حهتى جئهت ذهبهت شهربت أكلت قوله ليكتب أنه حتى شر
أو خير من فيه كان ما منه فأقر وعمله قوله عرض الخميس يوم كان
ويثبههت يشههاء مهها اللههه تعههالى: {يمحههو قوله سائره, وذلك وألقي شر

مرضههه فههي يئههن كههان أنههه أحمههد المام عن الكتاب} وذكر أم وعنده
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يئههن فلم النين حتى شيء كل الملك يكتب قال أنه طاوس عن فبلغه
سههكرة وتعههالى: {وجههاءت تبههارك الله. وقوله رحمه مات حتى أحمد

أيههها وجههل: وجههاءت عههز تحيد} يقول منه كنت ما ذلك بالحق الموت
كنههت الههذيِ اليقيههن عههن لك كشفت أيِ بالحق الموت سكرة النسان
منههه تفههر كنههت الههذيِ هو هذا تحيد} أيِ منه كنت ما {ذلك فيه تمتريِ
خلصا, ولَ فكههههههاك ولَ منههههههاصا ولَ محيههههههد فل جههههههاءك قههههههد

سههكرة بقههوله: {وجههاءت المخههاطب فههي المفسههرون اختلف وقد  
بههذلك المخههاطب أن تحيد} فالصحيح منه كنت ما ذلك بالحق الموت

بههن بكر أبو ذلك, وقال غير الكافر, وقيل هو, وقيل حيث من النسان
عههن عبههاد بههن عبههاد سههبلن, أخبرنهها زياد بن إبراهيم الدنيا: حدثنا أبي

قههال: وقاصا بن علقمة جده أبيه, عن عن علقمة بن عمرو بن محمد
وهههو عنههه اللههه رضههي أبههي قالت: حضرت عنها الله رضي عائشة إن

مههن بههبيت غشههية, فتمثلههت فأخههذته رأسههه عنههد جالسههة يموت, وأنهها
:الشههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههعر

ًافههههإنه دمعههههه يههههزال لَ مههههن  مههههدفوق مههههرة بههههد لَ مقنع
ولكههن كههذلك ليس بنية فقال: يا رأسه عنه الله رضي قالت: فرفع  
منههه كنههت مهها ذلههك بههالحق المههوت سههكرة تعالى: {وجاءت قال كما

إسماعيل عن الخياط شهاب أبو هشام, حدثنا بن خلف تحيد} وحدثنا
جاءت عنه الله رضي بكر أبو ثقل أن قال: لما البهي عن خالد أبي بن

الههههههبيت: بهههههههذا فتمثلههههههت عنههههههها اللههههههه رضههههههي عائشههههههة
ًا حشرجت الفتىإذا عن الثراء يغني ما لعمرك  الصههدر بههها وضاق يوم

قههولي كذلك, ولكههن عنه: ليس الله رضي وقال وجهه عن فكشف  
أوردت تحيههد} وقههد منههه كنههت ما ذلك بالحق الموت سكرة {وجاءت

ًا الثر لهذا ذكههر عنههد عنههه اللههه رضههي الصههديق سيرة في كثيرة طرق
لمهها أنههه وسلم عليه الله صلى النبي عن الصحيح في ثبت وفاته, وقد

إن الله ويقول: «سبحان وجهه عن العرق يمسح جعل الموت تغشاه
تحيههد} قههولَن: منههه كنههت مهها قههوله: {ذلههك لسكرات»ً وفي للموت

تبتعههد بمعنههى تحيههد منههه كنت الذيِ أيِ موصولة ههنا ما (أحدهما) أن
نافيههة الثههاني) أن (والقههول بسههاحتك ونههزل بههك حل قد وتفر وتتناءى
قههال وقههد عنههه الحيههد ولَ منههه الفههرار علههى تقدر كنت ما ذلك بمعنى

المكههي, الصههائغ علههي بههن مؤمل الكبير: حدثنا المعجم في الطبراني
عههن الهههذلي محمههد بن معاذ الحديِ, حدثنا عمر ابن عن حفص حدثنا

صههلى اللههه رسههول قال: قههال سمرة عن الحسن عن عبيد بن يونس
تطلبههه الثعلههب مثههل المههوت مههن يفههر الههذيِ وسلم: «مثههل عليه الله
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وقههالت حجههره دخههل وأسهد أعيى إذا حتى يسعى بدين, فجاء الرض

حههتى كههذلك يههزل فلههم حصههاصا ولههه ديني, فخههرج ثعلب يا الرض له
محيد ولَ له انفكاك لَ كما المثل هذا ومات»ً ومضمون عنقه تقطعت
المههههوت. عههههن لههههه محيههههد لَ النسههههان الرض, كههههذلك عههههن

تقدم الوعيد} قد يوم ذلك الصور في وتعالى: {ونفخ تبارك وقوله  
والبعههث, وذلههك والصههعق والفزع الصور في النفخ حديث على الكلم

قال: وسلم عليه الله صلى الله رسول أن الحديث القيامة. وفي يوم
أن وانتظههر جبهتههه وحنههى القرن التقم قد القرن وصاحب أنعم «كيف
عليههه اللههه صههلى قههال ؟ نقههول كيههف اللههه رسول له»ً قالوا: يا يؤذن

اللهه القههوم: حسهبنا الوكيههل»ً فقهال ونعم الله حسبنا وسلم: «قولوا
يسوقه ملك وشهيد} أيِ سائق معها نفس كل {وجاءت الوكيل ونعم
الََيههة مههن الظههاهر هههو هههذا بأعمههاله عليههه يشهههد وملك المحشر إلى

أبههي بههن إسههماعيل حديث من رويِ ثم جرير ابن اختيار الكريمة, وهو
عفههان بههن عثمههان قال: سمعت لثقيف مولى رافع بن يحيى عن خالد

سههائق معها نفس كل {وجاءت الََية هذه فقرأ يخطب عنه الله رضي
بمهها عليههها يشهد وشاهد تعالى الله إلى يسوقها سائق وشهيد} فقال

أبههي عههن مطههرفا زيههد. وقههال وابههن وقتادة مجاهد قال عملت, وكذا
الملك قال: السائق عنه الله رضي هريرة أبي عن أشجع مولى جعفر

عهن العهوفي والسهديِ, وقهال الضهحاك قال العمل, وكذلك والشهيد
النسهان والشهههيد الملئكههة من عنهما: السائق الله رضي عباس ابن

ًا. مزاحههم بههن الضههحاك قههال نفسههه, وبههه علههى نفسههه, يشهههد أيضهه
قههوله فههي الخطههاب بهههذا المههراد في أقوال ثلثة جرير ابن وحكى  

فبصههرك غطههاءك عنههك فكشههفنا هذا من غفلة في كنت تعالى: {لقد
أبههي بههن علههي الكههافر, رواه بههذلك المههراد حديد} (أحههدها) أن اليوم
مزاحم بن الضحاك يقول عنهما, وبه الله رضي عباس ابن عن طلحة
وفههاجر بههر مههن أحههد كل بذلك المراد كيسان.(والثاني) أن بن وصالح

اختيههار كالمنام, وهههذا كاليقظة, والدنيا الدنيا إلى بالنسبة الََخرة لن
بن الله عبد عن الله عبيد بن الله عبد بن حسين عن جرير, ونقله ابن

صههلى النههبي بههذلك المخاطب عنهما. (والثالث) أن الله رضي عباس
قولهمهها: على وابنه, والمعنى أسلم بن زيد يقول وبه وسلم عليه الله
عنههك إليك, فكشفنا يوحى أن قبل القرآن هذا من غفلة في كنت لقد

خلفا السياق من حديد, والظاهر اليوم فبصرك إليك بإنزاله غطاءك
تعههالى: بقههوله هههو, والمههراد حيههث مههن النسههان مع الخطاب بل هذا

عنههك {فكشهفنا اليهوم ههذا مهن هذا} يعنهي من غفلة في كنت {لقد
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يكههون القيامة يوم أحد كل لن قويِ حديد} أيِ اليوم فبصرك غطاءك

ًا علههى القيامههة يههوم الههدنيا, يكونههون فههي الكفههار حههتى مستبصههر
َأسمع الله ذلك, قال ينفعهم لَ الَستقامة, لكن وأبصههر بهههم تعالى: {

ناكسههو المجرمههون إذ تههرى وجههل: {ولههو عههز يأتوننهها}. وقههال يههوم
ًا نعمههل فارجعنها وسههمعنا ربناأبصههرنا ربههم عنهد رؤوسهههم إنهها صهالح

موقنههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههون}.

َقاَل َو ُنُه **  ِري َذا َق ّيِ َما َهـ َد ٌد َل ِتي َيا َع ِق ْل َأ ّنَم ِفي *   َه ٍر ُكههّل َج ّفهها ٍد َك ِنيهه * َع
ّناٍع ِر ّم ْي ْلَخ ٍد ّل َت ْع ِريٍب ُم ِذيِ ّم ّل َعَل *  ا َع َج ِه َم ّل ًا ال َلـههه ُه آَخههَر ِإ َيهها ِق ْل َأ ِفههي َف

َذاِب َع ْل ِد ا ِدي َقاَل الّش ُنُه *   ِري َنا ق ّب ُتههُه َمآّ َر ْي َغ ْط ِكن َأ َلـهه َضههلٍَل ِفههي َكههاَن َو
ٍد ِعي َقاَل َب   * َ ْا لَ َتِصُمو ّيِ َتْخ َد ْد َل َق ّدْمُت َو ُكههم َق ْي َل ِد ِإ َوِعيهه ْل ّدُل *  َمهها ِبا َبهه ُي

ْوُل َقهههههههههه ْل ّيِ ا َد ْا َوَمههههههههههآّ َلهههههههههه َنهههههههههه ٍم َأ ّ َظل ِد ِب ِبيهههههههههه َع ْل  ّل
ًا تعالى يقول   عليه يشهد إنه آدم ابن بعمل الموكل المللك عن مخبر

محضههر معتمههد عتيههد} أيِ لديِ ما ويقول: {هذا فعل بما القيامة يوم
ابن السائق, يقول الملك كلم مجاهد: هذا نقصان. وقال ولَ زيادة بل

السههائق يعههم أنه جرير ابن اختار وقد أحضرته قد به وكلتني الذيِ آدم
الخليقههة فههي تعههالى اللههه يحكههم ذلك وقوة, فعند اتجاه والشهيد, وله

النحهاة اختلهف عنيهد} وقهد كفار كل جهنم في فيقول: {ألقيا بالعدل
يخههاطبون العههرب لبعههض لغههة هههي بعضهههم قوله: {ألقيا} فقال في

اضههربا حرسههي يهها يقول كان أنه الحجاج عن رويِ كما بالتثنية المفرد
الشهههاعر: قهههول ههههذه علهههى جريهههر ابهههن أنشهههد عنقهههه, وممههها

ًا أحههم تتركههاني َأنزجههروإن عفههان ابن يا تزجراني فإن  ممنعهها عرضهه
إنما هذا لن بعيد اللف, وهذا إلى سهلت التأكيد نون هي وقيل: بل  

والشهههيد, السههائق مههع مخاطبههة أنههها الوقههف, والظههاهر فههي يكههون
أمرهما عليه الشهيد أدى الحساب, فلما عرصة إلى أحضره فالسائق

كههل جهنههم فههي {ألقيا المصير جهنم, وبئس نار في بإلقائه تعالى الله
للحههق, معانههد عنيههد بههالحق والتكههذيب الكفههر كههثير عنيههد} أيِ كفههار

عليههه ما يؤديِ لَ للخير} أيِ {مناع بذلك علمه مع بالباطل له معارض
ينفقههه فيمهها {معتههد} أيِ صههدقة ولَ صههلة ولَ فيههه بر ولَ الحقوق من

وسهيره منطقهه فهي قتهادة: معتهد الحهد. وقهال فيهه يتجاوز ويصرفه
{الههذيِ أمره في نظر لمن مريب أمره في شاك {مريب} أيِ وأمره
ًا الله مع جعل فههي {فألقياه غيره معه فعبد بالله أشرك آخر} أيِ إله

ًا أن الحههديث فههي تقههدم الشههديد} وقههد العذاب يههبرز النههار مههن عنقهه
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جبههار بثلثههة: بكههل وكلههت الخلئق: إني يسمع بصوت فيناديِ للخلئق

ًا الله مع جعل عنيد, ومن عليهههم, تنطههويِ آخر, وبالمصورين, ثههم إله
عههن شههيبان هشههام, حههدثنا ابههن هههو معاويههة أحمد: حههدثنا المام قال

النههبي عههن عنههه اللههه رضههي الخدريِ سعيد أبي عن عطية عن فراس
يقههول يتكلههم النههار مههن عنههق قال: «يخههرج أنه وسلم عليه الله صلى
ًا الله مع جعل عنيد, ومن جبار بثلثة: بكل اليوم وكلت آخر, ومههن إله

ًا قتل جهنههم}. غمههرات فههي فتقذفهم عليهم فتنطويِ نفس بغير نفس
ه رضهي عبهاس ابن قرينه} قال قال{   وقتهادة ومجاههد عنهمها الل

عههن يقههول أطغيته} أيِ ما {ربنا به وكل الذيِ الشيطان وغيرهم: هو
ًا القيامة أوفى قد الذيِ النسان فيقول: {ربنا شيطانه منه يتبرأ كافر

هو كان بل بعيد} أيِ ضلل في كان {ولكن أضللته ما أطغيته} أيِ ما
ً نفسه في ً ضالَ ًا للباطل قابل وتعههالى سبحانه أخبر للحق, كما معاند
اللههه إن المههر قضي لما الشيطان قوله: {وقال في الخرى الََية في

مههن عليكههم لههي كههان ومهها فههأخلفتكم ووعههدتكم الحههق وعههد وعههدكم
مهها أنفسكم ولوموا تلوموني فل لي فاستجبتم دعوتكم أن إلَ سلطان

قبههل مههن أشركتمون بما كفرت إني بمصرخي أنتم ولَ بمصرخكم أنا
لَ وتعههالى: {قههال تبههارك أليههم} وقههوله عههذاب لهههم الظههالمين إن

الجن, وذلك من وقرينه للنسي وجل عز الرب لديِ} يقول تختصموا
ههذا رب يها النسهي تعهالى, فيقهول الحهق يهديِ بيهن يختصمان أنهما

أطغيتهه مها الشهيطان: {ربنهها جاءني, ويقول إذ بعد الذكر عن أضلني
عهز الهرب الحهق, فيقهول منههج عهن بعيهد} أيِ ضلل في كان ولكن
إليكههم قههدمت {وقههد عنههديِ لههديِ} أيِ تختصههموا لهمهها: {لَ وجههل

الكتههب الرسههل, وأنزلههت ألسههنة علههى إليكم أعذرت قد بالوعيد} أيِ
لديِ} قههال القول يبدل {ما والبراهين والبينات الحجج عليكم وقامت

لست للعبيد} أيِ بظلم أنا {وما قاض أنا ما قضيت قد مجاهد: يعني
ًا أعههههههذب عليههههههه. الحجههههههة قيههههههام بعههههههد بههههههذنبه إلَ أحههههههد

ْوَم َي ُقوُل **  ّنههَم َن َه َتلِت َهههِل ِلَج ُقههوُل اْم َت ٍد ِمههن َهههْل َو ِزيهه ِلَفههِت ّم ُأْز َو   *
ّنُة ْلَج ّتِقيَن ا ْلُم ْيَر ِل ٍد َغ ِعي َذا َب َهـ ُدوَن َما *   َع ُكههّل ُتو ّواٍب ِل *  ّمههْن َحِفيههٍظ َأ
ْيِب الّرْحَمـَن َخِشَي َغ ْل َء ِبا ْلٍب َوَجآّ َق ِنيٍب ِب َها ّم ُلو ْدُخ ٍم *  ا َ ِلَك ِبَسل ْوُم َذ َيهه

ِد ُلهههههو ُلُخ ُههههههم ا َل ُءوَن ّمههههها *   َهههههها َيَشهههههآّ َنا ِفي ْي َد َلههههه ٌد َو ِزيههههه  َم
أنههه وذلههك ؟ امتلت القيامههة: هههل يوم لجهنم يقول أنه تعالى يخبر  

سههبحانه أجمعيههن, فهههو والنههاس الجنة من سيملؤها أن وعدها تبارك
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أيِ مزيههد مههن تقههول: هههل وهي ويلقى إليها به يأمر بمن يأمر وتعالى

تههدل وعليههه الََية سياق في الظاهر هو هذا ؟ تزيدوني شيء بقي هل
أبههي بههن الله عبد الََية: حدثنا هذه تفسير عند البخاريِ الحاديث. قال
بن أنس عن قتادة عن شعبة عمارة, حدثنا بن حرمي السود, حدثني

في قال: «يلقى وسلم عليه الله صلى النبي عن عنه الله رضي مالك
قههط»ً قتقههول: قههط قههدمه يضههع ؟»ً حههتى مزيههد من هل وتقول النار
أنهس عهن قتهادة عن سعيد عن الوهاب عبد أحمد: حدثنا المام وقال
تههزال وسلم: «لَ عليه الله صلى الله رسول قال: قال عنه الله رضي
قههدمه العههزة رب يضههع حههتى ؟ مزيههد من هل وتقول فيها يلقى جهنم
ط بعض إلى بعضها فينزويِ فيها وكرمهك, ولَ وعزتهك قهط وتقول: ق
ًا لها الله ينشىء حتى فضل الجنة في يزال اللههه فيسههكنهم آخههر خلقهه

بنحههوه, قتههادة حههديث مههن مسههلم رواه الجنة»ً ثههم فضول في تعالى
بنحههههوه. قتههههادة عههههن الههههتيمي وسههههليمان العطههههار أبههههان ورواه

القطان, حدثنا موسى بن محمد البخاريِ: حدثنا آخر) قال حديث(  
محمد عن عوفا مهديِ, حدثنا بن يحيى بن سعيد الحميريِ سفيان أبو
سههفيان: أبو يوقفه كان ما وأكثر عنه, رفعه الله رضي هريرة أبي عن

تبههارك الههرب فيضههع مزيههد مههن هل امتلت, وتقول هل لجهنم «يقال
بههن وهشههام أيههوب أبههو قههط»ً ورواه قههط فتقههول عليها قدمه وتعالى

بهههههههههه. سهههههههههيرين بهههههههههن محمهههههههههد عهههههههههن حسهههههههههان
عبد محمد, حدثنا بن الله عبد البخاريِ: وحدثنا أخرى) قال طريق(  

اللههه رضههي هريههرة أبههي منبه, عن بن همام عن معمر الرزاق, أخبرنا
الجنههة وسههلم: «تحههاجت عليههه اللههه صههلى الله رسول قال: قال عنه

الجنههة: والمتجههبرين, وقههالت بههالمتكبرين أوثههرت النههار فقالت والنار
للجنههة وجل عز الله وسقطهم. قال الناس ضعفاء إلَ يدخلني لَ مالي
أنههت إنمهها للنههار , وقههال عبههاديِ مههن أشههاء من بك أرحم رحمتي أنت

ملؤها, فأما منكما واحدة ولكل عباديِ من أشاء من بك أعذب عذابي
تمتلىههء فهنالههك قط قط فتقول فيها رجله يضع حتى تمتلىء فل النار

ًا, وأمهها خلقه من وجل عز الله يظلم ولَ بعض إلى بعضها وينزويِ أحد
ًا لههههها ينشههههىء وجههههل عههههز اللههههه فههههإن الجنههههة آخههههر»ً. خلقهههه

شهيبة, أبههي بن عثمان صحيحه. حدثنا في مسلم آخر) قال حديث(  
عنهه الله رضي سعيد أبي عن صالح أبي عن العمش عن جرير حدثنا

والنههار الجنههة وسههلم: «احتجههت عليه الله صلى الله رسول قال: قال
ضهعفاء فهّي الجنهة والمتكهبرون, وقهالت الجبهارون النار: فّي فقالت
أرحههم رحمههتي أنت إنما للجنة فقال بينهما فقضى ومساكينهم الناس
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مههن بههك أعههذب عههذابي أنت إنما للنار عباديِ, وقال من أشاء من بك

دون مسههلم بههه ملؤههها»ً انفههرد منكمهها واحههدة ولكل عباديِ من أشاء
المههام رواه أعلههم. وقههد وتعالى سبحانه والله الوجه هذا من البخاريِ

هههذا من بأبسط عنه الله رضي سعيد أبي عن أخرى طريق من أحمد
عههن سههلمة بههن حمههاد قههالَ: حههدثنا وروح حسههن فقال: حدثنا السياق

الخههدريِ سههعيد أبههي عههن عتبههة بههن اللههه عبيد السائب, عن بن عطاء
قال: «افتخرت وسلم عليه الله صلى الله رسول عنه: أن الله رضي
والملوك والمتكبرون الجبابرة يدخلني رب يا النار فقالت والنار الجنة

والفقهههراء الضهههعفاء يهههدخلني رب أيِ الجنهههة والشهههرافا, وقهههالت
مههن بك أصيب عذابي أنت للنار وتعالى تبارك الله فيقول والمساكين
منكمهها واحدة ولكل شيء كل وسعت رحمتي أنت للجنة أشاء, وقال

فيههها ويلقههى مزيههد, قههال مههن هل فتقول أهلها النار في فيلقى ملؤها
عز يأتيها مزيد, حتى من هل وتقول فيها مزيد, ويلقى من هل وتقول

فيبقى الجنة قدني, وأما قدني وتقول فتنزويِ عليها قدمه فيضع وجل
ًا لها وتعالى سبحانه الله فينشىء يبقى أن تعالى شاء ما فيها مهها خلق

يشههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههاء»ً.
بههن عقبة مسنده: حدثني في يعلى أبو الحافظ آخر) وقال حديث(  

ثههابت, بن عديِ عن القاسم بن الغفار عبد يونس, حدثنا مكرم, حدثنا
رسههول قههال: إن عنههه الله رضي كعب بن أبي حبيش, عن بن زر عن
يههوم نفسههه تعههالى اللههه قههال: «يعرفنههي وسههلم عليههه الله صلى الله

بههها يرضههى مدحههة أمههدحه ثم عني بها يرضى سجدة القيامة, فأسجد
مضههروب الصههراط علههى أمتي تمر الكلم, ثم في لي يؤذن عني, ثم

مههن وأسههرع والسهم الطرفا من أسرع جهنم, فيمرون ظهراني بين
العمههال, وجهنههم وهههي يحبههو منههها الرجههل يخههرج الخيل, حههتى أجود

وتقههول: بعههض إلههى بعضها فينزويِ قدمه فيها يضع حتى المزيد تسأل
قههال ؟ اللههه رسههول يهها الحوض الحوض»ً قيل: وما على وأنا قط قط

شههرابه إن بيههده نفسههي وسههلم: «والههذيِ عليه الله صلى الله رسول
ًا الثلج. وأطيب من العسل, وأبرد من وأحلى اللبن من أبيض من ريح

ًا فيظمأ إنسان منه يشرب لَ النجوم عدد من أكثر المسك, وآنيته أبههد
ًا»ً وهههذا فيههروى يصههرفا ولَ جريههر. ابههن اختيههار هههو القههول أبههد
يحيههى أبههو الشههج, حههدثنا سههعيد أبههو حاتم: حدثنا أبي ابن قال وقد  

اللههه رضههي عبههاس ابههن عههن عكرمههة عههن الجزار نصر عن الحمامي
مزيههد} قههال: مهها من هل وتقول امتلت هل لجهنم نقول {يوم عنهما

أبههان بن الحاكم رواه في, وكذا يزاد مكان من وهل تقول قال امتلت
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امتلت. قد واحد مدخل في مزيد} وهل من هل {وتقول عكرمة عن
ًا سمع أنه مريم أبي بن يزيد عن مسلم بن الوليد قال يقههول: مجاهههد

مزيههد, وعههن مههن فتقههول: هههل امتلت تقول حتى فيها يقذفا يزال لَ
تعههالى: قههوله أن هههؤلَء فعنههد هههذا نحو أسلم بن زيد بن الرحمن عبد

حينئههذ وتقههول فتنههزويِ عليهاقههدمه يضع بعدما هو امتلت} إنما {هل
ًا يسع مزيد في بقي هل الله رضي عباس ابن عن العوفي قال ؟ شيئ

أعلههم. إبههرة, واللههه يسههع موضههع فيههها يبقههى لَ حيههن عنهمهها: وذلههك
وأبهو قتهادة بعيد} قهال غير للمتقين الجنة تعالى: {وأزلفت وقوله  

بعيههد} {غيههر المتقيههن مههن وقربههت {وأزلفت} أدنيت والسديِ مالك
آت هههو مهها وكههل محالههة لَ واقههع لنههه ببعيد القيامة, وليس يوم وذلك
{حفيههظ} مقلههع تههائب راجههع أواب} أيِ لكل توعدون ما {هذا قريب

عمههرو: الواب بههن عبيههد ينكثههه, وقههال ولَ ينقضه فل العهد يحفظ أيِ
ًا يجلس لَ الذيِ الحفيظ وجههل عههز اللههه يسههتغفر حههتى فيقههوم مجلس

لَ حيههث سههره فههي اللههه خههافا مههن بالغيب} أيِ الرحمن خشي {من
ذكههر وسلم: «ورجههل عليه الله صلى كقوله وجل عز الله إلَ أحد يراه
ًا, ففاضت تعالى الله اللههه ولقي منيب} أيِ بقلب عيناه»ً {وجاء خالي
{ادخلوههها} لههديه خاضههع إليه سليم منيب بقلب القيامة يوم وجل عز
وجل, وسلم عز الله عذاب من سلموا قتادة {بسلم} قال الجنة أيِ

الخلههود} أيِ يههوم وتعههالى: {ذلههك سههبحانه الله, وقوله ملئكة عليهم
ًا, ولَ يموتون فل الجنة في يخلدون ًا يظعنههون أبد عنههها يبغههون ولَ أبههد

اختههاروا مهمهها فيها} أيِ يشاءون ما عظمته: {لهم جلت حولًَ, وقوله
حههاتم: أبههي ابههن لهههم. قههال أحضر طلبوا الملذ أصنافا أيِ من وجدوا
سعيد بن يحيى عن بقية عثمان, حدثنا بن عمر زرعة, حدثنا أبو حدثنا

تمهر أن المزيههد قههال: مههن مهرة بههن كههثير عههن معهدان بههن خالههد عن
يههدعون فل ؟ لكههم فأمطره تريدون فتقول: ماذا الجنة بأهل السحابة

لقههولن ذلههك تعههالى الله أشهدني كثير: لئن أمطرتهم, قال إلَ بشيء
مزينههههههههههههههههههههات. جههههههههههههههههههههواريِ أمطرينهههههههههههههههههههها

اللههه رسول قال: إن عنه الله رضي مسعود ابن عن الحديث وفي  
فيخههر الجنههة فههي الطير لتشتهي له: «إنك قال وسلم عليه الله صلى

ًا»ً وقال يديك بين اللههه, حههدثنا عبد بن علي أحمد: حدثنا المام مشوي
الصههديق بكههر أبههي عههن الحول عامر عن أبي هشام, حدثني بن معاذ

رسول قال: إن عنه الله رضي الخدريِ سعيد أبي عن عنه الله رضي
الجنههة في الولد المؤمن اشتهى قال: «إذا وسلم عليه الله صلى الله
وابههن الترمههذيِ واحههدة»ً ورواه سههاعة فههي وسههنه ووضعه حمله كان
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غريههب حسههن الترمههذيِ به. وقههال هشام بن معاذ عن بندار عن ماجه

وجههل: عههز مزيههد} كقههوله تعههالى: {ولههدينا اشتهى, وقوله وزاد: كما
عههن مسههلم صههحيح فههي تقدم وزيادة} وقد الحسنى أحسنوا {للذين
روى الكريههم. وقهد اللهه وجه إلى النظر أنها الرومي سنان بن صهيب
عميههر بن عثمان عن القاضي شريك حديث من حاتم أبي وابن البزار

وجههل: عههز قههوله فههي عنه الله رضي مالك بن أنس عن اليقظان أبي
جمعههة, وقههد كههل فههي وجل عز الرب لهم مزيد} قال: يظهر {ولدينا

ًا الشافعي الله عبد أبو المام رواه مسههنده: أخبرنهها في فقال مرفوع
معاوية الزهر أبو عبيدة, حدثني بن موسى محمد, حدثني بن إبراهيم

مالههك بههن أنههس سمع أنه عمير بن الله عبد عن طلحة بن إسحاق بن
بيضههاء بمرآة والسلم الصلة عليه جبرائيل يقول: أتى عنه الله رضي
وسههلم: عليههه اللههه صههلى الله رسول فقال الله رسول إلى نكتة فيها
لكههم وأمتك, فالناس أنت بها فضلت الجمعة ؟»ً فقال: هذه هذه «ما
يوافقههها لَ سههاعة فيها خير, ولكم فيها ولكم والنصارى اليهود تبع فيها

يههوم عنههدنا وهههو لههه اسههتجيب إلَ بخيههر فيههها تعههالى الله مؤمن, يدعو
المزيههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههد.

؟»ً قال المزيد يوم وما جبريل وسلم: «يا عليه الله صلى النبي قال  
ًا الفهردوس فههي اتخهذ وتعالى تبارك ربك السلم: إن عليه أفيهح واديهه
مههن شههاء مهها تعالى الله أنزل الجمعة يوم كان المسك, فإذا كثب فيه

المنابر تلك النبيين, وحفت مقاعد عليها نور من منابر ملئكته, وحوله
والصههديقون, الشهههداء عليههها والزبرجههد باليههاقوت مكللههة ذهههب مههن

ربكههم وجل: أنهها عز الله الكثب, فيقول تلك على ورائهم من فجلسوا
رضوانك, نسألك أعطكم, فيقولون: ربنا فسلوني وعديِ صدقتكم قد

مزيههد. فهههم ولههديِ تمنيتههم مهها علههي ولكههم عنكههم رضيت فيقول: قد
الخيههر, مههن وتعههالى تبههارك ربهههم فيه يعطيهم لما الجمعة يوم يحبون

وفيههه آدم خلههق وفيههه العههرش على ربكم فيه استوى الذيِ اليوم وهو
كتههاب فههي اللههه رحمههه الشههافعي المههام أورده الساعة. هكههذا تقوم

عنههه, وقههد اللهه رضههي مالك بن أنس عن طرق الم, وله من الجمعة
رضي أنس عن عمير بن عثمان رواية من الحديث هذا جرير ابن أورد
ً ههنا هذا, وذكر من بأبسط عنه الله ًا)مطولَ مالههك بههن أنههس عههن أثر

ًا عنههههههه اللههههههه رضههههههي كههههههثيرة. غرائههههههب وفيههههههه موقوفهههههه
أبي عن دراج لهيعة, حدثنا ابن حدثنا حسن أحمد: حدثنا المام وقال  

عليه الله صلى الله رسول عنه, عن الله  رضي سعيد أبي عن الهيثم
قبل سنة سبعين الجنة في ليتكىء الجنة في الرجل قال: «إن وسلم
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خههدها فههي وجهه فينظر منكبه على تضرب امرأة تأتيه يتحول, ثم أن

المشههرق بيههن مهها تضههيء عليههها لؤلههؤة أدنههى المرآة, وإن من أصفى
مههن أنا فتقول ؟ أنت من فيسألها السلم فيرد عليه فتسلم والمغرب

طههوبى مههن النعمههان مثل أدناها حلة سبعون عليها ليكون وإنه المزيد
مههن عليههها ذلههك, وإن وراء مههن سههاقها مههخ يههرى حتى بصره فينفذها
والمغههرب»ً المشههرق بيههن مهها لتضههيء منههها لؤلههؤة أدنههى إن التيجان
بههه. دراج عههن الحههارث بههن عمههرو عههن وهب بن الله عبد رواه وهكذا

َكْم َو َنا **  ْك َل ْه ُهْم َأ َل ْب ّد ُهْم َقْرٍن ّمن َق ُهم َأَش ْن ًا ِم ْطش ْا َب ُبو ّق َن ِد ِفههي َف َ ِبل ْل ا
ِإّن ّمِحيٍص ِمن َهْل ِلههَك ِفي *   َى َذ ْكَر ِذ ْلههٌب َلههُه َكههاَن ِلَمههن َلهه ْو َق َقههى َأ ْل َأ

َع َو الّسْم ُه ٌد َو ِهي ْد َش َق َل َو َنا *   ْق َل َواِت َخ ُهَمهها َوَمهها َوالْرَض الّسههَما َن ْي ِفههي َب
ِة ّت ٍم ِس ّيا َنا َوَما َأ ُغوٍب ِمن َمّس ِبْر ّل َفاْص َلَى *   ُلوَن َما َع ُقو ّبْح َي ِد َوَس ِبَحْمهه
ّبَك ْبَل َر ُلوِع َق ْبَل الّشْمِس ُط َق ُغُروِب َو ْل َوِمَن ا ْيِل *   ّل ّبْحُه ال َبههاَر َفَسهه ْد َأ َو

ِد ّسههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههُجو  ال
أشهد ههم قهرن {من المكذبين هؤلَء قبل أهلكنا تعالى: وكم يقول  

ًا} أيِ منهههم الرض وأثههاروا قههوة وأشههد منهههم أكههثر كههانوا بطشهه
البلد فههي ههنهها: {فنقبههوا تعالى قال ولهذا عمروها مما وعمروهاأكثر

فيههها. وقههال عنهما: أثروا الله رضي عباس ابن محيص} قال من هل
قتههادة: فسههاروا وقههال الرض فههي البلد} ضربوا في {فنقبوا مجاهد

أكههثر والمكاسههب والمتههاجر الرزاق يبتغههون فيها ساروا أيِ البلد في
امههرؤ فيههها, قههال نقههب البلد فههي طههوفا لمههن بها, ويقال طفتم مما

القيهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههس:
باليهههاب الغنيمهههة مهههن رضهههيت حهههتى الََفهههاق فهههي نقبهههت لقهههد

قضاء من لهم كان مفر من هل محيص} أيِ من تعالى: {هل وقوله  
لمهها جاءهم إذ الله عذاب عنهم ورد جمعوه ما نفعهم وهل وقدره الله

ًا فأنتم الرسل كذبوا محيههص. ولَ منههاصا ولَ محيد ولَ لكم مفر لَ أيض
لههه كههان {لمههن لعههبرة لههذكرى} أيِ ذلههك فههي وجههل: {إن عز وقوله

وهههو السههمع ألقههى {أو مجاهههد: عقههل وقههال بههه يعههي لب قلب} أيِ
بلبههه, وقههال وتفهمههه بعقلههه وتعقلههه فوعههاه الكلم استمع شهيد} أيِ

بقلب, وقال هذا في نفسه يحدث لَ السمع} يعني ألقى مجاهد: {أو
شاهد بأذنيه, وهو استمع إذا سمعه فلن ألقى تقول الضحاك: العرب

سهبحانه واحهد. وقهوله وغيهر الثهوريِ قهال غهائب, وهكهذا غيهر بقلب
ومهها أيام ستة في بينهما وما والرض السموات خلقنا وتعالى: {ولقد
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السههموات خلق على قدر من لن للمعاد تقرير لغوب} فيه من مسنا

الولههى بطريههق الموتى يحيي أن على قادر بخلقهن يعي ولم والرض
اللهه خلهق هه اللهه لعهائن عليههم ه اليهود قتادة: قالت والحرى, وقال

يوم وهو السابع اليوم في استراح ثم أيام ستة في والرض السموات
فيمهها تكههذيبهم تعههالى اللههه فههأنزل الراحههة يوم يسمونه السبت, وهم

ولَ تعههب ولَ إعيههاء مههن لغههوب} أيِ مههن مسههنا {ومهها وتههأولوه قالوه
اللههه أن يههروا الخرى: {أولههم الََية في وتعالى تبارك قال نصب, كما

يحيههي أن علههى بقههادر بخلقهن يعي ولم والرض السموات خلق الذيِ
وجههل: {لخلههق عههز قههال قههدير} وكمهها شيء كل على إنه بل الموتى

أشههد تعههالى: {أأنتههم الناس} وقههال خلق من أكبر والرض السموات
ًا ؟}. بناههههههههههههههههههههها السههههههههههههههههههههماء أم خلقهههههههههههههههههههه

اصههبر المكههذبين يقولون} يعنههي ما على وجل: {فاصبر عز وقوله  
ًا واهجرهم عليهم ً هجر الشههمس طلوع قبل ربك بحمد {وسبح جميل
قبههل ثنههتين السههراء قبههل المفروضههة الصههلة الغروب} وكانت وقبل
العصههر, وقههت فههي الغههروب وقبههل الفجههر وقههت في الشمس طلوع
ًا كان الليل وقيام أمتههه وعلههى وسههلم عليه الله صلى النبي على واجب
ً ذلههك تعههالى الله نسخ ذلك بعد ثم وجوبه المة حق في نسخ ثم حولَ
والعصههر الصههبح صههلة منهن صلوات, ولكن بخمس السراء ليلة كله

أحمد: حدثنا المام قال الغروب. وقد وقبل الشمس طلوع قبل فهما
جريههر عن حازم أبي بن قيس عن خالد أبي بن إسماعيل وكيع, حدثنا

ًا قال: كنا عنهما الله رضي الله عبد بن اللههه صههلى النههبي عنههد جلوس
ستعرضههون إنكههم فقال: «أما البدر ليلة القمر إلى فنظر وسلم عليه

فيههه, فههإن تضههامون لَ القمههر هههذا تههرون كمهها فههترونه ربكههم علههى
غروبههها وقبههل الشههمس طلههوع قبل صلة على تغلبوا لَ أن استطعتم

وقبههل الشههمس طلههوع قبههل ربههك بحمههد {وسههبح قههرأ فههافعلوا»ً ثههم
إسماعيل حديث من الجماعة وبقية ومسلم البخاريِ الغروب} ورواه

بههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه.
كقههوله: {ومههن لههه فصههل فسبحه} أيِ الليل تعالى: {ومن وقوله  

ًا ربههك يبعثههك أن عسههى لههك نافلههة بههه فتهجههد الليل ًا} مقامهه محمههود
رضي عباس ابن عن مجاهد عن نجيح أبي ابن السجود} قال {وأدبار

الصههحيحين في ثبت ما هذا الصلة. ويؤيد بعد التسبيح عنهما: هو الله
فقالوا: المهاجرين فقراء قال: جاء أنه عنه الله رضي هريرة أبي عن

المقيههم, والنعيههم العلههى بالههدرجات الههدثور أهههل ذهههب الله رسول يا
كمهها ؟»ً قههالوا: يصههلون ذاك وسلم: «وما عليه الله صلى النبي فقال
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ولَ نتصههدق, ويعتقههون ولَ نصههوم, ويتصههدقون كما نصلي, ويصومون

ًا أعلمكهم وسهلم: «أفل عليهه الله صلى نعتق. قال فعلتمههوه إذا شهيئ
مهها مثههل فعههل مههن إلَ منكههم أفضههل أحههد يكون ولَ بعدكم من سبقتم
ًا صههلة كههل دبههر وتكههبرون وتحمدون تسبحون ؟ فعلتم وثلثيههن»ً ثلثهه

ففعلههوا فعلنا بما الموال أهل إخواننا سمع الله رسول يا قال: فقالوا
يشههاء»ً من يؤتيه الله فضل وسلم: «ذلك عليه الله صلى مثله. فقال

السههجود} همهها تعههالى: {وأدبههار بقههوله المههراد أن الثههاني والقههول
وابههن الحسههن وابنه وعلي عمر عن ذلك ورويِ المغرب بعد الركعتان

مجاهههد يقههول وبههه عنهههم اللههه رضههي أمامة وأبي هريرة وأبي عباس
وغيرهههههم. وقتههههادة والحسههههن والنخعههههي والشههههعبي وعكرمههههة

أبههي عههن سههفيان عههن الرحمههن وعبد وكيع حدثنا أحمد المام قال  
قههال: كههان عنههه اللههه  رضههي علي عن ضمرة بن عاصم إسحاق, عن

مكتوبههة صههلة كههل أثههر على يصلي وسلم عليه الله صلى الله رسول
أبو صلة. ورواه كل دبر الرحمن عبد والعصر, وقال الفجر إلَ ركعتين

ومطههرفا النسههائي بههه, زاد الثوريِ سفيان حديث من والنسائي داود
إسههحاق بههن هههارون حههاتم: حههدثنا أبههي ابن به. وقال إسحاق أبي عن

ابههن عههن أبيههه عههن كريب بن رشدين عن فضيل ابن الهمداني, حدثنا
اللههه صههلى  اللههه رسههول عنههد ليلة قال: بت عنهما الله  رضي عباس

إلههى خرج الفجر, ثم قبل اللتين خفيفتين ركعتين وسلم, فصلى عليه
النجههوم, إدبههار الفجههر صههلة قبل «ركعتين عباس ابن يا فقال الصلة

هشههام أبههي عن الترمذيِ السجود»ً ورواه إدبار المغرب بعد وركعتين
هههذا مههن إلَ نعرفههه لَ به. وقال: غريب فضيل بن محمد عن الرفاعي

خههالته بيت في بات عنهما, وأنه الله رضي عباس ابن الوجه. وحديث
عليههه اللههه صههلى النههبي مع الليلة تلك عنها, وصلى الله رضي ميمونة
هههذه وغيرهمهها. فأمهها الصههحيحين فههي ثابت ركعة عشرة ثلث وسلم

ضههعيف, كريب بن ورشدين الوجه هذا من إلَ تعرفا لَ فغريبة الزيادة
ًا عنهما الله رضي عباس ابن كلم من ولعله أعلم. عليه, والله موقوف

ْع َتِم َواْس ْوَم **  ِد َي َنا ِد ُي َنا ْلُم َكاٍن ِمن ا ِريٍب ّم ْوَم َق َي ُعوَن *   ْيَحَة َيْسَم الّصهه
ّق ْلَح ِلَك ِبا ْوُم َذ ْلُخُروِج َي ّنهها ا ِإ ِيهههي َنْحههُن *   ُنِميههُت ُنْح َنهها َو ْي َل ِإ ْلَمِصههيُر َو * ا

ْوَم ُق َي ّق ُهْم الْرُض َتَش ْن ًا َع ِلَك ِسَراع َنا َحْشٌر َذ ْي َل ّنْحهُن َيِسهيٌر َع َلهُم *   ْع َأ

ُلوَن ِبَما ُقو ِهههْم َأنَت َوَمآّ َي ْي َل ٍر َع ّبهها ّكْر ِبَج َذ ُقْرآِن َفهه ْل ِد َيَخههافُا َمههن ِبهها  َوِعيهه
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مكههان مههن المنههاد ينههاد {يههوم محمههد تعالى: {واسههتمع} يهها يقول  

ًا تعالى الله يأمر الحبار كعب قتادة: قال قريب} قال ينههاديِ أن ملكهه
ة العظام أيتها المقدس بيت صخرة على ال البالي المتقطعهة, والوص

يسههمعون {يههوم القضههاء لفصههل تجتمعههن أن يههأمركن تعههالى الله إن
كههان الههذيِ بالحق تأتي التي الصور في النفخة بالحق} يعني الصيحة
نحههن {إنهها الجههداث مههن الخروج} أيِ يوم {ذلك يمترون فيه أكثرهم

وهههو يعيههده ثههم الخلههق يبدأ الذيِ هو المصير} أيِ وإلينا ونميت نحيي
ّ كلهههم, فيجههازيِ الخلئههق مصير وإليه عليه أهون ًا إن بعملههه كل خيههر
ًا وإن فخيههر عنهههم الرض تشههقق تعههالى: {يههوم فشههر. وقههوله شههر

ًا} وذلك ًا ينههزل وجههل عز الله أن سراع بههه ينبههت السههماء مههن مطههر
بالمههاء, الههثرى فههي الحههب ينبت قبورها, كما في كلها الخلئق أجساد

وقههد الصههور في فينفخ إسرافيل تعالى الله أمر الجساد تكاملت فإذا
خرجههت فيههه إسههرافيل نفههخ فإذا الصور في ثقب في الرواح أودعت
وجههل: وعزتههي عههز اللهه والرض, فيقههول السههماء بين تتوهج الرواح
كههل فههترجع تعمههره كههانت الذيِ الجسد إلى روح كل لترجعن وجللي

الرض وتنشق اللديغ في السم يدب كما فيه جسدها, فتدب إلى روح
ًا الحساب موقف إلى فيقومون عنهم عز الله أمر إلى مبادرين سراع
عسهر} وقهال يهوم ههذا الكهافرون يقهول الهداع إلى {مهطعين وجل

قليلً} إلَ لبثتههم إن وتظنون بحمده فتستجيبون يدعوكم تعالى: {يوم
اللههه رسههول قههال: قههال عنههه الله رضي أنس عن مسلم صحيح وفي
عههز الرض»ً, وقههوله عنههه تنشق من أول وسلم: «أنا عليه الله صلى

علينهها, يسههيرة سهههلة إعههادة تلههك يسير} أيِ علينا حشر وجل: {ذلك
بالبصههر}. كلمههح واحههدة إلَ أمرنهها جللههه: {ومهها جههل قههال كمهها لههدينا

إن واحههدة كنفههس إلَ بعثكم ولَ خلقكم وتعالى: {ما سبحانه وقال  
نحن يقولون} أيِ بما أعلم وعل: {نحن جل بصير} وقوله سميع الله

ذلههك يهولنههك فل التكههذيب من المشركون لك يقول بما محيط علمنا
ربك بحمد * فسبح يقولون بما صدرك يضيق أنك نعلم كقوله: {ولقد

تبههارك اليقيهن}. وقهوله يأتيههك حتى ربك * واعبد الساجدين من وكن
علههى هههؤلَء تجههبر بالذيِ ولست بجبار} أيِ عليهم أنت وتعالى: {وما
{وما والضحاك وقتادة مجاهد به. وقال مماكلفت ذلك الهدى, وليس

أراد أولههى, ولههو الول عليهم, والقههول تتجبر لَ بجبار} أيِ عليهم أنت
ًا تكن لقال: ولَ قالوه ما عليهههم أنههت قههال: {ومهها عليهم, وإنمهها جبار

مبلههغ, وقههال أنههت إنما اليمان على بمجبرهم أنت وما بجبار} بمعنى
ًا فلن جبر تقول العرب الفراء: سمعت قههال أجبره, ثم كذا على فلن
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ربههك رسههالة أنههت بلغ وعيد} أيِ يخافا من بالقرآن وجل: {فذكر عز

تعالى: {فإنما وعده, كقوله ويرجو ووعيده الله يخافا من فإنمايتذكر
أنههت إنمهها جللههه: {فههذكر جههل الحسههاب} وقههوله وعلينا البلغا عليك
يهديِ الله ولكن هداهم عليك بمصيطر} {ليس عليهم * لست مذكر

يشههاء} مههن يهههديِ اللههه ولكههن أحببههت مههن تهديِ لَ يشاء} {إنك من
مهن بهالقرآن فهذكر بجبهار عليههم أنهت ههنها: {ومها تعالى قال ولهذا
وعيههدك يخههافا ممههن اجعلنهها يقههول: اللهههم قتههادة وعيد} كههان يخافا

يههههههههههههههارحيم. يابههههههههههههههار موعههههههههههههههودك ويرجههههههههههههههو
.الوكيل ونعم الله وحسبنا وحده لله والحمد ق سورة تفسير آخر

الذاريات سورة
ِم  ِه ِبْسههههههههههه ّلههههههههههه ـهههههههههههِن ال ِم الّرْحم  الّرِحيههههههههههه

َياِت ِر ّذا َوالههه ًا **  ْلَحهههاِملَِت َذْرو َفا ًا *   ْقهههر َيهههاِت ِو ِر ْلَجا َفا ًا *   * ُيْسهههر
َقّسههَماِت ْلُم ًا َفا ّنَمهها َأْمههر ِإ ُدوَن *   َعهه ٌق ُتو ِد ِإّن َلَصهها َو ّديَن *   ٌع الهه ِقهه َوا * َل

ِء ُبِك َذاِت َوالّسَمآّ ْلُح ُكْم ا ّن ِإ ْوٍل َلِفي *   ِلٍف َق َت َفُك ّمْخ ْؤ ُي ْنُه *   ِفَك َمْن َع ُأ

ِتَل ُق ْلَخّراُصوَن *   ِذيَن ا ّل ٍة ِفي ُهْم *  ا ُهوَن َغْمههَر ُلوَن َسهها َأ َيْسهه ّيههاَن *   َأ

ْوُم ّديِن َي ْوَم ال َي َلى ُهْم *   ِر َع ّنا ُنوَن ال َت ْف ْا ُي ُقههو ُذو ُكههْم *   َت َن ْت َذا ِف ِذيِ َهـهه ّلهه ا
ُتههههههههههههههههههههههْم ِه ُكن ُلوَن ِبهههههههههههههههههههههه ْعِج َت  َتْسهههههههههههههههههههههه

سههمع أنههه عرعههرة بن خالد عن سماك عن الحجاج بن شعبة قال   
ًا ًا عنه, وشعبة الله رضي علي أبههي عههن بههزة أبههي بن القاسم عن أيض

ًا سمع أنه الطفيل ًا عنه, وثبت الله رضي علي عههن وجههه غيههر من أيض
منههبر صههعد عنههه, أنههه اللههه رضههي طههالب أبي بن علي المؤمنين أمير

سههنة عههن تعالى, ولَ الله كتاب في آية عن تسألوني فقال: لَ الكوفة
ابههن إليه بذلك, فقام أنبأتكم إلَ وسلم عليه الله صلى الله رسول عن

تعههالى: {والههذاريات قههوله معنههى مهها المؤمنين أمير الكواء, فقال: يا
ًا} قال ًا} قال عنه, الريح, قال: {فالحاملت الله رضي علي ذرو وقر

ًا} قههال عنه: السحاب, قال: {فالجاريات الله رضي اللهه رضههي يسر
ًا} قههال عنههه: السههفن, قههال: {فالمقسههمات عنههه اللههه رضههي أمههر

الملئكههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههة.
الههبزار: بكههر أبههو الحههافظ مرفوع, فقههال حديث ذلك في رويِ وقد  

بكههر أبو العطار, حدثنا سلم بن سعيد هانىء, حدثنا بن إبراهيم حدثنا
المسههيب, قههال: جههاء بن سعيد عن سعيد بن يحيى عن سبرة أبي بن

أميههر فقههال: يهها عنههه اللههه رضي الخطاب بن عمر إلى التميمي صبيغ
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ًا, فقههال الذاريات عن المؤمنين, فأخبرني عنههه: هههي اللههه رضههي ذرو

يقهول وسهلم عليهه اللهه صهلى اللهه رسول سمعت أني الرياح, ولولَ
ًا, قال المقسمات عن ماقلته. قال: فأخبرني هههي عنه الله رضي أمر

يقههوله وسههلم عليههه الله صلى الله رسول سمعت أني الملئكة, ولولَ
ًا, قال الجاريات عن ماقلته, قال: فأخبرني عنه: هههي الله رضي يسر

يقههوله وسههلم عليههه اللههه صلى الله رسول سمعت أني السفن, ولولَ
بههه دعهها بههرأ بيت, فلما في وجعل مائة فضرب بضربه أمر ماقلته. ثم

الشههعريِ موسى أبي إلى وكتب قتب على وحمله أخرى مائة فضربه
أتههى حههتى كههذلك يزل مجالسته, فلم من الناس عنه: امنع الله رضي

نفسههه في يجد ما المغلظة باليمان عنه, فحلف الله رضي موسى أبا
ًا, فكتب يجد كان مما عنههه, فكتههب اللههه رضي عمر إلى ذلك في شيئ

أبههو النههاس. قههال مجالسة وبين بينه فخل صدق قد إلَ إخاله عمر: ما
مههن ليههس سههلم بههن لين, وسههعيد سبرة أبي بن بكر البزار: فأبو بكر

أنه فيه ما وأقرب رفعه ضعيف الحديث الحديث. قلت: فهذا أصحاب
عسههل بههن صههبيغ قصههة عنههه, فههإن اللههه رضههي عمههر علههى موقههوفا
أمههره مههن له ظهر لنه ضربه عنه, وإنما الله رضي عمر مع مشهورة

ًا يسأل فيما ًا, والله تعنت عسههاكر ابههن الحههافظ ذكههر أعلم. وقههد وعناد
وابههن عباس ابن فسرها مطولة, وهكذا صبيغ ترجمة في القصة هذه
وقتههادة والحسههن جههبير بههن وسهعيد عنهههم, ومجاهههد اللههه رضي عمر

ذلههك, غيههر حههاتم أبههي وابههن جرير ابن يحك واحد, ولم وغير والسديِ
ًا تقههدم,وبالحههاملت كمهها الريههح بالههذاريات المههراد إن قيههل وقد وقههر

نفيههل: بن عمرو بن زيد قال كما الماء تحمل تقدم, لنها كما السحاب
ًا تحمهههل المهههزن أسهههلمتله لمهههن نفسهههي وأسهههلمت  زلَلَ عهههذب

ًا الجاريات فأما   السفن, أنها تقدم كما الجمهور عن فالمشهور يسر
ًا الماء في ميسرة تجريِ تجههريِ النجوم بعضهم: هي سهلً, وقال جري
ًا ًا ذلك ليكون أفلكها في يسر هههو مهها إلى العلى إلى الدنى من ترقي

كهههذلك, فهههوق السهههحاب, والنجهههوم فوقهههها منهههه, فالريهههاح أعلهههى
ًا والمقسمات الشههرعية اللههه بههأوامر تنههزل ذلههك فههوق الملئكههة أمههر

قههال المعاد, ولهههذا وقوع على وجل عز الله من قسم والكونية, وهذا
الههدين} وههو {وإن صههدق لخههبر لصههادق} أيِ توعهدون تعالى: {إنما

محالهههههههههههة. لَ لكهههههههههههائن {لواقهههههههههههع} أيِ الحسهههههههههههاب
اللههه رضي عباس ابن الحبك} قال ذات تعالى: {والسماء قال ثم  

مجاهههد قههال والَسههتواء, وكههذا والحسههن والبهاء الجمال عنهما: ذات
وقتههادة والسههديِ صههالح وأبههو مالههك وأبههو جههبير بههن وسههعيد وعكرمة
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بن والمنهال الضحاك وغيرهم. وقال أنس بن والربيع العوفي وعطية
الريههح ضههربته والههزرع, إذا والرمههل المههاء تجعههد مثل وغيرهما عمرو

ًا بعضه فينسج جريههر: ابههن الحبههك. قههال طرائق, فههذلك طرائق بعض
قلبة أبي عن أيوب علية, حدثنا ابن إبراهيم, حدثنا بن يعقوب حدثني

اللههه رسههول عههن وسههلم عليههه الله صلى النبي أصحاب من رجل عن
المضل, وإن الكذاب ورائكم من قال: «إن أنه وسلم عليه الله صلى
صههالح: أبههي الجعودة: وعن بالحبك حبك»ً يعني حبك ورائه من رأسه
الصههفاقة. وقههال ذات الحبههك خصههيف: ذات وقال الشدة الحبك ذات

بههالنجوم, وقههال حبكههت الحبك البصريِ: ذات الحسن أبي بن الحسن
عمههرو عههن طلحههة أبههي بن معدان عن الجعد أبي بن سالم عن قتادة

ذات {والسههماء عنهمهها اللههه رضههي عمههر بههن اللههه عبههد عههن البكالي
السههماء بههذلك أراد أعلههم والله السابعة, وكأنه السماء الحبك} يعني

الفلههك في الهيئة علماء من كثير عند الثابتة, وهي الكواكب فيها التي
أعلهههههههم. السهههههههابع, واللهههههههه فهههههههوق الهههههههذيِ الثهههههههامن

قال كما والبهاء الحسن وهو واحد شيء إلى ترجع القوال هذه وكل  
صههفيقة شفافة مرتفعة حسنها من عنهما, فإنها الله رضي عباس ابن

الثههوابت بههالنجوم البهههاء, مكللههة أنيقههة الرجههاء متسعة البناء شديدة
وقههوله الزهههرات والكههواكب والقمههر بالشههمس موشههحة والسيارات

المكههذبون المشركون أيها إنكم مختلف} أيِ قول لفي تعالى: {إنكم
قتههادة: يجتمههع, وقههال ولَ يلتئم لَ مضطرب مختلف قول لفي للرسل

بههه. {يؤفههك ومكههذب بههالقرآن مصدق بين ما مختلف قول لفي إنكم
قههول نفسه, لنههه في ضال هو من على يروج إنما أفك} أيِ من عنك

ضهال مهأفوك ههو مهن عنهه بسببه, ويؤفهك ويضل له ينقاد إنما باطل
ه لَفههم غمر عليهه مهاأنتم تعبهدون ومها تعهالى: {فهإنكم قهال كمها ل

عنهمهها اللههه رضي عباس ابن الجحيم} قال صال هو من * إلَ بفاتنين
مجاهههد ضههل. وقههال مههن عنههه أفك} يضههل من عنه {يؤفك والسديِ
البصههريِ: الحسههن أفههن, وقههال مههن عنه أفك} يؤفن من عنه {يؤفك

تعههالى: {قتههل بههه. وقههوله كههذب مههن القههرآن هههذا عههن يصههرفا
عبههس فههي التي مثل مجاهد: الكذابون, قال: وهي الخراصون} قال

ولَ نبعههث لَ يقولههون الههذين مههاأكفره} والخراصههون النسههان {قتههل
عنهمهها اللههه رضههي عبههاس ابن عن طلحة أبي بن علي يوقنون. وقال

اللههه رضههي معههاذ كههان المرتابون. وهكذا لعن الخراصون} أيِ {قتل
أهههل قتادة: الخراصههون المرتابون. وقال خطبته. هلك في يقول عنه

غمههرة فههي هههم وتعههالى: {الههذين تبههارك والظنههون. وقههوله الغههرة
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الكفههر فههي واحههد وغيههر عنهمهها اللههه رضههي عباس ابن ساهون} قال

هههذا يقولههون الدين} وإنما يوم أيان {يسألون لَهون غافلون والشك
ًا ًا تكذيب ًا وعناد ًا, قال وشك النههار علههى هم تعالى: {يوم الله واستبعاد

يعذبون. يفتنون واحد وغير والحسن ومجاهد عباس ابن يفتنون} قال
كمجاهد آخرون جماعة النار, وقال على الذهب يفتن كما مجاهد قال
ًا الثهوريِ: وسههفيان أسهلم بهن وزيهد النخعههي وإبراهيههم وعكرمهة أيض

غيههره: مجاهد: حريقكم, وقال فتنتكم} قال {ذوقوا يحرقون يفتنون
ًا ذلههك لهههم يقههال تسههتعجلون} أيِ به كنتم الذيِ {هذا عذابكم تقريعهه

ًا ًا وتوبيخههههههههه ًا, واللهههههههههه وتحقيهههههههههر أعلهههههههههم. وتصهههههههههغير

ِإّن ِقيَن **  ّت ْلُم ّناٍت ِفي ا ُيوٍن َج ُع ِذيَن َو ُهْم َمآّ *  آِخ َتا ُهْم آ ّب ُهههْم َر ّن ْا ِإ ُنو َكهها
ْبَل ِلَك َق ِنيَن َذ ْا ُمْحِس ُنو َكا   * ً ِليل ْيِل ّمن َق ّل ُعههوَن َما ال ْهَج ِر َي ِبالْسههَحا َو   *
ِفُروَن ُهْم ْغ َت ِفههَي َيْسهه َو ِهْم *   ِل َوا ّق َأْمهه ِئِل َحهه ِم ّللّسههآّ ْلَمْحههُرو ِفههي َوا َو   *

َياٌت الْرِض ِنيَن آ ِق ْلُمو ِفَي ّل َو ُكْم *   ُفِس َ َأن َفل ْبِصُروَن َأ ِفي ُت َو ِء *   الّسَمآّ
ُكْم ُق ُدوَن َوَما ِرْز َع َوَرّب ُتو َف ِء *   ّنُه َوالْرِض الّسَمآّ ّق ِإ ْثَل َلَح ُكههْم َمههآّ ّم ّن َأ

ُقههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههوَن ِط  َتن
ًا تعالى يقول   معههادهم يههوم أنهههم وجههل عههز للههه المتقين عن مخبر

العههذاب مههن فيههه الشقياء أولئك ما بخلفا وعيون جنات في يكونون
ربهههم} آتههاهم مهها تعالى: {آخههذين والغلل. وقوله والحريق والنكال

كههانوا {إنهههم الفرائههض مههن الله آتاهم بما عاملين جرير: أيِ ابن قال
كههانوا الفرائههض عليهههم يفههرض أن قبههل أيِ} محسههنين ذلههك قبههل

ًا, ثم العمال في محسنين عههن مهههران حدثنا حميد ابن عن رويِ أيض
اللههه رضههي عبههاس ابههن البطين, عن مسلم عن عمر أبي عن سفيان
الفرائههض ربهههم} قههال: مههن ماآتاهم تعالى: {آخذين قوله في عنهما
السناد يعملون, وهذا الفرائض محسنين} قبل ذلك قبل كانوا {إنهم

عنهمهههها. اللههههه رضههههي عبههههاس ابههههن عههههن يصههههح ولَ ضههههعيف
سههفيان, عههن هشههام بن معاوية عن شيبة أبي بن عثمان رواه وقد  
ابههن جههبير, عههن بن سعيد عن البطين مسلم عن البزار عمر أبي عن

نظههر, فيههه جريههر ابن به فسر فذكره, والذيِ عنهما الله رضي عباس
وعيههون, جنههات فههي قههوله مههن حههال آخههذين وتعههالى تبارك قوله لن

ربهههم, ماآتههاهم آخذين والعيون الجنات في كونهم حال في فالمتقون
قبههل كههانوا وجل: {إنهههم عز والغبطة, وقوله والسرور النعيم من أيِ

جللههه: {كلههوا جههل {محسههنين} كقههوله الههدنيا الههدار فههي ذلههك} أيِ
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ًا واشربوا بيههن تعههالى إنههه الخاليههة} ثههم اليههام فههي أسههلفتم بمهها هنيئ

ً وعل: {كههانوا جههل فقههال العمههل فههي إحسههانهم مهها الليههل مههن قليل
قههولين: (أحههدهما) أن علههى ذلههك فههي المفسههرون يهجعون} اختلف

ً كانوا تقديره {ما} نافية عبههاس ابههن يهجعونه, قال لَ الليل من قليل
ولههو منههها يأخههذون إلَ ليلههة عليهههم تمضههي تكههن عنهما: لم الله رضي

ًا, وقال إلَ عليهههم تأتي لَ ليلة الله: قل عبد بن مطرفا عن قتادة شيئ
أوسههطها. وقههال مههن وإمهها أولههها مههن وجههل, إمهها عز لله فيها يصلون

قههال يتهجههدون, وكههذا لَ الصههباح حههتى ليلههة يرقههدون مهها مجاهد: قل
يصههلون العالية: كههانوا وأبو عنه الله رضي مالك بن أنس قتادة, وقال

حههتى ينههامون لَ كههانوا البههاقر جعفههر أبههو والعشاء. وقال المغرب بين
ً كههانوا تقههديره {ما} مصدرية الثاني) أن العتمة, (والقول يصلوا قليل
جريهههههر. ابهههههن ونهههههومهم, واختهههههاره هجهههههوعهم الليهههههل مهههههن

ً {كانوا البصريِ الحسن وقال   يهجعههون} كابههدوا ما الليل من قليل
السههحر إلههى فمدوا أقله, ونشطوا إلَ الليل من ينامون فل الليل قيام
{كانوا قيس بن الحنف قتادة: قال بسحر, وقال الَستغفار كان حتى
ً ً إلَ ينامون لَ يهجعون} كانوا ما الليل من قليل يقول: لسههت ثم قليل
قيههس بههن الحنههف البصههريِ: كههان الحسههن الََية. وقال هذه أهل من

ًا باينونهها قههد قوم الجنة, فإذا أهل عمل على عملي عرضت يقول بونهه
ًا, إذا ً كهانوا أعمهالهم نبلهغ لَ قهوم بعيهد يهجعهون, مها الليهل مهن قليل
مكههذبون فيهههم خير لَ قوم النار, فإذا أهل عمل على عملي وعرضت

من وجدت الموت, فقد بعد بالبعث الله, مكذبون وبرسل الله بكتاب
ًا منزلة خيرنا ً خلطوا قوم ًا عمل ًا. وقال وآخر صالح الرحمههن عبد سيئ

لَ صههفة أسههامة أبهها لبي: يا تميم بني من رجل أسلم: قال بن زيد بن
ًا تعههالى اللههه ذكر فينا أجدها ً فقههال: {كههانوا قومهه مهها الليههل مههن قليل

ً والله  يهجعون} ونحن رضههي أبههي لههه نقوم, فقال ما الليل من قليل
عبد استيقظ. وقال إذا الله واتقى نعس إذا رقد لمن عنه: طوبى الله
عليههه اللههه صههلى اللههه رسههول قدم عنه: لما الله رضي سلم بن الله

رأيههت انجفههل, فلمهها فيمههن إليه, فكنههت الناس انجفل المدينة وسلم
كههذاب, رجل بوجه ليس وجهه أن عرفت وسلم عليه الله صلى وجهه
النههاس أيههها يقههول: «يهها وسههلم عليههه الله صلى سمعته ما أول فكان

بالليههل السههلم, وصههلوا الرحههام, وأفشههوا الطعههام, وصههلوا أطعمههوا
بسههههههههههلم»ً. الجنههههههههههة تههههههههههدخلوا نيههههههههههام والنههههههههههاس

حدثني لهيعة ابن موسى, حدثنا بن حسن أحمد: حدثنا المام وقال  
عمههر بههن اللهه عبد عن الحبلي الرحمن عبد أبي عن الله عبد بن حيي
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قههال: وسههلم عليههه اللههه صههلى اللههه رسول قال: إن عنهما الله رضي
ًا الجنة في «إن ظاهرههها»ً مههن وباطنههها باطنها من ظاهرها يرى غرف

؟ اللههه رسههول يا هي عنه: لمن الله رضي الشعريِ موسى أبو فقال
الطعام, وبههات الكلم, وأطعم ألَن وسلم: «لمن عليه الله صلى قال
ًا لله ً تعالى: {كانوا قوله في معمر نيام»ً وقال والناس قائم من قليل

ًا كانوا يقولَن والحسن الزهريِ يهجعون} كان ما الليل الليل من كثير
{كانوا النخعي وإبراهيم عنهما الله رضي عباس ابن يصلون, وقال ما

ً كههانوا {إنهههم الضههحاك ينامون. وقال يهجعون} ما ما الليل من قليل
يهجعههون ما الليل فقال: {من ابتدأ قليلً} ثم كانوا محسنين ذلك قبل

وتعسهههف. بعههد فيهههه القهههول يسههتغفرون} وهههذا هههم وبالسهههحار
وغيههر مجاهههد يسههتغفرون} قههال هم وجل: {وبالسحار عز وقوله  

إلههى الَسههتغفار وأخههروا الليههل آخههرون: قههاموا وقههال واحههد: يصههلون
كان بالسحار} فإن وتعالى: {والمستغفرين تبارك قال كما السحار

عههن وغيرههها الصههحاح فههي ثبت أحسن. وقد فهو صلة في الَستغفار
عليه الله صلى الله رسول عنهم, عن الله رضي الصحابة من جماعة
حيههن الههدنيا سههماء إلههى ليلة كل ينزل تعالى الله قال: «إن أنه وسلم
مههن عليههه, هههل فههأتوب تههائب من هل الخير, فيقول الليل ثلث يبقى

الفجر»ً يطلع حتى ؟ سؤله فيعطى سائل من له, هل فأغفر مستغفر
ًا تعالى قوله في المفسرين من كثير وقال قههال أنه يعقوب عن إخبار
السهحر. وقهت إلههى أخرهههم ربههي} قهالوا لكهم أستغفر {سوفا لبنيه

والمحروم} لمهها للسائل حق أموالهم وتعالى: {وفي تبارك وقوله  
فقههال: {وفههي والصههلة والههبر بالزكههاة بوصههفهم ثنى بالصلة وصفهم
والمحههروم. أمهها للسههائل أفههرزوه قد مقسوم جزء حق} أيِ أموالهم
المام قال كما حق بالسؤال, وله يبتدىء الذيِ وهو فمعروفا السائل

بههن مصههعب عههن سههفيان قالَ: حدثنا الرحمن وعبد وكيع أحمد: حدثنا
أبيههها عههن الحسههين بنههت فاطمههة يحيى, عههن أبي بن يعلى عن محمد

اللههه صههلى اللههه رسههول قال: قال عنهما الله رضي علي بن الحسين
مههن داود أبههو فرس»ً ورواه على جاء وإن حق وسلم: «للسائل عليه

أبهي بهن علهي عهن آخهر وجه من أسنده به. ثم الثوريِ سفيان حديث
ًا, زيههاد بههن الهرماس حديث من عنه, ورويِ الله رضي طالب مرفوعهه
ومجاهههد: هههو عنهمهها اللههه رضههي عبههاس ابههن فقههال المحههروم وأمهها

بيههت فههي له سهم لَ سهم, يعنى السلم في له ليس الذيِ المحارفا
عائشة المؤمنين أم منها, وقالت يتقوت حرفة ولَ له كسب ولَ المال
مكسههبه, وقههال لههه يتيسههر يكاد لَ الذيِ المحارفا عنها: هو الله رضي
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ذلك. له تعالى الله ذهب, قضى إلَ مال له يكون لَ الذيِ الضحاك: هو

مههن رجل رجل, فقال بمال فذهب باليمامة سيل قلبة: جاء أبو وقال
اللههه رضههي عباس ابن وقال المحروم عنهم: هذا الله رضي الصحابة

ًا عنهما ابههن مههولى ونههافع النخعههي وإبراهيههم المسيب بن وسعيد أيض
المحارفا. وقال رباح: المحروم أبي بن وعطاء عنهما الله رضي عمر

ًا. النههههاس يسههههأل لَ الههههذيِ والزهههههريِ: المحههههروم قتههههادة شههههيئ
وسههلم: «ليههس عليههه اللهه صلى الله رسول قال وقد الزهريِ قال  

والتمرتههان, والتمههرة واللقمتان اللقمة ترده الذيِ بالطوافا المسكين
عليهه»ً فيتصههدق لهه يفطن ولَ يغنيه غنى يجد لَ الذيِ المسكين ولكن
آخر. وقههال وجه من صحيحيهما في الشيخان أسنده قد الحديث وهذا

لههه. وقههال فيرضههخ المغنههم قسم وقد يجيء الذيِ جبير: هو بن سعيد
عبههد بههن عمههر مههع قال: كنهها أصحابنا بعض إسحاق: حدثني بن محمد
رضي عمر كلب, فانتزع مكة, فجاء طريق في عنه الله رضي العزيز

المحههروم, وقههال إنه وقال: يقولون إليه بها فرمى شاة كتف عنه الله
المحههروم أن جرير ابن المحروم, واختار ما أعلم أن الشعبي: أعياني

على يقدر لَ كان ماله, سواء ذهب وقد كان سبب بأيِ له مال لَ الذيِ
عههن الثههوريِ نحوههها. وقههال أو بآّفههة نحههوه أو ماله هلك قد أو الكسب

رسول قال: إن عنه الله رضي محمد بن الحسن عن مسلم بن قيس
يشهدوا لم قوم فغنموا, فجاءه سرية بعث وسلم عليه الله صلى الله

والمحههروم} للسههائل حههق أمههوالهم {وفي الََية هذه الغنيمة, فنزلت
لمها شهاملة مكيههة ههي بهل كهذلك وليهس مدنية هذه أن يقتضي وهذا

مههن فيههها للمههوقنين} أيِ آيات الرض وجل: {وفي عز بعدها, وقوله
مهن فيهها ذرأ قد مما الباهرة وقدرته خالقها عظمة على الدالة الََيات

والبحههار, والنهههار والقفار والجبال والمهاد والحيوانات النبات صنوفا
والقههوى, الرادات من عليه جبلوا وما وألوانهم الناس ألسنة واختلفا

والسههعادة والحركههات والفهههوم العقههول فههي التفههاوت من بينهم وما
مههن عضههو كههل وضههع فههي الحكههم مههن تركيبهههم فههي والشقاوة, ومهها

وجههل: عههز قههال فيه, ولهههذا إليه محتاج هو الذيِ المحل في أعضائهم
نفسههه خلههق فههي تفكر قتادة: من تبصرون} قال أفل أنفسكم {وفي

للعبهههههادة. مفاصههههههله ولينهههههت خلههههههق إنمههههها أنهههههه عهههههرفا
توعدون} {وما المطر رزقكم} يعنى السماء تعالى: {وفي قال ثم  

واحههد. وغيههر ومجاهههد عنهمهها اللههه رضي عباس ابن الجنة, قاله يعني
السههماء {وفههي الََيههة هههذه الحههدب واصل الثوريِ: قرأ سفيان وقال

وأنهها السههماء فههي رزقههي أرى إنههي توعههدون} فقههال: ألَ ومهها رزقكم
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ًا, فلمهها يصههيب لَ ثلثا فمكث خربة فدخل ؟ الرض في أطلبه أن شههيئ

نيههة أحسههن أخ لههه رطههب, وكههان من بدوخلة هو إذا الثالث اليوم كان
فههرق حههتى دأبهمهها ذلههك يههزل دوخلههتين, فلههم فصارتا معه منه, دخل

ما مثل لحق إنه والرض السماء تعالى: {فورب وقوله الموت بينهما
أمر من به وعدهم ما أن الكريمة بنفسه تعالى تنطقون} يقسم أنكم

فيهه, فل مريهة لَ حههق محالههة, وههو لَ كهائن والجههزاء والبعث القيامة
رضههي معاذ تنطقون, وكان حين نطقكم في تشكوا لَ كما فيه تشكوا

ههنهها, أنك كما لحق هذا لصاحبه: إن يقول بالشيء حدث إذا عنه الله
قههال: البصههريِ الحسههن عههن عوفا عن عديِ أبي ابن عن مسدد قال

ًا اللههه قال: «قاتههل وسلم عليه الله صلى الله رسول أن بلغني أقوامهه
ابههن عههن بنههدار عن جرير ابن يصدقوا»ً ورواه لم ثم ربهم لهم أقسم
مرسههههلً. فههههذكره الحسههههن عههههن عههههوفا عههههن عههههديِ أبههههي

َهْل َتاَك **  ِديُث َأ ْيِف َح ِهيَم َض ْبَرا ْكَرِميَن ِإ ْلُم ْذ ا ِإ ْا *   ُلو ِه َدَخ ْي َل ْا َع ُلو َقهها َف
ًا ْوٌم َسلٌَم َقاَل َسلَم َكُروَن َق َغا ّمن َفَرا َلَى *   ِه ِإ ِل ْه َء َأ ِعْجٍل َفَجآّ * َسِميٍن ِب
َبُه َقّر ِهْم َف ْي َل َ َقاَل ِإ ُلوَن َألَ ُك ْأ ْوَجَس َتهه َأ َفهه ُهههْم *   ْن َفههًة ِم ْا ِخي ُلو َ َقهها َتَخههْف لَ

ُه َبّشههُرو ٍم َو َ ُغل ٍم ِب َليهه َلِت َع َب ْق َأ َفهه ُتههُه *   َأ ٍة ِفههي اْمَر ّكْت َصههّر َههها َفَصهه َه َوْج
َلْت َقا ِقيٌم َعُجوٌز َو ْا َع ُلو َقا ِلِك *   َذ ّبههِك َقاَل َك ّنههُه َر َو ِإ ِكيههُم ُههه ْلَح ِليههُم ا َع ْل  ا

ًا والحجر هود سورة في تقدمت قد القصة هذه   فقههوله: {هههل أيض
الكرامههة, لهههم أرصد الذين المكرمين} أيِ إبراهيم ضيف حديث أتاك
الضههيافة وجههوب إلههى العلمههاء مههن وطائفههة أحمههد المههام ذهههب وقد

تعههالى: التنزيل. وقههوله ظاهر هو كما بذلك السنة وردت للنزيل, وقد
ًا {قالوا النصههب, فههرده مههن وأثبههت أقههوى الرفههع} سههلم قههال سلم
فحيههوا بتحيههة حييتههم تعههالى: {وإذا قههال ولهههذا التسههليم مههن أفضههل
تعههالى: {قههوم الفضل, وقوله اختار ردوها} فالخليل أو منها بأحسن

قههدموا وإسههرافيل وميكائيل جبريل وهم الملئكة أن منكرون} وذلك
قال: {قههوم ولهذا عظيمة مهابة عليهم حسان شبان صورة في عليه

فههي خفيههة انسههل أهلههه} أيِ إلههى وجل: {فههراغا عز منكرون} وقوله
الخههرى: الََيههة ماله, وفههي خيار من سمين} أيِ بعجل {فجاء سرعة
{فقربههه الرضههف علههى مشههويِ حنيههذ} أيِ بعجههل جههاء أن لبث {فما

وعرض العبارة في ؟} تلطف تأكلون ألَ {قال منهم أدناه إليهم} أيِ
لَ حيث من بطعام جاء فإنه الضيافة آداب انتظمت الََية حسن, وهذه

ً عليهم يمتن بسرعة, ولم يشعرون جههاء بههل بطعام فقال: نأتيكم أولَ
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فههتي عجههل مههاله, وهههو مههن وجههد ما بأفضل وخفاء, وأتى بسرعة به

بيههن وضههعه اقههتربوا, بههل وقال يضعه لم إليهم مشويِ, فقربه سمين
ًا يأمرهم ولم أيديهم قههال: بههل الجههزم بصههيغة سههامعه على يشق أمر

اليههوم القائههل يقههول والتلطف, كما العرض سبيل تأكلون} على {ألَ
فافعهههههههل. وتتصهههههههدق وتحسهههههههن تتفضهههههههل أن رأيهههههههت إن
فههي تقدم ما على محال خيفة} هذا منهم تعالى: {فأوجس وقوله  

لَ أيههديهم رأى تعههالى: {فلمهها قههوله وهي الخرى السورة في القصة
إلههى أرسههلنا إنهها تخههف قالوا: لَ خيفة منهم وأوجس نكرهم إليه تصل
لتمردهههم بهلكهم استبشرت فضحكت} أيِ قائمة وامرأته لوط قوم

ومههن بإسههحاق الملئكههة بشههرتها ذلك تعالى, فعند الله على وعتوهم
ًا بعلي وهذا عجوز وأنا أألد ويلتا يا {قالت يعقوب إسحاق وراء ؟ شيخ

اللههه رحمههة ؟ اللههه أمههر مههن أتعجههبين * قههالوا عجيههب لشيء هذا إن
سههبحانه اللههه قههال مجيد} ولهههذا حميد إنه البيت أهل عليكم وبركاته
لها. لن بشارة هي له عليم} فالبشارة بغلم ههنا: {وبشروه وتعالى

فههي امرأتههه تعالى: {فههأقبلت به. وقوله بشر منهما فكل منهما الولد
عنهما الله رضي عباس ابن ورنة, قاله عظيمة صرخة في صرة} أيِ
والثههوريِ أسههلم بههن وزيههد والضههحاك صههالح وأبههو وعكرمههة ومجاهههد
بيههدها ضههربت وجهههها} أيِ ويلتهها} {فصههكت {يا قولها وهي والسديِ

اللههه رضههي عبههاس ابههن سههابط, وقههال وابههن مجاهد قاله جبينها على
ًا أيِ عنهمهها: لطمههت الغريههب المههر مههن النسههاء تتعجههب كمهها تعجبهه

حههال فههي كنههت وقههد عجههوز وأنهها ألد كيف عقيم} أيِ عجوز {وقالت
ًا الصبا العليههم} الحكيههم هو إنه ربك قال كذلك {قالوا ؟ أحبل لَ عقيم

وأفعههاله. أقههواله فههي حكيههم الكرامههة مههن تسههتحقون بمهها عليههم أيِ

َقاَل ُكْم َفَما **  ُب ْط َههها َخ ّي أ
ُلوَن َ ْلُمْرَسهه ْا ا َو ُل َقهها ّنههآّ *   َنآّ ِإ ْل َلههَى ُأْرِسهه ٍم ِإ ْو َقهه

ِرِميَن ُنْرِسَل ّمْج ِل ِهههْم *   ْي َل ًة َع ّوَمًة ِطيههٍن ّمههن ِحَجههاَر َد *  ّمَسهه ّبههَك ِعنهه َر
ِفيَن ِر ْلُمْس َنا ِل َأْخَرْج َف َها َكاَن َمن *   ِنيَن ِمَن ِفي ْؤِم ْلُم َفَما ا َنا *   ْد َههها َوَج ِفي

ْيَر ْيٍت َغ ِلِميَن ّمَن َب ْلُمْسهه َنهها ا ْك َتَر َو َهههآّ *   َيههًة ِفي ِذيَن آ ّلهه ُفوَن ّل َذاَب َيَخهها َعهه ْل ا
ِليهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههَم  ال

ًا تعالى الله قال   والسههلم: {فلمهها الصههلة عليههه إبراهيم عن مخبر
* إن لههوط قههوم فههي يجادلنا البشرى وجاءته الروع إبراهيم عن ذهب

أمههر جاء قد إنه هذا عن أعرض إبراهيم * يا منيب أواه لحليم إبراهيم
خطبكههم فمهها ههنا: {قههال مردود} وقال غير عذاب وإنهم)آتيهم ربك
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قههوم إلى أرسلنا إنا {قالوا جئتم وفيم شأنكم ما المرسلون} أيِ أيها

طيههن مههن حجههارة عليهههم {لنرسههل لههوط قههوم مجرميههن} يعنههون
عنههده مكتتبههة للمسههرفين} أيِ ربههك {عنههد معلمههة مسههومة} أيِ

العنكبههوت: سههورة فههي صههاحبه, فقههال اسم عليه حجر كل بأسمائهم
ًا, قههالوا: نحههن فيها إن {قال إلَ وأهلههه لننجينههه فيههها بمههن أعلههم لوط
فيها كان من ههنا: {فأخرجنا تعالى الغابرين} وقال من كانت امرأته

غيههر فيههها وجههدنا {فما امرأته إلَ بيته وأهل لوط المؤمنين} وهم من
لَ ممههن المعتزلههة رأيِ إلى ذهب من بهذه المسلمين} احتج من بيت

المههؤمنين عليهههم أطلههق والسههلم, لنهه اليمههان مسههمى بيههن يفرق
ًا كههانوا هؤلَء لن ضعيف الَستدلَل والمسلمين, وهذا مههؤمنين, قومهه

ههنهها الَسههمان فههاتفق ينعكههس ولَ مسههلم مههؤمن كههل أن وعنههدنا
تعههالى: {وتركنهها حال, وقوله كل في ذلك يلزم الحال, ولَ لخصوصية

بهم أنزلنا لما عبرة جعلناها الليم} أيِ العذاب يخافون للذين آية فيها
منتنههة بحيههرة محلتهههم السجيل, وجعلنهها وحجارة والنكال العذاب من

الليههم} العههذاب يخههافون {الههذين للمههؤمنين عههبرة ذلك خبيثة, ففي

ِفي َو ْذ ُموَسَى **  ُه ِإ َنا ْل َلههَى َأْرَسهه ْوَن ِإ َعهه َطاٍن ِفْر ْل ِبيههٍن ِبُسهه ّلَى ّم َو َتهه َف   *
ِه ِن ْك َقاَل ِبُر ْو َساِحٌر َو ُنوٌن َأ ُه َمْج َنا ْذ َأَخ َف ُه *   َد ُنههو ُهْم َوُج َنا ْذ َبهه َن َيههّم ِفههي َف ْل ا
َو ُه ِليٌم َو ِفي ُم َو ٍد *   ْذ َعا َنا ِإ ْل ِهُم َأْرَس ْي َل َعِقيههَم الّريههَح َع ْل َذُر *  َمهها ا ِمههن َتهه

ٍء َتْت َشْي ِه َأ ْي َل ّ َع ْتُه ِإلَ َل َع ِم َج ِفي َكالّرِمي َو َد *   ْذ َثُمو ُهههْم ِقيههَل ِإ ْا َل ُعههو ّت َتَم
ّتَى ْا ِحيٍن َح ْو َت َع َف ِر َعْن *   ِهْم َأْم ّب ُهُم َر ْت َذ َأَخ َقُة َف ُهههْم الّصاِع ُظههُروَن َو * َين
ْا َفَما ُعو َطا َت ٍم ِمن اْس َيا ْا َوَما ِق ُنو ِريَن َكا َتِص ْوَم ُمن َقهه َو ْبههُل ّمههن ُنههوٍح *   َق

ّنُههههههههههههههههْم ْا ِإ ُنو ًا َكههههههههههههههها ِقيَن َقْومههههههههههههههه  َفاِسههههههههههههههه
مبين} بسلطان فرعون إلى أرسلناه إذ موسى تعالى: {وفي يقول  

عما فرعون فأعرض بركنه} أيِ {فتولى قاطعة وحجة باهر بدليل أيِ
ًا المهبين الحهق مهن موسى به جاءه ًا. وقهال اسهتكبار مجاههد: وعنهاد
زيههد ابن قومه, وقال على الله عدو قتادة: غلب بأصحابه, وقال تعزز

أو قههوة بكم لي أن {لو قرأ ثم معه التي بجموعه بركنه} أيِ {فتولى
تعههالى: {ثههاني كقههوله قههويِ الول شههديد} والمعنههى ركههن إلههى آويِ

{وقههال مسههتكبر الحق عن معرض الله} أيِ سبيل عن ليضل عطفه
تكههون أن مههن بههه جئتنههي فيمهها أمههرك يخلههو لَ مجنههون} أيِ أو ساحر
ًا ًا أو ساحر فنبههذناهم} أيِ وجنههوده تعالى: {فأخههذناه الله قال مجنون
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كههافر ملههوم وهههو مليههم} أيِ {وهههو البحههر اليم} وهههو {في ألقيناهم

معانهههههههههههههههههههههههد. فهههههههههههههههههههههههاجر جاحهههههههههههههههههههههههد
العقيههم} أيِ الريههح عليهههم أرسههلنا إذ عههاد {وفي وجل عز قال ثم  

ًا تنتج لَ التي المفسدة قههال ولهههذا وغيرهما وقتادة الضحاك قاله شيئ
{إلَ الريههح تفسههده ممهها عليههه} أيِ أتههت شههيء مههن تههذر تعالى: {ما

حههاتم: أبههي ابن قال البالي, وقد الهالك كالشيء كالرميم} أيِ جعلته
وهب, بن الله عبد عمي وهب, حدثنا ابن أخي ابن الله عبيد أبو حدثنا

بههن اللهه عبهد الغسهاني, حهدثني عيهاش ابههن يعنههي اللهه عبهد حدثني
بههن اللههه عبههد عههن الصههدفي هلل بههن عيسههى عن دراج عن سليمان

وسههلم: عليههه الله صلى الله رسول قال: قال عنهما الله رضي عمرو
اللههه أراد ه, فلمهها الثانية الرض من يعني ه الثانية من مسخرة «الريح
ًا يهلك أن تعالى ًا تهلك ريحا عليهم يرسل أن الريح خازن أمر عاد عاد

الجبههار لههه قههال ؟ الثههور منخههر قههدر الريههح عليهههم أرسل رب أيِ قال
ًا لَ وتعالى تبارك بقههدر عليهههم أرسل ولكن عليها ومن الرض تطفأ إذ
أتههت شههيء من تذر كتابه: {ما في وجل عز الله قال التي فهي خاتم
يكهون أن والقهرب منكهر رفعه الحديث كالرميم} هذا جعلته إلَ عليه

ًا اللههتين زاملههتيه مههن عنهما الله رضي عمرو بن الله عبد على موقوف
في وغيره المسيب بن سعيد أعلم. قال اليرموك, والله يوم أصابهما

الجنههوب. العقيههم} قههالوا: هههي الريههح عليهم أرسلنا تعالى: {إذ قوله
ابههن عن مجاهد عن الحكم عن شعبة رواية من الصحيح في ثبت وقد

وسههلم: عليه الله صلى الله رسول قال: قال عنهما الله رضي عباس
تمتعههوا لهم قيل إذ ثمود بالدبور»ً {وفي عاد وأهلكت بالصبا «نصرت

أن آجالكم. والظههاهر فناء وقت إلى جرير: يعني ابن حين} قال حتى
الهدى على العمى فاستحبوا فهديناهم ثمود تعالى: {وأما كقوله هذه

إذ ثمههود ههنهها: {وفههي قههال الهون} وهكههذا العذاب صاعقة فأخذتهم
وهم الصاعقة فأخذتهم ربهم أمر عن فعتوا حين حتى تمتعوا لهم قيل

صهبيحة فهي فجهاءهم أيام ثلثة العذاب انتظروا أنهم ينظرون} وذلك
ولَ هههرب مههن قيام} أيِ من استطاعوا {فما النهار بكرة الرابع اليوم

هههم مما ينتصروا أن على يقدرون لَ منتصرين} أيِ كانوا {وما نهوض
مههن نوح قوم وأهلكنا قبل} أيِ من نوح وجل: {وقوم عز فيه. وقوله

ًا كانوا {إنهم هؤلَء قبل تقههدمت قد القصص هذه فاسقين} وكل قوم
أعلههم. متعههددة, واللههه سههور مههن كههثيرة أمههاكن فههي مبسههوطة
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َء َوالّسَمآّ َههها **  َنا ْي َن ٍد َب ْيهه أ

َ ّنهها ِب ِإ ُعوَن َو َوالْرَض َلُموِسهه َها *   َنا ْعههَم َفَرْشهه ِن َف
ُدوَن ِه ْلَما َوِمن ا ٍء ُكّل *   َنا َشْي ْق َل ْيِن َخ ْوَج ُكههْم َز ّل َع ّكُروَن َل َذ ْا َتهه َو َفِفههّر   *

َلى ِه ِإ ّل ّني ال ُكْم ِإ ْنُه َل ِذيٌر ّم ِبيٌن َن َ ّم َولَ ْا *   ُلو َع َع َتْج ِه َم ّل ًا ال َلـه ّنههي آَخههَر ِإ ِإ
ُكهههههههههههههههههْم ْنهههههههههههههههههُه َل ِذيٌر ّم ِبيهههههههههههههههههٌن َنههههههههههههههههه  ّم

ًا تعالى يقول   {والسههماء والسههفلي العلههويِ العههالم خلق على منبه
ًا جعلناها بنيناها} أيِ ًا محفوظا سقف ابههن بقوة, قههاله {بأيد} أيِ رفيع

قههد لموسههعون} أيِ {وإنهها واحد وغير والثوريِ وقتادة ومجاهد عباس
{والرض هههي كمهها اسههتقلت حتى عمد بغير فرفعناها أرجاءها وسعنا

ًا جعلناههها فرشههناها} أيِ الماهههدون} أيِ {فنعههم للمخلوقههات فراشهه
ًا وجعلناههها جميههع زوجيههن} أيِ خلقنهها شههيء كههل {ومههن لهلههها مهههد

وبحههر وبر وقمر ونهار, وشمس وليل وأرض سماء أزواج المخلوقات
ونههار, وجنة وسعادة وشقاء وحياة وموت وكفر وظلم, وإيمان وضياء

تههذكرون} أيِ تعههالى: {لعلكههم قههال والنباتات, ولهذا الحيوانات حتى
إليه الجأوا الله} أيِ إلى {ففروا له شريك لَ واحد الخالق أن لتعلموا

مههع تجعلوا * ولَ مبين نذير منه لكم {إني عليه أموركم في واعتمدوا
ًا الله ًا به تشركوا لَ آخر} أيِ إله مههبين}. نههذير منههه لكههم {إنههي شههيئ

ِلَك َذ َك َتهى َمهآّ **  ِذيَن َأ ّلهه ِهههْم ِمههن ا ِل ْب ّ ّرُسهوٍل ّمهن َق ْا ِإلَ ُلو ْو َسهاِحٌر َقهها َأ

ُنوٌن ْا َمْج ْو َواَص َت َأ ِه *   ْوٌم ُهْم َبْل ِب ُغوَن َق َوّل َطهها َتهه َف ُهههْم *   ْن َأنههَت َفَمههآّ َع

ٍم ُلههو ّكههْر ِبَم َذ َو ِإّن *   َى َفهه ْكَر ّذ ُع الهه َفهه ِنيَن َتن ْؤِم ْلُمهه َوَمهها ا َلْقهُت *   ْلِجههّن َخ ا
ِلنَس ّ َوا ُدوِن ِإلَ ُب ْع َي ُد *  َمآّ ِل ِري ُهم ُأ ْن ُد َوَمآّ ّرْزٍق ّمن ِم ِري ِعُموِن َأن ُأ ْط * ُي

ّلَه ِإّن َو ال ُق ُه ِة ُذو الّرّزا ّو ُق ْل ِتيُن ا ْلَم ِإّن ا َف ِذيَن *   ّلهه ْا ِل َلُمههو ًا َظ ُنوبهه ْثههَل َذ ّم
ُنوِب ِهْم َذ ِب َ َأْصَحا ُلوِن َفل ْعِج َت ْيٌل َيْس َو َف ِذيَن *   ّل ْا ّل َفُرو ِهُم ِمن َك ْوِم ِذيِ َي ّل ا

ُدوَن  ُيوَعهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
ًا تعالى يقول   هههؤلَء لك قال وكما وسلم عليه الله صلى لنبيه مسلي

من الذين أتى ما لرسلهم: {كذلك الولون المكذبون قال المشركون
وجهل: عههز اللهه مجنههون} قهال أو سهاحٌر قهالوا إلَ رسههول من قبلهم

ًا بعضهم أوصى ؟} أيِ به {أتواصوا قههوم هههم {بههل المقالة بهذه بعض
متههأخرهم قلههوبهم, فقههال تشههابهت طغههاة قوم هم لكن طاغون} أيِ

عنهههم فأعرض عنهم} أيِ تعالى: {فتول الله متقدمهم. قال قال كما
فههإن {وذكههر ذلههك علههى نلومههك فما بملوم} يعني أنت {فما يامحمد
قههال المؤمنههة, ثههم القلههوب بها تنتفع إنما المؤمنين} أيِ تنفع الذكرى

خلقتهههم إنمهها ليعبههدون} أيِ إلَ والنس الجن خلقت جلله: {وما جل
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ابههن عن طلحة أبي بن علي إليهم. وقال حتياجي لَ لَ بعبادتي لََمرهم
ًا بعبههادتي ليقههروا إلَ ليعبههدون} أيِ {إلَ عبههاس ًا. وهههذا أو طوعهه كرههه
أنههس بههن الربيههع ليعرفون, وقال جريج: إلَ ابن وقال جرير ابن اختيار

ومنها ينفع ما العبادة السديِ: من للعبادة, وقال إلَ ليعبدون} أيِ {إلَ
اللههه} ليقههولن والرض السههموات خلههق من سألتهم {ولئن ينفع لَ ما

الضههحاك: المههراد الشههرك, وقههال مههع ينفعهم وليس عبادة منهم هذا
المؤمنهههههههههههههههههههههههههههههههههههون. بهههههههههههههههههههههههههههههههههههذلك

* إن يطعمههون أن أريههد وما رزق من منهم أريد تعالى: {ما وقوله  
بههن يحيههى أحمههد: حههدثنا المام المتين} قال القوة ذو الرزاق هو الله
الرحمههن عبد عن إسحاق أبي عن إسرائيل قالَ: حدثنا سعيد وأبو آدم
رسههول قال: أقرأني عنه الله رضي مسعود بن الله عبد يزيد, عن بن

المههتين} ورواه القههوة ذو الرزاق لنا {إني وسلم عليه الله صلى الله
الترمههذيِ: إسههرائيل, وقههال حههديث مههن والنسائي والترمذيِ داود أبو

ليعبههدوه العبههاد خلههق وتعههالى تبههارك أنههه الََيههة صحيح. ومعنى حسن
عههذبه عصههاه الجههزاء, ومههن أتم جازاه أطاعه فمن له شريك لَ وحده
فههي إليههه الفقههراء هههم بههل إليهههم محتههاج غير أنه العذاب. وأخبر أشد

محمههد أحمد: حدثنا المام ورازقهم. قال خالقهم أحوالهم. فهو جميع
عههن أبيههه عههن نشههيط بن زائدة ابن يعني ه عمران الله, حدثنا عبد بن

قههال: قههال عنههه اللههه رضههي هريههرة أبههي عن ه الوالبي هو ه خالد أبي
تفههرغا آدم «يههاابن ههه تعالى الله قال وسلم عليه الله صلى الله رسول

ً صدرك ملت تفعل فقرك, وإلَ وأسد غنى صدرك أمل لعبادتي شههغل
بههن عمههران حههديث مههن ماجه وابن الترمذيِ فقرك»ً ورواه أسد ولم

غريهههههههههب. الترمهههههههههذيِ: حسهههههههههن زائهههههههههدة, وقهههههههههال
سلم عن العمش عن معاوية وأبي وكيع عن أحمد المام روى وقد  

اللههه رسههول يقولَن: أتينا خالد ابني وسواء حبة شرحبيل: سمعت بن
ً يعمل وهو وسلم عليه الله صلى معاويهة: أبههو بناء, قههال يبني أو عمل
ًا, فأعناه يصلح الههرزق من تيأسا وقال: «لَ لنا دعا فرغا فلما عليه شيئ

قشههرة عليههه ليس أحمر أمه تلده النسان فإن رؤوسكما تهزهزت ما
اللههه اللهية: يقول الكتب بعض في ورد ويرزقه»ً. وقد الله يعطيه ثم

تتعههب فل برزقههك تلعب, وتكفلههت فل لعبادتي خلقتك آدم تعالى: ابن
كههل فاتههك فتههك وإن شههيء كههل وجدت وجدتني فإن تجدني فاطلبني

للههذين تعههالى: {فههإن شههيء. وقههوله كههل مههن إليههك أحب شيء, وأنا
ًا} أيِ ظلمههوا ًا ذنوبهه فل أصههحابهم ذنههوب {مثههل العههذاب مههن نصههيب

للههذين {فويل محالة لَ واقع فإنه ذلك يستعجلون فل يستعجلون} أيِ
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تفسههير القيامههة. آخههر يههوم يوعههدون} يعنههي الههذيِ يومهم من كفروا
والمنة. الحمد ولله الذاريات سورة

الطور سورة
أبيههه: عههن مطعههم بههن جههبير بههن محمد عن الزهريِ عن مالك قال  

بههالطور, فمهها المغههرب فههي يقرأ وسلم عليه الله صلى النبي سمعت
ًا سمعت ًا أحسن أحد مالهك. طريههق مههن منه, أخرجهاه قراءة أو صوت

بههن محمد عن مالك يوسف, أخبرنا بن الله عبد البخاريِ: حدثنا وقال
أم عهن سهلمة أبهي بنههت زينهب عهن عروة عن نوفل بن الرحمن عبد

أنههي وسههلم عليههه اللههه صههلى اللههه رسههول إلى قالت: شكوت سلمة
ورسول راكبة»ً فطفت وأنت الناس وراء من فقال: «طوفي أشتكي

 مسههطور وكتههاب بههالطور يقههرأ الههبيت جنههب إلههى يصههلي اللههه

ِم  ِه ِبْسههههههههههه ّلههههههههههه ـهههههههههههِن ال ِم الّرْحم  الّرِحيههههههههههه

ِر ّطو َوال َتاٍب **  ِك َو ٍر *   ُطو ِفي ّمْس ّق *   ٍر َر ْنُشو ْيِت ّم َب ْل َوا ِر *   ْعُمههو ْلَم ا
ْقِف َوالّس ُفوِع *   ْلَمْر ِر ا َبْح ْل َوا ِر *   ْلَمْسُجو ِإّن ا َذاَب *   ّبههَك َع ٌع َر ِقهه َوا * َل

ِفٍع ِمن َلُه ّما ْوَم َدا َي ُء َتُموُر *   ًا الّسَمآّ ْور َتِسههيُر َمهه َو َبههاُل *   ْلِج ًا ا ْير * َسهه
ْيٌل َو ٍذ َف ِئ ْوَم ِبيَن َي ّذ َك ْلُم ِذيَن ّل ّل ْوٍض ِفي ُهْم *  ا ُبوَن َخ َع ْل ْوَم َي َيهه ّعوَن *   َد ُيهه
َلَى ِر ِإ ّنَم َنا َه ّعا َج ِه َد ِذ َهـ ّناُر *   ِتي ال ّل ُتم ا َها ُكن ُبوَن ِب ّذ َك َفِسْحٌر ُت َأ َذا *   ـهه َه
ُتْم َأْم َ َأن ْبِصُروَن لَ َها ُت ْو َل ْا *  اْصهه َو ِبُر ْو َفاْصهه َ َأ ْا لَ ِبُرو ٌء َتْصهه َوآ ُكههْم َسهه ْي َل َع

ّنَمههههههههههها ْوَن ِإ ُتهههههههههههْم َمههههههههههها ُتْجهههههههههههَز ُلهههههههههههوَن ُكن ْعَم  َت
واقع عذابه أن العظيمة قدرته على الدالة بمخلوقاته تعالى يقسم   

فيههه يكههون الههذيِ الجبههل هههو عنهههم, فههالطور له دافع لَ بأعدائه, وأنه
لههم عيسههى, ومهها منه وأرسل موسى عليه الله كلم الذيِ مثل أشجار

ًا يسمى لَ شجر فيه يكن مسههطور} {وكتههاب جبههل له يقال إنما طور
تقههرأ الههتي المكتوبههة المنزلة المحفوظا, وقيل: الكتب اللوح قيل: هو

ًا الناس على المعمههور} * والههبيت منشور رق قال: {في ولهذا جهار
فههي قههال وسههلم عليههه اللههه صلى الله رسول أن الصحيحين في ثبت

إلههى بههي رفههع السابعة: «ثم السماء إلى مجاوزته بعد السراء حديث
ًا سهبعون يهوم كل يدخله هو المعمور, وإذا البيت ه يعهودون لَ ألفه إلي

أهههل يطههوفا كمهها بهه ويطوفههون فيههه يتعبههدون عليهم»ً يعنههي ما آخر
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السههماء أهههل كعبههة هههو المعمههور الههبيت ذاك بكعبتهم, كههذلك الرض

ًا والسههلم الصههلة عليههه الخليههل إبراهيههم وجد السابعة, ولهذا مسههند
مههن الرضههية, والجههزاء الكعبههة بههاني المعمور, لنه البيت إلى ظهره
أهلههها فيه يتعبد بيت سماء كل الكعبة, وفي بحيال العمل, وهو جنس

أعلم. العزة, والله بيت له يقال الدنيا السماء في والذيِ إليه ويصلون
الوليد عمار, حدثنا بن هشام أبي, حدثنا حاتم: حدثنا أبي ابن وقال  

المسههيب بههن سههعيد عههن الزهريِ عن جناح بن روح مسلم, حدثنا بن
السههماء قههال: «فههي وسههلم عليه الله صلى النبي عن هريرة أبي عن

نهر الرابعة السماء الكعبة, وفي بحيال المعمور له يقال بيت السابعة
انغماسههة, ثههم فيههه فينغمههس يههوم كل جبريل يدخله الحيوان له يقال
مههن اللههه قطرة, يخلق ألف سبعون عنه انتفاضة, يخر فينتفض يخرج
ًا قطههرة كههل فيههه المعمههور, فيصههلوا الههبيت يههأتوا أن يههؤمرون ملكهه

ًا, ويولى إليه يعودون فل يخرجون ثم فيفعلون يؤمر أحدهم عليهم أبد
ًا السههماء مههن بهههم يقف أن تقههوم أن إلههى فيههه اللههه يسههبحون موقفهه

ًا, تفههرد غريب حديث الساعة,»ً هذا وهههو هههذا جنههاح بههن روح بههه جههد
هههذا عليههه أنكههر الدمشههقي, وقههد سههعد أبههو مولَهم المويِ القرشي
أبههو والحاكم والعقيلي الجوزجاني الحفاظا, منهم من جماعة الحديث

أبهي حديث من له أصل الحاكم: لَ وغيرهم, قال النيسابوريِ الله عبد
السههريِ, بن هناد جرير: حدثنا ابن الزهريِ. وقال ولَ سعيد ولَ هريرة
ً عرعرة, أن بن خالد عن حرب بن سماك عن الحوصا أبو حدثنا رجل
لههه يقههال السههماء فههي قههال: بيههت ؟ المعمههور الههبيت لعلههي: مهها قال

كحرمههة السههماء فههي فوقههها, حرمتههه من الكعبة بحيال الضراح, وهو
ًا سبعون يوم كل فيه الرض, يصلي في البيت لَ ثههم الملئكههة من ألف

ًا, وكههذا فيههه يعههودون سههماك, عههن الثههوريِ وسههفيان شههعبة رواه أبههد
عههن جريههر ابههن رواه ثههم ذلههك عن السائل هو الكواء ابن أن وعندهما

بههن علههي عههن عاصههم عههن زائههدة غنام, عههن بن طلق عن كريب أبي
ًا الكواء ابن قال: سأل ربيعة في قال: مسجد المعمور البيت عن علي

ًا سبعون يوم كل الضراح, يدخله له يقال السماء ثههم الملئكة من ألف
ًا. ورواه فيه يعودون لَ بمثلههه علههي عههن الطفيههل أبههي حههديث من أبد

الملئكههة, تعمههره العرش حذاء بيت عباس: هو ابن عن العوفي وقال
ًا سبعون يوم كل فيه يصلي إليههه. وكههذا يعودون لَ ثم الملئكة من ألف

السهههههلف. مهههههن واحهههههد وغيهههههر ومجاههههههد عكرمهههههة قهههههال
صلى الله رسول أن لنا والسديِ: ذكر أنس بن والربيع قتادة وقال  

ًا قال وسلم عليه الله ؟ المعمههور البيت ما تدرون لصحابه: «هل يوم
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بحيههال السههماء فههي مسههجد أعلههم. قههال: «فههإنه ورسوله قالوا: الله

إذا ملههك ألههف سههبعون يههوم كههل فيههه عليها, يصلي لخر خر لو الكعبة
يعمههره أنههه الضههحاك عليهههم»ً وزعههم مهها آخههر يعههودوا لم منه خرجوا
أعلههم. إبليههس, فههالله قبيلههة مههن الجههن لهم يقال الملئكة من طائفة
وأبههو وشههعبة الثوريِ سفيان المرفوع} قال تعالى: {والسقف وقوله

{والسههقف علههي عههن عرعههرة بههن خالههد عههن سههماك عههن الحههوصا
ًا السههماء {وجعلنهها تل ثم سفيان السماء. قال المرفوع} يعني سههقف

ًا والسديِ وقتادة مجاهد قال معرضون} وكذا آياتها عن وهم محفوظ
أنهس: ههو بهن الربيهع جريهر: وقهال ابن واختاره زيد وابن جريج وابن

مههع مههراد وهو اتجاه المخلوقات, وله لجميع سقف أنه العرش, يعني
الجمههههههههههههههههور. قهههههههههههههههاله كمههههههههههههههها غيهههههههههههههههره

المهاء أنهس: ههو بن الربيع المسجور} قال تعالى: {والبحر وقوله  
الجسههاد به تحيا المطر, الذيِ منه الله ينزل الذيِ العرش تحت الذيِ
فههي البحههر, واختلههف هذا الجمهور: هو معادها, وقال يوم قبورها في

ًا القيامة يوم يوقد أنه بعضهم: المراد فقال المسجور قوله معنى نههار
ًا فتصير أضرمت سجرت} أيِ البحار كقوله: {وإذا محيطههة تتأجج نار

طههالب. أبههي بههن علههي عههن المسههيب بن سعيد الموقف. ورواه بأهل
بههن اللههه وعبد ومجاهد جبير بن سعيد يقول وبه عباس ابن عن ورويِ
البحههر سههمي بههدر: إنمهها بههن العلء وغيرهههم. وقههال عميههر بههن عبيههد

يههوم البحار وكذلك زرع به يسقى ولَ ماء منه يشرب لَ لنه المسجور
{والبحههر جههبير بههن سههعيد حاتم. وعن أبي ابن عنه رواه القيامة. كذا

المملههوء, اختههاره قتادة: المسههجور المرسل, وقال المسجور} يعني
ًا ليس بأنه ووجهه جرير ابن بههه مملوء. وقيل: المراد فهو اليوم موقد

الفههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههارغا.
عباس ابن عن الرمة ذيِ عن العلء بن عمرو أبي عن الصمعي قال  

أمههة خرجههت المسههجور} قههال: الفههارغا تعههالى: {والبحههر قههوله فههي
ًا. رواه يعني مسجور الحوض فقالت: إن فرجعت تستسقي ابن فارغ
الممنههوع بالمسهجور الشههعراء. وقيههل: المهراد مسههانيد فهي مردويهه

أبهي بهن علهي قهاله أهلهها فيغهرق يغمرهها لئل الرض عهن المكفوفا
الحهديث يهدل وغيهره, وعليهه السديِ يقول وبه عباس ابن عن طلحة
يزيد, قال: حدثنا فإنه مسنده الله, في أحمد, رحمه المام رواه الذيِ
ًا كان شيخ العوام, حدثني حدثنا صالح أبا قال: لقيت بالساحل مرابط
رسههول عههن الخطههاب بههن عمههر فقال: حدثنا الخطاب بن عمر مولى

يشههرفا والبحههر إلَ ليلههة مههن قال: «ليههس وسلم عليه الله صلى الله
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عز الله عليهم, فيكفه ينفضخ أن تعالى الله مرات, يستأذن ثلث فيها

وجههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههل»ً.
عههن سههفيان بههن الحسن السماعيلي: حدثنا بكر أبو الحافظ وقال  

حوشب, بن العوام هارون, عن ابن يزيد, وهو عن راهويه بن إسحاق
مههن أحههد يخههرج لههم لمحرسههي ليلة قال: خرجت مرابط شيخ حدثني

البحههر أن إلههي يخيههل فجعههل فصههعدت المينههاء غيريِ, فأتيت الحرس
ًا ذلك الجبال, فعل رؤوس يحاذيِ يشرفا مستيقظ, فلقيههت وأنا مرار

عليه الله صلى الله رسول أن الخطاب بن عمر فقال: حدثنا صالح أبا
اللههه يسههتأذن مرات ثلث يشرفا والبحر إلَ ليلة من قال: «ما وسلم
لههم مبهههم رجههل وجههل»ً فيههه عههز الله عليهم, فيكفه ينفضخ أن تعالى

يسههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههم.
أيِ عليههه المقسههم هههو لواقع} هههذا ربك عذاب تعالى: {إن وقوله  

دافههع} أيِ مههن لههه الخههرى: {مهها الََيههة في قال كما بالكافرين لواقع
بكههر أبو الحافظ ذلك. قال بهم الله أراد إذا عنهم يدفعه دافع له ليس

عههن المريِ صالح عن داود بن موسى أبي, حدثنا الدنيا: حدثنا أبي بن
ليلههة, ذات المدينههة فههي يعههس عمههر قال: خههرج العبديِ زيد بن جعفر
ًا فههوافقه المسههلمين من رجل بدار فمر يسههتمع فوقههف يصههلي قائمهه

لههه * مهها لواقههع ربههك عههذاب إن ه بلغ إذا حتى ه {والطور فقرأ قراءته
إلى واستند حماره عن حق, فنزل الكعبة ورب دافع} قال: قسم من

ًا فمكث حائط ًا منزله, فمكث إلى رجع ثم ملي لَ النههاس يعههوده شهههر
فضهائل فهي عبيهد أبهو المهام وقهال عنهه الله رضي مرضه ما يدرون

الحسهن عهن حسهان بهن هشام صالح, حدثنا بن محمد القرآن: حدثنا
ربههوة لههها دافع} فربهها من له * ما لواقع ربك عذاب {إن قرأ عمر أن

ًا. وقوله عشرين منها عيد ًا} قههال السماء تمور تعالى: {يوم يوم مور
ًا. وعههن وقتادة: تتحرك عباس ابن تشههققها. عبههاس: هههو ابههن تحريكهه

ًا مجاهد: تدور وقال اللههه لمر وتحركها الضحاك: استدارتها وقال دور
فههي التحهرك أنهه جريههر ابهن اختيهار بعهض. وهههذا فههي بعضهها ومهوج

فقال: العشى بيت المثنى بن معمر عبيدة أبو استدارة. قال: وأنشد
عجههل ولَ ريههث لَ السههحابة جارتهههامور بيههت مههن مشههيتها كههأن 

ًا} أيِ الجبال وتسير{   ًا هباء فتصير تذهب سير ًا وتنسههف منبث نسههف
اللههه عههذاب مههن اليههوم ذلهك لهههم ويههل للمكههذبين} أيِ يومئذ {فويل
فهي ههم يلعبهون} أيِ خهوض فهي هم {الذين لهم وعقابه بهم ونكاله
ًا دينهم ويتخذون الباطل في يخوضون الدنيا ًا هزو يدعون} {يوم ولعب

والشههعبي مجاهههد دعهها} وقههال جهنم نار {إلى ويساقون يدفعون أيِ
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ًا فيههها والثههوريِ: يههدفعون والسههديِ والضههحاك كعههب بن ومحمد دفعهه
ًا ذلك الزبانية لهم تقول تكذبون} أيِ بها كنتم التي النار {هذه تقريعهه

ًا ادخلوههها * اصههلوها} أيِ تبصههرون لَ أنتههم أم هههذا {أفسههحر وتوبيخهه
سهواء تصهبروا لَ أو {فاصهبروا جههاته جميهع مهن تغمهره مهن دخهول

محيههد لَ تصههبروا لههم أم ونكالها عذابها على صبرتم سواء عليكم} أيِ
ولَ تعملههون} أيِ كنتم ما تجوزن {وإنما منها لكم خلصا ولَ عنها لكم

ًا اللههههههههه يظلههههههههم ً يجههههههههازيِ بههههههههل أحههههههههد بعملههههههههه. كل

ِإّن ِقيَن **  ّت ْلُم ّناٍت ِفي ا ٍم َج ِعي َن ِهيَن َو ِك َفا ُهْم ِبَمههآّ *   َتهها ُهههْم آ ّب ُهْم َر َقهها َو َو
ُهههْم ّب َذاَب َر ِم َعهه ْلَجِحيهه ْا ا ُلههو ُك ْا *   ُبو ًا َواْشههَر َئهه ِني ُتههْم ِبَمهها َه ُلههوَن ُكن ْعَم * َت

ِئيههههَن ِك ّت َلههههَى ُم ٍر َع ٍة ُسههههُر َف ُفو ُهم ّمْصهههه َنهههها ّوْج ٍر َوَز  ِعيههههٍن ِبُحههههو
جنههات فههي المتقيههن {إن فقههال السعداء حال عن تعالى الله أخبر  

بمهها {فههاكهين والنكههال العههذاب مههن فيه أولئك ما بضد ونعيم} وذلك
الملذ أصههنافا من النعيم من الله آتاهم بما يتفكهون ربهم} أيِ آتاهم

{ووقههاهم ذلههك وغير ومراكب ومساكن وملبس ومشارب مآّكل من
نعمههة النههار, وتلههك عههذاب مههن نجههاهم وقد الجحيم} أيِ عذاب ربهم

الههتي الجنههة دخههول مههن إليها أضيف ما مع حدتها على بذاتها مستقلة
قلههب علههى خطههر ولَ سمعت أذن ولَ رأت عين لَ ما السرور من فيها

ًا واشربوا تعالى: {كلوا بشر. وقوله تعملههون} كقههوله كنتههم بمهها هنيئ
ًا واشربوا تعالى: {كلوا هههذا الخاليههة} أيِ اليههام في أسلفتم بما هنيئ

ً بههذاك ًا. وقههوله منههه تفضههل سههرر علههى تعههالى: {متكئيههن وإحسههان
السههرر عباس ابن عن مجاهد عن حصين عن الثوريِ مصفوفة} قال

اليمههان, حههدثنا أبو أبي, حدثنا حاتم: حدثنا أبي ابن الحجال, وقال في
رسههول يقههول: إن الطائي مالك بن الهيثم سمع أنه عمرو بن صفوان

مقههدار المتكههأ ليتكىههء الرجههل قههال: «إن وسههلم عليه الله صلى الله
ولههذت نفسههه اشههتهت مهها يملههه, يههأتيه ولَ عنه يتحول ما سنة أربعين

عن المغيرة بن سليمان عن خالد بن هدبة أبي, أخبرنا عينه»ً. وحدثنا
مههن عنههده سههنة سههبعين الجنة في ليتكىء الرجل أن قال: بلغنا ثابت

منههه حههانت والنعيم, فإذا الكرامة من الله أعطاه وخدمه, وما أزواجه
أن لههك آن قههد ذلههك, فيقلههن قبههل رآهههن يكههن لم له أزواج فإذا نظرة
ًا, ومعنى منك لنا تجعل بعههض إلى بعضهم وجوه {مصفوفه} أيِ نصيب
لهم وجعلنا عين} أيِ بحور متقابلين} {وزوجناهم سرر {على كقوله

ًا وزوجههات صالحات قرينات مجاهههد العيههن, وقههال الحههور مههن حسههان
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موضع غير في وصفهن تقدم عين, وقد بحور {وزوجناهم} أنكحناهم

ههنهههههههههههها. إعههههههههههههادته عههههههههههههن أغنههههههههههههى بمهههههههههههها

ِذيَن ّلهه َوا ْا **  ُنههو ُهههْم آَم ْت َع َب ّت ُهههم َوا ُت ّي ِإيَمههاٍن ُذّر َنهها ِب ْق ْلَح ِهههْم َأ ُهههْم ِب َت ّي َوَمههآّ ُذّر
ُهْم َنهها ْت َل ِهههم ّمههْن َأ ِل ٍء ّمههن َعَم ٍء ُكههّل َشههْي ِرىهه َهيههٌن َكَسههَب ِبَمهها اْم * َر

ُهم َنا ْد َد َأْم ٍة َو َه ِك َفا ٍم ِب َلْح ُهوَن ّمّما َو َت ُعوَن َيْش َناَز َت َي َها *   ًا ِفي ْأسهه ّ َك ٌو لَ ْغهه َل
َها َ ِفي ِثيٌم َولَ ْأ ُطههوفُا َت َي َو ِهههْم *   ْي َل ْلَمههاٌن َع ُهههْم ِغ ُهْم ّل ّن أ

َ ٌؤ َكهه ُلهه ْؤ ُنههوٌن ُل ْك * ّم
َبَل ْق َأ ُهْم َو ْعُض َلَى َب ْعٍض َع ُلوَن َب َء َتَسآّ ْا َي َو ُل َقهها ّنهها *   ّنهها ِإ ْبههُل ُك َنهها ِفههَي َق ِل ْه َأ

ِقيَن ِف َفَمّن ُمْش ّلُه *   َنا ال ْي َل َنا َع َقا َو َذاَب َو ِم َع ّنا الّسُمو ِإ ّنا *   ْبههُل ِمههن ُك َق
ُه ُعو ْد ّنههههههههههههُه َنهههههههههههه َو ِإ َبههههههههههههّر ُههههههههههههه ْل  الّرِحيههههههههههههُم ا

وإحسههانه, أن بخلقه ولطفه وامتنانه وكرمه فضله عن تعالى يخبر  
المنزلة, في بآّبائهم يلحقهم اليمان في ذرياتهم اتبعتهم إذا المؤمنين

منههازلهم, فههي عنههدهم بالبنههاء الََبههاء أعين لتقر عملهم يبلغوا لم وإن
بكامههل العمههل النههاقص يرفههع بههأن الوجههوه أحسن على بينهم فيجمع

ذاك, وبيههن بينههه للتسههاويِ ومنزلتههه عملههه من ذلك ينقص العمل, ولَ
شههيء} مههن عملهههم مههن ألتناهم وما ذريتهم بهم قال: {ألحقنا ولهذا
قههال: عباس ابن عن جبير بن سعيد عن مرة بن عمر عن الثوريِ قال
لتقر العمل في دونه كانوا وإن درجته في المؤمن ذرية ليرفع الله إن

بهههم ألحقنهها بإيمههان ذريتهههم واتبعتهم آمنوا {والذين قرأ عينه, ثم بهم
أبههي وابن جرير ابن شيء} ورواه من عملهم من ألتناهم وما ذريتهم

حههديث مههن جريههر ابههن رواه به, وكذا الثوريِ سفيان حديث من حاتم
عههن بحههر بههن سهههل عههن الههبزار بههه, ورواه مههرة بن عمرو عن شعبة

عههن مههرة بن عمرو عن الربيع بن قيس الوراق, عن حماد بن الحسن
ًا, فذكره عباس ابن عن سعيد عههن الثههوريِ رواه وقههد قال ثم مرفوع
ًا, وقال عباس ابن عن سعيد عن مرة بن عمرو حاتم: أبي ابن موقوف
شهعيب, بهن محمد البيروتي, أخبرني يزيد بن الوليد بن العباس حدثنا

عههن السههديِ ثههابت أبههي بههن حههبيب عن ليث شيبان, أخبرني أخبرني
آمنهوا تعههالى: {والههذين قههوله فهي عبهاس ابههن عههن جههبير بهن سهعيد

المههؤمن ذريههة ذريتهم} قههال: هههم بهم ألحقنا بإيمان ذريتهم واتبعتهم
منههازلهم مههن أرفههع آبههائهم منههازل كههانت اليمههان, فههإن على يموتون
ًا. وقههال عملوههها الههتي أعمههالهم من ينقصوا بآّبائهم, ولم ألحقوا شههيئ

محمههد التستريِ, حدثنا إسحاق بن الحسين الطبراني: حدثنا الحافظ
عههن الفطههس سههالم عههن شههريك غزوان, حههدثنا بن الرحمن عبد بن
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وسههلم عليه الله صلى النبي عن عباس, أظنه ابن عن جبير بن سعيد

وولههده, فيقههال وزوجتههه أبههويه عن سأل الجنة الرجل دخل قال: «إذا
فيههؤمر ولهههم لههي عملههت قههد رب درجتك, فيقههول: يهها يبلغوا لم إنهم

ذريتهههم واتبعتهههم آمنههوا {والههذين عبههاس ابههن بههه} وقههرأ بإلحههاقهم
بإيمهههههههههههههههههههههههههههههههههههههان} الََيهههههههههههههههههههههههههههههههههههههة.

أدرك يقههول: والههذين الََيههة هههذه فههي عباس ابن عن العوفي وقال  
الجنههة, إلههى بإيمههانهم ألحقتهههم بطههاعتي فعملههوا اليمههان ذريتهههم

ذلههك الول, فإن التفسير إلى راجع بهم, وهذا تلحق الصغار وأولَدهم
وإبراهيم جبير بن وسعيد الشعبي يقول هذا, وهكذا من أصرح مفسر
اختيهار زيهد, وهههو وابههن والضهحاك أنس بن والربيع صالح وأبو وقتادة

أبههي بههن عثمههان أحمههد: حههدثنا المههام بن الله عبد قال وقد جرير ابن
عهن زاذان عهن عثمهان بهن محمهد عهن فضيل بن محمد شيبة, حدثنا

ماتهها ولههدين عن وسلم عليه الله صلى النبي خديجة قال: سألت علي
فههي وسههلم: «همهها عليه الله صلى الله رسول فقال الجاهلية في لها

مكانهمهها رأيههت قههال: «لههو وجهههها فههي الكراهيههة رأى النههار»ً فلمهها
الجنههة»ً قههال: «فههي ؟ منههك فولديِ الله رسول لبغضتهما»ً قالت: يا

المههؤمنين وسههلم: «إن عليههه اللههه صههلى اللههه رسههول قههال قال: ثههم
قههرأ النههار»ً ثههم فههي وأولَدهههم المشههركين الجنههة, وإن في وأولَدهم

ذريتهههم واتبعتهههم آمنههوا {والههذين وسههلم عليههه الله صلى الله رسول
وأمهها الََبههاء عمههل ببركههة البنههاء على تعالى فضله بإيمان} الََية, هذا

يزيد, أحمد: حدثنا المام قال فقد البناء دعاء ببركة الََباء على فضله
عههن صههالح أبههي عههن النجههود أبي بن عاصم عن سلمة بن حماد حدثنا
عليههه اللههه صههلى اللههه رسههول قههال: قههال عنههه الله رضي هريرة أبي

رب فيقول: يهها الجنة في الصالح للعبد الدرجة ليرفع الله وسلم: «إن
ك»ً إسهناده ولهدك فيقهول: باسهتغفار ؟ ههذه لهي أنى م صهحيح ل ول

أبههي عههن مسههلم صههحيح فههي شههاهد له ولكن الوجه هذا من يخرجوه
آدم ابههن مههات «إذا وسههلم عليههه اللههه صههلى اللههه رسههول عن هريرة
صالح ولد به, أو ينتفع علم جارية, أو ثلث: صدقة من إلَ عمله انقطع

لهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه»ً. يهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههدعو
مقههام عههن أخههبر رهين} لمهها كسب بما امرىء تعالى: {كل وقوله  

يقتضههي عمههل غير من الََباء منزلة إلى الذرية درجة رفع وهو الفضل
ًا يؤاخههذ لَ أنه وهو العدل مقام عن ذلك, أخبر فقههال أحههد بههذنب أحههد

عليه يحمل لَ بعمله مرتهن رهين} أيِ كسب بما امرىء تعالى: {كل
ًا كههان سواء, الناس من غيره ذنب ًا أو أبهه تعههالى: {كههل قههال كمهها ابنهه
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عههن يتسههاءلون جنههات فههي اليمين أصحاب إلَ رهينة كسبت بما نفس

يشههتهون} أيِ ممهها ولحههم بفاكهههة المجرمين} وقههوله: {وأمههددناهم
ويشههتهى. يسههتطاب ممهها شههتى أنههواع مههن ولحوم بفواكة وألحقناهم

ًا} أيِ فيها وقوله: {يتنازعون ًا فيها يتعاطون كأس الخمر, من أيِ كأس
أيِ لَغا بكلم فيها يتكلمون لَ تأثيم} أيِ ولَ فيها لغو {لَ الضحاك قاله

الههدنيا, قههال أهههل مههن الشههربة به يتكلم كما فحش أيِ إثم  ولَ هذيان
يسههتبون مجاهههد: لَ الكههذب, وقههال والتأثيم الباطل عباس: اللغو ابن
اللههه فنههزه الشيطان مع الدنيا في ذلك قتادة: كان يؤثمون. وقال ولَ

عنههها فنفههى تقههدم وأذاههها, كمهها الدنيا خمر قاذورات عن الََخرة خمر
تحملهم لَ أنها بالكلية, وأخبر العقل وإزالة البطن ووجع الرأس صداع
ًا المتضههمن الفائههدة عههن الفههارغا السههيء الكلم على ًا, هههذيان وفحشهه

لههذة فقههال: {بيضههاء ومخبرههها طعمههها وطيب منظرها بحسن وأخبر
يصههدعون ينزفههون} وقههال: {لَ عنههها هم ولَ غول فيها * لَ للشاربين

ًا فيههها {يتنههازعون ههنهها ينزفون} وقال ولَ عنها ولَ فيههها لغههو لَ كأسهه
لؤلههؤ كههأنهم لهههم غلمههان عليهههم تعههالى: {ويطههوفا تههأثيم} وقههوله
الرطب اللؤلؤ الجنة, كأنهم في وحشمهم خدمهم عن مكنون} إخبار

قههال ملبسهههم, كمهها وحسن ونظافتهم وبهائهم حسنهم في المكنون
من وكأس وأباريق * بأكواب مخلدون ولدان عليهم تعالى: {ويطوفا

يتسههاءلون} أيِ بعههض علههى بعضهههم تعههالى: {وأقبههل معين} وقوله
الههدنيا, وهههذا فههي وأحوالهم أعمالهم عن ويتساءلون يتحادثون أقبلوا

كان بما الشراب فيهم أخذ إذا شرابهم على الشراب أهل يتحدث كما
الههدار فههي كنهها مشههفقين} أيِ أهلنا في قبل كنا إنا {قالوا أمرهم من

وعقههابه عههذابه مههن مشههفقين ربنهها مههن خائفين أهلنا بين ونحن الدنيا
وأجارنهها علينهها فتصههدق السههموم} أيِ عههذاب ووقانا علينا الله {فمن

لنهها فاسههتجاب إليههه نتضههرع نههدعوه} أيِ قبههل من كنا {إنا نخافا مما
الرحيهههههههم}. الهههههههبر ههههههههو {إنهههههههه سهههههههؤالنا وأعطانههههههها

فههي الههبزار بكههر أبههو الحههافظ رواه حديث المقام هذا في ورد وقد  
دينهار, حهدثنا بهن سهعيد شبيب, حهدثنا بن سلمة فقال: حدثنا مسنده
الله صلى الله رسول قال: قال أنس عن الحسن عن صبيح بن الربيع
الخوان, فيجيء إلى اشتاقوا الجنة الجنة أهل دخل وسلم: «إذا عليه

هههذا ويتكىء هذا فيتحدثان, فيتكىء هذا سرير يحاذيِ حتى هذا سرير
ا أحهدهما الدنيا, فيقول في كان بما فيتحدثان تهدريِ فلن لصهاحبه: ي

عههز اللههه فههدعونا وكههذا كههذا موضع في كنا يوم ؟ لنا الله غفر يوم أيِ
السههناد. قلههت: بهذا إلَ يروى نعرفه البزار: لَ قال لنا»ً ثم فغفر وجل
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الربيههع وشيخه مجهول حاتم: هو أبو قال ؟ الدمشقي دينار بن وسعيد

صههالح رجههل وهههو حفظههه جهة من واحد غير فيه تكلم صبيح, وقد بن
الوديِ, اللههه عبد بن عمرو حاتم: حدثنا أبي ابن نفسه. وقال في ثقة

عائشههة عههن مسههروق عههن الضههحى أبي عن العمش عن وكيع حدثنا
كنهها * إنهها السموم عذاب ووقانا علينا الله {فمن الََية هذه قرأت أنها
وقنهها علينهها مههن الرحيههم} فقههالت: اللهههم البر هو إنه ندعوه قبل من

؟ الصههلة فههي للعمههش الرحيههم. قيههل الههبر أنت إنك السموم عذاب
قهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههال: نعهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههم.

ّكْر َذ َف ِة َأنَت َفَمآّ **  ْعَم ِن ّبَك ِب ِهٍن َر َكا َ ِب ُنوٍن َولَ َأْم َمْج ُلههوَن *   ُقو َشههاِعٌر َي
ّبُص َتَر ِه ّن ْيَب ِب ُنوِن َر ْلَم ُقْل ا ْا *   ّبُصو ّني َتَر ِإ ُكههْم َف َع ّبِصههيَن ّمههَن َم َتَر ْلُم * ا

ُهْم َأْم ْأُمُر ُهْم َت َذآ َأْحلَُم َهـ ْوٌم ُهْم َأْم ِب ُغوَن َق ُلوَن َأْم*   َطا ُقو َلُه َي ّو َبههل َتَقهه
ّ ُنههههوَن لَ ْؤِم ْا ُي ُتو ْأ َيهههه ْل َف ِديٍث *   ِه ِبَحهههه ِلهههه ْث ْا ِإن ّم ُنو ِقيَن َكهههها ِد  َصهههها
ًا تعالى يقول   إلى رسالته يبلغ بأن وسلم عليه الله صلى رسوله آمر

أهههل به يرميه ما عنه نفى عليه, ثم الله أنزل بما يذكرهم عباده, وأن
ولَ بكههاهن ربههك بنعمههة أنههت فمهها فقههال: {فههذكر والفجههور البهتههان

كفههار مههن الجهلههة تقههوله كمهها بكههاهن اللههه بحمههد لست مجنون} أيِ
خههبر من يتلقاها بالكلمة الجان من الرئي يأتيه الذيِ قريش, والكاهن

المههس. ثههم مههن الشههيطان يتخبطههه الذيِ مجنون} وهو {ولَ السماء
ًا تعالى قال عليههه اللهه صهلى الرسههول فهي قههولهم فهي عليهههم منكر

قههوارع ؟} أيِ المنههون ريههب بههه نههتربص شههاعر يقولههون {أم وسههلم
يهأتيه حهتى عليهه ونصهبر ننتظهره المهوت, يقولهون الهدهر, والمنهون

فههإني تربصههوا تعالى: {قل الله شأنه, قال ومن منه فنستريح الموت
معكههم, وسههتعلمون منتظههر فإني انتظروا المتربصين} أيِ من معكم
إسحاق بن محمد والََخرة. قال الدنيا في والنصرة العاقبة تكون لمن
اللههه رضههي عبههاس ابههن عههن مجاهههد عههن نجيههح أبي بن الله عبد عن

ًا عنهما: أن الله صلى النبي أمر في الندوة دار في اجتمعوا لما قريش
ريههب بهه وتربصههوا وثههاق فهي منههم: احتبسهوه قائل قال وسلم عليه

والنابغههة زهيههر الشعراء من قبله كان من هلك كما يهلك حتى المنون
شاعر يقولون {أم قولهم من ذلك تعالى الله كأحدهم, فأنزل هو إنما

؟}. المنههههههههههههههون ريههههههههههههههب بههههههههههههههه نههههههههههههههتربص
بهذا تأمرهم عقولهم بهذا} أيِ أحلمهم تأمرهم تعالى: {أم قال ثم  

أنها أنفسهم في يعلمون التي الباطلة القاويل من فيك يقولونه الذيِ
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ضههلل طههاغون قههوم هههم ولكن طاغون} أيِ قوم هم {أم وزور كذب

تعههالى: . وقههوله فيههك قالوه ما على يحملهم الذيِ هو معاندون, فهذا
يعنههون نفسههه عنههد مههن وافههتراه اختلقههه ؟} أيِ تقههوله يقولههون {أم

الههذيِ هههو كفرهههم يؤمنههون} أيِ لَ تعههالى: {بههل اللههه القههرآن, قههال
صههادقين} كههانوا إن مثلههه بحههديث {فليأتوا المقالة هذه على يحملهم

به جاء ما بمثل وافتراه, فليأتوا تقوله قولهم في صادقين كانوا إن أيِ
هههم اجتمعههوا لههو القرآن, فههإنهم هذا من وسلم عليه الله صلى محمد
سههور بعشههر بمثله, ولَ جاءوا ما والنس الجن من الرض أهل وجميع

مثلهههههههههههه. مهههههههههههن بسهههههههههههورة مثلهههههههههههه, ولَ مهههههههههههن

َأْم ْا **  ُقو ِل ِر ِمْن ُخ ْي ٍء َغ ُقوَن ُهُم َأْم َشْي ِل ْلَخا َأْم ا ْا *   ُقههو َل َواِت َخ الّسههَما
ّ َبل َوالْرَض ُنوَن لَ ِق َأْم ُيو ُهْم *   َد ِئُن ِعن ّبَك َخَزآ ِطُروَن ُهُم َأْم َر ْي ْلُمَس * ا

ُهْم َأْم ّلٌم َل ُعوَن ُس َتِم ِه َيْس ْأِت ِفي َي ْل ُهم َف ُع َتِم َطاٍن ُمْس ْل ِبيهٍن ِبُس َأْم ّم َلهُه *  
َناُت َب ْل ُكُم ا َل ُنوَن َو َب ْل َأْم ا ُهْم *   ُل أ

َ ًا َتْس ُهم َأْجر ٍم ّمن َف ْغَر ُلههوَن ّم َق ْث َأْم ّم   *
ُهُم َد ْيههُب ِعن َغ ْل ُهههْم ا ُبههوَن َف ُت ْك َأْم َي ُدوَن *   ِريهه ًا ُي ْيههد ِذيَن َك ّلهه ْا َفا ُهههُم َكَفههُرو

ُدوَن ِكيهه ْلَم َأْم ا ُهههْم *   ـههٌه َل َل ْيههُر ِإ ِه َغ ّلهه ْبَحاَن ال ِه ُسهه ّلهه ُكوَن َعّمهها ال ِر  ُيْشهه
تعههالى: {أم فقههال اللوهيههة وتوحيد الربوبية إثبات في المقام هذا  

؟ موجههد غير من أوجدوا الخالقون} أيِ هم أم ؟ شيء غير من خلقوا
خلقهههم الههذيِ هههو اللههه بههل هههذا ولَ هذا لَ أنفسهم, أيِ أوجدوا هم أم

ًا يكونههوا لههم أن بعههد وأنشههأهم ًا, قههال شههيئ البخههاريِ: حههدثنا مههذكور
جههبير بن محمد عن الزهريِ عن قال: حدثني سفيان الحميديِ, حدثنا

في يقرأ وسلم عليه الله صلى النبي قال: سمعت أبيه عن مطعم بن
هههم أم شههيء غيههر من خلقوا {أم الََية هذه بلغ فلما بالطور المغرب

عنههدهم * أم يوقنههون لَ بل ؟ والرض السموات خلقوا * أم الخالقون
يطيههر, وهههذا أن قلههبي ؟} كههاد المصههيطرون هههم أم ؟ ربههك خزائههن
بههن بهه. وجههبير الزههريِ عن طرق من الصحيحين في مخرج الحديث
بههدر وقعههة بعههد وسههلم عليه الله صلى النبي على قدم قد كان مطعم

ًا, فكان ذاك إذ السارى, وكان فداء في مههن الََية هذه سماعه مشرك
ذلههك. بعههد السههلم في الدخول على حمله ما جملة من السورة هذه
يوقنههون} أيِ لَ بههل ؟ والرض السههموات خلقههوا تعههالى: {أم قال ثم

بههالله, شههركهم في عليهم إنكار وهذا ؟ والرض السموات خلقوا أهم
هههو إيقههانهم عههدم لههه, ولكههن شريك لَ وحده الخالق أنه يعلمون وهم
المصههيطرون هههم أم ربك خزائن عندهم {أم ذلك على يحملهم الذيِ
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هههم {أم الخزائههن مفاتيههح وبيههدهم الملههك فههي يتصرفون أهم ؟} أيِ

عههز الله بل كذلك المر للخلئق, ليس المحاسبون المصيطرون} أيِ
يريهههههد. لمههههها الفعهههههال المتصهههههرفا المالهههههك ههههههو وجهههههل

المل إلههى مرقههاة فيههه} أيِ يستمعون سلم لهم تعالى: {أم وقوله  
يسههتمع الههذيِ فليههأت مههبين} أيِ بسلطان مستمعهم {فليأت العلى

والمقههال, أيِ الفعههال مههن فيههه هههم مهها صههحة على ظاهرة بحجة لهم
دليههل, ثههم لهههم وليههس شيء على فليسوا ذلك إلى سبيل لهم وليس

ًا قال ًا, الملئكههة وجعلهم البنات من إليه نسبوه فيما عليهم منكر إناثهه
أحههدهم بشههر إذا النههاث, بحيههث علههى الههذكور لنفسهههم واختيههارهم

ًا وجهه ظل بالنثى بنههات الملئكههة جعلههوا وقد كظيم, هذا وهو مسود
تهديد البنون} وهذا ولكم البنات له فقال: {أم الله مع وعبدوهم الله

ًا تسألهم {أم أكيد ووعيد شديد رسههالة إياهم إبلغك أجرة ؟} أيِ أجر
ًا ذلك على تسألهم لست الله, أيِ مثقلههون} أيِ مغرم من {فهم شيئ

عنههدهم {أم عليهههم ويشق ويثقلهم منه يتبرمون شيء أدنى من فهم
أههل مهن أحههد يعلهم لَ فإنه كذلك المر ليس يكتبون} أيِ فهم الغيب

ًا. فالذين يريدون {أم الله إلَ الغيب والرض السموات هههم كفروا كيد
وفي الرسول في هذا بقولهم هؤلَء يريد تعالى: أم المكيدون} يقول

وبههاله يرجههع إنما وأصحابه, فكيدهم الرسول وكيد الناس غرور الدين
اللههه غيههر إلههه لهههم {أم المكيههدون هههم كفههروا فالههذين أنفسهم على

فههي المشههركين علههى شههديد إنكههار يشركون} وهذا عما الله سبحان
يقولههون عمهها الكريمة نفسه نزه الله, ثم مع والنداد الصنام عبادتهم

يشهههركون}. عمههها اللهههه فقهههال: {سهههبحان ويشهههركون ويفهههترون

ِإن َو ْا **  ْو ًا َيَر ِء ّمههَن ِكْسههف ًا الّسههَمآّ ِقط ْا َسهها ُلههو ُقو ُكههوٌم َسههَحاٌب َي * ّمْر
ُهْم َذْر ّتَى َف ْا َح ُقو َ ُهُم ُيل ْوَم ِذيِ َي ّل ِه ا ُقوَن ِفي َع ْوَم ُيْصهه َيهه   * َ ِنههي لَ ْغ ُهههْم ُي ْن َع
ُهْم ُد ْي ًا َك ْيئ َ َش ِإّن ُينَصههُروَن ُهْم َولَ َو ِذيَن *   ّله ْا ِل َلُمهو ًا َظ َذاب ِلهَك ُدوَن َعهه َذ
ِكّن َلـ ُهْم َو َثَر ْك َ َأ َلُموَن لَ ْع ِبْر َي َواْص ِم *   ْكهه ّبههَك ِلُح ّنههَك َر ِإ َنهها َف ِن ُي ْع َأ ّبْح ِب َوَسهه
ِد ّبههَك ِبَحْمهه ُقههوُم ِحيههَن َر َوِمههَن َت ْيههِل *   ّل ّبْحُه ال َبههاَر َفَسهه ْد ِإ ِم َو ّنُجههو  ال

ًا تعالى يقول   للمحسههوس والمكههابرة بالعنههاد المشركين عن مخبر
ًا يروا {وإن ًا} أيِ السههماء مههن كسههف لمهها بههه يعههذبون عليهههم سههاقط

مههتراكم, مركههوم, أيِ سههحاب يقولههون: هههذا بههل أيقنوا صدقوا, ولما
ًا عليهههم فتحنا تعالى: {ولو كقوله وهذا فيههه فظلههوا السههماء مههن بابهه

مسههحورون}. قههوم نحههن بههل أبصههارنا سههكرت إنما * لقالوا يعرجون
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يههومهم يلقههوا {حههتى محمههد يهها دعهم {فذرهم} أيِ تعالى الله وقال
كيههدهم عنهههم يغنههي لَ {يههوم القيامههة يوم يصعقون} وذلك فيه الذيِ

ًا} أيِ الههدنيا, لَ فههي استعملوه الذيِ مكرهم ولَ كيدهم ينفعهم لَ شيئ
ًا القيامة يوم عنهم يجزيِ تعههالى: قههال ينصههرون}. ثههم هههم {ولَ شههيئ
ًا ظلموا للذين {وإن ك} أيِ دون عذاب الهدنيا الهدار فهي ذلهك قبهل ذل
الكههبر العههذاب دون الدنههى العههذاب مههن تعههالى: {ولنههذيقنهم كقوله
يعلمههون} أيِ لَ أكههثرهم تعههالى: {ولكههن قال يرجعون} ولهذا لعلهم

فل وينيبههون يرجعون لعلهم بالمصائب فيها ونبتليهم الدنيا في نعذبهم
أسوأ إلى فيه, عادوا كانوا مما عنهم جلى إذا بهم, بل يراد ما يفهمون

مههرض إذا المنههافق «إن الحههاديث بعههض فههي جههاء كما عليه كانوا ما
فيمهها ولَ عقلههوه فيمهها يههدريِ البعيههر, لَ كمثههل ذلههك في مثله وعوفي

اللههه قههال ؟ تعههاقبني ولَ أعصههيك اللهههي: كههم الثههر أرسههلوه»ً وفههي
تعههالى: {واصههبر وقههوله ؟ تههدريِ لَ وأنت أعاقبك كم عبديِ تعالى: يا

بمههرأى فإنك تبالهم ولَ أذاهم على اصبر بأعيننا} أيِ فإنك ربك لحكم
تعههالى: {وسههبح النههاس. وقههوله مههن يعصمك والله كلءتنا وتحت منا

اللهههم الصلة. سبحانك إلى الضحاك: أيِ تقوم} قال حين ربك بحمد
غيههههرك. إلههههه جههههدك, ولَ اسههههمك, وتعههههالى وتبههههارك وبحمههههدك

أسههلم بههن زيد بن الرحمن وعبد أنس بن الربيع عن مثله رويِ وقد  
فههي يقول: هههذا كان أنه عمر عن صحيحه في مسلم وغيرهما, وروى

وغيههره, عههن سههعيد أبههي عن السنن وأهل أحمد الصلة, ورواه ابتداء
الجههوزاء أبههو ذلهك. وقههال يقههول كههان أنه وسلم عليه الله صلى النبي

فراشههك, واختههاره مههن نومههك من تقوم} أيِ حين ربك بحمد {وسبح
بهن الوليهد أحمهد, حهدثنا المهام رواه بمها القهوم هذا ويتأيد جرير ابن

أبههي بههن جنادة هانىء, حدثني بن عمير الوزعي, حدثنا مسلم, حدثنا
وسههلم عليه الله صلى الله رسول عن الصامت بن عبادة أمية. حدثنا
لههه, لههه شههريك لَ وحههده الله إلَ إله لَ فقال الليل من تعاّر قال: «من

للههه والحمد الله قدير, سبحان شيء كل على الحمد, وهو وله الملك
اغفههر قال, رب بالله. ثم إلَ قوة ولَ حول ولَ أكبر والله الله إلَ إله ولَ
قبلههت صههلى ثههم فتوضههأ عههزم له, فإن استجيب ه دعا ثم قال أو ه لي

الوليههد حهديث من السنن وأهل صحيحه في البخاريِ صلته»ً وأخرجه
حيههن ربك بحمد {وسبح مجاهد عن نجيح أبي ابن به. وقال مسلم بن

أبههي عههن إسههحاق أبي عن الثوريِ وقال مجلس كل تقوم} قال: من
يقههوم أن الرجل أراد إذا تقوم} قال حين ربك بحمد {وسبح الحوصا
وبحمههههههدك. اللهههههههم قههههههال: سههههههبحانك مجلسههههههه مههههههن
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إبراهيم بن إسحاق النضر أبو أبي, حدثنا حاتم: حدثنا أبي ابن وقال  

عمههرو بههن طلحههة شههعيب, أخههبرني بههن محمههد الدمشههقي, حههدثنا
تعههالى: اللههه قههول عههن حههدثه أنههه ربههاح أبي بن عطاء عن الحضرمي

إن مجلههس كههل مههن تقههوم حين تقوم} يقول حين ربك بحمد {وسبح
ًا, وإن ازددت أحسنت كنت له, وقد كفارة هذا كان ذلك غير كنت خير
الجههزريِ, الكريههم عبههد عههن معمر جامعه: أخبرنا في الرزاق عبد قال
وسههلم عليههه اللههه صههلى النبي علم جبريل الفقير, أن عثمان أبي عن
لَ أن وبحمههدك, أشهههد اللهههم يقول: سههبحانك أن مجلسه من قام إذا
يقههول غيههره معمر: وسمعت إليك, قال وأتوب أنت, أستغفرك إلَ إله
مههن مسهندة وردت مرسههل, وقههد وهههذا المجههالس كفهارة القول هذا

ًا بعضها يقويِ طرق سهيل عن جريج ابن حديث ذلك بذلك, فمن بعض
عليههه اللههه صههلى النههبي هريرة, عههن أبي أبيه, عن صالح, عن أبي بن

قبهل لغطهه, فقهال فيههه فكثر مجلس في جلس قال: «من أنه وسلم
أنت إلَ إله لَ أن وبحمدك, أشهد اللهم مجلسه: سبحانك من يقوم أن

ذلك»ً رواه مجلسه في كان ما له الله غفر إليك, إلَ وأتوب أستغفرك
ابههن حههديث مههن والليلههة اليههوم فههي والنسههائي لفظه الترمذيِ, وهذا

مسههتدركه, في الحاكم صحيح, وأخرجه الترمذيِ: حسن جريج, وقال
عللههه, قلههت: عللههه البخههاريِ أن مسههلم, إلَ شرط على إسناده وقال
والههدارقطني زرعههة وأبههو حههاتم وأبههو ومسههلم والبخههاريِ أحمد المام

رواه قههد داود أبهها أن جريج, على ابن إلى فيه الوهم وغيرهم, ونسبوا
عن عنه الله رضي هريرة أبي إلى جريج ابن غير طريق من سننه في

لههه داود, واللفههظ أبههو بنحههوه, ورواه وسههلم عليههه اللههه صههلى النههبي
عههن دينههار بههن الحجههاج طريق من المستدرك في والحاكم والنسائي

الله رسول السلمي, قال: كان برزة أبي عن العالية أبي هاشم, عن
مههن يقههوم أن أراد عمههره: إذا بههآّخر يقههول وسههلم عليههه اللههه صههلى

أنههت, إلَ إلههه لَ أن وبحمههدك, أشهههد اللهههم «سههبحانك المجلههس
ً لتقول الله, إنك رسول رجل: يا إليك»ً. فقال وأتوب أستغفرك قههولَ

المجلس»ً وقد في يكون لما مضى, قال: «كفارة فيما تقوله كنت ما
ً رويِ أعلهههههههم. العاليهههههههة, فهههههههالله أبهههههههي عهههههههن مرسهههههههل

أبههي عههن أنههس بن الربيع حديث من والحاكم النسائي رواه وهكذا  
مثلههه وسههلم عليههه اللههه صههلى النههبي عههن خديههج بن رافع عن العالية

ً سواء, ورويِ ًا مرسل عبههد عههن داود أبههو رواه أعلههم, وكههذا فالله أيض
عنههد مجلسههه فههي أحههد بهههن يتكلم لَ قال: «كلمات أنه عمرو بن الله

خيههر مجلههس فههي يقههولهن عنههه, ولَ بهههن كفههر إلَ مههرات ثلث قيامه
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اللههم بالخهاتم: سهبحانك يختهم كمها بهههن لهه ختههم ذكههر, إلَ ومجلس

مههن الحاكم إليك»ً وأخرجه وأتوب أنت, أستغفرك إلَ إله وبحمدك, لَ
مطعههم, بههن جههبير روايههة وصههححه, ومههن عائشة المؤمنين أم حديث
كلهههم الخطاب بن عمر المؤمنين أمير عن السماعيلي بكر أبو ورواه

ًا لذلك أفردت وسلم, وقد عليه الله صلى النبي عن حههدة علههى جههزء
والمنههة. الحمههد وللههه بههه يتعلههق وعللههه, ومهها وألفههاظه طرقههه بههذكر

بههالتلوة واعبههده اذكههره فسههبحه} أيِ الليههل تعالى: {ومههن وقوله  
لههك نافلههة بههه فتهجههد الليههل تعالى: {ومن قال كما الليل في والصلة
ًا ربههك يبعثههك أن عسههى ًا}. وقههوله مقامهه تعههالى: {وإدبههار محمههود

قبيههل اللتههان الركعتان عباس, أنهما ابن حديث في تقدم النجوم} قد
جنوحههها عنههد أيِ النجههوم إدبههار عنههد مشههروعتان الفجر, فإنهما صلة

ًا هريههرة أبههي عههن سيلن ابن روى للغيبوبة. وقد تههدعوها «لَ مرفوعهه
هههذا داود. ومههن أبههو الفجههر, رواه ركعتي الخيل»ً يعني طردتكم وإن

ضههعيف بوجوبهما, وهههو القول أحمد أصحاب بعض عن حكي الحديث
غيرههها علههي والليلههة»ً قههال: هههل اليههوم في صلوات «خمس لحديث

رضههي عائشههة عههن الصههحيحين فههي ثبت تطوع»ً وقد أن إلَ قال: «لَ
شيء على وسلم عليه الله صلى الله رسول يكن قالت: لم عنها الله
ًا أشد النوافل من لمسههلم لفههظ الفجههر, وفههي ركعتي على منه تعاهد

فيههههههها»ً. ومهههههها الههههههدنيا مههههههن خيههههههر الفجههههههر «ركعتهههههها
.والمنة الحمد ولله الطور سورة تفسير آخر 

النجم سورة
الزبيديِ يعني ه أحمد أبو علي, أخبرني بن نصر البخاريِ: حدثنا قال  
اللههه عبههد عههن يزيههد بن السود إسحاق, عن أبي عن إسرائيل حدثنا ه

النههبي «والنجههم»ً قههال: فسههجد سههجدة فيههها أنزلت سورة قال: أول
ً خلفه, إلَ من وسجد وسلم عليه الله صلى ًا أخههذ رأيتههه رجل مههن كفهه
ًا قتل ذلك بعد فرأيته, عليه فسجد تراب خلههف, بههن أميههة وهههو كههافر
ًا البخاريِ رواه وقد مههن والنسههائي داود وأبههو ومسلم مواضع في أيض

فههي خلههف بههن أميههة إنه الممتنع في به, وقوله إسحاق أبي عن طرق
بهن عتبهة أنهه الطريهق هذه غير من جاء قد مشكل, فإنه الرواية هذه

.ربيعهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههة

ِم  ِه ِبْسههههههههههه ّلههههههههههه ـهههههههههههِن ال ِم الّرْحم  الّرِحيههههههههههه
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ِم ّنْج َوال َذا **  َى ِإ َو ُكْم َضّل *  َما َه ُب َى َوَما َصاِح َو َوَمهها َغهه ُق *   ِطهه َعههِن َين

َى َو ْلَهههههههههههههه ِإْن ا َو *   ّ ُهههههههههههههه  ُيهههههههههههههوَحَى َوْحهههههههههههههٌي ِإلَ
لَ خلقه, والمخلوق من شاء بما يقسم وغيره: الخالق الشعبي قال   

حههاتم: واختلههف أبههي ابههن بالخههالق, رواه إلَ يقسههم أن لههه ينبغههي
نجيههح أبههي ابن هوى} فقال إذا قوله: {والنجم معنى في المفسرون

عههن رويِ الفجههر, وكههذا مههع سقط إذا الثريا بالنجم مجاهد: يعني عن
أنههها السههديِ جريههر, وزعههم ابههن واختههاره الثوريِ وسفيان عباس ابن

الشههياطين بههه رمههي هههوى} إذا إذا {والنجههم الضحاك الزهرة, وقال
تعههالى: قههوله مجاهههدفي عههن العمههش اتجههاه. وروى له القول وهذا

تعههالى: كقههوله الََيههة نزل, وهههذه إذا القرآن هوى} يعني إذا {والنجم
ه عظيهم تعلمهون لهو لقسهم * وإنهه النجهوم بمواقهع أقسم {فل * إن

من * تنزيل المطهرون إلَ يمسه * لَ مكنون كتاب * في كريم لقرآن
هههو غههوى} هههذا ومهها صاحبكم ضل تعالى: {ما العالمين} وقوله رب

بههأنه وسههلم عليههه اللههه صههلى للرسههول الشهههادة عليه, وهو المقسم
غيههر علههى يسههلك الههذيِ الجاهههل بضههال, وهههو ليههس للحق تابع راشد

ًا عنههه بالحق, العههادل العالم هو علم, والغاويِ بغير طريق إلههى قصههد
كالنصههارى الضلل أهل مشابهة وشرعه, عن رسوله الله غيره, فنزه

هههو بخلفههه, بههل وكتمانه, والعمل الشيء علم اليهود. وهي وطرائق
غايهة فهي العظيههم الشهرع مههن بهه بعثهه ومهها عليه وسلمه الله صلة

عههن ينطههق تعههالى: {ومهها قههال والسداد, ولهههذا والَعتدال الَستقامة
ً يقول ما الهوى} أيِ يههوحى} وحههي إلَ هو {إن وغرض هوى عن قولَ

ً الناس إلى يبلغه به أمر ما يقول إنما أيِ ًا كامل زيههادة غير من موفور
عثمههان بههن جرير يزيد, حدثنا أحمد: حدثنا المام رواه كما نقصان ولَ
صلى الله رسول سمع أنه أمامة أبي عن ميسرة بن الرحمن عبد عن
مثههل بنههبي ليس رجل بشفاعة الجنة يقول: «ليدخلّن وسلم عليه الله

رسههول رجههل: يهها ومضههر»ً فقههال ربيعة ه الحيين أحد مثل أو ه الحيين
أقههول»ً. مهها أقههول قههال: «إنمهها ؟ مضههر مههن ربيعههة مهها أو اللههه

الخنس, بن الله عبيد عن سعيد بن يحيى أحمد: حدثنا المام وقال  
عمرو بن الله عبد عن ماهك بن يوسف عن الله عبد بن الوليد أخبرنا

عليههه اللههه صههلى اللههه رسههول من أسمعه شيء كل أكتب قال: كنت
شههيء كههل تكتههب فقههالوا: إنههك قريههش حفظههه, فنهتنههي أريههد وسلم

الله صلى الله وسلم, ورسول عليه الله صلى الله رسول من تسمعه
فههذكرت الكتههاب عههن الغضب. فأمسههكت في يتكلم بشر وسلم عليه
نفسي الذيِ فو فقال: «اكتب وسلم عليه الله صلى الله لرسول ذلك
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بههن بكههر وأبههي مسدد عن داود أبو الحق»ً ورواه إلَ مني خرج ما بيده
أبههو الحههافظ به. وقههال القطان سعيد بن يحيى عن شيبة, كلهما أبي
صههالح, حههدثنا بههن اللههه عبد منصور, حدثنا بن أحمد البزار: حدثنا بكر

هريرة أبي عن صالح أبي عن أسلم بن زيد عن عجلن ابن عن الليث
اللههه عنههد مههن أنه أخبرتكم قال: «ما وسلم عليه الله صلى النبي عن
وقههال السههناد بهههذا إلَ يروى نعلمه قال: لَ فيه»ً ثم شك لَ الذيِ فهو

أبههي بههن سههعيد بههن محمههد عن ليث يونس, حدثنا أحمد: حدثنا المام
قهال: أنهه وسلم عليه الله صلى الله رسول عن هريرة أبي عن سعيد

ًا إلَ أقول «لَ ؟ اللهه رسههول يها تهداعبنا أصههحابه: فإنهك بعض قال حق
ًا»ً. إلَ أقههههههههههههههول لَ قههههههههههههههال: «إنههههههههههههههي حقهههههههههههههه

ّلَمُه َع ُد **  ِدي َى َش َو ُق ْل ُذو ا ٍة *   َى ِمّر َو َت َو َفاْسهه ُههه َو ُفِق *   ُ َلههَى ِبههالَ ْع * ال
َنا ُثّم ّلَى َد َد َت َكاَن َف َف ْيِن َقاَب *   ْوَس ْو َق َنَى َأ ْد ْوَحَى َأ َأ َف َلههَى *   ِه ِإ ِد ْبهه َمههآّ َع

ْوَحَى َذَب *  َما َأ ُد َك َؤا ُف ْل َى َما ا َأ َنُه َر ُتَماُرو َف َأ َلههَى *   َى َمهها َع ْد َيههَر َلَقهه َو   *
ُه َلًة َرآ َى َنْز َد ُأْخَر ِة *  ِعن ْدَر َهههَى ِسهه َت ْلُمن َها ا َد ّنههُة *  ِعنهه َى َج َو ْأ ْلَمهه ْذ ا ِإ   *

ْغَشَى َة َي ْدَر ْغَشَى َما الّس َغا *  َما َي َبَصُر َزا ْل َغَى َوَما ا ْد َط َقهه َل َى *   َأ ِمههْن َر
َيهههههههههههههههههههههههاِت ِه آ ّبههههههههههههههههههههههه َى َر ْبهههههههههههههههههههههههَر ُك ْل  ا

ًا تعالى يقول    وسلم عليه الله صلى محمد ورسوله عبده عن مخبر
عليههه جبريههل القههوى} وهههو {شديد الناس إلى به جاء الذيِ علمه أنه

قههوة * ذيِ كريههم رسههول لقول تعالى:{إنه قال والسلم, كما الصلة
ذو مرة} أيِ {ذو ههنا أمين} وقال ثم * مطاع مكين العرش ذيِ عند

منظهر عبهاس: ذو ابههن زيههد. وقهال وابهن والحسههن مجاهد قوة, قاله
القههولين بيههن منافههاة حسههن. ولَ طويههل خلق قتادة: ذو حسن, وقال

الحديث في ورد شديدة. وقد وقوة حسن منظر ذو السلم عليه فإنه
عليههه اللههه صههلى النههبي أن هريههرة وأبههي عمر ابن رواية من الصحيح

تعالى: سويِ»ً وقوله مرة لذيِ ولَ لغني الصدقة تحل قال: «لَ وسلم
وقتههادة ومجاهههد الحسههن السلم, قاله عليه جبريل {فاستوى} يعني

الفق في استوى جبريل العلى} يعني بالفق {وهو أنس بن والربيع
الههذيِ العلههى عكرمة: والفههق واحد. قال وغير عكرمة العلى, قاله

قتههادة: هههو الشههمس. وقههال مطلع هو مجاهد الصبح. وقال منه يأتي
وغيرهههههم. زيههههد ابههههن قههههال النهههههار, وكههههذا منههههه يههههأتي الههههذيِ

اليامي عمرو بن مصرفا زرعة, حدثنا أبو حاتم: حدثنا أبي ابن وقال  
ة بهن محمهد بهن الرحمهن عبهد القاسم, حدثنا أبو مصهرفا, بهن طلح
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الكهتلة, أظنه أبي بن إسحاق عن قيس ابن هو الوليد عن أبي حدثني
وسههلم عليههه الله صلى الله رسول مسعود, أن بن الله عبد عن ذكره

فههي يراه أن سأله فإنه واحدة مرتين: أما إلَ صورته في جبريل ير لم
قوله: فذلك صعد حيث معه كان فإنه الثانية الفق. وأما فسد صورته
ً ههنا جرير ابن قال العلى} وقد بالفق {وهو لغيههره, ولَ أره لم قولَ
هههذا أيِ فاسههتوى المعنههى أن إلى ذهب أنه وحاصله أحد عن هو حكاه

بههالفق وسهلم عليههه اللهه صهلى ومحمههد ههو المرة ذو القويِ الشديد
ًا استويا العلى, أيِ قههال السراء, كذا ليلة وذلك العلى بالفق جميع

العربيههة حيههث مههن قههاله ما يوجه شرع ذلك, ثم على أحد يوافقه ولم
ًا كنا كقوله: {أئذا وهو فقال المكنههى على بالََباء وآباؤنا} فعطف تراب

وذكههر وهههو, قههال فاسههتوى قههوله فكههذلك نحن إظهار غير من كنا في
أنشههههههههده: أنههههههههه العههههههههرب بعههههههههض عههههههههن الفههههههههراء

المتقصههف والخههروع يسههتويِ عودهههولَ يصههلب النبههع أن تههر ألههم
المعنههى يسههاعده لَ متجههه, ولكههن العربية جهة من قاله الذيِ وهذا  

قبلههها, بههل السههراء ليلههة تكههن لم لجبريل الرؤية هذه ذلك, فإن على
جبريههل عليههه الرض, فهبههط فههي وسههلم عليه الله صلى الله ورسول

خلقههه الههتي الصههورة علههى وهههو منه فاقترب إليه وتدلى السلم عليه
سههدرة عنههد أخههرى نزلههة ذلههك بعد رآه ثم جناح ستمائة عليها, له الله

أوائههل فههي الولههى الرؤيههة هههذه السههراء, وكههانت ليلة يعني المنتهى
إليههه اللههه مههرة, فههأوحى أول السههلم عليههه جبريل جاءه بعدما البعثة
عليههه اللههه صههلى النههبي ذهههب فههترة الوحي فتر اقرأ, ثم سورة صدر

ًا فيها وسلم نههاداه بههذلك هههم الجبال. فكلمهها رؤوس من ليتردى مرار
ًا الله رسول أنت محمد الهواء, يا من جبريل جبريل, فيسههكن وأنا حق
تبههدى حههتى لمثلها عاد المر عليه طال عينه, وكلما وتقر جأشه لذلك

التي صورته في بالبطح وسلم عليه الله صلى الله ورسول جبريل له
الفههق, فههاقترب خلقه عظم سد قد جناح ستمائة عليها, له الله خلقه
عظمة ذلك عند به, فعرفا أمره ما وجل عز الله عن إليه وأوحى منه

الذيِ خالقه عند مكانته وعلو قدره وجللة بالرسالة جاءه الذيِ الملك
إليههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه. بعثههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

حيههث مسههنده فههي الههبزار بكر أبو الحافظ رواه الذيِ الحديث فأما  
الحههارث منصههور, حههدثنا بن سعيد شبيب, حدثنا بن سلمة قال: حدثنا

رسههول قال: قال مالك بن أنس عن الجوني عمران أبي عن عبيد بن
السههلم عليههه جبريل جاء إذ قاعد أنا وسلم: «بينا عليه الله صلى الله

فههي فقعههد الطيههر كههوكريِ فيههها شههجرة إلى كتفي, فقمت بين فوكز
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الخههافقين, سههدت حههتى وارتفعت الََخر. فسمت في وقعدت أحدهما

إلي لمسست, فالتفت السماء أمس أن شئت طرفي, ولو أقلب وأنا
لههي علههي. وفتههح بههالله علمه فضل فعرفت لَطىء جلس كأنه جبريل

الحجههاب دون العظههم, وإذا النههور ورأيههت السههماء أبههواب مههن بههاب
قههال يههوحي»ً ثههم أن اللهه شهاء ما إلي والياقوت. وأوحي الدر رفرفة

ً عبيد, وكان بن الحارث إلَ يرويه البزار: «لَ ًا رجل أهههل مههن مشهههور
البصهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههرة.

مسههلم لههه أخرج الياديِ قدامة أبو هو هذا عبيد بن قلت) الحارث(  
بشههيء, وقههال هههو ضعفه, وقههال: ليههس معين ابن أن إلَ صحيحه في

حههديثه الرازيِ: يكتب حاتم أبو الحديث. وقال أحمد: مضطرب المام
إذا بههه الَحتجههاج يجههوز فل وهمههه حيههان: كههثر ابههن به. وقال يحتج ولَ

ألفاظا وغرابة نكارة فيه رواياته, فإن غرائب من الحديث انفرد, فهذا
ًا ًا وسياق أحمههد: حههدثنا المههام أعلههم. وقههال منههام, واللههه ولعله عجيب

قههال: أنههه اللههه عبد عن وائل أبي عن عاصم عن شريك حجاج, حدثنا
ستمائة وله صورته في جبريل وسلم عليه الله صلى الله رسول رأى

التهاويههل مههن جنههاحه مههن الفق, يسقط سد قد منها جناح جناح, كل
أحمههد: حههدثنا أحمههد. وقههال به عليم. انفرد به الله ما والياقوت والدر
وهههب عن منبه بن إدريس عن عياش بن بكر أبو آدم, حدثنا بن يحيى

جبريل وسلم عليه الله صلى النبي قال: سأل عباس ابن عن منبه بن
عليههه فطلههع وجههل عههز ربه ربك, فدعا فقال: ادع صورته في يراه أن

صههلى النههبي رآه وينتشههر, فلمهها يرتفع فجعل المشرق قبل من سواد
شههدقه, تفههرد عههن البزاق ومسح فنعشه فأتاه صعق وسلم عليه الله

أحمههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههد. بههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
محمد طريق من لهب أبي بن عتبة ترجمة في عساكر ابن رواه وقد  

بههن هبههار عههن أبيههه عههن الزبيههر بههن عههروة بههن عثمان عن إسحاق بن
فتجهههزت الشههام إلههى تجهزا قد عتبة وابنه لهب أبو قال: كان السود

ربههه فههي ولََذينههه محمههد إلههى لنطلقههن عتبة: والله ابنه معهما, فقال
فقال: وسلم عليه الله صلى النبي أتى حتى وتعالى, فانطلق سبحانه

أدنى, فقال أو قوسين قاب فكان فتدلى دنى بالذيِ يكفر هو محمد يا
ًا عليه سلط وسلم: «اللهم عليه الله صلى النبي كلبههك»ً ثههم من كلب

مهها لهه لهه, فهذكر قلهت مهها بنههي فقال: يا أبيه إلى فرجع عنه انصرفا
ًا عليههه سههلط قال: قال: «اللهم ؟  لك قال قاله, فقال: فما مههن كلبهه
نزلنها حهتى دعهاءه, فسهرنا عليههك آمههن مهها والله بني كلبك»ً قال: يا

ب صهومعة إلهى ونزلنها مأسهدة وهي الشراة الراههب: يها فقهال راه
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كمهها فيههها السههد يسههرح فإنههها البلد هههذه أنزلكههم العرب, مهها معشر
وحقي, وإن سني كبر قدعرفتم لهب: إنكم أبو لنا الغنم. فقال تسرح

عليههه, فههاجمعوا آمنههها مهها دعههوة, واللههه ابني على دعا قد الرجل هذا
حولههها, افرشههوا ثههم عليههها لَبني وافرشوا الصومعة هذه إلى متاعكم
فههوثب تقبههض يريههد مهها يجههد لم فلما وجوهنا فشم السد فجاء ففعلنا

رأسههه ففسههخ هزمههًة هزمههه ثم وجهه المتاع, فشم فوق هو فإذا وثبة
محمههد. دعههوة عههن ينفلههت لَ أنههه عرفههت لهههب: قههد أبههو فقههال

إلى جبريل فاقترب أدنى} أيِ أو قوسين قاب تعالى: {فكان وقوله  
اللههه صلى محمد وبين بينه كان حتى الرض إلى عليه هبط لما محمد
وقتههادة مجاهههد مههدا, قههاله إذا بقههدرهما قوسين, أيِ قاب وسلم عليه
كبهدها. وقههوله إلههى القههوس وتههر بين ما بعد بذلك المراد إن قيل وقد

لثبات اللغة في تستعمل الصيغة هذه أن تقدم قد} أدنى تعالى: {أو
مههن قلههوبكم قسههت تعالى: {ثم كقوله عليه زاد ما ونفي عنه المخبر

مههن بههألين هههي مهها قسههوة} أيِ أشههد أو كالحجههارة فهههي ذلههك بعههد
قههوله: وكذا والقسوة الشدة في عليها تزيد أو مثلها هي الحجارة, بل

إلههى وقوله: {وأرسلناه} خشية أشد أو الله كخشية الناس {يخشون
أو حقيقههة ألههف مائة هم بل منها أقل ليسوا يزيدون} أيِ أو ألف مائة

ممتنههع هذا فإن تردد ولَ شك لَ به للمخبر تحقيق عليها. فهذا يزيدون
قلنههاه الذيِ أدنى} وهذا أو قوسين قاب {فكان الََية هذه ههنا وهكذا

اللههه صههلى محمههد وبيههن بينههه صههار الذيِ الداني المقترب هذا أن من
المؤمنين أم قول السلم, وهو عليه جبريل هو إنما وسلم عليه تعالى

ًا أحاديثهم سنورد هريرة, كما وأبي ذر وأبي مسعود وابن عائشة قريب
تعههههههههههههههههههههههالى. اللههههههههههههههههههههههه شههههههههههههههههههههههاء إن
ربههه محمههد قال: رأى أنه عباس ابن عن صحيحه في مسلم وروى  

أبههي بههن شههريك حههديث في إحداهما, وجاء هذه فجعل مرتين بفؤاده
فتههدلى, العههزة رب الجبههار دنهها السراء: ثههم حديث في أنس عن نمر

أشههياء وذكههروا الروايههة هههذه متههن في الناس من كثير تكلم قد ولهذا
أخههرى, وقصة آخر وقت على محمول فهو صح الغرابة, فإن من فيها

عليههه اللههه صههلى الله ورسول كانت هذه فإن الََية لهذه تفسير أنها لَ
نزلههة رآه بعههده: {ولقههد قههال السراء, ولهذا ليلة لَ الرض في وسلم
فههي كانت والولى السراء ليلة هي المنتهى} فهذه سدرة عند أخرى

الرض.
الشههوارب, أبههي بن الملك عبد بن محمد جرير: حدثنا ابن قال وقد  

بههن زر الشههيباني, حههدثنا سههليمان زيههاد, حههدثنا بههن الواحد عبد حدثنا
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قههاب {فكههان الََيههة هههذه فههي مسههعود بههن الله عبد قال: قال حبيش

وسههلم: عليههه اللههه صههلى اللههه رسههول أدنههى} قههال: قههال أو قوسين
جنههههههههههاح»ً. سههههههههههتمائة لههههههههههه جبريههههههههههل «رأيههههههههههت

عههن عههروة عههن السههود أبههي عن لهيعة ابن وهب: حدثنا ابن وقال  
اللههه صههلى اللههه رسههول شأن أول قالت: كان عنها الله رضي عائشة

ليقضههي خههرج إنههه بأجيههاد, ثههم جبريههل منامه في رأى أنه وسلم عليه
ًا اللههه رسههول محمد! فنظر يا محمد جبريل: يا به فصرخ حاجته يمينهه

ً ًا ير فلم وشمالَ ًا, ثم أحد مع رجليه إحدى ثاني هو فإذا بصره رفع ثلث
النههبي يسكنه. فهرب جبريل محمد يا فقال السماء أفق على الخرى

ًا, ثههم يههر فلم الناس, فنظر في دخل حتى وسلم عليه الله صلى شههيئ
ًا, ثم ير فلم الناس في فدخل فرآه نظر ثم الناس من خرج خرج شيئ

ههه قههوله إلى ه هوى إذا {والنجم وجل عز الله قول فرآه, فذلك فنظر
{فكان والسلم الصلة عليهما محمد إلى جبريل فتدلى} يعني دنا ثم

بعضهههم: أصههبع, وقههال نصف أدنى} ويقولون: القاب أو قوسين قاب
ابههن حههديث مههن حههاتم أبههي وابههن جرير ابن بينهما, رواه كان ذراعين

ًا جههابر عههن سلمة أبي عن الزهريِ حديث وفي به وهب لهههذا. شههاهد
قهال: الشهيباني عههن زائهدة عهن غنههام بهن طلههق عههن البخاريِ وروى
ًا سألت * إلهى * فهأوحى أدنهى أو قوسهين قاب قوله: {فكان عن زر
ًا أن الله عبد أوحى} قال: حدثنا ما عبده وسلم عليه الله صلى محمد
جنههههههههههههههاح. سههههههههههههههتمائة لههههههههههههههه جبريههههههههههههههل رأى
بههن إسههحاق البغههداديِ, حههدثنا بزيههع ابههن جريههر: حههدثني ابن وقال  

عن يزيد بن الرحمن عبد عن إسحاق أبي عن إسرائيل منصور, حدثنا
اللههه صههلى اللههه رسول رأى} قال: رأى ما الفؤاد كذب {ما الله عبد

والرض, السههماء بيههن مهها مل قد رفرفا حلتا عليه جبريل وسلم عليه
أوحهى} معنهاه مها عبهده إلهى قوله: {فهأوحى يكون ذكرناه ما فعلى

عبده إلى الله فأوحى أوحى, أو ما محمد الله عبد إلى جبريل فأوحى
عههن ذكههر صحيح. وقد المعنيين جبريل, وكل بواسطة أوحى ما محمد
أوحههى} قههال: أوحههى ما عبده إلى قوله: {فأوحى في جبير بن سعيد

ًا يجدك إليه{ألم الله الله غيره: أوحى ذكرك} وقال لك ورفعنا ه يتيم
حههتى المههم تههدخلها, وعلههى حههتى النبيههاء على محرمة الجنة أن إليه

أمتهههههههههههههههههههههههههههههههههههههك. تهههههههههههههههههههههههههههههههههههههدخلها
يههرى} مهها على * أفتمارونه رأى ما الفؤاد كذب تعالى: {ما وقوله  

عههن العمههش وكيع, حههدثنا الشج, حدثنا سعيد أبو مسلم: حدثنا قال
مهها الفههؤاد كههذب {مهها عبههاس ابن عن العالية أبي عن حصين بن زياد
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رواه مرتيههن, وكههذا بفههؤاده أخههرى} قههال: رآه نزلة رآه رأى} {ولقد

والسههديِ أبوصههالح قال مثله, وكذا عباس ابن عن عكرمة عن سماك
وغيره. وفههي مسعود ابن خالفه مرتين, وقد بفؤاده رآه وغيرهما: إنه

بالفؤاد, ومههن المقيدة على محمولة وهي الرؤية أطلق أنه عنه رواية
الصههحابة عههن شيء ذلك في يصح لَ فإنه أغرب فقد بالبصر عنه روى

أنههه إلههى جماعههة وذهههب تفسيره في البغويِ عنهم, وقول الله رضي
أعلههم. واللههه نظههر فيههه وعكرمههة والحسههن أنههس قول وهو بعينه رآه

صفوان, حدثنا بن المنهال بن عمرو بن محمد الترمذيِ: حدثنا وقال  
عههن أبههان بههن الحكههم عن جعفر بن سلمة عن العنبريِ كثير بن يحيى

يقههول: الله ربه, قلت: أليس محمد قال: رأى عباس ابن عن عكرمة
تجلهى إذا ذاك البصهار} قهال: ويحهك يهدرك وههو البصهار تدركه {لَ

غريههب. قههال: حسههن مرتيههن. ثههم ربههه رأى وقد, نوره هو الذيِ بنوره
ًا: حدثنا وقال الشعبي عن مجالد عن سفيان عمر, حدثنا أبي ابن أيض

ًا عباس ابن قال: لقي جههاوبته حتى فكبر شيء عن فسأله بعرفة كعب
قسههم اللههه كعههب: إن هاشم, فقههال بنو عباس: إنا ابن الجبال, فقال

محمههد ورآه مرتيههن موسههى وموسى, فكلههم محمد بين وكلمه رؤيته
محمههد رأى فقلههت: هههل عائشههة علههى مسروق: دخلت مرتين, وقال

ًا, ثههم شههعريِ لههه قههّف بشيء تكلمت ربه, فقالت: لقد فقلههت: رويههد
إنمهها بههك يههذهب الكبرى} فقالت: أيههن ربه آيات من رأى {لقد قرأت

ًا أن أخبرك جبريل, من هو ًا كتم أو ربه رأى محمد أو بههه أمر مما شيئ
وينزل الساعة علم عنده الله تعالى: {إن الله قال التي الخمس يعلم

فهي يهره جبريهل, لهم رأى ولكنه الفرية الله على أعظم الغيث} فقد
ولههه أجيههاد فههي المنتهههى, ومههرة سههدرة عنههد مرتين: مههرة إلَ صورته

الفههههههههههههق. سههههههههههههد قههههههههههههد جنههههههههههههاح سههههههههههههتمائة
هشههام, بههن معههاذ إبراهيم, حدثنا بن إسحاق النسائي: حدثنا وقال  

أن قههال: أتعجبههون عبههاس ابههن عن عكرمة عن قتادة عن أبي حدثني
الصههلة عليهههم لمحمههد والرؤية لموسى والكلم لبراهيم الخلة تكون

اللههه رسههول قههال: سههألت ذر أبههي عن مسلم صحيح وفي ؟ والسلم
أراه»ً أنههى فقههال: «نههور ؟ ربك رأيت هل: وسلم وآله عليه الله صلى
ًا»ً وقال «رأيت رواية وفي الشههج, سعيد أبو حاتم: حدثنا أبي ابن نور
قههال: قههالوا: كعب بن محمد عن عبيدة بن موسى عن خالد أبو حدثنا

{مهها قههرأ مرتين»ً ثههم بفؤاديِ قال: «رأيته ؟ ربك رأيت الله رسول يا
عههن مهههران عن حميد ابن عن جرير ابن رأى} ورواه ما الفؤاد كذب

صههلى النههبي أصههحاب بعض عن كعب بن محمد عن عبيدة بن موسى
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قههال: «لههم ؟ ربههك رأيت هل الله رسول يا قال: قلنا وسلم عليه الله
}.فتهههدلى دنههها {ثهههم تل مرتيهههن»ً ثهههم بفهههؤاديِ ورأيتهههه بعينهههي أره
الصههباح, حههدثنا بن محمد بن الحسن حاتم: وحدثنا أبي ابن قال ثم  

قههال: سههألت منصههور بههن عبههاد النصاريِ, أخبرني الله عبد بن محمد
أن عكرمههة: تريههد رأى} فقههال ما الفؤاد كذب قوله: {ما عن عكرمة
ال: فسهألت قهد ثم رآه نعم, قال: قد رآه, قلت قد أنه أخبرك رآه, ق

أبي, حدثنا ورداءه, وحدثنا وعظمته جلله رأى فقال: قد الحسن عنه
أبههي عههن خلههدة أبههو العقديِ, أخبرنا عامر أبو مجاهد, حدثنا بن محمد
؟ ربك رأيت وسلم: هل عليه الله صلى الله رسول قال: سئل العالية

ًا قال: «رأيت ًا, ورأيت النهر وراء ورأيت نهر ًا الحجاب وراء حجاب نههور
ًا, فأما غريب غيره»ً وذلك أر لم أحمههد: المام رواه الذيِ الحديث جد

عن عكرمة عن قتادة عن سلمة بن حماد عامر, حدثنا بن أسود حدثنا
عليههه اللههه صههلى اللههه رسههول قال: قال عنهما الله رضي عباس ابن

شههرط علههى إسههناده حههديث وجههل»ً فههإنه عههز ربههي وسههلم: «رأيههت
ًا: أحمههد المام رواه كما المنام حديث من مختصر الصحيح, لكنه أيضهه

ابهن عهن قلبهة أبهي عهن أيهوب عهن معمهر الرزاق, حهدثنا عبد حدثنا
الليلههة ربههي قال: «أتاني وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عباس

أتههدريِ محمههد فقههال: يهها ه النوم في يعني أحسبه ه صورة أحسن في
حهتى كتفههي بيههن يهده لَ, فوضههع العلى, قال: قلت المل يختصم فيم

ومهها السموات في ما فعلمت ه نحريِ قال أو ه ثديي بين بردها وجدت
العلههى, المل يختصههم فيههم تههدريِ محمد, هل قال: يا الرض. ثم في

والههدرجات, قههال: ومهها الكفههارات فههي نعههم, يختصههمون قههال: قلههت
الصلوات, والمشههي بعد المساجد في المكث قال: قلت ؟ الكفارات

فعههل المكههاره, مههن فههي الوضوء الجماعات, وإبلغا إلى القدام على
أمههه, ولههدته كيههوم خطيئتههه مههن بخيههر, وكههان ومههات بخير عاش ذلك

وتههرك الخيههرات فعههل أسألك إني اللهم صليت إذا محمد يا وقال: قل
إليههك تقبضههني أن فتنة بعبادك أردت المساكين, وإذا وحب المنكرات

السههلم, والصههلة وإفشههاء الطعههام بههذل قال: والدرجات مفتون غير
نحههوه. معههاذ عههن صا سههورة آخههر في تقدم نيام»ً وقد والناس بالليل

آخههر سههياق وفيههه عباس ابن عن آخر وجه من جرير ابن رواه وقد  
التميمههي, حههدثني عيسههى بههن أحمههد فقههال: حههدثني غريبههة وزيههادة
عمههر عههن زربههي بن سعيد عن أبي سيار, حدثني بن عمر بن سليمان

اللههه صههلى النههبي قههال: قههال عبههاس ابن عن عطاء سليمان, عن بن
هههل محمههد لههي: يهها فقال صورة أحسن في ربي وسلم: «رأيت عليه
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كتفي بين يده يارب, فوضع لَ فقلت ؟ العلى المل يختصم فيم تدريِ

يهها فقلههت والرض السموات في ما ثديي, فعلمت بين بردها فوجدت
الجماعهات, وانتظهار إلى القدام والكفارات, ونقل الدرجات في رب

ً إبراهيههم اتخههذت إنههك رب يا الصلة, فقلت بعد الصلة وكلمههت خليل
ًا موسى أضههع ألم ؟ صدرك لك أشرح ألم فقال وفعلت وفعلت تكليم

لم بأشياء إلي فأفضى قال ؟ بك أفعل ألم بك أفعل ألم ؟ وزرك عنك
* فتههدلى دنهها كتابه: {ثم في قوله فذاك قال أحدثكموها أن لي يؤذن
كهذب * مها أوحهى مها عبده إلى * فأوحى أدنى أو قوسين قاب فكان
بفههؤاديِ»ً إليههه فنظههرت فؤاديِ في بصريِ نور رأى} فجعل ما الفؤاد

بههن هبههار إلههى بسههنده عسههاكر ابههن الحههافظ ذكر وقد ضعيف إسناده
إلههى تجههارة فههي خرج لما لهب أبي بن عتبة أن عنه الله رضي السود
قههوله فتههدلى, فبلههغ دنهها بالذيِ كافر أني اعلموا مكة لهل قال الشام
ًا عليههه اللههه فقههال: سههلط وسلم عليه الله صلى الله رسول مههن كلبهه

فلقههد السههد, قههال كههثيرة بأرض فنزلنا معهم هبار: فكنت كلبه. قال
ًا القوم رؤوس يشم فجعل جاء السد رأيت ًا واحد تخطههى حههتى واحد
فههي وغيههره إسههحاق ابههن بينهههم. وذكههر مههن رأسههه فاقتطع عتبة إلى

ليلتئههذ, خالف بالسراة, وأنه وقيل الزرقاء بأرض كان ذلك أن السيرة
ثهم يهزأر فجعهل السهد فجهاء حهوله مهن ونهاموا بينههم جعلهوه وأنهم

اللههههههههه. لعنههههههههه رأسههههههههه فضههههههههغم إليههههههههه تخطههههههههاهم
* عندها المنتهى سدرة * عند أخرى نزلة رآه تعالى: {ولقد وقوله  

اللههه صههلى اللههه رسول رأى التي الثانية المرة هي المأوى} هذه جنة
ليلههة وكانت عليها الله خلقه التي صورته على جبريل فيها وسلم عليه

وألفاظههها بطرقههها السراء في الواردة الحاديث قدمنا السراء. وقد
ابههن أن ههنهها, وتقههدم إعههادته عههن أغنههى بمهها سههبحان سورة أول في

بهذه ويستشهد السراء ليلة الرؤية يثبت كان عنهما الله رضي عباس
مهن جماعهات خهالفه والخلهف, وقهد السلف من جماعة الََية, وتابعه

أحمد: حدثنا المام وغيرهم, وقال والتابعين عنهم الله رضي الصحابة
بن عنزر بهدلة بن عاصم عن سلمة بن حماد موسى, حدثنا بن حسن
* عنههد أخههرى نزلههة رآه {ولقههد الََيههة هذه في مسعود ابن عن حبيش
«رأيههت وسلم عليه الله صلى الله رسول المنتهى} قال: قال سدرة
واليههاقوت»ً الدر من التهاويل ريش منه ينتثر جناح ستمائة وله جبريل

ًا: حههدثنا أحمد قويِ, وقال جيد إسناد وهذا آدم, حههدثنا بههن يحيههى أيض
قههال: رأى اللههه عبد عن وائل أبي عن راشد أبي بن جامع عن شريك
لم عليهه الله صلى الله رسول ه صهورته فهي جبريهل وس سهتمائة ول
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التهاويههل مههن جنههاحه مههن الفق, يسقط سد قد منها جناح جناح, كل

ًا. حسههن أعلههم. إسههناده بههه اللههه مهها واليههاقوت الههدر مههن أيضهه
ًا: حههدثنا أحمد المام وقال   حسههين, الحبههاب, حههدثني بههن زيههد أيض

يقول: سمعت سلمة بن شقيق قال, سمعت بهدلة بن عاصم حدثني
وسههلم: «رأيههت عليههه اللههه صههلى اللههه رسول قال يقول مسعود ابن

ًا جنههاح»ً سههألت سههتمائة وله المنتهى سدرة على جبريل عههن عاصههم
مهها الجنههاح أن أصههحابه بعض فأخبرني يخبرني, قال أن فأبى الجنحة

ًا والمغرب, وهذا المشرق بين زيد أحمد: حدثنا جيد. وقال إسناد أيض
بههن شههقيق حههدثني بهدلههة بن عاصم حسين, حدثنا الحباب, حدثنا بن

اللههه صههلى اللههه رسههول قههال يقههول مسعود ابن قال: سمعت سلمة
الههدر»ً بههه معلههق خضههر فههي السلم عليه جبريل وسلم: «أتاني عليه

ًا. وقههال جيد إسناده إسههماعيل, عههن يحيههى أحمههد: حههدثنا المههام أيض
رأى هههل المههؤمنين أم يهها فقال عائشة مسروق قال: أتى عامر حدثنا
لقههد اللههه قالت: سههبحان ؟ وجل عز ربه وسلم عليه الله صلى محمد

كههذب: مههن فقد حدثكهن من ثلث من أنت قلت, أين لما شعريِ قّف
ًا أن حدثك وهههو البصار تدركه {لَ قرأت ثم كذب فقد ربه رأى محمد
ًا إلَ اللهه يكلمهه أن لبشهر كان البصار} {وما يدرك وراء مهن أو وحيه

الله {إن قرأت ثم كذب فقد غد في ما يعلم أنه أخبرك حجاب} ومن
الرحههام} الََيههة. ومههن فههي ما ويعلم الغيث وينزل الساعة علم عنده

ًا أن أخبرك ما بلغ الرسول أيها {يا قرأت كذب, ثم فقد كتم قد محمد
مرتيههن. صههورته فههي جبريههل رأى ربههك} ولكنههه مههن إليههك أنههزل

ًا: حدثنا أحمد المام وقال   عهن داود عهن عهديِ أبهي بهن محمد أيض
يقول: الله فقلت: أليس عائشة عند قال: كنت مسروق عن الشعبي

أول أخههرى} فقههالت: أنهها نزلة رآه المبين} {ولقد بالفق رآه {ولقد
فقال: «إنمهها عنها وسلم عليه الله صلى الله رسول سألت المة هذه
مرتيههن, رآه إلَ عليههها خلههق الههتي صههورته فههي يههره جبريل»ً لههم ذاك

ًا ًا الرض إلههى السماء من منهبط السههماء بيههن مهها خلقههه عظههم سههاد
.بهههه الشهههعبي حهههديث مهههن الصهههحيحين فهههي والرض, أخرجهههاه

همههام: حههدثنا حههدثنا عفان أحمد: حدثنا المام ذر) قال أبي رواية(  
اللههه رسول رأيت لو ذر لبي قال: قلت شقيق بن الله عبد عن قتادة
قههال: كنههت ؟ تسههأله كنههت لسألته. قههال: ومهها وسلم عليه الله صلى
رأيتههه فقال: «قد سألته قد فقال: إني ؟ وجل عز ربه رأى هل أسأله

ًا مسههلم أخرجههه وقههد أحمد المام رواية في وقع أراه»ً هكذا أنى نور
وكيههع شههيبة, حههدثنا أبي بن بكر أبو فقال: حدثنا بلفظين طريقين من
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ه عبهد عن قتادة عن إبراهيم بن يزيد عن ذر أبهي عهن شهقيق بهن الل

فقال: ؟ ربك رأيت هل وسلم عليه الله صلى الله رسول قال: سألت
هشههام, بههن معههاذ بشار, حدثنا بن محمد حدثنا أراه»ً. وقال أنى «نور
ذر: لههو لبههي قلههت قههال شههقيق بههن الله عبد عن قتادة عن أبي حدثنا
شههيء أيِ لسألته. فقال: عن وسلم عليه الله صلى الله رسول رأيت
سهألته ذر: قههد أبهو قهال ؟ ربهك رأيهت ههل أسأله قال: كنت ؟ تسأله
ًا»ً وقد «رأيت فقال سههئل أحمههد المام أن علله في الخلل حكى نور
ًا فقههال: مههازلت الحههديث هههذا عههن وجهههه. مهها أدريِ ومهها لههه منكههر

الواسههطي, عههون بههن عمرو أبي, حدثنا حاتم: حدثنا أبي ابن وقال  
ذر أبههي عن أبيه عن إبراهيم عن الحكم عن منصور عن هشيم أخبرنا

انقطههاعه يههدعي أن خزيمة ابن بعينه, وحاول يره ولم بقلبه قال: رآه
أن على فتأوله الجوزيِ ابن ذر, وأما أبي وبين شقيق بن الله عبد بين
السههراء قبههل وسههلم عليههه اللههه صههلى اللههه رسههول سأل لعله ذر أبا

بالثبههات, وهههذا لجههابه السههراء بعههد سههأله به, ولههو أجابه بما فأجابه
ًا, فإن ضعيف عههن سههألت قد عنها الله رضي المؤمنين أم عائشة جد

قهدر على خاطبها إنه قال الرؤية, ومن لها يثبت ولم السراء بعد ذلك
كتههاب فههي خزيمههة كههابن إليهه ذهبههت فيمهها تخطئتههها حههاول أو عقلههها

يعقوب النسائي: حدثنا أعلم. وقال والله المخطىء هو التوحيد, فإنه
شههريك بههن يزيههد عههن الحكم عن منصور عن هشام حدثنا إبراهيم بن
ولم بقلبه ربه وسلم عليه الله صلى الله رسول قال: رأى ذر أبي عن
عن شيبة أبي بن بكر أبي عن مسلم صحيح في ثبت ببصره. وقد يره

أبههي بههن عطههاء عههن سههليمان أبي بن الملك عبد مسهر, عن بن علي
تعههالى: {ولقههد قههوله في قال أنه عنه الله رضي هريرة أبي عن رباح
السهههههلم. عليهههههه جبريهههههل رأى أخهههههرى} قهههههال نزلهههههة رآه
رسههول أخرى} قههال: رأى نزلة رآه قوله: {ولقد في مجاهد وقال  
قتههادة قال مرتين, وكذا صورته في جبريل وسلم عليه الله صلى الله

مهها السههدرة يغشههى تعههالى: {إذ وغيرهههم. وقههوله أنههس بههن والربيههع
مثههل الملئكههة غشههيتها أنههه السههراء أحههاديث فههي تقههدم يغشى} قد

وقههال ؟ هههي مهها أدريِ مهها ألههوان وغشههيتها الرب نور وغشيها الغربان
طلحههة عههن عديِ بن الزبير مغول, حدثنا بن مالك أحمد: حدثنا المام

اللههه برسههول أسههريِ قال: لمهها مسعود ابن هو الله عبد عن مرة عن
السههماء فههي وهي المنتهى سدرة إلى به انتهى وسلم عليه الله صلى

ينتهههي وإليها منها الرض, فيقبض من به يعرج ما ينتهي إليها السابعة
يغشههى} مهها السههدرة يغشههى {إذ منههها فيقبض فوقها من به يهبط ما
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عليههه اللههه صههلى اللههه رسههول ذهههب, قههال: وأعطههي من فراش قال

ًا: أعطي وسلم البقرة, سورة خواتيم الخمس, وأعطي الصلوات ثلث
ًا بالله يشرك لَ لمن وغفر مسههلم. به المقحمات. انفرد أمته من شيئ
أو هريههرة أبههي عههن العالية أبي عن الربيع عن الرازيِ جعفر أبو وقال
عليههه اللههه صههلى الله برسول أسريِ قال: لما ه جعفر أبو شك ه غيره

نههور السههدرة, فغشههيها هههذه إن لههه السدرة, فقيههل إلى انتهى وسلم
الشجر, وقههال على يقعن حين الغربان مثل الملئكة وغشيتها الخلق
{إذ مجاهههد عههن نجيههح أبههي ابههن سل. وقال له فقال ذلك عند فكلمه
ان يغشى} قال ما السدرة يغشى ًا السهدرة أغصهان ك ًا لؤلهؤ وياقوته

ًا, فرآها بقلبههه, وقههال ربههه ورأى وسههلم عليه الله صلى النبي وزبرجد
؟ السههدرة تلههك يغشههى رأيههت شههيء أيِ اللههه رسول قيل: يا زيد ابن

مههن ورقههة كههل علههى ذهههب, ورأيههت من فراش يغشاها قال: «رأيت
ًا ورقههههههها ًا ملكهههههه وجههههههل»ً. عههههههز اللههههههه يسههههههبح قائمهههههه

الله رضي عباس ابن طغى} قال وما البصر زاغا تعالى: {ما وقوله  
ًا ذهب عنهما: ما ً ولَ يمين بهه, أمهر مها جههاوز طغههى} مها {ومهها شمالَ

ولَ بهه أمههر ما إلَ فعل ما فإنه والطاعة الثبات في عظيمة صفة وهذه
:النههههاظم قههههال مهههها أحسههههن أعطههههي, ومهههها مهههها فههههوق سههههأل

لتاههها رآه قههد مهها غيههره ولههورأى فوقههها ومهها المههأوى جنههة رأى 
من الكبرى} كقوله: {لنريك ربه آيات من رأى تعالى: {لقد وقوله  

استدل الََيتين وعظمتنا, وبهاتين قدرتنا على الدالة الكبرى} أيِ آياتنا
قال: {لقههد لنه تقع لم الليلة تلك الرؤية أن السنة أهل من ذهب من
ذلههك ولقههال بذلك لخبر ربه رأى كان الكبرى} ولو ربه آيات من رأى

المهام قهال سهبحان. وقهد سهورة فهي ذلهك تقرير تقدم للناس, وقد
قيههس بهن الوليههد عهن طلحهة بن محمد النضر, حدثنا أبو أحمد: حدثنا

قال: أنه مسعود ابن عن أظنه محمد قال الكهتلة أبي بن إسحاق عن
ًا إن أن سههأله فإنه مرة مرتين: أما إلَ صورته في جبريل ير لم محمد

فههإنه الخههرى الفههق, وأمهها فسد صورته فأراه صورته في نفسه يريه
فتههدلى دنهها * ثم العلى بالفق به, وقوله: {وهو صعد حين معه صعد

أوحههى} فلمهها مهها عبههده إلههى * فههأوحى أدنى أو قوسين قاب * فكان
رآه وسجد, فقوله: {ولقههد صورته في عاد وجل عز ربه جبريل أَحّس
يغشههى * إذ المههأوى جنههة * عنههدها المنتهههى سدرة * عند أخرى نزلة

ربهه آيههات من رأى * لقد طغى وما البصر زاغا * ما يغشى ما السدرة
وهههو أحمههد رواه السههلم, وهكههذا عليههه جبريههل الكبرى} قال: خلههق

غريههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههب.
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ُتُم ْي َأ َفَر َأ َى اللَّت **  ُعّز ْل َة َوا َنا َوَم َثَة *   ِل ّثا َى ال ُكُم الَُْخَر َل َأ َكُر *   ّذ َلههُه الهه َو
َثَى ْن ُ ْلَك الَ ِت ًا *   َى ِقْسَمٌة ِإذ ِإْن ِضيَز ّ ِهَي *   ٌء ِإلَ َهآّ َأْسَمآّ ُتُمو ْي ُتههْم َسههّم َأن

ُكم ُؤ َبآّ َنَزَل ّمآّ َوآ ّلُه َأ َها ال َطاٍن ِمن ِب ْل ُعوَن ِإن ُس ِب ّت ّ َي ّظههّن ِإلَ َوى َوَمهها ال ْههه َت
ُفُس ْد الن َق َل ُهم َو َء ِهُم ّمن َجآّ ّب َى ّر َد ُه ْل َأْم ا ِلنَساِن *   ّنَى َما ِل ِه َتَم ّلهه ِل َف   *
ُة َلَى الََِخَر َكْم والَُو َو َلههٍك ّمن *   َواِت ِفههي ّم َ الّسههَما ِنههي لَ ْغ ُهْم ُت ُت َع َشههَفا
ًا ْيئ ّ َشهههه ِد ِمههههن ِإلَ ْعهههه َذَن َأن َب ْأ ّلههههُه َيهههه ُء ِلَمههههن ال َيْرَضههههَى َيَشههههآّ  َو

ًا تعههالى يقههول   والنههداد الصههنام عبههادتهم فههي للمشههركين مقرعهه
خليههل بناههها الههتي للكعبههة مضههاهاة لههها الههبيوت والوثههان, واتخههاذهم

بيضههاء صههخرة اللت ؟} وكانت اللت {أفرأيتم السلم عليه الرحمن
معظههم فنههاء وحههوله وسههدنة أستار بالطائف, له بيت وعليها منقوشة

مههن علههى بههها تابعههها, يفتخههرون ومههن ثقيههف الطائف, وهم أهل عند
اشتقوا قد جرير: وكانوا ابن قريش, قال بعد العرب أحياء من عداهم
ه منه, تعهالى مؤنثة اللت, يعنون فقالوا الله اسم من اسمها عهن الل
ًا قولهم ًا, وحكي علو أنههس بههن والربيههع ومجاهههد عبههاس ابن عن كبير

ً كههان بههأنه وفسروه التاء بتشديد اللت قرأوا أنهم للحجيههج يلههت رجل
فعبهدوه. وقهال قههبره علهى عكفههوا مههات السويق, فلما الجاهلية في

أبههو الشهههب, حههدثنا أبو إبراهيم, حدثنا ابن هو مسلم البخاريِ: حدثنا
والعههزى} قوله: {اللت في عنهما الله رضي عباس ابن عن الجوزاء

ً اللت قال: كان جريههر: ابههن الحجههاج, قههال سويق السويق يلت رجل
بنخلة, وهههي وأستار بناء عليها شجرة العزيز, وكانت من العزى وكذا
يههوم سفيان أبو قال كما يعظمونها قريش والطائف, وكانت مكة بين

عليههه اللههه صههلى اللههه رسههول لكههم, فقههال عههزى ولَ العههزى أحد: لنا
لكههههههم»ً. مههههههولى ولَ مولَنهههههها اللههههههه وسههههههلم: «قولههههههوا

عههن الرحمههن عبد بن حميد عن الزهريِ حديث من البخاريِ وروى  
حلههف وسههلم: «مههن عليه الله صلى الله رسول قال: قال هريرة أبي

قههال اللههه, ومههن إلَ إلههه لَ فليقههل والعههزى واللت حلفههه فههي فقههال
لسههانه سبق من على محمول فليتصدق»ً فهذا أقامرك تعاَل لصاحبه

قههال الجاهليهة, كمهها زمههن في اعتادته قد ألسنتهم كانت كما ذلك في
قههالَ: حههدثنا محمههد بههن الحميههد بكار, وعبد بن أحمد النسائي: أخبرنا

وقههاصا أبههي بن سعد بن مصعب أبيه, حدثني عن يونس مخلد, حدثنا
مهها أصههحابي: بئههس لههي والعههزى, فقههال باللت قال: حلفت أبيه عن

ًا. فأتيت قلت! قلت فههذكرت وسههلم عليههه الله صلى الله رسول هجر
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ولههه الملههك لههه, لههه شههريك لَ وحده الله إلَ إله لَ فقال: «قل له ذلك

ًا, وتعوذ شمالك عن قدير, وانفث شيء كل على وهو الحمد بالله ثلث
قديد عند بالمشلل فكانت مناة تعد»ً. وأما لَ ثم الرجيم الشيطان من
جاهليتههها فههي والخههزرج والوس خزاعههة والمدينههة, وكههانت مكههة بين

عائشههة عههن البخههاريِ الكعبة. وروى إلى للحج منها ويهلون يعظمونها
العههرب تعظمههها أخر طواغيت وغيرها العرب بجزيرة كان نحوه, وقد

العزيههز, كتههابه فههي عليههها نههص الههتي الثلثة هذه الكعبة. غير كتعظيم
غيرهههههها. مهههههن أشههههههر لنهههههها بالهههههذكر ههههههذه أفهههههرد وإنمههههها

الكعبههة مههع اتخذت العرب كانت السيرة: وقد في إسحاق ابن قال  
وحجههاب سههدنة الكعبههة. لههها كتعظيههم تعظمههها بيههوت وهههي طواغيت

عنهدها, بها, وتنحهر كطوافها بها للكعبة, وتطوفا يهدى كما لها وتهدى
إبراهيم بيت أنها عرفت قد كانت لنها عليها الكعبة فضل تعرفا وهي
بنخلههة, العههزى كنانههة ولبنههي لقريههش فكههانت: ومسجده السلم عليه
هاشم, قلت: بني سليم, حلفاء من شيبان بني وحجابها سدنتها وكان
فهههدمها الوليههد بههن خالههد وسلم عليه الله صلى الله رسول إليها بعث

:يقههههههههههههههههههههههههههههههههههههههول وجعههههههههههههههههههههههههههههههههههههههل
أهانهههك قهههد اللهههه رأيهههت سهههبحانكإني لَ كفرانهههك عهههزى يههها 

فضههيل, حههدثنا ابههن المنذر, أخبرنهها بن علي النسائي: أخبرنا وقال  
اللههه صههلى الله رسول فتح قال: لما الطفيل أبي عن جميع بن الوليد
العههزى بههها نخلههة, وكههانت إلههى الوليههد بن خالد بعث مكة وسلم عليه

الههبيت وهدم السمرات سمرات, فقطع ثلث على وكانت خالد فأتاها
فقههال: فههأخبره وسههلم عليههه الله صلى النبي أتى عليها, ثم كان الذيِ

ًا»ً فرجع تصنع لم فإنك «ارجع م السهدنة أبصهرته خالد, فلمها شيئ وه
خالههد عزى, فأتاههها عزى, يا يقولون: يا وهم الحيل في أمعنوا حجبتها

رأسههها, فغمسههها علههى التراب تحثو شعرها ناشرة عريانة امرأة فإذا
وسههلم عليههه اللههه صههلى الله رسول إلى رجع قتلها, ثم حتى بالسيف

العههههههههههههههزى!»ً. «تلههههههههههههههك فقههههههههههههههال فههههههههههههههأخبره
سهدنتها بالطهائف, وكهان لثقيهف اللت إسههحاق: وكهانت ابهن قال  

عليههه الله صلى الله رسول إليها بعث معتب. قلت: وقد بني وحجابها
وجعل حرب, فهههدماها بن صخر سفيان شعبة, وأبا بن المغيرة وسلم

ًا مكانههها للوس منههاة إسههحاق: كههانت ابههن بالطههائف. قههال مسههجد
ناحية من البحر ساحل على يثرب أهل من بدينهم دان ومن والخزرج
أبهها إليههها وسههلم عليههه اللههه صههلى اللههه رسول بقديد, فبعث المشلل
قههال: طههالب أبههي بههن علههي فهههدمها, ويقههال حههرب بن صخر سفيان
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ة ذو وكهانت ان وبجيلهة, ومهن وخثعهم لهدوس الخلص مهن ببلدههم ك
الههتي اليمانيههة, وللكعبههة الكعبههة لههها يقههال بتبالة. قلت: وكان العرب
وسههلم عليههه اللههه صلى الله رسول إليه الشامية, فبعث الكعبة بمكة
ْلس فهدمه, قال: وكانت البجلي الله عبد بن جرير يليها ومن لطيء َف
أهههل بعههض هشههام: فحههدثني ابههن وأجا, قههال سلمى من طيء بجبل
أبههي بهن علههي إليهه بعهث وسهلم عليه الله صلى الله رسول أن العلم

ْذم, فنفلههه سههيفين: الرسههوب منههه فهدمه, واصههطفى طالب والمخهه
ابههن علههي. قههال سههيفا فهما وسلم عليه الله صلى الله رسول إياهما

أنه ريام, وذكر له يقال بصنعاء بيت اليمن وأهل لحمير إسحاق: وكان
وقتله اسههتخرجاه تبع مع ذهبا اللذين الحبرين وأن أسود كلب به كان

ًا رضاء إسحاق: وكانت ابن البيت. قال وهدما كعب بن ربيعة لبني بيت
بههن ربيعههة بههن المسههتوغر يقههول تميم, ولههها بن مناة زيد بن سعد بن

السههههههلم: فههههههي هههههههدمها حيههههههن سههههههعد بههههههن كعههههههب
ًا شههدةقتركتها رضههاء علههى شههددت ولقههد  أسههمحا بقههاع قفههر

:القائههل وهههو سههنة وثلثيههن ثلثمائههة عههاش هشههام: إنههه ابههن قههال  
مئينامائههة السههنين عههدد من وطولهاوعمرت الحياة من سئمت ولقد 

إلَ بقههي مهها سههنيناهل الشهههور عدد من ليوعمرت مائتان بعدها حدتها
تحهههههههههدونا وليلهههههههههة يمهههههههههر فاتنهههههههههايوم قهههههههههد كمههههههههها

وإيههاد وائههل ابنههي وتغلب لبكر الكعبات ذو إسحاق: وكان ابن وقال  
:ثعلبهههههة بهههههن قيهههههس بهههههن أعشهههههى يقهههههول بسهههههنداد, ولهههههه

سههنداد مههن الكعبههات ذو وبههارقوالبيت والسههدير الخورنههق بيههن 
؟} الخههرى الثالثة ومناة والعزى اللت تعالى: {أفرأيتم قال ولهذا  
ًا لهه أتجعلهون ؟} أيِ النهثى ولهه الههذكر تعهالى: {ألكهم قهال ثم ولهد

أنتهم اقتسهمتم الذكور, فلههو لنفسكم أنثى, وتختارون ولده وتجعلون
ًا ضههيزى} أيِ {قسههمة لكههانت القسههمة هههذه مثلكههم ومخلههوق جههور

بيههن كههانت لههو الههتي القسههمة هههذه ربكههم تقاسههمون باطلههة, فكيههف
ًا كانت مخلوقين ًا, وقال جور ًا تعالى وسفه ابتههدعوه فيما عليهم منكر
وتسههميتها الصههنام عبههادة مههن والكفههر والَفتراء الكذب من وأحدثوه

تلقههاء مههن وآبههاؤكم} أيِ أنتههم سههميتموها أسههماء إلَ هههي آلهههة: {إن
إلَ يتبعههون {إن حجة من سلطان} أيِ من بها الله أنزل {ما أنفسكم

بآّبائهم ظنهم حسن إلَ مستند لهم ليس النفس} أيِ تهوى وما الظن
فههي نفوسهههم حههظ قبلهههم, وإلَ الباطههل المسههلك هههذا سههلكوا الذين

الهههدى} ربهههم مههن جاءهم القدمين. {ولقد آبائهم وتعظيم رياستهم
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القاطعة, ومع والحجة المنير بالحق الرسل إليهم الله أرسل ولقد أيِ

لهههههه. انقهههههادوا ولَ بهههههه جهههههاءوهم مههههها اتبعهههههوا مههههها ههههههذا
ًا تمنى من كل ليس تمنى} أيِ ما للنسان تعالى: {أم قال ثم   خير

أنههه زعم من كل الكتاب} ما أهل أماني ولَ بأمانيكم {ليس له حصل
ًا ود من كل قال, ولَ كما يكون مهتد أحمد: المام له. قال يحصل شيئ
أبي عن أبيه عن سلمة أبي بن عمر عن عوانة أبو حدثنا إسحاق حدثنا

أحدكم تمنى وسلم: «إذا عليه الله صلى الله رسول قال: قال هريرة
أحمد. به أمنيته»ً تفرد من له يكتب ما يدريِ لَ يتمنى, فإنه ما فلينظر

الههدنيا مالههك للهه كلهه المههر إنمهها والولههى} أيِ الََخرة وقوله: {فلله
لم وما كان شاء ما الذيِ والََخرة, فهو الدنيا في والمتصرفا والََخرة

تغنههي لَ السههموات فههي ملههك مههن تعالى: {وكههم يكن. وقوله لم يشأ
ًا شفاعتهم ويرضههى} كقههوله: يشاء لمن الله يأذن أن بعد من إلَ شيئ

لمههن إلَ عنده الشفاعة تنفع بإذنه} {ولَ إلَ عنده يشفع الذيِ ذا {من
أيههها ترجون المقربين, فكيف الملئكة حق في هذا كان له} فإذا أذن

يشرع لم تعالى الله, وهو عند والنداد الصنام هذه شفاعة الجاهلون
وأنههزل رسههله جميع ألسنة على عنها نهى قد فيها, بل أذن ولَ عبادتها

؟) كتبهههههههههههه جميهههههههههههع ذلهههههههههههك عهههههههههههن بهههههههههههالنهي

ِإّن ِذيَن **  ّل َ ا ُنوَن لَ ْؤِم ِة ُي ُيَسههّموَن ِبههالََِخَر َكههَة َل ِئ َ ْلَمل َيَة ا َثههَى َتْسههِم ْن ُ * الَ
ُهم َوَما ِه َل ٍم ِمْن ِب ْل ُعوَن ِإن ِع ِب ّت ّ َي ّظّن ِإلَ ِإّن ال ّظّن َو َ ال ِني لَ ْغ ّق ِمَن ُي ْلَح ا

ًا ْيئ ِرْض َش ْع َأ َف ّلَى ّمن َعن *   َو َنا َعن َت ِر ْك َلْم ِذ ْد َو ِر ّ ُيهه َة ِإلَ َيهها ْلَح َيا ا ْن ّد * الهه
ِلَك ُهْم َذ ُغ َل ْب ِم ّمَن َم ْل ِع ْل ّبَك ِإّن ا َو َر َلههُم ُه ْع ِه َعههن َضههّل ِبَمههن َأ ِل ِبي َو َسهه ُههه َو

َلهههههههههههههههههههههههُم ْع َى ِبَمهههههههههههههههههههههههِن َأ َد َتههههههههههههههههههههههه ْه  ا
ًا تعالى يقول   تسههمية الملئكههة تسميتهم في المشركين على منكر

تعههالى: قال كما ذلك عن الله تعالى الله بنات أنها لها النثى, وجعلهم
ًا الرحمههن عبههاد هههم الههذين الملئكههة {وجعلههوا خلقهههم أشهههدوا إناثهه

مههن بههه لهههم تعههالى: {ومهها قههال ويسألون} ولهههذا شهادتهم ستكتب
ّدق صحيح علم لهم ليس علم} أيِ وزور كههذب هههو قههالوه, بههل ما ُيَص

الحق من يغني لَ الظن وإن الظن إلَ يتبعون شنيع.{إن وكفر وافتراء
ًا} أيِ ًا يجديِ لَ شيئ ًا يقههوم ولَ شهيئ فهي ثبههت الحهق, وقهد مقههام أبههد

والظهن قههال: «إيههاكم وسهلم عليههه الله صلى الله رسول أن الصحيح
الحههههههههههههههديث»ً. أكههههههههههههههذب الظههههههههههههههن فههههههههههههههإن
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الذيِ عن أعرض ذكرنا} أيِ عن تولى عمن تعالى: {فأعرض وقوله  

الهدنيا} أيِ الحيهاة إلَ يهرد واهجهره. وقهوله: {ولهم الحق عن أعرض
فيه, ولهذا خير  لَ ما غاية هو الدنيا, فذاك علمه ومبلغ همه أكثر وإنما
هو لها والسعي الدنيا طلب العلم} أيِ من مبلغهم تعالى: {ذلك قال
عائشههة المههؤمنين أم عههن أحمههد المام روى إليه. وقد وصلوا ما غاية

وسلم: «الدنيا عليه الله صلى الله رسول قالت: قال عنها الله رضي
لههه»ً عقههل لَ مههن يجمههع لههه, ولههها مال لَ من له, ومال دار لَ من دار

عملنهها»ً مبلغ همنا, ولَ أكبر الدنيا تجعل لَ «اللهم المأثور الدعاء وفي
بمههن أعلههم وهو سبيله عن ضل بمن أعلم هو ربك تعالى: {إن وقوله

عبههاده, بمصههالح والعههالم المخلوقههات لجميههع الخههالق هو اهتدى} أيِ
قههدرته عههن كلههه يشههاء, وذلههك مههن ويضههل يشاء من يهديِ الذيِ وهو

ًا يجههور لَ الذيِ العادل وهو وحكمته وعلمه فهي ولَ شهرعه فههي لَ أبهد
قههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههدره.

ِه ّل ِل َو َواِت ِفي َما **  َيِ الْرِض ِفي َوَما الّسَما ِز َيْجهه ِذيَن ِل ّلهه ْا ا ُءو ِبَمهها َأَسهها
ْا ُلو َيِ َعِم ِز ِيْج ِذيَن َو ّل ْا ا ُنو َنى َأْحَس ْلُحْس ِذيَن ِبا ّل ُبوَن *  ا ِن َت ِئَر َيْج َبهها ِم َك ْثهه ِل ا

َواِحَش َف ْل ّ َوا ّلَمَم ِإلَ ّبَك ِإّن ال ُع َر ِة َواِس ِفَر ْغ ْلَم َو ا َلُم ُه ْع ُكْم َأ ْذ ِب ُكْم ِإ َأ َأنَشهه

ْذ الْرِض ّمَن ِإ ُتْم َو ّنٌة َأن ُطوِن ِفي َأِج ُكْم ُب ِت َههها َ ُأّم ْا َفل َو ّكهه ُكْم ُتَز ُفَسهه َو َأن ُههه
َلههههههههههههههههههههههههُم ْع َقههههههههههههههههههههههههَى ِبَمههههههههههههههههههههههههِن َأ ّت  ا

سهواه عمها الغنهي والرض, وأنهه السهموات مالهك أنه تعالى يخبر  
أسههاءوا الههذين {ليجزيِ بالحق الخلق وخلق بالعدل خلقه في الحاكم

ً يجههازيِ بالحسنى} أيِ أحسنوا الذين ويجزيِ عملوا بما إن بعملههه كل
ًا ًا وإن فخير خير يجتنبههون الههذين بأنهم المحسنين فسر فشر, ثم شر
وقههع وإن الكبههائر المحرمههات يتعههاطون لَ والفواحش, أيِ الثم كبائر
الََيههة فههي قههال كمهها عليهم ويستر لهم يغفر فإنه الصغائر بعض منهم

وندخلكم سيئاتكم عنكم نكفر عنه تنهون ما كبائر تجتنبوا {إن الخرى
ً ًا} وقال مدخل إلَ والفههواحش الثم كبائر يجتنبون ههنا: {الذين كريم

الههذنوب صههغائر مههن اللمههم منقطههع, لن اسههتثناء اللمههم} وهههذا
معمر الرزاق, حدثنا عبد أحمد: حدثنا المام العمال. قال ومحقرات

ًا رأيههت قههال: مهها عبههاس ابن عن أبيه عن طاوس ابن عن أشههبه شههيئ
قههال: «إن وسلم عليه الله صلى النبي عن هريرة أبو قال مما باللمم

فزنهها محالة لَ ذلك أدرك الزنا من حظه آدم ابن على كتب تعالى الله
والفههرج وتشههتهي تتمنههى النطق, والنفههس اللسان النظر, وزنا العين
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الههرزاق عبد حديث من الصحيحين في يكذبه»ً أخرجاه أو ذلك يصدق

بههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه.
ثور, حدثنا ابن العلى, أخبرنا عبد بن محمد جرير: حدثنا ابن وقال  

العينيههن قال: زنهها مسعود ابن أن الضحى أبي عن العمش عن معمر
الرجليههن البطههش, وزنهها اليههدين التقبيههل, وزنهها الشفتين النظر, وزنا

ًا كان بفرجه تقدم يكذبه, فإن أو الفرج ذلك المشي, ويصدق وإلَ زاني
نههافع بههن الرحمن عبد والشعبي. وقال مسروق قال اللمم, وكذا فهو

قههول عههن هريههرة أبهها قههال: سههألت الطائفي لبابة له: ابن يقال الذيِ
والمباشههرة, فههإذا والنظههرة والغمههزة اللمم} قههال: القبلههة الله: {إلَ

أبههي بن علي الزنا. وقال الغسل, وهو وجب فقد الختان الختان مس
بههن زيههد قههال وكههذا سههلف مهها اللمههم} إلَ {إلَ عبههاس ابن عن طلحة

جعفههر, بههن محمههد المثنههى, حههدثنا ابههن جرير: حدثنا ابن أسلم. وقال
الََيههة: {إلَ هههذه فههي قههال أنههه مجاهههد عههن منصههور عههن شعبة حدثنا

الشهههاعر: يهههدعه, قهههال ثهههم بالهههذنب يلهههم اللمهههم} قهههال: الهههذيِ
؟ ألمهههها مهههها لههههك عبههههد جمههههاوأيِ تغفههههر اللهههههم تغفههههر إن 

مجاهد عن منصور عن جرير حميد, حدثنا ابن جرير: حدثنا ابن وقال  
ينههزع ثههم بالههذنب يلههم اللمم} قال: الرجههل تعالى: {إلَ الله قول في

:يقولههون وهههم بههالبيت يطوفههون الجاهليههة أهههل عنههه. قههال: وكههان
؟ ألمهههها مهههها لههههك عبههههد جمههههاوأيِ تغفههههر اللهههههم تغفههههر إن 

ًا وغيره جرير ابن رواه وقد   سليمان جرير: حدثني ابن قال مرفوع
بن عمرو عن إسحاق بن زكريا عاصم, حدثنا أبو الجبار, حدثنا عبد بن

الثههم كبههائر يجتنبههون {الههذين عبههاس ابههن عههن عطههاء عههن دينههار
يتههوب ثههم بالفاحشههة يلم الذيِ الرجل اللمم} قال: هو إلَ والفواحش

وسههههلم: عليههههه اللههههه صههههلى اللههههه رسههههول وقههههال: قههههال
؟ ألمهههها مهههها لههههك عبههههد جمههههاوأيِ تغفههههر اللهههههم تغفههههر إن 

عههن البصريِ عثمان أبي عثمان بن أحمد عن الترمذيِ رواه وهكذا  
إلَ نعرفههه لَ غريب حسن صحيح حديث قال: هذا ثم النبيل عاصم أبي
ً يههروى نعلمه البزار: لَ قال إسحاق, وكذا بن زكريا حديث من متصههل
أبههي حههديث مههن والبغههويِ حههاتم أبههي ابههن الوجه, وسههاقه هذا من إلَ

تنزيههل, وفههي سههورة تفسههير فههي البغههويِ ذكههره النبيل, وإنما عاصم
ًا صحته بههن اللههه عبد بن محمد جرير: حدثنا ابن قال نظر. ثم مرفوع

هريههرة أبههي عههن الحسههن عن يونس زريع, حدثنا بن يزيد بزيغ, حدثنا
والفواحش الثم كبائر يجتنبون في: {الذين رفعه أراه عنه الله رضي

مههن يعههود. واللمههم ولَ يتههوب ثههم الزنهها مههن اللمههم} قههال: اللمههم إلَ
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ولَ يتههوب ثههم الخمههر شههرب مههن يعههود, واللمههم ولَ يتوب ثم السرقة

عههن عههديِ أبي ابن بشار, حدثنا ابن اللمام, وحدثنا يعود, قال: فذلك
الثههم كبههائر يجتنبههون تعههالى: {الههذين قههوله فههي الحسههن عههن عوفا

شههرب أو السههرقة أو الزنهها مههن اللمههم} قههال: اللمههم إلَ والفواحش
إليههههههههههههههههه. يعههههههههههههههههود لَ ثههههههههههههههههم الخمههههههههههههههههر

قول في الحسن عن رجاء أبي عن علية ابن يعقوب, حدثنا وحدثني  
اللمههم} قههال: كههان إلَ والفههواحش الثههم كبائر يجتنبون الله: {الذين

يصههيب الرجل يقولون: هو وسلم عليه الله صلى الله رسول أصحاب
منههها. وقههال ويتههوب فيجتنبها الخمر شرب من واللمة الزنا من اللمة

الحيههن فههي بههها اللمههم} يلههم {إلَ عباس ابن عن عطاء عن جرير ابن
ًا: حههدثنا جريههر ابهن يتوب. وقهال ثم قال: الزنا ؟ قلت: الزنا أبهو أيضه

رضههي عبههاس ابههن عههن عطههاء عن عمرو عن عيينة ابن كريب, حدثنا
صههالح أبههو السديِ: قههال المرة. وقال يلم قال: اللمم, الذيِ عنه الله

يتههوب, وأخههبرت ثم الذنب يصيب الرجل فقلت: هو اللمم عن سئلت
البغههويِ كريههم, حكههاه ملههك عليههها أعانههك فقال: لقد عباس ابن بذلك
عههن ههه ضههعيف وهههو ههه الصههباح بن المثنى طريق من جرير ابن وروى
الشههرك, دون مهها قال: اللمههم عمرو بن الله عبد أن شعيب بن عمرو
{إلَ الزبيههر ابن عن عطاء عن الجعفي جابر عن الثوريِ سفيان وقال

رواه الََخههرة, وكههذا وعههذاب الههدنيا حههد الحههدين بيههن اللمم} قال: ما
ابههن عههن العههوفي سواء. وقههال مثله عباس ابن عن الحكم عن شعبة
وحههد الههدنيا حههد الحههدين بين شيء اللمم} كل قوله: {إلَ في عباس

حهد مهوجب, فأمهها كههل دون اللمم, وهو فهو الصلوات الََخرة, تكفره
فكههل الََخههرة حههد الههدنيا, وأمهها فههي عقوبته الله فرض حد فكل الدنيا
عكرمههة قههال الََخههرة. وكههذا إلههى عقوبته وأخر بالنار الله ختمه شيء

والضههههههههههههههههههههههههههههههههههحاك. وقتههههههههههههههههههههههههههههههههههادة
كههل وسههعت رحمتههه المغفههرة} أيِ واسههع ربك تعالى: {إن وقوله  

يا تعالى: {قل كقوله منها تاب لمن كلها الذنوب تسع ومغفرته شيء
اللههه إن اللههه رحمههة من تقنطوا لَ أنفسهم على أسرفوا الذين عباديِ
ًا الذنوب يغفر أعلههم تعالى: {هههو الرحيم} وقوله الغفور هو إنه جميع
بههأحوالكم عليههم بكههم بصههير هههو الرض} أيِ مههن أنشههأكم إذ بكههم

أبهاكم أنشههأ حيهن منكم عنكم, وتقع ستصدر التي وأقوالكم وأفعالكم
قسههمهم ثههم الههذر أمثههال صههلبه مههن ذريتههه الرض, واسههتخرج مههن

ًا ًا للجنة فريقين: فريق في أجنة أنتم قوله: {وإذ للسعير. وكذا وفريق
وعملههه وأجلههه رزقههه بههه يوكههل الذيِ الملك كتب أمهاتكم} قد بطون
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فسههقط أمهاتنهها بطههون في أجنة مكحول: كنا قال ؟ سعيد أم وشقي

هلك, وكنا من منا فهلك مراضع كنا ثم بقي فيمن سقط, وكنا من منا
صرنا ثم بقي فيمن هلك, وكنا من منا فهلك يفعة صرنا ثم بقي فيمن
ًا ًا صههرنا ثهم بقههي فيمن هلك, وكنا من منا فهلك شباب أبالهك لَ شهيوخ

عنههههه. حههههاتم أبههههي ابههههن رواه ؟ ننتظههههر هههههذا بعههههد فمههههاذا
وتمنوا وتشكروها تمدحوها أنفسكم} أيِ تزكوا تعالى: {فل وقوله  

الههذين إلههى تههر تعالى: {ألم قال اتقى} كما بمن أعلم {هو بأعمالكم
فههتيلً}. وقههال يظلمههون ولَ يشههاء مههن يزكي الله بل أنفسهم يزكون
القاسههم, بههن هاشههم الناقههد, حههدثنا عمههرو صحيحه: حدثنا في مسلم
عطههاء بههن عمههرو بههن محمههد عههن حبيب أبي بن يزيد عن الليث حدثنا

رسههول سههلمة: إن أبههي بنت زينب لي فقالت برة ابنتي قال: سميت
بهرة, فقهال وسهميت الَسهم ههذا عن نهى وسلم عليه الله صلى الله

أعلههم اللههه إن أنفسههكم تزكههوا وسلم: «لَ عليه الله صلى الله رسول
زينههب»ً وقههد قههال: «سههموها ؟ نسههميها منكم»ً فقالوا: بَم البر بأهل
ًا ثبت عفان, قال: حدثنا حيث أحمد المام رواه الذيِ الحديث في أيض

عههن بكههرة أبههي بههن الرحمن عبد عن الحذاء خالد وهيب, حدثنا حدثنا
ً رجل قال: مدح أبيه فقههال وسههلم عليههه اللههه صههلى النههبي عنههد رجل

ههه صههاحبك عنههق قطعههت وسههلم: «ويلههك عليه الله صلى الله رسول
ًا ًا أحدكم كان إذا ه مرار ًا أحسههب فليقههل محالههة لَ صههاحبه مادح فلنهه
ًا, أحسبه الله على أزكي ولَ حسيبه والله يعلههم كههان إن وكذا كذا أحد

رواه بههه, وكههذا الحههذاء خالههد عههن شعبة عن غندر عن رواه ذلك»ً ثم
بههه. الحههذاء خالد عن طرق من ماجه وابن داود وأبو ومسلم البخاريِ

عن سفيان قالَ: أخبرنا الرحمن وعبد وكيع أحمد: حدثنا المام وقال  
عثمههان إلهى رجل قال: جاء الحارث بن همام عن إبراهيم عن منصور
وجهههه فههي يحثو السود بن المقداد قال: فجعل وجهه في عليه فأثنى

لقينهها إذا وسههلم عليههه اللههه صههلى اللههه رسههول ويقول: أمرنهها التراب
مهن داوود وأبهو مسلم التراب. ورواه وجوههم في نحثو أن المداحين

بهههههههههههه. منصهههههههههههور عهههههههههههن الثهههههههههههوريِ حهههههههههههديث

ْيَت َأ َفَر َأ ِذيِ **  ّل ّلَى ا َو َطَى َت ْع َأ َو   * ً ِليل َى َق َد ْك َأ ُه َو َد َأِعن ْلههُم *   ْيههِب ِع َغ ْل ا
َو ُه َى َف َأْم َيَر ْأ َلْم *   ّب َن ِهيَم ُموَسَى ُصُحِف ِفي ِبَما ُي ْبَرا ِإ َو ِذيِ *   ّلهه ّفههَى ا َو

ّ َألَ ِزُر *   ٌة َت ِزَر َى ِوْزَر َوا َأن ُأْخَر َو ْيَس *   ِلنَساِن ّل ّ ِل َعَى َما ِإلَ َأّن َسهه َو   *
َيُه ْع ْوفَا َسههههه َى َسههههه ُثهههههّم ُيهههههَر ُه *   َء ُيْجهههههَزا ْلَجهههههَزآ َفهههههَى ا ْو  ال
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ًا تعالى يقول   صههلى ولَ صههدق اللههه: {فل طاعة عن تولى لمن ذام

ً وتولى} {وأعطى كذب ولكن عبههاس: أطههاع ابههن وأكدى} قال قليل
ً وقتههادة وعكرمههة جههبير بههن وسههعيد مجاهد قال قطعه, وكذا ثم قليل
ًا, يحفههرون كانوا إذا القوم وسعيد: كمثل عكرمة واحد. قال وغير بئههر

فيقولههون العمههل تمههام مههن تمنعهههم صههخرة الحفر أثناء في فيجدون
العمهههههههههههههههههههههل. ويهههههههههههههههههههههتركون أكهههههههههههههههههههههدينا

قد الذيِ هذا أعند ؟} أيِ يرى فهو الغيب علم تعالى: {أعنده وقوله  
أنههه الغيههب علههم معروفههه, أعنههده وقطههع النفههاق خشههية يده أمسك
ًا ذلههك يرى فهو معروفه عن أمسك قد حتى يده في ما سينفد ؟ عيانهه

والههبر والمعههروفا الصههدقة عههن أمسههك كههذلك. وإنمهها المر ليس أيِ
ً والصلة ًا بخل ًا, ولهههذا وشح ً «أنفههق الحههديث فههي جههاء وهلعهه ولَ بللَ
مههن أنفقتههم {ومهها تعههالى الله قال إقللَ»ًً وقد العرش ذيِ من تخَش

الرازقيههههههههن} خيههههههههر وهههههههههو يخلفههههههههه فهههههههههو شههههههههيء
الههذيِ * وإبراهيههم موسى صحف في بما ينبأ لم تعالى: {أم وقوله  

بههه, وقههال أمر ما جميع بلغ والثوريِ: أيِ جبير بن سعيد ؟} قال وفى
أمههر {وفههى} مهها جبير بن سعيد بالبلغا, وقال {وفى} لله عباس ابن

وهههذا خلقههه إلههى رسههالته وأدى اللههه {وفههى} طاعههة قتادة به, وقال
ه الهذيِ يشهمل جرير, وهو ابن اختيار هو القول قهوله لهه ويشههد قبل

جاعلههك إنههي قههال فههأتمهن بكلمههات ربههه إبراهيههم ابتلههى تعالى: {وإذ
ًا} فقام للناس الرسههالة وبلغ النواهي جميع وترك الوامر بجميع إمام

ًا للناس يكون أن بهذا والكمال, فاستحق التمام على بههه يقتههدى إمام
إليههك أوحينهها تعالى: {ثههم الله وأفعاله. قال وأقواله أحواله جميع في
ًا إبراهيم ملة اتبع أن أبههي ابههن المشههركين} وقههال مههن كان وما حنيف

إيههاس أبههي بههن آدم الحمصههي, حههدثنا عههوفا بههن محمههد حاتم: حههدثنا
القاسم عن الزبير بن جعفر سلمة, حدثنا بن حماد العسقلني, حدثنا

الََيههة هههذه وسههلم عليههه الله صلى الله رسول قال: تل أمامة أبي عن
ورسههوله ؟} قلت: اللههه وفى ما «أتدريِ وفى} قال الذيِ {وإبراهيم
ابههن النهار»ً ورواه أول من ركعات بأربع يومه عمل «وفى أعلم. قال

ضههههعيف. وهههههو الزبيههههر بههههن جعفههههر حههههديث مههههن جريههههر
أبههو السههمناني, حههدثنا جعفههر أبو جامعه: حدثنا في الترمذيِ وقال  

بههن خالههد عههن سههعد بههن يحيى عن عياش بن إسماعيل مسهر, حدثنا
اللههه رسههول عههن ذر وأبههي الدرداء أبي نفير, عن بن جبير عن معدان
لههي اركههع آدم قال: «ابههن أنه وجل عز الله عن وسلم عليه الله صلى
ال أكفك النهار أول من ركعات أربع رحمهه حهاتم أبهي ابهن آخهره} ق
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موسههى, بههن أسههد سههليمان, حههدثنا بن الربيع أبي, حدثنا الله: وحدثنا

عههن أنههس بن معاذ بن سهل عن فائد بن زبان لهيعة, حدثنا ابن حدثنا
لههَم أخههبركم قههال:«ألَ أنههه وسلم عليه الله صلى الله رسول عن أبيه

أصبح كلما يقول كان إنه ؟ وفى الذيِ خليله إبراهيم تعالى الله سمى
ختههم تصههبحون} حههتى وحيههن تمسههون حين الله وأمسى: {فسبحان

َيهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههة. الَ
بههه, زبههان عن سعد بن رشدين عن كريب أبي عن جرير ابن ورواه  
فقههال: وموسى إبراهيم صحف في أوحاه كان ما يبين تعالى شرع ثم

أو بكفهر نفسهها ظلمهت نفهس كهل أخرى} أيِ وزر وازرة تزر لَ {أن
قههال: كمهها أحههد عنههها يحملههه لَ وزرههها عليههها فإنما الذنوب من شيء
قربههى} ذا كههان ولههو شههيء منههه يحمل لَ حملها إلى مثقلة تدع {وإن
غيههره, وزر عليههه يحمههل لَ كمهها سعى} أيِ ما إلَ للنسان ليس {وأن
الََيههة هههذه لنفسههه, ومههن هههو كسههب مهها إلَ الجر من يحصل لَ كذلك

يصههل لَ القراءة اتبعه, أن ومن الله رحمه الشافعي استنبط الكريمة
لههم ولهههذا كسههبهم ولَ عملهم من ليس الموتى, لنه إلى ثوابها إهداء
ولَ عليههه حثهههم ولَ أمتههه وسلم عليه الله صلى الله رسول إليه يندب

الصههحابة مههن أحههد عههن ذلههك ينقههل إيماء, ولم ولَ بنص إليه أرشدهم
ًا كان عنهم, ولو الله رضي يقتصههر القربههات إليه, وبههاب لسبقونا خير
والََراء, فأمهها القيسههة بههأنواع فيههه يتصههرفا ولَ النصههوصا علههى فيههه

الشههارع مههن ومنصههوصا وصولهما على مجمع فذاك والصدقة الدعاء
عليهمهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههها.

قههال: هريههرة أبههي عن صحيحه في مسلم رواه الذيِ الحديث وأما  
انقطههع النسههان مههات وسههلم: «إذا عليههه اللههه صلى الله رسول قال

بعههده, من جارية صدقة له, أو يدعو صالح ولد ثلث: من من إلَ عمله
وكههده سههعيه مههن هههي الحقيقههة فههي الثلثههة بههه»ً فهههذه ينتفع علم أو

كسههبه مههن الرجههل أكههل مهها أطيب «إن الحديث في جاء وعمله, كما
آثهار مهن هههي ونحوه كالوقف الجارية كسبه»ً والصدقة من ولده وإن

مهها ونكتههب المههوتى نحيههي نحههن تعههالى: {إنهها قال ووقفه, وقد عمله
بههه فاقتههدى النههاس فههي نشههره الههذيِ وآثارهم} الََية. والعلههم قدموا
ًا هو بعده الناس دعهها «مههن الصههحيح في وعمله, وثبت سعيه من أيض

مههن ينقص أن غير من اتبعه من أجور مثل الجر من له كان هدى إلى
ًا»ً. وقههوله أجورهم يههوم يههرى} أيِ سههوفا سههعيه تعههالى: {وأن شههيئ
ورسههوله عملكهم اللهه فسهيرى اعملهوا تعالى: {وقههل كقوله القيامة

كنتههم بمهها فينههبئكم والشهههادة الغيههب عالم إلى وستردون والمؤمنون
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ًا إن الجههزاء أتههم عليههه ويجزيكم به فيخبركم تعملون} أيِ فخيههر خيههر

ًا وإن الوفههى} أيِ الجههزاء يجههزاه ههنهها: {ثههم قههال فشر, وهكذا شر
الوفههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههر.

َأّن َو َلَى **  ّبَك ِإ َهَى َر َت ْلُمن ّنُه ا َأ َو َو *   َكَى َأْضَحَك ُه ْب َأ ّنُه َو َأ َو َو *   َأَمههاَت ُههه

َيا َأْح ّنُه َو َأ َو َق *   َل ْيِن َخ ْوَج َكَر الّز ّذ َثههَى الهه ٍة *  ِمههن َوالَُن َفهه ْط َذا ّن َنههَى ِإ * ُتْم
َأّن ِه َو ْي َل َة َع َأ ّنْش َى ال ّنههُه الَُْخههَر َأ َو َو *   َنههَى ُههه ْغ َنههَى َأ ْق َأ ّنههُه َو َأ َو َو *   َرّب ُههه

َى ْعَر ّنُه الّش َأ َو َلَك *   ْه ًا َأ َلَى َعاد َد الَُو َثُمو َو َقههَى َفَمآّ *   ْب ْوَم َأ َقهه َو ُنههوٍح *  
ْبُل ّمن ُهْم َق ّن ْا ِإ ُنو َلَم ُهْم َكا ْظ َغَى َأ ْط َأ َكَة َو ِف َت ْؤ ْلُم َوا َى *   َو ْه َها َأ َغّشهها َف   *
ّيِ َغّشَى َما َأ ِب َف ِء *   ّبههَك آل َى َر َتَمههاَر ربههك إلههى تعههالى: {وأن يقههول    َت

أبههي, حههاتم: حههدثنا أبههي ابههن القيامههة. قههال يوم المعاد المنتهى} أيِ
بههن الرحمههن عبههد عههن خالههد بههن مسههلم سعيد, حدثنا بن سويد حدثنا

فقال: جبل بن معاذ فينا قال: قام الوديِ ميمون بن عمرو عن سابط
إليكههم, وسههلم عليههه اللههه صههلى اللههه رسههول رسههول إنههي أود بني يا

روايهة من البغويِ النار, وذكر أو الجنة إلى الله إلى المعاد أن تعلمون
بههن أبههي عههن العاليههة أبههي عههن أنس بن الربيع عن الرازيِ جعفر أبي

ربههك إلههى قههوله: {وأن فههي وسههلم عليههه اللههه صههلى النبي عن كعب
رويِ مهها مثههل البغههويِ: وهههذا الرب. قال في فكرة المنتهى} قال: لَ

ًا هريرة أبي عن الخههالق فههي تفكههروا ولَ الخلههق في «تفكروا مرفوع
اللفههظ, بهههذا بمحفههوظا وليههس أورده الفكرة»ً وكههذا به تحيط لَ فإنه

كههذا خلق فيقول: من أحدكم الشيطان «يأتي الصحيح في الذيِ وإنما
ذلههك أحههدكم بلههغ فههإذا ؟ ربههك خلههق يقههول: مههن حتى ؟ كذا خلق من

«تفكههروا السههنن في الذيِ الََخر الحديث ولينته»ً وفي بالله فليستعذ
ًا خلق الله فإن تعالى الله ذات في تفكروا ولَ الله مخلوقات في ملكهه
قهال: كمها سههنة»ً أو ثلثمائهة مسههيرة عهاتقه إلههى أذنه شحمة بين ما

الضههحك عبههاده فههي خلق وأبكى} أيِ أضحك هو تعالى: {وأنه وقوله
وأحيا} كقوله: {الذيِ أمات هو {وأنه مختلفان وهما وسببهما والبكاء

نطفة * من والنثى الذكر الزوجين خلق والحياة} {وأنه الموت خلق
يههك * ألههم ؟ سههدى يههترك أن النسههان تمنى} كقههوله: {أيحسههب إذا

منههه * فجعههل فسههوى فخلههق علقههة كههان يمنى! * ثم مني من نطفة
؟}. المههوتى يحيي أن على بقادر ذلك * أليس والنثى الذكر الزوجين

هههو البداءة خلق كما الخرى} أيِ النشأة عليه تعالى: {وأن وقوله  
أغنههى هههو {وأنههه القيامههة يوم الخرى النشأة وهي العادة على قادر
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ًا قنيههة لهههم وجعلههه المههال عبههاده ملههك وأقنههى} أيِ لَ عنههدهم مقيمهه

كلم يههدور هههذا عليهههم, وعلههى النعمههة تمام بيعه, فهذا إلى يحتاجون
وغيرهمهها, وعههن جريههر وابههن صههالح أبههو المفسههرين, منهههم من كثير

ّول مجاهد ابهن قتهادة, وقهال قهال {وأقنى} أخهدم, وكهذا {أغنى} م
ًا ومجاهد عباس {وأقنى} رضى. وقيههل: معنههاه {أغنى} أعطى أيض
لَحههق, وقيههل: بههن الحضههرمي إليههه, قههاله الخلئق وأفقر نفسه أغنى
زيد, ابن منهم, قال شاء من أفقر أيِ خلقه, وأقنى من شاء من أغنى

هههو اللفههظ. وقههوله: {وأنههه حيههث من بعيدان وهما جرير ابن حكاهما
وغيرهم: هههو زيد وابن وقتادة ومجاهد عباس ابن الشعرى} قال رب
العرب من طائفة كانت الجوزاء مرزم له يقال الذيِ الوقاد النجم هذا

ًا أهلك {وأنه يعبدونه بههن عههاد لهههم ويقال هود قوم الولى} وهم عاد
إرم بعههاد ربك فعل كيف تر تعالى: {ألم قال كما نوح بن سام بن إرم
النههاس أشههد من ؟} فكانوا البلد في مثلها يخلق لم التي العماد ذات

{بريههح اللههه فأهلكهم رسوله وعلى تعالى الله على وأعتاهم وأقواهم
ًا} أيِ أيههام وثمانيههة ليههال سههبع عليهههم سههخرها عاتية صرصر حسههوم

متتابعهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههة.
ًا منهههم يبههق فلم دمرهم أبقى} أيِ فما تعالى: {وثمود وقوله   أحههد

أظلههم هههم كههانوا {إنهههم هههؤلَء قبههل مههن قبههل} أيِ مههن نوح {وقوم
ًا أشد وأطغى} أيِ أهههوى} {والمؤتفكههة بعههدهم مههن الذين من تمرد

عليهههم سهافلها, وأمطههر عاليههها فجعههل عليهم قلبها لوط مدائن يعني
مههن يعنههي غشههى مهها قال: فغشههاها منضود, ولهذا سجيل من حجارة

ًا عليهههم {وأمطرنهها عليهههم أرسههلها التي الحجارة مطههر فسههاء مطههر
إنسههان, ألههف آلَفا أربعة لوط مدائن في قتادة, كان المنذرين} قال

ًا الههواديِ عليهم فانضرم ًا شههيئ كفههم وقطههران ونفههط نههار مههن فشههيئ
عطيههة بههن وهههب بههن محمد عن أبيه عن حاتم أبي ابن التون. ورواه

ًا غريههب بههه, وهههو عنه خليد عن مسلم بن الوليد عن آلَء {فبههأيِ جههد
قاله ؟ تمتريِ النسان أيها عليك الله نعم أيِ ففي ؟} أيِ تتمارى ربك

والول محمهد ؟} يها تتمهارى ربهك آلَء {فبهأيِ جريهج ابن وقال قتادة
جريهههههههههههر. ابهههههههههههن اختيهههههههههههار أولهههههههههههى, وههههههههههههو

َذا َهـ ِذيٌر **  ِر ّمَن َن ُذ ّن َلَى ال ْو ُ َفِت الَ ِز َأ َفههُة *   ِز َ ْيههَس الَ َل َههها *   ُدوِن ِمههن َل
ِه ّل َفٌة ال َفِمْن َكاِش َأ َذا *   ِديِث َهـ ْلَح ُبوَن ا ْعَج ُكوَن َت َتْضَح َو   * َ ُكوَن َولَ ْب * َت

ُتههههههههْم َأن ُدوَن َو ْا َسههههههههاِم ُدو َفاْسههههههههُج ِه *   ّلهههههههه ْا ِل ُدو ُبهههههههه ْع  َوا

383



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
ًا نذير} يعني هذا{   الولى} النذر {من وسلم عليه الله صلى محمد

بههدعا كنت ما تعالى: {قل قال كما أرسلوا كما أرسل جنسهم من أيِ
{ليس القيامة وهي القريبة اقتربت الََزفة} أيِ الرسل} {أزفت من
ًا يدفعها لَ كاشفة} أيِ الله دون من لها يطلههع ولَ أحد الله دون من إذ

يخشههى الههذيِ الشههر مههن يعههاين لما الحذر سواه, والنذير علمها على
شديد} عذاب يديِ بين لكم نذير قال: {إني كما أنذرهم فيمن وقوعه

من عاين ما شدة أعجله الذيِ العريان»ً أيِ النذير الحديث: «أنا وفي
ًا, بههل عليه يلبس أن عن الشر ذلههك قبههل قههومه إنههذار إلههى بههادر شيئ

ًا فجاءهم ًا, وهههو عريان الََزفههة} أيِ لقههوله: {أزفههت مناسههب مسههرع
الههتي السههورة أول فههي قههال القيامههة. كمها يوم يعني القريبة اقتربت

عيههاض, بن أنس أحمد: حدثنا المام الساعة} وقال بعدها: {اقتربت
اللههه رسههول قال: قههال سعد بن سهل عن إلَ أعلم لَ حاتم أبو حدثني
مثههل الههذنوب, فإنمهها ومحقههرات وسههلم: «إيههاكم عليههه اللههه صههلى

ذا وجههاء بعههود ذا واد, فجههاء ببطههن نزلوا قوم كمثل الذنوب محقرات
بههها يؤخههذ مههتى الههذنوب محقههرات خههبزتهم, وإن أنضههجوا حههتى بعود

عليههه اللههه صههلى اللههه رسههول حههازم: قههال أبو تهلكه»ً وقال صاحبها
قههال: «مثلههي سههعد بههن سهههل عههن إلَ أعلههم نضرة: لَ أبو قال وسلم
البهام تلي والتي الوسطى أصبعيه بين كهاتين»ً وفرق الساعة ومثل

قههال: «مثلههي رهان»ً ثم فرسي كمثل الساعة ومثل قال: «مثلي ثم
يسههبق أن خشههي طليعههة, فلمهها قومه بعثه رجل كمثل الساعة ومثل
وسههلم: عليههه اللههه صههلى الله رسول يقول أتيتم»ً ثم أتيتم بثوبه ألَح
ان. ثهم صهحاح مهن أخهر وجوه من شواهد ذلك»ً وله «أنا قهال وحس

ًا تعالى عنههه وإعراضهههم القرآن استماعهم في المشركين على منكر
ًا يكون أن {تعجبون} من وتلهيهم استهزاء {وتضحكون} منه صحيح

ا تبكون} أيِ {ولَ وسخرية ا بهه الموقنهون يفعهل كم عنههم أخهبر كم
ًا}. ويزيهههههههدهم يبكهههههههون للذقهههههههان {ويخهههههههرون خشهههههههوع

عههن أبيههه عن الثوريِ سفيان سامدون} قال تعالى: {وأنتم وقوله  
عكرمة, قال لنا, وكذا غن لنا أسمد يمانية هي قال: الغناء عباس ابن

مجاهههد قههال {سامدون} معرضون, وكههذا عباس ابن عن رواية وفي
علههي المههؤمنين أمير عن رواية غافلون, وهو الحسن وعكرمة, وقال

يقههول تسههتكبرون, وبههه عبههاس ابههن عههن روايههة طالب, وفي أبي بن
ًا تعههالى قال السديِ, ثم المتابعههة والعبههادة لههه بالسههجود لعبههاده آمههر

للههه {فاسههجدوا والخلصا والتوحيههد وسههلم عليههه الله صلى لرسوله
أبههو البخاريِ: حدثنا ووحدوه. قال وأخلصوا له فاخضعوا واعبدوا} أيِ
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عبههاس ابههن عههن عكرمههة عههن أيههوب الوارث, حدثنا عبد معمر, حدثنا

المسلمون معه وسجد بالنجم وسلم عليه الله صلى النبي قال: سجد
المههام مسههلم, وقههال دون بههه والنههس. انفههرد والجههن والمشههركون
طههاوس ابههن عن معمر عن رباح خالد, حدثنا بن إبراهيم أحمد: حدثنا

أبيهه عهن وداعهة أبهي بهن المطلب بن جعفر عن خالد بن عكرمة عن
فسجد النجم سورة بمكة وسلم عليه الله صلى الله رسول قال: قرأ

أسههلم يكههن أسههجد, ولههم أن فههأبيت رأسههي فرفعت عنده من وسجد
ًا يسههمع لَ ذلك بعد فكان المطلب يومئذ معههه. سههجد إلَ يقرؤههها أحههد

عههن الحميههد عبههد بههن الملههك عبههد عههن الصلة في النسائي رواه وقد
بهههههههههههههههههه. حنبهههههههههههههههههل بهههههههههههههههههن أحمهههههههههههههههههد

.النجم سورة تفسير آخر 

الرحمن سورة
أن زر عههن عاصههم عههن حماد عفان, حدثنا أحمد: حدثنا المام قال  

ً فقال: ؟ آسن أو آسن غير ماء من الحرفا هذا تعرفا قال: كيف رجل
واحههدة, ركعههة فههي المفصههل لقههرأ قرأت. قههال: إنههي قد القرآن كل

اللههه صههلى النبي علمت. قرائن قد ؟ أبالك لَ الشعر كهذا فقال: أهذا
المفصل, وكههان أول من قرينتين قرينتين يقرن كان التي وسلم عليه
الترمذيِ: حههدثنا عيسى أبو {الرحمن} وقال مسعود ابن مفصل أول
مسههلم بههن الوليههد السههعديِ, حههدثنا مسلم وأبو واقد بن الرحمن عبد
قههال: خههرج جههابر عههن المنكههدر بههن محمههد محمد, عههن بن زهير عن

سههورة عليهههم فقههرأ أصههحابه علههى وسلم عليه الله صلى الله رسول
الجههن علههى قرأتها فقال: «لقد فسكتوا آخرها إلى أولها من الرحمن

ًا أحسن فكانوا الجن ليلة قههوله: علههى أتيههت كلمهها منكم, كنت مردود
فلههك نكههذب ربنهها نعمك من بشيء لَ تكذبان} قالوا ربكما آلَء {فبأيِ

بههن الوليههد حههديث مههن إلَ نعرفههه لَ غريب حديث هذا قال الحمد»ً ثم
يعرفه, لَ كان أنه أحمد المام عن حكي محمد,ثم بن زهير عن مسلم

بكر أبو الحافظ هذا, ورواه محمد بن زهير عن الشام أهل رواية ينكر
بههن اللهه عبهد مسهلم, وعهن بهن الوليد عن مالك بن عمرو عن البزار
بهه مسلم بن الوليد عن عمارة, كلهما بن هشام عن شبويه بن أحمد

جريههر: بههن جعفههر أبو الوجه. وقال هذا من إلَ يروى نعرفه قال: لَ ثم
قههالَ: حههدثنا البصريِ مالك بن وعمرو موسى بن عباد بن محمد حدثنا
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أن عمههر ابههن عههن نههافع عههن أميههة بههن إسههماعيل عن سليم بن يحيى

عنههده قرئههت أو الرحمن سورة قرأ وسلم عليه الله صلى الله رسول
ًا أحسن الجن أسمع لي فقال: «ما ؟»ً قههالوا: ومهها منكههم لربههها جواب

آلَء تعالى: {فبأيِ الله قول على أتيت قال: «ما ؟ الله رسول يا ذاك
نكهذب»ً ورواه ربنها نعهم مهن بشيء لَ الجن قالت تكذبان} إلَ ربكما

عههن يههروى نعلمههه قههال: لَ به, ثههم مالك بن عمرو عن البزار الحافظ
.السههناد بهههذا الههوجه هههذا مههن إلَ وسههلم عليههه اللههه صههلى النههبي

ِم  ِه ِبْسههههههههههه ّلههههههههههه ـهههههههههههِن ال ِم الّرْحم  الّرِحيههههههههههه

ـههُن ّلههَم ** الّرْحَم َع ُقههْرآَن *   ْل َق ا َلهه ِلنَسههاَن *  َخ ّلَمههُه ا َع َيههاَن *   َب * ال
َقَمُر الّشْمُس ْل َباٍن َوا ّنْجههُم ِبُحْس َوال َداِن َوالّشههَجُر *   َوالّسههَمآَّء َيْسههُج   *

َها َع َف َع َر َوَض ْلِميَزاَن َو ّ ا َألَ ْا *   ْو َغهه ْط ْلِميههَزاِن ِفههي َت ْا ا ِقيُمههو َأ َو َوْزَن *   ْلهه ا
ِقْسِط ْل َ ِبا ْا َولَ ْلِميَزاَن ُتْخِسُرو َوالْرَض ا َها *   َع ِم َوَض َنا َها ِلل ِفي َهٌة *   ِك َفا
ّنْخُل ِم َذاُت َوال ْكَمهها ْلَحههّب ال َوا َعْصههِف ُذو *   ْل ْيَحههاُن ا ّيِ َوالّر َأ ِبهه َف آلِء *  

ُكَمههههههههههههههههههههههههههههههههههههها ّب َباِن َر ّذ َكههههههههههههههههههههههههههههههههههههه  ُت
القرآن, عباده على أنزل أنه بخلقه ورحمته فضله عن تعالى يخبر   

علهم تعههالى: {الرحمههن فقهال رحمههه مههن علهى وفهمه حفظه ويسر
النطق, وقههال الحسن: يعني البيان} قال علمه النسان خلق القرآن

ههنهها الحسهن والشهر, وقهول الخيههر وغيرهما: يعنههي وقتادة الضحاك
تلوتههه, أداء القرآن, وهو تعالى تعليمه في السياق لن وأقوى أحسن
الحههروفا خههروج وتسهيل الخلق على النطق بتيسير ذلك يكون وإنما
مخارجههها اختلفا علههى والشههفتين واللسههان الحلق من مواضعها من

يجريههان بحسههبان} أيِ والقمههر تعههالى: {الشههمس وأنواعههها. وقههوله
لها ينبغي الشمس {لَ يضطرب ولَ يختلف لَ مقنن بحساب متعاقبين

يسبحون} وقههال فلك في وكل النهار سابق الليل ولَ القمر تدرك أن
ًا الليل وجعل الصباح تعالى: {فالق ًا والقمههر والشههمس سكن حسههبان
العليهههههههههههههههم}. العزيهههههههههههههههز تقهههههههههههههههدير ذلهههههههههههههههك

والجههن النههس أبصار جميع نور الله جعل قال: لو أنه عكرمة وعن  
ًا كشف عبد, ثم عيني في والطير والدواب ًا حجابهه سههبعين مههن واحههد

ًا جههزء الشمس إليها. ونور ينظر أن استطاع الشمس, لما دون حجاب
ًا سبعين من سهبعين مهن جهزء الكرسهي الكرسي, ونور نور من جزء

ًا ًا سههبعين من جزء العرش العرش, ونور نور من جزء نههور مههن جههزء
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النظههر وقههت عينيه في النور من عبده الله أعطى ماذا الستر. فانظر

ًا, رواه الكريههم ربههه وجههه إلههى تعههالى: حههاتم. وقههوله أبههي ابههن عيانهه
فههي المفسههرون جرير: اختلف ابن يسجدان} قال والشجر {والنجم

اق, علهى قهام ما الشجر أن على إجماعهم بعد والنجم قوله معنى س
قههال: عنهمهها اللههه رضههي عبههاس ابههن عههن طلحههة أبي بن علي فروى
سههعيد قههال النبات, وكههذا من يعني الرض وجه على انبسط ما النجم

اللههه رحمههه جريههر ابن اختاره الثوريِ, وقد وسفيان والسديِ جبير بن
الحسههن قههال السههماء. وكههذا فههي الههذيِ مجاهد: النجههم تعالى. وقال
أن تههَر تعههالى: {ألههم لقوله أعلم والله الظهر هو القول وقتادة, وهذا

والقمههر والشههمس الرض فههي ومن السموات في من له يسجد الله
النههاس} الََيههة. مههن وكههثير والههدواب والشههجر والجبههال والنجههوم

كمهها العههدل الميزان} يعنههي ووضع رفعها تعالى: {والسماء وقوله  
الكتههاب معهههم وأنزلنهها بالبينههات رسههلنا أرسههلنا تعههالى: {لقههد قههال

فههي تطغههوا ههنهها: {ألَ قههال بالقسط} وهكذا الناس ليقوم والميزان
الشههياء لتكههون والعههدل بالحق والرض السموات خلق الميزان} أيِ

ولَ بالقسههط الههوزن تعالى: {وأقيمههوا قال والعدل. ولهذا بالحق كلها
كمهها والقسههط بالحق زنوا بل الوزن تبخسوا لَ الميزان} أيِ تخسروا

تعههالى: {والرض المستقيم} وقوله بالقسطاس تعالى: {وزنوا قال
وأرسههاها ومهههدها الرض وضههع السههماء رفههع كمهها للنام} أيِ وضعها
وهم النام من وجهها على لما الشامخات, لتستقر الراسيات بالجبال
سههائر فههي وألسههنتهم وألههوانهم وأشكالهم أنواعهم المختلفة الخلئق

وأرجائههههههههههههههههههههههههههههههههههها. أقطارههههههههههههههههههههههههههههههههههها
{فيههها الخلههق زيههد: النههام وابههن وقتههادة ومجاهههد عبههاس ابن قال  

ذات {والنخهههل والروائهههح والطعهههوم اللهههوان مختلفهههة فاكههههة} أيِ
ًا ونفعه لشرفه بالذكر الكمام} أفرده ًا, والكمام رطب ابن قال ويابس

مههن واحههد غيههر قههال وهكههذا الطلههع أوعيههة عباس: هي ابن عن جريج
العنقههود, فيكههون عن ينشق ثم القنو فيه يطلع الذيِ المفسرين, وهو

ًا ًا ثم بسر حاتم: أبي ابن واستواؤه. وقال نفعه ويتناهى ينضج ثم رطب
بههن يههونس قتيبههة, حههدثنا أبو الصيرفي, حدثنا علي بن عمرو عن ذكر

الخطاب: أخههبرك بن عمر إلى قيصر قال: كتب الشعبي عن الحارث
بخليقههة ليسههت شههجرة قبلكههم أن فزعمت قبلك من أتتني رسلي أن

اللؤلههؤ, ثههم مثههل تشقق ثم الحمير آذان مثل الخير, تخرج من لشيء
كاليههاقوت فتكههون تحمههر الخضههر, ثههم الزمههرد مثههل فتكههون تخضههر

فتكههون تيبههس أكل, ثم فالوذج كأطيب فتكون فتنضج تينع الحمر, ثم
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ًا للمقيم عصمة هذه أرى فل صدقتني رسلي تكن للمسافر, فإن وزاد

عبههد الخطههاب: مههن بههن عمر إليه الجنة, فكتب شجر من إلَ الشجرة
قههد رسههلك الههروم, إن ملههك قيصههر إلههى المههؤمنين أميههر عمههر اللههه

علههى اللههه أنبتههها الههتي الشههجرة عنههدنا, وهههي الشجرة هذه صدقوك
ًا عيسههى تتخههذ ولَ الله ابنها, فاتق بعيسى نفست حين مريم مههن إلههه
قههال ثم تراب من خلقه آدم كمثل الله عند عيسى مثل {إن الله دون

الممترين} وقيل: الكمام من تكن فل ربك من * الحق فيكون كن له
وقتههادة. الحسههن قههول النخلة, وهو عنق على الذيِ الليف وهو رفاتها

ابههن عههن طلحههة أبي بن علي والريحان} قال العصف ذو والحب{  
ابهن عهن العهوفي التبهن. وقههال العصههف} يعنههي ذو {والحههب عباس

يسههمى رؤوسههه, فهههو قطع الذيِ الخضر الزرع ورق عباس: العصف
تبنههه. عصههفه مالههك وأبههو والضحاك قتادة قال يبس, وكذا إذا العصف

الههورق. وقههال يعنههي واحد: والريحههان وغير ومجاهد عباس ابن وقال
عبههاس: ابههن عن طلحة أبي بن علي هذا, وقال ريحانكم الحسن: هو

كالقمههح الحههب أن ههه أعلههم والله ه هذا الزرع, ومعنى خضر والريحان
السههنبلة, علههى مهها عصههف, وهههو نبههاته حال في له ونحوهما والشعير
ما أول الورق ساقها. وقيل: العصف على الملتف الورق وهو وريحان

ً الزرع ينبت الحههب, فيههه وانعقههد أدجههن إذا يعني الورق والريحان بقل
المشهههورة: قصههيدته فههي نفيههل بههن عمههرو بههن زيههد قههال كمهها

رابيههاويخرج يهتز البقل منه الثرىفيصبح في الحب ينبت من له وقولَ 
واعيهههها كههههان لمههههن آيههههات ذاك رؤوسهههههففي فههههي حبههههه منههههه

معشههر يهها الَلََء فبههأيِ تكذبان} أيِ ربكما آلَء تعالى: {فبأيِ وقوله  
واحهد, ويههدل وغيههر مجاههد قهاله ؟ تكهذبان والجن النس من الثقلين

لَ بهها مغمهورون وأنتهم عليكهم ظهاهرة النعهم بعده, أيِ السياق عليه
الجههن قههالت كمهها نقههول جحودههها, فنحههن ولَ إنكارههها تسههتطيعون

الحمههد. نكههذب, فلههك ربنهها آلَئههك مههن بشههيء ولَ به: اللهم المؤمنون
منههها, قههال بشههيء نكههذب لَ أيِ رب يهها لَبأيههها يقول عباس ابن وكان
السود أبي عن لهيعة ابن إسحاق, حدثنا بن يحيى أحمد: حدثنا المام

صههلى اللههه رسههول قالت: سمعت بكر أبي بنت أسماء عن عروة عن
بمهها يصههدع أن قبههل الركههن نحو يصلي وهو يقرأ وهو وسلم عليه الله

تكهههذبان}. ربكمههها آلَء {فبهههأيِ يسهههتمعون والمشهههركون يهههؤمر

388



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
َق َل ِلنَساَن ** َخ ْلَصاٍل ِمن ا ِر َص َفّخا ْل َق َكا َل َوَخ ْلَجآّّن *   ِرٍج ِمن ا ّمههن ّمهها

ٍر ّيِ ّنا َأ ِبهه َف ِء *   ُكَمهها آل ّب َباِن َر ّذ َكهه ْيِن *  َرّب ُت َق ِر ْلَمْشهه ْيههِن َوَرّب ا َب ِر ْغ ْلَم * ا
ّيِ َأ ِب ِء َف ُكَما آل ّب َباِن َر ّذ َك ْيههِن *  َمههَرَج ُت َبْحَر ْل َيههاِن ا ِق َت ْل ُهَمهها*   َي َن ْي ّ َبههْرَزٌخ َب لَ

َياِن ِغ ْب ّيِ َي َأ ِب َف ِء *   ُكَما آل ّب َباِن َر ّذ َك َيْخُرُج ِت ُهَما *   ْن ُؤ ِم ُلهه ْؤ ّلل * َوالَمْرَجههاُن ا
ّيِ َأ ِب ِء َف َ ُكَما آلَ ّب َباِن َر ّذ َك َلُه ُت َو ِر *   َوا ْلَج َئاُت ا ْلُمنَش ِر ِفي ا َبْح ْل ِم ا َ ْعل * َكال

ّيِ َأ ِبههههههههههههههههههههه ِء َف ُكَمههههههههههههههههههههها آل ّب َباِن َر ّذ َكههههههههههههههههههههه  ُت
مههن الجان كالفخار, وخلقه صلصال من النسان خلقه تعالى يذكر  

عبههاس, وبههه ابههن عههن الضههحاك لهبها, قاله طرفا نار, وهو من مارج
ابههن عههن العههوفي زيههد, وقههال وابههن والحسههن ومجاهد عكرمة يقول

بههن علههي أحسههنها, وقههال من النار لهب من نار من مارج عباس: من
النار, وكههذلك خالص من نار من مارج عباس: من ابن عن طلحة أبي
أحمههد: حههدثنا المههام وغيرهههم. وقههال والضحاك ومجاهد عكرمة قال
عائشههة, قههالت: عههن عروة عن الزهريِ عن معمر الرزاق, حدثنا عبد
نههور, مههن الملئكههة وسههلم: «خلقههت عليه الله صلى الله رسول قال

لكههم»ً ورواه وصههف ممهها آدم نههار, وخلههق من مارج من الجان وخلق
بههه. الرزاق عبد عن حميد, كلهما بن وعبد رافع بن محمد عن مسلم

{رب تفسههيره ؟} تقههدم تكههذبان ربكمهها آلَء تعالى: {فبههأيِ وقوله  
ومغربههي والشتاء الصيف مشرقي المغربين} يعني ورب المشرقين

المشههارق بههرب أقسم الخرى: {فل الََية في والشتاء, وقال الصيف
يههوم كههل فههي وتنقلههها الشههمس مطههالع بههاختلفا والمغارب} وذلههك

المشههرق الخههرى: {رب الََيههة فههي النههاس. وقههال إلههى منه وبروزها
المشارق جنس منه المراد وكيلً} وهذا فاتخذه هو إلَ إله لَ والمغرب

مصههالح والمغههارب المشههارق هههذه اختلفا فههي كان والمغارب, ولما
؟} وقههوله تكههذبان ربكمهها آلَء قهال: {فبهأيِ والنس الجن من للخلق

أرسههلهما. عبههاس: أيِ ابههن يلتقيههان} قههال البحريههن تعههالى: {مههرج
بينهمهها جعههل بما يلتقيا أن منعهما زيد: أيِ ابن وقوله: {يلتقيان} قال

البحريههن: الملههح بقههوله بينهمهها, والمههراد الفاصههل الحاجز البرزخ من
الكلم قههدمنا النههاس, وقههد بيههن السههارحة النهار هذه والحلو, فالحلو

مههرج الههذيِ تعههالى: {وهههو قههوله عنههد الفرقههان سههورة في ذلك على
ًا بينهمهها * وجعههل أجههاج ملههح وهههذا فههرات عههذاب هذا البحرين برزخهه
ًا ًا} وقد وحجر بههالبحرين: بحههر المراد أن ههنا جرير ابن اختار محجور
وعطيههة جههبير بن وسعيد مجاهد عن مرويِ الرض, وهو وبحر السماء

وأصههدافا السماء ماء من يتولد اللؤلؤ جرير: لن ابن أبزى, قال وابن
إليههه, ذهههب ما بذلك المراد ليس لكن هكذا كان وإن وهذا الرض بحر
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يبغيههان} لَ بههرزخ قههال: {بينهمهها قد تعالى فإنه اللفظ يساعده لَ فإنه
ًا, وهو بينهما وجعل أيِ علههى هههذا يبغههي لئل الرض مههن الحههاجز برزخ

صههفته عههن ويزيلههه الََخر منهما واحد كل هذا, فيفسد على هذا, وهذا
ًا يسههمى لَ والرض السههماء بيههن منههه, ومهها مقصودة هي التي برزخهه

ًا ًا. وحجهههههههههههههههههههههههههههههههههههر محجهههههههههههههههههههههههههههههههههههور
مجموعهما, من والمرجان} أيِ اللؤلؤ منهما تعالى: {يخرج وقوله  

الجههن معشههر تعههالى:{يهها قههال كمهها كفههى أحههدهما من ذلك وجد فإذا
النههس فههي كههانوا إنمهها ؟} والرسههل منكههم رسههل يههأتكم ألم والنس
معههروفا, وأمهها الطلق. واللؤلههؤ هههذا صههح وقههد الجههن دون خاصههة

رزيههن وأبههو وقتههادة مجاهههد اللؤلههؤ, قههاله صههغار هههو فقيههل المرجههان
عههن جريههر ابههن وجيده, حكههاه كباره علي, وقيل عن ورويِ والضحاك

السديِ أنس, وحكاه بن الربيع عن حاتم أبي ابن ورواه السلف بعض
ًا ومجاهد علي عن مثله عباس, ورويِ ابن عن حدثه عمن ومههرة أيضهه

عههن السههديِ اللون, قال أحمر الجواهر من نوع الهمداني, وقيل: هو
الحمههر, الخههرز قههال: المرجههان اللههه عبد عن مسروق عن مالك أبي
تههأكلون كههل قههوله: {ومههن بالفارسية, وأما الكسد السديِ: وهو قال

ًا ًا لحم الجههاج مههن كل من تلبسونها} فاللحم حلية وتستخرجون طري
عباس: مهها ابن العذب. قال دون المالح من هي إنما والحلية والعذب
صههار إلَ صدفة في فوقعت البحر في السماء من قطرة قط سقطت

بههها نبتههت صدفة في تقع لم عكرمة, وزاد: فإذا قال اللؤلؤ, وكذا منها
نحههههوه. عبههههاس ابههههن عههههن وجههههه غيههههر مههههن عنههههبرة, ورويِ

بن الرحمن عبد سنان, حدثنا بن أحمد حاتم: حدثنا أبي ابن قال وقد  
ه, عهن عبهد بهن اللهه عبهد عهن العمش عن سفيان مهديِ, حدثنا الل

فتحههت السههماء أمطههرت قههال: إذا عبههاس ابههن عههن جههبير بههن سعيد
اللؤلههؤ. فهو قطر من فيها, يعني وقع فما أفواهها البحر في الصدافا

الرض, أهههل علههى نعمههة الحليههة هههذه اتخاذ كان صحيح, ولما إسناده
تكههههذبان}. ربكمهههها آلَء فقههههال: {فبههههأيِ عليهههههم بههههها امتههههن

تجههريِ الههتي السههفن المنشآّت} يعنههي الجوار تعالى: {وله وقوله  
ومهها منشآّت فهي السفن من قلعه رفع مجاهد: ما البحر} قال {في
يعنههي قتههادة: المنشههآّت بمنشههآّت, وقههال فليههس قلعههه يرفههع لههم

البادئههات يعنههي الشههين بكسههر غيههره, المنشههآّت المخلوقههات, وقههال
والمكاسههب المتههاجر مههن فيها وما كبرها في كالجبال {كالعلم} أيِ

النههاس صههلح فيه إقليم, مما إلى وإقليم قطر إلى قطر من المنقولة
قال: {فبأيِ البضائع, ولهذا أنواع سائر من إليه يحتاجون ما جلب في
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بههن موسى أبي, حدثنا حاتم: حدثنا أبي ابن تكذبان} وقال ربكما آلَء

عميههرة عههن سههويد بن العرار سلمة, حدثنا بن حماد إسماعيل, حدثنا
علههى عنههه اللههه رضههي طههالب أبههي بههن علههي مههع قال: كنت سعد بن

يههديه علههي فبسههط شراعها مرفوع سفينة أقبلت إذ الفرات شاطىء
البحههر فههي المنشههآّت الجههوار وجههل: {ولههه عههز اللههه قههال: يقههول ثم

مههالت ولَ عثمان قتلت ما بحوره في تجريِ أنشأها كالعلم} والذيِ
قتلهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه. علهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههى

ُكّل َها َمْن **  ْي َل َقَى َفاٍن َع ْب َي َو ّبَك َوْجُه *   ْلَجلَِل ُذو َر ِم ا ْكَرا ِل ّيِ َوا َأ ِب َف   *
ِء ُكَما آل ّب َباِن َر ّذ َك ُلُه ُت َأ َيْس َواِت ِفي َمن *   ٍم ُكههّل َوالْرِض الّسَما ْو َو َيهه ُههه

ْأٍن ِفهههههههههي ّيِ َشههههههههه َأ ِبههههههههه َف ِء *   ُكَمههههههههها آل ّب َباِن َر ّذ َكههههههههه  ُت
أجمعههون, ويموتههون سههيذهبون الرض أهههل جميههع أن تعههالى يخبر  

وجهههه سههوى أحههد يبقههى ولَ اللههه شههاء من إلَ السماوات أهل وكذلك
يموت لَ الذيِ الحي هو بل يموت لَ وتقدس تعالى الرب الكريم, فإن

ًا, قال الههدعاء فههان. وفههي كلههه ذلك أن أنبأ ثم خلق بما قتادة: أنبأ أبد
الجلل ذا يهها والرض السههموات بههديع يهها قيههوم يهها حههي المههأثور: يهها
تكلنا كله, ولَ شأننا لنا أصلح نستغيث برحمتك أنت إلَ إله والكرام, لَ

الشههعبي: إذا خلقههك. وقههال مههن أحد إلى عين, ولَ طرفة أنفسنا إلى
ربههك وجههه {ويبقههى تقرأ حتى تسكت فان} فل عليها من {كل قرأت

إلَ هالههك شههيء تعههالى: {كههل كقوله الََية والكرام} وهذه الجلل ذو
الجلل ذو بههأنه الََيههة هههذه فههي الكريههم وجهه تعالى نعت وجهه} وقد

كقههوله يخههالف فل يطاع يعصى, وأن فل يجل أن أهل هو أيِ والكرام
يريدون والعشي بالغداة ربهم يدعون الذين مع نفسك تعالى:{واصبر
ًا وجهه} وكقوله اللههه} لههوجه نطعمكههم المتصدقين: {إنما عن إخبار

أخههبر والكبرياء, ولمهها العظمة ذو والكرام الجلل عباس: ذو ابن قال
إلى سيصيرون الوفاة, وأنهم في كلهم الرض أهل تساويِ عن تعالى
قهال: العهدل بحكمهه والكهرام الجلل ذو فيههم فيحكهم الََخهرة الدار

السههموات في من تعالى: {يسأله تكذبان}, وقوله ربكما آلَء {فبأيِ
سهواه عمها غنهاه عهن إخبهار شهأن} وههذا فههي ههو يهوم كل والرض
حههالهم بلسههان يسههألونه وأنهههم الََنات جميع في إليه الخلئق وافتقار
عبيههد عن مجاهد عن العمش شأن, قال في هو يوم كل وأنه وقالهم

ًا يجيههب أن شههأنه مههن شأن} قال في هو يوم {كل عمير بن أو داعيهه
ًا يفههههههك سههههههائلً, أو يعطههههههي ًا. يشههههههفي أو عانيهههههه سههههههقيم
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ًا يجيههب هههو يههوم قههال: كههل مجاهههد عههن نجيح أبي ابن وقال   داعيهه

ًا ويكشف ًا ويجيب كرب ًا, وقههال ويغفههر مضطر يسههتغني قتههادة: لَ ذنبهه
ًا يحيههي والرض السموات أهل عنه ًا, ويربههي ويميههت حيهه ًا ميتهه صههغير

ًا ويفههك ومنتهههى وصههريخهم الصههالحين حاجههات منتهههى وهههو أسههير
الحمصههي, اليمان أبو أبي, حدثنا حاتم: حدثنا أبي ابن شكواهم. وقال

ربكههم قههال: إن الفزاريِ هو جبلة بن سويد عن عثمان بن جرير حدثنا
ًا, ويعطههي فيعتهق شهأن فهي هههو يوم كل ًا, ويقحههم رقابه ًا. رغابهه عقابهه

الغزيِ, حدثني عمرو بن محمد بن الله عبد جرير: حدثني ابن وقال  
بكههر بههن عمههرو الفريههابي, حههدثني يوسههف بههن محمههد بههن إبراهيههم

أبيههه, عههن عههن الغساني رباح بن عبدة بن الحارث السكسكي, حدثنا
صلى الله رسول قال: تل أبيه عن الزديِ منيب بن الله عبد بن منيب

رسههول شههأن} فقلنهها: يهها في هو يوم {كل الََية هذه وسلم عليه الله
ًا, ويفرج يغفر قال: «أن ؟ الشأن ذاك وما الله ًا, ويرفههع ذنب ًا كرب قومهه

بههن هشههام أبههي, حههدثنا حههاتم: حههدثنا أبههي ابن آخرين»ً.. وقال ويضع
صههبيح بههن الههوزير قههالَ: حههدثنا الواسههطي أحمههد بههن وسههليمان عمار

بههن يههونس قال: سههمعت لهشام والسياق الدمشقي روح أبو الثقفي
النههبي عههن الههدرداء أبي عن الدرداء أم عن حليس, يحدث بن ميسرة

فههي هههو يههوم وجههل: {كههل عز الله قال: «قال وسلم عليه الله صلى
ًا, ويفرج يغفر أن شأنه من ه قال شأن} ه ًا, ويرفع ذنب ًا كرب ويضع قوم

عمار بن هشام عن متعددة طرق من عساكر ابن رواه آخرين»ً. وقد
بههن الههوزير عههن شههجاع بههن الوليههد همام أبي حديث من ساقه به, ثم
الشههعبي عههن مطههرفا عههن مسلم بن الوليد عليه  قال: «ودلنا صبيح

وسههلم عليههه اللههه صههلى النههبي عههن الههدرداء أبههي عن الدرداء أم عن
الول. إسههههههناده الول, يعنههههههي قههههههال: والصههههههحيح فههههههذكره

ًا رويِ قلت: وقد   من فجعله الجزم بصيغة البخاريِ علقه كما موقوف
المثنههى, بههن محمههد البزار: حههدثنا أعلم. وقال فالله الدرداء أبي كلم

البيلمههاني بههن الرحمههن عبد بن محمد الحارث, حدثنا بن محمد حدثنا
هههو يههوم وسههلم: كههل عليه الله صلى النبي عن عمر ابن عن أبيه عن
ًا, ويكشف «يغفر قال شأن في ًا»ً ثم ذنب جريههر: وحههدثنا ابههن قال كرب
عههن الثمههالي حمههزة أبههي عههن موسههى بن الله عبيد كريب, حدثنا أبو

ًا خلق الله إن عباس ابن جبير, عن بن سعيد ًا لوحهه درة مههن محفوظهه
بيههن مهها نههور, وعرضههه نههور, وكتههابه قلمههه حمراء ياقوتة دفتاه بيضاء

فههي نظههرة, يخلههق وسههتين ثلثمائة يوم كل فيه ينظر والرض السماء
يشهههاء. مههها ويفعهههل ويهههذل ويعهههز ويميهههت ويحيهههي نظهههرة كهههل
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ُغا ْفُر َن ُكههْم ** َس َههها َل ّي أ
َقلَِن َ ّث ّيِ ال َأ ِبهه َف ِء *   ُكَمهها آل ّب َباِن َر ّذ َكهه ْعَشههَر ُت َيَم   *

ْلِجّن ِلنِس ا ُتْم ِإِن َوا ْع َط َت ْا َأن اْس ُذو ُف ِر ِمْن َتن َطهها ْق َواِت َأ َوالْرِض الّسههَما
ْا ُذو َ َفانُف ُذوَن لَ ُف ّ َتن َطاٍن ِإلَ ْل ّيِ ِبُس َأ ِب َف ِء *   ُكَما آل ّب َباِن َر ّذ َكهه ُيْرَسههُل ُت   *
ُكَمهها ْي َل َواظٌا َع ٍر ّمههن ُشهه ُنَحههاٌس ّنهها َ َو َتِصههَراِن َفل ّيِ َتن َأ ِبهه َف ِء *   ُكَمهها آل ّب َر
َباِن ّذ َك تعههالى: قههوله فههي عبههاس ابههن عههن طلحة أبي بن علي قال    ُت

وليههس للعبههاد تعههالى اللههه من الثقلن} قال: وعيد أيها لكم {سنفرغا
قتادة: قههد وعيد, وقال الضحاك: هذا قال فارغا, وكذا وهو شغل بالله

سنقضي لكم} أيِ {سنفرغا جريج ابن لخلقه, وقال فراغا الله من دنا
شههيء, وهههو عههن شههيء يشههغله لَ البخاريِ: سنحاسههبكم لكم, وقال

شههغل, يقههول: بههه ومهها لههك لتفرغههن العرب, يقههال كلم في معروفا
الثقلن} الثقلن: النههس تعههالى: {أيههها غرتههك. وقههوله على لََخذنك
الثقليههن»ً وفههي إلَ شيء كل الصحيح: «ويسمعها في جاء كما والجن
النههس «الثقلن الصههور حههديث والجههن»ً. وفههي النههس «إلَ روايههة

الجههن معشههر تعالى: {يا قال تكذبان}. ثم ربكما آلَء والجن»ً {فبأيِ
فانفذوا والرض السموات أقطار من تنفذوا أن استطعتم إن والنس

ًا تستطيعون لَ بسلطان} أيِ إلَ تنفذون لَ بل وقدره الله أمر من هرب
عههن النفههوذ ولَ حكمههه مههن التخلههص علههى تقدرون بكم, لَ محيط هو

الحشر, الملئكههة مقام في بكم, وهذا أحيط ذهبتم فيكم, أينما حكمه
علهى أحهد يقهدر فل جهانب كهل مهن صهفوفا سهبع بهالخلئق محدقهة
أيههن يومئههذ النسههان {يقههول اللههه بأمر إلَ بسلطان} أيِ {إلَ الذهاب

المسهههههههتقر}. يومئهههههههذ ربهههههههك إلهههههههى وزر لَ كل المفهههههههر
وترهقهههم بمثلها سيئة جزاء السيئات كسبوا تعالى: {والذين وقال  
ًا وجوههم أغشيت كأنما عاصم من الله من لهم ما ذلة الليل من قطع

ًا تعههالى: قههال خالههدون} ولهههذا فيههها هههم النههار أصههحاب أولئك مظلم
بههن علههي تنتصههران} قههال فل ونحاس نار من شواظا عليكما {يرسل

بههن سههعيد النههار, وقههال لهههب الشواظا: هو عباس ابن عن طلحة أبي
اللهههب مجاهههد: هههو الههدخان, وقههال عبههاس: الشههواظا ابههن عن جبير

النار فوق الذيِ اللهب هو صالح: الشواظا أبو المنقطع, وقال الخضر
نار. وقههوله من نار} سيل من {شواظا الضحاك الدخان. وقال ودون

ونحاس}{ عباس ابن عن طلحة أبي بن علي تعالى: {ونحاس} قال
سههنان. وأبههي جههبير بههن وسعيد صالح أبي عن مثله النار, ورويِ دخان
ًا, بضم الدخان تسمي جرير: والعرب ابن وقال وكسرها, النون نحاس

393



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
نابغههة قههول الههدخان بمعنى النحاس الضم, ومن على مجمعة والقراء

:جعهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههدة
ًا فيههه اللههه يجعههل لههم السليههههط سههراج كضههوء يضههيء  نحاسهه

ًا يعني   عهن جويهبر طريهق مهن الطبراني روى قال, وقد هكذا دخان
فقههال: هههو الشههواظا عن عباس ابن سأل الزرق بن نافع أن الضحاك

ًا معه, فسأله دخان لَ الذيِ اللهب اللغة, فأنشده من ذلك على شاهد
:حسهههههههان فهههههههي الصهههههههلت أبهههههههي بهههههههن أميهههههههة قهههههههول

كههان فينهها أبههوك عكاظأليس إلى تدب عنيمغلغلة حسان مبلغ من ألَ 
ًالدى ً القينات قين ًا في فسل ًاوينفههخ يشههد يظههل الحفاظيماني ًا كير دائبهه

الشهههههههههههههههههههههههههههههههههههههواظا لههههههههههههههههههههههههههههههههههههههب
له, قال: لهب لَ الذيِ الدخان قال: هو ؟ النحاس فما قال: صدقت  

:يقههول ذبيههان بنههي نابغههة سمعت قال: نعم, أما ؟ العرب تعرفه فهل
ًا فيههه اللههه يجعههل لههم السليههههط سههراج كضههوء يضههيء  نحاسهه

رؤوسهههم, وكههذا علههى فيصب يذاب الصفر مجاهد: النحاس وقال  
علههى نحههاس, والمعنههى من سيل الضحاك: ونحاس قتادة, وقال قال
والزبانيههة الملئكههة لردتكههم القيامههة يههوم هههاربين ذهبتههم لههو قول كل

لههترجعوا, ولهههذا عليكههم المههذاب النار, والنحههاس من اللهب بإرسال
؟}. تكههههههذبان ربكمهههههها آلَء فبههههههأيِ تنتصههههههران قههههههال: {فل

َذا ِإ َف ّقِت **  ُء انَشهه َنْت الّسههَمآّ َكهها ًة َف َد َهاِن َوْر ّد ّيِ َكالهه َأ ِبهه َف ِء *   ُكَمهها آل ّب َر
َباِن ّذ َك ٍذ ُت ِئ ْوَم َي َف   * ّ َأُل لَ ِه َعن ُيْس ِب َ ِإنٌس َذن ّيِ َجآّّن َولَ َأ ِب َف ِء *   ُكَمهها آل ّب َر
َباِن ّذ َك ْعَرفُا ُت ُي ِرُموَن *   ْلُمْج ُهْم ا ُذ ِبِسيَما ْؤَخهه ُي َواِصههي َف ّن ِم ِبال َدا ْقهه * َوال

ّيِ َأ ِب ِء َف ُكَما آل ّب َباِن َر ّذ َك ِه ُت ِذ َهـ ّنُم *   َه ِتههي َج ّل ّذُب ا َكهه َههها ُي ِرُمههوَن ِب ْلُمْج * ا
ُفهههوَن ُطو َهههها َي َن ْي ْيهههَن َب َب ٍم َو ّيِ آٍن َحِميههه َأ ِبههه َف ِء *   ُكَمههها آل ّب َباِن َر ّذ َكههه  ُت

عليههه دلههت كمهها القيامة السماء} يوم انشقت تعالى: {فإذا يقول  
تعههالى: كقوله معناها في الواردة الََيات من شاكلها ما مع الََيات هذه

السههماء تشقق واهية} وقوله: {ويوم يومئذ فهي السماء {وانشقت
وأذنههت انشههقت السههماء تنزيل} وقههوله: {إذا الملئكة ونزل بالغمام

كمهها تههذوب كالدهان} أيِ وردة تعالى: {فكانت وقوله} وحقت لربها
الههتي الصههباغا تتلههون كمهها السبك, وتتلون في والفضة الدرديِ يذوب
شههدة مههن وخضههراء, وذلههك وزرقههاء وصفراء حمراء بها, فتارة يدهن
أحمههد أحمههد: حههدثنا المام قال العظيم. وقد القيامة يوم وهول المر

أبههو نههافع الصهههباء, حههدثنا أبههي بههن الرحمن عبد الملك, حدثنا عبد بن
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اللههه صههلى الله رسول قال: قال مالك بن أنس الباهلي, حدثنا غالب
عليهم»ً قههال تطش والسماء القيامة يوم الناس وسلم: «يبعث عليه

في عباس ابن عن الضحاك الضعيف, وقال المطر الجوهريِ: الطش
كدينة أبو الحمر, وقال الديم كالدهان} قال: هو تعالى: {وردة قوله
كالههدهان} وردة {فكههانت عبههاس ابههن عههن أبيههه عههن قههابوس عههن

أبههو لونههها, وقههال عباس: تغير ابن عن العوفي الورد, وقال كالفرس
وغيههره البغههويِ كالدهان, وحكى بعد كانت الورد, ثم صالح: كالبرذون

حمههراء, فههإذا الشههتاء صفراء, وفي الربيع في تكون الورد الفرس أن
ًا. وقههال البصههريِ: تكههون الحسههن لونها, وقههال تغير البرد اشتد ألوانهه

الزيههت, كههدرديِ كالمهههل الوردة, وتكههون البغلة كلون السديِ: تكون
الخراسههاني: عطههاء الههدهان, وقههال {كالدهان} كألوان مجاهد وقال
ويومئههذ خضراء اليوم قتادة: هي الصفرة, وقال في الورد دهن كلون
الدهن. صفاء الجوزاء: في أبو ألوان. وقال ذيِ يوم الحمرة إلى لونها
حههر يصههيبها حين وذلك الذائب كالدهن السماء جريج: تصير ابن وقال

جهنهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههم.
جههان} وهههذه ولَ إنههس ذنبههه عههن يسههأل لَ تعالى: {فيومئذ وقوله  

فيعتههذرون} فهههذا لهههم يههؤذن ولَ ينطقههون لَ يوم تعالى: {هذا كقوله
اللههه أعمههالهم, وقههال جميع عن الخلئق يسأل حال في وثم حال في

قههال يعملههون} ولهههذا كههانوا عمهها أجمعيههن لنسألنهم تعالى: {فوربك
انت جهان} قهال: قهد ولَ إنهس ذنبهه عهن يسهأل لَ قتادة: {فيومئذ ك

كههانوا بمهها وأرجلهههم أيديهم وتكلمت القوم أفواه على ختم ثم مسألة
هههل يسههألهم عبههاس: لَ ابههن عههن طلحههة أبههي بههن علي يعملون, قال

كههذا عملتههم يقههول: لههم منهم, ولكن بذلك أعلم وكذا, لنه كذا عملتم
الملئكههة تسههأل لَ: الََيههة هذه في مجاهد ثان. وقال قول فهذا ؟ وكذا
هههذا ثهالث, وكهأن قههول بسههيماهم, وهههذا يعرفهون بل المجرمين عن

بههل ذنههوبهم عههن يسههألون لَ الههوقت فههذلك النههار إلى بهم يؤمر بعدما
المجرمههون تعههالى: {يعههرفا قههال كمهها فيههها ويلقههون إليههها يقههادون

وقتههادة: الحسههن عليهههم. وقههال تظهههر بعلمههات بسههيماهم} أيِ
يعههرفا كمهها العيههون. قلههت: وهههذا وزرقههة الوجوه باسوداد يعرفونهم

الوضههههههوء. آثههههههار مههههههن والتحجيههههههل بههههههالغرة المؤمنههههههون
ناصيته الزبانية يجمع والقدام} أيِ بالنواصي تعالى: {فيؤخذ وقوله  

عبههاس: ابههن عههن العمههش كذلك, وقههال النار في ويلقونه قدميه مع
التنههور, وقههال فههي الحطههب يكسههر كما فيكسر وقدميه بناصيته يؤخذ

ظهههره, وراء مههن سلسههلة فههي وقههدميه ناصههيته بيههن الضحاك: يجمع
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بقههدمه ناصههيته فتربط وقدميه الكافر ناصية بين السديِ: يجمع وقال

بههن الربيع توبة أبو حدثنا أبي حاتم: حدثنا أبي ابن ظهره. وقال ويفتل
سههلم أبا سمع أنه سلم بن زيد أخيه عن سلم بن معاوية نافع, حدثنا

قههال: أتيههت كنههدة مههن رجل الرحمن, حدثني عبد جده, أخبرني يعني
اللههه رسههول فقلت: حههدثك حجاب وبينها وبيني عليها فدخلت عائشة
شههفاعة لحههد فيها يملك لَ ساعة عليه يأتي أنه وسلم عليه الله صلى

قههال: «نعههم واحد شعار في وهو وأنا هذا عن سألته لقد قالت: نعم ؟
يسههلك أيههن أعلههم حتى شفاعة فيها لحد أملك لَ الصراط يوضع حين

قال أو ه بي يفعل ماذا أنظر حتى وجوه وتسود وجوه تبيض بي, ويوم
ومهها يسههتحد ويستحر»ً فقالت: وما يستحد حين الجسر وعند ه يوحى

حههتى السههيف, ويسههتحر شفرة مثل يكون حتى يستحد قال ؟ يستحر
المنههافق يضههره, وأمهها لَ فيجههوزه المههؤمن الجمههرة, فأمهها مثل يكون

ههه قههدميه إلى بيديه فيهويِ قدميه من خر أوسطه بلغ إذا حتى فيتعلق
ًا يسههعى من رأيت قالت: فهل تنفههذ تكههاد حههتى شههوكة فتأخههذه حافيهه
الزبانيههة فتضههربه قهدميه إلههى ورأسهه بيهده يهههويِ كذلك قدميه, فإنه

مقههدار فيههها فيهههويِ جهنههم فههي وقدمه, فتقههذفه ناصيته في بخطافا
ًا خمسين خلقههات عشههر قههالت: ثقههل ؟ الرجههل ثقههل قلت: مهها ه عام
بالنواصههي فيؤخههذ بسههيماهم المجرمههون يعههرفا فيومئههذ سههمان

ًا, وفيههه غريب حديث والقدام»ً. هذا رفعههها, وفههي منكههر ألفههاظا جههد
أعلهههم. بهههه, واللهههه يحتهههج لَ ومثلهههه يسهههم لهههم مهههن السهههناد

النار هذه المجرمون} أيِ بها يكذب التي جهنم تعالى: {هذه وقوله  
ًا, يقال تشاهدونها حاضرة بوجودها, هاهي تكذبون كنتم التي لهم عيان
ًا ذلك ًا تقريع ًا وتوبيخ ًا. وقوله وتصغير بينههها تعالى: {يطوفون وتحقير

مهن يسهقون وتهارة الجحيهم فهي يعهذبون تهارة آن} أيِ حميهم وبيهن
ع المهذاب كالنحهاس ههو الهذيِ الشهراب الحميهم, وههو المعهاء يقط

والسلسههل أعنههاقهم فههي الغلل تعالى: {إذ كقوله والحشاء, وهذه
يسهههههجرون}. النهههههار فهههههي ثهههههم الحميهههههم فهههههي يسهههههحبون

يسههتطاع لَ الحههرارة في الغاية بلغ قد حار تعالى: {آن} أيِ وقوله  
حميههم وبين بينها قوله: {يطوفون في عباس ابن ذلك, قال شدة من

جههبير بن وسعيد مجاهد قال حره, وكذا واشتد غليه انتهى قد آن} أيِ
منههذ طبخههه آن قتادة: قههد وقال والسديِ والثوريِ والحسن والضحاك

القرظههي: يؤخههذ كعههب بههن محمد والرض, وقال السموات الله خلق
ويبقهى اللحهم يهذوب حهتى الحميهم ذلهك فهي بناصهيته فيحهرك العبد

تعههالى: {فههي اللههه يقههول كههالتي وهههي الههرأس فههي والعينههان العظم
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الحههار, وعههن يعنههي الََن يسههجرون} والحميههم النههار فههي ثههم الحميم

ًا, زيههد ابن قول وهو حاضر آن} أيِ {حميم أخرى رواية القرظي أيضهه
ً القرظي عن مارويِ ينافي لَ والحاضر تعههالى: كقههوله الحههار أنههه أولَ
تسههتطاع, وكقههوله: لَ الحههر شههديدة حارة آنية} أيِ عين من {تسقى

آن} أيِ فقههوله: {حميههم ونضههجه اسههتواءه إناه} يعني ناظرين {غير
ًا. ولما حار حميم المتقيههن وتنعيههم المجرميههن العصاة معاقبة كان جد

عههذابه عههن لهم إنذاره بخلقه, وكان ولطفه وعدله ورحمته فضله من
ذلههك وغيههر والمعاصههي الشههرك مههن فيه هم عما يزجرهم مما وبأسه
ًا قهههال ؟}. تكهههذبان ربكمههها آلَء {فبهههأيِ بريتهههه علهههى بهههذلك ممتنههه

ِلَمْن َو َقاَم َخافَا **  ِه َم ّب َتاِن َر ّن ّيِ َج َأ ِبهه َف ِء *   ُكَمهها آل ّب َباِن َر ّذ َكهه َتههآّ ُت َوا َذ   *
َناٍن ْف ّيِ َأ َأ ِب َف ِء *   ُكَما آل ّب َباِن َر ّذ َك ِهَما ُت ِفي َناِن *   ْي َيههاِن َع ِر ّيِ َتْج َأ ِبهه َف آلِء *  
ُكَما ّب َباِن َر ّذ َكهه ِهَمهها ُت ِفي ٍة ُكههّل ِمههن *   َههه ِك ْوَجههاِن َفا ّيِ َز َأ ِبهه َف ِء *   ُكَمهها آل ّب َر

َباِن ّذ َكههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه  ُت
خههافا {ولمن الََية هذه الخراساني: نزلت وعطاء شوذب ابن قال  

حههاتم: حههدثنا أبههي ابههن الصديق, وقال بكر أبي جنتان} في ربه مقام
عن مريم أبي بن بكر أبي عن بقية مصفي, حدثنا بن محمد حدثنا أبي

جنتههان} ربههه مقههام خههافا تعههالى: {ولمههن قههوله في قيس بن عطية
ّلي بالنار قال: أحرقوني الذيِ في نزلت ًا تهاب قهال اللهه أضل لع يومه

أن الجنههة, والصههحيح وأدخلههه منههه الله فقبل بهذا تكلم أن وليلة, بعد
تعههالى: {ولمههن الله يقول وغيره عباس ابن قاله كما عامة الََية هذه

النفههس {ونهههى القيامههة يوم وجل عز الله يديِ ربه} بين مقام خافا
خيههر الََخههرة أن الههدنيا, وعلههم الحيههاة آثههر ولَ يطههغ الهوى} ولههم عن

ربههه عنههد القيامههة يوم محارمه, فله واجتنب الله فرائض فأدى وأبقى
السههود, أبههي بههن الله عبد الله: حدثنا رحمه البخاريِ قال جنتان, كما

عن الجوني عمران أبو العمي, حدثنا الصمد عبد بن العزيز عبد حدثنا
عليه الله صلى الله رسول أن أبيه قيس, عن بن الله عبد بن بكر أبي

ذهههب مههن فيهمهها, وجنتههان ومهها آنيتهما فضة من قال: «جنتان وسلم
وجههل عههز ربهم إلى ينظروا أن وبين القوم بين فيهما, وما وما آنيتهما

إلَ الجماعههة بقية عدن»ً وأخرجه جنة في وجهه على الكبرياء رداء إلَ
عههن ثابت عن سلمة بن حماد به, وقال العزيز عبد حديث من داود أبا

فههي رفعههه قد إلَ أعلمه حماد: لَ قال أبيه عن موسى أبي بن بكر أبي
قهوله: {ومهن جنتهان} وفههي ربهه مقههام خههافا تعههالى: {ولمههن قوله
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لصههحاب ورق مههن وجنتان للمقربين ذهب من جنتان} جنتان دونهما

اليميههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههن.
ابههن المقريِ, حههدثنا أبان بن يحيى بن زكريا جرير: حدثنا ابن وقال  
عههن حرملههة أبههي بههن محمههد عههن جعفههر بههن محمد مريم, أخبرنا أبي

عليههه اللههه صههلى اللههه رسههول أن الههدرداء أبو أخبرني يسار بن عطاء
ًا قرأ وسلم جنتان} فقلت: وإن ربه مقام خافا {ولمن الََية هذه يوم

جنتههان} فقلههت: وإن ربه مقام خافا فقال: {ولمن ؟ سرق وإن زنى
جنتههان} فقلههت: وإن ربههه مقههام خافا فقال: {ولمن سرق وإن زنى
الههدرداء»ً أبههي أنف رغم فقال: «وإن ؟ الله رسول يا سرق وإن زنى

النسههائي بههه, ورواه حرملههة أبههي بن محمد حديث من النسائي ورواه
ًا موسههى الجريههريِ, عههن عن إسماعيل عن هشام بن مؤمل عن أيض
رويِ بهه, وقهد الهدرداء أبههي عههن وقههاصا أبهي بههن سعد بن محمد عن

ًاعلى ربههه مقههام خافا من قال: إن أنه عنه الدرداء, ورويِ أبي موقوف
أدل من والجن, فهي النس في عامة الََية يسرق. وهذه ولم يزن لم

اللههه امتههن واتقههوا, ولهههذا آمنوا إذا الجنة يدخلون الجن أن على دليل
* جنتان ربه مقام خافا فقال: {ولمن الجزاء بهذا الثقلين على تعالى
أفنان} فقال: {ذواتا الجنتين هاتين نعت تكذبان} ثم ربكما آلَء فبأيِ

آلَء {فبههأيِ فائقة نضيجة ثمرة كل من تحمل حسنة نضرة أغصان أيِ
الفنههان أن وجماعههة الخراسههاني عطههاء قههال ؟} هكذا تكذبان ربكما

ًا, وقال بعضها يمس الشجر أغصان أبههي, حههاتم: حههدثنا أبههي ابن بعض
بههن اللههه عبههد قتيبههة, حههدثنا بههن مسههلم علههي, حههدثنا بن عمرو حدثنا

الغصههان أفنان} يقول: ظههل يقول: {ذواتا عكرمة النعمان, سمعت
الشهههههههاعر: قهههههههول تسهههههههمع الحيطهههههههان, ألهههههههم علهههههههى

حماماتههدعو الغصون فنن على حمامةتدعو هديل من شوقك هاج ما 
ًاذا صهههادفا فرخيهههن أبههها قطامههها الصهههقور مهههن مخلهههبين طاويههه
الغصههن والكلبي, أنه والضحاك وعكرمة مجاهد عن البغويِ وحكى  

حرب, بن السلم عبد الشج, حدثنا سعيد أبو المستقيم, قال: وحدثنا
عبههاس: ذواتهها ابههن عههن جههبير بن سعيد السائب, عن بن عطاء حدثنا
والسههديِ والحسههن جبير بن سعيد عن ألوان, قال: ورويِ ذواتا أفنان

القههول هههذا ذلك, ومعنههى مثل سنان وابن عربي بن والنضر وخصيف
ًا فيهما أن غصههن عطاء: كل جرير, وقال ابن الملذ, واختاره من فنون

ًا يجمع أفنههان} واسههعتا {ذواتا أنس بن الربيع الفاكهة, وقال من فنون
أعلههم, وقههال بينها, واللههه منافاة ولَ صحيحة القوال هذه وكل الفنان

سواها, وقال ما على ومزيتها وفضلها بسعتها يعني أفنان قتادة: ذواتا
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أبيههه عههن الزبيههر بههن الله عبد بن عباد بن يحيى عن إسحاق بن محمد

عليههه اللههه صههلى اللههه رسول قالت: سمعت بكر أبي بنت أسماء عن
منههها الفنههن ظههل فههي المنتهههى, فقههال: «يسههير سههدرة وذكههر وسلم

ههه راكههب مائههة منها الفنن ظل في يستظل قال أو ه سنة مائة الراكب
حههديث مههن الترمههذيِ القلل»ً. ورواه ثمرههها كأن الذهب فراش فيها

بهههههههههههههههههه. بكيهههههههههههههههههر بهههههههههههههههههن يهههههههههههههههههونس
أبيه, عن موسى أبي بن بكر أبي عن ثابت عن سلمة بن حماد وقال  

ربههه مقههام خههافا قوله: {ولمن في رفعه قد إلَ أعلمه حماد: ولَ قال
ذهههب مههن جنتههان} قههال: جنتههان دونهمهها قوله: {ومههن جنتان} وفي

تجريههان} عينان اليمين. {فيهما لصحاب ورق من للمقربين, وجنتان
اللههوان جميههع مههن فتثمر والغصان الشجار تلك لسقي تسرحان أيِ

لههها البصههريِ: إحههداهمايقال الحسن تكذبان} قال ربكما آلَء {فبأيِء
آسن, غير ماء من عطية: إحداهما السلسبيل. وقال تسنيم, والخرى

كههل من هذا: {فيهما بعد قال للشاربين, ولهذا لذة خمر من والخرى
ممهها وخيهر يعلمهون ممهها الثمهار أنهواع جميهع مهن زوجان} أيِ فاكهة

بشههر قلههب علههى خطر ولَ سمعت أذن ولَ رأت عين لَ يعلمون, ومما
أبيههه عههن أبههان بن الحكم بن إبراهيم تكذبان}. قال ربكما آلَء {فبأيِ

وهههي إلَ مرة ولَ حلوة ثمرة الدنيا في عباس, ما ابن عن عكرمة عن
فههي ممهها الههدنيا فههي عباس: ليس ابن الحنظل, وقال حتى الجنة في

ًا ذلههك بيههن أن يعنههي السماء إلَ الََخرة ًا بونهه ًا عظيمهه ًا وفرقهه فههي بينهه
التفاضهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههل.

ِئيَن ِك ّت َلههى ** ُم َههها ُفههُرٍش َع ُن ِئ َطآّ ْبَرٍق ِمههْن َب َت َنههى ِإْسهه ْيههِن َوَج َت ّن ْلَج * َداٍن ا
ّيِ َأ ِب ِء َف ُكَما آل ّب َباِن َر ّذ َك ِهّن ُت ِفي ّطْرفِا َقاِصَراُت *   ُهههّن َلههْم ال ْث ْطِم ِإنههٌس َي

ُهههْم َل ْب َ َق ّيِ َجههآّّن َولَ َأ ِبهه َف ِء *   ُكَمهها آل ّب َباِن َر ّذ َكهه ُهّن ُت ّن أ
َ َكهه ُقوُت *   َيهها ْل ا

ْلَمْرَجههاُن ّيِ َوا َأ ِبهه َف ِء *   ُكَمهها آل ّب َباِن َر ّذ َكهه َهههْل ُت ُء *   ِلْحَسههاِن َجههَزآ ّ ا ِإلَ
ِلْحَسهههههههههههاُن ّيِ ا َأ ِبههههههههههه َف ِء *   ُكَمههههههههههها آل ّب َباِن َر ّذ َكههههههههههه  ُت

ههنها بالَتكهاء الجنهة, والمهراد أههل تعالى: {متكئين} يعنهي يقول  
بطائنههها فههرش {علههى التربيع صفة على ويقال: الجلوس الَضطجاع

وقتادة والضحاك عكرمة الديباج, قاله من غلظ ما إستبرق} وهو من
علهى بالهذهب, فنبهه المزيهن الهديباج الجهوني, ههو عمهران أبو وقال

العلى. على بالدنى التنبيه من البطانة, فهذا بشرفا الظهارة شرفا
قههال: مسههعود بههن اللههه عبههد عن مريم بن هبيرة عن إسحاق أبو قال
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دينار: بطائنههها بن مالك الظواهر. وقال رأيتم لو البطائن, فكيف هذه
شههريك: أو الثههوريِ سههفيان نههور, وقههال مههن وظواهرههها إستبرق من

بههن القاسههم جامههد, وقههال نههور مههن وظواهرههها إسههتبرق من بطائنها
شوذب ابن الرحمة, وقال من وظواهرها إستبرق من محمد: بطائنها

الظههواهر, يههذكر ولههم البطههائن اللههه الشههامي: ذكههر الله عبد أبي عن
تعههالى, اللههه إلَ المحههابس تحت ما يعلم ولَ المحابس الظواهر وعلى

دان} الجنههتين الله, {وجنههى رحمه حاتم أبي ابن المام كله ذلك ذكر
كههانوا, كمهها صفة أيِ على تناولوه شاءوا متى إليهم قريب ثمرهما أيِ

وذللههت ظللههها عليهههم {ودانيههة دانيههة} وقههال تعالى: {قطوفههها قال
أغصههانها مههن إليههه تنحههط بل تناولها ممن تمتنع لَ تذليل} أيِ قطوفها
ذلك بعد قال وعظمتها الفرش ذكر ؟} ولما تكذبان ربكما آلَء {فبأيِ

غيههر عههن غضيضات الطرفا} أيِ {قاصرات الفرش في {فيهن} أيِ
ًا يرين فل أزواجهن ابههن أزواجهههن, قههاله مههن أحسههن الجنههة فههي شيئ

الواحههدة أن ورد زيههد, وقههد وابههن الخراسههاني وعطههاء وقتههادة عباس
ًا الجنة في أرى ما لبعلها: والله تقول منهن فههي منك. ولَ أحسن شيئ
ًا الجنة لههك. وجعلنههي لههي جعلههك الذيِ لله فالحمد منك إلي أحب شيئ

لم أتراب عرب أبكار هن بل جان} أيِ ولَ قبلهم إنس يطمثهن لم{  
ًا والجن, وهههذه النس من أزواجهن قبل أحد يطأهن الدلههة مههن أيضهه

ضههمرة المنذر: سئل بن أرطاة الجنة, وقال الجن مؤمني دخول على
جنيههات وينكحههون, للجههن قال: نعم ؟ الجنة الجن يدخل هل حبيب بن

* جههان ولَ قبلهههم إنههس يطمثهههن قوله: {لههم إنسيات, وذلك وللنس
اليههاقوت {كههأنهن للخطههاب ينعتهن قال تكذبان}. ثم ربكما آلَء فبأيِ

صههفاء وغيرهههم: فههي زيههد وابههن والحسههن مجاهههد والمرجههان} قههال
أبي ابن اللؤلؤ. وقال ههنا المرجان المرجان, فجعلوا وبياض الياقوت

عههن حميههد بههن عبيههدة حههاتم, حههدثنا بن محمد حدثنا أبي حاتم: حدثنا
بههن اللههه عبههد الوديِ, عههن ميمههون بههن عمههرو عن السائب بن عطاء

نسههاء مههن المههرأة قال: «إن وسلم عليه الله صلى النبي عن مسعود
حههتى حريههر مههن حلههة سبعين وراء من ساقيها بياض ليرى الجنة أهل
والمرجان} فأما الياقوت تعالى: {كأنهن الله قول مخها»ً وذلك يرى

مههن لرأيتههه استصههفيته ثههم سههلكا فيههه أدخلههت لههو حجر فإنه الياقوت
الحههوصا وأبي حميد بن عبيدة حديث من الترمذيِ رواه ورائه, وهكذا

ًا بههه, ورواه السههائب بههن عطههاء عههن أصههح. قههال: وهههو ثههم موقوفهه
يونس سلمة, أخبرنا بن حماد عفان, حدثنا أحمد: حدثنا المام وقال  

وسلم عليه الله صلى النبي عن هريرة أبي عن سيرين بن محمد عن
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واحدة كل على العين الحور من زوجتان الجنة أهل من قال: «للرجل

أحمههد المههام بههه الثياب»ً تفرد وراء من ساقها مخ حلة, يرى سبعون
أيههوب عههن علية بن إسماعيل حديث مسلم روى وقد. الوجه هذا من
في أكثر تذاكروا, الرجال وإما تفاخروا قال: إما سيرين بن محمد عن

اللههه صههلى القاسههم أبو يقل هريرة: أولم أبو فقال ؟ النساء أم الجنة
البههدر ليلة القمر صورة على الجنة تدخل زمرة أول وسلم: «إن عليه

منهههم امرىههء السههماء, لكههل فههي دريِ كههوكب ضوء على تليها والتي
أعزب»ً الجنة في وما اللحم وراء من سوقهما مخ يرى اثنتان زوجتان

وأبههي منبههه بههن همههام حديث من الصحيحين في مخرج الحديث وهذا
أبههو أحمههد: حههدثنا المههام وقههال عنههه الله رضي هريرة أبي عن زرعة

اللههه رسههول أنههس, أن عههن حميههد عن طلحة بن محمد النضر, حدثنا
مههن خيههر روحة أو الله سبيل في قال: «لغدوة وسلم عليه الله صلى
ههه سههوطه يعنههي ه قيده موضع أو أحدكم قوس فيها, ولقاب وما الدنيا

أهههل نسههاء مههن امههرأة اطلعت فيها, ولو وما الدنيا من خير الجنة من
ًا بينهما ما لملت الرض إلى الجنة بينهمهها, ولنصههيفها مهها ولطاب ريح
أبههي حههديث مههن البخاريِ فيها»ً ورواه وما الدنيا من خير رأسها على

بنحههههههههوه. أنههههههههس عههههههههن حميههههههههد عههههههههن إسههههههههحاق
أحسن لمن لَ الحسان} أيِ إلَ الحسان جزاء تعالى: {هل وقوله  

تعالى: {للذين قال الََخرة, كما في إليه الحسان إلَ الدنيا في العمل
الشههريحي, سههعيد أبههو البغويِ, حدثنا وزيادة} وقال الحسنى أحسنوا

شيبة, حدثنا ابن فنجويه, حدثنا ابن الثعلبي, أخبرني إسحاق أبو حدثنا
المكتههب, يوسههف بههن الحجههاج بهههرام, حههدثنا بههن إبراهيم بن إسحاق

قههال: مالههك بههن أنس عن عديِ بن الزبير عن الحسين بن بشر حدثنا
إلَ الحسههان جههزاء {هههل وسههلم عليههه اللههه صههلى اللههه رسههول قههرأ

ورسههوله ؟»ً قههالوا: اللههه ربكههم قال ما تدرون «هل الحسان} وقال
الجنة»ً ولمهها إلَ بالتوحيد عليه أنعمت من جزاء هل «يقول أعلم. قال

تفضههل مجههرد بههل عمههل يقاومههها لَ عظيمههة نعههم ذكههر الذيِ في كان
يتعلههق ؟} وممهها تكههذبان ربكمهها آلَء {فبأيِ كله ذلك بعد قال وامتنان
الترمههذيِ رواه جنتههان} مهها ربههه مقههام خههافا تعههالى: {ولمههن بقههوله

عقيههل أبههي عههن القاسههم بههن هاشههم النضههر أبههي حديث من والبغويِ
عن فيروز بن بكير عن الرهاويِ سنان بن يزيد فروة أبي الثقفي, عن

خههافا وسههلم: «مههن عليه الله صلى الله رسول قال: قال هريرة أبي
اللههه سههلعة إن غالية, ألَ الله سلعة إن ألَ المنزل بلغ أدلج أدلج, ومن
النضههر أبههي حههديث مههن إلَ نعرفههه لَ الترمذيِ: غريب قال الجنة»ً ثم
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عههن جعفههر بههن إسههماعيل عن حجر بن علي حديث من البغويِ وروى
بهن عطهاء العهزى, عههن عبههد بن حويطب مولى حرملة أبي بن محمد

وسههلم عليههه اللههه صههلى اللههه رسول سمع أنه الدرداء أبي يسار, عن
جنتههان} فقلههت: ربه مقام خافا يقول: {ولمن وهو المنبر على يقص
عليههه الله صلى الله رسول فقال ؟ الله رسول يا سرق وإن زنى وإن

وإن زنههى الثانيههة: وإن جنتههان} فقلههت ربه مقام خافا {ولمن وسلم
جنتههان} فقلههت ربههه مقههام خههافا {ولمههن فقههال الله رسول يا سرق

أبههي أنف رغم «وإن فقال ؟ الله يارسول سرق وإن زنى الثالثة: وإن
الهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههدرداء»ً.

َوِمههن ِهَمهها **  ِن َتههاِن ُدو ّن ّيِ َج َأ ِبهه َف ِء *   ُكَمهها آل ّب َباِن َر ّذ َكهه َتاِن ُت َهآّّم ْد * *  ُمهه
ّيِ َأ ِب ِء َف ُكَما آل ّب َباِن َر ّذ َك ِهَما ُت ِفي َناِن *   ْي َتاِن َع ّيِ َنّضههاَخ َأ ِبهه َف ِء *   ُكَمهها آل ّب َر

َباِن ّذ َك ِهَما ُت ِفي َهههٌة *   ِك َنْخههٌل َفا ّيِ َوُرّمههاٌن َو َأ ِبهه َف ِء *   ُكَمهها آل ّب َباِن َر ّذ َكهه * ُت
ِهّن ْيَراٌت ِفي ّيِ ِحَساٌن َخ َأ ِب َف ِء *   ُكَمهها آل ّب َباِن َر ّذ َكهه ّمْقُصههوَراٌت *  ُحههوٌر ُت

ِم ِفي َيا ْلِخ ّيِ ا َأ ِب َف ِء *   ُكَما آل ّب َباِن َر ّذ َك َلْم ُت ُهّن *   ْث ْطِم ُهههْم ِإنٌس َي َل ْب َ َق َولَ
ّيِ َجآّّن َأ ِب َف ِء *   ُكَما آل ّب َباِن َر ّذ َك ِئيَن ُت ِك ّت َلَى *  ُم ْفَرفٍا َع ٍر َر ّيِ ُخْض ِر ْبَق َع َو

ّيِ ِحَسههاٍن َأ ِبهه َف ِء *   ُكَمهها آل ّب َباِن َر ّذ َكهه َبههاَرَك ُت َت ّبههَك اْسههُم *   ْلَجلَِل ِذيِ َر ا
ِم ْكهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههَرا ِل  َوا

والمنزلهة والفضهيلة المرتبهة فهي قبلهما اللتين دون الجنتان هاتان  
فههي تقههدم جنتههان} وقههد دونهما تعالى: {ومن الله القرآن, قال بنص

آنيتهمهها فضههة مههن وجنتان فيهما وما آنيتهما ذهب من الحديث: جنتان
أبههو وقههال اليميههن لصحاب والخريان للمقربين فيهما, فالوليان وما

اليميههن لصحاب فضة من وجنتان للمقربين ذهب من موسى: جنتان
الههدرج, وقههال في دونهما جنتان} من دونهما {ومن عباس ابن وقال

علههى الولييههن شههرفا على الفضل. والدليل في دونهما زيد: من ابن
يههدل والتقههدم هههاتين قبههل الوليين نعت وجوه: (أحدها) أنه الخريين

شههرفا فههي ظههاهر جنتان} وهذا دونهما قال: {ومن ثم الَعتناء على
أو الغصان أفنان} وهي {ذواتا هناك وقال الثاني على وعلوه التقدم
شهدة مهن سهوداوان {مهدهامتان} أيِ ههنها الملذ, وقال في الفنون

مههن اسودتا {مدهامتان} قد قوله في عباس ابن قال الماء من الريِ
أبهو حهاتم: حهدثنا أبهي ابهن المهاء, وقهال من الريِ شدة من الخضرة

بن سعيد عن السائب بن عطاء فضيل, حدثنا ابن الشج, حدثنا سعيد
أبههي عههن {مدهامتان} قههال: خضههراوان. ورويِ عباس ابن عن جبير
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وعكرمههة أوفههى أبي بن الله وعبد الزبير بن الله وعبد النصاريِ أيوب

العههوفي وعطيههة وعطاء الروايات إحدى في ومجاهد جبير بن وسعيد
ذلههك, وقههال نحههو الثوريِ وسفيان رافع بن البصريِ, ويحيى والحسن

قتهادة: الخضهرة, وقهال مهن {مهدهامتان} ممتلئتهان كعب بن محمد
علههى الغصههان نضههارة فههي شههك ولَ ناعمتههان الههريِ مههن خضههراوان

بعهههههههههض. فهههههههههي بعضهههههههههها المشهههههههههتبكة الشهههههههههجار
{نضههاختان} قههال ههنهها تجريان} وقههال عينان {فيهما هناك وقال  

مههن أقههوى والجههريِ فياضههتان عباس, أيِ ابن عن طلحة أبي بن علي
وقههال تنقطعههان ولَ ممتلئتههان {نضاختان} أيِ الضحاك النضخ, وقال

ونخههل فاكهههة {فيهما ههنا زوجان} وقال فاكهة كل من {فيهما هناك
علههى والتنويههع الفههراد فههي وأكههثر أعههم الولههى أن شههك ورمان} ولَ
قوله: {ونخل فسر تعم, ولهذا لَ الثبات سياق في نكرة فاكهة, وهي
وغيره, البخاريِ قرره كما العام على الخاصا عطف باب ورمان} من

بن عبد غيرهما, قال على لشرفهما بالذكر والرمان النخل أفرد وإنما
عمههر, حههدثنا بههن حصههين الحميههد, حههدثنا عبههد بههن يحيى حميد: حدثنا

أنههاس قههال: جههاء الخطاب بن عمر عن شهاب بن طارق عن مخارق
محمهد فقههالوا: يها وسهلم عليههه اللهه صلى الله رسول إلى اليهود من
ورمههان»ً قههالوا: ونخههل فاكهههة فيههها قههال: «نعههم ؟ فاكهههة الجنة أفي

وأضههعافا»ً قههالوا: «نعههم قههال ؟ الههدنيا فههي يههأكلون كمهها أفيههأكلون
اللههه فيههذهب ويرشحون يعرقون ولكنهم «لَ قال ؟ الحوائج فيقضون

أبههي, حههدثنا حههاتم: حههدثنا أبههي ابههن أذى»ً وقههال مههن بطونهم في ما
ابههن عههن جبير بن سعيد عن حماد عن سفيان دكين, حدثنا بن الفضل
مقطعهاتهم الجنهة, منهها لههل كسهوة سعفها الجنة قال: نخل عباس
أحلههى أخضر, وثمرها زمرد وجذوعها أحمر ذهب وكريها حللهم ومنها

موسى أبي, حدثنا عجم, وحدثنا له وليس الزبد من وألين العسل من
أبههي عههن هههارون أبههي عههن سههلمة ابههن هو حماد إسماعيل, حدثنا بن

قههال: «نظههرت وسههلم عليههه الله صلى الله رسول أن الخدريِ سعيد
المقتهههب»ً. كهههالبعير رمانهههها مهههن الرمانهههة فهههإذا الجنهههة إلهههى

حسههنة كههثيرة خيرات المراد حسان} قيل خيرات قال: {فيهن ثم  
الصههالحة المرأة وهي خيرة جمع قتادة, وقيل: خيرات قاله الجنة في

ًا الجمهور, ورويِ الوجه, قاله الحسنة الخلق الحسنة أم عههن مرفوعهه
شههاء إن الواقعههة سورة في سنورده الذيِ الََخر الحديث سلمة, وفي

لزواج خلقنا الحسان الخيرات يغنين: نحن العين الحور أن تعالى الله
* فبههأيِ {حسههان خيرات} بالتشههديد {فيهن بعضهم قرأ كرام, ولهذا
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الخيهام} وهنهاك فهي مقصهورات قال: {حهور تكذبان} ثم ربكما آلَء

طرفههها قصههرت قد التي أن شك الطرفا} ولَ قاصرات قال: {فيهن
أبههي ابههن قال, مخدرات الجميع كان وإن قصرت ممن أفضل بنفسها

عههن سههفيان بههن وكيههع الوديِ, حههدثنا الله عبد بن عمرو حاتم: حدثنا
عبههد عههن مسههروق عههن عبيههدة أبي عن بزة أبي بن القاسم عن جابر
خيمههة, ولكههل خيههرة ولكل خيرة مسلم لكل قال: إن مسعود بن الله

تكههن وهديههة, لههم وكرامة تحفة يوم كل عليه يدخل أبواب أربعة خيمة
عيههن ذفههرات, حههور ولَ بخههرات ولَ طمحههات ولَ مرحههات لَ ذلك قبل

البخاريِ: حههدثنا الخيام} قال تعالى: {في مكنون, وقوله بيض كأنهن
عمههران أبو الصمد, حدثنا عبد بن العزيز عبد المثنى, حدثنا بن محمد

اللههه رسههول أن أبيههه عههن قيههس بن الله عبد بن بكر أبي عن الجوني
مجوفههة لؤلههؤة مههن خيمههة الجنة في قال: «إن وسلم عليه الله صلى

ً ستون عرضها يطهوفا الََخريهن يهرون ما أهل منها زاوية كل في ميل
ًا المؤمنون»ً ورواه عليهم ثلثههون وقال به عمران أبي حديث من أيض

للمههؤمنين «إن ولفظه به عمران أبي حديث من مسلم ميلً, وأخرجه
ميلً, سههتون مجوفههة, طولههها واحههدة لؤلههؤة مههن لخيمههة الجنههة فههي

ًا»ً. بعضهههم يههرى فل المهؤمن عليهههم يطههوفا أهههل فيها للمؤمن بعضه
الرزاق, عبد الربيع, حدثنا أبي بن الحسن حاتم: حدثنا أبي ابن وقال  

قههال: الههدرداء أبي عن العصريِ خليد قتادة, أخبرني عن معمر أخبرنا
ًا سههبعون فيههها واحههدة لؤلؤة الخيمة أبههي, حههدثنا در, وحههدثنا مههن بابهه
المثنهى بهن محمهد عن هشام عن جرير فاطمة, حدثنا أبي بن عيسى

الخيههام} قههال: في مقصورات تعالى, {حور قوله في عباس ابن عن
فراسههخ أربعههة واحدة لؤلؤة من واحدة خيمة الجنة اللؤلؤ, وفي خيام
ه عبهد ذهب, وقال من مصراع آلَفا أربعة عليها فراسخ أربعة في الل
ًا أن عمرو وهب: أخبرنا بن عههن الهيثههم أبي عن حدثه السمح أبا دراج

الجنههة أهههل قههال: «أدنههى وسههلم عليه الله صلى النبي عن سعيد أبي
لههه زوجة, وتنصب وسبعون خادم, واثنتان ألف ثمانون له الذيِ منزلة
وصههنعاء»ً ورواه الجابيههة بيههن كمهها ويههاقوت وزبرجههد لؤلههؤ مههن قبههة

يطمثهن تعالى: {لم به. وقوله الحارث بن عمرو حديث من الترمذيِ
وصههف فههي زاد أنههه إلَ سههواء مثلههه تقههدم جههان} قههد ولَ قبلهههم إنس

ربكمهها آلَء * فبههأيِ والمرجههان اليههاقوت بقههوله: {كههأنهن الوائههل
تكهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههذبان}.

حسههان} قههال وعبقههريِ خضر رفرفا على تعالى: {متكئين وقوله  
قههال المحههابس, وكههذا عبههاس: الرفههرفا ابن عن طلحة أبي بن علي
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المحههابس, وغيرهم: هههي والضحاك وقتادة والحسن وعكرمة مجاهد
المتههدلي. المحههابس كهيئة السرير على بدر: الرفوفا بن العلء وقال
الوسههائد خضههر} يعنههي رفههرفا على {متكئين الجحدريِ عاصم وقال
الطيالسههي داود أبههو عنه, وقههال رواية في البصريِ الحسن قول وهو
تعالى: {متكئيههن قوله في جبير بن سعيد عن بشر أبي عن شعبة عن

تعههالى: الجنههة, وقههوله ريههاض خضههر} قههال: الرفههرفا رفههرفا علههى
والسههديِ: والضههحاك وقتههادة عبههاس ابههن حسههان} قههال {وعبقههريِ

يعنههي الزرابههي عتههاق هههي جههبير بههن سههعيد الزرابههي, وقههال العبقريِ
عههن البصههريِ الحسههن الديباج, وسئل مجاهد: العبقريِ جيادها, وقال

أبهها لَ الجنههة أهههل بسههط حسان} فقال: هههي تعالى: {وعبقريِ قوله
أسلم: بن زيد المرافق, وقال أنها رواية الحسن فاطلبوها, وعن لكم

العبقههريِ عههن زيههد بههن العلء وأخضههر, وسههئل وأصفر أحمر العبقريِ
مجاهههد: بههن يعقههوب حههزرة أبههو ذلك. وقال من أسفل فقال: البسط

العالية: العبقريِ أبو أحد, وقال يعرفه لَ الجنة أهل ثياب من العبقريِ
ثههوب القيسههي: كههل هههي, وقههال مهها الرقههة إلههى المخملههة الطنافس

أرض إلههى منسههوب عبيدة: هههو أبو عبقريِ, وقال العرب عند موشى
مههن نفيههس شههيء أحمههد: كههل بههن الخليههل الوشههي, وقههال بها يعمل

ًا, ومنه العرب عند يسمى ذلك وغير الرجال صههلى النههبي قههول عبقري
ًا أَر «فلههم عمر في وسلم عليه الله كههل فريههه»ً وعلههى يفههريِ عبقريهه

ههذه مهن وأعلههى أرفهع الولييهن الجنهتين أههل مرافههق فصهفة تقدير
إستبرق} من بطائنها فرش على هناك: {متكئين قال قد فإنه الصفة
البطائن به مدح بما اكتفاء ظهائرها عن وسكت فرشهم بطائن فنعت

المتقدمة الصفات بعد قال أنه الخاتمة وتمام والحرى الولى بطريق
بالحسههان, وهههو أهلههها ؟} فوصههف الحسان إلَ الحسان جزاء {هل
السههلم عن سأل لما جبريل حديث في كما والنهايات المراتب أعلى

الجنههتين تفضههيل فههي عديههدة وجههوه الحسههان, فهههذه ثههم اليمان ثم
يجعلنهها أن الوهههاب الكريم الله الخريين, ونسأل هاتين على الوليين

الولييهههههههههههههههههههههههن. أههههههههههههههههههههههههل مهههههههههههههههههههههههن
يجل أن أهل هو والكرام} أيِ الجلل ذيِ ربك اسم قال: {تبارك ثم  

ينسههى, فل يههذكر يكفههر, وأن فل فيعبد, ويشكر يكرم يعصى, وأن فل
والكبرياء. وقال العظمة والكرام} ذيِ الجلل {ذيِ عباس ابن وقال
بههن ثههابت بههن الرحمن عبد داود, حدثنا بن موسى أحمد: حدثنا المام
قال: قههال الدرداء أبي عن العذراء أبي عن هانىء بن عمير عن ثوبان

لكههم»ً وفههي يغفههر اللههه وسهلم: «أجلههوا عليههه اللههه صلى الله رسول
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المسههلم, وذيِ الشههيبة ذيِ إكههرام اللههه إجلل من «إن الََخر الحديث

عنههه»ً وقههال الجههافي ولَ فيههه المغالي غير القرآن السلطان, وحامل
بههن مؤمههل حههدثنا الحربههي يوسههف أبههو يعلههى: حههدثنا أبههو الحههافظ

اللههه رسههول أن أنس عن الطويل حميد حماد, حدثنا إسماعيل, حدثنا
رواه والكرام»ً وكذا الجلل ذا بيا قال: «ألظوا وسلم عليه الله صلى

بههن حمههاد عن إسماعيل بن مؤمل عن غيلن بن محمود عن الترمذيِ
بمحفوظا, وإنما وليس غريب وهو فيه المؤمل غلط قال به, ثم سلمة
صههلى النههبي عن الحسن عن حميد عن سلمة بن حماد عن هذا يروى

وسههههههههههههههههههههههههلم. عليههههههههههههههههههههههههه اللههههههههههههههههههههههههه
بن الله عبد إسحاق, حدثنا بن إبراهيم أحمد: حدثنا المام قال وقد  

قههال: عههامر بههن ربيعههة عههن المقدسههي حسان بن يحيى عن المبارك
الجلل بههذيِ يقول: «ألظوا وسلم عليه الله صلى الله رسول سمعت

بههه, وقههال المبههارك بن الله عبد حديث من النسائي والكرام»ً ورواه
بيههاذا ألظههو مسههعود ابههن لزمههه, وقههول إذا بفلن فلن ألظ الجوهريِ

اللحههاح. (قلههت) هههو الزمههوا, يقههال: اللظههاظا أيِ والكههرام الجلل
واللههزوم المداومههة أعلههم, وهههو الََخههر, واللههه مههن قريههب وكلهمهها

بههن اللههه عبد حديث من الربعة والسنن مسلم صحيح واللحاح. وفي
إذا وسههلم عليه الله صلى الله رسول قالت: كان عائشة عن الحارث

السههلم أنههت يقول: «اللهههم ما بقدر إلَ الصلة بعد يعني يقعد لَ سلم
والكهههههههرام»ً. الجلل ذا يههههههها تبهههههههاركت السهههههههلم ومنهههههههك

.والمنة الحمد ولله الرحمن سورة تفسير آخر 

الواقعة سورة
بكهر: أبهو قهال: قهال عبهاس ابهن عهن عكرمة عن إسحاق أبو قال  

وعم والمرسلت والواقعة هود «شيبتني شبت, قال قد الله يارسول
غريههب وقههال: حسههن الترمذيِ كورت»ً رواه الشمس وإذا يتساءلون

إلههى بسههنده مسعود بن الله عبد ترجمة في عساكر ابن الحافظ قال
الشيباني يحيى بن السريِ حدثنا: المصريِ طارق بن الربيع بن عمرو

تههوفي الذيِ مرضه الله عبد قال: مرض ظبية أبي عن شجاع أبي عن
قهال: ذنهوبي. قههال: ؟ فقهال: ماتشهتكي عفان بن عثمان فيه, فعاده

ك آمهر ربهي. قهال: ألَ قهال: رحمهة ؟ تشهتهي فما قهال: ؟ بطهبيب ل
؟ فيههه لههي حاجههة قال: لَ ؟ بعطاء لك آمر أمرضني. قال: ألَ الطبيب
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إنههي ؟ الفقههر بنههاتي علههى بعدك. قال: أتخشى من لبناتك قال: يكون

اللههه رسههول سههمعت الواقعة, إني سورة ليلة كل يقرأن بناتي أمرت
لههم ليلههة كههل الواقعههة سههورة قههرأ يقول: «من وسلم عليه الله صلى
ًا»ً ثم فاقة تصبه شههجاع عههن قال, والصواب عساكر: كذا ابن قال أبد
وهههب: بههن اللههه عبههد السههريِ. وقههال عن وهب بن الله عبد رواه كما

ًا أن يحيى بن السريِ أخبرني اللههه عبد عن ظبية أبي عن حدثه شجاع
يقههول: وسههلم عليههه اللههه صههلى الله رسول قال: سمعت مسعود بن

ًا»ً فكان فاقة تصبه لم ليلة كل الواقعة سورة قرأ «من ظبيههة أبههو أبد
بههن محمههد عههن إبراهيههم بن إسحاق عن يعلى أبو رواه يدعها, وكذا لَ

مسههعود ابن عن ظبية أبي عن شجاع عن يحيى بن السريِ عن منيب
بههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه.

منيب بن محمد عن إسرائيل أبي بن إسحاق عن يعلى أبو رواه ثم  
رسول أن مسعود ابن عن ظبية أبي عن يحيى بن السريِ عن العدني

ليلههة كههل في الواقعة سورة قرأ «من قال وسلم عليه الله صلى الله
ًا»ً لم فاقة تصبه لم ًا مسههنده فههي يذكر أبد أمههرت قههال: وقههد شههجاع

ًا عسههاكر ابههن رواه ليلههة. وقههد كل يقرأنها أن بناتي حههديث مههن أيضهه
شههجاع عههن يحيههى بههن السريِ عن اليمان بن وعثمان نصير بن حجاج

يعههوده, عفههان بههن عثمههان فأتاه الله عبد قال: مرض فاطمة أبي عن
هههذا فاطمههة أبههو اليمههان: كههان بههن عثمان بطوله, قال الحديث فذكر
الهرزاق, عبهد أحمهد: حهدثنا المهام طالب. وقهال أبي بن لعلي مولى
حههرب بههن سههماك عههن إسرائيل آدم, حدثنا بن ويحيى إسرائيل حدثنا

عليههه اللههه صههلى اللههه رسههول يقههول: كههان سههمرة بن جابر سمع أنه
اليههوم, ولكنههه تصههلون التي صلتكم من كنحو الصلوات يصلي وسلم

الفجههر فههي يقههرأ صلتكم, وكههان من أخف صلته يخفف, وكانت كان
السههههههههههههههور. مههههههههههههههن ونحوههههههههههههههها الواقعههههههههههههههة

ِم  ِه ِبْسههههههههههه ّلههههههههههه ـهههههههههههِن ال ِم الّرْحم  الّرِحيههههههههههه

َذا ِإ َعِت **  َق َعُة َو ِق َوا ْل ْيَس ا َل َها *   ِت َع ْق َو َبههٌة ِل ِذ ِفَضههٌة َكا َعههٌة *  َخا ِف َذا ّرا ِإ   *
ًا الْرُض ُرّجههِت ُبّسههِت َرّجهه َو َبههاُل *   ْلِج ًا ا َنْت َبّسهه َكهها َف ًء *   َبههآّ ًا َه ّثهه َب * ّمن
ُتههْم ُكن ًا َو َواجهه َثههًة َأْز َ َأْصههَحاُب َثل َف ِة *   َنهه ْيَم ْلَم ِة َأْصههَحاُب َمههآّ ا َنهه ْيَم ْلَم * ا

َأْصَحاُب ِة َو َأَم ْلَمْش ِة َأْصَحاُب َمآّ ا َأَم ْلَمْشهه ُقوَن ا ِب َوالّسهها ِبُقوَن *   * الّسهها
ِئَك ـههههههههه َل ْو ُبهههههههههوَن ُأ َقّر ْلُم ّنهههههههههاِت *  ِفهههههههههي ا ِم َج ّنِعيههههههههه  ال
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ووجودها كونها لتحقق بذلك سميت القيامة يوم أسماء من الواقعة   

تعههالى: {ليههس الواقعههة} قههوله وقعههت تعههالى: {فيومئههذ قههال كمهها
يصههرفها صههارفا كونههها الله أراد إذا لوقوعها ليس كاذبة} أيِ لوقعتها

لَ يههوم يههأتي أن قبههل مههن لربكم قال: {استجيبوا كما يدفعها دافع ولَ
له ليس * للكافرين واقع بعذاب سائل {سأل وقال} الله من له مرد

يوم الملك وله الحق قوله فيكون كن يقول {ويوم تعالى دافع} وقال
الخههبير}. ومعنههى الحكيم وهو والشهادة الغيب عالم الصور في ينفخ

قتههادة: ليههس تكههون, وقههال أن لَبد كعب بن محمد قال {كاذبة} كما
مصههدر جريههر: والكاذبههة ابههن قههال رجعههة ولَ ارتههداد ولَ مثنويههة فيههها

.والعافيههههههههههههههههههههههههههههههههههة كالعاقبههههههههههههههههههههههههههههههههههة
ًا تخفههض رافعههة} أيِ تعههالى: {خافضههة وقوله   أسههفل إلههى أقوامهه

إلهى آخريهن أعهزاء, وترفهع الدنيا في كانوا الجحيم, وإن إلى سافلين
وضههعاء, هكههذا الههدنيا فههي كههانوا المقيم, وإن النعيم إلى عليين أعلى
حههدثنا أبههي حههاتم: حههدثنا أبي ابن وغيرهما. وقال وقتادة الحسن قال
الرحمن عبد بن حميد المعني, حدثنا مصعب بن الرحمن عبد بن يزيد

{خافضههة عبههاس ابههن عههن عكرمة عن سماك عن أبيه عن الرؤاسي
ًا رافعة} تخفض عههن العتكههي اللههه عبيههد آخرين,, وقههال وترفع أقوام

رافعههة} قههال: {خافضة الخطاب بن عمر خالة ابن سراقة بن عثمان
الجنههة. إلههى اللههه أوليههاء ورفعت النار إلى الله أعداء خفضت الساعة

ً كعب: تخفض بن محمد وقال مرتفعين, وترفههع الدنيا في كانوا رجالَ
ً المتكههبرين السههديِ: خفضههت مخفوضين, وقال الدنيا في كانوا رجالَ

رافعههة} {خافضة عباس ابن عن العوفي المتواضعين, وقال ورفعت
الدنههى, فأسههمعت عكرمههة: خفضههت والبعيد, وقال القريب أسمعت

وقتهههادة. الضهههحاك قهههال القصهههى, وكهههذا فأسهههمعت ورفعهههت
ًا} أيِ الرض رجت تعالى: {إذا وقوله   ًا حركت رج فههاهتزت تحريكهه

وقتههادة ومجاهههد عبههاس ابههن قال وعرضها, ولهذا بطولها واضطربت
ًا} أيِ الرض رجههت تعههالى: {إذا قههوله فههي واحههد وغيههر زلزلههت رجهه

فيه, وهذا بما الغربال كرج فيها بما أنس: ترج بن الربيع زلزالًَ, وقال
أيههها تعههالى: {يهها زلزالههها} وقههال الرض زلزلههت تعههالى: {إذا كقوله
تعهالى: عظيهم}. وقهوله شهيء السهاعة زلزلهة إن ربكم اتقوا الناس

ًا} أيِ الجبال {وبست ًا, قاله فتتت بس وعكرمة ومجاهد عباس ابن فت
تعههالى: اللههه قههال كمهها الجبههال صارت زيد ابن وغيرهم, وقال وقتادة

ًا ً {كثيبهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه }.مهيل
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ًا} قال هباء تعالى: {فكانت وقوله   عن الحارث عن إسحاق أبو منبث

ًا عنه: هبههاء الله رضي علي فل يههذهب ثههم يسههطع الغبههار كرهههج منبثهه
هباء {فكانت قوله في عباس ابن عن العوفي شيء, وقال منه يبقى

ًا} الهباء فإذا الشرر منه يطير اضطرمت إذا النار من يطير الذيِ منبث
ًا, وقال يكن لم وقع وبثتههه. الريههح ذرتههه قد الذيِ عكرمة: المنبث شيئ

ًا} كيبيس {هباء قتادة وقال الريههاح. وهههذه تههذروه الههذيِ الشجر منبث
القيامههة يههوم أماكنههها عههن الجبههال زوال علههى الدالههة كأخواتههها الََيههة

المنفهههوش. كهههالعهن وصهههيرورتها ونسهههفها وتسهههييرها وذهابهههها
ًا تعالى: {وكنتم وقوله   القيامههة يوم الناس ينقسم ثلثة} أيِ أزواج
شق من خرجوا الذين العرش. وهم يمين عن أصنافا: قوم ثلثة إلى
اليميهن, وقهال ذات بههم ويؤخهذ بأيمهانهم كتبههم اليمن, ويؤتون آدم

وهههم العههرش يسههار عههن الجنههة, وآخههرون أهل جمهور السديِ: وهم
بهههم ويؤخذ بشمالهم كتبهم ويؤتون اليسر آدم شق من خرجوا الذين
ًا ه النار أهل عامة وهم الشمال ذات وطائفههة ه صنيعهم من بالله عياذ

أصههحاب مههن وأقرب وأحظى أخص وجل, وهم عز يديه بين سابقون
والصههديقون والنبيههاء الرسههل سههادتهم, فيهههم هههم الههذين اليميههن

ًا أقل والشهداء, وهم تعههالى: قههال اليميههن, ولهههذا أصههحاب مههن عدد
مهها المشههأمة * وأصههحاب الميمنههة أصههحاب مهها الميمنههة {فأصههحاب

هههذه إلى قسمهم السابقون} وهكذا * والسابقون المشأمة أصحاب
فههي ذكرهههم احتضههارهم, وهكههذا وقت السورة آخر في الثلثة النواع

فمنهههم عبادنهها مههن اصههطفينا الههذين الكتههاب أورثنهها تعالى: {ثم قوله
الله} الََيههة. بإذن بالخيرات سابق ومنهم مقتصد ومنهم لنفسه ظالم
بيههانه, قههال تقههدم كمهها لنفسههه الظههالم فههي القههولين أحد على وذلك

قوله: في عباس ابن عن مجاهد عن الجعفي جابر عن الثوريِ سفيان
ًا {وكنتم أورثنهها {ثههم الملئكههة سورة في التي ثلثة} قال: هي أزواج
مقتصههد ومنهم لنفسه ظالم فمنهم عبادنا من اصطفينا الذين الكتاب
عبههاس: هههذه ابههن عههن جريههج ابههن بههالخيرات}. وقههال سههابق ومنهم
الملئكههة, سورة وفي السورة آخر في المذكورون هم الثلثة الزواج

ًا قههوله: {وكنتههم عههن عبههاس ابن الرقاشي: سألت يزيد وقال أزواجهه
ًا ًا {وكنتههم مجاهد ثلثة. وقال ثلثة} قال: أصناف ثلثههة} يعنههي أزواجهه

ًا ًا بن ميمون ثلثة. وقال فرق اللهه عبيههد ثلثههة, وقههال مهههران: أفواجه
{وكنتههم الخطههاب بههن عمههر خالههة ابههن سراقة بن عثمان عن العتكي
ًا حههاتم: أبههي ابههن النار. وقال في وواحد الجنة في ثلثة} اثنان أزواج
عههن ثههور أبههي بههن الوليههد الصههباح, حههدثنا بههن محمد أبي, حدثنا حدثنا
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عليههه اللههه صههلى اللههه رسول قال: قال بشير بن النعمان عن سماك
قههوم كههل من رجل زوجت} قال: الضرباء, كل النفوس {وإذا وسلم
ًا {وكنتم يقول تعالى الله بأن عمله, وذلك يعملون كانوا * ثلثة أزواج

أصههحاب مهها المشأمة وأصحاب الميمنة أصحاب ما الميمنة فأصحاب
الضههههرباء. السههههابقون} قههههال: هههههم والسههههابقون المشههههأمة

البراء المثنى, حدثنا بن الله عبد بن محمد أحمد: حدثنا المام وقال  
اللههه صههلى اللههه رسههول أن جبههل بن معاذ عن الحسن الغنويِ, حدثنا

.. اليميههن أصههحاب مهها اليميههن {وأصههحاب الََيهة ههذه تل وسهلم عليه
فقههال: قبضههتين بيههده الشمال} فقبض أصحاب ما الشمال وأصحاب

ًا: أحمههد المام أبالي»ً وقال ولَ للنار وهذه أبالي ولَ للجنة «هذه أيضهه
القاسههم عن عمران أبي بن خالد لهيعة, حدثنا ابن حسن: حدثنا حدثنا

قههال: أنههه وسلم عليه الله صلى الله رسول عن عائشة عن محمد بن
قههالوا: اللههه ؟ القيامههة يههوم اللههه ظههل إلههى السههابقون مههن «أتدرون
بههذلوه سئلوه وإذا قبلوه الحق أعطوا إذا أعلم. قال: «الذين ورسوله
حههرزة وأبههو كعب بن محمد لنفسهم»ً وقال كحكمهم للناس وحكموا

عليهههم النبيههاء السههابقون} هههم {والسههابقون مجاهههد بههن ويعقههوب
عهن نجيهح أبهي ابهن علييهن, وقهال أههل السهديِ: ههم السلم. وقال

نههون, بن السابقون} قال: يوشع {والسابقون عباس ابن عن مجاهد
أبههي بههن وعلههي عيسههى إلى يس, سبق آل ومؤمن موسى إلى سبق

ابههن وسههلم. رواه عليههه الله صلى الله رسول محمد إلى سبق طالب
إسههماعيل بههن اللههه عبههد عههن الفلس هارون بن محمد عن حاتم أبي

بههن سههفيان عههن المههدائني الضههحاك بههن شعيب البزار, عن المدائني
بههههههههههه. نجيههههههههههح أبههههههههههي ابههههههههههن عههههههههههن عيينههههههههههة

عن مهران حماد: حدثنا أبي بن محمد عن وذكر حاتم أبي ابن وقال  
صلوا السابقون} الذين {والسابقون سيرين ابن عن قرة عن خارجة

الحسههن بههه. وقههال خارجههة حههديث مههن جرير ابن ورواه القبلتين إلى
عههن الوزاعي أمة, وقال كل من السابقون} أيِ {والسابقون وقتادة
أولئههك السابقون {والسابقون الََية هذه قرأ أنه سودة أبي بن عثمان

ًا قال: أولهم المقربون} ثم ًا وأولهههم المسههجد إلى رواح فههي خروجهه
هههم بالسههابقين المههراد فههإن صههحيحة كلههها القوال الله, وهذه سبيل

تعههالى: {وسههارعوا قال أمروا, كما كما الخيرات فعل إلى المبادرون
تعههالى: والرض} وقال السموات عرضها وجنة ربكم من مغفرة إلى

السههماء كعههرض عرضههها وجنههة ربكههم مههن مغفههرة إلههى {سههابقوا
فههي كان الخير إلى وسبق الدنيا هذه في سابق فمن والرض} وقال
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العمههل, جنههس مههن الجههزاء الكرامههة, فههإن إلى السابقين من الََخرة

جنههات المقربههون, فههي تعههالى: {أولئههك قههال تدان, ولهذا تدين وكما
زكريهها بههن يحيههى أبههي: حههدثنا حههاتم: حههدثنا أبههي ابههن النعيم}. وقال

عههن أسهلم بهن زيهد عهن مصههعب بهن خارجههة الرازيِ, حدثنا الفزاريِ
رب يهها الملئكههة قههال: قههالت عمههرو بن الله عبد يسار, عن بن عطاء
لنهها فاجعههل ويههتزوجون ويشههربون يههأكلون فهم الدنيا آدم لبني جعلت

ًا أفعل, فراجعوا الََخرة, فقال: لَ بيديِ خلقت من أجعل فقال: لَ ثلث
السههابقون {والسههابقون اللههه عبههد قههرأ فيكون. ثم كن له قلت كمن

عثمههان المههام الثر هذا روى النعيم} وقد جنات في المقربون أولئك
عز الله ولفظه: فقال الجهمية على الرد كتابه في الدارمي سعيد بن

فيكون. كن له قلت كمن بيديِ خلقت من ذرية صالح أجعل وجل: لن

ّلٌة ُث ِليَن ّمَن **  ّو ِليٌل ال َق َو ِريههَن ّمههَن *   َلههَى الََِخ َع ٍر *   ٍة ُسههُر َن ْوُضههو * ّم
ِئيَن ِك ّت َها ّم ْي َل ِليَن َع ِب َقا َت ُطوفُا ُم َي ِهههْم *   ْي َل َداٌن َع ْلهه ُدوَن ِو ّلهه َواٍب ّمَخ ْك َأ ِبهه   *
َق ِري َبا َأ ْأٍس َو َك ِعيٍن ّمن َو ّ ّم ُعوَن *  لَ ّد َها ُيَص ْن َ َع ُفههوَن َولَ ِز ٍة ُين َههه ِك َفا َو   *

ّيُروَن ّمّما َتَخ ِم َي َلْح َو ٍر *   ْي ُهوَن ّمّمهها َط َت َوُحههوٌر َيْشهه َثههاِل ِعيههٌن *   َأْم َك   *
ِؤ ُل ْؤ ّل ُنوِن ال ْك ْلَم ًء ا ْا ِبَما *  َجَزآ ُنو ُلههوَن َكا ْعَم َ َي ُعوَن *  لَ َههها َيْسههَم ًا ِفي ْغههو َل

َ ًا َولَ ِثيمهههههههههههههههه ْأ ّ َت ِإلَ   * ً ًا ِقيل ًا َسههههههههههههههههلَم  َسههههههههههههههههلَم
ًا تعالى يقول   أيِ ثلههة أنهههم المقربيههن السههابقين هههؤلَء عههن مخههبر

بقههوله المراد في اختلفوا الََخرين, وقد من وقليل الولين من جماعة
هذه وبالََخرين الماضية المم بالولين فقيل: المراد والََخرين الولين

أبههي ابن عنهما البصريِ, رواها والحسن مجاهد عن رواية المة, وهذا
وسههلم: عليههه اللههه صلى بقوله واستأنس جرير ابن اختيار حاتم: وهو

إلههى عزاه ولَ غيره يحك القيامة»ً ولم يوم السابقون الََخرون «نحن
أبههي بههن محمههد أبههو المام رواه ما القول لهذا به يستأنس أحد, ومما

عن شريك الطباع, حدثنا بن عيسى بن محمد أبي, حدثنا حاتم: حدثنا
{ثلههة نزلههت قال: لمهها هريرة أبي عن أبيه عن الرحمن عبد بن محمد

صههلى النههبي أصحاب على ذلك الََخرين} شق من وقليل الولين من
الََخريههن} فقههال مههن وثلههة الوليههن من {ثلة فنزلت وسلم عليه الله

الجنههة أهههل ربههع تكونههوا أن لرجههو وسلم: «إني عليه الله صلى النبي
الجنههة أهههل شههطر أو الجنههة أهههل نصههف أنتههم الجنههة, بههل أهههل ثلههث

عههامر بههن أسود عن أحمد المام الثاني»ً ورواه النصف وتقاسمونهم
فههذكره. هريههرة أبههي عههن أبيههه عههن الملء بياع محمد عن شريك عن
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مههن عساكر ابن الحافظ هذا, ورواه نحو جابر حديث من رويِ وقد  

رويههم بههن عروة عن صالح بن ربه عبد عمارة, حدثنا بن هشام طريق
«إذا نزلت وسلم: لما عليه الله صلى النبي عن الله عبد بن جابر عن

الََخريههن»ً قههال من وقليل الولين من «ثلة فيها الواقعة»ً ذكر وقعت
آخههر قههال: فأمسههك ؟ منهها وقليل الولين من ثلة الله رسول عمر: يا
الََخريههن} فقههال مههن وثلههة الوليههن مههن {ثلههة نههزل ثم سنة السورة
أنههزل قههد ما فاسمع تعال عمر وسلم: «يا عليه الله صلى الله رسول

ثلههة إلههي آدم مههن وإن الََخريههن} ألَ مههن وثلههة الوليههن من {ثلة الله
البل رعاة من بالسودان نستعين حتى ثلتنا نستكمل ثلة, ولن وأمتي
ه إلَ إلهه لَ أن شههد ممهن ه»ً هكهذا شهريك لَ وحهده الل فهي أورده ل

ًا رويم بن عروة ترجمة ًا, ولكههن إسههناد نظههر, وقههد إسههناده فههي ومتنهه
لرجههو وسلم: «إني عليه الله صلى بقوله متعددة كثيرة طرق وردت

الجنة, صفة في مفرد وهو بتمامه الجنة»ً الحديث أهل ربع تكونوا أن
هههو بههل نظر فيه ههنا جرير ابن اختاره الذيِ والمنة. وهذا الحمد ولله
أن القههرآن, فيبعههد بنههص المههم خيههر هي المة هذه ضعيف, لن قول

المم مجموع يقابل أن إلَ منها, اللهم أكثر غيرها في المقربون يكون
المههم سههائر مههن أكههثر هههؤلَء مههن المقربين أن المة, والظاهر بهذه
يكههون أن الراجح, وهههو هو المقام هذا في الثاني أعلم. فالقول والله

المههة هههذه صههدر مههن الوليههن} أيِ مههن تعههالى:{ثلههة بقههوله المههراد
المهههههههة. ههههههههذه مهههههههن الََخريهههههههن} أيِ مهههههههن {وقليهههههههل

عفان, الصباح, حدثنا بن محمد بن الحسن حاتم: حدثنا أبي ابن قال  
الََيههة هههذه علههى أتههى الحسن المزني, سمعت بكر بن الله عبد حدثنا

السههابقون المقربههون} فقههال: أمهها * أولئههك السابقون {والسابقون
أبي, قال: حدثنا اليمين. ثم أصحاب من اجعلنا اللهم ولكن مضوا فقد

الحسههن قههال: قههرأ يحيههى بههن السههريِ الوليههد, حههدثنا أبههو حههدثنا
من * ثلة النعيم جنات في المقربون * أولئك السابقون {والسابقون
عبههد حههدثنا أبههي المة, وحههدثنا هذه من مضى ممن ثلة الولين} قال

أنههه سههيرين بن محمد عن هلل أبو حدثنا المنقريِ المغيرة بن العزيز
الََخرين} قال: كانوا من * وقليل الولين من {ثلة الََية هذه في قال

الحسههن قههول المة, فهذا هذه من كلهم يكونوا أن يرجون أو يقولون
خيههر أمههة كل أول أن شك المة, ولَ هذه من الجميع أن سيرين وابن
بحسههبها, ولهههذا أمههة كل المم جميع الََية تعم أن آخرها, فيحتمل من
عليههه اللهه صلى الله رسول أن وجه غير من وغيرها الصحاح في ثبت

يلههونهم»ً الههذين ثههم يلونهم الذين ثم قرني القرون قال: «خير وسلم
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عبههد أحمههد: حههدثنا المههام رواه الههذيِ الحههديث بتمامه. فأمهها الحديث

قههال: ياسهر بههن عمههار عههن الحسهن عن عمر أبو زياد الرحمن, حدثنا
لَ المطههر مثههل أمههتي وسههلم: «مثههل عليه الله صلى الله رسول قال

إسههناده, بصههحة الحكههم الحديث, بعههد آخره»ً فهذا أم خير أوله يدرى
إلههى إبلغههه فههي المههة أول إلى محتاج هو كما الدين أن على محمول

وتثههبيت أواخرههها فههي بههه القههائمين إلههى محتاج هو بعدهم, كذلك من
وكههذلك للمتقههدم وإظهارههها, والفضههل وروايتههها السههنة علههى النههاس
العمههدة الثاني, ولكههن المطر وإلى الول المطر إلى محتاج هو الزرع

فههي نبههت مهها لههولَه آكههد, فههإنه إليه الزرع واحتياج الول على الكبرى
طائفههة تههزال «لَ السلم عليه قال ولهذا فيها أساسه تعلق ولَ الرض

خههالفهم مههن ولَ خهذلهم مهن يضرهم لَ الحق على ظاهرين أمتي من
كذلك»ً وهم تعالى الله أمر يأتي «حتى لفظ الساعة»ً وفي قيام إلى

أكههثر فيههها المم, والمقربون سائر من أشرفا المة هذه أن والغرض
بههالتواتر ثبت نبيها, ولهذا وعظم دينها لشرفا منزلة وأعلى غيرها من
المههة هههذه فههي أن أخههبر وسههلم, أنههه عليه الله صلى الله رسول عن

ًا سبعين ألههف كههل «مههع لفههظ وفههي حسههاب بغيههر الجنههة يدخلون ألف
ًا سهههبعون ًا. سهههبعون واحهههد كهههل مهههع هههه آخهههر وفهههي هههه ألفههه ألفههه

الطبراني, يزيد بن هشام الطبراني: حدثنا القاسم أبو الحافظ وقال  
ضمضم أبي, حدثني عياش, حدثني بن إسماعيل ابن هو محمد حدثنا
قههال: قههال مالههك أبههي عبيههد, عههن ابههن هو شريح عن زرعة ابن يعني

ليبعثههن بيههده نفسههي والههذيِ وسلم: «أمهها عليه الله صلى الله رسول
الرض, يحيطههون جميعههها زمههرة السود الليل مثل القيامة يوم منكم
جههاء ممهها أكثر وسلم عليه الله صلى محمد مع جاء لما الملئكة تقول

تعههالى: قههوله عنههد ههنهها يههذكر أن السلم»ً وحسههن عليهم النبياء مع
أبههو الحافظ رواه الذيِ الََخرين} الحديث من وقليل الولين من {ثلة
قتههادة, بههن نصههر أبههو قال: أخبرنهها حيث النبوة دلَئل في البيهقي بكر

المسههتفاض بههن محمهد بههن جعفههر مطهر, أخبرنهها بن عمرو أبو أخبرنا
بههن اللههه عبيههد بههن الملهك عبههد بههن الوليههد وهب أبو الفريابي, حدثني

عههن الحرانههي القرشههي عطههاء بههن سههليمان الحرانههي, حههدثنا مسرح
ابههي عن ربعي بن مشجعة أبي عمه الجهني, عن الله عبد بن مسلمة

عليههه اللههه صههلى اللههه رسههول قال: كان عنه الله رضي الجهني زمل
وبحمهده اللهه «سههبحان رجليهه ثهان وهو يقول الصبح صلى إذا وسلم

ًا»ً سههبعين كههان اللههه إن الله أستغفر يقههول: «سههبعين ثههم مههرة توابهه
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سههبعمائة»ً مههن أكههثر واحد يوم في ذنوبه كانت لمن خير لَ بسبعمائة

بههههوجهه. النههههاس يسههههتقبل ثههههم مرتيههههن ذلههههك يقههههول ثههههم
«هل يقول ثم الرؤيا تعجبه وسلم عليه الله صلى الله رسول وكان  

ًا منكم أحد رأى الله, فقههال رسول يا أنا زمل: فقلت ابو ؟»ً قال شيئ
رب للههه الحمههد أعدائنا على لنا, وشر توقاه, وخير تلقاه, وشر «خير

طريههق علههى النههاس جميههع رؤيههاك»ً فقلههت: رأيههت اقصص العالمين
إذ كههذلك هم منطلقين, فبينما الجادة على والناس لَحب سهل رحب

ًا مثلههه, يههرفا عيني تر لم مرج على الطريق ذلك أشفى يقطههر رفيفهه
علههى أشفوا حين الولى بالرعلة وكأني الكل, قال أنواع من فيه ماؤه

ًا يظلمهوه الطريههق, فلههم فههي رواحلهم أكبوا ثم كبروا المرج ولَ يمينه
الثانيههة, الرعلههة جههاءت منطلقيههن, ثههم إليهم أنظر فكأني شمالًَ, قال

ًا منهههم أكههثر وهم أكبههوا ثههم كههبروا المههرج علههى أشههفوا فلمهها أضههعاف
الضههغث, ومضههوا الََخههذ ومنهههم المرتع الطريق, فمنهم في رواحلهم

كههبروا المههرج علههى أشفوا الناس, فلما عظم قدم ثم ذلك, قال على
ًا يميلون إليهم أنظر المنزل, كأني خير هذا وقالوا وشههمالًَ, فلمهها يمين
يهها بههك أنهها المههرج, فههإذا أقصههى آتههي حههتى الطريق لزمت ذلك رأيت

درجههة, وإذا أعلههها فهي وأنههت درجات سبع فيه منبر على الله رسول
الرجههال فيقههرع يسههمو تكلههم هههو إذا أقنههى شثل آدم رجل يمينك عن

حمههم الههوجه, كأنمهها خيلن كههثير بههاز ربع رجل يسارك عن طولًَ, وإذا
ًا أصغيتم تكلم هو إذا بالماء شعره شيخ رجل ذلك أمام له, وإذا إكرام
ًا بك الناس أشبه ًا خلق ناقههة ذلك أمام وإذا تريدونه تأمونه كلكم ووجه

تبعثههههها. كأنههههك اللههههه رسههههول يهههها أنههههت شههههارفا, وإذا عجفههههاء
سريِ ثم ساعة وسلم عليه الله صلى الله رسول لون قال: فامتقع  

مههن رأيههت مهها وسههلم: «أمهها عليههه اللههه صلى الله رسول عنه, وقال
الهههدى مههن عليههه حملتكههم ما اللحب, فذاك الرحب السهل الطريق

أنهها عيشها, مضيت وغدارة فالدنيا رأيت الذيِ المرج عليه, وأما وأنتم
تردنهها, ولههم نردههها ولم منا تتعلق ولم بشيء منها نتعلق لم وأصحابي

ًا, فمنهم منا أكثر وهم بعدنا من الثانية الرعلة جاءت ثم المرتع أضعاف
في فمالوا الناس عظم جاء ذلك, ثم على ونجوا الضغث الََخذ ومنهم
ًا المرج ً يمين فمضههيت أنههت راجعههون. وأمهها إليههه وإنهها لله فإنا وشمالَ
الههذيِ المنههبر تلقاني, وأمهها حتى عليها تزال صالحة, فلن طريقة على
سههنة, آلَفا سههبعة فالدنيا درجة أعلها في وأنا درجات سبع فيه رأيت

ًا, وأما آخرها في أنا الشههثل الََدم يمينههي علههى رأيههت الذيِ الرجل ألف
اللهه كلم بفضهل الرجههال يعلهو تكلهم السهلم, إذا عليه موسى فذلك
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كأنمهها الههوجه خيلن الكههثير الربعة الباز يساريِ عن رأيت إياه, والذيِ

إيههاه, اللههه لكههرام نكرمههه مريم بن عيسى بالماء, فذلك شعره حمم
ًا بههي النههاس أشههبه رأيههت الههذيِ الشيخ وأما ًا خلقهه أبونهها فههذاك ووجههه

أبعثههها ورأيتنههي رأيههت الههتي الناقة به, وأما ونقتديِ نؤمه كلنا إبراهيم
«قههال: فمهها أمههتي بعههد أمههة ولَ بعديِ نبي لَ تقوم علينا الساعة فهي
يجيههء أن إلَ هذا بعد رؤيا عن وسلم عليه الله صلى الله رسول سأل

ًا. بهههههههههههههههها فيحهههههههههههههههدثه الرجهههههههههههههههل متبرعههههههههههههههه
مرمولهة عبههاس: أيِ ابن موضونة} قال سرر تعالى: {على وقوله  

جههبير بن وسعيد وعكرمة مجاهد قال به, وكذا منسوجة يعني بالذهب
السههديِ: مرمولههة وغيهره, وقهال والضههحاك وقتههادة أسهلم بهن وزيهد

ابههن واليههاقوت, وقههال بالههدر عكرمة: مشههبكة واللؤلؤ, وقال بالذهب
بمعنههى فعيل بطنها, وهو تحت الذيِ الناقة وضين يسمى جرير: ومنه

بالههذهب مضههفورة الجنههة فههي السههرر مضههفور, وكههذلك لنههه مفعول
.واللَلىهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههء

بعض إلى بعضهم وجوه متقابلين} أيِ عليها تعالى: {متكئين وقوله  
مخلههدون مخلههدون} أيِ ولههدان عليهههم {يطههوفا أحههد وراء أحد ليس
{بههأكواب يتغيههرون ولَ يشههيبون ولَ عنها يتكبرون لَ واحدة صفة على

خراطيههم لَ التي الكيزان فهي الكواب معين} أما من وكأس وأباريق
الهنابهات, والكههؤوس الوصههفين جمعههت الهتي آذان, والبههاريق ولَ لها

تنقطهع أوعيهة مهن معيهن, ليهس جاريهة عيهن مهن خمهر من والجميع
ولَ عنههها يصههدعون تعههالى: {لَ سههارحة. وقههوله عيههون من بل وتفرغا

مههع ثابتههة هههي عقولهم, بههل تنزفا ولَ رؤوسهم تصدع لَ ينزفون} أيِ
أنههه عبههاس ابههن عن الضحاك الحاصلة, وروى واللذة المطربة الشدة

خصههال: السههكر, والصههداع, والقيههء, والبههول, أربههع الخمر قال: في
مجاهههد الخصههال. وقهال ههذه عن ونزهها الجنة خمر تعالى الله فذكر

عنها} يصدعون {لَ والسديِ وقتادة وعطية جبير بن وسعيد وعكرمة
ينزفههون} أيِ قههوله: {ولَ في وقالوا رأس صداع فيها لهم ليس يقول

بعقههههههههههههههههههههههههههههههههههولهم. تههههههههههههههههههههههههههههههههههذهب لَ
يشتهون} أيِ مما طير * ولحم يتخيرون مما تعالى: {وفاكهة وقوله  

جههواز على دليل الََية الثمار, وهذه من يتخيرون بما عليهم ويطوفون
بن عكراش حديث ذلك على لها, ويدل التخير صفة على الفاكهة أكل

مسههنده, فههي الله رحمه الموصلي يعلى أبو الحافظ رواه الذيِ ذؤيب
عبههد بههن الفضههل بههن العلء الترسههي, حههدثنا الوليههد بن العباس حدثنا
بن عكراش أبيه عن عكراش بن الله عبيد سوية, حدثنا أبي بن الملك
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لى اللهه رسهول إلهى أمهوالهم صدقات في مرة قال: بعثني ذؤيب ص

المهههاجرين بيههن جههالس هههو فههإذا المدينههة وسلم, فقههدمت عليه الله
؟»ً الرجههل «من قال الرطى عروق كأنها بإبل عليه وقدمت والنصار

إلههى لههه النسب»ً فانتسبت في «ارفع ذؤيب, قال بن قلت: عكراش
الله صلى الله رسول عبيد, فتبسم بن مرة صدقة وهذه عبيد بن مرة
بههها أمههر قومي»ً ثم صدقات هذه قومي إبل وقال: «هذه وسلم عليه

إلههى فانطلقنا بيديِ أخذ إليها, ثم وتضم الصدقة إبل بميسم توسم أن
كالقصههعة بجفنههة ؟»ً فأتينهها طعههام مههن فقههال: «هههل سلمة أم منزل
جوانبها في بيديِ أخبط فأقبلت منها يأكل والوذر, فجعل الثريد كثيرة

يههديِ علههى اليسههرى بيههده وسهلم عليههه اللههه صلى الله رسول فقبض
واحههد. ثههم طعههام فإنه واحد موضع من عكراش, كل فقال: يا اليمنى

ًا الله عبيد شك رطب أو تمر فيه بطبق أتينا ًا, فجعلت كان رطب أوتمر
فههي وسههلم عليههه اللههه صههلى الله رسول يد وجالت يديِ بين من آكل

واحد. ثههم لون غير فإنه شئت حيث من عكراش, كل وقال: يا الطبق
ببلههل ومسههح يههده وسهلم عليه الله صلى الله رسول فغسل بماء أتينا

ًا ورأسه وذراعيه وجهه كفيه الوضههوء هههذا عكههراش قههال: «يهها ثم ثلث
النهههههههههههههههههههههههار»ً. غيهههههههههههههههههههههههرت ممههههههههههههههههههههههها

ً الترمذيِ رواه وهكذا   ًا ماجه وابن مطولَ بشههار بن محمد عن جميع
نعرفههه لَ الترمذيِ: غريههب به, وقال الفضل بن العلء الهذيل أبي عن
وعفههان, وقههال أسههد بههن بهههز أحمد: حدثنا المام حديثه. وقال من إلَ

المغيههرة, بههن سههليمان حههدثنا شههيبان, قههالوا حههدثنا يعلى أبو الحافظ
وسههلم عليههه اللههه صههلى اللههه رسههول كان أنس قال: قال ثابت حدثنا
يعرفههه, يكههن لم إذا عنه فسأل الرؤيا الرجل رأى الرؤيا, فربما تعجبه

فقالت: يا أمرأة إليه, فأتته لرؤياه أعجب كان معروفا عليه أثنى فإذا
الجنههة, فههأدخلت المدينههة مههن فههأخرجت أتيت كأني رأيت الله رسول

وفلن فلن بههن فلن فههإذا الجنة, فنظههرت لها انتحبت وجبة فسمعت
قد وسلم عليه الله صلى النبي رجلً, كان عشر اثني فسمت فلن بن

أوداجهههم, تشخب طلس ثياب عليهم بهم فجيء ذلك قبل سرية بعث
فخرجههوا فيه فغمسوا البيذخ, قال أو البيدخ نهر إلى بهم اذهبوا فقيل

بسر, فأكلوا فيها ذهب من بصفحة البدر, فأتوا ليلة كالقمر ووجوههم
مهها الفاكهههة مههن أكلههوا إلَ وجههه مههن يقلبونها فما شاءوا ما بسره من

مههن كان ما السرية, فقال تلك من البشير فأتى معهم أرادوا, وأكلت
رجلً, فههدعا عشههر اثنههي عههد حههتى وفلن فلن فأصههيب وكذا كذا رؤيا

رؤيههاك, قصههي المههرأة, فقههال وسههلم عليههه اللههه صههلى اللههه رسههول
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أبههي لفههظ قههال. هههذا كمهها وفلن بفلن فجيههء تقول وجعلت فقصتها

مسهههلم. شهههرط علهههى الضهههياء: وههههذا الحهههافظ يعلهههى, قهههال
المثنههى, حههدثنا بن معاذ الطبراني: حدثنا القاسم أبو الحافظ وقال  

عههن منصههور بههن عبههاد عههن سههعيد بن ريحان المديني, حدثنا بن علي
اللههه رسههول قال: قال ثوبان أسماء, عن أبي عن قلبة أبي عن أيوب
عههادت الجنههة فههي ثمههرة نههزع إذا الرجههل وسلم: «إن عليه الله صلى

المههام يشههتهون} قههال مما طير تعالى:{ولحم أخرى»ً وقوله مكانها
الضههبعي, حههدثنا سليمان بن جعفر حاتم, حدثنا بن سيار أحمد: حدثنا

طيههر «إن وسلم عليه الله صلى الله رسول قال: قال أنس عن ثابت
رسههول بكر: يا أبو الجنة»ً فقال شجر في يرعى البخت كأمثال الجنة
ًا قالها ه منها أنعم «آكلها ناعمة, فقال لطير هذه إن الله وإنههي ههه ثلثهه

الوجه. وروى هذا من أحمد به منها»ً انفرد يأكل ممن تكون أن لرجو
حههديث مههن الجنههة صههفة كتههابه فههي المقدسههي اللههه عبد أبو الحافظ

عبههد عههن الحيههوطي علههي بههن أحمد عن الخطمي علي بن إسماعيل
ابهن عهن نههافع عههن زرعهة زياد, عن بن الله عبد عن عاصم بن الجبار
فقههال طههوبى وسههلم عليههه اللههه صههلى النههبي عنههد قال: ذكههرت عمر

؟»ً طههوبى ما بلغك هل بكر أبا وسلم: «يا عليه الله صلى الله رسول
يعلههم مهها الجنههة فههي شههجرة «طههوبى أعلههم. قههال ورسوله قال: الله

هنههاك إن اللههه رسول بكر: يا أبو البخت»ً فقال كأمثال الله إلَ طولها
ًا ًا لطير اللههه شههاء إن منهههم وأنههت يههأكله مههن منههه «أنعم قال ؟ ناعم

يشههتهون} ممهها طيههر تعههالى: {ولحههم قههوله فههي قتادة تعالى»ً وقال
كأهلههها ناعمههة طيرها أرى إني الله رسول قال: يا بكر أبا أن لنا وذكر

البخت لمثال وإنها منها أنعم بكر ياأبا والله يأكلها «من ناعمون, قال
بكهههر»ً. أبههها يههها منهههها تأكهههل أن اللهههه علهههى لحتسهههب وإنهههي

معههن موسى, حههدثنا بن مجاهد الدنيا: حدثني أبي بن بكر أبو وقال  
أن مالك بن أنس عن أبيه عن شهاب ابن أخي ابن عيسى, حدثني بن

لم عليهه اللهه صهلى الله رسول فقهال: «نههر الكهوثر عهن سهئل وس
ًا أشههد الجنة في وجل عز ربي أعطانيه مههن وأحلههى اللبههن مههن بياضهه

عمههر: إنههها الجههزر»ً فقههال كأعنههاق يعنههي أعناقههها طيور العسل, فيه
منههها»ً أنعههم وسههلم: «آكلههها عليه الله صلى الله رسول لناعمة, قال

عبههد بههن محمد عن القعنبي عن حميد بن عبد عن الترمذيِ رواه وكذا
ابههن حسههن. وقههال أنس, وقال عن أبيه عن شهاب بن مسلم بن الله
أبههو الطنافسههي, حههدثنا محمههد بههن علههي أبي, حدثنا حاتم: حدثنا أبي

أبههي عههن العوفي عطية عن الرصافي الوليد بن الله عبيد عن معاوية
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فههي «إن وسههلم عليههه الله صلى الله رسول قال: قال الخدريِ سعيد
ًا الجنة أهل من الرجل صحفة على فيقع ريشة ألف سبعون فيه لطير
ًا يعني ريشة كل من فينتفض, فيخرج الجنة وألين اللبن من أبيض لون

يطيههر»ً ثههم صاحبه يشبه لون منها الشهد, ليس من وأعذب الزبد من
ًا غريب حديث هذا أبههي ابههن قههال ضعيفان, ثم وشيخه والرصافي جد

الليث, الليث, حدثني كاتب صالح بن الله عبد أبي, حدثنا حاتم: حدثنا
عطههاء عههن حههازم أبي عن هلل أبي بن سعيد عن يزيد بن خالد حدثنا

الجنههة ثمههرات مههن يأكههل البخت أمثال الجنة طائر قال: إن كعب عن
ًا منههها اشههتهى فإذا له الجنة, فيصطففن أنهار من ويشرب أتههى شههيئ

منههه ينقههص لههم يطير ثم وداخله خارجه من يديه, فيأكل بين يقع حتى
بههن خلههف عرفههة: حههدثنا بههن الحسههن وقههال كعههب إلى شيء, صحيح

بههن اللههه عبههد عههن الحههارث بههن الله عبد عن العرج حميد عن خليفة
لتنظههر وسلم: «إنك عليه الله صلى الله رسول لي قال: قال مسعود

ًا»ً. يهههديك بيهههن فيخهههر فتشهههتهيه الجنهههة فهههي الطيهههر إلهههى مشهههوي
بعضهههم المكنههون} قههرأ اللؤلههؤ كأمثال عين تعالى: {وحور وقوله  

معنييههن: تحتمههل الجههر عيههن! وقههراءة حور فيها ولهم وتقديره بالرفع
تعههالى: كقههوله قبلههه بمهها التبههاع علههى العههراب يكههون أن أحههدهما
* معيههن مههن وأباريق, وكأس بأكواب مخلدون ولدان عليهم {يطوفا

ممهها طيههر ولحههم يتخيههرون ممهها وفاكهههة ينزفون ولَ عنها يصدعون لَ
برؤوسههكم تعههالى: {وامسههحوا قههال عيههن} كمهها وحههور يشههتهون

وإسههتبرق} خضر سندس ثياب تعالى: {عاليهم قال وأرجلكم} وكما
عليهههم المخلههدون الولههدان بههه يطوفا مما يكون أن الثاني والَحتمال

ًا, بههل بعضهههم بيههن لَ القصور في ذلك يكون العين, ولكن الحور بعضهه
أعلههم. وقههوله العيههن, واللههه بههالحور الخدام عليهم يطوفا الخيام في

بياضههه في الرطب اللؤلؤ كأنهن المكنون} أيِ اللؤلؤ تعالى: {كأمثال
مكنههون} وقههد بيههض {كههأنهن الصههافات سورة في تقدم كما وصفائه

ًا, ولهذا وصفهن الرحمن سورة في تقدم كههانوا بمهها قال: {جزاء أيض
مههن أحسههنوا ما على لهم مجازاة به أتحفناهم الذيِ هذا يعملون} أيِ

العمههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههل.
ًا فيههها يسههمعون تعههالى: {لَ قال ثم   ًا ولَ لغههو ً إلَ تأثيمهه ًا قيل سههلم

ًا} أيِ ًا الجنههة فههي يسههمعون لَ سههلم ًا كلمهه ًا أيِ لَغيهه ًا عبثهه مههن خاليهه
ً أو المعنى تسههمع {لَ قههال كمهها ضههعيف أو حقيههر معنى على مشتمل

ًا} أيِ {ولَ غيههة لَ كلمة لَغية} أيِ فيها ًا ولَ تأثيمهه {إلَ قبههح فيههه كلمهه
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ًا قيل ًا} أيِ سلم قههال كمهها بعههض على بعضهم منهم التسليم إلَ سلم

ًا سلم} وكلمهم فيها تعالى: {تحيتهم والثههم. اللغههو مههن سههالم أيض

َأْصَحاُب َو َيِميِن **  ْل َيِميِن َأْصَحاُب َمآّ ا ْل ِفي ا ٍر *   ْد ٍد ِس ْلههٍح ّمْخُضو َط َو   *
ٍد ِظههّل ّمنُضههو َو ٍد *   ُدو ٍء ّمْمهه َوَمههآّ ُكوٍب *   ٍة ّمْسهه َههه ِك َفا َو ٍة *   ِثيههَر ّ َك *  لَ

ٍة َع ُطو ْق َ َم ٍة َولَ َع ُنو ُفههُرٍش َمْم َو ٍة *   َعهه ُفو ّنههآّ ّمْر ِإ ُهّن *   َنا ْأ ًء َأنَشهه * ِإنَشههآّ
ُهّن َنا ْل َع ًا َفَج َكار ْب ًا َأ ُعُرب ًا *   ْتَراب َيِميِن *  لََِْصَحاِب َأ ْل ّلٌة ا ُث ِليههَن ّمَن *   ّو ال

ّلههههههههههههههههههههههٌة ُث َو  الََِخِريههههههههههههههههههههههَن ّمههههههههههههههههههههههَن *  
بههذكر عليهههم المقربون, عطههف وهم السابقين مآّل تعالى ذكر لما  

أصههحاب مهههران بههن ميمههون قههال البههرار, كمهها وهم اليمين أصحاب
أصههحاب مهها اليميههن {وأصههحاب فقال المقربين دون منزلتهم اليمين

مههآّلهم. ثههم وكيههف حههالهم ومهها اليمين أصحاب شيء أيِ اليمين} أيِ
وعكرمة عباس ابن مخضود} قال سدر تعالى: {في فقال ذلك فسر

قيس, والحسههن بن والسفر زهير بن وقسامة الحوصا وابن ومجاهد
لَ الههذيِ وغيرهههم: هههو حههزرة وأبههو والسديِ كثير بن الله وعبد وقتادة
عههن روايههة بههالثمر, وهههو المههوقر عبههاس: هههو ابههن فيههه, وعههن شوك

ًا: كنا قتادة قال ومجاهد, وكذا عكرمة لَ الههذيِ المههوقر أنه نحدث أيض
الشهوك كههثير الدنيا سدر وهذا, فإن هذا المراد أن به, والظاهر شوك
الثمر وفيه فيه شوك لَ هذا من العكس على الََخرة الثمر, وفي قليل

سلمان بن أحمد بكر أبو الحافظ قال أصله, كما أثقل قد الذيِ الكثير
العبههاس, بههن حمزة البغويِ, حدثني هو محمد بن محمد النّجاد, حدثنا

صههفوان المبههارك, أخبرنهها بن الله عبد حدثنا عثمان بن الله عبد حدثنا
الله صلى الله رسول أصحاب قال: كان عامر بن سليم عن عمرو بن

ومسائلهم, قههال: أقبههل بالعراب لينفعنا الله يقولون: إن وسلم عليه
ًا أعرابي تههؤذيِ شههجرة الجنههة فههي اللههه ذكر الله رسول فقال: يا يوم

ًا لههه فههإن السههدر ؟»ً قال هي الله: «وما رسول صاحبها, فقال شههوك
ًا. فقال تعههالى اللههه وسههلم: «أليههس عليه الله صلى الله رسول مؤذي

شههوكة كههل مكان فجعل شوكه الله مخضود} خضد سدر {في يقول
ًا لتنبت ثمرة, فإنها ًا وسبعين اثنين عن منها الثمرة تفتق ثمر مههن لون

الََخهههههههر»ً. يشهههههههبه لهههههههون مهههههههن فيهههههههها طعهههههههام, مههههههها
المصههفى, بههن محمد داود: حدثنا أبي بن بكر أبو آخر) قال طريق(  

يزيد, بن ثور حمزة, حدثني بن يحيى المبارك, حدثني بن محمد حدثنا
ًا قال: كنت السلمي عبد بن عتبة عن عبيد بن حبيب حدثني مع جالس
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اللههه رسول فقال: يا أعرابي وسلم: فجاء عليه الله صلى الله رسول

ًا أعلم لَ شجرة الجنة في تذكر أسمعك ًا أكثر شجر منههها, يعنههي شوك
مكههان يجعل الله «إن وسلم عليه الله صلى الله رسول الطلح, فقال

ًا سهبعون الملبهود, فيهها الهتيس خصوة مثل ثمرة منها شوكة كل لونه
شههجر منضود} الطلح {وطلح الََخر»ً وقوله لون يشبه لَ الطعام من

طلحههة, وهههو واحههدته العضههاه شههجر مههن الحجههاز بأرض يكون عظام
الحههههداة: لبعههههض جريههههر ابههههن الشههههوك, وأنشههههد كههههثير شههههجر

ًا دليلهههههها بشهههههرها  والجبهههههالَ الطلهههههح تريهههههن وقالَغهههههد
ًا بذلك يذكر الثمر متراكم {منضود} أيِ مجاهد وقال   لنهههم قريشهه

السههديِ: منضههود وقههال وسدر طلح من وظلله وّج من يعجبون كانوا
مههن أحلههى ثمههر لههه الدنيا, ولكن طلح عباس: يشبه ابن مصفود. قال
ابههن روى قلههت: وقههد الطلههع فههي لغة والطلح الجوهريِ العسل, قال

قهال: همهدان مهن شهيخ عهن سهعد بهن الحسهن حديث من حاتم أبي
ًا سمعت منضههود, منضود, قال: طلههع طلح في الحرفا هذا يقول علي

مخضههود, وهههو بههأنه وصههفه السههدر, فكههأنه صفة من يكون هذا فعلى
أعلههم. ثمههره, واللههه كههثرة وهههو منضههود طلعه له, وأن شوك لَ الذيِ
عههن معاويههة أبههو الشههج, حههدثنا سههعيد أبو حاتم: حدثنا أبي ابن وقال

{وطلههح سههعيد أبههي عههن نضههرة أبههي عن إياس بن جعفر عن إدريس
والحسن هريرة وأبي ابن)عباس عن ورويِ الموز, قال منضود} قال

وبههه, قههال ذلههك مثههل حههزرة وأبههي وقتادة زهير بن وقسامة وعكرمة
الطلههح, ولههم المههوز يسمون اليمن فقال: أهل زيد: وزاد وابن مجاهد

القهههههههههول. ههههههههههذا غيهههههههههر جريهههههههههر ابهههههههههن يحهههههههههك
عبههد بههن علههي البخاريِ: حههدثنا ممدود} قال تعالى: {وظل وقوله  

بههه هريرة, يبلغ أبي عن العرج عن الزناد أبي عن سفيان الله, حدثنا
الراكب يسير شجرة الجنة في قال: «إن وسلم عليه الله صلى النبي

ممدود} ورواه {وظل شئتم إن يقطعها, اقرأوا لَ عام مائة ظلها في
سههريج, حههدثنا أحمد: حدثنا المام به. وقال العرج حديث من مسلم

أبههي عههن عمههرة أبههي بههن الرحمههن عبههد علي, عن بن هلل عن فليح
الجنههة فههي وسلم: «إن عليه الله صلى الله رسول هريرة, قال: قال

{وظههل شههئتم إن عههام, اقههرءوا مائههة ظلها في الراكب يسير شجرة
البخههاريِ رواه به. وكههذا العرج حديث من مسلم رواه ممدود} وكذا

معمهر عهن الهرزاق عبهد رواه به, وكهذا فليح عن سنان بن محمد عن
عههن سههلمة بههن حمههاد رواه هريههرة, وكههذا أبي عن منبه بن همام عن
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المقههبريِ, سههعيد عههن سههعد بن والليث هريرة أبي عن زياد بن محمد

بههه. هريههرة أبي سيرين, عن ابن عن هريرة: وعوفا أبي عن أبيه عن
شعبة, قالَ: حدثنا وحجاج جعفر بن محمد أحمد: حدثنا المام وقال  

عليههه اللههه صلى الله رسول عن هريرة أبا يحدث الضحاك أبا سمعت
سههبعين ظلها في الراكب يسير شجرة الجنة في قال: «إن أنه وسلم

أحمههد حاتم: حههدثنا أبي ابن الخلد»ً. وقال شجرة هي سنة ه مائة أو ه
سههلمة أبههي بههن عمرو بن محمد عن هارون بن يزيد سنان, حدثنا ابن
قههال: «فههي وسههلم عليههه اللههه صلى الله رسول هريرة, عن أبي عن

إن يقطعها, واقرءوا ما عام مائة ظلها في الراكب يسير شجرة الجنة
جرير ابن رواه يخرجوه, وهكذا ولم جيد ممدود} إسناد {وظل شئتم

بههن محمد عن والبخاريِ, كلهم الرحيم وعبد عبدة عن كريب أبي عن
بهه. سهليمان بن الرحمن عبد حديث من الترمذيِ رواه به, وقد عمرو

بن إسماعيل مهران, حدثنا حميد, حدثنا ابن جرير: حدثنا ابن وقال  
فههي قههال: إن هريههرة أبههي عههن مخههزوم بني مولى زياد عن خالد أبي

ب يسهير لشجرة الجنة شهئتم إن اقهرءوا عهام مائهة ظلهها فهي الراك
ًا ذلك ممدود} فبلغ {وظل على التوراة أنزل والذيِ فقال: صدق كعب
ً أن محمد, لو على والفرقان موسى دار ثههم جذعة أو حقة ركب رجل
ًا, إن يسقط حتى بلغها ما الشجرة تلك بأعلى بيههده غرسههها الله هرم
الجنههة فههي وما الجنة سور وراء لمن أفنانها روحه, وإن من فيها ونفخ
ال تلهك أصهل من يخرج وهو إلَ نهر يعلهى أبهو الحهافظ الشهجرة. وق

عههن زريههع بههن يزيههد الضرير: حدثنا منهال بن محمد الموصلي: حدثنا
عليههه اللههه صههلى النههبي عههن أنس عن قتادة عن عروبة أبي بن سعيد
شههجرة الجنة ممدود} قال: «في تعالى: {وظل الله قول في وسلم
عههن البخههاريِ رواه يقطعها»ً وكذا لَ عام مائة ظلها في الراكب يسير
الطيالسي داود أبو رواه زريع, وكذا بن يزيد عن المؤمن عبد بن روح
هلل وأبههو معمر رواه به, وكذا قتادة عن القطان داود بن عمران عن
وسهل سعيد أبي حديث من ومسلم البخاريِ أخرج به, وقد قتادة عن
الجنههة فههي قههال: «إن وسلم عليه الله صلى الله رسول عن سعد بن

يقطعههها»ً مهها عههام مائة السريع المضمر الجواد الراكب يسير شجرة
متههواتر وسههلم, بههل عليههه الله صلى الله رسول عن ثابت حديث فهذا

أسههانيده وقههوة طرقه النقاد, لتعدد الحديث أئمة عند بصحته مقطوع
رجههههههههههههههههههههههههههههههههههههههاله. وثقههههههههههههههههههههههههههههههههههههههة

بكر, أبو كريب, حدثنا أبو جرير: حدثنا بن جعفر أبو المام قال وقد  
صههالح أبههو ومعنهها موضههع فههي بههاب علههى قههال: كنهها حصههين أبو حدثنا
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قههال: هريههرة أبو قال: حدثني صالح أبو الضبي, فحدث يعني وشقيق

ًا, قههال سههبعين ظلههها في الراكب يسير شجرة الجنة في إن أبههو عامهه
أكههذبك ولكنههي هريههرة أبهها أكههذب قال: مهها ؟ هريرة أبا صالح: أتكذب

بهههذا يكههذب من أبطل يومئذ. قلت: فقد القراء على ذلك أنت, فشق
عليههه اللههه صههلى اللههه رسههول إلههى ورفعههه وصحته ثبوته مع الحديث

الحسههن بههن زياد الشج, حدثنا سعيد أبو الترمذيِ: حدثنا وقال وسلم
هريههرة أبههي عههن حههازم أبههي عن جده عن أبيه عن القزاز الفرات بن

إلَ شجرة الجنة في وسلم: «ما عليه الله صلى الله رسول قال: قال
حههاتم: حههدثنا أبي ابن غريب. وقال قال: حسن ذهب»ً ثم من ساقها

صههالح بههن زمعههة عههن العقههديِ عامر أبو الربيع, حدثنا أبي بن الحسن
الممههدود قال: الظل عباس ابن عن عكرمة عن وهرام بن سلمة عن

كههل فههي الراكههب يسههير مهها قههدر ظلههها سههاق علههى الجنة في شجرة
وغيرهههم الغرفا أهل الجنة أهل إليها عام, قال: فيخرج نواحيها, مائة

فيرسههل الههدنيا لهو ويذكر بعضهم ظلها, قال: فيشتهي في فيتحدثون
ًا الله أثههر الدنيا. هذا في لهو بكل الشجرة تلك الجنة, فتحرك من ريح

سهعيد أبههو حاتم: حههدثنا أبي ابن حسن. وقال قويِ جيد إسناده غريب
بههن عمرو عن إسحاق أبو سفيان, حدثنا حدثنا يمان ابن الشج, حدثنا

سنة, وكذا ألف سبعون ممدود} قال تعالى: {وظل قوله في ميمون
ابههن قال مثله, ثم سفيان عن مهديِ ابن عن بندار عن جرير ابن رواه

عن إسحاق أبي عن سفيان عن مهران حميد, حدثنا ابن جرير: حدثنا
سههنة. ألههف ممههدود} قههال: خمسههمائة {وظههل ميمههون بههن عمههرو

الطيالسههي, حههدثنا الوليههد أبو حدثنا أبي حاتم: حدثنا أبي ابن وقال  
ممههدود} تعههالى: {وظههل اللههه قههول فههي الحسن عن نافع بن حصين

يقطعههها, لَ سههنة مائههة ظلها في الراكب يسير شجرة الجنة قال: في
وسههلم عليه الله صلى الله رسول أن الحسن: بلغني عن عوفا وقال

لَ عههام مائههة ظلههها فههي الراكههب يسههير لشههجرة الجنة في قال: «إن
عباس: في ابن عن عكرمة عن شبيب وقال جرير ابن يقطعها»ً رواه

الضههحاك حههاتم, وقههال أبي ابن به, رواه يستظل يحمل لَ شجر الجنة
ينقطع, ليههس ممدود} لَ تعالى: {وظل قوله في حزرة وأبو والسديِ

مسههعود: الجنههة ابن الفجر, وقال طلوع قبل مثل حر ولَ شمس فيها
تقههدمت الشههمس, وقههد طلههوع إلههى الفجههر طلههوع بيههن كما سجسج
ً تعههالى: {ونههدخلهم كقههوله الََيههات دائههم ظليلً} وقههوله: {أكلههها ظل

وقههوله الََيههات من ذلك غير وعيون} إلى ظلل وظلها} وقوله: {في
أخههدود, وقههد غيههر فههي الثوريِ: يجههريِ مسكوب} قال تعالى: {وماء
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آسههن} غيههر ماء من أنهار تعالى: {فيها قوله تفسير عند الكلم تقدم

ههنههههههههها. إعهههههههههادته عهههههههههن أغنهههههههههى الََيهههههههههة. بمههههههههها
وعندهم ممنوعة} أيِ ولَ مقطوعة لَ كثيرة تعالى: {وفاكهة وقوله  

أذن ولَ رأت عيههن لَ ممهها اللههوان فههي المتنوعههة الكثيرة الفواكه من
منههها رزقههوا تعالى: {كلما قال بشر, كما قلب على خطر ولَ سمعت

ًا ثمرة من ًا} أيِ بهه وأتههوا قبههل من رزقنا الذيِ هذا قالوا رزق متشههابه
فههي الصههحيحين الطعم, وفي غير الطعم ولكن الشكل الشكل يشبه
قلل مثهل ونبقهها الفيلهة كهآّذان ورقهها المنتههى: «فهإذا سهدرة ذكهر

ًا هجر»ً. وفيهما عههن يسار بن عطاء عن زيد عن مالك حديث من أيض
عليههه الله صلى الله رسول فصلى الشمس قال: خسفت عباس ابن

رأينههاك اللههه رسههول يهها: قالوا الصلة, وفيه فذكر معه والناس وسلم
ًا تناولت رأيههت تكعكعههت, قههال: «إنههي رأيناك ثم هذا مقامك في شيئ
ًا, ولو منها فتناولت الجنة الههدنيا»ً, بقيههت مهها منههه لكلتم أخذته عنقود
جعفههر, بههن اللههه عبههد خيثمة, حدثنا أبو يعلى: حدثنا أبو الحافظ وقال
صههلة فههي نحههن قههال: بينهها جابر عن عقيل ابن الله, حدثنا عبيد حدثنا

معههه, ثههم فتقههدمنا وسههلم عليههه الله صلى الله رسول تقدم إذ الظهر
ًا تناول كعههب: يهها بن أبي قال الصلة قضى تأخر, فلما ثم ليأخذه شيئ

ًا الصلة في اليوم صنعت الله رسول تصنعه, قال: «إنههه كنت ما شيئ
منهها والنضهرة, فتنهاولت الزههرة مهن فيهها ومها الجنهة علي عرضت

ًا منههه لكههل بههه أتيتكههم وبينه, ولو بيني فحيل به لََتيكم عنب من قطف
أبههي حههديث من مسلم منه»ً وروى ينقص لَ والرض السماء بين من

نحههههههههههههههههوه. جههههههههههههههههابر عههههههههههههههههن الزبيههههههههههههههههر
يوسههف, بههن هشههام بحر, حههدثنا بن علي أحمد: حدثنا المام وقال  

أنههه البكههالي زيههد بههن عههامر عههن كههثير أبي بن يحيى عن معمر أخبرنا
صههلى الله رسول إلى أعرابي يقول: جاء السلمي عبد بن عتبة سمع
العرابههي: قههال ثههم الجنههة وذكر الحوض عن وسلم, فسأله عليه الله
طهوبى»ً . قهال: فهذكر تهدعى شهجرة وفيها قال: «نعم ؟ فاكهة فيها
ًا تشبه قال: «ليست ؟ تشبه أرضنا شجر هو, قال: أيِ ما أدريِ لَ شيئ
ًا أتيههت وسههلم عليههه اللههه صههلى النبي ؟»ً فقال أرضك شجر من شيئ

تنبههت الجههوزة تههدعى بالشههام شههجرة . قال: «تشبه قال: لَ ؟ الشام
قهال: ؟ العنقهود عظهم أعلها»ً. قهال: مها وينفرش واحدة ساق على

قههال: ؟ أصههلها عظههم يفتر»ً. قال: ما لَ البقع للغراب شهر «مسيرة
تنكسههر حههتى بأصههلها أحههاطت مهها أهلههك إبههل من جذعة ارتحلت «لو

ًا»ً قال: فيها ترقوتها الحبههة عظههم قال: «نعم»ً قال: فما ؟ عنب هرم
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ًا أبوك ذبح قال: «هل ؟ ًا قههط غنمههه مههن تيس ؟»ً قههال: نعههم, عظيمهه

ًا منههه لنا اتخذيِ فقال أمك فأعطاه إهابه قال: «فسلخ ؟»ً قههال: دلههو
قال: «نعم ؟ بيتي وأهل لتشبعني الحبة تلك العرابي: فإن نعم. قال

عشههههههههههههههههههههههههههههههههههيرتك»ً. وعامههههههههههههههههههههههههههههههههههة
ولَ شههتاء تنقطههع لَ ممنوعههة} أيِ ولَ مقطوعههة تعههالى: {لَ وقوله  

ًا ًا, مهما مستمر دائم أكلها بل صيف عليهههم يمتنههع لَ وجههدوا طلبههوا أبد
ولَ شوك ولَ عود تناولها من يمنعهم قتادة: لَ شيء, وقال الله بقدرة

مكانههها عههادت الثمههرة الرجههل تنههاول إذا الحههديث في تقدم بعد, وقد
قههال ناعمههة وطيئة عالية مرفوعة} أيِ تعالى: {وفرش وقوله أخرى

بههن رشههدين كريههب, حههدثنا أبههو الترمذيِ: حدثنا عيسى وأبو النسائي
عن سعيد أبي عن الهيثم أبي عن دراج عن الحارث بن عمر عن سعد
مرفوعههة} تعههالى: {وفههرش قههوله فههي وسههلم عليه الله صلى النبي

خمسمائة بينهما ما ومسيرة والرض السماء بين كما قال: «ارتفاعها
مهن إلَ نعرفهه لَ غريهب حسهن الحهديث الترمهذيِ: ههذا قهال ثم عام

هههذا العلههم: معنههى أهههل بعههض سعد, قههال: وقههال بن رشدين حديث
بيههن كمهها الههدرجتين بيههن وبعدما الدرجات في الفرش ارتفاع الحديث
بههن رشههدين رواية من إلَ هذا يعرفا لَ إنه قال والرض, هكذا السماء

عههن جريههر بههن جعفر أبو رواه ضعيف, هكذا وهو المصريِ سعد, وهو
بههههههههههههه. رشههههههههههههدين عههههههههههههن كريههههههههههههب أبههههههههههههي

العلههى, عههن عبد بن يونس عن كلهما حاتم أبي وابن هو رواه ثم  
ًا حاتم أبي ابن رواه فذكره, وكذا الحارث بن عمرو عن وهب ابن أيض
مههن الجنة صفة في الضياء وهب, وأخرجه ابن عن حماد بن نعيم عن

حسههن عههن أحمههد المههام مثله, ورواه به وهب ابن عن حرملة حديث
حههاتم أبههي ابههن فههذكره. وقههال دراج لهيعة, حدثنا ابن عن موسى بن

ًا: حدثنا سهههل أبههي عههن جويبر معاوية أبو الشج, حدثنا سعيد أبو أيض
مرفوعههة} قههال: ارتفههاع {وفههرش الحسههن عههن زيههاد بههن كثير يعني

تعالى: {إنهها سنة. وقوله ثمانين مسيرة الجنة أهل من الرجل فراش
ًء أنشأناهن ًا * فجعلناهن إنشا ًا أبكار ًا * عرب اليمين} * لصحاب أتراب

ذكههر وهههو السههياق دل لمهها مههذكور. ولكههن غيههر علههى الضههمير جههرى
ذكرهههن عههن بههذلك اكتفههى فيههها يضاجعن اللتي النساء على الفرش

بالعشههي عليههه عههرض تعههالى: {إذ قوله في كما عليهن الضمير وعاد
حههتى ربههي ذكههر عههن الخيههر حههب أحببههت إنههي فقال الجياد الصافنات

المفسرين, قول من المشهور على الشمس بالحجاب} يعني توارت
يذكرن ولم أنشأناهن} أضمرهن تعالى: {إنا قوله في الخفش وقال
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عيههن تعههالى: {وحههور قههوله فهي عبيهدة: ذكهرن أبههو ذلك, وقهال قبل

أعههدناهن أنشههأناهن} أيِ تعالى: {إنا المكنون} فقوله اللؤلؤ كأمثال
ًا, صرَن عجائز كن بعدما الخرى النشأة في ًا رمص ًا أبكار بعههد أيِ عرب

ًا عدن الثيوبة ًا أبكار والظرافههة بههالحلوة أزواجهههن إلههى متحببات عرب
والملحهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههة.

ًا بعضهم وقال   عههن الربههذيِ عبيدة بن موسى غنجات, قال أيِ عرب
اللههه صههلى اللههه رسههول قال: قههال مالك بن أنس عن الرقاشي يزيد
ًا الههدنيا فههي كههن عجههائز نسههاء قال أنشأناهن وسلم: «إنا عليه عمشهه

ًا»ً رواه الترمههذيِ: قههال ثههم حههاتم أبي وابن جرير وابن الترمذيِ رمص
بههن محمد حاتم: حدثنا أبي ابن ضعيفان, وقال ويزيد غريب, وموسى

جابر بن شيبان إياس, حدثنا أبي ابن يعني آدم الحمصي, حدثنا عوفا
صههلى اللههه رسههول قال: سمعت يزيد بن سلمة عن مرة بن يزيد عن
إنشههاء} يعنههي أنشههأناهن تعالى: {إنا قوله في يقول وسلم عليه الله

حميههد: حههدثنا بههن عبههد الههدنيا. وقههال فههي كههن اللتههي والبكههار الثيب
قهال: أتهت الحسههن عهن فضالة بن المبارك مقدام, حدثنا بن مصعب
فقههال: الجنههة يههدخلني أن تعههالى الله ادع الله رسول يا فقالت عجوز

تبكههي. قههال: عجههوز»ً قههال: فههولت تههدخلها لَ الجنههة إن فلن أم «يهها
ّنهها يقههول تعههالى اللههه عجههوز, إن وهههي تههدخلها لَ أنههها «أخبروههها {إ

ًء أنشهههههههههههأناهن ًا}»ً. فجعلنهههههههههههاهن إنشههههههههههها أبكهههههههههههار
أبهو حميهد. وقهال بهن عبهد عهن الشمائل في الترمذيِ رواه وهكذا  

بههن عمههرو الههدمياطي, حههدثنا سهههل بن بكر الطبراني: حدثنا القاسم
حسههان بههن هشام عن كريمة أبي بن سليمان البيروتي, أخبرنا هاشم

أخههبرني الله رسول يا قالت: قلت سلمة أم عن أمه عن الحسن عن
ضههخام عيههن بيههض عيههن} قههال: «حههور تعههالى: {حههور الله قول عن

قههوله عههن النسر»ً قلههت: أخههبرني جناح بمنزلة الحوراء شفر العيون
الههذيِ الههدر صههفاء المكنون} قال: «صفاؤهن اللؤلؤ تعالى: {كأمثال

قههوله: عههن اليههديِ»ً قلههت: أخههبرني تمسههه لههم الههذيِ الصههدافا في
الوجوه»ً قلههت: حسان الخلق «خيرات حسان} قال خيرات {فيهن
الجلههد كرقههة مكنون} قههال: «رقتهههن بيض {كأنهن قوله عن أخبرني

الغرقىء»ً قلت: يهها وهو القشر يلي مما البيضة داخل في رأيت الذيِ
ًا قوله عن أخبرني الله رسول ًا} قال {عرب قبضههن اللواتي «هن أتراب

ًا عجائز الدنيا الدار في ًا, خلقهن رمص فجعلههن الكهبر بعهد الله شمص
ًا عذارى ًا محببههات متعشقات عرب واحههد»ً قلههت: يهها ميلد علههى أترابهه
الدنيا نساء قال: «بل ؟ العين الحور أم أفضل الدنيا نساء الله رسول
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ت: يها علهى الظههارة كفضهل العيهن الحهور مهن أفضل البطانهة»ً قل
عههز اللههه وعبههادتهن وصيامهن قال: «بصلتهن ؟ ذاك وبم الله رسول

اللههوان الحريههر. بيههض وأجسههادهن النههور وجههوههن الله وجل. ألبس
الههذهب, يقلههن وأمشههاطهن الدر مجامرهن الحلي صفر الثياب خضر
ًا نموت فل الخالدات نحن ًا, ونحههن نبههأس فل الناعمههات ونحن أبد أبههد

ًا نظعن فل المقيمات ًا, طههوبى نسخط فل الراضيات ونحن ألَ أبد أبههد
زوجيههن تههتزوج منهها المههرأة الله رسول لنا»ً قلت: يا وكان له كنا لمن

يكههون معههها, مههن ويههدخلون الجنههة فتدخل تموت ثم والربعة والثلثة
ًا, فتقول أحسنهم فتختار تخير إنها سلمة أم قال: «يا ؟ زوجها يهها خلق

ًا أحسن كان هذا إن رب حسههن ذهب سلمة أم فزوجنيه, يا معي خلق
والََخههههههههههههههرة»ً. الههههههههههههههدنيا بخيههههههههههههههر الخلههههههههههههههق

عليه الله صلى الله رسول أن المشهور الطويل الصور حديث وفي  
قههد تعالى الله الجنة, فيقول دخول في كلهم للمؤمنين وسلم, يشفع

وسههلم عليه الله صلى الله رسول بدخولها, فكان لهم وأذنت شفعتك
بههأزواجكم بههأعرفا الههدنيا فههي أنتههم مهها بههالحق بعثنههي يقول: «والذيِ

منهههم الرجل ومساكنهم, فيدخل بأزواجهم الجنة أهل من ومساكنكم
لهمهها آدم ولههد مههن الله, وثنتين ينشىء مما زوجة وسبعين ثنتين على

فههي منهما الولى الدنيا, يدخل في بعبادتهما الله أنشأ من على فضل
سههبعون عليههه بههاللؤلؤ مكلههل ذهههب مههن سرير على ياقوتة من غرفة
ًا إلههى ينظههر ثههم كتفيها بين يده ليضع وإستبرق, وإنه سندس من زوج
مههخ إلههى لينظههر ولحمها, وإنههه وجلدها ثيابها وراء من صدرها من يده

لههها كبههده اليههاقوت قصههبة فههي السههلك إلههى أحههدكم ينظر كما ساقها
ولَ تملههه ولَ يملههها لَ عنههدها هههو مههرآة, فبينمهها له وكبدها مرآة, يعني

أنههه إلَ قبلها يشتكي ولَ ذكره يفتر عذراء, ما وجدها إلَ مرة من يأتيها
ولَ تمههل لَ أنههك عرفنا قد إنا نوديِ إذ كذلك هو منية, فبينما ولَ مني لَ

ًا لك أن تمل, إلَ جههاء واحدة, كلما واحدة فيأتيهن فيخرج غيرها أزواج
الجنههة فههي منههك, ومهها أحسههن شيء الجنة في ما قالت: والله واحدة
بههن عمههرو وهههب: أخههبرني بههن اللهه عبد منك»ً وقال إلي أحب شيء

اللههه رسههول عههن هريههرة أبههي عههن حجيرة ابن عن دراج عن الحارث
«نعم, والذيِ قال ؟ الجنة في له: أنطأ قال أنه وسلم عليه الله صلى

ًا بيههده نفسههي ًا, فههإذا دحمهه ًا»ً. مطهههرة رجعههت عنههها قههام دحمهه بكههر
البغههداديِ, حههدثنا الفقيههه جههابر بههن إبراهيم الطبراني: حدثنا وقال  

الرحمههن عبد بن معلى حدثنا الواسطي الدقيقي الملك عبد بن محمد
أبي عن المتوكل أبي عن الحول عاصم عن شريك الواسطي, حدثنا
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الجنههة أهههل وسههلم: «إن عليههه الله صلى الله رسول قال: قال سعيد

ًا»ً وقههال عدن نساءهم جامعوا إذا الطيالسههي: أخبرنهها داود أبههو أبكار
عليههه اللههه صههلى اللههه رسههول قال: قههال أنس عن قتادة عن عمران

النساء, قلت: يهها في وكذا كذا قوة الجنة في المؤمن وسلم: «يعطى
من الترمذيِ مائة»ً ورواه قوة قال: يعطى ؟ ذلك ويطيق الله رسول
من الطبراني القاسم أبو غريب. وروى وقال: صحيح داود أبي حديث
حسههان, عههن بن هشام عن زائدة عن الجعفي علي بن حسين حديث
نصههل هههل اللههه رسههول يا قال: قيل هريرة أبي عن سيرين بن محمد

مائههة إلههى اليههوم فههي ليصل الرجل قال: «إن ؟ الجنة في نسائنا إلى
على عنديِ الحديث المقدسي: هذا الله عبد أبو الحافظ عذراء»ً قال

أعلهههههههههههههههم. واللهههههههههههههههه الصهههههههههههههههحيح شهههههههههههههههرط
ًا} قال   متجببات عباس: يعني ابن عن جبير بن سعيد وقوله: {عرب

الضههحاك كههذلك, وقههال هههي الضههبعة الناقة إلى تر أزواجهن, ألم إلى
عاشههقون, لهن وأزواجهن لزواجهن العواشق عباس: العرب ابن عن

ويحيههى العاليههة وأبههو وعكرمة ومجاهد سرجس بن الله عبد قال وكذا
بن ثور وغيرهم, وقال والضحاك وقتادة والحسن وعطية كثير أبي بن

ًا} قههال: هههي عن عباس ابن قال: سئل عكرمة عن يزيد قوله: {عرب
الغنجهة. عكرمهة: ههي عهن سهماك عهن شهعبة لزوجها. وقال الملقة
بههن صههالح الشههكلة, وقههال عكرمة: هي عن الله عبد بن الجلح وقال
ّيان ًا} قههال: الشههكلة في بريدة بن الله عبد عن ح بلغههة قههوله: {عربهه
حسههن حذلم: هي بن تميم المدينة, وقال أهل بلغة والغنجة مكة أهل

الكلم حسنات الرحمن: العرب عبد وابنه أسلم بن زيد التبعل. وقال
أبههو العسههكريِ, حههدثنا عثمههان بههن سهل عن ذكر حاتم أبي ابن وقال
اللههه رسههول قههال: قههال جههده عههن أبيه عن محمد بن جعفر عن علي

ًا عليهههه اللهههه صهههلى عربهههي»ً. كلمههههن هههه قهههال هههه وسهههلم: «عربههه
ًا} قال   واحدة سن في عباس: يعني ابن عن الضحاك وقوله: {أتراب

عنه رواية المستويات, وفي مجاهد: التراب سنة, وقال وثلثين ثلث
ًا} أيِ السههديِ وقال القران عطية المثال, وقال الخلق فههي {أترابهه

كههن كمهها لَ تحاسههد, يعنههي ولَ تبههاغض بينهن بينهن, ليس المتواخيات
الشههج, حههدثنا سعيد أبو حاتم: حدثنا أبي ابن متعاديات. وقال ضرائر

ًا ومحمد الحسن عن الكهف بن الله عبد عن أسامة أبو ًا} {عرب أترابهه
ًا يأتلفن السنان قالَ: المستويات ًا, وقههد ويلعبن جميع أبههو روى جميع

الرحمههن عبههد عن معاوية أبي عن منيع بن أحمد عن الترمذيِ عيسى
قههال: قههال عنههه الله رضي علي عن سعد بن النعمان عن إسحاق بن
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ًا الجنههة فههي وسههلم: «إن عليه الله صلى الله رسول للحههور لمجتمعهه
ًا يرفعن العين نحههن يقلههن ههه قههال ههه بمثلههها الخلئههق تسههمع لم أصوات

فل الراضهيات ونحهن نبهأس فل الناعمهات نبيهد, ونحهن فل الخالهدات
غريههب. حههديث قههال: هههذا لههه»ً ثههم وكنهها لنهها كان لمن طوبى نسخط

عمر, بن إسماعيل خيثمة, حدثنا أبو يعلى: أخبرنا أبو الحافظ وقال  
بههن أنس ولد بعض عن رافع بن الله عبد فلن عن ذئب أبي ابن حدثنا
الحور قال: «إن وسلم عليه الله صلى الله رسول أن أنس عن مالك
كههرام»ً لزواج خبئنهها حسان خيرات نحن يقلن الجنة في ليغنين العين

الثقههات أحههد الواسههطي المنههذر أبههو هههو هذا عمر بن قلت: إسماعيل
الملقب إبراهيم بن الرحيم عبد المام الحديث هذا روى الثبات. وقد

بن الخطاب بن عون عن ذئب أبي ابن فديك, عن أبي ابن عن بدحيم
صههلى الله رسول قال: قال أنس عن لنس ابن عن رافع بن الله عبد
الحههور نحههن الجنههة فههي يغنيههن العيههن الحههور وسههلم: «إن عليههه الله

اليميههن} أيِ تعههالى: {لصههحاب كرام»ً وقههوله لزواج خلقنا الحسان
لصههحاب زوجههن أو اليمين لصحاب ادخرن أو اليمين لصحاب خلقن

ًء أنشههأناهن {إنهها بقههوله متعلههق أنه اليمين, والظهر فجعلنههاهن إنشهها
ًا ًا أبكار ًا عربهه لصههحاب أنشههأناهن اليميههن} فتقههديره لصههحاب أترابهه

جريهههههههههههر. ابهههههههههههن تهههههههههههوجيه اليميهههههههههههن, وههههههههههههذا
ليلة قال: صليت تعالى الله رحمه الداراني سليمان أبي عن ورويِ  

ًا البرد وكان أدعو جلست ثم واحدة, فأخذتني بيد أدعو فجعلت شديد
سههليمان أبهها تقههول: يهها وهههي مثلههها يههر لم حوراء فرأيت فنمت عيني
سههنة. قلههت: خمسمائة منذ النعيم في لك أغذى وأنا واحدة بيد أتدعو

ًا قهوله: {لصهحاب يكون أن ويحتمل ه بمها اليميهن} متعلقه وههو قبل
ًا فههي جههاء أسههنانهم, كمهها فههي اليميههن} أيِ لصههحاب قههوله: {أترابهه

بههن عمههارة عههن جرير حديث من ومسلم البخاريِ رواه الذيِ الحديث
صههلى اللههه رسههول قههال: قههال هريرة أبي عن زرعة أبي عن القعقاع

ليلههة القمههر صههورة علههى الجنة يدخلون زمرة وسلم: «أول عليه الله
إضههاءة, السماء في دريِ كوكب أشد ضوء على يلونهم البدر, والذين

الههذهب يتمخطههون, أمشههاطهم ولَ يتفلون ولَ يتغوطون ولَ يبولون لَ
العين, أخلقهم الحور اللوة, وأزواجهم ومجامرهم المسك ورشحهم

ًا سههتون آدم أبيهههم صههورة علههى واحههد رجههل خلههق علههى فههي ذراعهه
قالَ: حههدثنا وعفان هارون بن يزيد أحمد: حدثنا المام السماء»ً وقال

سههههههههههههههههههههههههلمة. بههههههههههههههههههههههههن حمههههههههههههههههههههههههاد
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بن علي عن سلمة بن حماد حديث من له واللفظ الطبراني وروى  

قههال: قههال هريههرة أبههي عههن المسههيب بههن سههعيد عن جدعان بن زيد
ًا الجنههة الجنههة أهههل وسهلم: «يههدخل عليه الله صلى الله رسول جههرد

ًا ًا مرد ًا بيض آدم خلههق علههى وثلثيههن, وهههم ثلث أبنههاء مكحليههن جعاد
ًا ستون أبههي حديث من الترمذيِ أذرع»ً. وروى سبعة عرض في ذراع

حوشههب بههن شهههر عن قتادة عن القطان عمران عن الطيالسي داود
اللههه صههلى الله رسول أن جبل بن معاذ عن غنم بن الرحمن عبد عن

ًا الجنة الجنة أهل وسلم: «يدخل عليه ًا جرد ثلث بنههي مكحليههن مههرد
عمههرو وهههب: أخبرنهها ابن غريب. وقال قال: حسن سنة»ً ثم وثلثين

ًا أن الحارث بن سههعيد أبههي عههن الهيثم أبي عن حدثه السمح أبا دراج
أههل مهن مهات وسهلم: «مهن عليهه اللهه صلى الله رسول قال: قال

يزيههدون لَ الجنههة في وثلثين ثلث بني يردون كبير أو صغير من الجنة
ًا عليها عههن نصههر بن سويد عن الترمذيِ النار»ً ورواه أهل وكذلك أبد
بههه. الحههارث بههن عمههرو عههن سههعد بههن رشههدين عههن المبههارك ابههن

صفوان هاشم, حدثنا بن القاسم الدنيا: حدثنا أبي بن بكر أبو وقال  
عهن الوزاعهي العسهقلني, حهدثنا الجهراح بهن رواد صالح, حهدثنا بن

عليههه اللههه صههلى اللههه رسههول قههال: قههال أنههس عن ذئاب بن هارون
ًا سههتين آدم طههول على الجنة الجنة أهل وسلم: «يدخل بههذراع ذراعهه

سههنة, وثلثيههن ثلث عيسههى ميلد وعلههى, يوسف حسن الملك! على
داود: أبههي بههن بكههر أبههو مكحلون»ً وقال مرد جرد محمد لسان وعلى
عههن عمههر قههالَ: حههدثنا الوليههد بههن وعبههاس خالههد بههن محمههود حههدثنا

رسههول قههال: قههال مالههك بههن أنس عن ثابت بن هارون عن الوزاعي
فههي آدم صههورة علههى الجنههة أهههل «يبعههث وسلم عليه الله صلى الله

ًا وثلثين ثلث عيسى ميلد ًا جرد إلههى بهههم يههذهب مكحليههن. ثههم مرد
شههبابهم»ً. يفنههى ولَ ثيههابهم تبلههى لَ منههها فيكسههون الجنة في شجرة
مههن جماعههة الََخريههن} أيِ مههن وثلههة الوليههن من تعالى: {ثلة وقوله

الََخريههههههههههههههن. مههههههههههههههن وجماعههههههههههههههة الوليههههههههههههههن
بكار, بن محمد شاذان, حدثنا بن المنذر حاتم: حدثنا أبي ابن وقال  

حصههين بههن عمههران عههن الحسن عن قتادة عن بشير بن سعيد حدثنا
قههال: بعههض عههن يأخههذ بعضهههم وكههان مسعود, قههال بن الله عبد عن

عليههه غههدونا ثم وسلم عليه الله صلى الله رسول عند ليلة ذات أكرينا
والنههبي النبي علي فيمر بأممها وأتباعها النبياء علي فقال: «عرضت

قتههادة وتل ههه أحههد معههه وليههس والنبي الثلثة في العصابة! والنبي في
بههن موسههى علههي مر رشيد} قال: حتى رجل منكم {أليس الََية هذه
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قههال: ؟ هههذا مههن ربههي قال: قلت إسرائيل بني من كبكبة في عمران

إسرائيل! قال: قلههت بني من تبعه ومن عمران بن موسى أخوك هذا
وجههوه فههإذا قال الضراب في يمينك عن قال: انظر ؟ أمتي فأين رب

رب. قههال: انظههر رضههيت قال: قلت: قد ؟ أرضيت قال: قال الرجال
قلههت: قههد ؟ قههال: أرضههيت الرجال وجوه فإذا يسارك عن الفق إلى

ًا سهبعين ههؤلَء مهع رب. قال: فههإن رضيت بغيهر الجنههة يههدخلون ألفه
سهعيد قههال أسههد بنههي مههن محصههن بهن عكاشة وأنشأ حساب»ً. قال

ًا وكان قههال: فقههال منهههم يجعلنههي أن اللههه ادع اللههه نبي قال: يا بدري
أن الله ادع الله نبي قال: يا آخر رجل أنشأ منهم»ً قال اجعله «اللهم
اللههه رسههول عكاشههة»ً قههال: فقههال بها فقال: «سبقك منهم يجعلني

تكونههوا أن وأمههي أبههي فداكم استطعتم وسلم: «فإن عليه الله صلى
الضههراب, وإلَ أصحاب من فكونوا فافعلوا, وإلَ السبعين أصحاب من

ًا رأيههت قههد الفق, فههإني أصحاب من فكونوا ًا أناسهه تأّشههبوا قههد كههثير
قههال: ثم الجنة»ً فكبرنا أهل ربع تكونوا أن لرجو إني ه قال ثم ه حوله
لرجو قال: «إني الجنة»ً قال: فكبرنا أهل ثلث تكونوا أن لرجو «إني

صلى الله رسول تل ثم فكبرنا, قال الجنة»ً قال أهل نصف تكونوا أن
الََخريههن} قههال: مههن وثلة الولين من {ثلة الََية هذه وسلم عليه الله

ًا السههبعون هؤلَء بيننا: من فقلنا فههي ولههدوا الههذين فقلنهها: هههم ؟ ألفهه
لَ الههذين هههم فقههال: «بههل ذلههك يشههركوا. قههال: فبلغههه ولههم السلم
رواه يتوكلههون»ً وكههذا ربهم وعلى يتطيرون ولَ يسترقون ولَ يكتوون

لهه الحهديث نحهوه, وههذا بهه قتادة عن آخرين طريقين من جرير ابن
جريههر: ابن وغيرها, وقال الصحاح في الوجه هذا غير من كثيرة طرق
عيههاش أبههي بن أبان عن سفيان مهران, حدثنا حميد, حدثنا ابن حدثنا

مههن * وثلههة الوليههن مههن {ثلههة عبههاس ابههن عههن جههبير بههن سعيد عن
ًا وسلم: «همهها عليه الله صلى الله رسول الََخرين} قال: قال جميعهه

أمههههههههههههههههههههههههههههههههههههههتي»ً. مههههههههههههههههههههههههههههههههههههههن

َأْصَحاُب َو ِفههي الّشههَماِل َأْصههَحاُب َمآّ الّشَماِل **  ٍم *   ٍم َسههُمو * َوَحِميهه
ِظّل ٍم ّمن َو ّ َيْحُمو ٍد *  لَ ِر َ َبا ٍم َولَ ِري ُهْم َك ّن ِإ ْا *   ُنو ْبَل َكا ِلَك َق ِفيههَن َذ ْتَر ُم

ْا ُنو َكا َو َلى ُيِصّروَن *   ْلِحنِث َع ِم ا ِظي َع ْل ْا ا ُنو َكا َو ُلوَن *   ُقو َذا ِي ِإ أ
َنا َ ْت ّنا ِم ُك َو

ًا ًا ُتَراب َظام ّنهها َوِع ِإ أ
ُثههوَن َ ُعو ْب َو َلَم َأ َنهها *   ُؤ َبآّ ُلههوَن آ ّو ُقههْل ال ِليههَن ِإّن *   ّو ال

ِريَن ُعوَن َوالََِخ َلَمْجُمو َلههَى *   َقههاِت ِإ ٍم ِمي ْو ٍم َيهه ُلههو ْع ُثههّم ّم ُكههْم *   ّن َههها ِإ ّي أ
َ

ّلوَن ُبوَن الّضآّ ّذ َك ْلُم ُلوَن ا ِك َ ٍر ِمن *  لَ ٍم ّمن َشَج ّقههو ُئوَن َز ِل َفَمهها َههها *   ْن ِم

430



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
ُطوَن ُب ْل ُبوَن ا ِر َفَشا ِه *   ْي َل ِم ِمَن َع ْلَحِميهه ُبوَن ا ِر َفَشهها ِم ُشههْرَب *   ِهيهه ْل * ا

َذا ـهههههههههههههههه ُلُهههههههههههههههههْم َه ْوَم ُنُز ّديِن َيهههههههههههههههه  الهههههههههههههههه
أصههحاب بههذكر عليهههم عطههف اليميههن أصحاب حال تعالى ذكر لما  

ّيِ الشههمال} أيِ أصههحاب مهها الشههمال فقههال: {وأصههحاب الشههمال أ
سههموم} فقال: {فههي ذلك فسر ثم ؟ الشمال أصحاب فيه هم شيء
يحموم} قال من {وظل الحار الماء {وحميم} وهو الحار الهواء وهو
وقتادة صالح وأبو وعكرمة مجاهد قال الدخان, وكذا عباس: ظل ابن

ه كنتهم مها إلهى تعهالى:{انطلقهوا كقهوله وغيرههم, وههذه والسديِ ب
مههن يغنههي ولَ ظليههل لَ شههعب ثلث ذيِ ظههل إلههى * انطلقوا تكذبون
يومئههذ * ويههل صههفر جمالههة كههأنه كالقصههر بشههرر ترمي * إنها اللهب

السههود الدخان يحموم} وهو من ههنا: {وظل قال للمكذبين} ولهذا
قههال كما المنظر حسن ولَ الهبوب طيب ليس كريم} أيِ ولَ بارد {لَ

الضههحاك: كههل المنظر, قال كريم ولَ كريم} أيِ {ولَ وقتادة الحسن
بكريههههههههههم. فليههههههههههس بعههههههههههذب ليههههههههههس شههههههههههراب

فيقولون: هههذا النفي في اللفظة هذه تتبع جرير: العرب ابن وقال  
كريههم. ولَ بسههمين ليههس اللحههم كريههم, هههذا ولَ بطيههب ليس الطعام
مههن جريههر ابههن رواه كريمههة. وكههذا ولَ بنظيفههة ليسههت الههدار وهههذه

لههذلك اسههتحقاقهم تعههالى ذكر نحوه, ثم به قتادة عن آخرين طريقين
الههدنيا الدار في كانوا مترفين} أيِ ذلك قبل كانوا تعالى: {إنهم فقال

الرسههل بههه جههاءتهم مهها يلههوون لَ أنفسهم لذات على مقبلين منعمين
العظيههم} الحنث {على توبة ينوون ولَ يقيمون يصرون} أيِ {وكانوا

ًا والنداد الوثان وجعل بالله الكفر وهو ابههن اللههه. قههال دون من أرباب
والضههحاك وعكرمة مجاهد قال العظيم: الشرك. وكذا الحنث عباس
{وكانوا الغموس اليمين الشعبي: هو وغيرهم. وقال والسديِ وقتادة

ًا وكنا متنا أئذا يقولون ًا تراب ؟} الولون آباؤنا أو لمبعوثون أئنا وعظام
ه مكهذبين ذلهك يقولهون أنهم يعني ه لوقهوعه, قهال مسهتبعدين ب الل

يههوم ميقههات إلههى لمجموعههون والََخريههن الوليههن إن تعههالى: {قههل
آدم بنههي مههن والََخريههن الوليههن أن محمههد يهها أخههبرهم معلههوم} أيِ

ًا, كما منهم يغادر لَ القيامة عرصات إلى سيجمعون تعههالى: قههال أحد
لجههل إلَ نؤخره * وما مشهود يوم وذلك الناس له مجموع يوم {ذلك
وسهعيد} ولهههذا شقي فمنهم بإذنه إلَ نفس تكلم لَ يأت * يوم معدود

بوقت موقت هو معلوم} أيِ يوم ميقات إلى ههنا: {لمجموعون قال
ينقهههههههص. ولَ يزيهههههههد ولَ يتهههههههأخر ولَ يتقهههههههدم محهههههههدود, لَ
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* زقههوم مههن شجر من * لََكلون المكذبون الضالون أيها إنكم ثم{  

يههأكلوا حههتى ويسههجرون يقبضههون أنهم البطون} وذلك منها فمالئون
مههن عليهه بطههونهم, {فشهاربون منههها يملوا حهتى الزقهوم شجر من

أهيههم العطاش, واحدها البل الهيم} وهي شرب * فشاربون الحميم
وسههعيد ومجاهههد عباس ابن وهائمة, قال هيماء, ويقال: هائم والنثى

أنههه عكرمههة الظمههاء, وعههن العطههاش وعكرمة: الهيم, البل جبير بن
ًا الماء تمص المراض البل قال: الهيم السههديِ: تروى. وقههال ولَ مص

ًا تروى فل البل يأخذ داء الهيم لَ جهنههم أهههل تموت, فكههذلك حتى أبد
ًا. وعن الحميم من يروون يشرب أن يكره كان أنه معدان بن خالد أبد
ًا, ثم يتنفس أن غير من واحدة غبة الهيم شرب تعالى: {هههذا قال ثلث
يههوم ربهههم عنههد ضههيافتهم هههو وصفنا الذيِ هذا الدين} أيِ يوم نزلهم

وعملههوا آمنوا الذين المؤمنين: {إن حق في تعالى قال حسابهم, كما
وكرامههة. ضههيافة نههزلًَ} أيِ الفههردوس جنههات لهههم كههانت الصههالحات

َنْحههُن ُكْم **  َنهها ْق َل َ َخ ْولَ َلهه ُقوَن َف ّد ُتههْم ُتَصهه ْي َأ َفَر َأ ُنههوَن ّمهها *   ُتههْم ُتْم َأن َأ   *
َنُه ُقو ُل ُقوَن َنْحههُن َأم َتْخ ِل ْلَخهها َنْحههُن ا َنا *   ّدْر ُكههُم َقهه َن ْي ْوَت َب ْلَمهه َنْحههُن َوَمهها ا

ِقيَن ُبو َلَى ِبَمْس َع ّدَل َأن *   َب ُكْم ّن َل َثهها ُكْم َأْم َئ ُننِشهه َ َمهها ِفههي َو َلُمههوَن لَ ْع * َت
ْد َقههههههه َل ُتهههههههُم َو ِلْم َة َع َأ ّنْشههههههه َلهههههههَى ال َ الَُو ْولَ َلههههههه ّكُروَن َف َذ  َتههههههه

ًا تعالى يقول   ًا مقرر الزيهغ, أهل من به المكذبين على للمعاد, وراد
ًا وكنا متنا {أئذا قالوا الذين من واللحاد ًا تراب لمبعوثههون أئنهها وعظامهه

والَسههتبعاد. فقههال التكههذيب وجههه علههى منهههم صدر ذلك ؟} وقولهم
تكونههوا لهم أن بعههد خلقكهم ابتههدأنا نحههن خلقنههاكم} أيِ تعالى: {نحن

ًا ًا, أفليههس شيئ العههادة علههى بقههادر البههداءة علههى قههدر الههذيِ مذكور
فهل تصههدقون} أيِ قههال: {فلههولَ ولهههذا ؟ والحههرى الولههى بطريههق
ً قال بالبعث! ثم تصدقون ؟ تمنون ما بقوله: {أفرأيتم عليهم مستدلَ

الرحههام فههي تقرونههه أنتههم ؟} أيِ الخههالقون نحههن أم تخلقههونه أأنتههم
قههدرنا تعههالى: {نحههن قههال ثههم ؟ لههذلك الخالق الله أم فيها وتخلقونه

أهل بين فيه الضحاك: ساوى بينكم, وقال صرفناه الموت} أيِ بينكم
{علههى بعاجزين نحن وما بمسبوقين} أيِ نحن {وما والرض السماء

القيامهههههة. يهههههوم خلقكهههههم نغيهههههر أمثهههههالكم} أيِ نبهههههدل أن
قههال والحههوال. ثههم الصههفات مههن تعلمون} أيِ لَ فيما وننشئكم{  

أن علمتههم قد تذكرون} أيِ فلولَ الولى النشأة علمتم تعالى: {ولقد
ًا تكونههوا لههم أن بعد أنشأكم الله ًا, فخلقكههم شههيئ لكههم وجعههل مههذكور
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علههى قدر الذيِ أن وتعرفون تتذكرون والفئدة, فهل والبصار السمع

العههادة وهههي الخههرى النشههأة علههى البداءة, قههادر وهي النشأة هذه
ثههم الخلههق يبههدأ الذيِ تعالى: {وهو قال والحرى, كما الولى بطريق

خلقنههاه أنهها النسهان يههذكر تعالى: {أولَ عليه} وقال أهون وهو يعيده
ًا} {أو يك ولم قبل من فههإذا نطفههة مههن خلقناه أنا النسان ير لم شيئ
ً لنا * وضرب مبين خصيم هو العظههام يحيي من قال خلقه ونسي مثل

عليههم} خلههق بكل وهو مرة أول أنشأها الذيِ يحييها * قل رميم وهي
مني من نطفة يك ألم سدى يترك أن النسان تعالى: {أيحسب وقال
الههذكر الزوجيههن منههه فسههوى. فجعههل فخلههق علقههة كههان ثههم ؟ يمنى

؟}. المههههوتى يحيههههي أن علههههى بقههههادر ذلههههك أليههههس والنههههثى

ُتم ْي َأ َفَر َأ ُثوَن ّما **  ُتْم َتْحُر َأن َأ َنُه *   ُعو ُعوَن َنْحُن َأْم َتْزَر ِر ْو الّزا َل َنَشآُّء *  
ُه َنهها ْل َع ًا َلَج َطامهه ُتههْم ُح ْل َظ ُهههوَن َف ّك َف ّنهها َت ِإ ْغَرُمههوَن *   َبههْل َلُم َنْحههُن *  

ُتهُم َمْحُروُمهوَن ْي َأ َفَر َأ َء *   ْلَمهآّ ِذيِ ا ّله ُبوَن ا ُتهْم َتْشهَر َأن َأ ُه *   ُتُمهو ْل ِمهَن َأنَز
ْلُمْزِن ُلوَن َنْحُن َأْم ا ِز ْلُمن ْو ا َل ُء *   ُه َنَشآّ َنا ْل َع ًا َج َ ُأَجاج ْولَ َلهه ُكُروَن َف * َتْشهه

ُتُم ْي َأ َفَر ّناَر َأ ِتي ال ّل ُتْم ُتوُروَن ا َأن َأ ُتْم *   ْأ َهآّ َأنَش َت ُئوَن َنْحههُن َأْم َشَجَر ْلُمنِشهه ا
َنْحُن َها *   َنا ْل َع ًة َج ِكَر ْذ ًا َت َتاع ِويَن َوَم ْق ْلُم ّبْح ّل َفَس ِم *   ّبَك ِباْس ِم َر ِظي َع ْل  ا

وإثارتههها الرض شههق ؟} وهههو تحرثههون مهها تعالى: {أفرأيتم يقول  
نحههن {أم الرض فههي تنبتههونه ؟} أيِ تزرعههونه {أأنتههم فيههها والبههذر

ابن الرض. قال في وننبته قراره نقره الذين نحن بل الزارعون} أيِ
أبههي بههن مسههلم القرشههي, حههدثنا الوليههد بن أحمد حدثني جرير: وقد

عههن محمههد عههن هشههام عن الحسين بن مخلد الجرمي, حدثنا مسلم
تقههولن وسههلم: «لَ عليههه اللههه صلى الله رسول قال: قال هريرة أبي

تعالى: قوله إلى تسمع هريرة: ألم أبو حرثت»ً قال قل ولكن زرعت
؟} ورواه الزارعههون نحههن أم تزرعههونه أأنتههم تحرثههون مهها {أفرأيتههم

ابههن بههه, وقههال الجرمههي مسههلم عن الرحيم عبد بن محمد عن البزار
عههن حمههاد إسههماعيل, حههدثنا بههن موسى أبي, حدثنا حاتم: حدثنا أبي

ورويِ حرثنهها قولوا ولكن زرعنا تقولوا الرحمن: لَ عبد أبي عن عطاء
الزارعههون} نحن أم تزرعونه {أأنتم قرأ إذا كان أنه المدريِ حجر عن

رب. يههههههههههها أنهههههههههههت يقهههههههههههول: بهههههههههههل وأمثالهههههههههههها
ًا} أيِ لجعلناه نشاء تعالى: {لو وقوله   بلطفنهها أنبتنههاه نحههن حطامهه

ًا لجعلنههاه نشههاء ولههو بههل بكههم رحمة لكم وأبقيناه ورحمتنا أيِ حطامهه
ذلهك فسههر تفكهون} ثههم {فظلتم واستحصاده استوائه قبل ليبسناه
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ًا جعلنههاه لههو محرومههون} أيِ نحن * بل لمغرمون بقوله: {إنا حطامهه

إنهها تههارة فتقولههون كلمكههم تنوعههون المقالههة فههي تفكهههون لظللتههم
بنهها. وقههال لموقههع وعكرمههة: إنهها مجاهد لملقون, وقال أيِ لمغرمون

ًا: مجاهد محرومون. وقال نحن بل يقولون وتارة قتادة: معذبون أيضهه
لَ قتهادة, أيِ محهارفون, قههاله نحهن بل أيِ للشر ملقون لمغرمون إنا

أيِ محرومههون نحههن مجاهههد: بههل ربح, وقال لنا ينتج ولَ مال لنا يثبت
{فظلتههم ومجاهههد عبههاس ابههن لنهها, وقههال حههظ لَ يعنههي محههدودون

ًا: فظلتههم مجاهههد تفكهههون} تعجبههون. وقههال تفجعههون تفكهههون أيضهه
الول, وهههو إلههى يرجههع زرعكههم, وهههذا مههن فههاتكم ما على وتحزنون
ابن اختيار مالهم, وهذا في أصيبوا أجله من الذيِ السبب من التعجب

وقتههادة الحسههن تلومون, وقال تفكهون عكرمة: فظلتم جرير. وقال
على أو أنفقتم ما على إما تندمون, ومعناه تفكهون والسديِ: فظلتم

الضههداد, تقههول مههن الكسههائي: تفكههه الههذنوب, قههال من أسلفتم ما
حزنهههت. بمعنهههى تنعمهههت, وتفكههههت بمعنهههى تفكههههت العهههرب

مههن أنزلتموه * أأنتم تشربون الذيِ الماء تعالى: {أفرأيتم قال ثم  
نحن {أم واحد وغير ومجاهد عباس ابن السحاب, قاله المزن} يعني

ًا} أيِ جعلنهاه نشهاء {لهو المنزلهون نحهن بهل المنزلون} يقول أجاجه
ًا ًا زعافهه فهل تشههكرون} أيِ {فلههولَ زرع ولَ لشههرب يصههلح لَ مههر

ًا عليكههم المطههر إنزالههه فههي عليكههم اللههه نعمههة تشههكرون ً عههذب زلَلَ
الههزرع بههه لكههم * ينبههت تسههيمون فيههه شههجر ومنه شراب {لكم)منه
لقههوم لََيههة ذلك في إن الثمرات كل ومن والعناب والنخيل والزيتون

سههعيد بههن عثمههان أبي, حدثنا حاتم: حدثنا أبي ابن يتفكرون} . وقال
النههبي عههن جعفههر أبي عن جابر عن مرزوق بن فضيل مرة, حدثنا بن

الههذيِ لله قال: «الحمد الماء شرب إذا كان أنه وسلم عليه الله صلى
ًا سقانا ًا عذب ًا يجعله برحمته, ولم فرات ًا ملح قههال: بههذنوبنا»ً ثههم أجاج

من وتستخرجونها الزناد من تقدحون تورون} أيِ التي النار {أفرأيتم
الههذين نحههن بل المنشئون} أيِ نحن أم شجرتها أنشأتم {أأنتم أصلها

(إحههداهما) المههرخ, شههجرتان موضههعها. وللعههرب في مودعة جعلناها
أحههدهما فحههك أخضههران غصههنان منهمهها أخههذ (والخههرى) العفههار, إذا

النههههههههار. شههههههههرر بينهمهههههههها مههههههههن تنههههههههاثر بههههههههالََخر
تههذكر وقتادة: أيِ مجاهد تذكرة} قال جعلناها تعالى: {نحن وقوله  

وسلم عليه الله صلى الله رسول أن لنا قتادة: ذكر الكبرى, قال النار
ًا سبعين من جزء توقدون التي هذه ناركم قوم قال: «يا نههار من جزء

ضههربت قههد لكافية. قال: «إنههها كانت إن الله رسول جهنم»ً قالوا: يا

434



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
منهها»ً ويهدنوا آدم بنههو بهها يسههتنفع حهتى ههه مرتين أو ه ضربتين بالماء
فقال: حدثنا مسنده في أحمد المام رواه قد قتادة أرسله الذيِ وهذا

الله صلى النبي عن هريرة أبي عن العرج عن الزناد أبي عن سفيان
ًا سبعين من جزء هذه ناركم قال: «إن وسلم عليه جهنههم نار من جزء

لحهد»ً منفعهة فيهها اللهه جعههل مهها ذلهك مرتين, ولولَ بالبحر وضربت
أن هريههرة أبههي عههن العههرج عههن الزنههاد أبههي عههن مالك المام وقال

يوقههدون الههتي آدم بنههي قال: «نههار وسلم عليه الله صلى الله رسول
ًا سبعين من جزء كههانت إن الله رسول جهنم»ً فقالوا: يا نار من جزء

ًا»ً رواه وسههتين بتسههعة عليههها فضههلت قههد لكافية, فقال: «إنههها جههزء
مسههلم ورواه الزنههاد أبي حديث من ومسلم مالك حديث من البخاريِ

وفههي بههه هريههرة أبههي عن همام عن معمر عن الرزاق عبد حديث من
ًا وستين بتسعة عليها فضلت لقد بيده نفسي «والذيِ لفظ كلهن جزء
عمههرو بههن أحمههد الطههبراني: حههدثنا القاسم أبو قال حرها»ً وقد مثل

عيسههى بههن معههن الحزامههي, حههدثنا المنههذر بن إبراهيم الخلل, حدثنا
قههال: هريههرة أبههي عههن أبيههه عن سهل أبي عمه عن مالك عن الفزار

هههذه نههاركم مثههل مهها «أتدرون وسلم عليه الله صلى الله رسول قال
ًا أشد لهي ؟ جهنم نار من ًا»ً قههال بسبعين هذه ناركم من سواد ضههعف

وهههو يرفعههه ولههم مالههك عههن مصههعب أبو رواه وقد المقدسي الضياء
الصههههههههههههههحيح. شههههههههههههههرط علههههههههههههههى عنههههههههههههههديِ

ًا وقوله   وقتههادة ومجاهههد عباس ابن للمقوين} قال تعالى: {ومتاع
ابن المسافرين, واختاره بالمقوين عربي: يعني بن والنضر والضحاك

غيههره: أهلههها, وقههال رحههل إذا الههدار أقههوت قههولهم وقال: ومنه جرير
بن الرحمن عبد العمران. وقال من البعيد الخالي القفر والقواء القي

عهن سهليم أبههي بهن ليههث الجههائع, وقهال ههنها المقويِ: أسلم بن زيد
ًا إلَ يصههلحه لَ طعام لكل والمسافر للمقوين, للحاضر مجاهد: ومتاع

أبههي ابههن مجاهد, وقال عن الجعفي جابر عن سفيان روى النار, وكذا
النهاس مهن المسههتمتعين يعنهي مجاهههد: قهوله: للمقهوين عههن نجيهح

غيههره, فههإن مههن أعههم التفسههير عكرمة, وهذا عن ذكر أجمعين, وكذا
للطبههخ إليههها محتههاجون الجميههع وفقيههر غنههي مههن والبههاديِ الحاضههر

تعههالى اللههه لطف من المنافع, ثم من ذلك وغير والضاءة والَصطلء
مههن المسههافر يتمكههن بحيههث الحديههد وخههالص الحجار في أودعها أن

أخههرج منزله في ذلك إلى احتاج ثيابه, فإذا وبين متاعه في ذلك حمل
واشههتوى, واسههتأنس بها واصطلى بها فأطبخ ناره وأوقد وأورى زنده

ذلههك كههان وإن المسههافرين أفرد الَنتفاعات, لهذا سائر بها وانتفع بها
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ًا وأبههو أحمد المام رواه بما له يستدل كلهم! وقد الناس حق في عام
رجههل عن الشامي الشرعي زيد بن حبان خداش أبي حديث من داود
قههال: وسههلم عليههه الله صلى الله رسول أن قرن من المهاجرين من

مههاجه ابههن والمههاء»ً وروى والكل ثلثة: النار في شركاء «المسلمون
عليههه اللههه صههلى اللههه رسههول قههال: قههال هريرة أبي عن جيد بإسناد

ابههن حههديث مههن والنههار»ً ولههه والكل يمنعههن: المههاء لَ وسههلم: «ثلث
ًا عباس عبههد إسههناده فههي حههرام, ولكههن وثمنه زيادة هذا مثل مرفوع
أعلهههم. ضهههعيف, واللهههه وههههو حوشهههب بهههن خهههراش بهههن اللهههه

خلههق بقههدرته الههذيِ العظيم} أيِ ربك باسم تعالى: {فسبح وقوله  
شههاء ولههو البارد العذب الزلَل المتضادة: الماء المختلفة الشياء هذه

ًا لجعله ًا ملح ذلههك وجعل المحرقة النار المغرقة, وخلق كالبحار أجاج
ًا دنياهم معاش في لهم منفعة هذه للعباد, وجعل مصلحة لهههم وزجههر

.المعهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههاد فهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههي

َ َفل ْقِسُم **  ِقِع ُأ َوا ِم ِبَم ّنُجو ّنُه ال ِإ َو َقَسٌم *   ْو َل َلُموَن ّل ْع ِظيههٌم َت ّنههُه َع ِإ   *
ُقْرآٌن ِريٌم َل ِفي َك َتاٍب *   ُنوٍن ِك ْك ّ ّم ّ َيَمّسُه *  لَ ّهُروَن ِإلَ َط ْلُم ِزيههٌل ا َتن   *

َلِميَن ّرّب ّمن َعا ْل َذا ا َهـ ِب َف َأ ِديِث *   ْلَح ُتْم ا ُنوَن َأن ِه ْد ُلوَن*   ّم َع َتْج ُكْم َو َق ِرْز
ُكهههههههههههههههههههههههههههههههههههههْم ّن ُبوَن َأ ّذ َكههههههههههههههههههههههههههههههههههههه  ُت

خلقههه مههن بشيء يقسم لَ تعالى الله الضحاك: إن عن جويبر قال  
عليههه ضههعيف, والههذيِ القههول كلمه, وهههذا به يستفتح استفتاح ولكنه

علههى دليههل خلقه, وهو من شاء بما يقسم الله من قسم أنه الجمهور
أقسههم وتقههديره زائههدة ههنهها المفسههرين: لَ بعههض قههال عظمته, ثههم

جههوابه ويكههون جههبير بههن سههعيد عههن جرير ابن النجوم, ورواه بمواقع
يؤتى بل لها معنى لَ زائدة لَ آخرون: ليست كريم} وقال لقرآن {إنه

ًا كان إذا القسم أول في بها رضي عائشة كقول منفي على به مقسم
يههد وسههلم عليه الله صلى الله رسول يد مست  ما والله عنها. لَ الله

النجههوم, ليههس بمواقههع أقسم الكلم: لَ تقدير ههنا قط, وهكذا امرأة
كريههم. قههرآن ههو بهل أوكهانهة سههحر أنه القرآن في زعمتم كما المر
أقسههم} قههوله: {فل العربيههة: معنههى أهل بعض وقال جرير ابن وقال

أقسههم فقيههل ذلههك بعههد القسههم اسههتأنف ثم تقولون كما المر فليس
عن جبير بن حكيم النجوم} فقال قوله: {بمواقع معنى في واختلفوا

ليلة جملة نزل فإنه القرآن نجوم عباس: يعني ابن عن جبير بن سعيد
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ًا نزل الدنيا, ثم السماء إلى العليا السماء من القدر السنين في مفرق

عباس: نزل ابن عن الضحاك الََية, وقال هذه عباس ابن قرأ بعد. ثم
الكههرام السههفرة إلههى المحفههوظا اللوح من الله عند من جملة القرآن

عشههرين جبريههل علههى السههفرة الههدنيا, فنجمتههه السماء في الكاتبين
سههنة عشههرين وسههلم عليه الله صلى محمد على جبريل ليلة, ونجمه

قههال القههرآن, وكههذا النجههوم} نجههوم بمواقههع أقسههم قههوله: {فل فهو
ًا: مواقههع مجاهههد حههزرة, وقههال وأبههو والسههديِ ومجاهههد عكرمة أيضهه

ومشههههههارقها. مطالعههههههها ويقههههههال السههههههماء فههههههي النجههههههوم
قتادة: مواقعها جرير, وعن ابن اختيار وهو وقتادة الحسن قال وكذا  

ًا: أن الحسن منازلها, وعن القيامههة. يههوم انتثارههها بههذلك المههراد أيضهه
الههتي النههواء بههذلك النجوم} يعنههي بمواقع أقسم {فل الضحاك وقال
وكههذا. وقههوله: كههذا بنههوء قالوا: مطرنهها أمطروا إذا الجاهلية أهل كان

به أقسمت الذيِ القسم هذا وإن عظيم} أيِ تعلمون لو لقسم {وإنه
{إنههه عليههه بههه المقسههم لعظمتههم عظمتههه تعلمههون عظيم, لو لقسم
عظيههم لكتههاب محمد على نزل الذيِ القرآن هذا إن كريم} أيِ لقرآن
مههوقر. محفههوظا معظههم كتههاب معظههم, فههي مكنون} أيِ كتاب {في
حكيم عن شريك موسى: أخبرنا بن إسماعيل حدثني جرير ابن وقال
إلَ يمسههه {لَ عبههاس ابههن عههن جههبير بههن سههعيد عههن جههبير ابههن هههو

ابههن عههن العههوفي السماء. وقال في الذيِ المطهرون} قال: الكتاب
أنههس قههال الملئكههة, وكههذا المطهههرون} يعنههي إلَ يمسههه {لَ عباس

بههن جههابر الشههعثاء وأبههو والضههحاك جبير بن وسعيد وعكرمة ومجاهد
وغيرهههم. أسههلم بههن زيههد بههن الرحمههن وعبد والسديِ نهيك زيد, وأبو

ثور, حههدثنامعمر ابن العلى, حدثنا عبد ابن جرير: حدثنا ابن وقال  
إلَ اللههه عنههد يمسههه المطهههرون} قههال: لَ إلَ يمسههه {لَ قتههادة عههن

النجههس, والمنههافق المجههوس يمسه فإنه الدنيا في المطهرون, فأما
إلَ يمسههه مسههعود: مهها ابههن قههراءة فههي الرجههس, وقههال: وهههي

أنتههم, المطهههرون} ليههس إلَ يمسههه لَ{ العالية أبو المطهرون, وقال
هههذا أن قريههش كفههار زيههد: زعمههت ابههن الذنوب, وقههال أصحاب أنتم

إلَ يمسههه لَ أنههه تعههالى اللههه الشههياطين, فههأخبر بههه تنزلههت القههرآن
لهههم ينبغي وما الشياطين به تنزلت تعالى: {وما قال كما المطهرون

جيههد, قههول القههول لمعزولون} وهذا السمع عن إنهم يستطيعون وما
ونفعه طعمه يجد الفراء: لَ قبله, وقال التي القوال عن يخرج لَ وهو

مههن المطهههرون} أيِ إلَ يمسههه {لَ آخههرون بههه. وقههال آمههن مههن إلَ
الطلههب, قههالوا: ومعناههها خههبر الََيههة قههالوا: ولفههظ والحههدث الجنابههة

437



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
أن عمههر ابههن عههن مسههلم روى المصحف, كمهها ههنا بالقرآن والمراد
أرض إلههى بههالقرآن يسههافر أن نهى وسلم عليه الله صلى الله رسول
مالههك المههام رواه بمهها ذلههك في واحتجوا العدو يناله أن مخافة العدو

أن حههزم بههن عمرو بن محمد بن بكر أبي بن الله عبد عن موطئه في
بههن لعمههرو وسههلم عليههه اللههه صلى الله رسول كتبه الذيِ الكتاب في

طههههههههههههاهر. إلَ القههههههههههههرآن يمههههههههههههس لَ أن حههههههههههههزم
فههي قال: قههرأت الزهريِ حديث من المراسيل في داود أبو وروى  

صلى الله رسول أن حزم بن عمرو بن محمد بن بكر أبي عند صحيفة
جيدة وجادة طاهر»ً وهذه إلَ القرآن يمس قال: «ولَ وسلم عليه الله
أسههنده بههه, وقههد الخههذ ينبغههي هههذا وغيههره, ومثههل الزهريِ قرأها قد

أبهي بهن وعثمهان عمهر بهن اللهه وعبد حزم بن عمرو عن الدارقطني
تعالى: {تنزيههل أعلم. وقوله نظر, والله منهما كل إسناد وفي العاصا

وليس العالمين رب الله من منزل القرآن هذا العالمين} أيِ رب من
مريههة لَ الذيِ الحق هو شعر, بل أو كهانة أو سحر إنه يقولون كما هو

أنتههم الحههديث تعههالى: {أفبهههذا نههافع. وقههوله حههق وراءه وليههس فيههه
مصههدقين, غيههر مكههذبون عبههاس: أيِ ابن عن العوفي مدهنون} قال

{مههدهنون} أيِ مجاهد والسديِ, وقال حزرة وأبو الضحاك قال وكذا
أنكههم رزقكههم {وتجعلههون إليهههم وتركنههوا فيههه تمههالئوهم أن تريههدون

أنكهم شههكركم بمعنههى رزقكم وتجعلون بعضهم: معنى تكذبون} قال
أنهما عباس وابن علي عن رويِ الشكر, وقد بدل تكذبون أيِ تكذبون

جرير: ابن وقال سيأتي تكذبون} كما أنكم شكركم {وتجعلون قرآها
فلن رزق مهها أزدشههنوءة لغههة مههن أن عههديِ بههن الهيثههم عن ذكر وقد

فلن. شههههههههههههههههههههههكر مهههههههههههههههههههههها بمعنههههههههههههههههههههههى
عبد عن إسرائيل محمد, حدثنا بن حسين أحمد: حدثنا المام وقال  

قههال: قههال عنههه اللههه رضههي علههي عههن الرحمههن عبد أبي عن العلى
يقول: شهكركم رزقكم وسلم: «وتجعلون عليه الله صلى الله رسول

وكههذا»ً وهكههذا كذا بنجم وكذا كذا بنوء مطرنا تكذبون, وتقولون أنكم
جرير النهديِ, وابن إبراهيم بن مخول عن أبيه عن حاتم أبي ابن رواه
بههن يعقههوب موسههى, وعههن بههن اللههه عبيههد عههن المثنى بن محمد عن

ًا, وكذا به إسرائيل عن بكير, ثلثتهم أبي بن يحيى عن إبراهيم مرفوع
المههروزيِ وهههو محمد بن حسين عن منيع بن أحمد عن الترمذيِ رواه

العلههى عبههد عههن الثههوريِ سههفيان رواه غريب, وقد به, وقال: حسن
بههن محمههد بشار, حههدثنا بن محمد جرير: حدثنا ابن يرفعه. وقال ولم

عبههاس, ابههن عن جبير بن سعيد عن بشر أبي عن شعبة جعفر, حدثنا
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ًا بعضهههم أصبح إلَ قط قوم مطر قال: ما بنههوء مطرنهها يقولههون كههافر

تكههذبون} وههذا أنكههم شهكركم {وتجعلون عباس ابن وكذا. وقرأ كذا
بههن صههالح عههن الموطههأ في مالك عباس. وقال ابن إلى صحيح إسناد

بههن زيههد عههن مسههعود بههن عتبههة بن الله عبد بن الله عبيد عن كيسان
وسههلم عليههه اللههه صههلى اللههه رسههول بنا قال: صلى أنه الجهني خالد
انصههرفا الليههل, فلمهها فههي كانت سماء أثر في بالحديبية الصبح صلة
ربكههم»ً قههالوا: اللههه قههال مههاذا تههدرون فقال: «هل الناس على أقبل

وكههافر, فأمهها بههي مههؤمن عباديِ من أصبح أعلم, قال: «قال ورسوله
بههالكوكب, كههافر بههي مؤمن فذلك ورحمته الله بفضل مطرنا قال من
بههالكواكب»ً ومؤمن بي كافر فذلك وكذا كذا بنوء مطرنا قال من وأما

مالههك حههديث مههن والنسائي, كلهههم داود وأبو الصحيحين في أخرجاه
بههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه.

سههواد, بههن وعمههرو المههراديِ سههلمة بن محمد مسلم: حدثنا وقال  
عههن حدثه يونس أبا أن الحارث بن عمرو عن وهب بن الله عبد حدثنا
أنههزل قال: «مهها أنه وسلم عليه الله صلى الله رسول عن هريرة أبي
كافرين, ينزل بها الناس من فريق أصبح إلَ بركة من السماء من الله

الههوجه. هههذا مههن مسههلم بههه وكذا»ً انفرد كذا بكوكب فيقولون الغيث
إسههحاق بههن محمد عن سفيان يونس, أخبرنا جرير: حدثني ابن وقال
أبههي عههن سهلمة أبههي عههن الههتيمي الحهارث بن إبراهيم بن محمد عن

ليصههبح اللههه قههال: «إن وسههلم عليههه الله صلى الله رسول أن هريرة
مطرنهها كافرين, يقولون قوم بها فيصبح بها يمسيهم أو بالنعمة القوم

الحههديث هههذا إبراهيههم, فههذكرت ابههن محمد: هو وكذا»ً, قال كذا بنوء
هريههرة, وقههد أبههي مههن سههمعنا قههد فقال: ونحههن المسيب بن لسعيد

يستسههقي, وهههو عنههه اللههه رضههي الخطاب بن عمر شهد من أخبرني
اللههه رسههول عم يا عباس فقال: يا العباس إلى التفت استسقى فلما
فههي تعههترض أنههها يزعمههون فقههال: العلمههاء ؟ الثريا نوء من أبقى كم

ًا, قال: فما سقوطها بعد الفق مطروا, وهههذا حتى سابعة مضت سبع
بههإنزال العههادة فيههه الله أجرى الذيِ الوقت عن السؤال على محمول

هههو هههذا المطههر, فههإن نزول في بنفسه مؤثر النوء ذلك أن المطر, لَ
قههوله عنههد الحههاديث هههذه مههن شيء تقدم اعتقاده, وقد عن المنهي

لههها}. ممسههك فل رحمههة مههن للنهههاس اللههه يفتهههح تعههالى: {مهها
أمية بن إسماعيل عن سفيان يونس, أخبرنا جرير: حدثني ابن وقال  

ً سههمع وسلم عليه الله صلى الله رسول أن غيره أو أحسبه فيما رجل
هههو بههل السههد, فقههال: «كههذبت عثانين ببعض يقول: مطرنا ومطروا
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أبههو الصههراريِ, حههدثنا صههالح أبو جرير: حدثني ابن قال الله»ً ثم رزق
القاسم, عن الزبير بن جعفر الزديِ, حدثنا الملك عبد بن محمد جابر
قههوم مطههر قال: «مهها وسلم عليه الله صلى النبي عن أمامة أبي عن
أنكههم رزقكههم {وتجعلون ه قال ثم ه كافرين بها قوم أصبح إلَ ليلة من

أبهي عهن حهديث وكهذا»ً. وفهي كذا بنجم مطرنا قائل تكذبون} يقول
ًا: «لو سعيد مطرنهها لقالوا أمطروا ثم سنين سبع الناس قحط مرفوع
تكههذبون} قههال: أنكم رزقكم {وتجعلون مجاهد المجدع»ً. وقال بنوء

مههن هههو كههذا, يقههول: قولههوا كذا, وبنوء بنوء مطرنا النواء في قولهم
قتادة: أمهها واحد, وقال وغير الضحاك قال رزقه, وهكذا وهو الله عند

كتههاب مههن يرزقههوا لم لنفسهم قوم أخذ ما بئس يقول فكان الحسن
كتههاب من حظكم وتجعلون هذا الحسن قول التكذيب, فمعنى إلَ الله
* مههدهنون أنتم الحديث قبله: {أفبهذا قال ولهذا به تكذبون أنكم الله

تكهههههههههههههذبون}. أنكهههههههههههههم رزقكهههههههههههههم وتجعلهههههههههههههون

َ ْولَ َل َف َذا **  َغِت ِإ َل ُقوَم َب ْل ْلُح ُتْم ا َأن َو ٍذ *   ِئ َن ُظههُروَن ِحي َنْحههُن َتن َو ْقههَرُب *   َأ

ِه ْيهه َل ُكههْم ِإ ِكن ِمن ـهه َل ّ َو ْبِصههُروَن لَ َ ُت ْولَ َلهه َف ُتههْم ِإن *   ْيههَر ُكن ِنيَن َغ ِدي * َمهه
َنَههههههههههههههههههههآّ ُعو ُتهههههههههههههههههههْم ِإن َتْرِج ِقيَن ُكن ِد  َصههههههههههههههههههها

الحلههق {الحلقههوم} أيِ الههروح بلغت} أيِ إذا تعالى: {فلولَ يقول  
وقيههل الههتراقي بلغههت إذا تعههالى: {كل قال الَحتضار, كما حين وذلك

يومئههذ ربههك بالساق, إلههى الساق الفراق: والتفت أنه راق. وظن من
المحتضههر إلى تنظرون} أيِ حينئذ ههنا: {وأنتم قال المساق} ولهذا

منكههم} أيِ إليههه أقههرب {ونحههن المههوت سههكرات مههن يكابههده ومهها
فههي تعالى قال ترونهم, كما لَ ولكن تبصرون} أيِ لَ {ولكن بملئكتنا

إذا حتى حفظة عليكم ويرسل عباده فوق القاهر الخرى: {وهو الََية
اللههه إلههى ردوا * ثههم يفرطون لَ وهم رسلنا توفته الموت أحدكم جاء

تعههالى: الحاسههبين} وقههوله أسههرع وهههو الحكههم لههه ألَ الحههق مولَهم
هههذه ترجعههون فهل ترجعونههها} معنههاه مههدينين غيههر كنتههم إن {فلههولَ
الجسههد مههن ومقرها الول مكانها إلى الحلقوم بلغت قد التي النفس

عههن محاسههبين, ورويِ عبههاس: يعنههي ابههن مدينين. قههال غير كنتم إن
مثله. حزرة وأبي والسديِ والضحاك وقتادة والحسن وعكرمة مجاهد

مدينين} غير كنتم إن {فلولَ البصريِ والحسن جبير ين سعيد وقال  
النفس, وعههن هذه فردوا وتجزون وتبعثون تدانون أنكم مصدقين غير
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مهههران: غيههر بههن ميمههون مههوقنين. وقههال مدينين} غير {غير مجاهد

.مقهههههههههههههههههههههههههههههههههههورين معههههههههههههههههههههههههههههههههههذبين

َأّمآّ َف ِبيَن ِمَن َكاَن ِإن **  َقّر ْلُم ْوٌح ا َفَر ْيَحاٌن *   ّناُت َوَر ٍم َوَج ِعيهه َأّمههآّ َن َو   *
َيِميِن َأْصَحاِب ِمْن َكاَن ِإن ْل َفَسلٌَم ا َيِميِن َأْصَحاِب ِمْن ّلَك *   ْل َأّمههآّ ا َو   *
ِبيَن ِمَن َكاَن ِإن ّذ َك ْلُم ّليَن ا ُنُزٌل الّضآّ َف ٍم ّمْن *   َيُة َحِمي ِل َتْص َو ٍم *   * َجِحي
َذا ِإّن ـههه َو َه ُهههه ّق َل َيِقيهههِن َحههه ْل ّبْح ا َفَسههه ِم *   ّبهههَك ِباْسههه ِم َر ِظيههه َع ْل  ا
يكون أن احتضارهم, إما عند الناس أحوال هي الثلثة الحوال هذه  

يكون أن اليمين, وإما أصحاب من دونهم ممن يكون أو المقربين من
اللههه, ولهههذا بههأمر الجههاهلين الهدى عن الضالين بالحق المكذبين من
الذين المقربين} وهم {من المحتضر كان} أيِ إن تعالى: {فأما قال

وبعض والمكروهات المحرمات والمستحبات, وتركوا الواجبات فعلوا
وريحههان روح فلهههم نعيههم} أيِ وجنههة وريحههان {فههروح المباحههات
أن الههبراء حههديث فههي تقههدم كما الموت عند بذلك الملئكة وتبشرهم

كنههت الطيههب الجسههد فههي الطيبههة الههروح تقول: أيتها الرحمة ملئكة
بههن علههي غضههبان. قههال غير ورب وريحان روح إلى تعمرينه, اخرجي

يقههول وريحههان راحههة {فههروح} يقههول عبههاس ابههن عههن طلحههة أبههي
حههزرة: أبههو الَستراحة, وقههال الروح مجاهد: إن قال مستراحة, وكذا

الفههرح, وعههن والسديِ: الروح جبير بن سعيد الدنيا, وقال من الراحة
فرحمههة, قتههادة: فههروح وقههال ورخههاء وريحههان} جنههة {فروح مجاهد
هههذه ورزق, وكههل جبير, وريحان بن وسعيد ومجاهد عباس ابن وقال

ًا مات من صحيحة, فإن متقاربة القوال ذلههك جميههع لههه حصههل مقربهه
الحسههن, والههرزق والسرور والَستراحة, والفرح والراحة الرحمة من

يؤتى حتى المقربين من أحد يفارق العالية: لَ أبو نعيم} وقال {وجنة
كعههب: لَ بههن محمههد فيه. وقال روحه فيقبض الجنة ريحان من بغصن
النههار, أهههل من أم هو الجنة أهل من يعلم حتى الناس من أحد يموت

إبراهيههم: سههورة فههي تعههالى قههوله عنههد الَحتضههار أحاديث قدمنا وقد
ًا, لكههان ههنهها الثابت} ولههوكتبت بالقول آمنوا الذين الله {يثبت حسههن

وسههلم عليههه اللههه صههلى النههبي عههن الههداريِ تميههم حديث جملتها من
بهه فهائتني فلن إلهى انطلههق المهوت لملهك تعالى الله يقول: «يقول

ههه فلريحههه أحب, ائتني حيث فوجدته والضراء بالسراء جربته قد فإنه
معهههم الملئكههة مههن خمسههمائة ومعه الموت ملك إليه فينطلق ه قال

واحد الريحانة أصل ه الريحان ضبائر الجنة, ومعهم من وحنوط أكفان
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ًا عشرون رأسها وفي ه صههاحبه, ريههح سههوى ريههح منههها لههون لكههل لون

ا بطهوله الحهديث تمهام المسك»ً وذكر فيه البيض الحرير ومعهم كم
الََيههههههة. بهههههههذه تتعلههههههق أحههههههاديث وردت وقههههههد تقههههههدم

بن بديل عن هارون محمد, حدثنا بن يونس أحمد: حدثنا المام قال  
اللههه رسول سمعت أنها عائشة شقيق, عن بن الله عبد ميسرة, عن

رواه الههراء, وكههذا وريحان} برفههع {فروح يقرأ وسلم عليه الله صلى
موسههى ابههن هههارون, وهههو حههديث مههن والنسههائي والترمذيِ داود أبو

هههي القههراءة حديثه, وهذه من إلَ نعرفه الترمذيِ: لَ به, وقال العور
وريحههان} بفتههح {فههروح فقرءوا الباقون وخالفه وحده يعقوب قراءة

الههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههراء.
السود أبو لهيعة, حدثنا ابن حسن, حدثنا أحمد: حدثنا المام وقال  

أم عن تحدث معاذ بنت درة سمع أنه نوفل بن الرحمن عبد بن محمد
متنهها إذا وسلم: أنتزاور عليه الله صلى الله رسول سألت هانىء, أنها

ًا بعضنا ويرى وسلم: «يكههون عليه الله صلى الله رسول فقال ؟ بعض
ًا النسم نفههس كل دخلت القيامة يوم كان إذا حتى بالشجر يعلق طير

يعلههق مههؤمن, ومعنههى لكههل بشههارة فيههه الحههديث جسدها»ً. هذا في
ًا بالصحة له يأكل, ويشهد محمههد المههام عن أحمد المام رواه ما أيض

عبههد الزهريِ, عههن عن أنس بن مالك المام عن الشافعي إدريس بن
عليههه اللههه صههلى اللههه رسول عن أبيه عن مالك بن كعب بن الرحمن

حههتى الجنههة شههجر فههي يعلههق طائر المؤمن نسمة قال: «إنما وسلم
قههويم. ومتههن عظيههم إسههناد يبعثه»ً. وهذا يوم جسده إلى الله يرجعه

أرواح قال: «إن وسلم عليه الله صلى الله رسول أن الصحيح وفي  
حيههث الجنههة ريههاض فههي تسههرح خضههر طيههور حواصههل فههي الشهداء

المههام بالعرش»ً الحههديث. وقهال معلقة قناديل إلى تأويِ شاءت, ثم
قهال: كهان السهائب بن عطاء , حدثنا همام عفان, حدثنا أحمد: حدثنا

ًا رأيههت ليلههى أبههي بههن الرحمههن عبد فيه عرفت يوم أول أبيههض شههيخ
يقههول: حههدثني فسههمعته جنههازة يتبع حمار, وهو على واللحية الرأس

يقههول: «مههن وسههلم عليههه اللههه صلى الله رسول سمع فلن بن فلن
لقههاءه»ً اللههه كههره الله لقاء كره لقاءه, ومن الله أحب الله لقاء أحب

نكههره ؟»ً فقههالوا: إنهها يبكيكههم يبكون, فقههال: «مهها القوم قال: فأكب
مههن كههان إن {فأمهها احتضههر إذا ولكنههه ذاك المههوت, قههال: «ليههس

اللههه لقاء أحب بذلك بشر نعيم} فإذا وجنة وريحان * فروح المقربين
المكههذبين مههن كههان إن {وأمهها أحههب للقههائه وجل عز وجل, والله عز

لقههاء كههره بههذلك بشههر جحيم} فههإذا وتصلية حميم من فنزل الضالين
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الصههحيح أحمد, وفي المام رواه أكره»ً, هكذا للقائه تعالى والله الله

لمعنههههههاه. شههههههاهد عنههههههها اللههههههه رضههههههي عائشههههههة عههههههن
كههان إذا وأما اليمين} أيِ أصحاب من كان إن تعالى: {وأما وقوله  

اليميهن} أيِ أصهحاب مهن لهك {فسلم اليمين أصحاب من المحتضر
أنت عليك بأس لَ أيِ لك لحدهم: سلم تقول بذلك الملئكة تبشرهم

من زيد: سلم وابن قتادة اليمين, وقال أصحاب من سلمة, أنت إلى
عليههه عكرمههة: تسههلم قههال الله, كما ملئكة عليه وسلمت الله عذاب

حسههن, ويكههون معنههى اليمين, وهذا أصحاب من أنه وتخبره الملئكة
تتنههزل اسههتقاموا ثههم الله ربنا قالوا الذين تعالى: {إن الله كقول ذلك

كنتههم الههتي بالجنههة وأبشههروا تحزنههوا ولَ تخههافوا ألَ الملئكههة عليهههم
مهها فيههها ولكههم الََخرة وفي الدنيا الحياة في أولياؤكم * نحن توعدون
ً تدعون ما فيها ولكم أنفسكم تشتهي رحيههم} وقههال غفور من * نزلَ

اليمين, وألغيت أصحاب من أنك لك مسلم لك} أيِ {فسلم البخاريِ
قههد كههان إذا قليههل عن مسافر مصدق أنت تقول كما معناها وبقي أن

ًا كقولههك لههه كالههدعاء يكون قليل, وقد عن مسافر إني قال لههك سههقي
جريههر ابههن حكههاه الدعاء, وقد من السلم, فهو رفعت إن الرجال من

أعلهههم. واللهههه إليهههه ومهههال العربيهههة أههههل بعهههض عهههن هكهههذا
حميم من فنزل الضالين المكذبين من كان إن تعالى: {وأما وقوله  

بههالحق المكههذبين مههن المحتضههر كههان إن وأمهها جحيههم} أيِ وتصههلية
المههذاب حميههم} وهههو {من فضيافة {فنزل} أيِ الهدى عن الضالين

له وتقرير جحيم} أيِ {وتصلية والجلود بطونهم في ما به يصهر الذيِ
لهههو هههذا تعههالى: {إن قههال جهاته. ثم جميع من تغمره التي النار في
ولَ فيههه مريههة لَ الههذيِ اليقيههن حههق لهو الخبر هذا إن اليقين} أيِ حق

أحمههد: حههدثنا المام العظيم} قال ربك باسم {فسبح عنه لحد محيد
بههن إيههاس الغههافقي, حههدثني أيوب بن موسى الرحمن, حدثنا عبد أبو

اللههه رسههول علههى نزلههت قههال: لمهها الجهني عامر بن عقبة عن عامر
العظيهم} قههال: «اجعلوهها ربهك باسم {فسبح وسلم عليه الله صلى

اللههه رسول العلى} قال ربك اسم {سبح نزلت ركوعكم»ً ولما في
داود أبههو رواه سجودكم»ً وكههذا في وسلم: «اجعلوها عليه الله صلى
بههه, أيههوب بههن موسى عن المبارك بن الله عبد حديث من ماجه وابن
جههابر عههن الزبيههر أبي عن الصوافا حجاج عبادة: حدثنا بن روح وقال

اللههه سههبحان قههال وسلم: «من عليه الله صلى الله رسول قال: قال
مههن الترمذيِ رواه الجنة»ً هكذا في نخلة له غرست وبحمده العظيم
ًا والنسائي هو روح, ورواه حديث سلمة, من بن حماد حديث من أيض
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به, وقههال وسلم عليه الله صلى النبي عن جابر عن الزبير أبي حديث

الزبيههر, وقههال أبههي حههديث مههن إلَ نعرفههه لَ غريههب الترمذيِ: حسههن
بههن محمههد حههدثنا أشههكاب بههن أحمههد كتههابه: حههدثنا آخههر في البخاريِ

قههال: هريههرة أبي عن زرعة أبي عن القعقاع بن عمارة فضيل, حدثنا
علههى خفيفتهان وسهلم: «كلمتهان عليههه اللهه صهلى اللهه رسههول قال

اللههه الرحمههن: سههبحان إلههى حبيبتههان الميههزان فههي ثقيلتههان اللسههان
مههن داود أبهها إلَ الجماعههة بقيههة العظيههم»ً ورواه الله سبحان وبحمده
و الواقعههة سههورة تفسههير مثله, آخههر بإسناده فضيل بن محمد حديث

والمنة. الحمد لله

الحديد سورة
الوليههد, بههن بقيههة ربههه, حههدثنا عبد بن يزيد أحمد: حدثنا المام قال  

عههن بلل أبههي ابههن عههن معههدان بههن خالههد عههن سههعد بن بجير حدثني
وسههلم عليههه اللههه صههلى الله رسول أن حدثهم أنه سارية بن عرباض

ة فيههن وقهال: «إن يرقد أن قبل المسبحات يقرأ كان مهن أفضهل آي
بقية عن طرق من والنسائي والترمذيِ داود أبو رواه آية, وهكذا ألف

السرح أبي ابن عن النسائي غريب. ورواه الترمذيِ: حسن به. وقال
عد, عهن بن بجير عن صالح بن معاوية عن وهب ابن عن بهن خالهد س

مرسههل, فههذكره وسههلم عليههه الله صلى الله رسول قال: كان معدان
المشار سارية, والََية بن العرباض ولَ بلل أبي بن الله عبد يذكر ولم
والََخههر الول تعههالى: {هههو قههوله أعلههم واللههه هههي الحههديث في إليها

ًا بيههانه سههيأتي عليم} كمهها شيء بكل وهو والباطن والظاهر إن قريبهه
الوكيههل.. ونعههم حسبنا التكلن, وهو وعليه الثقة تعالى, وبه الله شاء

ِم  ِه ِبْسههههههههههه ّلههههههههههه ـهههههههههههِن ال ِم الّرْحم  الّرِحيههههههههههه

ّبَح ِه ** َس ّل َواِت ِفي َما ل َو َوالْرِض الّسَما ُه ِزيُز َو َع ْل ِكيُم ا ْلَح َلُه ا ْلههُك *   ُم
َواِت ِيهي َوالْرِض الّسَما ُيِميُت ُيْح َو َو ُهه َلهَى َو ّل َع ٍء ُك ِديٌر َشهْي َو َقه ُهه   *

ّوُل ِهُر َوالََِخههههُر ال ّظهههها ِطُن َوال َبهههها ْل َو َوا ُههههه ُكههههّل َو ٍء ِب ِليههههٌم َشههههْي  َع
مههن أيِ الرض فههي وما السموات في ما له يسبح أنه تعالى يخبر   

السههموات له الخرى: {تسبح الََية في قال والنباتات, كما الحيوانات
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لَ ولكههن بحمهده يسهبح إلَ شهيء مهن وإن فيههن ومن والرض السبع

ًا كههان إنههه تسههبيحهم تفقهههون ًا} وقههوله حليمهه تعههالى: {وهههو غفههور
وأمههره خلقههه {الحكيم} فههي شيء كل له خضع قد الذيِ العزيز} أيِ

المالههك هههو ويميههت} أيِ يحيههي والرض السموات ملك {له وشرعه
{وهههو يشههاء ما يشاء من ويعطي ويميت فيحيي خلقه في المتصرفا

يكههن. وقهوله لهم يشهأ لهم ومها كان شاء ما قدير} أيِ شيء كل على
المشههار هي الََية والباطن} وهذه والظاهر والََخر الول تعالى: {هو

أبههو آية, وقههال ألف من أفضل أنها سارية بن عرباض حديث في إليها
محمههد, حههدثنا بههن النضههر العظيههم, حههدثنا عبد بن عباس داود: حدثنا

عبههاس ابههن قههال: سههألت زميههل أبههو حدثنا ه عمار ابن يعني ه عكرمة
أتكلم لَ قلت: والله ؟ هو قال: ما ؟ صدريِ في أجده شيء فقلت: ما

مههن نجهها وضحك, قال: مهها قال ؟ شك من لي: أشيء به. قال: فقال
أنزلنهها مما شك في كنت تعالى: {فإن الله أنزل أحد, قال: حتى ذلك
مههن الحههق جههاءك لقههد قبلههك مههن الكتاب يقرءون الذين فاسأل إليك

ًا نفسههك فههي وجدت لي: إذا ربك} الََية, قال: وقال {هههو فقههل شههيئ
اختلفههت عليههم} وقههد شيء بكل وهو والباطن والظاهر والََخر الول

عشههر بضعة من نحو على وأقوالهم الََية هذه في المفسرين عبارات
قهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههولًَ.

ًا شهيء كل على يحيى: الظاهر البخاريِ: قال وقال   والبهاطن علمه
ٍء كل على ًا. وقال شي ابههن هههو هذا المزيِ: يحيى الحافظ شيخنا علم
أحاديث, ذلك في ورد القرآن, وقد معاني سماه كتاب الفراء, له زياد
ابههن الوليههد, حههدثنا بههن خلههف أحمههد: حههدثنا المههام قال ما ذلك فمن

رسههول أن هريههرة أبههي عههن أبيههه عن صالح أبي بن سهيل عن عياش
السموات رب «اللهم النوم عند يدعو كان وسلم عليه الله صلى الله

التهوراة شههيء, منهزل كهل ورب العظيههم, ربنهها العهرش ورب السههبع
مههن بههك أعههوذ أنههت إلَ إلههه لَ والنوى الحب والفرقان, فالق والنجيل

وأنههت شههيء قبلههك فليس الول بناصيته, أنت آخذ أنت شيء كل شر
شههيء, وأنههت فوقههك فليههس الظاهر شيء, وأنت بعدك فليس الََخر

الفقههر»ً ورواه مههن الدين, وأغننا عنا شيء. اقض دونك ليس الباطن
سهههل عههن جريههر حههرب, حههدثنا بن زهير صحيحه: حدثني في مسلم

علههى يضههطجع أن ينههام أن أحههدنا أراد إذا يأمرنهها صههالح أبو قال: كان
ورب الرض ورب السههموات رب يقههول: اللهههم اليمههن, ثههم شههقه

والنههوى, ومنههزل الحههب فههالق شههيء كههل ورب العظيم, ربنا العرش
آخههذ أنههت شههر ذيِ كههل شههر من بك والفرقان, أعوذ والنجيل التوراة
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بعههدك فليس الََخر وأنت شيء قبلك فليس الول أنت بناصيته, اللهم

دونههك فليههس البههاطن شيء, وأنت فوقك فليس الظاهر وأنت شيء
أبههي عههن ذلههك يههرويِ الفقر, وكان من الدين, واغننا عنا شيء, اقض

يعلههى أبههو الحههافظ روى وسلم, وقد عليه الله صلى النبي عن هريرة
فقههال: حههدثنا هذا نحو المؤمنين أم عائشة عن مسنده في الموصلي

عههن الشهعبي عههن إسهماعيل بههن السهريِ يونس, حهدثنا عقبة, حدثنا
عليههه اللههه صههلى اللههه رسههول قههالت: كههان أنههها عائشة عن مسروق

توسههد إليههه أوى القبلة, فإذا مستقبل له فيفرش بفراشه يأمر وسلم
رفههع الليههل آخر في كان يقول, فإذا ما يدرى ما همس ثم اليمنى كفه

العظيههم, إلههه العرش ورب السبع السموات رب فقال: «اللهم صوته
والنههوى. الحههب والفرقههان, فههالق والنجيههل التوراة ومنزل شيء كل

الههذيِ الول أنههت بناصيته. اللهههم آخذ أنت شيء كل شر من بك أعوذ
الظههاهر وأنههت شههيء بعدك ليس الذيِ الََخر شيء, وأنت قبلك ليس

عنهها شهيء, اقهض دونههك فليهس البههاطن شههيء, وأنهت فوقك فليس
الشعبي عم ابن هو هذا إسماعيل بن الفقر»ً السريِ من وأغننا الدين

ًا ضهههههههههههعيف وههههههههههههو أعلهههههههههههم. واللهههههههههههه جهههههههههههد
حميد بن عبد الََية: حدثنا هذه تفسير عند الترمذيِ عيسى أبو وقال  

بن شيبان محمد, حدثنا بن يونس حدثنا قالوا واحد المعنى واحد وغير
قههال: بينمهها هريرة أبي عن الحسن حدث قال قتادة عن الرحمن عبد
سههحاب عليهم أتى إذ وأصحابه جالس وسلم عليه الله صلى الله نبي

قالوا: اللههه ؟ هذا ما تدرون وسلم: هل عليه الله صلى الله نبي فقال
لَ قههوم إلههى تسوقه الرض روايا هذه العنان أعلم. قال: هذا ورسوله

قههالوا: اللههه ؟ فههوقكم مهها تههدرون قال: هههل يدعونه. ثم ولَ يشكرونه
مكفههوفا. ثههم وموج محفوظا سقف الرفيع أعلم. قال: فإنها ورسوله
أعلههم. قههال: ورسههوله قالوا: اللههه ؟ وبينها بينكم كم تدرون قال: هل

قالوا: ؟ ذلك فوق ما تدرون قال: هل سنة. ثم خمسمائة وبينها بينكم
مسههيرة بينهمهها مهها بعد سماء ذلك فوق أعلم. قال: فإن ورسوله الله

بين كما سماءين كل بين ما ه سماوات سبع عد حتى ه سنة خمسمائة
قههالوا: اللههه ؟ ذلههك فههوق مهها تههدرون قههال: هههل ثههم والرض السههماء
مثههل السههماء وبيههن وبينههه العرش ذلك فوق قال: فإن أعلم ورسوله

قهالوا: ؟ تحتكهم الهذيِ مها تهدرون قال: هل السماءين, ثم بين ما بعد
الههذيِ مهها تههدرون قههال: هههل الرض. ثم فإنها أعلم. قال ورسوله الله

ًا تحتههها أعلم. قههال: فههإن ورسوله ذلك. قالوا: الله تحت أخههرى أرضهه
أرضين كل بين ه أرضين سبع عد حتى ه سنة خمسمائة مسيرة بينهما
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أنكههم لههو بيههده محمههد نفههس قال: والههذيِ سنة, ثم خمسمائة مسيرة

ً دليتم الول قههرأ: {هههو ثههم اللههه علههى لهبط السفلى الرض إلى حبل
عليههههم}. شههههيء بكههههل وهههههو والبههههاطن والظههههاهر والََخههههر

أيوب عن الوجه, ويروى هذا من غريب حديث الترمذيِ: هذا قال ثم  
مههن الحسهن يسهمع وقهالوا: لهم زيد بن وعلي عبيد ابن يعني ويونس

هبههط فقههالوا: إنمهها الحههديث هههذا العلم أهل بعض هريرة. وفسر أبي
كل في وسلطانه وقدرته الله وسلطانه, وعلم وقدرته الله علم على

روى كلمه. وقههد كتابه, انتهى في وصف كما العرش على وهو مكان
عههن الملههك عبههد بههن الحكههم عن سريج عن الحديث هذا أحمد المام
وسههلم, عليههه اللههه صههلى النبي عن هريرة أبي عن الحسن عن قتادة

وقههال: لههو عههام سههبعمائة مسيرة الرضين بين ما وبعد وعنده فذكره
ثههم اللههه علههى لهبههط السابعة السفلى الرض إلى بحبل أحدكم دليتم

عليم} ورواه شيء بكل وهو والباطن والظاهر والََخر الول {هو قرأ
عهن قتهادة عهن الهرازيِ جعفهر أبهي حهديث من والبزار حاتم أبي ابن

آخههره, حههاتم أبي ابن يذكر ولم الحديث فذكر هريرة أبي عن الحسن
كهل بيهن أرضهين سهبع عهد حهتى قهال وإنمها بحبل دليتم لو قوله وهو

والظههاهر والََخههر الول {هههو تل عههام, ثههم خمسههمائة مسيرة أرضين
النههبي عههن يههروه الهبزار: لهم عليههم}. وقهال شيء بكل وهو والباطن

عهن بشهر عهن جريهر ابهن هريرة, ورواه أبو إلَ وسلم عليه الله صلى
والباطن}. وذكر والظاهر والََخر الول {هو قتادة عن سعيد عن يزيد

إذ أصههحابه فههي جههالس هو بينما وسلم عليه الله صلى الله نبي أن لنا
مثهل الحهديث وذكهر ؟ ههذا مها تهدرون فقهال: ههل سحاب عليهم مر

هههو هههذا الههوجه, ولعههل هههذا من مرسل أنه سواء, إلَ الترمذيِ سياق
الله رضي الغفاريِ ذر أبي حديث من رويِ أعلم. وقد والله المحفوظا

السههماء كتههاب فههي والههبيهقي مسههنده فههي البزار وأرضاه, رواه عنه
ونكههارة, واللههه غرابههة متنههه وفههي نظههر إسههناده في والصفات, ولكن

أعلهههههههههههههههههههههم. وتعهههههههههههههههههههههالى سهههههههههههههههههههههبحانه
ابن مثلهن}: حدثنا الرض تعالى: {ومن قوله عند جرير ابن وقال  

مههن أربعة قال: التقى قتادة عن معمر عن ثور ابن العلى, حدثنا عبد
؟ جئههت أيههن لبعههض: مههن بعضهم فقال والرض السماء بين الملئكة

َثههّم. وتركتههه السههابعة السماء من وجل عز ربي أحدهم: أرسلني قال
َثّم. قال وتركته السابعة الرض من وجل عز ربي الََخر: أرسلني قال

الََخههر: أرسههلني َثههّم. قههال وتركتههه المشههرق من ربي الََخر: أرسلني
ًا, وقهد غريهب حهديث َثهّم. وههذا وتركتهه المغرب من ربي يكهون جهد
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ًا الول الحديث قههوله, واللههه مههن ههنهها رويِ كمهها قتههادة علههى موقوف

أعلههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههم.

َو ُه ِذيِ **  ّل َق ا َل َواِت َخ ِة ِفي َوالْرَض الّسَما ّت ٍم ِس ّيا َى ُثههّم َأ َو َت َلههى اْسهه َع
َعْرِش ْل َلُم ا ْع ِلُج َما َي َها َيْخُرُج َوَما الْرِض ِفي َي ْن ِزُل َوَما ِم الّسههَمآِّء ِمههَن َين

ْعُرُج َوَما َها َي َو ِفي ُه ُكْم َو َع ْيَن َم ُتْم َما َأ ّلُه ُكن ُلههوَن ِبَمهها َوال ْعَم ّلههُه َبِصههيٌر َت   *
ْلُك َواِت ُم َلى َوالْرِض الّسَما ِإ ِه َو ّلهه ُع ال ِلههُج الَُُمههوُر ُتْرَجهه ُيو ْيههَل *   ّل ْل ِفههي ا

ِر َهههها ّن ِلهههُج ال ُيو َههههاَر َو ّن ْيهههِل ِفهههي ال ّل ْل َو ا ُهههه ِليهههٌم َو َذاِت َع ِر ِبههه ُدو  الّصههه
أيام, ستة في بينهما وما والرض السموات خلقه عن تعالى يخبر   
الكلم تقههدم خلقهههن, وقههد بعههد العرش على باستوائه تعالى أخبر ثم

إعههادته عههن أغنههى بمهها العههرافا سههورة في وأشباهها الََية هذه على
يههدخل ما عدد يعلم الرض} أيِ في يلج ما تعالى: {يعلم ههنا. وقوله

قههال وثمار)كما وزرع نبات منها} من يخرج {وما وقطر حب من فيها
والبحر البر في ما ويعلم هو إلَ يعلمها لَ الغيب مفاتح تعالى: {وعنده

رطههب ولَ الرض ظلمههات في حبة ولَ يعلمها إلَ ورقة من تسقط وما
السههماء} من ينزل تعالى: {وما مبين} وقوله كتاب في إلَ يابس ولَ
الملئكههة مههع والقههدار. والحكههام والههبرد المطههار. والثلههوج مههن أيِ

مههن قطههرة مههن ينههزل مهها أنههه البقههرة سههورة فههي تقدم الكرام. وقد
يشاء حيث به لله يأمر الذيِ المكان في يقررها ملك ومعها إلَ السماء

والعمال الملئكة من فيها} أيِ يعرج تعالى, {وما تعالى. وقوله الله
النهههار وعمههل النهههار قبل الليل عمل إليه «يرفع الصحيح في جاء كما
تعملههون بمهها واللههه كنتم أينما معكم تعالى: {وهو الليل»ً. وقوله قبل

كنتههم وأيههن كنتههم حيههث أعمالكم على شهيد عليكم رقيب بصير} أيِ
ًا ًا, في أو بر علمههه فههي القفار, الجميههع أو البيوت في نهار أو ليل بحر

مكههانكم, ويههرى كلمكههم فيسههمع وسههمعه بصههره وتحت السواء على
صههدورهم يثنههون إنهههم تعههالى: {ألَ قههال كمهها ونجههواكم سركم ويعلم

يعلنههون ومهها يسرون ما يعلم ثيابهم يستغشون حين ألَ منه ليستخفوا
الصهههههههههههههههدور}. بهههههههههههههههذات عليهههههههههههههههم إنهههههههههههههههه

هههو ومههن بهه جهههر ومن القول أسر من منكم تعالى: {سواء وقال  
سههواه, وقههد رب ولَ غيهره إلهه بالنهههار} فل وسهارب بالليل مستخف

لجبريههل قههال وسهلم عليههه الله صلى الله رسول أن الصحيح في ثبت
تههراه تكههن لههم فههإن تههراه كأنك الله تعبد الحسان: «أن عن سأله لما

بههن نصههر حههديث مههن السماعيلي بكر أبو الحافظ يراك»ً وروى فإنه
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بههن نصههر عههن أبههي علقمههة: حههدثني بن محفوظا بن جنادة بن خزيمة
رجههل عمر: جههاء قال: قال عائذ بن الرحمن عبد عن أخيه عن علقمة

فقههال: بها أعيش حكمة زودني فقال وسلم عليه الله صلى النبي إلى
ً تستحي كما الله «استح يفارقههك»ً هههذا لَ عشيرتك صالحي من رجل
العههامريِ علويههة بن الله عبد حديث من نعيم أبو غريب, وروى حديث

ًا وحههده اللههه عبههد إن اليمههان طعههم فقههد فعلهههن مههن «ثلث مرفوعهه
ولَ الهرمههة يعههط عام, ولم كل في نفسه بها طيبة ماله زكاة وأعطى
أمههوالكم أوسههط مههن المريضههة, ولكههن ولَ اللئيمة الّشرط ولَ الدرنة
؟ نفسهه المهرء تزكيههة مهها اللهه رسهول رجل: يهها نفسه»ً وقال وزكى

رحمههه حمههاد بههن نعيههم كههان»ً. وقههال حيث معه الله أن فقال: «يعلم
بههن محمد عن الحمصي دينار بن كثير بن سعيد بن عثمان الله: حدثنا

بهن عبهادة عهن غنهم بهن الرحمن عبد رويم, عن بن عروة عن مهاجر
أفضههل وسههلم: «إن عليههه اللههه صههلى الله رسول قال: قال الصامت
أحمههد المههام كنت»ً غريب, وكان حيثما معك الله أن تعلم أن اليمان

البيههههههههتين: هههههههههذين ينشههههههههد تعههههههههالى اللههههههههه رحمههههههههه
ًافل الدهر خلوت ما إذا  تحسههبن رقيبولَ علي قل ولكن تقلخلوت يوم

يغيهههههب عليهههههه تخفهههههي مههههها أن سهههههاعةولَ يغفهههههل اللهههههه
المور} ترجع الله وإلى والرض السموات ملك تعالى: {له وقوله  

للَخههرة لنهها تعههالى: {وإن قههال كمهها والََخههرة للههدنيا المالههك هههو أيِ
إلَ إله لَ الله تعالى: {وهو قال كما ذلك على المحمود والولى} وهو

فههي ما له لله تعالى: {الحمد والََخرة} وقال الولى في الحمد له هو
الخبير}, الحكيم وهو الََخرة في الحمد وله الرض في وما السموات

أذلَء أرقههاء عبيههد لههه, وأهلهمهها ملك والرض السموات في ما فجميع
آت إلَ والرض السههموات فههي مههن كل تعالى: {إن قال كما يديه بين

ًا الرحمن ًا وعدهم أحصاهم لقد عبد ًا} القيامة يوم آتيه وكلهم عد فرد
القيامههة يههوم المرجههع إليههه المههور} أيِ ترجع الله قال: {وإلى ولهذا

مثقههال يظلههم ولَ يجور لَ الذيِ العادل وهو يشاء بما خلقه في فيحكم
عشههرة إلههى يضههاعفها واحههدة حسههنة أحههدهم عمههل يكههن إن بل ذرة

ًا لههدنه من {ويؤت أمثالها ًا} وكمهها أجههر تعههالى: {ونضههع قههال عظيمهه
ًا نفس تظلم فل القيامة ليوم القسط الموازين مثقهال كهان وإن شهيئ

الليل تعالى: {يولج حاسبين} وقوله بنا وكفى بها أتينا خردل من حبة
يقلههب الخلق في المتصرفا هو الليل} أيِ في النهار ويولج النهار في

ويقصههر الليل يطول يشاء, فتارة كما بحكمته ويقدرهما والنهار الليل
الفصههل يكههون معتهدلين, وتهارة يتركهمها بالعكس, وتارة وتارة النهار
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ًا ثم شتاًء ًا ثم ربيع ًا, وكههل ثههم قيظ لمهها وتقههديره بحكمتههه ذلههك خريفهه
دقههت وإن السههرائر يعلم الصدور} أيِ بذات عليم {وهو بخلقه يريده

خفيههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههت. وإن

ْا ُنو ِه ** آِم ّل ِه ِبال ِل ْا َوَرُسو ُقو َأنِف ُكههم ِمّما َو َل َع َلِفيَن َج َتْخ ِه ّمْسهه ِذيَن ِفيهه ّلهه َفا
ْا ُنههو ُكههْم آَم ْا ِمن ُقههو َف َأن ُهههْم َو ِبيههٌر َأْجههٌر َل َوَمهها َك ُكههْم *   َ َل ُنههوَن لَ ْؤِم ِه ُت ّل ِبههال

ُكْم َوالّرُسوُل ُعو ْد ْا َي ُنو ْؤِم ُت ُكْم ِل ّب ْد ِبَر َق َذ َو ُكْم َأَخ َق َثا ُتههْم ِإن ِمي ِنيَن ُكن ْؤِم ّمهه
َو ُه ِذيِ *   ّل َنّزُل ا َلَى ُي ِه َع ِد ْب َياٍت َع َناٍت آ ّي ُكْم َب ِرَج ُيْخ ُلَمههاِت ّمَن ّل ّظ َلههى ال ِإ
ِر ّنو ِإّن ال ّلَه َو ُكْم ال ُءوفٌا ِب َوَما ّرِحيٌم َلَر ُكْم *   ّ َل ْا َألَ ُقو ِبيِل ِفي ُتنِف ِه َس ّل ال
ِه ّل ِل َواِت ِميَراُث َو َ َوالْرِض الّسَما ِويِ لَ َت ُكم َيْس َق ّمههْن ِمن َفهه ْبههِل ِمههن َأن َق

ْتِح َف ْل َتَل ا َقا ِئَك َو َلـ ْو َظُم ُأ ْع ِذيَن ّمَن َدَرَجًة َأ ّلهه ْا ا ُقههو َف ُد ِمههن َأن ْعهه ْا َب ُلو َت َقهها َو
ّ ُكل َد َو َع ّلُه َو َنَى ال ْلُحْس ّلُه ا ُلوَن ِبَما َوال ْعَم ِبيٌر َت ِذيِ َذا *  ّمن َخ ّل ِرُض ا ُيْقهه

ّلهههههَه ًا ال ًا َقْرضههههه َفُه َحَسهههههن ُيَضهههههاِع َلهههههُه َلهههههُه َف ِريهههههٌم َأْجهههههٌر َو  َك
الكمل, والدوام الوجه على وبرسوله به باليمان وتعالى تبارك أمر   

جعلكههم ممهها النفههاق علههى والَسههتمرار, وحههث ذلههك علههى والثبههات
كههان قههد العاريههة, فههإنه سههبيل على معكم هو مما أيِ فيه مستخلفين

اسههتعمال إلههى تعههالى الله إليكم, فأرشد صار ثم قبلكم من أيديِ في
حاسههبكم وإلَ تفعلههوا طههاعته, فههإن فههي المههال من فيه استخلفتم ما

جعلكههم تعههالى: {ممهها فيههه, وقههوله الواجبههات لترككم وعاقبكم عليه
ًا سههيكون أنههه إلههى إشههارة فيه} فيههه مستخلفين عنههك, فلعههل مخلفهه

منههك, أو عليههك به الله أنعم بما أسعد فيكون فيه الله يطيع أن وارثك
والعهدوان. الثهم علهى معهاونته في سعيت قد فتكون فيه الله يعصي

قتههادة شعبة, سههمعت جعفر, حدثنا بن محمد أحمد: حدثنا المام قال
قههال: أبيههه عههن الشههخير بههن اللههه عبههد ابههن يعني مطرفا عن يحدث
يقههول: وهههو وسههلم وآلههه عليههه اللههه صههلى اللههه رسههول إلههى انتهيت

إلَ مالههك مههن لههك وهههل مههالي مههالي آدم ابههن التكاثر, يقول «ألهاكم
؟»ً ورواه فأمضههيت تصههدقت أو فههأبليت لبسههت أو فههأفنيت مههاأكلت

ه شهعبة حديث من مسلم ك سهوى وزاد: «ومها ب وتهاركه فهذاهب ذل
للنههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههاس»ً.

كبير} ترغيههب أجر لهم وأنفقوا منكم آمنوا تعالى: {فالذين وقوله  
تؤمنههون لَ تعالى: {ومههالكم قال ثم الطاعة في والنفاق اليمان في

مههن يمنعكم شيء وأيِ ؟} أيِ بربكم لتؤمنوا يدعوكم والرسول بالله
الحجههج لكههم ويههبين ذلههك إلى يدعوكم أظهركم بين والرسول اليمان
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طههرق مههن الحديث في روينا به, وقد جاءكم ما صحة على والبراهين

اللههه رسههول أن البخههاريِ صههحيح مههن اليمههان كتههاب شرح أوائل في
ًا قال وسلم عليه الله صلى إليكم أعجب المؤمنين لصحابه: «أيِ يوم
ًا ؟ ربهههم عنههد وهههم يؤمنههون لَ لهههم قالوا: الملئكة. قال: وما ؟ إيمان

قههالوا: ؟ عليهم ينزل والوحي يؤمنون لَ قالوا: فالنبياء. قال: ومالهم
أعجههب ولكههن ؟ أظهركههم بيههن وأنهها تؤمنههون لَ فنحن. قههال: ومههالكم

ًا المؤمنين ًا يجدون بعدكم يجيئون قوم إيمان فيههها»ً بمهها يؤمنون صحف
ًا ذكرنا وقد قهوله عنهد البقهرة سهورة أول فهي الروايهة هذه من طرف

بههههههههههههالغيب}. يؤمنههههههههههههون تعههههههههههههالى: {الههههههههههههذين
نعمة تعالى: {واذكروا قال ميثاقكم} كما أخذ تعالى: {وقد وقوله  

وأطعنهها} ويعنههي سههمعنا قلتههم إذ به واثقكم الذيِ وميثاقه عليكم الله
المههراد أن جرير ابن وسلم, وزعم عليه الله صلى الرسول بيعة بذلك
فالله مجاهد مذهب وهو آدم صلب في عليهم أخذ الذيِ الميثاق بذلك

بينههات} أيِ آيههات عبههده علههى ينههزل الههذيِ تعالى: {هههو أعلم. وقوله
ًا مههن {ليخرجكههم قاطعههات وبراهيههن بههاهرات ودلَئل واضحات حجج

المتضههادة والََراء والكفر الجهل ظلمات من النور} أيِ إلى الظلمات
رحيههم} أيِ لههرؤوفا بكههم اللههه {وإن واليمان واليقين الهدى نور إلى
وإزالههة العلههل وإزاحة الناس لهداية الرسل وإرساله الكتب إنزاله في

ً أمرهم الشبه, ولما وبين اليمان على حثهم ثم والنفاق باليمان أولَ
ًا حثهم موانعه عنهم أزال قد أنه ألَ فقال: {ومههالكم النفاق على أيض

أنفقههوا ؟} أيِ والرض السههموات ميههراث لله و الله سبيل في تنفقوا
ًا تخشههوا ولَ ً فقههر مالههك هههو سههبيله فههي أنفقتههم الههذيِ فههإن وإقللَ

مالههك خزائنهمهها, وهههو وعنههده مقاليههدهما وبيههده والرض السههموات
وهههو يخلفه فهو شيء من أنفقتم {وما القائل حوى, وهو بما العرش

الرازقيههههههههههههههههههههههههههههههههههههن}. خيههههههههههههههههههههههههههههههههههههر
أنفق الله على توكل باق} فمن الله عند وما ينفد عندكم وقال: {ما  

عليه, وقههوله سيخلفه الله أن إقللًَ, وعلم العرش ذيِ من يخش ولم
لَ وقاتههل} أيِ الفتههح قبهل مهن أنفهق مهن منكههم يسههتويِ تعهالى: {لَ

الحههال كههان مكة فتح قبل أن كفعله, وذلك يفعل لم ومن هذا يستويِ
ًا ظهههر فههإنه الفتح بعد الصديقون, وأما إلَ حينئذ يؤمن يكن فلم شديد

ًا السلم ًا ظهور ًا. ولهههذا الله دين في الناس ودخل عظيم قههال أفواج
ً وقههاتلوا بعههد مههن أنفقههوا الههذين من درجة أعظم تعالى: {أولئك وكل

مكههة, فتههح ههنهها بالفتح المراد أن على الحسنى} والجمهور الله وعد
الحديبيههة, وقههد صههلح ههنهها بالفتههح المههراد أن وغيههره الشههعبي وعههن

451



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
الملههك, عبههد بن أحمد أحمد: حدثنا المام قال بما القول لهذا يستدل

بههن خالههد بيههن قههال: كههان أنههس عن الطويل حميد زهير, حدثنا حدثنا
الرحمههن: لعبههد خالههد كلم, فقههال عههوفا بن الرحمن عبد وبين الوليد

صههلى للنههبي ذكههر ذلك أن بها, فبلغنا سبقتمونا بأيام علينا تستطيلون
لههو بيههده نفسههي أصحابي, فوالههذيِ لي فقال: «دعوا وسلم عليه الله

أن أعمههالهم»ً ومعلههوم بلغتههم مهها ذهبا الجبال مثل أو أحد مثل أنفقتم
الحديبيههة صههلح بيههن كان الخطاب بهذا المواجه الوليد بن خالد إسلم
بعههث الههذين جذيمة بني في بينهما المشاجرة هذه مكة, وكانت وفتح
الفتهح, بعهد الوليههد بههن خالههد وسهلم عليه الله صلى الله رسول إليهم

أسههلمنا, فههأمر يقولههوا أن يحسههنوا صبأنا, فلم يقولون: صبأنا فجعلوا
وعبد عوفا بن الرحمن عبد منهم, فخالفه أسر من وقتل بقتلهم خالد
ذلههك, بسههبب الرحمههن وعبههد خالههد وغيرهمهها, فاختصههم عمر بن الله

قههال: أنههه وسههلم عليههه الله صلى الله رسول عن الصحيح في والذيِ
ًا أحد مثل أحدكم أنفق لو بيده نفسي فوالذيِ أصحابي تسبوا «لَ ذهبهه

نصهههههههههههيفه»ً. ولَ أحهههههههههههدهم مهههههههههههد بلهههههههههههغ مههههههههههها
هشام وهب, أخبرنا ابن حديث من حاتم أبي وابن جرير ابن وروى  

الخههدريِ سعيد أبي عن يسار بن عطاء عن أسلم بن زيد عن سعد بن
الحديبيههة, عههام وسههلم عليه الله صلى الله رسول مع قال: خرجنا أنه

وسلم: «يوشههك عليه الله صلى الله رسول قال بعسفان كنا إذا حتى
يارسههول هههم مههن أعمالهم»ً فقلنا مع أعمالكم تحقرون قوم يأتي أن

ًا»ً وألين أفئدة أرق هم اليمن أهل ولكن قال: «لَ ؟ أقريش الله قلوبهه
مهن جبههل لحههدهم كهان قال: «لههو ؟ الله يارسول منا خير فقلنا: أهم

بيننهها مهها فضههل هههذا إن ألَ نصيفه ولَ أحدكم مد أدرك ما فأنفقه ذهب
أولئههك وقاتههل الفتههح قبل من أنفق من منكم يستويِ {لَ الناس وبين

ً وقاتلوا بعد من أنفقوا الذين من درجة أعظم الحسههنى الله وعد وكل
فههي والذيِ السياق بهذا غريب الحديث خبير} وهذا تعملون بما والله

ذكههر سههعيد أبههي عن يسار بن عطاء عن جماعة رواية من الصحيحين
صههيامهم مههع وصههيامكم صههلتهم مههع صههلتكم الخههوارج: «تحقههرون

الرميههة»ً. الحهديث, ولكهن مههن السههم يمرق كما الدين من يمرقون
الهبرقي ابههن فقههال: حههدثني آخر وجه من الحديث هذا جرير ابن روى

أسههلم بههن زيد جعفر, أخبرني بن محمد مريم, أخبرنا أبي ابن حدثني
الله صلى الله رسول أن الخدريِ سعيد أبي عن التمار سعيد أبي عن

مههع أعمههالكم تحقههرون قههوم يههأتي أن قههال: «يوشههك وسههلم عليههه
أهههل ولكن قال: «لَ ؟ قريش ؟ الله رسول يا هم أعمالهم»ً قلنا: من
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ًا»ً وأشههار وألين أفئدة أرق لنهم اليمن فقههال: اليمههن إلههى بيههده قلوب
يمانية»ً فقلنا: يارسههول والحكمة يمان اليمان إن ألَ اليمن أهل «هم
مههن جبل لحدهم كان لو بيده نفسي قال: «والذيِ ؟ منا خير هم الله

ومههد أصههابعه جمههع ولَنصههيفه»ً ثههم أحههدكم مههد أدى مهها ينفقههه ذهههب
منكم يستويِ {لَ الناس وبين بيننا ما فضل هذا إن وقال: «ألَ خنصره

أنفقهوا الهذين مهن درجههة أعظم أولئك وقاتل الفتح قبل من أنفق من
ً وقاتلوا بعد من خههبير}»ً. تعملههون بمهها واللههه الحسههنى الله وعد وكل

ًا ذلههك كههان الحديبيههة, فههإن ذكر فيه ليس السياق فهذا كمهها محفوظهه
ًا الفتهح قبهل أنزل أنه فيحتمل تقدم قهوله فهي كمها بعهده عمها إخبهار
{وآخهرون نهزل مها أوائهل مهن مكيهة وههي المزمل سورة في تعالى

هههذه وهكههذا يسههتقبل بمهها بشارة الله} الََية. فهي سبيل في يقاتلون
أعلهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههم. واللهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

ً وقوله   الفتح قبل المنفقين الحسنى} يعني الله وعد تعالى: {وكل
فههي تفههاوت بينهههم كههان عملههوا, وإن مهها على ثواب لهم وبعده, كلهم

المههؤمنين مههن القاعههدون يسههتويِ تعالى: {لَ قال كما الجزاء تفاضل
وأنفسهههم بههأموالهم اللههه سههبيل فههي والمجاهههدون الضههرر أولي غير

ً درجههة القاعههدين علههى وأنفسهم بأموالهم المجاهدين الله فضل وكل
ًا القاعههدين علههى المجاهههدين اللههه وفضههل الحسههنى اللههه وعههد أجههر

ًا} وهكهذا خيههر القهويِ «المهؤمن الصهحيح فههي الههذيِ الحههديث عظيم
بهههذا نبههه خير»ً وإنمهها كل الضعيف, وفي المؤمن من الله إلى وأحب

ذمههه, متههوهم الََخهر, فيتهوهم دون الول بمهدح الََخههر جانب يهدر لئل
عليههه, ولهههذا الول تفضههيل مههع عليه والثناء الََخر بمدح عطف فلهذا
ثههواب بيههن فههاوت فلخههبرته خبير} أيِ تعملون بما تعالى: {والله قال
إلَ ذاك ومهها ذلههك بعههد ذلههك فعل ومن وقاتل الفتح قبل من أنفق من

والقلههة الجهههد حههال فههي وإنفههاقه التههام وإخلصههه الول بقصههد لعلمه
أهههل عنههد شههك ألههف»ً ولَ مائههة درهم «سبق الحديث والضيق, وفي

هههذه مههن الوفههر الحههظ له عنه الله رضي بكر أبا الصديق أن اليمان
مههاله أنفههق النبيههاء, فههإنه أمم سائر من بها عمل من سيد الََية, فإنه

بههها. يجزيههه نعمههة عنههده لحههد يكن وجل, ولم عز الله وجه ابتغاء كله
هههذه تفسههير عنههد البغههويِ مسههعود بن الحسين محمد أبو قال وقد  

بههن أحمد إسحاق أبو الشريحي, أخبرنا إبراهيم بن أحمد الََية: أخبرنا
محمد, أخبرنهها بن حامد بن الله عبد الثعلبي, أخبرنا إبراهيم بن محمد
بههن العلء يههونس, حههدثنا بن محمد أيوب, أخبرنا بن إسحاق بن أحمد
سههعيد بههن سههفيان الفزاريِ, حدثنا إسحاق أبو الشيباني, حدثنا عمرو
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عليههه اللههه صلى النبي عند قال: كنت عمرو ابن عن علي بن آدم عن

بخلل, صههدره في خلها قد عباءة وعليه الصديق بكر أبو وعنده وسلم
صههدره فههي خلها قد عباءة عليه بكر أبا أرى فقال: مالي جبريل فنزل
يقههول: اللههه الفتح»ً قههال: فههإن قبل علي ماله فقال: «أنفق ؟ بخلل

؟ ساخط أم هذا فقرك في عني أنت أراض له وقل السلم عليه اقرأ
يقههرأ اللههه إن بكههر أبهها وسههلم: «يهها عليههه الله صلى الله رسول فقال
سههاخط أم هههذا فقههرك في عني أنت لك: أراض ويقول السلم عليك

إنههي ؟ وجههل عههز ربههي على عنه: أسخط الله رضي بكر أبو ؟»ً فقال
واللهه الههوجه هههذا مههن السههناد ضههعيف الحههديث راض. هههذا ربي عن

ًا اللههه يقههرض الههذيِ ذا تعالى: «من أعلم. وقوله ًا} قههال قرضهه حسههن
علههى النفقههة الله, وقيل: هو سبيل في النفاق الخطاب: هو بن عمر

بنية الله سبيل في أنفق من ذلك, فكل من أعم أنه العيال, والصحيح
تعههالى: قال الََية, ولهذا هذه عموم في دخل صادقة خالصة, وعزيمة

ًا الله يقرض الذيِ ذا {من ًا} كما قرض الخههرى: الََيههة فههي قههال حسن
ًا بههاهر, وهههو ورزق جميههل جههزاء كريههم} أيِ أجههر ولههه كثيرة {أضعاف

القيامهههههههههههههههههههههههة. يهههههههههههههههههههههههوم الجنهههههههههههههههههههههههة
خليفهة بههن خلف عرفة, حدثنا بن الحسن حاتم: حدثنا أبي ابن قال  
مسههعود بههن اللههه عبههد عن الحارث بن الله عبد عن العرج حميد عن

ًا اللههه يقههرض الههذيِ ذا {مههن الََيههة هههذه نزلت قال: لما ًا قرضهه حسههن
ه, وإن رسهول النصهاريِ: يها الدحداح أبو له} قال فيضاعفه اللهه الل

يههدك الدحههداح»ً قههال: أرنههي ياأبهها قههال: «نعههم ؟ القههرض منهها ليريههد
حههائطي, ربي أقرضت قد يده. قال: فإني الله. قال: فناوله يارسول

أبههو وعيالها. قال: فجاء فيه الدحداح نخلة, وأم ستمائة فيه حائط وله
فقههد الدحههداح. قههالت: لبيههك, قههال: اخرجههي يههاأم فناداههها الدحههداح
أبهها يهها بيعههك لههه: ربههح قههالت أنههها روايههة وجل, وفي عز ربي أقرضته

عليه الله صلى الله رسول وإن وصبيانها متاعها منه الدحداح. ونقلت
لفههظ الدحداح»ً وفي لبي الجنة في رداح عذق من قال: «كم وسلم
الجنههة»ً. فههي الدحههداح لبههي ويههاقوت در عروقههها مههدلَة نخلههة «رب

ْوَم َي ِنيَن َتَرى **  ْؤِم ْلُم َناِت ا ْؤِم ْلُم َعَى َوا ُهم َيْس ْيَن ُنوُر ِهْم َب ِدي ْي ِهم َأ ِن ْيَما أ
َ ِب َو

ُكُم ْوَم ُبْشَرا َي ْل ّناٌت ا ِريِ َج َههها ِمن َتْج ِت َهههاُر َتْح ْن ِديَن ال ِلهه َههها َخا ِلههَك ِفي َو َذ ُههه
ْوُز َفهه ْل ِظيههُم ا َع ْل ْوَم ا َيهه ُقههوُل *   ُقوَن َي ِف َنهها ْلُم َقههاُت ا ِف َنا ْلُم ِذيَن َوا ّلهه ْا ِل ُنههو آَم

َنهها ُظُرو ِبههْس ان َت ْق ُكْم ِمههن َن ِر ْا ِقيههَل ّنههو ُعههو ُكههْم اْرِج َء ْا َوَرآ َتِمُسههو ْل ًا َفا ُنههور
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ِرَب ُهم َفُض َن ْي ٍر َب ُنُه َبههاٌب ّلُه ِبُسو ِط ِه َبهها ُه الّرْحَمههُة ِفيهه ِهُر َظهها ِه ِمههن َو ِلهه َب ِق
َذاُب َع ْل ُهْم ا َن ُدو َنا ُي َلْم *   ُكن َأ ُكْم َن َع ْا ّم ُلو َلَى َقا ُكْم َب ّن ِك َلـ ُتْم َو َتن ُكْم َف ُفَسهه َأن

ُتْم ّبْص َتَر ُتْم َو ْب َت ُكُم َواْر ْت ِنّي َوغّر ّتههَى الَما َء َح ِه َأْمههُر َجههآّ ّلهه ُكههم ال َغّر ِه َو ّل ِبههال
َغُروُر ْل ْوَم ا َي ْل َفا   * َ ُذ لَ ْؤَخ ُكْم ُي َيههٌة ِمن ْد َ ِف ِذيَن ِمههَن َولَ ّلهه ْا ا َفههُرو ُكُم َك َوا ْأ َمهه

ّنههههههههههاُر ُكْم ِهههههههههههَي ال َ ْولَ ْئههههههههههَس َمهههههههههه ِب ْلَمِصههههههههههيُر َو  ا
ًا تعالى يقول   القيامههة يههوم أنهههم المتصههدقين المههؤمنين عههن مخبر

كمهها أعمههالهم القيامة, بحسب عرصات في أيديهم بين نورهم يسعى
بيههن نهورهم تعهالى: {يسهعى قهوله فههي مسهعود بههن اللهه عبهد قهال

مههن الصههراط, منهههم علههى يمههرون أعمالهم قدر أيديهم} قال: على
مثههل نههوره مههن ومنهههم النخلة مثل نوره من الجبل, ومنهم مثل نوره

ًا القائم, وأدناهم الرجل ّتقههد إبهههامه فههي نههوره من نور ويطفههأ مههرة ي
نههبي أن لنهها قتههادة: ذكههر جرير, وقههال وابن حاتم أبي ابن مرة, ورواه

نههوره يضيء من المؤمنين «من يقول كان وسلم عليه الله صلى الله
المههؤمنين مههن أن حتى ذلك فدون وصنعاء أبين عدن إلى المدينة من
حصين, عن عن الثوريِ سفيان قدميه»ً وقال موضع نوره يضيء من

اللههه عنههد مكتوبههون قههال: إنكههم أميههة أبههي بههن جنههادة مجاهههد, عههن
يههوم كههان ومجالسههكم, فههإذا ونجههواكم وحللكههم وسيماكم بأسمائكم

{يسههعى لههك, وقههرأ نههور لَ نههورك, يههافلن هههذا القيامة, قيل: يافلن
أيههههههههههههههههههههههديهم}. بيههههههههههههههههههههههن نههههههههههههههههههههههورهم

ًا يعطى إلَ أحد الضحاك: ليس وقال   إلى انتهوا القيامة, فإذا يوم نور
أن أشههفقوا المؤمنههون ذلك رأى المنافقين, فلما نور طفىء الصراط

نورنها, لنهها أتمهم فقهالوا: ربنهها المنهافقين نور طفىء كما نورهم يطفأ
وقههد الصههراط على أيديهم} يعني بين نورهم الحسن: {يسعى وقال
وهههب, ابههن أخي بن الله عبيد أبو الله: حدثنا رحمه حاتم أبي ابن قال

سههمع أنههه مسههعود بههن سعيد عن حبيب أبي بن يزيد عن عمي أخبرنا
عههن يخبران ذر وأبا الدرداء أبا سمع يحدث, أنه جبير بن الرحمن عبد

القيامههة يههوم لههه يؤذن من أول قال: «أنا وسلم عليه الله صلى النبي
ومههن يههديِ بيههن مههن رأسه, فأنظر برفع له يؤذن من بالسجود, وأول

المههم»ً فقههال بين من أمتي فأعرفا شمالي وعن يميني وعن خلفي
إلههى نههوح بيههن ما المم بين من أمتك تعرفا كيف الله رجل: يانبي له

مههن لحهد يكههون ولَ الوضههوء أثر من محجلون فقال: أعرفهم ؟ أمتك
بسههيماهم بأيمههانهم, وأعرفهههم كتبهههم يؤتون غيرهم, وأعرفهم المم
أيههههديهم»ً. بيههههن يسههههعى بنههههورهم وجههههوههم, وأعرفهههههم فههههي

455



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
قههال: كمهها كتبهههم وبأيمههانهم أيِ الضههحاك {وبأيمانهم} قال وقوله  

مههن تجههريِ جنههات اليوم بيمينه} وقوله: {بشراكم كتابه أوتي {فمن
البشهارة لكههم أيِ جنهات اليهوم لههم: بشههراكم قال النهار} أيِ تحتها

ًا فيههها مههاكثين فيههها} أيِ {خالدين النهار تحتها من تجريِ بجنات أبههد
والمنافقههات المنافقون يقول العظيم} وقوله: {يوم الفوز هو {ذلك
عمهها تعههالى منههه إخبههار نوركم} وهذا من نقتبس انظرونا آمنوا للذين
والههزلَزل المزعجههة الهههوال مههن العرصههات فههي القيامههة يههوم يقههع

للههه بهها آمههن مههن إلَ يومئههذ ينجههو لَ الفظيعة, وأنههه العظيمة, والمور
حاتم: أبي ابن زجر. قال عنه ما وترك به الله أمر بما وعمل ورسوله

عمههرو, بن صفوان المبارك, حدثنا ابن سليمان, حدثنا بن عبدة حدثنا
ومعنهها دمشق باب في جنازة على قال: خرجنا عامر بن سليم حدثني

أبههو قههال دفنها في وأخذوا الجنازة على صلى الباهلي, فلما أمامة أبو
فيههه تقتسمون منزل في وأمسيتم أصبحتم قد إنكم الناس أيها أمامة

وهههو آخههر منههزل إلى منه تظعنوا أن والسيئات, وتوشكون الحسنات
وبيههت الههدود وبيههت الظلمة وبيت الوحدة بيت ه القبر إلى يشير ه هذا

القيامههة, يههوم مههواطن إلههى منههه تنتقلههون الله, ثم وسع ما إلَ الضيق
اللهه, مهن أمهر النهاس يغشهى حهتى المهواطن تلهك بعهض في فإنكم

فيغشههى آخههر منههزل إلى منه تنتقلون وجوه, ثم وتسود وجوه فتبيض
ًا, ويههترك المههؤمن فيعطههى النور يقسم شديدة, ثم ظلمة الناس نههور
ًا, وهو يعطيان فل والمنافق الكافر تعههالى اللههه ضربه الذيِ المثل شيئ

فهوقه مهن مهوج يغشههاه لجههي بحر في كظلمات فقال: {أو كتابه في
يكد لم يده أخرج إذا بعض فوق بعضها ظلمات سحاب فوقه من موج
ًا له الله يجعل لم ومن يراها الكافر يستضيء نور} فل من له فما نور

البصير, ويقههول ببصر العمى يستضيء لَ كما المؤمن بنور والمنافق
قيههل نههوركم من نقتبس {انظرونا آمنوا للذين والمنافقات المنافقون

ًا} وهههي فالتمسههوا وراءكههم ارجعوا بههها يخههدع الههتي اللههه خدعههة نههور
إلههى خههادعهم} فيرجعههون وهو الله قال: {يخادعون حيث المنافقين

ًا, فينصرفون يجدون فل النور فيه قسم الذيِ المكان وقههد إليهههم شيئ
قبلههه مههن وظههاهره الرحمههة فيههه بههاطنه بههاب له {بسور بينهم ضرب

العههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههذاب}
ًا المنافق يزال عامر: فما بن سليم يقول   النههور يقسههم حههتى مغتر

بههن يحيى أبي, حدثنا قال: حدثنا والمؤمن, ثم المنافق بين الله ويميز
بههن يوسههف المنههذر, حههدثنا بههن أرطاة حيوة, حدثنا ابن عثمان, حدثنا

ة اللهه قال: يبعث أمامة أبي عن الحجاج مهن فمها القيامهة يهوم ظلم
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بقههدر المههؤمنين إلههى بههالنور الله يبعث حتى كفه يرى كافر ولَ مؤمن

نههوركم} مههن نقتبس {انظرونا فيقولون المنافقون فيتبعهم أعمالهم
فههي النههاس عبههاس: بينمهها ابههن عن وغيرهما والضحاك العوفي وقال
ًا, فلما الله بعث إذ ظلمة نحوه, وكان توجهوا النور المؤمنون رأى نور
ً النور قههد المههؤمنين المنههافقون رأى الجنههة, فلمهها إلههى اللههه من دليل

{انظرونهها حينئههذ فقههالوا المنافقين على الله فأظلم اتبعوهم انطلقوا
{ارجعههوا المؤمنههون قال الدنيا في معكم كنا نوركم} فإنا من نقتبس

أبو النور. وقال هنالك فالتمسوا الظلمة من جئتم حيث وراءكم} من
القطههان, حههدثنا علوية بن عرفة بن الحسن الطبراني: حدثنا القاسم

حذيفة, حههدثنا بن بشر بن إسحاق العطار, حدثنا عيسى بن إسماعيل
اللههه رسههول قههال: قههال عبههاس ابن عن مليكة أبي ابن عن جريج ابن

القيامههة يههوم النههاس يههدعو تعههالى اللههه وسههلم: «إن عليههه الله صلى
ًا بأسمائهم تعههالى اللههه فههإن الصههراط عند عباده, وأما على منه ستر

ًا مؤمن كل يعطي ًا, فههإذا منافق وكل نور الصههراط علههى اسههتووا نور
انظرونهها المنههافقون والمنافقههات, فقههال المنههافقين نههور اللههه سههلب
عنههد يههذكر فل نورنهها لنهها أتمههم ربنا المؤمنون وقال نوركم من نقتبس

ًا»ً. أحههههههههههههههههههههههههد ذلههههههههههههههههههههههههك أحههههههههههههههههههههههههد
الرحمههة فيهه بههاطنه بههاب لهه بسهور بينهههم تعالى: {فضرب وقوله  

الجنههة بيههن حائط وقتادة: هو الحسن العذاب} قال قبله من وظاهره
تعههالى: اللههه قال الذيِ هو أسلم بن زيد بن الرحمن عبد والنار, وقال

وهههو واحههد وغير الله رحمه مجاهد عن رويِ حجاب} وهكذا {وبينهما
قبلههه مههن وظههاهره ه فيها وما الجنة أيِ ه الرحمة فيه {باطنه الصحيح

وقههد جريههر ابههن وغيرهما, قال زيد وابن قتادة قاله النار العذاب} أيِ
قههال: جهنههم. ثههم واديِ عنههد المقههدس بيههت سور السور ذلك إن قيل

بههن عطية بن سعيد عن سلمة أبي بن عمرو البرقي, حدثنا ابن حدثنا
بههن اللههه عبد قال: سمعت المقدس بيت مؤذن العوام أبي عن قيس
بينهههم {فضههرب القههرآن فههي الله ذكره الذيِ السور يقول: إن عمرو
العههذاب} وهههو قبلههه مههن وظههاهره الرحمههة فيههه باطنه باب له بسور
جهنههم. ثههم واديِ وظههاهره يليههه ومهها المسههجد باطنه الشرقي السور

زيههن الحسههين بههن وعلههي الحبههار وكعب الصامت بن عبادة عن رويِ
تقريههب بهههذا أرادوا أنهههم على منهم محمول ذلك, وهذا نحو العابدين
ً المعنى الجههدار هههذا القههرآن من أريد الذيِ هو هذا أن لذلك, لَ ومثالَ
المعههروفا الههواديِ مههن وراءه المسههجد, ومهها ونفههس نفسههه المعيههن

فههي والنههار علييههن أعلههى فههي السموات في الجنة جهنم, فإن بواديِ
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فههي المههذكور البههاب إن الحبار كعب سافلين, وقول أسفل الدركات
مههن فهههذا المسههجد أبهواب أحههد ههو الهذيِ الرحمههة بههاب ههو القهرآن

القيامههة يههوم يضههرب السههور بههذلك المراد وترهاته, وإنما إسرائيلياته
من دخلوه المؤمنون إليه انتهى فإذا والمنافقين المؤمنين بين ليحجز

ورائههه مههن المنههافقون وبقي الباب أغلق دخولهم استكملوا بابه, فإذا
كفههر فههي الههدنيا الههدار فههي كههانوا كمهها والعههذاب والظلمة الحيرة في

وحيههههههههههههههههههههههرة. وشههههههههههههههههههههههك وجهههههههههههههههههههههههل
كنهها أمهها المؤمنين المنافقون يناديِ معكم} أيِ نكن ألم ينادونهم{  

معكههم ونصههلي الجمعههات معكههم نشهههد الههدنيا الههدار فههي معكههم
ونههؤديِ الغههزوات معكههم بعرفههات, ونحضههر معكههم الجماعات, ونقف

المنافقين المؤمنون فأجاب بلى} أيِ {قالوا ؟ الواجبات سائر معكم
وارتبتههم وتربصههتم أنفسههكم فتنتم {ولكنكم معنا كنتم قد قائلين: بلى

باللههذات أنفسههكم فتنتههم السههلف: أيِ بعههض المههاني} قههال وغرتكم
وقت. إلى وقت من التوبة أخرتم أيِ وتربصتم والشهوات والمعاصي

بعههد بههالبعث {وارتبتههم} أيِ وأهلهه قتهادة: {تربصهتم} بهالحق وقهال
الههدنيا غرتكههم وقيههل لنهها سههيغفر قلتم الماني} أيِ {وغرتكم الموت
{وغركم الموت جاءكم حتى هذا في مازلتم الله} أيِ أمر جاء {حتى
مههن خدعههة علههى قتههادة: كههانوا قههال الشههيطان الغههرور} أيِ بههالله

هههذا النار: ومعنههى في الله قذفهم حتى عليها مازالوا والله الشيطان
ولَ لها نية لَ بأبدان أيِ معنا كنتم أنكم للمنافقين المؤمنين من الكلم
ولَ النههاس تههراؤون فكنتههم وشههك حيههرة فههي كنتههم معها, وإنما قلوب

أحياء المؤمنين مع المنافقون مجاهد: كان قليلً, قال إلَ الله تذكرون
ًا معهههم ويعاشههرونهم, وكههانوا ويغشههونهم يناكحونهم ويعطههون أمواتهه

ًا النور السههور بلغههوا إذا المنافقين من النور القيامة, ويطفأ يوم جميع
حينئهههههههههههههههههههههههذ. بينههههههههههههههههههههههههم ويمهههههههههههههههههههههههاز

بههه تعههالى الله أخبر الذيِ قولهم ينافي لَ المؤمنين من القول وهذا  
رهينههة كسههبت بمهها نفس {كل القائلين أصدق يقول, وهو حيث عنهم

* مهها المجرميههن * عههن يتسههاءلون جنههات * فههي اليميههن أصههحاب إلَ
نطعههم نههك * ولهم المصهلين مههن نهك لهم * قهالوا سههقر فهي سلككم

* الههدين بيههوم نكههذب * وكنهها الخائضههين مههع نخوض * وكنا المسكين
لهههم التقريههع وجههه علههى منهههم خههرج إنمهها اليقيههن} فهههذا أتانهها حههتى

قههال الشههافعين} كمهها شفاعة تنفعهم تعالى: {فما قال والتوبيخ. ثم
لوجههاء كفههروا} أيِ الههذين مههن ولَ فديههة منكههم يؤخههذ لَ {فاليوم ههنا

ًا الرض بملء اليوم أحدكم اللههه عههذاب من به ليفتديِ معه ومثله ذهب
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وإليههها مصههيركم هههي النههار} أيِ تعالى: {مههأواكم منه. وقوله قبل ما

كههل مههن بكههم أولههى هههي مههولَكم} أيِ تعالى: {هي منقلبكم, وقوله
المصههههههير. وبئههههههس وارتيههههههابكم كفركههههههم علههههههى منههههههزل

َلْم َأ ْأِن **  ِذيَن َي ّل ْا ِل َو ُن َع َأن آَم ُهْم َتْخَش ُب ُلو ِر ُق ْك ِذ ِه ِل ّل ّق ِمَن َنَزَل َوَما ال ْلَح ا
َ ْا َولَ ُنو ُكو ِذيَن َي ّل ْا َكا ُتو َتاَب ُأو ِك ْل ْبُل ِمن ا َطاَل َق ِههُم َف ْي َل ُد َع َقَسهْت الَمه َف

ُهْم ُب ُلو ِثيٌر ُق َك ُهههْم َو ْن ُقوَن ّم ْا َفاِسهه َو َلُمهه ْع ّلههَه َأّن *  ا ِيهههي ال َد الْرَض ُيْح ْعهه َب
َههههههها ِت ْو ْد َم ّنهههههها َقهههههه ّي ُكههههههُم َب َيههههههاِت َل َ ُكههههههْم الَ ّل َع ُلههههههوَن َل ِق ْع  َت

تلين الله, أيِ لذكر قلوبهم تخشع أن للمؤمنين آن تعالى: أما يقول  
لهه وتسهمع لهه وتنقهاد فتفهمهه القهرآن وسماع والموعظة الذكر عند

عههن قتادة عن المريِ صالح المبارك: حدثنا بن الله عبد وتطيعه. قال
علههى فعههاتبهم المههؤمنين قلههوب اسههتبطأ الله قال: إن أنه عباس ابن

أن آمنههوا للههذين يههأن فقال: {ألم القرآن نزول من عشرة ثلث رأس
بههن الحسههن عههن حههاتم أبي ابن الله} الََية, رواه لذكر قلوبهم تخشع
قههال بهه. ثههم المبههارك ابن عن المروزيِ حسين عن الصباح بن محمد

وههب, أخهبرني ابهن العلى, أخبرنهها عبد بن يونس ومسلم: حدثنا هو
بههن عون الليثي, عن هلل, يعني أبي بن سعيد عن الحارث بن عمرو

بيههن كههان قههال: مهها عنههه الله رضي مسعود ابن عن أبيه عن الله عبد
تخشههع أن آمنوا للذين يأن {ألم الََية بهذه الله عاتبنا أن وبين إسلمنا
آخههر فههي مسههلم رواه سههنين, كههذا أربههع الله} الََية, إلَ لذكر قلوبهم

سههعيد بههن هارون عن الََية هذه تفسير عند النسائي الكتاب, وأخرجه
بههن موسههى حههديث مههن مههاجه ابن رواه به. وقد وهب ابن عن اليلي

عههن الزبيههر بههن اللههه عبد بن عامر عن حازم أبي عن الزمعي يعقوب
مسههنده فههي البزار رواه الزبير, لكن ابن مسند من مثله, فجعله أبيه
الزبيههر ابن عن عامر عن حازم أبي عن يعقوب بن موسى طريق من

فهههههههههههههههذكره. مسهههههههههههههههعود ابهههههههههههههههن عهههههههههههههههن
أصحاب قال: مّل القاسم عن المسعوديِ عن الثوريِ سفيان وقال  

اللههه, يارسههول فقههالوا: حههدثنا ملههة وسلم عليه الله صلى الله رسول
ملههوا القصص} قال: ثم أحسن عليك نقص تعالى: {نحن الله فأنزل

أحسههن نههزل {اللههه تعههالى الله فأنزل الله يارسول فقالوا: حدثنا ملة
تعههالى: الله الله, فأنزل يارسول فقالوا: حدثنا ملة ملوا الحديث} ثم

{ألههم قتههادة الله} وقال لذكر قلوبهم تخشع أن آمنوا للذين يأن {ألم
بههن شههداد أن لنهها اللههه} ذكههر لذكر قلوبهم تخشع أن آمنوا للذين يأن
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أول قال: «إن وسلم عليه الله صلى الله رسول عن يرويِ كان أوس

أوتوا كالذين يكونوا تعالى: {ولَ الخشوع»ً. وقوله الناس من يرفع ما
تعههالى اللههه قلوبهم} نهى فقست المد عليهم فطال قبل من الكتاب

اليهههود مههن قبلهههم مههن الكتههاب حملههوا بالههذين يتشبهوا أن المؤمنين
بأيههديهم الههذيِ اللههه كتههاب بههدلوا المههد عليهههم تطاول والنصارى, لما

ًا بههه واشههتروا ً ثمنهه الََراء علههى ظهههورهم, وأقبلههوا وراء ونبههذوه قليل
واتخههذوا اللههه ديههن فههي الرجال المؤتفكة, وقلدوا والقوال المختلفة
ًا ورهبانهم أحبارهم فل قلههوبهم قسههت ذلههك الله, فعنههد دون من أرباب
منهههم {وكههثير وعيههد ولَ بوعههد قلههوبهم ولَتليههن موعظههة يقبلههون

قههال كما باطلة وأعمالهم فاسدة فقلوبهم العمال في فاسقون} أيِ
يحرفههون قاسية قلوبهم وجعلنا لعناهم ميثاقهم نقضهم تعالى: {فبما

ًا ونسوا مواضعه عن الكلم قلهوبهم فسهدت بهه} أيِ ذكهروا ممها حظ
وتركههوا مواضههعه عههن الكلههم تحريههف سههجيتهم مههن وصههار فقسههت
اللههه نهههى عنههه, ولهههذا نهههوا مهها بههها, وارتكبههوا أمههروا الههتي العمههال
والفرعيههة. الصههلية المههور مههن شههيء في بهم يتشبهوا أن المؤمنين

عمههار, حههدثنا بههن هشههام حههدثنا أبي حاتم: حدثنا أبي ابن قال وقد  
عههن المعتمههر بن منصور عن دينار بن حجاج خراش, حدثنا بن شهاب
ًا مسههعود بههن اللهه عبد قال: حدثنا الفزاريِ عميلة بن الربيع مهها حههديث

ًا إلَ منه إلي أعجب سمعت ًا أو اللههه كتههاب مههن شيئ النههبي قههاله شههيئ
المههد عليهههم طههال لما إسرائيل بني قال: «إن وسلم عليه الله صلى

ًا اخههترعوا قلههوبهم فقست قلههوبهم اسههتهوته أنفسهههم عنههد مههن كتابهه
مههن كههثير وبين بينهم يحول الحق واستلذته, وكان ألسنتهم واستحلته
تابعنهها هههذا, فمههن كتابنهها إلى إسرائيل بني ندع تعالوا فقالوا شهواتهم

رجههل فيهههم وكان ذلك قتلناه, ففعلوا يتابعنا أن كره ومن تركناه عليه
فكتبههه اللههه كتههاب مههن يعرفا ما إلى عمد مايصنعون رأى فقيه, فلما

فههي القههرن ذلك علق ثم قرن في أدرجه, فجعله ثم لطيف شيء في
أفشههيتم إنكههم هههؤلَء لبعض: يهها بعضهم قال القتل أكثروا عنقه, فلما

ًا فادعوا إسرائيل بني في القتل إن كتههابكم, فههإنه عليه فاعرضوا فلن
ًا فههاقتلوه, فههدعوا أبههى وإن النههاس بقية فسيتابعكم تبعكم ذلههك فلنهه
علههي اعرضوه ؟ فيه هذا, قال: وما كتابنا في بما قالوا: أتؤمن الفقيه

قههال: ؟ هههذا كتابنهها في بما قالوا: أتؤمن آخره, ثم إلى عليه فعرضوه
مههات فلمهها فههتركوه القههرن إلههى بيههده وأشههار هههذا في بما آمنت نعم

ًا فوجدوه فتشوه كتههاب مههن يعههرفا ما فيه القرن, فوجدوا ذلك معلق
ض: يهاهؤلَء بعضههم فقهال الله ابه ههذا نسهمع كنها مها لبع فتنهة, أص
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ملههة مللهههم ملههة, وخيههر وسههبعين اثنههتين على إسرائيل بنو فافترقت
أو بقيتههم إن بكههم أوشك مسعود: وإنكم ابن القرن»ً قال ذيِ أصحاب

ًا تروا أن منكم بقي من بقي ا تسهتطيعون لَ تنكرونهها أمهور ًا, له غيهر
كههاره. لههها أنههه قلبههه مههن اللههه يعلههم أن منكههم المههرء فبحسههب

عن مغيرة عن جرير حميد, حدثنا ابن حدثنا الطبريِ جعفر أبو وروى  
ابههن إلههى عرقههوب بههن عههتريس قههال: جههاء إبراهيههم عههن معشههر أبي

عههن وينههه بههالمعروفا يههأمر لههم مههن هلك الله عبد فقال: ياأبا مسعود
ًا قلبههه يعههرفا لم من الله. هلك عبد المنكر, فقال ينكههر ولههم معروفهه

ًا. إن قلبه قلههوبهم وقسههت المههد عليهههم طال لما إسرائيل بني منكر
ًا اخترعوا واسههتحلته قلههوبهم اسههتهوته وأرجلهههم أيههديهم بين من كتاب

بههه آمههن الكتاب, فمن هذا على إسرائيل بني نعرض ألسنتهم, وقالوا
فههي اللههه كتههاب منهههم رجههل فجعههل قتلناه, قال به كفر تركناه, ومن

آمنت قال ؟ بهذا أتؤمن له قيل ثندوتيه, فلما بين القرن جعل ثم قرن
؟ الكتههاب بهههذا أؤمههن لَ ثنههدوتيه, ومههالي بيههن القرن إلى ويومىء به

القههههههرن. صههههههاحب ملههههههة اليههههههوم مللهههههههم خيههههههر فمههههههن
لكههم بينهها قد موتها بعد الرض يحيي الله أن تعالى: {اعلموا وقوله  

بعد القلوب يلين تعالى الله أن إلى إشارة تعقلون} فيه لعلكم الََيات
شدتها, فكمهها بعد الكروب ضلتها, ويفرج بعد الحيارى ويهديِ قسوتها

الوابههل, كههذلك الهتههان بههالغيث الهامههدة المجدبههة الميتة الرض يحيي
بعد النور إليها والدلَئل, ويولج القرآن ببراهين القاسية القلوب يهديِ

بعد يشاء لمن الهاديِ الواصل, فسبحان إليها يصل لَ مقفلة كانت أن
فعال, وهو يشاء لما هو الكمال, الذيِ بعد أراد لمن الضلل, والمضل

المتعههال. الكههبير الخههبير الفعههال, اللطيههف جميههع فههي العدل الحكيم

ِإّن ِقيَن **  ّد ْلُمّص َقاِت ا ّد ْلُمّص ْا َوا ْقَرُضو َأ ّلههَه َو ًا ال ًا َقْرضهه َعُف َحَسههن ُيَضهها
ُهههْم ُهههْم َل َل ِريههٌم َأْجههٌر َو ِذيَن َك ّلهه َوا ْا *   ُنههو ِه آَم ّل ِه ِبههال ِل ِئَك َوُرُسهه ـهه َل ْو ُهههُم ُأ

ُقوَن ّدي ُء الّص َدآ َه َد َوالّش ِهْم ِعن ّب ُهههْم َر ُهههْم َل ُهْم َأْجُر ُنههوُر ِذيَن َو ّلهه ْا َوا َفههُرو َك
ْا ُبو ّذ َكههههههههه َنهههههههههآّ َو ِت َيا ِئَك ِبآّ ـههههههههه َل ْو ِم َأْصهههههههههَحاُب ُأ ْلَجِحيههههههههه  ا

أهل على بأموالهم والمصدقات المصدقين به يثيب عما تعالى يخبر  
ًا اللههه {وأقرضوا والمسكنة والفقر الحاجة ًا} أيِ قرضهه دفعههوه حسههن

ًء يريههدون لَ اللههه مرضههاة ابتغههاء خالصههة بنيههة ولَ أعطههوه ممههن جههزا
ًا, ولهذا بعشههر الحسههنة لهههم يقابههل لهههم} أيِ قال: {يضههاعف شكور
أجههر {ولهههم ذلك ضعف, وفوق سبعمائة إلى ذلك على أمثالها, ويزاد
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كريههم. وقههوله ومههآّب صههالح ومرجههع حسههن جزيههل ثههواب كريم} أيِ

تمههام همالصههديقون} هههذا أولئههك ورسله بالله آمنوا تعالى: {والذين
العههوفي صههديقون, قههال بههأنهم ورسههله لله با المؤمنين وصف لجملة

أولئههك ورسههله للههه بهها آمنوا تعالى: {والذين قوله في عباس ابن عن
أجرهههم لهههم ربهههم عنههد {والشهههداء مفصههولة الصديقون} هههذه هم

اسهتأنف الصهديقون} ثهم هههم {أولئههك الضهحى أبههو ونورهم} وقههال
والضههحاك مسههروق قال ربهم} وهكذا عند فقال: {والشهداء الكلم

وغيرههههههههههههههههم. حيهههههههههههههههان بهههههههههههههههن ومقاتهههههههههههههههل
بههن اللههه عبههد عههن مسههروق عههن الضههحى أبي عن العمش وقال  

ربهم} عند والشهداء الصديقون هم تعالى, {أولئك قوله في مسعود
والشهههداء, كمهها والصههديقين المصدقين أصنافا: يعني ثلثة قال: هم

اللههه أنعههم الههذين مههع فأولئههك ورسههوله اللهه يطهع تعالى: {ومن قال
بيههن والصههالحين} ففههرق والشهههداء والصههديقين النههبيين مههن عليهم

الصههديق أن شهك ولَ صهنفان أنهمهها علهى فهدل والشهههداء الصديقين
ًا أعلى اللههه رحمههه أنههس بههن مالك المام رواه الشهيد, كما من مقام

أبههي يسار, عههن بن عطاء عن سليم بن صفوان عن الموطأ كتابه في
لم عليهه الله صلى الله رسول أن الخدريِ سعيد أههل قهال: «إن وس
الههدريِ الكههوكب تههتراءون كما فوقهم من الغرفا أهل ليتراءون الجنة
مههابينهم»ً قههال: لتفاضههل المغههرب أو المشههرق مههن الفق في الغابر

والههذيِ «بلههى قههال غيرهههم يبلغههها لَ النبيههاء منههازل تلك الله يارسول
البخههاريِ المرسهلين»ً اتفهق وصهدقوا بههالله آمنهوا رجههال بيده نفسي

المههراد آخههرون: بههل به, وقههال مالك حديث من إخراجه على ومسلم
ربهههم} فههأخبر عند والشهداء الصديقون هم تعالى: {أولئك قوله من
جريههر ابههن وشهداء, حكاه صديقون بأنهم ورسله لله با المؤمنين عن
معمههر, أبههو حههرب بههن صههالح جريههر: حههدثني ابن قال مجاهد, ثم عن

عهن أسهلم بههن زيههد عههن عجلن ابهن يحيى, حدثنا بن إسماعيل حدثنا
يقول: وسلم عليه الله صلى الله رسول سمعت قال عازب بن البراء

هههذه وسههلم عليههه الله صلى النبي تل شهداء»ً قال: ثم أمتي «مؤمنو
عنههد والشهههداء الصديقون هم أولئك ورسله بالله آمنوا {والذين الََية

فههي ميمون بن عمرو عن إسحاق أبو غريب. وقال حديث ربهم} هذا
الصههديقون هههم أولئههك ورسههله للههه بهها آمنههوا تعههالى: {والههذين قههوله

القيامههة يههوم ونورهم} قال: يجيئههون أجرهم لهم ربهم عند والشهداء
ًا كالصههههههههههههههههههههههههههههههههههههبعين. معهههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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جاء كما النعيم جنات في ربهم} أيِ عند تعالى: {والشهداء وقوله  

في تسرح خضر طير حواصل في الشهداء أرواح «إن الصحيحين في
ربههك عليهههم فههاطلع القناديههل تلههك إلههى تههأويِ ثههم شاءت حيث الجنة

الههدنيا الدار إلى تردنا أن ؟! فقالوا: نحب تريدون فقال: ماذا اطلعة
أنهههم قضههيت قههد مرة, فقههال: إنههي أول قتلنا كما فنقتل فيك فنقاتل

عنههد لهههم ونورهم} أيِ أجرهم تعالى: {لهم يرجعون»ً. وقوله لَ إليها
يتفههاوتون ذلك في وهم أيديهم بين يسعى عظيم ونور جزيل أجر الله

أحمههد, المههام قههال كمهها العمههال من الدنيا الدار في كانوا ما بحسب
أبههي عن دينار بن عطاء لهيعة, عن ابن إسحاق, حدثنا بن يحيى حدثنا
بههن عمههر يقول: سههمعت عبيد بن فضالة قال: سمعت الخولَني يزيد

يقههول: وسههلم عليههه اللههه صههلى اللههه رسول يقول: سمعت الخطاب
فقتل الله فصدق العدو لقي اليمان جيد مؤمن رجل أربعة «الشهداء

سههقطت حههتى رأسههه هكههذا»ً ورفههع إليههه النههاس ينظههر الههذيِ فههذاك
«والثههاني عمههر وقلنسههوة وسههلم عليه الله صلى الله رسول قلنسوة

سهههم جههاءه الطلههح بشههوك ظهههره يضههرب فكأنمهها العدو لقي مؤمن
ً خلط مؤمن رجل الثانية, والثالث الدرجة في فذاك فقتله غرب عمل

ًا ًا وآخر صالح الدرجههة في فذاك قتل حتى الله فصدق العدو لقي سيئ
ًا نفسههه علههى أسرفا مؤمن رجل الثالثة, والرابع ًا إسههراف لقههي كههثير

رواه الرابعههة»ً وهكههذا الدرجههة في فذاك قتل حتى الله فصدق العدو
ابههن عههن المبههارك ابههن عن الطيالسي داود أبي عن المديني بن علي

ابههن حديث من الترمذيِ صالح, ورواه مصريِ إسناد هذا لهيعة, وقال
وكههذبوا كفههروا تعههالى: {والههذين غريههب, وقههوله وقال: حسههن لهيعة
بههذكر عطههف ومآّلهم السعداء ذكر الجحيم} لما أصحاب أولئك بآّياتنا

حهههههههههههههههههههههالهم. وبيهههههههههههههههههههههن الشهههههههههههههههههههههقياء

ْا َو َلُم ْع ّنَما ** ا ُة َأ َيا ْلَح َيا ا ْن ّد ِعٌب ال ٌو َل ْه َل َنٌة َو ِزي َفاُخٌر َو َت ُكْم َو َن ْي ُثٌر َب َكا َت ِفي َو
َواِل ِد الْم َ ْولَ َثِل َوال ْيٍث َكَم ْعَجَب َغ ّفاَر َأ ُك ْل ُتُه ا َبا ِهيُج ُثّم َن ُه َي َتَرا ًا َف َفّر ُمْصهه

ُكوُن ُثّم ًا َي َطام ِفي ُح ِة َو َذاٌب الََِخَر ٌد َع ِدي ٌة َش ِفَر ْغ ِه ّمَن َوَم ّل َواٌن ال ِرْضهه َو
ُة َوَما َيا ْلَح َيآّ ا ْن ّد ّ ال ُع ِإلَ َتا ِر َم ُغههُرو ْل ْا ا َو ُق ِب َلههَى *  َسهها ٍة ِإ ْغِفههَر ُكههْم ّمههن َم ّب ّر

ٍة ّن َها َوَج َعْرِض َعْرُض ِء َك ّدْت َوالْرِض الّسَمآّ ِذيَن ُأِع ّل ْا ِل ُنو ِه آَم ّل ِه ِبال ِل َوُرُس
ِلهههَك ِه َفْضهههُل َذ ّلههه ِه ال ِتي ْؤ ُء َمهههن ُيههه ّلهههُه َيَشهههآّ َفْضهههِل ُذو َوال ْل ِم ا ِظيههه َع ْل  ا

ًا تعالى يقول   ًا الدنيا الحياة أمر موهن الدنيا الحياة لها: {إنما ومحقر
إنمهها والولَد} أيِ المههوال فههي وتكاثر بينكم وتفاخر وزينة ولهو لعب
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حههب للنههاس تعههالى: {زيههن قههال هههذا, كمهها أهلههها عنههد أمرها حاصل

الههذهب مههن المقنطههرة والقنههاطير والبنيههن النسههاء مههن الشهههوات
الههدنيا الحيههاة متههاع والحرث, ذلك والنعام المسومة والخيل والفضة

أنههها فههي الدنيا الحياة مثل تعالى ضرب المآّب} ثم حسن عنده والله
يههأتي الذيِ المطر غيث} وهو فقال: {كمثل زائلة نعمة و فانية زهرة

مهها بعههد من الغيث ينزل الذيِ تعالى: {وهو قال كما الناس قنوط بعد
قنطههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههوا}.

ذلهك نبهات الهزراع يعجهب نباته} أيِ الكفار تعالى: {أعجب وقوله  
الحيههاة تعجب كذلك ذلك الزراع يعجب بالغيث, وكما نبت الذيِ الزرع
يهيههج {ثههم إليها الناس وأميل عليها شيء أحرصا الكفار, فإنهم الدنيا
ًا فتراه ًا} أيِ يكون ثم مصفر ًا فههتراه الههزرع ذلههك يهيج حطام مصههفر

ًا كان ما بعد ًا, ثم خضر ًا كله ذلك بعد يكون نضر ًا يصير أيِ حطام يبس
ًا, هكههذا تكههون ثههم تكتهههل ثههم شههابة أولَ تكههون الههدنيا الحيههاة متحطم

ًا شههبابه وعنفوان عمره أول في كذلك يكون شوهاء, والنسان عجوز
ًا ًا غض الكهولههة فههي يشههرع إنههه المنظر, ثههم العطافا, بهي لين طري

ًا فيصير يكبر قواه, ثم بعض ويفقد طباعه فتتغير ًا شيخ ضههعيف كههبير
تعههالى: { اللههه قههال كمهها اليسير الشيء يعجزه الحركة القوى, قليل

بعههد مههن جعل ثم قوة ضعف بعد من جعل ثم ضعف من خلقكم الذيِ
ًا قوة هههذا كههان القههدير} ولمهها العليم وهو يشاء ما يخلق وشيبة ضعف

ً المثل الََخههرة محالههة, وأن لَ وفراغها وانقضائها الدنيا زوال على دالَ
فقههال: الخيههر مههن فيههها فيمهها ورغههب أمرههها من محالة, حذر لَ كائنة

الحيههاة * ومهها ورضههوان اللههه من ومغفرة شديد عذاب الََخرة {وفي
هههذا إمهها إلَ القريبة الََتية الََخرة في وليس الغرور} أيِ متاع إلَ الدنيا
ورضههوان. اللههه مههن مغفههرة شههديد, وإمهها عههذاب هههذا: إمهها وإمهها

فاٍن متاع هي الغرور} أيِ متاع إلَ الدنيا الحياة تعالى: {وما وقوله  
ه يعتقهد حتى وتعجبه بها يغتر إليه, فإنه ركن لمن غاّر سهواها دار لَ أن
ابههن الََخرة. قههال دار إلى بالنسبة قليلة حقيرة وراءها, وهي معاد ولَ

محمههد المحاربي, حههدثنا الموصلي, حدثنا حرب بن علي جرير: حدثنا
صههلى اللههه رسول قال: قال هريرة أبي عن سلمة أبي عن عمرو بن

فيههها, ومهها الههدنيا مههن خير الجنة في سوط وسلم: «موضع عليه الله
فههي ثههابت الحههديث الغرور}»ً وهذا متاع إلَ الدنيا الحياة {وما اقرءوا

ابههن أحمد: حههدثنا المام أعلم. وقال والله الزيادة هذه بدون الصحيح
قههال: قههال اللههه عبههد عن شقيق عن العمش عن كلهما ووكيع نمير

مههن أحههدكم إلههى أقههرب وسههلم: «للجنههة عليه الله صلى الله رسول
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مههن الرقاق في البخاريِ بإخراجه ذلك»ً انفرد مثل والنار نعله شراك
اقههتراب علههى دليل الحديث هذا به. ففي العمش عن الثوريِ حديث
تعههالى الله حثه فلهذا كذلك المر كان النسان, وإذا من والشر الخير
التي المحرمات وترك الطاعات فعل من الخيرات إلى المبادرة على
تعالى: فقال والدرجات الثواب له وتحصل والزلَت الذنوب عنه تكفر

السههماء كعههرض عرضههها وجنههة ربكههم مههن مغفههرة إلههى {سههابقوا
الََيهة فهي تعهالى قهال كمها والرض السهماء جنس والرض} والمراد

السههموات عرضههها وجنههة ربكههم مههن مغفرة إلى الخرى: {وسارعوا
بههالله آمنههوا للههذين ههنهها: {أعههدت للمتقيههن} وقههال أعههدت والرض
العظيههم} أيِ الفضههل ذو والله يشاء من يؤتيه الله فضل ذلك ورسله

إليهم, كما وإحسانه عليهم ومنه فضله من هو له الله أهلهم الذيِ هذا
ذهههب اللههه قههالوا: يارسههول المهاجرين فقراء أن الصحيح في قدمناه

ذاك «ومهها قههال المقيههم والنعيههم العلى بالدرجات بالجور الدثور أهل
ولَ نصههوم, ويتصههدقون كمهها نصلي, ويصومون كما ؟»ً قالوا: يصلون
فعلتموه إذا شيء على أدلكم نعتق. قال: «أفل ولَ نتصدق, ويعتقون

مهها مثههل صههنع مههن إلَ منكههم أفضههل أحههد يكون ولَ بعدكم من سبقتم
ًا صلة كل دبر وتحمدون وتكبرون تسبحون صنعتم وثلثين»ً قال: ثلث

مثله, فقههال ففعلوا مافعلنا الموال أهل إخواننا فقالوا: سمع فرجعوا
يشاء»ً. من يؤتيه الله فضل وسلم: «ذلك عليه الله صلى الله رسول

ٍة ِمن َأَصاَب ** َمآّ َب َ الْرِض ِفي ّمِصي ُكْم ِفَي َولَ ُفِس ّ َأن َتاٍب ِفي ِإلَ ّمن ِك
ْبِل َهآّ َأن َق َأ ْبَر ِلَك ِإّن ّن َلى َذ ِه َع ّل َ َيِسيٌر ال ْيل َك ّل ْا *   ْو ْأَس َلَى َت ُكْم َمهها َع َت َفهها
َ ْا َولَ ْفَرُحو ُكْم ِبَمآّ َت َتا ّلُه آ َ َوال َتاٍل ُكّل ُيِحّب لَ ٍر ُمْخ ِذيَن َفُخو ّل ُلوَن *  ا ْبَخ َي

ْأُمُروَن َيهه ّنههاَس َو ُبْخههِل ال ْل َوّل َوَمههن ِبا َتهه ِإّن َي ّلههَه َفهه َو ال ِنههّي ُههه َغ ْل ُد ا ْلَحِميهه  ا
فقههال: البريههة يبرأ أن قبل خلقه في السابق قدره عن تعالى يخبر  
الََفههاق فههي أنفسههكم} أيِ فههي ولَ الرض في مصيبة من أصاب {ما

أن قبههل مههن نبرأههها} أيِ أن قبههل مههن كتههاب فههي {إلَ أنفسكم وفي
عائههد نبرأههها أن قبههل بعضهم: من النسمة. وقال ونبرأ الخليقة نخلق
علههى عههوده المصههيبة, والحسههن علههى النفههوس, وقيههل: عائههد على

جريههر: حههدثني ابههن قههال كمهها عليههها الكلم لدلَلههة والبريههة الخليقههة
قههال: كنههت الرحمههن عبههد بههن منصههور عههن علية ابن يعقوب, حدثني

ًا مههن أصههاب تعالى: {مهها قوله عن سله رجل فقال الحسن مع جالس
نبرأههها} أن قبههل مههن كتاب في إلَ أنفسكم في ولَ الرض في مصيبة

465



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
بيههن مصيبة كل ؟ هذا في يشك ومن الله فقال: سبحان عنها فسألته
النسههمة. وقههال يههبرأ أن قبههل مههن اللههه كتههاب ففههي والرض السماء

يعنههي السههنون قههال: هههي الرض فههي مصههيبة مههن أصهاب قتادة: مهها
أنه والمراض, قال: وبلغنا أنفسكم} يقول: الوجاع في {ولَ الجدب

بههذنب, إلَ عههرق ولَخلجههان قههدم نكبة ولَ عود خدش يصيبه أحد ليس
أكههههههههههههههههثر. عنههههههههههههههههه يعفههههههههههههههههوالله ومهههههههههههههههها

العلم نفاة القدرية على دليل أدل من العظيمة الكريمة الََية وهذه  
الرحمههن, عبههد أبههو أحمههد: حههدثنا المههام وقال ه الله قبحهم ه السابق

أبهها سههمع أنههه الخههولَني هههانىء أبو قالَ: حدثنا لهيعة وابن حيوة حدثنا
العههاصا بههن عمههرو بههن اللههه عبههد يقول: سمعت الحبلي الرحمن عبد

اللههه يقههول: «قههدر وسههلم عليه الله صلى الله رسول يقول: سمعت
سههنة»ً. ألههف بخمسههين والرض السههموات يخلههق أن قبههل المقههادير

بههن وحيههوة وهههب بههن اللههه عبههد حديث من صحيحه في مسلم ورواه
«وكان وهب ابن به, وزاد هانىء أبي عن وثلثتهم زيد بن ونافع شريح
تعالى: صحيح. وقوله حسن وقال الترمذيِ الماء»ً ورواه على عرشه

كونههها قبههل الشههياء تعههالى علمههه إن يسههير} أيِ اللههه على ذلك {إن
وجههل, لنههه عههز اللههه علههى سهههل حينها في يوجد ما طبق لها وكتابته
يكههون. كههان كيههف كههان لههو يكههن لههم ومهها يكههون ومهها كههان مهها يعلههم

بماآتاكم} أيِ تفرحوا ولَ فاتكم ما على تأسوا تعالى: {لكيل وقوله  
كونههها, وتقههديرنا قبههل للشههياء كتابتنهها وسههبق علمنهها بتقدم أعلمناكم
ومهها ليخطئكههم يكههن لم أصابكم ما أن وجودها, لتعلموا قبل الكائنات
شههيء قدر لو لنه فاتكم ما على تأسوا ليصيبكم, فل يكن لم أخطأكم

أعطههاكم أيِ آتههاكم جاءكم, وتفسير آتاكم} أيِ بما تفرحوا ولَ{ لكان
عليكم, فإن به الله أنعم بما الناس على تفخروا لَ أيِ متلزم وكلهما

فل لكههم ورزقههه اللههه قههدر عن هو كدكم, وإنما ولَ بسعيكم ليس ذلك
ًا الله نعم تتخذوا ًا أشر قههال النههاس, ولهههذا علههى بههها تفخههرون وبطر

متكههبر نفسه في مختال فخور} أيِ مختال كل يحب لَ تعالى: {والله
ويحههزن يفههرح هههو إلَ أحههد عكرمة: ليههس غيره. وقال على أيِ فخور
ًا الفرح اجعلوا ولكن ًا. ثههم والحهزن شهكر تعههالى: {الههذين قههال صهبر

النههاس ويحضون المنكر يفعلون بالبخل} أيِ الناس ويأمرون يبخلون
الغنههي هههو اللههه {فههإن وطههاعته اللههه أمههر عن يتول} أيِ {ومن عليه

فههي ومههن أنتههم تكفههروا {إن السههلم عليههه موسى قال الحميد} كما
ًا الرض حميهههههههههد}. لغنهههههههههي اللهههههههههه فهههههههههإن جميعههههههههه
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ْد َق َل َنا **  ْل َنا َأْرَس َل َناِت ُرُس ّي َب ْل َنا ِبا ْل َأنَز ُهُم َو َع َتههاَب َم ِك ْل ْلِميههَزاَن ا ُقههوَم َوا َي ِل
ّناُس ِقْسِط ال ْل َنا ِبا ْل َأنْز َد َو ِدي ْلَح ِه ا ْأٌس ِفي ٌد َب ِدي ُع َش ِف َنا ّنههاِس َوَم َلههَم ِلل ْع َي ِل َو
ّلههههُه ُه َمههههن ال َلُه َينُصههههُر ْيِب َوُرُسهههه َغ ْل ّلههههَه ِإّن ِبهههها ّيِ ال ِو ِزيههههٌز َقهههه  َع

بالمعجزات, والحجج بالبينات} أيِ رسلنا أرسلنا تعالى: {لقد يقول   
النقههل الكتههاب} وهههو معهههم {وأنزلنهها القاطعات الباهرات, والدلَئل

وغيرهمهها, وهههو وقتههادة مجاهد العدل, قاله {والميزان} وهو الصدق
للَراء المخالفههة المسههتقيمة الصههحيحة العقههول بههه تشهد الذيِ الحق

شههاهد ويتلوه ربه من بينة على كان تعالى: {أفمن قال كما السقيمة
عليههها} وقههال النههاس فطههر الههتي اللهه تعههالى: {فطههرة منه} وقههال

الََيههة: هههذه فههي قههال الميزان} ولهذا ووضع رفعها تعالى: {والسماء
فيمهها الرسههل اتبههاع وهههو والعدل بالحق بالقسط} أيِ الناس {ليقوم
الههذيِ الحق هو به جاءوا الذيِ به, فإن أمروا فيما وطاعتهم به أخبروا
ًا ربك كلمة قال: {وتمت كما حق وراءه ليس ًا وعدلًَ} أيِ صدق صدق
ً الخبار في إذا المؤمنههون يقههول والنههواهي, ولهههذا الوامههر في وعدلَ

المصههفوفات العاليههات, والسههرر الجنههات, والمنههازل غههرفا تبههوأوا
لقههد اللههه هههدانا أن لههولَ لنهتههديِ كنا لهذا, وما هدانا الذيِ لله {الحمد

بهههههههههههههههالحق}. ربنههههههههههههههها رسهههههههههههههههل جهههههههههههههههاءت
الحديههد وجعلنهها شديد} أيِ بأس فيه الحديد تعالى: {وأنزلنا وقوله  

ًا رسول أقام عليه, ولهذا الحجة قيام بعد وعانده الحق أبى لمن رادع
تههوحى سههنة عشههرة ثلث النبههوة بعد بمكة وسلم عليه الله صلى الله
للتوحيههد وإيضاح وبيان المشركين مع جدال المكية, وكلها السور إليه

اللههه خههالف, شههرع مههن علههى الحجههة قههامت ودلَلَت, فلمهها وبينههات
خههالف لمن والهام الرقاب وضرب بالسيوفا بالقتال وأمرهم الهجرة
حههديث من داود وأبو أحمد المام روى وعانده, وقد به وكذب القرآن

المنيههب أبي عن عطية بن حسان عن ثوبان بن ثابت بن الرحمن عبد
عليههه الله صلى الله رسول قال: قال عمر ابن عن الشامي الجرشي

لَ وحههده اللههه يعبههد حههتى السههاعة يههديِ بيههن بالسههيف وسلم: «بعثت
علههى والصغار الذلة رمحي, وجعل ظل تحت رزقي له, وجعل شريك

تعالى: {فيههه قال منهم»ً ولهذا فهو بقوم تشبه ومن أمريِ خالف من
والنصههال والسههنان والحههراب كالسههيوفا السههلح شديد} يعنههي بأس

والفأس كالسكة معايشهم في للناس} أيِ {ومنافع ونحوها والدروع
فههي بههها يستعان التي والَلََت والمجرفة والزميل والمنشار والقدوم
ذلك. وغير بدونه للناس قوام لَ والخبز, وما والطبخ والحياكة الحراثة
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نزلت أشياء قال: ثلثة عباس ابن عن عكرمة عن أحمد بن علباء قال
ابههن المطرقههة, ورواه يعنههي والميقعههة والكلبتههان آدم: السههندان مههع

ورسههله ينصههره من الله تعالى: {وليعلم حاتم, وقوله أبي وابن جرير
اللههه {إن ورسههوله اللههه نصرة السلح حمل في نيته من بالغيب} أيِ

منههه احتيههاج غيههر مههن نصره من ينصر عزيز قويِ هو عزيز} أيِ قويِ
ببعههههض. بعضههههكم ليبلههههو الجهههههاد شههههرع النههههاس, وإنمهههها إلههههى

ْد َق َل َو َنا **  ْل ًا َأْرَس ِهيَم ُنوح ْبَرا ِإ َنهها َو ْل َع ِهَمهها ِفههي َوَج ِت ّي َة ُذّر ّو ُبهه ّن َتههاَب ال ِك ْل َوا
ُهْم ْن ٍد َفِم َت ْه ِثيٌر ّم َك ُهْم َو ْن ُقوَن ّم ُثههّم َفاِسهه َنهها *   ْي ّف َلههَى َق ِهم َع ِر َثهها َنا آ ِل ِبُرُسهه
َنا ْي ّف َق ِعيَسى َو ْبههِن ِب َيههَم ا ُه َمْر َنهها ْي َت ِلنِجيههَل َوآ َنهها ا ْل َع ُلههوِب ِفههي َوَج ِذيَن ُق ّلهه ا
ُه ُعو َب ّت َفًة ا ْأ ّيههًة َوَرْحَمههًة َر ِن َبا ْه َها َوَر ُعو َد َتهه َههها َمهها اب َنا ْب َت ِهههْم َك ْي َل ّ َع َغههآَّء ِإلَ ِت ْب ا

َواِن ِه ِرْض ّل َها َفَما ال ْو َع ّق َر َها َح ِت َي َعا َنا ِر ْي َت ِذيَن َفآّ ّلهه ْا ا ُنههو ُهههْم آَم ْن ُهههْم ِم َأْجَر

ِثيههههههههههههههههههههههٌر َك ْنُهههههههههههههههههههههههْم َو  َفاِسههههههههههههههههههههههُقوَن ّم
ًا بعث منذ أنه تعالى يخبر   ً بعههده يرسل لم السلم عليه نوح رسههولَ

ًا الرحمههن, لههم خليههل السههلم عليه إبراهيم وكذلك ذريته من إلَ ولَنبي
ًا السماء من ينزل ً أرسل ولَ كتاب بعههده من بشر إلى أوحى ولَ رسولَ

فههي الخههرى: {وجعلنهها الََيههة فههي تعالى قال سللته, كما من وهو إلَ
ابههن عيسههى إسرائيل بني أنبياء آخر كان والكتاب} حتى النبوة ذريته
عليهما, ولهههذا وسلمه الله صلوات بمحمد بعده من بشر الذيِ مريم
مريههم ابههن بعيسههى وقفينهها برسلنا آثارهم على قفينا تعالى: {ثم قال

قلههوب في {وجعلنا إليه الله أوحاه الذيِ الكتاب النجيل} وهو وآتيناه
الخشههية وهههي رقههة {رأفههة} أيِ الحواريههون اتبعههوه} وهههم الههذين

أمههة ابتههدعها ابتههدعوها} أيِ {ورحمههة} بههالخلق. وقههوله: {ورهبانيههة
التزموههها هههم وإنما لهم شرعناها ما عليهم} أيِ كتبناها {ما النصارى

أنفسههههههههههههههههههههههههم. تلقهههههههههههههههههههههههاء مهههههههههههههههههههههههن
(أحههدهما) أنهههم قههولَن الله} فيه رضوان ابتغاء تعالى: {إلَ وقوله  

مهها وقتادة. (والََخر) ههه جبير بن سعيد الله, قاله رضوان بذلك قصدوا
تعههالى: اللهه. وقههوله رضهوان ابتغههاء عليهم كتبنا إنما ذلك عليهم كتبنا
القيام, وهذا حق التزموا بما قاموا فما رعايتها} أيِ حق رعوها {فما

اللههه به يأمر مالم الله دين في الَبتداع (أحدهما) ه وجهين من لهم ذم
يقربهههم قربههة أنه زعموا مما بماالتزموا قيامهم عدم في (الثاني) ه و

أبههي بههن إسههحاق حههاتم: حههدثنا أبههي ابههن قال وجل. وقد عز الله إلى
بههن بكيههر ربههه, حههدثنا عبههد بن السريِ حدثنا الرازيِ يعقوب أبو حمزة
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الله عبد بن الرحمن عبد بن القاسم عن حيان بن مقاتل عن معروفا

اللههه رسههول لههي قال: قال مسعود ابن جده عن أبيه مسعود, عن بن
اللههه. يارسههول مسههعود»ً قلههت: لبيههك وسلم: «ياابن عليه الله صلى

فرقههة وسبعين ثنتين على افترقوا إسرائيل بني أن علمت قال: «هل
عيسههى بعد والجبابرة الملوك بين فرق, قامت ثلث إلَ منها ينج لم ؟

مريههم, ابههن عيسى ودين الله دين إلى السلم, فدعت عليه مريم ابن
لههم أخههرى طائفههة قامت ونجت, ثم فصبرت فقتلت الجبابرة فقاتلت

ديههن إلههى فههدعوا والجبابرة الملوك بين بالقتال, فقامت قوة لها تكن
وحرقهت بالمناشهير وقطعهت فقتلهت مريهم ابهن عيسهى وديهن اللهه

قههوة لههها يكههن لههم أخههرى طائفههة قههامت ونجت, ثم فصبرت بالنيران
وترهبههت فتعبههدت بالجبال بالقسط, فلحقت القيام تطق ولم بالقتال

عليهههم}»ً. كتبناههها ما ابتدعوها تعالى: {ورهبانية الله ذكر الذين وهم
يحيههى فقال: حدثنا أخرى طريق من آخر بلفظ جرير ابن رواه وقد  
حههزن, حههدثنا بههن الصعق المحبر, حدثنا بن داود طالب, حدثنا أبي بن

عبههد عن غفلة بن سويد عن الهمداني إسحاق أبي عن الجعديِ عقيل
وسلم: «اختلف عليه الله صلى الله رسول قال: قال مسعود بن الله
وهلههك ثلث منهههم نجهها فرقههة وسههبعين ثلث علههى قبلنهها كههان مههن

منهههم آمنههوا الههذين «{فآّتينهها وفيههه تقههدم مهها نحههو سههائرهم»ً وذكههر
فاسقون} وهههم منهم {وكثير وصدقوني بي آمنوا الذين أجرهم} هم

بههن داود لحههال المتابعههة هذه في يقدح وخالفوني»ً ولَ كذبوني الذين
عههن يعلههى أبههو أسههنده قد للحديث, ولكن الوضاعين أحد فإنه المحبر
من الحديث ذلك, فقويِ مثل به حزن بن الصعق عن فروخ بن شيبان

الهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههوجه. ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههذا
لهه: أخبرنهها واللفههظ النسهائي الرحمههن عبههد وأبههو جريههر ابن وقال  

سهعيد بههن سههفيان عههن موسههى بن الفضل حريث, حدثنا بن الحسين
اللههه رضههي عباس ابن عن جبير بن سعيد السائب, عن بن عطاء عن

التههوراة بههدلت السههلم عليههه عيسههى بعههد ملههوك قههال: كههان عنهمهها
والنجيههل, فقيههل التههوراة يقههرأون مؤمنههون منهههم فكههان والنجيههل
ًا نجد ما لملوكهم يقهرأون إنههم ههؤلَء يشهتموناه شهتم مهن أشد شيئ

مههع الََيههات الكافرون} هذه هم فأولئك الله أنزل بما يحكم لم {ومن
نقههرأ كمهها فليقههرأوا فههادعهم قراءتهههم فههي أعمالنهها من به يعيبوننا ما

يههتركوا أو القتههل عليهههم وعههرض فجمعهم آمنا, فدعاهم كما وليؤمنوا
ذلههك إلههى تريدون منها, فقالوا: ما بدلوا ما إلَ والنجيل التوراة قراءة

ثههم إليههها ارفعونهها ثههم أسههطوانة لنهها منهم: ابنوا طائفة دعونا, فقالت

469



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
ًا أعطونا طائفههة: عليكم, وقههالت نرد فل وشرابنا طعامنا به نرفع شيئ

الههوحش, فههإن يشههرب كمهها ونشههرب ونهيههم الرض فههي نسيح دعونا
ًا لنهها طائفههة: ابنههوا فاقتلونا, وقالت أرضكم في علينا قدرتم فههي دور

بكههم, ولَنمههر عليكههم نههرد فل البقههول ونحههرث الََبههار ونحتفر الفيافي
اللههه ذلههك, فههأنزل فيهههم, ففعلههوا حميم له إلَ القبائل من أحد وليس

فما الله رضوان ابتغاء إلَ عليهم كتبناها ما ابتدعوها تعالى: {ورهبانية
رعايتههههههههههههههههههههههها}. حههههههههههههههههههههههق رعوههههههههههههههههههههههها

ونتخههذ فلن سههاح كما ونسيح فلن تعبد كما قالوا: نتعبد والََخرون  
ًا الههذين بإيمههان لهههم علههم لَ شههركهم علههى فلن, وهههم اتخذ كما دور

ه صلى النبي الله بعث بهم, فلما اقتدوا إلَ يبهق ولهم وسهلم عليهه الل
سههياحته, مههن سههائح صههومعته, وجههاء مههن رجههل منهههم انحههط القليل

وجههل: عههز اللههه فقههال وصههدقوه بههه فههآّمنوا ديههره من الدير وصاحب
مههن كفليههن يههؤتكم برسههوله وآمنههوا اللههه اتقههوا آمنههوا الههذين {ياأيههها

بههالتوراة وتصههديقهم مريههم ابههن بعيسههى بإيمههانهم رحمتههه} أجريههن
قههال وتصههديقهم وسههلم عليههه اللههه صلى بمحمد والنجيل, وبإيمانهم

ًا لكم {ويجعل عليه الله صلى النبي واتباعهم به} القرآن تمشون نور
لَ {أن بكههم يتشههبهون الكتههاب} الههذين أهههل يعلههم قههال: {لئل وسلم

يشاء من يؤتيه الله بيد الفضل وأن الله فضل من شيء على يقدرون
تفسههير غرابههة, وسههيأتي فيههه السههياق العظيم} هذا الفضل ذو والله

أعلههههههم. هههههههذا, واللههههههه غيههههههر علههههههى الََيههههههتين هههههههاتين
عبد عيسى, حدثنا بن أحمد الموصلي: حدثنا يعلى أبو الحافظ وقال  

سهههل أن العمياء أبي بن الرحمن عبد بن سعيد وهب, حدثني بن الله
بالمدينههة مالههك بههن أنههس على وأبوه هو دخل أنه حدثه أمامة أبي بن

كأنههها خفيفههة صههلة يصههلي أمير, وهههو وهو العزيز عبد بن عمر زمان
ًا أو المسافر صلة هذه أرأيت الله قال: يرحمك سلم منها, فلما قريب

صههلة وإنههها المكتوبههة قههال: إنههها ؟ تنفلتههه شههيء أم المكتوبة الصلة
ًا إلَ أخطأت ما وسلم عليه الله صلى الله رسول عنه, إن سهوت شيئ
علههى تشههددوا يقههول: «لَ كههان وسههلم عليههه اللههه صههلى اللههه رسول

ًا فإن عليكم الله فيشدد أنفسكم فشههدد أنفسهههم علههى شههددوا قومهه
مهها ابتدعوها رهبانية والديارات الصوامع في بقاياهم فتلك عليهم الله

ونعتههبر, قههال: فننظههر فقالوا: نركب الغد من غدوا عليهم»ً ثم كتبناها
ًا فركبوا نعم وفنههوا وانقرضههوا أهلههها بههاد قههد قفر بديار هم فإذا جميع

أعرفنهي قهال: مها ؟ الهديار هذه عروشها, فقالوا: أتعرفا على خاوية
الحسههد والحسههد, إن البغههي أهلكهههم الههديار أهههل هههؤلَء وبأهلههها بههها
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تزنههي يكههذبه, والعيههن أو ذلهك يصههدق والبغهي الحسهنات نور يطفىء
يكههذبه. أو ذلههك يصدق والفرج واللسان والجسد والقدم تزني والكف

عهن سهفيان أخبرنها الله عبد يعمر, حدثنا أحمد: حدثنا المام وقال  
عليه الله صلى النبي أن مالك بن أنس إياس, عن أبي عن العمي زيد

سههبيل فههي الجهههاد المة هذه ورهبانية رهبانية نبي قال: «لكل وسلم
بههن محمههد بههن اللههه عبههد عههن يعلى أبو الحافظ وجل»ً ورواه عز الله

ورهبانية رهبانية أمة «لكل ولفظه به المبارك بن الله عبد عن أسماء
ههه حسين أحمد: حدثنا المام الله»ً. وقال سبيل في الجهاد المة هذه
بههن الحجههاج عههن إسههماعيل يعنههي عيههاش ابههن حههدثنا ه محمد ابن هو

الخههدريِ سههعيد أبههي السلمي, عههن مدرك بن وعقيل الكلعي مروان
ً أن عنههه اللههه رضي عمهها أوصههني, فقههال: سههألت: فقههال جههاءه رجل
بتقوى أوصيك قبلك من وسلم عليه الله صلى الله رسول عنه سألت

السلم, وعليههك رهبانية فإنه بالجهاد وعليك شيء كل رأس فإنه الله
الرض. فههي وذكههرك السماء في روحك فإنه القرآن وتلوة الله بذكر

.أعلههههههههههههم أحمههههههههههههد, واللههههههههههههه بههههههههههههه تفههههههههههههرد

َها ّي أ
َ َي ِذيَن **  ّل ْا ا ُنههو ْا آَم ُقههو ّت ّلههَه ا ْا ال ُنههو ِه َوآِم ِل ُكْم ِبَرُسههو ِت ْؤ ْيههِن ُيهه َل ِمههن ِكْف

ِه ِت َعل ّرْحَم َيْج ُكْم َو ًا ّل ِه َتْمُشوَن ُنور ْغِفهْر ِب َي ُكهْم َو ّلهُه َل ُفهوٌر َوال * ّرِحيههٌم َغ
ّ َئل َلَم ّل ْع ْهُل َي َتههاِب َأ ِك ْل ّ ا ِدُروَن َألَ ْقهه َلههَى َي ٍء َع ِه َفْضههِل ّمههن َشههْي ّلهه َأّن ال َو

َفْضههَل ْل ِد ا َيهه ِه ِب ّلهه ِه ال ِتي ْؤ ُء َمههن ُيهه ّلههُه َيَشههآّ َفْضههِل ُذو َوال ْل ِم ا ِظيهه َع ْل  ا
على الََية هذه حمل أنه عباس ابن عن النسائي رواية في تقدم قد  

في التي الََية في كما مرتين أجرهم يؤتون وأنهم الكتاب أهل مؤمني
أبههي عههن أبيههه عههن بههردة أبههي عههن الشعبي حديث في وكما القصص
وسلم: «ثلثههة عليه الله صلى الله رسول قال: قال الشعريِ موسى
فلههه بههي وآمههن بنبيه آمن الكتاب أهل من رجل: مرتين أجرهم يؤتون

أجههران, ورجههل فلههه مههواليه وحق الله حق أدى مملوك أجران, وعبد
في أجران»ً أخرجاه فله وتزوجها أعتقها ثم تأديبها فأحسن أمته أدب

بههن وعتبههة الضههحاك التفسههير هذا على عباس ابن ووافق الصحيحين
جههبير: لمهها بههن سههعيد وقههال جرير ابن اختيار وهو وغيرهما حكيم أبي

عليههه تعههالى اللههه أنزل مرتين أجرهم يؤتون بأنهم الكتاب أهل افتخر
وآمنههوا اللههه اتقههوا آمنههوا الههذين المة: {ياأيههها هذه حق في الََية هذه

{ويجعههل رحمتههه} وزادهههم {من ضعفين كفلين} أيِ يؤتكم برسوله
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ًا لكم ويغفر والجهالة العمى من به يتبصر هدى به} يعني تمشون نور

عنههههه. جريههههر ابههههن رواه والمغفههههرة بههههالنور لكههههم, ففضههههلهم
لكم يجعل الله تتقوا إن آمنوا الذين تعالى: {ياأيها كقوله الََية وهذه  

ًا العظيههم} الفضههل ذو واللههه لكههم ويغفر سيئاتكم عنكم ويكفر فرقان
ًا الخطههاب بههن عمر العزيز: سأل عبد بن سعيد وقال أحبهار مهن حههبر
ّعفت ما أفضل كم اليهود وخمسههين ثلثمائة كفل قال ؟ حسنة لكم ُض

سههعيد ذكههر كفليههن, ثههم أعطانهها أنه على عمر الله فحمد حسنة, قال
سههعيد: والكفلن رحمته} قال من كفلين وجل: {يؤتكم عز الله قول
مههارواه القههول هههذا يؤيد جرير. ومما ابن ذلك, رواه مثل الجمعة في

عمههر ابهن عهن نههافع عههن أيههوب إسماعيل, حهدثنا أحمد: حدثنا المام
اليههود ومثههل وسهلم: «مثلكههم عليههه الله صلى الله رسول قال: قال
ً استعمل رجل كمثل والنصارى صههلة مههن لههي يعمههل من فقال عمالَ

اليهههود, ثهم فعملهت ألَ ؟ قيههراط قيراط على النهار نصف إلى الصبح
قيههراط علههى العصههر صههلة إلههى الظهههر صههلة من لي يعمل من قال

العصههر صلة من لي يعمل من قال النصارى, ثم فعملت ألَ ؟ قيراط
الههذين فههأنتم ألَ ؟ قيراطيههن قيراطيههن علههى الشههمس غههروب إلههى

ً أكههثر نحن وقالوا واليهود النصارى عملتم, فغضب عطههاًء وأقههل عمل
ًا أجركم من ظلمتكم قال: هل فضههلي هو قالوا: لَ, قال: فإنما ؟ شيئ

أشهههههههههههههههههههههههاء»ً. مهههههههههههههههههههههههن أوتيهههههههههههههههههههههههه
ابن عن دينار بن الله عبد عن سفيان عن مؤمل وحدثناه أحمد قال  

سههليمان عن فرواه البخاريِ بإخراجه انفرد عنه نافع حديث نحو عمر
بمثلههه, نافع عن الليث عن قتيبة به, وعن نافع عن حماد عن حرب بن

عههن بريد عن أسامة أبو حدثنا العلء بن محمد البخاريِ: حدثني وقال
قال: «مثل وسلم عليه الله صلى النبي عن موسى أبي عن بردة أبي

ًا اسههتعمل رجل كمثل والنصارى واليهود المسلمين لههه يعملههون قومهه
ً ًا عمل فقههالوا النهار نصف إلى فعملوا معلوم أجر على الليل إلى يوم

لَ لهههم باطل, فقال عملنا وما لنا شرطت الذيِ أجرك في لنا حاجة لَ
واستأجر وتركوا كاملً, فأبوا أجركم وخذوا عملكم بقية أكملوا تفعلوا
مههن لهههم شرطت الذيِ ولكم يومكم بقية أكملوا فقال بعدهم آخرين

باطههل عملنهها مهها قههالوا العصههر صلوا حين كان إذا حتى الجر, فعملوا
بقههي فإنمهها عملكههم بقية أكملوا فيه. فقال لنا جعلت الذيِ الجر ولك
ًا فأبوا. فاستأجر يسير شيء النهار من يههومهم بقية له يعملوا أن قوم

أجههرة الشههمس, فاسههتكملوا غههابت حههتى يههومهم بقيههة لههه فعملههوا
بههه النور»ً انفههرد هذا من قبلوا ما ومثل مثلهم فذلك كليهما الفريقين

472



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
علههى يقههدرون ألَ الكتههاب أهههل يعلههم تعالى: {لئل قال ولهذا البخاريِ

أعطههاه ما رد على يقدرون لَ أنهم ليتحققوا الله} أيِ فضل من شيء
يشههاء} مههن يههؤتيه اللههه بيههد الفضههل {وأن اللههه مامنع إعطاء ولَ الله

العظيهههههههههههههههههههم}. الفضهههههههههههههههههههل ذو {واللهههههههههههههههههههه
ابههن عن ذكر وقد ليعلم الكتاب} أيِ أهل يعلم {لئل جرير ابن قال  

ّطان وكذا يعلم لكي قرأها أنه مسعود جههبير. بن وسعيد الله عبد بن ح
أولههه فههي دخههل كلم كل في صلة لَ تجعل العرب جرير: لن ابن قال

تسههجد} ألَ منعههك كقههوله: {مهها فالسههابق مصههرح غيههر جحد آخره أو
قريههة علههى {وحههرام يؤمنههون} بههالله لَ جاءت إذا أنها يشعركم {وما

الحمههد للهه و الحديههد سههورة تفسههير يرجعون}. آخههر لَ أنهم أهلكناها
.والمنة

المجادلة سورة
ِم  ِه ِبْسههههههههههه ّلههههههههههه ـهههههههههههِن ال ِم الّرْحم  الّرِحيههههههههههه

ْد َق َع **  ّلُه َسِم ْوَل ال ِتي َق ّل ُلَك ا ِد َها ِفي ُتَجا ْوِج ِكَي َز َت َتْش َلى َو ِه ِإ ّل ّلُه ال َوال
ُع ُكمهههههههههآّ َيْسهههههههههَم ُوَر ّلهههههههههَه ِإّن َتَحا ٌع ال  َبِصهههههههههيٌر َسهههههههههِمي

بههن تميههم عههن العمههش معاوية, حدثنا أبو أحمد: حدثنا المام قال  
سههمعه وسههع الههذيِ للههه الحمههد قههالت عائشههة عههن عههروة عن سلمة

تكلمه وسلم عليه الله صلى النبي إلى المجادلة جاءت الصوات, لقد
{قههد وجههل عههز اللههه تقههوله, فههأنزل ما أسمع ما البيت ناحية في وأنا

رواه الََيههة, وهكههذا آخههر زوجها} إلى في تجادلك التي قول الله سمع
ًا التوحيد كتاب في البخاريِ بههن تميههم عن العمش فقال, وقال تعليق

وابن ماجه وابن النسائي وأخرجه فذكره عائشة عن عروة عن سلمة
لَبههن روايههة به. وفههي العمش عن وجه غير من جرير وابن حاتم أبي
أنههها عائشة عن عروة عن سلمة بن تميم عن العمش عن حاتم أبي

خولههة كلم لسههمع شههيء, إنههي كههل سمعه أوعى الذيِ قالت: تبارك
اللههه رسههول إلههى زوجههها تشههتكي وهي بعضه علي ويخفى ثعلبة بنت

وأفنههى مههالي أكههل اللههه رسههول يا تقول وسلم, وهي عليه الله صلى
منههي, ظههاهر ولديِ وانقطع سني كبر إذا حتى بطني له ونثرت شبابي
الََيههة بهههذه جبريههل نزل حتى برحت فما إليك, قالت أشكو إني اللهم

زوجههههها}. فههههي تجادلههههك الههههتي قههههول اللههههه سههههمع {قههههد
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السههود أبي عن لهيعة ابن الصامت, وقال بن أوس قالت: وزوجها  
ًا أوس الصامت: وكان بن أوس هو عروة عن إذا لمم, فكههان به امرء

ًا يقل لم ذهب امرأته, وإذا من يظاهر به واشتد لممه أخذه فأتت شيئ
إلههى وتشههتكي ذلههك فههي تسههتفتيه وسههلم عليه الله صلى الله رسول

وتشتكي زوجها في تجادلك التي قول الله سمع {قد الله الله, فأنزل
ً أن أبيه عن عروة بن هشام روى الله} الََية. وهكذا إلى به كان رجل
بهن موسهى أبهي: حهدثنا حهاتم: حهدثنا أبي ابن مثله, وقال فذكر لمم

يزيد أبا قال: سمعت حازم ابن يعني جرير سلمة, حدثنا أبو إسماعيل
يسههير ثعلبههة, وهههو بنت لها: خولة يقال عمر امرأة قال: لقيت يحدث

ووضههع رأسههه إليها وأصغى منها ودنا لها فوقف فاستوقفته الناس مع
رجههل: لههه وانصههرفت, فقههال حاجتههها قضههت حههتى منكبيها على يديه

ويحك العجوز, قال هذه على قريش رجالَت حبست المؤمنين ياأمير
مههن شههكواها اللههه سههمع امههرأة هههذه قال: لَ. قال ؟ هذه من وتدريِ

عنههي تنصههرفا لههم لو ثعلبة, والله بنت خولة سموات, هذه سبع فوق
صههلة تحضههر أن إلَ حاجتههها تقضههي حههتى عنها انصرفت ما الليل إلى

يزيههد أبههي بين منقطع حاجتها. هذا تقضي حتى إليها أرجع ثم فأصليها
حههاتم أبههي ابن الوجه. وقال هذا غير من رويِ وقد الخطاب بن وعمر

ًا: حدثنا عههامر عههن زكريهها يعلههى, حههدثنا شاذان, حههدثنا بن المنذر أيض
معههاذة وأمههها الصامت بنت خولة زوجها في جادلت التي قال: المرأة

ًا} أردن ِإن البغاء على فتياتكم تكرهوا {ولَ فيها الله أنزل التي تحصههن
الصهههههههههامت. بهههههههههن أوس امهههههههههرأة خولهههههههههة صهههههههههوابه

ِذيَن ّل ِهُروَن ** ا َظا ُكْم ُي ِهْم ّمن ِمن ِئ ِهْم ُهّن ّما ّنَسآّ ِت َههها ُهْم ِإْن ُأّم ُت َههها ّ ُأّم ِإلَ
ِئي ّ ُهْم الل َن ْد َل ُهْم َو ّن ِإ ُلوَن َو ُقو َي ًا َل َكر ْوِل ّمَن ُمن َق ْل ًا ا ِإّن َوُزور ّلههَه َو ّو ال َعُفهه َل
ُفوٌر ِذيَن َغ ّل َوا ِهُروَن *   َظا ِهْم ِمن ُي ِئ ُدوَن ُثّم ّنَسآّ ُعو ْا ِلَمهها َي ُلو ِريههُر َقهها َتْح َف
ٍة َب َق ْبِل ّمن َر َتَمآّّسا َأن َق ُكْم َي ِل ُظوَن َذ َع ِه ُتو ّلُه ِب ُلههوَن ِبَمهها َوال ْعَم ِبيههٌر َت * َخ
ْد ّلْم َفَمن َياُم َيِج ْيِن َفِص ْهَر ْيِن َش َع ِب َتها َت ْبهِل ِمهن ُم َتَمآّّسها َأن َق ْم َفَمهن َي ّل

ْع ِط َت َعاُم َيْس ْط ِإ ّتيَن َف ًا ِس ِكين ِلَك ِمْس ْا َذ ُنو ْؤِم ُت ِه ِل ّل ِه ِبال ِل ْلَك َوَرُسو ِت ُد َو ُدو ُح
ِه ّلهههههههههههههه ِريَن ال ِف َكهههههههههههههها ْل ِل َذاٌب َو ِليههههههههههههههٌم َعهههههههههههههه  َأ

أبي, قالَ: حدثنا ويعقوب إبراهيم بن سعد أحمد: حدثنا المام قال   
عههن حنظلههة بههن اللههه عبههد بههن معمر إسحاق, حدثني بن محمد حدثنا

واللههه قالت: فههّي ثعلبة بنت خويلة سلم, عن بن الله عبد بن يوسف
المجادلة, قههالت: كنههت سورة صدر الله أنزل الصامت بن أوس وفي

474



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
ًا وكان عنده ًا شههيخ ًا علههي خلقههه, قههالت: فههدخل سههاء قههد كههبير يومهه

خرج أمي. قالت: ثم كظهر علّي فقال: أنت بشيء, فغضب فراجعته
عههن يريههدني هههو فههإذا علههي دخههل ساعة, ثههم قومه ناديِ في فجلس
ِإلههي, وقههد تخلههص لَ بيده خويلة نفس كل, والذيِ قالت: قلت نفسي

بحكمه, قههالت: فههواثبني, فينا ورسوله الله يحكم قلت, حتى ما قلت
عني, فألقيته الضعيف الشيخ المرأة به تغلب بما فغلبته منه فامتنعت
ًا, ثههم منها فاستعرت جاراتي بعض إلى خرجت قالت: ثم خرجههت ثياب

يههديه, بيههن فجلست وسلم عليه الله صلى الله رسول إلى جئت حتى
خلقههه, سههوء مههن مههاألقى إليه أشكو وجعلت منه مالقيت له فذكرت

ابههن يقول: «ياخويلههة وسلم عليه الله صلى الله رسول قالت: فجعل
فيههههههههه»ً. اللههههههههه فههههههههاتقي كههههههههبير شههههههههيخ عمههههههههك

الله رسول قرآن, فتغشى في نزل حتى برحت ما الله قالت: فو)  
لهي: «يها فقهال عنهه سهريِ ثهم يتغشاه كان ما وسلم عليه الله صلى
ًا صاحبك وفي فيك الله أنزل قد خويلة سههمع {قههد علي قرأ ثم ه قرآن

يسههمع واللههه اللههه إلههى وتشههتكي زوجههها فههي تجادلههك التي قول الله
عههذاب وللكههافرين ههه تعههالى قوله إلى ه بصير سميع الله إن تحاوركما

«مريههه وسههلم عليههه اللههه صههلى اللههه رسههول لي أليم} قالت: فقال
يعتههق, قههال مهها عنههده مهها اللههه رسول يا رقبة»ً قالت: فقلت فليعتق

بههه مهها كههبير لشيخ إنه والله متتابعين»ً قالت: فقلت شهرين «فليصم
ًا ستين «فليطعم قال صيام من ًا مسكين تمر»ً قالت: فقلت من وسق

اللههه صلى الله رسول عنده, قالت: فقال ذاك ما الله رسول يا والله
َعَرٍق سنعينه «فإنا وسلم عليه اللههه رسول يا تمر»ً قالت: فقلت من ب
َعَرٍق سأعينه وأنا به فتصدقي فاذهبي وأحسنت أصبت «قد قال آخر ب

ًا»ً قههههالت: ففعلههههت. عمههههك بههههابن استوصههههي ثههههم عنههههه خيههههر
محمههد عن طريقين من سننه من الطلق كتاب في داود أبو ورواه  
بنههت خولة فيها ويقال ثعلبة بنت خولة به, وعنده يسار بن إسحاق بن

القههوال هههذه بين منافاة خويلة, ولَ فيقال تصغر ثعلبة, وقد بن مالك
هههذه نههزول سههبب في الصحيح هو أعلم. هذا والله قريب فيها فالمر

سههبب كههانت أنههه فيههه فليههس صههخر بههن سههلمة حديث السورة, فأما
الصيام أو العتق السورة, من هذه في الله أنزل بما أمر ولكن النزول

محمد هارون, أخبرنا بن يزيد أحمد: حدثنا المام قال الطعام, كما أو
عههن يسههار بههن سليمان عن عطاء بن عمرو بن محمد عن إسحاق بن

ًأ قال: كنت النصاريِ صخر بن سلمة النسههاء جماع من أوتيت قد امر
ينسلخ حتى امرأتي من ظاهرت رمضان دخل غيريِ, فلما يؤت لم ما
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ًا رمضان ًا ليلتي في أصيب أن من فرق أن إلههى ذلههك فههي فأتتابع شيئ
إذ الليههل مههن تخههدمني هههي أنزع, فبينما أن أقدر لَ وأنا النهار يدركني
قههومي على غدوت أصبحت عليها, فلما فوثبت شيء منها لي تكشف

عليههه اللههه صههلى النههبي إلههى معههي وقلههت: انطلقههوا خبريِ فأخبرتهم
فينهها, ينههزل أن نتخوفا نفعل لَ والله بأمريِ, فقالوا: لَ فأخبره وسلم

علينهها يبقههى مقالههة وسههلم عليههه اللههه صههلى الله رسول فينا يقول أو
لهههههك. بهههههدا مههههها أنهههههت, فاصهههههنع اذههههههب عارهههههها, ولكهههههن

خبريِ فأخبرته وسلم عليه الله صلى النبي أتيت حتى قال: فخرجت  
أنهها بذاك»ً فقلههت «أنت فقال بذاك بذاك»ً فقلت: أنا «أنت لي فقال
عههز اللههه حكههم في فأمض ذا أنا نعم, ها بذاك»ً قلت «أنت قال بذاك
رقبههتي صههفحة رقبة»ً قال: فضههربت «أعتق قال له صابر فإني وجل
غيرههها, قههال أملههك أصههبحت مهها بههالحق بعثههك والههذيِ وقلت: لَ بيديِ

مهها أصههابني وهههل اللههه رسههول متتههابعين»ً قلههت: يهها شهههرين «فصم
لقد بالحق بعثك «فتصدق»ً فقلت: والذيِ قال الصيام في إلَ أصابني

صههدقة صههاحب إلههى «اذهههب عشاء, قال لنا ما وحَشى هذه ليلتنا بتنا
ًا منههها عنههك فههأطعم إليك فليدفعها له فقل رزيق بني تمههر مههن وسههق

ًا ستين عيالك»ً قال: فرجعههت وعلى عليك بسائره استعن ثم مسكين
عنههد الههرأيِ, ووجههدت وسوء الضيق عندكم فقلت: وجدت قومي إلى

لههي أمههر قههد والبركههة السههعة وسههلم عليههه اللههه صههلى اللههه رسههول
وابههن داود أبههو رواه إلههّي, وهكههذا فههدفعوها إلههّي فادفعوههها بصدقتكم

القصههة هههذه أن السههياق وحسههنه, وظههاهر الترمههذيِ واختصره ماجه
دل ثعلبههة, كمهها بنههت خويلة وزوجته الصامت بن أوس قصة بعد كانت

التأمههههههههل. بعههههههههد وهههههههههذه تلههههههههك سههههههههياق عليههههههههه
امرأتههه من ظاهر من عباس: أول ابن عن مجاهد عن خصيف قال  

بن ثعلبة بنت خولة الصامت, وامرأته بن عبادة أخو الصامت بن أوس
ًا, فأتت ذلك يكون أن خشيت منها ظاهر فلما مالك اللههه رسول طلق
ًا , إن الله رسول فقالت: يا وسلم عليه الله صلى منههي, ظههاهر أوسهه

صههحبته, وهههي وقههدمت منههه بطنههي نههثرت وقههد هلكنا افترقنا إن وإنا
تعههالى: اللههه شههيء, فههأنزل ذلههك في جاء يكن ولم وتبكي ذلك تشكو
إلههى هه اللهه إلى وتشتكي زوجها في تجادلك التي قول الله سمع {قد
اللههه صههلى اللههه رسههول أليم} فدعاه عذاب وللكافرين ه تعالى قوله
رسههول يهها والله تعتقها»ً قال: لَ رقبة على فقال: «أتقدر وسلم عليه
وسههلم عليههه الله صلى الله رسول له عليها. قال: فجمع أقدر ما الله
عبههاس ابههن ذهب ولهذا جرير ابن أهله, رواه راجع ثم عنه أعتق حتى
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يظههاهرون تعالى: {الههذين أعلم. فقوله والله قلناه ما إلى والكثرون

أن الظهههر, وذلههك مههن مشههتق الظهههار نسههائهم} أصههل مههن منكههم
كظهههر علههي لها: أنت قال امرأته من أحدهم ظاهر إذا كانوا الجاهلية

ًا العضاء سائر في الظهار كان الشرع في ثم أمي الظهر, على قياس
ًا الجاهلية عند الظهار وكان فيههه وجعههل المة لهذه الله فأرخص طلق
ًا يجعله ولم كفارة قههال جاهليتهم, هكههذا في يعتمدونه كانوا كما طلق

السههههههههههههههههلف. مههههههههههههههههن واحههههههههههههههههد غيههههههههههههههههر
أبي عن موسى بن الله عبيد كريب, حدثنا أبو جرير: حدثنا ابن قال  

لَمرأتههه قههال إذا الرجههل قال: كههان عباس ابن عن عكرمة عن حمزة
ظههاهر مههن أول فكان عليه حرمت أمي كظهر علي أنت الجاهلية في
ثعلبههة, بنههت خويلههة لها يقال له عم ابنة تحته أوس, وكان السلم في

علههي حرمههت قههد إلَ أراك مهها يههديه, وقههال فههي فأسقط منها فظاهر
عليههه اللههه صههلى الله رسول إلى ذلك, قال: فانطلقي مثل له وقالت
ماشطة عنده فوجدت وسلم عليه الله صلى الله رسول فأتت وسلم

بشههيء, فههأنزل أمههرك فههي أمرنا خويلة»ً ما فقال: «يا رأسه تمشط
ًا خويلة فقال: «يا رسوله على الله عليههها فقرأ ه أبشريِ»ً قالت: خير
واللههه اللههه إلههى وتشتكي زوجها في تجادلك التي قول الله سمع {قد

ثههم نسههائهم من يظاهرون والذين ه تعالى قوله إلى ه تحاوركما يسمع
رقبههة يتماسا} قالت: وأيِ أن قبل من رقبة فتحرير قالوا لما يعودون

شهههرين فصههيام يجههد لههم {فمههن قههال غيههريِ رقبههة يجههد مهها والله لنا
لههذهب مههرات ثلث اليههوم في يشرب أنه لولَ متتابعين} قالت: والله

ًا} قالت: من ستين فإطعام يستطع لم قال: {فمن بصره أين مسكين
ًا ثلثيههن وسههق بشههطر مثلههها, قههال: فههدعا إلههي أكلههة إلَ هي ما صهاع

ًا ستون والوسق ًا ستين فقال: ليطعم صاع وهههذا وليراجعههك مسههكين
هههذا. نحههو العاليههة أبههي عههن رويِ غريههب, وقههد وسههياق قههويِ إسههناد

الهههرويِ, حههدثنا الرحمههن عبد بن محمد حاتم: حدثنا أبي ابن وقال  
قهال: كهانت العاليهة أبهي عهن هنههد أبهي بن داود عن العاصم بن علي
ًا البصههر ضههرير النصههار, وكههان مههن رجل تحت دليج بنت خولة فقيههر
امرأته يطلق أن رجل أراد إذا الجاهلية أهل طلق الخلق, وكان سيء

ًا فنازعته عيلن أو عيل منه لها أمي, وكان كظهر علي قال: أنت يومهه
حههتى ثيابهها عليههها أمههي, فهاحتملت كظهر علي فقال: أنت شيء في

لم عليهه اللهه صهلى النهبي علهى دخلهت ة, بيهت فهي وههو وس عائش
عيلههها, فقههالت: يهها ومعههها عليههه فقههدمت رأسههه شق تغسل وعائشة
الخلههق, سههيء لههه شههيء لَ فقيههر البصههر ضرير زوجي إن الله رسول
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يههرد ولههم أمي كظهر علي فقال: أنت شيء, فغضب في نازعته وإني

حرمههت قههد إلَ أعلمههك فقال: «ما عيلن أو عيل منه الطلق, ولي به
عليههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه»ً.

وصههبيتي, قههالت: ودارت أنهها بههي نههزل مهها اللههه إلى فقالت: أشكو  
الله رسول فقالت: يا معها الََخر, فدارت رأسه شق فغسلت عائشة
عيلن أو عيههل منههه لههي وإن الخلههق سههيء فقيههر البصر ضرير زوجي
يههرد ولههم أمههي كظهر علي وقال: أنت فغضب شيء في نازعته وإني

حرمههت قههد إلَ أعلمههك وقال: «ما رأسه إلي الطلق, قالت: فرفع به
قههال: ورأت وصههبيتي أنهها بههي نههزل مهها الله إلى عليه»ً فقالت: أشكو

لههها: وراءك تغيههر, فقههالت وسههلم عليههه اللههه صلى النبي وجه عائشة
ما ذلك غشيانه في وسلم عليه الله صلى الله رسول فتنحت, فمكث

فههدعتها, المههرأة أيههن عائشههة قههال: يهها الههوحي انقطع الله, فلما شاء
بزوجههك»ً فأتيني وسلم: «اذهبي عليه الله صلى الله رسول لها فقال

فقيههر البصههر ضههرير قههالت كمهها هو فإذا به تسعى, فجاءت فانطلقت
الخلهههههههههههههههههههههههههههههههههههههق. سهههههههههههههههههههههههههههههههههههههيء

العليههم السههميع بالله  وسلم: «أستعيذ عليه الله صلى النبي فقال  
فههي تجادلههك الههتي قههول اللههه سمع * قد الرحيم الرحمن الله {بسم
لمهها يعههودون ثههم نسههائهم مههن يظههاهرون والههذين ه قوله إلى ه زوجها

قبههل مههن تعتقها رقبة وسلم: «أتجد عليه الله صلى النبي قالوا} قال
متتههابعين شهههرين تصههوم أن تستطيع قال: «أفل, لَ تمسها»ً قال أن

يكههاد والثلث المرتيههن آكههل لههم إذا إنههي بههالحق بعثك ؟»ً قال: والذيِ
ًا ستين تطعم أن بصريِ. قال: «أفتستطيع يعشو ؟»ً قههال: لَ, مسكين

فقههال: وسههلم عليههه الله صلى الله رسول تعينني. قال: فأعانه أن إلَ
ًا»ً قال: وحول ستين «أطعم ًا, ورواه فجعله الطلق الله مسكين ظهار

العاليههة أبا سمعت داود عن العلى عبد عن المثنى ابن عن جرير ابن
اليلء جبير: كههان بن سعيد السياق, وقال هذا من بأخصر نحوه فذكر

في وجعل أشهر أربعة اليلء الله الجاهلية, فوقت طلق من والظهار
مالههك المههام استدل بنحوه, وقد حاتم أبي ابن الكفارة, رواه الظهار
فالخطههاب منكههم بقههوله الََيههة هههذه فههي يههدخل لَ الكههافر أن علههى

مفهههوم فل الغههالب مخههرج خههرج هذا بأن الجمهور للمؤمنين, وأجاب
لَ المههة أن نسههائهم} علههى بقههوله: {مههن عليه الجمهور له, واستدل
الخطهههههههاب. ههههههههذا فهههههههي تهههههههدخل ولَ منهههههههها ظههههههههار

لَ ولدنهم} أيِ اللئي إلَ أمهاتهم إن أمهاتهم هن تعالى: {ما وقوله  
أمههي كظهر أو أمي مثل أو كأمي علي أنت الرجل بقول المرأة تصير
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قهال ولهدته, ولههذا الهتي أمهه إنمها بهذلك أمه تصير ذلك, لَ أشبه وما

ًا ليقولون تعالى: {وإنهم ًا} أيِ القههول مههن منكر ًا وزور ًا كلمهه فاحشهه
ً الجاهليههة, حههال فههي منكم كان عما غفور} أيِ لعفو الله {وإن باطل
ًا وهكذا المتكلم, كما إليه يقصد اللسان, ولم سبق من خرج عما أيض
ً سههمع وسلم عليه الله صلى الله رسول أن داود أبو رواه يقههول رجل

يحرمههها لههم إنكار, ولكن ؟»ً فهذا هي أختي, فقال: «أختك يا لَمرأته
فههرق لَ لنههه عليه لحرمت قصده ولو يقصده لم لنه ذلك بمجرد عليه
وعمههة أخت من المحارم سائر من غيرها وبين الم بين الصحيح على

ذلههههههههههههههههك. أشههههههههههههههههبه ومهههههههههههههههها وخالههههههههههههههههة
قالوا} لما يعودون ثم نسائهم من يظاهرون تعالى: {والذين وقوله  

لمهها يعههودون تعههالى: {ثههم بقههوله المههراد فههي والئمة السلف اختلف
الظهههار لفههظ إلههى يعههود أن هههو النههاس: العههود بعههض قههالوا} فقههال
أبو وحكاه داود وقول حزم ابن اختيار وهو باطل القول فيكرره, وهذا

الكلم, أهههل مههن وفرقة والفراء الشج بن بكير عن البر عبد بن عمر
ًا المظاهرة بعد يمسكها أن الشافعي: هو وقال يطلههق أن يمكنه زمان

يعههزم أو الجماع إلى يعود أن حنبل: هو بن أحمد يطلق, وقال فل فيه
أنههه مالههك عههن حكههي الكفارة, وقههد بهذه يكفر حتى له تحل فل عليه

حنيفة: هههو أبو الجماع, وقال أنه والمساك, وعنه الجماع على العزم
الجاهليههة, أمههر عليههه كههان مهها ورفههع تحريمه بعد الظهار إلى يعود أن

ًا حرمههها فقههد امرأتههه مههن الرجههل ظههاهر فمههتى إلَ يرفعههه لَ تحريمهه
لهيعة: حدثني ابن وقال سعد بن والليث أصحابه ذهب الكفارة, وإليه

أن يريههدون قههالوا} يعنههي لمهها يعودون {ثم جبير بن سعيد عن عطاء
أنفسههههههم. علهههههى حرمهههههوه الهههههذيِ الجمهههههاع فهههههي يعهههههودوا

ًا يرى لَ وكان الفرج في الغشيان البصريِ: يعني الحسن وقال   بأس
طلحههة أبههي بههن علههي يكفر, وقال أن قبل الفرج دون فيما يغشى أن

قههال النكههاح, وكههذا يتماسهها} والمههس أن قبههل عباس: {من ابن عن
أن لههه الزهريِ: ليههس حيان, وقال بن ومقاتل وقتادة والزهريِ عطاء
عكرمههة حديث من السنن أهل روى يكفر. وقد حتى يمسها ولَ يقبلها

ً أن عباس ابن عن امرأتههي من ظاهرت الله, إني رسول قال: يا رجل
يرحمههك ذلههك علههى حملههك أكفههر. فقههال: «مهها أن قبل عليها فوقعت

حههتى تقربههها القمههر. قههال: «فل ضههوء في خلخالها الله»ً قال: رأيت
صههحيح, غريههب الترمذيِ: حسن وجل»ً, وقال عز الله أمرك ما تفعل
النسههائي: مرسههلً, قههال عكرمههة حديث من والنسائي داود أبو ورواه

بالصههههههههههههههههههههههواب. أولههههههههههههههههههههههى وهههههههههههههههههههههههو
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أن قبههل مههن كاملة رقبة فإعتاق رقبة} أيِ تعالى: {فتحرير وقوله  

القتههل كفههارة وفههي باليمههان مقيدة غير مطلقة الرقبة يتماسا, فههنا
مها علهى ههنها أطلهق مها الله رحمه الشافعي باليمان, فحمل مقيدة

رواه بما ذلك في الرقبة, واعتضد عتق وهو الموجب لَتحاد هناك قيد
الجاريههة قصههة فههي السههلمي الحكههم بن معاوية عن بسنده مالك عن

فإنههها قال: «أعتقههها وسلم عليه الله صلى الله رسول السوداء, وأن
صههحيحه. وقههال فههي ومسههلم مسههنده فههي أحمههد رواه مؤمنة»ً وقههد

بههن اللههه عبههد موسى, حههدثنا بن يوسف البزار: حدثنا بكر أبو الحافظ
ابههن عههن طاوس عن دينار بن عمرو عن يسار بن إسماعيل عن نمير

إنههي فقههال رجههل وسلم عليه الله صلى الله رسول عباس, قال: أتى
اللههه رسههول أكفر, فقال أن قبل عليها وقعت ثم امرأتي من ظاهرت

يتماسهها»ً أن قبههل مههن تعههالى اللههه يقههل وسلم: «ألم عليه الله صلى
يههروى الههبزار: لَ قههال تكفههر»ً ثههم حتى قال: أعجبتني, قال: «أمسك

وروى فيه تكلم مسلم بن هذا, وإسماعيل من بأحسن عباس ابن عن
إلَ يههأمره لههم أنههه الفقههه مههن العلم, وفيههه أهل من كثيرة جماعة عنه

واحههههههههههههههههههههههههههههههههههههدة. بكفههههههههههههههههههههههههههههههههههههارة
بمها {واللهه بهه تزجههرون بهه} أيِ توعظههون تعالى: {ذلكهم وقوله  

تعههالى: بههأحوالكم, وقههوله عليم يصلحكم بما خبير خبير} أيِ تعملون
م فمهن يتماسها أن قبهل من متتابعين شهرين فصيام يجد لم {فمن ل

ًا} قههد ستين فإطعام يستطع بهههذا الََمههرة الحههاديث تقههدمت مسههكين
في امرأته جامع الذيِ قصة في الصحيحين في ثبت كما الترتيب على

لهههذا. وقههوله هههذا شههرعنا ورسههوله} أيِ بالله لتؤمنوا {ذلك رمضان
تعههالى: تنتهكوههها. وقههوله فل محههارمه الله} أيِ حدود تعالى: {وتلك

هههذه بأحكام التزموا ولَ يؤمنوا لم الذين أليم} أيِ عذاب {وللكافرين
زعمههوا كمهها المر ليس كل البلء من ناجون أنهم تعتقدوا الشريعة, لَ

والََخههههههرة. الههههههدنيا فههههههي أيِ أليههههههم عههههههذاب لهههههههم بههههههل

ِإّن ِذيَن **  ّل ّدوَن ا ّلَه ُيَحآّ َلُه ال ْا َوَرُسو ُتو ِب ِبههَت َكَمهها ُك ِذيَن ُك ّلهه ِهههْم ِمههن ا ِل ْب َق
ْد َق َنآّ َو ْل َياٍت َأنَز َنههاٍت آ ّي ِريَن َب ِف َكهها ْل ِل َذاٌب َو ِهيههٌن َعهه ْوَم ّم َيهه ُهههُم *   ُث َع ْب ّلهُه َي ال

ًا ُهْم َجِميع ُئ ّب َن ُي ْا ِبَما َف َو ُل ُه َعِم ّلُه َأْحَصا ُه ال َنُسههو ّلههُه َو َلههَى َوال َشههْيٍء ُكههّل َع
ٌد ِهي َلْم َش َأ ّلَه َأّن َتَر *   َلُم ال ْع َواِت ِفههي َمهها َي َمهها الْرِض ِفههي َوَمهها الّسههَما
ُكوُن َى ِمن َي َو ٍة ّنْج َث َ ّ َثل َو ِإلَ ُهْم ُه ُع ِب َ َرا ٍة َولَ ّ َخْمَسهه َو ِإلَ ُهْم ُههه ِدُسهه َ َسا َولَ
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َنَى ْد ِلَك ِمن َأ َ َذ َثَر َولَ ْك ّ َأ َو ِإلَ ُهْم ُه َع ْيَن َم ْا َما َأ ُنو ُهم ُثّم َكا ُئ ّب َن ْا ِبَما ُي ُلههو َعِم

ْوَم ِة َيهههههههه َياَمهههههههه ِق ْل ّلههههههههَه ِإّن ا ُكههههههههّل ال ٍء ِب ِليههههههههٌم َشههههههههْي  َع
كمها {كبتههوا شرعه وعاندوا ورسوله الله شاقوا عمن تعالى يخبر   

بمههن فعههل كمهها وأخههزوا ولعنههوا أهينههوا قبلهههم} أيِ مههن الههذين كبههت
يعانههدها لَ واضحات بينات} أيِ آيات أنزلنا {وقد قبلهم ممن أشبههم

فههي مهيههن} أيِ عههذاب {وللكههافرين مكابر فاجر كافر إلَ يخالفها ولَ
لههديه. والخضههوع لههه والَنقياد الله شرع اتباع عن استكبروا ما مقابلة

ًا} وذلك الله يبعثهم تعالى: {يوم قال ثم   يجمههع القيامههة يوم جميع
عملههوا} أيِ بمهها {فينههبئهم واحههد صههعيد فههي والََخريههن الوليههن اللههه

ه {أحصهاه وشهر خيهر مهن صهنعوا بالهذيِ فيخهبرهم ونسهوه} أيِ الل
علههى {واللههه عملوا كانوا ما نسوا قد وهم عليهم وحفظه الله ضبطه

ًا, ثههم ينسى ولَ يخفى ولَ شيء عنه يغيب لَ شهيد} أيِ شيء كل شيئ
ًا تعالى قال وسهماعه عليههم واطلعهه بخلقهه علمه إحاطة عن مخبر

تههر تعههالى: {ألههم فقال كانوا وأين كانوا حيث مكانهم كلمهم, ورؤيته
نجههوى مههن يكههون مهها الرض فههي ومهها السموات في ما يعلم الله أن

سادسهههم, هههو إلَ خمسههة ولَ رابعهههم هو {إلَ ثلثة سر من ثلثة} أيِ
عليهههم مطلههع كههانوا} أيِ أينما معهم هو إلَ أكثر ولَ ذلك من أدنى ولَ

ًا ورسههله ونجههواهم وسههرهم كلمهههم يسمع مهها تكتههب ذلههك مههع أيضهه
يعلمههوا تعههالى: {ألههم قال له, كما وسمعه به الله علم مع به يتناجون

تعههالى: الغيههوب} وقههال علم اللههه وأن ونجواهم سرهم يعلم الله أن
لههديهم ورسههلنا بلههى ؟ ونجههواهم سههرهم نسههمع لَ أنهها يحسههبون {أم

الََيههة بهههذه المههراد أن علههى الجمههاع واحههد غير حكى يكتبون} ولهذا
ًا سمعه ذلك, ولكن إرادة في شك ولَ تعالى علمه معية علمه مع أيض
علههى مطلههع وتعهالى سههبحانه فهههو فيهههم نافذ وبصره بهم محيط بهم

بمها ينههبئهم {ثههم تعههالى قال شيء, ثم أمورهم من عنه يغيب لَ خلقه
أحمد: افتتح المام عليم} وقال شيء بكل الله إن القيامة يوم عملوا

بههههههههههههههالعلم. واختتمههههههههههههههها بههههههههههههههالعلم الََيههههههههههههههة

َلْم َأ َلههى َتَر **  ِذيَن ِإ ّلهه ْا ا ُهههو َى َعههِن ُن َو ّنْجهه ُدوَن ُثههّم ال ُعههو ْا ِلَمهها َي ُهههو ْنههُه ُن َع
ْوَن َناَج َت َي ِم َو ْث ِل َواِن ِبا ْد ُع ْل ِة َوا َي ْعِص َذا الّرُسوِل َوَم ِإ ُءوَك َو ْوَك َجآّ ّي َلْم ِبَما َح

ّيَك ِه ُيَح ّلُه ِب ُلوَن ال ُقو َي ِهْم ِفَي َو ُفِس َ َأن ْولَ َنا َل ُب ّذ َع ّلُه ُي ُقههوُل ِبَما ال ُهْم َن ُب َحْسهه
ّنُم َه َها َج َن ْو َل ْئههَس َيْصهه ِب ْلَمِصههيُر َف َههها ا ّي أ

َ َي ِذيَن *   ّلهه ْا ا َو ُنهه َذا آَم ُتْم ِإ ْي َنههاَج َ َت َفل
ْا ْو َناَج َت ِم َت ْث ِل َواِن ِبهها ْد ُعهه ْل ِة َوا َي ْعِصهه ْا الّرُسههوِل َوَم ْو َنههاَج َت ِبّر َو ْل َى ِبهها َو ّتْقهه َوال
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ْا ّتُقو ّلَه َوا َيِ ال ِذ ّل ِه ا ْي َل ّنَما ُتْحَشُروَن ِإ ِإ َى *   َو ّنْج َطاِن ِمَن ال ْي َيْحههُزَن الّشهه ِل
ِذيَن ّل ْا ا ُنو ْيَس آَم َل ِهْم َو ًا ِبَضآّّر ْيئ ّ َش ْذِن ِإلَ ِإ ِه ِبهه ّلهه َلههى ال َع ِه َو ّلهه ّكههِل ال َو َت َي ْل َف

ُنههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههوَن ْؤِم ْلُم  ا
النجوى عن نهوا الذين إلى تر {ألم مجاهد عن نجيح أبي ابن قال   
وزاد: حيان بن مقاتل قال اليهود, وكذا عنه} قال نهوا لما يعودون ثم

إذا موادعههة, وكههانوا اليهود وبين وسلم عليه الله صلى النبي بين كان
جلسههوا وسههلم عليههه اللههه صههلى النههبي أصههحاب مههن الرجههل بهم مر

يكههره بمهها أو بقتلههه يتنههاجون أنهههم المههؤمن يظههن حتى بينهم يتناجون
عليهم, فنهههاهم طريقه فترك خشيهم ذلك المؤمن رأى المؤمن, فإذا

إلههى وعههادوا ينتهههوا فلههم النجههوى عههن وسههلم عليههه اللههه صلى النبي
ثههم النجههوى عههن نهههوا الذين إلى تر تعالى: {ألم الله النجوى, فأنزل

إبراهيههم أبي, حدثنا حاتم: حدثنا أبي ابن عنه} وقال نهوا لما يعودون
عههن زيههد بههن كههثير عههن حمههزة بن سفيان حدثني الحزامي المنذر بن

قههال: جههده عههن أبيه الخدريِ, عن سعيد أبي بن الرحمن عبد بن ربيح
مههن يطرقههه عنههده نبيت وسلم عليه الله صلى الله رسول نتناوب كنا

النههوب أهههل كههثر ليلههة ذات كههانت فلمهها حاجههة لههه وتبههدو أمههر الليههل
صهلى اللهه رسههول علينهها نتحدث, فخهرج أندية كنا حتى والمحتسبون

؟»ً النجههوى عههن تنهههوا ألم ؟ النجوى هذه فقال: «ما وسلم عليه الله
ًا المسههيح ذكههر في كنا الله, إنا رسول يا الله إلى قلنا: تبنا منههه. فرقهه

يهها ؟»ً قلنهها: بلههى منههه عنديِ عليكم أخوفا هو بما أخبركم فقال: «ألَ
لمكههان يعمههل الرجهل يقهوم أن الخفههي الله! قهال: «الشههرك رسول

الضهههههعفاء. بعهههههض وفيهههههه غريهههههب إسهههههناد رجهههههل»ً ههههههذا
الرسههول} أيِ ومعصههية والعههدوان بالثم تعالى: {ويتناجون وقوله  

مهها {والعدوان} وهو بهم يختص ما {بالثم} وهو بينهم فيما يتحدثون
عليههها يصههرون ومخههالفته الرسههول معصههية بغيرهههم, ومنههه يتعلههق

بههه يحيههك لههم بمهها حيههوك جههاءوك تعههالى: {وإذا وقوله بها ويتواصون
عههن نميههر ابن الشج, حدثنا سعيد أبو حدثنا: حاتم أبي ابن الله} قال
صههلى الله رسول على قالت: دخل عائشة عن مسروق عن العمش

عائشة: فقالت القاسم أبا يا عليك السام فقالوا يهود وسلم عليه الله
وسههلم: «يهها عليههه اللههه صلى الله رسول قالت: فقال السام وعليكم
تسههمعهم التفحههش»ً قلههت: ألَ ولَ الفحههش يحههب لَ اللههه إن عائشههة
ما «أو وسلم عليه الله صلى الله رسول فقال ؟ عليك السام يقولون
لم بما حيوك جاءوك تعالى: {وإذا الله وعليكم»ً فأنزل أقول سمعت

السههام لهم: عليكههم قالت أنها الصحيح في رواية الله} وفي به يحيك
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«إنههه قههال وسهلم عليههه اللههه صههلى اللهه رسههول واللعنة, وأن والذام

فينههههههها»ً. لههههههههم يسهههههههتجاب ولَ فيههههههههم لنههههههها يسهههههههتجاب
عن قتادة عن سعيد يزيد, حدثنا بشر, حدثنا جرير: حدثنا ابن وقال  

جههالس هههو بينمهها وسلم عليه الله صلى الله رسول أن مالك بن أنس
نههبي فقال عليه فردوا عليهم يهوديِ, فسلم عليهم أتى إذ أصحابه مع

يهها سههلم ؟»ً قههالوا قههال مهها تههدرون «هههل وسههلم عليه الله صلى الله
دينكههم. قههال تسههامون عليكههم»ً أيِ سههام قههال «بههل قال الله رسول
الله نبي فقال عليه «ردوه»ً فردوه وسلم عليه الله صلى الله رسول
عليههه اللههه صههلى اللههه رسول فقال ؟»ً قال: نعم عليكم سام «أقلت
عليههك عليك»ً أيِ فقولوا الكتاب أهل من أحد عليكم سلم «إذا وسلم

فههي الحههديث وهههذا الصههحيح فهي مخههرج أنس حديث قلت, وأصل ما
بنحههههههههههههههوه. عائشههههههههههههههة عههههههههههههههن الصههههههههههههههحيح

نقول} أيِ بما الله يعذبنا لولَ أنفسهم في تعالى: {ويقولون وقوله  
هههو وإنمهها السههلم وإيهام الكلم من يحرفون ما ويقولون هذا يفعلون

ًا هذا كان لو أنفسهم في يقولون هذا الباطن, ومع في شتم لعذبنا نبي
ًا هذا كان نسره, فلو ما يعلم الله لن الباطن في له نقول بما الله نبي
ًا تعههالى: اللههه فقههال الههدنيا فههي بالعقوبههة اللههه يعاجلنهها أن لوشك حق

فههبئس {يصلونها الََخرة الدار في كفايتهم جهنم جهنم} أيِ {حسبهم
عههن حمههاد الصههمد, حههدثنا عبههد أحمههد: حههدثنا المام المصير}, وقال

كههانوا اليهههود عمههر, أن بههن اللههه عبههد عههن أبيه عن السائب بن عطاء
يقولههون عليكههم, ثههم سام وسلم عليه الله صلى الله لرسول يقولون

{وإذا الََيههة هههذه فنزلههت ؟ نقههول بمهها اللههه يعههذبنا لههولَ أنفسهههم في
يعههذبنا لههولَ أنفسهههم فههي ويقولون الله به يحيك لم بما حيوك جاءوك

حسهن المصهير} إسهناد فهبئس يصهلونها جهنم حسبهم نقول بما الله
يخرجهههههههههههههههههههههههههههههههههههههوه. ولهههههههههههههههههههههههههههههههههههههم

بههه يحيههك لم بما حيوك جاءوك {وإذا عباس ابن عن العوفي وقال  
عليههه اللههه صههلى اللههه لرسههول يقولههون المنههافقون الله} قال: كههان

يصههلونها جهنم تعالى: {حسبهم الله عليك, قال سام حيوه إذا وسلم
ًا تعالى الله قال المصير} ثم فبئس يكونوا لَ أن المؤمنين عباده مؤدب

تتنههاجوا فل تنههاجيتم إذا آمنههوا الههذين أيههها {يا والمنافقين الكفرة مثل
مههن الجهلههة بههه يتنههاجى كمهها الرسههول} أيِ ومعصية والعدوان بالثم
{وتنههاجوا المنههافقين من ضللهم على مالهم ومن الكتاب أهل كفرة
بجميههع فيخههبركم تحشههرون} أيِ إليههه الذيِ الله واتقوا والتقوى بالبر

المام بها, قال وسيجزيكم عليكم أحصاها قد التي وأقوالكم أعمالكم
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بههن صههفوان عن قتادة عن همام قالَ: أخبرنا وعفان بهز أحمد: حدثنا

ًا قال: كنت محرز كيههف فقههال رجههل لههه عههرض إذ عمههر ابههن بيد آخذ
يههوم النجههوى فههي يقههول وسههلم عليههه اللههه صلى الله رسول سمعت
يقههول: «إن وسههلم عليه الله صلى الله رسول سمعت قال ؟ القيامة

بذنوبه ويقرره الناس من ويستره كنفه عليه فيضع المؤمن يدني الله
؟ كههذا ذنههب أتعههرفا ؟ كههذا ذنههب أتعرفا ؟ كذا ذنب أتعرفا له ويقول

قههد فههإني قههال هلههك قههد أنههه نفسههه فههي ورأى بههذنوبه قرره إذا حتى
كتههاب يعطههى ثههم اليههوم لههك أغفرههها الههدنيا, وأنهها فههي عليههك سترتها

كههذبوا الههذين هههؤلَء الشهههاد فيقول والمنافقون الكفار حسناته, وأما
مههن الصههحيحين فههي الظالمين»ً أخرجاه على الله لعنة ألَ ربهم على

قتهههههههههههههههههههههههههههههههههههههادة. حهههههههههههههههههههههههههههههههههههههديث
آمنههوا الههذين ليحههزن الشههيطان مههن النجههوى تعالى: {إنما قال ثم  

ًا بضارهم وليس المؤمنههون} أيِ فليتوكل الله وعلى الله بإذن إلَ شيئ
ًا بههها مههؤمن يتههوهم حيههث المسههارة وهههي النجههوى إنمهها {مههن سههوء

عن المتناجين من هذا يصدر إنما آمنوا} يعني الذين ليحزن الشيطان
وليههس ليسههوءهم آمنوا} أيِ الذين {ليحزن وتزيينه الشيطان تسويل

ًا بضارهم ذلك ًا ذلههك مههن أحّس ومن الله بإذن إلَ شيئ فليسههتعذ شههيئ
اللهههه. بهههإذن شهههيء يضهههره لَ فهههإنه اللهههه علهههى وليتوكهههل بهههالله

علههى تأذ ذلك في يكون حيث التناجي عن بالنهي السنة وردت وقد  
قههالَ: حههدثنا معاويههة وأبههو وكيههع أحمههد: حههدثنا المام قال مؤمن, كما

اللههه رسول قال: قال مسعود بن الله عبد عن وائل أبي عن العمش
إلَ الثههالث دون اثنان يتناجى فل ثلثة كنتم «إذا وسلم عليه الله صلى
وأبههي الربيههع أبههي عههن مسههلم بههإخراجه يحزنه»ً انفرد ذلك فإن بإذنه

بههههه. أيههههوب عههههن زيههههد بههههن حمههههاد عههههن كامههههل, كلهمهههها

َها ّي أ
َ َي ِذيَن **  ّل ْا ا ُنو َذا آَم ُكْم ِقيَل ِإ ْا َل َفّسههُحو ِلِس ِفههي َت ْلَمَجهها ْا ا ْفَسههُحو َفا
ْفَسِح ّلُه َي ُكْم ال َذا َل ِإ ْا ِقيههَل َو ْا انُشههُزو َفههِع َفانُشههُزو ّلههُه َيْر ِذيَن ال ّلهه ْا ا ُنههو آَم
ُكههْم ِذيَن ِمن ّلهه ْا َوا ُتههو ْلههَم ُأو ِع ْل ّلههُه َدَرَجههاٍت ا ُلههوَن ِبَمهها َوال ْعَم ِبيههٌر َت  َخ

ًا تعالى يقول    ًا المؤمنين عباده مؤدب بعضهههم يحسههن أن لهم وآمر
في تفسحوا لكم قيل إذا آمنوا الذين أيها {يا المجالس في بعض إلى

لكههم} اللههه يفسههح المجلههس} {فافسههحوا {في المجالس} وقرىء
الصحيح: «من الحديث في جاء كما العمل جنس من الجزاء أن وذلك

ًا لله بنى ًا لههه الله بنى مسجد الََخههر: الحههديث الجنههة»ً وفههي فههي بيتهه
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ه والََخهرة الهدنيا في عليه الله يسر معسر على يسر «ومن فهي والل
كههثيرة, ولهههذا أشههباه أخيههه»ً ولهههذا عون في العبد كان ما العبد عون
الََيههة هههذه قتادة: نزلت لكم} قال الله يفسح تعالى: {فافسحوا قال
ً أحههدهم رأوا إذا كههانوا أنهههم الههذكر, وذلههك مجههالس فههي ضههنوا مقبل

تعههالى الله فأمرهم وسلم عليه الله صلى الله رسول عند بمجالسهم
لبعههههههههههههههههههههض. بعضهههههههههههههههههههههم يفسههههههههههههههههههههح أن

رسههول الجمعة, وكان يوم الََية هذه حيان: أنزلت بن مقاتل وقال  
ضيق, وكان المكان وفي الصفة في يومئذ وسلم عليه الله صلى الله

وقههد بههدر أهههل من ناس فجاء والنصار المهاجرين من بدر أهل يكرم
عليههه اللههه صههلى اللههه رسههول حيههال المجههالس, فقههاموا إلى سبقوه
النههبي وبركاته, فرد الله ورحمة النبي أيها عليك السلم فقالوا وسلم
فههردوا ذلههك بعههد القوم على سلموا عليهم, ثم وسلم عليه الله صلى

النههبي لهههم, فعههرفا يوسههع أن ينتظههرون أرجلهم على عليهم, فقاموا
لهههم, فشههق يفسح فلم القيام على يحملهم ما وسلم عليه الله صلى
المهاجرين من حوله لمن فقال وسلم عليه الله صلى النبي على ذلك

يههزل فلن»ً فلههم يهها وأنههت فلن يهها بههدر: «قههم أهل غير من والنصار
والنصههار المهههاجرين مههن يديه بين قيام هم الذين النفر بعدة يقيمهم

صههلى النههبي وعههرفا مجلسههه من أقيم من على ذلك بدر, فشق أهل
ألسههتم المنههافقون وجههوههم, فقههال فههي الكراهههة وسههلم عليههه اللههه

عههدل قههد رأيناه ما والله ؟ الناس بين يعدل هذا صاحبكم أن تزعمون
ًا إن هههؤلَء علههى نههبيهم مههن القههرب وأحبههوا مجالسهههم أخههذوا قومهه

عليههه الله صلى الله رسول أن عنه, فبلغنا أبطأ من وأجلس فأقامهم
ً الله قال: «رحم وسلم ذلههك بعههد يقومون لخيه»ً فجعلوا يفسح رجل
ًا الجمعههة. رواه يههوم الََيههة هذه ونزلت لخوانهم القوم فيفسح سراع

حهههههههههههههههههههههههههاتم. أبهههههههههههههههههههههههههي ابهههههههههههههههههههههههههن
نههافع عههن أيوب عن سفيان حدثنا والشافعي أحمد المام قال وقد  
يقيههم قههال: «لَ وسههلم عليههه اللههه صههلى الله رسول أن عمر ابن عن

وتوسههعوا»ً تفسههحوا ولكههن فيههه فيجلههس مجلسههه من الرجل الرجل
الشههافعي: أخبرنهها به. وقههال نافع حديث من الصحيحين في وأخرجاه

بههن جابر عن موسى بن سليمان قال: قال جريج ابن عن المجيد عبد
أحدكم يقيمن قال: «لَ وسلم عليه الله صلى الله رسول أن الله عبد
ولههم السههنن شههرط افسههحوا»ً علههى ليقههل ولكههن الجمعههة يههوم أخاه

فليههح عمههرو, حههدثنا بههن الملك عبد أحمد: حدثنا المام وقال يخرجوه
أبههي بههن يعقههوب عههن صعصههعة أبههي بههن الرحمههن عبد عن أيوب عن
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يقيم قال: «لَ وسلم عليه الله صلى النبي عن هريرة أبي عن يعقوب
اللههه يفسههح افسههحوا ولكههن فيه يجلس ثم مجلسه من الرجل الرجل

ًا لكم»ً ورواه عن المؤدب محمد بن ويونس يونس بن سريج عن أيض
افسههحوا ولكههن مجلسههه من للرجل الرجل يقوم ولفظه: «لَ به فليح

أحمهههههههههد. بهههههههههه لكهههههههههم»ً تفهههههههههرد اللهههههههههه يفسهههههههههح
أقههوال: علههى جههاء إذا للههوارد القيههام جواز في الفقهاء اختلف وقد  

ًا ذلههك فههي رخههص من فمنهم سههيدكم»ً إلههى «قومههوا بحههديث محتجهه
ًا ذلههك مههن منههع من ومنهم لههه يتمثههل أن أحههب «مههن بحههديث محتجهه

ًا الرجال يجههوز فقههال فصههل من النار»ً ومنهم من مقعده فليتبوأ قيام
قصهة عليهه دل ولَيتههه, كمها محههل في وللحاكم سفر من القدوم عند

ًا النبي استقدمه لما معاذ, فإنه بن سعد فههرآه قريظههة بنههي في حاكم
ً أنفههذ ليكههون إلَ ذاك سيدكم»ً ومهها إلى «قوموا للمسلمين قال مقبل

ًا اتخاذه أعلم. فأما والله لحكمه جههاء العجم, وقد شعار من فإنه ديدن
اللهه صهلى اللههه رسول من إليهم أحب شخص يكن لم أنه السنن في

لههذلك. كراهته من يعلمون لما له يقومون لَ جاء إذا وكان وسلم عليه
عليههه اللههه صههلى اللههه رسول أن السنن في المرويِ الحديث وفي  

يكههون يجلههس حيث المجلس, ولكن به انتهى حيث يجلس كان وسلم
منههه يجلسههون عنهههم اللههه رضههي الصههحابة فكان المجلس ذلك صدر
عههن وعمههر يمينه عن يجلسه عنه الله رضي مراتبهم, فالصديق على

ًا يديه يساره, وبين الههوحي, يكتههب ممههن كانا لنهما وعلي عثمان غالب
عمههارة عههن العمش حديث من مسلم رواه كما بذلك يأمرهما وكان

اللههه صههلى اللههه رسههول أن مسههعود أبي عن معمر أبي عن عمير بن
الهذين ثهم والنههى الحلم أولهو منكم يقول: «ليليني كان وسلم عليه

صههلوات يقههوله مهها عنههه ليعقلوا إلَ ذاك يلونهم»ً وما الذيِ يلونهم, ثم
وردوا الههذين ليجلس بالقيام النفر أولئك أمر عليه, ولهذا وسلمه الله
البههدريون ليأخههذ أو البههدريين حق في أولئك لتقصير بدر, إما أهل من
ًا أو قبلههم أولئهك أخذ نصيبهم, كما العلم من الفاضهل بتقهديم تعليمه
عمههارة عههن العمههش عن وكيع أحمد: حدثنا المام المام. وقال إلى
الله رسول قال: كان مسعود أبي عن معمر أبي عن التيمي عمير بن

ولَ ويقههول: «اسههتووا الصلة في مناكبنا يمسح وسلم عليه الله صلى
الههذين ثههم والنهههى الحلم أولو منكم قلوبكم, ليليني فتختلف تختلفوا

ًا, أشههد اليوم مسعود: فأنتم أبو يلونهم»ً قال الذين يلونهم, ثم اختلفهه
به, العمش عن طرق من الترمذيِ إلَ السنن وأهل مسلم رواه وكذا
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والعلمههاء منهههم العقلء يليههه أن الصههلة فههي لهههم أمههره هذا كان وإذا

الصهههههلة. غيهههههر فهههههي ذلهههههك يكهههههون أن الولهههههى فبطريهههههق
عههن الزاهريههة أبههي عن صالح بن معاوية حديث من داود أبو وروى  

عليههه اللههه صههلى اللههه رسههول أن عمههر بن الله عبد عن مرة بن كثير
الخلههل وسههدوا المنههاكب بيههن وحههاذوا الصههفوفا قال: «أقيموا وسلم
ًا وصههل ومههن للشههياطين فرجات تذروا ولَ إخوانكم بأيديِ ولينوا صههف
ًا قطع الله, ومن وصله سههيد كعب بن أبي كان الله»ً ولهذا قطعه صف
ً منهه انههتزع الول الصهف إلههى انتهى إذا القراء أفنههاد مههن يكههون رجل

الحههديث: «ليلينههي بهذا ويحتج المتقدم الصف في هو الناس, ويدخل
فههي يجلس لَ فكان عمر بن الله عبد والنهى»ً وأما الحلم أولو منكم

ً عنه صاحبه له يقوم الذيِ المكان روايتههه مههن تقدم ما بمقتضى عمل
النمههوذج مههن المقههدار هههذا علههى أوردنههاه, ولنقتصههر الههذيِ الحههديث
الموضههع. وفههي هههذا غيههر إلى يحتاج فبسطه الََية, وإلَ بهذه المتعلق
إذ جههالس وسههلم عليههه اللههه صههلى اللههه رسول الصحيح: بينا الحديث

فيها, وأمهها فدخل الحلقة في فرجة فوجد أحدهم نفر, فأما ثلثة أقبل
ًا الثالث الناس, وأدبر وراء فجلس الََخر صههلى الله رسول فقال ذاهب
اللههه إلههى فههآّوى الول الثلثههة, أمهها بخبر أنبئكم وسلم: «ألَ عليه الله

الثههالث منههه, وأمهها اللههه فاسههتحيا فاسههتحيا الثههاني اللههه, وأمهها فههآّواه
عنههههههههههههههه»ً. اللههههههههههههههه فههههههههههههههأعرض فههههههههههههههأعرض

اللههه, أخبرنهها عبههد أخبرنهها زيههاد بههن عتاب أحمد: حدثنا المام وقال  
عمههرو بههن اللههه عبههد عن أبيه عن شعيب بن عمرو عن زيد بن أسامة

يفههرق أن لرجههل يحههل قال: «لَ وسلم عليه الله صلى الله رسول أن
بههن أسههامة حديث من والترمذيِ داود أبو بإذنهما»ً ورواه إلَ اثنين بين
والحسههن عبههاس ابههن عههن رويِ وقههد الترمههذيِ وحسنه به الليثي زيد

تفسههحوا لكههم قيل تعالى: {إذا قوله في قالوا أنهم وغيرهما البصريِ
الحههرب مجههالس فههي لكم} يعني الله يفسح فافسحوا المجالس في

للقتههال. انهضوا فانشزوا} أيِ انشزوا قيل قوله: {وإذا قالوا: ومعنى
خيههر إلههى دعيتههم إذا فانشههزوا}أيِ انشههزوا قيههل {وإذا قتههادة وقههال

عبههد إليههها. وقههال فارتفعوا الصلة إلى دعيتم إذا مقاتل وقال فأجيبوا
عليههه اللههه صههلى النههبي عنههد كههانوا إذا كانوا أسلم بن زيد بن الرحمن

آخرهم هو يكون أن منهم كل الَنصرافا, أحب فأرادوا بيته في وسلم
ًا لههه تكههون وقههد السلم عليه, عليه ذلك يشق عنده, فربما من خروج
تعههالى: كقههوله ينصههرفوا أن بالَنصرافا أمروا إذا أنهم فأمروا الحاجة
فههههههههههههارجعوا}. ارجعههههههههههههوا لكههههههههههههم قيههههههههههههل {وإن
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العلههم أوتههوا والههذين منكههم آمنههوا الههذين الله تعالى: {يرفع وقوله  

منكم أحد أفسح إذا أنه تعتقدوا لَ خبير} أيِ تعملون بما والله درجات
ًا ذلههك يكههون فخههرج, أن بههالخروج أمر إذا أو أقبل إذا لخيه فههي نقصهه
لههه, بههل ذلههك يضههيع لَ تعههالى الله, واللههه عند ورتبة رفعة هو بل حقه

قههدره اللههه رفع الله لمر تواضع من فإن والََخرة الدنيا في بها يجزيه
والههذين منكههم آمنوا الذين الله تعالى: {يرفع قال ذكره, ولهذا ونشر
يسههتحق بمههن خههبير خههبير} أيِ تعملههون بما والله درجات العلم أوتوا

.يسهههههههههههههههههههههتحقه لَ وبمهههههههههههههههههههههن ذلهههههههههههههههههههههك
شهههاب ابن حدثنا إبراهيم حدثنا كامل أبو أحمد: حدثنا المام وقال  
بههن عمر لقي الحارث عبد بن نافع أن واثلة بن عامر الطفيل أبي عن

عمر: من له مكة, فقال على استعمله عمر بعسفان, وكان الخطاب
رجههل أبههزى ابن عليهم قال: استخلفت ؟ الواديِ أهل على استخلفت

أميههر فقههال: يهها ؟ مههولى عليهههم عمههر: اسههتخلفت موالينا, فقال من
عمههر قههاٍض, فقههال بههالفرائض عههالم الله لكتاب قارىء إنه المؤمنين

اللهه قال: «إن قد وسلم عليه الله صلى نبيكم إن عنه: أما الله رضي
ًا الكتاب بهذا يرفع غيههر مههن مسلم رواه آخرين»ً وهكذا به ويضع قوم
ذكههرت بنحوه, وقد عمر عن وجه غير من به, ورويِ الزهريِ عن وجه

شرح في مستقصاة الحاديث من ذلك في ورد وما وأهله العلم فضل
والمنهههة. الحمهههد البخهههاريِ, وللهههه صهههحيح مهههن العلهههم كتهههاب

َها ّي أ
َ َي ِذيَن **  ّل ْا ا ُنو َذا آَم ُتُم ِإ ْي ْا الّرُسههوَل َنههاَج ّدُمو َقهه ْيههَن َف ْيِ َب َد ُكْم َيهه َوا َنْجهه

َقًة َد ِلَك َص ْيٌر َذ ُكْم َخ َهُر ّل ْط َأ ِإن َو ْا ّلههْم َف ُدو ِإّن َتِجهه ّلههَه َفهه ُفههوٌر ال * ّرِحيههٌم َغ
ُتْم ْق َأْشَف ْا َأن َأ ّدُمو َق ْيَن ُت ْيِ َب َد ُكْم َي َوا َقاٍت َنْج َد ْذ َصه ِإ ْا َلهْم َفه ُلهو َع ْف َتههاَب َت َو

ّلُه ُكْم ال ْي َل ْا َع ِقيُمو َأ َة َف َ ْا الّصل ُتو َة َوآ َكا ْا الّز ُعو ِطي َأ ّلَه َو َلُه ال ّلههُه َوَرُسههو َوال
ِبيهههههههههههههههههههههههٌر ُلهههههههههههههههههههههههوَن ِبَمههههههههههههههههههههههها َخ ْعَم  َت

ًا تعالى يقول   رسههول يناجي أن أحدهم أراد إذا المؤمنين عباده آمر
بيههن يقههدم وبينههه, أن بينههه فيمهها يساّره أيِ وسلم عليه الله صلى الله
المقههام, ولهههذا لهذا يصلح لن وتؤهله وتزكيه تطهره صدقة ذلك يديِ
تجههدوا} لم تعالى: {فإن قال وأطهر} ثم لكم خير تعالى: {ذلك قال
إلَ بها أمر رحيم} فما غفور الله {فإن لفقره ذلك عجزعن من إلَ أيِ
نجههواكم يديِ بين تقدموا أن تعالى: {أأشفقتم قال عليها. ثم قدر من

وجههوب مههن عليكههم الحكههم هههذا اسههتمرار مههن أخفتههم صدقات} أيِ
عليكههم اللههه وتههاب تفعلههوا لههم {فههإذ الرسههول مناجههاة قبههل الصههدقة
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بمهها خههبير واللههه ورسههوله اللههه وأطيعههوا الزكههاة وآتوا الصلة فأقيموا

الََيهة بههذه يعمهل لم إنه قيل عنهم, وقد ذلك وجوب تعملون} فنسخ
عنهههه. اللهههه رضهههي طهههالب أبهههي بهههن علهههي سهههوى نسهههخها قبهههل

الله صلى النبي مناجاة عن قال: نهوا مجاهد عن نجيح أبي ابن قال  
قههدم طههالب أبهي بههن علهي إلَ ينهاجه فلههم يتصههدقوا حتى وسلم عليه

ًا وسلم, فسههأله عليه الله صلى النبي ناجى به, ثم تصدق صدقة دينار
عههن سههليم أبههي بههن ليههث الرخصة, وقال أنزلت ثم خصال عشر عن

يعمههل لم وجل عز الله كتاب في عنه: آية الله رضي علي قال مجاهد
فصههرفته دينههار عنههديِ أحههد)بعههديِ, كههان بههها يعمههل ولَ قبلههي بهاأحد
وسههلم عليههه اللههه صههلى الله رسول ناجيت إذا دراهم, فكنت بعشرة

أحههد بههها يعمههل ولَ قبلي أحد بها يعمل ولم بدرهم, فنسخت تصدقت
الرسههول نههاجيتم إذا آمنههوا الههذين أيههها الََيههة: {يهها هههذه تل بعديِ, ثههم

ابههن جريههر: حههدثنا ابههن صدقة} الََية. وقال نجواكم يديِ بين فقدموا
بههن سالم عن المغيرة بن عثمان عن سفيان عن مهران حميد, حدثنا

قال: عنه الله رضي علي عن النماريِ علقمة بن علي عن الجعد أبي
؟»ً قههال: لَ تههرى, دينههار وسههلم: «مهها عليههه اللههه صههلى النههبي قههال

قال: ترى»ً ؟ «ما يطيقون. قال دينار»ً قال: لَ «نصف يطيقون. قال
لزهيههد»ً قههال: «إنههك وسههلم عليههه اللههه صلى النبي له شعيرة. فقال

علههي: صههدقات} قههال نجواكم يديِ بين تقدموا أن {أأشفقتم فنزلت
المهههههههههة. ههههههههههذه عهههههههههن اللهههههههههه خفهههههههههف فهههههههههبي

الله عبيد عن آدم بن يحيى عن وكيع بن سفيان عن الترمذيِ ورواه  
عههن الثقفههي المغيههرة بههن عثمههان عن الثوريِ سفيان الشجعي, عن

أبههي بههن علههي عههن النماريِ علقمة بن علي عن الجعد أبي بن سالم
نههاجيتم إذا آمنههوا الههذين أيها {يا نزلت قال: لما عنه الله رضي طالب

النههبي لههي قههال آخرها صدقة} إلى نجواكم يديِ بين فقدموا الرسول
وذكههره يطيقههونه تههرى, دينههار»ً قلههت: لَ وسلم: «مهها عليه الله صلى

هههذا مههن نعرفههه إنمهها غريههب حسههن حديث قال: هذا مثله, ثم بتمامه
ذههب, مهن شهعيرة وزن يعنهي شهعيرة قهوله قال: ومعنهى الوجه,ثم

به. وقههال آدم بن يحيى عن شيبة أبي بن بكر أبي عن يعلى أبو ورواه
إذا آمنهوا الهذين أيههها تعههالى: {يهها قههوله فهي عبهاس ابههن عن العوفي
غفور الله فإن ه إلى ه صدقة نجواكم يديِ بين فقدموا الرسول ناجيتم

نزلههت فلمهها صدقة النجوى يديِ بين يقدمون المسلمون رحيم}. كان
قههوله: عبههاس ابهن عهن طلحهة أبههي بهن علههي وقههال هذا نسخ الزكاة

أكههثروا المسههلمين أن صههدقة} وذلههك نجههواكم يههديِ بيههن {فقههدموا
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عليههه, شههقوا حههتى وسههلم عليههه اللههه اللهصلى رسول على المسائل

كههثير جبههن ذلههك قال السلم, فلما عليه نبيه عن يخفف أن الله فأراد
أن {أأشههفقتم هذا بعد الله المسألة, فأنزل عن وكفوا المسلمين من

عليكههم اللههه وتههاب تفعلههوا لههم فههإذ صههدقات نجواكم يديِ بين تقدموا
يضههيق. ولههم عليهههم اللههه الزكههاة} فوسههع وآتههوا الصههلة فههأقيموا

يديِ بين تعالى: {فقدموا قوله في البصريِ والحسن عكرمة وقال  
بيههن تقهدموا أن {أأشهفقتم بعههدها التي الََية صدقة} نسختها نجواكم

عههن عروبههة أبههي بههن سههعيد آخرها. وقال صدقات} إلى نجواكم يديِ
عليههه اللههه صههلى اللههه رسههول النههاس حيههان: سههأل بن ومقاتل قتادة
الرجههل الََيههة, فكههان بهذه الله ففطمهم بالمسألة أحفوه حتى وسلم
فل وسههلم عليههه اللههه صههلى اللههه نههبي إلههى الحاجة له كانت إذا منهم

عليهههم, ذلههك صههدقة,فاشههتد يههديه بين يقدم حتى يقضيها أن يستطيع
رحيههم}. غفههور الله فإن تجدوا لم {فإن ذلك بعد الرخصة الله فأنزل

نجواكم يديِ بين فقدموا الرسول ناجيتم {إذا قتادة عن معمر وقال  
عبههد روى نهههار. وهكههذا مههن ساعة إلَ كانت ما منسوخة صدقة} إنها

بههها عمههل : مهها علههي قال مجاهد عن أيوب عن معمر الرزاق: أخبرنا
.سههاعة إلَ كههانت قههال: ومهها نسههخت, وأحسههبه حههتى غيههريِ أحههد

َلْم َأ َلى َتَر **  ِذيَن ِإ ّل ْا ا ْو ّل َو ًا َت ْوم ّلُه َغِضَب َق ِهههم ال ْي َل ُكههْم ُهههم ّمهها َع َ ّمن َولَ
ُهْم ْن ُفوَن ِم ِل َيْح َلههى َو ِذِب َع َكهه ْل ُهههْم ا َلُمههوَن َو ْع ّد َي َعهه َأ ّلههُه *   ُهههْم ال ًا َل َذاب َعهه

ًا ِديد ُهْم َش ّن َء ِإ ْا َما َسآّ ُنو ُلوَن َكا ْعَم ْا َي َو ْذ ّتَخ ُهْم *  ا َن ْيَما ّنًة َأ ْا ُج ّدو َعههن َفَص
ِبيِل ِه َس ّل ُهْم ال َل َذاٌب َف ِهيٌن َع ّلن ّم ِنَي *   ْغ ُهههْم ُت ْن ُهْم َع ُل َوا َ َأْمهه ُهههْم َولَ ُد َ ْولَ َأ

ِه ّمَن ّل ًا ال ْيئ ِئَك َش َلـ ْو ِر َأْصَحاُب ُأ ّنا َها ُهْم ال ُدوَن ِفي ِل ْوَم َخا َي ُهُم *   ُث َع ْب ِه َي ّل ال
ًا ُفوَن َجِميع ِل َيْح ُفوَن َكَما َلُه َف ِل ُكْم َيْح ُبوَن َل َيْحَس ُهههْم َو ّن أ

َلههَى َ ٍء َع َ َشههْي َألَ

ُهْم ّن ُبوَن ُهُم ِإ ِذ َكا ْل َذ ا َو َتْح ِهههُم *  اْسهه ْي َل َطاُن َع ْي ُهْم الّشهه َأنَسهها ْكههَر َف ِه ِذ ّلهه ال
ِئَك ـهه َل ْو َطاِن ِحههْزُب ُأ ْي َ الّشهه َطاِن ِحههْزَب ِإّن َألَ ْي  الَخاِسههُروَن ُهههُم الّشهه

ًا تعالى الله يقول   فههي الكفهار مههوالَتهم فهي المنهافقين على منكر
قههال كمهها المههؤمنين مههع ولَ معهههم لَ المههر نفههس فههي الباطن. وهم

اللهه يضلل ومن هؤلَء إلى ولَ هؤلَء إلى لَ ذلك بين تعالى: {مذبذبين
ًا تولوا الذين إلى تر ههنا: {ألم سبيلً} وقال له تجد فلن غضههب قومهه
ويوالههونهم يمههالئونهم المنههافقون كان الذين اليهود عليهم} يعني الله
هههؤلَء منهههم} أيِ ولَ منكههم هههم تعههالى: {مهها قههال ثههم البههاطن فههي

الههذين مههن المؤمنههون, ولَ أيههها منكههم الحقيقههة في ليسوا المنافقون

490



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
وهههم الكههذب علههى تعههالى: {ويحلفههون قال اليهود, ثم وهم يوالونهم

بههأنهم عههالمون الكذب, وهههم على يحلفون المنافقين يعلمون} يعني
حههالهم مثههل فههي سيما الغموس, ولَ اليمين وهي حلفوا فيما كاذبون
ًا اللعين آمنهها, قههالوا آمنههوا الههذين لقههوا إذا كانوا منه, فإنهم بالله عياذ

ذلههك فههي مؤمنههون, وهههم إنهههم بههالله لههه حلفههوا الرسههول جاؤوا وإذا
قههالوه ما صدق يعتقدون لَ به, لنهم حلفوا فيما يكذبون أنهم يعلمون

ًا, ولهذا المر نفس في كان وإن أيمههانهم في بكذبهم الله شهد مطابق
لهههههههههههههههههههههههههههههههههههذلك. وشههههههههههههههههههههههههههههههههههههادتهم

ًا لهههم الله تعالى: {أعد قال ثم   ًا عههذاب كههانوا مهها سههاء إنهههم شههديد
علههى الليههم العههذاب الصههنيع هههذا علههى لهههم الله أرصد يعملون} أيِ

المههؤمنين, ومعههاداة ونصههحهم الكافرين موالَة وهي السيئة أعمالهم
سههبيل عههن فصههدوا جنههة أيمانهم تعالى: {اتخذوا قال وغشهم, ولهذا

الكاذبة, فظن باليمان واتقوا الكفر وأبطنوا اليمان أظهروا الله} أيِ
بهههذا بهههم, فحصههل فههاغتر صههدقهم أمرهم حقيقة يعرفا لَ ممن كثير
مقابلههة في مهين} أيِ عذاب {فلهم الناس لبعض الله سبيل عن صد
الخانثههة, الكاذبههة اليمان في العظيم الله باسم الحلف من امتهنوا ما
ًا} اللههه مههن أولَدهم ولَ أموالهم عنهم تغني تعالى: {لن قال ثم شههيئ
ًا عنهم ذلك يدفع لن أيِ فيههها هم النار أصحاب {أولئك جاءهم إذا بأس

ًا} أيِ الله يبعثهم تعالى: {يوم قال خالدون} ثم يههوم يحشرهم جميع
ًا منهم يغادر فل آخرهم عن القيامة يحلفههون كمهها لههه {فيحلفههون أحد

أنهههم وجههل عههز بههاالله يحلفههون شههيء} أيِ على أنهم ويحسبون لكم
لن الههدنيا فههي للناس يحلفون كانوا كما والَستقامة الهدى على كانوا
ذلههك أن عليههه, ويعتقههدون وبعههث عليههه مههات شههيء علههى عاش من

الحكههام عليهههم فيجرون الناس عند ينفعهم كان كما الله عند ينفعهم
بههذلك حلفهههم شيء} أيِ على أنهم قال: {ويحسبون ولهذا الظاهرة

وجههههههههههههههههههههههههل. عههههههههههههههههههههههههز لربهههههههههههههههههههههههههم
ًا قال ثم   الكاذبون} فأكد هم إنهم {ألَ حسبانهم عليهم تعالى: منكر

نفيههل, ابن أبي, حدثنا حاتم: حدثنا أبي ابن بالكذب. وقال عنهم الخبر
ابههن جههبير, أن بههن سههعيد حههرب, حههدثني بههن سههماك عن زهير حدثنا

مههن حجههرة ظل في كان وسلم عليه الله صلى النبي أن حدثه عباس
قال: «إنه الظل عنهم يقلص كاد قد المسلمين من نفر وعنده حجره

تكلمههوه»ً فجههاء فل أتههاكم فههإذا شههيطان بعيني ينظر إنسان سيأتيكم
أنههت تشههتمني فقههال: «علم فكلمههه اللههه رسههول فههدعاه أزرق رجل

فههدعاهم الرجههل فههانطلق بأسمائهم, قههال دعاهم وفلن»ً نفر وفلن
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كمهها له {فيحلفون وجل عز الله فأنزل إليه, قال واعتذروا له فحلفوا
الكههاذبون}. هههم إنهههم ألَ شههيء علههى أنهههم ويحسههبون لكههم يحلفون

ابههن بههه, ورواه سههماك عههن طريقيههن من أحمد المام رواه وهكذا  
نحههوه, بههه سماك عن شعبة عن غندر عن المثنى بن محمد عن جرير

ًا وأخرجه جيههد إسناد بنحوه سماك عن الثوريِ سفيان حديث من أيض
حيههث المشههركين عههن تعالى الله أخبر كما هؤلَء يخرجوه, وحال ولم

انظر مشركين كنا ما ربنا والله قالوا أن إلَ فتنتهم تكن لم يقول: {ثم
قههال يفههترون} ثههم كههانوا مهها عنهههم وضههل أنفسهههم علههى كذبوا كيف

اسههتحوذ اللههه} أيِ ذكههر فأنسههاهم الشيطان عليهم تعالى: {استحوذ
وجل, وكههذلك عز الله يذكروا أن أنساهم حتى الشيطان قلوبهم على
يههونس, بههن أحمد داود: حدثنا أبو قال عليه, ولهذا استحوذ بمن يصنع
طلحههة أبههي بههن معههدان عههن حههبيش بههن السههائب زائدة, حدثنا حدثنا

عليههه اللههه صههلى الله رسول قال: سمعت الدرداء أبي اليعمريِ, عن
إلَ الصههلة فيهههم تقههام لَ بههدو ولَ قرية في ثلثة من يقول: «ما وسلم

الههذئب يأكههل فإنمهها بالجماعههة فعليههك الشههيطان عليهههم اسههتحوذ قد
الجماعههة. ثههم فههي الصههلة السائب: يعني زائدة: قال القاصية»ً قال

عليهههم اسههتحوذ الههذين الشههيطان} يعنههي حههزب تعالى: {أولئك قال
الشههيطان حههزب إن تعههالى: {ألَ قال ثم الله ذكر فأنساهم الشيطان

الخاسهههههههههههههههههههههههههههههههههههرون}. ههههههههههههههههههههههههههههههههههههم

ِإّن ِذيَن **  ّل ّدوَن ا ّلَه ُيَحآّ َلُه ال ِئَك َوَرُسو َلـهه ْو ّليههَن ِفههي ُأ َذ َتههَب ال َك ّلههُه *   ال
َبّن ِل ْغ ْا ل َن ِلَي َأ ّلَه ِإّن َوُرُس ّيِ ال ِو ِزيٌز َق ّ َع ُد *  لَ ًا َتِجهه ْومهه ُنههوَن َق ْؤِم ِه ُي ّل ِبههال
ِم ْو َيه ْل ِر َوا ّدوَن الََِخهه َوآ ّد َمهْن ُيه ّلهَه َحهآّ َلُه ال ْو َوَرُسههو َلهه ْا َو َو ُن ُهْم َكها َء َبهآّ ْو آ َأ

ُهْم َنآَّء ْب ْو َأ ُهْم َأ َن َوا ْو ِإْخهه ُهْم َأ َت ِئَك َعِشههيَر َلـهه ْو َتههَب ُأ ِهُم ِفههي َك ِب ُلههو ِليَمههاَن ُق ا
ُهْم َد ّي َأ ْنُه ِبُروٍح َو ُهْم ّم ُل ْدِخ ُي ّناٍت َو ِريِ َج َها ِمن َتْج ِت َهاُر َتْح ْن ِديَن ال ِل َههها َخا ِفي
ّلُه َرِضَي ُهْم ال ْن ْا َع ْنُه َوَرُضو ِئَك َع َلـ ْو ِه ِحْزُب ُأ ّل َ ال ِه ِحههْزَب ِإّن َألَ ّلهه ُهههُم ال

ُحهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههوَن ِل ْلُمْف  ا
ًا تعالى يقول   ورسوله, يعني المحادينلله المعاندين الكفار عن مخبر

هم له مشاقون للحق مجانبون حد, أيِ في والشرع حد في هم الذين
الشههقياء فههي الذليههن} أيِ فههي {أولئههك ناحية في والهدى ناحية في

والََخرة. {كتههب الدنيا في الذلين الصواب عن المطرودين المبعدين
وقههدره الول كتههابه فههي وكتههب حكههم قههد ورسلي} أيِ أنا لغلبن لله

ورسههله ولكتههابه لههه النصههرة يبههدل, بههأن ولَ يمههانع ولَ يخالف لَ الذيِ
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قههال للمتقين} كما العاقبة {وأن والََخرة الدنيا في المؤمنين وعباده

يقههوم ويههوم الههدنيا الحيههاة فههي آمنوا والذين رسلنا لننصر تعالى: {إنا
سههوء ولهههم اللعنههة ولهههم معههذرتهم الظههالمين ينفههع لَ * يوم الشهاد

عزيههز} قويِ الله إن ورسلي أنا لغلبن الله ههنا: {كتب الدار} وقال
وأمههر محكههم قههدر لعههدائه, وهههذا الغههالب أنههه العزيز القويِ كتب أيِ

تعههالى: قال ثم والََخرة الدنيا في للمؤمنين والنصرة العاقبة أن مبرم
ًايؤمنون تجد {لَ ّدون الََخر واليوم بالله قوم ّد من يوا ورسههوله الله حا
ّدون لَ عشههيرتهم} أيِ أو إخههوانهم أو أبنههاءهم أو آباءهم كانوا ولو يههوا

ّدين المؤمنههون يتخههذ تعالى: {لَ قال كما القربين من كانوا ولو المحا
اللههه مههن فليههس ذلههك يفعههل ومن المؤمنين دون من أولياء الكافرين

نفسههه} الََيههة. اللههه  ويحههذركم تقههاة منهههم تتقههوا أن إلَ شههيء فههي
وأزواجكم وإخوانكم وأبناؤكم آباؤكم كان إن تعالى: {قل الله وقال  

ومسههاكن كسههادها تخشههون وتجههارة اقترفتموههها وأموال وعشيرتكم
حتى فتربصوا سبيله في وجهاد ورسوله الله من إليكم أحب ترضونها

بههن سههعيد قههال الفاسقين} وقههد القوم يهديِ لَ والله بأمره الله يأتي
ًا تجههد {لَ الََيههة هههذه وغيههره: أنزلههت العزيههز عبد بههالله يؤمنههون قومهه

الجراح بن الله عبد بن عامر عبيدة أبي في آخرها الََخر} إلى واليوم
عنههه اللههه رضههي الخطههاب بن عمر قال بدر, ولهذا يوم أباه قتل حين
عنهههم: ولههو اللههه رضي الستة أولئك في بعده شورى المر جعل حين
ًا عبيدة أبو كان كهانوا تعههالى: {ولههو قههوله فههي لَسههتخلفته. وقيههل حي

أبنههاءهم} فههي {أو بههدر يههوم أبههاه قتههل عبيدة أبي في آباءهم} نزلت
مصههعب إخوانهم} فههي {أو الرحمن عبد ابنه بقتل يومئذ هم الصديق

عمههر عشههيرتهم} فههي {أو يومئههذ عمير بن عبيد أخاه عمير, قتل بن
ًا قتل ًا, وفي يومئذ له قريب قتلههوا الحارث بن وعبيدة وعلي حمزة أيض

أعلههههم. يومئههههذ, فههههالله عتبههههة بههههن والوليههههد وشههههيبة عتبههههة
فههي المسههلمين اللههه رسههول استشههار حين القبيل هذا قلت: ومن  

قههوة منهههم يؤخههذ مهها فيكههون يفههادوا بأن الصديق بدر, فأشار أسارى
يهههديهم, أن تعههالى اللههه والعشههيرة, ولعههل العم بنو للمسلمين, وهم

قريههب فلن من تمكنني هل الله رسول أرى, يا ما رأى عمر: لَ وقال
ًا فأقتله, وتمكن لعمر ًا وتمكن عقيل من علي اللههه ليعلم فلن من فلن

تعههالى: بكمالها. وقوله القصة للمشركين موادة قلوبنا في ليست أنه
اتصههف مههن منههه} أيِ بههروح وأيدهم اليمان قلوبهم في كتب {أولئك

كتب ممن أخاه, فهذا أو أباه كان ولو ورسوله الله حاد من يواد لَ بأنه
وزيههن قلبههه فههي وقررههها السههعادة لههه كتههب أيِ اليمان قلبه في الله
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اليمههان} جعههل قلوبهم في السديِ: {كتب بصيرته. قال في اليمان

قواهم. منه} أيِ بروح {وأيدهم عباس ابن اليمان. وقال قلوبهم في
فيها خالدين النهار تحتها من تجريِ جنات تعالى: {ويدخلهم وقوله  

مههرة, وفههي غيههر تفسيره تقدم هذا عنه} كل ورضوا عنهم الله رضي
لمهها أنههه وهههو بههديع عنه} سر ورضوا عنهم الله تعالى: { رضي قوله

بالرضهها اللههه عوضهم تعالى الله في والعشائر القرائب على سخطوا
العظيههم والفههوز المقيههم النعيههم من أعطاهم بما عنه وأرضاهم عنهم

اللههه حههزب إن ألَ اللههه حههزب تعالى: {أولئك العميم. وقوله والفضل
كرامتههه. وأهههل اللههه عبههاد أيِ اللههه حههزب هههؤلَء المفلحههون} أيِ هم

بفلحهههم المفلحههون} تنههويه هههم اللههه حههزب تعههالى: {ألَإن وقههوله
أولئههك عههن ذكر ما مقابلة في والََخرة الدنيا في ونصرتهم وسعادتهم

هههم الشههيطان حههزب إن قههال: {ألَ ثههم الشههيطان حههزب بههأنهم
الخاسههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههرون}.

الواسههطي, حههدثنا حميههد بههن هارون حاتم: حدثنا أبي ابن قال وقد  
بههن الحميههد عبههد فقههال: هههو سههماه قههد رجههل عن عنبسة بن الفضل

حههازم أبههو قال: كتب عباد بن الذيال عن ه كتابي من انقطع ه سليمان
تعههالى اللههه يجريههه جههاه جاهههان الجههاه أن الزهريِ: اعلم إلى العرج

شخوصهههم, الخفيههة ذكرهههم الخامل لوليائه, وأنهم أوليائه أيديِ على
ه رسهول لسان على صفتهم جاءت ولقد لم عليهه اللهه صهلى الل وس
يفتقههدوا, لههم غههابوا إذا الههذين البريههاء التقياء الخفياء يحب الله «إن
فتنههة كههل مههن يخرجون الهدى مصابيح يدعوا, قلوبهم لم حضروا وإذا

اللهه: {أولئههك قههال الههذين تعههالى اللههه مظلمة»ً فهؤلَءأوليههاء سوداء
حمههاد: بههن نعيههم المفلحههون} وقههال هههم اللههه حزب إن ألَ الله حزب
اللههه رسههول قههال: قههال الحسههن عههن يونس عن ثور بن محمد حدثنا
ًا عنههديِ لفاسههق ولَ لفاجر تجعل لَ وسلم: «اللهم عليه الله صلى يههد

ًا تجهد {لَ إلههي أوحيتههه فيما وجدت فإني نعمة ولَ بهالله يؤمنههون قومهه
ّدون الََخر واليوم ّد من يوا أنههها سههفيان: يههرون ورسوله} قال الله حا
تفسههير العسههكريِ. آخههر أحمد أبو رواه السلطان يخالط فيمن نزلت
والمنة. الحمد ولله المجادلة سورة

الحشر سورة
النضههههههير بنههههههي يقههههههول: سههههههورة عبههههههاس ابههههههن وكههههههان
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بههن سههعيد عههن بشر أبي عن هشيم المنصور: حدثنا بن سعيد قال  

بنههي فههي الحشههر, قههال: أنزلههت سههورة عبههاس لَبن قال: قلت جبير
بههه, ورواه هشههيم عههن آخههر وجه من ومسلم البخاريِ النضير, ورواه

جههبير: قههال بن سعيد عن بشر أبي عن عوانة أبي حديث من البخاريِ
.النضههير بنههي سههورة قههال ؟ الحشههر سههورة عبههاس لَبههن قلههت

ِم  ِه ِبْسههههههههههه ّلههههههههههه ـهههههههههههِن ال ِم الّرْحم  الّرِحيههههههههههه

ّبَح ِه ** َس ّل َواِت ِفي َما ِل َو الْرِض ِفي َوَما الّسَما ُههه ِزيههُز َو َع ْل ِكيههُم ا ْلَح * ا
َو َيِ ُه ِذ ّل ِذيَن َأْخَرَج ا ّل ْا ا َفُرو ْهِل ِمْن َك َتاِب َأ ِك ْل ِهْم ِمن ا ِر َيا ّوِل ِد ِر ل ْلَحْشهه ا
ُتْم َما َنن ْا َأن َظ ْا َيْخُرُجو َو ّن َظ ُهْم َو ّن أ

ُهْم َ ُت َع ِن ُهم ّما ُن ِه ّمههَن ُحُصو ّلهه ُهُم ال َتهها َأ َف
ّلُه ْيُث ِمْن ال ْا َلْم َح ُبو َتِس َذفَا َيْح َق ِهُم ِفي َو ِب ُلو ْعَب ُق ُبوَن الّر ِر ُهْم ُيْخ َت ُيههو ُب

ِهْم ِدي ْي أ
َ ِديِ ِب ْي َأ ِنيَن َو ْؤِم ْلُم ْا ا ِبُرو َت ْع ِلي َفهها ْو ُأ ِر َيهه ْبَصهها َ ال ْولَ َلهه َو َتههَب َأن *   َك

ّلُه ِهُم ال ْي َل َء َع َ ْلَجل ُهْم ا َب ّذ َع َيا ِفي َل ْن ّد ُهههْم ال َل ِة ِفههي َو َذاُب الََِخههَر ِر َعهه ّنهها * ال
ِلَك ُهْم َذ ّن أ

َ ْا ِب ّقو ّلههَه َشههآّ َلُه ال ّق َوَمههن َوَرُسههو ّلههَه ُيَشههآّ ِإّن ال ّلههَه َفهه ُد ال ِدي َشهه
ِعَقاِب ْل ُتْم *  َما ا ْع َط ٍة ّمن َق َن ْو ّلي َها َأ ُتُمو ْك ِئَمًة َتَر َلَى َقآّ َها َع ِل ْذِن ُأُصههو ِإ ِبهه َف

ِه ّلههههههههههههههههههههه َيِ ال ِز ُيْخههههههههههههههههههههه ِل ِقيَن َو َفاِسههههههههههههههههههههه ْل  ا
شههيء مههن الرض في وما السموات في ما جميع أن تعالى يخبر   

تعههالى: {تسههبح كقههوله ويوحده له ويصلي ويقدسه ويمجده له يسبح
يسههبح إلَ شههيء مههن وإن فيهههن ومههن والرض السههبع السههموات لههه

العزيههز} أيِ تعالى: {وهههو تسبيحهم} وقوله تفقهون لَ ولكن بحمده
الههذيِ تعالى: {هههو وشرعه. وقوله قدره {الحكيم} في الجناب منيع

ابهن النضير. قاله بني يهود الكتاب} يعني أهل من كفروا الذين أخرج
عليههه الله صلى الله رسول واحد: كان وغير والزهريِ ومجاهد عباس
لم ًا وأعطهاهم ههادنهم المدينهة قهدم لمها وس لَ أن علهى وذمهة عههد
اللههه فأحههل وبينههه بينهههم كان الذيِ العهد يقاتلوه, فنقضوا ولَ يقاتلهم

يصد, فأجلهم لَ الذيِ قضاءه عليهم له, وأنزل مرد لَ الذيِ بأسه بهم
مهها التي الحصينة حصونهم من وأخرجهم وسلم عليه الله صلى النبي
اللههه, فمهها بههأس مههن نعتهههم مهها أنههها هم وظنوا المسلمون فيها طمع

ًا اللهه مههن عنهههم أغنههى ببههالهم, يكههن لههم مهها اللههه مههن وجههاءهم شههيئ
المدينههة, مههن وأجلهههم وسههلم عليههه اللههه صلى الله رسول وسيرهم

أرض الشههام, وهههي أعههالي من أذرعات إلى ذهبوا طائفة منهم فكان
أنزلهههم قههد خيههبر, وكههان إلى ذهبوا طائفة والمنشر, ومنهم المحشر
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مههن بيههوتهم في ما يخربون إبلهم, فكانوا حملت ما لهم أن على منها

تعالى: {يخربون قال معهم, ولهذا تحمل أن يمكن لَ التي المنقولَت
تفكههروا البصار} أيِ أولي يا فاعتبروا المؤمنين وأيديِ بأيديهم بيوتهم

يحههل كيههف كتابه وكذب رسوله وخالف الله أمر خالف من عاقبة في
مهن الََخهرة فهي لهه يهدخره مها مع الدنيا في له المخزيِ بأسه من به

الليهههههههههههههههههههههههههههههههههههههم. العهههههههههههههههههههههههههههههههههههههذاب
الههرزاق, عبههد سههفيان, حههدثنا داود بههن محمههد داود: حدثنا أبو قال  

مالههك, عههن بههن كعههب بههن الرحمن عبد عن الزهريِ عن معمر أخبرنا
كتبههوا قريههش كفههار أن وسلم عليه الله صلى النبي أصحاب من رجل
الوس, والخههزرج, مههن الوثههان يعبههد معههه كههان ومههن أبههي ابههن إلههى

بههدر: وقعههة قبههل بالمدينههة يومئههذ وسههلم عليه الله صلى الله ورسول
لنسههيرن أو لنخرجنكههم أو لنقههاتلنه بالله نقسم وإنا صاحبنا آويتم إنكم

عبد ذلك بلغ نساءكم, فلما ونسبي مقاتلتكم نقتل حتى بأجمعنا إليكم
صلى النبي لقتال أجمعوا الوثان عبدة من معه كان ومن أبي بن الله
لقيهههم وسههلم عليههه اللههه صههلى النههبي ذلك بلغ وسلم, فلما عليه الله

ممهها بأكثر تكيدكم كانت ما المبالغ منكم قريش وعيد بلغ فقال: «لقد
وإخوانكم»ً فلما أبناءكم يقاتلوا أن يريدون أنفسكم به تكيدوا أن تريد

كفههار فكتبههت قريههش كفههار ذلههك تفرقوا, فبلغ النبي من ذلك سمعوا
وإنكههم والحصههون الحلقههة أهل اليهود: إنكم إلى بدر وقعة بعد قريش
خههدم وبيههن بيننهها يحههول وكههذا, ولَ كههذا لنفعلههن أو صاحبنا مع لتقاتلن
عليهه اللهه صهلى النهبي كتهابهم بلغ الخلخل, فلما وهو شيء نسائكم

عليههه اللههه صههلى النههبي إلى بالغدر, فأرسلوا النضير بنو أيقنت وسلم
ً ثلثين في إلينا وسلم: اخرج ثلثههون منهها وليخههرج أصههحابك مههن رجل

ًا وآمنههوا صدقوك فإن منك النصف, وليسمعوا بمكان نلتقي حتى حبر
بههههههههههههههههههههههههههك. آمنهههههههههههههههههههههههههها بههههههههههههههههههههههههههك

بالكتائب وسلم عليه الله صلى الله رسول عليهم غدا الغد كان فلما  
تعاهدونني بعهد إلَ عنديِ تؤمنون لَ والله لهم: «إنكم فقال فحصرهم

ًا يعطوه أن فأبوا عليه على الغد من غدا ذلك, ثم يومهم فقاتلهم عهد
يعاهههدوه أن إلههى ودعههاهم النضههير بنههي وتههرك بالكتههائب قريظههة بني

فقههاتلهم بالكتههائب النضههير بنههي إلههى وغههدا عنهم فانصرفا, فعاهدوه
من البل أقلت ما واحتملوا النضير بنو الجلء, فجلت على نزلوا حتى

اللههه لرسههول النضير بني نخل وخشبها, وكان بيوتهم وأبواب أمتعتهم
تعههالى: فقال بها وخصه إياها الله أعطاه خاصة وسلم عليه الله صلى
ولَ خيههل مههن عليهه أوجفتهم فمهها منهههم رسهوله علههى اللهه أفاء {وما
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أكثرههها وسلم عليه الله صلى النبي قتال, فأعطى بغير ركاب} يقول

ذويِ النصههار, وكانهها من لرجلين منها وقسم بينهم قسمها للمهاجرين
اللههه رسههول صههدقة منها غيرهما, وبقي النصار من يقسم ولم حاجة
ملخههص فاطمههة, ولنههذكر بنههي أيههديِ فههي التي وسلم عليه الله صلى

المسهههتعان. وبهههالله الَختصهههار وجهههه علهههى النضهههير بنهههي غهههزوة
قتههل لمهها أنههه والسير المغازيِ أصحاب ذكره فيما ذلك سبب وكان  

وسههلم عليههه اللههه صههلى اللههه رسههول أصحاب من معونة بئر أصحاب
فههي كههان الضههمريِ, فلمهها أميههة بن عمرو منهم وأفلت سبعين وكانوا

ًا الطريق أثناء عههامر, وكههان بنههي مههن رجليههن قتههل المدينة إلى راجع
بههه يعلههم لههم وأمان وسلم عليه الله صلى الله رسول من عهد معهما

لههه فقههال وسههلم عليههه اللههه صههلى الله رسول أخبر رجع عمرو, فلما
لدينهما»ً وكان رجلين قتلت وسلم: «لقد عليه الله صلى الله رسول

اللههه صلى الله رسول وعهد, فخرج حلف عامر وبني النضير بني بين
الرجلين, وكانت ذينك دية في ليستعينهم النضير بني إلى وسلم عليه

.شههرقيها منههها أميههال علههى المدينههة ظههاهر النضههير بنههي منههازل
رسول خرج السيرة: ثم كتابه في يسار بن إسحاق بن محمد وقال  

ذينههك ديههة فههي يسههتعينهم النضير بني إلى وسلم عليه الله صلى الله
للجههوار الضههمريِ أميههة بن عمرو قتلهما الذين عامر بني من القتيلين

حههدثني فيمهها لهمهها عقههد وسههلم عليه الله صلى الله رسول كان الذيِ
وحلههف, فلمهها عقههد عامر وبني النضير بني بين رومان, وكان بن يزيد

ذينههك ديههة فههي يسههتعينهم وسههلم عليههه اللههه صههلى الله رسول أتاهم
اسههتعنت ممهها أحببههت ما على نعينك القاسم أبا يا قالوا: نعم القتيلين

علههى الرجههل تجههدوا لههن فقالوا: إنكههم ببعض بعضهم خل عليه, ثم بنا
وسههلم آلههه وعلههى عليه تعالى الله صلى الله ورسول ه هذه حاله مثل
فيلقههي الههبيت هههذا علههى يعلو رجل فمن ه بيوتهم من جدار جنب إلى

كعههب بههن جحههش بههن عمرو لذلك فانتدب ؟ منه فيريحنا صخرة عليه
الله ورسول قال كما صخرة عليه ليلقي فصعد لذلك أنا فقال أحدهم
وعلههي وعمر بكر أبو فيهم أصحابه من نفر في وسلم عليه الله صلى
مههن الخههبر وسههلم عليههه اللههه صلى الله رسول فأتى عنهم الله رضي

ًا وخهههرج فقهههام القهههوم أراد بمههها السهههماء المدينهههة. إلهههى راجعههه
طلبههه فههي قاموا أصحابه وسلم عليه الله صلى النبي استلبث فلما  

ً فلقههوا ً رجل ً رأيتههه عنههه, فقههال المدينههة, فسههألوه مههن مقبل داخل
انتهههوا حتى وسلم عليه الله صلى الله رسول أصحاب المدينة, فأقبل
رسههول به, وأمر الغدر من أرادت يهود كانت بما الخبر إليه, فأخبرهم
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سههار إليهههم, ثههم والمسههير لحربهههم بالتهيؤ وسلم عليه الله صلى الله
الله صلى الله رسول الحصون, فأمر في منه فتحصنوا بهم نزل حتى
كنههت قههد محمد يا أن فيها, فنادوه والتحريق النخل بقطع وسلم عليه
قطههع بههال يصههنعه, فمهها من على وتعيبه الرض في الفساد عن تنهى

عبهد منهم الخزرج بن عوفا بني من رهط كان وقد ؟ وتحريقها النخل
وداعههس وسههويد قوقل أبي بن ومالك ووديعة سلول ابن أبي بن الله
إن نسههلمكم لههن وتمنعههوا, فإنهها اثبتههوا أن النضههير بنههي إلههى بعثههوا قد

مههن ذلههك معكههم, فتربصههوا خرجنهها خرجتههم معكم, وإن قاتلنا قوتلتم
رسههول الرعههب, فسههألوا قلههوبهم في الله فقذفا يفعلوا فلم نصرهم

لهههم أن على دمائهم عن ويكف يجليهم أن وسلم عليه الله صلى الله
أمههوالهم مههن ففعل, فههاحتملوا الحلقة إلَ أموالهم من البل حملت ما
بههابه إيجههافا عههن بيتههه يهههدم منهم الرجل البل, فكان به استقلت ما

مههن ومنهههم خيههبر إلههى به, فخرجههوا فينطلق بعيره ظهر على فيضعه
وسههلم, عليههه اللههه صههلى الله لرسول الموال وخلوا الشام إلى سار

يشههاء, حيههث يضعها خاصة وسلم عليه الله صلى الله لرسول فكانت
وأبهها حنيف بن سهل إلَ النصار دون الولين المهاجرين على فقسمها

ًا ذكرا ه خرشة بن سماك ه دجانة صههلى اللهه رسههول فأعطاهمهها فقههر
بن رجلن: يامين إلَ النضير بني من يسلم وسلم, قال: ولم عليه الله

علههى أسههلما وهب بن سعد وأبو جحاش بن عمرو عم كعب بن عمرو
فأحرزاهههههههههههههههههههههههههههههههههها. أموالهمههههههههههههههههههههههههههههههههها

صهلى اللههه رسول أن يامين آل بعض حدثني إسحاق: وقد ابن قال  
هههم ومهها عمك ابن من لقيت ما تَر ليامين: «ألم قال وسلم عليه الله

ً لرجههل عمههرو بههن يههامين شههأني»ً فجعههل من به يقتههل أن علههى جعل
فههي إسههحاق: ونههزل ابههن يزعمون. قال فيما فقتله جحاش بن عمرو

ابههن عن بكير بن يونس روى وهكذا بأسرها الحشر سورة النضير بني
كفهروا الهذين أخهرج الهذيِ تعالى: {ههو تقدم, فقوله ما بنحو إسحاق

الحشر}. قههال لول ديارهم {من النضير بني الكتاب} يعني أهل من
أبههي عههن سفيان عمر, حدثنا أبي ابن أبي, حدثنا حاتم: حدثنا أبي ابن

المحشر أرض أن في شك قال: من عباس ابن عن عكرمة عن سعد
مههن كفههروا الههذين أخرج الذيِ {هو الََية هذه فليقرأ الشام يعني ههنا
الله صلى الله رسول لهم الحشر} قال لول ديارهم من الكتاب أهل
المحشههر»ً أرض قال: «إلههى ؟ أين «اخرجوا»ً قالوا: إلى وسلم عليه

قههال: الحسن عن عوفا عن أسامة أبو الشج, حدثنا سعيد أبو وحدثنا
قههال: «هههذا النضههير بنههي وسلم عليه الله صلى الله رسول أجلى لما
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أبههي ابههن عههن بنههدار عن جرير ابن الثر»ً ورواه على وأنا الحشر أول

بهههههههههه. الحسهههههههههن عهههههههههن عهههههههههوفا عهههههههههن عهههههههههديِ
لهههم حصههاركم مههدة في يخرجوا} أيِ أن ظننتم تعالى: {ما وقوله  

قههال ومنعتههها, ولهههذا حصههونهم شههدة مههع أيههام سههتة وكانت وقصرها
حيههث من الله فأتاهم الله من حصونهم مانعتهم أنهم تعالى: {وظنوا

قههال كما بال في لهم يكن لم ما الله أمر من جاءهم يحتسبوا} أيِ لم
بنيههانهم اللههه فأتى قبلهم من الذين مكر الخرى: {قد الََية في تعالى

حيههث من العذاب وأتاهم فوقهم من السقف عليهم فخر القواعد من
يشههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههعرون}. لَ

والهلههع الخههوفا الرعههب} أيِ قلههوبهم فههي تعالى: {وقههذفا وقوله  
بههالرعب نصههر الههذيِ حاصههرهم وقد ذلك لهم يحصل لَ وكيف والجزع
بيههوتهم عليههه. وقههوله: {يخربههون وسههلمه الله صلوات شهر مسيرة
لههذلك, وهههو إسههحاق ابههن تفسههير تقدم المؤمنين} قد وأيديِ بأيديهم

البههل, علههى وتحملههها وأبههوابهم سههقوفهم مههن استحسههنوه مهها نقض
وغيههر أسهلم بهن زيهد بههن الرحمههن وعبهد الزبير بن عروة قال وكذلك

وسههلم عليههه اللههه صههلى الله رسول كان حيان بن مقاتل واحد, وقال
المكههان ليتسههع حيطانههها هههدم دار أو درب علههى ظهههر فههإذا يقههاتلهم

ًا علوا إذا اليهود للقتال, وكان من نقبوا دار أو درب على غلبوا أو مكان
أولههي يهها تعههالى: {فههاعتبروا اللههه ودربوها, يقههول حصنوها ثم أدبارها

فههي لعههذبهم الجلء عليهههم اللههه كتههب أن البصههار}. وقههوله: {ولههولَ
ديههارهم مههن النفي وهو الجلء هذا عليهم الله كتب أن لولَ الدنيا} أيِ
ذلك, ونحو والسبي القتل من آخر عذاب الله عند لهم لكان وأموالهم

أنههه عليهم كتب قد الله لن زيد وابن والسديِ عروة عن الزهريِ قاله
العههذاب من الََخرة الدار في لهم أعد ما مع الدنيا الدار في سيعذبهم

جهنهههههههههههههههههههههههههم. نهههههههههههههههههههههههههار فهههههههههههههههههههههههههي
الليث, كاتب صالح بن الله عبد أبي, حدثنا حاتم: حدثنا أبي ابن قال  

الزبيهر بن عروة قال: أخبرني شهاب ابن عن عقيل عن الليث حدثني
رأس علههى اليهههود مههن طائفههة النضير, وهم بني وقعة كانت قال: ثم

فحاصرهم المدينة من بناحية منزلهم بدر, وكان وقعة من أشهر ستة
مهها لهم الجلء, وأن على نزلوا حتى وسلم عليه الله صلى الله رسول
السههلح, فههأجلهم وهههي الحلقههة إلَ والمتعههة الموال من البل أقلت

كتههب الشههام, قههال: والجلء قبههل وسههلم عليههه الله صلى الله رسول
مهها قبههل الجلء يصههبهم لم سبط من وكانوا التوراة من آيِ في عليهم
فيهههم اللههه وأنههزل وسههلم عليههه اللههه صههلى اللههه رسول عليهم سلط
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وليخههزيِ ههه قههوله إلههى ههه الرض فههي ومهها السموات في ما لله {سبح

الفناء, وقال عنه رواية القتل, وفي عكرمة: الجلء الفاسقين} وقال
الضههحاك: البلههد. وقههال إلههى البلههد مههن النههاس خههروج قتههادة: الجلء

ًا ثلثههة كههل وأعطههى الشههام إلههى أجلهههم الجلء. وسههقاء, فهههذا بعيههر
الحههافظ, اللههه عبههد أبههو الههبيهقي: أخبرنهها بكر أبو الحافظ قال وقد  

حههدثني العوفي سعيد بن محمد القاضي, حدثنا كامل بن أحمد أخبرنا
النههبي عباس, قههال: كههان ابن عن جديِ عن أبي عمي, حدثنا عن أبي

مبلغ, فههأعطوه كل منهم بلغ حتى حاصرهم قد وسلم عليه الله صلى
مههن يخرجهههم وأن دماءهم لهم يحقن أن على فصالحهم منهم أراد ما

الشههام, أذرعههات إلههى يسههيرهم وأوطههانهم, وأن ديارهم ومن أرضهم
ًا منهم ثلثة لكل وجعل أرضهههم مههن إخراجهههم وسههقاء, والجلء بعيههر

ًا أخرى. ورويِ أرض إلى الزهههريِ محمههد بههن يعقههوب حديث من أيض
عههن أبيههه عههن مسلمة بن محمد بن محمود عن جعفر بن إبراهيم عن

وسههلم عليههه اللههه صههلى اللههه رسههول أن مسلمة بن محمد جده, عن
أيههام. ثلثههة الجلء فههي يههؤجلهم أن وأمههره النضههير بنههي إلههى بعثههه

لهم بد لَ لَزم حتم النار} أيِ عذاب الََخرة في تعالى: {ولهم وقوله  
فعههل إنمهها ورسههوله} أيِ اللههه شاقوا بأنهم تعالى: {ذلك منه. وقوله

خههالفوا المههؤمنين, لنهههم وعبههاده رسوله عليهم وسلط ذلك بهم الله
البشارة في المتقدمين رسله على الله أنزل بما وكذبوا ورسوله الله

يعرفههون كمهها ذلههك يعرفههون وسههلم, وهههم عليههه اللههه صههلى بمحمههد
العقههاب}. وقههوله شديد الله فإن الله يشاق قال: {ومن أبناءهم. ثم
فبههإذن أصههولها علهى قائمهة تركتموهها أو لينة من قطعتم تعالى: {ما

عبيدة: أبو قال جيد وهو التمر من نوع الفاسقين} اللين وليخزيِ الله
مههن كههثيرون التمههر, وقههال مههن والههبرني العجههوة خههالف مهها وهههو

جريههر: هههو ابههن العجههوة. قههال سههوى التمههر ألوان المفسرين: اللينة
ًا, وذلك البويرة وهو مجاهد عن ونقله النخل جميع الله رسول أن أيض
لهههم إهانههة نخيلهههم بقطههع أمههر حاصههرهم لمهها وسههلم عليه الله صلى

ًا ًا وإرهاب رومان بن يزيد عن إسحاق بن محمد لقلوبهم, فروى وإرعاب
لرسول يقولون النضير بنو قالوا: فبعث أنهم حيان بن ومقاتل وقتادة

بقطههع تأمر بالك فما الفساد عن تنهى إنك وسلم عليه الله صلى الله
ومهها لينههة مههن قطعتههم ما أيِ الكريمة الََية هذه الله فأنزل ؟ الشجار

نكايههة وفيههه ورضاه وقدره ومشيئته بإذنه فالجميع الشجار من تركتم
لنهههههههههوفهم. لههههههههههم, وإرغهههههههههام وخهههههههههزيِ بالعهههههههههدو
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ًا المهاجرين بعض مجاهد: نهى وقال   النخل, وقالوا: قطع عن بعض

قطعههه عن نهى من بتصديق القرآن المسلمين, فنزل مغانم هي إنما
نحههو رويِ بإذنه, وقههد وتركه قطعه الثم, وإنما من قطعه من وتحليل

ًا, فقال هذا عفههان, عههن محمههد بههن الحسههن النسائي: أخبرنهها مرفوع
جههبير بههن سعيد عن عمرة أبي بن حبيب غياث, حدثنا بن حفص حدثنا

قائمههة تركتموههها أو لينههة مههن قطعتههم قوله: {مهها في عباس ابن عن
مههن الفاسههقين} قههال: يسههتنزلونهم وليخزيِ الله فبإذن أصولها على

المسلمون: صدورهم, فقال في فحاك النخل بقطع وأمروا حصونهم
ًا قطعنا ًا وتركنا بعض وسههلم عليه الله صلى الله رسول فلنسألن بعض

فههأنزل ؟ وزر مههن تركنهها فيما علينا وهل ؟ أجر من قطعنا فيما لنا هل
مسنده: حههدثنا في يعلى أبو الحافظ لينة} وقال من قطعتم {ما الله

موسههى بههن سليمان عن جريج ابن عن حفص وكيع, حدثنا بن سفيان
النخههل قطع في لهم جابر, قال: رخص عن الزبير أبي وعن جابر عن
رسههول يهها فقههالوا وسههلم عليههه الله صلى النبي عليهم, فأتوا شدد ثم

وجل عز الله تركنا, فأنزل فيما وزر علينا أو قطعنا فيما إثم علينا الله
اللههه}. فبههإذن أصههولها علههى قائمههة تركتموها أو لينة من قطعتم {ما

بن موسى عن سفيان الرحمن, حدثنا عبد أحمد: حدثنا المام وقال  
وسههلم عليههه اللههه صههلى اللههه رسول عمر, أن ابن عن نافع عن عقبة
روايههة مههن الصههحيح صههاحبا وحههرق, وأخرجههه النضههير بني نخل قطع

عههن الههرزاق عبههد طريههق من البخاريِ بنحوه, ولفظ عقبة بن موسى
عمههر, قههال: حههاربت ابن عن نافع عن عقبة بن موسى عن جريج ابن

حههتى عليهههم ومههن قريظههة وأقههر النضههير بني فأجلى وقريظة النضير
وأولَدهههم نسههاءهم وقسههم وسههبى رجههالهم من قريظة, فقتل حارب

عليههه اللههه صههلى بههالنبي لحقههوا بعضهههم إلَ المسههلمين بين وأموالهم
قينقههاع, وهههم بنههي كلهههم المدينة يهود وأجلى وأسلموا فأمنهم وسلم
بالمدينههة, ولهمهها يهههود وكههل حارثة بني ويهود سلم بن الله عبد رهط
ًا رسههول أن عمههر ابههن عن نافع عن سعد بن الليث عن قتيبة عن أيض
وهههي النضههير, وقطههع بنههي نخههل حههرق وسههلم عليههه اللههه صههلى الله

تركتموههها أو لينههة مههن قطعتههم {مهها فيه وجل عز الله البويرة, فأنزل
الفاسههههقين}. وليخههههزيِ اللههههه فبههههإذن أصههههولها علههههى قائمههههة

ابههن عن نافع عن أسماء بن جويرية رواية من الله رحمه وللبخاريِ  
حههرق وسههلم عليههه اللههه صههلى اللههه رسول أن عنهما الله رضي عمر
:عنههه اللههه رضههي ثههابت بههن حسههان يقههول النضههير, ولههها بنههي نخههل

مسههههتطير بههههالبويرة لؤيحريههههق بنههههي سههههراة علههههى وهههههان 
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:يقهههههههول الحهههههههارث بهههههههن سهههههههفيان أبهههههههو فأجهههههههابه 
منههها أينهها السعيرسههتعلم نواحيههها في صنيعوحرق من ذلك الله أدام 

نضهههههههههههههههههههير أرضهههههههههههههههههههينا أيِ بنزههههههههههههههههههههوتعلم
إسحاق بن محمد إسحاق, وقال ابن يذكره ولم البخاريِ رواه وكذا  

:الشههرفا ابههن وقتههل النضههير بنههي إجلء يههذكر مالههك بههن كعب وقال
أنهههم يههدوروذلك صههرفا ذو الههدهر الحبوركههذاك بغههدرتها خزيت لقد 

ًا أوتوا كبيروقد أمر أمره بربعظيم كفروا ًا مع ًاوجاءهمو فهم من وعلم
ًاوآيات أدى صادق النذيرنذير الله بههأمر أتيههت مهها تنيرفقههالوا مبينة كتاب

ًايصدقني أديت لقد بلى جديرفقال منا بمنكر صدقوأنت الفهههم بههه حق
أشههربوا الكفورفلمهها يجز به يكفر رشدومن لكل يهد يتبعه الخبيرفمن

ًا ًاوجد غدر صههدقوكان بههرأيِ النبي الله النفورأرى الحق عن بهم وكفر
النصههيرفغودر نعم نصيره عليهموكان وسلطه يجورفأيده لَ يحكم الله

ًافذلت كعب منهمو وقههد ثههم الكفيههن النضههيرعلى مصههرعه بعههد صريع
كعههب أخهها كعههب ليلًإلههى دس إذ محمههد ذكوربأمر مشهرة علتهبأيدينا
النضههير بنههو جسههورفتلك ثقههة أخو بمكرومحمود فأنزله كره يسيرفما

ًا الزحههف فههي أتههاهمو غداة المبير اجترموا بما سوءأبادهمو بدار رهههو
بصههههههههههههير بهههههههههههههم وهههههههههههههو اللههههههههههههه رسههههههههههههول

وزيهههر لههههم وههههو العهههداء مهههوازروهعلى الحمهههاة وغسهههان 
وزور كهههذب أمرههههم فصهههدواوخالف ويحكمهههو السهههلم فقهههال 
بعيهههههر منههههههم ثلثههههة وبالًَلكههههل أمرهمههههو غهههههب فهههههذاقوا 
ودور نخهههههل منهمهههههو لقينقهههههاعوغودر عامهههههدين وأجلهههههوا 

القيههم ابههن قههول النضههير بني في الشعار من قيل مما قال: وكان  
هشههام ابههن طريههف, قههال بههن بحههر بههن قيههس العبسي, ويقال: قالها

:الشههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههجعي
فههي المزنميقيلههون بالحسى اليهود هالكأجلى غير لَمرى فداء أهلي 

ًا وبدلواأهيضب العضاه جمر ًا ظني يك المكممفإن بالوديِ عود صههادق
وما إنهمعدو بهثة بن عمرو بها ويرمرميؤم الصل بين خيله بمحمديروا

أطههرافا الههوغىيهزون فههي مسههاعير أبطههال كمجرمعليهن صديق حي
عههاد أزمههان مههن مهنههدتورث الشههفرتين رقيههق المقوموكههل الوشههيج

ًا عنههي مبلههغ وجرهمفمن مههن المجههد فههي بعههدهم رسههالةفهل قريشهه
وزمزمفدينوا الحجون بين الندى محمداتليد فاعلمن أخاكم متكرمبأن

تلقتههه معظمنههبي كههل إلى الدنيا من أموركموتسموا تحسم بالحق له
لعمههريِ بههدر فههي كههان مرجمفقههد غيب أمر تسألوه رحمةولَ الله من
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الخزرجيههة فههي أتههى الملممغههداة والقليههب قريههش يهها عههبرةلكم

ًاإليكم ًا عامههد ًا للعظيههم مطيعهه ينكههي القههدس بههروح المكرممعانهه
ً ًا الرحمههن مههن عدوهرسههولَ ً حقهه يتلههو الرحمههن مههن بمعلمرسههولَ

ًا كل في يزداد أمره يتلعثمأرى لم الحق أنار كتابهفلما لمههر موطنعلو
محكههههههههههههههههههههههههم اللههههههههههههههههههههههههه حمههههههههههههههههههههههههه

ًا ههنهها اللههه رحمههه إسههحاق ابن أورد وقد   آداب فيههها كههثيرة أشههعار
ًا باقيههها للقصة, تركنا وتفاصيل وحكم ومواعظ بمهها واكتفههاء اختصههار

النضههير بني وقعة إسحاق: كانت ابن والمنة. قال الحمد ذكرناه, ولله
عروة عن الزهريِ عن البخاريِ معونة, وحكى بئر وبعد أحد وقعة بعد

أشههههر. بسهههتة بهههدر بعهههد النضهههير بنهههي وقعهههة قهههال: كهههانت أنهههه

َوَمآّ َء **  َفآّ ّلُه َأ َلَى ال ِه َع ِل ُهههْم َرُسو ْن ُتههْم َفَمههآّ ِم ْف ْوَج ِه َأ ْيهه َل ْيههٍل ِمههْن َع َ َخ َولَ
َكاٍب ِكّن ِر َلـ ّلَه َو ّلُط ال َلُه ُيَس َلَى ُرُس ُء َمن َع ّلههُه َيَشآّ َلههَى َوال ٍء ُكههّل َع َشههْي
ِديٌر َء *  ّمآّ َق َفآّ ّلُه َأ َلههَى ال ِه َع ِل ْهههِل ِمههْن َرُسههو َى َأ ُقههَر ْل ِه ا ّلهه ِل ِللّرُسههوِل َف َو
ِذيِ ِل َبَى َو ُقْر ْل َتاَمَى ا َي ْل ِكيِن َوا ْلَمَسا ْبِن َوا ِبيِل َوا َ َكههْي الّسهه ُكههوَن لَ َلههًة َي ُدو

ْيَن ِء َب َيآّ ِن ْغ ُكْم ال ُكُم َوَمآّ ِمن َتا ُه الّرُسوُل آ ُذو ُكْم َوَمهها َفُخ َههها ْنههُه َن ْا َع ُهو َت َفههان
ْا ّتُقههههههههههو ّلههههههههههَه َوا ّلههههههههههَه ِإّن ال ُد ال ِدي َقههههههههههاِب َشهههههههههه ْلِع  ا

ًا تعالى يقول   مههال كل حكمه, فالفيء وما صفته وما الفيء ما مبين
بنههي ركههاب, كههأموال ولَ خيل إيجافا ولَ قتال غير من الكفار من أخذ

ركههاب, أيِ ولَ بخيل عليه المسلمون يوجف لم مما فإنها هذه النضير
الرعب من أولئك نزل بل والمصاولة بالمبارزة فيها العداء يقاتلوا لم

عليههه اللههه صههلى اللههه رسههول هيبههة مههن قلههوبهم في الله ألقى الذيِ
علههى فههرده يشههاء كما فيه تصرفا رسوله, ولهذا على وسلم, فأفاءه

فههي وجههل عههز اللهه ذكرههها الههتي والمصالح البر وجوه في المسلمين
مههن منهههم} أيِ رسههوله على الله أفاء تعالى: {وما فقال الََيات هذه
البههل ركههاب} يعنههي ولَ خيههل مههن عليههه أوجفتههم {فمهها النضههير بني

قههدير} شههيء كل على والله يشاء من على رسله يسلط الله {ولكن
شهههيء. لكهههل القهههاهر ههههو بهههل يمهههانع ولَ يغهههالب لَ قهههدير ههههو أيِ

جميع القرى} أيِ أهل من رسوله على الله أفاء تعالى: {ما قال ثم  
قههال ولهههذا النضههير بنههي أموال حكم فحكمها هكذا تفتح التي البلدان

وابههن والمسههاكين واليتههامى القربههى ولههذيِ وللرسههول تعالى: {فلله
الفيههء أمههوال مصههارفا فهههذه بعههدها والههتي آخرههها السههبيل} إلههى
عههن ومعمههر عمههرو عههن سههفيان أحمههد: حههدثنا المههام ووجوهه. قال
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قههال: عنه الله رضي عمر عن الحدثان بن أوس بن مالك عن الزهريِ

يوجههف لههو ممهها رسههوله علههى اللههه أفههاء مما النضير بني أموال كانت
عليههه الله صلى الله لرسول ركاب, فكانت ولَ بخيل عليه المسلمون

مههرة سههنته, وقههال نفقههة منههها أهلههه علههى ينفق خالصة, فكان وسلم
عههز اللههه سههبيل فههي والسههلح الكههراع في جعله بقي وما سنته قوت

ًا, وقههد ههنهها أحمد أخرجه وجل, هكذا فههي الجماعههة أخرجههه مختصههر
الزهريِ عن دينار بن عمرو عن سفيان حديث من ماجه ابن إلَ كتبهم

مطههههههههههههههههولًَ. روينههههههههههههههههاه بههههههههههههههههه, وقههههههههههههههههد
يحيههى بن ومحمد علي بن الحسن الله: حدثنا رحمه داود أبو وقال  
حههدثني الزهرانههي عمههر بههن بشههر قالَ: حدثنا واحد المعنى فارس بن

إلههّي قههال: أرسههل أوس بههن مالههك عن شهاب ابن عن أنس بن مالك
فوجههدته فجئتههه النهههار تعههالى حيههن عنههه الله رضي الخطاب بن عمر

ًا ًا سرير على جالس مالههك عليه: يا دخلت حين فقال رماله إلى مفضي
فاقسههم بشههيء فيهههم أمههرت وقههد قومههك مههن أبيات أهل دفا قد إنه

أمير يا فقال يرفا خذه, فجاءه فقال بذلك غيريِ أمرت لو فيهم, قلت
والزبير عوفا بن الرحمن وعبد عفان بن عثمان في لك هل المؤمنين

.قهههههال: نعهههههم ؟ وقهههههاصا أبهههههي بهههههن وسهههههعد العهههههوام بهههههن
في لك هل المؤمنين أمير فقال: يا يرفا جاءه ثم فدخلوا لهم فأذن  

أميههر العبههاس: يهها فقههال فدخل لهما قال: نعم, فأذن ؟ وعلي العباس
ًا, فقال يعني هذا وبين بيني اقض المؤمنين أميههر يهها بعضهم: أجل علي
أنهمهها إلههي أوس: خيههل بن مالك وأرحهما, قال بينهما اقض المؤمنين

علههى أقبل ثم اتئدا عنه الله رضي عمر لذلك, فقال النفر أولئك قدما
والرض السههماء تقههوم بههإذنه الذيِ بالله فقال: أنشدكم الرهط أولئك

مهها نههورث قال: «لَ وسلم عليه الله صلى الله رسول أن تعلمون هل
فقههال: والعبههاس علههي علههى أقبههل صههدقة»ً قههالوا: نعههم. ثههم تركنهها

رسول أن تعلمان هل والرض السماء تقوم بإذنه الذيِ بالله أنشدكما
صههدقة»ً فقههالَ: تركنهها مهها نههورث قال: «لَ وسلم عليه الله صلى الله

ًا بها يخص لم بخاصة رسوله خص الله نعم. فقال: إن الناس من أحد
مههن عليههه أوجفتم فما منهم رسوله على الله أفاء تعالى: {وما فقال
كههل علههى والله يشاء من على رسله يسلط الله ولكن ركاب ولَ خيل

النضههير بنههي أمههوال رسههوله علههى أفاء تعالى الله قدير} فكان شيء
اللههه رسههول دونكههم, فكههان أحرزههها ولَ عليكههم بههها استأثر ما فوالله
سههنة, أهله ونفقة نفقته أو سنة نفقة منها يأخذ وسلم عليه الله صلى

المهههههههههههال. أسهههههههههههوة بقهههههههههههي مههههههههههها ويجعهههههههههههل
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تقههوم بههإذنه الههذيِ بالله فقال: أنشدكم الرهط أولئك على أقبل ثم  

علههي علههى أقبههل قالوا: نعم. ثههم ؟ ذلك تعلمون هل والرض السماء
هههل والرض السههماء تقههوم بإذنه الذيِ بالله فقال: أنشدكم والعباس

وسلم عليه الله صلى الله رسول توفي قالَ: نعم. فلما ؟ ذلك تعلمان
أنههت وسههلم, فجئههت عليه الله صلى الله رسول ولي بكر: أنا أبو قال
هههذا ويطلهب أخيههك ابههن مههن ميراثههك أنههت تطلهب بكر أبي إلى وهذا

رسههول عنههه: قههال اللههه رضههي بكر أبو أبيها, فقال من امرأته ميراث
إنههه يعلم صدقة»ً والله تركنا ما نورث وسلم: «لَ عليه الله صلى الله

ولههي أنهها قلههت توفي بكر, فلما أبو فوليها للحق تابع راشد بار لصادق
اللههه شههاء ما فوليتها بكر أبي وولي وسلم عليه الله صلى الله رسول

فسههألتمانيها, واحههد وأمركمهها جميههع وأنتمهها وهذا أنت أليها, فجئت أن
تلياههها أن الله عهد عليكما أن على إليكما أدفعها فأنا شئتما إن فقلت
منههي يليههها, فأخههذتماها وسههلم عليه الله صلى الله رسول كان بالذيِ
بينكمهها أقضههي لَ واللههه ذلك بغير بينكما لقضي جئتماني ثم ذلك على
إلههي, أخرجههوه فرداها عنها عجزتما فإن الساعة تقوم حتى ذلك بغير

بههههههههههههههههه. الزهههههههههههههههههريِ حههههههههههههههههديث مههههههههههههههههن
أبي سمعت معمر قالَ: أخبرنا وعفان عارم أحمد: حدثنا المام قال  

وسهلم عليهه اللهه صهلى اللهه رسهول عن مالك بن أنس يقول: حدثنا
حههتى الله شاء كما أو النخلت ماله من له يجعل كان الرجل قال: إن

أهلههي وإن ذلك, قههال بعد يرد فجعل قال والنضير قريظة عليه فتحت
أهلههه كههان الههذيِ فأسههأله وسلم عليه الله صلى النبي آتي أن أمروني
أم أعطههاه قههد وسهلم عليه الله صلى الله نبي بعضه, وكان أو أعطوه

وسههلم عليههه اللههه صههلى النههبي قههال, فسههألت اللههه شاء كما أو أيمن
تقههول وجعلت عنقي في الثوب فجعلت أيمن أم فأعطانيهن, فجاءت

قههالت كمهها أعطههانيهن, أو وقد يعطيكهن لَ هو إلَ إله لَ الذيِ والله كل
«لك ويقول قال والله كل وتقول وكذا»ً قال كذا الله: «لك نبي فقال

ك والله, قال: «ويقهول كل وتقول وكذا»ً قال كذا وكهذا»ً قهال كهذا ل
ًا قال أو أمثاله عشرة قال أنه حسبت أعطاها حتى عشههرة مههن قريبهه

بههه, معتمههر عههن طههرق مههن ومسلم البخاريِ رواه قال كما أمثاله, أو
في المذكورة المصارفا هي الََية هذه في المذكورة المصارفا وهذه

أغنههى بمهها النفههال سههورة في عليها الكلم قدمنا الغنيمة, وقد خمس
الحمهههههههههههد. وللهههههههههههه ههنههههههههههها إعهههههههههههادته عهههههههههههن

هههذه جعلنهها منكم} أيِ الغنياء بين دولة يكون تعالى: {كيل وقوله  
الغنيههاء عليههها يتغلههب مأكلههة يبقههى كيل الفيههء لمههال المصههارفا
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ًا منه يصرفون والََراء, ولَ الشهوات بمحض فيها ويتصرفون إلى شيئ

عنههه نهههاكم ومهها فخههذوه الرسههول آتاكم تعالى: {وما الفقراء. وقوله
فاجتنبوه, فإنه عنه نهاكم ومهما فافعلوه به أمركم مهما فانتهوا} أيِ

بن يحيى حاتم: حدثنا أبي ابن شر. قال عن ينهى وإنما بخير يأمر إنما
الحسههن عههن قتههادة عههن سههعيد الوهاب, حدثنا عبد طالب, حدثنا أبي

ابههن إلى امرأة قال: جاءت مسروق عن الجزار بن يحيى عن العوفي
وجدته والواصلة, أشيء الواشمة عن تنهى أنك قالت: بلغني مسعود

قههال: ؟ وسلم عليه الله صلى الله رسول عن أو تعالى الله كتاب في
عليههه اللههه صههلى اللههه رسههول وعههن اللههه كتاب في وجدته شيء بلى

وجههدت فمهها المصحف دفتي بين ما تصفحت لقد وسلم. قالت: والله
وما فخذوه الرسول آتاكم {وما فيه وجدت تقول. قال: فما الذيِ فيه

اللهه رسههول سههمعت قالت: بلههى. قههال: فههإني فانتهوا} ؟ عنه نهاكم
والنامصة, قههالت: والواشمة الواصلة عن ينهى وسلم عليه الله صلى
ثههم فنظههرت فههانظريِ, فههدخلت فههادخلي أهلك, قال بعض في فلعله

ًا, فقههال رأيههت قالت: ما خرجت العبههد وصههية حفظههت لههها: أمهها بأسهه
عنههههه}. أنهههههاكم مهههها إلههههى أخههههالفكم أن أريههههد {ومهههها الصههههالح

عن منصور عن سفيان الرحمن, حدثنا عبد أحمد: حدثنا المام وقال  
الواشههمات اللههه قههال: لعههن مسههعود ابههن هههو اللهه عبههد عههن علقمهة

خلههق للحسههن, المغيههرات والمتفلجات والمتنمصات والمستوشمات
أم لههها يقههال الههبيت فههي أسههد بني من امرأة فبلغ وجل, قال عز الله

لههي مهها وكيت, قال كيت قلت أنك بلغني فقالت إليه يعقوب, فجاءت
اللههه كتههاب وفههي وسههلم عليههه الله صلى الله رسول لعن من ألعن لَ

ِه كنت إن وجدته,فقال فما لوحيه بين ما لقرأ إني تعالى, فقالت ِت قرأ
ِه فقد ِت عنههه نهههاكم ومهها فخههذوه الرسههول آتههاكم {ومهها قرأت أما وجد

وسههلم عليههه اللههه صههلى اللههه رسول فانتهوا} قالت: بلى. قال: فإن
فههانظريِ يفعلههونه, قههال: اذهههبي أهلههك لظههن عنه. قالت: إنههي نهى

ًا, فجاءت حاجتها من تر فلم فذهبت ًا, قال: رأيت فقالت: ما شيئ شيئ
سههفيان حههديث مههن الصههحيحين فههي تجامعنا. أخرجاه لما كذا كان لو

ًا الصحيحين في ثبت الثوريِ, وقد اللههه رسول أن هريرة أبي عن أيض
استطعتم, ما منه فائتوا بأمر أمرتكم قال: «إذا وسلم عليه الله صلى

سههعيد, بههن أحمههد النسههائي: أخبرنهها فاجتنبوه»ً وقال عنه نهيتكم وما
ابههن جههبير»ً, عههن بههن سههعيد عههن حيههان بن منصور يزيد, حدثنا حدثنا
وسههلم عليههه الله صلى الله رسول على شهدا أنهما عباس ابن عمرو

صلى الله رسول تل والمزفت, ثم والنقير والحنتم الدباء عن نهى أنه

506



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
فههانتهوا} عنههه نهاكم وما فخذوه الرسول آتاكم {وما وسلم عليه الله

فههي اتقههوه العقههاب} أيِ شههديد اللههه إن اللههه تعالى: {واتقههوا وقوله
وخههالف عصههاه لمههن العقاب شديد فإنه زواجره وترك أوامره امتثال

ونهههههههاه. زجههههههره عنههههههه مهههههها وارتكههههههب وأبههههههاه أمههههههره

ِء َقَرآ ُف ْل ِل ِريَن **  َهاِج ْلُم ِذيَن ا ّل ْا ا ِرُجو ِهْم ِمههن ُأْخ ِر َيهها ِهْم ِد ِل َوا َأْمهه ُغههوَن َو َت ْب َي
ً ِه ّمَن َفْضل ّل ًا ال َوان ِرْض َينُصُروَن َو ّلَه َو َلُه ال ِئَك َوَرُسو َلـ ْو ُقوَن ُهُم ُأ ِد الّصهها

ِذيَن ّل َوا ُءوا *   ّو َب ّداَر َت ِليَماَن ال ِهْم ِمن َوا ِل ْب ّبوَن َق ِهههْم َهاَجَر َمْن ُيِح ْي َل َ ِإ َولَ
ُدوَن ِهْم ِفي َيِج ِر ُدو ْا ّمّمآّ َحاَجًة ُص ُتو ِثُروَن ُأو ْؤ ُي َلَى َو ِهْم َع ُفِس ْو َأن َل َكههاَن َو

ِهْم َق َوَمن َخَصاَصٌة ِب ِه ُشّح ُيو ْفِس ِئَك َن َلـ ْو ُأ ِلُحههوَن ُهههُم َف ْف ْلُم ِذيَن ا ّلهه َوا   *
ُءوا ِهْم ِمن َجآّ ِد ْع ُلوَن َب ُقو َنا َي ّب ِفْر َر ْغ َنا ا َنا َل ِن َوا ِلْخ ِذيَن َو ّل َنا ا ُقو َب ِليَماِن َس ِبا

َ َعههْل َولَ َنهها ِفههي َتْج ِب ُلو ّ ُق ِذيَن ِغل ّلهه ْا ّل ُنههو َنههآّ آَم ّب ّنههَك َر ُءوفٌا ِإ  ّرِحيههٌم َر
ًا تعالى يقول    أنهههم الفيههء لمههال المسههتحقين الفقههراء حههال مبين

ً يبتغون وأموالهم ديارهم من أخرجوا {الذين ًا} الله من فضل ورضوان
ورضههوانه اللههه مرضههاة ابتغههاء قومهم وخالفوا ديارهم من خرجوا أيِ

الههذين هههؤلَء الصههادقون} أيِ هههم أولئههك ورسههوله اللههه {وينصههرون
تعههالى قههال المهاجرين. ثههم سادات هم وهؤلَء بفعلهم قولهم صدقوا
ًا ًا للنصههار مادح حسههدهم وكرمهههم, وعههدم وشههرفهم فضههلهم ومبينهه

مههن واليمههان الدار تبوءوا تعالى: {والذين فقال الحاجة مع وإيثارهم
كههثير قبههل وآمنههوا المهههاجرين قبل من الهجرة دار سكنوا قبلهم} أيِ
يعرفا أن الولين بالمهاجرين بعديِ الخليفة عمر: وأوصي منهم. قال

ًا بالنصار كرامتهم, وأوصيه لهم ويحفظ حقهم لهم تبههوءوا الذين خير
مسيئهم عن يعفو وأن محسنهم من يقبل قبل, أن من واليمان الدار
ًا. ههنهههههههههههههههههههها البخههههههههههههههههههههاريِ رواه أيضهههههههههههههههههههه

وشههرفا كرمهههم مههن إليهههم} أيِ هههاجر مههن تعالى: {يحبون قوله  
أحمههد: المههام قههال بههأموالهم ويواسههونهم المهاجرين يحبون أنفسهم

اللههه رسههول يا المهاجرون قال: قال أنس عن حميد حدثنا يزيد حدثنا
أحسههن ولَ قليههل فههي مواسههاة أحسههن عليهم قدمنا قوم مثل رأينا ما

ً خشههينا لقد حتى المهنأ في وأشركونا المؤنة كفونا كثير, لقد في بذلَ
لهههم»ً لههم الله ودعوتم عليهم أثنيتم ما «لَ كله. قال بالجر يذهبوا أن
.الهههههههههههوجه ههههههههههههذا مهههههههههههن الكتهههههههههههب فهههههههههههي أره

بن يحيى عن سفيان حدثنا محمد بن الله عبد البخاريِ: حدثنا وقال  
النههبي دعهها قههال الوليههد إلى معه خرج حين مالك بن أنس سمع سعيد

507



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
أن إلَ لَ البحريههن. قههالوا لهههم يقطع أن النصار وسلم عليه الله صلى
تلقههوني حتى فاصبروا لَ «إما قال مثلها المهاجرين من لخواننا تقطع
البخاريِ: الوجه. وقال هذا من البخاريِ به أثرة»ً تفرد سيصيبكم فإنه

عههن العههرج عههن الزنههاد أبو حدثنا شعيب أخبرنا نافع بن الحكم حدثنا
النخيههل, قههال: إخواننا وبين بيننا اقسم النصار قال: قالت هريرة أبي

الثمههرة. قههالوا: سههمعنا فههي ونشههرككم المؤنههة لَ. فقههالوا: أتكفوننهها
ممهها حاجههة صههدورهم فههي يجههدون {ولَ مسههلم دون به وأطعنا. تفرد

ًا أنفسهم في يجدون ولَ أوتوا} أيِ الله فضلهم فيما للمهاجرين حسد
والرتبهههة. الهههذكر فهههي والتقهههديم والشهههرفا المنزلهههة مهههن بهههه

الحسد حاجة} يعني صدورهم في يجدون {ولَ البصريِ الحسن قال  
زيههد ابن قال إخوانهم. وكذا أعطى فيما يعني قتادة أوتوا} قال {مما
قههال: حيههث أحمههد المههام رواه مهها المعنههى هذا على به يستدل ومما
ًا قال: كنا أنس عن الزهريِ عن معمر حدثنا الرزاق عبد حدثنا جلوسهه

رجههل الََن عليكم فقال: «يطلع وسلم عليه الله صلى الله رسول مع
قههد وضههوئه من لحيته تنطف النصار من رجل الجنة»ً فطلع أهل من

اللههه صههلى اللههه رسههول قال الغد كان الشمال, فلما بيده نعليه علق
كان الولى, فلما المرة مثل الرجل ذلك ذلك, فطلع مثل وسلم عليه
مقههالته مثههل وسههلم عليه الله صلى الله رسول قال الثالث اليوم في

ًا, فطلع اللههه رسول قام الولى, فلما حاله مثل على الرجل ذلك أيض
لَ فقال: إني العاصا بن عمرو بن الله عبد تبعه وسلم عليه الله صلى
ًا, فإن عليه أدخل لَ أني فأقسمت أبي حيت إليك تؤويني أن رأيت ثلث

«نعههههههههههم»ً. قههههههههههال فعلههههههههههت تمضههههههههههي حههههههههههتى
فلم الثلث الليالي تلك معه بات أنه يحدث الله عبد أنس: فكان قال  

ًا الليل من يقوم يره اللههه ذكههر فراشه على تقلب تعار إذا أنه غير شيئ
يقههول أسمعه لم أني الله: غير عبد قال الفجر لصلة يقوم حتى وكبر

ًا, فلما إلَ يهها عملههه, قلههت أحتقههر أن وكدت الثلث الليالي مضت خير
سههمعت هجههرة, ولكههن ولَ غضههب أبههي وبيههن بينههي يكههن لم الله عبد

عليكم «يطلع مرات ثلث لك يقول وسلم عليه الله صلى الله رسول
أن المههرات, فهأردت الثلث أنهت الجنة»ً فطلعهت أهل من رجل الََن
عمل, فمهها كبير تعمل أرك به, فلم فأقتديِ عملك ما لنظر إليك آويِ

إلَ قههال: مههاهو وسلم عليه الله صلى الله رسول قال ما بك بلغ الذيِ
أجههد لَ أنههي غيههر رأيت ما إلَ هو فقال: ما دعاني وليت رأيت, فلما ما

ًا المسلمين من لحد نفسي في ًا أحسد ولَ غش أعطههاه خير على أحد
تطههاق, لَ الههتي وهههي بههك بلغههت الههتي الله: فهههذه عبد إياه. قال الله
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المبههارك ابههن عن نصر بن سويد عن والليلة اليوم في النسائي ورواه

رواه لكههن الصههحيحين شههرط علههى صههحيح إسناد به, وهذا معمر عن
أعلههم. أنههس, فههالله عههن رجههل عههن الزهههريِ عههن وغيههره عقيههل

يجههدون تعههالى: {ولَ قوله في أسلم بن زيد بن الرحمن عبد وقال  
المهههاجرين, قههال أوتههوا ممهها أوتههوا} يعنههي ممهها حاجههة صدورهم في

اللههه فعاتبهم النصار في تكلم من بعض النضير بني أموال في وتكلم
أوجفتههم فمهها منهههم رسوله على الله أفاء تعالى: {وما فقال ذلك في

واللههه يشههاء من على رسله يسلط الله ولكن ركاب ولَ خيل من عليه
وسههلم: عليه الله صلى الله رسول قدير} قال: وقال شيء كل على
أموالنا إليكم»ً فقالوا وخرجوا والولَد الموال تركوا قد إخوانكم «إن
ذلههك»ً غيههر وسلم: «أو عليه الله صلى الله رسول قطائع, فقال بيننا

العمههل يعرفههون لَ قههوم قههال: «هههم ؟ اللههه رسههول يا ذاك قالوا: وما
اللههه. وقههوله رسههول يهها الثمر»ً فقههالوا: نعههم وتقاسمونهم فتكفونهم

حاجههة خصاصههة} يعنههي بهم كان ولو أنفسهم على تعالى: {ويؤثرون
فههي قبلهم بالناس ويبدءون أنفسهم حاجة على المحاويج يقدمون أيِ

ذلهههههههههههههههك. إلهههههههههههههههى احتيهههههههههههههههاجهم حهههههههههههههههال
قال: أنه وسلم عليه الله صلى الله رسول عن الصحيح في ثبت وقد  

الههذين حههال مههن أعلههى المقههام المقههل»ً وهههذا جهد الصدقة «أفضل
{وآتههى حبههه} وقههوله علههى الطعههام تعههالى: {ويطعمههون الله وصف
بههه, وقههد تصدقوا ما يحبون وهم تصدقوا هؤلَء حبه} فإن على المال

مههع أنفسهههم على آثروا به, وهؤلَء ضرورة ولَ إليه حاجة لهم يكون لَ
الصههديق تصدق المقام هذا أنفقوه, ومن ما إلى وحاجتهم خصاصتهم

عليههه اللههه صههلى اللههه رسههول لههه مههاله, فقههال بجميع عنه الله رضي
اللههه لهههم عنههه: أبقيههت الله رضي ؟»ً فقال لهلك أبقيت وسلم: «ما

يههوم وأصههحابه عكرمههة علههى عههرض الههذيِ المههاء ورسههوله, وهكههذا
أحههوج مثقههل جريههح صاحبه, وهو إلى بدفعه يأمر منهم فكل اليرموك

حتى الثالث إلى وصل فما الثالث إلى الََخر الماء, فرده إلى يكون ما
وأرضههاهم. عنهههم اللههه رضههي منهم أحد يشربه ولم آخرهم عن ماتوا

أسههامة أبههو حدثنا كثير بن إبراهيم بن يعقوب البخاريِ: حدثنا وقال  
قال: هريرة أبي عن الشجعي حازم أبو حدثنا غزوان بن فضيل حدثنا
اللههه رسههول يهها فقههال وسههلم عليههه اللههه صلى الله لرسول رجل أتى

ًا, فقال عندهن يجد فلم نسائه إلى الجهد, فأرسل أصابني النههبي شيئ
الله»ً فقههام رحمه الليلة هذه يضيف رجل وسلم: «ألَ عليه الله صلى
فقههال أهلههه إلههى اللههه, فههذهب رسههول يهها فقال: أنا النصار من رجل
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ًا, تدخريه لَ وسلم عليه الله صلى الله رسول ضيف لَمرأته: هذا شههيئ

العشاء الصبية أراد الصبية. قال: فإذا قوت إلَ عنديِ ما فقالت: والله
ثههم الليلة, ففعلت بطوننا ونطويِ السراج فأطفيء فنوميهم, وتعالي

عجب فقال: «لقد وسلم عليه الله صلى الله رسول على الرجل غدا
تعههالى: اللههه وفلنههة»ً وأنههزل فلن مههن ههه ضههحك أو ههه وجههل عههز الله

البخههاريِ رواه خصاصههة} وكههذا بهم كان ولو أنفسهم على {ويؤثرون
بههن فضيل عن طرق من والنسائي والترمذيِ ومسلم آخر موضع في

رضههي طلحههة بههأبي النصههاريِ هههذا تسمية لمسلم رواية وفي غزوان
عنههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه. اللههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

من المفلحون} أيِ هم فأولئك نفسه شح يوق تعالى: {ومن وقوله  
. وأنجههههههههح أفلههههههههح فقههههههههد الشههههههههح مههههههههن سههههههههلم

عبيههد عن الفراء قيس بن داود أخبرنا الرزاق عبد أحمد: حدثنا قال  
عليههه اللههه صلى الله رسول أن الله عبد بن جابر مقسم, عن بن الله

القيامههة, واتقههوا يههوم ظلمات الظلم فإن والظلم قال: «إياكم وسلم
دماءهم سفكوا أن على حملهم قبلكم كان من أهلك الشح فإن الشح

عههن القعنههبي عههن فرواه مسلم بإخراجه محارمهم»ً انفرد واستحلوا
بهههههههههههههههههههههههه. قيهههههههههههههههههههههههس بهههههههههههههههههههههههن داود
الحههارث بن الله عبد عن مرة بن عمرو عن وشعبة العمش وقال  
اللههه رسههول قههال: قههال عمههرو بههن اللههه عبد عن القمر بن زهير عن

القيامههة, يوم ظلمات الظلم فإن الظلم «اتقوا وسلم عليه الله صلى
والشههح التفحش, وإيههاكم ولَ الفحش يحب لَ الله فإن الفحش واتقوا

بههالفجور فظلموا, وأمرهههم بالظلم قبلكم, أمرهم كان من أهلك فإنه
مههن داود وأبههو أحمههد فقطعههوا»ً ورواه بالقطيعههة ففجههروا, وأمرهههم

بههن عمههرو عههن العمههش, كلهمهها طريق من والنسائي شعبة طريق
عههن صههالح أبههي بن سهيل عن الهاد بن يزيد عن الليث به, وقال مرة

سههمع أنههه هريرة أبي عن الجلح بن القعقاع عن يزيد أبي بن صفوان
سههبيل فههي غبههار يجتمههع يقول: «لَ وسلم عليه الله صلى الله رسول

ًا, ولَ عبد جوفا في جهنم ودخان الله فههي واليمههان الشههح يجتمههع أبد
ًا»ً وقههال عبد قلب بهن عبهدة أبههي, حههدثنا حههاتم: حهدثنا أبهي ابههن أبهد

شههداد بههن جههامع عن المسعوديِ المبارك, حدثنا ابن سليمان, أخبرنا
عبههد أبهها فقههال: يهها اللههه عبههد إلى رجل قال: جاء هلل بن السود عن

؟ ذاك الله: ومهها عبد له هلكت, فقال قد أكون أن أخافا إني الرحمن
هههم فأولئههك نفسههه شههح يههوق {ومههن يقههول اللههه قههال: سههمعت
ًا, فقههال يههديِ مههن أخههرج أن أكاد لَ شحيح رجل المفلحون} وأنا شههيئ
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الشههح القههرآن, إنمهها فههي اللههه ذكره الذيِ بالشح ذلك الله: ليس عبد

ًا, ولكن أخيك مال تأكل أن القرآن في الله ذكر الذيِ البخل ذاك ظلم
البخهههههههههههههههههههههل. الشهههههههههههههههههههههيء وبئهههههههههههههههههههههس

جبير بن سعيد عن الرحمن عبد بن طارق عن الثوريِ سفيان وقال  
ً فرأيههت بالبيت أطوفا قال: كنت السديِ الهياج أبي عن يقههول: رجل

إذا لههه, فقههال: إنههي ذلههك, فقلههت علههى يزيد لَ نفسي شح قني اللهم
عبههد الرجههل أفعههل, وإذا ولههم أزن ولههم أسههرق لههم نفسي شح وقيت

جريهر: ابههن جريههر. وقههال ابن عنه. رواه الله رضي عوفا بن الرحمن
الدمشههقي, الرحمن عبد بن سليمان إسحاق, حدثنا بن محمد حدثني
عمههه عن النصاريِ جارية بن مجمع عياش, حدثنا بن إسماعيل حدثنا
ه رسهول عهن مالهك بن أنس عن جارية بن يزيد عليهه اللهه صهلى الل

وأعطهى الضهيف وقرى الزكاة أدى من الشح من قال: «برىء وسلم
النائبههههههههههههههههههههههههههههههههههههههة»ً. فههههههههههههههههههههههههههههههههههههههي

لنهها اغفههر يقولههون: ربنهها بعههدهم مههن جاءوا تعالى: {والذين وقوله  
ً قلوبنا في تجعل ولَ باليمان سبقونا الذين ولخواننا آمنههوا للههذين غل

يسههتحق ممههن الثههالث القسههم هههم رحيههم} هههؤلَء رءوفا إنههك ربنهها
لهم التابعون ثم النصار ثم المهاجرون وهم الفيء مال من فقراؤهم
المهههاجرين مههن الولون {والسابقون براءة آية في قال كما بإحسان
ان اتبعهوهم والهذين والنصار عنهه} ورضهوا عنههم اللهه رضهي بإحس

وأوصههافهم الحسههنة لََثههارهم المتبعههون هههم بإحسههان لهههم فالتابعون
ههذه تعالى: فههي قال والعلنية, ولهذا السر في لهم الداعون الجميلة

{ربنهها قههائلين يقولههون} أيِ بعههدهم مههن جاءوا {والذين الكريمة الََية
غلً} أيِ قلوبنها فهي تجعل ولَ باليمان سبقونا الذيِ ولخواننا لنا اغفر
ًا ًا بغض مهها أحسههن رحيههم} ومهها رءوفا إنههك ربنهها آمنوا {للذين وحسد

الرافضههي أن الكريمههة الََيههة هذه من الله رحمه مالك المام استنبط
بما اتصافه نصيب, لعدم الفيء مال في له ليس الصحابة يسب الذيِ
سههبقونا الههذين ولخواننهها لنهها اغفر {ربنا قولهم في هؤلَء به الله مدح

ً قلوبنا في تجعل ولَ باليمان رحيههم}. رءوفا إنك ربنا آمنوا للذين غل
المسههروقي, الرحمههن عبههد بههن موسى حاتم: حدثنا أبي ابن وقال  

أبيههه عههن مهاجر بن إبراهيم بن إسماعيل بشر, حدثنا بن محمد حدثنا
قههرأت ثههم فسههبوهم لهههم يسههتغفروا أن قالت: أمروا أنها عائشة عن
ولخواننهها لنهها اغفههر ربنها يقولههون بعدهم من جاءوا {والذين الََية هذه

الملك عبد عن علية بن إسماعيل باليمان} الََية. وقال سبقونا الذين
لصههحاب بالَسههتغفار قالت: أمرتم عائشة عن مسروق عن عمير بن
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اللههه صههلى نههبيكم فسببتموهم. سههمعت وسلم عليه الله صلى محمد
أولههها»ً رواه آخرها يلعن حتى المة هذه تذهب يقول: «لَ وسلم عليه

إبراهيههم, بههن إسههماعيل حههدثنا مسههدد داود: حههدثنا أبو البغويِ, وقال
الله أفاء {وما عنه الله رضي عمر قال: قال الزهريِ عن أيوب حدثنا
ركههاب} قههال ولَ خيههل مههن عليههه أوجفتههم فمهها منهههم رسههوله علههى

عليههه اللههه صههلى لله لرسول عنه: هذه الله رضي عمر الزهريِ: قال
مههن رسههوله علههى الله أفاء مما وكذا فدك عربية وقرى خاصة وسلم

وابههن والمسههاكين واليتامى القربى ولذيِ وللرسول القرى, فلله أهل
ههه وأمههوالهم ديههارهم مههن أخرجوا الذيِ المهاجرين وللفقراء ه السبيل
بعههدهم مههن جههاؤوا والههذين ههه قبلهههم من واليمان الدار تبوءوا والذين

لمين مهن أحد يبق فلم الناس الََية هذه فاستوعبت فيهها لهه إلَ المس
أرقائكم. كههذا من تملكون من بعض إلَ ه حّظ قال أو ه أيوب حق. قال

انقطهههههههههههههههههههاع. وفيهههههههههههههههههههه داود أبهههههههههههههههههههو رواه
عن معمر عن ثور أبو العلى, حدثنا عبد ابن جرير: حدثنا ابن وقال  

قههال: قههرأ الحههدثان بن أوس بن مالك عن خالد بن عكرمة عن أيوب
ههه بلههغ حههتى ههه والمسههاكين للفقراء الصدقات {إنما الخطاب بن عمر
مههن غنمتههم أنمهها {واعلموا قرأ لهؤلَء, ثم قال: هذه حكيم} ثم عليم
قههال: هههذه القربى} الََية. ثههم ولذيِ وللرسول خمسه لله فأن شيء

فللههه القههرى أهههل مههن رسههوله علههى اللههه أفههاء {مهها قههرأ لهؤلَء, ثم
الههدار تبههؤوا والههذين ههه للفقههراء ههه بلههغ حتى ه القربى ولذيِ وللرسول
قههال: اسههتوعبت بعههدهم} ثههم من جاءوا والذين ه قبلهم من واليمان

عشههت قههال: لئههن ثم حق فيها له إلَ أحد وليس عامة المسلمين هذه
جههبينه. فيههها يعههرق لههم فيههها نصههيبه حميههر بسههرو وهو الراعي ليأتين

َلْم َأ َلى َتَر **  ِذيَن ِإ ّل ْا ا ُقو َف ُلوَن َنا ُقو ِهُم َي ِن َوا ِذيَن ِلْخ ّله ْا ا َفهُرو ْههِل ِمهْن َك َأ

َتاِب ِك ْل ِئْن ا ُتْم َل ِرْج َنْخُرَجههّن ُأْخ ُكههْم َل َع َ َم ُع َولَ ِطيهه ُكههْم ُن ًا في ًا َأَحههد َبههد ِإن َأ َو
ُتْم ْل ِت ُكْم ُقههو ّن َننُصههَر ّلههُه َل ُد َوال َه ُهههْم َيْشهه ّن ُبوَن ِإ ِذ َكهها ِئههْن َل َل ْا *   ِرُجههو َ ُأْخ لَ

ُهْم َيْخُرُجوَن َع ِئن َم َل ْا َو ُلو ِت َ ُقو ُهْم لَ َن ِئن َينُصُرو َل ُهْم َو ّلّن ّنَصُرو َو ُي َباَر َل ْد ال
َ ُثّم ُتْم ُينَصُروَن لَ ّد *  لن َبًة َأَش ْه ِهْم ِفي َر ِر ُدو ِه ّمههَن ُص ّلهه ِلههَك ال ُهْم َذ ّن أ

َ ِبهه
ْوٌم ّ َق ُهوَن لَ َق ْف َ َي ُكْم *  لَ َن ُلو ِت َقا ًا ُي ّ َجِميعهه ٍة ُقههًرى ِفههي ِإلَ َن ْو ّمَحّصهه ِمههن َأ
ِء ٍر َوَرآ ُد ُهْم ُج ْأُس ُهْم َب َن ْي ٌد َب ِدي ُهْم َشهه ُب ًا َتْحَسهه ُهْم َجِميعهه ُب ُلههو ُق ّتَى َو ِلههَك َشهه َذ
ُهْم ّن أ

َ ْوٌم ِب ّ َق ُلوَن لَ ِق ْع َثههِل َي َكَم ِذيَن *   ّلهه ِهههْم ِمههن ا ِل ْب ًا َق ِريبهه ْا َق ُقههو َبههاَل َذا َو
ِهْم ِر ُهْم َأْم َل َذاٌب َو ِليٌم َع َثِل َأ َكَم َطاِن *   ْي ْذ الّش ِلنَساِن َقاَل ِإ ْكُفْر ِل َلّما ا َف
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َفههَر ّنههي َقههاَل َك ٌء ِإ َيِهه ِر ّنههَي ّمنههَك َب ّلههَه َأَخههافُا ِإ َلِميَن َرّب ال َعهها ْل َكههاَن ا َف   *

ُهَمههآّ َت َب ِق ُهَمهها َعا ّن أ
ِر ِفههي َ ّنهها ِديَن ال ِلهه َههها َخا ِلههَك ِفي َذ ُء َو ِلِميَن َجههَزآ ّظهها  ال

إلى بعثوا حين وأضرابه أبي بن الله كعبد المنافقين عن تعالى يخبر  
تههر تعههالى: {ألههم فقههال أنفسهم من النصر يعدونهم النضير بني يهود
الكتاب: لئههن أهل من كفروا الذين لخوانهم يقولون نافقوا الذين إلى

ًا فيكههم نطيههع ولَ معكههم لنخرجههن أخرجتههم ًا أحههد قههوتلتم وإن أبههد
لكههاذبون لكاذبون} أيِ إنهم يشهد تعالى: {والله الله لننصركم} قال

لهههم يفههوا لَ أن نيتهههم قولًَ, ومن لهم قالوا لنهم إما به وعدوهم فيما
تعههالى: {ولئههن قههال قههالوه, ولهههذا الههذيِ منهههم يقع لَ لنهم به, وإما

قاتلوا نصروهم} أيِ {ولئن معهم يقاتلون لَ ينصرونهم} أيِ لَ قوتلوا
بنفسههها, مسههتقلة بشههارة ينصرون} وهذه لَ ثم الدبار {ليولن معهم
يخههافون اللههه} أيِ مههن صدورهم في رهبة أشد تعالى: {لنتم كقوله
النههاس يخشههون منهههم فريههق {إذا اللههه مههن خههوفهم مههن أكثر منكم

لَ قههوم بههأنهم {ذلههك تعههالى قههال خشههية} ولهههذا أشد أو الله كخشية
ًا يقاتلونكم تعالى: {لَ قال يفقهون} ثم أو محصههنة قرى في إلَ جميع

مواجهة على يقدرون لَ وهلعهم جبنهم من أنهم جدر} يعني وراء من
جدر وراء من أو حصون في إما بل والمقاتلة بالمبارزة السلم جيش

ضههههههههرورة. عنهههههههههم للههههههههدفع فيقههههههههاتلون محاصههههههههرين
بينهههم فيمهها عههداوتهم شههديد} أيِ بينهههم تعههالى: {بأسهههم قال ثم  

قههال بعههض} ولهههذا بههأس بعضههكم تعالى: {ويههذيق قال شديدة, كما
ًا تعههالى: {تحسههبهم مجتمعيههن تراهههم شههتى} أيِ وقلههوبهم جميعهه

إبراهيههم الَختلفا, قههال غايههة مختلفههون وهههم مههؤتلفين فتحسههبهم
يعقلههون} لَ قههوم بههأنهم {ذلك والمنافقين الكتاب أهل النخعي: يعني

ًا قبلهم من الذين تعالى: {كمثل قال ثم ولهم أمرهم وبال ذاقوا قريب
مهها كمثههل حيههان: يعنههي بن ومقاتل والسديِ مجاهد أليم} قال عذاب
قبلهههم مههن الذين عباس: كمثل ابن بدر,وقال يوم قريش كفار أصاب
إسههحاق, وهههذا بههن ومحمههد قتههادة قههال قينقاع, وكههذا بني يهود يعني

الله صلى الله رسول كان قينقاع بني يهود فإن بالصواب أشبه القول
ههههههههههذا. قبهههههههههل أجلههههههههههم قهههههههههد وسهههههههههلم عليهههههههههه

قال كفر فلما اكفر للنسان قال إذ الشيطان تعالى: {كمثل وقوله  
بالههذين اغههترارهم فههي اليهههود هههؤلَء مثههل منههك} يعنههي بريِههء إنههي

قهوتلتم لئههن لههم المنههافقين وقهول المنهافقين مهن النصهر وعهدوهم
والقتههال, تخلههوا الحصههار بهههم وجههد الحقائق حقت لما لننصرنكم, ثم

سههول إذ الشههيطان كمثههل هههذا فههي للهلكة, مثالهم وأسلموهم عنهم
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منههه تههبرأ لههه سههول فيمهها دخههل الكفههر, فههإذا ه بالله والعياذ ه للنسان
ههنهها بعضهههم ذكر العالمين}. وقد رب الله أخافا {إني وقال وتنصل

المرادة أنها المثل, لَ لهذا كالمثال هي إسرائيل بني عباد لبعض قصة
لها, فقههال المشاكلة الوقائع من غيرها مع منه هي بالمثل, بل وحدها

شههعبة أخبرنهها شميل بن النضر أخبرنا أسلم بن خلد جرير: حدثنا ابن
ًا قال: سههمعت نهيك بن الله عبد سمعت إسحاق أبي عن رضههي عليهه
ًا إن يقول عنه الله فأعيهاه أراده الشهيطان سنة, وإن ستين تعبد راهب

القههس بهههذا عليكههم لخوتها فقال إخوة فأجنها, ولها امرأة إلى فعمد
ًا هههو عنههده, فبينمهها وكانت فداواها إليه بها فجاؤوا فيداويها, قال يومهه

إخوتها, فقال فجاء فقتلها إليها فحملت, فعمد فأتاها أعجبته إذ عندها
فأطعني بك هذا صنعت أنا أعييتني إنك صاحبك للراهب: أنا الشيطان

لههه سههجد فلمهها لههه سجدة, فسههجد لي بك, فاسجد صنعت مما أنجك
قوله: {كمثل العالمين, فذلك رب الله أخافا إني منك بريِء إني قال

إنههي منههك بريِههء إنههي قههال كفههر فلما اكفر للنسان قال إذ الشيطان
العهههههههههههههههههههالمين}. رب اللهههههههههههههههههههه إخهههههههههههههههههههافا

عن أبي حدثنا المسعوديِ إبراهيم بن يحيى جرير: حدثني ابن وقال  
عههن يزيههد بههن الرحمن عبد عن عمارة عن العمش عن جده عن أبيه
للنسههان قههال إذ الشههيطان {كمثل الََية هذه في مسعود بن الله عبد

العههالمين} رب اللههه أخههافا إنههي منههك بريِههء إني قال كفر فلما اكفر
تههأويِ إخههوة, وكههانت أربعههة لههها وكههان الغنم ترعى امرأة قال: كانت

فحملههت, بههها ففجههر الراهههب فنههزل راهههب, قههال صومعة إلى بالليل
يسهمع مصهدق رجهل فإنهك ادفنهها ثهم اقتلها له فقال الشيطان فأتاه

المنههام, فقههال في إخوتها الشيطان فأتى قال دفنها ثم قولك, فقتلها
ثههم قتلههها أحبلههها بأختكم, فلما فجر الصومعة صاحب الراهب إن لهم

لقههد منهههم: واللههه رجههل قههال أصبحوا وكذا, فلما كذا مكان في دفنها
قصههها قالوا: لَبل ؟ أترك أم عليكم أقصها أدريِ ما رؤيا البارحة رأيت

الََخر: ذلك, فقال رأيت لقد والله الََخر: وأنا فقال فقصها علينا. قال
قههال لشههيء إلَ هههذا مهها ذلههك, قههالوا: فههوالله رأيههت لقههد واللههه وأنهها

ثهم فهأنزلوه الراههب, فهأتوه ذلهك علهى ملكههم فاسهتعدوا فانطلقوا
ولههن هههذا في أوقعتك الذيِ أنا إني الشيطان, فقال فلقيه به انطلقوا

فيههه, أوقعتك مما وأنجيك واحدة سجدة لي غيريِ, فاسجد منه ينجيك
رويِ فقتههل. وكههذا وأخههذ منههه تبرأ ملكهم به أتوا له, فلما فسجد قال
كههثير عند ذلك, واشتهر نحو حيان بن ومقاتل وطاوس عباس ابن عن

أعلههههم. فههههالله برضيضهههها هههههو العابههههد هههههذا أن النههههاس مههههن
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ًا فإن العابد جريج لقصة مخالفة القصة وهذه   امههرأة اتهمتههه جريجهه

المههر ولههي إلههى أمرههها ورفعههت منههه حملها أن بنفسها, وادعت بغي
مهها لكههم مهها يقههول وهههو صومعته وخربت صومعته من فأنزل به فأمر
جريهج وكهذا, فقههال كهذا المهرأة بهههذه فعلهت الله عدو يا قالوا ؟ لكم

ًا, ثم صغير وهو ابنها أخذ ثم اصبروا أبههوك. قههال مههن غلم يهها قال جد
بنههو رأى منههه, فلمهها فحملت نفسها من أمكنته قد وكانت الراعي أبي

ًا كلهم عظموه ذلك إسرائيل ًا تعظيم مههن صههومعتك نعيههد وقههالوا بليغ
تعههالى: {فكههان كههانت. وقههوله كما طين من أعيدوها لَبل ذهب, قال

بههالكفر الََمههر عاقبههة فكههان فيها} أيِ خالدين النار في أنهما عاقبتهما
جههزاء {وذلههك فيههها خالههدين جهنههم نههار إلههى ومصههيرهما لههه والفاعل

ظهههههههههههههالم. كهههههههههههههل جهههههههههههههزاء الظهههههههههههههالمين} أيِ

َها ّي أ
َ َي ِذيَن **  ّل ْا ا ُنو ْا آَم ُقو ّت ّلَه ا ُظْر ال َتن ْل ْفٌس َو ّدَمْت ّما َن ٍد َق َغ ْا ِل ُقو ّت ّلَه َوا ال

ّلَه ِإّن ِبيٌر ال ُلوَن ِبَما َخ ْعَم َ َت َولَ ْا *   ُنو ُكو ِذيَن َت ّلهه ْا َكا ّلههَه َنُسههو ُهْم ال َأنَسهها َف
ُهْم ُفَس ِئَك َأن َلـ ُقوَن ُهُم ُأو َفاِس ْل َ ا َيِ *  لَ ِو َت ِر َأْصههَحاُب َيْس ّنهها َأْصههَحاُب ال َو

ِة ّنهههههههههه ْلَج ِة َأْصههههههههههَحاُب ا ّنهههههههههه ْلَج ِئُزوَن ُهههههههههههُم ا َفههههههههههآّ ْل  ا
بههن عون عن شعبة جعفر, حدثنا بن محمد أحمد: حدثنا المام قال  
اللههه رسههول عنههد قههال: كنهها أبيه عن جرير بن المنذر عن جحيفة أبي

عههراة حفههاة قههوم النهار, قال: فجاءه صدر في وسلم عليه الله صلى
بلكلهههم مضههر مههن السيوفا, عامتهم متقلديِ العباء أو النمار محتابي

بهههم رأى لمهها وسلم عليه الله صلى الله رسول وجه مضر, فتغير من
ً خههرج, فههأمر ثههم الفاقة, قههال: فههدخل من الصههلة وأقههام فههأذن بللَ

مههن خلقكههم الههذيِ ربكم اتقوا الناس أيها فقال: «يا خطب ثم فصلى
{ولتنظههر الحشههر فههي الههتي الََيههة وقههرأ الََيههة آخر إلى ه واحدة نفس
مههن ثوبه من درهمه من ديناره من رجل لغد} تصدق قدمت ما نفس
تمههرة»ً قههال: فجههاء بشههق ولههو ههه قال حتى ه تمره صاع من بره صاع
تتههابع عجزت,ثم قد عنها, بل تعجز كفه كادت بصرة النصار من رجل

اللههه رسههول رأيههت وثيههاب, حههتى طعام من كومين رأيت حتى الناس
ه يتهلهل وسلم عليه الله صلى اللهه رسهول مذهبهة, فقهال كهأنه وجه
أجرههها فلههه حسنة سنة السلم في سن وسلم: «من عليه الله صلى
شههيء, ومههن أجههورهم من ينقص أن غير من بعده بها عمل من وأجر
مههن بههها عمههل مههن ووزر وزرها عليه كان سيئة سنة السلم في سن
لم بإخراجه شيء»ً انفرد أوزارهم من ينقص أن غير حهديث مهن مس
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اللههه} اتقههوا آمنههوا الههذين أيههها تعالى: {يا مثله, فقوله بإسناده شعبة
زجههر. عنههه مهها وتههرك أمههر بههه مهها فعههل يشههمل وهههو بتقههواه أمههر

أنفسههكم حاسبوا لغد} أيِ قدمت ما نفس تعالى: {ولتنظر وقوله  
العمههال مههن لنفسههكم ادخرتههم مههاذا تحاسههبوا, وانظههروا أن قبههل

ثههان الله} تأكيههد {واتقوا ربكم على وعرضكم معادكم ليوم الصالحة
أعمهالكم بجميهع عههالم أنهه اعلمهوا تعملههون} أيِ بمهها خههبير الله {إن

ولَ جليههل أمههوركم من يغيب ولَ خافية منكم عليه تخفى وأحوالكم, لَ
أنفسهم} فأنساهم الله نسوا كالذين تكونوا تعالى: {ولَ وقوله حقير

الههتي أنفسههكم لمصههالح العمل تعالى: فينسيكم الله ذكر تنسوا لَ أيِ
تعههالى: قال العمل, ولهذا جنس من الجزاء معادكم, فإن في تنفعكم
يههوم الهههالكون اللههه طاعة عن الخارجون الفاسقون} أيِ هم {أولئك
آمنههوا الذين أيها تعالى: {يا قال معادهم, كما يوم الخاسرون القيامة

هم فأولئك ذلك يفعل ومن الله ذكر عن أولَدكم ولَ أموالكم تلهكم لَ
الخاسههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههرون}.

بن الوهاب عبد بن أحمد الطبراني: حدثنا القاسم أبو الحافظ وقال  
بههن نعيههم عههن عثمههان بن جرير المغيرة, حدثنا الحوطي, حدثنا نجدة
عنههه: أمهها اللههه رضههي الصههديق بكههر أبههي خطبههة في قال: كان نمحة

يقضههي أن استطاع معلوم, فمن لجل وتروحون تغدون أنكم تعلمون
بههالله إلَ ذلههك تنههالوا فليفعل, ولههن وجل عز الله عمل في وهو الجل

ًا وجل, إن عز أن وجههل عههز اللههه فنهههاكم لغيرهههم آجههالهم جعلوا قوم
أنفسهم} أيههن فأنساهم الله نسوا كالذين تكونوا {ولَ أمثالهم تكونوا

سههلفهم أيههام فههي قههدموا مهها علههى قدموا ؟ إخوانكم من تعرفون من
المههدائن بنههوا الذيِ الولون الجبارون والسعادة, وأين بالشقوة وخلوا

لَ الله كتاب والََبار, هذا الصخر تحت صاروا قد ؟ بالحوائط وحصنوها
وبيههانه, بسههنائه ظلمة, واستضههيئوا ليوم منه فاستضيئوا عجائبه تفنى

كههانوا تعههالى: {إنهههم فقههال بيتههه وأهل زكريا على أثنى تعالى الله إن
ًا ويدعوننا الخيرات في يسارعون ًا رغب خاشههعين} لَ لنهها وكههانوا ورهب

سههبيل فههي ينفههق لَ مال في خير ولَ الله وجه به يراد لَ قول في خير
اللههه فههي يخههافا فيمن خير حلمه, ولَ جهله يغلب فيمن خير الله, ولَ

عثمههان بن جريز ثقات, وشيخ كلهم ورجاله جيد إسناد لَئم. هذا لومة
داود أبهها أن إثبههات, غيههر ولَ بنفههي أعرفههه لَ نمحههة بههن نعيههم وهههو

لهههذه رويِ ثقههات, وقههد كلهههم حريههر شيوخ بأن حكم قد السجستاني
أعلههههههم. واللههههههه أخههههههر وجههههههوه مههههههن شههههههواهد الخطبههههههة
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لَ الجنههة} أيِ وأصههحاب النههار أصههحاب يسههتويِ تعههالى: {لَ وقوله  

قههال القيامههة, كمهها يههوم تعههالى اللههه حكههم فههي وهؤلَء هؤلَء يستويِ
آمنههوا كالههذين نجعلهم أن السيئات اجترحوا الذين حسب تعالى: {أم

ًء الصالحات وعملوا يحكمهون} وقهال مها سهاء ومماتهم محياهم سوا
الصالحات وعملوا آمنوا والذين والبصير العمى يستويِ تعالى: {وما

ً المسيء ولَ آمنههوا الههذين نجعل تعالى: {أم تتذكرون} وقال ما قليل
المتقيههن نجعههل أم ؟ الرض فههي كالمفسههدين الصههالحات وعملههوا

ويهين البرار يكرم تعالى الله أن على دالَت أخر آيات كالفجار}. في
الفههائزون} أيِ هههم الجنههة ههنهها: {أصههحاب تعالى قال الفجار, ولهذا

وجهههههل. عهههههز اللهههههه عهههههذاب مهههههن المسهههههلمون النهههههاجون

ْو َل َنا **  ْل َذا َأنَز ُقْرآَن َهـ ْل َلَى ا َبٍل َع َتُه َج ْي َأ ًا ّلَر ًا َخاِشع ّدع َتَص ِة ّمهْن ّم َي َخْشه
ِه ّل ْلَك ال ِت َثاُل َو َها الْم ُب ِر ّناِس َنْض ُهْم ِلل ّل َع ّكُروَن َل َف َت َو َي ُههه ّلههُه *   ِذيِ ال ّلهه َ ا لَ
َلـَه ّ ِإ َو ِإلَ ِلُم ُه ْيهِب َعا َغ ْل ِة ا َد َها َو َوالّشه َو الّرِحيهُم الّرْحَمـهُن ُهه ُهه ّلهُه *   ال

ِذيِ ّل َ ا َلـَه لَ ّ ِإ َو ِإلَ ِلُك ُه ْلَم ّدوُس ا ُق ْل ْؤِمُن الّسلَُم ا ْلُمهه ْيِمههُن ا َه ْلُم ِزيههُز ا َع ْل ا
ّباُر ْلَج ّبُر ا َك َت ْلُم ْبَحاَن ا ِه ُس ّل ُكوَن َعّما ال ِر َو ُيْش ُه ّلهُه *   ُق ال ِل ْلَخها ُء ا ِرى َبها ْل ا

ّوُر ْلُمَص ُء َلُه ا َنَى الْسَمآّ ْلُحْس ّبُح ا َواِت ِفي َما َلُه ُيَس َو َوالْرِض الّسَما ُههه َو
َعِزيههههههههههههههههههههههههههههههههههههُز ْل ِكيههههههههههههههههههههههههههههههههههههُم ا ْلَح  ا

ًا تعالى يقول   ًا القرآن لمر معظم أن ينبغههي قدره, وأنههه علو ومبين
الحههق الوعههد مههن فيههه سههماعه, لمهها عنههد وتتصههدع القلوب له تخشع

ًا لرأيته جبل على القرآن هذا أنزلنا {لو الكيد والوعيد ًا خاشع متصدع
هههذا فهم لو وقساوته غلظته في الجبل كان فإذا الله} أيِ خشية من

وجههل, فكيههف عههز اللههه خوفا من وتصدع لخشع فيه ما فتدبر القرآن
خشههية مههن وتتصدع وتخشع قلوبكم تلين لَ أن البشر أيها يا بكم يليق

تعههالى: قههال كتههابه, ولهههذا وتههدبرتم أمههره اللههه عن فهمتم الله, وقد
ابهن عهن العوفي يتفكرون} قال لعلهم للناس نضربها المثال {وتلك
ًا لرأيته جبل على القرآن هذا أنزلنا تعالى: {لو قوله في عباس خاشع

ًا} إلى حملته جبل على القرآن هذا أنزلت أني لو يقول آخرها متصدع
نزل إذا الناس الله الله, فأمر خشية ومن ثقله من وخشع لتصدع إياه

تعههالى: قال والتخشع, ثم الشديدة بالخشية يأخذوه أن القرآن عليهم
وابههن قتادة قال يتفكرون} وكذا لعلهم للناس نضربها المثال {وتلك

جريههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههر.
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وسلم عليه الله صلى الله رسول أن المتواتر الحديث في ثبت وقد  

مههن جههذع جههانب إلههى يقف الخطبة يوم كان المنبر, وقد له عمل لما
اللههه صههلى النبي وجاء وضع ما أول المنبر وضع المسجد, فلما جذوع
ك المنهبر, فعنهد نحهو إلهى الجهذع فجاوز ليخطب وسلم عليه حهن ذل

مههن يسههمع كههان لمهها يسههكت الههذيِ الصبي يئن كما يئن وجعل الجذع
الحسههن قههال الحههديث هههذا روايههات بعض عنده, ففي والوحي الذكر

الله صلى الله رسول إلى تشتاقوا أن أحق إيراده: فأنتم بعد البصريِ
الجبههال كههانت إذا الكريمههة الََيههة هههذه وهكههذا الجههذع من وسلم عليه

خشههيته, مههن وتصههدعت لخشههعت وفهمته الله كلم سمعت لو الصم
قرآنهها أن تعههالى: {ولههو قههال وقههد ؟ وفهمتههم سمعتم وقد بكم فكيف
الموتى} الََيههة. وقههد به كلم أو الرض به قطعت أو الجبال به سيرت

مههن تعههالى: {وإن قال القرآن, وقد هذا لكان أيِ ذلك معنى أن تقدم
المهاء منهه فيخهرج يشقق لما منها وإن النهار منه يتفجر لما الحجارة

اللههههههههه}. خشههههههههية مههههههههن يهبههههههههط لمهههههههها منههههههههها وإن
هو والشهادة الغيب عالم هو إلَ إله لَ الذيِ الله تعالى: {هو قال ثم  

ولَ غيههره رب فل هههو إلَ إلههه لَ الذيِ أنه تعالى الرحيم} أخبر الرحمن
الغيههب عههالم فباطههل, وأنههه دونههه من يعبد ما سواه, وكل للوجود إله

عنهها, فل والغائبههات لنا المشاهدات الكائنات جميع يعلم أيِ والشهادة
وصههغير وحقير جليل من السماء في ولَ الرض في شيء عليه يخفى
الرحيههم} الرحمههن تعالى: {هو الظلمات. وقوله في الذر حتى وكبير

ههنهها, إعادته عن أغنى بما التفسير أول في ذلك على الكلم تقدم قد
المخلوقههات, فهههو لجميههع الشههاملة الواسههعة الرحمههة ذو أنه والمراد
وسههعت تعالى: {ورحمههتي قال ورحيمهما, وقد والََخرة الدنيا رحمن

الرحمههة} وقههال نفسههه علههى ربكههم تعالى: {كتههب شيء} وقال كل
ممهها خيههر هههو فليفرحههوا فبههذلك وبرحمتههه اللههه بفضههل تعالى: {قههل
ه لَ الهذيِ اللهه تعهالى: {ههو قال يجمعون} ثم الملهك} أيِ ههو إلَ إل

مدافعههة. وقههوله ولَ ممانعههة بل فيها المتصرفا الشياء لجميع المالك
مجاهههد الطههاهر. وقههال أيِ منبههه بههن وهههب تعالى: {القدوس} قههال

{السلم} الكرام الملئكة تقدسه جريج ابن وقال المبارك أيِ وقتادة
وأفعههاله. وصههفاته ذاتههه فههي لكمههاله والنقههائص العيوب جميع من أيِ
أمههن عبههاس: أيِ ابههن عههن الضحاك تعالى: {المؤمن} قال وقوله  

ابهن حهق. وقهال أنهه بقهوله قتادة: أمهن يظلمهم. وقال أن من خلقه
تعالى: {المهيمن} به. وقوله إيمانهم في المؤمنين عباده زيد: صدق

بمعنههى بأعمههالهم خلقههه علههى الشاهد واحد: أيِ وغير عباس ابن قال
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الله {ثم شهيد} وقوله شيء كل على {والله كقوله عليهم رقيب هو

بمهها نفههس كههل علههى قههائم هو {أفمن يفعلون} وقوله ما على شهيد
شههيء كههل عههز قههد الههذيِ تعالى: {العزيز} أيِ كسبت} الََية. وقوله

وجههبروته وعظمتههه لعزتههه جنههابه ينههال فل الشههياء وغلههب فقهههره
تليههق لَ الههذيِ المتكههبر} أيِ تعههالى: {الجبههار قههال وكبريههائه, ولهههذا

«العظمههة الصحيح في تقدم لعظمته, كما إلَ التكبر ولَ له إلَ الجبرية
ًا نههازعني فمههن رادئههي والكبريههاء إزاريِ عههذبته»ً وقههال منهمهها واحههد

جريههر: الجبههار ابههن يشاء. وقال ما على خلقه جبر الذيِ قتادة: الجبار
قتههادة: صههلحهم. وقههال فيههه بما فيهم المتصرفا خلقه أمور المصلح
عمهها اللههه تعههالى: {سههبحان قههال ثههم سههوء كههل عههن يعنههي المتكههبر

المصههور} الخلههق البارىء الخالق الله تعالى: {هو يشركون} وقوله
إلههى وقههرره قههدره مهها وإبههراز التنفيههذ الفريِ, وهههو هو والبرء التقدير
ًا قههدر من كل وليس الوجود وإيجههاده تنفيههذه علههى يقههدر ورتبههه شههيئ

آخهههههر: يمهههههدح الشهههههاعر وجهههههل. قهههههال عهههههز اللهههههه سهههههوى
يفههريِ لَ ثههم يخلههق القههوم وبعههههض خلقههت مهها تفههريِ ولنههت 

مهها يستطيع لَ فإنه غيرك قدرت, بخلفا أيِ خلقت ما تنفذ أنت أيِ  
فههرى ثههم الجلد قدر يقال التنفيذ, ومنه والفريِ التقدير يريد, فالخلق

تعههالى: {الخههالق يريههده. وقههوله مهها بحسههب قههدره ما على قطع أيِ
ًا أراد إذا الههذيِ المصور} أيِ البارىء علههى فيكههون كههن لههه قههال شههيئ
صههورة أيِ تعالى: {في كقوله يختار التي والصورة, يريد التي الصفة

علههى إيجههاده يريد ما ينفذ الذيِ أيِ المصور قال ركبك} ولهذا شاء ما
.يريههههههههههههههههههههههدها الههههههههههههههههههههههتي الصههههههههههههههههههههههفة

في ذلك على الكلم تقدم الحسنى} قد السماء تعالى: {له وقوله  
أبههي عههن الصههحيحين فههي المههرويِ الحههديث العرافا. ونههذكر سورة
تسهعة تعهالى للهه «إن وسهلم عليهه الله صلى الله رسول عن هريرة

ًا, مائة وتسعين ًا, من إلَ اسم يحههب وتر وهو الجنة دخل أحصاها واحد
ًا هريرة أبي عن له ماجه وابن الترمذيِ سياق الوتر»ً وتقدم وزاد أيض

لَ الذيِ الله للترمذيِ: «هو الوتر»ً. واللفظ يحب وتر قوله: «وهو بعد
الرحمهن, الرحيههم, الملههك, القهدوس, السهلم, المههؤمن, هههو إلَ إلهه

المهيمن, العزيز, الجبار, المتكبر, الخالق, البارىء, المصور, الغفار,
الباسههط, الخههافض, القهار, الوهاب, الرزاق, الفتاح, العليم, القابض

الرافع, المعز, المذل, السههميع, البصههير, الحكههم, العههدل, اللطيههف,
الخبير, الحليم, العظيم, الغفور, الشكور, العلههي, الكههبير, الحفيههظ,
المقيههت, الحسههيب, الجليههل, الكريههم, الرقيههب, المجيههب, الواسههع,
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الحكيم, الودود, المجيد, البههاعث, الشهههيد, الحههق, الوكيههل, القههويِ,
المههتين, الههولي, الحميههد, المحصههي, المبههدىء, المعيههد, المحيههي,
المميت, الحي, القيههوم, الواجههد, الماجههد, الواحههد, الصههمد, القههادر,
المقتدر, المقدم, المؤخر, الول, الََخههر, الظههاهر, البههاطن, الههوالي,

الملههك, ذو المتعالي, البر, التواب, المنتقم, العفههو, الههرؤوفا, مالههك
الجامع, الغني, المغني, المعطي, المههانع, والكرام, المقسط الجلل

الضههار, النههافع, النههور, الهههاديِ, البههديع, البههاقي, الههوارث, الرشههيد,
قههدمنا وقد وتأخير وتقديم ونقصان بزيادة ماجه ابن الصبور»ً. وسياق

ًا ذلك ً مبسوط ههنهها. إعههادته عههن أغنههى بمهها وألفههاظه بطرقههه مطولَ
تعههالى: والرض} كقوله السموات في ما له تعالى: {يسبح وقوله  

إلَ شههيء مههن وإن فيهههن ومههن والرض السههبع السههموات له {تسبح
ًا كان إنه تسبيحهم تفقهون لَ ولكن بحمده يسبح ًا} وقوله حليم غفور

شههرعه {الحكيههم} فههي جنههابه يههرام فل العزيههز} أيِ تعههالى: {وهههو
خالههد حههدثنا الزبيههريِ أحمههد أبههو أحمد: حدثنا المام قال وقدره, وقد

نههافع, عههن أبههي بههن نههافع حههدثنا الخفههافا العلء أبو طهمان ابن يعني
حيههن قال قال: «من وسلم عليه الله صلى النبي عن يسار بن معقل
الرجيم, ثم الشيطان من العليم السميع بالله أعوذ مرات ثلث يصبح

ملههك ألههف سههبعين به الله وكل الحشر سورة آخر من آيات ثلث قرأ
ًا, ومن مات اليوم ذلك في مات يمسي, وإن حتى عليه يصلون شهيد

بههن محمههود عن الترمذيِ المنزلة»ً ورواه بتلك كان يمسي حين قالها
هههذا مههن إلَ نعرفههه لَ غريههب بههه. وقههال الزبيريِ أحمد أبي عن غيلن

والمنة. الحمد الحشر, ولله سورة تفسير الوجه. آخر

الممتحنة سورة
ِم  ِه ِبْسههههههههههه ّلههههههههههه ـهههههههههههِن ال ِم الّرْحم  الّرِحيههههههههههه

َها ّي أ
َ َي ِذيَن **  ّل ْا ا ُنو َ آَم ْا لَ ُذو ّتِخهه ّويِ َت ُد ُكْم َعهه ّو ُد َعهه َء َو َيههآّ ِل ْو ُقههوَن َأ ْل ِهههْم ُت ْي َل ِإ

ِة ّد َو ْلَم ْد ِبا َق ْا َو َفُرو ُكْم ِبَما َك َء ّق ّمَن َجآّ ْلَح ِرُجوَن ا ُكْم الّرُسوَل ُيْخ ّيا ِإ َأن َو

ْا ُنو ْؤِم ِه ُت ّل ُكْم ِبال ّب ُتْم ِإن َر ُتْم ُكن ًا َخَرْج َهاد ِلي ِفي ِج ِبي َء َس َغآّ ِت ْب ِتي َوا َمْرَضهها
ِهْم ُتِسّروَن ْي َل ِة ِإ ّد َو ْلَم ْا ِبا َن َأ َلُم َو ْع ُتههْم ِبَمآّ َأ ْي َف ُتههْم َوَمهآّ َأْخ َلن ْع ْلهُه َوَمههن َأ َع ْف َي
ُكههْم ْد ِمن َقهه َء َضههّل َف َوآ ِبيِل َسهه ِإن الّسهه ُكْم *   ُفههو َق ْث ْا َي ُنههو ُكو ُكههْم َي ًء َل َدآ ْعهه َأ

ْا َو ُط ْبُس َي ُكْم َو ْي َل ُهْم ِإ َي ِد ْي ُهْم َأ َت َن ْلِسهه َأ ِء َو َو ْا ِبالّسهه ّدو َو ْو َو ُفههُروَن َلهه ْك َلههن َت   *
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ُكْم َع َف ُكْم َتن َ َأْرَحهاُم ُكهْم َولَ ُد َ ْولَ ْوَم َأ ِة َيه َياَمه ِق ْل ْفِصهُل ا ُكهْم َي َن ْي ّلهُه َب ِبَمها َوال

ُلهههههههههههههههههههههههههههههههههههههوَن ْعَم  َبِصهههههههههههههههههههههههههههههههههههههيٌر َت
أبههي بن حاطب قصة الكريمة السورة هذه صدر نزول سبب كان   

ًا أن بلتعة, وذلك ً كان هذا حاطب أهههل مههن المهاجرين, وكان من رجل
ًا, وكان بدر أنفسهم, بههل قريش من يكن ولم ومال أولَد بمكة له أيض
ًا كان علههى وسلم عليه الله صلى الله رسول عزم لعثمان, فلما حليف
وسههلم عليههه اللههه صههلى النههبي العهد, فههأمر أهلها نقض لما مكة فتح

خبرنهها»ً فعمههد عليهههم عههم «اللهههم وقال لغزوهم بالتجهيز المسلمين
ًا فكتب هذا حاطب بمهها مكههة, يعلمهههم أهههل إلى قريش مع وبعثه كتاب

بههذلك غزوهم, ليتخذ من وسلم عليه الله صلى الله رسول عليه عزم
ًا عندهم عليههه اللههه صههلى اللههه رسههول ذلك على تعالى الله فأطلع يد
منها, وهذا الكتاب فأخذ المرأة أثر في لدعائه, فبعث استجابة وسلم

صههههههحته. علههههههى المتفههههههق الحههههههديث هههههههذا فههههههي بيههههههن
محمههد بن حسن عمه, أخبرني عن سفيان أحمد: حدثنا المام قال  
بههن اللههه عبيههد إن مههرة وقههال رافع أبي بن الله عبد علي, أخبرني بن

ًا سمع أنه أخبره رافع أبي رسههول يقههول: بعثنههي عنههه اللههه رضي علي
حههتى «انطلقههوا فقال والمقداد والزبير أنا وسلم عليه الله صلى الله
منههها, فانطلقنهها فخههذوه كتههاب معههها ظعينههة بها فإن خاخ روضة تأتوا

أخرجهي قلنها بالظعينهة نحههن الروضهة, فههإذا أتينا حتى خيلنا بنا تعاديِ
الثيههاب, لتلقين أو الكتاب لتخرجن كتاب, قلنا معي الكتاب, قالت: ما

رسههول بههه فأتينهها الكتاب عقاصها, فأخذنا من الكتاب قال: فأخرجت
إلههى بلتعههة أبههي بههن حههاطب مههن فيههه فإذا وسلم عليه الله صلى الله

اللههه صلى الله رسول أمر ببعض بمكة, يخبرهم المشركين من أناس
مهها حههاطب «يهها وسههلم عليه الله صلى الله رسول وسلم, فقال عليه
ًأ كنت إني علي تعجل ؟»ً قال: لَ هذا ًا امر أكن ولم قريش في ملصق
يحمههون قرابههات لهههم المهههاجرين مههن معههك مههن أنفسهم, وكان من

فيهههم أتخههذ فيهم, أن النسب من ذلك فاتني إذ بمكة, فأحببت أهليهم
ًا ًا ذلك فعلت قرابتي, وما بها يحمون يد ًا ولَ كفر ولَ دينههي عن ارتداد

ًا وسههلم: عليههه اللههه صههلى اللههه رسول السلم, فقال بعد بالكفر رض
صههههههههههههههههههههههههههههههههههههدقكم»ً. «إنههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

صلى الله رسول المنافق, فقال هذا عنق أضرب عمر: دعني فقال  
ًا شهد قد وسلم: «إنه عليه الله إلههى اطلههع اللههه لعههل يههدريك وما بدر
أخرجههه لكههم»ً وهكههذا غفههرت فقد شئتم ما بدر, فقال: «اعملوا أهل

بههه, وزاد عيينههة بههن سههفيان عههن وجههه غير من ماجه ابن إلَ الجماعة
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لَ آمنوا الذين أيها {يا السورة الله المغازيِ: فأنزل كتاب في البخاريِ
عمههرو التفسههير: قههال كتاب في أولياء} وقال وعدوكم عدويِ تتخذوا
أوليههاء} وعههدوكم عههدويِ تتخههذوا لَ آمنههوا الههذين أيههها {يا فيه ونزلت
علههي قال البخاريِ عمرو. قال قال أو الحديث في الََية أدريِ لَ وقال
عههدويِ تتخههذوا {لَ نزلههت هههذا فههي لسههفيان قيههل المههديني ابن يعني

مههن حفظتههه النههاس حههديث فههي سفيان: هههذا أولياء} فقال وعدوكم
ًا منهههه تركهههت عمهههرو, مههها ًا أدريِ ولَ حرفههه غيهههريِ. حفظهههه أحهههد

عن الرحمن عبد بن حصين حديث من الصحيحين في أخرجاه وقد  
قههال: بعثنههي علي عن السلمي الرحمن عبد أبي عبيدة, عن بن سعد

وكلنهها العههوام بههن والزبير مرثد وأبا وسلم عليه الله صلى الله رسول
مههن امههرأة بههها فههإن خههاخ روضههة تههأتوا حههتى انطلقههوا فارس, وقههال

المشههركين, إلههى بلتعههة أبههي بههن حههاطب مههن كتاب معها المشركين
عليههه اللههه صههلى اللههه رسول قال حيث لها بعير على تسير فأدركناها

فلم فالتمسنا كتاب, فأنخناها معي فقالت: ما ؟ فقلنا: الكتاب وسلم
ًا, فقلنا نر لتخرجههن وسههلم عليههه اللههه صههلى الله رسول كذب ما كتاب

محتجههزة وهههي حجزتها إلى أهوت الجد رأت فلما لنجردنك أو الكتاب
وسههلم عليههه الله صلى الله رسول إلى بها فأخرجته, فانطلقنا بكساء
فههدعني والمههؤمنين ورسههوله اللههه خان قد الله رسول عمر: يا فقال

ما على حملك وسلم: «ما عليه الله صلى النبي فقال عنقه فلضرب
ًا أكون أن إلَ بي ما حاطب: والله ؟»ً قال صنعت ورسههوله بالله مؤمن
بههها الله يدفع يد القوم عند لي تكون أن وسلم, أردت عليه الله صلى

مههن عشيرته من هناك له إلَ أصحابك من أحد وليس ومالي أهلي عن
ًا»ً. إلَ لههه تقولههوا لَ وماله, فقههال: «صههدق أهله عن به الله يدفع خيههر

فلضههرب فههدعني والمؤمنين ورسوله الله خان قد عمر: إنه فقال  
إلههى اطلههع قههد الله لعل ه فقال ه ؟ بدر أهل من عنقه, فقال: «أليس

غفههرت قههد أو ههه الجنة لكم وجبت فقد شئتم ما اعملوا فقال بدر أهل
لفههظ أعلههم, هههذا ورسههوله وقههال: اللههه عمههر عينهها ههه»ً فههدمعت لكم

علههي عن آخر وجه من رويِ بدر, وقد غزوة في المغازيِ في البخاريِ
بههن عبيد الهسنجاني, حدثنا الحسن بن علي حاتم: حدثنا أبي ابن قال

بههن سعيد هو سنان أبي عن الرازيِ سليمان بن إسحاق يعيش, حدثنا
الطههائي, عههن البحههتريِ أبههي عههن الجملههي مههرة بههن عمرو عن سنان

يههأتي أن وسههلم عليه الله صلى النبي أراد قال: لما علي عن الحارث
أبههي بههن حههاطب منهههم مكة يريد أنه أصحابه من أناس إلى أسر مكة

أبههي بههن حاطب خيبر, قال: فكتب يريد أنه الناس في بلتعة, وأفشى
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يريههدكم, وسههلم عليههه اللههه صههلى اللههه رسول أن مكة أهل إلى بلتعة

اللههه رسههول فبعثنههي وسههلم, قههال عليههه الله صلى الله رسول فأخبر
فههرس وعنههده إلَ رجههل منهها وليههس مرثههد وأبهها وسلم عليه الله صلى

فخههذوه كتاب معها امرأة بها ستلقون فإنكم خاخ روضة فقال: «ائتوا
منهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههها»ً.

عليه الله صلى الله رسول ذكر الذيِ بالمكان رأيناها حتى فانطلقنا  
متاعههها كتههاب, فوضههعنا معههي ما فقالت الكتاب هات لها فقلنا وسلم

معها, يكون لَ أن لعله مرثد أبو متاعها, فقال في نجده فلم وفتشناها
لههها فقلنهها كههذبنا ولَ وسههلم عليه الله صلى الله رسول كذب ما فقلت

مسههلمين! فقلنهها الله! ألستم تتقون أما لنعرينك. فقالت أو لتخرجنه
حجزتها. وقال من مرة. فأخرجته بن عمرو لنعرينك. قال أو لتخرجنه

الله صلى الله رسول به قبلها, فأتينا من ثابت: أخرجته أبي بن حبيب
يهها فقال عمر بلتعة, فقام أبي بن حاطب من الكتاب فإذا وسلم عليه

رسول عنقه, فقال فلضرب لي فائذن ورسوله الله خان الله رسول
ًا شهد قد وسلم: «أليس عليه الله صلى الله قالوا: بلى, وقههال ؟ بدر

اللههه رسههول عليههك, فقههال أعههداءك وظاهر نكث قد ولكنه عمر: بلى
ما اعملوا فقال بدر أهل إلى اطلع الله وسلم: «فلعل عليه الله صلى
ورسههوله وقال: اللههه عمر عينا بصير»ً ففاضت تعملون بما إني شئتم
فقههال: حههاطب إلههى وسهلم عليههه الله صلى الله رسول فأرسل أعلم

إنههي اللههه رسههول ؟»ً فقههال: يهها صههنعت ما على حملك ما حاطب «يا
ًأ كنت ًا امر مههن يكههن ولهم وأههل مال بها لي قريش, وكان في ملصق

إليهههم بههذلك ومههاله, فكتبههت أهلهه يمنع من بمكة وله إلَ أحد أصحابك
صلى الله رسول ورسوله, فقال بالله لمؤمن إني الله رسول يا والله
ًا»ً قههال إلَ لحههاطب تقولههوا فل حههاطب وسلم: «صدق عليه الله خيههر

تتخههذوا لَ آمنههوا الذين أيها تعالى: {يا الله ثابت: فأنزل أبي بن حبيب
ابههن رواه بههالمودة} الََيههة. وهكههذا إليهم تلقون أولياء وعدوكم عدويِ
سههنان بههن سههعيد سههنان أبههي مهههران, عههن عههن حميههد ابن عن جرير

مثلهههههههههههههههههههههههههههههههههههههه. بإسهههههههههههههههههههههههههههههههههههههناده
بههن إسحاق بن محمد فقال والسير المغاريِ أصحاب ذلك ذكر وقد  

بههن عههروة عههن الزبيههر بههن جعفر بن محمد السيرة: حدثني في يسار
عليههه اللههه صههلى الله رسول أجمع قال: لما علمائنا من وغيره الزبير
ًا بلتعة أبي بن حاطب مكة, كتب إلى المسير وسلم قريههش إلههى كتاب

المهر من وسلم عليه الله صلى الله رسول عليه أجمع بالذيِ يخبرهم
مههن أنههها جعفههر بههن محمههد امههرأة, زعههم أعطههاه ثم إليهم السير في

523



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
لهها وجعهل المطلهب عبهد لبنهي مهولَة سهارة أنها غيره مزينة, وزعم

ً قرونها, عليه فتلت ثم رأسها في لقريش, فجعلته تبلغه أن على جعل
مههن الخههبر وسههلم عليههه اللههه صههلى اللههه رسول به, وأتى خرجت ثم

العوام بن والزبير طالب أبي بن علي حاطب, فبعث صنع بما السماء
ًا حاطب معها كتب قد امرأة فقال: «أدركا يحههذرهم قريههش إلههى كتاب

أمرههههههههههم»ً. مهههههههههن لهههههههههه أجمعنههههههههها قهههههههههد مههههههههها
أحمههد, فاسههتنزلَها أبههي بنههي بالحليفة, حليفة أدركاها حتى فخرجا  

ًا, فقههال يجدا فلم رحلها في فالتمسا بالحليفة أبههي بههن علههي لههها شيئ
لنهها كذبنا, ولتخرجههن وما الله رسول كذب ما بالله أحلف طالب: إني

قالت: أعرض, فأعرض منه الجد رأت لنكشفنك. فلما أو الكتاب هذا
بههه إليههه, فههأتى فدفعته منها الكتاب فاستخرجت رأسها قرون فحلت
عليههه اللههه صههلى الله رسول وسلم, فدعا عليه الله صلى الله رسول
ًا وسلم رسههول فقال: يا ؟ هذا على حملك ما حاطب فقال: «يا حاطب

ولكنههي بههدلت ولَ غيههرت مهها وبرسوله بالله لمؤمن إني والله أما الله
ًأ كنت بيههن لههي عشههيرة, وكههان ولَ أهههل مههن القوم في لي ليس امر

الخطههاب: يهها بههن عمههر عليهههم, فقههال فصههانعتهم وأهل ولد أظهرهم
رسههول نافق, فقههال قد الرجل فإن عنقه فلضرب دعني الله رسول

اطلههع قههد اللههه لعل ؟ عمر يا يدريك وسلم: «وما عليه الله صلى الله
لكههم»ً. غفههرت فقههد شئتم ما «اعملوا فقال بدر يوم بدر أصحاب إلى

عدويِ تتخذوا لَ آمنوا الذين {ياأيها حاطب في وجل عز الله فأنزل  
أسههوة لكم كانت قد ه قوله إلى ه بالمودة إليهم تلقون أولياء وعدوكم

وممهها منكههم بههرآء إنهها لقومهم قالوا إذ معه والذين إبراهيم في حسنة
والبغضههاء العههداوة وبينكههم بيننهها وبدا بكم كفرنا الله دون من تعبدون

ًا عههن معمههر القصههة, وروى آخههر وحههده} إلههى بههالله تؤمنههوا حتى أبد
هههذه أن حيههان بههن مقاتههل ذكههر ذلههك, وهكههذا نحو عروة عن الزهريِ
بنههي مههولَة سههارة بعههث أنههه بلتعههة أبههي بههن حاطب في نزلت الََيات

عليههه اللههه صههلى الله رسول دراهم, وأن عشرة أعطاها هاشم, وأنه
رضههي طههالب أبههي بههن وعلي الخطاب بن عمر أثرها في بعث وسلم

تقههدم, وعههن ما كنحو القصة تمام وذكر بالجحفة فأدركاها عنهما الله
ًا السديِ وقتادة ومجاهد عباس ابن عن العوفي قال منه, وهكذا قريب
بلتعههة. أبههي بههن حههاطب فههي نزلههت الََيههات هههذه أن واحههد وغيههر

أوليههاء وعههدوكم عدويِ تتخذوا لَ آمنوا الذين أيها تعالى: {يا فقوله  
الحههق} يعنههي مههن جههاءكم بمهها كفههروا وقههد بههالمودة إليهههم تلقههون
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وللمههؤمنين ولرسههوله للههه محههاربون هههم الههذين والكفههار المشركين

أوليههاء يتخههذوا أن ونهههى ومصههارمتهم عههداوتهم اللههه شههرع الههذين
اليهههود تتخههذوا لَ آمنوا الذين أيها تعالى: {يا قال كما وأخلء وأصدقاء

منهههم} فههإنه منكههم يتولهم ومن بعض أولياء بعضهم أولياء والنصارى
لَ آمنههوا الههذين أيههها تعههالى: {يهها وقههال أكيههد ووعيد شديد تهديد وهذا

ًا دينكم اتخذوا الذين تتخذوا ًا هزو مههن الكتههاب أوتههوا الههذين مههن ولعب
تعههالى: {يهها مؤمنين} وقال كنتم إن الله واتقوا أولياء والكفار قبلكم

أتريههدون المؤمنين دون من أولياء الكافرين تتخذوا لَ آمنوا الذين أيها
ًا عليكههم للههه تجعلههوا أن ًا سههلطان يتخههذ تعههالى: {لَ ؟} وقههال مبينهه

فليههس ذلههك يفعل ومن المؤمنين دون من أولياء الكافرين المؤمنون
نفسه} ولهذا الله ويحذركم تقاة منهم تتقوا أن إلَ شيء في الله من
إنمهها أنههه ذكر حاطب, لما عذر وسلم عليه الله صلى الله رسول قبل
المههوال مههن عنههدهم لههه كههان مهها لجههل لقريههش مصههانعة ذلههك فعل

والولَد.
سلم, بن مصعب أحمد: حدثنا المام رواه الذيِ الحديث ههنا ويذكر  

سههمعت حههراش بههن ربعههي عن مسلم أبي بن قيس عن الجلح حدثنا
ً وسهلم عليههه اللهه صهلى اللهه رسههول لنها يقول: ضرب حذيفة أمثههالَ
ًا منها لنا فضرب عشر, قال وأحد وتسعة وسبعة وخمسة وثلثة واحد
ً ًا إن: «قال سائرها وترك مثل قههاتلهم ومسههكنة ضعف أهل كانوا قوم
عههدوهم إلههى فعمدوا عليهم الضعف أهل الله فأظهر وعداء تجبر أهل

يلقههونه»ً يههوم إلههى عليهههم اللههه وسلطوهم, فأسههخطوا فاستعملوهم
التهييج من قبله ما مع وإياكم} هذا الرسول تعالى: {يخرجون وقوله
مههن وأصههحابه الرسههول أخرجههوا لنهم موالَتهم وعدم عداوتهم على
للههه العبههادة وإخلصا التوحيههد مههن عليههه هههم لما كراهة أظهرهم بين

لكههم يكههن لههم ربكههم} أيِ بههالله تؤمنوا تعالى: {أن قال وحده, ولهذا
نقمههوا تعالى: {ومهها كقوله العالمين رب بالله إيمانكم إلَ ذنب عندهم
تعههالى: {الههذين الحميههد} وكقههوله العزيههز بههالله يؤمنههوا أن إلَ منهههم

اللهههه}. ربنههها يقولهههوا أن إلَ حهههق بغيهههر ديهههارهم مهههن أخرجهههوا
ًا خرجتم كنتم تعالى: {إن وقوله   مرضاتي} وابتغاء سبيلي في جهاد

فههي مجاهههدين خرجتم كنتم أولياء, إن تتخذوهم فل كذلك كنتم إن أيِ
وقههد وأعههداءكم أعههدائي توالههوا عنكههم, فل لمرضههاتي بههاغين سههبيلي

ًا وأموالكم دياركم من أخرجوكم ًا عليكم حنق لههدينكم. وقههوله وسخط
أعلنتههم} أيِ وما أخفيتم بما أعلم وأنا بالمودة إليهم تعالى: {تسرون

يفعلههه {ومههن والظههواهر والضههمائر بالسرائر العالم وأنا ذلك تفعلون
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أعههداء لكههم يكونههوا يثقفههوكم * إن السههبيل سههواء ضههل فقههد منكههم

لمهها عليكههم قههدروا لههو بالسوء} أيِ وألسنتهم أيديهم إليكم ويبسطوا
تكفرون} لو {وودوا والفعال بالمقال به ينالونكم أذى من فيكم اتقوا

ًا تنههالوا لَ أن علههى ويحرصههون أيِ كامنههة لكههم عههداوتهم فهههم خيههر
ًا. عههداوتهم علههى تهييج وهذا ؟ هؤلَء مثل توالون فكيف وظاهرة أيضهه

يفصل القيامة يوم أولَدكم ولَ أرحامكم تنفعكم تعالى: {لن وقوله  
إذا اللههه عنههد تنفعكههم لَ قرابههاتكم بصههير} أيِ تعملون بما والله بينكم
ًا, ونفعهم بكم الله أراد يسخط بما أرضيتموهم إذا إليكم يصل لَ سوء

وضههل وخسههر خههاب فقههد ليرضههيهم الكفر على أهله وافق الله, ومن
ًا كان أحد, ولو من قرابته الله عند ينفعه ولَ عمله مههن نههبي إلههى قريب

عهن ثهابت عهن حمهاد عفهان, حهدثنا أحمد: حهدثنا المام النبياء. قال
ً أن أنس النههار»ً فلمهها «فههي قههال ؟ أبههي أين الله رسول قال: يا رجل
من داود وأبو مسلم النار»ً ورواه في وأباك أبي «إن فقال دعاه قفى

بههههههههههههه. سههههههههههههلمة بههههههههههههن حمههههههههههههاد حههههههههههههديث

ْد َق َنْت **  ا ُكهْم َك ٌة َل َو َنٌة ُأْسه ِهيهَم ِفهَي َحَسه ْبَرا ِذيَن ِإ ّله َعهُه َوا ْذ َم ْا ِإ ُلو َقها
ِهْم ْوِم َق ّنا ِل ْا ِإ ُكْم ُبَرءآؤ ْن ُدوَن َوِمّما ّم ُب ْع ِه ُدوِن ِمن َت ّلهه َنهها ال َفْر ُكههْم َك َدا ِب َبهه َو

َنا َن ْي ُكُم َب َن ْي َب ُة َو َو َدا َع ْل ُء ا ْغَضآّ َب ْل ًا َوا َبد ّتَى َأ ْا َح ُنههو ْؤِم ِه ُت ّل ُه ِبههال َد ّ َوْحهه ْوَل ِإلَ َقهه
ِهيَم ْبَرا ِه ِإ ِبي ِفَرّن ل ْغ َت ِلههُك َوَمآّ َلَك لْس ِه ِمههَن َلههَك َأْم ّلهه ٍء ِمههن ال َنهها َشههْي ّب ّر

ْيَك َل َنا َع ْل ّك َو ْيَك َت َل ِإ َنا َو ْب َن ْيههَك َأ َل ِإ ْلَمِصههيُر َو َنهها ا ّب َ *  َر َنهها لَ ْل َع َنههًة َتْج ْت ِذيَن ِف ّلهه ّل
ْا َفُرو ِفْر َك ْغ َنا َوا َنآّ َل ّب ّنَك َر ِزيُز َأنَت ِإ َع ْل ِكيُم ا ْلَح ْد ا َقهه َل ُكههْم َكههاَن *   ِهههْم َل ِفي
ٌة َو َنٌة ُأْس ّلَه َيْرُجو َكاَن ّلَمن َحَس ْوَم ال َي ْل َوّل َوَمن الََِخَر َوا َت ِإّن َي ّلَه َف َو ال ُههه

ِنهههههههههههههههههههههههههههههههههههههّي َغ ْل ُد ا ْلَحِميههههههههههههههههههههههههههههههههههههه  ا
الكههافرين بمصههارمة أمرهههم الههذين المؤمنين لعباده تعالى يقول   

فههي حسنة أسوة لكم كانت منهم: {قد والتبريِ ومجانبتهم وعداوتهم
لقههومهم قههالوا {إذ معه آمنوا الذين وأتباعه معه} أيِ والذين إبراهيم

كفرنهها اللههه دون مههن تعبههدون {وممهها منكههم تبرأنا منكم} أيِ برآء إنا
والبغضههاء وبينكههم, العههداوة بيننهها {وبههدا وطريقكههم بدينكم بكم} أيِ

ًا} يعنههي وبينكههم, بيننهها الََن مههن والبغضههاء العههداوة شههرعت وقههد أبد
ًا فنحن كفركم على مادمتم تؤمنههوا {حههتى ونبغضههكم منكههم نتبرأ أبد

لههه شههريك لَ وحههده فتعبههدوه اللههه توحههدوا أن إلههى وحههده} أيِ بالله
قههول تعههالى: {إلَ والنداد. وقوله الوثان من معه تعبدون ما وتخلعوا
حسنة أسوة وقومه إبراهيم في لكم لك} أيِ لستغفرن لبيه إبراهيم
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موعههدة عههن كههان إنما لبيه, فإنه إبراهيم استغفار في إلَ بها تتأسون
بعهض أن منهه, وذلهك تههبرأ للهه عههدو أنهه لهه تهبين إيههاه, فلمهها وعدها

ويسههتغفرون الشههرك على ماتوا الذين لََبائهم يدعون كانوا المؤمنين
{مهها وجل عز الله لبيه, فأنزل يستغفر كان إبراهيم إن ويقولون لهم
أولهي كهانوا ولهو للمشهركين يسهتغفروا أن آمنهوا والهذين للنهبي كان

اسههتغفار كههان * ومهها الجحيم أصحاب أنهم لهم تبين ما بعد من قربى
تههبرأ لله عدو أنه له تبين إياه, فلما وعدها موعدة عن إلَ لبيه إبراهيم

حليههههههههههههههههههم}. لواه إبراهيههههههههههههههههههم إن منههههههههههههههههههه
إبراهيم في حسنة أسوة لكم كانت الََية: {قد هذه في تعالى وقال  

قههول إلَ ههه قههوله إلههى ههه منكههم بههرآء لقومهم: إنهها قالوا إذ معه والذين
شههيء} أيِ مههن اللههه مههن لههك أملههك وما لك لستغفرن لبيه إبراهيم

ابههن قال هكذا للمشركين الَستغفار في أيِ أسوة ذلك في لكم ليس
واحههد. وغيههر والضههحاك حيههان بههن ومقاتههل وقتههادة ومجاهههد عبههاس

ًا تعالى قال ثم   فههارقوا حيههن معههه والههذين إبراهيههم قول عن مخبر
{ربنهها فقههالوا إليههه وتضههرعوا اللههه إلههى منهم, فلجأوا وتبرءوا قومهم
جميههع فههي عليههك توكلنهها المصههير} أيِ وإليههك أنبنا وإليك توكلنا عليك
المعههاد أيِ المصههير وإليههك إليك وفوضناها إليك أمورنا وسلمنا المور

مجاهههد: كفههروا} قههال للههذين فتنههة تجعلنهها لَ {ربنهها الََخههرة الدار في
هههؤلَء كههان فيقولههوا: لههو عنههدك من بعذاب ولَ بأيديهم تعذبنا لَ معناه
تظهرهم قتادة: لَ الضحاك, وقال قال هذا, وكذا أصابهم ما حق على
عليههه, هههم لحههق علينهها ظهههروا إنمهها أنهههم يههرون بههذلك فيفتنونا علينا

عبههاس: لَ ابههن عههن طلحههة أبههي بههن علههي جريههر, وقههال ابن واختاره
فيفتنونههههههههههههههههههههها. علينههههههههههههههههههههها تسهههههههههههههههههههههلطهم

واسههتر الحكيههم} أيِ العزيز أنت إنك ربنا لنا تعالى: {واغفر وقوله  
العزيههز} أيِ أنههت {إنههك وبينك بيننا فيما عنها واعف غيرك عن ذنوبنا
وشرعك وأفعالك أقوالك {الحكيم} في بجنابك لَذ من يضام لَ الذيِ

كههان لمههن حسههنة أسههوة فيهههم لكم كان تعالى: {لقد قال ثم وقدرك
تقههدم مهها منه ومستثنى تقدم لما تأكيد الََخر} وهذا واليوم الله يرجو
ًا تعههالى: بعينههها, وقههوله الولههى هي ههنا المثبتة السوة هذه لن أيض

بههالله مههؤمن لكل ذلك إلى الََخر} تهييج واليوم الله يرجو كان {لمن
اللههه {فههإن بههه الله أمر عما يتول} أيِ تعالى: {ومن والمعاد, وقوله

الرض فههي ومههن أنتههم تكفههروا تعالى: {إن الحميد} كقوله الغني هو
ًا ابههن عههن طلحههة أبههي بههن علههي حميههد} وقههال لغنههي الله فإن جميع

إلَ تنبغي لَ صفته الله, هذه وهو غناه في كمل قد الذيِ عباس: الغني
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القهههار الواحههد اللههه سههبحان شههيء كمثلههه وليههس كفههء لههه ليس له

وأفعاله أقواله جميع في المحمود هو أيِ خلقه إلى المستحمد الحميد
سههههههههههههههههههههواه. رب ولَ غيههههههههههههههههههههره إلههههههههههههههههههههه لَ

َعَسى ّلُه **  َعَل َأن ال ُكْم َيْج َن ْي ْيَن َب َب ِذيَن َو ّل ُتم ا ْي َد ُهههم َعهها ْن ًة ّم ّد َو ّلههُه ّمهه َوال
ِديٌر ّلُه َق ُفوٌر َوال ّ ّرِحيٌم َغ ُكُم *  لَ َها ْن ّلُه َي ِذيَن َعِن ال ّله ُكْم َلهْم ا ُلو ِت َقها ِفههي ُي
ّديِن َلْم ال ُكْم َو ِرُجو ُكْم ّمن ُيْخ ِر َيا ُهْم َأن ِد َبّرو ْا َت َو ُط ْقِس ُت ِهههْم َو ْي َل ّلههَه ِإّن ِإ ال
ِطيَن ُيِحّب ْقِس ْلُم ّنَما ا ِإ ُكُم *   َها ْن ّلُه َي ِذيَن َعههِن ال ّلهه ُكْم ا ُلو َت ّديِن ِفههي َقهها الهه

ُكم َأْخَرُجو ُكْم ّمههن َو ِر َيهها ْا ِد َهُرو َظهها َلههَى َو ُكههْم َع ُهْم َأن ِإْخَراِج ْو ّلهه َو َوَمههن َت
ُهْم ّل َو َتههههههههههههه ِئَك َي َلـههههههههههههه ْو ُأ ِلُموَن ُههههههههههههههُم َف ّظههههههههههههها  ال

الكههافرين بعههداوة أمرهههم أن بعههد المههؤمنين لعبههاده تعالى يقول   
محبة مودة} أيِ منهم عاديتم الذين وبين بينكم يجعل أن الله {عسى

قههدير} أيِ {واللههه الفرقههة بعههد وألفههة النفرة بعد ومودة البغضة بعد
والمختلفههة والمتباينههة المتنههافرة الشياء بين الجمع من يشاء ما على

متفقههة, مجتمعههة فتصههبح والقسههاوة العههداوة بعد القلوب بين فيؤلف
ًا تعالى قال كما كنتههم إذ عليكم الله نعمة {واذكروا النصار على ممتن

ًا بنعمتههه فأصههبحتم قلوبكم بين فألف أعداء شههفا علههى وكنتههم إخوانهه
اللههه صههلى النههبي لهم قال منها} الََية. وكذا فأنقذكم النار من حفرة
ً أجههدكم وسلم: «ألم عليه متفرقيههن وكنتههم بههي اللههه فهههداكم ضههللَ

بنصههره أيههدك الههذيِ تعههالى: {هههو اللههه ؟»ً وقههال بههي اللههه فههألفكم
ًا الرض في ما أنفقت لو قلوبهم بين وألف وبالمؤمنين ألفت ما جميع

الحههديث حكيههم} وفههي عزيههز إنههه بينهههم ألههف الله ولكن قلوبهم بين
ًا حبيبك «أحبب ًا بغيضههك يكههون أن فعسههى مهها هون مهها, وأبغههض يومهه
ًا بغيضك ًا حبيبههك يكههون أن فعسههى ما هون الشههاعر: مهها»ً وقههال يومهه

تلقيهها لَ أن الظههن كههل بعههدمايظنان الشههتيتين اللههه يجمههع وقههد 
إذا كفرهههم للكههافرين يغفههر رحيم} أيِ غفور تعالى: {والله وقوله  

مههن بكههل الرحيههم الغفور له, وهو وأسلموا ربهم إلى وأنابوا منه تابوا
.كههههههههههههان ذنههههههههههههب أيِ مههههههههههههن إليههههههههههههه تههههههههههههاب

صخر سفيان أبي في نزلت الََية هذه حيان: إن بن مقاتل قال وقد  
ابنتههه, فكههانت تزوج وسلم عليه الله صلى الله رسول حرب, فإن بن

رسههول نظر, فإن مقاتل قاله الذيِ هذا وبينه, وفي بينه ما مودة هذه
الفتح, قبل سفيان أبي بنت حبيبة بأم تزوج وسلم عليه الله صلى الله
رواه مهها هههذا من خلفا, وأحسن بل الفتح ليلة أسلم إنما سفيان وأبو
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سههلمة, عزيز, حههدثني بن محمد على حيث)قال: قرى حاتم أبي ابن

عليههه اللههه صههلى اللههه رسههول أن شهههاب ابههن عقيل, حههدثني حدثني
اليمههن, فلمهها بعههض علههى حههرب بههن صخر سفيان أبا استعمل وسلم
ًا الخمههار ذا فلقههي أقبل وسلم عليه الله صلى الله رسول قبض مرتهد

ابههن الههدين, قههال عههن وجاهههد الههردة في قاتل من أول فقاتله, فكان
وبيههن بينكههم يجعههل أن اللههه {عسههى فيه الله أنزل ممن شهاب: وهو

عبههاس ابههن عههن مسلم صحيح مودة} الََية. وفي منهم عاديتم الذين
قههال: «نعههم»ً قههال: أعطنيهن ثلث الله رسول قال: يا سفيان أبا أن

المسلمين, قههال: «نعههم»ً قههال: أقاتل كنت كما الكفار أقاتل تأمرني
ًا تجعله ومعاوية أحسههن يههديك, قههال: «نعههم»ً قههال: وعنههديِ بين كاتب
وقهد هه الحهديث هه أزوجكهها سهفيان أبي بنت حبيبة أم وأجمله العرب

عليههههههههههههههههههههههههههههههههههه. الكلم تقههههههههههههههههههههههههههههههههههدم
ولههم الدين في يقاتلوكم لم الذين عن الله تعالى: {لَينهاكم وقوله  

عههن ينهههاكم لَ أيِ إخراجكههم علههى يعاونوا دياركم} أيِ من يخرجوكم
والضهعفة كالنسهاء الدين في يقاتلونكم لَ الذين الكفرة إلى الحسان

تعههدلوا إليهههم} أيِ {وتقسطوا إليهم تحسنوا تبروهم} أيِ {أن منهم
حدثنا معاوية أبو أحمد: حدثنا المام المقسطين} قال يحب الله {إن

بكههر أبههي بنههت أسههماء عههن المنههذر بنههت فاطمة عن عروة بن هشام
إذ قريههش عهد في مشركة وهي أمي قالت: قدمت عنهما الله رضي

إن اللههه رسههول يهها فقلت وسلم عليه الله صلى النبي عاهدوا, فأتيت
أمههك»ً أخرجههاه. صههلي قال: «نعم ؟ أفأصلها راغبة وهي قدمت أمي

المبههارك, حههدثنا بههن اللههه عبههد عارم, حدثنا أحمد: حدثنا المام وقال
قههال: أبيههه عههن الزبيههر بههن اللههه عبد بن عامر ثابت, حدثنا بن مصعب
وأقههط صههناب بهههدايا بكههر أبههي بنههت أسههماء ابنتههها على قتيلة قدمت
بيتههها. تههدخلها وأن هديتها تقبل أن أسماء مشركة, فأبت وهي وسمن
تعههالى: {لَ اللههه وسلم, فههأنزل عليه الله صلى النبي عائشة فسألت
الََية. فأمرههها آخر الدين} إلى في يقاتلوكم لم الذين عن الله ينهاكم

بيتهههههههههههههها. تهههههههههههههدخلها وأن ههههههههههههههديتها تقبهههههههههههههل أن
به, ثابت بن مصعب حديث من حاتم أبي وابن جرير ابن رواه وهكذا  

مههن أسعد عبد بن العزى عبد بنت قتيلة جرير ولَبن لحمد رواية وفي
بيهن كهانت الههتي المهدة فههي حهاتم أبي ابن حسل, وزاد بن مالك بني

بههن أحمههد بكر ضأبو وسلم. وقال عليه الله صلى الله ورسول قريش
بكههر أبههو حههدثنا شبيب بن الله عبد البزار: حدثنا الخالق عبد بن عمرو

عههن الزهههريِ أخههي ابههن عههن العههدويِ قتههادة حههدثناأبو شههيبة أبههي بن
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أمنهها علينهها قالتا: قههدمت أنهما وأسماء عائشة عن عروة عن الزهريِ
الله صلى الله رسول بين كانت التي الهدنة في مشركة وهي المدينة

علينهها قههدمت أمنهها إن اللههه رسههول يهها فقلنهها قريش وبين وسلم عليه
قههال: وهههذا ؟»ً ثههم فصلها قال: «نعم ؟ أفنصلها راغبة وهي المدينة
هههذا من إلَ عائشة عن عروة عن الزهريِ عن يروى نعلمه لَ الحديث

الهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههوجه.
وكانت رومان أم هي عائشة أم لن السياق بهذا منكر قلت): وهو(  

هههذه فههي باسههمها مصههرح هههو كما غيرها أسماء وأم مهاجرة مسلمة
يحههب اللههه تعههالى: {إن أعلههم. وقههوله واللههه المتقدمههة الحههاديث

وأورد الحجههرات سههورة فههي ذلههك تفسههير تقههدم المقسههطين} قههد
العههرش, يمين عن نور من منابر على «المقسطون الصحيح الحديث

»ً.ولهههههوا ومههههها وأههههههاليهم حكمههههههم فهههههي يعهههههدلون الهههههذين
الههدين فههي قههاتلوكم الههذين عههن اللههه ينهههاكم تعالى: {إنمهها وقوله  

إنمهها تولههوهم} أيِ أن إخراجكم على وظاهروا دياركم من وأخرجوكم
فقههاتلوكم بالعههداوة ناصههبوكم الههذين هههؤلَء مههوالَة عههن ينهههاكم

مههوالَتهم عن وجل عز الله ينهاكم إخراجكم على وعاونوا وأخرجوكم
فقهال: {ومهن مههوالَتهم علهى الوعيههد أكههد بمعههاداتهم, ثههم ويهأمركم

لَ آمنههوا الههذين أيههها تعالى: {يا الظالمون} كقوله هم فأولئك يتولهم
منكههم يتولهم ومن بعض أولياء بعضهم أولياء والنصارى اليهود تتخذوا

الظههههههالمين}. القههههههوم يهههههههديِ لَ اللههههههه إن منهههههههم فههههههإنه

َها ّي أ
َ َي ِذيَن **  ّل ْا ا ُنو َذا آَم ُكُم ِإ َء َناُت َجآّ ْؤِم ْلُم َهاِجَراٍت ا ُهّن ُم ُنو َتِح ّلههُه َفههاْم ال
َلُم ْع ِهّن َأ ِن ِإيَما ِإْن ِب ُهّن َف ُتُمو ِلْم َناٍت َع ْؤِم َ ُم ُهّن َفل ُعههو َلههى َتْرِج ِر ِإ ُكّفهها ْل َ ا لَ
ُهْم ِحّل ُهّن َ ّل ّلوَن ُهْم َولَ ُهّن َيِح ُهم َل ُتو ْا ّمآّ َوآ ُقو َف َ َأن َناَح َولَ ُكههْم ُج ْي َل َأن َع

ُهّن ِكُحو َذآ َتن ُهّن ِإ ُتُمو ْي َت ُهّن آ َ ُأُجوَر ْا َولَ ُكو ِم ُتْمِس ِعَص ِر ِب ِف َوا َك ْل ْا ا ُلو َأ َواْسهه
ُتْم َمآّ ْق َف ْا َأن ُلو َأ َيْس ْل ْا َمآّ َو ُقو َف ُكْم َأن ِل ْكُم َذ ِه ُح ّل ُكُم ال ُكْم َيْح َن ْي ّلُه َب ِليههٌم َوال َع

ِكيٌم ِإن َح َو ُكْم *   َت ٌء َفا ُكههْم ّمههْن َشْي َواِج َلههى َأْز ِر ِإ ّفهها ُك ْل ُتْم ا ْب َق َعهها ْا َف ُتو َفههآّ
ِذيَن ّل َبْت ا َه ُهْم َذ َواُج ْثَل َأْز ْا َمآّ ّم ُقو َف ْا َأن ُقو ّت ّلَه َوا َيِ ال ِذ ّل ُتْم ا ِه َأن ُنوَن ِب ْؤِم ُم

رسول بين وقع الذيِ الحديبية صلح ذكر في الفتح سورة في تقدم  
لَ أن فيههه: علههى فكههان قريههش كفار وبين وسلم عليه الله صلى الله

روايهة: علهى إلينهها, وفهي رددته إلَ دينك على كان وإن رجل منا يأتيك
قههول إلينهها, وهههذا رددتههه إلَ دينههك علههى كههان وإن أحد منا يأتيك لَ أنه

حيههان بههن ومقاتههل والزهههريِ زيههد بههن الرحمن وعبد والضحاك عروة
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للسههنة, وهههذا مخصصههة الََية هذه تكون الرواية هذه والسديِ, فعلى

اللههه ناسههخة, فههإن السلف بعض طريقة وعلى ذلك أمثلة أحسن من
أن مهههاجرات النسههاء جههاءهم إذا المههؤمنين عبههاده أمههر وجههل عههز

حل هن لَ الكفار إلى يرجعوهن فل مؤمنات علموهن يمتحنوهن, فإن
أحمههد أبههي بن الله عبد ترجمة في ذكرنا لهن, وقد يحلون هم ولَ لهم
عههن عاصههم أبههي بن بكر أبي طريق من الكبير المسند من جحش بن

بههن العزيههز عبههد عههن محمههد بههن يعقههوب عن الذهلي يحيى بن محمد
بههن اللههه عبد عن لبانة أبي بن حنين عن يعقوب بن مجمع عن عمران

الهجرة في معيط أبي بن عقبة بنت كلثوم أم قال: هاجرت أحمد أبي
اللههه صههلى اللههه رسههول على قدما حتى والوليد عمارة أخواها فخرج
وبيههن بينههه العهد الله فنقض إليهما يردها أن فيها وسلم, فكلماه عليه

المشههركين إلههى يردوهههن أن خاصهة, فمنعههم النساء في المشركين
الَمتحهههههههههههههههان. آيهههههههههههههههات اللهههههههههههههههه وأنهههههههههههههههزل

بن قيس عن بكير بن يونس كريب, حدثنا أبو جرير: حدثنا ابن قال  
نصههر أبههي عههن حصههين بههن خليفههة عههن الصههباح بههن الغههر عن الربيع

الله صلى الله رسول امتحان كان كيف عباس ابن سئل قال السديِ
بغههض مههن خرجههت مهها بههالله يمتحنهههن النساء, قال: كان وسلم عليه
خرجهت مها أرض, وبهالله إلهى أرض عهن رغبهة خرجت ما وبالله زوج

ًا إلَ خرجت ما دنيا, وبالله التماس وجههه من رواه ولرسوله, ثم لله حب
فيههه وذكههر طريقههه من البزار رواه به, وكذا الصباح بن الغر عن آخر
لههه وسههلم عليههه اللههه صلى الله رسول أمر عن يحلفهن كان الذيِ أن

تعههالى: {يهها قوله في عباس ابن عن العوفي الخطاب, وقال بن عمر
فههامتحنوهن} وكههان مهههاجرات المؤمنههات جاءكم إذا آمنوا الذين أيها

ًا وأن الله إلَ إله لَ أن يشهدن أن امتحانهن ورسههوله, اللههه عبد محمد
جههاء كههان بهن, فإذا جاء عما مجاهد: {فامتحنوهن} فاسألوهن وقال
فههارجعوهن يههؤمن ولههم غيههره أو سخطة أو أزواجهن على غضب بهن
اللههه حههب إلَ بههك جههاء مهها لههها عكرمههة: يقههال أزواجهههن, وقههال إلههى

قوله: فذلك زوجك من فرار ولَ منا رجل عشق بك جاء ورسوله, وما
مهها بههالله يسههتحلفن أن محنتهههن قتههادة: كههانت {فامتحنوهن} وقههال

عليههه, وحههرصا وأهلههه السههلم حب إلَ أخرجكن وما النشوز أخرجكن
منههههههههههن. ذلهههههههههك قبهههههههههل ذلهههههههههك قلهههههههههن فهههههههههإذا

الكفار} إلى ترجعوهن فل مؤمنات علمتموهن تعالى: {فإن وقوله  
ًا. وقوله عليه الَطلع يمكن اليمان أن على دلَلة فيه تعههالى: {لَ يقين

حرمههت الههتي هههي الََيههة لهههن} هههذه يحلههون هههم ولَ لهههم حههل هههن
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ًا كههان وقههد المشركين على المسلمات أن السههلم ابتههداء فههي جههائز

ابنههة زوج الربيههع بههن العههاصا أبههو كان المؤمنة, ولهذا المشرك يتزوج
مسههلمة كههانت عنها, قد الله رضي زينب وسلم عليه الله صلى النبي
امرأتههه بعثههت بههدر يههوم السههارى فههي وقع قومه, فلما دين على وهو

اللههه رسههول رآههها فلمهها خديجة لمها كانت لها بقلدة فدائه في زينب
للمسهلمين: «إن وقههال شههديدة رقههة لهها رق وسههلم عليههه الله صلى
اللهه رسهول فهأطلقه فهافعلوا»ً ففعلهوا أسهيرها لها تطلقوا أن رأيتم
بههذلك لههه إليههه, فههوفى ابنتههه يبعههث أن علههى وسههلم عليههه اللههه صلى

مههع وسههلم عليههه الله صلى الله رسول إلى وبعثها وعده فيما وصدقه
بههدر. وقعههة بعههد مههن بالمدينههة عنه, فأقامت الله رضي حارثة بن زيد

سههنة الربيههع بههن العههاصا أبههو زوجههها أسهلم أن إلى اثنتين سنة وكانت
ًا. لهههها يحهههدث ولهههم الول بالنكهههاح عليهههه فردهههها ثمهههان صهههداق

إسههحاق ابن أبي, حدثنا يعقوب, حدثنا أحمد: حدثنا المام قال كما  
عليههه الله صلى الله رسول أن عباس ابن عن الحصين بن داود حدثنا
إسههلمه قبههل هجرتههها العههاصا, وكههانت أبي على زينب ابنته رد وسلم
ًا, ورواه ولَ شهههادة يحههدث ولم الول النكاح على سنين بست صههداق

سههنتين, وهههو بعههد يقههول مههن ومنهههم مههاجه وابههن والترمذيِ داود أبو
المشههركين علههى المسههلمات تحريههم بعههد كههان إسههلمه صههحيح, لن

هههذا وجههه نعههرفا ولَ بههأس بإسههناده الترمههذيِ: ليههس وقههال بسههنتين
حميد بن عبد الحصين, وسمعت بن داود حفظ من جاء ولعله الحديث

الحهديث ههذا إسهحاق ابهن عهن يهذكر ههارون بن يزيد يقول: سمعت
أبيههه عههن شههعيب بههن عمرو عن أرطاة ابن يعني الحجاج ابن وحديث

أبههي علههى ابنتههه رد وسههلم عليههه اللهه صهلى اللههه رسول أن جده عن
ابههن يزيههد: حههديث جديههد, فقههال ونكههاح جديههد بمهر الربيع بن العاصا
ًا أجود عباس قلههت شههعيب, ثههم بههن عمرو حديث على والعمل إسناد

أحمههد المههام شعيب بن عمرو عن أرطاة بن الحجاج حديث روى وقد
أعلههم. واحههد, واللههه وغيههر أحمههد المام وضعفه ماجه وابن والترمذيِ

عيهن, قضههية كهان ذلهك بأن عباس ابن حديث عن الجمهور وأجاب  
مههتى أنههها الكههثرون عليههه الههذيِ لن منههه عههدتها تنقض لم أنه يحتمل

إذا بههل آخههرون منههه. وقههال نكاحههها انفسههخ يسلم ولم العدة انقضت
واسههتمرت, النكاح على أقامت شاءت بالخيار, إن هي العدة انقضت

عبههاس, ابن حديث عليه وحملوا فتزوجت وذهبت فسخته شاءت وإن
أزواج أنفقههوا} يعنههي مهها تعههالى: {وآتههوهم أعلههم. وقههوله واللههه

مههن عليهههن غرمههوه الههذيِ إليهههم ادفعههوا المشههركين من المهاجرات
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واحد, وقوله وغير والزهريِ وقتادة ومجاهد عباس ابن الصدقة, قاله

أجههورهن} يعنههي آتيتمههوهن إذا تنكحوهن أن عليكم جناح تعالى: {ولَ
مههن بشههرطه تزوجههوهن أيِ فههانكحوهن أصههدقتهن أعطيتمههوهن إذا

بعصههم تمسههكوا تعههالى: {ولَ ذلك. وقوله وغير والولي العدة انقضاء
نكههاح المههؤمنين عبههاده علههى وجههل عههز اللههه مههن الكههوافر} تحريههم

معههههههههههههههههههن. والَسهههههههههههههههههتمرار المشههههههههههههههههههركات
الحكم بن ومروان المسور عن عروة عن الزهريِ عن الصحيح وفي  

يههوم قريههش كفههار عاهههد لمهها وسههلم عليههه اللههه صلى الله رسول أن
الذين أيها {يا وجل عز الله فأنزل المؤمنات من نساء الحديبية, جاءه

بعصههم تمسههكوا ولَ ه قوله إلى ه مهاجرات المؤمنات جاءكم إذا آمنوا
إحههداهما تههزوج امرأتيهن يومئهذ الخطهاب بهن عمههر الكوافر} فطلهق

عههن ثههور ابههن أمية. وقال بن صفوان والخرى سفيان أبي بن معاوية
عليههه الله صلى الله رسول على الََية هذه الزهريِ: أنزلت عن معمر
رده منهم أتاه من أنه صالحهم, على حين الحديبية بأسفل وهو وسلم

إلههى الصههداق يههرد أن وأمههره الََيههة هذه نزلت النساء جاء ِإليهم, فلما
مههن امههرأة جههاءتهم إذا ذلهك مثههل المشههركين علههى أزواجهن, وحكم

بعصههم تمسكوا {ولَ وقال أزواجهن إلى الصداق يردوا أن المسلمين
الكههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههوافر}.

اللههه حكههم وقههال: وإنمهها أسلم بن زيد بن الرحمن عبد قال وهكذا  
بههن محمههد العهههد. وقههال مههن وبينهههم بينهههم كان ما لجل بذلك بينهم

بههن أميههة أبههي بنههت قريبههة يومئههذ عمههر الزهههريِ: طلههق عههن إسحاق
الخزاعيههة, جههرول بن عمرو بنت كلثوم وأم معاوية المغيرة. فتزوجها

قومه من رجل غانم بن حذيفة بن جهم أبو فتزوجها الله عبيد أم وهي
بههن ربيعههة بنههت أروى الله عبيد بن طلحة شركهما, وطلق على وهما

العههاصا. بههن سههعد بههن خالههد بعههده فتزوجها المطلب عبد بن الحارث
وطههالبوا أنفقههوا} أيِ مهها وليسههألوا أنفقتم ما تعالى: {واسألوا وقوله

وليطالبوا ذهبن إن الكفار إلى يذهبن اللتي أزواجكم على أنفقتم بما
المسهههلمين. إلهههى ههههاجرن اللتهههي أزواجههههم علهههى أنفقهههوا بمههها

الصههلح فههي بينكههم} أيِ يحكههم اللههه حكههم تعههالى: {ذلكههم وقههوله  
خلقههه بيههن به يحكم الله حكم هو كله بهذا والمر منه النساء واستثناء

قال ذلك, ثم في حكيم عباده يصلح بما عليم حكيم} أيِ عليم {والله
فههآّتوا فعههاقبتم الكفههار إلههى أزواجكههم مههن شيء فاتكم تعالى: {وإن

فههي وقتههادة: هههذا مجاهههد أنفقوا} قال ما مثل أزواجهم ذهبت الذين
إلههى يههدفعوا ولههم امههرأة إليهههم فههرت إذا عهد لهم ليس الذين الكفار

533



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
ًا, فإذا زوجها حههتى شههيء زوجههها إلههى يههدفع لَ امرأة منهم جاءت شيئ
جرير: حههدثنا ابن عليها, وقال نفقته مثل إليهم الذاهبة زوج إلى يدفع

قههال: أقههر الزهههريِ عههن يههونس أخههبرني وهههب ابههن يههونس, حههدثنا
الههتي المشههركين نفقههات مههن به أمروا ما فأدوا الله بحكم المؤمنون

فرض فيما الله بحكم يقروا أن المشركون نسائهم, وأبى على أنفقوا
بههه للمههؤمنين تعههالى اللههه المسههلمين, فقههال نفقههات أداء من عليهم
الهذين فعهاقبتم, فهآّتوا الكفهار إلهى أزواجكهم مهن شيء فاتكم {وإن
مؤمنههون}. بههه أنتههم الههذيِ الله أنفقوا, واتقوا ما مثل أزواجهم ذهبت

إلههى المههؤمنين أزواج مههن امههرأة الََيههة هههذه بعههد ذهبههت أنههها فلههو  
عليهههامن أنفههق الههتي النفقههة زوجههها إلههى المؤمنههون المشههركين, رد

مههن المشههركين علههى يههردوه أن أمههروا الههذيِ بأيههديهم الههذيِ العقههب
إلى ردوا وهاجرن, ثم آمن اللتي أزواجهم على أنفقوا نفقاتهم, التي

ً المشركين صههداق مههن بقههي كان ما لهم, والعقب بقي كان إن فضل
فههي عبههاس ابههن عههن العههوفي وهاجرن, وقال آمن حين الكفار نساء
لههه أمههر بالكفار المهاجرين من رجل امرأة لحقت إن الََية, يعني هذه

مههن أنفههق مهها مثههل يعطههى أنهه وسهلم عليههه اللههه صههلى اللهه رسول
أو قريههش مههن غنيمههة {فعاقبتم} أصههبتم مجاهد قال الغنيمة, وهكذا

مثلههها. مهر أنفقوا} يعني ما مثل أزواجهم ذهبت الذين {فآّتوا غيرهم
بههن وسههفيان والضههحاك ومقاتل وقتادة وإبراهيم مسروق قال وهكذا
ًا. وهذا والزهريِ حسين فههو الول أمكهن إن لنهه الول ينهافي لَ أيض
وهو أوسع الكفار, وهذا أيديِ من تؤخذ اللتي الغنائم فمن وإلَ الولى

والمنههههههههة. الحمههههههههد جريههههههههر, وللههههههههه ابههههههههن اختيههههههههار

َها ّي أ
َ َي ِبّي **  ّن َذا ال َءَك ِإ َناُت َجآّ ْؤِم ْلُم َنههَك ا ْع ِي َبا َلههَى ُي ّ َأن َع ْكَن لَ ِر ِه ُيْشهه ّل ِبههال
ًا ْيئ َ َشهه ْقَن َولَ ِر َ َيْسهه ِنيههَن َولَ َ َيْز ْلههَن َولَ ُت ْق ُهههّن َي َد َ ْولَ َ َأ ِتيَن َولَ ْأ َتههاٍن َيهه ُه ُب ِب

َنههُه ِري َت ْف ْيههَن َي ِهّن َب ِدي ْيهه ِهههّن َأ ِل َأْرُج َ َو َنَك َولَ ْعِصههي ْعههُروفٍا ِفههي َي ُهّن َم ْع ِي َبهها َف
ِفْر ْغ َت ُههههههههّن َواْسههههههه ّلهههههههَه َل ّلهههههههَه ِإّن ال ُفهههههههوٌر ال  ّرِحيهههههههٌم َغ

ابههن إبراهيههم, حههدثنا بن يعقوب حدثنا إسحاق البخاريِ: حدثنا قال  
النهبي زوج عائشهة أن عهروة قال: أخهبرني عمه عن شهاب ابن أخي
وسههلم عليههه اللههه صههلى الله رسول أن أخبرته وسلم عليه الله صلى
إذا النههبي أيههها {يهها الََية بهذه المؤمنات من إليه هاجر من يمتحن كان

رحيهههم} غفهههور هههه قهههوله إلهههى هههه يبايعنهههك المؤمنهههات جهههاءك
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قال المؤمنات من الشرط بهذا أقر فمن عائشة عروة: قالت قال  

ًا, ولَ الله: «قد رسول لها امههرأة يههد يده مست ما والله بايعتك»ً كلم
ذلههك»ً هههذا على بايعتك بقوله: «قد إلَ يبايعهن قط, وما المبايعة في

.البخهههههههههههههههههههههههههههههههههههههاريِ لفهههههههههههههههههههههههههههههههههههههظ
عن سفيان مهديِ, حدثنا بن الرحمن عبد أحمد: حدثنا المام وقال  

اللههه رسههول قههالت: أتيههت رقيقههة بنههت أميمههة عن المنكدر بن محمد
أن القههرآن في ما علينا لنبايعه, فأخذ نساء في وسلم عليه الله صلى

ًا بالله نشرك لَ اللههه وأطقتههن»ً قلنهها استطعتن «فيما وقال الََية شيئ
قههال ؟ تصههافحنا ألَ اللههه رسول أنفسنا, قلنا: يا من بنا أرحم ورسوله

امههرأة»ً لمائههة كقولي واحدة لَمرأة قولي إنما النساء أصافح لَ «إني
حههديث مههن ماجه وابن والنسائي الترمذيِ رواه وقد صحيح إسناد هذا

ًا والنسائي عيينة بن سفيان أنههس, بههن ومالههك الثوريِ حديث من أيض
الترمههذيِ: حسههن بههه, وقههال أميمههة عههن المنكدر بن محمد عن كلهم

ًا أحمد رواه المنكدر, وقد بن محمد حديث من إلَ نعرفه لَ صحيح أيض
بههه أميمههة عههن المنكههدر بههن محمههد عن إسحاق بن محمد حديث من

موسههى طريههق من جرير ابن رواه امرأة, وكذا منا يصافح وزاد: ولم
بهههههههه. المنكهههههههدر بهههههههن محمهههههههد عهههههههن عقبهههههههة بهههههههن

بههن محمهد عهن الههرازيِ جعفههر أبي حديث من حاتم أبي ابن ورواه  
فاطمههة خالههة خديجة أخت وكانت رقيقة بنت أميمة المنكدر, حدثتني

أبههي حههدثنا يعقوب أحمد: حدثنا المام فذكره, وقال فّي إلى فيها من
أمههه عههن سليم بن الحكم بن أيوب بن سليط حدثني إسحاق ابن عن

عليههه اللههه صههلى اللههه رسول خالَت إحدى قيس, وكانت بنت سلمى
بههن عههديِ بنههي نسههاء إحههدى القبلههتين, وكههانت معه صلت وقد وسلم
نسوة في نبايعه وسلم عليه الله صلى الله رسول قالت: جئت النجار

ًا بههالله نشههرك ألَ علينهها شههرط النصار, فلمهها من ولَ نسههرق ولَ شههيئ
ولَ وأرجلنهها أيههدينا بيههن نفههتريه ببهتهان نههأتي ولَ أولَدنهها نقتل ولَ نزني

ثم أزواجكن»ً قالت: فبايعناه تغششن قال: «ولَ معروفا في نعصيه
اللههه صههلى اللههه رسههول فسههلي ارجعههي منهن لَمرأة فقلت انصرفنا

لم عليهه مهاله «تأخهذ فقهال قهالت: فسهألته ؟ أزواجنها غهش مها وس
غيهههههههههههههههههههههههره»ً. بهههههههههههههههههههههههه فتحهههههههههههههههههههههههابي

عبهد العبهاس, حهدثنا أبهي بهن إبراهيهم أحمهد: حهدثنا المهام وقال  
عههن أبههي حاطب, حدثني بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن الرحمن

ابنة رائطة أمي مع أنا قالت مظعون ابن يعني قدامة بنت عائشة أمه
ويقههول: النسههوة يبههايع وسلم عليه الله صلى والنبي الخزاعية سفيان
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ًا بههالله تشههركن لَ أن علههى «أبههايعكن ولَ تزنيههن ولَ تسههرقن ولَ شههيئ

ولَ وأرجلكههن أيههديكن بيههن تفههترينه ببهتههان تههأتين ولَ أولَدكههن تقتلههن
وأقههول يقلن استطعتن»ً فكن فيما ه نعم قلن ه معروفا في تعصينني

يقلههن. وقههال كمهها أقههول نعههم, فكنههت بنيههة أيِ لي تقول وأمي معهن
حفصههة عن أيوب الوارث, حدثنا عبد معمر, حدثنا أبو البخاريِ: حدثنا

عليههه اللههه صههلى اللههه رسههول قالت: بايعنا عطية أم عن سيرين بنت
ًا} ونهانا بالله تشركن {ولَ علينا فقرأ وسلم فقبضت النياحة عن شيئ
لهها قههال أجزيههها, فمها أن فأريههد فلنهة قهالت: أسهعدتني يهدها امرأة

ًا, فههانطلقت وسلم عليه الله صلى الله رسول فبايعههها, ورجعههت شيئ
مسههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههلم. ورواه

ملحان, ابنة سليم أم وغير غيرها امرأة منهن وفى رواية: فما وفي  
عليههه اللههه صههلى الله رسول علينا قالت: أخذ عطية أم عن وللبخاريِ

نسههوة. خمسههة غيههر امرأة منا وفت ننوح, فما لَ أن البيعة عند وسلم
أبههي ابنههة أو وامرأتان معاذ امرأة سبرة أبي وابنة العلء وأم سليم أم

اللههه صههلى اللههه رسههول كههان أخرى, وقههد وامرأة معاذ وامرأة سبرة
البخههاريِ: قههال العيههد, كمهها يوم البيعة بهذه النساء يتعاهد وسلم عليه
الله عبد معروفا, حدثنا بن هارون الرحيم, حدثنا عبد بن محمد حدثنا

طههاوس عن أخبره مسلم بن الحسن أن جريج ابن وهب, أخبرني بن
صههلى اللههه رسول مع الفطر يوم الصلة قال: شهدت عباس ابن عن
الخطبههة قبل يصليها وعثمان, فكلهم وعمر بكر وأبي وسلم عليه الله
إليه أنظر فكأني وسلم عليه الله صلى الله نبي بعد, فنزل يخطب ثم

بلل مههع النسههاء أتههى حتى يشقهم أقبل بيده, ثم الرجال يجلس حين
يشههركن لَ أن علههى يبايعنههك المؤمنات جاءك إذا النبي أيها فقال: {يا

ًا بالله ببهتههان يههأتين ولَ أولَدهههن يقتلههن ولَ يزنيههن ولَ يسرقن ولَ شيئ
فههرغا معههروفا} حههتى فههي يعصينك ولَ أيديهن, وأرجلهن بين يفترينه

امههرأة ؟»ً فقههالت ذلههك علههى «أنتههن فههرغا حين قال ثم كلها الََية من
هههي, مههن الحسن يدريِ الله, لَ رسول يا غيرها: نعم يجبه ولم واحدة

والخههواتيم الفتح يلقين فجعلن ثوبه بلل قال: فتصدقن, قال: وبسط
بلل. ثهههههههههههههههههههههههههههههههههههههوب فهههههههههههههههههههههههههههههههههههههي

عههن عيههاش ابههن الوليههد, حههدثنا بن خلف أحمد: حدثنا المام وقال  
قال: جاءت جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو عن سليم بن سليمان

فقال: «أبايعههك السلم على تبايعه الله رسول إلى رقيقة بنت أميمة
ًا بالله تشركي لَ أن على ولههدك تقتلههي ولَ تزنههي ولَ تسههرقي ولَ شيئ

تههبرج تههبرجي ولَ تنوحي ولَ ورجليك يديك بين تفترينه ببهتان تأتي ولَ
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عههن الزهههريِ عههن سفيان أحمد: حدثنا المام الولى»ً وقال الجاهلية

الله رسول عند قال: كنا الصامت بن عبادة عن الخولَني إدريس أبي
تشههركوا لَ أن على فقال: تبايعوني مجلس في وسلم عليه الله صلى
ًا بالله الههتي الََيههة قههرأ ههه أولَدكههم تقتلههوا ولَ تزنوا ولَ تسرقوا ولَ شيئ

فههأجره منكم وفى فمن المؤمنات»ً ه جاءك النساء: «إذا على أخذت
ًا ذلك من أصاب الله, ومن على لههه, ومههن كفارة فهو به فعوقب شيئ

ًا ذلك من أصاب لههه غفههر شههاء إن الله إلى فهو عليه الله فستره شيئ
.الصههههههههحيحين فههههههههي عههههههههذبه»ً أخرجههههههههاه شههههههههاء وإن

الله عبد بن مرثد عن حبيب أبي بن يزيد عن إسحاق بن محمد وقال  
عههن الصههنابحي عسههيلة بههن الرحمههن عبههد اللههه عبد أبي اليزني, عن

اثنههي الولههى, وكنهها العقبههة حضر فيمن قال: كنت الصامت بن عبادة
ً عشهر بيعهة علههى وسهلم عليههه اللهه صهلى اللهه رسههول فبايعنهها رجل

ًا بالله نشرك لَ أن على الحرب يفرض أن قبل النساء, وذلك ولَ شههيئ
أيههدينا بيههن نفههتريه ببهتههان نههأتي ولَ أولَدنهها نقتل نزني, ولَ ولَ نسرق
الجنههة»ً رواه فلكم وفيتم «فإن معروفا, وقال في ولَنعصيه وأرجلنا

عبههاس ابن عن العوفي طريق من جرير ابن روى حاتم, وقد أبي ابن
فقههال: الخطههاب بههن عمههر أمههر وسلم عليه الله صلى الله رسول أن

لَ أن علههى يبههايعكن وسههلم عليههه اللههه صلى الله رسول إن لهن «قل
ًا»ً وكانت بالله تشركن بطههن شههقت التي ربيعة بن عتبة بنت هند شيئ

عرفنههي وإن يعرفنههي أتكلم إن فقالت: إني النساء في متنكرة حمزة
ًا تنكرت قتلني, وإنما وسههلم عليههه اللههه صههلى اللههه رسههول مههن فرق

وهههي هنههد فقههالت يتكلمههن أن وأبيههن هنههد مههع اللتي النسوة فسكت
ًا النسههاء مههن تقبههل متنكههرة: كيههف ؟. الرجههال مههن تقبلههه لههم شههيئ

لهن «قل لعمر وقال وسلم عليه الله صلى الله رسول إليها ففطن  
مهها الهنههات سفيان أبي من لصيب إني هند: والله يسرقن»ً قالت ولَ

أو مضى شيء من أصبت سفيان: ما أبو قال ؟ لَ أم لي أيحلهن أدريِ
وسهلم عليههه اللهه صهلى اللهه رسههول حلل, فضهحك لك فهو بقي قد

؟»ً قههالت: هنههد فقال: «أنههت به فعاذت بيده فأخذت فدعاها وعرفها
وسههلم عليههه اللههه صلى الله رسول عنها سلف, فصرفا عما الله عفا

؟ حههرة امههرأة تزنههي الله, وهل رسول يزنين»ً فقالت: يا فقال: «ولَ
هنههد: أولَدهههن»ً قههالت يقتلن ولَ ه قال ه الحرة تزني ما والله «لَ قال
يفههترينه ببهتان يأتين أبصر, قال: {ولَ وهم فأنت بدر يوم قتلتهم أنت
معروفا} قههال: منعهههن في يعصينك {ولَ وأرجلهن} قال أيديهن بين
الوجههوه ويخدشههن الثيههاب يمزقههن الجاهليههة أهههل ينحههن, وكههان أن
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بعضه وفي غريب أثر والثبور. وهذا بالويل الشعور, ويدعون ويقطعن

رسههول يكههن لههم أسلما لما وامرأته سفيان أبا أعلم, فإن والله نكارة
جانبه من المر كان لهما, وكذلك والود الصفاء أظهر بل يخيفهما الله

لهمههههههههههههههههههههههها. السهههههههههههههههههههههههلم عليهههههههههههههههههههههههه
الله رسول الفتح, بايع يوم الََية هذه حيان: أنزلت بن مقاتل وقال  

تحتههها النسههاء بههايع الصفا, وعمههر على الرجال وسلم عليه الله صلى
وزاد: فلما تقدم كما بقيته فذكر وسلم عليه الله صلى لله رسول عن

ًا هند: ربيناهم أولَدكن. قالت تقتلن قال: ولَ ًا, فقتلتموهم صغار كبههار
حههاتم. وقههال أبههي ابههن استلقى. رواه حتى الخطاب بن عمر فضحك

بنههت غبطههة أم حههدثتني علههي بههن نصر حدثنا أبي حدثنا حاتم أبي ابن
بنههت هند قالت: جاءت عائشة عن جدتها عن عمتي سليمان, حدثتني

يههدها إلههى فنظههر لتبههايعه وسههلم عليه الله صلى الله رسول إلى عتبة
فقههال جههاءت ثههم بحنههاء فغيرتههها يدك»ً فذهبت فغيريِ «اذهبي فقال

ًا»ً فبههايعته بالله تشركي لَ أن على «أبايعك سههواران يههدها وفههي شيئ
«جمرتههان فقههال ؟ السههوارين هههذين في تقول ذهب, فقالت: ما من

جهنههههههههههههههههههههههههم»ً. نههههههههههههههههههههههههار مههههههههههههههههههههههههن
عهن فضهيل ابهن الشج, حدثنا سعيد أبو حاتم: حدثنا أبي ابن وقال  

عليههه اللههه صههلى اللههه رسول قال: بايع الشعبي هو عامر عن حصين
تقتلههن «ولَ قههال ثههم كفه على وضعه قد ثوب يده وفي النساء وسلم

قال, وكههان ؟ بأولَدهم وتوصينا آباءهم امرأة: تقتل أولَدكن»ً فقالت
أقهررن عليههن, فهإذا فعهرض جمعههن يبايعنه النساء جاء إذا ذلك بعد

يبايعنههك} أيِ المؤمنات جاءك إذا النبي أيها تعالى: {يا رجعن, فقوله
يشههركن لَ أن {على فبايعها الشروط هذه على يبايع منهن جاءك من

ًا بالله الههزوج كههان إذا الجههانب, فأمهها الناس يسرقن} أموال ولَ شيئ
ًا عادة به جرت ما بالمعروفا ماله من تأكل أن فلها نفقتها في مقصر
ً علمه غير من كان وإن أمثالها قههالت: أنها عتبة بنت هند بحديث عمل

مهها النفقهة مهن يعطينههي لَ شههحيح رجههل سفيان أبا الله, إن رسول يا
؟ علمههه بغيههر ماله من أخذت إن جناح علّي بني, فهل ويكفي يكفيني

بههالمعروفا مههاله من وسلم: «خذيِ عليه الله صلى الله رسول فقال
الصهههههحيحين. فههههي بنيههههك»ً أخرجهههههاه ويكفههههي يكفيههههك مهههها

كههان إنه الزنا تقربوا تعالى: {ولَ يزنين} كقوله تعالى: {ولَ وقوله  
بالعههذاب الزناة عقوبة سمرة: ذكر حديث سبيلً} وفي وساء فاحشة

الههرزاق, أخبرنهها عبههد أحمد: حدثنا المام الجحيم. وقال نار في الليم
بنههت فاطمههة قههالت: جههاءت عائشة عن عروة عن الزهريِ عن معمر
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لَ {أن عليههها فأخههذ وسههلم عليههه اللههه صههلى اللههه رسههول تبههايع عتبة

ًا بالله يشركن يههدها يزنين} الََية, قال: فوضههعت ولَ يسرقن ولَ شيئ
أيتههها عائشههة: أقههريِ منههها, فقههالت رأى مهها فأعجبه حياء رأسها على

ًا, فبايعههها هذا, قههالت: فنعههم على إلَ بايعنا ما فوالله المرأة بالََيههة. إذ
عههن فضههيل ابههن الشههج, حههدثنا سههعيد أبو حاتم: حدثنا أبي ابن وقال

عليههه اللههه صههلى اللههه رسول قال: بايع الشعبي هو عامر عن حصين
تقتلههن «ولَ قههال ثم كفه على وضعه قد ثوب يده وعلى النساء وسلم

قههال: وكههان ؟ بأولَدهم وتوصي آباءهم امرأة: تقتل أولَدكن»ً فقالت
أقههررن فههإذا عليهههن فعرض جمعهن يبايعنه النساء جاءت إذا ذلك بعد

بعههد قتلههه يشههمل أولَدهههن} وهههذا يقتلههن تعالى: {ولَ رجعن. وقوله
ويعههم الملق خشههية أولَدهههم يقتلههون الجاهليههة أهل كان كما وجوده

نفسههها تطههرح النساء من الجهلة بعض يفعله قد جنين, كما وهو قتله
أشهههههههبهه. مههههههها أو فاسهههههههد لغهههههههرض إمههههههها تحبهههههههل لئل

وأرجلهن} قال أيديهن بين يفترينه ببهتان يأتين تعالى: {ولَ وقوله  
مقاتههل. قههال وكههذا أولَدهم غير بأزواجهن يلحقن لَ عباس: يعني ابن

صههالح, حههدثنا بههن أحمههد داود: حدثنا أبو رواه الذيِ الحديث هذا ويؤيد
اللههه عبههد عههن الهاد ابن عن الحارث ابن يعني عمرو وهب. حدثنا ابن
اللههه رسههول سههمع أنههه هريههرة أبي عن المقبريِ سعيد عن يونس بن

امههرأة «أيمهها الملعنههة آيهة نزلههت حيههن يقههول وسههلم عليه الله صلى
ولههن شههيء فههي اللههه مههن فليسههت منهههم ليس من قوم على أدخلت
اللههه احتجههب إليههه ينظر وهو ولده جحد رجل الجنة, وأيما الله يدخلها

تعههالى: {ولَ والََخريههن»ً وقههوله الوليههن رؤوس علههى وفضههحه منههه
ونهيتهههن معههروفا مههن بههه أمرتهههن فيما معروفا} يعني في يعصينك

بههن وهب حدثنا محمد بن الله عبد البخاريِ: حدثنا منكر. قال من عنه
فههي عبههاس ابههن عن عكرمة عن الزبير قال: سمعت أبي حدثنا جرير
شههرطه شرط هو معروفا} قال: إنما في يعصينك تعالى: {ولَ قوله
إلَ لنههبيه طاعههة اللههه يجعههل مهران: لهم بن ميمون للنساء. وقال الله
بطاعههة اللههه زيههد: أمههر ابههن طاعههة, وقههال والمعروفا المعروفا في

عههن غيههره قههال المعروفا. وقههد في خلقه من الله خيرة وهو رسوله
وغيههر صههالح وأبههي الجعههد أبههي بههن وسالم مالك بن وأنس عباس ابن

ذلههك فههي عطيههة أم حههديث تقههدم النوح, وقد عن يومئذ واحد: نهاهن
ًا. أيضهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

فههي قتههادة عههن سعيد حدثنا يزيد حدثنا بشر جرير: حدثنا ابن وقال  
النياحههة عليهههن أخههذ وسههلم عليه الله صلى النبي لناأن ذكر الََية هذه
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ً إلَ الرجههال تحههدثن ولَ ًا, فقههال منكههن رجل بههن الرحمههن عبههد محرمهه

ًا لنا إن الله رسول عوفا: يا رسههول فقال نسائنا عن نغيب وإنا أضياف
عنيههت»ً أولئههك عنيت, ليس أولئك وسلم: «ليس عليه الله صلى الله

الفههراء موسههى بن إبراهيم حدثنا زرعة أبو حاتم: حدثنا أبي ابن وقال
أخههذ فيمهها قال: كههان الحسن عن مبارك حدثني زائدة أبي ابن أخبرنا
ذات تكههون أن إلَ الرجههال تحههدثن ألَ وسههلم عليههه اللههه صههلى النههبي

وقال فخذيه بين يمذيِ حتى المرأة يحدث يزال لَ الرجل محرم, فإن
ابن عن عاصم عن عمرو عن هارون حدثنا حميد ابن جرير: حدثنا ابن

رسههول علينا اشترط فيما قالت: كان النصارية عطية أم عن سيرين
فلن بنههي من امرأة فقالت ننوح لَ أن بايعناه حين المعروفا من الله
ثههم فأسههعدتهم أجزيهههم, فههانطلقت حههتى فل أسههعدوني فلن بني إن

ملحان ابنة سليم أم وغير غيرها منهن وفى فما فبايعت, قالت جاءت
مالهههههههههههههههههههههههك. بهههههههههههههههههههههههن أنهههههههههههههههههههههههس أم
أم عن سيرين بنت حفصة طريق من الحديث هذا البخاريِ روى وقد  

آخههر وجههه من نحوه رويِ عنها. وقد الله رضي النصارية نسيبة عطية
ًا عمههر حههدثنا نعيم أبو حدثنا كريب أبو حدثنا جرير ابن قال: حدثنا أيض

قههال: أدركههت النصههاريِ نههوح بههن مصههعب حههدثني القتههاب فروخ بن
ًا وسههلم, قههالت عليههه الله صلى الله رسول بايع فيمن كانت لنا عجوز
رسههول يا عجوز تنحن, فقالت لَ أن أخذ فيما علينا فأخذ لبايعه فأتيته

ًا إن الله قهد وإنهههم أصهابتني مصهائب علههى أسهعدوني كهانوا قد أناس
فكههافئيهم»ً قههال: «فههانطلقي أسههعدهم أريههد فأنهها مصههيبة أصههابتهم
قههال الذيِ المعروفا هو وقال فبايعته أتته إنها ثم فكافأتهم فانطلقت

حاتم: حهدثنا أبي ابن معروفا} وقال في يعصينك وجل: {ولَ عز الله
عن صفوان بن الحجاج حدثنا القعنبي حدثنا الرماديِ منصور بن أحمد
أخذ فيما كان قالت المبايعات من امرأة عن البراد أسيد أبي بن أسيد
لَ أن معروفا في نعصيه لَ أن وسلم عليه الله صلى الله رسول علينا

ًا نخمهههش ًا ننشهههر ولَ وجهههه ًا نشهههق ولَ شهههعر ويلً. نهههدعوا ولَ جيبههه
بههن إسههحاق حههدثنا القههزاز سههنان بن محمد جرير: حدثنا ابن وقال  

عبد بن إسماعيل يعقوب, حدثني أبو عثمان بن إسحاق حدثنا إدريس
اللههه رسههول قههدم قههالت: لمهها عطيههة أم جدته عن عطية بن الرحمن

عمههر إلينا أرسل ثم بيت في النصار نساء جمع وسلم عليه الله صلى
لم الباب على فقام, عنه الله رضي الخطاب بن أو فهرددن علينها وس

عليههه اللههه صههلى اللههه رسههول رسول أنا قال السلم, ثم عليه فرددنا
ًا قالت إليكن وسلم اللههه, رسههول وبرسههول الله برسول فقلنا: مرحب
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ًا بههالله تشههركن لَ أن على فقال: تبايعن تزنيههن, ولَ تسههرقن ولَ شههيئ
ومههددنا الههبيت أو البههاب خههارج مههن يههده فمد نعم, قالت قالت: فقلنا

فههي اشهههد, قههالت, وأمرنهها قههال: اللهههم ثههم الههبيت داخههل مههن أيدينا
عههن علينهها, ونهانهها جمعههة ولَ والعواتههق الحيض فيه نخرج أن العيدين

تعههالى: {ولَ قههوله عههن جههدتي فسههألت إسههماعيل قههال الجنائز اتباع
معهههههههههروفا} قهههههههههالت: النياحهههههههههة. فهههههههههي يعصهههههههههينك

عههن مههرة بههن اللههه عبههد عههن العمش طريق من الصحيحين وفي  
اللههه صههلى اللههه رسههول قال: قههال مسعود بن الله عبد عن مسروق

بدعوى ودعا الجيوب وشق الخدود ضرب من منا وسلم: «ليس عليه
ًا الصحيحين الجاهلية»ً وفي صلى الله رسول أن موسى أبي عن أيض

الحههافظ والشاقة. وقال والحالقة الصالقة من برىء وسلم عليه الله
أبههي بههن يحيى حدثنا يزيد بن أبان حدثنا خالد بن هدبة يعلى: حدثنا أيو

ًا أن كثير أن حههدثه الشههعريِ مالههك أبا أن حدثه سلم أبا أن حدثه زيد
أمههر مههن أمههتي فههي قههال: «أربههع وسههلم عليههه الله صلى الله رسول

النسههاب فههي والطعههن الحسههاب فههي يتركونهن: الفخههر لَ الجاهلية
تتههب لم إذا النائحة ه وقال ه الميت على والنياحة بالنجوم والَستسقاء

مههن ودرع قطههران مههن سههربال وعليههها القيامههة يههوم تقام موتها قبل
ًا صحيحه في مسلم جرب»ً.)  ورواه بههن أبههان حههديث مههن بههه منفرد

وسههلم عليههه الله صلى الله رسول أن سعيد أبي وعن به العطار يزيد
أبههو جريههر: حههدثنا ابههن داود. وقههال أبههو رواه والمستمعة النائحة لعن

أم عن حوشب بن شهر عن الصهباء مولى يزيد عن وكيع حدثنا كريب
تعهالى: اللهه قهول فههي وسهلم عليههه الله صلى الله رسول عن سلمة
التفسههير فههي الترمذيِ النوح, ورواه معروفا} قال في يعصينك {ولَ
شههيبة أبههي بن بكر أبي عن ماجه وابن نعيم أبي عن حميد بن عبد عن
بههه الصهههباء مههولى الشههيباني اللههه عبههد بن يزيد عن كلهما وكيع عن

غريههههههههههههههب. حسههههههههههههههن الترمههههههههههههههذيِ وقههههههههههههههال

َها ّي أ
َ َي ِذيَن **  ّل ْا ا ُنو َ آَم ْا لَ ْو ّل َو َت ًا َت ْوم ّلُه َغِضَب ق ِهْم ال ْي َل ْد َع ْا َقهه ِئُسههو ِمههَن َي

ِة ِئهههههَس َكَمههههها الََِخهههههَر ّفهههههاُر َي ُك ْل ِر َأْصهههههَحاِب ِمهههههْن ا ُبهههههو ُق ْل  ا
كمهها السورة هذه آخر في الكافرين موالَة عن وتعالى تبارك ينهى  

ًا تتولههوا لَ آمنههوا الههذين أيها تعالى: {يا فقال أولها في عنها نهى قومهه
غضههب ممن الكفار وسائر والنصارى اليهود عليهم} يعني الله غضب

ه مهن واستحق ولعنه عليه الله توالهونهم والبعهاد, فكيهف الطهرد الل
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الََخهرة ثواب من أيِ الََخرة من يئسوا وقد وأخلء أصدقاء وتتخذونهم

وجهههههههههل. عهههههههههز اللهههههههههه حكهههههههههم فهههههههههي ونعيمهههههههههها
قههولَن: القبههور} فيههه أصههحاب من الكفار يئس تعالى: {كما وقوله 

أن القبههور فههي الههذين قرابههاتهم الحيههاءمن الكفههار يئس كما أحدهما
ًا لَيعتقههدون لنهههم ذلك بعد بهم يجتمعوا ًا, فقههد بعثهه انقطههع ولَنشههور
أيههها { يهها عبههاس ابههن عن العوفي يعتقدونه. قال فيما منهم رجاؤهم

ًا تتولوا لَ آمنوا الذين يعنههي السههورة آخر عليهم} إلى الله غضب قوم
أن كفههروا الههذين مههن الحيههاء يئههس فقههد كفههروا الههذين من مات من

{كمهها البصههريِ الحسههن وجههل,وقههال اللهعههز  يبعثهم أو إليهم يرجعوا
مههن يئسههوا قههد الحياء القبور} قال: الكفار أصحاب من الكفار يئس

القبور أصحاب إليهم يرجع أن الكفار يئس قتادة: كما الموات, وقال
الثههاني جريههر, والقههول ابههن الضههحاك, رواهههن قههال وكذا ماتوا الذين
خيهر, قهال كههل مههن القبهور فههي ههم الهذين الكفههار يئهس كمها معناه

يئههس {كمهها مسههعود ابههن عن مسروق عن الضحى أبي عن العمش
وعههاين مات إذا الكافر هذا يئس كما القبور} قال أصحاب من الكفار
زيههد وابههن ومقاتههل وعكرمههة مجاهههد قههول عليههه, وهههذا واطلههع ثوابه

سورة تفسير الله. آخر رحمه جرير ابن اختيار ومنصور, وهو والكلبي
والمنة. الحمد الممتحنة, ولله

الجمعة سورة
مدنيهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههة وههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههي

صلى الله رسول عنهما, أن الله رضي هريرة وأبي عباس ابن عن  
الجمعههة بسههورة الجمعههة صههلة فههي يقههرأ كههان وسههلم عليههه اللههه

.صحيحه في مسلم والمنافقين, رواه

ِم  ِه ِبْسههههههههههه ّلههههههههههه ـهههههههههههِن ال ِم الّرْحم  الّرِحيههههههههههه

ّبُح ُيَس ِه **  ّل َواِت ِفي َما ِل ِلِك الْرِض ِفي َوَما الّسَما ْلَم ّدوِس ا ُق ْل ِز ا ِزي َع ْل ا
ِم ِكي ْلَح َو ا ُه ِذيِ *   ّل َعَث ا ّييَن ِفي َب ً الَُّم ُهههْم َرُسههولَ ْن ُلههو ّم ْت ِهههْم َي ْي َل ِه َع ِت َيهها آ

ِهْم ّكي ُيَز ُهُم َو ّلُم َع ُي َتاَب َو ِك ْل ْكَمههَة ا ْلِح ِإن َوا ْا َو ُنو ْبههُل ِمههن َكهها َضههلٍَل َلِفههي َق
ِبيٍن ِريَن ّم َوآَخ ُهْم *   ْن ْا َلّما ِم ُقههو ْلَح ِهههْم َي َو ِب ُههه ِزيههُز َو َع ْل ِكيههُم ا ْلَح ِلههَك ا َذ   *
ِه َفْضُل ّل ِه ال ِتي ْؤ ُء َمن ُي ّلُه َيَشآّ َفْضِل ُذو َوال ْل ِم ا ِظي َع ْل  ا
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من الرض, أيِ في وما السموات في ما له يسبح أنه تعالى يخبر   

شههيء مههن تعالى: {وإن قال وجامدها, كما ناطقها المخلوقات جميع
مالههك هههو القههدوس} أيِ تعههالى: {الملههك قههال بحمده} ثم يسبح إلَ

المنزه المقدس, أيِ بحكمه, وهو فيهما المتصرفا والرض السموات
الحكيههم} تقههدم {العزيههز الكمههال بصههفات الموصههوفا النقههائص عن

ً الميين في بعث الذيِ تعالى: {هو مرة. وقوله غير تفسيرهما رسولَ
أوتههوا للههذين تعههالى: {وقههل قههال العههرب, كمهها هههم منهم} الميههون

فإنمهها تولههوا وإن اهتههدوا فقد أسلموا فإن ؟ أأسلمتم والميين الكتاب
من ينفي لَ بالذكر الميين بالعباد} وتخصيص بصير والله البلغا عليك

قههوله: فهي تعهالى قهال وأكههثر, كمها أبلههغ عليهههم المنة عداهم, ولكن
قههال بههه, وكههذا يتههذكرون لغيرهههم ذكر ولقومك} وهو لك لذكر {وإنه

تعههالى: قوله ينافي لَ وأمثاله القربين} وهذا عشيرك تعالى: {وأنذر
ًا} وقوله: {لنذركم إليكم الله رسول إني الناس أيها يا {قل به جميع
ًا تعههالى بلغ} وقههوله ومن مههن بههه يكفههر القههرآن: {ومههن عههن إخبههار

عمههوم علههى الدالههة الََيات من ذلك غير موعده} إلى فالنار الحزاب
أحمرهههم الخلههق جميههع عليههه, إلههى وسههلمه اللههه بعثتههه, صههلوات

بالََيههات النعههام سههورة فههي ذلههك تفسههير قههدمنا وأسههودهم, وقههد
والمنههههههههة. الحمههههههههد الصههههههههحيحة, وللههههههههه والحههههههههاديث

لهههل دعهها إبراهيم, حيههن لخليله الله إجابة مصداق هي الََية وهذه  
ً فيهههم اللههه يبعث أن مكة ويزكيهههم آيههاته عليهههم منهههم, يتلههو رسههولَ

الحمههد ولههه وتعههالى سههبحانه اللههه والحكمههة, فبعثههه الكتاب ويعلمهم
اشتدت السبل, وقد من وطموس الرسل من فترة حين على والمنة
مههن بقايهها إلَ وعجمهم عربهم الرض أهل الله مقت إليه, وقد الحاجة

ًا الكتاب, أيِ أهل ًا نزر ابههن عيسى به الله بعث بما تمسك ممن يسير
المييههن فههي بعههث الههذيِ تعههالى: {هههو قال السلم, ولهذا عليه مريم

ً وإن والحكمههة الكتاب ويعلمهم ويزكيهم آياته عليهم يتلو منهم رسولَ
ًا كههانوا العههرب أن مههبين} وذلههك ضههلل لفههي قبههل مههن كههانوا قههديم

وقلبههوه وغيروه السلم, فبدلوه عليه الخليل إبراهيم بدين متمسكين
ًا بالتوحيد واستبدلوا وخالفوه ًا, وابتدعوا وباليقين شرك لههم أشياء شك

وغيروههها وحرفوههها كتبهههم بدلوا قد الكتاب أهل الله, وكذلك بها يأذن
ًا الله وأولوها, فبعث عظيههم بشههرع عليههه وسلمه الله صلوات محمد

يحتههاجون مهها لجميههع والبيههان هدايتهم الخلق, فيه لجميع شامل كامل
إلههى يقربهههم مهها إلههى لهههم ومعادهم, والههدعوة معاشهم أمر من إليه

اللههه وسههخط النههار إلههى يقربهههم عمهها عنهم, والنهي الله ورضا الجنة
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الصههول فههي والريههب والشههكوك الشبهات لجميع فاصل حاكم تعالى

كان ممن المحاسن جميع والمنة الحمد وله تعالى له والفروع, وجمع
ًا يعههط لههم مهها وأعطههاه قبلههه ًا يعطيههه ولَ الوليههن مههن أحههد مههن أحههد

ًا عليههه وسههلمه اللههه الََخريههن, فصههلوات الههدين. يههوم إلههى دائمهه
الحكيم} العزيز وهو بهم يلحقوا لما منهم تعالى: { وآخرين وقوله  

العزيههز عبد تعالى: : حدثنا الله رحمه البخاريِ الله عبد أبو المام قال
أبههي عههن الغيههث أبي عن ثور عن بلل بن سليمان الله, حدثنا عبد بن

ًا عنه, قال: كنا الله رضي هريرة عليههه اللههه صههلى النههبي عنههد جلوس
بهههم} يلحقههوا لمهها منهم {وآخرين الجمعة سورة عليه فأنزلت وسلم

ًا, وفينهها ُسههئل حههتى يراجعهههم فلم ؟ الله رسول يا هم قالوا: من ثلثهه
علههى يههده وسههلم عليه الله صلى الله رسول فوضع الفارسي سلمان
أو ههه رجال لناله الثريا عند اليمان كان قال: «لو ثم الفارسي سلمان

حهاتم أبهي وابهن والنسائي والترمذيِ مسلم هؤلَء»ً ورواه من ه رجل
الغيههث أبههي سههالم عههن الديلي زيد بن ثور طرق, عن من جرير وابن
السههورة هههذه أن علههى دليههل الحههديث هههذا به, ففههي هريرة أبي عن

الناس, لنه جميع إلى وسلم عليه الله صلى بعثته عموم وعلى مدنية
إلههى كتبههه كتههب منهههم} بفههارس, ولهههذا تعالى: {وآخرين قوله فسر

وإلههى وجههل عههز اللههه إلى المم, يدعوهم من وغيرهم والروم فارس
تعهالى: قهوله فههي واحههد وغيهر مجاهههد قههال بهه, ولهههذا جههاء مهها اتباع

صههدق مههن وكههل العههاجم بهم} قال: هههم يلحقوا لما منهم {وآخرين
حههاتم: أبههي ابههن العههرب, وقههال غيههر من وسلم عليه الله صلى النبي
مسههلم, بههن الوليههد الزبيديِ, حدثنا العلء بن إبراهيم أبي, حدثنا حدثنا
سههعد بههن سهل عن حازم أبي عن موسى ابن عيسى محمد أبو حدثنا

فههي وسههلم: «إن عليههه اللههه صههلى اللههه رسههول قال: قال الساعديِ
بغيههر الجنههة يههدخلون أمههتي مههن ونسههاء رجال أصلب أصلب أصلب

مههن بقيههة بهههم} يعنههي يلحقههوا لما منهم قرأ: { وآخرين حساب»ً ثم
العزيز تعالى: {وهو وسلم. وقوله عليه الله صلى محمد أمة من بقي

تعههالى: وقههدره, وقههوله شههرعه فههي والحكمة العزة الحكيم} أيِ: ذو
مهها العظيههم} يعنههي الفضههل ذو والله يشاء من يؤتيه الله فضل {ذلك
ًا الله أعطاه ومهها العظيمههة النبههوة مههن وسههلم عليههه الله صلى محمد
إليههههم. وسهههلم عليهههه اللهههه صهههلى بعثتهههه مهههن أمتهههه بهههه خهههص
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َثُل ِذيَن ** َم ّل ْا ا ُلو َة ُحّم ْوَرا ّتهه َههها َلههْم ُثههّم ال ُلو َثههِل َيْحِم ِر َكَم ْلِحَمهها َيْحِمههُل ا
ًا َفار ْئَس َأْس َثُل ِب ِم َم ْو َق ْل ِذيَن ا ّل ْا ا ُبو ّذ َياِت َك ِه ِبآّ ّل ّلُه ال َ َوال ِديِ لَ ْه ْوَم َي َقهه ْل ا

ِلِميَن ّظا ُقْل ال َها *   ّي أ
َ ِذيَن َي ّل ْا ا َو ُد ُتْم ِإن َها ُكْم َزعْم ّن ُء َأ َيآّ ِل ْو ِه َأ ّل ُدوِن ِمههن ِل

ّناِس ْا ال ُو ّن َتَم ْوَت َف ْلَم ُتْم ِإن ا ِقيَن ُكن ِد َ َصا َولَ َنُه *   ّنو َتَم ًا َي َبد ّدَمْت ِبَما َأ َقهه
ِهْم ْيدي ّلُه َأ ِليٌم َوال ِلِميَن َع ّظا ُقْل ِبال ْوَت ِإّن *   ْلَم ِذيِ ا ّل ِفّروَن ا ْنُه َت ّنُه ِم ِإ َفهه

ُكْم ِقي َ ّدوَن ُثههّم ُمل َلهَى ُتهَر ِم ِإ ِل ْيههِب َعهها َغ ْل ِة ا َد َها ُكههم َوالّشه ُئ ّب َن ُي ُتهْم ِبَمها َف ُكن
ُلهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههوَن ْعَم  َت

ًا تعالى يقول    ثم بها للعمل وحملوها التوراة أعطوا الذين لليهود ذام
ًا, أيِ يحمل الحمار كمثل ذلك في بها: مثلهم يعملوا لم كمثههل أسههفار

ًا حمل إذا الحمار ً يحملههها فيههها, فهههو مهها يههدريِ لَ كتب ًا حمل ولَ حسههي
حفظهوه أوتهوه الهذيِ الكتاب حملهم في هؤلَء عليه, وكذلك ما يدريِ
ًا وبههدلوه وحرفههوه أولههوه بمقتضههاه, بههل عملههوا ولَ يتفهموه ولم لفظ
ً أسوأ فهم فهههوم لهههم له, وهؤلَء فهم لَ الحمار الحمير, لن من حالَ

كالنعههام الخههرى: {أولئههك الََية في تعالى قال يستعملوها, ولهذا لم
مثههل ههنهها: {بئههس تعههالى الغههافلون} وقههال هههم أولئك أضل هم بل

الظههالمين}. وقههال القوم يهديِ لَ والله الله بآّيات كذبوا الذين القوم
عههن الشههعبي عههن مجالد عن نمير ابن الله: حدثنا رحمه أحمد المام

تكلههم وسههلم: «مههن عليه الله صلى الله رسول قال: قال عباس ابن
ًا يحمهل الحمهار كمثل فهو يخطب والمام الجمعة يوم والهذيِ أسهفار

الههذين أيههها يهها تعههالى: {قههل قههال جمعة»ً ثم له ليس أنصت له يقول
إن المههوت فتمنههوا النههاس دون مههن للهه أوليههاء أنكم زعمتم إن هادوا
ًا هههدى, وأن علههى أنكههم تزعمههون كنتم إن صادقين} أيِ كنتم محمههد

إن الفئههتين مههن الضههال علههى بههالموت ضللة, فههادعوا على وأصحابه
تزعمههههههههههههونه. فيمهههههههههههها صههههههههههههادقين, أيِ كنتههههههههههههم

ًا يتمنونه تعالى: {ولَ الله قال  يعملون بما أيديهم} أيِ قدمت بما أبد
قههدمنا بالظالمين} وقههد عليم {والله والفجور والظلم الكفر من لهم

تعههالى: قال لليهود, حيث المباهلة هذه على البقرة سورة في الكلم
النههاس دون مههن خالصههة اللههه عنههد الََخههرة الههدار لكم كانت إن {قل

ًا يتمنههوه * ولههن صههادقين كنتههم إن المههوت فتمنههوا قههدمت بمهها أبههد
حيههاة علههى النههاس أحههرصا * ولتجدنهم بالظالمين عليم أيديهم)والله

بمزحزحههه ههو ومهها سههنة ألف يعمر لو أحدهم يود أشركوا الذين ومن
الكلم أسههلفنا يعملههون}, وقههد بمهها بصههير واللههه يعمر أن العذاب من

خصومهم أو أنفسهم من الضلل على يدعوا أن المراد أن هناك, وبينا
بعد من فيه حاجك {فمن عمران آل في النصارى مباهلة تقدمت كما
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ونسههاءكم ونساءنا وأبناءكم أبناءنا ندع تعالوا فقل العلم من جاءك ما

الكاذبين} ومباهلههة على الله لعنة فنجعل نبتهل ثم وأنفسكم وأنفسنا
لههه فليمههدد الضههللة فههي كههان مههن {قل مريم سورة في المشركين

ًا}. الرحمههههههههههههههههههههههههههههههههههههن مههههههههههههههههههههههههههههههههههههد
زيههد, الرقههي, أبههو يزيههد بههن إسماعيل أحمد: حدثنا المام قال وقد  

ابههن عههن عكرمههة الجزريِ, عن مالك بن الكريم عبد عن فرات حدثنا
ًا رأيههت اللههه: إن لعنههه جهل أبو عباس, قال: قال الكعبههة عنههد محمههد

عليههه اللههه صههلى اللههه رسههول عنقه, قال: فقال على أطأ حتى لََتينه
ًا الملئكة لخذته فعل وسلم: «لو المههوت تمنههوا اليهههود أن ولههو عيانهه

اللههه رسههول يباهلون الذين خرج النار, ولو من مقاعدهم ورأوا لماتوا
ً يجههدون لَ لرجعوا وسلم عليه الله صلى البخههاريِ مههالَ»ًً رواه ولَ أهل

عبههد معمههر, عههن عههن الههرزاق عبههد حههديث مههن والنسائي والترمذيِ
عمههرو بههن اللههه عبيههد عههن خالد بن عمرو وتبعه البخاريِ الكريم, قال

ًا النسائي الكريم, ورواه عبد عن اللههه عبيههد بن الرحمن عبد عن أيض
أتههههم. بههههه الرقههههي عمههههرو بههههن اللههههه عبيههههد عههههن الحلههههبي

ثههم ملقيكههم فههإنه منههه تفرون الذيِ الموت إن تعالى: {قل وقوله  
تعملههون} كقههوله كنتههم بما فينبئكم والشهادة الغيب عالم إلى تردون
فههي كنتههم ولههو الموت يدرككم تكونوا {أينما النساء سورة في تعالى
محمههد بههن معههاذ حههديث مههن الطههبراني معجههم مشيدة} وفههي بروج

ًا سمرة عن الحسن عن يونس عن الهذلي يفههر الههذيِ «مثههل مرفوعهه
إذا حههتى يسههعى بههدين, فجههاء الرض تطلبه الثعلب كمثل الموت من
لههه دينههي, فخههرج يههاثعلب الرض لههه فقههالت جحههره دخل وانبهر أعيا

فمهههات»ً. عنقهههه تقطعهههت حهههتى كهههذلك يهههزل فلهههم حصهههاصا

َها ّي أ
َ َي ِذيَن **  ّل ْا ا َو ُن َذا آَم َيِ ِإ ِد ِة ُنو َ ِم ِمن ِللّصل ْو ِة َيهه َعهه ْلُجُم ْا ا ْو َع َلههَى َفاْسهه ِإ
ِر ْك ِه ِذ ّل ْا ال َذُرو َع َو ْي َب ْل ُكْم ا ِل ْيٌر َذ ُكْم َخ ُتْم ِإن ّل َلُمههوَن ُكن ْع َذا َت ِإ َفهه َيِت *   ُقِضهه

ُة َ ْا الّصل َتِشُرو ْا الْرِض ِفههي َفان ُغههو َت ْب ِه َفْضههِل ِمههن َوا ّلهه ْا ال ُكههُرو ْذ ّلههَه َوا ال
ًا ِثيههههههههههههههههههههههر ُكههههههههههههههههههههههْم َك ّل َع ِلُحههههههههههههههههههههههوَن ّل ْف  ُت

أهههل الجمههع, فههإن مههن مشههتقة لنههها جمعههة الجمعة سميت إنما   
كمههل الكبار, وفيه بالمعابد مرة أسبوع كل في فيه يجتمعون السلم

فيههها اللههه خلههق الههتي السههتة مههن السههادس اليوم فإنه الخلئق جميع
منههها أخرج الجنة, وفيه أدخل وفيه آدم خلق والرض, وفيه السموات

فيههها الله يسأل مؤمن عبد يوافقها لَ ساعة الساعة, وفيه تقوم وفيه
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ًا أبي ابن الصحاح. وقال الحاديث بذلك ثبتت إياه, كما أعطاه إلَ خير

عههن منصور عن حميد بن عبيدة عرفة, حدثنا بن الحسن حاتم: حدثنا
سههلمان الضههبي, حههدثنا قرتههع عن علقمة عن إبراهيم عن معشر أبي

يههوم مهها سههلمان وسههلم: «يهها عليههه اللههه صههلى القاسم أبو قال: قال
اللههه صههلى اللههه رسههول أعلم. فقههال ورسوله ؟»ً قلت: الله الجمعة

ه»ً وقد أبوكم أو ه أبواكم فيه الله جمع يوم الجمعة وسلم: «يوم عليه
أعلهههم. فهههالله ههههذا نحهههو كلمهههه مهههن هريهههرة أبهههي عهههن رويِ

المهم أن العروبههة, وثبههت يهوم القديمة اللغة في له يقال كان وقد  
فيههه يقع لم الذيِ السبت يوم اليهود عنه, واختار فضلوا به أمروا قبلنا
الخلق, واختههار فيه ابتدىء الذيِ الحد يوم النصارى آدم, واختار خلق
أخرجههه كمهها الخليقههة فيه الله أكمل الذيِ الجمعة يوم المة لهذه الله

منبههه بههن همام عن معمر عن الرزاق عبد حديث من ومسلم البخاريِ
عليهه اللهه صهلى اللهه رسهول قال: قال هريرة أبو حدثنا ما قال: هذا

الكتههاب أوتوا أنهم القيامة, بيد يوم السابقون الََخرون وسلم: «نحن
فيههه فههاختلفوا عليهههم اللههه فههرض الههذيِ يههومهم هذا إن قبلنا, ثم من

ًا تبههع, اليهههود فيه لنا فالناس, له الله فهدانا غههد»ً بعههد والنصههارى غههد
كههان مههن الجمعههة عههن اللههه «أضههل لمسههلم لفظ وفي البخاريِ لفظ

اللههه الحد, فجههاء يوم للنصارى السبت, وكان يوم لليهود قبلنا, فكان
والحههد, وكههذلك والسههبت الجمعة الجمعة, فجعل ليوم الله فهدانا بنا
يههوم الههدنيا, والولههون أهههل مههن الََخرون نحن القيامة يوم لنا تبع هم

»ً.الخلئهههههههههق قبهههههههههل بينههههههههههم المقضهههههههههي القيامهههههههههة
تعههالى: فقال الجمعة يوم لعبادته بالَجتماع المؤمنين الله أمر وقد  
ذكر إلى فاسعوا الجمعة يوم من للصلة نوديِ إذا آمنوا الذين أيها {يا

المههراد إليههها, وليههس سههيركم في واهتموا واعمدوا اقصدوا الله} أيِ
تعههالى: كقههوله بههها الَهتمههام هههو وإنمهها السريع المشي ههنا بالسعي

بهن عمههر مههؤمن} وكهان وههو سهعيها لهها وسهعى الََخرة أراد {ومن
ذكههر إلههى {فامضههوا يقرآنههها عنهمهها الله رضي مسعود وابن الخطاب

فههي أخرجههاه لما عنه نهي فقد الصلة إلى السريع المشي الله} فأما
قههال: وسههلم عليههه اللههه صههلى النههبي عن هريرة أبي الصحيحين, عن

ولَ والوقههار السكينة وعليكم الصلة إلى فامشوا القامة سمعتم «إذا
وعههن البخههاريِ فأتموا»ً لفههظ فاتكم وما فصلوا أدركتم تسرعوا, فما

إذ وسههلم عليههه اللههه صههلى النبي مع نصلي نحن قال: بينما قتادة أبي
؟»ً قههالوا: اسههتعجلنا شههأنكم قال: «مهها صلى رجال, فلما جلبة سمع
وعليكههم فامشههوا الصههلة أتيتههم تفعلههوا, إذا «فل قههال الصههلة إلههى
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عبهد فهأتموا»ًأخرجهاه. وقهال فهاتكم ومها فصلوا أدركتم فما السكينة

أبههي عههن المسههيب بههن سههعيد عن الزهريِ عن معمر الرزاق: أخبرنا
وسههلم: عليههه اللههه صههلى الله رسول قال: قال عنه الله رضي هريرة

ِإذا تمشههون, وعليكههم ائتوههها ولكن تسعون تأتوها فل الصلة أقيمت «
فههأتموا»ً. رواه فههاتكم ومهها فصههلوا أدركتههم فمهها والوقههار السههكينة
بههن يزيههد طريههق من كذلك, وأخرجه الرزاق عبد حديث من الترمذيِ

بمثله, قال هريرة أبي عن سلمة أبي عن الزهريِ عن معمر عن زريع
يههأتوا أن نهههوا ولقههد القههدام علههى بالسههعي هههو ما والله الحسن: أما

والخشههوع. والنيههة بههالقلوب ولكن والوقار السكينة وعليهم إلَ الصلة
بقلبك تسعى أن الله} يعني ذكر إلى قوله: {فاسعوا في قتادة وقال

معههه بلههغ تعههالى: {فلمهها قوله يتأول إليها, وكان المشي وهو وعملك
أسههلم بههن وزيد كعب بن محمد عن معه, ورويِ المشي السعي} أيِ

ذلهههههههههههههههههههههههك. نحهههههههههههههههههههههههو وغيرهمههههههههههههههههههههههها
ثبت إليها, لما مجيئه قبل يغتسل أن الجمعة إلى جاء لمن ويستحب  

عليههه اللههه صههلى الله رسول أن عمر بن الله عبد عن الصحيحين في
سههعيد أبي عن فليغتسل»ً ولهما الجمعة أحدكم جاء قال: «إذا وسلم
وسههلم: «غسههل عليه الله صلى الله رسول قال: قال عنه الله رضي

قههال: قههال هريههرة أبههي محتلههم»ً وعههن كههل علههى واجب الجمعة يوم
أن مسهلم كههل علههى اللههه وسهلم: «حههق عليههه الله صلى الله رسول
مسلم, وعههن وجسده»ً رواه رأسه أيام, يغسل سبعة كل في يغتسل

وسههلم: عليههه اللههه صههلى اللههه رسههول قال: قال عنه الله رضي جابر
يههوم وهههو يههوم غسههل أيههام سههبعة كههل فههي مسههلم رجههل كههل «على

.حبههههههههان وابههههههههن والنسههههههههائي أحمههههههههد رواه»ً الجمعههههههههة
عههن المبههارك ابههن آدم, حههدثنا بههن يحيههى أحمد: حدثنا المام وقال  

أوس الصنعاني, عن الشعث أبي عن عطية بن حسان عن الوزاعي
وسههلم عليههه اللههه صههلى اللههه رسههول قال: سههمعت الثقفي أوس بن

ولههم ومشههى وابتكههر وبكههر الجمعههة يههوم واغتسل غسل يقول: «من
سههنة أجر خطوة بكل له يلغ, كان ولم واستمع المام من يركب, ودنا

أهههل أخرجههه وألفههاظا, وقههد طههرق له الحديث وقيامها»ً وهذا صيامها
قال: عنه الله رضي هريرة أبي الترمذيِ, وعن وحسنه الربعة السنن

الجمعههة يههوم اغتسل قال: «من وسلم عليه الله صلى الله رسول إن
راح بدنة, ومههن قرب فكأنما الولى الساعة في راح ثم الجنابة غسل

الثالثههة السههاعة فههي راح بقرة, ومههن قرب فكأنما الثانية الساعة في
ًا قرب فكأنما قههرب فكأنمهها الرابعة الساعة في راح أقرن, ومن كبش
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خههرج بيضة, فإذا قرب فكأنما الخامسة الساعة في راح دجاجة, ومن

الهههههذكر»ً أخرجهههههاه. يسهههههتمعون الملئكهههههة حضهههههرت المهههههام
وينتظهف ويتسهوك ويتنظهف ثيهابه أحسهن يلبهس أن لهه ويستحب  

واجههب الجمعههة يههوم «غسل المتقدم سعيد أبي حديث ويتطهر. وفي
المههام أهلههه»ً وقههال طيههب مههن يمس وأن والسواك محتلم كل على

محمههد إسحاق, حدثني بن محمد عن أبي يعقوب, حدثنا أحمد: حدثنا
كعههب بههن اللههه عبد يحيى, عن أبي بن عمران عن التيمي إبراهيم بن
عليه الله صلى الله رسول النصاريِ: سمعت أيوب أبي عن مالك بن

كههان إن أهله طيب من ومس الجمعة يوم اغتسل يقول: «من وسلم
إن فيركههع المسههجد يههأتي حههتى خرج ثم ثيابه أحسن من ولبس عنده
ًا, ثم يؤذ ولم بداله كفههارة كانت يصلي حتى إمامه خرج إذا أنصت أحد

عههن مههاجه وابههن داود أبي سنن الخرى»ً وفي الجمعة وبين بينها لما
اللههه صههلى اللههه رسههول سههمع عنه, أنههه الله رضي سلم بن الله عبد

ليوم ثوبين اشترى لو أحدكم على المنبر: «ما على يقول وسلم عليه
رسههول أن عنههها اللههه رضههي عائشة مهنته»ً وعن ثوبي سوى الجمعة

عليهههم الجمعههة, فههرأى يههوم الناس خطب وسلم عليه الله صلى الله
ثهوبين يتخهذ أن سهعة وجهد إن أحهدكم علهى فقهال: «مها النمار ثياب

مههههههاجه. ابههههههن مهنتههههههه»ً رواه ثههههههوبي سههههههوى لجمعتههههههه
النداء بهذا الجمعة} المراد يوم من للصلة نوديِ تعالى: {إذا وقوله  

عليههه اللههه صلى الله رسول يديِ بين يفعل كان الذيِ الثاني النداء هو
يههديه بيههن يههؤذن حينئههذ كههان المنبر, فإنه على فجلس خرج إذا وسلم
بن عثمان المؤمنين أمير زاده الذيِ الول النداء المراد, فأما هو فهذا

البخههاريِ رواه كمهها الناس لكثرة هذا كان عنه, فإنما الله رضي عفان
ذئب أبي ابن إياس, حدثنا أبي ابن هو آدم قال: حدثنا حيث الله رحمه

أولههه الجمعههة يههوم النداء قال: كان يزيد بن السائب عن الزهريِ عن
عليههه اللههه صههلى اللههه رسههول عهههد على المنبر على المام جلس إذا

النههاس, زاد وكههثر زمههن بعههد عثمان كان وعمر, فلما بكر وأبي وسلم
تسههمى الههتي الههدار علههى بههه يههؤذن يعنههي الههزوراء على الثاني النداء

أبهي ابههن المسههجد. وقهال بقههرب بالمدينههة دار أرفع بالزوراء, وكانت
بههن محمههد إبراهيههم, حههدثنا نعيههم, حههدثنا أبههو أبي, حدثنا حاتم: حدثنا

واحههد, مؤذن الجمعة في كان النداء أن مكحول عن المكحولي راشد
عنههده يحههرم الههذيِ النههداء وذلههك الصههلة تقههام ثههم المههام يخرج حين

قبههل يناديِ أن عنه الله رضي عثمان به, فأمر نوديِ إذا والبيع الشراء
الرجههال الجمعههة بحضور يؤمر الناس. وإنما يجتمع حتى المام خروج

549



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
والمريههض المسههافر والصههبيان, ويعههذر والنسههاء العبيههد دون الحرار

ّيم كتههب فههي مقههرر هههو العههذار, كمهها من ذلك أشبه وما المريض وق
الفهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههروع.

الههبيع واتركههوا الله ذكر إلى اسعوا البيع} أيِ تعالى: {وذروا وقوله  
تحريههم علههى عنهههم اللههه رضههي العلماء اتفق للصلة, ولهذا نوديِ إذا

؟ لَ أم متعههاط تعاطههاه إذا يصههح هههل الثاني, واختلفوا النداء بعد البيع
موضعه, والله في مقرر هو كما الصحة عدم الََية وظاهر قولين على

ترككههم تعلمههون} أيِ كنتههم إن لكههم خيههر تعالى: {ذلكم أعلم. وقوله
الههدنيا فههي أيِ لكههم خيههر الصههلة وإلههى اللههه ذكههر إلههى وإقبالكم البيع

الصههلة} أيِ قضههيت تعههالى: {فههإذا تعلمون. وقوله كنتم إن والََخرة
حجههر اللههه} لمهها فضههل مههن وابتغههوا الرض في {فانتشروا منها فرغا

الفههراغا بعد لهم أذن بالَجتماع وأمرهم النداء بعد التصرفا في عليهم
بهن عههراك كهان الله, كمها فضل من والَبتغاء الرض في الَنتشار في

بههاب علههى فوقههف انصههرفا الجمعههة صههلى إذا عنههه اللههه رضي مالك
وانتشههرت فريضههتك وصليت دعوتك أجبت إني فقال: اللهم المسجد

أبههي ابههن الرازقيههن, رواه خير وأنت فضلك من فارزقني أمرتني كما
حههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههاتم.

الجمعههة يوم في واشترى باع قال: من أن السلف بعض عن ورويِ  
قضههيت تعالى: {فههإذا الله لقول مرة سبعين له الله بارك الصلة بعد

تعههالى: اللهه} وقههوله فضههل مههن وابتغوا الرض في فانتشروا الصلة
ًا الله {واذكروا وشههرائكم بيعكههم حههال فههي تفلحون} أيِ لعلكم كثير
ًا اللهه اذكروا وإعطائكم وأخذكم ًا, ولَ ذكهر عهن الهدنيا تشهغلكم كهثير

دخههل «مههن الحههديث فههي جههاء الََخرة, ولهههذا الدار في ينفعكم الذيِ
ًا الملههك لههه, لههه شريك لَ وحده الله إلَ إله لَ فقال السواق من سوق

حسههنة ألههف ألههف لههه اللههه قدير, كتب شيء كل على وهو الحمد وله
مههن العبههد يكههون مجاهههد: لَ سههيئة»ً وقههال ألههف ألههف عنههه ومحههي

ًا اللههه الههذاكرين ًا اللههه يههذكر حههتى كههثير ًا قائمهه ًا. وقاعههد ومضههطجع

َذا ِإ َو ْا **  ْو َأ ًة َر ْو ِتَجاَر ًا َأ ْهو ْا َل َو َفّض َها ان ْي َل ُكههوَك ِإ َتَر ًا َو ِئمهه َد َمهها ُقههْل َقآّ ِعنهه
ِه ّلههه ْيهههٌر ال ِو ّمهههَن َخ ْهههه ّل ِة َوِمهههَن ال ّتَجهههاَر ّلهههُه ال ْيهههُر َوال ِقيهههَن َخ ِز  الّرا
الخطبههة عن الَنصرافا من وقع كان ما على وتعالى تبارك يعاتب   
تعههالى: فقههال يومئههذ المدينههة قههدمت الههتي التجههارة إلى الجمعة يوم

ًا أو تجارة رأوا {وإذا ًا} أيِ وتركوك إليها انفضوا لهو المنههبر على قائم
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والحسههن العالية أبو التابعين, منهم من واحد غير ذكره تخطب, هكذا

لدحيههة كانت التجارة أن حيان بن مقاتل وقتادة, وزعم أسلم بن وزيد
وتركههوا إليههها فانصههرفوا طبههل معههها يسههلم, وكههان أن قبل خليفة بن

ًا وسلم عليه الله صلى الله رسول منهههم, القليههل إلَ المنبر على قائم
حصين عن إدريس ابن أحمد: حدثنا المام فقال الخبر بذلك صح وقد
المدينههة, مههرة عيههر قههال: قههدمت جههابر عههن الجعد أبي بن سالم عن

اثنهها وبقههي النههاس فخههرج يخطهب وسلم عليه الله صلى الله ورسول
ً عشر ًا أو تجارة رأوا {وإذا فنزلت رجل إليههها} أخرجههاه انفضههوا لهههو

بههههههههه. سههههههههالم حههههههههديث مههههههههن الصههههههههحيحين فههههههههي
عههن هشههيم يحيههى, حههدثنا بن زكريا يعلى: حدثنا أبو الحافظ وقال  

اللههه عبههد بههن جههابر عههن سفيان وأبي الجعد أبي بن سالم عن حصين
الجمعههة, فقههدمت يوم يخطب وسلم عليه الله صلى النبي قال: بينما

وسههلم, عليه الله صلى الله رسول أصحاب فابتدرها المدينة إلى عير
ً عشههر اثنهها إلَ وسلم عليه الله صلى الله رسول مع يبق لم حتى رجل
لههو بيههده نفسههي وسههلم: «والههذيِ عليههه اللههه صلى الله رسول فقال

ًا»ً ونزلههت الههواديِ بكم لسال أحد منكم يبق لم حتى تتابعتم هههذه نههار
ًا أو تجارة رأوا {وإذا الََية ًا} وقههال: وتركههوك إليههها انفضههوا لهههو قائمهه
عليههه اللههه صههلى اللههه رسههول مههع ثبتههوا الههذين عشههر الَثني في كان

تعههالى: {وتركههوك قوله عنهما, وفي الله رضي وعمر بكر وسلم: أبو
ًا} دليل ًا. وقههد الجمعههة يههوم يخطههب المههام أن علههى قائم روى قائمهه

لى للنهبي قال: كهانت سمرة بن جابر عن صحيحه في مسلم ه ص الل
النههاس, ولكههن ويههذكر القرآن يقرأ بينهما يجلس خطبتان وسلم عليه
لمهها كههانت إنها قيل قد القصة هذه وهو: أن يعلم أن ينبغي شيء ههنا
علههى الجمعة يوم الصلة يقدم وسلم عليه الله صلى الله رسول كان

بههن محمههود المراسههيل, حههدثنا كتههاب في داود أبو رواه الخطبة, كما
بههن مقاتههل سههمع أنههه معههروفا بههن معاذ أبو الوليد, أخبرني عن خالد
الجمعة يوم يصلي وسلم عليه الله صلى الله رسول يقول: كان حيان
عليههه اللههه صههلى والنههبي يوم كان إذا العيدين, حتى مثل الخطبة قبل

بههن دحيههة فقههال: إن رجههل الجمعة, فههدخل صلى يخطب, وقد وسلم
يسههير نفههر إلَ معههه يبههق ولههم فانفضههوا بتجههارة, يعنههي قدم قد خليفة
فههي الثههواب مههن اللهه عنههد الذيِ الله} أيِ عند ما تعالى: {قل وقوله
الرازقيههن} أيِ خيههر واللههه التجههارة ومن اللهو من {خير الََخرة الدار
الجمعهة سهورة تفسهير وقته. آخهر في الرزق وطلب عليه توكل لمن
والعصمة. التوفيق والمنة, وبه الحمد ولله
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المنافقون سورة
ِم  ِه ِبْسههههههههههه ّلههههههههههه ـهههههههههههِن ال ِم الّرْحم  الّرِحيههههههههههه

َذا ِإ َءَك **  ُقوَن َجآّ ِف َنا ْلُم ْا ا ُلو ُد َقا َه ّنَك َنْش ِه َلَرُسوُل ِإ ّل ّلُه ال َلههُم َوال ْع ّنههَك َي ِإ
ُلُه ّلُه َلَرُسو ُد َوال َه ِفِقيَن ِإّن َيْش َنهها ْلُم ُبوَن ا ِذ َكهها ْا َل َو ُذ ّتَخهه ُهْم *  ا َن ْيَمهها ّنههًة َأ ُج
ْا ّدو ِبيِل َعن َفَص ِه َس ّل ُهْم ال ّن َء ِإ ْا َما َسآّ ُنو ُلوَن َكا ْعَم ِلَك َي َذ ُهْم *   ّن أ

َ ّا ِب ُنههو آَم
َفُروا ُثّم َع َك ِب ُط َلَى َف ِهْم َع ِب ُلو ُهههْم ُق َ َف ُهههوَن لَ َق ْف َذا َي ِإ َو ُهههْم *   َت ْي أ

َ ُبههَك َر ْعِج ُت
ُهْم ِإن َأْجَساُم ْا َو ُلو ُقو ْع َي ِهْم َتْسَم ِل ْو َق ُهْم ِل ّن أ

َ ٌة ُخُشههٌب َك َد ّن ُبوَن ّمَسهه َيْحَسهه
ٍة ُكههّل ْيَح ِهههْم َصهه ْي َل ّو ُهههُم َع ُد َعهه ْل ُهْم ا َذْر ُهُم َفاْحهه َل َت ّلههُه َقهها ّنههى ال ُكههوَن َأ َف ْؤ  ُي
ًا تعالى يقول    إذا بالسههلم يتفوهون إنما أنهم المنافقين عن مخبر

ه صلى النبي جاءوا فليسهوا المهر بهاطن فهي وسهلم, فأمها عليهه الل
جههاءك تعههالى: {إذا قههال ذلههك, ولهههذا مههن الضههد علههى بههل كههذلك

عنههدك حضههروا إذا اللههه} أيِ لرسههول إنههك نشهههد قههالوا المنههافقون
اعهترض يقولون, ولههذا كما ذلك, وليس لك بذلك, وأظهروا واجهوك

لرسههوله} ثههم إنههك يعلههم فقال: {والله الله رسول أنه مخبرة بجملة
بههه أخههبروا فيما لكاذبون} أيِ المنافقين إن يشهد تعالى: {والله قال
ًا كان وإن يقولههون مهها صههحة يعتقههدون يكونوا لم لنهم للخارج مطابق
اعتقهههههادهم. إلهههههى بالنسهههههبة كهههههذبهم صهههههدقه, ولههههههذا ولَ

اتقوا الله} أيِ سبيل عن فصدوا جنة أيمانهم تعالى: {اتخذوا وقوله  
يقولون, فههاغتر فيما ليصدقوا الََثمة والحلفان الكاذبة باليمان الناس

اقتدى مسلمون, فربما أنهم أمرهم, فاعتقدوا جلية يعرفا لَ من بهم
كههانوا أنهههم شههأنهم من يقولون, وهم فيما وصدقهم يفعلون فيما بهم
كبير ضرر القدر بهذا خبالًَ, فحصل وأهله السلم يألون لَ الباطن في

إنهههم الله سبيل عن تعالى: {فصدوا قال الناس, ولهذا من كثير على
{اتخذوا يقرؤها مزاحم بن الضحاك كان يعملون} ولهذا كانوا ما ساء

القتهل, بهه يتقهون تقيههة أيِ جنهة الظههاهر تصهديقهم جنة} أيِ إيمانهم
بههأنهم تعههالى: {ذلههك يمين, وقوله {أيمانهم} جمع يقرؤها والجمهور

قههدر إنمها يفقهههون} أيِ لَ فهههم قلهوبهم علهى فطبههع كفهروا ثم آمنوا
الكفههران, واسههتبدالهم إلههى اليمههان عههن لرجههوعهم النفههاق عليهههم
يصههل فل لَيفقهون. أيِ  فهم قلوبهم على الله بالهدى, فطبع الضللة

تهتهههديِ. ولَ تعهههي فل خيهههر إليهههها يخلهههص ولَ ههههدى قلهههوبهم إلهههى
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تسههمع يقولههوا وإن أجسههامهم تعجبههك رأيتهههم تعالى: {وإذا وقوله  

ً وكههانوا لقههولهم} أيِ وألسههنة, وإذا فصههاحة وذويِ حسههنة أشههكالَ
غايههة فههي ذلههك مههع لبلغتهم, وهم قولهم إلى يصغي السامع سمعهم
تعالى: {يحسههبون قال والجبن, ولهذا والجزع والهلع والخور الضعف

يعتقههدون خههوفا أو كائنههة أو أمههر وقههع كلمهها عليهههم} أيِ صحيحة كل
الخههوفا جاء فإذا عليكم تعالى: {أشحة قال كما بهم نازل أنه لجبنهم
فههإذا الموت من عليه يغشى كالذيِ أعينهم تدور إليك ينظرون رأيتهم
لهم أولئهك الخيهر علهى أشهحة حهداد بألسهنة سهلقوكم الخهوفا ذهب

ًا} فهههم اللههه علههى ذلههك وكههان أعمههالهم اللههه فههأحبط يؤمنههوا يسههير
فاحههذرهم العههدو تعههالى: {هههم قههال معاني, ولهذا بل وصور جهامات

الضههلل, إلههى الهدى عن يصرفون كيف يؤفكون} أيِ أنى الله قاتلهم
قدامههة بههن الملههك عبههد يزيههد, حههدثنا أحمههد: حههدثنا المههام قههال وقههد

سعيد أبي بن سعيد عن الفرات أبي بن بكير بن إسحاق عن الجمحي
اللههه صههلى النبي أن عنه الله رضي هريرة أبي عن أبيه المقبريِ, عن

لعنههة بههها: تحيتهههم يعرفههون علمات للمنافقين قال: «إن وسلم عليه
ًا, ولَ إلَ المسههاجد يقربههون ولَ غلهول وغنيمتهههم نهبهة وطعامهم هجهر

ًا, مستكبرين إلَ الصلة يأتون بالليههل يؤلفون, خشب ولَ يألفون لَ دبر
بالنهههههار. مههههرة: سههههخب بههههن يزيههههد بالنهههههار»ً وقههههال صههههخب

َذا ِإ َو ُهههْم ِقيههَل **  ْا َل ْو َل َعهها ِفْر َت ْغ َت ُكههْم َيْسهه ِه َرُسههوُل َل ّلهه ْا ال ْو ّو ُهْم َلهه ُءوَسهه ُر
ُهْم َت ْي أ

َ ّدوَن َوَر ُهم َيُص ِبُروَن َو ْك َت ٌء ّمْس َوآ ِهههْم *  َس ْي َل َفْرَت َع ْغ َت ُهههْم َأْسهه َأْم َل

ِفْر َلْم ْغ َت ُهْم َتْس ِفَر َلن َل ْغ ّلُه َي ُهْم ال ّلَه ِإّن َل َ ال ِديِ لَ ْه ْوَم َي َق ْل ِقيَن ا ـههِس َف ْل * ا
ِذيَن ُهُم ّل ُلوَن ا ُقو َ َي ْا لَ ُقو َلَى ُتنِف َد َمْن َع ِه َرُسههوِل ِعن ّلهه ّتههَى ال ْا َح َينَفّضههو

ِه ّلهه ِل ِئههُن َو َواِت َخَزآ ِكّن َوالْرِض الّسههَما ـهه َل ِفِقيَن َو َنهها ْلُم َ ا ُهههوَن لَ ْفَق * َي
ُلوَن ُقو ِئن َي َنآّ َل ْع َلى ّرَج ِة ِإ َن ِدي ْلَم ِرَجّن ا ُيْخ َعّز َل َههها ال ْن َذّل ِم ِه ال ّلهه ِل ُة َو ِعههّز ْل ا

ِه ِل ِلَرُسههههههو ِنيَن َو ْؤِم ْلُمهههههه ِل ِكّن َو َلـهههههه ِفِقيَن َو َنهههههها ْلُم َ ا َلُمههههههوَن لَ ْع  َي
ًا تعالى يقول    قيل {وإذا أنهم الله لعائن عليهم المنافقين عن مخبر

صههدوا رؤوسهههم} أيِ لههووا اللههه رسههول لكههم يسههتغفر تعههالوا لهههم
ًا لهم قيل عما وأعرضوا ًا ذلههك عههن استكبار لهههم, قيههل لمهها واحتقههار

جههازاهم مسههتكبرون} ثههم وهههم يصههدون تعالى: {ورأيتهم قال ولهذا
تسههتغفر لههم أم لهههم أستغفرت عليهم سواء: {تعالى فقال ذلك على
فههي قال الفاسقين} كما القوم يهديِ لَ الله إن لهم الله يغفر لن لهم
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المرويههة الحههاديث وإيههراد ذلههك علههى الكلم تقدم براءة, وقد سورة

.هنالهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههك
قههال: العههدني عمههر أبي ابن أبي, حدثنا حاتم: حدثنا أبي ابن وقال  
ّول أبي ابن رؤوسهم} قال {لووا سفيان قال وجهه سفيان عمر: وح
ًا ونظر يمينه على مههن واحههد غيههر ذكههر هههذا. وقههد قههال: هههو ثم شزر

كمهها سههلول بههن أبي بن الله عبد في نزل كله السياق هذا أن السلف
ًا سنورده قههال التكلن. وقههد وعليه الثقة تعالى, وبه الله شاء إن قريب

عليههه اللههه صلى الله رسول قدم السيرة: ولما في إسحاق بن محمد
بههن أبههي بههن اللههه عبههد أحههد, وكههان مههن مرجعه المدينة, يعني وسلم
جمعههة, لَ كههل يقههومه مقههام له الزهريِ شهاب ابن حدثني كما سلول

ًا ينكر ًا, إذا فيههم قهومه, وكهان ومن نفسه من له شرف جلهس شهريف
قههام النههاس يخطهب وهههو الجمعههة يههوم وسهلم عليههه الله صلى النبي

بيههن وسههلم عليههه اللههه صههلى اللههه رسههول النههاس, هههذا فقههال: أيههها
لههه واسههمعوا وعزروه فانصروه به وأعزكم به الله أظهركم, أكرمكم

بثلث مرجعه صنع, يعني ما أحد يوم صنع إذا حتى يجلس وأطيعوا, ثم
المسلمون يفعله, فأخذ كان كما ذلك يفعل الناس, قام ورجع الجيش

وقههد بأهههل لههذلك لست الله عدو وقالوا: اجلس, أيِ نواحيه من بثيابه
يقههول: واللههه وهههو النههاس رقههاب يتخطههى صنعت, فخههرج ما صنعت
ًا قلت لكأنما بباب النصار من رجال أمره, فلقيه أشدد قمت أأن بجر

علههي فههوثب أمههره أشههدد قههال: قمههت ؟ مالك فقالوا: ويلك المسجد
ًا قلت ويعنفونني, لكأنما يجذبونني أصحابه من رجال قمههت أأن بجههر
عليه الله صلى الله رسول لك يستغفر ارجع أمره. قالوا: ويلك أشدد

والسههديِ: قتههادة لي, وقههال يستغفر أن أبتغي ما وسلم, فقال: والله
ًا أن أبههي, وذلههك بههن اللههه عبد في الََية هذه أنزلت قرابتههه مههن غلمهه
عنههه بحههديث وسههلم, فحههدثه عليههه الله صلى الله رسول إلى انطلق

يحلههف هههو فإذا وسلم عليه الله صلى الله رسول شديد, فدعاه وأمر
فلمههوه الغلم ذلههك علههى النصههار ذلههك, وأقبلههت مههن ويتههبرأ بههالله

أتيههت اللههه: لههو لعههدو تسههمعون, وقيههل مهها فيههه اللههه وعزلوه, وأنزل
فاعلً, لست رأسه, أيِ يلويِ فجعل وسلم عليه الله صلى الله رسول
الزهرانههي, حههدثنا الربيههع أبههو أبههي, حههدثنا حاتم: حههدثنا أبي ابن وقال
الله صلى الله رسول أن جبير بن سعيد عن أيوب زيد, حدثنا بن حماد
ً نزل إذا كان وسلم عليه كههانت فيه, فلما يصلي حتى يرتحل لم منزلَ
العههز قههال: ليخرجههن سههلول بن أبي بن الله عبد أن بلغه تبوك غزوة
أبهي: بههن الله لعبد النهار, وقيل آخر ينزل أن فبل الذل, فارتحل منها
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تعالى: الله لك, فأنزل يستغفر حتى وسلم عليه الله صلى النبي ائت
لكههم يسههتغفر تعههالوا لهم قيل وإذا ه قوله إلى ه المنافقون جاءك {إذا

جههبير. بههن سههعيد إلههى صحيح إسناد رؤوسهم} وهذا لووا الله رسول
عبههد بجيد, فإن ليس بل نظر فيه تبوك غزوة في كان ذلك وقوله: إن

رجههع تبههوك, بههل غههزوة فههي خرج ممن يكن لم سلول بن أبي بن الله
أن والسههير المغازيِ أصحاب عند المشهور الجيش, وإنما من بطائفة
المصهههطلق. بنهههي غهههزوة المريسهههيع, وههههي غهههزوة فهههي ذلهههك

بههن يحيههى بههن محمد إسحاق: حدثني ابن عن بكير بن يونس وقال  
بنههي قصههة فههي قتادة بن عمر بن وعاصم بكر أبي بن الله وعبد حبان

اقتتههل هناك مقيم وسلم عليه الله صلى الله رسول المصطلق, فبينا
ًا الغفاريِ, وكان سعيد بن جهجاه الماء على الخطههاب بههن لعمر  أجير

حبههان بههن يحيههى بههن محمههد إسحاق: فحدثني ابن قال وبر بن وسنان
النصار, وقههال معشر سنان: يا فاقتتل, فقال الماء على قال: ازدحما
عنههد النصههار مههن ونفر أرقم بن المهاجرين, وزيد معشر الجهجاه: يا

مهها بلدنهها, واللههه فههي ثاورونهها قال: قههد سمعها أبي, فلما بن الله عبد
يأكلههك, كلبههك القائههل: سههّمن قههال كمهها إلَ هذه قريش وجلبيب مثلنا
علههى أقبههل الذل, ثم منها العز ليخرجن المدينة إلى رجعنا لئن والله

بلدكههم, بأنفسههكم, أحللتمههوهم صههنعتم وقال: ما قومه من عنده من
مههن عنكههم لتحولههوا عنهم كففتم لو والله أموالكم, أما وقاسمتموهم

بههها فههذهب عنههه اللههه رضههي أرقم بن زيد غيرها, فسمعها إلى بلدكم
بههن عمههر عنههد غليههم وسههلم: وهههو عليههه اللههه صههلى اللههه رسول إلى

عنه: يا الله رضي عمر الخبر, فقال عنه, فأخبره الله رضي الخطاب
صههلى اللههه رسههول عنقه, قال فليضرب بشر بن عباد مر الله رسول

ًا أن عمههر يهها النههاس تحههدث إذا «فكيف وسلم عليه الله يقتههل محمههد
أن أبههي بههن اللههه عبههد بلغ الرحيل»ً فلما عمر يا ناد أصحابه, لَ, ولكن

إليه, وحلف فاعتذر أتاه وسلم عليه الله صلى الله رسول بلغ قد ذلك
بمكههان قههومه عنههد أرقههم, وكههان بههن زيههد عليههه قال قال, ما ما بالله

مهها يثبههت ولههم أوهههم الغلم هذا يكون أن عسى الله رسول فقالوا: يا
الرجههههههههههههههههههههههههههههههههههههههل. قههههههههههههههههههههههههههههههههههههههال

ًا وسلم عليه الله صلى الله رسول وراح   لَ كههان سههاعة فههي مهجههر
بتحيههة عليههه فسلم عنه الله رضي الحضير بن أسيد فيها, فلقيه يروح
فيههها, تههروح كنت ما منكرة ساعة في رحت لقد قال: والله ثم النبوة
صههاحبك قههال مهها بلغك وسلم: «أما عليه الله صلى الله رسول فقال

الذل»ً قههال: منههها العههز سيخرج المدينة قدم إذا أنه زعم ؟ أبي ابن
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رسههول يهها بههه قال: ارفههق الذليل. ثم وهو العزيز الله رسول يا فأنت

ّوجه, فههإنه الخرز له لننظم وإنا بك الله جاء لقد الله, فوالله ليههرى لنت
ًا, فسار سلبته قد أن بالنههاس وسههلم عليههه الله صلى الله رسول ملك

ثههم الضههحى اشههتد حتى يومه أصبحوا, وصدر حتى وليلته أمسوا حتى
أن النههاس يههأمن الحههديث, فلههم مههن كهان عمهها ليشغلهم بالناس نزل

أبو الحافظ المنافقين. وقال سورة ونزلت فناموا الرض مس وجدوا
إسههحاق بههن بكههر أبو الحافظ, أخبرنا الله عبد أبو البيهقي: أخبرنا بكر

بههن عمر سفيان, حدثنا الحميديِ, حدثنا موسى, حدثنا بن بشر أخبرنا
اللههه صههلى اللههه رسول مع يقول: كنا الله عبد بن جابر دينار, سمعت

ً المهههاجرين من رجل فكسع غزاة في وسلم عليه النصههار: مههن رجل
فقههال للمهههاجرين يهها المهههاجرين النصههاريِ: ياللنصههار! وقههال فقال

دعوههها ؟ الجاهليههة دعوى بال وسلم: «ما عليه الله صلى الله رسول
منتنهههههههههههههههههههههههههههههههههههههة»ً. فإنهههههههههههههههههههههههههههههههههههههها

إلى رجعنا لئن فعلوها, والله سلول: وقد بن أبي بن الله عبد وقال  
بالمدينههة النصههار جابر: وكههان الذل, قال منها العز ليخرجن المدينة

وسههلم, ثههم عليه الله صلى الله رسول قدم حين المهاجرين من أكثر
هههذا عنههق أضههرب عمههر: دعنههي ذلههك, فقههال بعههد المهههاجرون كههثر

النههاس يتحههدث لَ وسلم: «دعههه عليه الله صلى النبي المنافق, فقال
ًا أن محمههد بههن حسههين عههن أحمد المام أصحابه»ً ورواه يقتل محمد

ومسههلم الحميديِ عن البخاريِ عيينة, ورواه بن سفيان عن المروزيِ
نحههوه. بههه سههفيان عههن وغيههره شههيبة أبههي بههن بكههر أبههي عههن

الحكم, عن شعبة جعفر, حدثنا بن محمد أحمد: حدثنا المام وقال  
رسههول مههع قال: كنههت أرقم بن زيد عن القرظي كعب بن محمد عن
أبي: لئن بن الله عبد فقال تبوك غزوة في وسلم عليه الله صلى الله

صههلى النبي الذل, قال: فأتيت منها العز ليخرجن المدينة إلى رجعنا
يكههن لههم أنههه أبههي بن الله عبد فأخبرته, قال: فحلف وسلم عليه الله

قههال: ؟ هذا إلى أردت وقالوا: ما قومي ذلك, قال: فلمني من شيء
ًا فنمت فانطلقت ًا, قال: فأرسل كئيب ه نهبي إلهي حزين اللهه صهلى الل

وصههدقك»ً قههال: فنزلههت عذرك أنزل قد الله فقال: «إن وسلم عليه
حههتى الله رسول عند من على تنفقوا لَ يقولون الذين {هم الََية هذه

الذل} منههها العز ليخرجن المدينة إلى رجعنا لئن ه بلغ حتى ه ينفضوا
شههعبة, ثههم عههن إيههاس أبههي بن آدم عن الََية هذه عند البخاريِ ورواه

ليلههى أبههي ابههن عن عمرو عن العمش عن زائدة أبي ابن قال: وقال
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والنسههائي الترمههذيِ وسههلم, ورواه عليه الله صلى النبي عن زيد عن

ًا عنهههههههههدها بهههههههههه. شهههههههههعبة حهههههههههديث مهههههههههن أيضههههههههه
بن يحيى الله: حدثنا رحمه أحمد المام زيد) قال عن أخرى طريق(  

قههال: إسههحاق أبههي عههن إسههرائيل قالَ: حدثنا بكير أبي بن ويحيى آدم
قههال: أرقههم بههن زيههد عههن بكيههر أبههي ابههن أرقم, وقال بن زيد سمعت
يقههول سلول بن أبي بن الله عبد فسمعت غزاة في عمي مع خرجت

وسههلم عليههه اللههه صههلى الله رسول عند من على تنفقوا لصحابه: لَ
لعمي ذلك الذل, فذكرت منها العز ليخرجن المدينة إلى رجعنا ولئن

رسههول إلي وسلم, فأرسل عليه الله صلى الله لرسول عمي فذكره
بههن أبههي بههن الله عبد إلى فحدثته, فأرسل وسلم عليه الله صلى الله

اللههه صلى الله رسول قالوا, فكذبني ما بالله فحلفوا وأصحابه سلول
فههي قههط, وجلسههت مثله يصبني لم هم فأصابني وصدقه وسلم عليه

عليههه اللههه صههلى الله رسول كذبك أن إلَ أردت عمي: ما فقال البيت
المنههافقون} قههال: جههاءك {إذا اللههه أنههزل حههتى ومقتك! قههال وسلم
صلى الله رسول فقرأها وسلم عليه الله صلى الله رسول إلي فبعث

أحمههد قههال صههدقك»ً. ثههم قد الله قال: «إن ثم علي وسلم عليه الله
ًا: حدثنا سمع أنه إسحاق أبو زهير, حدثنا موسى, حدثنا بن حسن أيض

فههي وسههلم عليه الله صلى الله رسول مع يقول: خرجنا أرقم بن زيد
تنفقههوا لصههحابه: لَ أبههي بن الله عبد فقال شدة الناس فأصاب سفر
مههن ينفضههوا حههتى وسههلم عليههه اللههه صههلى الله رسول عند من على

الذل, فههأتيت منههها العز ليخرجن المدينة إلى رجعنا لئن حوله, وقال
بههن اللههه عبههد إلههى فأرسل بذلك فأخبرته وسلم عليه الله صلى النبي
اللههه, رسههول يهها زيههد فقالوا: كههذب فعل ما يمينه فسأله, فاجتهد أبي

جههاءك {إذا تصههديقي اللههه فههأنزل قههالوا ممهها نفسههي فههي فوقههع
ليسههتغفر وسلم عليه الله صلى الله رسول ودعاهم المنافقون} قال

رؤوسهههههههههههههههههههههههم. فلههههههههههههههههههههههووا لهههههههههههههههههههههههم
ً كانوا مسندة} قال خشب تعالى: {كأنهم وقوله   شيء, أجمل رجالَ

البخههاريِ ورواه زهيههر حديث من والنسائي ومسلم البخاريِ رواه وقد
ًا بههن عمرو إسحاق أبي عن كلهما إسرائيل حديث من والترمذيِ أيض

.بههههه زيههههد عههههن الكههههوفي الهمههههداني السههههبيعي اللههههه عبههههد
بههن عبههد الترمههذيِ: حههدثنا عيسههى أبو زيد) قال عن أخرى طريق(  

أبههي عههن السههديِ عن إسرائيل عن موسى بن الله عبيد حميد, حدثنا
اللههه رسههول مههع قههال: غزونهها أرقم بن زيد الزديِ, قال: حدثنا سعيد
الماء نبتدر العراب, فكنا من أناس معنا وسلم, وكان عليه الله صلى
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الحههوض ليمل أصههحابه أعرابههي فسههبق إليهه يسههبقوننا العراب وكان

أصههحابه, قههال: يجيههء حههتى عليههه النطع ويجعل حجارة حوله ويجعل
أن لتشرب, فأبى ناقته زمام فأرخى العرابي النصار من رجل فأتى
ًا فانتزع يدعه بههها فضههرب خشههبته العرابي الماء, فرفع فغاض حجر
المنههافقين رأس أبههي بههن اللههه عبههد فشههجه, فههأتى النصههاريِ رأس

تنفقههوا قال: لَ ثم أبي بن الله عبد فغضب أصحابه من فأخبره, وكان
العههراب, حههوله, يعنههي مههن ينفضههوا حههتى اللههه رسول عند من على

الطعام, فقال عند وسلم عليه الله صلى الله رسول يحضرون وكانوا
ًا فههائتوا محمد عند من انفضوا لصحابه: إذا الله عبد بالطعههام محمههد

المدينهة إلههى رجعتهم لصههحابه: لئههن قهال معهه, ثهم ومهن هو فليأكل
الذل. منههههههههههههههههههههها العههههههههههههههههههههز فليخههههههههههههههههههههرج

مهها يقههول أبههي بن الله عبد فسمعت عمي, قال ردفا وأنا زيد قال  
وسههلم عليه الله صلى الله رسول فأخبر فانطلق عمي قال, فأخبرت

ه صلى الله رسول إليه فأرسل وجحهد, قهال فحلهف وسهلم عليهه الل
إلههي فجههاء وكههذبني, قههال وسههلم عليه الله صلى الله رسول فصدقه

وسههلم عليههه اللههه صلى الله رسول مقتك أن إلَ أردت ما فقال عمي
أحههد علههى يقههع لههم مهها الغم من علي فوقع والمسلمون, قال وكذبك

فههي وسههلم عليههه اللههه صلى الله رسول مع أسير أنا فبينما قط, قال
اللههه صههلى اللههه رسههول أتاني الهم, إذ من برأسي خفقت سفر, وقد

لههي أن يسههرني كههان وجهي, فما في وضحك أذني فعرك وسلم عليه
رسههول لههك قههال وقال: مهها لحقني بكر أبا إن الدنيا, ثم في الخلد بها

ًا قههال قلت: مهها ؟ وسلم عليه الله صلى الله أذنههي عههرك أنههه إلَ شههيئ
قههولي مثل له فقلت عمر لحقني ثم وجهي, فقال: أبشر في وضحك

وسههلم عليههه اللههه صههلى اللههه رسههول قههرأ أصبحنا أن بكر, فلما لبي
حسههن حههديث وقههال: هههذا الترمذيِ بإخراجه المنافقين. انفرد سورة

العبههاس أبههي عههن الحههاكم عههن الههبيهقي الحافظ رواه صحيح. وهكذا
بههن اللههه عبيههد عههن مسههعود بههن سعيد عن المحبوبي أحمد بن محمد

المنههافقون جههاءك {إذا المنههافقين سههورة قههوله بعد به, وزاد موسى
تنفقههوا لَ يقولههون الههذين هم ه بلغ حتى ه الله لرسول إنك نشهد قالوا
منها العز ليخرجن ه بلغ حتى ه ينفضوا حتى الله رسول عند من على

الذل}.
فههي الزبيههر بههن عههروة السود أبي عن لهيعة بن الله عبد روى وقد  

ًا مغازيه في عقبة بن موسى ذكر المغازيِ, وكذا بهذا القصة هذه أيض
كلم وسههلم عليههه الله صلى الله رسول بلغ الذيِ جعل السياق, ولكن
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بههن الحارث بني من أرقم بن أوس هو إنما سلول بن أبي بن الله عبد

أعلم. وقههد والله السمع جهة من تصحيف أو آخر مبلغ الخزرج, فلعله
اليلههي, حههدثني عزيههز بههن محمد الله: حدثنا رحمه حاتم أبي ابن قال

الزبيههر بهن عههروة أن مسهلم بن محمد عقيل, أخبرني سلمة, حدثني
عليههه اللههه صههلى اللههه رسههول أن أخههبراه النصههاريِ ثابت بن وعمرو
اللههه صههلى اللههه رسههول هههدم التي المريسيع, وهي غزوة غزا وسلم
وبيههن المشههلل قفهها بيههن كههانت الههتي الطاغيههة منههاة فيها وسلم عليه

فكسر الوليد بن خالد وسلم عليه الله صلى الله رسول البحر, فبعث
تلههك وسلم عليه الله صلى الله رسول غزوة في رجلن مناة, فاقتتل

النصار, فاستعلى حلفاء بهز, وهم من والََخر المهاجرين من أحدهما
معشههر البهههزيِ: يهها فقههال البهههزيِ علههى المهههاجرين من الذيِ الرجل

معشههر المهههاجريِ: يهها النصههار, وقههال مههن رجههال النصههار, فنصههره
الرجال أولئك بين كان حتى المهاجرين من رجال المهاجرين, فنصره

بينهههم حجز القتال, ثم من شيء النصار من والرجال المهاجرين من
ه عبهد إلهى مرض قلبه في رجل أو منافق كل فانكفأ بهن أبهي بهن الل
تنفههع, قههد ولَ تضههر لَ فأصههبحت وتههدفع ترجههى كنت فقال: قد سلول

الجلبيههب, الهجههرة حههديث كههل يدعون وكانوا الجلبيب علينا تناصرت
ليخرجن المدينة إلى رجعنا لئن الله: والله عدو أبي بن الله عبد فقال

الذل. منهههههههههههههههههههههههههههههههههههها العهههههههههههههههههههههههههههههههههههز
تنفقوا لَ لكم أقل المنافقين: ألم من وكان الدخشن بن مالك قال  

الخطاب بن عمر بذلك ينفضوا, فسمع حتى الله رسول عند من على
فقههال: يهها وسههلم عليههه الله صلى الله رسول أتى حتى يمشي فأقبل
أضههرب النههاس أفتههن قههد الههذيِ الرجههل هههذا في لي ائذن الله رسول

عليههه اللههه صههلى الله رسول أبي, فقال بن الله عبد عمر عنقه, يريد
واللههه عمر: نعههم ؟»ً قال بقتله أمرتك إن أنت قاتله لعمر: «أو وسلم

عليههه اللههه صههلى اللههه رسههول عنقه, فقال لضربن بقتله أمرتني لئن
بنههي أحد ثم النصار أحد وهو حضير بن أسيد وسلم: «اجلس»ً فأقبل

فقههال: يهها وسههلم عليههه اللههه صههلى الله رسول أتى حتى الشهل عبد
أضههرب النههاس أفتههن قههد الههذيِ الرجههل هههذا في لي ائذن الله رسول

إن أنههت قههاتله وسههلم: «أو عليههه اللههه صههلى الله رسول عنقه, فقال
بالسههيف لضههربن بقتلههه أمرتني لئن والله ؟»ً قال: نعم بقتله أمرتك
وسلم: «اجلههس»ً عليه الله صلى الله رسول أذنيه, فقال قرط تحت

بالرحيههل»ً فهجههر وسههلم: «آذنههوا عليههه الله صلى الله رسول قال ثم
هجههر ثههم نههزل النهههار, ثههم متههع حههتى والغد وليلته يومه فسار بالناس
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المشههلل.) قفهها مههن سارها ثلث في بالمدينة صبح حتى مثلها بالناس

عمههر إلههى أرسل المدينة وسلم عليه الله صلى الله رسول قدم فلما
أكنههت عمههر وسههلم: «أيِ عليههه الله صلى الله رسول له فقال فدعاه
اللههه صلى الله رسول عمر: نعم, فقال ؟»ً قال بقتله أمرتك لو قاتله
أمرتهههم لههو رجههال أنههوفا لرغمت يومئذ قتلته لو وسلم: «والله عليه
أصههحابي علههى وقعههت قههد أنههي النههاس امتثلوه, فيتحدث بقتله اليوم

ًا»ً وأنزل فأقتلهم على تنفقوا لَ يقولون الذين {هم وجل عز الله صبر
لئههن يقولههون ههه تعههالى قههوله إلههى ههه ينفضوا حتى الله رسول عند من

لَ نفيسههة أشههياء وفيههه غريههب سههياق المدينة} الََية. وهذا إلى رجعنا
بههن عاصههم يسههار: حههدثني بههن إسههحاق بن محمد فيه, وقال إلَ توجد
مههن كههان مهها بلغههه لمهها أبي بن الله عبد بن الله عبد أن قتادة بن عمر
قتههل تريد أنك بلغني إنه الله رسول فقال: يا الله رسول أتى أبيه أمر
ً كنت عنه, فإن بلغك فيما أبي بن الله عبد أحمل فأنا به فمرني فاعل
بوالده أبر رجل من لها كان ما الخزرج علمت لقد رأسه, فوالله إليك

إلى أنظر نفسي تدعني فل فيقتله غيريِ به تأمر أن أخشى مني, إني
ًا فأقتههل فههأقتله الناس في يمشي أبي بن الله عبد قاتل بكههافر مؤمنهه

بههه نترفق وسلم: «بل عليه الله صلى الله رسول النار, فقال فأدخل
معنههههههههههها»ً. بقهههههههههههي مههههههههههها صهههههههههههحبته ونحسهههههههههههن

إلههى راجعيههن قفلههوا لما الناس أن وغيرهما زيد وابن عكرمة وذكر  
المدينههة, واسههتل بههاب علههى هههذا اللههه عبد بن الله عبد وقف المدينة
قههال أبي بن الله عبد أبوه جاء عليه, فلما يمرون الناس فجعل سيفه

ههنهها مههن تجههوز لَ فقههال: واللههه ؟ ويلك ابنه: وراءك! فقال: مالك له
وأنههت العزيههز فههإنه وسههلم عليههه الله صلى الله رسول لك يأذن حتى

يسههير إنمهها وكههان وسلم عليه الله صلى الله رسول جاء الذليل, فلما
يهها اللههه: واللههه عبههد ابنه ابنه, فقال أبي بن الله عبد إليه فشكا ساقة

اللههه صههلى اللههه رسههول لههه له, فأذن تأذن حتى يدخلها لَ الله رسول
وسههلم عليههه اللههه صلى الله رسول لك أذن إذا فقال: أما وسلم عليه
مسههنده: فههي الحميههديِ الزبيههر بههن اللههه عبد بكر أبو الََن. وقال فجز

اللههه عبههد قال: قههال المدني هارون أبو عيينة, حدثنا بن سفيان حدثنا
ًا المدينههة تدخل لَ لبيه: والله سلول بن أبي بن الله عبد بن حههتى أبههد

وجههاء الذل, قهال وأنهها العز وسلم عليه الله صلى الله تقول: رسول
أنههك بلغنههي إنههه اللههه رسول يا فقال وسلم عليه الله صلى النبي إلى
لههه, هيبة قط وجهه تأملت بالحق, ما بعثك الذيِ فو أبي تقتل أن تريد

أبههي. قاتههل أرى أن أكههره فههإني لتيتههك برأسههه آتيههك أن شههئت ولئههن
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َها ّي أ
َ َي ِذيَن **  ّل ْا ا ُنو َ آَم ُكْم لَ ِه ْل ُكْم ُت ُل َوا َ َأْم ُكْم َولَ ُد َ ْولَ ِر َعن َأ ْك ِه ِذ ّل َوَمههن ال
َعْل ْف ِلَك َي ِئَك َذ َلـ ْو ُأ ْلَخاِسُروَن ُهُم َف ْا ا ُقو َأنِف َو ُكْم ّما ِمن *   َنا ْق ْبِل ّمن َرَز َق

ِتَي َأن ْأ ُكُم َيهه َد ْوُت َأَحهه ْلَمهه ُقههوُل ا َي ْول َرّب َف ِنههَي َلهه َت َلههَى َأّخْر ِريههٍب َأَجههٍل ِإ َق
َق ّد َأّص ُكن َف َأ ِلِحيَن ّمَن َو َلن الّصا َو َؤّخَر *   ّلههُه ُيهه ًا ال ْفسهه َذا َن َء ِإ َهههآّ َجههآّ ُل َأَج

ّلههههههههههههههههُه ِبيههههههههههههههههٌر َوال ُلههههههههههههههههوَن ِبَمهههههههههههههههها َخ ْعَم  َت
ًا تعالى يقول    ًا بكثرة المؤمنين لعباده آمر أن عن لهم ذكره, وناهي

ًا عن والولَد الموال تشغلهم بمتههاع التهههى من بأنه لهم ذلك, ومخبر
ه خلهق عما وزينتها الدنيا الحياة ه طاعهة مهن ل مهن وذكهره, فهإنه رب

حثهههم القيامههة, ثههم يههوم وأهليهم أنفسهم يخسرون الذين الخاسرين
أن قبههل مههن رزقنههاكم ممهها فقال: {وأنفقههوا طاعته في النفاق على
فأصههدق قريههب أجههل إلى أخرتني لولَ رب فيقول الموت أحدكم يأتي
طههول ويسههأل الَحتضههار عند يندم مفرط الصالحين} فكل من وأكن
ًا ولو المدة ًا شيئ مهها وهيهههات, كههان فاته ما ويستدرك ليستعتب يسير

قههال فكمهها الكفههار تفريطههه, أمهها بحسههب آت, وكههل هو ما وأتى كان
ربنها ظلمهوا الهذين فيقهول العهذاب يهأتيهم يوم الناس تعالى: {وأنذر

أقسمتم تكونوا لم أو الرسل ونتبع دعوتك نجب قريب أجل إلى أخرنا
أحههدهم جههاء إذا تعههالى: {حههتى زوال} وقههال مههن لكههم مهها قبههل من

ًا أعمههل * لعلي ارجعون رب قال الموت إنههها كل تركههت فيمهها صههالح
تعههالى: قههال يبعثون}. ثههم يوم إلى برزخ ورائهم ومن قائلها هو كلمة
ًا الله يؤخر {ولن لَ تعملههون} أيِ بمهها خههبير واللههه أجلههها جاء إذا نفس
ًا ينظر ًا يكههون بمههن وأخههبر أعلم أجله. وهو حلول بعد أحد فههي صههادق
تعالى: قال ولهذا عليه كان مما شر إلى لعاد لورد ممن وسؤاله قوله

تعملهههههههههههههههون}. بمههههههههههههههها خهههههههههههههههبير {واللهههههههههههههههه
بههن جعفههر حميههد, حههدثنا بههن عبد الترمذيِ: حدثنا عيسى أبو وقال  

عبههاس ابن عن مزاحم بن الضحاك عن الكلبي جناب أبو عون, حدثنا
فلههم زكههاة فيههه عليه تجب أو ربه بيت حج يبلغه مال له كان قال: من

اللهه اتههق عبههاس ابهن رجل: يهها الموت, فقال عند الرجعة سأل يفعل
ًا بههذلك عليك الكفار, فقال: سأتلو الرجعة يسأل فإنما أيههها {يهها قرآنهه
ذلك يفعل ومن الله ذكر عن أولَدكم ولَ أموالكم تلهكم لَ آمنوا الذين

يهأتى أن قبهل مهن رزقنهاكم ممها * وأنفقهوا الخاسهرون ههم فأولئهك
وأكهن فأصهدق قريب أجل إلى أخرتني لولَ رب فيقول الموت أحدكم

تعملههون} قهال: فمها بما خبير والله ه تعالى قوله إلى ه الصالحين من
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ًا, قال: فمهها مائتين المال بلغ قال: إذا ؟ الزكاة يوجب يههوجب فصاعد
عبههد حميههد, حههدثنا بههن عبد قال: حدثنا والبعير. ثم قال: الزاد ؟ الحج

عههن الكلههبي جنههاب أبو وهو حية أبي بن يحيى عن الثوريِ عن الرزاق
ثههم بنحههوه وسههلم عليههه اللههه صلى النبي عن عباس ابن عن الضحاك

الضههحاك عههن جنههاب أبههي عن وغيره عيينة بن سفيان رواه قال: وقد
الكلههبي. جنههاب أبهها أصههح, وضههعف وهههو قههوله مههن عبههاس ابههن عههن

أعلم. وقال والله انقطاع فيها عباس ابن عن الضحاك قلت: ورواية  
عطههاء بههن سههليمان نفيل, حههدثنا ابن أبي, حدثنا حاتم: حدثنا أبي ابن
أبههي ربعههي, عههن بههن مشههجعة أبهها يعني عمه عن الجهني مسلمة عن

عليههه اللههه صههلى اللههه رسههول عند قال: ذكرنا عنه الله رضي الدرداء
ًا يؤخر لَ الله «إن فقال العمر في الزيادة وسلم أجلههها, جههاء إذا نفس
لههه يههدعون صههالحة ذريههة العبههد الله يرزق أن العمر في الزيادة وإنما

الحمد المنافقين. ولله سورة تفسير قبره»ً. آخر في دعاؤهم فيلحقه
والعصمة. التوفيق وبه والمنة

التغابن سورة
الدمشقي, بكار بن محمد بن هارون بن محمد الطبراني: حدثنا قال  

ابههن الوليههد, حههدثنا بههن الوليههد حههدثنا الخلل الوليههد بن العباس حدثنا
عنههه اللهه رضههي عمهرو بن الله عبد عن رباح أبي بن عطاء عن ثوبان

إلَ يولههد مولههود من وسلم: «ما عليه الله صلى الله رسول قال: قال
ابههن التغابن»ً أورده سورة من آيات خمس رأسه تشبيك في مكتوب
ًا غريههب صههالح, وهههو بههن الوليههد ترجمههة فههي عساكر منكههر. بههل جههد

ِم  ِه ِبْسههههههههههه ّلههههههههههه ـهههههههههههِن ال ِم الّرْحم  الّرِحيههههههههههه

ّبُح ُيَس ِه **  ّل َواِت ِفي َما ِل ْلههُك َلُه الْرِض ِفي َوَما الّسَما ْلُم َلههُه ا ُد َو ْلَحْمهه ا
َو ُه َلَى َو ٍء ُكّل َع ِديٌر َشْي َو َقهه ُههه ِذيِ *   ّله ُكهْم ا َق َل ُكههْم َخ ِفٌر َفِمن ُكههْم َكها َوِمن

ْؤِمٌن ّلُه ّم ُلههوَن ِبَمهها َوال ْعَم َق َبِصههيٌر َت َلهه َواِت *  َخ ّق َوالْرَض الّسههَما ْلَح ِبهها
ُكْم ّوَر َأْحَسَن َوَص ُكْم َف َوَر ِه ُص ْي َل ِإ ْلَمِصيُر َو َلههُم ا ْع َي َواِت ِفههي َمهها *   الّسههَما
َلُم َوالْرِض ْع َي ُنههوَن َوَمهها ُتِسههّروَن َمهها َو ِل ْع ّلههُه ُت ِليههُم َوال َذاِت َع ِر ِبهه ُدو  الّصهه

تسههبيح علههى الكلم تقههدم وقههد المسبحات آخر هي السورة هذه   
الحمد} وله الملك تعالى: {له قال ومالكها, ولهذا لبارئها المخلوقات
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يخلقههه مهها جميههع علههى المحمود الكائنات جميع في المتصرفا هو أيِ

بل كان أراد ما قدير} أيِ شيء كل على تعالى: {وهو ويقدره. وقوله
خلقكم الذيِ تعالى: {هو يكن. وقوله لم يشأ لم وما مدافع ولَ ممانع

الصههفة, هههذه علههى لكههم الخههالق هههو مؤمن} أيِ ومنكم كافر فمنكم
بمههن البصهير وكهافر, وههو مهؤمن وجهود مهن بهد فل ذلك منكم وأراد

عبههاده أعمههال على شهيد الضلل, وهو يستحق ممن الهداية يستحق
تعملههون بمهها تعههالى: {واللههه قههال الجههزاء, ولهههذا أتم بها وسيجزيهم
بالعههدل بههالحق} أيِ والرض السموات تعالى: {خلق قال بصير} ثم
أشههكالكم, كقههوله أحسههن صوركم} أيِ فأحسن {وصوركم والحكمة

ّواك خلقههك الههذيِ الكريههم بربههك غرك ما النسان أيها تعالى: {يا فسهه
الههذيِ تعههالى: {اللههه ركبههك}. وكقههوله شههاء ما صورة أيِ في فعدلك
ًا الرض لكههم جعههل صههوركم فأحسههن وصههوركم بنههاء والسههماء قههرار

المصههير} أيِ تعههالى: {وإليههه الطيبههات} الََيههة, وقههوله مههن ورزقكم
السههمائية الكائنههات بجميههع علمه عن تعالى أخبر والمآّب, ثم المرجع

والرض السههموات فههي مهها تعههالى: {يعلههم فقال والنفسية والرضية
الصههدور}. بههذات عليههم واللههه تعلنههون ومهها تسههرون مهها ويعلههم

َلْم َأ ُكْم **  ِت ْأ ُا َي َب ِذيَن َن ّل ْا ا َفههُرو ْبههُل ِمههن َك ْا َق ُقو َذا َبههاَل َفهه ِهههْم َو ِر ُهههْم َأْم َل َو
َذاٌب ِليٌم َع ِلَك َأ َذ ّنُه *   َأ َنت ِب ِهْم َكهها ِتي أ

ْ ُهم ّتهه ُل َنههاِت ُرُسهه ّي َب ْل ْا ِبا َو ُل َقهها َبَشههٌر َف َأ

َنا َن ُدو ْهههه ْا َي َفهههُرو َك ْا َف ّلهههو َو َت َنَى َو ْغ َت ّلهههُه ّواْسههه ّلهههُه ال ِنهههّي َوال ٌد َغ  َحِميههه
ًا تعالى يقول    العههذاب مههن بهههم حل وما الماضين المم عن مخبر

يأتكم تعالى: {ألم فقال بالحق والتكذيب الرسل مخالفة في والنكال
{فههذاقوا أمرهههم مههن كههان ومهها خبرهم قبل} أيِ من كفروا الذين نبأ

فههي بهههم حل ما وهو أفعالهم ورديِء تكذيبهم وخيم أمرهم} أيِ وبال
الََخههرة الههدار فههي أليم} أيِ عذاب {ولهم والخزيِ العقوبة من الدنيا

تههأتيهم كانت بأنه فقال: {ذلك ذلك علل الدنيويِ, ثم هذا إلى مضافا
أبشههر {فقههالوا والههبراهين والههدلَئل بالحجههج بالبينههات} أيِ رسههلهم

هههداهم يكون وأن البشر في الرسالة تكون أن استبعدوا يهدوننا} أيِ
عههن ونكلههوا بههالحق كذبوا وتولوا} أيِ {فكفروا مثلهم بشر يديِ على

حميهههد}. غنهههي {واللهههه عنههههم اللهههه} أيِ {واسهههتغنى العمهههل
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َعَم ِذيَن ** َز ّل ْا ا َو َفُر ْا ّلن َأن َك ُثو َع ْب َلَى ُقْل ُي ّبي َب ُثّن َوَر َع ْب ُت ُؤّن ُثّم َل ّب َن ُت ِبَما َل
ُتْم ْل ِلَك َعِم َذ َلى َو ِه َع ّل ْا َيِسههيٌر ال ُنو َفههآِّم ِه *   ّل ِه ِبههال ِل ِر َوَرُسههو ّنههو َيِ َوال ِذ ّلهه ا
َنا ْل ّلُه َأنَز ُلوَن ِبَما َوال ْعَم ِبيٌر َت ْوَم َخ َي ُكهْم *   ُع ِم َيْجَم ْو َيه ْلَجْمهِع ِل ِلهَك ا ْوُم َذ َيهه

ُبِن َغا ّت ْؤِمن َوَمن ال ِه ُيهه ّل ْعَمههْل ِبههال َي ًا َو ِلح ّفههْر َصهها َك ْنههُه ُي ِه َع ِت َئا ّي ْلُه َسهه ْدِخ ُيهه َو
ّناٍت ِريِ َج َها ِمن َتْج ِت َهاُر َتْح ْن ِديَن ال ِل َهآّ َخا ًا ِفي َبد ِلههَك َأ ْوُز َذ َفهه ْل ِظيههُم ا َع ْل * ا

ِذيَن ّل ْا َوا َفُرو ْا َك ُبو ّذ َك َنآّ َو ِت َيا ِئَك ِبآّ َلـ ْو ِر َأْصَحاُب ُأ ّنا ِديَن ال ِلهه َههها َخا ْئههَس ِفي ِب َو
ِصهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههيُر ْلَم  ا

ًا تعههالى يقههول    أنهههم والملحههدين والمشههركين الكفههار عههن مخههبر
عملتههم} بما لتنبؤن ثم لتبعثن وربي بلى {قل يبعثون لَ أنهم يزعمون

{وذلههك وكبيرها وحقيرها, صغيرها جليلها أعمالكم بجميع لتخبرن أيِ
الههتي الثالثههة الََيههة هههي ومجازاتكم, وهذه بعثكم يسير} أيِ الله على
علههى وجههل عههز بربه يقسم أن وسلم عليه الله صلى رسوله الله أمر

أحههق {ويسههتنبئونك يههونس سورة في ووجوده, فالولى المعاد وقوع
سههبأ سورة في بمعجزين} والثانية أنتم وما لحق إنه وربي إيِ قل هو

لتههأتينكم} الََيهة. وربههي بلههى قههل الساعة تأتينا لَ كفروا الذين {وقال
وربههي بلههى قههل يبعثههوا لههن أن كفههروا الههذين {زعههم هذه هي والثالثة

يسهههير}. اللهههه علهههى وذلهههك عملتهههم بمههها لتنبهههؤن ثهههم لتبعثهههن
أنزلنهها} يعنههي الههذيِ والنههور ورسههوله بالله تعالى: {فآّمنوا قال ثم  

أعمههالكم مههن عليههه تخفههى فل خههبير} أيِ تعملون بما {والله القرآن
القيامههة, يههوم الجمع} وهههو ليوم يجمعكم تعالى: {يوم خافية. وقوله

يسمعهم واحد صعيد في والََخرون الولون فيه يجمع لنه بذلك سمي
النههاس لههه مجموع يوم تعالى: {ذلك قال كما البصر وينفذهم الداعي
والََخريههن الوليههن إن تعههالى: {قههل مشهههود} وقههال يههوم وذلههك

معلهههههههههوم}. يهههههههههوم ميقهههههههههات إلهههههههههى لمجموعهههههههههون
مههن اسههم عبههاس: هههو ابن التغابن} قال يوم تعالى: {ذلك وقوله  

قههال النار, وكههذا أهل يغبنون الجنة أهل أن القيامة, وذلك يوم أسماء
يهدخل أن مهن أعظهم غبهن حيهان: لَ بهن مقاتل ومجاهد, وقال قتادة
بقههوله ذلك فسر النار. قلت: وقد إلى بأولئك ويذهب الجنة إلى هؤلَء

ًا ويعمههل بالله يؤمن تعالى: {ومن ويههدخله سههيئاته عنههه يكفههر صههالح
ًا فيها خالدين النهار تحتها من تجريِ جنات * العظيههم الفههوز ذلههك أبد

وبئههس فيههها خالههدين النههار أصحاب أولئك بآّياتنا وكذبوا كفروا والذين
مههههرة. غيههههر هههههذه مثههههل تفسههههير تقههههدم المصههههير} وقههههد
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ٍة ِمن َأَصاَب ** َمآّ َب ّ ّمِصي ْذِن ِإلَ ِإ ِه ِب ّل ْؤِمن َوَمن ال ِه ُي ّل ِد ِبال ْه َبههُه َي ْل ّلههُه َق َوال
ُكّل ٍء ِب ِليٌم َشْي ْا َع ُعو ِطي َأ َو ّلَه *   ْا ال ُعو ِطي َأ ِإن الّرُسوَل َو ُتْم َف ْي ّل ّنَمهها َتههو ِإ َف
َلَى َنا َع ِل ُغا َرُسو َ َبل ْل ِبيُن ا ْلُم ّلُه ا َ *  ال َلـَه لَ ّ ِإ َو ِإلَ َلهى ُههه َع ِه َو ّله ّكههِل ال َو َت َي ْل َف

ُنههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههوَن ْؤِم ْلُم  ا
ًا تعالى يقول   مههن أصههاب الحديد: {ما سورة في به أخبر بما مخبر

إن نبرأههها أن قبل من كتاب في إلَ أنفسكم في ولَ الرض في مصيبة
اب ههنها: {مها قهال يسير}. وهكذا الله على ذلك إلَ مصهيبة مهن أص
ومشههيئته قههدره عههن اللههه, يعنههي عبههاس: بههأمر ابههن الله} قال بإذن

أصهابته ومهن عليههم} أيِ شههيء بكل والله قلبه يهد بالله يؤمن {ومن
لقضههاء واستسلم واحتسب فصبر وقدره الله بقضاء أنها فعلم مصيبة

ًا قلبه في هدى الدنيا من فاته عما قلبه. وعوضه الله هدى الله ويقينهه
ًا, وقد ًا أو منه أخذ كان ما عليه يخلف صادق بههن علههي منههه. قههال خير

قلبه يهد قلبه} يعني يهد بالله يؤمن {ومن عباس ابن عن طلحة أبي
يكههن لههم أخطههأه ليخطئههه, ومهها يكههن لههم أصههابه ما أن لليقين, فيعلم

.ليصهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههيبه
عنههده فقرىههء علقمههة عند قال: كنا ظبيان أبي عن العمش وقال  

فقهال: ههو ذلهك عهن قلبهه} فسهئل يههد بالله يؤمن {ومن الََية هذه
ويسههلم. رواه فيرضههى الله عند من أنها فيعلم المصيبة تصيبه الرجل

جههبير بههن سههعيد تفسههيريهما, وقههال فههي حههاتم أبههي وابههن جريههر ابن
يقههول يسههترجع قلبههه} يعنههي يهد بالله يؤمن {ومن حيان بن ومقاتل

}.راجعههههههههههههون إليههههههههههههه وإنهههههههههههها للههههههههههههه {إنهههههههههههها
ًا عليه المتفق الحديث وفي   إلَ قضاء له الله يقضي لَ للمؤمن «عجب

ًا كان ًا فكان صبر ضراء أصابته له, إن خير سههراء أصابته له, وإن خير
ًا فكان شكر أحمد: حههدثنا للمؤمن»ً وقال لحدإلَ ذلك له, وليس خير

أنههه ربههاح بن علي عن يزيد بن الحارث لهيعة, حدثنا ابن حسن, حدثنا
يقههول: إن الصامت بن عبادة يقول: سمعت أمية أبي بن جنادة سمع
ً أيِ اللههه رسههول فقال: يا وسلم عليه الله صلى الله رسول أتى رجل

ه»ً سبيل في وجهاد به وتصديق بالله قال: «إيمان ؟ أفضل العمل الل
شههيء فههي اللههه تتهم قال: «لَ الله رسول يا هذا من أهون قال: أريد

.يخرجههههههههههههوه بههههههههههههه»ً لههههههههههههم لههههههههههههك قضههههههههههههى
اللههه بطاعههة الرسول} أمههر وأطيعوا الله تعالى: {وأطيعوا وقوله  

قههال وزجر, ثم نهى عنه ما وترك أمر به ما وفعل شرع فيما ورسوله
نكلتهم إن المهبين} أيِ البلغا رسهولنا علهى فإنما توليتم تعالى: {فإن

مههن حملتههم مهها وعليكههم البلغا مههن حمههل مهها عليههه فإنمهها العمل عن
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البلغا الرسههول وعلى الرسالة الله الزهريِ: من قال والطاعة السمع

التسههههههههههههههههههههههههههههههههههههليم. وعلينهههههههههههههههههههههههههههههههههههها
ًا تعالى قال ثم   تعالى: فقال غيره إله لَ الذيِ الصمد الحد أنه مخبر

عههن خههبر المؤمنههون} فههالول فليتوكل الله وعلى هو إلَ إله لَ { الله
ِللهيههة وحههدوا أيِ الطلههب معنى ومعناه التوحيد لههديه وأخلصههوها لههه ا
هههو إلَ إلههه لَ والمغرب المشرق تعالى: {رب قال عليه, كما وتوكلوا

وكيلً}. فاتخههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههذه

َها ّي أ
َ َي ِذيَن **  ّل ْا ا َو ُن ُكْم ِمْن ِإّن آَم َواِج ُكْم َأْز ِد َ ْولَ َأ ًا َو ّو ُد ُكههْم َع ُهْم ّل َذُرو َفاْحهه
ِإن ْا َو ُفو ْع ْا َت َفُحو َتْص ْا َو ِفُرو ْغ َت ِإّن َو ّلَه َف ّنَمههآّ ّرِحيههٌم َغُفههوٌر ال ِإ ُكْم *   ُل َوا َأْمهه

ُكْم ُد َ ْولَ َأ َنٌة َو ْت ّلُه ِف ُه َوال َد ْنهه ِظيههٌم َأْجههٌر ِع ْا َع ُقو ّت َفهها ّلههَه *   ُتْم َمهها ال ْع َط َت اْسهه
ْا ُعو ْا َواْسَم ُعههو ِطي َأ ْا َو ُقههو ْنِف َأ ًا َو ْيههر ُكْم َخ ُفِسهه َق َوَمههن لن ِه ُشههّح ُيههو ْفِسهه َن
ِئَك َلـ ْو ُأ ِلُحوَن ُهُم َف ْف ْلُم ِإن ا ْا *   ِرُضو ْق ّلَه ُت ًا ال ًا َقْرض ْفُه َحَسن ُكههْم ُيَضههاِع َل

ِفْر ْغ َي ُكْم َو ّلُه َل ُكوٌر َوال ِليٌم َش ِلُم َح َعا ْيِب *   َغ ْل ِة ا َد َها ِزيُز َوالّش َع ْل ِكيُم ا ْلَح ا
ًا تعالى يقول   الزوج عدو هو من منهم أن والولَد الزواج عن مخبر

أيههها تعالى: {يهها كقوله الصالح العمل عن به يلتهي أنه بمعنى والوالد
ذلك يفعل ومن الله ذكر عن أولَدكم ولَ أموالكم تلهكم لَ آمنوا الذين

ههنهها: {فاحههذروهم} قههال تعههالى قال الخاسرون} ولهذا هم فأولئك
وأولَدكههم أزواجكههم من {إن مجاهد دينكم, وقال على زيد: يعني ابن

ًا فل ربههه معصية أو الرحم قطيعة على الرجل لكم} قال: يحمل عدو
أبي, حاتم: حدثنا أبي ابن يطيعه, وقال أن إلَ حبه مع الرجل يستطيع

إسههرائيل الفريههابي, حههدثنا الصههيدلَني, حههدثنا خلههف بن محمد حدثنا
عههن رجههل وسههأله عبههاس ابن عن عكرمة عن حرب بن سماك حدثنا
ًا وأولَدكههم أزواجكههم مههن إن آمنههوا الذيِ أيها {يا الََية هذه لكههم عههدو

يههأتوا أن فههأرادوا مكههة مههن أسههلموا رجههال فاحذروهم} قال: فهؤلَء
أن وأولَدهههم أزواجهههم فههأبى وسههلم عليههه اللههه صههلى اللههه رسههول

فهمههوا الدين في فقهوا قد الناس رأوا الله رسول أتوا يدعوهم, فلما
وتصههفحوا تعفههوا {وإن الََيههة هههذه تعههالى اللههه يعههاقبوهم, فههأنزل أن

بههن محمههد عههن الترمههذيِ رواه رحيههم} وكههذا غفور الله فإن وتغفروا
صههحيح. حسههن بههه. وقههال يوسف بن محمد الفريابي, وهو عن يحيى
طريههق من به, ورويِ إسرائيل حديث من والطبراني جرير ابن ورواه

سهواء. مهولَه عكرمهة قهال نحهوه, وهكهذا عبهاس ابهن عهن العهوفي
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عظيم} أجر عنده والله فتنة وأولَدكم أموالكم تعالى: {إنما وقوله  

ِإنمهها يقول اللههه مههن وابتلء اختبههار أيِ فتنههة والولَد المههوال تعههالى: 
تعهالى: {واللهه وقهوله يعصهيه ممهن يطيعهه مهن ليعلهم لخلقه تعالى

للنههاس تعههالى: {زيههن قال عظيم} كما {أجر القيامة يوم عنده} أيِ
الههذهب مههن المقنطههرة والقنههاطير والبنين النساء من الشهوات حب

الهدنيا الحيهاة متههاع ذلهك والحههرث والنعام المسومة والخيل والفضة
زيد أحمد: حدثنا المام بعدها, وقال المآّب} والتي حسن عنده والله

بريههدة: بههن اللههه عبههد واقههد, حههدثني بههن حسههين الحباب, حههدثني بن
وسههلم عليههه اللههه صههلى اللههه رسههول يقههول: كههان بريههدة أبا سمعت

ه رضهي والحسهين الحسهن يخطب, فجاء قميصهان عنهماعليهمها الل
وسههلم عليههه اللههه صههلى الله رسول ويعثران, فنزل يمشيان أحمران

ورسههوله الله قال: «صدق ثم يديه بين فوضعهما فحملهما المنبر من
يمشههيان الصههبيين هههذين إلههى فتنههة, نظههرت وأولَدكههم أمههوالكم إنما

السههنن أهههل ورفعتهما»ًورواه حديثي قطعت حتى أصبر فلم ويعثران
غريههب, إنمهها الترمههذيِ: حسههن بههه, وقههال واقد بن حسين حديث من

حهههههههههههههههههههههههديثه. مهههههههههههههههههههههههن نعرفهههههههههههههههههههههههه
هشههيم, أخبرنهها النعمان, حدثنا بن سريج أحمد: حدثنا المام وقال  

رسول على قال: قدمت قيس بن الشعث الشعبي, حدثنا عن مجالد
ولههد مههن لك لي: «هل فقال كندة وفد في وسلم عليه الله صلى الله

أن ولههوددت حمههد ابنههة مههن إليك مخرجي في لي ولد ؟»ً قلت: غلم
عيههن قههرة فيهههم فههإن ذلههك تقههولن لي: «لَ القوم, فقال سبع بمكانه
ًا محزنههة»ً لمجبنههة إنهههم ذاك قلههت قال: «ولئههن قبضوا»ً ثم إذا وأجر
بكههر, بههن محمههود الههبزار: حههدثنا بكر أبو الحافظ أحمد, وقال به تفرد
سههعيد أبههي عههن عطيههة عههن ليلههى أبي ابن عن عيسى عن أبي حدثنا

القلههوب ثمههرة وسههلم: «الولههد عليههه الله صلى الله رسول قال: قال
السههناد, وقههال بهذا إلَ نعرفه قال: لَ محزنة»ً ثم مبخلة مجبنة وإنهم

بههن إسههماعيل بههن محمههد مزيههد, حههدثنا بههن هاشههم الطبراني: حههدثنا
عههن عبيد بن شريح عن زرعة بن ضمضم أبي, حدثني عياش, حدثني

قال: «ليس وسلم عليه الله صلى الله رسول أن الشعريِ مالك أبي
ًا كان قتلته إن الذيِ عدوك الجنههة, ولكههن دخلههت قتلههك وإن لههك فههوز
لههك عههدو أعههدى صههلبك, ثههم من خرج الذيِ ولدك لك عدو لعله الذيِ

»ً.يمينهههههههههههههههك ملكهههههههههههههههت الهههههههههههههههذيِ مالهههههههههههههههك
كما وطاقتكم جهدكم استطعتم} أيِ ما الله تعالى: {فاتقوا وقوله  

رسههول قال: قههال عنه الله رضي هريرة أيي عن الصحيحين في ثبت
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اسههتطعتم ما منه فائتوا بأمر أمرتكم وسلم: «إذا عليه الله صلى الله
مالههك رواه كمهها المفسرين بعض قال فاجتنبوه»ً وقد عنه نهيتكم وما
عمهران, وههي آل فهي للهتي ناسهخة الََيهة ههذه إن أسلم بن زيد عن

إلَ تمههوتن ولَ تقههاته حههق اللههه اتقههوا آمنوا الذين أيها تعالى: {يا قوله
يحيههى زرعههة, حههدثني أبههو حاتم: حدثنا أبي ابن مسلمون} قال وأنتم

دينهار ابهن ههو عطهاء لهيعة, حهدثني ابن بكير, حدثني بن الله عبد بن
وأنتم إلَ تموتن ولَ تقاته حق الله اتقوا: {قوله في جبير بن سعيد عن

فقههاموا العمل القوم على اشتد الََية هذه نزلت مسلمون} قال: لما
الََيههة هههذه تعالى الله جباههم, فأنزل وتقرحت عراقيبهم ورمت حتى

ًا الََيههة اسههتطعتم} فنسههخت مهها اللههه {فاتقوا المسلمين على تخفيف
أنههس بههن والربيههع وقتادة أسلم بن وزيد العالية أبي عن ورويِ الولى

تعههالى: {واسههمعوا ذلههك. وقههوله نحههو حيههان بههن ومقاتههل والسههديِ
ه اللهه يأمركم لما منقادين كونوا وأطيعوا} أيِ تحيهدوا ولَ ورسهوله ب

عمهها تتخلفوا ولَ ورسوله الله يديِ بين تقدموا يسرة, ولَ ولَ يمنة عنه
.زجرتههههههههم عنههههههههه مهههههههها تركبههههههههوا أمرتههههههههم. ولَ بههههههههه

ًا تعالى: {وأنفقوا وقوله   الله رزقكم مما وابذلوا لنفسكم} أيِ خير
إلههى الحاجههات, وأحسههنوا وذويِ والمسههاكين والفقههراء القارب على
ًا يكن إليكم الله أحسن كما الله خلق والََخههرة, الههدنيا فههي لكههم خيههر
ًا يكن تفعلوا لَ وإن تعههالى: {ومههن والََخرة. وقوله الدنيا في لكم شر
سههورة فهي تفسههيره المفلحههون} تقههدم هههم فأولئهك نفسه شح يوق

عههن أغنههى بمهها الََيههة هههذه معنههى فههي الواردة الحاديث وذكر الحشر
اللههه تقرضههوا تعههالى: {إن والمنههة, وقههوله الحمههد ههنا, وللههه إعادته
ًا ًا قرض شههيء مههن أنفقتههم مهمهها لكههم} أيِ ويغفر لكم يضاعفه حسن

منزلههة ذلك جزاؤه, ونزل فعليه شيء من تصدقتم يخلفه. ومهما فهو
يقههرض يقههول: مههن تعالى الله أن الصحيحين في ثبت كما له القرض

فههي تقههدم كمهها لكههم يضههاعفه تعههالى قال عديم, ولهذا ولَ ظلوم غير
ًا له {فيضاعفه البقرة سورة ويكفههر لكم} أيِ كثيرة} {ويغفر أضعاف
علههى يجههزيِ شههكور} أيِ تعههالى: {واللههه قههال ولهههذا السيئات عنكم

الههذنوب عههن ويتجاوز ويستر ويغفر يصفح {حليم} أيِ بالكثير القليل
الحكيم} العزيز والشهادة الغيب {عالم والسيئات والخطايا والزلَت

الحمههد التغههابن, وللههه سههورة تفسههير مههرة, آخههر غيههر تفسههيره تقدم
والمنة.
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الطلق سورة
ِم  ِه ِبْسههههههههههه ّلههههههههههه ـهههههههههههِن ال ِم الّرْحم  الّرِحيههههههههههه

َها ّي َيأ ِبّي **  ّن َذا ال ُتُم ِإ ْق ّل َء َط ّنَسههآّ ُهّن ال ُقههو ّل َط ِهّن َف ِت ّد ِعهه ْا ِل َأْحُصههو َة َو ّد ِعهه ْل ا
ْا ّتُقو ّلَه َوا ُكْم ال ّب َ َر ُهّن لَ ِرُجههو ِهّن ِمههن ُتْخ ِت ُيههو َ ُب ّ َيْخُرْجههَن َولَ ِتيَن َأن ِإلَ ْأ َيهه

ٍة َفاِحَش ٍة ِب َن ّي َب ْلَك ّم ِت ُد َو ُدو ِه ُح ّل ّد َوَمن ال َع َت َد َي ُدو ِه ُح ّل ْد ال َق َلههَم َف ْفَسههُه َظ َن
َ ِرى لَ ْد َعههههههّل َتهههههه ّلههههههَه َل ِدُث ال َد ُيْحهههههه ْعهههههه ِلههههههَك َب ًا َذ  َأْمههههههر
ً وسلم عليه الله صلى النبي خوطب   ًا أولَ ًا تشريف خاطب ثم وتكريم

ًا المة فطلقههوهن النسههاء طلقتههم إذا النههبي أيههها تعالى: {يا فقال تبع
عيد بهن ثهواب بهن محمهد حهاتم: حهدثنا أبهي ابهن لعهدتهن} وقهال س

قههال أنههس عههن قتادة عن سعيد عن محمد بن أسباط الهباريِ, حدثنا
الله فأنزل أهلها فأتت حفصة وسلم عليه الله صلى الله رسول طلق

له: لعدتهن} فقيل فطلقوهن النساء طلقتم إذا النبي أيها تعالى: {يا
الجنههة, فههي ونسههائك أزواجههك مههن وهههي قوامههة صوامة فإنها راجعها
قتههادة عههن سههعيد عههن العلى عبد عن بشار ابن عن جرير ابن ورواه
عليههه اللههه صلى الله رسول أن وجه غير من ورد مرسلً, وقد فذكره

.راجعهههههههههههها ثهههههههههههم حفصهههههههههههة طلهههههههههههق وسهههههههههههلم
عن عقيل الليث, حدثني بكير, حدثنا بن يحيى البخاريِ: حدثنا وقال  

امههرأة طلههق أنه أخبره عمر بن الله عبد أن سالم أخبرني شهاب ابن
فتغيههظ وسههلم عليه الله صلى الله لرسول عمر فذكر حائض وهي له

يمسههكها ثههم قههال: «ليراجعههها ثههم وسههلم عليه الله صلى الله رسول
ًا فليطلقها يطلقها أن له بدا فتطهر, فإن تحيض ثم تطهر حتى طههاهر
رواه وجههل»ً هكههذا عههز اللههه بها أمر التي العدة يمسها, فتلك أن قبل

«فتلههك ولفظههه ومسههلم كتابه من مواضع في رواه وقد ههنا البخاريِ
ه أمهر الهتي العدة ا يطلهق أن الل الكتهب أصهحاب النسهاء»ً ورواه له

كتههب استقصائها كثيرة, وموضع وألفاظا متعددة طرق من والمسانيد
مهن صههحيحه فهي مسهلم رواه مها ههنهها يهورد لفههظ الحكام, وأمهس

أيمههن بههن الرحمههن عبد سمع أنه الزبير أبو جريج: أخبرني ابن طريق
الرجههل فههي تههرى يسمع: كيف الزبير وأبو عمر ابن يسأل عزة مولى
ًا امرأته طلق ًا امرأته عمر ابن فقال: طلق ؟ حائض عهههد علههى حائض

عليههه اللههه صههلى اللهه رسول فقال وسلم عليه الله صلى الله رسول
يمسههك»ً. أو فليطلههق طهههرت إذا ههه وقههال فردها ه وسلم: «ليراجعها

569



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
إذا النههبي أيههها {يا وسلم عليه الله صلى النبي عمر: وقرأ ابن قال  

بههن مالههك عههن العمههش لعههدتهن} وقههال فطلقههوهن النسههاء طلقتم
تعههالى: قههوله فههي اللههه عبههد عههن يزيههد بههن الرحمن عبد عن الحارث

عمر ابن عن جماع, ورويِ غير من لعدتهن} قال: الطهر {فطلقوهن
مهههران بههن وقتههادة, وميمههون سههيرين وابن والحسن ومجاهد وعطاء
عكرمة, والضههحاك, وقههال عن رواية ذلك, وهو مثل حيان بن ومقاتل

تعههالى: {فطلقههوهن قههوله فههي عبههاس ابههن عههن طلحة أبي بن علي
فيههه, جامعههها قههد طهههر فههي ولَ حائض وهي يطلقها لعدتهن} قال: لَ

عكرمههة تطليقههة. وقههال طلقها وطهرت حاضت إذا حتى يتركها ولكن
حبلههى يطلقههها أن الحيضة والقرء الطهر لعدتهن} العدة {فطلقوهن

ًا لَ. أم هههي حبلى يدريِ ولَ عليها طافا يطلقها, وقد ولَ حملها مستبين
وطلق سنة طلق إلى وقسموه الطلق أحكام الفقهاء أخذ ههنا ومن

ً جمههاع, او غير من طاهرة يطلقها أن السنة بدعة, فطلق قههد حههامل
طهههر فههي الحيض, أو حال في يطلقها أن هو حملها, والبدعة استبان

ولَ فيههه سههنة لَ ثههالث لَ, وطلق أم أحملههت يههدريِ ولَ فيه جامعها قد
الكلم بها, وتحريههر المدخول وغير والََيسة الصغيرة طلق وهو بدعة
سههبحانه واللههه الفههروع كتههب فههي مستقصههى بههه يتعلههق وما ذلك في

أعلهههههههههههههههههههههههههههههههههههههم. وتعهههههههههههههههههههههههههههههههههههههالى
ابتههداءها واعرفههوا احفظوههها العههدة} أيِ تعالى: {وأحصههوا وقوله  

{واتقههوا الزواج مههن فتمنههع المههرأة علههى العدة تطول وانتهاءها, لئل
ولَ بيههوتهن من تخرجوهن تعالى: {لَ ذلك. وقوله في ربكم} أيِ الله

دامههت مهها الههزوج علههى السههكنى حق لها العدة مدة في يخرجن} أيِ
ًا لها يجوز ولَ يخرجها أن للرجل فليس منه معتدة لنههها الخههروج أيضهه

ًا. وقوله الزوج لحق معتقلة مبينههة} بفاحشة يأتين أن تعالى: {إلَ أيض
فتخههرج مبينههة فاحشهة المههرأة ترتكب أن إلَ بيوتهن من يخرجن لَ أيِ
وابن مسعود ابن قاله كما الزنا تشمل المبينة المنزل, والفاحشة من

ومجاهههد سيرين وابن والشعبي, والحسن المسيب بن وسعيد عباس
بههن وزيههد والضههحاك صههالح قلبة, وأبههو وأبو جبير بن وسعيد وعكرمة

وغيرهههم, هلل أبههي بههن وسههعيد والسههديِ الخراسههاني وعطههاء أسلم
فههي وآذتهههم الرجههل أهههل علههى بذت أو المرأة نشزت إذا ما وتشمل

وغيرهههم. وعكرمههة عباس وابن كعب بن أبي قاله كما والفعال الكلم
يتعههد {ومههن ومحههارمه شههرائعه الله} أيِ حدود تعالى: {وتلك وقوله
{فقههد بههها يههأتمر ولَ غيرههها إلى ويتجاوزها عنها يخرج الله} أيِ حدود

ذلههههههههههههههك. بفعههههههههههههههل نفسههههههههههههههه} أيِ ظلههههههههههههههم
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ًا} أيِ ذلههك بعههد يحههدث الله لعل تدريِ تعالى: {لَ وقوله   إنمهها أمههر

علههى ينههدم الزوج لعل العدة مدة في الزوج منزل في المطلقة أبقينا
وأسهل, أيسر ذلك رجعتها, فيكون قلبه في تعالى الله ويخلق طلقها

فههي قيههس بنههت فاطمههة عههن اللههه عبد بن الله عبيد عن الزهريِ قال
ًا} قههالت: هههي ذلههك بعههد يحههدث الله لعل تدريِ تعالى: {لَ قوله أمههر

حيان بن ومقاتل والضحاك وقتادة وعطاء الشعبي قال الرجعة, وكذا
كالمههام تههابعهم ومههن السلف من ذهب من ذهب ههنا والثوريِ, ومن

للمبتوتههة السههكنى تجب لَ أنه تعالى, إلى الله رحمهم حنبل بن أحمد
ًا زوجها, واعتمدوا عنها المتوفى وكذا المقطوعة أيِ حههديث على أيض

آخر حفص بن عمرو أبو زوجها طلقها حين الفهرية قيس بنت فاطمة
ًا وكان تطليقات ثلث فأرسههل بههذلك إليههها بههاليمن, فأرسههل عنها غائب
علينهها لههك ليههس فقال: والله فتسخطته نفقة يعني بشعير وكيله إليها

عليههه لك فقال: «ليس وسلم عليه الله صلى الله رسول نفقة, فأتت
ثهم شهريك أم بيهت في تعتد أن سكنى»ً وأمرها «ولَ نفقة»ً ولمسلم

فههإنه مكتههوم أم ابههن عنههد اعتههديِ أصههحابي يغشاها امرأة قال: «تلك
ثيابهههههههههك»ً الحهههههههههديث. تضهههههههههعين أعمهههههههههى رجهههههههههل

فقههال: حههدثنا آخههر بلفههظ أخههرى طريق من أحمد المام رواه وقد  
فههأتيت المدينة قال: قدمت عامر مجالد, حدثنا سعيد, حدثنا بن يحيى

اللهه رسهول عههد علهى طلقهها زوجها أن فحدثتني قيس بنت فاطمة
فههي وسههلم عليههه اللهه صهلى الله رسول فبعثه وسلم عليه الله صلى
نفقههة لههي الدار, فقلت: إن من اخرجي: أخوه لي قالت: فقال سرية

ت: اللهه رسهول الجل, قال: لَ, قالت: فأتيت يحل حتى وسكنى فقل
ًا إن والنفقههة, فقههال السههكنى ومنعني أخرجني أخاه وإن طلقني فلن

ًا طلقها أخي إن الله رسول ؟»ً قال: يا قيس آل ولَبنة له: «مالك ثلث
ًا, قالت: فقال يهها وسههلم: «انظههريِ عليههه الله صلى الله رسول جميع

ه كهانت مها زوجهها علهى للمرأة والسكنى النفقة إنما قيس آل بنت ل
اخرجههي سههكنى ولَ نفقة فل رجعة عليها له يكن لم رجعة, فإذا عليها

أم ابههن علههى «انزلههي إليههها يتحههدث إنههه قههال فلنة»ً ثم على فانزلي
الحهههههديث. تمهههههام يهههههراك»ً وذكهههههر لَ أعمهههههى فهههههإنه مكتهههههوم

الههبزار اللههه عبههد بههن أحمههد الطههبراني: حههدثنا القاسههم أبههو وقههال  
بكههار, بههن بكههر الصههوافا, حههدثنا إبراهيههم بن إسحاق التستريِ, حدثنا

علههى دخههل أنههه الشههعبي عههامر البجلههي, حههدثنا يزيههد بن سعيد حدثنا
أبههو القرشههي, وزوجههها قيههس بههن الضههحاك قيس, أخت بنت فاطمة
بههن عمههرو أبهها فقههالت: إن المخزومههي المغيههرة بههن حفص بن عمرو
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بطلقي, فسههألت اليمن إلى جيش في منطلق وهو إلي أرسل حفص
ًا ذلههك في إلينا أرسل ما فقالوا والسكنى علي النفقة أولياءه ولَ شههيئ
يهها فقلههت وسلم عليه الله صلى الله رسول إلى به, فانطلقت أوصانا
أولياء بطلقي, فسألت إلي أرسل حفص بن عمرو أبا إن الله رسول

بشههيء, ذلههك فههي إلينا يرسل لم أولياؤه فقال علي والنفقة السكنى
والنفقههة السههكنى وسهلم: «إنمهها عليههه اللههه صههلى اللهه رسول فقال

تنكههح حههتى لههه تحههل لَ كههانت فإذا رجعة عليها لزوجها كان إذا للمرأة
ًا بههن أحمد عن النسائي رواه سكنى»ً وكذا ولَ لها نفقة فل غيره زوج
وهههو يزيد بن سعيد عن دكين بن الفضل نعيم أبي عن الصوفي يحيى

يهروى شهيخ الهرازيِ: وههو حهاتم أبهو الكوفي, قال البجلي الحمسي
عنهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه.

َذا ِإ َفهه ْغههَن **  َل ُهههّن َب َل ُهّن َأَج ُكو َأْمِسهه ْعههُروفٍا َف ْو ِبَم ُهّن َأ ُقو ِر ْعههُروفٍا َفهها ِبَم
ْا ُدو ِه َأْش َويِ َو ْدٍل َذ ُكْم َع ْا ّمن ِقيُمو َأ َة َو َد َها ِه الّش ّل ُكههْم ِل ِل َعُظ َذ ِه ُيههو َمههن ِبهه

ْؤِمُن َكاَن ِه ُيهه ّل ِم ِبههال ْو َيهه ْل ِر َوا ّتههِق َوَمههن الََِخهه ّلههَه َي َعههل ال ًا ّلههُه َيْج * َمْخَرجهه
ْقُه َيْرُز ْيُث ِمْن َو َ َح َتِسُب لَ ّكْل َوَمن َيْح َو َت َلى َي ِه َع ّل َو ال ُه ُبُه َف ّلههَه ِإّن َحْس ال
ُغ ِل ِه َبههههها ِر ْد َأْمههههه َعهههههَل َقههههه ّلهههههُه َج ُكهههههّل ال ًا َشهههههْيٍء ِل ْدر  َقههههه

انقضاء على شارفن أيِ أجلهن المعتدات بلغت تعالى: فإذا يقول   
يعههزم أن إما بالكلية, فحينئذ العدة تفرغا لم ذلك, ولكن وقاربن العدة
بههها والَسههتمرار نكههاحه عصههمة إلى رجعتها وهو إمساكها على الزوج
ًا {بمعروفا} أيِ عنده عليه كانت ما على صههحبتها, فههي إليههها محسن
مشاتمة ولَ مقابحة غير من أيِ بمعروفا مفارقتها على يعزم أن وإما
حسهههن. وسهههبيل جميهههل وجهههه علهههى يطلقهههها بهههل تعنيهههف ولَ
إذا الرجعههة علههى منكههم} أيِ عههدل ذويِ تعالى: {وأشهههدوا وقوله  

أنههه حصين بن عمران عن ماجه وابن داود أبو رواه عليها, كما عزمتم
ولَ طلقههها علههى يشهد ولم بها يقع ثم المرأة يطلق الرجل عن سئل
علههى وأشهد سنة لغير ورجعت سنة لغير رجعتها, فقال: طلقت على

يقههول: عطههاء كههان جريههج ابههن تعههد, وقههال ولَ رجعتههها وعلى طلقها
رجاع ولَ طلق ولَ نكاح في يجوز لَ منكم} قال عدل ذويِ {وأشهدوا

عههذر. وقههوله مههن يكون أن إلَ وجل عز الله قال عدل, كما شاهدا إلَ
هههذا الََخههر} أيِ واليههوم بههالله يؤمن كان من به يوعظ تعالى: {ذلكم

يههؤمن من به يأتمر إنما الشهادة وإقامة الشهاد من به أمرناكم الذيِ
الههدار فههي اللههه عقههاب يخافا ومن هذا شرع الََخر, وأنه واليوم بالله
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الشهههاد وجههوب إلى قوليه أحد في الشافعي ذهب ههنا الََخرة, ومن

من طائفة بهذا قال النكاح, وقد ابتداء في عنده يجب كما الرجعة في
ليقههع بههالقول إلَ تصههح لَ الرجعههة يقههول: إن بهههذا قههال ومههن العلمههاء

عليهههههههههههههههههههههههههههههههههههههها. الشههههههههههههههههههههههههههههههههههههههاد
ًا له يجعل الله يتق تعالى: {ومن وقوله   لَ حيههث من ويرزقه مخرج

لههه يجعههل عنه نهاه ما وترك به أمره فيما الله يتق ومن يحتسب} أيِ
ًا أمره من تخطههر لَ جهههة مههن أيِ يحتسههب لَ حيث من ويرزقه مخرج

أبههو الحسن, حدثنا بن كهمس أنبأنا أحمد: حدثنايزيد المام بباله. قال
يتلههو وسلم عليه الله صلى الله رسول قال: جعل ذر أبي عن السليل

ًا له يجعل الله يتق {ومن الََية هذه علي لَ حيههث مههن ويرزقههه مخرج
كلهههم النههاس أن لههو ذر أبهها قال: «يا ثم الََية من فرغا يحتسب} حتى

نعسههت, ثههم حتى علي ويرددها يتلوها فجعل كفتهم»ً وقال بها أخذوا
السعة إلى ؟»ً قلت المدينة من خرجت إذا تصنع كيف ذر أبا قال: «يا

إذا تصههنع قههال: «كيههف مكههة حمههام من حمامة فأكون أنطلق والدعة
والرض الشههام إلههى والدعههة السههعة إلههى ؟»ً قلههت مكة من أخرجت

ًا الشههام مههن أخرجههت إذا تصههنع «وكيف المقدسة, قال ؟»ً قلههت: إذ
ذلههك»ً من خير عاتقي, قال: «أو على سيفي أضع بالحق بعثك والذيِ

ًا كان وإن وتطيع قال: «تسمع ؟ ذلك من خير قلت: أو ًا»ً. عبد حبشههي
بن يعلى الرماديِ, حدثنا منصور بن أحمد حاتم: حدثنا أبي ابن وقال  

عبههد قههال: سههمعت شههكل بههن شتير عن عامر عن زكريا عبيد, حدثنا
بالعههدل يأمر الله {إن القرآن في آية أجمع يقول: إن مسعود بن الله

ًا: {ومن القرآن في آية أكبر والحسان} وإن لههه يجعههل الله يتق فرج
ًا} وفي بهن الوليهد جعفهر, حهدثنا بهن مههديِ المسهند. حهدثني مخرج

بههن اللههه عبههد بههن علههي بههن محمههد عن مصعب بن الحكم عن مسلم
اللههه رسههول قههال: قههال عباس بن الله عبد جده عن أبيه عباس, عن

كههل من له الله جعل الَستغفار من أكثر وسلم: «من عليه الله صلى
ًا هم ًا ضيق كل ومن فرج يحتسههب»ً. وقههال لَ حيث من ورزقه مخرج

ًا} لههه يجعل الله يتق {ومن عباس ابن عن طلحة أبي بن علي مخرجهه
لَ حيهث مهن {ويرزقهه والََخهرة الهدنيا في كرب كل من يقول: ينجيه

ًا} أيِ له {يجعل خيثم بن الربيع يحتسب} وقال شههيء كل من مخرج
لهه يجعههل اللهه أمههره كمها طلههق من عكرمة الناس, وقال على ضاق

ًا, وكههذا مسههعود ابههن والضههحاك, وقههال عبههاس ابههن عههن رويِ مخرج
ًا} يعلهم لهه يجعههل الله يتق {ومن ومسروق شهاء إن اللههه أن مخرجهه

يههدريِ. لَ حيههث مههن يحتسههب} أيِ لَ حيث {من منع شاء وإن أعطى
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ًا} أيِ له يجعل الله يتق قتادة: {ومن وقال المههور شبهات من مخرج

يرجههو حيههث يحتسب} مههن لَ حيث من {ويرزقه الموت عند والكرب
يأمههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههل. ولَ

للسنة, وزعم للسنة, ويراجع الله} يطلق يتق السديِ: {ومن وقال  
ً أن عوفا له يقال وسلم عليه الله صلى الله رسول أصحاب من رجل
فيهههم, فكههان أسههروه المشركين ابن, وأن له كان الشجعي مالك بن

مكهان إليهه فيشهكو وسلم عليه الله صلى الله رسول يأتي أبوه وكان
عليههه اللههه صههلى اللههه رسههول وحاجته, فكههان بها هو التي وحاله ابنه

ًا»ً فلههم لههك سههيجعل اللههه لههه: «إن ويقول بالصبر يأمره وسلم فرجهه
ًا إلَ ذلك بعد يلبث مههن بغنم العدو, فمر أيديِ من ابنه انفلت أن يسير
مههن أصابه قد بغنى معه وجاء أبيه إلى بها فجاء فاستاقها العدو أغنام

ًا لههه يجعههل اللههه يتههق {ومههن الََيههة هههذه فيههه المغنم, فنزلههت مخرجهه
ًا جرير: ورويِ ابن يحتسب} رواه لَ حيث من ويرزقه طريههق من أيض

ً الجعد أبي بن سالم وكيههع, أحمههد: حههدثنا المههام نحوه. وقههال مرسل
عن الجعد أبي بن الله عبد عن عيسى بن الله عبد سفيان, عن حدثنا
ليحههرم العبد وسلم: «إن عليه الله صلى الله رسول قال: قال ثوبان
إلَ العمههر فههي يزيههد ولَ الههدعاء إلَ القههدر يرد ولَ يصيبه بالذنب الرزق

بهه. الثههوريِ وهههو سههفيان حديث من ماجه وابن النسائي البر»ً ورواه
صلى الله رسول إلى الشجعي مالك إسحاق: جاء بن محمد وقال  

صههلى اللههه رسههول له فقال عوفا ابني أسر له فقال وسلم عليه الله
وسههلم عليههه اللههه صلى الله رسول أن إليه وسلم: «أرسل عليه الله
شههدوه قههد بههالله»ً وكههانوا إلَ قههوة ولَ حههول لَ قههول من تكثر أن يأمر
وأقبههل, فههإذا فركبها لهم بناقة هو فإذا فخرج, عنه القد فسقط بالقد

فلههم آخرها أولها بهم, فاتبع فصاح شدوه قد كانوا الذين القوم بسرح
الكعبههة, ورب أبههوه: عههوفا فقههال بالبههاب ينههاديِ وهههو إلَ أبههويه يفجههأ

القههد, مههن فيههه هههو لمهها يقههدم كيههف فقالت: أمه: واسوأتاه! وعههوفا
أبيههه علههى إبلً, فقههص الفناء مل قد عوفا فإذا والخادم الباب فاستبقا

عليههه الله صلى الله رسول آتي حتى أبوه: قفا فقال البل وأمر أمره
فههأخبره وسههلم عليههه الله صلى الله رسول عنها, فأتى فأسأله وسلم
وسههلم: عليههه اللههه صلى الله رسول له البل, فقال وخبر عوفا بخبر

ًا كنت وما أحببت ما بها «اصنع اللههه يتههق بمالك»ً ونزل: {ومههن صانع
ًا له يجعل حههاتم. أبههي ابههن يحتسههب} رواه لَ حيث من ويرزقه مخرج

علههي بن محمد الحسين, حدثنا بن علي حاتم: حدثنا أبي ابن وقال  
بهن الفضهيل الشعث, حهدثنا بن إبراهيم شقيق, حدثنا بن الحسن بن
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رسههول قال: قال حصين بن عمران عن الحسن بن هشام عن عياض

مؤنههة كههل الله كفاه الله إلى انقطع وسلم: «من عليه الله صلى الله
إليها»ً. وقههوله وكله الدنيا إلى انقطع ومن يحتسب لَ حيث من ورزقه

أحمههد: حههدثنا المههام حسبه} قال فهو الله على يتوكل تعالى: {ومن
الصههنعاني, عههن حنش عن الحجاج بن قيس ليث, حدثنا يونس, حدثنا

اللههه صههلى اللههه رسههول خلههف ركههب أنه حدثه أنه عباس بن الله عبد
ًا, فقال وسلم عليه وسههلم: «يهها عليههه اللههه صههلى اللههه رسول له يوم
تجههده اللههه يحفظههك, احفههظ اللههه كلمههات: احفههظ معلمههك إني غلم

بههالله, واعلههم فاستعن استعنت الله, وإذا فاسأل سألت تجاهك, وإذا
كتبههه قههد بشههيء إلَ ينفعههوك لم ينفعوك أن على اجتمعوا لو المة أن

كتبههه قههد بشيء إلَ يضروك لم يضروك أن على اجتمعوا لك, ولو الله
مههن الترمههذيِ رواه الصههحف»ً وقههد وجفههت القلم رفعهت عليك الله

صههحيح.  وقههال: حسههن بههه لهيعههة وابههن سههعد بههن الليههث حههديث
أبي سيار عن سلمان بن بشير وكيع, حدثنا أحمد: حدثنا المام وقال  

قههال: قههال مسههعود ابن هو الله عبد عن شهاب بن طارق عن الحكم
بالنههاس فأنزلها حاجة به نزل وسلم: «من عليه الله صلى الله رسول

ًا كان بههرزق اللههه أتههاه تعههالى بههالله أنزلههها حاجته, ومن تسهل ألَ قمن
بشههير عن سفيان عن الرزاق عبد عن رواه آجل»ً ثم بموت أو عاجل

لههم الحكههم أبههو الصههواب, وسههيار وهههو قههال ثههم حمزة أبي سيار عن
قضاياه منفذ أمره} أيِ بالغ الله تعالى: {إن وقوله طارق عن يحدث

ًا} شيء لكل الله جعل {قد ويشاؤه يريده بما خلقه في وأحكامه قدر
بمقههههههدار}. عنههههههده شههههههيء تعههههههالى: {وكههههههل كقههههههوله

ِئي ّ َوالل ِئْسَن **  ْلَمِحيِض ِمَن َي ُكْم ِمن ا ِئ ُتههْم ِإِن ّنَسههآّ ْب َت ُهّن اْر ُت ّد ِعهه َثههُة َف َ َثل
ٍر ُه ِتي َأْش ّ ْولََُت َيِحْضههَن َلْم َوالل ُأ ُهههّن الْحَمههاِل َو ُل ْعَن َأن َأَج ُهههّن َيَضهه َل َحْم
ّتِق َوَمن ّلَه َي َعل ال ِه ِمْن ّلُه َيْج ِر ًا َأْم ِلَك ُيْسر َذ ِه َأْمههُر *   ّلهه َلههُه ال ُكههْم َأنَز ْي َل ِإ

ّتههههِق َوَمههههن ّلههههَه َي ّفههههْر ال َك ْنههههُه ُي ِه َع ِت َئا ّي ِظههههْم َسهههه ْع ُي ًا َلههههُه َو  َأْجههههر
ًا تعالى يقول    المحيههض عنههها انقطههع التي الََيسة, وهي لعدة مبين

ًا أشهر ثلثة لكبرها, أنها تحيههض, من حق في القروء الثلثة عن عوض
سههن يبلغههن لههم اللئههي الصههغار البقههرة, وكههذا آية ذلك على دلت كما

تعههالى: قههال أشهههر, ولهههذا ثلثههة الََيسههة كعههدة عههدتهن أن الحيههض
قههولَن ارتبتههم} فيههه تعههالى: {إن يحضههن}, وقههوله لههم {واللئههي

أيِ زيد وابن والزهريِ كمجاهد السلف من طائفة قول (أحدهما) وهو
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ًا رأين إن ًا كههونه فههي وشههككتم دمهه فيههه. وارتبتههم استحاضههة أو حيضهه

ثلثههة فههو تعرفهوه ولهم عههدتهن حكههم في ارتبتم الثاني) إن (والقول
أظهر وهو جرير ابن اختيار وهو جبير بن سعيد عن مرويِ أشهر, وهذا

قهالَ: السهائب وأبهي كريب أبي عن رواه بما عليه المعنى, واحتج في
بن أبي قال: قال سالم بن عمرو عن مطرفا حدثنا إدريس ابن حدثنا

ًا إن الله رسول كعب: يا الكتههاب فههي تههذكر لههم النسههاء عدد من عدد
{واللئههي وجههل عز الله الحمال, قال: فأنزل وأولَت والكبار الصغار
واللئي أشهر ثلثة فعدتهن ارتبتم إن نسائكم من المحيض من يئسن

أبي ابن حملهن} ورواه يضعن أن أجلهن الحمال يحضن, وأولَت لم
بههن يحيههى أبههي, حههدثنا فقههال: حههدثنا السههياق هههذا مههن بأبسط حاتم

كعههب بن أبي عن سالم بن عمر عن مطرفا عن جرير حدثنا المغيرة
ًا إن وسهلم عليههه اللهه صهلى اللهه لرسهول قال: قلت أهههل مههن ناسه

قههالوا: النسههاء عههدة في البقرة في التي الََية هذه أنزلت لما المدينة
والكبههار القرآن! الصههغار في يذكرن لم عدد النساء عدة من بقي لقد

فههي الههتي قال: فأنزلت الحمل وذوات الحيض منهن انقطع قد اللئي
ارتبتههم إن نسههائكم من المحيض من يئسن {واللئي القصرى النساء

يحضهههههههن}. لهههههههم واللئهههههههي أشههههههههر ثلثهههههههة فعهههههههدتهن
حملهههن} يقههول يضههعن أن أجلهن الحمال تعالى: {وأولَت وقوله  

ً كهانت تعالى: ومههن أو الطلق بعهد كهان بوضهعه, ولهو فعهدتها حههامل
والخلف, كمهها السلف من العلماء جمهور قول في ناقة بفواق الموت

عن رويِ النبوية, وقد السنة به وردت وكما الكريمة الََية هذه نص هو
زوجههها عنها المتوفى في ذهبا أنهما عنهم الله رضي عباس وابن علي
ً الوضع من الجلين بأبعد تعتد أنها في والتي الََية بهذه والشهر, عمل

عن شيبان حفص, حدثنا بن سعيد البخاريِ: حدثنا البقرة, قال سورة
وأبههو عبههاس ابههن إلههى رجههل قال: جههاء سلمة أبو قال: أخبرني يحيى

ليلههة, بههأربعين زوجها بعد ولدت امرأة في فقال: أفتني جالس هريرة
أن أجلهههن الحمههال {وأولَت أنا الجلين. قلت عباس: آخر ابن فقال

ههه سههلمة أبهها يعنههي ههه أخي ابن مع هريرة: أنا أبو حملهن} قال يضعن
ًا غلمه عباس ابن فأرسل فقهالت: قتهل يسهألها سهلمة أم إلهى كريبه

ليلههة, بههأربعين مههوته بعههد فوضههعت حبلههى وهي السلمية سبيعة زوج
أبههو وسههلم, وكههان عليههه اللههه صههلى اللههه رسههول فأنكحههها فخطبههت
ًا, ههنا الحديث هذا البخاريِ أورد خطبها, هكذا فيمن السنابل مختصر

ً الكتههب وأصههحاب ومسههلم هههو رواه وقههد أخههر. وجههوه مههن مطههولَ
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عههن أبيه عن هشام أنبأنا أسامة بن حماد أحمد: حدثنا المام وقال  

حامل وهي زوجها عنها توفي السلمية سبيعة أن مخرمة بن المسور
عت, فلمها حتى ليالي إلَ تمكث فلم خطبهت, نفاسهها مهن تعلهت وض

أن لههها فههأذن النكاح في وسلم عليه الله صلى الله رسول فأستأذنت
داود وأبههو ومسههلم صههحيحه فههي البخههاريِ تنكههح, فنكحههت, ورواه

الحجههاج: بههن مسههلم قههال عنههها, كمهها طرق من ماجه وابن والنسائي
ابههن عههن يزيههد بههن يههونس وهب, حههدثني ابن أنبأنا الطاهر أبو حدثني

عمههر إلههى كتب أباه أن عتبة بن الله عبد بن الله عبيد شهاب, حدثني
بنههت سههبيعة علههى يههدخل أن يههأمره الزهههريِ الرقههم بههن الله عبد بن

صلى الله رسول لها قال وعما حديثها عن السلمية, فيسألها الحارث
أن يخهبره اللهه عبههد بهن عمههر اسههتفتته, فكتهب حين وسلم عليه الله

ًا شهههد ممههن خولة, وكان بن سعد تحت كانت أنها أخبرته سبيعة بههدر
وضههعت أن تنشههب حامههل, فلههم وهههي الههوداع حجههة في عنها فتوفي
للخطهاب, فههدخل تجملهت نفاسهها مهن تعلههت وفاته, فلما بعد حملها
لعلهك ؟ أراك: متجملهة لهها: مههالي فقهال بعكك بن السنابل أبو عليها

أشهههر أربعههة عليههك تمههر حههتى بناكههح أنت ما والله إنك النكاح ترجين
وعشههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههر.

أمسههيت, حيههن ثيههابي علي جمعت ذلك لي قال سبيعة: فلما قالت  
فأفتههاني ذلههك عههن فسههألته وسههلم عليه الله صلى الله رسول فأتيت

لههي, هههذا بههدا إن بالتزويج وأمرني حملي وضعت حين حللت قد بأني
ًا, ثههم البخههاريِ ورواه مسلم لفظ روايتههه بعههد البخههاريِ قههال مختصههر

وأبههو حههرب بههن سههليمان أبههو الََيههة, وقههال هههذه عنههد الول الحههديث
قال: سيرين ابن هو محمد عن أيوب عن زيد بن حماد النعمان: حدثنا

أصههحابه ليلههى, وكههان أبههي بههن الرحمههن عبههد فيههها حلقههة فههي كنههت
عههن الحارث بنت سبيعة بحديث الجلين, فحدثت آخر فذكر يعظمونه

ه عبد محمهد: . وقهال أصهحابه بعهض لهي قهال: فضهمر عتبهة بهن الل
فههي وهههو اللههه عبد على أكذب أن لجريِء له: إني له, فقلت ففطنت

أبهها ذلك, فلقيت يقل لم عمه وقال: لكن فاستحيا الكوفة, قال ناحية
سههبيعة, فقلههت: بحديث يحدثني فذهب فسألته عامر بن مالك عطية

ًا فيها الله عبد عن سمعت هل فقههال: اللههه عبههد عند فقال: كنا ؟ شيئ
سههورة فنزلههت ؟ الرخصههة عليههها تجعلههون ولَ التغليظ عليها أتجعلون
يضههعن أن أجلهههن الحمههال {وأولَت الطههولى بعههد القصههرى النسههاء

بههن وإسماعيل عيينة بن سفيان طريق من جرير ابن حملهن} ورواه
ًا, ورواه به أيوب عن علية محمههد عههن التفسههير فههي النسائي مختصر

577



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
بهن محمههد عههن عههون ابهن عهن الحههارث بهن خالد عن العلى عبد بن

فههههههههههههههههههههههههههههههههههههذكره. سههههههههههههههههههههههههههههههههههههيرين
المصههريِ, حههدثنا أبههان بههن يحيى بن زكريا جرير: حدثني ابن وقال  

شههبرمة ابههن جعفههر, حههدثني بههن محمههد مريههم, حههدثنا أبههي بن سعيد
مسههعود بههن اللههه عبههد أن قيههس بههن علقمة عن إبراهيم عن الكوفي

يضههعن أن أجلهههن الحمههال {وأولَت نزلههت مهها لَعنتههه شاء قال: من
المتههوفى وضعت زوجها, قال: وإذا عنها المتوفى آية بعد حملهن} إلَ

يتوفههون {والذين زوجها عنها المتوفى بآّية يريد حلت فقد زوجها عنها
ًا ويذرون منكم ة بأنفسههن يتربصن أزواج ًا} وقهد أشههر أربع وعشهر
جريههر: ابههن قههال به. ثههم مريم أبي بن سعيد حديث من النسائي رواه
أبههي بههن إسههماعيل عبيد, حههدثنا بن محمد منيع, حدثنا بن أحمد حدثنا
فقههال: مههن الجلين آخر مسعود ابن عند قال: ذكر الشعبي عن خالد
بعههد نزلههت القصههرى النساء في التي الََية هذه إن بالله قاسمته شاء

بطنههها. فههي مهها تضع أن الحامل قال: أجل ثم والعشر الشهر الربعة
عبههد الواسههطي, حههدثنا سههنان بن أحمد حاتم: حدثنا أبي ابن وقال  

عههن الضههحى أبههي عههن العمههش عههن سههفيان عن مهديِ بن الرحمن
ًا أن مسهعود ابهن قال: بلغ مسروق آخهر يقهول عنهه اللهه رضهي عليه
بعد نزلت القصرى النساء في التي إن لَعنته شاء فقال: من الجلين
داود أبههو حملهههن} ورواه يضههعن أن أجلهههن الحمال {وأولَت البقرة

.العمههههش عههههن معاويههههة أبههههي حههههديث مههههن مههههاجه وابههههن
أبههي بن محمد حدثني أحمد أحمد: حدثني المام بن الله عبد وقال  
بن عمرو عن المثنى الثقفي, حدثني الوهاب عبد المقدمي, أنبأنا بكر

قههال: قلههت كعههب بههن أبي عن عمرو بن الله عبد عن أبيه عن شعيب
يضههعن أن أجلهههن الحمههال {وأولَت وسههلم عليههه اللههه صههلى للنههبي

ًا حملهن} المطلقة للمطلقههة زوجها, فقال: هي عنها المتوفى أو ثلث
ًا ًا غريب حديث عنها. هذا والمتوفى ثلث إسههناده فههي لن منكر بل جد

أبههي ابههن رواه بمههرة, ولكههن الحههديث مههتروك وهو الصباح بن المثنى
عمههرو السههمناني, حههدثنا داود بن محمد فقال: حدثنا آخر بسند حاتم

ة ابن الحراني, حدثنا يعني خالد بن عيب بهن عمهرو عهن لهيع عهن ش
الََيههة, قههال هههذه نزلههت لمهها أنههه كعب بن أبي عن المسيب بن سعيد

مبهمة, قههال أم أمشتركة أدريِ وسلم: لَ عليه الله صلى الله لرسول
يضعن أن {أجلهن ؟»ً قال آية «أية وسلم عليه الله صلى الله رسول

عن جرير ابن رواه وكذا نعم قال ؟ والمطلقة عنها حملهن} المتوفى
أبههي عههن رواه بههه. ثههم لهيعههة ابن عن داود بن موسى عن كريب أبي
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ًا كريب بههن الكريم عبد عن عيينة ابن عن إسماعيل بن مالك عن أيض

اللههه رسههول قههال: سههألت كعههب بههن أبي عن حدث أنه المخارق أبي
يضههعن أن أجلهههن الحمههال {وأولَت عههن وسههلم عليههه اللههه صههلى

الكريههم بطنههها»ً عبههد فههي ما تضع أن حامل كل حملهن} قال: «أجل
ًا. وقوله يدرك ولم ضعيف هذا من له يجعل الله يتق تعالى: {ومن أبي

ًا} أيِ أمره ًا له ويجعل عليه وييسره أمره له يسهل يسر ًا فرجهه قريبهه
ًا ً ومخرج حكمه إليكم} أيِ أنزله الله أمر تعالى: {ذلك قال ثم عاجل
وسههلم عليههه اللههه صههلى اللههه رسههول بواسههطة إليكههم أنزله وشرعه
ًا} أيِ لههه ويعظههم سههيئاته عنه يكفر الله يتق {ومن عنههه يههذهب أجههر

اليسهههههير. العمهههههل علهههههى الثهههههواب لهههههه ويجهههههزل المحهههههذور

ُهّن ُنو ِك َأْس ْيُث ِمْن **  ُتم َح َكن ُكْم ّمههن َسهه ِد َ ُوْجهه ُهّن َولَ ْا ُتَضههآّّرو ّيُقو ُتَضهه ِل
ِهّن ْي َل ِإن َع ْولََِت ُكّن َو ْا َحْمٍل ُأ ُقو َأنِف ِهّن َف ْي َل ّتَى َع ْعَن َح ُهههّن َيَضهه َل ِإْن َحْم َفهه

ْعَن ُكْم َأْرَض ُهّن َل ُتو ُهّن َفآّ ْا ُأُجوَر َتِمُرو ْأ ُكههْم َو َن ْي ْعههُروفٍا َب ِإن ِبَم ُتْم َو َعاَسههْر َت
ُع ُتْرِض َى َلُه َفَس ْق ُأْخَر ِف ُين ِل ٍة ُذو *   َع ِه ّمن َس ِت َع ِدَر َوَمن َس ِه ُق ْيهه َل ُقههُه َع ِرْز

ْق ِف ُين ْل ُه ِمّمآّ َف َتا ّلُه آ َ ال ّلُف لَ َك ّلُه ُي ًا ال ْفس ّ َن َها َمآّ ِإلَ َتا َعُل آ َيْج ّلههُه َس َد ال ْعهه َب
ٍر ًا ُعْسهههههههههههههههههههههههههههههههههههههه  ُيْسههههههههههههههههههههههههههههههههههههههر

ًا تعالى يقول    فههي يسههكنها أن المههرأة أحههدهم طلق إذا عباده آمر
سههكنتم} أيِ حيههث مههن فقال: {أسههكنوهن عدتها تنقضي حتى منزل

يعنههي واحههد وغيههر ومجاهههد عبههاس ابههن وجههدكم} قههال {من عندكم
فيه, وقوله فأسكنها بيتك جنب إلَ تجد لم قتادة: إن قال حتى سعتكم

حيههان: يعنههي بههن مقاتل عليهن} قال لتضيقوا تضاروهن تعالى: {ولَ
عههن الثههوريِ مسكنه, وقههال من تخرج أو بمالها منه لتفتديِ يضاجرها
عليهههن} قههال لتضههيقوا تضههاروهن الضههحى: {ولَ أبههي عههن منصههور

.راجعههههههههههها يومههههههههههان بقههههههههههي فههههههههههإذا يطلقههههههههههها
يضههعن حههتى عليهههن فههأنفقوا حمل أولَت كن تعالى: {وإن وقوله  

السههلف مههن وطائفههة عباس ابن العلماءمنهم من كثير حملهن} قال
حتى عليها أنفق حامل كانت إن البائن في الخلف: هذه من وجماعات

أو حههامل كانت سواء نفقتها تجب الرجعية أن بدليل حملها, قالوا تضع
علههى نهص وإنمهها الرجعيههات فههي كله السياق بل: آخرون حائل, وقال

ًا مدته تطول الحمل رجعية, لن كانت الحامل, وإن على النفاق غالبهه
إنمهها أنه يتوهم الوضع, لئل إلى النفاق وجوب على النص إلى فاحتيج

لههها النفقههة هههل العلمههاء اختلههف العههدة, ثههم مدة بمقدار النفقة تجب
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عههن منصوصههين قههولين علههى ؟ وحههده للحمههل أم الحمههل بواسههطة
علههم فههي مههذكورة كههثيرة مسههائل عليههها ويتفههرع وغيههره الشههافعي

الفهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههروع.
وهههن حملهههن وضهعن إذا لكههم} أيِ أرضههعن تعههالى: {فههإن وقوله  

أن ولههها الولههد ترضههع أن حينئههذ ولهها عههدتهن بانقضاء بن فقد طوالق
قههوام لَ الههذيِ اللبن باكورة باللبأ, وهو تغذيه أن بعد منه, ولكن تمتنع

ًا للمولود تعاقههد أن مثلها, ولها أجر استحقت أرضعت به, فإن إلَ غالب
تعههالى: {فههإن قههال أجرة, ولهذا من عليه يتفقان ما على وليه أو أباه

بينكههم تعههالى: {وائتمههروا أجههورهن} وقههوله فههآّتوهن لكههن أرضههعن
إضههرار غيههر من بالمعروفا بينكم فيما أموركم بمعروفا} أيِ: ولتكن

بولههدها والههدة تضههار البقرة: {لَ سورة في تعالى قال كما مضارة ولَ
لههه فسترضههع تعاسههرتم تعههالى: {وإن بولههده} وقههوله لههه مولههود ولَ

أجههرة فههي المههرأة فطلبههت والمههرأة الرجههل اختلههف وإن أخرى} أيِ
ًا, ولم الرضاع ً الرجههل بههذل أو ذلههك إلههى الرجل يجبها كثير ولههم قليل
بههه استؤجرت بما الم رضيت غيرها, فلو له عليه, فليسترضع توافقه

بولهههههههههههههههدها. أحهههههههههههههههق فههههههههههههههههي الجنبيهههههههههههههههة
المولههود على لينفق سعته} أيِ من سعة ذو تعالى: {لينفق وقوله  

آتههاه ممهها فلينفههق رزقههه عليه قدر {ومن قدرته بحسب وليه أو والده
ًا الله يكلف لَ الله اللههه يكلههف تعههالى: {لَ آتاههها} كقههوله مهها إلَ نفسهه

ًا عههن حكههام حميد, حههدثنا ابن جرير: حدثنا ابن وسعها} روى إلَ نفس
يلبس إنه فقيل عبيدة أبي عن الخطاب بن عمر قال: سأل سنان أبي

وقههال دينار بألف إليه الطعام, فبعث أخشن ويأكل الثياب من الغليظ
الليههن لبههس أن لبههث فمهها ؟ أخذها هو إذا بها يصنع ما للرسول: انظر

فههأخبره, فقههال الرسههول الطعههام, فجههاءه أطيههب الثياب, وأكههل من
قههدر ومن سعته من سعة ذو {لينفق الََية هذه تأول تعالى الله رحمه

اللههههههههه}. آتههههههههاه ممهههههههها فلينفههههههههق رزقههههههههه عليههههههههه
هاشم الكبير: حدثنا معجمه في الطبراني القاسم أبو الحافظ وقال  

أبي, عياش, أخبرني بن إسماعيل بن محمد حدثنا الطبراني مزيد بن
الشههعريِ مالك أبي عن عبيد بن شريح عن زرعة بن ضمضم أخبرني
وسلم: «ثلثههة عليه الله صلى الله رسول الحارث, قال: قال واسمه

عشههر لََخههر بدينار, وكههان منها فتصدق دنانير عشرة لحدهم كان نفر
بعشههر منههها فتصههدق أوقيههة مائههة آخر وكان بأوقية منها فتصدق أواٍق
سههواء الجههر فههي هم ه وسلم عليه الله صلى الله رسول فقال ه أواق
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مههن سههعة ذو تعههالى: {لينفههق اللههه قههال مههاله بعشههر تصههدق قد كل

الههههههوجه. هههههههذا مههههههن غريههههههب حههههههديث سههههههعته} هههههههذا
ًا} وعههد عسههر بعههد اللههه تعالى: {سيجعل وقوله   تعههالى منههه يسههر

ًا العسههر مههع تعالى: {فههإن كقوله وهذه يخلفه لَ حق ووعده إن يسههر
ًا} وقد العسر مع ًا أحمد المام روى يسر ههنا: نذكره أن يحسن حديث

بهههرام, حههدثنا بههن الحميههد عبد القاسم, حدثنا بن هاشم فقال: حدثنا
السههلف من وامرأة رجل هريرة: بينما أبو قال: قال حوشب بن شهر

علههى فههدخل سههفره مههن الرجههل شيء, فجاء على يقدران لَ الخالي
ًا امرأته ؟ شههيء عنههدك لَمرأته شديدة, فقال مسغبة أصابته قد جائع

كههان إن ابتغي فقال: ويحك فاستحثها الله رزق أتانا أبشر قالت: نعم
عليههه طههال إذا الله, حتى رحمة ترجو هنيهة شيء, قالت: نعم عندك

بههه فههائتيني شههيء عنههدك كههان إن فههابتغي قومي قال: ويحك الطول
تعجل, فلما فل التنور نفتح وجهدت, فقالت: نعم, الََن بلغت قد فإني

نفسهها: لهو عنهد من قالت لها يقول أن وتحينت ساعة عنها سكت أن
جنوب من ملَن تنورها إلى فنظرت فقامت تنوريِ إلى فنظرت قمت
مهها واسههتخرجت فنفضتها الرحى إلى تطحنان, فقامت ورحييها الغنم

أبههي نفههس الههذيِ هريههرة: فههو أبههو الغنههم, قههال جنوب من تنورها في
فهي ما أخذت وسلم: «لو عليه الله صلى محمد قول هو بيده القاسم

القيامهههههة»ً. يهههههوم إلهههههى لطحنتهههههها تنفضهههههها ولهههههم رحييهههههها
عن هشام عن بكر أبو عامر, حدثنا أبو آخر: حدثنا موضع في وقال  

أهلههه علههى رجههل قههال: دخههل هريرة أبي عن سيرين ابن محمد, وهو
قامت امرأته رأت البرية, فلما إلى خرج الحاحة من بهم ما رأى فلما
ارزقنهها, قههالت: اللهههم فسجرته, ثم التنور وإلى فوضعتها الرحى إلى

فوجههدته التنههور إلههى قههال: وذهبههت امتلت قههد الجفنههة فنظرت, فإذا
ًا, قال ًا بعديِ فقال: أصبتم الزوج فرجع ممتلئ قههالت: امرأتههه: ؟ شههيئ

وسههلم عليههه الله صلى للنبي ذلك فذكر الرحى إلى ربنا, فأّم من نعم
تههدور تزل لم ترفعها لم لو إنه «أما وسلم عليه الله صلى النبي فقال

القيامهههههههههههههههههههههههة»ً. يهههههههههههههههههههههههوم إلهههههههههههههههههههههههى

ّين ِأ َك َو ٍة ّمن **  َيهه َتههْت َقْر ِر َعههْن َع َههها َأْمهه ّب ِه َر ِل َها َوُرُسهه َنا ْب ًا َفَحاَسهه ِحَسههاب
ًا ِديد َها َش َنا ْب ّذ َع ًا َو َذاب ًا َع ْكر َقْت ّن َذا َف َباَل *   َها َو ِر َكاَن َأْم َبُة َو ِق َههها َعا ِر َأْم

ًا ّد ُخْسر َع َأ ّلُه *   ُهْم ال ًا َل َذاب ًا َع ِديد ْا َش ُقو ّت ّلَه َفا ِلي ال ْو ُأ َبههاِب َي ْل ِذيَن ال ّلهه ا
ْا ُنو ْد آَم ّلُه َأنَزَل َق ُكْم ال ْي َل ًا ِإ ْكر ً ِذ ُلو *  ّرُسولَ ْت ُكْم َي ْي َل َياِت َع ِه آ ّل َناٍت ال ّي َب ُم
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ِرَج ُيْخ ِذيَن ّل ّل ْا ا ُنو ْا آَم ُلو َعِم ِلَحاِت َو ُلَماِت ِمَن الّصا ّظ َلههى ال ِر ِإ ّنههو َوَمههن ال
ْؤِمن ِه ُي ّل ْعَمْل ِبال َي ًا َو ِلح ْلُه َصا ْدِخ ّناٍت ُي ِريِ َج َها ِمن َتْج ِت َهاُر َتْح ْن ِديَن ال ِل َخا

َههههههههآّ ًا ِفي َبهههههههد ْد َأ ّلهههههههُه َأْحَسهههههههَن َقههههههه ًا َلهههههههُه ال  ِرْزقههههههه
ًا تعالى يقول    مهها غير وسلك رسله وكذب أمره خالف لمن متوعد

ًا تعههالى: ذلههك, فقههال بسههبب السالفة بالمم حل عما شرعه, ومخبر
وطغهت تمههردت ورسهله} أيِ ربهها أمههر عههن عتههت قرية من {وكأين

حسههابا {فحاسههبناها رسههله ومتابعههة اللههه أمههر اتبههاع عههن واستكبرت
ًا ًا وعذبناها شديد ًا} أيِ عذاب ًا نكر ًا منكر أمرهها} وبال {فذاقت فظيع

أمرههها عاقبهة {وكههان النهدم ينفعهههم لَ حيث وندموا مخالفتها غب أيِ
ًا ًا} أيِ عذابا لهم الله * أعد خسر عجههل ما مع الََخرة الدار في شديد

هههؤلَء خههبر مههن قص ما بعد تعالى قال الدنيا, ثم في العذاب من لهم
مثلهههم تكونههوا لَ المستقيمة الفهام اللباب} أيِ أولي يا الله {فاتقوا

بههالله صههدقوا آمنههوا} أيِ {الذين اللباب أولي يا أصابهم ما فيصيبكم
ًا} أيِ إليكم الله أنزل {قد ورسله نحن تعالى: {إنا كقوله القرآن ذكر

لحهههههههههههافظون}. لهههههههههههه وإنههههههههههها الهههههههههههذكر نزلنههههههههههها
ً وقوله   بعضهم: مبينات} قال الله آيات عليكم يتلو تعالى: {رسولَ

ً الههذيِ هو الرسول لن وملبسة اشتمال بدل أنه على منصوب رسولَ
الههذكر عههن ترجمههة الرسههول أن جريههر: الصههواب ابن الذكر. قال بلغ

ًا يعني ً قال له, ولهذا تفسير اللههه آيههات عليكههم يتلههو تعالى: {رسههولَ
آمنههوا الههذين {ليخههرج جليههة واضههحة بينة كونها حال في مبينات} أيِ

تعههالى: {كتههاب النههور} كقههوله إلههى الظلمات من الصالحات وعملوا
تعههالى: النههور} وقههال إلههى الظلمههات مههن الناس لتخرج إليك أنزلناه
مهن النهور} أيِ إلهى الظلمهات مهن يخرجههم آمنهوا الذين ولي {الله

تعههالى الله سمى والعلم, وقد اليمان نور إلى والجهل الكفر ظلمات
ًا أنزله الذيِ الوحي ًا سماه كما الهدى من به يحصل لما نور لمهها روحهه
ًا إليههك أوحينهها تعالى: {وكذلك فقال القلوب حياة من به يحصل روحهه

ًا جعلناه ولكن اليمان ولَ الكتاب ما تدريِ كنت ما أمرنا من نهديِ نور
مسههتقيم} وقههوله صههراط إلههى لتهههديِ وإنههك عبادنهها من نشاء من به

ًا ويعمل بالله يؤمن تعالى: {ومن تحتههها من تجريِ جنات يدخله صالح
ًا فيها خالدين النهار ًا} قد له الله أحسن قد أبد مثل تفسير تقدم رزق

والمنههة. الحمههد ههنهها, وللههه إعههادته عههن أغنههى بمهها مههرة غيههر هههذا
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ّلُه ِذيِ ** ال ّل َق ا َلهه َع َخ ْب َواٍت َسهه ُهههّن الْرِض َوِمههَن َسههَما َل ْث َنههّزُل ِم َت الْمههُر َي

ُهّن َن ْي ْا َب َو َلُم ْع َت ّلَه َأّن ّل َلَى ال ٍء ُكّل َع ِديٌر َشْي َأّن َقهه ّلههَه َو ْد ال ُكههّل َأَحههاَط َقهه ِب
ٍء ْلَمهههههههههههههههههههههههههههههههههههههها َشههههههههههههههههههههههههههههههههههههههْي  ِع

ًا تعالى يقول    ذلك ليكون العظيم وسلطانه التامة قدرته عن مخبر
ًا سههبع خلههق الههذيِ {اللههه القههويم الدين من شرع ما تعظيم على باعث

ًا تعالى سموات} كقوله كيف تروا {ألم لقومه قال أنه نوح عن إخبار
ًا سموات سبع الله خلق السههموات له تعالى: {تسبح ؟} وقوله طباق

مثلهههن} أيِ الرض تعالى: {ومههن فيهن} وقوله ومن والرض السبع
ًا ًا سبع الرض مههن شههبر قيههد ظلههم «من الصحيحين في ثبت كما أيض

سههبع إلههى بههه «خسههف البخاريِ صحيح أرضين»ً وفي سبع من طوقه
والنهايههة البدايههة أول في وعزوه وألفاظه طرقه ذكرت أرضين»ً وقد

سههبعة علههى ذلك حمل والمنة, ومن الحمد ولله الرض خلق ذكر عند
بل والحههديث القههرآن وخالف النزع في وأغرق النجعة أبعد فقد أقاليم

الول تعههالى: {هههو قههوله عنههد الحديهد سههورة فهي تقدم مستند, وقد
وكثافههة بينهن ما وبعد السبع الرضين والباطن} ذكر والظاهر والََخر

وكههذا وغيههره مسعود ابن قال عام. وهكذا خمسمائة منهن واحدة كل
بينهههن ومهها فيهههن ومهها السههبع السههموات «مهها الََخههر الحههديث فههي

ملقهاة كحلقهة إلَ الكرسهي فهي بينهم وما فيهن وما السبع والرضون
فلة»ً. بههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههأرض

العمههش حههدثنا وكيههع علي, حدثنا بن عمرو جرير: حدثنا ابن وقال  
تعههالى: قههوله فههي عبههاس ابههن عن مجاهد عن مهاجر بن إبراهيم عن

بتفسههيرها حههدثتكم مثلهههن} قههال: لههو الرض ومههن سههموات {سههبع
بهن يعقهوب حميهد: حههدثنا ابههن بها, وحدثنا تكذيبكم لكفرتم, وكفركم

المغيههرة أبههي بههن جعفههر عههن الشههعريِ القمههي سههعد بههن اللههه عبههد
الههذيِ {اللههه عبههاس لَبن رجل قال: قال جبير بن سعيد عن الخزاعي

عبههاس: مهها ابههن مثلهن} الََية. فقههال الرض ومن سموات سبع خلق
علههي بههن عمههرو جرير: حدثنا ابن فتكفر. وقال بها أخبرتك إن يؤمنك
عمرو عن شعبة جعفر, حدثنا بن محمد قالَ: حدثنا المثنى بن ومحمد

الههذيِ {اللههه الََيههة هههذه فههي عبههاس ابن عن الضحى أبي عن مرة بن
كهل فهي عمهرو: قهال مثلههن} قهال الرض ومهن سموات سبع خلق
المثنههى ابن الخلق. وقال من الرض على ما ونحو إبراهيم مثل أرض

السههماء كتههاب فههي البيهقي إبراهيم, وروى سماء كل في حديثه في
أبههو فقههال: أنبأنهها هههذا مههن بأبسط عباس ابن عن الثر هذا والصفات

النخعي غنام بن عبيد يعقوب, حدثنا بن أحمد الحافظ, حدثنا الله عبد
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أبههي عههن السههائب بههن عطههاء عههن شريك حكيم, حدثنا بن علي أنبأنا

ومهن سهموات سهبع خلهق الهذيِ {اللهه قهال عبهاس ابن عن الضحى
وآدم كنههبيكم نههبي أرض كههل فههي أرضههين مثلهن} قال: سههبع الرض
كعيسههههى. وعيسههههى كههههإبراهيم وإبراهيههههم كنههههوح ونههههوح كههههآّدم

أبههي عههن مههرة بههن عمههرو عههن شههعبة حههديث من البيهقي رواه ثم  
سههبع خلق الذيِ وجل: {الله عز الله قول في عباس ابن عن الضحى
عليهه إبراهيهم نحهو أرض كهل مثلهن} قال: في الرض ومن سموات

شههاذ وهههو صههحيح عباس ابن عن هذا البيهقي: إسناد قال السلم, ثم
ًا عليه الضحى لبي أعلم لَ بمرة بكر أبو المام أعلم. قال والله متابع
والَعتبههار, التفكههر كتابه في القرشي الدنيا أبي بن محمد بن الله عبد

عثمههان عن سليمان بن يحيى حدثنا المدائني حاتم بن إسحاق حدثني
وسههلم عليههه اللههه صههلى اللههه رسههول أن قال: بلغنههي دهرس أبي بن

لَ لكههم فقههال: «مهها يتكلمههون لَ سههكوت وهههم أصههحابه إلههى انتهههى
قههال: «فكههذلك وجههل عههز اللههه خلههق في ؟»ً فقالوا: نتفكر تتكلمون
ًا المغرب بهذا فإن فيه تتفكروا ولَ الله خلق في تفكروا فافعلوا أرضهه

أربعيههن الشمس مسيرة ه نورها ساحتها قال أو ه ساحتها نورها بيضاء
ًا قههط»ً عيههن طرفههة اللههه يعصههوا لم تعالى الله خلق من خلق بها يوم

لههم أم الشيطان خلق يدرون قال: «ما ؟ عنهم الشيطان قالوا: فأين
يخلههق لههم أم آدم خلق يدرون «لَ قال ؟ آدم ولد ؟»ً قالوا: أمن يخلق

ًا منكر وهو مرسل حديث ؟»ً وهذا ذكههره دهههرس أبي بن وعثمان جد
أبههي بههن الحكم آل من رجل عن كتابه, فقال: روى في حاتم أبي ابن

المبارك وابن الطائفي سليم بن ويحيى عيينة بن سفيان وعنه العاصا
الحمههد الطلق, وللههه سههورة تفسههير ذلههك. آخههر يقههول أبههي سههمعت
والمنة.

التحريم سورة
ِم  ِه ِبْسههههههههههه ّلههههههههههه ـهههههههههههِن ال ِم الّرْحم  الّرِحيههههههههههه

َها ّي أ
َ َي ِبّي **  ّن ّلُه َأَحّل َمآّ ُتَحّرُم ِلَم ال ِغي َلَك ال َت ْب َة َت َواِجههَك َمْرَضهها ّلههُه َأْز َوال
ُفوٌر ْد ّرِحيٌم َغ َق ّلُه َفَرَض *   ُكههْم ال ّلههَة َل ُكْم َتِح ِن ْيَمهها ّلهُه َأ ُكْم َوال َ ْولَ َو َمهه ُههه َو

ِليُم َع ْل ِكيُم ا ْلَح َذ ا ِإ َو ِبّي َأَسّر *   ّن َلَى ال ْعِض ِإ ِه َب َواِج ًا َأْز ِديث َلّما َح َأْت َف ّب ِه َن ِب
ُه َهَر ْظ َأ ّلُه َو ِه ال ْي َل ْعَضُه َعّرفَا َع ْعَرَض َب َأ ْعٍض َعن َو َلّما َب َها َف َأ ّب ِه َن َلْت ِب َقهها

َأَك َمْن َب َذا َأن ِنَي َقاَل َهـ َأ ّب ِليُم َن َع ْل ِبيُر ا ْلَخ ِإن ا َبآّ *   ُتو َلى َت ِه ِإ ّل ْد ال َغْت َفَق َص
ُكَمهها ُب ُلو ِإن ُق َهَرا َو َظهها ِه َت ْيهه َل ِإّن َع ّلههَه َفهه َو ال ُه ُههه َ ْولَ ِريههُل َمهه ْب ِلُح َوِج َوَصهها
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ِنيَن ْؤِم ْلُم َكُة ا ِئ َ ْلَمل َد َوا ْع ِلَك َب ِهيٌر َذ َعَسَى َظ ّبُه *   ُكّن ِإن َر َق ّل َلُه َأن َط ِد ْبهه ُي

ًا َواج ًا َأْز ْير ُكّن َخ ِلَماٍت ّمن َناٍت ُمْس ْؤِم َتاٍت ّم ِن َباٍت َقا ِئ َداٍت َتا ِب ِئَحاٍت َعا َسا
َبهههههههههههههههههههههههههههههههههههههاٍت ّي ًا َث َكهههههههههههههههههههههههههههههههههههههار ْب َأ  َو

شههأن في فقيل: نزلت السورة هذه صدر نزول سبب في اختلف   
قههوله حرمها, فنزل قد وسلم عليه الله صلى الله رسول وكان مارية

مرضههات تبتغههي ؟ لههك اللههه أحههل مهها تحههرم لههم النبي أيها تعالى: {يا
.أزواجههههههههههههههههههههههههههههههههههههك} الََيههههههههههههههههههههههههههههههههههههة

محمد, بن يونس بن إبراهيم النسائي: أخبرنا الرحمن عبد أبو قال  
اللههه رسههول أن أنههس عههن ثابت عن سلمة بن حماد أبي, حدثنا حدثنا
وحفصة عائشة به تزل فلم يطؤها أمة له كانت وسلم عليه الله صلى
اللههه أحل ما تحرم لم النبي أيها {يا وجل عز الله حرمها, فأنزل حتى

الههبرقي, الرحيم عبد ابن جرير: حدثني ابن الََية. وقال آخر لك} إلى
رسول أن أسلم بن زيد غسان, حدثني أبو مريم, حدثنا أبي ابن حدثنا
نسههائه بعههض بيههت فههي إبراهيههم أم أصاب وسلم عليه الله صلى الله

ًا عليه فجعلها ؟ فراشي وعلى بيتي في الله رسول فقالت: أيِ حرامهه
لَ بههالله لههها فحلف ؟ الحلل عليك تحرم كيف الله رسول فقالت: أيِ

لههك} اللهه أحههل مهها تحههرم لم النبي أيها تعالى: {يا الله فأنزل يصيبها
عبههد روى وهكههذا لغههو حههرام علههي أنههت أسههلم: فقههوله بههن زيههد قال

أبيههههههههههههه. عههههههههههههن زيههههههههههههد بههههههههههههن الرحمههههههههههههن
ًا: حدثنا جرير ابن وقال   عههن مالههك عن وهب ابن يونس, حدثنا أيض
أطههؤك»ً وقههال لَ والله حرام علي لها: «أنت قال: قال أسلم بن زيد

عههن الشههعبي عههن هنههد أبههي بههن داود عههن عليههة وابن الثوريِ سفيان
وحههرم, فعههوتب وسلم عليه الله صلى الله رسول قال: آلى مسروق

عههن رويِ وكههذا جرير ابن رواه اليمين في بالكفارة وأمر التحريم في
السهلف مهن واحهد غيههر قههال نفسهه, وكهذا الشعبي عن وغيره قتادة
عههن العوفي حيان, وروى ابن ومقاتل وقتادة والحسن الضحاك منهم

.مطولهههههههههههههههة القصهههههههههههههههة عبهههههههههههههههاس ابهههههههههههههههن
بههن محمد أبي, حدثنا يحيى, حدثنا بن سعيد جرير: حدثنا ابن وقال  

قهال: عبهاس ابهن عهن الله عبد بن الله عبيد عن الزهريِ عن إسحاق
وحفصههة. وكههان قال: عائشة ؟ المرأتان الخطاب: من بن لعمر قلت
صههلى النههبي أصههابها القبطيههة مارية إبراهيم أم شأن في الحديث بدء
حفصة: فقههالت: نوبتها, فوجدت في حفصة بيت في وسلم عليه الله

ًا إلّي جئت لقد الله نبي يا فهي أزواجههك مههن أحهد إلههى جئههت مهها شههيئ
فل أحرمههها أن ترضههين قههال: «ألَ فراشههي وعلههى دوريِ وفههي يومي
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لحههد»ً فههذكرته ذلك تذكريِ «لَ لها وقال فحرمها أقربها»ً قالت: بلى

تحههرم لههم النبي أيها تعالى: {يا الله فأنزل عليه الله فأظهره لعائشة
أن كلههها. فبلغنهها أزواجههك} الََيههات مرضههات تبتغههي لههك اللههه أحل ما

جههاريته. وأصههاب يمينههه عههن كفههر وسههلم عليههه الله صلى الله رسول
بههن الملههك عبههد قلبههة أبههو مسههنده: حههدثنا في كليب بن الهيثم وقال
عههن حههازم بن جرير إبراهيم, حدثنا بن مسلم الرقاشي, حدثنا محمد
عليههه الله صلى النبي قال: قال عمر عن عمر ابن عن نافع عن أيوب
ًا تخبريِ لحفصة: «لَ وسلم حرام»ً فقههالت: علي إبراهيم أم وإن أحد
يقربهها أقربهها»ً قهال: فلهم لَ الله قال: «فو ؟ لك الله أحل ما أتحرم
لكههم اللههه فههرض تعههالى: {قههد الله عائشة. قال: فأنزل أخبرت حتى
الكتب أصحاب من أحد يخرجه ولم صحيح إسناد أيمانكم} وهذا تحلة

المسههتخرج. كتههابه فههي المقدسي الضياء الحافظ اختاره الستة, وقد
ًا: حدثني جرير ابن وقال   عليههة, ابههن إبراهيم, حدثنا بن يعقوب أيض

بههن يعلههى عههن يحههدث يحيههى إلههي قال: كتب الدستوائي هشام حدثنا
يميههن الحههرام فههي يقول كان عباس ابن أن جبير بن سعيد عن حكيم

ه رسهول فهي لكهم كهان {لقهد عبهاس ابهن تكفرها, وقهال أسهوة الل
فقال جاريته حرم وسلم عليه الله صلى الله رسول أن حسنة} يعني

قههد ههه قههوله إلههى ه لك الله أحل ما تحرم لم النبي أيها تعالى: {يا الله
ًا, ورواه الحرام فصير يمينه أيمانكم} فكفر تحلة لكم الله فرض يمين

ابن يحيى, هو عن الدستوائي هشام عن فضالة بن معاذ عن البخاريِ
عبههاس ابن عن جبير بن سعيد عن يعلى وهو حكيم ابن كثير, عن أبي
رسههول فههي لكههم كهان عباس: {لقد ابن وقال تكفر يمين الحرام في
بههه. الدسههتوائي هشههام حههديث مههن مسههلم حسنة} ورواه أسوة الله

مخلههد علههي, حههدثنا بههن الصههمد عبد بن الله عبد النسائي: أنبأنا وقال
ابههن عههن جههبير بههن سههعيد عن سالم عن سفيان يزيد, حدثنا ابن وهو

ًا, قههال: علههي امرأتههي جعلههت إنههي فقال رجل قال: أتاه عباس حرامهه
مهها تحههرم لم النبي أيها {يا الََية هذه تل ثم بحرام عليك ليست كذبت
من النسائي به رقبة, تفرد عتق الكفارات أغلظ لك} عليك الله أحل

اللفههههههههههههههههظ. بهههههههههههههههههذا الههههههههههههههههوجه هههههههههههههههههذا
ه عبهد زكريا, حدثنا بن محمد الطبراني: حدثنا وقال   رجهاء, بهن الل

تعالى: قوله في عباس ابن عن مجاهد عن مسلم عن إسرائيل حدثنا
صههلى الله رسول لك} قال: حرم الله أحل ما تحرم لم النبي أيها {يا
ممههن الفقهههاء مههن ذهههب من ذهب ههنا ومن سريته وسلم عليه الله
ًا أو زوجتهه أو جههاريته حهرم مهن علههى الكفههارة بوجوب قال أو طعامهه
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ًا ًا أو شراب ًا أو ملبس أحمههد المههام مههذهب المباحههات, وهههو مههن شههيئ

الزوجههة عههدا فيمهها الكفههارة تجب لَ أنه إلى الشافعي وطائفة, وذهب
إن قههول, فأمهها في فيهما التحريم أطلق أو عينيهما حرم إذا والجارية

فيهمهههها. نفههههذ المههههة عتههههق أو الزوجههههة طلق بههههالتحريم نههههوى
بههن حفههص أنبأنهها الظهراني الله عبد أبو حدثني حاتم أبي ابن وقال  

قههال: عبههاس ابههن عههن عكرمة أنبأنا أبان بن الحكم أنبأنا العدني عمر
المههرأة لههك} فههي الله أحل ما تحرم لم النبي أيها {يا الََية هذه نزلت
غريههب, قههول وهههذا وسههلم عليههه اللههه صلى للنبي نفسها وهبت التي

هههذه عند البخاريِ قال كما العسل تحريمه في كان ذلك أن والصحيح
جريههج ابههن عن يوسف بن هشام أنبأنا موسى بن إبراهيم الََية: حدثنا

اللههه صلى النبي قالت: كان عائشة عن عمير بن عن)عبيد عطاء عن
ً يشههرب وسلم عليه عنههدها, ويمكههث جحههش بنههت زينههب عنههد عسههل

مغههافير لههه: أكلههت فلتقههل عليها دخل أيتنا على وحفصة أنا فتواطأت
ً أشههرب كنههت ولكني مغافير, قال: «لَ ريح منك أجد إني عنههد عسههل

ًا»ً بههذلك تخههبريِ لَ حلفههت وقههد لههه أعههود فلن جحش بنت زينت أحههد
اللفههظ. بهههذا ههنهها الحديث هذا أورد أزواجك} هكذا مرضات {تبتغي

محمههد, حههدثنا بههن الحسههن والنذور: حدثنا اليمان كتاب في وقال  
يقههول: عمير بن عبيد سمع أنه عطاء زعم قال جريج ابن عن الحجاج
كههان وسههلم عليههه اللههه صههلى اللههه رسههول أن تزعههم عائشة سمعت
أنهها عسههلً, فتواطههأت عنههدها ويشههرب جحههش بنههت زينب عند يمكث

إنههي له فلتقل وسلم عليه الله صلى النبي عليها دخل أيتنا أن وحفصة
صههلى النههبي إحداهما على مغافير, فدخل أكلت مغافير ريح منك أجد
ً شربت بل فقال: «لَ له ذلك فقالت وسلم عليه الله زينب عند عسل
اللههه أحل ما تحرم لم النبي أيها {يا له»ً فنزلت أعود ولن جحش بنت
قلوبكمهها} صههغت فقههد اللههه إلههى تتوبهها إن ههه تعههالى قههوله إلى ه ؟ لك

ًا} لقههوله: أزواجههه بعههض إلههى النههبي أسر {وإذ وحفصة لعائشة حههديث
أعههود هشام: «ولن عن موسى بن إبراهيم عسل»ًً وقال شربت «بل

ًا»ً وهكههذا بذلك تخبريِ فل حلفت وقد له الطلق كتههاب فههي رواه أحد
يكون بالصمغ شبيه قال: المغافير منه, ثم قريب ولفظه السناد بهذا
مغفههور فيههه, واحههدها ظهر إذا الرمث به حلوة, أغفر فيه الرمث في

ًا المغفههور يكههون وقههد قههال الجوهريِ قال مغافير, وهكذا ويقال أيضهه
مههن مرعهى بالكسههر والرمههث والطلههح, قههال والسلم والثمام للعشر
ينضح العضاه من شجر والعرفط الحمض, قال من وهو البل مراعي

المغفههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههور.
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عههن صههحيحه مههن الطلق كتههاب في الحديث هذا مسلم روى وقد  

عن عطاء جريج, أخبرني ابن عن محمد بن حجاج عن حاتم بن محمد
اليمههان فههي البخاريِ أورده كما به, ولفظه عائشة عن عمير بن عبيد

أبههي بههن فههروة الطلق: حههدثنا كتههاب فههي البخههاريِ قههال والنذور, ثم
عههن أبيههه عههن عههروة بههن هشههام عههن مسهههر بن علي المغراء, حدثنا

الحلههوى يحههب وسههلم عليههه الله صلى الله رسول قالت: كان عائشة
مههن فيههدنو نسههائه علههى دخههل العصر من انصرفا إذا والعسل, وكان
يحتبههس, كان ما أكثر فاحتبس عمر بنت حفصة على إحداهن, فدخل

عكههة قومههها مههن امههرأة لههها أهدت لي فقيل ذلك عن فسألت فغرت
فقلههت: أمهها شههربة منههه وسههلم عليههه الله صلى النبي عسل, فسقت

دنها فههإذا منههك سهيدنو زمعة: إنه بنت لسودة له, فقلت لنحتالن والله
الريح هذه ما له لَ, فقولي لك سيقول فإنه مغافير أكلت فقولي منك

عسهل, فقهولي شهربة حفصهة سهقتني لهك سهيقول فهإنه أجهد الهتي
ذلههك, صههفية يهها أنههت لههه لك, وقههولي وسأقول العرفط نحله جرست

أن البههاب, فههأردت علههى قام أن إلَ هو ما الله فو سودة قالت: تقول
ًا أمرتني بما أناديه رسههول سودة: يهها له قالت منها دنا منك, فلما فرق

؟ منك أجد التي الريح هذه قال: «لَ»ً قالت: فما ؟ مغافير أكلت الله
العرفههط, نحلهه عسل»ً قهالت: جرسهت شربة حفصة قال: «سقتني

ذلههك, مثههل لههه قههالت صفية إلى دار فلما ذلك نحو قلت إلي دار فلما
قههال: ؟ منههه أسههقيك ألَ اللههه رسول له: يا قالت حفصة إلى دار فلما
لههها حرمنههاه, قلههت لقههد والله سودة فيه»ً قالت: تقول لي حاجة «لَ

عههن سعيد بن سويد عن مسلم رواه البخاريِ. وقد لفظ اسكتي, هذا
بههن والحسههن الله عبد بن وهارون كريب أبي وعن به مسهر بن علي
بههه, عههروة بن هشام عن أسامة بن حماد أسامة أبي عن ثلثتهم بشر

أن عليههه يشههتد وسلم عليه الله صلى الله رسول قالت: وكان وعنده
لن مغههافير أكلههت له قلن الخبيثة, ولهذا الريح الريح, يعني منه يوجد
نحلههه جرسههت عسههل»ًً قلههن شربت قال: «بل شيء, فلما فيه ريحها

المغههافير, فلهههذا صههمغه الههذيِ العرفط شجر نحله رعت أيِ العرفط
النحههل الجههوهريِ: جرسههت شربته. قال الذيِ العسل في ريحه ظهر

الشههاعر: جههوارس, قههال للنحههل قيل أكلته, ومنه إذا تجرس العرفط
*جههههههههوارس منههههههههها الثمههههههههراء علههههههههى تظههههههههل* 

جههرس الخفههي, ويقههال: سههمعت الصههوت والجرس الجرس وقال  
الحههديث تههأكله, وفههي شههيء علههى مناقيرها صوت سمعت إذا الطير

مجلههس فههي الصههمعي: كنههت الجنههة»ً قههال طير جرس «فيسمعون
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فنظر جرس فقلت بالشين الجنة طير جرش شعبة, قال: فيسمعون

السههياق هههذا أن منهها, والغههرض بهذا أعلم فإنه عنه فقال: خذوها إلي
عههروة بههن هشام طريق من للعسل, وهو الساقية هي حفصة أن فيه
عبيههد عن عطاء عن جريج ابن طريق عائشة, وفي خالته عن أبيه عن
العسههل, سههقته الههتي هههي جحههش بنت زينب أن عائشة عن عمير بن

يقههال أعلههم. وقههد فههالله عليههه وتظاهرتهها تواطأتا وحفصة عائشة وأن
ًا كونهما أن إلَ ذلك في بعد ولَ واقعتان إنهما فيه الََية هذه لنزول سبب

عنهما الله رضي وحفصة عائشة أن على يدل أعلم. ومما نظر, والله
حيههث مسههنده فههي أحمد المام رواه الذيِ الحديث المتظاهرتان هما

عبههد بن الله عبيد عن الزهريِ عن معمر أنبأنا الرزاق عبد قال: حدثنا
ًا أزل قال: لههم عباس ابن عن ثور أبي بن الله أسههأل أن علههى حريصهه
قههال اللههتين وسلم عليه الله صلى النبي أزواج من المرأتين عن عمر
عمههر حههج قلوبكمهها} حههتى صغت فقد الله إلى تتوبا تعالى: {إن الله

معههه وعههدلت عمههر عههدل الطريههق ببعههض كههان معه, فلمهها وحججت
أميههر فقلههت: يهها فتوضههأ يههديه علههى فسكبت أتاني فتبرز, ثم بالداوة

اللتههان وسلم عليه الله صلى النبي أزواج من المرأتان المؤمنين, من
عمههر: قلوبكما} فقههال صغت فقد الله إلى تتوبا تعالى: {إن الله قال

ًا ولههم عنههه سههأله ما والله الزهريِ: كره عباس: قال ابن يا لك واعجب
وحفصههههههههههة. عائشههههههههههة قههههههههههال: هههههههههههي يكتمههههههههههه

ًا قريههش معشههر قال: كنا الحديث يسوق أخذ قال: ثم   نغلههب قومهه
ًا وجههدنا المدينههة قههدمنا النسههاء, فلمهها فطفههق نسههاؤهم تغلبهههم قومهه

زيههد بههن أميههة دار فههي منزلههي قال: وكان نسائهم من يتعلمن نساؤنا
ًا بالعوالي, قال: فغضبت فأنكرت تراجعني هي فإذا امرأتي على يوم

الله رسول أزواج إن الله فو أراجعك أن تنكر فقالت: ما تراجعني أن
الليههل. إلههى اليههوم إحههداهن وتهجههره ليراجعنههه وسلم عليه الله صلى

اللههه رسههول فقلههت: أتراجعيههن حفصههة على فدخلت قال: فانطلقت
إلههى اليوم إحداكن فقالت: نعم. قلت: وتهجره وسلم عليه الله صلى
وخسههر, منكههن ذلههك فعههل مههن خههاب قالت: نعم. قلههت: قههد ؟ الليل

قههد هههي فههإذا رسههوله لغضههب عليههها اللههه يغضههب أن إحداكن أفتأمن
ًا تسأليه ولَ وسلم عليه الله صلى الله رسول تراجعي هلكت, لَ شههيئ
ههه أوسههم هي جارتك كانت أن يغرنك لك, ولَ بدا ما مالي من وسليني

يريههد ههه منههك وسلم عليه الله صلى الله رسول إلى وأحب ه أجمل أيِ
إلههى النههزول نتنههاوب النصههار, وكنهها مههن جار لي قال: وكان ه عائشة
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ًا وسههلم, ينههزل عليه الله صلى الله رسول ًا وأنههزل يومهه فيههأتيني يومهه

ذلههههههههك. بمثههههههههل وغيههههههههره, وآتيههههههههه الههههههههوحي بخههههههههبر
ًا صاحبي لتغزونا, فنزل الخيل تنعل غسان أن نتحدث قال: وكنا   يوم

أمههر فقههال: حههدث إليه فخرجت ناداني ثم بابي فضرب عشاء أتى ثم
ذلههك مههن أعظههم بل قال: لَ ؟ غسان أجاءت ذاك عظيم, فقلت: وما

نسههاءه. فقلههت: قههد وسههلم عليه الله صلى الله رسول طلق وأطول
ًا هذا أظن كنت قد وخسرت حفصة خابت الصههبح صليت إذا حتى كائن

فقلههت: تبكههي وهي حفصة على فدخلت نزلت ثيابي, ثم علي شددت
هههذا هههو أدريِ فقههالت: لَ وسههلم عليه الله صلى الله رسول أطلقكن
ًا المشربة, فأتيت هذه في معتزل لعمر, استأذن فقلت أسود له غلم
حههتى فصمت, فههانطلقت له فقال: ذكرتك إلي خرج ثم الغلم فدخل
عنههده بعضهههم, فجلسههت يبكههي جلههوس رهههط عنده فإذا المنبر أتيت
ً ثههم لعمر, فدخل فقلت: استأذن الغلم أجد, فأتيت ما غلبني ثم قليل
ثههم المنههبر إلى فصمت, فخرجت, فجلست له ذكرتك فقال: قد خرج

خههرج ثههم لعمههر, فههدخل فقلت: اسههتأذن الغلم أجد, فأتيت ما غلبني
ًا, فإذا له, فصمت, فوليت ذكرتك فقال: قد إلي يههدعوني الغلم مدبر

الله صلى الله رسول على فسلمت لك, فدخلت أذن قد فقال: ادخل
أحمهد: المههام قهال ههه الحصهير رمال على متكىء هو فإذا وسلم عليه

فههي أثههر وقههد ههه حصههير قال: رمههال صالح حديث في يعقوب وحدثناه
وقههال: إلههي رأسه فرفع ؟ نساءك الله رسول يا فقلت: أطلقت جنبه

قريههش معشههر وكنهها اللههه رسههول يا رأيتنا أكبر. ولو «لَ»ً فقلت: الله
ًا ًا وجدنا المدينة قدمنا النساء, فلما نغلب قوم نسههاؤهم, تغلبهههم قوم

ًا امرأتههي علههي فغضههبت نسائهم من يتعلمن نساؤنا فطفق فههإذا يومهه
فههو ؟ أراجعك أن تنكر فقالت: ما تراجعني أن تراجعني, فأنكرت هي
إحههداهن ليراجعنه, وتهجره وسلم عليه الله صلى النبي أزواج إن الله

وخسههرت, منكههن ذلههك فعههل مههن خههاب الليل, فقلت: قههد إلى اليوم
قههد هههي فإذا الله رسول لغضب عليها الله يغضب أن إحداكن أفتأمن

هلكههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههت.
قههد الله رسول فقلت: يا وسلم عليه الله صلى الله رسول فتبسم  

أو أوسهم ههي جارتههك كهانت أن يغرنهك لَ فقلهت حفصهة على دخلت
أخههرى, منههك. فتبسههم وسههلم عليههه اللههه صههلى الله رسول إلى أحب

رأسي فرفعت الله, قال: «نعم»ً فجلست رسول يا فقلت: استأنس
ًا البيت في رأيت ما الله البيت, فو في مقامه, أهبة إلَ البصر يرد شيئ

علههى وسههع أمتههك, فقههد على يوسع أن الله رسول يا الله فقلت: ادع
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ًا الله, فاستوى يعبدون لَ وهم والروم فارس شك وقال: «أفي جالس

الحيههاة فههي طيبههاتهم لهههم عجلههت قههوم الخطههاب. أولئههك ابن يا أنت
يههدخل لَ أن أقسههم اللههه. وكههان رسههول يهها لي استغفر الدنيا»ً فقلت

ًا عليهن وجل. وقههد عز الله عاتبه حتى عليهن موجدته شدة من شهر
بههه, الزهريِ عن طرق من والنسائي والترمذيِ ومسلم البخاريِ رواه

بههن عبيههد عههن النصاريِ سعيد بن يحيى حديث من الشيخان وأخرجه
بههن عمههر أسههأل أن أريههد سههنة عبههاس, قههال: مكثههت ابههن حنين, عن

ًا خههرج لههه, حههتى هيبههة أسههأله أن أسههتطيع فما آية عن الخطاب حاجهه
لحاجههة الراك إلى عدل الطريق ببعض وكنا رجعنا فلما معه فخرجت

المههؤمنين أميههر معه, فقلت: يا سرت ثم فرغا حتى له, قال: فوقفت
لفههظ وسههلم. هههذا عليههه اللههه صههلى النههبي علههى تظاهرتهها اللتان من

تظاهرا تعالى: {وإن الله قال اللتان المرأتان البخاريِ, ولمسلم: من
مههن ومنهههم بطههوله الحههديث سههاق وحفصههة, ثههم عائشههة عليه} قال

اختصههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههره.
ًا: حدثني مسلم وقال   يههونس بههن عمههر حههرب, حههدثنا بن زهير أيض

زميههل, أبههي الوليههد بههن سههماك عههن عمههار بن عكرمة الحنفي, حدثنا
اعتزل الخطاب, قال: لما بن عمر عباس, حدثني بن الله عبد حدثني

النههاس المسهجد, فههإذا دخلهت نسههاءه وسلم عليه الله صلى الله نبي
وسههلم عليههه اللههه صههلى اللههه رسول طلق ويقولون بالحصى ينكتون

اليوم, فههذكر ذلك لعلمن فقلت بالحجاب يؤمر أن قبل نساءه, وذلك
قههال: أن إياهما, إلى ووعظه وحفصة عائشة على دخوله في الحديث
علههى وسههلم عليههه اللههه صههلى الله رسول غلم برباح أنا فإذا فدخلت
الله رسول على لي استأذن رباح فقلت: يا المشربة, فناديت أسكفة

فقلههت: يهها ههه قههال أن إلى ه تقدم ما نحو وسلم, فذكر عليه الله صلى
فههإن طلقتهههن كنههت النسههاء, فههإن أمر من عليك يشق ما الله رسول

معههك, والمؤمنههون بكههر وأبههو وأنا وميكال وجبريل وملئكته معك الله
يصههدق اللههه يكههون أن رجههوت إلَ بكلم ههه اللههه وأحمد ه تكلمت وقلما

يبههدله أن طلقكههن إن ربه {عسى التخيير آية الََية هذه قولي, فنزلت
ًا ًا أزواج وجبريههل مههولَه ههو اللهه فإن عليه تظاهرا منكن} {وإن خير
قههال: ؟ ظهير} فقلت: أطلقتهن ذلك بعد والملئكة المؤمنين وصالح

يطلهق صهوتي: لهم بهأعلى فنهاديت المسهجد بهاب علهى «لَ»ً فقمت
الخههوفا أو المههن مههن أمههر جههاءهم {وإذا الََيههة هههذه نساءه. ونزلههت

الههذين لعلمههه منهم المر أولي وإلى الرسول إلى ردوه ولو به أذاعوا
بن سعيد قال المر. وكذا ذلك استنبطت أنا منهم} فكنت يستنبطونه
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{وصههالح وغيرهههم والضههحاك حيههان بههن ومقاتههل وعكرمههة جههبير

ليههث وعثمههان, وقههال البصريِ الحسن وعمر, زاد بكر المؤمنين} أبو
أبههي بههن المههؤمنين} قههال: علههي {وصههالح مجاهههد عن سليم أبي بن

طههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههالب.
أبههي بههن محمد الحسين, حدثنا بن علي حاتم: حدثنا أبي ابن وقال  

الحسههين, قههال: أخههبرني بههن محمههد بههن جعفر بن محمد عمر, حدثنا
وسلم عليه الله صلى الله رسول قال: قال علي إلى يرفعه ثقة رجل
طالب»ً أبي بن علي المؤمنين} قال: «هو تعالى: {وصالح قوله في

ًا, وقال منكر وهو ضعيف إسناده عهون, بهن عمهر البخاريِ: حهدثنا جد
النههبي نسههاء عمههر: اجتمههع قال: قال أنس عن حميد عن هشيم حدثنا
ه {عسهى لههن عليهه, فقلهت الغيرة في وسلم عليه الله صلى إن رب

ًا يبدله أن طلقكن ًا أزواج أنه تقدم الََية, وقد هذه منكن} فنزلت خير
أسههارى فههي الحجاب, ومنههها نزول في أماكن: منها في القرآن وافق

اللههه مصههلى, فههأنزل إبراهيههم مقههام مههن اتخههذت لو قوله بدر, ومنها
حههاتم: أبههي ابههن مصههلى} وقههال إبراهيههم مقام من تعالى: {واتخذوا

بههن عمههر قال: قال أنس عن حميد النصاريِ, حدثنا أبي, حدثنا حدثنا
صههلى النههبي وبيههن المههؤمنين أمهههات بين كان شيء الخطاب: بلغني

الله صلى الله رسول عن أقول: لتكفن فاستقريتهن وسلم عليه الله
ًا الله ليبدلنه أو وسلم عليه ًا أزواج آخههر علههى أتيههت منكن, حههتى خير

نسههاءه يعههظ مهها الله رسول في أما عمر فقالت: يا المؤمنين أمهات
طلقكههن إن ربه {عسى وجل عز الله فأنزل تعظهن, فأمسكت حتى

ًا يبدله أن ًا أزواج عابههدات تائبات قانتات مؤمنات مسلمات منكن خير
ًا} وهذه ثيبات سائحات مههن فيههه كههان عمهها ردتههه الههتي المرأة وأبكار

البخههاريِ. صههحيح فههي ذلههك ثبههت كمهها سههلمة أم هههي النسههاء وعههظ
إسماعيل الصبهاني, حدثنا نائلة بن إبراهيم الطبراني: حدثنا وقال  

عبههاس ابههن الضحاك, عن عن سنان أبي عن عوانة أبو البجلي, حدثنا
ًا} قهال: دخلهت أزواجهه بعهض إلهى النهبي أسر قوله: {وإذ في حههديث

ماريههة, يطههأ وهههو بيتههها فههي وسههلم عليه الله صلى النبي على حفصة
حههتى عائشههة تخبريِ وسلم: «لَ عليه الله صلى الله رسول لها فقال

مهت»ً أنها إذا بكهر أبهي بعهد مهن المهر يلهي أباك ببشارة. أن أبشرك
صههلى اللههه لرسههول عائشههة عائشة, فقههالت فأخبرت حفصة فذهبت

الخبير} فقههالت العليم قال: {نبأني ؟ هذا أنبأك وسلم: من عليه الله
تعههالى: اللههه مارية, فحرمها, فههأنزل تحرم حتى إليك أنظر عائشة: لَ

أوردنههاه ممهها تهبين وقهد نظههر فيهه تحهرم} إسهناده لهم النبي أيها {يا
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مؤمنههات قههوله: {مسههلمات الكريمههات, ومعنههى الََيههات هههذه تفسير

تعههالى: {سههائحات} أيِ: عابههدات} ظههاهر. وقههوله تائبههات قانتههات
ومجاهههد وعكرمههة عبههاس وابههن وعائشهة هريههرة أبههو صائمات, قههاله

الرحمههن عبههد وأبو القرظي كعب بن وعطاء, ومحمد جبير بن وسعيد
والضههحاك وقتههادة والحسههن النخعههي وإبراهيههم مالههك وأبههو السههلمي

عنههد مرفههوع حههديث فيههه وغيرهههم, وتقههدم والسديِ أنس بن والربيع
المههة هههذه «سههياحة بههراءة, ولفظههه سورة قوله: {السائحون} في

{سههائحات} أيِ الرحمههن عبههد وابنههه أسههلم بههن زيههد الصيام»ً وقههال
المههاجرون, والقهول {السهائحون}, أيِ الرحمن عبد مهاجرات, وتل

أعلههههههههههههههههههههم. أولههههههههههههههههههههى, واللههههههههههههههههههههه الول
ًا} أيِ تعالى: {ثيبات وقوله   ًا ومنهن ثيبات منهن وأبكار ليكون أبكار

قههال: النفههس, ولهههذا يبسههط التنههوع النفههس, فههإن إلههى أشهههى ذلك
ًا} وقههال {ثيبات الكههبير: معجمههه فههي الطههبراني القاسههم أبههو وأبكار

عبد مرزوق, حدثنا بن محمد بن محمد صدقة, حدثنا بن بكر أبو حدثنا
بريههدة, ابن حيان, عن بن صالح عن القدوس عبد أمية, حدثنا بن الله
ًا} قال: وعد {ثيبات أبيه عن وسههلم عليههه اللههه صههلى نبيه الله وأبكار
مريههم وبالبكههار فرعههون امرأة آسية يزوجه, فالثيب أن الََية هذه في
عليههها مريههم ترجمههة فههي عسههاكر ابههن الحههافظ عمههران. وذكههر بنت

عمههر بههن صههالح بههن محمههد سعيد: حدثنا بن سويد طريق من السلم
اللههه رسههول إلى جبريل قال: جاء عمر ابن عن ومجاهد الضحاك عن

السههلم يقرئههها اللههه فقههال: إن خديجههة فمرت وسلم عليه الله صلى
ولَ فيههه نصههب لَ اللعههب مههن بعيد قصب من الجنة في ببيت ويبشرها

بنههت آسية وبيت عمران بنت مريم بيت بين جوفاء لؤلؤة صخب, من
مزاحهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههم.

النههبي أن عبههاس ابههن عن عكرمة عن الهذلي بكر أبي حديث ومن  
فقههال: «يهها المههوت في وهي خديجة على دخل وسلم عليه الله صلى

رسههول السلم»ً, فقالت: يا مني فأقرئيهن ضرائرك لقيت إذا خديجة
ه قال: «لَ, ولكهن ؟ قبلي تزوجت وهل وسلم عليه الله صلى الله الل

موسههى»ً أخت وكلثم فرعون امرأة وآسية عمران بنت مريم زوجني
ًا, وقال ضعيف عبهد عرعههرة, حههدثنا بهن إبراهيهم يعلى: حدثنا أبو أيض

قهال: قهال أمامهة أبي عن شعيب بن يوسف الله, حدثنا عبد بن النور
الجنة في زوجني الله أن وسلم: «أعلمت عليه الله صلى الله رسول
؟»ً فرعههون امههرأة وآسههية موسههى أخههت وكلثههم عمههران بنههت مريههم
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ًا ًا الله, وهذا رسول يا لك فقلت: هنيئ ً ورويِ ضعيف أيض عههن مرسههل

داود. أبهههههههههههههههههههههههههههههههههههههي ابهههههههههههههههههههههههههههههههههههههن

َههها ّي أ
َ َي ِذيَن **  ّلهه ْا ا ُنههو ْا آَم َو ُكْم ُقهه ُفَسهه ُكههْم َأن ِلي ْه َأ ًا َو َههها َنههار ُد ُقو ّنههاُس َو ال

ُة ْلِحَجاَر َها َوا ْي َل َكٌة َع ِئ َ ٌد ِغلظٌَا َمل َدا ّ ِش ْعُصوَن لَ ّلَه َي ُهْم َمآّ ال ُلوَن َأَمَر َع ْف َي َو
ْؤَمُروَن َما َها ُي ّي أ

َ َي ِذيَن *   ّل ْا ا َفُرو َ َك ْا لَ ِذُرو َت ْع ْوَم َت َي ْل ّنَما ا ْوَن ِإ ُتههْم َما ُتْجَز ُكن
ُلوَن ْعَم َها َت ّي أ

َ َي ِذيَن *   ّل ْا ا ُنو ْا آَم َو ُب َلى ُتو ِه ِإ ّل َبًة ال ْو ًا َت ُكههْم َعَسههَى ّنُصههوح ّب َر
ّفَر َأن َك ُكْم ُي ُكْم َعن ِت َئا ّي ُكْم َس َل ْدِخ ُي ّناٍت َو ِريِ َج َها ِمن َتْج ِت َهاُر َتْح ْن ْوَم ال َ َي لَ

ِزى ّلههُه ُيْخهه ِبههّي ال ّن ِذيَن ال ّلهه ْا َوا ُنههو َعههُه آَم ُهْم َم َعَى ُنههوُر ْيههَن َيْسهه ِهْم َب ِدي ْيهه َأ

ِهْم ِن ْيَما أ
َ ِب ُلوَن َو ُقو َنآّ َي ّب ْتِمْم َر َنا َأ َنا َل ْغِفههْر ُنوَر َنههآّ َوا ّنههَك َل َلههَى ِإ َشههْيٍء ُكههّل َع

ِديٌر  َقهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
عنه الله رضي علي عن رجل عن منصور عن الثوريِ سفيان قال   

نههارا} يقههول: أدبههوهم وأهليكههم أنفسههكم تعههالى: {قههوا قههوله فههي
أنفسههكم {قههوا عبههاس ابههن عههن طلحة أبي بن علي وعلموهم. وقال

ًا} يقول وأهليكم اللههه, وأمههروا معاصههي واتقوا الله بطاعة اعملوا نار
أنفسههكم {قههوا مجاهههد النههار, وقههال مههن اللههه ينجكههم بالذكر أهليكم

ًا} قال وأهليكم قتههادة الله, وقال بتقوى أهليكم وأوصوا الله اتقوا نار
بههأمر عليهههم تقههوم وأن اللههه معصية عن وتنهاهم الله بطاعة تأمرهم

عنههها ردعتهههم معصهية رأيتللهه فهإذا عليه وتساعدهم به وتأمرهم الله
أن المسههلم علههى حههق: ومقاتههل الضحاك قال عنها, وهكذا وزجرتهم

نهههاهم ومهها عليهههم اللههه فرض ما وعبيده وإمائه قرابته من أهله يعلم
.عنههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه اللههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

والترمههذيِ داود وأبو أحمد رواه الذيِ الحديث الََية هذه معنى وفي  
قال: قههال جده عن أبيه عن سبرة بن الربيع بن الملك عبد حديث من

سههبع بلغ إذا بالصلة الصبي وسلم: «مروا عليه الله صلى الله رسول
داود, وقال أبي لفظ عليها»ً هذا فاضربوه سنين عشر بلغ فإذا سنين

بههن عمههرو حههديث مههن داود أبههو حسههن, وروى حههديث الترمذيِ: هذا
مثههل وسههلم عليه الله صلى الله رسول عن جده عن أبيه عن شعيب

ًا ذلهك ليكهون الصهوم فههي وهكهذا الفقههاء ذلك, قال علهى لهه تمرينهه
المعصية ومجانبة والطاعة العبادة على مستمر وهو يبلغ لكي العبادة

الموفههههههههههههههق. المنكههههههههههههههر, واللههههههههههههههه وتههههههههههههههرك
الههذيِ حطبها أيِ والحجارة} وقودها الناس تعالى: {وقودها وقوله  

الههتي الصههنام بههها المههراد {والحجارة} قيل آدم بني جثث فيها يلقى
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جهنههم} حصههب اللههه دون مههن تعبههدون ومهها تعالى: {إنكم لقوله تعبد

من حجارة والسديِ, هي الباقر جعفر وأبو ومجاهد مسعود ابن وقال
رحمههه حاتم أبي ابن ذلك الجيفة, وروى من مجاهد: أنتن كبريت, زاد

حههدثنا المنقههريِ سههنان بههن الرحمههن عبد حدثنا أبي حدثنا قال ثم الله
ّواد أبي ابن يعني ه العزيز عبد صههلى اللههه رسههول أن قههال: بلغنههي ه ر

أنفسههكم قههوا آمنههوا الههذين أيههها {يهها الََيههة هههذه تل وسههلم عليههه اللههه
ًا وأهليكم وفيهههم أصههحابه بعههض والحجارة} وعنده الناس وقودها نار

فقههال ؟ الدنيا كحجارة جهنم حجارة الله رسول الشيخ: يا فقال شيخ
صههخر مههن لصههخرة بيههده نفسي «والذيِ وسلم عليه الله صلى النبي
ًا الشههيخ كلها»ً قال: فوقههع الدنيا جبال من أعظم جهنم عليههه, مغشههي

فناداه حي هو فإذا فؤاده على يده وسلم عليه الله صلى النبي فوضع
ال: فقهال فبشهره الله»ً فقالها إلَ إله لَ قل شيخ قال: «يا بالجنهة. ق
تعالى: {ذلههك الله يقول قال: «نعم ؟ بيننا أمن الله رسول يا أصحابه

غريههب. مرسههل حههديث وعيههد} هههذا وخههافا مقههامي خههافا لمههن
قههد غليظههة طباعهم شداد} أيِ غلظا ملئكة تعالى: {عليها وقوله  

فههي تركيبهههم (شههداد) أيِ بههالله بالكافرين الرحمة قلوبهم من نزعت
حههدثنا حههاتم أبي ابن قال المزعج. كما والمنظر والكثافة الشدة غاية
أبي حدثنا أبان بن الحكم بن إبراهيم حدثنا شبيب بن سلمة حدثنا أبي
علههى وجههدوا النههار إلههى النههار أهل أول وصل قال: إذا أنه عكرمة عن

أنيابهم, قهد وجوههم, كالحة سود جهنم خزنة من ألف أربعمائة الباب
من ذرة مثقال منهم واحد قلب في ليس الرحمة قلوبهم من الله نزع

يبلههغ أن قبههل شهههرين لطار أحدهم منكب من الطير طير الرحمة, لو
أحههدهم صدر عشر, عرض التسعة الباب على يجدون ثم الََخر منكبه

ًا سبعون يجههدون ثم سنة خمسمائة باب إلى باب من يهوون ثم خريف
إلههى ينتهههوا حههتى الول البههاب علههى وجدوا ما مثل منها باب كل على

آخرهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههها.
مهمهها يههؤمرون} أيِ ما ويفعلون أمرهم ما الله يعصون وقوله: {لَ  

قههادرون وهم عين طرفة عنه يتأخرون لَ إليه يبادروا تعالى به أمرهم
ًا ه الزبانية هم عنه, وهؤلَء عجز بهم ليس فعله على ه منهم بالله عياذ

كنتههم مهها تجههزون إنمهها اليههوم تعتههذروا لَ كفههروا الذين أيها وقوله: {يا
منكههم يقبههل لَ فإنه تعتذروا القيامة: لَ يوم للكفرة يقال تعملون} أيِ

قههال بأعمالكم, ثم اليوم تجزون تعملون, وإنما كنتم ما إلَ تجزون ولَ
ًا} أيِ توبههة اللههه إلههى توبههوا آمنههوا الههذين أيها تعالى: {يا توبههة نصههوح
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التههائب شههعث السههيئات, وتلههم مههن قبلههها مهها تمحههو جازمههة صههادقة

الهههههدناءات. مهههههن يتعاطهههههاه كهههههان عمههههها وتكفهههههه وتجمعهههههه
سماك عن شعبة محمد, حدثنا حدثنا مثنى ابن جرير: حدثنا ابن قال  

بههن عمههر يخطههب, سههمعت بشههير بههن النعمههان حههرب: سههمعت بههن
توبههة الله إلى توبوا آمنوا الذين أيها {يا يقول عنه الله رضي الخطاب

ًا} قال: يذنب عههن سههماك عههن الثههوريِ فيه, وقههال يرجع لَ ثم نصوح
يعههود لَ ثههم الذنب من يتوب أن النصوح قال: التوبة عمر عن النعمان

عههن سههماك عههن وغيره الحوصا أبو فيه. وقال يعود أن يريد لَ أو فيه
مههن الرجهل يتههوب فقهال: أن النصهوح التوبة عن عمر النعمان: سئل

ًا. وقههال إليه يعود لَ ثم السيء العمل إسههحاق أبههي عههن العمههش أبد
ًا} قال: يتوب {توبة الله عبد عن الحوصا أبي عن يعههود. لَ ثم نصوح

ًا هذا رويِ وقد   عن عاصم بن علي أحمد: حدثنا المام فقال مرفوع
قههال: قههال مسعود بن الله عبد عن الحوصا أبي عن الهجريِ إبراهيم
منههه يتههوب أن الههذنب من وسلم: «التوبة عليه الله صلى الله رسول

الهجههريِ, مسلم بن إبراهيم طريق من أحمد به فيه»ً تفرد يعود لَ ثم
العلمههاء: التوبههة قال أعلم. ولهذا والله أصح ضعيف, والموقوفا وهو

منههه سههلف ما على ويندم الحاضر في الذنب عن يقلع أن هو النصوح
الحههق كان إن المستقبل, ثم في يفعل لَ أن على ويعزم الماضي في

عبههد عههن سههفيان أحمههد: حههدثنا المههام بطريقه. قال إليه رده لََدمي
قال: دخلت مغفل بن الله عبد عن مريم أبي بن زياد الكريم, أخبرني

اللههه صلى النبي سمعت فقال: أنت مسعود بن الله عبد على أبي مع
سههمعته مرة: نعم وقال ؟»ً قال: نعم توبة يقول: «الندم وسلم عليه

سههفيان عن عمار بن هشام عن ماجه ابن توبة»ً ورواه يقول: «الندم
بهههه. الجهههزريِ مالهههك ابهههن وههههو الكريهههم عبهههد عهههن عيينهههة بهههن

بكير بن الوليد عرفة, حدثني بن الحسن حاتم: حدثنا أبي ابن وقال  
عههن البصههريِ سنان أبي عن العدويِ محمد بن الله عبد عن خباب أبو
أشههياء لنهها قههال: قيههل كعههب بن أبي عن حبيش بن زر قلبة, عن أبي

الرجههل نكههاح السههاعة, منههها اقههتراب عنههد المههة هههذه آخر في تكون
ويمقههت ورسههوله عليه الله حرم مما دبرها, وذلك في أمته أو امرأته

اللههه حههرم ممهها وذلههك الرجههل الرجههل نكههاح ومنها ورسوله عليه الله
وذلههك المههرأة المرأة نكاح ورسوله, ومنها عليه الله ويمقت ورسوله

صلة لهؤلَء ورسوله, وليس عليه الله ويمقت ورسوله الله حرم مما
ًا. توبهههة اللهههه إلهههى يتوبهههوا حهههتى ههههذا علهههى أقهههاموا مههها نصهههوح
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فقههال: سههألت ؟ النصوح التوبة كعب: فما بن لبي زر: فقلت قال  

علههى النههدم فقههال: «هههو ذلههك عن وسلم عليه الله صلى الله رسول
لَ ثم الحاضر عند منه بندامتك الله فتستغفر منك يفرط حين الذنوب

ًا»ً. وقال إليه تعود علي, بن عمرو أبي, حدثنا حاتم: حدثنا أبي ابن أبد
يقههول: الحسن سمعت العلء بن عمرو أبو حدثنا عمرو بن عباد حدثنا
ذكرتههه, إذا منههه وتسههتغفر أحببتههه كما الذنب تبغض أن النصوح التوبة
الخطيئههات, من قبلها ما تجب فإنها عليها وصمم بالتوبة جزم إذا فأما
قبلههها»ً ما تجب قبله, والتوبة ما يجب «السلم الصحيح في ثبت كما

كما ه الممات إلى ذلك على الَستمرار النصوح التوبة شرط من وهل
ًا. أو فيه يعود لَ ثم ه الثر وفي الحديث في تقدم على العزم يكفي أبد

لَ ذلك بعد الذنب ذلك منه وقع لو بحيث الماضي تكفير في يعود لَ أن
ًا ذلك يكون السلم: «التوبة عليه قوله لعموم تقدم ما تكفير في ضار
ًا الصههحيح فههي ثبههت بما يحتج أن ؟»ً وللول قبلها ما تجب «مههن أيضهه

فههي أسههاء الجاهلية, ومههن في عمل بما يؤاخذ لم السلم في أحسن
أقههوى هههو الذيِ السلم في هذا كان والََخر»ً فإذا بالول أخذ السلم
أعلهههههم. الولهههههى, واللهههههه بطريهههههق فالتوبهههههة التوبهههههة مهههههن

جنات ويدخلكم سيئاتكم عنكم يكفر أن ربكم تعالى: {عسى وقوله  
اللههه يخههزيِ لَ {يههوم موجبة الله من النهار} وعسى تحتها من تجريِ
القيامههة يههوم يعنههي معههه يخزيهههم ولَ معههه} أيِ آمنههوا والههذين النههبي

الحديههد سههورة فههي تقههدم وبأيمانهم} كما أيديهم بين يسعى {نورهم
قدير} قههال شيء كل على إنك لنا واغفر نورنا لنا أتمم ربنا {يقولون

المؤمنههون يقههوله وغيرهههم: هههذا البصههريِ والحسن والضحاك مجاهد
أحمههد: المههام طفىء. وقال قد المنافقين نور القيامة يوم يرون حين

بن يحيى عن المبارك ابن الطالقاني, حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا
صههلى اللههه رسههول خلههف قال: صليت كنانة بني من رجل عن حسان

يههوم تخزنههي لَ يقههول: «اللهههم فسههمعته الفتههح عههام وسلم عليه الله
القيامهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههة»ً.

المههروزيِ, مقاتههل بههن محمد المروزيِ: حدثنا نصر بن محمد وقال  
عههن حههبيب أبههي بههن يزيههد لهيعة, حدثني ابن المبارك, أنبأنا ابن حدثنا
قههالَ: قههال الههدرداء وأبهها ذر أبا سمع أنه نفير بن جبير بن الرحمن عبد

السههجود في له يؤذن من أول وسلم: «أنا عليه الله صلى الله رسول
فههأعرفا يههديِ بين رأسه, فأنظر برفع له يؤذن من القيامة, وأول يوم

المههم, بيههن مههن أمههتي فأعرفا يميني عن وأنظر المم بين من أمتي
رجههل: يهها المههم, فقههال بيههن مههن أمههتي فههأعرفا شههمالي عن وأنظر
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محجلههون قههال: غههر ؟ المههم بين من أمتك تعرفا الله, وكيف رسول

غيرهههم, وأعرفهههم كههذلك المههم مههن أحههد يكههون ولَ الطهور آثار من
أثههر مههن وجههوههم فههي بسههيماهم وأعرفهههم بأيمههانهم كتبهههم يؤتههون

أيهههههديهم»ً. بيهههههن يسهههههعى بنهههههورهم السهههههجود, وأعرفههههههم

َها ّي أ
َ َي ِبّي **  ّن ِد ال ِه ّفاَر َجا ُك ْل ِقيَن ا ِف َنا ْلُم ُلْظ َوا ْغ ِهْم َوا ْي َل ُهْم َع َوا ْأ ّنههُم َوَمهه َه َج

ْئَس ِب ْلَمِصيُر َو ّلههُه *  َضَرَب ا ً ال َثل ِذيَن َم ّلهه ْا ّل َفههُرو َة َك َأ َة ُنههوٍح اْمههَر َأ َواْمههَر
َتا ُلوٍط َن ْيِن َتْحَت َكا َد ْب َنا ِمْن َع ِد َبا ْيِن ِع ِلَح ُهَما َصا َتا َن َلْم َفَخا َنا َف ِني ْغ ُهَمهها ُي ْن َع

ِه ِمهههههَن ّلههههه ًا ال ْيئ ِقيهههههَل َشههههه َ َو ْدُخل ّنهههههاَر ا َع ال ِليَن َمههههه ّداِخ  الههههه
ًا تعهالى يقول   لم عليهه اللهه صهلى رسهوله آمهر الكفهار بجههاد وس

عليهههم الحههدود بإقامههة والقتههال, وهههؤلَء بالسههلح والمنافقين, هؤلَء
المصههير} أيِ وبئههس جهنههم {ومأواهم الدنيا في عليهم} أيِ {واغلظ

ً اللهه تعالى: {ضههرب قال ثم الََخرة في فههي كفههروا} أيِ للههذين مثل
ًا عنهههم يجههديِ لَ ذلك أن لهم ومعاشرتهم المسلمين مخالطتهم شههيئ

ً اليمان يكن لم إن الله عند ينفعهم ولَ ذكههر قلههوبهم, ثههم فههي حاصل
عبادنهها مههن عبههدين تحههت كانتا لوط وامرأة نوح فقال: {امرأة المثل

ً صههحبتهما فههي عنههدهما رسههولين نههبيين صههالحين} أيِ ًا ليل ونهههار
والَختلط العشهههرة أشهههد ويعاشهههرانهما ويضهههاجعانهما يؤاكلنهمههها

صههدقاهما ولَ اليمان على يوافقاهما لم اليمان في {فخانتاهما} أيِ
ًا كله ذلك يجد الرسالة, فلم في ًا, ولهههذا عنهمهها دفههع ولَ شيئ محههذور
ًا} أيِ اللههه من عنهما يغنيا تعالى: {فلم قال {وقيههل} لكفرهمهها شههيئ
بقههوله: المههراد الههداخلين} وليههس مههع النههار {ادخل للمرأتيههن أيِ

معصومات النبياء نساء الدين, فإن في بل فاحشة {فخانتاهما} في
النههور. سههورة فههي قدمنا كما النبياء لحرمة الفاحشة في الوقوع عن

قرم: بن سليمان عن عائشة أبي بن موسى عن الثوريِ سفيان قال  
زنتا, أما {فخانتاهما} قال: ما الََية هذه في يقول عباس ابن سمعت

لههوط امههرأة خيانههة مجنههون, وأمهها أنههه تخههبر فكههانت نوح امرأة خيانة
قههال: عبههاس ابههن عن العوفي أضيافه, وقال على قومها تدل فكانت
تطلههع نههوح امههرأة دينهما, فكههانت غير على كانتا أنهما خيانتهما كانت
بههه, نوح قوم من الجبابرة أخبرت أحد نوح مع آمن فإذا نوح سر على
ًا لوط أضافا إذا فكانت لوط امرأة وأما المدينههة أهههل بههه أخبرت أحد
نههبي امرأة بغت عباس: ما ابن عن الضحاك السوء. وقال يعمل ممن
جبير بن وسعيد عكرمة قال الدين, وهكذا في خيانتهما كانت إنما قط
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على العلماء بعض الكريمة الََية بهذه استدل وغيرهم, وقد والضحاك

لههه مغفههور مههع أكههل النههاس: مههن من كثير يأثره الذيِ الحديث ضعف
الصههالحين بعض عن هذا يروى وإنما له أصل لَ الحديث له. وهذا غفر
اللههه رسههول فقال: يا المنام في وسلم عليه الله صلى النبي رأى أنه

أقههوله. الََن ولكنههي قال: لَ ؟ له غفر له مغفور مع أكل من قلت أنت

َوَضَرَب ّلُه **  ً ال َثل ِذيَن َم ّل ْا ّل ُنو َة آَم َأ ْوَن اْمَر َع ْذ ِفْر َلْت ِإ ْبههِن َرّب َقا ِلههي ا
َدَك ًا ِعن ْيت ِة ِفي َب ّن ْلَج ِني ا َنّج ْوَن ِمههن َو َعهه ِه ِفْر ِلهه َعَم ِنههي َو َنّج ِم ِمههَن َو ْو َقهه ْل ا

ِلِميَن ّظا َيَم ال َوَمْر َنَة *   ْب ِتَي ِعْمَراَن ا ّل َنْت ا َها َأْحَص َنا َفْرَج َفْخ َن ِه َف ِمههن ِفيهه
َنههها َقْت ّروِح ّد ِلَمهههاِت َوَصههه َك َهههها ِب ّب ِه َر ِبههه ُت ُك َنْت َو َكههها ِتيَن ِمهههَن َو ِن ْلَقههها  ا

إذا الكافرين مخالطة تضرهم لَ أنهم للمؤمنين الله ضربه مثل وهذا  
الكههافرين المؤمنهون يتخههذ تعههالى: {لَ قههال كما إليهم محتاجين كانوا
إلَ شيء في الله من فليس ذلك يفعل ومن المؤمنين دون من أولياء

الرض أهههل أعههتى فرعههون قتههادة: كههان تقههاة} قههال منهههم تتقوا أن
ربها, ليعلموا أطاعت حين زوجها كفر امرأته ضر ما الله فو وأكفرهم

ًا يؤاخههذ لَ عدل حكم تعالى الله أن جريههر: ابههن بههذنبه. وقههال إلَ أحههد
ُبلّي, حدثنا حفص بن إسماعيل حدثنا سههليمان عن جعفر بن محمد ال

فرعههون امرأة قال: كانت سليمان عن النهديِ عثمان أبي عن التيمي
بأجنحتههها, الملئكههة أظلتههها عنههها انصههرفا الشههمس, فههإذا في تعذب
عن المحاربي عبيد بن محمد عن رواه الجنة, ثم في بيتها ترى وكانت

بههههههه. الههههههتيمي سههههههليمان عههههههن محمههههههد بههههههن أسههههههباط
عههن عليههة ابن إبراهيم, حدثنا بن يعقوب جرير: حدثني ابن قال ثم  

امههرأة قههال: كههانت بههزة أبههي بههن القاسههم الدسههتوائي, حههدثنا هشام
وهههارون, فتقههول: موسههى فيقههال: غلههب ؟ غلههب مههن تسأل فرعون

فقههال: انظههروا فرعههون إليههها وهههارون, فأرسههل موسههى برب آمنت
عليههها, وإن فألقوههها قولههها علههى مضههت تجدونها, فإن صخرة أعظم
السههماء إلى بصرها رفعت أتوها امرأتي, فلما فهي قولها عن رجعت

وألقيت روحها وانتزعت قولها على الجنة, فمضت في بيتها فأبصرت
ًا عنههدك لههي ابههن {رب روح, فقولها فيه ليس جسد على الصخرة بيتهه

شهيء ورد الهدار, وقههد قبههل الجار العلماء: اختارت الجنة} قالت في
خلصههني وعمله} أيِ فرعون من {ونجني مرفوع حديث في ذلك من
الظههالمين} وهههذه القههوم مههن {ونجني عمله من إليك أبرأ فإني منه

عنههههها. اللههههه رضههههي مزاحههههم بنههههت آسههههية هههههي المههههرأة
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قال: كان العالية أبي عن أنس بن الربيع عن الرازيِ جعفر أبو وقال  

أنههها فرعههون, وذلههك خازن امرأة إيمان قبل من فرعون امرأة إيمان
من فقالت: تعس يدها من المشط فوقع فرعون ابنة تمشط جلست

قههالت: ربههي ؟ أبههي غير رب فرعون: ولك بنت لها بالله! فقالت كفر
وضههربتها فرعههون بنههت اللههه, فلطمتههها شههيء كههل ورب أبيههك ورب

ًا فقال: تعبدين إليها فرعون أباها, فأرسل وأخبرت قههالت: ؟ غيريِ رب
وأوتههد فرعههون أعبد, فعذبها وإياه الله شيء كل ورب وربك ربي نعم
ًا لها كهذلك, الحيهات, فكههانت عليههها وأرسههل ورجليها يديها فشد أوتاد

ًا عليها فأتى وربهك لهه: ربهي فقهالت ؟ منتهيهة أنههت لها: ما فقال يوم
تفعلههي لههم إن فيك في ابنك ذابح لها: إني الله. فقال شيء كل ورب

ابنههها روح فيههها, وإن فههي ابنههها قاض, فذبههح أنت ما له: اقض فقالت
كههذا الثههواب مههن اللههه عنههد لههك فههإن أمه يا لها: أبشريِ فقال بشرها

ًا فرعون عليها أتى ثم وكذا, فصبرت ذلههك, مثههل لههها فقههال آخههر يوم
ًا روحههه فيههها, فبشههرها في الََخر ابنها ذلك, فذبح مثل له فقالت أيضهه
وكههذا, قههال: كذا الثواب من الله عند لك فإن أمه يا لها: اصبريِ وقال

الصههغر, فههآّمنت ثههم الكههبر ابنههها روح كلم فرعههون امههرأة وسمعت
الغطههاء فرعون, وكشههف خازن امرأة روح الله وقبض فرعون امرأة

رأت, حههتى فرعههون لَمههرأة الجنههة فههي وكرامتههها ومنزلتها ثوابها عن
ًا فازدادت ًا إيمان ًا ويقين فقههال إيمانها على فرعون الله فأطلع وتصديق
لهم: إنههها فقال عليها فأثنوا ؟ مزاحم بنت آسية من تعلمون للمل: ما

ًا لههها له: اقتلها, فأوتههد غيريِ, فقالوا تعبد ورجليههها يههديها فشههد أوتههاد
ًا عندك لي ابن {رب فقالت ربها آسية فدعت الجنههة} فوافههق في بيت

الجنههة, فقههال فههي بيتههها رأت حين فرعون, فضحكت حضرها أن ذلك
اللههه تضههحك, فقبههض وهههي نعذبها إنا جنونها من تعجبون فرعون: ألَ

عنهههههههههها. اللهههههههههه رضهههههههههي الجنهههههههههة فهههههههههي روحهههههههههها
حفظته فرجها} أيِ أحصنت التي عمران ابنة تعالى: {ومريم وقوله  

روحنهها} أيِ مههن فيه {فنفخنا والحرية العفافا هو وصانته, والحصان
صههورة فههي لههها فتمثل إليها بعثه الله فإن جبريل وهو الملك بواسطة

درعههها, فنزلههت جيب في بفيه ينفخ أن تعالى الله سويِ, وأمره بشر
السههلم, عليههه بعيسههى الحمههل منههه فكان فرجها في فولجت النفخة
ربههها بكلمههات وصههدقت روحنهها مههن فيههه تعههالى: {فنفخنهها قال ولهذا

أحمههد: المههام القانتين} قههال من {وكانت وشرعه بقدره وكتبه} أيِ
عههن عكرمههة عههن علبههاء عن الفرات أبي بن داود يونس, حدثنا حدثنا

الرض فههي وسههلم عليههه اللههه صلى الله رسول قال: خط عباس ابن
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أعلههم. ورسههوله ؟»ً قالوا: اللههه هذا ما وقال: «أتدرون خطوط أربعة
الجنههة: أهههل نسههاء وسلم: «أفضههل عليه الله صلى الله رسول فقال

بنت وآسية عمران ابنة ومريم محمد بنت وفاطمة خويلد بنت خديجة
شهعبة حههديث مههن الصههحيحين فههي ثبت فرعون»ً. وقد امرأة مزاحم

عههن الشههعريِ موسههى أبي عن الهمداني مرة عن مرة بن عمرو عن
يكمههل ولههم كثير الرجال من قال: «كمل وسلم عليه الله صلى النبي

بنههت وخديجههة عمههران ابنههة ومريم فرعون امرأة آسية إلَ النساء من
سههائر علههى الثريههد كفضههل النسههاء علههى عائشههة فضههل خويلههد, وإن

فههي عليها والكلم وألفاظها الحاديث هذه طرق ذكرنا الطعام»ً. وقد
والنهايههة) (البدايههة كتابنهها فههي السههلم عليهمهها مريم ابن عيسى قصة
هههي تكههون أنههها مههن الحههديث مههن ورد ما والمنة, وذكرنا الحمد ولله

تعالى قوله عند الجنة في السلم عليه أزواجه من مزاحم بنت وآسية
ًا} آخر {ثيبات .والمنة الحمد التحريم, ولله سورة تفسير وأبكار

الملك سورة
قههالَ: حههدثنا جعفههر وابههن محمههد بن حجاج أحمد: حدثنا المام قال  

اللههه رسول عن هريرة أبي عن الجشمي عباس عن قتادة عن شعبة
شههفعت آية ثلثين القرآن في سورة قال: «إن وسلم عليه الله صلى

السههنن أهههل الملههك»ً ورواه بيههده الذيِ له: تبارك غفر حتى لصاحبها
حسههن, وقههد حههديث الترمذيِ: هذا به, وقال شعبة حديث من الربعة

بههن نصههر بههن أحمههد ترجمههة في تاريخه في عساكر ابن الحافظ روى
الفقيههه, أحههد الزاهههد المقههريِ النيسابوريِ القرشي الله عبد أبي زياد

الصههحيحين, غيههر فههي لكههن ومسلم البخاريِ عنهم روى الذين الثقات
مههذهب فههي تفقههه وعليههه خزيمة وابن ماجه وابن الترمذيِ عنه وروى

فرات عن حديثه من بسنده سواهم, ساق وخلق حربويه بن عبيد أبي
اللههه رسههول قههال: قههال مالههك بههن أنس عن الزهريِ عن السائب بن

ً وسلم: «إن عليه الله صلى معههه وليههس مههات قبلكم كان ممن رجل
الملههك أتههاه حفرتههه فههي وضههع تبههارك, فلمهها إلَ اللههه كتاب من شيء

أكههره وأنهها اللههه كتههاب مههن إنههك لههها وجهه, فقال في السورة فثارت
ًا لنفسهي ولَ لهه ولَ لهك أملهك لَ مساءتك, وإنههي ًا, فههإن ولَ ضههر نفعهه

له, فتنطلههق فاشفعي وتعالى تبارك الرب إلى فانطلقي به هذا أردت
ًا إن رب يا فتقول الرب إلى فتعلمنههي كتابههك بيههن مههن إلههي عمد فلن

ً كنههت فههإن ؟ جوفه في وأنا وتعذبه بالنار أنت وتلني, أفتحرقه فههاعل
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لههي وحههق غضبت, فتقههول أراك ألَ فيقول كتابك من فامحني به ذاك
فتجيههء ههه قال ه فيه وشفعتك لك وهبته فقد اذهبي فيقول أغضب أن

ههه قههال ههه بشههيء منههه يحههل لههم البههال خاسههف الملك, فيخرج فتزجر
ًا فتقههول فيه على فاها فتضع فتجيء تلنههي, فربمهها الفههم بهههذا مرحبهه
ًا ًا فربما الصدر بهذا مرحب قامتهها فربما القدمين بهاتين وعاني, ومرحب

بهههذا حههدث عليه»ً قههال: فلمهها الوحشة مخافة قبره في بي, وتؤنسه
ولَ حههر ولَ كههبير ولَ صههغير يبههق لم وسلم عليه الله صلى الله رسول

المنجيههة. وسههلم عليههه اللههه صههلى الله رسول وسماها تعلمها إلَ عبد
ًا منكر حديث وهذا قلت   المههام ضههعفه هذا السائب بن وفرات جد

واحههد, وغيههر والههدارقطني حاتم وأبو والبخاريِ معين بن ويحيى أحمد
ًا, قههوله مههن الزهريِ عن آخر وجه من عساكر ابن ذكره وقد مختصههر

ًا مسههعود ابن عن القبر عذاب إثبات كتاب في البيهقي وروى موقوفهه
ًا الحكههام مههن الجنههائز كتههاب فههي كتبنههاه وقد, لهذا يشهد ما ومرفوع

.والمنههههههههههههههة الحمههههههههههههههد وللههههههههههههههه الكههههههههههههههبرى
بن سلم طريق من المقدسي الضياء والحافظ الطبراني روى وقد  

عليههه اللههه صههلى اللههه رسههول قال: قههال أنس عن ثابت عن مسكين
الجنههة: أدخلتههه حتى صاحبها عن خاصمت القرآن في وسلم: «سورة

الملههك عبد بن محمد الترمذيِ: حدثنا الملك»ً. وقال بيده الذيِ تبارك
أبههي عههن أبيههه عههن النكههريِ مالههك بههن يحيههى حدثنا الشوارب أبي بن

اللههه صههلى النههبي أصحاب بعض قال: ضرب عباس ابن الجوزاء, عن
إنسههان قههبر قههبر, فههإذا أنه يحسب لَ وهو قبر على خباءه وسلم عليه
وسهلم عليههه اللههه صههلى النههبي ختمههها, فههأتى حتى الملك سورة يقرأ

قههبر أنههه أحسههب لَ وأنهها قههبر على خبائي ضربت الله رسول فقال: يا
اللههه رسههول ختمها, فقههال حتى الملك: تبارك سورة يقرأ إنسان فإذا

عههذاب مههن تنجيههه المنجيههة هههي المانعة وسلم: «هي عليه الله صلى
أبههي عههن الباب وفي الوجه هذا من غريب حديث قال: هذا القبر»ً ثم
ًا الترمذيِ روى هريرة, ثم أبههي عن سليم أبي بن ليث طريق من أيض

حتى ينام لَ كان وسلم عليه الله صلى الله رسول أن جابر عن الزبير
َلَم يقرأ طههاوس: عههن ليههث الملههك, وقههال بيههده الذيِ تنزيل, وتبارك ا

حسهههههنة. بسهههههبعين القهههههرآن فهههههي سهههههورة كهههههل يفضهههههلن
الصههبهاني, عجلن بههن الحسههن بههن محمههد الطبراني: حدثنا وقال  

عههن أبيه عن أبان بن الحكم بن إبراهيم شبيب, حدثنا بن سلمة حدثنا
وسههلم: عليههه الله صلى الله رسول قال: قال عباس ابن عن عكرمة

بيههده الههذيِ تبههارك أمتي»ً يعني من إنسان كل قلب في أنها «لوددت
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فههي مثلههه تقههدم ضههعيف, وقههد وإبراهيههم غريههب الحديث الملك, هذا

بأبسههط مسههنده في حميد بن عبد الحديث هذا روى يس, وقد سورة
ابههن عههن عكرمة عن أبيه عن الحكم بن إبراهيم فقال: حدثنا هذا من

قههال: بلههى, قههال: ؟ به تفرح بحديث أتحفك لرجل: ألَ قال أنه عباس
بيتههك وصبيان ولدك وجميع أهلك وعلمها الملك بيده الذيِ تبارك اقرأ

عنههد القيامههة يوم تخاصم أو تجادل والمجادلة المنجية وجيرانك, فإنها
صههاحبها بههها وينجههي النار عذاب من ينجيه أن له لقارئها, وتطلب ربها
وسههلم: «لههوددت عليههه اللههه صههلى الله رسول القبر, قال عذاب من

أمهههههههتي»ً. مهههههههن إنسهههههههان كهههههههل قلهههههههب فهههههههي أنهههههههها

ِم  ِه ِبْسههههههههههه ّلههههههههههه ـهههههههههههِن ال ِم الّرْحم  الّرِحيههههههههههه

َباَرَك َت ِذيِ **  ّل ِه ا ِد َي ْلُك ِب ْلُم َو ا ُه َلَى َو ٍء ُكههّل َع ِديٌر َشههْي ِذيِ َقهه ّلهه َق *  ا َلهه َخ
ْوَت ْلَم َة ا َيا ْلَح ُكْم َوا َو ُل ْب َي ُكْم ِل ّي ً َأْحَسُن َأ َو َعَمل ُه ِزيُز َو َع ْل ُفوُر ا َغ ْل ِذيِ ا ّل *  ا

َق َل َع َخ ْب َواٍت َس ًا َسَما َباق َى ّمهها ِط ْلههِق ِفههي َتههَر ُوِت ِمههن الّرْحَمـههِن َخ َتَفهها
َبَصَر َفاْرِجِع ْل َى َهْل ا ٍر ِمن َتَر ُطو ُثّم ُف َبَصَر ارِجِع *   ْيِن ال َت ِلْب َكّر ْنَق ْيَك َي َل ِإ
َبَصُر ًا ال َو َخاِسئ ُه ْد َحِسيٌر َو َق َل َو ّنا *   ّي َء َز َيا الّسَمآّ ْن ّد ِبيَح ال َها ِبَمَصا َنا ْل َع َوَج

ًا ِطيِن ُرُجومهههههه َيا َنا ّللّشهههههه ْد َتهههههه ْع َأ ُهههههههْم َو َذاَب َل ِر َعهههههه ِعي  الّسهههههه
المتصرفا هو أيِ الملك بيده أنه ويخبر الكريمة نفسه تعالى يمجد   

يفعههل عمهها يسأل ولَ لحكمه معقب لَ يشاء بما المخلوقات جميع في
قدير} شيء كل على تعالى: {وهو قال وعدله, ولهذا وحكمته لقهره

مههن الََيههة بهذه والحياة} واستدل الموت خلق تعالى: {الذيِ قال ثم
أوجهد أنهه الََيهة مخلهوق, ومعنهى وجهوديِ, لنهه أمهر المهوت إن قال

قههال عملً, كمهها أحسههن أيهههم يختبرهم أيِ ليبلوهم العدم من الخلئق
ًا وكنتم بالله تكفرون تعالى: {كيف الحههال فأحيههاكم} فسههمى أمواتهه

ًا العدم وهو الول تعههالى: قههال حيههاة, ولهههذا النشههأة هذه وسمى موت
حههدثنا زرعههة أبههو حاتم: حدثنا أبي ابن يحييكم} وقال ثم يميتكم {ثم

تعههالى: {الههذيِ قههوله فههي قتههادة عن خليد حدثنا الوليد حدثنا صفوان
وسههلم عليههه اللههه صههلى الله رسول والحياة} قال: كان الموت خلق

دار ثههم حيههاة دار الههدنيا وجعههل بههالموت آدم بني أذل الله يقول: «إن
قتههادة, عههن معمههر بقههاء»ً ورواه دار ثههم جزاء دار الََخرة وجعل موت

ً خيههر عملً} أيِ أحسههن أيكههم تعالى: {ليبلوكم وقوله قههال كمهها عمل
ً أكثر يقل عجلن, ولم بن محمد العزيههز تعههالى: {وهههو قههال ثههم عمل

603



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
لمن غفور ذلك مع الجناب, وهو المنيع العظيم العزيز هو الغفور} أيِ

ًا تعالى كان أمره, وإن وخالف عصاه ما بعد وأناب إليه تاب هههو عزيز
خلههق تعههالى: {الههذيِ قههال ويتجاوز, ثههم ويصفح ويرحم يغفر ذلك مع

ًا} أيِ سموات سبع بمعنههى متواصلت هن وهل طبقة بعد طبقة طباق
قههولَن خلء, فيه بينهن متفاصلت أو بعض على بعضهن علويات أنهن

وغيهههره. السهههراء حهههديث ذلهههك علهههى دل كمههها الثهههاني أصهههحهما
هههو بههل تفههاوت} أيِ من الرحمن خلق في ترى تعالى: {ما وقوله  

ولَ نقههص ولَ مخالفههة ولَ تنههافر ولَ اختلفا فيه ليس مستو مصطحب
فطههور} من ترى هل البصر تعالى: {فارجع قال خلل, ولهذا ولَ عيب

ًا فيههها تههرى هل فتأملها السماء إلى انظر أيِ ًا أو عيبهه ً أو نقصهه أو خلل
ًا, قال قوله في وغيرهم والثوريِ والضحاك ومجاهد عباس ابن فطور

السديِ شقوق, وقال فطور} أيِ من ترى هل البصر تعالى: {فارجع
روايههة فههي عبههاس ابههن خههروق, وقههال من فطور} أيِ من ترى {هل
هل فطور} أيِ من ترى {هل قتادة وهاء, وقال من فطور} أيِ {من

ً تههههههههههههههههههههههرى .آدم ابههههههههههههههههههههههن يهههههههههههههههههههههها خلل
{ينقلب قتادة: مرتين كرتين} قال البصر ارجع تعالى: {ثم وقوله  

ًا} قههال البصر إليك وقتههادة: مجاهههد عبههاس: ذليل, وقههال ابههن خاسههئ
ًا مجاهههد كليل, وقال وهو عباس: يعني ابن حسير} قال {وهو صاغر
لههو إنههك الََيههة العياء, ومعنههى من المنقطع والسديِ: الحسير وقتادة
ًا} البصر إليك لرجع أيِ إليك نقلب لَ مهماكررت البصر كررت {خاسئ

ًا يرى أن عن العياء من انقطع قد كليل حسير} أيِ {وهو خلل أو عيب
ًا, ولما يرى ولَ التكرر كثرة من بيههن النقههص خلقها في عنها نفى نقص

بمصههابيح} وهههي الههدنيا السههماء زينهها فقههال: {ولقههد وزينتههها كمالههها
والثههههوابت. السههههيارات مههههن فيههههها وضههههعت الههههتي الكههههواكب

ًا تعالى: {وجعلناها وقوله   قوله في الضمير للشياطين} عاد رجوم
بههالكواكب يرمههي لَ لنههه عينههها على لَ المصابيح جنس على وجعلناها

منها, واللههه مستمدة تكون وقد دونها من بشهب بل السماء في التي
جعلنهها السههعير} أيِ عههذاب لهههم تعههالى: {وأعتههدنا أعلههم. وقههوله

فهي السهعير عهذاب لههم وأعتهدنا الهدنيا فهي الخهزيِ ههذا للشياطين
بزينة الدنيا السماء زينا الصافات: {إنا أول في تعالى قال كما الََخرة

ًا الكواكب المل إلههى يسههمعون * لَ مههارد شههيطان كههل مههن * وحفظهه
ًا جانب كل من ويقذفون العلى مههن * إلَ واصههب عههذاب ولهم دحور
هههذه خلههق قتههادة: إنمهها ثههاقب} قههال شهههاب فههأتبعه الخطفة خطف
ًا للسههماء زينههة اللههه خلقههها خصههال لثلث النجوم للشههياطين ورجومهه
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وأضههاع برأيههه قههال فقههد ذلههك غير فيها تأول فمن بها يهتدى وعلمات

حههاتم. أبههي وابههن جريههر ابههن بههه, رواه لهه علههم لَ مهها وتكلههف نصههيبه

ِذيَن ّل ِل َو ْا **  َفُرو ِهْم َك ّب َذاُب ِبَر ّنَم َع َه ْئَس َج ِب ْلَمِصيُر َو َذآ ا ِإ ْا *   ُقههو ْل َهها ُأ ِفي
ْا ُعو َها َسِم ًا َل ِهيق ِهَي َش ُفوُر َو ُد َت َكا َت ّيُز *   ْيِظ ِمَن َتَم َغ ّلَما ال ْلِقههَي ُك َههها ُأ ِفي

ْوٌج ُهْم َف َل أ
َ َهآّ َس ُت َن َلْم َخَز ُكْم َأ ِت ْأ ِذيٌر َي ْا َن ُلو َقا َلَى *   ْد َب َنا َق َء ِذيٌر َجآّ َنا َنهه ْب ّذ َكهه َف

َنا ْل ُق ّلُه َنّزَل َما َو ٍء ِمن ال ُتْم ِإْن َشْي ّ َأن ٍر َضههلٍَل ِفي ِإلَ ِبيهه ْا َك ُلو َقهها َو ْو *   َلهه
ّنا ُع ُك ْو َنْسَم ِقُل َأ ْع ّنها َما َن ِر َأْصهَحاِب ِفهَي ُك ِعي ْا الّسه ُفو َتَر ْع َفها ِهْم *   ِب َذن ِبه

ًا ِر لْصههههههههههههههههههههَحاِب َفُسههههههههههههههههههههْحق ِعي  الّسهههههههههههههههههههه
وبئس جهنم عذاب بربهم كفروا {للذين تعالى: {و} أعتدنا يقول   

لههها سههمعوا فيههها ألقههوا {إذا والمنقلههب المههآّل بئههس المصههير} أيِ
ًا} قال الثوريِ: تغلي تفور} قال {وهو الصياح جرير: يعني ابن شهيق

تعههالى: {تكههاد الكههثير. وقههوله المههاء فههي القليل الحب يغلي كما بهم
غيظههها شههدة مههن بعههض عن بعضها ينفصل تكاد الغيظ} أيِ من تميز

نذير يأتكم ألم خزنتها سألهم فوج فيها ألقي {كلما بهم وحنقها عليهم
أنتههم إن شههيء من الله نزل ما وقلنا فكذبنا نذير جاءنا قد بلى * قالوا

ًا يعذب لَ خلقه, وأنه في عدله تعالى كبير} يذكر ضلل في إلَ إلَ أحد
كنها تعالى: {ومها قال كما إليه الرسول وإرسال عليه الحجة قيام بعد

فتحههت جاءوههها إذا تعههالى: {حههتى رسولًَ} وقههال نبعث حتى معذبين
م خزنتها لهم وقال أبوابها آيهات عليكهم يتلهون منكهم رسهل يهأتكم أل
كلمههة حقههت ولكههن بلههى قههالوا ؟ هههذا يههومكم لقههاء وينههذرونكم ربكم

ونههدموا بالملمههة أنفسهههم على عادوا الكافرين} وهكذا على العذاب
فههي كنهها مهها نعقههل أو نسههمع كنهها فقالوا: {لههو الندامة تنفعهم لَ حيث

أنزلههه مهها نسههمع أو بههها ننتفع عقول لنا كانت لو السعير} أيِ أصحاب
بههه, والَغههترار بالله الكفر من عليه كنا ما على كنا الحق, لما من الله

عقههل لنهها كههان الرسههل, ولَ به جاءت ما به نعي فهم لنا يكن لم ولكن
ًا بههذنبهم تعههالى: {فههاعترفوا اللههه اتبههاعهم. قههال إلى يرشدنا فسههحق

جعفههر, حههدثنا بههن محمههد أحمد: حههدثنا المام السعير} قال لصحاب
مههن قال: أخههبرني الطائي البحتريِ أبي عن مرة بن عمرو عن شعبة
يهلههك قههال: «لههن أنههه وسههلم عليههه اللههه صلى الله رسول من سمعه
النار أحد يدخل «لَ آخر حديث أنفسهم»ً وفي من يعذروا حتى الناس

الجنههههههة»ً. مههههههن بههههههه أولههههههى النههههههار أن يعلههههههم وهههههههو إلَ
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ِإّن ِذيَن **  ّل ْوَن ا ُهم َيْخَش ّب ْيِب َر َغ ْل ُهم ِبا ٌة َل ِفَر ْغ َأْجٌر ّم ِبيههٌر َو ْا َك َأِسههّرو َو   *
ُكْم َل ْو ِو َق ْا َأ َهُرو ِه اْج ّنُه ِب ِليٌم ِإ َذاِت َع ِر ِب ُدو َ الّص َألَ َلُم *   ْع َق َمْن َي َل َو َخ ُههه َو

ِطيُف ّل ِبيههُر ال ْلَخ َو ا ُههه ِذيِ *   ّلهه َعههَل ا ُكههُم َج ً الْرَض َل ُلههولَ ْا َذ ِفههي َفاْمُشههو
َههههههههها ِب ِك َنا ْا َم ُلههههههههو ُك ِه ِمههههههههن َو ِقهههههههه ِه ّرْز ْيهههههههه َل ِإ ّنُشههههههههوُر َو  ال

ًا تعالى يقول   كههان إذا وبينههه بينههه فيمهها ربه مقام يخافا عمن مخبر
ًا يراه لَ حيث بالطاعات ويقوم المعاصي عن الناس, فينكف عن غائب
ذنههوبه عنههه تكفههر أيِ كههبير وأجههر مغفههرة لههه بههأنه تعههالى اللهه إلَ أحد

اللههه يظلهم «سبعة الصحيحين في ثبت الجزيل, كما بالثواب ويجازى
ً منهههم ظلههه»ً فههذكر إلَ ظههل لَ يوم عرشه ظل في تعالى دعتههه رجل
ً أخههافا فقههال: إنههي وجمههال منصههب ذات امههرأة تصههدق اللههه, ورجل
أبههو الحافظ يمينه. وقال تنفق ما شماله تعلم لَ حتى فأخفاها بصدقة

عبيد بن الحارث عباد, حدثنا بن طالوت مسنده: حدثنا في البزار بكر
علههى عنههدك نكههون اللههه, إنهها رسول يا قال: قالوا أنس عن ثابت عن
؟»ً قههالوا: وربكهم أنتهم قال: «كيهف غيره على كنا فارقناك فإذا حال
عههن يروه النفاق»ً لم ذلكم والعلنية, قال: «ليس السر في ربنا الله

ًا قههال ثههم نعلمه فيما عبيد بن الحارث إلَ ثابت مطلههع أنههه علههى منبههه
بههذات عليم إنه به اجهروا أو قولكم {وأسروا والسرائر الضمائر على

القلهههههههههوب. فهههههههههي يخطهههههههههر بمههههههههها الصهههههههههدور} أيِ
الله يعلم ألَ معناه الخالق, وقيل يعلم ألَ ؟} أيِ خلق من يعلم ألَ{  

نعمتههه ذكر الخبير}, ثم اللطيف لقوله: {وهو أولى والول ؟ مخلوقه
قههارة جعلههها بأن لهم إياها وتذليله الرض لهم تسخيره في خلقه على

مههن فيههها وأنبههع الجبههال من فيها جعل بما تضطرب ولَ تميد لَ ساكنة
ومواضههع المنههافع مههن فيههها السههبل, وهيههأ مههن فيههها العيون, وسههلك

ً الرض لكههم جعههل الههذيِ تعههالى: {هههو فقههال والثمههار الههزروع ذلههولَ
وتههرددوا أقطارههها من شئتم حيث فسافروا مناكبها} أيِ في فامشوا

والتجههارات, واعلمههواأن المكاسههب أنههواع فههي وأرجائههها أقاليمها في
ًا عليكههم يجههديِ لَ سههعيكم قههال لكههم, ولهههذا اللههه ييسههره أن إلَ شههيئ

كمهها التوكههل ينافي لَ السبب في رزقه} فالسعي من تعالى: {وكلوا
بكههر حيههوة, أخههبرني الرحمن, حدثنا عبد أبو أحمد,: حدثنا المام قال
سهههم أبهها سههمع يقههول: إنههه هههبيرة بههن اللههه عبههد سههمع أنه عمرو بن

رسههول سههمع يقول: إنه الخطاب بن عمر سمع يقول: إنه الحبشاني
حههق اللههه علههى تتوكلههون يقههول: «لههوأنكم وسلم عليه الله صلى الله

ًا الطيههر, تغههدو يههرزق كما لرزقكم توكله ًا»ً رواه وتههروح خماصهه بطانهه
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الترمههذيِ: هبيرة, وقال ابن حديث من ماجه وابن والنسائي الترمذيِ

ًا لها صحيح, فأثبت حسن ًا رواح علههى توكلههها مههع الرزق لطلب وغدو
النشههور} أيِ {وإليههه المسههبب المسههير المسههخر وهههو وجل عز الله

وقتههادة: والسههديِ ومجاهههد عبههاس ابههن القيامههة. قههال يههوم المرجههع
ًا: وقتههادة عبههاس ابههن ونواحيها, وقههال وفجاجها أطرافها مناكبها أيضهه
حكام بن عمرو أبي, حدثنا حاتم: حدثنا أبي ابن الجبال, وقال مناكبها

كعههب بن بشير عن جبير بن يونس عن قتادة عن شعبة الزديِ, حدثنا
علمههت له: إن ولد لم مناكبها} فقال في {فامشوا الََية هذه قرأ أنه
فقههال: الههدرداء أبا الجبال, فسأل فقالت: هي عتيقة فأنت مناكبها ما

الجبهههههههههههههههههههههههههههههههههههههال. ) ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههي

ُتْم َأِمن َأ ِء ِفي ّمن **  ُكُم َيْخِسَف َأن الّسَمآّ َذا الْرَض ِب ِإ َأْم َتُموُر ِهَي َف   *
ُتْم ِء ِفي ّمن َأِمن ُكْم ُيْرِسَل َأن الّسَمآّ ْي َل ًا َع َلُموَن َحاِصب ْع َت ْيههَف َفَس ِر َك ِذي َنهه

ْد َق َل َو ّذَب *   ِذيَن َك ّل ِهههْم ِمن ا ِل ْب ْيههَف َق َك ِر َكههاَن َف ِكيهه َلههْم ن َو َأ ْوا *   َلههى َيههَر ِإ
ِر ْي ّط ُهْم ال َق ْو ّفاٍت َف ِبْضههَن َصهها ْق َي ُهّن َمهها َو ُك ّ ُيْمِسهه ّنههُه الّرْحَمـههُن ِإلَ ُكههّل ِإ ِب

ٍء  َبِصههههههههههههههههههههههههههههههههههههههيٌر َشههههههههههههههههههههههههههههههههههههههْي
ًا وهذه   بسههبب تعذيبهم على قادر أنه بخلقه ورحمته لطفه من أيض
ويؤجل ويصفح يحلم هذا مع غيره, وهو معه وعبادتهم به بعضهم كفر
تههرك مهها كسههبوا بما الناس الله يؤاخذ تعالى: {ولو قال كما يعجل ولَ

أجلهههم جاء فإذا مسمى أجل إلى يؤخرهم ولكن دابة من ظهرها على
ًا} وقال بعباده كان الله فإن أن السههماء فههي مههن {أأمنتههم ههنا بصير

{أم وتضههطرب وتجيء تذهب تمور} أيِ هي فإذا الرض بكم يخسف
ًا} أيِ عليكم يرسل أن السماء في من أمنتم ًا حاصب حصههباء فيها ريح

أو الههبر جههانب بكههم يخسههف أن تعههالى: {أفههأمنتم قههال كمهها تدمغكم
ًا عليكم يرسل ههنهها توعههدهم وكيلً} وهكههذا لكههم تجههدوا لَ ثههم حاصب
مههن وعاقبههة إنههذاريِ يكههون كيههف نذير} أيِ كيف {فستعلمون بقوله

بههههههههههههههههه. وكههههههههههههههههذب عنههههههههههههههههه تخلههههههههههههههههف
السالفة المم من قبلهم} أيِ من الذين كذب تعالى: {ولقد قال ثم  

عليهههم إنكههاريِ كههان فكيههف نكيههر} أيِ كان {فكيف الخالية والقرون
ًا لهم, أيِ ومعاقبتي ًا عظيم ًا. ثم شديد يههروا لههم تعههالى: {أو قال أليم

فههي أجنحتهههن يصههففن تههارة ويقبضن} أيِ صافات فوقهم الطير إلى
ًا وتنشههر تجمع وتارة الهواء {إلَ الجهو فههي يمسهكهن} أيِ {مهها جناحهه

بكههل {إنههه ولطفههه رحمته من الهواء من لهن سخر بما الرحمن} أيِ
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كقههوله مخلوقههاته, وهههذه مههن شههيء كههل يصلح بما بصير} أيِ شيء
إلَ يمسههكهن ما السماء جو في مسخرات الطير إلى يروا {ألم تعالى

يؤمنهههههههون}. لقهههههههوم لََيهههههههات ذلهههههههك فهههههههي إن اللهههههههه

َأّمههْن َذا **  ِذيِ َهـهه ّلهه َو ا ٌد ُههه ُكههْم ُجنهه ُكْم ّل ِإِن الّرْحَمـههِن ُدوِن ّمههن َينُصههُر
ِفُروَن َكا ْل ّ ا ٍر ِفي ِإلَ َأّمْن ُغُرو َذا *   ِذيِ َهـ ّل ُكْم ا ُق َقُه َأْمَسَك ِإْن َيْرُز َبل ِرْز

ْا ّو ِفي ّلّجو ُت ٍر ُع ُفو ُن َفَمههن َو َأ ًا َيْمِشههي *   ّبهه ِك َلههَى ُم ِه َع ِههه َى َوْج َد ْههه َأّمههن َأ

ًا َيْمِشي ّي ِو َلى َس ٍم ِصَراٍط َع ِقي َت ُقههْل ّمْس َو *   َيِ ُههه ِذ ّلهه ُكْم ا َأ َعههَل َأنَشهه َوَج
ُكُم َع َل ْبَصههاَر الّسههْم َة َوال َد ِئهه ْف ً َوال ِليل ُكُروَن ّمهها َق ُقههْل َتْشهه َو *   ِذيِ ُههه ّلهه ا

ُكْم َأ ِه الْرِض ِفي َذَر ْيه َل ِإ ُلهوَن ُتْحَشهُروَن َو ُقو َي َو َتهَى *   َذا َم ُد َهـه ْعه َو ْل ِإن ا
ُتْم ِقيَن ُكن ِد ُقْل َصا ّنَما *   ْلُم ِإ ِع ْل َد ا ْن ِه ِع ّل ّنَمآّ ال ِإ ْا َو َن ِذيٌر َأ ِبيههٌن َنهه َلّمهها ّم َف   *
ُه ْو َأ َفًة َر ْل َئْت ُز ُه ِسي ِذيَن ُوُجو ّل ْا ا َفُرو ِقيَل َك َذا َو ِذيِ َهـ ّل ُتم ا ِه ُكن ُعوَن ِب ّد  َت

ًا عندهم يبتغون غيره معه عبدوا الذين للمشركين تعالى يقول   نصر
ًا ًا, منكر ًا اعتقدوه فيما عليهم ورزق مهها لهههم يحصههل لَ أنه لهم ومخبر
دون مههن ينصههركم لكههم جنههد هو الذيِ هذا تعالى: {أمن أملوه, فقال
لكههم ناصههر ولَ واق ولَ ولههي مههن دونههه مههن لكههم ليههس الرحمن} أيِ
تعههالى: قال غرور} ثم في إلَ الكافرون تعالى: {إن قال غيره, ولهذا

قطههع إذا الههذيِ هذا من رزقه} أيِ أمسك إن يرزقكم الذيِ هذا {أمن
ويههرزق ويخلق ويمنع يعطي أحد لَ بعده, أيِ يرزقكم رزقه عنكم الله

ومههع ذلك يعلمون وهم له, أيِ شريك لَ وحده وجل عز الله إلَ وينصر
فههي اسههتمروا لجههوا} أيِ تعههالى: {بههل قههال غيره, ولهذا يعبدون هذا

واستكبار معاندة في ونفور} أيِ عتو {في وضللهم وإفكهم طغيانهم
يتبعهههونه. ولَ لهههه يسهههمعون لَ الحهههق عهههن إدبهههارهم علهههى ونفهههور

ًا يمشي تعالى: {أفمن قال ثم   يمشههي أهدى! أمن وجهه على مكب
ًا والكههافر, للمههؤمن الله ضربه مثل مستقيم} وهذا صراط على سوي

ًا يمشههي مههن كمثههل فيههه هو فيما مثله فالكافر وجهههه, أيِ علههى مكبهه
ًا يمشي ًا لَ منحني كيههف ولَ يسههلك أيههن يدريِ لَ أيِ وجهه على مستوي
ًا} أيِ يمشي {أمن أهدى أهذا, ضال حائر تائه بل يذهب منتصب سوي
فهي وههو بيهن واضهح طريق على مستقيم} أيِ صراط {على القامة
وكههذلك الههدنيا فههي مثلهههم مسههتقيمة, هههذا وطريقههه مسههتقيم نفسه

ًا يمشههي يحشههر الََخههرة, فههالمؤمن فههي يكونههون صههراط علههى سههوي
يمشههي يحشههر فإنه الكافر الفيحاء, وأما الجنة إلى به مفض مستقيم

جهنههههههههههههم. نههههههههههههار إلههههههههههههى وجهههههههههههههه علههههههههههههى
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اللهه دون مههن يعبههدون كانوا وما وأزواجهم ظلموا الذين احشروا{  

الجحيههم} الََيههات. أزواجهههم: أشههباههم. قههال صههراط إلههى فاهدوهم
نفيهع, عهن إسهماعيل نميهر, حهدثنا ابن الله: حدثنا رحمه أحمد المام

يحشههر كيههف اللههه رسههول يهها يقول: قيل مالك بن أنس قال: سمعت
أرجلهههم علههى أمشههاهم الههذيِ أليههس: «فقال ؟ وجوههم على الناس
ًا فههي مخههرج الحههديث وجههوههم»ً وهههذا علههى يمشههيهم أن على قادر

ابتههدأ أنشأكم} أيِ الذيِ هو تعالى: {قل وقوله طريق من الصحيحين
ًا تكونوا لم بعدأن خلقكم ًا شيئ والبصههار السههمع لكههم {وجعل مذكور

ً والدراك العقهههول والفئهههدة} أيِ قلمههها تشهههكرون} أيِ مههها {قليل
وامتثههال طههاعته فههي عليكم بها الله أنعم التي القوى هذه تستعملون

بثكههم الرض} أيِ فههي ذرأكههم الههذيِ هههو {قههل زواجره وترك أوامره
لغههاتكم فههي ألسنتكم اختلفا مع وأرجائها الرض أقطار في ونشركم

تحشههرون} أيِ {وإليههه وصههوركم وأشههكالكم وألههوانكم, وحللكههم
كما ويعيدكم فرقكم كما والشتات, يجمعكم التفرق هذا بعد تجمعون

ًا تعالى قال بدأكم. ثم المسهتبعدين للمعاد المنكرين الكفار عن مخبر
يقههع مههتى صههادقين} أيِ كنتههم إن الموعد هذا متى {ويقولون وقوعه

العلههم إنمهها {قههل التفرق هذا بعد الَجتماع من بكونه تخبرنا الذيِ هذا
ه إلَ التعييهن علهى ذلك وقت يعلم لَ عندالله} أيِ لكنهه وجهل عهز الل

أنهها {وإنمهها فاحهذروه محالههة لَ وواقههع كائن هذا أن أخبركم أن أمرني
إليكههههم. أديتههههه وقههههد البلغا علههههي وإنمهههها مههههبين} أيِ نههههذير

لمها كفهروا} أيِ الهذين وجهوه سيئت زلفة رأوه تعالى: {فلما قال  
ًا كان المر أن ورأوا الكفار وشاهدها القيامة قامت مهها كههل لن قريبهه

لمهها ذلههك سههاءهم بههه كههذبوا مهها وقع زمنه, فلما طال وإن آت آت هو
أمههر مههن وجاءهم ذلك بهم فأحاط أيِ الشر من هناك لهم ما يعلمون

اب ولَ بهال في لهم يكن لم ما الله م {وبهدا حس لهم مها اللهه مهن له
بهه كهانوا مها بهههم وحاق عملوا ما سيئات لهم * وبدا يحتسبون يكونوا

الههذيِ {هههذا والتوبيههخ التقريههع وجه على لهم يقال يستهزئون} ولهذا
تسهههههههههههههتعجلون. تهههههههههههههدعون} أيِ بهههههههههههههه كنتهههههههههههههم

ُقْل ُتْم **  ْي َأ ِنَي ِإْن َأَر َك َل ْه ّلُه َأ ِعَي َوَمن ال ْو ّم َنا َأ ِريَن ُيِجيُر َفَمن َرِحَم ِف َكا ْل ا
َذاٍب ِمْن ٍم َع ِلي ُقْل َأ َو *   ّنا الّرْحَمـُن ُه ِه آَم ِه ِب ْيهه َل َع َنهها َو ْل ّك َو َلُموَن َت ْع َت َفَسهه
َو َمْن ِبيهٍن َضهلٍَل ِفي ُه ُقهْل ّم ُتهْم *   ْي َأ َبَح ِإْن َأَر ُكْم َأْصه ُؤ ًا َمهآّ ْور َفَمهن َغه

ُكْم ِتي ْأ ٍء َيههههههههههههههههههههههه  ّمِعيهههههههههههههههههههههههٍن ِبَمهههههههههههههههههههههههآّ
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الجاحههدين بههالله المشههركين لهههؤلَء محمههد تعالى: {قل} يا يقول  

يجيههر فمههن رحمنهها أو معههي ومههن اللههه أهلكنههي إن {أرأيتههم لنعمههه
مههن لكههم منقههذ لَ فإنه أنفسكم خلصوا أليم} أيِ عذاب من الكافرين

تتمنههون مهها وقههوع ينفعكم ولَ دينه إلى والرجوع والنابة التوبة إلَ الله
من لكم مناصا فل رحمنا أو الله عذبنا والنكال, فسواء العذاب من لنا

آمنهها الرحمن هو تعالى: {قل قال بكم. ثم الواقع الليم وعذابه نكاله
توكلنهها وعليه الرحيم الرحمن العالمين برب آمنا توكلنا} أيِ وعليه به

قههال عليههه} ولهههذا وتوكل تعالى: {فاعبده قال كما أمورنا جميع في
ولمههن ومنكههم منهها مههبين} أيِ ضلل في هو من تعالى: {فستعلمون

والََخههههههههههرة. الههههههههههدنيا فههههههههههي العاقبههههههههههة تكههههههههههون
ًا تعالى قال ثم   أصههبح إن أرأيتههم خلقههه: {قههل فههي للرحمههة إظهار

ًا} أيِ ماؤكم ًا غههور بههالفؤوس ينههال فل أسههفل إلههى الرض فههي ذاهبهه
تعههالى: قههال ولهههذا النههابع عكس الشداد, والغائر السواعد ولَ الحداد
لَ الرض, أيِ وجههه علههى جار سائح نابع معين} أيِ بماء يأتيكم {فمن

المياه لكم أنبع أن وكرمه فضله فمن وجل عز الله إلَ ذلك على يقدر
القلة من إليه العباد يحتاج ما بحسب الرض أقطار سائر في وأجراها

الحمههد وللههه الملههك سههورة تفسههير والمنة. آخر الحمد والكثرة, فلله
والمنة.

سورة القلم
ِم   ِه الّرْحمـِن الّرِحي ّل ِم ال ِبْس

َلَى َع َل ّنَك  ِإ َو ُنوٍن *   ْيَر َمْم َغ ًا  َلَك لْجر ِإّن  َو ُنوٍن *   ِبَمْج ّبَك  ِة َر ْعَم ِن ِب َأنَت  ُطُروَن *  َمآّ  َيْس َوَما  ِم  َل َق ْل َوا ** َن 
َو ُه َو ِه  ِل ِبي َعن َس ِبَمن َضّل  َلُم  ْع َأ َو  ُه ّبَك  ِإّن َر ُتوُن *   ْف ْلَم ُكُم ا ّي أ

َ ِب ْبِصُروَن *   ُي َو ْبِصُر  ُت َفَس ٍم *   ِظي َع ُلٍق  ُخ
ِديَن  َت ْه ْلُم ِبا َلُم  ْع َأ

قد تقدم الكلم على حروفا الهجاء في أول سورة البقرة وأن قوله تعالى: {ن} كقوله {صا}.   
{ق} ونحو ذلك من الحروفا المقطعة في أوائل السور, وتحرير القول في ذلك بما أغنى عن إعادته

ههنا, وقيل: المراد بقول {ن} حوت عظيم على تيار الماء العظيم المحيط, وهو حامل للرضين
السبع كما قال المام أبو جعفر بن جرير: حدثنا ابن بشار, حدثنا يحيى, حدثنا سفيان هو الثوريِ,

حدثنا سليمان هو العمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال: أول ما خلق الله القلم قال: اكتب.
قال: وماذا أكتب ؟ قال: اكتب القدر, فجرى بما يكون من ذلك اليوم إلى قيام الساعة, ثم خلق

النون ورفع بخار الماء ففتقت منه السماء وبسطت الرض على ظهر النون, فاضطرب النون فمادت
الرض فأثبتت بالجبال فإنها لتفخر على الرض, وكذا رواه ابن أبي حاتم عن أحمد بن سنان عن أبي

معاوية عن العمش به, وهكذا رواه شعبة ومحمد بن فضيل ووكيع عن العمش به.
وزاد شعبة في روايته ثم قرأ {ن والقلم وما يسطرون} وقد رواه شريك عن العمش عن أبي  

ظبيان أو مجاهد عن ابن عباس فذكر نحوه, ورواه معمر عن العمش أن ابن عباس قال: فذكره ثم
قرأ {ن والقلم وما يسطرون} ثم قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد, حدثنا جرير عن عطاء عن أبي

الضحى عن ابن عباس قال: إن أول شيء خلق ربي عز وجل القلم ثم قال له: اكتب, فكتب ما هو
كائن إلى أن تقوم الساعة, ثم خلق النون فوق الماء ثم كبس الرض عليه. وقد روى الطبراني ذلك

ًا, فقال: حدثنا أبو حبيب زيد بن المهديِ المروزيِ, حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني, حدثنا مرفوع
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مؤمل بن إسماعيل, حدثنا حماد بن زيد عن عطاء بن السائب عن أبي الضحى مسلم بن صبيح عن
ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أول ما خلق الله القلم والحوت فقال

للقلم: اكتب. قال: ما أكتب ؟ قال: كل شيء كائن إلى يوم القيامة»ً ثم قرأ {ن والقلم وما
يسطرون} فالنون الحوت, والقلم القلم.

حديث آخر) في ذلك رواه ابن عساكر عن أبي عبد الله مولى بني أمية عن أبي صالح عن أبي(  
هريرة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن أول شيء خلقه الله القلم ثم خلق
النون وهي الدواة ثم قال له: اكتب, قال: وما أكتب ؟ قال: اكتب ما يكون ه أو ما هو كائن ه من

عمل أو رزق أو أثر أو أجل فكتب ذلك إلى يوم القيامة, فذلك قوله: {ن والقلم وما يسطرون} ثم
ختم على القلم فلم يتكلم إلى يوم القيامة ثم خلق العقل وقال: وعزتي لكملنك فيمن أحببت

ولنقصنك ممن أبغضت»ً.
وقال ابن أبي نجيح: إن إبراهيم بن أبي بكر أخبره عن مجاهد قال: كان يقال النون الحوت العظيم  

الذيِ تحت الرض السابعة, وقد ذكر البغويِ وجماعة من المفسرين أن على ظهر هذا الحوت صخرة
سمكها كغلظ السموات والرض, وعلى ظهرها ثور له أربعون ألف قرن وعلى متنه الرضون السبع
وما فيهن وما بينهن, والله أعلم. ومن العجيب أن بعضهم حمل على هذا المعنى الحديث الذيِ رواه

المام أحمد: حدثنا إسماعيل, حدثنا حميد عن أنس أن عبد الله بن سلم بلغه مقدم رسول الله صلى
الله عليه وسلم المدينة, فأتاه فسأله عن أشياء قال إني سائلك عن أشياء لَ يعلمها إلَ نبي, قال: ما
أول أشراط الساعة ؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة ؟ وما بال الولد ينزع إلى أبيه ؟ وما بال الولد
ًا»ً قال ابن سلم: فذاك عدو اليهود من الملئكة. قال: ينزع إلى أمه ؟ قال: «أخبرني بهن جبريل آنف

«أما أول أشراط الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب, وأول طعام يأكله أهل الجنة
زيادة كبد الحوت, وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد, وإذا سبق ماء المرأة ماء
ًا, وله من حديث ثوبان مولى الرجل نزعت»ً ورواه البخاريِ من طرق عن حميد ورواه مسلم أيض
رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو هذا, وفي صحيح مسلم من حديث أبي أسماء الرحبي عن

ًا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مسائل, فكان منها أن قال: فما تحفتهم, ثوبان أن حبر
يعني أهل الجنة حين يدخلون الجنة, قال: «زيادة كبد الحوت»ً قال: فما غذاؤهم على أثرها ؟ قال:

«ينحر لهم ثور الجنة الذيِ كان يأكل من أطرافها»ً قال: فما شرابهم عليه ؟ قال «من عين فيها
تسمى سلسبيل»ًً وقيل: المراد بقوله: {ن} لوح من نور.

قال ابن جرير: حدثنا الحسن بن شبيب المكتب, حدثنا محمد بن زياد الجزريِ عن فرات بن أبي  
الفرات عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {ن والقلم وما

يسطرون} لوح من نور وقلم من نور يجريِ بما هو كائن إلى يوم القيامة, وهذا مرسل غريب, وقال
ابن جريج: أخبرت أن ذلك القلم من نور طوله مائة عام, وقيل المراد بقوله: {ن} دواة, والقلم

القلم. قال ابن جرير: حدثنا عبد العلى, حدثنا أبو ثور عن معمر عن الحسن وقتادة في قوله {ن}
ًا فقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي, حدثنا قالَ هي الدواة, وقد رويِ في هذا حديث مرفوع غريب جد
هشام بن خالد, حدثنا الحسن بن يحيى, حدثنا أبو عبد الله مولى بني أمية عن أبي صالح عن أبي

هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «خلق الله النون وهي الدواة»ً.
وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد, حدثنا يعقوب, حدثنا أخي عيسى بن عبد الله حدثنا ثابت الثمالي  

عن ابن عباس قال: إن الله خلق النون وهي الدواة, وخلق القلم: فقال اكتب. قال: وما أكتب ؟
قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة من عمل معمول به بر أو فجور أو رزق مقسوم حلل أو
حرام, ثم ألزم كل شيء من ذلك شأنه دخوله في الدنيا ومقامه فيها كم وخروجه منها كيف, ثم

ًا فالحفظة ينسخون كل يوم من الخزان عمل ذلك اليوم, فإذا جعل على العباد حفظة وللكتاب خزان
فني الرزق وانقطع الثر وانقضى الجل أتت الحفظة الخزنة يطلبون عمل ذلك اليوم, فتقول لهم

ًا, فترجع الحفظة فيجدونهم قد ماتوا. قال: فقال ابن عباس: الخزنة ما نجد لصاحبكم عندنا شيئ
ًا تسمعون الحفظة يقولون {إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون} وهل يكون الَستنساخ ًا عرب ألستم قوم

إلَ من أصل.
وقوله تعالى: {والقلم} الظاهر أنه جنس القلم الذيِ يكتب به كقوله: {اقرأ وربك الكرم الذيِ علم  

بالقلم علم النسان ما لم يعلم} فهو قسم منه تعالى وتنبيه لخلقه على ما أنعم به عليهم من تعليم
الكتابة التي بها تنال العلوم, ولهذا قال: {وما يسطرون} قال ابن عباس ومجاهد وقتادة: يعني وما

يكتبون. وقال أبو الضحى عن ابن عباس: وما يسطرون أيِ وما يعملون وقال السديِ: وما يسطرون
يعني الملئكة وما تكتب من أعمال العباد, وقال آخرون: بل المراد ههنا بالقلم الذيِ أجراه الله

بالقدر حين كتب مقادير الخلئق, قبل أن يخلق السموات والرضين بخمسين ألف عام.
وأوردوا في ذلك الحاديث الواردة في ذكر القلم فقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن  

سعيد القطان ويونس بن حبيب قالَ: حدثنا أبو داود الطيالسي, حدثنا عبد الواحد بن سليم السلمي
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عن عطاء, هو ابن أبي رباح, حدثني الوليد بن عبادة بن الصامت قال: دعاني أبي, حين حضره

الموت فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن أول ما خلق الله القلم فقال
له اكتب, قال يا رب وما أكتب ؟ قال اكتب القدر وما هو كائن إلى البد»ً وهذا الحديث قد رواه

المام أحمد من طرق عن الوليد بن عبادة عن أبيه به, وأخرجه الترمذيِ من حديث أبي داود
الطيالسي به, وقال حسن صحيح غريب.

ورواه أبو داود في كتاب السنة من سننه عن جعفر بن مسافر عن يحيى بن حسان عن ابن رباح  
عن إبراهيم بن أبي عبلة عن أبي حفصة, واسمه حبيش بن شريح الحبشي الشامي, عن عبادة

فذكره. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الله الطوسي, حدثنا علي بن الحسن بن شقيق, أنبأنا
عبد الله بن المبارك, حدثنا رباح بن زيد عن عمر بن حبيب عن القاسم بن أبي بزة, عن سعيد بن

جبير عن ابن عباس أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن أول شيء خلقه
الله القلم فأمره فكتب كل شيء»ً غريب من هذا الوجه ولم يخرجوه, وقال ابن أبي نجيح عن
مجاهد: والقلم, يعني الذيِ كتب به الذكر. وقوله تعالى: {وما يسطرون} أيِ يكتبون كما تقدم.

وقوله: {ما أنت بنعمة ربك بمجنون} أيِ لست ولله الحمد بمجنون كما يقوله الجهلة من قومك,  
ًا غير المكذبون بما جئتهم به من الهدى والحق المبين, فنسبوك فيه إلى الجنون, {وإن لك لجر

ممنون} أيِ بل إن لك الجر العظيم والثواب الجزيل الذيِ لَ ينقطع ولَ يبيد على إبلغك رسالة ربك
إلى الخلق وصبرك على أذاهم, ومعنى غير ممنون أيِ غير مقطوع كقوله {عطاء غير مجذوذ}

{فلهم أجر غير ممنون} أيِ غير مقطوع عنهم. وقال مجاهد: غير ممنون أيِ غير محسوب وهو يرجع
إلى ما قلناه.

وقوله تعالى: {وإنك لعلى خلق عظيم} قال العوفي عن ابن عباس: وإنك لعلى دين عظيم  
وهو)السلم, وكذلك قال مجاهد وأبو مالك والسديِ والربيع بن أنس, وكذا قال الضحاك وابن زيد.

وقال عطية: لعلى أدب عظيم. وقال معمر عن قتادة: سئلت عائشة عن خلق رسول الله صلى الله
عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن تقول كما هو في القرآن. وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة
قوله: {وإنك لعلى خلق عظيم} ذكر لنا أن سعد بن هشام سأل عائشة عن خلق رسول الله صلى

الله عليه وسلم فقالت: ألست تقرأ القرآن ؟ قال: بلى. قالت: فإن خلق رسول الله صلى الله عليه
وسلم كان القرآن. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام

قال: سألت عائشة فقلت أخبريني يا أم المؤمنين عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت:
أتقرأ القرآن ؟ فقلت: نعم فقالت: كان خلقه القرآن. هذا مختصر من حديث طويل, وقد رواه المام
مسلم في صحيحه من حديث قتادة بطوله, وسيأتي في سورة المزمل إن شاء الله تعالى وبه الثقة.

وقال المام أحمد: حدثنا إسماعيل حدثنا يونس عن الحسن قال: سألت عائشة عن خلق رسول  
الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن. وقال المام أحمد: حدثنا أسود, حدثنا شريك

عن قيس بن وهب عن رجل من بني سواد قال: سألت عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه
فقالت: أما تقرأ القرآن ؟ {وإنك لعلى خلق عظيم} قال: قلت حدثيني عن ذاك. قالت: وسلم

ًا, فقلت لجاريتي اذهبي فإن جاءت هي بالطعام فوضعته ًا وصنعت له حفصة طعام صنعت له طعام
قبل فاطرحي الطعام, قالت فجاءت بالطعام قالت فألقت الجارية فوقعت القصعة فانكسرت وكان
ًا نطع, قالت فجمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال «اقتصوا ه أو اقتصي شك أسود ه ظرف

ًا. مكان ظرفك»ً قالت: فما قال شيئ
وقال ابن جرير: حدثنا عبيد بن آدم بن أبي إياس, حدثنا أبي, حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن  

عن سعد بن هشام قال: أتيت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقلت لها: أخبريني بخلق النبي
صلى الله عليه وسلم, فقالت كان خلقه القرآن أما تقرأ {وإنك لعلى خلق عظيم} ؟ وقد روى أبو

داود والنسائي من حديث الحسن نحوه. وقال ابن جرير: حدثني يونس أنبأنا ابن وهب أخبرني معاوية
بن صالح عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفير قال: حججت فدخلت على عائشة رضي الله عنها

فسألتها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم
القرآن, وهكذا رواه أحمد عن عبد الرحمن بن مهديِ, ورواه النسائي في التفسير عن إسحاق بن

منصور عن عبد الرحمن بن مهديِ عن معاوية بن صالح به.
ًا تطبعه وترك   ًا سجيًة له وخلق ًا ونهي ومعنى هذا أنه عليه الصلة والسلم صار امتثال القرآن أمر

طبعه الجبلي, فمهما أمره القرآن فعله ومهما نهاه عنه تركه, هذا مع ما جبله الله عليه من الخلق
العظيم من الحياء والكرم والشجاعة والصفح والحلم, وكل خلق جميل كما ثبت في الصحيحين عن

أنس قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لي أفا قط, ولَ قال لشيء
ًا ولَ فعلته: لم فعلته ؟ ولَ لشيء لم أفعله: ألَ فعلته ؟ وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلق

ًا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولَ شممت ًا ولَ شيئ ًا ولَ حرير مسست خز
ًا كان أطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم, وقال البخاريِ: حدثنا إسحاق ًا ولَ عطر مسك
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بن منصور, حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء يقول كان رسول

ًا ليس بالطويل ولَ بالقصير ًا وأحسن الناس خلق الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجه
والحاديث في هذا كثيرة ولبي عيسى الترمذيِ في هذا كتاب الشمائل.

قال المام أحمد: حدثنا عبد الرزاق, حدثنا معمر عن الزهريِ عن عروة عن عائشة قالت: ما ضرب  
ًا قط إلَ أن ًا له قط, ولَ ضرب امرأة, ولَ ضرب بيده شيئ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده خادم
ًا, فإذا كان يجاهد في سبيل الله, ولَ خير بين شيئين قط إلَ كان أحبهما إليه أيسرهما حتى يكون إثم
ًا كان أبعد الناس من الثم, ولَ انتقم لنفسه من شيء يؤتى إليه إلَ أن تنتهك حرمات الله فيكون إثم

هو ينتقم لله عز وجل وقال المام أحمد: حدثنا سعيد بن منصور, حدثنا عبد العزيز بن محمد عن
محمد بن عجلن, عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى

الله عليه وسلم: «إنما بعثت لتمم صالح الخلق»ً تفرد به.
وقوله تعالى: {فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون} فستعلم يا محمد وسيعلم مخالفوك ومكذبوك  

ًا من الكذاب الشر} وكقوله من المفتون الضال منك ومنهم, وهذا كقوله تعالى: {سيعلمون غد
تعالى: {وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلل مبين} قال ابن جريج: قال ابن عباس في هذه الََية
ستعلم ويعلمون يوم القيامة, وقال العوفي عن ابن عباس: بأيكم المفتون أيِ المجنون, وكذا قال

مجاهد وغيره, وقال قتادة وغيره: بأيكم المفتون أيِ أولى بالشيطان, ومعنى المفتون ظاهر أيِ الذيِ
قد افتتن عن الحق وضل عنه, وإنما دخلت الباء في قوله بأيكم لتدل على تضمين الفعل في قوله

{فستبصر ويبصرون} وتقديره فستعلم ويعلمون أو فستخبر ويخبرون بأيكم المفتون, والله أعلم. ثم
قال تعالى: {إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين} أيِ هو يعلم تعالى أيِ

الفريقين منكم ومنهم هو المهتديِ, ويعلم الحزب الضال عن الحق.

ٍم * َنِمي ِب ِء  ٍز ّمّشآّ َهّما ِهيٍن *   ُكّل َحلفٍّا ّم ْع  ِط ُت َولََ  ُنوَن *   ِه ْد ُي َف ِهُن  ْد ُت ْو  َل ْا  ّدو َو ِبيَن *   ّذ َك ْلُم ِطِع ا ُت َفلَ   **
َقاَل َنا  ُت َيا ِه آ ْي َل َع َلَى  ْت ُت َذا  ِإ ِنيَن *   َب َو َذا َماٍل  َكاَن  َأن  ٍم *   ِني ِلَك َز َذ َد  ْع َب ُتّل  ُع ٍم *   ِثي َأ ٍد  َت ْع ِر ُم ْي ْلَخ ّل ّناٍع  ّم

ِم  ُطو ْلُخْر َلى ا َع َنِسُمُه  ِليَن *  َس ّو ِطيُر ال َأَسا

يقول تعالى كما أنعمنا عليك وأعطيناك الشرع المستقيم والخلق العظيم {فل تطع المكذبين *   
ودوا لوتدهن فيدهنون} قال ابن عباس: لو ترخص لهم فيرخصون. وقال مجاهد {ودوا لو تدهن}

تركن إلى آلهتهم وتترك ما أنت عليه من الحق. ثم قال تعالى: {ولَتطع كل حلفا مهين} وذلك أن
الكاذب لضعفه ومهانته إنما يتقي بأيمانه الكاذبة التي يجترىء بها على أسماء الله تعالى واستعمالها
في كل وقت في غير محلها, قال ابن عباس: المهين الكاذب, وقال مجاهد: هو الضعيف القلب, قال

الحسن: كل حلفا مكابر مهين ضعيف.
وقوله تعالى: {هماز} قال ابن عباس وقتادة: يعني الَغتياب {مشاء بنميم} يعني الذيِ يمشي بين  

الناس ويحرش بينهم وينقل الحديث لفساد ذات البين وهي الحالقة, وقد ثبت في الصحيحين من
حديث مجاهد عن طاوس عن ابن عباس قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال
«إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير, أما أحدهما فكان لَ يستتر من البول, وأما الََخر فكان يمشي

بالنميمة»ً الحديث. وأخرجه بقية الجماعة في كتبهم من طرق عن مجاهد به.
وقال المام أحمد: حدثنا أبو معاوية, حدثنا العمش عن إبراهيم عن همام أن حذيفة قال: سمعت  

رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لَ يدخل الجنة قتات»ً رواه الجماعة إلَ ابن ماجه من طرق
حذيفة قال: عن إبراهيم به, وحدثنا عبد الرزاق, حدثنا الثوريِ عن منصور عن إبراهيم عن همام عن

ًا, وحدثني يحيى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لَ يدخل الجنة قتات»ً يعني نمام
بن سعيد القطان, حدثنا أبو سعيد الحول عن العمش, حدثني إبراهيم منذ نحو ستين سنة عن همام
بن الحارث قال: مر رجل على حذيفة, فقيل إن هذا يرفع الحديث إلى المراء, فقال: سمعت رسول

الله صلى الله عليه وسلم يقول, أو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَ يدخل الجنة
قتات»ً وقال أحمد: حدثنا هشام, حدثنا مهديِ عن واصل الحدب عن أبي وائل قال: بلغ حذيفة عن
رجل أنه ينم الحديث فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لَ يدخل الجنة نمام»ً.

وقال المام أحمد: حدثنا عبد الرزاق, أنبأنا معمر عن ابن خثيم عن شهر بن حوشب, عن أسماء  
بنت يزيد بن السكن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ألَ أخبركم بخياركم ؟»ً قالوا: بلى يا
رسول الله. قال: «الذين إذا رؤوا ذكر الله عز وجل»ً ثم قال: «ألَ أخبركم بشراركم المشاؤون

بالنميمة المفسدون بين الحبة الباغون للبرآء العنت»ً ورواه ابن ماجه عن سويد بن سعيد عن يحيى
بن مسلم عن ابن خثيم به وقال المام أحمد: حدثنا سفيان عن ابن أبي حسين عن شهر بن حوشب
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عن عبد الرحمن بن غنم يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم «خيار عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله,

وشرار عباد الله المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الحبة الباغون للبرآء العنت»ً.
وقوله تعالى: {مناع للخير معتد أثيم} أيِ يمنع ما عليه وما لديه من الخير {معتد} في تناول ما  

أحل الله له يتجاوز فيها الحد المشروع {أثيم} أيِ يتناول المحرمات, وقوله تعالى: {عتل بعد ذلك
زنيم} أما العتل فهو الفظ الغليظ الصحيح الجموع المنوع. وقال المام أحمد: حدثنا وكيع وعبد

الرحمن عن سفيان عن معبد بن خالد عن حارثة بن وهب قال: قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم: «ألَ أنبئكم بأهل الجنة كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لبره, ألَ أنبئكم بأهل النار كل

عتل جواظا مستكبر»ً وقال وكيع «كل جواظا جعظريِ مستكبر»ً أخرجاه في الصحيحين وبقية
الجماعة إلَ أبا داود من حديث سفيان الثوريِ وشعبة كلهما عن سعيد بن خالد به. وقال المام أحمد

ًا: حدثنا أبو عبد الرحمن, حدثنا موسى بن علي قال: سمعت أبي يحدث عن عبد الله بن عمرو أيض
بن العاصا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند ذكر أهل النار «كل جعظريِ جواظا مستكبر جماع

مناع»ً تفرد به أحمد.
قال أهل اللغة: الجعظريِ الفظ الغليظ. والجواظا الجموع المنوع. وقال المام أحمد: حدثنا وكيع,  

حدثنا عبد الحميد عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم قال: سئل رسول الله صلى الله
عليه وسلم عن العتل الزنيم فقال: «هو الشديد الخلق المصحح الكول الشروب الواجد للطعام

والشراب, الظلوم للناس رحيب الجوفا»ً وبهذا السناد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَ
ًا غير واحد من التابعين: وقال ابن يدخل الجنة الجواظا الجعظريِ العتل الزنيم»ً وقد أرسله أيض

جرير: حدثنا ابن عبد العلى, حدثنا ابن ثور عن معمر عن زيد بن أسلم قال: قال رسول الله صلى
ًا الله عليه وسلم: «تبكي السماء من عبد أصح الله جسمه. وأرحب جوفه وأعطاه من الدنيا مقضم
ًا قال فذلك العتل الزنيم»ً وهكذا رواه ابن أبي حاتم من طريقين مرسلين ونص فكان للناس ظلوم

عليه غير واحد من السلف, منهم مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة وغيرهم أن العتل هو المصحح
الخلق الشديد القويِ في المأكل والمشرب والمنكح وغير ذلك, وأما الزنيم فقال البخاريِ: حدثنا

محمود حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي حصين عن مجاهد عن ابن عباس {عتل بعد ذلك زنيم}
ًا بالسوء كشهرة الشاة قال: رجل من قريش له زنمة مثل زنمة الشاة, ومعنى هذا أنه كان مشهور
ذات الزنمة من بين أخواتها, وإنما الزنيم في لغة العرب هو الدعي في القوم, قاله ابن جرير وغير

واحد من الئمة, وقال: ومنه قول حسان بن ثابت, يعني يذم بعض كفار قريش:
وأنت زنيم نيط في آل هاشمكما نيط خلف الراكب القدح الفرد 
:وقال آخر 
زنيم ليس يعرفا من أبوهبغي الم ذو حسب لئيم 
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا عمار بن خالد الواسطي, حدثنا أسباط عن هشام عن عكرمة عن ابن  

:عباس في قوله: {زنيم} قال: الدعي الفاحش اللئيم. ثم قال ابن عباس
زنيم تداعاه الرجال زيادةكما زيد في عرض الديم الكارع 
وقال العوفي عن ابن عباس: الزنيم الدعي, ويقال: الزنيم رجل كانت به زنمة يعرفا بها, ويقال:  

هو الخنس بن شريق الثقفي حليف بني زهرة, وزعم أناس من بني زهرة أن الزنيم السود بن عبد
يغوث الزهريِ وليس به. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس أنه زعم أن الزنيم الملحق

النسب, وقال ابن أبي حاتم: حدثني يونس حدثنا ابن وهب حدثني سليمان بن بلل عن عبد الرحمن
بن حرملة عن سعيد بن المسيب أنه سمعه يقول في هذه الََية {عتل بعد ذلك زنيم} قال سعيد: هو
الملصق بالقوم ليس منهم, وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الشج حدثنا عقبة بن خالد عن عامر

بن قدامة قال: سئل عكرمة عن الزنيم قال: هو ولد الزنا.
وقال الحكم بن أبان عن عكرمة في قوله تعالى: {عتل بعد ذلك زنيم} قال: يعرفا المؤمن من  

الكافر مثل الشاة الزنماء, والزنماء من الشياه التي في عنقها هنتان معلقتان في حلقها. وقال
الثوريِ عن جابر عن الحسن عن سعيد بن جبير قال: الزنيم الذيِ يعرفا بالشر كما تعرفا الشاة

ًا من طريق داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن بزنمتها والزنيم الملصق. رواه ابن جرير, ورويِ أيض
عباس أنه قال في الزنيم: نعت فلم يعرفا حتى قيل زنيم. قال وكانت له زنمة في عنقه يعرفا بها

ًا. قال: وقال آخرون كان دعي
وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن أصحاب التفسير قالوا: هو الذيِ  

تكون له زنمة مثل زنمة الشاة, وقال الضحاك: كانت له زنمة في أصل أذنه ويقال: هو اللئيم
الملصق في النسب, وقال أبو إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: هو المريب الذيِ يعرفا

بالشر, وقال مجاهد: الزنيم الذيِ يعرفا بهذا الوصف كما تعرفا الشاة, وقال أبو رزين: الزنيم علمة
الكفر, وقال عكرمة: الزنيم الذيِ يعرفا باللؤم كما تعرفا الشاة بزنمتها. والقوال في هذا كثيرة
ًا يكون وترجع إلى ما قلناه وهو أن الزنيم هو المشهور بالشر الذيِ يعرفا به من بين الناس وغالب
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ًا ولد زنا, فإنه في الغالب يتسلط الشيطان عليه ما لَ يتسلط على غيره كما جاء في الحديث «لَ دعي

يدخل الجنة ولد زنا»ً وفي الحديث الََخر «ولد الزنا شر الثلثة إذا عمل بعمل أبويه»ً.
وقوله تعالى: {أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الولين} يقول تعالى: هذه  

مقابلة ما أنعم الله عليه من المال والبنين كفر بآّيات الله عز وجل وأعرض عنه, وزعم أنها كذب
ًا * وبنين ًا * وجعلت له مالًَ ممدود مأخوذ من أساطير الولين كقوله تعالى: {ذرني ومن خلقت وحيد
ًا * إنه فكر ًا * سأرهقه صعود ًا * ثم يطمع أن أزيد * كل إنه كان لََياتنا عنيد ًا * ومهدت له تمهيد شهود

وقدر * فقتل كيف قدر * ثم قتل كيف قدر * ثم نظر * ثم عبس وبسر * ثم أدبر واستكبر * فقال إن
هذا إلَ سحر يؤثر * إن هذا إلَ قول البشر * سأصليه سقر * وما أدراك ما سقر * لَ تبقي ولَ تذر *

لواحة للبشر * عليها تسعة عشر}.
ًا حتى يعرفوه   ًا واضح وقال تعالى ههنا: {سنسمه على الخرطوم} قال ابن جرير: سنبين أمره بيان

ولَ يخفى عليهم كما لَ تخفى عليهم السمة على الخراطيم, وهكذا قال قتادة: {سنسمه على
الخرطوم} شين لَ يفارقه آخر ما عليه, وفي رواية عنه. سيما على أنفه, وكذا قال السديِ وقال

.العوفي عن ابن عباس {سنسمه على الخرطوم} يقاتل يوم بدر فيخطم بالسيف في القتال
وقال آخرون {سنسمه} سمة أهل النار يعني نسود وجهه يوم القيامة وعبر عن الوجه بالخرطوم.  

حكى ذلك كله أبو جعفر بن جرير, ومال إلى أنه لَ مانع من اجتماع الجميع عليه في الدنيا والََخرة
.وهو متجه

وقد قال ابن أبي حاتم في سورة {عم يتساءلون} حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليث حدثني  
خالد بن سعيد عن عبد الملك بن عبد الله, عن عيسى بن هلل الصدفي عن عبد الله بن عمرو عن

ًا ثم يموت والله ًا ثم أحقاب ًا أحقاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن العبد يكتب مؤمن
ًا ًا ثم يموت والله عليه راض, ومن مات هماز ًا ثم أحقاب ًا أحقاب عليه ساخط, وإن العبد يكتب كافر

ًا للناس كان علمته يوم القيامة أن يسمه الله على الخرطوم من كل الشفتين»ً. ًا ملقب لماز

َها ْي َل َع َطافَا  َف ُنوَن *   ْث َت َيْس َولََ  ِبِحيَن *   َها ُمْص ّن ِرُم َيْص َل ْا  ْقَسُمو َأ ْذ  ِإ ِة  ّن ْلَج َأْصَحاَب ا َنآّ  ْو َل َب َكَما  ُهْم  َنا ْو َل َب ّنا  ِإ  **
ْا ُدو ْغ َأِن ا ِبِحيَن *   ْا ُمْص ْو َد َنا َت َف ِم *   ِري َكالّص َبَحْت  َأْص َف ِئُموَن *   َنآّ ُهْم  َو ّبَك  ِئٌف ّمن ّر ِإن َطآّ ُكْم  ِث َلَى َحْر َع

ٍد َلَى َحْر َع ْا  ْو َد َغ َو ِكيٌن *   ُكْم ّمْس ْي َل َع ْوَم  َي ْل َها ا ّن َل ْدُخ َي َأن لَّ  ُتوَن *   َف َتَخا َي ُهْم  َو ْا  ُقو َل َط َفان ِرِميَن *   ُتْم َصا ُكن
َ ْولَ َل ُكْم  ّل ُقْل  َأ َلْم  َأ ُهْم  ُط ْوَس َأ َقاَل  َنْحُن َمْحُروُموَن *   َبْل  ّلوَن *   َلَضآّ ّنا  ِإ ْا  َو ُل َقا َها  ْو َأ َلّما َر َف ِريَن *   ِد َقا

ّنا ِإ َنا  َل ْي َو َي ْا  ُلو َقا َوُموَن *   َ َتل َي ْعٍض  َب َلَى  َع ُهْم  ْعُض َب َبَل  ْق َأ َف ِلِميَن *   َظا ّنا  ُك ّنا  ِإ َنآّ  ّب ْبَحاَن َر ْا ُس ُلو َقا ّبُحوَن *   ُتَس
َبُر ْك َأ ِة  َذاُب الََِخَر َع َل َو َذاُب  َع ْل ِلَك ا َذ َك ُبوَن *   َنا َراِغ ّب َلَى َر ِإ ّنآّ  ِإ َهآّ  ْن ًا ّم ْير َنا َخ َل ِد ْب ُي َأن  َنآّ  ّب َعَسَى َر َطاِغيَن *   ّنا  ُك

َلُموَن  ْع َي ْا  ُنو َكا ْو  َل
هذا مثل ضربه الله تعالى لكفار قريش فيما أهدى إليهم من الرحمة العظيمة وأعطاهم من النعمة  

الجسيمة, وهو بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إليهم فقابلوه بالتكذيب والرد والمحاربة, ولهذا قال
تعالى: {إنا بلوناهم} أيِ اختبرناهم {كما بلونا أصحاب الجنة} وهي البستان المشتمل على أنواع

الثمار والفواكه {إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين} أيِ حلفوا فيما بينهم ليجذن ثمرها ليلً لئل يعلم بهم
فقير ولَ سائل ليتوفر ثمرها عليهم ولَ يتصدقوا منه بشيء {ولَ يستثنون} أيِ فيما حلفوا به, ولهذا

حنثهم الله في أيمانهم فقال تعالى: {فطافا عليها طائف من ربك وهم نائمون} أيِ أصابتها آفة
سماوية {فأصبحت كالصريم} قال ابن عباس كالليل السود وقال الثوريِ والسديِ مثل الزرع إذا

ًا. وقال ابن أبي حاتم: ذكر عن أحمد بن الصباح أنبأنا بشير بن زاذان عن عمر ًا يبس حصد أيِ هشيم
بن صبح عن ليث بن أبي سليم, عن عبد الرحمن بن سابط عن ابن مسعود قال: قال رسول الله

ًا قد كان هيىء له»ً ثم صلى الله عليه وسلم: «إياكم والمعاصي إن العبد ليذنب الذنب فيحرم به رزق
تل رسول الله صلى الله عليه وسلم «فطافا عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم»ً

قد حرموا خير جنتهم بذنبهم.
ًا ليذهبوا إلى الجذاذ أيِ القطع {أن{   فتنادوا مصبحين} أيِ لما كان وقت الصبح نادى بعضهم بعض

ًا {فانطلقوا اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين} أيِ تريدون الصرام قال مجاهد: كان حرثهم عنب
ًا كلمهم. ثم فسر الله سبحانه وتعالى وهم يتخافتون} أيِ يتناجون فيما بينهم بحيث لَ يسمعون أحد
عالم السر والنجوى ما كانوا يتخافتون به فقال تعالى: {فانطلقوا وهم يتخافتون أن لَ يدخلنها اليوم

ًا يدخلها عليكم, قال الله تعالى: {وغدوا عليكم مسكين} أيِ يقول بعضهم لبعض لَ تمكنوا اليوم فقير
على حرد} أيِ قوة وشدة.

وقال مجاهد {وغدوا على حرد} أيِ جد, وقال عكرمة: على غيظ, وقال الشعبي {على حرد} على  
المساكين, وقال السديِ {على حرد} أيِ كان اسم قريتهم حرد فأبعد السديِ في قوله هذا

{قادرين} أيِ عليها فيما يزعمون ويرومون {فلما رأوها قالوا إنا لضالون} أيِ فلما وصلوا إليها
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عليها وهي على الحالة التي قال الله عز وجل قد استحالت عن تلك النضارة والزهرة وأشرفوا

وكثرة الثمار إلى أن صارت سوداء مدلهمة لَ ينتفع بشيء منها فاعتقدوا أنهم قد أخطأوا الطريق
ولهذا قالوا {إنا لضالون} أيِ قد سلكنا إليها غير الطريق فتهنا عنها قاله ابن عباس وغيره, ثم رجعوا
عما كانوا فيه وتيقنوا أنها هي فقالوا {بل نحن محرومون} أيِ بل هي هذه ولكن نحن لَ حظ لنا ولَ

نصيب.
قال أوسطهم} قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة ومحمد بن كعب والربيع بن أنس{  

والضحاك وقتادة: أيِ أعدلهم وخيرهم {ألم أقل لكم لولَ تسبحون ؟} قال مجاهد والسديِ وابن
ًا وقال جريج {لولَ تسبحون} أيِ لولَ تستثنون قال السديِ: وكان استثناؤهم في ذلك الزمان تسبيح
ابن جرير: هو قول القائل إن شاء الله, وقيل معناه قال أوسطهم ألم أقل لكم لولَ تسبحون أيِ هل

تسبحون الله وتشكرونه على ما أعطاكم وأنعم به عليكم {قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين} أتوا
بالطاعة حيث لَ تنفع وندموا واعترفوا حيث لَ ينجع, ولهذا قالوا {إنا كنا ظالمين * فأقبل بعضهم
ًا على ما كانوا أصروا عليه من منع المساكين من حق على بعض يتلومون} أيِ يلوم بعضهم بعض

الجذاذ, فما كان جواب بعضهم لبعض إلَ الَعترافا بالخطيئة والذنب {قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين} أيِ
اعتدينا وبغينا وطغينا وجاوزنا الحد حتى أصابنا ما أصابنا.

ًا منها إنا إلى ربنا راغبون} قيل: رغبوا في بذلها لهم في الدنيا وقيل{   عسى ربنا أن يبدلنا خير
احتسبوا ثوابها في الدار الََخرة والله أعلم. ثم قد ذكر بعض السلف أن هؤلَء قد كانوا من أهل

اليمن, قال سعيد بن جبير: كانوا من قرية يقال لها ضروان على ستة أميال من صنعاء. وقيل: كانوا
من أهل الحبشة, وكان أبوهم قد خلف لهم هذه الجنة وكانوا من أهل الكتاب. وقد كان أبوهم يسير

فيها سيرة حسنة فكان ما يستغل منها يرد فيها ما تحتاج إليه ويدخر لعياله قوت سنتهم ويتصدق
ًا للفقراء, ولو بالفاضل, فلما مات وورثه بنوه قالوا: لقد كان أبونا أحمق إذ كان يصرفا من هذه شيئ

أنا منعناهم لتوفر ذلك علينا فلما عزموا على ذلك عوقبوا بنقيض قصدهم, فأذهب الله ما بأيديهم
بالكلية رأس المال والربح والصدقة فلم يبق لهم شيء. قال الله تعالى: {كذلك العذاب} أيِ هكذا

عذاب من خالف أمر الله وبخل بما آتاه الله وأنعم به عليه ومنع حق المسكين والفقير وذويِ
ًا {ولعذاب الََخرة أكبر لو كانوا يعلمون} أيِ هذه عقوبة الدنيا كما الحاجات وبدل نعمة الله كفر

سمعتم وعذاب الََخرة أشق, وقد ورد في حديث رواه الحافظ البيهقي من طريق جعفر بن محمد
بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

نهى عن الجذاذ بالليل والحصاد بالليل.

ُكُموَن * َتْح ْيَف  َك ُكْم  َل ِرِميَن *  َما  ْلُمْج َكا ِلِميَن  ْلُمْس َعُل ا َنْج َف َأ ِم *   ِعي ّن ّناِت ال ِهْم َج ّب َد َر ْن ِقيَن ِع ّت ْلُم ّل ِإّن   **
ِإّن ِة  َياَم ِق ْل ِم ا ْو َي َلَى  ِإ َغٌة  ِل َبا َنا  ْي َل َع ْيَماٌن  َأ ُكْم  َل َأْم  ّيُروَن *   َتَخ َلَما  ِه  ِفي ُكْم  َل ِإّن  ْدُرُسوَن *   َت ِه  ِفي َتاٌب  ِك ُكْم  َل َأْم 

ِقيَن  ِد ْا َصا ُنو َكا ِإن  ِهْم  ِئ َكآّ ِبُشَر ْا  ُتو َيأ ْل َف ُء  َكآّ ُهْم ُشَر َل َأْم  ِلَك َزِعيٌم *   َذ ِب ُهم  ّي أ
َ ُهْم  ْل ُكُموَن *  َس َتْح َلَما  ُكْم  َل

لما ذكر الله تعالى حال أهل الجنة الدنيوية وما أصابهم فيها من النقمة حين عصوا الله عز وجل,  
وخالفوا أمره بين أن لمن اتقاه وأطاعه في الدار الََخرة جنات النعيم التي لَ تبيد ولَ تفرغا ولَ

ينقضي نعيمها ثم قال تعالى: {أفنجعل المسلمين كالمجرمين} أيِ أفنساويِ بين هؤلَء وهؤلَء في
الجزاء ؟ كل ورب الرض والسماء ولهذا قال: {ما لكم كيف تحكمون} أيِ كيف تظنون ذلك ؟

ثم قال تعالى: {أم لكم كتاب فيه تدرسون * إن لكم فيه لما تخيرون} يقول تعالى: أفبأيديكم  
ًا ًا مؤكد كتاب منزل من السماء تدرسونه وتحفظونه وتتداولونه بنقل الخلف عن السلف متضمن حكم

كما تدعونه ؟ {إن لكم فيه لما تخيرون * أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة ؟ إن لكم لما
تحكمون} أيِ أمعكم عهود منا ومواثيق مؤكدة ؟ {إن لكم لما تحكمون} أيِ أنه سيحصل لكم ما

تريدون وتشتهون {سلهم أيهم بذلك زعيم} أيِ قل لهم من هو المتضمن المتكفل بهذا ؟ قال ابن
عباس: يقول أيهم بذلك كفيل {أم لهم شركاء} أيِ من الصنام والنداد {فليأتوا بشركائهم إن كانوا

صادقين}.

ْد َق َو ّلٌة  ِذ ُهْم  ُق َه َتْر ُهْم  ْبَصاُر َأ َعًة  ُعوَن *  َخاِش ِطي َت َيْس َفلَ  ِد  َلى الّسُجو ِإ ْوَن  َع ْد ُي َو َعن َساٍق  ْكَشُف  ُي ْوَم  َي  **
َ ْيُث لَ ُهْم ّمْن َح ِرُج ْد َت َنْس ِديِث َس ْلَح َذا ا َهـ ِب ّذُب  َك ُي َوَمن  ِني  َذْر َف ِلُموَن *   ُهْم َسا َو ِد  َلى الّسُجو ِإ ْوَن  َع ْد ُي ْا  ُنو َكا

ْيُب َغ ْل ُهُم ا َد َأْم ِعن ُلوَن *   َق ْث ٍم ّم ْغَر ُهْم ّمن ّم َف ًا  َأْجر ُهْم  ُل أ
َ َتْس َأْم  ِتيٌن *   ِديِ َم ْي َك ِإّن  ُهْم  َل ِلي  ُأْم َو َلُموَن *   ْع َي

ُبوَن  ُت ْك َي ُهْم  َف
ّين متى ذلك كائن وواقع فقال تعالى: {يوم   لما ذكر تعالى أن للمتقين عند ربهم جنات النعيم, ب

يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فل يستطيعون} يعني يوم القيامة وما يكون فيه من الهوال
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والزلَزل والبلء, والَمتحان والمور العظام. وقد قال البخاريِ ههنا: حدثنا آدم حدثنا الليث عن خالد
بن يزيد عن سعيد بن أبي هلل عن زيد بن أسلم, عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدريِ قال:

سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة
ًا»ً وهذا الحديث ًا واحد ًء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبق ويبقى من كان يسجد في الدنيا ريا

مخرج في الصحيحين وفي غيرهما من طرق, وله ألفاظا وهو حديث طويل مشهور, وقد قال عبد
الله بن المبارك عن أسامة بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس {يوم يكشف عن ساق} قال: هو يوم

القيامة يوم كرب وشدة, رواه ابن جرير ثم قال حدثنا ابن حميد, حدثنا مهران عن سفيان عن
المغيرة عن إبراهيم عن ابن مسعود أو ابن عباس ه الشك من ابن جرير ه {يوم يكشف عن ساق}

قال: عن أمر عظيم, كقول الشاعر:
مالت الحرب عن ساق 
وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد {يوم يكشف عن ساق} قال: شدة المر, وقال ابن عباس: هي أول  

ساعة تكون في يوم القيامة, وقال ابن جرير عن مجاهد {يوم يكشف عن ساق} قال: شدة المر
وجده, وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله {يوم يكشف عن ساق} هو المر الشديد

الفظيع من الهول يوم القيامة, وقال العوفي عن ابن عباس: قوله: {يوم يكشف عن ساق} يقول
حين يكشف المر وتبدو العمال, وكشفه دخول الََخرة وكشف المر عنه, وكذا روى الضحاك وغيره
ّبة, حدثنا هارون عن ابن عباس: أورد ذلك كله أبو جعفر بن جرير, ثم قال: حدثني أبو زيد عمر بن ش

بن عمر المخزومي, حدثنا الوليد بن مسلم, حدثنا أبو سعيد روح بن جناح عن مولى لعمر بن عبد
العزيز عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال {يوم يكشف عن

ًا»ً ورواه أبو يعلى عن القاسم بن يحيى عن الوليد بن ساق} يعني عن نور عظيم يخّرون له سجد
مسلم به وفيه رجل مبهم والله أعلم.

وقوله تعالى: {خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة} أيِ في الدار الََخرة بإجرامهم وتكبرهم في الدنيا  
فعوقبوا بنقيض ما كانوا عليه, ولما دعوا إلى السجود في الدنيا فامتنعوا منه مع صحتهم وسلمتهم

كذلك عوقبوا بعدم قدرتهم عليه في الََخرة, إذا تجلى الرب عز وجل فيسجد له المؤمنون ولَ
ًا كلما أراد أحدهم ًا واحد يستطيع أحد من الكافرين ولَ المنافقين أن يسجد, بل يعود ظهر أحدهم طبق

أن يسجد خّر لقفاه عكس السجود, كما كانوا في الدنيا بخلفا ما عليه المؤمنون.
ثم قال تعالى: {فذرني ومن يكذب بهذا الحديث} يعني القرآن, وهذا تهديد شديد أيِ دعني وإياه أنا  

أعلم به منه كيف أستدرجه وأمده في غيه وأنظره ثم آخذه أخذ عزيز مقتدر, ولهذا قال تعالى:
{سنستدرجهم من حيث لَ يعلمون} أيِ وهم لَ يشعرون بل يعتقدون أن ذلك من الله كرامة وهو في

نفس المر إهانة, كما قال تعالى: {أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات
بل لَ يشعرون} وقال تعالى: {فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا

بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون} ولهذا قال ههنا: {وأملي لهم إن كيديِ متين} أيِ وأؤخرهم
وأنظرهم وأمدهم وذلك من كيديِ ومكريِ بهم, ولهذا قال تعالى: {إن كيديِ متين} أيِ عظيم لمن

خالف أمريِ وكذب رسلي واجترأ على معصيتي.
وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن الله تعالى ليملي للظالم حتى  

إذا أخذه لم يفلته»ً ثم قرأ {وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد} وقوله
ًا فهم من مغرم مثقلون * أم عندهم الغيب فهم يكتبون} تقدم تفسيرها في تعالى: {أم تسألهم أجر

سورة الطور, والمعنى في ذلك أنك يا محمد تدعوهم إلى الله عز وجل بل أجر تأخذه منهم, بل ترجو
ثواب ذلك عند الله تعالى, وهم يكذبون بما جئتهم به بمجرد الجهل والكفر والعناد.

ِه ّب ْعَمٌة ّمن ّر ِن َكُه  َداَر َت َأن  ْولََ  ّل ُظوٌم *   ْك َو َم ُه َو َى  َد َنا ْذ  ِإ ْلُحوِت  َكَصاِحِب ا ُكن  َت َولََ  ّبَك  ِم َر ْك ِلُح ِبْر  َفاْص  **
َنَك ُقو ِل ُيْز َل ْا  َفُرو َك ِذيَن  ّل ُد ا َكا َي ِإن  َو ِلِحيَن *   َلُه ِمَن الّصا َع َفَج ّبُه  ُه َر َبا َت َفاْج ْذُموٌم *   َو َم ُه َو ِء  َعَرآ ْل ِبا َذ  ِب ُن َل

َلِميَن  َعا ْل ّل ْكٌر  ِذ ِإلَّ  َو  ُه َوَما  ُنوٌن *   َلَمْج ّنُه  ِإ ُلوَن  ُقو َي َو ْكَر  ّذ ْا ال ُعو َلّما َسِم ِهْم  ِر ْبَصا أ
َ ِب
يقول تعالى: {فاصبر} يا محمد على أذى قومك لك وتكذيبهم, فإن الله سيحكم لك عليهم ويجعل  

العاقبة لك ولتباعك في الدنيا والََخرة {ولَ تكن كصاحب الحوت} يعني ذا النون وهو يونس بن متى
ًا على قومه, فكان من أمره ما كان من ركوبه في البحر والتقام عليه السلم حين ذهب مغاضب

الحوت له وشرود الحوت به في البحار وظلمات غمرات اليم, وسماعه تسبيح البحر بما فيه للعلي
القدير الذيِ لَ يرد ما أنفذه من التقدير فحينئذ نادى في الظلمات {أن لَ إله إلَ أنت سبحانك إني

كنت من الظالمين} قال الله تعالى: {فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين} وقال
تعالى: {فلولَ أنه كان من المسبحين * للبث في بطنه إلى يوم يبعثون} وقال ههنا: {إذ نادى وهو

مكظوم} قال ابن عباس ومجاهد والسديِ: وهو مغموم, وقال عطاء الخراساني وأبو مالك: مكروب
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وقد قدمنا في الحديث أنه لما قال: {لَ إله إلَ أنت سبحانك إني كنت من الظالمين} خرجت الكلمة

تحّف حول العرش فقالت الملئكة: يا رب هذا صوت ضعيف معروفا من بلد غريبة, فقال الله تبارك
وتعالى: أما تعرفون هذا ؟ قالوا: لَ, قال: هذا يونس, قالوا: يا رب عبدك الذيِ لَ يزال يرفع له عمل

صالح ودعوة مجابة ؟ قال: نعم, قالوا: أفل ترحم ما كان يعمله في الرخاء فتنجيه من البلء فأمر الله
الحوت فألقاه بالعراء, ولهذا قال تعالى: {فاجتباه ربه فجعله من الصالحين}.

وقد قال المام أحمد: حدثنا وكيع, حدثنا سفيان عن العمش عن أبي وائل عن عبد الله قال: قال  
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَ ينبغي لحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى»ً ورواه

البخاريِ من حديث سفيان الثوريِ وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة, وقوله تعالى: {وإن
يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم} قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما {ليزلقونك} لينفذونك

{بأبصارهم} أيِ يعينونك بأبصارهم بمعنى يحسدونك لبغضهم إياك لولَ وقاية الله لك وحمايته إياك
منهم, وفي هذه الََية دليل على أن العين إصابتها وتأثيرها حق بأمر الله عز وجل, كما وردت بذلك

الحاديث المروية من طرق متعددة كثيرة.
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه) قال أبو داود: حدثنا سليمان بن داود العتكي, حدثنا شريك(  

(ح) وحدثنا العباس العنبريِ, حدثنا يزيد بن هارون, أنبأنا شريك عن العباس بن ذريح عن الشعبي,
قال العباس عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَ رقية إلَ من عين أو حمة أو

دم لَ يرقأ»ً لم يذكر العباس العين, وهذا لفظ سليمان.
حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه) قال أبو عبد الله بن ماجه: حدثنا محمد بن عبد الله بن(  

نمير, حدثنا إسحاق بن سليمان عن أبي جعفر الرازيِ عن حصين عن الشعبي عن بريدة بن الحصيب
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَ رقية إلَ من عين أو حمة»ً هكذا رواه ابن ماجه, وقد

أخرجه مسلم في صحيحه عن سعيد بن منصور عن هشيم عن حصين بن عبد الرحمن عن عامر
ًا وفيه قصة, وقد رواه شعبة عن حصين عن الشعبي عن بريدة قاله الشعبي عن بريدة موقوف

الترمذيِ. وروى هذا الحديث المام البخاريِ من حديث محمد بن فضيل وأبو داود من حديث مالك بن
مغول والترمذيِ من حديث سفيان بن عيينة, ثلثتهم عن حصين عن عامر الشعبي عن عمران بن

ًا «لَ رقية إلَ من عين أو حمة»ً. حصين موقوف
حديث أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه) قال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا إبراهيم بن(  

محمد بن عرعرة بن اليزيد السامي, حدثنا ديلم بن غزوان, حدثنا وهب بن أبي دنى عن أبي حرب
عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن العين لتولع الرجل بإذن الله فيتصاعد

ًا ثم يتردى منه»ً إسناده غريب ولم يخرجوه. حالق
حديث حابس التميمي) قال المام أحمد: حدثنا عبد الصمد, حدثنا حرب حدثنا يحيى بن أبي كثير,(  

حدثني حية بن حابس التميمي أن أباه أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لَ
أبي شيء في الهام والعين حق, وأصدق الطيرة الفأل»ً وقد رواه الترمذيِ عن عمرو بن علي عن

غسان يحيى بن أبي كثير عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير به ثم قال غريب. وقال: وروى
سنان عن يحيى بن أبي كثير عن حية بن حابس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه

وسلم, قلت: كذلك رواه المام أحمد عن حسن بن موسى, وحسين بن محمد عن شيبان عن يحيى
ّية, حدثه عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لَ بن أبي كثير عن ح

بأس في الهام, والعين حق وأصدق الطيرة الفأل»ً.
حديث ابن عباس رضي الله عنه) قال المام أحمد: حدثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان عن دريد,(  

حدثني إسماعيل بن ثوبان عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم: «العين حق, العين حق تستنزل الحالق»ً غريب.)  (طريق أخرى) قال مسلم في صحيحه

حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي, أخبرنا مسلم بن إبراهيم, حدثنا وهيب عن ابن طاوس عن
أبيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «العين حق ولو كان شيء سابق القدر

لسبقته العين وإذا استغسلتم فاغسلوا»ً انفرد به دون البخاريِ. وقال عبد الرزاق عن سفيان الثوريِ
عن منصور عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله
عليه وسلم تعالى عليه وآله وسلم يعوذ الحسن والحسين يقول: «أعيذكما بكلمات الله التامة من
كل شيطان وهامة, ومن كل عين لَمة»ً ويقول هكذا كان إبراهيم يعوذ إسحاق وإسماعيل عليهما

السلم أخرجه البخاريِ وأهل السنن من حديث المنهال به.
حديث أبي أمامة أسعد بن سهل بن حنيف رضي الله عنه) قال ابن ماجه: حدثنا هشام بن عمار,(  

حدثنا سفيان عن الزهريِ عن أبي أمامة أسعد بن سهل بن حنيف قال: مر عامر بن ربيعة بسهل بن
صلى حنيف وهو يغتسل فقال: لم أر كاليوم ولَ جلد مخبأة, فما لبث أن لبط به فأتي به رسول الله

ًا قال: «من تتهمون به»ً قالوا: عامر بن ربيعة قال: «علم الله عليه وسلم فقيل له أدرك سهلً صريع
ًا أن يقتل أحدكم أخاه ؟ إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدع له بالبركة»ً ثم دعا بماء فأمر عامر
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يتوضأ فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين وركبتيه وداخلة إزاره, وأمره أن يصب عليه, قال سفيان

قال معمر عن الزهريِ وأمر أن يكفأ الناء من خلفه, وقد رواه النسائي من حديث سفيان بن عيينة
ًا عن معمر عن الزهريِ ومالك بن أنس كلهما عن الزهريِ به, ومن حديث سفيان بن عيينة به أيض
عن أبي أمامة ويكفأ الناء من خلفه ومن حديث ابن أبي ذئب عن الزهريِ عن أبي أمامة أسعد بن
ًا عن محمد بن أبي أمامة بن سهل عن أبيه به. سهل بن حنيف عن أبيه به, ومن حديث مالك أيض

حديث أبي سعيد الخدريِ) قال ابن ماجه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سعيد بن سليمان,(  
حدثنا عباد عن الجريريِ عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدريِ قال: كان رسول الله صلى الله عليه

ورواه, وسلم يتعوذمن أعين الجان وأعين النس, فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما وترك ما سوى ذلك
.الترمذيِ والنسائي من حديث سعيد بن إياس أبي مسعود الجريريِ به وقال الترمذيِ: حسن

حديث آخر عنه) قال المام أحمد: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني أبي حدثني عبد العزيز(  
بن صهيب, حدثني أبو نضرة عن أبي سعيد أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال:

اشتكيت يا محمد ؟ قال: «نعم»ً قال: «باسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك, ومن شر كل نفس
وعين تشنيك والله يشفيك, باسم الله أرقيك»ً. ورواه عن عفان عن عبد الوارث مثله, ورواه مسلم

وأهل السنن إلَ أبا داود من حديث عبد الوارث به.
ًا: حدثنا عفان, حدثنا وهيب حدثنا داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد أو جابر   وقال المام أحمد أيض

بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكى فأتاه جبريل فقال: باسم الله أرقيك من
ًا عن محمد بن عبد الرحمن الطفاويِ كل شيء يؤذيك, من كل حاسد وعين والله يشفيك. ورواه أيض

عن داود بن أبي نضرة عن أبي سعيد به قال أبو زرعة الرازيِ: روى عبد الصمد بن عبد الوارث عن
.أبيه عن عبد العزيز عن أبي نضرة وعن عبدالعزيز عن أنس في معناه, وكلهما صحيح

حديث أبي هريرة رضي الله عنه) قال المام أحمد: حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن همام بن(  
منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن العين حق»ً أخرجاه

من حديث عبد الرزاق. وقال ابن ماجه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن علية عن
الجريريِ عن مضارب بن حزن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «العين

حق»ً تفرد به. ورواه أحمد عن إسماعيل بن علية عن سعيد الجريريِ به, وقال المام أحمد حدثنا ابن
نمير حدثنا ثور يعني ابن يزيد عن مكحول عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه

وسلم: «العين حق ويحضرها الشيطان وحسد ابن آدم»ً وقال أحمد: حدثنا خلف بن الوليد حدثنا أبو
معشر عن محمد بن قيس: سئل أبو هريرة هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

ًا أقول على رسول الله صلى الله الطيرة في ثلث: في المسكن والفرس والمرأة ؟ قال: قلت إذ
عليه وسلم ما لم يقل, ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «أصدق الطيرة الفأل,

والعين حق»ً.
حديث أسماء بنت عميس) قال المام أحمد: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عروة بن عامر(  

عن عبيد بن رفاعة الزرقي قال: قالت أسماء يا رسول الله إن بني جعفر تصيبهم العين أفأسترقي
لهم ؟ قال: «نعم فلو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين»ً وكذا رواه الترمذيِ وابن ماجه من

ًا والنسائي من حديث عبد الرزاق عن معمر عن أيوب حديث سفيان بن عيينة به, ورواه الترمذيِ أيض
عن عروة بن دينار عن عروة بن عامر عن عبيد بن رفاعة عن أسماء بنت عميس به. وقال الترمذيِ:

حسن صحيح.
حديث عائشة رضي الله عنها) قال ابن ماجه: حدثنا علي بن أبي الخصيب حدثنا وكيع عن سفيان(  

ومسعر, عن معبد بن خالد عن عبد الله بن شداد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم أمرها أن تسترقي من العين. ورواه البخاريِ عن محمد بن كثير عن سفيان عن معبد

بن خالد به, وأخرجه مسلم من حديث سفيان ومسعر كلهما عن معبد به, ثم قال ابن ماجه حدثنا
محمد بن بشار, حدثنا أبو هشام المخزومي حدثنا وهيب عن أبي واقد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن

عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «استعيذوا بالله فإن العين حق»ً تفرد به.
وقال أبو داود: حدثنا جرير عن العمش عن إبراهيم عن السود عن عائشة قالت: كان يؤمر العائن

فيتوضأ ويغسل منه المعين. قلت كذلك رواه أحمد عن حسن بن موسى وحسين بن محمد عن سنان
أن ابن حسنة حدثه عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لَ الهام,

والعين حق وأصدق الطيرة الفأل»ً.
حديث سهل بن حنيف) قال المام أحمد: حدثنا حسين بن محمد. حدثنا أبو أويس. حدثنا الزهريِ(  

عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف, أن أباه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وساروا
معه نحو مكة حتى إذا كانوا بشعب الخرار من الجحفة, اغتسل سهل بن حنيف, وكان رجلً أبيض

حسن الجسم والجلد, فنظر إليه عامر بن ربيعة أخو بني عديِ بن كعب وهو يغتسل فقال: ما رأيت
كاليوم ولَ جلد مخبأة, فلبط سهل فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له: يا رسول الله هل
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إليه عامر لك في سهل! والله ما يرفع رأسه ولَ يفيق, قال: «هل تتهمون فيه من أحد ؟»ً قالوا: نظر

ًا فتغيظ عليه وقال: «علم يقتل أحدكم أخاه, بن ربيعة فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامر
هل إذا رأيت ما يعجبك بركت ؟ ه ثم قال ه اغتسل له»ً فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطرافا

رجليه وداخلة إزاره في قدح, ثم صب ذلك الماء عليه فصبه رجل على رأسه وظهره من خلفه, ثم
يكفأ القدح وراءه,ففعل ذلك فراح سهل مع الناس ليس به بأس.

حديث عامر بن ربيعة) قال المام أحمد في مسنده: حدثنا وكيع, حدثنا أبي, حدثنا عبد الله بن(  
عيسى عن أمية بن هند بن سهل بن حنيف عن عبيد الله بن عامر قال: انطلق عامر بن ربيعة وسهل

صوفا بن حنيف يريدان الغسل, قال فانطلقا يلتمسان الخمر. قال فوضع عامر جبة كانت عليه من
ًا فنظرت إليه فأصبته بعيني فنزل الماء يغتسل, قال فسمعت له في الماء فرقعة فأتيته فناديته ثلث
فلم يجبني, فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته, قال فجاء يمشي فخاض الماء فكأني أنظر
إلى بياض ساقيه, قال فضرب صدره بيده ثم قال: «اللهم اصرفا عنه حرها وبردها ووصبها»ً قال

فقام, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا رأى أحدكم من أخيه أو من نفسه أو من ماله ما
يعجبه فليبرك فإن العين حق»ً.

حديث جابر) قال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده: حدثنا محمد بن معمر, حدثنا أبو داود, حدثنا(  
طالب بن حبيب بن عمرو بن سهل النصاريِ, ويقال له ابن الضجيع ضجيع حمزة رضي الله عنه,

حدثني عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أكثر
من يموت من أمتي بعد كتاب الله وقضائه وقدره بالنفس»ً قال البزار يعني العين قال: ولَ نعلم

يروى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلَ بهذا السناد. قلت: بل قد رويِ من وجه آخر
عن جابر. قال الحافظ أبو عبد الرحمن محمد بن المنذر الهرويِ المعروفا بشكر في كتاب العجائب,

وهو مشتمل على فوائد جليلة وغريبة: حدثنا الرماديِ, حدثنا يعقوب بن محمد, حدثنا علي بن أبي
علي الهاشمي, حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال: «العين حق لتورد الرجل القبر والجمل القدر وإن أكثر هلك أمتي في العين»ً. ثم رواه عن
شعيب بن أيوب عن معاوية بن هشام عن سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: قال رسول

الله صلى الله عليه وسلم: «قد تدخل الرجل العين في القبر وتدخل الجمل القدر»ً. وهذا إسناد
رجاله كلهم ثقات ولم يخرجوه.

حديث عبد الله بن عمرو) قال المام أحمد: حدثنا قتيبة, حدثنا رشدين بن سعد عن الحسن بن(  
ثوبان عن هشام بن أبي رقية عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لَ

.عدوى ولَ طيرة ولَ هامة ولَ حسد والعين حق»ً تفرد به أحمد
حديث عن علي) روى الحافظ ابن عساكر من طريق خيثمة بن سليمان الحافظ, حدثنا عبيد بن(  

محمد الكشوريِ, حدثنا عبد الله بن عبد الله بن عبد ربه البصريِ عن أبي رجاء عن شعبة, عن أبي
إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فوافقه

ًا فقال: يا محمد ما هذا الغم الذيِ أراه في وجهك: قال: «الحسن والحسين أصابتهما عين»ً مغتم
قال: صدق بالعين فإن العين حق أفل عوذتهما بهؤلَء الكلمات ؟ قال «وما هن يا جبريل ؟»ً قال: قل

اللهم ذا السلطان العظيم والمن القديم, ذا الوجه الكريم ولي الكلمات التامات والدعوات
المستجابات, عافا الحسن والحسين من أنفس الجن وأعين النس, فقالها النبي صلى الله عليه

وسلم, فقاما يلعبان بين يديه فقال النبي صلى الله عليه وسلم «عوذوا أنفسكم ونساءكم وأولَدكم
بهذا التعويذ فإنه لم يتعوذ المتعوذون بمثله»ً قال الخطيب البغداديِ: تفرد بروايته أبو رجاء محمد بن
عبد الله الحنطي من أهل تستر, ذكره ابن عساكر في ترجمة طراد بن الحسين من تاريخه, وقوله

تعالى: {ويقولون إنه لمجنون} أيِ يزدرونه بأعينهم ويؤذونه بألسنتهم ويقولون إنه لمجنون أيِ
لمجيئه بالقرآن قال الله تعالى: {وما هو إلَ ذكر للعالمين} آخر تفسير سورة ن ولله الحمد والمنة.

سورة الحاقة

ِم ِه الّرْحمـِن الّرِحي ّل ِم ال ِبْس
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ُد َثُمو َأّما  َف ِة *   َع ِر َقا ْل ِبا ٌد  َعا َو ُد  َثُمو َبْت  ّذ َك ّقُة *   ْلَحا ْدَراَك َما ا َأ َوَمآّ  ّقُة *   ْلَحآّ ّقُة *  َما ا ْلَحا ** ا

َياٍل َل َع  ْب ِهْم َس ْي َل َع َها  ٍة *  َسّخَر َي ِت َعا ٍر  ِريٍح َصْرَص ِب ْا  ُكو ِل ْه ُأ َف ٌد  َعا َأَما  َو ِة *   َي ّطاِغ ِبال ْا  ُكو ِل ْه ُأ َف
ُهم َل َى  َتَر َهْل  َف ٍة *   َي ِو َنْخٍل َخا ْعَجاُز  َأ ُهْم  ّن أ

َ َك َعَى  َها َصْر ِفي ْوَم  َق ْل َتَرى ا َف ًا  ٍم ُحُسوم ّيا َأ َيَة  ِن َثَما َو
ُهْم َذ َأَخ َف ِهْم  ّب ْا َرُسوَل َر ْو َعَص َف ِة *   َئ ِط ْلَخا ِبا َكاُت  ِف َت ْؤ ْلُم َوا َلُه  ْب َق َوَمن  ْوُن  َع ِفْر َء  َوَجآّ ٍة *   َي ِق َبا ّمن 

ُذٌن ُأ َهآّ  َي ِع َت َو ًة  ِكَر ْذ َت ُكْم  َل َها  َل َع َنْج ِل ِة *   َي ِر ْلَجا ِفي ا ُكْم  َنا ْل ُء َحَم ْلَمآّ َغا ا َط َلّما  ّنا  ِإ َيًة *   ِب ًة ّرا َذ َأْخ

َيٌة  َواِع

 من أسماء يوم القيامة لن فيها يتحقق الوعد والوعيد ولهذا عظم الله أمرهاالحاقة
فقال: {وما أدراك ما الحاقة} ثم ذكر تعالى إهلكه المم المكذبين بها 

} وهي الصيحة التي أسكتتهم والزلزلة التيفأما ثمود فأهلكوا بالطاغيةفقال تعالى: {
أسكنتهم, هكذا قال قتادة الطاغية الصيحة, وهو اختيار ابن جرير, وقال مجاهد: الطاغية

الذنوب, وكذا قال الربيع بن أنس وابن زيد إنها الطغيان وقرأ ابن زيد {كذبت ثمود
بطغواها} وقال السديِ فأهلكوا بالطاغية قال يعني عاقر الناقة 

} أيِ باردة قال قتادة والسديِ والربيع بن أنس والثوريِوأما عاد فأهلكوا بريح صرصر
{عاتية} أيِ شديدة الهبوب, قال قتادة. عتت عليهم حتى نقبت عن أفئدتهم. وقال

الضحاك: {صرصر} باردة {عاتية} عتت عليهم بغير رحمة ولَ بركة, وقال علي وغيره:
عتت على الخزنة فخرجت بغير حساب.

} أيِ سلطها عليهم سخرها عليهم

ًا } أيِ كوامل متتابعات مشائيم, قال ابن مسعود وابنسبع ليال وثمانية أيام حسوم
ًا متتابعات, وعن عكرمة والربيع بن عباس ومجاهد وعكرمة والثوريِ وغيرهم: حسوم

خثيم مشائيم عليهم كقوله تعالى: {في أيام نحسات} قال الربيع: وكان أولها الجمعة
وقال غيره الربعاء, ويقال إنها التي تسميها الناس العجاز, وكأن الناس أخذوا ذلك من

 وقيل لنها تكون فيفترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية}قوله تعالى: {
ًا فقتلها الريح في ًا من قوم عاد دخلت سرب عجز الشتاء, ويقال أيام العجوز لن عجوز

اليوم الثامن, حكاه البغويِ والله أعلم.
قال ابن عباس: {خاوية} خربة, وقال غيره: بالية أيِ جعلت الريح تضرب بأحدهم

ًا على أم رأسه, فينشدخ رأسه وتبقى جثته هامدة كأنها قائمة النخلة إذا الرض فيخر ميت
خرت بل أغصان. وقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:

«نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور»ً وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا محمد بن يحيى
بن الضريس العبديِ حدثنا ابن فضيل عن مسلم عن مجاهد عن ابن عمر قال: قال

رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما فتح الله على عاد من الريح التي هلكوا بها إلَ مثل
موضع الخاتم, فمرت بأهل البادية فحملتهم ومواشيهم وأموالهم فجعلتهم بين السماء

والرض, فلما رأى ذلك أهل الحاضرة من عاد الريح وما فيها قالوا هذا عارض ممطرنا,
فألقت أهل البادية ومواشيهم على أهل الحاضرة»ً وقال الثوريِ عن ليث عن مجاهد:
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} أيِ هل تحس منهم من أحد منفهل ترى لهم من باقيةالريح لها جناحان وذنب {

ًا. بقاياهم أو ممن ينتسب إليهم بل بادوا عن آخرهم ولم يجعل الله لهم خلف
} قرىء بكسر القافا أيِ ومن عنده ممن فيوجاء فرعون ومن قبلهثم قال تعالى: {

زمانه من أتباعه من كفار القبط, وقرأ آخرون بفتحها أيِ ومن قبله من المم المشبهين
} وهم المم المكذبون بالرسل {بالخاطئة} وهي التكذيبوالمؤتفكاتله. وقوله تعالى: {

بالخاطئة} أيِ بالمعصية, وقال مجاهد: بالخطايا, ولهذا قال {بما أنزل الله قال الربيع
تعالى: {فعصوا رسول ربهم} وهذا جنس أيِ كل كذب رسول الله إليهم كما قال تعالى

{كل كذب الرسل فحق وعيد} ومن كذب برسول فقد كذب بالجميع كما قال تعالى:
{كذبت قوم نوح المرسلين} {كذبت عاد المرسلين} {كذبت ثمود المرسلين} وإنما جاء

إلى كل أمة رسول واحد ولهذا قال ههنا: {فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية} أيِ
عظيمة شديدة أليمة, قال مجاهد: رابية شديدة, وقال السديِ: مهلكة.

} أيِ زاد على الحد بإذن الله وارتفع على الوجود,إنا لما طغا الماءثم قال تعالى: {
وقال ابن عباس وغيره: طغى الماء كثر, وذلك بسبب دعوة نوح عليه السلم على قومه
حين كذبوه وخالفوه, فعبدوا غير الله فاستجاب الله له وعم أهل الرض بالطوفان إلَ من
كان مع نوح في السفينة فالناس كلهم من سللة نوح وذريته. وقال ابن جرير: حدثنا ابن
حميد, حدثنا مهران عن أبي سنان سعيد بن سنان عن غير واحد عن علي بن أبي طالب
قال: لم تنزل قطرة من ماء إلَ بكيل على يديِ ملك, فلما كان يوم نوح أذن للماء دون

الخزان فطغى الماء على الخزان, فخرج فذلك قوله تعالى: {إنا لما طغى الماء} أيِ زاد
} ولم ينزل شيء من الريح إلَ بكيل على يديِحملناكم في الجاريةعلى الحد بإذن الله {

ملك إلَ يوم عاد فإنه أذن لها دون الخزان فخرجت, فذلك قوله تعالى: {بريح صرصر
ًا على الناس: { إنا لما طغى الماءعاتية} أيِ عتت على الخزان, ولهذا قال تعالى ممتن

} وهي السفينة الجارية على وجه الماء {لنجعلها لكم تذكرة} عادحملناكم في الجارية
الضمير على الجنس لدلَلة المعنى عليه أيِ وأبقينا لكم من جنسها ما تركبون على تيار

الماء في البحار كما قال: {وجعل لكم من الفلك والنعام ما تركبون * لتستووا على
ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه}.

ّنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون * وخلقنا لهم من مثله ما وقال تعالى: {وآية لهم أ
يركبون} وقال قتادة: أبقى الله السفينة حتى أدركها أوائل هذه المة, والول أظهر ولهذا

} أيِ وتفهم هذه النعمة وتذكرها أذن واعية, قال ابنوتعيها أذن واعيةقال تعالى: {
سامعة. وقال قتادة: {أذن واعية} عقلت عن الله فانتفعت بما سمعت عباس: حافظة

من كتاب الله, وقال الضحاك {وتعيها أذن واعية} سمعتها أذن ووعت أيِ من له سمع
صحيح وعقل رجيح, وهذا عام في كل من فهم ووعى. وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو

الدمشقي, حدثنا زيد بن يحيى, حدثنا زرعة الدمشقي, حدثنا العباس بن الوليد بن صبيح
علي بن حوشب: سمعت مكحولًَ يقول: لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم
{وتعيها أذن واعية} قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «سألت ربي أن يجعلها أذن
علي»ً قال مكحول: فكان علي يقول: ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم

ًا قط فنسيته, وهكذا رواه ابن جرير عن علي بن سهل عن الوليد بن مسلم عن علي شيئ
بن حوشب عن مكحول به وهو حديث مرسل.
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ًا: حدثنا جعفر بن محمد بن عامر, حدثنا بشر بن آدم, حدثنا وقد قال ابن أبي حاتم أيض

عبد الله بن الزبير أبو محمد يعني والد أبي أحمد الزبيريِ, حدثني صالح بن الهيثم:
سمعت بريدة السلمي يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي «إني أمرت

أعلمك وأن تعي وحق لك أن تعي»ً قال: فنزلت هذه الََية أن أدنيك ولَ أقصيك وأن
{وتعيها أذن واعية} ورواه ابن جرير عن محمد بن خلف عن بشر بن آدم به. ثم رواه ابن

ًا .جرير من طريق آخر عن أبي داود العمى عن بريدة به ولَ يصح أيض

ًة * َد َواِح ّكًة  َد َتا  ّك ُد َف َباُل  ْلِج َوا َلِت الْرُض  َوُحِم ٌة *   َد َواِح ْفَخٌة  َن ِر  ِفي الّصو ِفَخ  ُن َذا  ِإ َف  **
َهآّ ِئ َأْرَجآّ َلَى  َع َلُك  ْلَم َوا َيٌة *   ِه َوا ٍذ  ِئ ْوَم َي ِهَي  َف ُء  ّقِت الّسَمآّ َوانَش َعُة *   ِق َوا ْل َعِت ا َق َو ٍذ  ِئ ْوَم َي َف

َيٌة  ِف ُكْم َخا َفَى ِمن َتْخ ْعَرُضوَن لََ  ُت ٍذ  ِئ ْوَم َي َيٌة *   ِن َثَما ٍذ  ِئ ْوَم َي ُهْم  َق ْو َف ّبَك  َعْرَش َر َيْحِمُل  َو
ًا عن أهوال يوم القيامة وأول ذلك نفخة الفزع ثم يعقبها نفخة الصعق يقول تعالى مخبر

حين يصعق من في السموات ومن في الرض إلَ من شاء الله, ثم بعدها نفخة القيام
لرب العالمين والبعث والنشور وهي هذه النفخة, وقد أكدها ههنا بأنها واحدة لن أمر الله
لَ يخالف ولَ يمانع ولَ يحتاج إلى تكرار ولَ تأكيد, وقال الربيع: هي النفخة الخيرة والظاهر

ما قلناه, ولهذا قال ههنا: {وحملت الرض والجبال فدكتا دكة واحدة} أيِ فمدت مد
الديم العكاظي وتبدلت الرض غير الرض {فيومئذ وقعت الواقعة} أيِ قامت القيامة

{وانشقت السماء فهي يومئذ واهية} قال سماك عن شيخ من بني أسد عن علي قال:
تنشق السماء من المجرة, رواه ابن أبي حاتم وقال ابن جريج: هي كقوله {وفتحت

ًا} وقال ابن عباس: متخرقة والعرش بحذائها {والملك على أرجائها} السماء فكانت أبواب
ِه منها أيِ الملك اسم جنس أيِ الملئكة على أرجاء السماء, قال ابن عباس: على ما لم ي

حافاتها, وكذا قال سعيد بن جبير والوزاعي, وقال الضحاك: أطرافها, وقال الحسن
البصريِ: أبوابها, وقال الربيع بن أنس في قوله: {والملك على أرجائها} يقول: على ما

استدق من السماء ينظرون إلى أهل الرض.
وقوله تعالى: {ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية} أيِ يوم القيامة يحمل العرش
ثمانية من الملئكة, ويحتمل أن يكون المراد بهذا العرش العظيم أو العرش الذيِ يوضع

في الرض يوم القيامة لفصل القضاء, والله أعلم بالصواب. وفي حديث عبد الله بن
العباس بن عبد المطلب في ذكر حملة العرش أنهم عميرة عن الحنف بن قيس عن

ثمانية أوعال, وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد يحيى بن سعيد, حدثنا زيد بن الحباب,
حدثني أبو السمح البصريِ, حدثنا أبو قبيل حيي بن هانىء أنه سمع عبد الله بن عمرو

يقول: حملة العرش ثمانية ما بين موق أحدهم إلى مؤخر عينه مسيرة مائة عام. وقال
ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال: كتب إلي أحمد بن حفص بن عبد الله النيسابوريِ, حدثني
أبي, حدثنا إبراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبة عن محمد بن المنكدر عن جابر قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أذن لي أن أحدثكم عن ملك من حملة العرش
بعد ما بين شحمة أذنه وعنقه مخفق الطير سبعمائة عام»ً وهذا إسناد جيد رجاله كلهم
ثقات, وقد رواه أبو داود في كتاب السنة من سننه, حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله,
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حدثنا أبي, حدثنا إبراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبة عن محمد بن المنكدر عن جابر
بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أذن لي أن أحدث عن ملك من

ملئكة الله تعالى من حملة العرش أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة
عام»ً هذا لفظ أبي داود.

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة, حدثنا يحيى بن المغيرة, حدثنا جرير عن أشعث
عن جعفر عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: {ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية}
قال: ثمانية صفوفا من الملئكة قال: ورويِ عن الشعبي وعكرمة والضحاك وابن جريج

مثل ذلك, وكذا روى السديِ عن أبي مالك عن ابن عباس: ثمانية صفوفا, وكذا روى
العوفي عنه, وقال الضحاك عن ابن عباس: الكروبيون ثمانية أجزاء كل جزء منهم بعدة

النس والجن والشياطين والملئكة. وقوله تعالى: {يومئذ تعرضون لَ تخفى منكم خافية}
أيِ تعرضون على عالم السر والنجوى الذيِ لَ يخفى عليه شيء من أموركم بل هو عالم

بالظواهر والسرائر والضمائر, ولهذا قال تعالى: {لَ تخفى منكم خافية} وقد قال ابن أبي
الدنيا: أخبرنا إسحاق بن إسماعيل, أخبرنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن برقان عن ثابت
بن الحجاج قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا

ًا أن تحاسبوا أنفسكم وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا, فإنه أخف عليكم في الحساب غد
اليوم وتزينوا للعرض الكبر {يومئذ تعرضون لَ تخفى منكم خافية}.

وقال المام أحمد: حدثنا وكيع, حدثنا علي بن رفاعة عن الحسن عن أبي موسى قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يعرض الناس يوم القيامة ثلث عرضات, فأما

عرضتان فجدال ومعاذير, وأما الثالثة فعند ذلك تطير الصحف في اليديِ فآّخذ بيمينه
وآخذ بشماله»ً ورواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع به وقد رواه الترمذيِ
عن أبي كريب عن علي بن علي بن الحسن عن أبي هريرة به, وقد روى ابن جرير عن

مجاهد بن موسى عن يزيد بن سليمان بن حيان عن مروان الصغر عن أبي وائل عن عبد
الله قال: يعرض الناس يوم القيامة ثلث عرضات: عرضتان معاذير وخصومات, والعرضة
الثالثة تطير الصحف في اليديِ فآّخذ بيمينه وآخذ بشماله, ورواه سعيد بن أبي عروبة عن

قتادة مرسلً مثله.

َيْه * ِب ّني ُملٍَق ِحَسا َأ َننُت  َظ ّني  ِإ َيْه *   َتاب ِك ْا  ُؤ ْقَر ُؤُم ا َهآّ ُقوُل  َي َف ِه  ِن َيِمي ِب َبُه  َتا ِك ِتَي  ُأو َأّما َمْن  َف  **
ُتْم ْف َل َأْس ِبَمآّ  ًا  َئ ِني َه ْا  ُبو َواْشَر ْا  ُلو ُك َيٌة *   ِن َدا َها  ُف ُطو ُق ٍة *   َي ِل َعا ٍة  ّن ِفي َج ٍة *   َي ٍة ّراِض ِفي ِعيَش َو  ُه َف

ِة  َي ِل ْلَخا ِم ا ّيا ِفي ال
يخبر تعالى عن سعادة من يؤتى كتابه يوم القيامة بيمينه وفرحه بذلك, وأنه من شدة

فرحه يقول لكل من لقيه {هاؤم اقرءوا كتابيه} أيِ خذوا اقرءا كتابيه لنه يعلم أن الذيِ
فيه خير وحسنات محضة, لنه ممن بدل الله سيئاته حسنات. قال عبد الرحمن بن زيد:
معنى {هاؤم اقرءوا كتابيه} أيِ هااقرءوا كتابيه وؤم زائدة كذا قال, والظاهر أنها بمعنى

هاكم.
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وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا بشر بن مطر الواسطي, حدثنا يزيد بن هارون, أخبرنا

عاصم الحول عن أبي عثمان قال: المؤمن يعطى كتابه بيمينه في ستر من الله فيقرأ
سيئاته, فكلما قرأ سيئة تغير لونه حتى يمر بحسناته فيقرؤها فيرجع إليه لونه, ثم ينظر

حسنات, قال: فعند ذلك يقول: هاؤم اقرءوا كتابيه. وحدثنا أبي, فإذا سيئاته قد بدلت
حدثنا إبراهيم بن الوليد بن سلمة, حدثنا روح بن عبادة, حدثنا موسى بن عبيدة, أخبرني

عبد الله بن عبد الله بن حنظلة غسيل الملئكة قال: إن الله يوقف عبده يوم القيامة
فيبديِ أيِ يظهر سيئاته في ظهر صحيفته فيقول له أنت عملت هذا, فيقول نعم أيِ رب,

فيقول له إني لم أفضحك به وإني قد غفرت لك فيقول عند ذلك هاؤم اقرءوا كتابيه {إني
ظننت أني ملق حسابيه} حين نجا من فضيحته يوم القيامة.

وقد تقدم في الصحيح حديث ابن عمر حين سئل عن النجوى فقال: سمعت رسول الله
صلى الله عليه وسلم يقول: «يدني الله العبد يوم القيامة فيقرره بذنوبه كلها حتى إذا
رأى أنه قد هلك قال الله تعالى إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم, ثم

يعطى كتاب حسناته بيمينه, وأما الكافر والمنافق فيقول الشهاد هؤلَء الذين كذبوا على
ربهم ألَ لعنة الله على الظالمين»ً وقوله تعالى: {إني ظننت أني ملق حسابيه} أيِ قد

ًا في الدنيا أن هذا اليوم كائن لَ محالة كما قال تعالى: {الذين يظنون أنهم كنت موقن
ملقو ربهم} قال الله تعالى: {فهو في عيشة راضية} أيِ مرضية {في جنة عالية} أيِ

رفيعة قصورها, حسان حورها, نعيمة دورها, دائم حبورها.
قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي, حدثنا أبو عتبة الحسن بن علي بن مسلم السكوني, حدثنا

إسماعيل بن عياش عن سعيد بن يوسف عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلم السود
قال: سمعت أبا أمامة قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل يتزاور أهل

الجنة ؟ قال «نعم إنه ليهبط أهل الدرجة العليا إلى أهل الدرجة السفلى فيحيونهم
ويسلمون عليهم, ولَ يستطيع أهل الدرجة السفلى يصعدون إلى العلين تقصر بهم

أعمالهم»ً. وقد ثبت في الصحيح «إن الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء
والرض»ً. وقوله تعالى: {قطوفها دانية} قال البراء بن عازب: أيِ قريبة يتناولها أحدهم

وهو نائم على سريره, وكذا قال غير واحد.
قال الطبراني عن عبد الرزاق عن سفيان الثوريِ عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن

عطاء بن يسار عن سلمان الفارسي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَ
يدخل أحد الجنة إلَ بجواز: بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من الله لفلن بن فلن

أدخلوه جنة عالية قطوفها دانية»ً وكذا رواه الضياء في صفة الجنة من طريق سعدان بن
سعيد عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهديِ, عن سلمان عن رسول الله صلى الله

ًا على الصراط: بسم الله الرحمن الرحيم هذا عليه وسلم قال: «يعطى المؤمن جواز
كتاب من الله العزيز الحكيم لفلن أدخلوه جنة عالية قطوفها دانية»ً وقوله تعالى: {كلوا

ًا ًا بما أسلفتم في اليام الخالية} أيِ يقال لهم ذلك تفضلً عليهم وامتنان واشربوا هنيئ
ًا, وإلَ فقد ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ًا وإحسان وإنعام

ًا منكم لن يدخله عمله الجنة»ً قالوا: ولَ أنت يا «اعملوا وسددوا وقاربوا واعلموا أن أحد
رسول الله ؟ قال: ولَ أنا إلَ أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل»ً.
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َيْه * ِب ِر َما ِحَسا ْد َأ َلْم  َو َيْه *   ِب َتا ِك ُأوَت  َلْم  ِني  َت ْي َل َي ُقوُل  َي َف ِه  ِل ِبِشَما َبُه  َتا ِك ِتَي  ُأو َأّما َمْن  َو  **
ُثّم ُه *   ّلو ُغ َف ُه  ُذو َيْه *  ُخ ِن َطا ْل ّني ُس َع َلَك  ّه َيْه *   ِل ّني َما َع َنَى  ْغ َأ َيَة *  َمآّ  َقاِض ْل َنِت ا َكا َها  َت ْي َل َي
ِه ّل ِبال ْؤِمُن  ُي َكاَن لََ  ّنُه  ِإ ُه *   ُكو ُل َفاْس ًا  ِذَراع ُعوَن  ْب َها َس ُع َذْر ٍة  َل ْلِس ِفي ِس ُثّم  ُه *   ّلو ْلَجِحيَم َص ا

ّ ِإلَ َعاٌم  َط َولََ  َنا َحِميٌم *   ُه َها  ْوَم  َي ْل َلُه ا ْيَس  َل َف ِكيِن *   ْلِمْس ِم ا َعا َط َلَى  َع َيُحّض  َولََ  ِم *   ِظي َع ْل ا
ُئوَن  ِط ْلَخا ِإلَّ ا ُلُه  ُك ْأ َي ِليٍن *  لَّ  ِمْن ِغْس

وهذا إخبار عن حال الشقياء إذا أعطي أحدهم كتابه في العرصات بشماله, فحينئذ يندم
غاية الندم {فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه * ولم أدر ما حسابيه * يا ليتها كانت القاضية}
قال الضحاك: يعني موتة لَحياة بعدها, وكذا قال محمد بن كعب والربيع والسديِ, وقال
قتادة: تمنى الموت ولم يكن شيء في الدنيا أكره إليه منه {ما أغنى عني ماليه * هلك
عني سلطانيه} أيِ لم يدفع عني مالي ولَ جاهي عذاب الله وبأسه, بل خلص المر إلي

وحديِ فل معين لي ولَ مجير, فعندها يقول الله عز وجل: {خذوه فغلوه * ثم الجحيم
ًا من المحشر فتغله أيِ تضع الغلل في عنقه ثم صلوه} أيِ يأمر الزبانية أن تأخذه عنف
تورده إلى جهنم فتصليه إياها أيِ تغمره فيها. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الشج,
حدثنا أبو خالد عن عمرو بن قيس عن المنهال بن عمرو قال: إذا قال الله تعالى خذوه

ًا في النار. وروى ابتدره سبعون ألف ملك, إن الملك منهم ليقول هكذا فيلقي سبعين ألف
ابن أبي الدنيا في الهوال أنه يبتدره أربعمائة ألف ولَ يبقى شيء إلَ دقه, فيقول: ما لي
ولك ؟ فيقول: إن الرب عليك غضبان فكل شيء غضبان عليك, وقال الفضيل بن عياض:

إذا قال الرب عز وجل خذوه فغلوه ابتدره سبعون ألف ملك أيهم يجعل الغل في عنقه
{ثم الجحيم صلوه} أيِ اغمروه فيها.

ًا فاسلكوه} قال كعب الحبار: كل وقوله تعالى: {ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراع
حلقة منها قدر حديد الدنيا, وقال العوفي عن ابن عباس وابن جريج: بذراع الملك, وقال

ابن جريج: قال ابن عباس {فاسلكوه} تدخل في أسته ثم تخرج من فيه ثم ينظمون فيها
كما ينظم الجراد في العود حين يشوى. وقال العوفي عن ابن عباس: يسلك في دبره

حتى يخرج من منخريه حتى لَ يقوم على رجليه. وقال المام أحمد: حدثنا علي بن
إسحاق, أخبرنا عبد الله, أخبرنا سعيد بن يزيد عن أبي السمح عن عيسى بن هلل

الصدفي عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو أن
رصاصة مثل هذه ه وأشار إلى جمجمة ه أرسلت من السماء إلى الرض, وهي مسيرة
خمسمائة سنة, لبلغت الرض قبل الليل ولو أنها أرسلت من رأس السلسلة لسارت

ًا الليل والنهار قبل أن تبلغ قعرها أو أصلها»ً وأخرجه الترمذيِ عن سويد بن أربعين خريف
نصر عن عبد الله بن المبارك به, وقال: هذا حديث حسن.

وقوله تعالى: {إنه كان لَ يؤمن بالله العظيم * ولَ يحض على طعام المسكين} أيِ لَ
يقوم بحق الله عليه من طاعته وعبادته ولَ ينفع خلقه ويؤديِ حقهم, فإن لله على العباد
ًا, وللعباد بعضهم على بعض حق الحسان والمعاونة على أن يوحدوه ولَ يشركوا به شيئ

البر والتقوى, ولهذا أمر الله بإقام الصلة وإيتاء الزكاة, وقبض النبي صلى الله عليه
وسلم وهو يقول: «الصلة وما ملكت أيمانكم»ً وقوله تعالى: {فليس له اليوم ههنا حميم

* ولَ طعام إلَ من غسلين * لَ يأكله إلَ الخاطئون} أيِ ليس له اليوم من ينقذه من
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عذاب الله تعالى لَ حميم وهو القريب, ولَ شفيع يطاع, ولَ طعام له ههنا إلَ من غسلين,

قال قتادة: هو شر طعام أهل النار. وقال الربيع والضحاك: هو شجرة في جهنم, وقال
ابن أبي حاتم: حدثنا أبي, حدثنا منصور بن أبي مزاحم, حدثنا أبو سعيد المؤدب عن

خصيف عن مجاهد عن ابن عباس قال: ما أدريِ ما الغسلين ولكني أظنه الزقوم. وقال
شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس قال: الغسلين الدم والماء يسيل من لحومهم.

وقال علي بن أبي طلحة عنه: الغسلين صديد أهل النار.

ْوِل َق ِب َو  ُه َوَما  ٍم *   ِري َك ْوُل َرُسوٍل  َق َل ّنُه  ِإ ْبِصُروَن *   ُت َوَما لََ  ْبِصُروَن *   ُت ِبَما  ْقِسُم  ُأ َفلَ   **
َلِميَن َعا ْل ِزيٌل ّمن ّرّب ا َتن ّكُروَن *   َذ َت ِليلً ّما  َق ِهٍن  َكا ْوِل  َق ِب َولََ  ُنوَن *   ْؤِم ُت ِليلً ّما  َق ٍر   َشاِع

ًا لخلقه بما يشاهدونه من آياته في مخلوقاته الدالة على كماله في يقول تعالى مقسم
أسمائه وصفاته, وما غاب عنهم مما لَ يشاهدونه من المغيبات عنهم: إن القرآن كلمه

ووحيه وتنزيله على عبده ورسوله الذيِ اصطفاه لتبليغ الرسالة وأداء المانة فقال تعالى:
ًا صلى الله {فل أقسم بما تبصرون وما لَ تبصرون * إنه لقول رسول كريم} يعني محمد

عليه وسلم, أضافه إليه على معنى التبليغ, لن الرسول من شأنه أن يبلغ عن المرسل
ولهذا أضافه في سورة التكوير إلى الرسول الملكي {إنه لقول رسول كريم * ذيِ قوة
عند ذيِ العرش مكين * مطاع ثم أمين} وهذا جبريل عليه السلم, ثم قال تعالى: {وما

ًا صلى الله عليه وسلم {ولقد رآه بالفق المبين} يعني أن صاحبكم بمجنون} يعني محمد
ًا رأى جبريل على صورته التي خلقه الله عليها {وما هو على الغيب بضنين} أيِ محمد

بمتهم.
وما هو بقول شيطان رجيم} وهكذا قال ههنا {وما هو بقول شاعر قليلً ما تؤمنون *
ولَ بقول كاهن قليلً ما تذكرون} فأضافه الله تارة إلى قول الرسول الملكي وتارة إلى
الرسول البشريِ, لن كلً منهما مبلغ عن الله ما استأمنه عليه من وحيه وكلمه, ولهذا

قال تعالى: {تنزيل من رب العالمين} قال المام أحمد: حدثنا أبو المغيرة, حدثنا صفوان,
حدثنا شريح بن عبيد قال: قال عمر بن الخطاب: خرجت أتعرض رسول الله صلى الله

عليه وسلم قبل أن أسلم, فوجدته قد سبقني إلى المسجد فقمت خلفه فاستفتح سورة
الحاقة, فجعلت أعجب من تأليف القرآن قال: فقلت هذا والله شاعر كما قالت قريش,
قال: فقرأ {إنه لقول رسول كريم * وما هو بقول شاعر قليلً ما تؤمنون} قال: فقلت

كاهن, قال: فقرأ {ولَ بقول كاهن قليلً ما تذكرون * تنزيل من رب العالمين * ولو تقول
علينا بعض القاويل * لخذنا منه باليمين * ثم لقطعنا منه الوتين * فما منكم من أحد عنه

حاجزين} إلى آخر السورة قال: فوقع السلم في قلبي كل موضع, فهذا من جملة
السباب التي جعلها الله تعالى مؤثرة في هداية عمر بن الخطاب رضي الله عنه, كما

أوردنا كيفية إسلمه في سيرته المفردة, ولله الحمد والمنة.
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َفَما ِتيَن *   َو ْل ْنُه ا َنا ِم ْع َط َق َل ُثّم  َيِميِن *   ْل ِبا ْنُه  َنا ِم ْذ ِويِل *  لَخ َقا ْعَض ال َب َنا  ْي َل َع ّوَل  َق َت ْو  َل َو  **

ّنُه ِإ َو ِبيَن *   ّذ َك ُكْم ّم َأّن ِمن َلُم  ْع َن َل ّنا  ِإ َو ِقيَن *   ّت ْلُم ّل ٌة  ِكَر ْذ َت َل ّنُه  ِإ َو ِزيَن *   ْنُه َحاِج َع ٍد  َأَح ُكْم ّمْن  ِمن
ِم  ِظي َع ْل ّبَك ا ِم َر ِباْس ّبْح  َفَس ِقيِن *   َي ْل ّق ا َلَح ّنُه  ِإ َو ِريَن *   ِف َكا ْل َلى ا َع ٌة  َلَحْسَر

يقول تعالى: {ولو تقول علينا} أيِ محمد صلى الله عليه وسلم لو كان كما يزعمون
ًا من عنده فنسبه إلينا وليس ًا علينا فزاد في الرسالة أو نقص منها, أو قال شيئ مفتري

كذلك لعاجلناه بالعقوبة, ولهذا قال تعالى: {لخذنا منه باليمين} قيل: معناه لَنتقمنا منه
باليمين لنها أشد في البطش, وقيل لخذنا منه بيمينه {ثم لقطعنا منه الوتين} قال ابن
عباس: وهو نياط القلب وهو العرق الذيِ القلب معلق فيه, وكذا قال عكرمة وسعيد بن
جبير والحكم وقتادة والضحاك, ومسلم البطين وأبو صخر حميد بن زياد, وقال محمد بن

كعب هو القلب ومراقه وما يليه. وقوله تعالى: {فما منكم من أحد عنه حاجزين} أيِ فما
ًا من ذلك. والمعنى في هذا بل هو يقدر أحد منكم أن يحجز بيننا وبينه إذا أردنا به شيئ

صادق بار راشد لن الله عز وجل مقرر له ما يبلغه عنه ومؤيد له بالمعجزات الباهرات
والدلَلَت القاطعات.

ثم قال تعالى: {وإنه لتذكرة للمتقين} يعني القرآن كما قال تعالى: {قل هو للذين
آمنوا هدى وشفاء والذين لَ يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى} ثم قال تعالى:

{وإنا لنعلم أن منكم مكذبين} أيِ مع هذا البيان والوضوح سيوجد منكم من يكذب
بالقرآن. ثم قال تعالى: {وإنه لحسرة على الكافرين} قال ابن جرير: وإن التكذيب
لحسرة على الكافرين يوم القيامة. وحكاه عن قتادة بمثله, وروى ابن أبي حاتم من

طريق السديِ عن أبي مالك {وإنه لحسرة على الكافرين} يقول لندامة, ويحتمل عود
الضمير على القرآن, أيِ وإن القرآن واليمان به لحسرة في نفس المر على الكافرين

كما قال تعالى: {كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لَ يؤمنون به} وقال تعالى: {وحيل
بينهم وبين ما يشتهون} ولهذا قال ههنا {وإنه لحق اليقين} أيِ الخبر الصادق الحق الذيِ
لَ مرية فيه ولَ شك ولَ ريب, ثم قال تعالى: {فسبح باسم ربك العظيم} أيِ الذيِ أنزل

هذا القرآن العظيم. آخر تفسير سورة الحاقة ولله الحمد والمنة)

المعارج سورة
ِم  ِه ِبْسههههههههههه ّلههههههههههه ـهههههههههههِن ال ِم الّرْحم  الّرِحيههههههههههه

َأَل ِئٌل ** َس َذاٍب َسآّ َع ِقٍع ِب ِريَن َوا ِف َكا ْل ّل ْيَس *   ٌع َلُه َل ِف ِه *  ّمَن َدا ّلهه ِذيِ ال
ِرِج َعا ْلَم ْعُرُج ا َت َكُة *   ِئ َ ْلَمل ِه َوالّروُح ا ْي َل ٍم ِفي ِإ ْو ُه َكاَن َي َداُر ْقهه َخْمِسههيَن ِم

ْلَف ٍة َأ َن ِبْر َس َفاْص ًا *   ْبر ً َص ُهْم َجِميل ّن ِإ َنُه *   ْو ًا َيَر ِعيد ُه َب َنههَرا َو ًا *   ِريبهه  َق
كههأنه البههاء حههرفا عليه دل تضمين واقع} فيه بعذاب سائل سأل{  

تعههالى: {ويسههتعجلونك كقههوله واقههع بعههذاب سههائل اسههتعجل مقههدر
محالههة. قهال لَ واقههع وعههذابه وعههده} أيِ اللهه يخلههف ولههن بالعههذاب

عههن سههفيان حهدثنا أسهامة أبههو خالههد, حهدثنا بن بشر النسائي: حدثنا
في عباس ابن عن جبير بن سعيد عن عمرو بن المنهال عن العمش
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بههن الحههارث بههن النضههر واقع} قال بعذاب سائل تعالى: {سأل قوله
واقههع} قههال: بعههذاب سائل {سأل عباس ابن عن العوفي وقال كلدة

أبههي ابههن بهههم, وقههال واقع الله»ً وهو عذاب عن الكفار سؤال «ذلك
واقع بعذاب داع سائل} دعا تعالى: {سأل قوله في مجاهد عن نجيح
مههن الحههق هههو هههذا كههان إن {اللهههم قههولهم وهو قال الََخرة في يقع

ابن أليم} وقال بعذاب ائتنا أو السماء من حجارة علينا فأمطر عندك
يههوم يسههيل جهنههم فههي واد واقع} أيِ بعذاب سائل {سأل وغيره زيد

الول المراد, والصههحيح عن بعيد ضعيف القول وهذا بالعذاب القيامة
عليههههههههههههههههههههههه. السههههههههههههههههههههههياق لدلَلههههههههههههههههههههههة

ابن للكافرين, وقال معد مرصد للكافرين} أيِ تعالى: {واقع وقوله  
كهونه اللهه أراد إذا لهه دافهع لَ دافهع} أيِ لهه {ليس جاء عباس: واقع

العمهش عهن الثهوريِ المعارج} قال ذيِ الله تعالى: {من قال ولهذا
تعههالى: {ذيِ قههوله فههي عبههاس ابههن عن جبير بن سعيد عن رجل عن

ابههن عههن طلحههة أبههي بههن علههي الههدرجات, وقههال المعارج} قال: ذو
مجاهههد: ذيِ والفواضههل, وقههال العلههو يعنههي المعههارج عبههاس: ذيِ

والنعههم. وقههوله الفواضههل قتههادة: ذيِ السماء, وقههال معارج المعارج
عههن معمههر عن الرزاق عبد إليه} قال والروح الملئكة تعالى: {تعرج

الله خلق من خلق صالح: هم أبو فقال الروح تصعد, وأما تعرج قتادة
ًا, قلت وليسوا الناس يشبهون جبريل به المراد يكون أن ويحتمل ناس
اسههم يكههون أن العههام, ويحتمههل علههى الخاصا عطف باب من ويكون
دل كمهها السههماء إلههى بها يصعد قبضت إذا فإنها آدم بني لرواح جنس
داود وأبههو أحمههد المههام رواه الههذيِ الحههديث البراء, وفي حديث عليه

الههبراء عههن زاذان عههن المنهههال حههديث مههن مههاجه وابههن والنسههائي
ًا يههزال فيههه: «فل قال الطيبة الروح قبض في بطوله الحديث مرفوع

فيههها الههتي السههماء إلى بها ينتهي حتى سماء إلى سماء من بها يصعد
مشهههور, ولكنههه رواتههه بعههض في تكلم بصحته, فقد أعلم الله»ً والله

أحمههد المههام روايههة مههن تقههدم فيما هريرة أبي حديث في شاهد وله
عمههرو بههن محمههد ذئب, عن أبي ابن طريق من ماجه وابن والترمذيِ

شههرط علههى رجههاله إسههناد عنههه, وهههذا يسههار بن سعيد عن عطاء بن
آمنههوا الذين الله تعالى: {يثبت قوله عند لفظه بسطنا الجماعة, وقد

الظههالمين اللههه ويضههل الََخههرة وفههي الههدنيا الحياة في الثابت بالقول
يشههههههههههههههههاء}. مهههههههههههههههها اللههههههههههههههههه ويفعههههههههههههههههل

أربعة سنة} فيه ألف خمسين مقداره كان يوم تعالى: {في وقوله  
إلههى العظيههم العههرش بين ما مسافة بذلك المراد أقوال: ]أحدها[ أن
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خمسههين مسههيرة وذلههك السههابعة الرض قرار السافلين, وهو أسفل

الرض وسههط فههي الههذيِ المركههز عههن العههرش ارتفاع سنة, هذا ألف
خمسههين مسههيرة قطر إلى قطر من العرش اتساع السابعة, وكذلك

كتههاب فههي شههيبة أبي ابن ذكره كما حمراء ياقوتة من سنة, وإنه ألف
بههن أحمههد الََية: حههدثنا هذه عند حاتم أبي ابن قال العرش. وقد صفة

معههروفا بههن عمههر عن حكام إبراهيم, أخبرنا بن إسحاق حدثنا سلمة
كهان يههوم تعههالى: {فههي قوله في عباس ابن عن مجاهد عن ليث عن

الرضههين أسههفل مههن أمههره سنة} قال: منتهى ألف خمسين مقداره
ًا {وإن سههنة ألههف خمسههين السموات فوق من أمره منتهى إلى يومهه
مههن المههر ينههزل حيههن بههذلك تعدون} يعنههي مما سنة كألف ربك عند

واحههد, فههذلك يههوم فههي السماء إلى الرض الرض, ومن إلى السماء
مسههيرة مقههدار والرض السههماء بيههن مهها لن سههنة ألههف مقههداره

سهالم بههن حكام عن حميد ابن عن جرير ابن رواه وقد عام خمسمائة
عبههاس ابن يذكر قوله, لم مجاهد عن ليث عن معروفا بن عمرو عن

الطنافسههي, محمههد بههن علههي أبههي, حههدثنا حاتم: حدثنا أبي ابن وقال
بههن الوهههاب عبههد عههن المههؤدب نههوح منصور, حدثنا بن إسحاق حدثنا

عههام, خمسههمائة أرض كههل قال: غلظ عباس ابن عن أبيه عن مجاهد
عههام, آلَفا سههبعة عههام, فههذلك خمسههمائة أرض إلههى أرض كههل وبين

خمسههمائة السههماء إلى السماء وبين عام خمسمائة سماء كل وغلظ
العههرش وبيههن السههابعة السههماء عههام, وبيههن ألههف أربعههة عام, فذلك

كهان يههوم تعههالى: {فههي قههوله عههام, فههذلك ألف وثلثين ستة مسيرة
سههههههههههههههنة}. ألههههههههههههههف خمسههههههههههههههين مقههههههههههههههداره

هههذا اللههه خلههق منذ الدنيا بقاء مدة بذلك المراد الثاني) أن القول(  
زرعههة, أخبرنهها أبو حاتم: حدثنا أبي ابن الساعة, قال قيام إلى العالم

مجاهههد عههن جريههج ابههن عن زائدة أبي ابن موسى, أخبرنا بن إبراهيم
سههنة} قههال: ألهف خمسهين مقهداره كهان يوم تعالى: {في قوله في

عههز اللهه سههماها يههوم عمرههها سنة, وذلك ألف خمسون عمرها الدنيا
ًا وجل الههدنيا, يوم} قههال: اليههوم في إليه والروح الملئكة {تعرج يوم
عههن مجاهههد عههن نجيههح أبههي ابههن عن معمر الرزاق: أخبرنا عبد وقال

سنة} ألف خمسين مقداره كان يوم {في عكرمة عن أبان بن الحكم
أحد يدريِ لَ سنة ألف خمسين مقدار آخرها إلى أولها من قال: الدنيا

وجههههههل. عههههههز اللههههههه إلَ بقههههههي كههههههم ولَ مضههههههى كههههههم
غريب قول وهو والََخرة الدنيا بين الفاصل اليوم الثالث) أنه القول(  

ًا. قال سههعيد بههن يحيههى بههن محمههد بههن أحمد حاتم: حدثنا أبي ابن جد
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عبيههدة, أخههبرني بههن موسههى المورق, حدثنا بن بهلول القطان, حدثنا

سههنة} قههال: هههو ألف خمسين مقداره كان يوم {في كعب بن محمد
والََخهههههههههههرة. الهههههههههههدنيا بيهههههههههههن الفصهههههههههههل يهههههههههههوم

حههاتم: أبههي ابههن القيامة. قههال يوم بذلك المراد الرابع) أن القول(  
عههن مهههديِ بههن الرحمههن عبههد الواسطي, حدثنا سنان بن أحمد حدثنا

كهان يههوم {فههي عبههاس ابهن عهن عكرمههة عههن سهماك عهن إسرائيل
ورواه صههحيح وإسناده القيامة سنة} قال: يوم ألف خمسين مقداره
مقههداره كههان يههوم فههي عكرمههة عههن حههرب بههن سههماك عههن الثههوريِ
زيههد. وقههال وابههن الضههحاك قههال وكذا القيامة يوم سنة ألف خمسين

الملئكههة تعههالى: {تعههرج قوله في عباس ابن عن طلحة أبي بن علي
يههوم سههنة} قههال: هههو ألف خمسين مقداره كان يوم في إليه والروح
وقههد سنة ألف خمسين مقدار الكافرين على تعالى الله جعله القيامة
بههن الحسههن أحمههد: حههدثنا المام ذلك. قال معنى في أحاديث وردت

سههعيد أبههي عههن الهيثههم أبي عن دراج لهيعة, حدثنا ابن موسى, حدثنا
مقههداره كههان يههوم {في وسلم عليه الله صلى الله لرسول قال: قيل
اللههه: «والههذيِ رسول اليوم, فقال هذا أطول سنة} ما ألف خمسين

صههلة من عليه أخف يكون حتى المؤمن على ليخفف إنه بيده نفسي
وهههب ابههن عن يونس عن جرير ابن الدنيا»ً ورواه في يصليها مكتوبة

ًا أن بههه, إلَ دراج عن الحارث بن عمرو عن الهيثههم أبهها وشههيخه دراجهه
أعلههههههههههههههههههههههم. واللههههههههههههههههههههههه ضههههههههههههههههههههههعيفان

قتههادة عههن شههعبة جعفر, حدثنا بن محمد أحمد: حدثنا المام وقال  
بنههي مههن رجههل فمههر هريرة أبي عند قال: كنت العداني عمر أبي عن

هريههرة, أبههو مههالًَ, فقههال عههامريِ أكثر هذا له فقيل صعصعة بن عامر
العههامريِ: إيِ كههثير. فقههال مههال ذو أنك فقال: نبئت فردوه إلي ردوه
ًا لمائة لي إن والله ًا ومائة حمر وأفنههان البههل ألههوان من عد حتى أدم

وأظلفا البههل وأخفههافا هريرة: إياك أبو الخيل, فقال ورباط الرقيق
يهها ذاك فقال: ما يتغير العامريِ لون جعل حتى عليه ذلك النعم, يردد

لى الله رسول قال: سمعت ؟ هريرة أبا ه ص يقهول: وسهلم عليهه الل
رسههول ورسلها»ً قلنا: يا نجدتها في حقها يعطي لَ إبل له كانت «من
يههوم تههأتي فإنههها ويسرها عسرها قال: «في ؟ ورسلها نجدتها ما الله

قرقر بقاع لها يبطح وآشره, ثم وأسمنه وأكثره كانت ما كأغذ القيامة
كههان يههوم في أولَها عليه أعيدت أخراها جاوزته فإذا بأخفافها فتطؤه
سههبيله, وإذا فيرى الناس بين يقضى سنة, حتى ألف خمسين مقداره

يههوم تههأتي ورسههلها, فإنههها نجههدتها فههي حقههها يعطههي لَ بقههر له كانت
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قرقر بقاع لها يبطح وآشره, ثم وأسمنه وأكثره كانت ما كأغذ القيامة
بقرنههها, ليههس قههرن ذات كههل وتنطحههه بظلفها ظلف ذات كل فتطؤه

يههوم في أولَها عليه أعيدها أخراها جاوزته عضباء, إذا ولَ عقصاء فيها
سههبيله, فيههرى الناس بين يقضى حتى سنة ألف خمسين مقداره كان
يههوم تههأتي فإنههها ورسههلها نجدتها في حقها يعطي لَ غنم له كانت وإذا

قرقههر بقههاع لههها يبطههح حههتى وآشههره وأسههمنه كههانت ما كأغذ القيامة
بقرنههها, ليههس قههرن ذات كههل وتنطحههه بظلفها ظلف ذات كل فتطؤه

يههوم في أولَها عليه أعيدت أخراها جاوزته إذا عضباء ولَ عقصاء فيها
سبيله»ً فيرى الناس بين يقضى سنة, حتى ألف خمسين مقداره كان

الكريمههة تعطههي قال: أن ؟ هريرة أبا يا البل حق العامريِ: وما فقال
داود أبههو رواه وقههد الفحههل وتطرق البل وتسقي الظهر وتفقر وتمنح

كلهمهها عروبههة أبههي بههن سههعيد حديث من والنسائي شعبة حديث من
بهههههههههههههههههههههههههه. قتهههههههههههههههههههههههههادة عهههههههههههههههههههههههههن

كامههل, أبههو أحمههد: حههدثنا المههام الحديث) قال لهذا أخرى طريق(  
رضههي هريههرة أبههي عههن أبيه عن صالح أبي بن سهيل عن حماد حدثنا
مهن وسهلم: «مهها عليههه اللهه صهلى اللهه رسههول قههال: قههال عنه الله

جهنههم نههار فههي عليههها يحمى صفائح جعل إلَ حقه يؤديِ لَ كنز صاحب
يههوم فههي عبههاده بين الله يحكم حتى, وظهره وجنبه جبهته بها فتكوى

إلههى إمهها سههبيله يههرى تعدون, ثههم مما سنة ألف خمسين مقداره كان
تقههدم, كمهها والبل الغنم في الحديث بقية النار»ً وذكر إلى وإما الجنة

وزر»ً إلى رجل ستر, وعلى أجر, ولرجل لثلثة: لرجل وفيه: «الخيل
ًا بتمامه صحيحه في مسلم ورواه آخره مهن البخههاريِ دون بهه منفهرد

طرقههه استقصهاء وموضههع هريهرة أبههي عههن أبيهه عهن سههيل حهديث
ههنا إيراده من الحكام, والغرض كتاب من الزكاة كتاب في وألفاظه

ألههف خمسين مقداره كان يوم في عباده بين الله يحكم قوله: «حتى
عن الوهاب وعبد علية ابن عن يعقوب عن جرير ابن روى سنة»ً وقد

{فههي قههوله عههن عباس ابن رجل قال: سأل مليكة أبي ابن عن أيوب
مقههداره كههان يههوم سههنة} فقههال: مهها ألههف خمسين مقداره كان يوم

لتحههدثني, قههال, سههألتك فاتهمه, فقههال: إنمهها قال سنة ألف خمسين
كتههاب فههي أقههول أن وأكههره بهما أعلم الله, والله ذكرهما يومان هما

أعلههههههههههههههههههههههههم. لَ بمهههههههههههههههههههههههها اللههههههههههههههههههههههههه
تكههذيب على محمد يا اصبر صبراجميلً} أيِ تعالى: {فاصبر وقوله  

ًا العذاب واستعجالهم لك قومك كقههوله: {يسههتعجل لوقههوعه استبعاد
أنههها ويعلمههون منههها مشههفقون آمنههوا والههذين بها يؤمنون لَ الذين بها
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ًا} أيِ يرونههه قههال: {إنهههم الحق} ولهذا العههذاب. وقيههام وقههوع بعيههد

{ونههراه الوقههوع مسههتحيل بمعنههى الوقههوع بعيههد الكفرة يراه الساعة
ًا} أيِ ًا, , وإن كونه يعتقدون المؤمنون قريب يعلمههه لَ أمد له كان قريب

محالههة. لَ وواقههع قريههب فهههو هههوآت مهها كههل وجههل, لكههن عز الله إلَ

ْوَم َي ُكوُن **  ُء َت ْهِل الّسَمآّ ْلُم ُكوُن َكا َت َو َباُل *   ْلِج ْهِن ا ِع ْل َ َكهها َولَ َأُل *   َيْسهه
ًا َحِميٌم ُهْم َحِميم َن َبّصُرو ُي ّد *   َو ِرُم َي ْلُمْج ْو ا ِديِ َلهه َتهه ْف َذاِب ِمههْن َي ٍذ َعهه ِئهه ْوِم َي
ِه ِني َب ِه ِب ِت َب َوَصاِح ِه *   َأِخي ِه َو ِت َل َفِصي َو ِتههي *   ّل ِه ا ِوي ْؤ الْرِض ِفههي َوَمههن*   ُتهه

ًا ِه ُثّم َجِميع ّ ُينِجي َكل َها *   ّن َظَى ِإ َعًة َل َنّزا َى *   َو ُعو ّللّش ْد َتهه َبههَر َمههْن *   ْد َأ

ّلَى َو َتهههههههههههههههههههه َع َو َوَجَمهههههههههههههههههههه َعَى *   ْو َأ  َفهههههههههههههههههههه
كالمهل} السماء تكون بالكافرين: {يوم واقع العذاب تعالى يقول   

والسههديِ وعكرمههة جههبير بههن وسههعيد وعطاء ومجاهد عباس ابن قال
كالصههوفا كالعهن} أيِ الجبال {وتكون الزيت كدرديِ واحد: أيِ وغير

تعهالى: كقهوله الََيهة السهديِ, وههذه و وقتادة مجاهد المنفوش, قاله
حميههم يسههأل تعالى: {ولَ المنفوش} وقوله كالعهن الجبال {وتكون

ًا فههي يراه وهو حاله عن قريبه القريب يسأل لَ يبصرونهم} أيِ حميم
عبههاس: ابههن عن العوفي غيره, قال عن نفسه فتشغله الحوال أسوأ

ًا بعضهم يعرفا بعههد بعههض مههن بعضهههم يفر ثم بينهم ويتعارفون بعض
يغنيههه} وهههذه شههأن يومئذ منهم امرىء تعالى: {لكل الله يقول ذلك
ًا واخشوا ربكم اتقوا الناس أيها تعالى: {يا كقوله الكريمة الََية لَ يوم

ًا والههده عن جاز هو مولود ولَ ولده عن والد يجزيِ اللههه وعههد إن شههيئ
شههيء منههه يحمل لَ حملها إلى مثقلة تدع تعالى: {وإن حق} وكقوله

أنسههاب فل الصههور فههي نفخ تعالى: {فإذا قربى} وكقوله ذا كان ولو
أخيههه من المرء يفر تعالى: {يوم يتساءلون} وكقوله ولَ يومئذ بينهم

يغنيهه} شأن يومئذ منهم امرىء * لكل وبنيه * وصاحبته وأبيه * وأمه
* ببنيههه يومئههذ عههذاب مههن يفتههديِ لههو المجههرم تعههالى: {يههود وقههوله

ًا الرض فههي * ومههن تؤويه التي * وفصيلته وأخيه وصاحبته ثههم جميعهه
يجده ما وبأعز الرض بأهل جاء ولو فداء منه يقبل لَ * كل} أيِ ينجيه

ًا, أو الرض بملء ولو المال من الهدنيا فههي كهان الههذيِ ولههده مههن ذهب
عههذاب مههن يفتههديِ أن الهوال رأى إذا القيامة يوم يود كبده حشاشة

منهههههههههههههههههه. يقبهههههههههههههههههل ولَ بهههههههههههههههههه اللهههههههههههههههههه
عكرمههة: وعشههيرته, وقههال {فصيلته} قبيلته والسديِ مجاهد قال  

مالههك: فصههيلته: أمهه, وقهوله عههن أشهب هومنهم, وقال الذيِ فخذه
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للشههوى} قههال {نزاعههة حرها وشدة النار لظى} يصف تعالى: {إنها

عبههاس ابههن عههن العههوفي الههرأس, وقههال ومجاهد: جلههدة عباس ابن
مههن العظههم دون مجاهههد: مهها والهام, وقههال الشوى} الجلود {نزاعة

صهالح أبههو والعقههب. وقههال جههبير: للعصههب بههن سههعيد اللحههم, وقههال
ًا والرجلين, وقال اليدين أطرافا للشوى} يعني {نزاعة {نزاعههة أيض

{نزاعة البناني وثابت البصريِ الحسن الساقين, وقال للشوى} لحم
ًا: تحرق الحسن وجهه, وقال مكارم للشوى} أيِ فيههه شههيء كل أيض

لههامته نزاعههة للشههوى} أيِ {نزاعهة قتادة يصيح. وقال فؤاده ويبقى
والجلههد اللحههم الضحاك: تههبريِ وأطرافه. وقال وخلقه وجهه ومكارم

ًا, وقههال منههه تترك لَ حتى العظم عن الََراب زيههد: الشههوى ابههن شههيئ
وخلقهم. جلودهم تبدل ثم عظامهم قال: تقطع نزاعة العظام, فقوله

تههدعو فههأوعى} أيِ * وجمههع وتههولى أدبر من تعالى: {تدعو وقوله  
الدنيا الدار في أنهم لهم لها, وقدر الله خلقهم الذين أبناءها إليها النار

تلتقطهههم ثم ذلق اطلق بلسان القيامة يوم عملها, فتدعوهم يعملون
قههال كمهها أنهههم الحب, وذلههك الطير يلتقط كما المحشر أهل بين من
العمههل وتههرك بقلبههه كههذب أيِ وتههولى أدبههر ممن وجل: كانوا عز الله

أيِ فأوعاه بعض على بعضه المال جمع فأوعى} أيِ {وجمع بجوارحه
إخهراج ومهن النفقهات فهي عليه الواجب من منه الله حق ومنع أوكاه

عبد عليك»ً وكان الله فيوعي توعي «لَ الحديث في ورد الزكاة, وقد
ًا له يربط لَ عكيم بن الله يقههول: {وجمههع اللههه ويقول: سههمعت كيس

ثههم اللهه وعيههد سههمعت آدم ابههن البصهريِ: يها الحسن فأوعى} وقال
فههأوعى} قههال: كههان قههوله: {وجمههع فههي قتههادة الدنيا. وقال أوعيت

ًا ًا جموعههههههههههههههههههههه للخهههههههههههههههههههههبيث. قمومههههههههههههههههههههه

ِإّن ِلنَساَن **  َق ا ِل ًا ُخ ُلوعهه َذا َه ِإ ًا الّشههّر َمّسههُه *   َذا َجُزوعهه ِإ َو َمّسههُه *  
ْيُر ْلَخ ًا ا ُنوعه ّ َم ِإلَ ّليَن *   ْلُمَصه ِذيَن ا ّله َلهَى ُههْم *  ا ِهْم َع ِت َ ِئُمهوَن َصهل * َدآ

ِذيَن ّل ِهْم ِفههَي َوا ِل َوا ّق َأْمهه ُلههوٌم َحهه ْع ِئِل ّم ّللّسههآّ ِم *   ْلَمْحههُرو ِذيَن َوا ّلهه َوا   *
ُقوَن ّد ِم ُيَص ْو َي ّديِن ِب ِذيَن ال ّل َوا َذاِب ّمْن ُهم *   ِهههم َع ّب ُقوَن َر ِإّن ّمْشههِف   *

َذاَب ِهْم َع ّب ْيُر َر ْأُموٍن َغ ِذيَن َم ّل َوا ِهْم ُهْم *   ُفُروِج ُظوَن ِل ِف ّ َحا ِإلَ َلههَى *   َع
ِهْم َواِج ْو َأْز َكْت َما َأ َل ُهْم َم ُن ْيَما ُهْم َأ ّن ِأ ْيُر َف ُلوِميَن َغ َفَمههِن َم َغههَى *   َت ْب َوَرآَء ا

ِلَك ِئَك َذ َلـ ْو ُأ ُدوَن ُهُم َف َعا ْل ِذيَن ا ّل َوا ِهْم ُهْم *   ِت َنهها ِهْم لَما ِد ْههه َع ُعههوَن َو * َرا
ِذيَن ّل ِهم ُهْم َوا ِت َدا َها ِئُموَن ِبَش ِذيَن َقا ّل َوا َلَى ُهْم *   ِهْم َع ِت َ ُظوَن َصههل ِف ُيَحهها

ِئَك َلـههههههههههههه ْو ُأ ّنهههههههههههههاٍت ِفهههههههههههههي *   ْكَرُمهههههههههههههوَن َج  ّم
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ًا تعالى يقول   الخلق مههن عليههه مجبههول هو وما النسان عن مخبر

ًا} ثم خلق النسان {إن الدنيئة الشههر مسههه بقوله: {إذا فسره هلوع
ًا} أيِ الرعههب, شدة من قلبه وانخلع وجزع فزع الضر مسه إذا جزوع

ًا} أيِ الخيههر مسههه {وإذا خيههر ذلههك بعد له يحصل أن وأيس إذا منوعهه
تعههالى اللهه حهق غيهره, ومنهع علههى بها بخل الله من نعمة له حصلت

بههن موسههى الرحمههن, حههدثنا عبههد أبههو أحمد: حدثنا المام فيها. وقال
بههن مههروان بههن العزيههز عبههد عههن يحههدث أبههي رباح, سمعت بن علي

عليههه الله صلى الله رسول يقول: قال هريرة أبا قال: سمعت الحكم
عههن داود أبو خالع»ً ورواه وجبن هالع رجل: شح في ما وسلم: «شر

لعبههد وليههس بههه المقههريِ الرحمههن عبههد أبههي عن الجراح بن الله عبد
مههن النسههان المصههلين} أيِ تعههالى: {إلَ قههال ثم سواه عنده العزيز
إلههى وهههداه ووفقههه الله عصمه من الذم, إلَ بصفات متصف هو حيث

المصهههههههلون. وههههههههم أسهههههههبابه لهههههههه ويسهههههههر الخيهههههههر
علههى يحههافظون دائمههون} قيههل: معنههاه صههلتهم على هم الذين{  

النخعههي, وإبراهيههم ومسههروق مسههعود ابههن وواجباتههها, قههاله أوقاتههها
تعههالى: {قههد كقههوله والخشههوع السههكون ههنهها بالدوام وقيل: المراد

عامر: بن عقبة خاشعون} قاله صلتهم في هم الذين المؤمنون أفلح
وجههوب علههى يههدل الراكههد, وهههذا السههاكن وهههو الههدائم المههاء ومنههه

ليههس وسههجوده ركوعه في يطمئن لَ الذيِ فإن الصلة في الطمأنينة
الغههراب نقر ينقرها بل يدم ولم فيها يسكن لم صلته, لنه على بدائم

ً عملوا إذا الذين بذلك صلته, وقيل: المراد في يفلح فل داومههوا عمل
عههن عنههها اللههه رضههي عائشههة عههن الصحيح في جاء كما وأثبتوه عليه

اللههه إلههى العمههال قال: «أحب أنه وسلم عليه الله صلى الله رسول
صههاحبه»ً قههالت: وكههان عليههه دام «مهها لفههظ قههل»ً وفههي وإن أدومها
ً عمههل إذا وسهلم عليههه اللههه صلى الله رسول عليههه, وفههي داوم عمل

صههلتهم علههى هههم تعههالى: {الههذين قههوله في قتادة أثبته, وقال لفظ
اللههه صههلى محمههد أمههة نعت السلم عليه دانيال أن لنا دائمون} ذكر

قههوم غرقوا, أو ما نوح قوم صلّها لو صلة فقال: يصلون وسلم عليه
الصههيحة, أخههذتهم مهها ثمههود العقيههم, أو الريههح عليهههم أرسلت ما عاد

حسههههههن. للمههههههؤمنين خلههههههق فإنههههههها بالصههههههلة فعليكههههههم
* للسههائل معلههوم حههق أمههوالهم فههي تعههالى: {والههذين وقههوله  

تقههدم الحاجات, وقههد لذويِ مقرر نصيب أموالهم في والمحروم} أيِ
تعههالى: {والههذين الههذاريات. وقههوله سههورة فههي ذلههك علههى الكلم

فهههم والجههزاء والحسههاب بالمعههاد يوقنههون الدين} أيِ بيوم يصدقون
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تعههالى: قههال العقههاب. ولهههذا ويخههافا الثواب يرجو من عمل يعملون

{إن وجلهون خهائفون مشههفقون} أيِ ربههم عهذاب مهن هم {والذين
إلَ أمههره الله عن عقل ممن أحد يأمنه لَ مأمون} أيِ غير ربهم عذاب
لفروجهههم هههم تعههالى: {والههذين وتعالى. وقوله تبارك الله من بأمان

مهها غيههر فههي توضههع أن ويمنعونههها الحرام عن يكفونها حافظون} أيِ
ملكههت مهها أو أزواجهههم علههى تعههالى: {إلَ قههال ولهههذا فيههه اللههه أذن

ذلههك وراء ابتغههى * فمههن ملومين غير {فإنهم الماء من أيمانهم} أيِ
أفلههح {قد سورة أول في هذا تفسير تقدم العادون} وقد هم فأولئك

هههم تعههالى: {والههذين ههنها. وقهوله إعههادته عن أغنى المؤمنون} بما
لههم عاهدوا يخونوا, وإذا لم اؤتمنوا إذا راعون} أيِ وعهدهم لماناتهم

في ورد كما المنافقين صفات وضدها المؤمنين صفات يغدروا, وهذه
أخلههف وعههد وإذا كذب حدث ثلث: إذا المنافق «آية الصحيح الحديث

غههدر, وإذا عاهههد وإذا كههذب حههدث «إذا روايههة خان»ً وفي اؤتمن وإذا
قههائمون} أيِ بشهههاداتهم هههم تعههالى: {والههذين فجر»ً وقههوله خاصم

{ومههن يكتمونههها ولَ منها ينقصون ولَ فيها يزيدون لَ عليها محافظون
قلبههههههههههههههههه}. آثههههههههههههههههم فههههههههههههههههإنه يكتمههههههههههههههههها

علههى يحههافظون} أيِ صههلتهم علههى هههم تعالى: {والههذين قال ثم  
الصههلة بههذكر الكلم ومستحباتها, فافتتههح وواجباتها وأركانها مواقيتها
فهي تقهدم كما بشرفها والتنويه بها الَعتناء على فدل بذكرها واختتمه

هههم هناك: {أولئك قال ولهذا المؤمنون} سواء أفلح {قد سورة أول
ههنهها: خالههدون} وقههال فيههها هههم الفههردوس يرثون * الذين الوارثون
والمسههار. الملذ بههأنواع مكرمههون مكرمههون} أيِ جنههات في {أولئك

َفَماِل ِذيَن **  ّل ْا ا َفُرو َلَك َك َب ِعيههَن ِق ِط ْه َعههِن ُم َيِميههِن *   ْل َعههِن ا الّشههَماِل َو
ِزيههَن ُع ِع ْطَمهه َي َأ ٍء ُكههّل *   ِرىهه ُهههْم اْم ْن ْدَخَل َأن ّم ّنههَة ُيهه ٍم َج ِعيهه ّ َن َكل ّنهها *   ِإ

ُهم َنها ْق َل َلُمهوَن ّمّمها َخ ْع َ َي َفل ْقِسهُم *   ِرِق ِبهَرّب ُأ ْلَمَشها ِرِب ا َغها ْلَم ّنها َوا ِإ
ِدُروَن َقا َلَى َل َع ّدَل َأن *   َب ًا ّن ْير ُهْم َخ ْن ِقيَن َنْحُن َوَما ّم ُبو ُهْم ِبَمْسهه َذْر َفهه   *
ْا ْا َيُخوُضو ُبو َع ْل َي ّتَى َو ْا َح ُقو َ ُهُم ُيل ْوَم ِذيِ َي ّلهه ُدوَن ا َعهه ْوَم ُيو َيهه َيْخُرُجههوَن *  

َداِث ِمَن ًا الْج ُهْم ِسَراع ّن أ
َ َلَى َك ِفُضههوَن ُنُصٍب ِإ َعًة*   ُيو ُهْم َخاِشهه ْبَصههاُر َأ

ُههههههْم َهُق ّلهههههٌة َتْر ِلهههههَك ِذ ْوُم َذ َيههههه ْل ِذيِ ا ّلههههه ْا ا ُنو ُدوَن َكههههها َعههههه  ُيو
ًا تعالى يقول   الله صلى النبي زمن في كانوا الذين الكفار على منكر

أيده وما الهدى من به الله أرسله ولما له مشاهدون وهم وسلم عليه
منههه فههارون هههذاكله مههع هههم البههاهرات, ثههم المعجههزات مههن بههه الله
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ًا عنه, شاردون متفرقون ً يمين ًا وشمالَ ًا فرق ًا, وشيع ًا, كمهها فرق شههيع

* مستنفرة حمر * كأنهم معرضين التذكرة عن لهم تعالى: {فما قال
للههذين تعههالى: {فمهها قههال فإنه مثلها قسورة} الََية. وهذه من فرت

محمههد يهها عنههدك الههذين الكفههار لهؤلَء فما مهطعين} أيِ قبلك كفروا
البصههريِ: الحسههن قههال منههك, كمهها نههافرين مسههرعين أيِ مهطعيههن
عزيههن} واحههدها الشههمال وعههن اليميههن {عن منطلقين أيِ مهطعين

تفرقهههم حههال فههي أيِ مهطعيههن مههن حههال متفرقيههن, وهههو أيِ عههزة
مخههالفون فهههم الهههواء أهههل فههي أحمههد المههام قههال كمهها واختلفهم

وقههال الكتههاب مخالفههة علههى متفقههون الكتههاب فههي مختلفون للكتاب
مهطعيههن}, قههال قبلههك كفههروا للههذين {فمهها عبههاس ابن عن العوفي
عزيههن} قههال: العزيههن الشههمال وعههن اليميههن {عههن ينظههرون قبلههك

بههه, وقههال يسههتهزئون معرضين وشمال يمين عن الناس من العصب
في الحسن عن قرة عامر, حدثنا أبو حدثنا بشار ابن جرير: حدثنا ابن

ًا يأخههذون متفرقين عزين} أيِ الشمال وعن اليمين قوله: {عن يمينهه
ً ؟ الرجهههههههل ههههههههذا قهههههههال يقولهههههههون: مههههههها وشهههههههمالَ

عزين} الشمال وعن اليمين {عن {مهطعين} عامدين قتادة وقال  
ًا أيِ اللههه كتههاب فههي يرغبون لَ وسلم عليه الله صلى النبي حول فرق
بههن وعبههثر وشههعبة الثههوريِ وقههال وسههلم عليههه الله صلى نبيه في ولَ

القطههان ويحيههى ووكيههع فضيل بن ومحمد يونس بن وعيسى القاسم
بههن تميم رافع, عن بن المسيب العمش, عن عن معاوية, كلهم وأبو

ه رسهول أن سهمرة بن جابر طرفة, عن لم عليهه اللهه صهلى الل وس
أحمههد ؟»ً رواه عزيههن أراكههم لههي فقههال: «مهها حلق وهم عليهم خرج

به, وقههال العمش حديث من جرير وابن والنسائي داود وأبو ومسلم
عبههد عن سفيان مؤمل, حدثنا بشار, حدثنا بن محمد جرير: حدثنا ابن

أن عنههه اللههه رضههي هريههرة أبي سلمة, عن أبي عمير, عن بن الملك
فقال: حلق وهم أصحابه على خرج وسلم عليه الله صلى الله رسول

مههن شههيء فههي أره ولههم جيههد إسههناده ؟»ً وهههذا عزين أراكم لي «ما
الهههههههههههوجه. ههههههههههههذا مهههههههههههن السهههههههههههتة الكتهههههههههههب

* كل} نعيههم جنة يدخل أن منهم امرىء كل تعالى: {أيطمع وقوله  
اللههه صلى الله رسول عن فرارهم من هذه والحالة هؤلَء أيِ: أيطمع

بههل كل ؟ النعيههم جنههات يههدخلوا أن الحههق عههن ونفههارهم وسههلم عليه
ًا تعالى قال جهنم. ثم مأواهم الههذيِ بهم والعذاب المعاد لوقوع مقرر
ً وجوده واستبعدوا كونه أنكروا العههادة الههتي بالبههداءة عليهههم مستدلَ
ممهها خلقنهاهم تعهالى: {إنها بهها, فقهال معههترفون منههها, وههم أههون
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مههن نخلقكههم تعالى: {ألم قال الضعيف, كما المني من يعلمون} أيِ

دافههق مههاء مههن * خلق خلق مم النسان مهين} وقال: {فلينظر ماء
ه علهى * إنه والترائب الصلب بين من يخرج تبلهى * يهوم لقهادر رجع

برب أقسم تعالى: {فل قال ناصر} ثم ولَ قوة من له * فما السرائر
وجعههل والرض السههموات خلههق الههذيِ والمغههارب} أيِ المشههارق

ًا ًا مشههرق فههي وتغيههب مشههارقها مههن تبههدو الكههواكب وسههخر ومغربهه
حساب ولَ معاد لَ أن تزعمون كما المر ليس الكلم مغاربها. وتقدير

في بل أتى محالة, ولهذا لَ وكائن واقع ذلك كل نشور, بل ولَ بعث ولَ
الكلم مضههمون نفي, وهههو عليه المقسم أن على ليدل القسم ابتداء
مههن شاهدوا القيامة. وقد يوم نفي في الفاسد زعمهم على الرد وهو

خلههق القيامههة, وهههو إقامههة مههن أبلههغ هههو مهها تعههالى الله قدرة عظيم
الحيوانههات مههن المخلوقههات من فيهما ما وتسخير والرض السموات

تعههالى: {لخلههق قههال الموجههودات, ولهههذا صههنوفا وسائر والجمادات
لَ النههاس أكههثر ولكههن النههاس خلههق مههن أكههبر والرض السههموات

يعلمههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههون}.
ولم والرض السموات خلق الذيِ الله أن يروا لم تعالى: {أو وقال  

شههيء كههل علههى إنههه بلى ؟ الموتى يحيي أن على بقادر بخلقهن يعي
السههموات خلههق الذيِ ليس الخرى: {أو الََية في تعالى قدير} وقال

* إنمهها العليههم الخلق وهههو بلى ؟ مثلهم يخلق أن على بقادر والرض
ًا أراد إذا أمره أقسههم ههنهها: {فل فيكون} وقههال كن له يقول أن شيئ
ًا نبدل أن على لقادرون إنا والمغارب المشارق برب منهههم} أيِ خيههر
لههذلك صههالحة قههدرته فههإن هههذه مههن خيههر بأبدان نعيدهم القيامة يوم

تعههالى: {أيحسههب قههال كمهها بعههاجزين بمسههبوقين} أيِ نحههن {ومهها
بنههانه} نسههويِ أن علههى قههادرين * بلههى عظامه نجمع لن أن النسان

* علههى بمسههبوقين نحههن وما الموت بينكم قدرنا تعالى: {نحن وقال
{علههى جريههر ابههن تعلمون} واختار لَ فيما وننشئكم أمثالكم نبدل أن
ًا نبدل أن كقوله: {وإن وجعلها تعصينا ولَ تطيعنا منهم} أيِ: أمة خير

ًا يستبدل تتولوا الول أمثههالكم} والمعنههى يكونههوا لَ ثههم غيركههم قومهه
أعلههم. وتعههالى سههبحانه واللههه عليههه الخههر الََيههات لدلَلههة أظهههر

دعهم ويلعبوا} أيِ {يخوضوا محمد يا تعالى: {فذرهم} أيِ قال ثم  
يوعههدون} الههذيِ يههومهم يلقههوا {حتى وعنادهم وكفرهم تكذيبهم في
الجههداث مههن يخرجون {يوم وباله ويذوقون ذلك غب فسيعلمون أيِ

ًا إذا القبههور مههن يوفضههون} أيِ: يقومههون نصههب إلههى كههأنهم سههراع
ًا ينهضههون الحساب لموقف وتعالى تبارك الرب دعاهم كههأنهم سههراع
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علههم والضههحاك: إلههى ومجاهههد عبههاس ابههن يوفضون, قال نصب إلى

إليههها, يسههعون غاية إلى كثير أبي بن ويحيى العالية أبو يسعون, وقال
مصهدر وههو الصهاد وإسهكان النهون بفتح نصب إلى الجمهور قرأ وقد

والصههاد النههون بضههم نصههب البصههريِ الحسن المنصوب, وقرأ بمعنى
الههدنيا فههي كانوا كما الموقف إلى إسراعهم في كأنهم أيِ الصنم وهو

أول. يستلمه أيهم يبتدرون عاينوه, يوفضون إذا النصب إلى يهرولون
وقتههادة البطيههن ومسههلم كههثير أبي بن ويحيى مجاهد عن مرويِ وهذا

زيههد وابههن بهدلههة بههن وعاصههم صههالح وأبي أنس بن والربيع والضحاك
{ترهقهههم خاضههعة أبصههارهم} أيِ تعههالى: {خاشههعة وغيرهم, وقوله

اليههوم {ذلههك الطاعههة عن الدنيا في استكبروا ما مقابلة في ذلة} أيِ
الحمههد سههائل, وللههه سههأل سههورة تفسههير يوعدون}. آخر كانوا الذيِ

والمنة.

نوح سورة
ِم  ِه ِبْسههههههههههه ّلههههههههههه ـهههههههههههِن ال ِم الّرْحم  الّرِحيههههههههههه

ّنآّ ِإ َنا **  ْل ًا َأْرَس َلَى ُنوح ِه ِإ ْوِم ِذْر َأْن َق ْوَمَك َأن ْبِل ِمن َق ُهْم َأن َق َي ِت أ
ْ َذاٌب َي َعهه

ِليٌم َقههاَل َأ ِم *   ْو َقهه ّنههي َي ُكههْم ِإ ِذيٌر َل ِبيههٌن َنهه َأِن ّم ْا *   ُدو ُبهه ّلههَه اع ُه ال ُقههو ّت َوا
ُعوِن ِطي َأ ِفْر َو ْغ َي ُكْم *   ُكْم ّمن َل ِب ُنو ُكْم ُذ َؤّخْر ُي َلَى َو َأَجَل ِإّن ّمَسّمى َأَجٍل ِإ

ِه ّلهههههههه َذا ال َء ِإ َ َجههههههههآّ َؤّخُر لَ ْو ُيهههههههه ُتههههههههْم َلهههههههه َلُمههههههههوَن ُكن ْع  َت
ًا تعالى يقول    ًا قومه إلى أرسله أنه السلم عليه نوح عن مخبر آمر
عنهههم. رفههع وأنابوا تابوا بهم, فإن حلوله قبل الله بأس ينذرهم أن له

* أليههم عههذاب يههأتيهم أن قبههل مههن قومك أنذر تعالى. {أن قال ولهذا
واضهحه, المههر ظاهر النذارة بين مبين} أيِ نذير لكم إني قوم يا قال
مههآّثمه واجتنبههوا محههارمه اتركههوا واتقههوه}, أيِ اللههه اعبههدوا {أن

ذنوبكم} أيِ من لكم {يغفر عنه وأنهاكم به آمركم {وأطيعون} فيما
لكههم اللههه غفههر إليكههم بههه أرسههلت ما وصدقتم به آمركم ما فعلتم إذا

الثبههات فههي بزيادتههها القههول ولكههن زائدة إنها قيل ههنا ذنوبكم, ومن
بمعنههى إنههها مطههر, وقيههل من كان العرب: قد بعض قول قليل, ومنه

جريههر: وقيهل: إنهها ابهن ذنوبكم, واختهاره عن لكم يصفح تقديره عن
ارتكههابكم علههى وعدكم التي العظيمة الذنوب لكم يغفر للتبعيض, أيِ

أعمههاركم فههي يمههد مسههمى} أيِ أجههل إلههى {ويؤخركم الَنتقام إياها
بكم, وقد أوقعه عنه نهاكم ما تجتنبوا لم إن الذيِ العذاب عنكم ويدرأ
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بههها يههزاد الرحههم وصههلة والههبر الطاعة إن يقول من الََية بهذه يستدل

العمههر»ً في تزيد الرحم الحديث: «صلة به ورد كما حقيقة العمر في
تعلمههون} أيِ كنتههم لههو يههؤخر لَ جههاء إذا اللههه أجل تعالى: {إن وقوله
يههرد لَ ذلك بكون تعالى أمر إذا فإنه النقمة حلول قبل بالطاعة بادروا

دانههت الههذيِ شههيء, العزيههز كههل قهر قد الذيِ العظيم يمانع, فإنه ولَ
المخلوقههههههههههههههههههههات. جميههههههههههههههههههههع لعزتههههههههههههههههههههه

َقاَل ّني َرّب **  ْوُت ِإ َع ْوِمي َد ً َق ْيل ًا َل َهههار َن َلههْم َو َف ُهههْم *   ْد ِز ِئَي َي َعههآّ ّ ُد ِإلَ
ًا ّني ِفَرار ِإ َو ّلَما *   ُهْم ُك ُت ْو َع ِفَر َد ْغ َت ُهههْم ِل ْا َل َو ُلهه َع ُهْم َج َع ِب ِهههْم ِفههَي َأَصهها ِن َذا آ

ْا ْو ْغَش َت ُهْم َواْس َب َيا ْا ِث َأَصّرو ْا َو َبُرو ْك َت ًا َواْس َبار ْك ِت ُثههّم اْسهه ّنههي *   ُهْم ِإ ُت ْو َعهه َد
ًا َهههار ُثههّم ِج ّنههَي *   ْنههُت ِإ َل ْع ُهههْم َأ َأْسههَرْرُت َل ُهههْم َو ًا َل ْلههُت ِإْسههَرار ُق َف   *

ْا ِفُرو ْغ َت ُكْم اْس ّب ّنُه َر ًا َكههاَن ِإ ّفههار ُيْرِسههِل َغ َء *   ُكههْم الّسههَمآّ ْي َل ًا َع ْدَرار * ّمهه
ُكْم ْد ِد ُيْم َواٍل َو َأْم ِنيَن ِب َب َعل َو َيْج ُكْم َو ّنههاٍت ّل َعههل َج َيْج ُكههْم َو ًا ّل َهههار ْن أ

*  ّمهها َ
ُكْم َ َل ِه َتْرُجوَن لَ ّل ًا ِل َقار ْد َو َقهه َو ُكههْم *   َق َل ًا َخ َوار ْطهه َلههْم َأ َأ ْا *   ْو ْيههَف َتههَر َك
َق َل ّلُه َخ َع ال ْب َواٍت َس ًا َسههَما َباقهه َعههَل ِط َوَج َقَمههَر *   ْل ِهههّن ا ًا ِفي َعههَل ُنههور َوَج

ًا الّشْمَس ّلُه ِسَراج َوال ُكْم *   َت َب ًا الْرِض ّمَن َأن َباتهه ُثههّم َن ُكْم *   ُد ِعيهه َههها ُي ِفي
ُكْم ِرُج ُيْخ ًا َو ّلُه ِإْخَراج َوال َعَل *   ُكُم َج ًا الْرَض َل ْا ِبَساط ُكو ُل َتْس ّل َههها *   ْن ِم

ً ُبل ًا ُسهههههههههههههههههههههههههههههههههههههه  ِفَجاجهههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
ربه إلى اشتكى أنه السلم عليه نوح ورسوله عبده عن تعالى يخبر   

الطويلههة المههدة تلههك في عليهم صبر قومه, وما من لقي ما وجل عز
ًا, ومهها خمسههين إلَ سههنة ألف هي التي لهههم ووضههح لقههومه بيههن عامهه

قههومي دعوت إني : {رب القوم, فقال والسبيل الرشد إلى ودعاهم
ً ًا} أيِ ليل ً نهههار ولَ ليههل فههي دعههاءهم أتههرك لههم ونهار لمههرك امتثههالَ

ًا} أيِ إلَ دعهائي يزدههم {فلههم لطاعتههك وابتغهاء دعههوتهم كلمها فههرار
لتغفههر دعههوتهم كلمهها {وإنههي عنه وحادوا منه فروا الحق من ليقتربوا

آذانههم سهدوا ثيهابهم} أيِ واستغشهوا آذانهم في أصابعهم جعلوا لهم
قريش: {وقههال كفار عن تعالى كما)أخبر إليه أدعوهم ما يسمعوا لئل

تغلبههون} لعلكههم فيههه والغههوا القههرآن لهههذا تسههمعوا لَ كفههروا الههذين
لئل لههه عبههاس: تنكههروا ابههن عههن جرير ابن ثيابهم} قال {واستغشوا

يسههمعوا لئل رؤوسهههم والسديِ: غطوا جبير بن سعيد يعرفهم. وقال
والكفههر الشرك من فيه هم ما على استمروا {وأصروا} أيِ يقول ما

ًا} أيِ {واستكبروا الفظيع العظيم الحق اتباع عن واستنكفوا استكبار
ًا} أيِ دعوتهم إني {ثم له والَنقياد إنههي {ثههم النههاس بيههن جهرة جهار
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ًا لهم} أيِ أعلنت ًا كلم ًا} لهههم {وأسههررت عال بصوت ظاهر إسههرار

فيهههم. أنجههع لتكههون الههدعوة عليهههم وبينهههم, فنههوع بينههي فيمهها أيِ
ًا} أيِ كان إنه ربكم استغفروا فقلت{   وارجعههوا إليههه ارجعههوا غفار
عليههه, ولههو تههاب إليه تاب من فإنه قريب من إليه وتوبوا فيه أنتم عما

قهال: {فقلهت والشههرك, ولههذا الكفهر فههي كهانت مهمهها ذنوبه كانت
ًا كان إنه ربكم استغفروا ًا} أيِ عليكههم السههماء * يرسل غفار مههدرار
صههلة فههي السههورة هههذه قههراءة تسههتحب المطههار, ولهههذا متواصههلة

بههن عمههر المههؤمنين أمير عن رويِ الََية, وهكذا هذه لجل الَستسقاء
علههى يههزد فلههم ليستسههقي المنههبر صههعد أنههه عنه الله رضي الخطاب

{فقلههت الََيههة هههذه ومنههها الَسههتغفار فههي الََيههات وقههراءة الَستغفار
ًا كان إنه ربكم استغفروا ًا} ثههم عليكههم السههماء * يرسل غفار مههدرار
المطههر. بههها يسههتنزل الههتي السههماء بمجاديههح الغيث طلبت قال: لقد

ًا. وقههوله بعضه وغيره: يتبع عباس ابن وقال تعههالى: {ويمههددكم بعض
ًا} أيِ لكم ويجعل جنات لكم ويجعل وبنين بأموال إلههى تبتههم إذا أنهههار

بركههات مههن أسههقاكم عليكم الرزق كثر وأطعتموه واستغفرتموه الله
لكههم الههزرع, وأدر لكههم وأنبت الرض بركات من لكم السماء, وأنبت

لكههم وجعل والولَد الموال أعطاكم أيِ وبنين بأموال وأمدكم الضرع
الدعوة مقام بينها, هذا الجارية بالنهار وخللها الثمار أنواع فيها جنات

لَ لكههم فقههال: {مهها بههالترهيب دعههوتهم إلههى بهههم عدل بالترغيب, ثم
ًا لله ترجون والضههحاك, ومجاهههد عباس ابن عظمة, قاله ؟} أيِ وقار

بأسه من تخافون لَ أيِ عظمتة حق الله تعظمون عباس: لَ ابن وقال
ًا} قيل خلقكم {وقد ونقمته ثههم علقههة مههن ثم نطفة من معناه أطوار

والسههديِ رافع بن ويحيى وقتادة وعكرمة عباس ابن مضغة, قاله من
زيههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههد. وابههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههن

ًا سموات سبع الله خلق كيف تروا تعالى: {ألم وقوله   ؟} أيِ طباق
مههن أوهههو ؟ فقط السمع جهة من يتلقى هذا وهل واحدة فوق واحدة
والكسههوفات, فههإن التسههيير مههن علههم ممهها بههالحس المدركههة المور

ًا بعضههها يكسههف السههيارة السبعة الكواكب فههي القمههر فأدناههها بعضهه
الثانيههة, والزهههرة فههي فوقه, وعطههارد ما يكسف الدنيا, وهو السماء

الخامسة, والمشتريِ في الرابعة, والمريخ في الثالثة, والشمس في
الثههوابت وهههي الكواكب بقية السابعة, وأما في السادسة, وزحل في

هو يقولون منهم الثوابت, والمتشرعون فلك يسمونه ثامن فلك ففي
حركتههه الههذيِ عنهدهم والثيههر الطلهس وهو التاسع الكرسي, والفلك

وهههي الحركات مبدأ حركته أن الفلك, وذلك سائر حركة خلفا على
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إلههى المشههرق مههن عكسه الفلك المشرق, وسائر إلى المغرب من

ًا الكههواكب سههائر يههدور ومعههها المغههرب حركههة للسههيارة ولكههن تبعهه
المشههرق, وكههل إلههى المغرب من تسير فإنها أفلكها لحركة معاكسة

مرة, والشمس شهر كل في فلكه يقطع بحسبه, فالقمر فلكه يقطع
بحسههب مههرة, وذلههك سههنة ثلثيههن كههل فههي مرة, وزحل سنة كل في

متناسههبة, هههذا السههرعة فههي الجميههع حركههة كانت وإن أفلكها اتساع
مواضههع فههي بينهههم اختلفا علههى المقههام هههذا في يقولونه ما ملخص
وتعهالى: سههبحانه اللههه أن المقصههود وإنمهها بيانههها بصههدد لسههنا كههثيرة
ًا سموات سبع {خلق ًا فيهن القمر * وجعل طباق الشمس وجعل نور

ًا} أيِ ً فجعههل الَسههتنارة فههي بينهمهها فاوت سراج ًا منهمهها كل أنموذجهه
للقمههر ومغيبها, وقدر الشمس بمطلع والنهار الليل ليعرفا حدة على

ًا منازل فههي يشههرع ثههم يتنههاهى حههتى يزداد فتارة نوره وفاوت وبروج
قههال والعههوام, كمهها الشهههور مضههي علههى ليههدل يسههتتر حتى النقص

ًا والقمههر ضههياء الشههمس جعل الذيِ تعالى: {هو منههازل وقههدره نههور
يفصههل بههالحق إلَ ذلههك اللههه خلههق مهها والحساب السنين عدد لتعلموا

يعلمهههههههههههههههههههههون}. لقهههههههههههههههههههههوم الََيهههههههههههههههههههههات
ًا} هههذا الرض مههن أنبتكههم تعالى: {والله وقوله   مصههدر اسههم نباتهه

{ويخرجكههم متههم إذا فيههها} أيِ يعيههدكم {ثههم أحسههن ههنا به والتيان
ًا} أيِ لكم جعل {والله مرة أول بدأكم كما يعيدكم القيامة يوم إخراج

ًا} أيِ الرض الراسههيات بالجبههال وثبتها وقررها ومهدها بسطها بساط
ً منههها {لتسههلكوا الشههامخات الشههم ًا} أيِ سههبل لكههم خلقههها فجاجهه

وأرجائههها نواحيههها مههن شههئتم أيههن فيههها وتسههلكوا عليههها لتسههتقروا
اللههه قههدرة علههى السلم عليه نوح به ينبههم مما هذا وأقطارها, وكل

من لهم جعل فيما عليهم ونعمه والرض السموات خلق في وعظمته
بنههاء السههماء جعههل الههرزاق الخههالق والرضية, فهو السماوية المنافع
ًا والرض يعبههد أن يجههب الههذيِ رزقه, فهو من خلقه على وأوسع مهاد
كفههء, ولَ ولَ ند ولَ عديل ولَ له نظير لَ لنه أحد به يشرك ولَ ويوحد

الكهههبير. العلهههي ههههو بهههل مشهههير ولَ وزيهههر ولَ ولهههد ولَ صهههاحبة

َقاَل ُهْم ّرّب ُنوٌح **  ّن ِني ِإ ْو ْا َعَص ُعو َب ّت ُه ّلههْم َمههن َوا ْد ِز ُلُه َيهه ُه َمهها ُد َلهه َو ّ َو ِإلَ
ًا ْا َخَسار َكُرو َوَم ًا *   ْكر ًا َم ّبههار ْا ُك ُلو َقهها َو   * َ َذُرّن لَ ُكههْم َتهه َت َه ِل َ آ َذُرّن َولَ َتهه

ًا ّد َ َو ًا َولَ َواع َ ُس ُغوَث َولَ َق َي ُعو َي ًا َو َنْسر ْد َو َق َو ْا *   ّلو ًا َأَض ِثيههر َ َك ِد َولَ ِز َتهه
ِلِميَن ّظههههههههههههههههههههههههههههههههها ّ ال ً ِإلَ  َضهههههههههههههههههههههههههههههههههللََ
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ًا تعالى يقول   العليههم إليه, وهو أنهى إنه السلم عليه نوح عن مخبر

والههدعوة ذكههره المتقههدم البيههان مههن شههيء, أنههه عنههه يعزب لَ الذيِ
عصههوه أنهههم أخرى والترهيب تارة الترغيب على المشتملة المتنوعة
ومتههع اللههه أمههر عههن غفههل ممههن الدنيا أبناء وكذبوه, واتبعوا وخالفوه

قال: ولهذا إكرام لَ وإنظار استدراج المر نفس في وهي وأولَد بمال
ًا} قرىههء إلَ وولههده مههاله يزده لم من {واتبعوا بالضهم وولههده خسهار
ًا تعالى: {ومكروا متقارب. وقوله وكلهما وبالفتح ًا} قههال مكههر كبههار

ًا ًا, وقههال أيِ مجاهد: كبار ًا ابههن عظيمهه ًا أيِ زيههد: كبههار والعههرب كههبير
وجمههال وحّسههان حسههان وعّجههاب, ورجههل وعجههاب عجيب أمر تقول

تعههالى: قههوله فههي واحد, والمعنى بمعنى والتشديد بالتخفيف وجّمال
ًا {ومكروا ًا} أيِ مكر الحق على أنهم لهم تسويلهم في بأتباعهم كبار
إذ والنههار الليهل مكهر {بههل القيامهة يهوم لههم يقولههون كمها والههدى
ًا} ولهههذا له ونجعل بالله نكفر أن تأمروننا ههنهها: {ومكههروا قههال أنداد

ًا ًا مكر ًا تذرن ولَ آلهتكم تذرن لَ * وقالوا كبار ًا ولَ ود يغوث ولَ سواع
ًا} وهذه ويعوق دون مههن يعبههدونها كههانوا الههتي أصنامهم أسماء ونسر

اللهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه.
جريههج, وقههال ابههن عههن هشههام إبراهيم, حدثنا البخاريِ: حدثنا قال  

فههي نههوح قههوم فههي كههانت التي الوثان عباس: صارت ابن عن عطاء
فكههانت سههواع الجنههدل, وأمهها بدومة لكلب فكانت ود بعد: أما العرب

سههبأ, عنههد بههالجرفا غطيههف لبني ثم لمراد فكانت يغوث لهذيل, وأما
وهي كلع ذيِ لََل لحمير فكانت نسر لهمدان, وأما فكانت يعوق وأما

أوحههى هلكههوا السههلم, فلمهها عليه نوح قوم من صالحين رجال أسماء
يجلسههون كههانوا الههتي مجالسهم إلى انصبوا أن قومهم إلى الشيطان

ًا فيها أولئههك هلههك إذا حههتى تعبد فلم ففعلوا بأسمائهم وسموها أنصاب
وابههن وقتههادة والضههحاك عكرمههة عههن رويِ عبدت, وكذا العلم ونسخ

عبههاس: هههذه ابههن عههن طلحههة أبههي بههن علههي هذا, وقال نحو إسحاق
حميههد, ابههن جريههر: حههدثنا ابههن نوح. وقال زمن في تعبد كانت أصنام
يغههوث {ولَ قيههس بن محمد عن موسى عن سفيان عن مهران حدثنا

ًا} قال: كانوا ويعوق ًا ونسر لهههم وكههان ونههوح آدم بيههن صههالحين قوم
بهههم: يقتههدون كههانوا الذين أصحابهم ماتواقال بهم, فلما يقتدون أتباع

فلمها ذكرناهم, فصهوروهم إذا العبادة إلى لنا أشوق كان صورناهم لو
انوا فقال: إنما إبليس إليهم دب آخرون وجاء ماتوا وبههم يعبهدونهم ك

فعبههههههههههههههههههههدوهم. المطههههههههههههههههههههر يسههههههههههههههههههههقون
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طريق من السلم عليه شيث ترجمة في عساكر ابن الحافظ وروى  

ابههن عههن الضههحاك عههن ومقاتههل جويبر قال: أخبرني بشر بن إسحاق
ًا, عشههرون أربعههون السلم عليه لََدم قال: ولد أنه عباس ًا ولههد غلمهه

الح وقابيهل هابيل منهم عاش ممن جارية, فكان وعشرون وعبهد وص
ويقههال شههيث له يقال ود وكان الحارث, وود عبد سماه الذيِ الرحمن

ويعههوق ويغههوث سههواع لههه سودوه, وولد قد إخوته الله, وكان هبة له
الههدوريِ, عمههرو أبههو أبههي, حههدثنا حههاتم: حههدثنا أبههي ابن ونسر. وقال

عههن هرمههز بههن مسههلم بن الله عبد عن المؤدب إسماعيل أبو حدثني
وعنههده السههلم عليه آدم قال: اشتكى الزبير بن عروة عن حزرة أبي
وقههال بههه وأبرهههم أكبرهم ود وكان قال ونسر وسواع ويغوث ود بنوه
موسههى, بههن الحسههن منصههور, حههدثنا بههن أحمههد حاتم: حدثنا أبي ابن

قههائم وهههو جعفههر أبههي قال: ذكرواعند المطهر أبي عن يعقوب حدثنا
يزيههد قال: ذكرتم صلته من انفتل المهلب, قال: فلما بن يزيد يصلي

اللههه, قههال: ثههم غيههر فيههها عبههد أرض أول في قتل إنه أما المهلب بن
ً ذكروا ًا رجل ًا وكان مسلم حهول اعتكفهوا مهات فلمها قهومه في محبب
عليههه جزعهههم إبليههس رأى عليههه, فلمهها وجزعههوا بابل أرض في قبره
الرجهل ههذا علههى جزعكههم أرى إنهي قال إنسان, ثم صورة في تشبه
قههالوا ؟ فتههذكرونه نههاديكم فههي فيكههون مثلههه لكم أصور أن لكم فهل

يههذكرونه, وجعلههوا نههاديهم فههي مثله, قال: ووضههعوه لهم نعم, فصور
رجل كل منزل في أجعل أن لكم قال: هل ذكره من بهم ما رأى فلما

ً منكم قههالوا: نعههم, قههال: ؟ فتهذكرونه بيتهه فههي له فيكون مثله تمثالَ
ً بيت أهل لكل فمثل بههه, قههال: يههذكرونه فجعلههوا مثله, فههأقبلوا تمثالَ

ودرس بههه, قههال: وتناسههلوا يصههنعون ما يرون فجعلوا أبناؤهم وأدرك
ًا اتخذه حتى إياه ذكرهم أمر أولَدهههم, أولَد اللههه دون من يعبدونه إله

ًا. سهههموه الهههذيِ اللهههه: الصهههنم دون مهههن عبهههد مههها أول فكهههان ود
ًا} يعني أضلوا تعالى: {وقد وقوله   أضلوا اتخذوها التي الصنام كثير

ًا بها ًا, فإنه خلق فههي هههذا زماننا إلى القرون في عبادتها استمرت كثير
السههلم عليه الخليل قال آدم, وقد بني صنوفا وسائر والعجم العرب

ًا أضههللن إنهههن * رب الصنام نعبد أن وبني {واجنبني دعائه في كههثير
منههه ضههللًَ} دعههاء إلَ الظههالمين تههزد تعالى: {ولَ الناس} وقوله من

فرعههون علههى موسى دعا كما وعنادهم وكفرهم لتمردهم قومه على
فل قلههوبهم علههى واشدد أموالهم على اطمس قوله: {ربنا في وملئه
النههبيين مههن لكههل الله استجاب الليم} وقد العذاب يروا حتى يؤمنوا
بههههه. جههههاءهم لمهههها بتكههههذيبهم أمتههههه وأغههههرق قههههومه فههههي
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ِهْم ** ّمّما ِت َئا َي ِط ْا َخ ُقو ِر ْغ ْا ُأ ُلو ْدِخ ُأ ًا َف َلْم َنار ْا َف ُدو ُهْم َيِج ِه ُدوِن ّمههن َل ّلهه ال
ًا َقاَل َأنَصار َو َ ّرّب ُنههوٌح *   َذْر لَ َلههى َتهه ِريَن ِمههَن الْرِض َع ِف َكهها ْل ًا ا ّيههار * َد

ّنَك ُهْم ِإن ِإ َذْر ْا َت ّلو َدَك ُيِض َبا َ ِع ْا َولَ َو ُد ِل ّ َي ًا ِإلَ ًا َفههاِجر ّفههار ْغِفههْر *  ّرّب َك ا
ّيِ ِلي َد ِل َوا ِل ِلَمن َو ِتَي َدَخَل َو ْي ًا َب ْؤِمنهه ِنيَن ُم ْؤِم ْلُمهه ِل َنههاِت َو ْؤِم ْلُم َ َوا ِد َولَ ِز َتهه

ِلِميَن ّظهههههههههههههههههههههههههههههههههها ّ ال ًا ِإلَ َبههههههههههههههههههههههههههههههههههار  َت
من {أغرقوا} أيِ خطاياهم خطيئاتهم} وقرىء تعالى: {مما يقول  

رسههولهم ومخههالفتهم كفرهههم علههى وإصرارهم وعتوهم ذنوبهم كثرة
ًا} أيِ فأدخلوا {أغرقوا {فلم النار حرارة إلى البحار تيار من نقلوا نار

ًا} أيِ الله دون من لهم يجدوا ولَ مغيههث ولَ معيههن لهم يكن لم أنصار
أمههر مههن اليوم عاصم تعالى: {لَ كقوله الله عذاب من ينقذهم مجير
الكههافرين مههن الرض علههى تههذر لَ رب نوح رحم} {وقال من إلَ الله

ًا} أيِ ًا منهههم الرض وجه على تترك لَ ديار ًا ولَ أحههد مههن وهههذه ديههار
ًا النفي, قال تأكيد صيغ ًا, وقههال الضحاك: ديار السههديِ: الههديار واحههد
وجههه علههى مههن جميههع فأهلههك لههه اللههه الدار, فاستجاب يسكن الذيِ

أبيه, وقال: عن اعتزل الذيِ لصلبه نوح ولد حتى الكافرين من الرض
الله أمر من اليوم عاصم لَ الماء, قال من يعصمني جبل إلى {سآّويِ

أبههي ابههن المغرقين} وقههال من فكان الموج بينهما وحال رحم من إلَ
وهههب, أخههبرني ابههن العلههى, أخبرنهها عبههد بههن يونس علي حاتم: قرأ

رسههول عبههاس, قههال: قههال ابن عن الجوزاء أبي عن سعيد بن شبيب
ًا نههوح قههوم من الله رحم وسلم: «لو عليه الله صلى الله لرحههم أحههد

المههاء بلغها الجبل, فلما صعدت ثم ولدها حملت الماء رأت لما امرأة
رأسههها, علههى ولههدها وضههعت منكبههها الماء بلغ فلما منكبها به صعدت

ًا منهههم اللههه رحههم بيدها, فلههو ولدها رفعت رأسها الماء بلغ فلما أحههد
اللهه ثقههات, ونجههى ورجههاله غريههب حههديث المههرأة»ً هههذا هههذه لرحم

أمههره الههذين وهههم السههلم عليه نوح مع آمنوا الذين السفينة أصحاب
معهههههههههههههههههههههههه. بحملههههههههههههههههههههههههم اللهههههههههههههههههههههههه

أبقيههت إن إنههك عبههادك} أيِ يضههلوا تذرهم إن تعالى: {إنك وقوله  
ًا منههم إلَ يلهدوا {ولَ بعهدهم تخلقهههم الههذين عبههادك, أيِ أضهلوا أحهد
ًا ًا} أيِ فاجر ًا كفار بهههم لخههبرته وذلههك القلب كافر العمال في فاجر
ًا, ثم خمسين إلَ سنة ألف أظهرهم بين ومكثه اغفههر قههال: {رب عام

ًا} قال بيتي دخل ولمن ولوالديِ لي مسهجديِ, الضههحاك: يعنهي مؤمن
منزله دخل من لكل دعا أنه وهو ظاهرها على الََية حمل من مانع ولَ
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حيوة الرحمن, حدثنا عبد أبو أحمد: حدثنا المام قال مؤمن, وقد وهو
سههعيد أبهها سههمع أنههه قيس, أخههبره بن الوليد أن غيلن ين سالم أنبأنا

صههلى الله رسول سمع أنه سعيد أبي الهيثم, عن أبي عن أو الخدريِ
ًا إلَ تصههحب يقههول: «لَ وسههلم عليههه الله إلَ طعامههك يأكههل ولَ مؤمنهه

عههن المبههارك بههن الله عبد حديث من والترمذيِ داود أبو تقي»ً ورواه
الههوجه. هههذا مههن نعرفههه الترمههذيِ: إنمهها قههال به, ثههم شريح بن حيوة

المههؤمنين لجميههع والمؤمنههات} دعههاء تعههالى: {وللمههؤمنين وقههوله
هذا مثل يستحب والموات, ولهذا منهم الحياء يعم وذلك والمؤمنات

والدعيههة الََثههار فههي جههاء وبمهها السههلم عليههه بنههوح اقتههداء الههدعاء
ًا} إلَ الظههالمين تههزد تعههالى: {ولَ المشروعة, وقوله المشهورة تبههار

ًا, وقال السديِ: إلَ قال ًا مجاهد: إلَ هلك والََخرة. الدنيا في أيِ خسار
والمنة. الحمد ولله السلم عليه نوح سورة تفسير آخر

الجن سورة
ِم  ِه ِبْسههههههههههه ّلههههههههههه ـهههههههههههِن ال ِم الّرْحم  الّرِحيههههههههههه

ُقْل َلّي ُأوِحَي **  ّنُه ِإ َع َأ َتَم َفٌر اْس ْلِجههّن ّمَن َن ْا ا َو ُل َقهها ّنهها َف َنا ِإ ْع ًا َسههِم ُقْرآنهه
ًا َيِ َعَجب ِد ْه َي َلى *   ِد ِإ ّنهها الّرْش ِه َفآَّم َلههن ِبهه ِرَك َو َنههآّ ّنشهه ّب ًا ِبَر ّنههُه َأَحههد َأ َو   *

َلَى َعا ّد َت َنا َج ّب َذ َما َر ّتَخ َبًة ا َ َصاِح ًا َولَ َلد ّنُه َو َأ َو ُقوُل َكاَن *   َنا َي ُه ِفي َلى َس َع
ِه ّل ًا ال َطط ّنا َش َأ َو ّنآّ *   َن ُقوَل ّلن َأن َظ ِلنُس َت ْلِجّن ا َلى َوا ِه َع ّلهه ًا ال ِذب * َكهه
ّنُه َأ ِلنِس ّمَن ِرَجاٌل َكاَن َو ُذوَن ا ُعو ِرَجاٍل َي ْلِجّن ّمَن ِب ُهْم ا ًا َفَزادو َهقهه * َر

ُهههههْم ّن أ
َ ْا َو ّنههههو ُتههههْم َكَمهههها َظ َنن َعههههَث ّلههههن َأن َظ ْب ّلههههُه َي ًا ال  َأَحههههد

ًا تعالى يقول    أن قههومه يخبر أن وسلم عليه الله صلى رسوله آمر
تعههالى: له, فقههال وانقادوا وصدقوه به القرآن, فآّمنوا استمعوا الجن
ًا سمعنا إنا فقالوا الجن من نفر استمع أنه إلي أوحي {قل ًا قرآن عجبهه

نشههرك ولههن بههه {فآّمنا والنجاح السداد إلى الرشد} أيِ إلى * يهديِ
ًا} وهذا بربنا ًا إليههك صههرفنا تعههالى: {وإذ بقوله شبيه المقام أحد نفههر
ذلههك فههي الههواردة الحههاديث قدمنا القرآن} وقد يستمعون الجن من

ههنهههههههههههها. إعههههههههههههادته عههههههههههههن أغنههههههههههههى بمهههههههههههها
ابن عن طلحة أبي بن علي ربنا} قال جد تعالى تعالى: {وأنه وقوله  

وقههدرته. وقههال وأمههره فعلههه ربنهها} أيِ تعالى: {جههد قوله في عباس
خلقههه, علههى ونعمتههه وقههدرته آلَؤه اللههه عباس: جد ابن عن الضحاك
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جللههه قتههادة: تعههالى ربنهها, وقههال وعكرمههة: جلل مجاهههد عن ورويِ

الههدرداء أبههي ربنهها: وعههن أمههر السديِ: تعههالى وأمره, وقال وعظمته
ًا ومجاهد جههبير: {تعههالى بن سعيد وقال ذكره جريج: تعالى وابن أيض

بههن محمههد حاتم: حدثنا أبي ابن رواه ما ربنا, فأما تعالى ربنا} أيِ جد
عطههاء, عههن عمرو, عههن عن سفيان المقرى, حدثنا يزيد بن الله عبد
ًا النههس فههي أن الجههن علمههت ولو أب عباس, قال: الجد ابن مهها جههد

هههذا معنههى مهها أفهم لست ولكن جيد إسناد ربنا, فهذا جد تعالى قالوا
أعلهههههههم. واللهههههههه شهههههههيء سهههههههقط قهههههههد ولعلهههههههه الكلم

ًا} أيِ ولَ صههاحبة اتخههذ تعههالى: {مهها وقوله   اتخههاذ عههن تعههالى ولههد
أسههلموا حيههن جلله جل الرب الجن: تنزه قالت والولَد, أيِ الصاحبة

يقههول كههان {وأنههه قههالوا ثم والولد الصاحبة اتخاذ عن بالقرآن وآمنوا
ًا} قههال اللههه على سفيهنا والسههديِ وقتههادة وعكرمههة مجاهههد شههطط

ًا} قههال إبليههس {سفيهنا} يعنههون مالههك: أبههي عههن السههديِ {شههطط
ًا} أيِ ًا, وقال {شطط ًا زيد: أيِ ابن جور ًا ظلم يكون أن ويحتمل كبير

أو صههاحبة للههه أن زعههم مههن لكههل جنههس اسم سفيهنا بقولهم المراد
ًا, ولهذا {علههى إسههلمه قبههل سههفيهنا} أيِ يقول كان {وأنه قالوا ولد

ًا} أيِ الله ً شطط ًا, ولهذا باطل تقههول لههن أن ظننهها {وأنهها قههالوا وزور
ًا} أيِ اللههه علههى والجههن النههس والجههن النههس أن حسههبنا مهها كههذب

إليههه, والولد الصاحبة نسبة في تعالى الله على الكذب على يتمالؤون
اللههه علههى يكههذبون كههانوا أنهم علمنا به وآمنا القرآن هذا سمعنا فلما

ذلههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههك. فههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههي
الجن من برجال يعوذون النس من رجال كان تعالى: {وأنه وقوله  

ًا} أيِ فزادوهم ً لنهها أن نههرى كنا رهق كههانوا لنهههم النههس علههى فضههل
ًا نزلوا إذا بنا يعوذون ًا أو وادي ًا مكان وغيرههها, كمهها البراريِ من موحش

مههن المكههان ذلههك بعظيههم يعههوذون جاهليتههها فههي العههرب عادة كانت
أعههدائه بلد يدخل أحدهم كان يسوؤهم, كما بشيء يصيبهم أن الجان

النههس أن الجههن رأت وخفههارته, فلمهها وذمههامه كههبير رجههل جوار في
ًا زادوهم منهم خوفهم من بهم يعوذون ًا أيِ رهق ًا خوف ًا وإرهابهه وذعههر

ًا وأكههثر مخافههة منهههم أشههد بقههوا حههتى قتههادة قههال بهههم, كمهها تعههوذ
ًا} أيِ {فزادوهههم ًا رهقهه جههراءة. وقههال عليهههم الجههن وازدادت إثمهه

فيقههول: أعههوذ فينزلههها الرض فيأتي بأهله يخرج الرجل السديِ: كان
أو ولههديِ أو مههالي أو فيههه أنهها أضههر أن الجههن مههن الههواديِ هههذا بسههيد

الذى الجههن رهقتهههم الله دون من بهم عاذ قتادة: فإذا ماشيتي, قال
ذلههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههك. عنههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههد
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القطان, حدثنا سعيد بن يحيى سعيد أبو حاتم: حدثنا أبي ابن وقال  

قههال: عكرمة عن الخريت بن الزبير أبي, حدثنا جرير, حدثنا بن وهب
أشههد, فكههان أو منهههم النس يفرق كما النس من يفرقون الجن كان

ًا نزلوا إذا النس أهههل بسههيد نعههوذ القوم سيد فيقول الجن هرب وادي
مههن فدنوا منهم نفرق كما منا يفرقون نراهم الجن فقال, الواديِ هذا

وجههل: {وأنههه عههز الله قول والجنون, فذلك بالخبل فأصابوهم النس
ًا} أيِ فزادوهههم الجههن مههن برجال يعوذون النس من رجال كان رهقهه

ًا. وقال ًا} أيِ أسلم بن وزيد والربيع العالية أبو إثم ًا {رهق وقههال خوفهه
ًا} أيِ {فزادوهم عباس ابن عن العوفي ًا, وكهذا رهقه قتهادة قهال إثمه

ًا. الكفهههههههههههههار مجاههههههههههههههد: زاد وقهههههههههههههال طغيانههههههههههههه
الكنديِ, المغراء أبي بن فروة أبي, حدثنا حاتم: حدثنا أبي ابن وقال  

إسههحاق بههن الرحمن عبد عن ه المزني يعني ه مالك بن القاسم حدثنا
من أبي مع قال: خرجت النصاريِ السائب أبي بن كردم عن أبيه عن

وسلم عليه الله صلى الله رسول ذكر ما أول وذلك حاجة في المدينة
ذئههب جههاء الليههل انتصههف غنههم, فلمهها راعي إلى المبيت بمكة, فآّوانا

ً فأخذ جههارك, الههواديِ عههامر فقههال: يهها الراعههي فوثب الغنم من حمل
حههتى يشههتد الحمل أرسله. فأتى سرحان يقول: يا نراه لَ مناد فنادى
بمكههة رسههوله علههى تعالى الله كدمة. وأنزل تصبه لم الغنم في دخل

ًا} فزادوهم الجن من برجال يعوذون النس من رجال كان {وأنه رهق
والحسههن العاليههة وأبههي ومجاهههد عميههر بههن عبيههد عن قال: ورويِ ثم

الههذيِ الههذئب هههذا يكههون وقههد نحوه النخعي وإبراهيم جبير بن وسعيد
ًا الشاة, كان ولد الحمل, وهو أخذ ويخههافا النسههي يرهههب حههتى جنيهه

واللههه دينه عن ويخرجه ويهينه ليضله به استجار لما عليه رده منه, ثم
ًا} الله يبعث لن أن ظننتم كما ظنوا تعالى: {وأنهم أعلم. وقوله أحههد

جريههر. وابههن الكلههبي رسههولًَ, قههاله المههدة هههذه بعد الله يبعث لن أيِ

ّنا َأ َو َنا **  َء َلَمْس َها الّسَمآّ َنا ْد َوَج َئْت َف ِل ًا ُم ًا َحَرسهه ِديد ًا َشهه ُهب ّنهها َوُشهه َأ َو   *
ّنا ُد ُك ُع ْق َها َن ْن َد ِم َقاِع َتِمِع َفَمن ِللّسْمِع َم ْد الَََن َيْس ًا َلُه َيِج َهاب ًا ِشهه * ّرَصههد
ّنا َأ َ َو َيِ لَ ِر ْد َد َأَشههّر َنهه ِريهه َد َأْم الْرِض ِفههي ِبَمههن ُأ ِهههْم َأَرا ُهههْم ِب ّب ًا َر  َرَشههد
ًا رسوله الله بعث حين الجن عن تعالى يخبر    عليه الله صلى محمد

ملئههت السههماء أن لههه حفظههه مههن القههرآن, وكههان عليه وأنزل وسلم
ًا ًا حرس عههن الشههياطين أرجائههها, وطههردت سههائر مههن وحفههت شديد

ًا يسههترقوا لئل ذلههك قبههل فيههها تقعههد كههانت الههتي مقاعههدها مههن شههيئ
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يههدرى ولَ ويختلههط المههر فيلتبههس الكهنة ألسنة على القرآن, فيلقوه

بعبههاده, بخلقههه, ورحمتههه تعههالى اللههه لطههف مههن الصادق, وهههذا من
السههماء لمسههنا كنهها {وأنهها الجههن قههال العزيههز, ولهههذا لكتابه وحفظه

ًا ملئت فوجدناها ًا حرس ًا شههديد مقاعههد منههها نقعههد كنهها * وأنهها وشهههب
ه يجهد الََن يسهتمع فمهن للسهمع ًا ل ًا} أيِ شههاب أن يهروم مهن رصهد
ًا لههه يجههد السمع يسترق ًا شهههاب بههل يتعههداه ولَ يتخطههاه لَ لههه مرصههد
أراد أم الرض فههي بمن أريد أشر ندريِ لَ ويهلكه. {وأنا اليوم يمحقه

ًا} أيِ ربهم بهم السماء, لَ في حدث قد الذيِ المر هذا ندريِ ما رشد
ًا, وهههذا ربهههم بهههم أراد أم الرض في بمن أريد أشر ندريِ مههن رشههد
أضههافوه والخيههر فاعههل غير إلى الشر أسندوا حيث العبارة في أدبهم

وجهههههههههههههههههل. عهههههههههههههههههز اللهههههههههههههههههه إلهههههههههههههههههى
الكههواكب كههانت إليههك»ً وقههد ليههس «والشههر الصحيح في ورد وقد  

الحيان, كما بعد الحيان في بل بكثير ليس ذلك, ولكن قبل بها يرمى
ه رسهول مهع جلوس نحن عباس: بينما ابن حديث في اللهه صهلى الل

هههذا فههي تقولههون كنتههم فقال: «ما فاستنار بنجم رمي إذ وسلم عليه
كههذلك, فقههال: «ليههس عظيم عظيم, يموت يولد نقول ؟»ً فقلنا: كنا

وقههد الحههديث تمههام السههماء»ً وذكههر فههي المههر قضههى إذا الله ولكن
علههى حملهههم الههذيِ السههبب هههو بتمامه, وهذا سبأ سورة في أوردناه
ومغاربههها, الرض مشههارق يضههربون فأخههذوا ذلههك في السبب تطلب

الصههلة, فههي بأصحابه يقرأ وسلم عليه الله صلى الله رسول فوجدوا
آمههن مههن السههماء, فههآّمن أجلهه مههن حفظت الذيِ هو هذا أن فعرفوا

ذلك في عباس ابن حديث تقدم كما بقي من طغيانه في وتمرد منهم
ًا إليههك صههرفنا الحقههافا: {وإذ سههورة فههي قوله عند الجههن مههن نفههر

القههههههههههههههههههههرآن} الََيههههههههههههههههههههة. يسههههههههههههههههههههتمعون
السههماء فههي الشهههب كههثرة المر, وهههو هذا حدث لما أنه شك ولَ  

لههذلك, وارتههاعوا لههه وانزعجههوا والجههن النههس ذلههك بها, هال والرمي
السههماء تكههن السههديِ: لهم قههال العههالم, كمهها لخههراب ذلك أن وظنوا

ظههاهر, فكههانت للههه ديههن أو نههبي الرض فههي يكههون أن إلَ تحههرس
فهي المقاعههد اتخهذت قد وسلم عليه الله صلى محمد قبل الشياطين

بعههث أمههر, فلمهها مههن السماء في يحدث ما الدنيا, يستمعون السماء
ًا الله ًا وسلم عليه الله صلى محمد ً نبي الليههالي من ليلة رجموا رسولَ

شههدة من رأوا لما السماء أهل فقالوا: هلك الطائف أهل لذلك ففزع
ويسيبون أرقاءهم يعتقون الشهب, فجعلوا واختلفا السماء في النار

أهههل معشههر يهها عميههر: ويحكههم بههن ياليههل عبههد لهههم مواشيهم, فقال
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النجههوم, فههإن معههالم إلههى وانظههروا أمههوالكم عههن أمسههكوا الطههائف
مههن هههذا السههماء, إنمهها أهل يهلك فلم أمكنتها في مستقرة رأيتموها

ًا يعني كبشة أبي ابن أجل نظرتههم وسههلم, وإن عليه الله صلى محمد
أقههوالهم عن فكفوا فرأوها السماء, فنظروا أهل هلك فقد تروها فلم

كههان بالههذيِ فحههدثوه إبليههس الليلة, فأتوا تلك في الشياطين وفزعت
أشههمها, تههراب مههن بقبضههة أرض كههل مههن فقههال: ائتههوني أمرهم من

نصههيبين جههن من نفر سبعة بمكة, فبعث فقال: صاحبكم فشم فأتوه
ًا وسلم عليه الله صلى الله نبي فوجدوا مكة فقدموا فههي يصلي قائم

ًا منههه القرآن, فههدنوا يقرأ الحرام المسجد حههتى القههرآن علههى حرصهه
علههى أمرهههم تعههالى اللههه فههأنزل أسههلموا تصههيبه, ثههم كلكلهم كادت

فههي مستقصههى الفصل هذا ذكرنا وسلم, وقد عليه الله صلى رسوله
الحمههد أعلههم, وللههه السههيرة) المطههول, واللههه (كتاب من البعث أول

والمنههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههة.

ّنا َأ َو ّنا **  ِلُحوَن ِم ّنا الّصا ِلَك ُدوَن َوِم ّنا َذ َق ُك ِئ ًا َطَرآ َدد ّنا ِق َأ َو ّنههآّ *   َن َأن َظ

ْعِجَز ّلن ّلَه ّن َلن الْرِض ِفي ال ُه َو ْعِجَز ًا ّن ّنهها َهَرب َأ َو َنا َلّمهها *   ْع َى َسههِم َد ُههه ْل ا
ّنهها ِه آَم ْؤِمن َفَمههن ِبهه ِه ُيهه ّبهه َ ِبَر ًا َيَخههافُا َفل َ َبْخسهه ًا َولَ َهقهه ّنهها َر َأ َو ّنهها *   ِم

ِلُموَن ْلُمْس ّنا ا ُطوَن َوِم َقاِس ْل َلَم َفَمْن ا ِئَك َأْس َلـ ْو ُأ ْا َف ْو ًا َتَحّر َأّمهها َرَشد َو   *
ُطوَن َقاِس ْل ْا ا ُنو َكهها ّنههَم َف َه ًا ِلَج َطبهه ِو َح ّلهه َأ َو ْا *   َقاُمو َت َلههى اْسهه ِة َع َقهه ِري ّط ال
ُهم َنا ْي ًء لْسَق ًا ّمآّ َدق ُهْم َغ َن ِت ْف َن ّل ِه *   ِرْض َوَمن ِفي ْع ِر َعن ُي ْك ِه ِذ ّبهه ْكُه َر ُل َيْسهه

ًا َذاب ًا َعهههههههههههههههههههههههههههههههههههههه َعد  َصهههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
ًا تعالى يقول   {وأنا أنفسهم عن مخبرين قالوا أنهم الجن عن مخبر

ًا} أيِ طرائههق {كنهها ذلههك غير ذلك} أيِ دون ومنا الصالحون منا قههدد
وغيههر ومجاهههد عباس ابن متفرقة, قال وآراء مختلفة متعددة طرائق

ًا} أيِ طرائق {كنا واحد بههن أحمد الكافر. وقال ومنا المؤمن منا قدد
علههي بحشههل, حههدثنا سهل بن أسلم أماليه: حدثنا في النجاد سليمان

مسههلم, شههيخ الحضههرمي الشههعثاء أبههو وهههو سههليمان بن الحسن بن
فقلههت جنههي إلينهها تروح يقول العمش قال: سمعت معاوية أبو حدثنا
فجعلههت بههه الرز, قههال: فأتينههاهم فقههال ؟ إليكم الطعام أحب له: ما

ًا, فقلت أرى ولَ ترفع اللقم أرى فينهها الههتي الهواء هذه من فيكم أحد
هههذا قهال: شهرنا. عرضهت ؟ فيكههم الرافضهة فمهها فقلت قال: نعم ؟

إسههناد هههذا فقههال المزنههي الحجههاج أبههي الحههافظ شيخنا على السناد
العبههاس ترجمههة فههي عساكر ابن الحافظ العمش, وذكر إلى صحيح

650



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
بالليل لي منزل في وأنا الجن بعض قال: سمعت الدمشقي أحمد بن

ينشهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههد:
وشههارق غههرب كههل فههي تعلقتمههذاهبها حههتى الحههب براههها قلههوب 
الخلئههههق دون بههههالله ربهامعلقههههة واللههههه اللههههه بحههههب تهيههههم 

نعجههزه ولههن الرض فههي الله نعجز لن أن ظننا تعالى: {وأنا وقوله  
ًا} أيِ الرض, فههي نعجههزه لَ وأنهها علينهها حاكمة الله قدرة أن نعلم هرب

سمعنا لما {وأنا منا أحد يعجزه لَ قادر علينا فإنه الهرب في أمعنا ولو
وصههفة رفيههع وشههرفا لهههم مفخر وهو بذلك به} يفتخرون آمنا الهدى

ًا يخافا فل بربه يؤمن {فمن حسنة, وقولهم ًا} قال ولَ بخس ابن رهق
يحمههل أو حسههناته مههن ينقههص أن يخههافا وغيرهما: فل وقتادة عباس

ًا يخافا تعالى: {فل قال كما سيئاته غير عليه ّنهها ولَ ظلم ًا} {وأ هضههم
القاسط, وهههو ومنا المسلم منا القاسطون} أيِ ومنا المسلمون منا

{فمههن العههادل فههإنه المقسههط عنههه, بخلفا الناكب الحق عن الجائر
ًا} أيِ تحههروا فأولئههك أسههلم {وأمهها النجههاة لنفسهههم طلبههوا رشههد

ًا} أيِ لجهنهههم فكهههانوا القاسهههطون ًا حطبههه بههههم. تسهههعر وقهههود
ًا ماء لسقيناهم الطريقة على استقاموا لو تعالى: {وأن وقوله   غدق

قههولين: علههى هههذا معنههى فههي المفسههرون فيههه} اختلههف * لنفتنهههم
وعههدلوا السههلم طريقههة علههى القاسههطون استقام لو (أحدهما) وأن

ًا} أيِ ماء {لسقيناهم عليها واستمروا إليها ًا, والمراد غدق بههذلك كثير
ومهها والنجيههل التههوارة أقههاموا أنهههم تعالى: {ولو الرزق, كقوله سعة
أرجلهههم} وكقههوله تحههت ومن فوقهم من لكلوا ربهم من إليهم أنزل

مههن بركههات عليهههم لفتحنهها واتقههوا آمنههوا القرى أهل أن تعالى: {ولو
فيههه} أيِ قههوله: {لنفتنهههم معنههى يكون هذا والرض} وعلى السماء

مههن لنبتليهههم أسههلم: لنفتنهههم بههن زيههد عههن مالك قال لنختبرهم, كما
الغوايههههههة. إلههههههى يرتهههههد ممهههههن الهدايههههههة علهههههى يسههههههتمر

لههو عبههاس: {وأن ابههن عن العوفي القول) قال بهذا قال من ذكر(  
مجاهههد الطاعههة, وقههال بالَسههتقامة الطريقههة} يعنههي على استقاموا

بههن سههعيد قال وكذا الطريقة} قال: السلم على استقاموا لو {وأن
القرظههي, كعب بن ومحمد والسديِ وعطاء المسيب بن وسعيد جبير
كلهههم آمنههوا الطريقة} يقول: لو على استقاموا لو {وأن قتادة وقال

علهى اسهتقاموا لههو مجاهههد: {وأن وقههال الههدنيا مههن عليههم لوسههعنا
ذلههك على واستشهد الضحاك قال الحق, وكذا الطريقة} أيِ: طريقة

قههوله: فههي قههالوا أكههثرهم أو هههؤلَء ذكرناهمهها, وكههل اللههتين بههالََيتين
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قريههش كفههار فههي مقاتل: نزلت به. وقال لنبتليهم فيه} أيِ {لنفتنهم

سهههههههههههنين. سهههههههههههبع المطهههههههههههر منعهههههههههههوا حيهههههههههههن
الطريقههة} الضههلل علههى اسههتقاموا لههو الثههاني) {وأن والقههول(  

ًا} أيِ ماء {لسقيناهم ًا, كما الرزق عليهم لوسعنا غدق قههال استدراج
إذا حتى شيء كل أبواب عليهم فتحنا به ذكروا ما نسوا تعالى: {فلما

مبلسون} وكقوله: {أيحسبون هم فإذا بغتة أخذناهم أوتوا بما فرحوا
لَ بههل الخيههرات فههي لهههم نسههارع وبنيههن مههال مههن بههه نمههدهم أنمهها

قههوله فهي قهال حميد, فهإنه بن لَحق مجلز أبي قول يشعرون} وهذا
الضههللة, رواه طريقههة الطريقهة} أيِ على استقاموا لو تعالى: {وأن

بههن وزيد أنس بن الربيع عن البغويِ حاتم, وحكاه أبي وابن جرير ابن
فيههه. لنفتنهههم بقههوله اتجههاه, ويتأيههد ولههه كيسههان وابن والكلبي أسلم

ًا يسههلكه ربههه ذكههر عن يعرض وقوله: {ومن ًا} أيِ عههذاب ًا صهعد عههذاب
ًا ًا مشق ًا شديد ًا, قال موجع وقتههادة وعكرمة ومجاهد عباس ابن مؤلم
ًا وابن ًا} أيِ زيد: {عذاب عبههاس: ابههن معها, وعن راحة لَ مشقة صعد

فيههههها. جههههبير: بئههههر بههههن سههههعيد جهنههههم, وعههههن فههههي جبههههل

َأّن َو َد **  ْلَمَساِج ِه ا ّل َ ِل ْا َفل ُعو ْد َع َت ِه َم ّل ًا ال ّنُه َأَحد َأ َو ُد َقاَم ّلَما *   ْب ِه َع ّل ال
ُه ُعو ْد ْا َي ُدو ُنوَن َكا ُكو ِه َي ْي َل ًا َع َبد ُقْل ِل ّنَمههآّ *   ُعههو ِإ ْد ّبههي َأ َ َر ِرُك َولَ ِه ُأْشهه ِبهه

ًا ُقْل َأَحد ّني *   َ ِإ ِلُك لَ ُكْم َأْم ًا َل َ َضّر ًا َولَ ُقْل َرَشد ّنههي *   ِنههي َلههن ِإ ُيِجيَر
ِه ِمَن ّل ٌد ال َلْن َأَح َد َو ِه ِمن َأِج ِن ًا ُدو َتَحد ْل ّ ُم ِإلَ ًا *   ِه ّمَن َبلَغ ّل ِه ال ِت َ ِرَسههالَ َو

ْعِص َوَمن ّلَه َي َلُه ال ِإّن َوَرُسو ّنَم َناَر َلُه َف َه ِديَن َج ِل َهآّ َخا ًا ِفي َبد ّتَى َأ َذا *  َح ِإ
ْا ْو َأ ُدوَن َمهها َر َعهه َلُموَن ُيو ْع َي َعُف َمههْن َفَسهه ًا َأْضهه َقههّل َناِصههر َأ ًا َو َدد  َعهه

ًا تعالى يقول   معه يدعى ولَ عبادته محال في يوحدوه أن عباده آمر
لله المساجد تعالى: {وأن قوله في قتادة قال به, كما يشرك ولَ أحد
ًا} قههال: كههانت اللههه مههع تههدعوا فل دخلههوا إذا والنصههارى اليهههود أحههد

وسههلم عليههه الله صلى نبيه الله بالله, فأمر أشركوا وبيعهم كنائسهم
الحسههين, حههدثنا بن علي حاتم: ذكر أبي ابن وحده. وقال يوحدوه أن

أبههي السههديِ, عههن عن سماه رجل السديِ, أخبرنا بنت بن إسماعيل
فل للههه المسههاجد قوله: {وأن في عباس ابن صالح, عن أبي أو مالك
ًا} قال: لم الله مع تدعوا الرض فههي الََيههة هههذه نزلههت يههوم يكن أحد

المقههدس. وقههال بيههت إيليهها ومسههجد الحههرام المسههجد إلَ مسههجد
الصههلوات معههك فنشهد لنا ائذن الله رسول الجن: يا العمش: قالت

مههع تههدعوا فل للههه المسههاجد تعههالى: {وأن الله مسجدك, فأنزل في
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ًا} يقول: صلوا الله ابن جرير: حدثنا ابن الناس. وقال تخالطوا لَ أحد

عههن خالههد أبههي بههن إسههماعيل عههن سفيان مهران, حدثنا حدثنا حميد
اللهه مههع تهدعوا فل للهه المسهاجد {وأن جهبير بههن سهعيد عن محمود

ًا} قال: قالت أن لنهها كيههف وسههلم عليه الله صلى الله لنبي الجن أحد
الصههلة نشهههد عنههك, وكيههف بعيدون أيِ ؟ ناؤون ونحن المسجد نأتي

اللهه مهع تههدعوا فل للهه المسههاجد {وأن فنزلههت ؟ عنهك ناؤون ونحن
ًا}. أحههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههد

كلهها, المسههاجد فههي عكرمة: نزلههت عن خصيف عن سفيان وقال  
فل للههه هههي السههجود, أيِ أعضههاء فههي جههبير: نزلههت بههن سعيد وقال

روايههة من الصحيح الحديث القول هذا عند لغيره. وذكروا بها تسجدوا
عنهمهها, قههال: الله رضي عباس ابن أبيه, عن عن طاوس بن الله عبد
سههبعة على أسجد أن وسلم: «أمرت عليه الله صلى الله رسول قال

والركبههتين واليههدين ههه أنفههه إلههى بيههده أشههار ههه الجبهههة أعظههم: علههى
يههدعوه اللههه عبههد قههام لمهها تعالى: {وأنههه القدمين»ً, وقوله وأطرافا

ًا} قههال عليههه يكونون كادوا لمهها يقههول عههابس ابههن عههن العههوفي لبههد
مههن يركبههونه كههادوا القههرآن يتلههو وسلم عليه الله صلى النبي سمعوا
أتههاه حههتى بهههم يعلههم منه, فلم ودنوا القرآن يتلو سمعوه لما الحرصا
الجههن} مههن نفههر اسههتمع أنههه إلههي أوحههي {قل يقرئه فجعل الرسول

رضههي العههوام بههن الزبيههر عن مرويِ قول, وهو هذا القرآن يستمعون
مسههلم أبههو معمر, حههدثنا بن محمد جرير: حدثني ابن عنه, وقال الله
قههال: عبههاس ابن عن جبير بن سعيد عن بشر أبي عن عوانة أبي عن
عليههه يكونههون كههادوا يههدعوه اللههه عبههد قههام لقومهم: {لما الجن قال

ًا} قهال: لمها ويسهجدون بركهوعه يركعهون وأصهحابه يصهلي رأوه لبد
لقههومهم قههال: فقههالوا لههه أصحابه طواعية من بسجوده, قال: عجبوا

ًا} وهذا عليه يكونون كادوا يدعوه الله عبد قام {لما وهو ثان قول لبد
ًا, وقال جبير بن سعيد عن مرويِ اللههه رسههول قههام الحسن: لمهها أيض
ربههم إلههى النهاس ويههدعو اللهه إلَ إلهه لَ يقههول وسلم عليه الله صلى

ًا. عليهههههههههههه تلبهههههههههههد العهههههههههههرب كهههههههههههادت جميعههههههههههه
يكونههون كادوا يدعوه الله عبد قام لما قوله: {وأنه في قتادة وقال  

ًا} قال: تلبدت عليه ليطفئههوه, فههأبى المر هذا على والجن النس لبد
ثههالث قههول نههاوأه, وهههذا من على ويظهره ويمضيه ينصره أن إلَ الله
زيههد, ابههن وقههول جههبير بن وسعيد ومجاهد عباس ابن عن مرويِ وهو
ولَ ربي أدعو إنما بعده: {قل لقوله الظهر وهو جرير ابن اختيار وهو

ًا} أيِ بهه أشرك م قهال أحهد وكهذبوه وخهالفوه آذوه لمها الرسهول له
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عههداوته علههى واجتمعههوا الحههق مههن به جاء ما ليبطلوا عليه وتظاهروا

بههه وأسههتجير لهه شههريك لَ وحده ربي أعبد إنما ربي} أيِ أدعوا {إنما
ًا به أشرك {ولَ عليه وأتوكل لكم أملك لَ إني تعالى: {قل وقوله أحد

ًا ًا} أيِ ولَ ضر اللههه عباد من وعبد إلي يوحى مثلكم بشر أنا إنما رشد
فههي المرجههع غوايتكم, بههل ولَ هدايتكم في شيء المر من إلي ليس
ًا نفسه عن أخبر وجل, ثم عز الله إلى كله ذلك مههن يجيههره لَ أنه أيض
{ولههن عههذابه من إنقاذيِ على أحد يقدر لَ فإنه عصيته لو أيِ أحد الله
ًا} قال من أجد ملجههأ. وقههال والسههديِ: لَ وقتههادة مجاهد دونه)ملتحد

ًا قتادة دونههه مههن أجههد ولههن أحههد اللههه مههن يجيرنههي لن إني {قل أيض
ًا} أيِ موئهههل. ولَ ولهههي روايهههة: لَ وفهههي ملجهههأ ولَ نصهههير لَ ملتحهههد

ًا تعالى: {إلَ وقوله   مستثنى هو بعضهم ورسالَته} قال الله من بلغ
ًا لكم أملك لَ إني قوله: {قل من ًا ولَ ضر ًا} ويحتمل إلَ رشد أن بلغ

منه يجيرني لَ أحد} أيِ الله من يجيرني قوله: {لن من استثناء يكون
تعالى: قال علي, كما أداءها أوجب التي الرسالة إبلغي إلَ ويخلصني

بلغههت فمهها تفعههل لههم وإن ربك من إليك أنزل ما بلغ الرسول أيها {يا
اللههه يعههص تعههالى: {ومههن الناس} وقههوله من يعصمك والله رسالته

ًا} أيِ فيها خالدين جهنم نار له فإن ورسوله اللههه رسالة أناأبلغكم أبد
ًء فله ذلك بعد يعص فمن ًا فيههها جهنم, خالههدين نار ذلك على جزا أبههد

رأوا إذ تعالى: {حههتى منها. وقوله لهم خروج ولَ عنها لهم محيد لَ أيِ
ًا أضعف من فسيعلمون يوعدون ما ًا} أيِ وأقههل ناصههر إذا حههتى عههدد

القيامههة, يههوم يوعههدون مهها والنههس الجههن من المشركون هؤلَء رأى
ًا أضههعف يومئذمن فسيعلمون ًا, هههم وأقههل ناصههر المؤمنههون أم عههدد
أقل وهم بالكلية لهم ناصر لَ المشركون بل تعالى, أيِ لله الموحدون

ًا وجهههههههههل. عهههههههههز اللهههههههههه جنهههههههههود مهههههههههن عهههههههههدد

ُقْل َيِ ِإْن **  ِر ْد ِريٌب َأ َق ُدوَن ّما َأ َع َعههُل َأْم ُتو ّبههَي َلههُه َيْج ًا َر ِلُم َأَمههد َعهها   *
ْيِب َغ ْل َ ا ِهُر َفل ْظ َلَى ُي ِه َع ِب ْي ًا َغ ّ َأَحد ِإلَ َتَضههَى َمِن *   ّنُه ّرُسههوٍل ِمههن اْر ِإ َفهه
ُلُك ْيِن ِمن َيْس ِه َب ْي َد ِه َوِمْن َي ِف ْل ًا َخ َلَم َرَصد ْع َي ّل ْد َأن *   ْا َق ُغههو َل ْب ِرَسههالََِت َأ

ِهههههْم ّب َأَحههههاَط َر ِهْم ِبَمهههها َو ْي َد َأْحَصههههَى َلهههه ًا َشههههْيٍء ُكههههّل َو َدد  َعهههه
ًا تعالى يقول   إنه للناس يقول أن وسلم عليه الله صلى رسوله آمر
أدريِ إن {قل بعيد أم وقتها أقريب يدريِ ولَ الساعة بوقت له علم لَ

ًا} أيِ ربي له يجعل أم توعدون ما أقريب هههذه طويلة, وفي مدة أمد
مههن الجهلة من كثير يتداوله الذيِ الحديث أن على دليل الكريمة الََية
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لههه, ولههم أصههل لَ كذب الرض تحت يؤلف لَ والسلم الصلة عليه أنه
عههن يسههأل وسلم عليه الله صلى كان الكتب, وقد من شيء في نره

أعرابههي صورة في جبريل له تبدى عنها, ولما يجيب فل الساعة وقت
قههال: «مهها ؟ السههاعة عههن فأخبرني محمد قال: يا أن سأله فيما كان

بصههوت العرابههي ذلههك ناداه السائل»ً ولما من بأعلم عنها المسؤول
فمهها كائنههة إنههها قال: «ويحههك ؟ الساعة متى محمد فقال: يا جهوريِ
ولكنههي صههيام ولَ صههلة كههثير لها أعد لم إني ؟»ً قال: أما لها أعددت

فههرح أنس: فمهها أحببت»ً قال من مع قال: «فأنت ورسوله الله أحب
الحههههههههديث. بهههههههههذا فرحهههههههههم بشههههههههيء المسههههههههلمون

محمد مضاء, حدثنا بن محمد أبي, حدثنا حاتم: حدثنا أبي ابن وقال  
عههن ربههاح أبههي بههن عطههاء عن مريم أبي بن بكر أبو حمير, حدثني بن

آدم بنههي قال: «يا وسلم عليه الله صلى النبي عن الخدريِ سعيد أبي
إنمهها بيههده نفسي الموتى, والذيِ من أنفسكم فعدوا تعقلون كنتم إن

الملحهم: حهدثنا كتهاب آخهر فهي داود أبهو قهال وقهد»ً. لََت توعهدون
وهههب, حههدثني ابههن إبراهيم, حههدثنا بن حجاج سهل, حدثنا بن موسى
ثعلبههة أبههي عههن أبيههه عههن جههبير بن الرحمن عبد عن صالح بن معاوية

الله تعجز وسلم: «لن عليه الله صلى الله رسول قال: قال الخشني
داود: حههدثنا أبههو قههال ثههم داود أبو به يوم»ً انفرد نصف من المة هذه

بههن شههريح عههن صههفوان المغيرة, حدثني أبو عثمان, حدثنا بن عمرو
أنههه وسههلم عليههه اللههه صههلى النههبي عن وقاصا أبي بن سعد عن عبيد

يههوم»ً نصههف يؤخرهم أن ربها عند أمتي تعجز لَ أن لرجو قال: «إني
داود. أبههو به عام. انفرد قال: خمسمائة ؟ يوم نصف لسعد: وكم قيل
ًا غيبههه علههى يظهههر فل الغيههب تعالى: {عالم وقوله   مههن * إلَ أحههد

مههن بشههيء يحيطههون تعههالى: {ولَ كقههوله رسول} هههذه من ارتضى
لَ وأنهه والشهههادة الغيههب يعلم إنه ههنا قال شاء} وهكذا بما إلَ علمه
ه مما إلَ علمه من شيء على خلقه من أحد يطلع عليهه, تعهالى أطلع
ًا غيبه على يظهر فل الغيب قال: {عالم ولهذا ارتضههى مههن * إلَ أحههد

تعههالى: قههال والبشههريِ. ثههم الملكههي الرسول يعم رسول} وهذا من
ًا} أيِ خلفههه ومههن يههديه بيههن مههن يسههلك {فههإنه بمزيههد يخصههه رصههد

معههه مهها على ويساوقونه الله أمر من يحفظونه الملئكة من معقبات
وأحههاط ربهم رسالَت أبلغوا قد أن قال: {ليعلم الله, ولهذا وحي من
ًا} وقههد شههيء كههل وأحصههى لديهم بما فههي المفسههرون اختلههف عههدد

علههى عائد إنه فقيل ؟ يعود من قوله: {ليعلم} إلى في الذيِ الضمير
حههدثنا حميههد ابههن جرير: حدثنا ابن وسلم, وقال عليه الله صلى النبي
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الغيههب قوله: {عالم في جبير بن سعيد عن جعفر عن القمي يعقوب

ًا غيبه على يظهر فل مههن يسههلك فههإنه رسههول من ارتضى من إلَ أحد
ًا} قال: أربعة خلفه ومن يديه بين جبريل مع الملئكة من حفظة رصد

الَت أبلغهوا قهد {أن وسلم عليه الله صلى {ليعلم} محمد ربههم رس
ًا} ورواه شيء كل وأحصى لديهم بما وأحاط مهن حههاتم أبهي ابن عدد
أبي بن ويزيد والسديِ الضحاك رواه به. وهكذا القمي يعقوب حديث

حهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههبيب.
رسالَت أبلغوا قد أن {ليعلم قتادة عن معمر عن الرزاق عبد وقال  

ّلغت قد الرسل أن الله نبي ربهم} قال: ليعلم الملئكة وأن الله عن ب
قتهادة عهن عروبهة أبههي بهن سهعيد رواه عنهها, وكهذا ودفعت حفظتها
عبههاس ابههن عههن العههوفي رواه كما ذلك غير جرير, وقيل ابن واختاره

ومههن يههديه بين من يسلك فإنه رسول من ارتضى من قوله: {إلَ في
ًا} قال: هي خلفه صههلى النههبي يحفظههون الملئكههة من معقبات رصد
إليهم, وذلههك به أرسل الذيِ يتبين حتى الشيطان من وسلم عليه الله
قههال ربهههم. وكههذا رسالَت أبلغوا قد أن الشرك أهل ليعلم يقول حين
ربهههم} قههال: رسههالَت أبلغوا قد أن {ليعلم مجاهد عن نجيح أبي ابن

نظههر. هههذا ربهههم, وفههي رسالَت أبلغوا قد أن الرسل كذب من ليعلم
الرسل أن الناس ليعلم أيِ {ليعلم} بالضم يعقوب البغويِ: قرأ وقال

ًا الضمير يكون أن أبلغوا. ويحتمل قد وجههل, وهههو عههز اللههه إلههى عائد
أنههه ذلههك في المعنى المسير, ويكون زاد في الجوزيِ ابن حكاه قول

ينزلههه مهها ويحفههظ رسههالَته أداء مههن ليتمكنههوا بملئكتههه رسله يحفظ
ذلههك ربهههم, ويكههون رسههالَت أبلغههوا قههد أن ليعلههم الههوحي من إليهم

يتبههع مههن لنعلههم إلَ عليههها كنههت التي القبلة جعلنا تعالى: {وما كقوله
اللههه تعههالى: {وليعلمههن عقههبيه} وكقههوله علههى ينقلب ممن الرسول

تعههالى بأنه العلم من ذلك أمثال المنافقين} إلى وليعلمن آمنوا الذين
ًا كونها قبل الشياء يعلم {وأحههاط هههذا بعههد قال محالة, ولهذا لَ قطع
ًا}. آخر شيء كل وأحصى لديهم بما ه سهورة تفسهير عدد الجهن, ولل

والمنة. الحمد

المزمل سورة
بن محمد البزار: حدثنا الخالق عبد بن عمرو بن بكر أبو الحافظ قال  

الرحمهن, حهدثنا عبهد بهن معلهى الواسهطي, حهدثنا القطهان موسهى
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قههال: اجتمعههت جههابر عههن عقيههل بههن محمههد بههن الله عبد عن شريك
ًا الرجههل هههذا فقالوا: سموا الندوة دار في قريش النههاس يصههد اسههم

بكاهن. قالوا: مجنههون. قههالوا: ليههس عنه, فقالوا: كاهن. قالوا: ليس
علههى المشركون بساحر, فتفرق بمجنون. قالوا: ساحر. قالوا: ليس

وتههدثر ثيههابه فههي فتزمههل وسههلم عليههه الله صلى النبي ذلك فبلغ ذلك
أيههها المزمههل} {يهها أيههها فقههال: {يهها السههلم عليه جبريل فيها. فأتاه

جماعههة عنههه حدث قد الرحمن عبد بن البزار: معلى قال المدثر} ثم
عليههها. يتههابع لَ بأحههاديث تفههرد لكنههه حههديثه واحتملههوا العلههم أهل من

ِم  ِه ِبْسههههههههههه ّلههههههههههه ـهههههههههههِن ال ِم الّرْحم  الّرِحيههههههههههه

َها ّي أ
َ َي ْلُمّزّمُل **  ِم ا ُق ْيَل *   ّل ْل ّ ا ً ِإلَ ِليل َفُه َق ّنْص ِو *   ُقههْص َأ ْنههُه ان ً ِم ِليل * َق

ْو ْد َأ ِه ِز ْي َل ّتِل َع ُقْرآَن َوَر ْل ً ا ِتيل ّنا َتْر ِإ ْلِقي *   ُن ْيههَك َسهه َل ً َع ْولَ ً َقهه ِإّن َثِقيل   *
َئَة ْيِل َناِش ّل ّد ِهَي ال ًأ َأَشهه ْطهه َوُم َو ْقهه َأ ً َو ِإّن ِقيل ِر ِفههي َلههَك *   َههها ّن ًا ال ْبَح َسهه
ً ِويل ِر َط ُك ْذ َوا ّبَك اْسَم *   ّتْل َر َب َت ِه َو ْي َل ً ِإ ِتيل ْب ِرِق *  ّرّب َت ْلَمْش ِرِب ا ْغهه ْلَم َوا

َ ـهههههههههههههههههههَه لَ َل ّ ِإ َو ِإلَ ُه ُهههههههههههههههههههه ْذ ّتِخههههههههههههههههههه ً َفا ِكيل  َو
وهههو التزمههل يههترك أن وسههلم عليه الله صلى رسوله تعالى يأمر   

تعههالى: قههال كمهها وجل عز لربه القيام إلى وينهض الليل في التغطي
ًا ربههم يههدعون المضهاجع عهن جنهوبهم {تتجافى ًا خوفهه وممهها وطمعه
ً وسلم عليه الله صلى كان ينفقون} وكذلك رزقناهم أمههره ما ممتثل

ان الليل, وقهد قيام من به تعالى الله ًا ك ا وحهده عليهه واجبه قهال كم
ًا ربههك يبعثههك أن عسههى لك نافلة به فتهجد الليل تعالى: {ومن مقامهه

ًا} وههنا ّين محمود * المزمل أيها تعالى: {يا فقال يقوم ما مقدار له ب
أيههها {يهها والسههديِ والضههحاك عبههاس ابههن قليلً} قههال إلَ الليههل قههم

ثيههابه. وقههال فههي قتادة: المزمههل النائم. وقال أيها يا المزمل} يعني
بشههر بههن شههبيب بقطيفههة, وقههال متزمل وهو النخعي: نزلت إبراهيم

زملههت محمههد المزمل} قههال: يهها أيها {يا عباس ابن عن عكرمة عن
ً منههه انقههص {أو الليل من تعالى: {نصفه} بدل وقوله القرآن * قليل

ة بزيهادة الليل نصف تقوم أن أمرناك عليه} أيِ زد أو نقصهان أو قليل
ذلهههههههههههك. فههههههههههههي عليههههههههههههك لَحههههههههههههرج قليههههههههههههل

يكون فإنه تمهل على اقرأه ترتيلً} أيِ القرآن تعالى: {ورتل وقوله  
ًا وسههلمه الله صلوات يقرأ كان وتدبره. وكذلك القرآن فهم على عون

حههتى فيرتلههها السههورة يقرأ عنها: كان الله رضي عائشة عليه, قالت
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سههئل أنه أنس عن البخاريِ صحيح منها. وفي أطول من أطول تكون

ًا فقال: كانت وسلم عليه الله صلى الله رسول قراءة عن قههرأ ثم مد
ويمههد الرحمههن ويمههد اللههه بسههم الرحيههم} يمههد الرحمههن الله {بسم

اللههه رضههي سلمة أم عن مليكة أبي ابن عن جريج ابن الرحيم. وقال
فقههالت: وسلم عليه الله صلى الله رسول قراءة عن سئلت أنها عنها
رب لله * الحمد الرحيم الرحمن الله {بسم آية آية قراءته يقطع كان

داود وأبههو أحمد الدين} رواه يوم * مالك الرحيم * الرحمن العالمين
عههن سههفيان عههن الرحمههن عبههد أحمد: حدثنا المام والترمذيِ. وقال

وسههلم عليه الله صلى النبي عن عمرو بن الله عبد عن ذر عن عاصم
الههدنيا في ترتل كنت كما ورتل وارق القرآن: اقرأ لقارىء قال: يقال

والنسائي والترمذيِ داود أبو تقرؤها»ً ورواه آية آخر عند منزلتك فإن
صههحيح. الترمههذيِ: حسههن بههه, وقههال الثههوريِ سههفيان حههديث مههن

الترتيل استحباب على الدالة الحاديث التفسير أول في قدمنا وقد  
القههرآن «زينههوا الحههديث فههي جههاء كمهها بههالقراءة الصههوت وتحسههين

هههذا أوتههي «لقههد بههالقرآن»ً و يتغههن لههم مههن منا «ليس بأصواتكم»ً و
ًا موسههى: لههو أبههو موسى, فقال أبا داود»ً يعني آل مزامير من مزمار

ًا: وعههن لههك لحههبرته قراءتههي تسههمع كنههت أنك أعلم كنت ابههن تحههبير
ّذ تهذوه ولَ الرمل نثر تنثروه قال: لَ أنه مسعود عنههد الشعر, قفههوا ه
السههورة, رواه آخههر أحههدكم هههم يكههن ولَ القلههوب به وحركوا عجائبه

مههرة: بن عمرو حدثنا شعبة آدم, حدثنا البخاريِ: حدثنا البغويِ. وقال
فقهال: قهرأت مسههعود ابهن إلههى رجههل قههال: جههاء وائههل أبها سهمعت
ًا ركعة. فقال في الليلة المفصل النظههائر عرفههت لقههد الشعر كهذ هذ

بينهههن, فههذكر يقههرن وسههلم عليههه اللههه صههلى اللههه رسههول كان التي
تعههالى: {إنهها ركعههة. وقههوله في سورتين المفصل من سورة عشرين
ً عليك سنلقي وقيههل: بههه العمههل وقتههادة: أيِ الحسن ثقيلً} قال قولَ

عنهه: اللهه رضهي ثابت بن زيد قال عظمته, كما من نزوله وقت ثقيل
فخههذيِ علههى وفخههذه وسههلم عليههه اللههه صههلى الله رسول على أنزل

فخههههههههههههههههههههههذيِ. تههههههههههههههههههههههرض فكههههههههههههههههههههههادت
أبههي بههن يزيههد عن لهيعة ابن قتيبة, حدثنا أحمد: حدثنا المام وقال  

النهبي قهال: سهألت عمرو بن الله عبد عن الوليد بن عمرو عن حبيب
فقال ؟ بالوحي تحس هل الله رسول فقلت: يا وسلم عليه الله صلى

عنههد أسههكت ثههم صلصههل وسلم: «أسمع عليه الله صلى الله رسول
بههه تقبههض»ً تفههرد نفسههي أن ظننههت إلَ إلههي يوحى مرة من فما ذلك

مالههك عههن يوسههف بههن اللههه عبد عن البخاريِ صحيح أول أحمد. وفي
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هشههام بن الحارث عنها: أن الله رضي عائشة عن أبيه عن هشام عن

فقههال: ؟ الههوحي يأتيههك وسلم: كيف عليه الله صلى الله رسول سأل
ًا عنههي فيفصههم علههي أشده وهو الجرس صلصلة مثل في يأتي «أحيان

ًا ما عنه وعيت وقد ً الملك لي يتمثل قال, وأحيان فأعي فيكلمني رجل
عليه الله صلى الوحي عليه ينزل رأيته عائشة: ولقد يقول»ً قالت ما

ًا, ليتفصههد جههبينه وإن عنه فيفصم البرد الشديد اليوم في وسلم عرقهه
عبههد داود, أخبرنهها بههن سههليمان أحمد: حههدثنا المام لفظه. وقال هذا

عنههها اللههه رضههي عائشههة عههن أبيههه عن عروة بن هشام عن الرحمن
وهههو وسههلم عليههه اللههه صههلى اللههه رسول إلى ليوحى كان قالت: إن

العلى, عبد ابن جرير: حدثنا ابن بجرانها, وقال فتضرب راحلته على
صههلى النههبي أن أبيه عن عروة بن هشام عن معمر عن ثور ابن حدثنا
جرانههها, وضههعت نههاقته علههى وهههو إليه أوحي إذا كان وسلم عليه الله
ههو مرسهل, الجهران وههذا عنهه يسهرى حهتى تحرك أن تستطيع فما

ًا, كمهها الههوجهين من ثقيل أنه جرير ابن العنق, واختار باطن قههال معهه
القيامههة يههوم ثقههل الههدنيا في ثقل أسلم, كما بن زيد بن الرحمن عبد

المهههههههههههههههههههههههههههههههههههههوازين. فهههههههههههههههههههههههههههههههههههههي
ًأ أشد هي الليل ناشئة تعالى: {إن وقوله   أبههو قيلً} قال وأقوم وط

بالحبشية, وقال عباس: نشأ, قام ابن عن جبير بن سعيد عن إسحاق
مجاههد قهال ناشهئة, وكهذا كلهه الزبيههر: الليههل وابن عباس وابن عمر
مجاهههد: بعههد عههن روايههة وفي الليل من قام إذا نشأ واحد, يقال وغير

بههن ومحمههد حههازم وأبههو وسههالم وقتههادة مجلههز أبو قال العشاء, وكذا
سهاعة وكهل وأوقههاته سهاعاته ههي الليل ناشئة أن المنكدر: والغرض

أشههد هههو الليههل قيههام أن الََنههات, والمقصههود وهههي ناشئة تسمى منه
تعههالى: قههال التلوة, ولهههذا علههى وأجمع واللسان القلب بين مواطأة
ًأ أشههد {هههي القههراءة أداء فههي للخههاطر أجمههع قيلً} أيِ وأقههوم وطهه

الصههوات ولغههط النههاس انتشههار وقههت النهار, لنههه قيام من وتفهمها
بن إبراهيم الموصلي: حدثنا يعلى أبو الحافظ المعاش, وقال وأوقات

مالههك بههن أنههس أن العمش أسامة, حدثنا أبو الجوهريِ, حدثنا سعيد
ًأ أشد هي الليل ناشئة {إن الََية هذه قرأ لههه قيلً} فقههال وأصوب وط

ه: إن قيلً, فقهال وأقهوم نقرؤهها رجهل: إنمها وأهيهأ وأقهوم أصهوب ل
واحهههههههههههههههههههههههد. ههههههههههههههههههههههههذا وأشهههههههههههههههههههههههباه

ًا النهار في لك تعالى: {إن قال ولهذا   عباس ابن طويلً} قال سبح
العاليهة أبهو والنهوم, وقهال مسهلم: الفهراغا أبهي بهن وعطاء وعكرمة
أنههس بههن والربيههع وقتههادة والحسههن والضههحاك مالههك وأبههو ومجاهههد
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ًا وسفيان ًا طههويلً. وقههال الثوريِ: فراغ ًا. وبغيههة قتههادة: فراغهه ومتقلبهه

ًا السديِ وقال ًا {سبح ًا. وقال طويلً} تطوع زيد بن الرحمن عبد كثير
ًا النهههار فههي لههك تعالى: {إن قوله في أسلم بن طههويلً} قههال: سههبح

فريضة الليل صلة كانت حين وهذا الليل, قال لدينك فأفرغا لحوائجك
{قههم وقههرأ ووضههعها فخففها عباده على مّن وتعالى تبارك الله إن ثم

أدنههى تقههوم أنههك يعلههم ربك {إن قرأ ثم الََية آخر قليلً} إلى إلَ الليل
منههه} وقههال تيسههر مهها فههاقرؤوا ههه بلههغ حههتى ه ونصفه الليل ثلثي من

ًا ربههك يبعثههك أن عسههى لك نافلة به فتهجد الليل تعالى: {ومن مقامهه
ًا} وهههههههههذا قههههههههاله. كمهههههههها قههههههههاله الههههههههذيِ محمههههههههود

قههال: حههدثنا حيههث مسههنده فههي أحمد المام رواه ما عليه والدليل  
أوفى, بن زرارة عن قتادة عن عروبة أبي ابن وهو سعيد يحيى, حدثنا

ليههبيع المدينههة إلههى ارتحههل ثههم امرأتههه طلههق أنه هشام بن سعيد عن
ًا حههتى الههروم يجاهههد ثهم والسهلح الكهراع فههي بهها, ويجعلهه له عقار

ًا يموت, فلقي ًا أن فحدثوه قومه من رهط أرادوا ستة قومه من رهط
لكههم فقال: «أليههس وسلم عليه الله صلى الله رسول عهد على ذلك
رجع رجعتها, ثم على فأشهدهم ذلك عن ؟»ً فنهاهم حسنة أسوة فّي
أنبئههك فقههال: ألَ الههوتر عههن فسههأله عبهاس ابههن أتهى أنه فأخبرنا إلينا

نعههم, قال ؟ وسلم عليه الله صلى الله رسول بوتر الرض أهل بأعلم
عليههك. قههال: بردههها فههأخبرني إلههّي ارجع ثم فسلها عائشة قال: ائت

إنههي بقاربههها أنهها فقال: ما إليها فاستلحقته أفلح بن حكيم على فأتيت
ًا الشههيعتين هههاتين فههي تقههول أن نهيتههها ًا, إلَ فيههها فههأبت شههيئ مضههي

قههال: وعرفتههه فقالت: حكيم عليها فدخلنا معي فجاء عليه فأقسمت
هشههام. قههالت: مههن بن قال: سعيد ؟ معك الذيِ هذا نعم. قالت: من

المهرء وقهالت: نعهم عليهه عامر. قالت: فهترحمت قال: ابن ؟ هشام
ًا. قلت: يا كان ُلق عن أنبئيني المؤمنين أم عامر صههلى اللههه رسول خ
قلههت: بلههى. قههالت: ؟ القههرآن تقههرأ قالت: ألسههت ؟ وسلم عليه الله
ُلق فإن أن القرآن, فهممههت كان وسلم عليه الله صلى الله رسول خ

أم وسههلم, قلههت: يهها عليه الله صلى الله رسول قيام لي بدا ثم أقوم
وسههلم. قههالت: عليه الله صلى الله رسول قيام عن أنبئيني المؤمنين

قلت: بلى. قالت: فههإن المزمل} ؟ أيها {يا السورة هذه تقرأ ألست
صههلى الله رسول السورة, فقام هذه أول في الليل قيام افترض الله
ً وأصحابه وسلم عليه الله اللهه أقههدامهم, وأمسهك انتفخت حتى حولَ

ًا, ثم عشر اثني السماء في خاتمتها آخههر في التخفيف الله أنزل شهر
ًا الليهههل قيهههام فصهههار السهههورة ههههذه فريضهههة. بعهههد مهههن تطوعههه
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وسههلم عليههه الله صلى الله رسول وتر لي بدا ثم أقوم أن فهممت  

عليههه اللههه صههلى اللههه رسههول وتر عن أنبئيني المؤمنين أم فقلت: يا
يبعثهه أن شاء لما الله فيبعثه وطهوره سواكه له نعد قالت: كنا وسلم

فيهههن يجلههس ولَ ركعات ثمان يصلي ثم يتوضأ ثم فيتسوك الليل من
يسههلم, وما ينهض ثم ويدعو تعالى ربه ويذكر الثامنة, فيجلس عند إلَ
ه فيهذكر يقعهد ثهم التاسعة ليصلي يقول ثم ثهم يهدعوه ثهم وحهده الل

ًا يسلم يسههلم, مهها بعههد جههالس وهو ركعتين يصلي يسمعنا, ثم تسليم
اللههه صههلى اللههه رسههول أسههن بني, فلمهها يا ركعة عشرة إحدى فتلك
بعههد جههالس وهو ركعتين صلى ثم بسبع أوتر اللحم وأخذه وسلم عليه

وسههلم عليههه اللههه صلى الله رسول بني, وكان يا تسع فتلك يسلم ما
الليههل قيههام عههن شغله إذا عليها, وكان يداوم أن أحب صلة صلى إذا

نههبي أعلم ركعة, ولَ عشرة ثنتي النهار من صلى أومرض وجع أو نوم
ولَ أصههبح حههتى ليلههة فههي كلهه القههرآن قرأ وسلم عليه الله صلى الله
ًا صام ً شهر بحههديثها فحههدثته عبههاس ابهن رمضههان. فهأتيت غيهر كامل

مشافهة, تشافهني حتى لتيتها عليها أدخل كنت لو أما فقال: صدقت
مههن صههحيحه فههي مسههلم أخرجههه وقد بتمامه أحمد المام رواه هكذا

بنحههههههههههههههههههههههوه. قتههههههههههههههههههههههادة حههههههههههههههههههههههديث
ابن المعنى) قال هذا في عنها الله رضي عائشة عن أخرى طريق(  

حميد, حههدثنا ابن الحباب, وحدثنا بن زيد وكيع, حدثنا ابن جرير: حدثنا
ًا, واللفظ قالَ مهران عبيههدة, حههدثني بههن موسى عن وكيع لَبن جميع
قههالت: عنههها اللههه رضههي عائشههة عن سلمة أبي عن طحلء بن محمد
ًا وسلم عليه الله صلى الله لرسول أجعل كنت من عليه يصلي حصير
ًا, بهم كالمغضب, وكان فخرج فاجتمعوا به الناس فتسامع الليل رحيم

مههن اكلفههوا النههاس فقههال: «أيههها الليههل قيام عليهم يكتب أن فخشي
العمل من تملوا حتى الثواب من يمل لَ الله فإن تطيقون ما العمال

الليههل قههم المزمههل أيها {يا القرآن عليه»ً ونزل ديم ما العمال وخير
ً إلَ ً منه انقص أو * نصفه قليل الرجههل كههان عليه} حههتى زد * أو قليل

يبتغههون مهها الله فرأى أشهر ثمانية بذلك ويتعلق, فمكثوا الحبل يربط
الليههل. ورواه قيههام وتههرك الفريضة إلى فردهم فرحمهم رضوانه من
ضهعيف, وههو الربهذيِ عبيههدة بهن موسهى طريههق مههن حهاتم أبي ابن

قد السياق وهذا السورة هذه نزول زيادة بدون الصحيح في والحديث
مكيههة هههي كههذلك, وإنمهها وليس بالمدينة السورة هذه نزول أن يوهم

غريب, أشهر ثمانية وآخرها أولها نزول بين إن السياق هذا في وقوله
سههههنة. بينهمهههها كههههان أنههههه أحمههههد روايههههة فههههي تقههههدم فقههههد
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عههن أسههامة أبههو الشج, حدثنا سعيد أبو حاتم: حدثنا أبي ابن وقال  

نههزل مهها يقههول: أول عبههاس ابههن الحنفي, سمعت سماك عن مسعر
ًا يقومون كانوا المزمل أول رمضان, وكههان شهر في قيامهم من نحو
أبههي عههن جريههر ابههن رواه سههنة, وهكههذا مههن قريب وآخرها أولها بين

ه, وقهال أسهامة أبي عن كريب العبهديِ, بشهر بهن ومحمهد الثهوريِ ب
سههنة, وروى بينهمهها كههان عباس ابن عن سماك عن مسعر كلهماعن

عههن سههماك عههن إسههرائيل عههن وكيههع عههن كريههب أبي عن جرير ابن
مثلهههههههههههه. عبهههههههههههاس ابهههههههههههن عهههههههههههن عكرمهههههههههههة

قيس عن سفيان عن مهران حميد, حدثنا ابن جرير: حدثنا ابن وقال  
المزمههل} أيههها {يهها نزلههت قههال: لمهها الرحمههن عبد أبي عن وهب بن

ً قاموا مهها {فههاقرءوا نزلههت حتى سوقهم و أقدامهم ورمت حتى حولَ
البصههريِ الحسههن قههال النههاس. وكههذا منههه} قههال: فاسههتراح تيسههر

بههن اللههه عبيههد زرعههة, حههدثنا أبو حاتم: حدثنا أبي ابن والسديِ. وقال
عههن قتههادة عههن أبههي هشههام, حههدثنا بههن معههاذ القواريريِ, حدثنا عمر

أخبرينا لعائشة يعني قال: فقلت هشام بن سعيد عن أوفى بن زرارة
{يهها تقههرأ وسلم. قههالت: ألسههت عليه الله صلى الله رسول قيام عن
صههلى اللههه رسههول قيههام كههانت بلى, قالت: فإنها المزمل} قلت أيها
فههي آخرههها وحبههس أقههدامهم انتفخت حتى وأصحابه وسلم عليه الله

ًا عشر ستة السماء الليههل {قههم قتههادة عن معمر نزل, وقال ثم شهر
ً قليلً} قههاموا إلَ وأقههدامهم, سههوقهم انتفخههت حههتى حههولين أو حههولَ

ابههن جرير: حههدثنا ابن السورة. وقال آخر في بعد تخفيفها الله فأنزل
قال: لما جبير ابن هو سعيد عن جعفر عن القمي يعقوب حدثنا حميد
المزمههل} أيههها {يهها وسههلم عليههه الله صلى نبيه على تعالى الله أنزل

سههنين عشههر الحال هذه على وسلم عليه الله صلى النبي قال: مكث
فههأنزل معههه يقومون أصحابه من طائفة أمره, وكانت كما الليل يقوم
مههن أدنههى تقههوم أنههك يعلم ربك {إن سنين عشر بعد عليه تعالى الله
وأقيمههوا ه قوله إلى ه معك الذين من وطائفة وثلثه ونصفه الليل ثلثي

أبههي ابهن سههنين, ورواه عشههر بعههد عنهههم تعالى الله الصلة} فخفف
بههه. القمههي يعقههوب عههن رافههع بههن عمههرو عههن أبيههه عههن حههاتم

الليل تعالى: {قم قوله في عباس ابن عن طلحة أبي بن علي وقال  
ً إلَ ثههم المههؤمنين علههى ذلههك قليلً} فشق منه انقص أو * نصفه قليل

سههيكون أن {علههم هههذا بعههد فههأنزل ورحمهههم عنهم تعالى الله خفف
ههه اللههه فضههل مههن يبتغون الرض في يضربون وآخرون مرضى منكم
الحمههد وله تعالى الله منه} فوسع تيسر ما فاقرءوا ه تعالى قوله إلى
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أكثر تبتيلً} أيِ إليه وتبتل ربك اسم تعالى: {واذكر يضيق, وقوله ولم
ومها أشهغالك مههن فرغههت إذا لعبهادته وتفهرغا إليهه وانقطهع ذكره من

فانصههب} أيِ فرغت تعالى: {فإذا قال كما دنياك أمور من إليه تحتاج
البال, فارغا لتكون وعبادته طاعته في فانصب أشغالك من فرغت إذا

صههالح وأبو ومجاهد عباس ابن منه, قال قريب أو بمعناه زيد ابن قاله
العبههادة, لههه أخلص تبتيلً} أيِ إليه {وتبتل والسديِ والضحاك وعطية

للعابههد جرير: يقههال ابن نفسك. وقال إليه وأبتل الحسن: اجتهد وقال
إلههى الَنقطههاع يعنههي التبتههل عههن المرويِ: نهههى الحديث متبتل, ومنه

إلَ إله لَ والمغرب المشرق تعالى: {رب التزوج. وقوله وترك العبادة
والمغههارب المشههارق في المتصرفا المالك هو وكيلً} أيِ فاتخذه هو

ً فاتخههذه بالتوكل فأفرده بالعبادة أفردته هو, وكما إلَ إله لَ الذيِ وكيل
عليهه} وكقهوله: وتوكهل الخهرى: {فاعبهده الََيهة في تعالى قال كما

المههر فيههها المعنههى هذا في كثيرة نستعين} وآيات وإياك نعبد {إياك
عليههههه. بالتوكههههل وتخصيصههههه للههههه والطاعههههة العبههههادة بههههإفراد

ِبْر َواْصهه َلههَى **  ُلههوَن َمهها َع ُقو ُهههْم َي ْهُجْر ًا َوا ً َهْجههر ِنههي َجِميل َذْر َو   *
ِبيَن ّذ َك ْلُم ِلي َوا ْو ِة ُأ ْعَمهه ّن ُهههْم ال ْل ّه ً َوَم ِليل ِإّن َق َنآّ *   ْي َد ً َلهه َكههالَ ًا َأن * َوَجِحيمهه

ًا َعام َط ٍة َذا َو ًا ُغّص َذاب َع ًا َو ِليم ْوَم َأ َيهه َبههاُل الْرُض َتْرُجههُف *   ْلِج َنِت َوا َكهها َو
َباُل ْلِج ًا ا ِثيبهه ً َك ِهيل ّنههآّ ّم ِإ َنآّ *   ْل ُكههْم َأْرَسهه ْي َل ً ِإ ًا َرُسههولَ ِهد ُكههْم َشهها ْي َل َكَمههآّ َع
َنآّ ْل َلَى َأْرَس ْوَن ِإ َع ً ِفْر َعَصَى َرُسولَ َف ْوُن *   َع ُه الّرُسوَل ِفْر َنا ْذ َأَخه ًا َف َأْخهذ

ً ِبيل ْيَف َو َك َف ُقوَن *   ّت ُتْم ِإن َت َفْر ًا َك ْوم َعُل َي َداَن َيْج ْل ِو ْل ًا ا *  الّسههَمآُّء ِشههيب
ِطهههههههههههٌر َف ِه ُمن ُه َكهههههههههههاَن ِبههههههههههه ُد ْعههههههههههه ً َو ْفُعهههههههههههولَ  َم

ًا تعالى يقول   مهها علههى بالصههبر وسههلم عليههه الله صلى رسوله آمر
ًا يهجرهم قومه, وأن سفهاء من كذبه من يقوله ً هجر الذيِ وهو جميل

ًا له قال ثم معه عتاب لَ ًا, وهههو قههومه لكفههار متهدد العظيههم ومتوعههد
النعمههة} أيِ أولههي والمكههذبين {وذرنههي شههيء لغضههبه يقههوم لَ الذيِ
أقههدر الطاعة على فإنهم الموال أصحاب المترفين والمكذبين دعني

{ومهلهههم غيرهم عند ليس بما الحقوق من يطالبون وهم غيرهم من
ًا قليلً} أيِ ً تعههالى: {نمتعهههم قههال كما رويد إلههى نضههطرهم ثههم قليل

القيههود, قههاله أنكالًَ} وهههي لدينا ههنا: {إن قال غليظ}, ولهذا عذاب
بريههدة بههن اللههه وعبههد كعههب بن ومحمد وطاوس وعكرمة عباس ابن
سهليمان أبههي بههن وحمههاد والضههحاك مجلههز وأبههو الجوني عمران وأبو

ًا} وهههي واحههد وغير والثوريِ المبارك وابن والسديِ وقتادة {وجحيمهه
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ًا المضطرمة السعير فههي عباس: ينشههب ابن غصة} قال ذا {وطعام
ًا يخههرج ولَ يههدخل فل الحلههق ًا {وعههذاب الرض ترجههف * يههوم أليمهه

ًا الجبههال {وكانت تزلزل والجبال} أيِ ككثبههان تصههير مهيلً} أيِ كثيبهه
ًا تنسف إنها ثم صماء حجارة كانت ما بعد الرمل منههها يبقههى فل نسههف
ًا الرض تصير حتى ذهب إلَ شيء ًا قاع ًا فيههها ترى لَ صفصف أيِ عوجهه
ًا ًا ولَ وادي يرتفههع, ثههم شههيء ولَ ينخفض شيء لَ رابية, ومعناه أيِ أمن
ًا تعالى قال أرسههلنا النههاس: {إنهها سههائر والمراد قريش لكفار مخاطب

ً إليكم ًا رسولَ فرعههون إلههى أرسلنا {كما بأعمالكم عليكم} أيِ شاهد
ً ًا فأخههذناه الرسههول فرعههون * فعصههى رسههولَ ابههن وبيلً} قههال أخههذ
ًا والثوريِ والسديِ وقتادة ومجاهد عباس ًا وبيلً} أيِ {أخههذ أيِ شههديد

حيث فرعون أصاب ما فيصيبكم الرسول هذا تكذبوا أن أنتم فاحذروا
الََخههرة نكال الله تعالى: {فأخذه قال كما مقتدر عزيز أخذ الله أخذه

رسههولكم, لن كههذبتم إن والههدمار بههالهلك أولههى والولههى} وأنتههم
ابههن عههن عمههران, ويههروى بههن موسههى مههن وأعظم أشرفا رسولكم

ومجاهههههههههههههههههههههههههههههههههههههد. عبههههههههههههههههههههههههههههههههههههاس
ًا كفرتم إن تتقون تعالى: {فكيف وقوله   ًا} الولدان يجعل يوم شههيب

ًا يكون أن يحتمل ً يوم قههراءة عههن جرير ابن حكاه كما لتتقون معمولَ
ًا الناس أيها تخافون فكيف مسعود ابن ًا الولههدان يجعههل يومهه إن شههيب

ً يكون أن ويحتمل ؟ به تصدقوا ولم بالله كفرتم فعلى لكفرتم معمولَ
كفرتههم, إن العظيههم الفههزع هههذا يوم من أمان لكم يحصل كيف الول

القيامههة يههوم كفرتههم إن تقههوى لكههم يحصههل كيههف الثههاني وعلههى
أعلههم. واللههه أولههى الول حسههن, ولكههن معنههى وجحدتموه, وكلهمهها

ًا قوله ومعنى ًا} أيِ الولدان يجعل {يوم وزلَزلههه أهواله شدة من شيب
مههن فيقههول النار بعث ابعث لََدم تعالى الله يقول حين وبلبله, وذلك

وواحهد النهار إلهى وتسهعون وتسعة تسعمائة ألف كل من كم. فيقول
سههعيد حههدثنا العلفا أيوب بن يحيى الطبراني: حدثنا الجنة. قال إلى
الخراسههاني عطههاء بن عثمان يزيد, حدثنا بن نافع حدثنا مريم أبي بن
اللههه رسههول أن عنهمهها الله رضي عباس ابن عن عكرمة عن أبيه عن

ًا قرأ وسلم عليه الله صلى ًا} قههال: «ذلههك الولههدان يجعل {يوم شههيب
ًا ذريتك من فابعث قم لََدم الله يقول يوم وذلك القيامة يوم إلههى بعثهه

وتسههعة تسههعمائة ألههف كههل مههن قههال ؟ رب يهها كههم مههن النههار, قههال
ذلههك وعههرفا المسههلمين علههى ذلههك واحههد»ً فاشههتد وينجههو وتسعون

فههي ذلههك أبصههر حيههن قههال ثههم وسههلم عليههه اللههه صههلى اللههه رسول
لَ آدم, وإنههه ولههد من ومأجوج يأجوج كثير, وإن آدم بني «إن وجوههم
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أشههباههم وفههي ففيهم رجل ألف لصلبه ينتشر حتى رجل منهم يموت

هههذه ذكر الحج سورة أول في تقدم وقد غريب حديث لكم»ً هذا ُجنة
أيِ وقتادة الحسن به} قال منفطر تعالى: {السماء الحاديث. وقوله

ه علهى الضهمير يعيهد مهن وهوله, ومنهم شدته من بسببه تعهالى: الل
ههنهها, ذكههر لههه يجر لم لنه بقويِ وليس ومجاهد عباس ابن عن ورويِ
ً اليوم هذا وعد كان مفعولًَ} أيِ وعده تعالى: {كان وقوله أيِ مفعولَ

ًا ًا محالههههههههههة لَ واقعهههههههههه عنههههههههههه. محيههههههههههد لَ وكائنهههههههههه

ِإّن ِه **  ِذ ٌة َهـ ِكَر ْذ َء َفَمن َت َذ َشآّ ّتَخ َلَى ا ِه ِإ ّب ً َر ِبيل ِإّن َس ّبَك *   َلُم َر ْع ّنَك َي َأ

ُقوُم َنَى َت ْد َثِي ِمن َأ ُل ْيِل ُث ّل ْل َفُه ا ِنْص َثُه َو ُل ُث َفٌة َو ِئ َطآّ ِذيَن ّمَن َو ّل َعَك ا ّلههُه َم َوال
ّدُر َق ْيَل ُي ّل ْل َهاَر ا ّن ِلَم َوال ّلن َع ُه َأ َتاَب ُتْحُصو ُكْم َف ْي َل ْا َع ُءو ْقَر َيّسَر َما َفا ِمَن َت

ُقْرآِن ْل ِلَم ا ُكوُن َأن َع َي ُكْم َس ُبوَن َوآَخههُروَن ّمْرَضههَى ِمن ِر الْرِض ِفههي َيْضهه
ُغوَن َت ْب ِه َفْضِل ِمن َي ّل ُلوَن َوآَخُروَن ال ِت َقا ِبيِل ِفههي ُي ِه َسهه ّلهه ْا ال ُءو ْقَر َمهها َفهها
َيّسَر ْنُه َت ْا ِم ِقيُمو َأ َة َو َ ْا الّصل ُتو َة َوآ َكهها ُا الّز ِرُضههو ْق َأ ّلههَه َو ًا ال ًا َقْرضهه َحَسههن

ْا َوَما ّدُمو َق ُكْم ُت ُفِس ٍر ّمْن لن ْي ُه َخ ُدو َد َتِج ِه ِعن ّل َو ال ًا ُه ْير َظههَم َخ ْع َأ ًا َو َأْجههر

ْا ِفُرو ْغ َت ّلهههههههههَه َواْسههههههههه ّلهههههههههَه ِإّن ال ُفهههههههههوٌر ال  ّرِحيهههههههههٌم َغ
أولههو بههها يتههذكر {تذكرة} أيِ السورة هذه} أيِ تعالى: {إن يقول  

ممههن سبيلً} أيِ ربه إلى اتخذ شاء تعالى: {فمن قال اللباب, ولهذا
إلَ تشاءون {وما الخرى السورة في قيده كما هدايته تعالى الله شاء
ًا كان الله إن الله يشاء أن ًا} ثهم عليمهه ربهك تعههالى: {إن قههال حكيمهه

الههذين مههن وطائفههة وثلثه ونصفه الليل ثلثي من أدنى تقوم أنك يعلم
ولكههن منكههم قصد غير من كله وذلك هكذا وتارة هكذا تارة معك} أيِ

يشههق لنه الليل قيام من به أمركم ما على المواظبة على تقدرون لَ
ّدر قال: {والله عليكم, ولهذا وتارة يعتدلَن تارة والنهار} أيِ الليل يق

الفههرض تحصههوه} أيِ لههن أن {علههم هههذا مههن وهذا هذا من هذا يأخذ
تحديد غير من القرآن} أيِ من تيسر ما {فاقرءوا عليكم أوجبه الذيِ

بههالقراءة الصههلة عن تيسر, وعبر ما الليل من قوموا ولكن أيِ بوقت
{ولَ بقراءتههك بصههلتك} أيِ تجهههر {ولَ سههبحان سههورة في قال كما

بهههذه اللههه رحمههه حنيفههة أبي المام أصحاب استدل بها} وقد تخافت
يجههب لَ أنههه القههرآن} علههى مههن تيسر ما قوله: {فاقرءوا وهي الََية
القههرآن مههن بغيرههها أو بههها قههرأ لو بل الصلة في الفاتحة قراءة تعين
فههي الههذيِ صههلته المسههيء بحههديث واعتضههدوا بآّيههة, أجههزأه ولههو

الجمهههور أجابهم القرآن»ً وقد من معك تيسر ما اقرأ «ثم الصحيحين
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ًا الصههحيحين في وهو الصامت بن عبادة بحديث اللههه رسههول أن أيضهه

الكتههاب»ً, بفاتحههة يقههرأ لم لمن صلة قال: «لَ وسلم عليه الله صلى
عليههه اللههه صههلى اللههه رسههول أن هريههرة أبي عن مسلم صحيح وفي

خههداج فهي خداج فهي القرآن بأم فيها يقرأ لَ صلة قال: «كل وسلم
هريههرة أبههي عههن خزيمههة ابههن صههحيح تمههام»ً وفههي غيههر خههداج فهههي

ًا القههههرآن»ً. بههههأم يقههههرأ لههههم مههههن صههههلة تجزىههههء «لَ مرفوعهههه
في يضربون وآخرون مرضى منكم سيكون أن تعالى: {علم وقوله  

اللههه} أيِ سههبيل فههي يقههاتلون وآخرون الله فضل من يبتغون الرض
مههن الليههل قيههام تههرك فههي أعههذار ذوو المة هذه من سيكون أن علم

فضههل مههن يبتغون الرض في ذلك, ومسافرين يستطيعون لَ مرضى
فههي الههم ههو بمهها مشهغولين والمتاجر, وآخريهن المكاسب في الله

ولم مكية كلها السورة بل الََية الله, وهذه سبيل في الغزو من حقهم
الخبههار باب من لنه النبوة دلَئل أكبر من بعد, فهي شرع القتال يكن

منههه} أيِ تيسر ما تعالى: {فاقرءوا قال المستقبلة, ولهذا بالمغيبات
ابهن يعقوب, حهدثنا جرير: حدثنا ابن منه. قال عليكم تيسر بما قوموا
تقههول مهها سههعيد أبهها للحسن: يا محمد, قال: قلت رجاء أبي عن علية
إنمهها بههه يقههوم ولَ قلبههه ظهههر عههن كلههه القرآن استظهر قد رجل في

تعههالى اللههه ذاك, قههال اللههه لعههن القرآن يتوسد المكتوبة, قال يصلي
أنتههم تعلموا لم ما علمناه} {وعلمتم لما علم لذو {وإنه الصالح للعبد

تيسههر مهها تعهالى: {فهاقرءوا اللهه سعيد, قال أبا آباؤكم} قلت: يا ولَ
مههذهب مههن ظههاهر آيههات, وهههذا خمههس ولههو نعههم القرآن} قههال من

ًا يرى كان أنه البصريِ الحسن ًا حق يقوموا أن القرآن حملة على واجب
صلى الله رسول أن الحديث في جاء الليل, ولهذا في منه بشيء ولو
رجههل أصههبح, فقههال: «ذاك حههتى نههام رجل عن سئل وسلم عليه الله
عههن المكتوبههة, وقيههل عههن نههام معنههاه أذنه»ً فقيل في الشيطان بال

الََخهر الحهديث القرآن»ً وفي أهل يا «أوتروا السنن الليل: وفي قيام
بههن بكههر أبههي عههن حكي ما هذا من منا»ً وأغرب فليس يوتر لم «من
أعلههم. رمضههان, فههالله شهههر قيههام إيجابه من الحنابلة من العزيز عبد

محمد أبو حدثنا الحدرد فرقد سعيد بن أحمد الطبراني: حدثنا وقال  
بهن اللهه عبهد بهن محمهد عهن الرحمن عبد الزبيديِ, حدثنا يوسف بن

عبههاس, عههن ابههن طاوس, عههن عن أبيه طاوس, عن ولد من طاوس
منههه} قههال: «مائههة تيسههر مهها {فههاقرءوا وسلم عليه الله صلى النبي

ًا غريب حديث آية»ً وهذا رحمههه الطههبراني معجههم فههي إلَ أره لههم جد
أقيمههوا الزكههاة} أيِ وآتههوا الصلة تعالى: {وأقيموا تعالى. وقوله الله
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قههال لمههن يههدل المفروضة, وهذا الزكاة وآتوا عليكم الواجبة صلتكم

إلَ تههبين لههم والمخههرج النصب مقادير لكن بمكة نزل الزكاة فرض إن
والحسههن ومجاهههد وعكرمة عباس ابن قال أعلم. وقد والله بالمدينة
قد الله كان الذيِ نسخت الََية هذه السلف: إن من واحد وغير وقتادة
ً المسلمين على أوجبه الههتي المههدة في الليل, واختلفوا قيام من أولَ
اللهه رسههول أن الصحيحين في ثبت تقدم, وقد كما أقوال على بينهما
اليههوم فههي صههلوات الرجل: «خمس لذلك قال وسلم عليه الله صلى

تطهههوع»ً. أن إلَ قهههال: «لَ ؟ غيرهههها علهههي والليلهههة»ً قهههال: ههههل
ًا الله تعالى: {وأقرضوا وقوله   ًا} يعنههي قرض الصههدقات, مههن حسن

تعههالى: قههال وأوفههره, كمها الجهزاء أحسههن ذلك على يجازيِ الله فإن
ًا الله يقرض الذيِ ذا {من ًا قرض ه فيضهاعفه حسن ًا ل كهثيرة} أضهعاف

ًا هو الله عند تجدوه خير من لنفسكم تقدموا تعالى: {وما وقوله خير
ًا} أيِ وأعظم وهههو حاصههل لكههم فهو أيديكم بين تقدموه ما جميع أجر

يعلههى أبههو الحههافظ الههدنيا. وقههال فههي لنفسههكم أبقيتمههوه ممهها خيههر
عههن إبراهيم عن العمش عن جرير حدثنا خيثمة أبو الموصلي: حدثنا

عليه الله صلى الله رسول الله: قال عبد قال: قال سويد بن الحارث
اللههه رسههول ؟»ً قالوا: يا وارثه مال من إليه أحب ماله وسلم: «أيكم

مهها قههال: «اعلمههوا وارثههه مههال مههن إليههه أحب ماله إلَ أحد من منا ما
مههال قههال: «إنمهها ؟ اللههه رسههول يهها ذلههك إلَ نعلم تقولون»ً قالوا: ما

حفههص حديث من البخاريِ أخر»ً ورواه ما وارثه ومال قدم ما أحدكم
به, ثم العمش عن كلهما معاوية أبي طريق من والنسائي غياث بن

مههن أكههثروا رحيههم} أيِ غفههور اللههه إن اللههه تعالى: {واستغفروا قال
اسههتغفره, لمههن رحيههم غفههور فإنه كلها أموركم في واستغفاره ذكره
والمنة. الحمد المزمل, ولله سورة تفسير آخر

المدثر سورة
ِم  ِه ِبْسههههههههههه ّلههههههههههه ـهههههههههههِن ال ِم الّرْحم  الّرِحيههههههههههه

َههها ّي أ
َ َي ّثُر **  ّد ْلُمهه ُقههْم ا ِذْر *   َأنهه ّبههَك َف َوَر ّبههْر *   َك َبههَك َف َيا ِث َو ّهههْر *   َط * َف

ْهُجْر َوالّرْجَز َ َفا َولَ ُنن *   ِثُر َتْم ْك َت ّبَك َتْس ِلَر َو ِبْر *   َذا َفاْص ِإ َف ِفههي ُنِقههَر *  
ِر ُقو ّنهها ِلَك ال َذ َفهه ٍذ *   ِئهه ْوَم ْوٌم َي َلههى َعِسههيٌر َيهه َع ِريَن *   ِف َكهها ْل ْيههُر ا ٍر َغ  َيِسههي
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أبههي عههن كههثير أبي بن يحيى حديث من البخاريِ صحيح ,في ثبت   

أيههها {يهها القههرآن مههن نههزل شيء يقول: أول كان أنه جابر عن سلمة
ً القههرآن أول أن إلههى فههذهبوا الجمهههور المدثر} وخههالفه قههوله نههزولَ

شههاء إن هنالههك ذلك سيأتي خلق} كما الذيِ ربك باسم تعالى: {اقرأ
بههن علههي عههن وكيههع يحيههى, حههدثنا البخههاريِ: حههدثنا تعالى. قههال الله

عبههد بههن سههلمة أبهها قههال: سههألت كههثير أبههي بههن يحيههى المبارك, عن
المههدثر} قلههت: أيههها فقال: {يهها القرآن من نزل ما أول عن الرحمن

عبههد بههن جههابر سلمة: سههألت أبو خلق} فقال الذيِ ربك باسم {اقرأ
مهها إلَ أحههدثك جههابر: لَ فقههال لي قلت ما مثل له وقلت ذلك عن الله

فلمهها بحههراء قههال: «جههاورت وسلم عليه الله صلى الله رسول حدثنا
ًا, أر فلههم يمينههي عههن فنههوديت, فنظههرت هبطههت جواريِ قضيت شههيئ

ًا, ونظههرت أر فلههم شههمالي عههن ونظههرت ًا أر فلههم أمههامي شههيئ شههيئ
ًا, فرفعههت أر فلههم خلفي ونظرت ًا, فههأتيت فرأيههت رأسههي شههيئ شههيئ
ًا ماء علّي وصبوا دثروني فقلت خديجة وصههبوا فههدثروني ههه قال ه بارد

ًا ماء علي ك المهدثر. قهم أيهها {يها فنزلهت هه قهال هه بارد فأنهذر. ورب
طريههق مههن مسههلم رواه الههوجه. وقههد هههذا مههن ساقه فكبر}»ً هكذا

اللههه عبههد بههن جابر قال: أخبرني سلمة أبي عن شهاب ابن عن عقيل
الههوحي فههترة عههن يحههدث وسلم عليه الله صلى الله رسول سمع أنه

ًا سههمعت إذ أمشههي أنهها حههديثه: «فبينهها فههي فقال السههماء مههن صههوت
قاعههد بحههراء جههاءني الههذيِ الملههك السماء, فههإذا قبل بصريِ فرفعت

الرض, إلى هويت حتى منه فجثثت والرض السماء بين كرسي على
تعالى الله فزملوني, فأنزل زملوني فقلت: زملوني أهلي إلى فجئت

سههلمة: والرجههز أبههو فاهجر} قههال ه إلى ه فأنذر * قم المدثر أيها {يا
هههو السياق البخاريِ, وهذا لفظ وتتابع»ً هذا الوحي حمي ثم ه الوثان

لقههوله: «فههإذا هههذا قبههل الههوحي نههزل قههد أنههه يقتضي وهو المحفوظا
باسههم بقوله: {اقههرأ أتاه حين جبريل بحراء»ً وهو جاءني الذيِ الملك

* الهذيِ الكهرم وربك * اقرأ علق من النسان * خلق خلق الذيِ ربك
ثم فترة هذا بعد حصل إنه يعلم} ثم لم ما النسان * علم بالقلم علم

ههههههههههههههههههذا. بعهههههههههههههههههد الملهههههههههههههههههك نهههههههههههههههههزل
السورة, كما هذه الوحي فترة بعد نزل شيء أول أن الجمع ووجه  

ابههن عههن عقيههل ليههث, حههدثنا حجههاج, حههدثنا أحمد: حههدثنا المام قال
جههابر يقههول: أخهبرني الرحمههن عبد بن سلمة أبا قال: سمعت شهاب

يقههول: «ثههم وسههلم عليههه الله صلى الله رسول سمع أنه الله عبد بن
ًا سههمعت أمشههي أنهها فبينهها فترة عني الوحي فتر السههماء, مههن صههوت
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علههى قاعههد جههاءني الههذيِ الملههك فههإذا السههماء قبههل بصههريِ فرفعت
ًا منه فجثيت والرض السماء بين كرسي الرض, إلى هويت حتى فرق
تعالى: الله فزملوني, فأنزل زملوني زملوني لهم فقلت أهلي فجئت

* والرجههز فطهههر * وثيابههك فكههبر * وربك فأنذر * قم المدثر أيها {يا
بههه. الزهههريِ حههديث مههن وتتههابع»ً أخرجههاه الههوحي حمي فاهجر} ثم

السمسههار, حههدثنا شههعيب بههن علههي بن محمد الطبراني: حدثنا وقال
بههن إبراهيههم عههن عمههران بن المعافى البجلي, حدثنا بشر بن الحسن

يقههول: إن عبههاس ابههن سههمعت يقههول مليكههة أبههي ابن يزيد: سمعت
ًا, فلمهها لقريههش صههنع المغيههرة بن الوليد قههال: مهها منههه أكلههوا طعامهه

ليههس بعضهههم بعضهم: سههاحر, وقههال فقال ؟ الرجل هذا في تقولون
بكههاهن, وقههال ليههس بعضهههم كههاهن, وقههال بعضهههم بسههاحر, وقههال

سههحر بعضهم: بل بشاعر, وقال بعضهم: ليس بعضهم: شاعر, وقال
اللههه صههلى النههبي ذلههك يؤثر, فبلههغ سحر أنه على رأيهم يؤثر, فأجمع

أيههها تعههالى: {يهها اللههه وتههدثر, فههأنزل رأسهه وقنههع فحزن وسلم عليه
* فههاهجر * والرجههز فطهههر * وثيابك فكبر * وربك فأنذر * قم المدثر

فأنههذر} أيِ تعههالى: {قههم فاصههبر} وقههوله * ولربك تستكثر تمنن ولَ
حصههل كمهها الرسال حصل الناس, وبهذا وأنذر العزم ساق عن شمر

النبهههههههههههههههههههههههههههههههههههههوة. بهههههههههههههههههههههههههههههههههههههالول
الجلح فطهر} قال تعالى: {وثيابك عظم. وقوله فكبر} أيِ وربك{  

هههذه عههن فسههأله رجههل أتههاه أنههه عباس ابن عكرمة, عن عن الكنديِ
غدرة. ثههم على ولَ معصية على تلبسها فطهر} قال: لَ {وثيابك الََية

:الثقفهههههي سهههههلمة بهههههن غيلن قهههههول سهههههمعت قهههههال: أمههههها
أتقنهههع غهههدرة مهههن ولَ فاجرلبسهههت ثهههوب لَ اللهههه بحمهههد فهههإني 

فطهر} {وثيابك الََية في عباس ابن عن عطاء عن جريج ابن وقال  
مههن فطهههر السناد بهذا رواية وفي الثياب نقي العرب كلم قال: في

رجههل عههن الثوريِ وعطاء, وقال والشعبي إبراهيم قال الذنوب, وكذا
فطهههر} قههال: مههن {وثيابههك الََية هذه في عباس ابن عن عطاء عن

فطهههر} قههال: {وثيابك مجاهد وقال النخعي إبراهيم قال الثم, وكذا
عملههك فطهههر} أيِ {وثيابههك عنههه روايههة ثيابههك, وفههي ليههس نفسههك

فطههر} {وثيابهك أخهرى رواية في رزين, وقال أبو قال فأصلح, وكذا
ال عما فأعرض ساحر ولَ بكاهن لست أيِ {وثيابهك قتهادة قهالوا. وق

إذا الرجههل تسههمي العههرب المعاصي, وكههانت من طهرها فطهر} أيِ
لمطهر إنه وأصلح وفى الثياب, وإذا لدنس إنه الله بعهد يف ولم نكث
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معصههية. وقههال علههى تلبسههها والضههحاك: لَ عكرمههة الثيههاب, وقههال

الشههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههاعر:
جميههل يرتههديه رداء عرضهههفكل اللههؤم مههن يههدنس لههم المههرء إذا 

ثيابههك تكههن لَ فطهر} يعنههي {وثيابك عباس ابن عن العوفي وقال  
علههى ثيابههك تلبههس طههائب, ويقههال: لَ غيههر مكسههب مههن تلبههس التي

بالمههاء, اغسههلها فطهر} أيِ {وثيابك سيرين بن محمد معصية, وقال
يتطههر أن اللهه فهأمره يتطههرون لَ المشهركون زيد: وكان ابن وقال
جميهع الََية تشمل جرير, وقد ابن اختاره القول ثيابه, وهذا يطهر وأن
امههرؤ قههال كما عليه الثياب تطلق العرب القلب, فإن طهارة مع ذلك

القيهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههس:
ً أفاطم  فههأجمليوإن هجههريِ أزمعت قد كنت التدللوإن هذا بعض مهل

تنسهههل ثيابهههك مهههن ثيهههابي خليقةفسهههلي منهههي سهههاءتك قهههد تهههك
فطهههر, وقههال ونيتههك فطهر} وقلبك {وثيابك جبير بن سعيد وقال  

فحسههن, وقههوله البصريِ: وخلقههك والحسن القرظي كعب بن محمد
عبههاس: ابههن عههن طلحههة أبههي بن علي فاهجر} قال تعالى: {والرجز

وقتههادة وعكرمههة مجاهههد قههال فههاهجر, وكههذا الصههنام وهههو والرجههز
{والرجههز والضههحاك إبراهيههم الوثان, وقههال زيد: إنها وابن والزهريِ

بشههيء تلبسههه يلههزم فل تقدير كل المعصية, وعلى اترك فاهجر} أيِ
الكههافرين تطههع ولَ اللههه اتههق النههبي أيههها تعههالى: {يهها كقوله ذلك من

وأصههلح قههومي في اخلفني هارون لخيه موسى والمنافقين} {وقال
تسههتكثر} قههال تمنههن تعالى: {ولَ المفسدين}. وقوله سبيل تتبع ولَ
عكرمههة قههال منههها, وكههذا أكههثر تلتمههس العطيههة تعههط عبههاس: لَ ابن

والضههحاك النخعههي وإبراهيههم الحههوصا وأبو وطاوس وعطاء ومجاهد
تمنههن {ولَ قههرأ أنههه مسههعود ابن عن وغيرهم, ورويِ والسديِ وقتادة

ربههك علههى بعملههك تمنههن البصههريِ: لَ الحسههن تسههتكثر} وقههال أن
خصههيف جريههر, وقههال ابن واختاره أنس بن الربيع قال وكذا تستكثره

أن تضههعف تسههتكثر} قههال: لَ تمنن تعالى: {ولَ قوله في مجاهد عن
زيد: ابن تضعف, وقال العرب كلم في الخير, قال: تمنن من تستكثر

ًا عليه تأخذ بها تستكثرهم الناس على بالنبوة تمنن لَ الدنيا. من عوض
أعلههههم. الول, واللههههه القههههول والظهههههر أقههههوال أربعههههة فهههههذه

لههوجه أذاهم على صبرك اجعل فاصبر} أيِ تعالى: {ولربك وقوله  
للههه عطيتههك النخعي: اصههبر إبراهيم مجاهد. وقال قاله وجل عز ربك
عسير يوم يومئذ فذلك الناقور في نقر تعالى: {فإذا وجل. وقوله عز

بن وزيد والشعبي ومجاهد عباس ابن يسير} قال غير الكافرين على
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زيههد وابههن والسديِ أنس بن والربيع والضحاك وقتادة والحسن أسلم

أبههي ابههن القههرن. وقههال كهيئههة مجاهههد: وهههو {الناقور} الصور, قال
عههن مطرفا عن محمد بن أسباط الشج, حدثنا سعيد حاتم: حدثناأبو

النههاقور} فقههال: قههال فههي نقههر {فههإذا عباس ابن عن العوفي عطية
قههد القههرن وصههاحب أنعههم وسلم: «كيههف عليه الله صلى الله رسول
؟»ً فقههال: قههال فينفههخ يههؤمر مههتى ينتظههر جبهتههه وحنى القرن التقم

؟ الله رسول يا تأمرنا وسلم: فما عليه الله صلى الله رسول أصحاب
رواه توكلنهها»ًوهكههذا اللههه علههى الوكيل ونعم الله حسبنا قال: «قولوا

ابههن عههن كريههب أبي عن جرير ابن به, ورواه أسباط عن أحمد المام
عههن أخههرى طريههق من به, ورواه مطرفا عن كلهما وأسباط فضيل

بههههههههههههه. عبههههههههههههاس ابههههههههههههن عههههههههههههن العههههههههههههوفي
الكافرين {على شديد عسير} أيِ يوم يومئذ تعالى: {فذلك وقوله  

الكههافرون تعهالى: {يقهول قهال كمها عليهم سهل غير يسير} أيِ غير
أنهه البصهرة قاضهي أوفهى بهن زرارة عهن روينا َعِسر}, وقد يوم هذا

تعههالى: قههوله إلههى وصههل فلمهها السههورة هههذه الصبح, فقرأ بهم صلى
غيههر الكههافرين علههى عسههير يههوم يومئههذ فههذلك الناقور في نقر {فإذا

ًا خهههّر ثهههم شههههقة يسهههير} شههههق تعهههالى. اللهههه رحمهههه ميتههه

ِني َذْر ْقههُت َوَمْن **  َل ًا َخ ْلههُت َوِحيههد َع َوَج ً َلههُه *   ًا َمههالَ ُدود ِنيههَن ّمْمهه َب َو   *
ًا ُهود ّهدّت ُش َوَم ًا َلههُه *   ِهيههد ُثههّم َتْم ُع *   ْطَمهه َد َأْن َي ِزيهه ّ َأ َكل ّنههُه *   كههان ِإ
َنا ِت َيا َ ًا لَ ِنيد ُقُه َع ِه ُأْر ًا *  َس ُعود ّنُه َص ِإ ّكَر *   ّدَر َف َق ِتَل َو ُق َف ْيَف *   ّدَر َك * َقهه

ِتَل ُثّم ْيَف ُق ّدَر َك ُثّم َق َظَر *   ُثّم َن َبَس *   َبَسَر َع ُثّم َو َبَر *   ْد َبَر َأ ْك َت * َواْسهه
َقاَل َذآ ِإْن َف ّ َهـ َثُر ِسْحٌر ِإلَ ْؤ ِإْن ُيهه َذآ *   ّ َهـهه ْوُل ِإلَ ِر َقهه َبَشهه ْل ِه ا ِلي ُأْصهه *  َس
َقَر َوَمآّ َس ْدَراَك *   َقُر َمهها َأ َ َسهه ْبِقههي *  لَ َ ُت َذُر َولَ ّواَحههٌة َتهه َل ِر *   َبَشهه ْل * ّل

ْيَهههههههههههههههههههههههها َل َعَة َع  َعَشهههههههههههههههههههههههَر ِتْسههههههههههههههههههههههه
ًا تعالى يقول   الههدنيا بنعههم عليههه الله أنعم الذيِ الخبيث لهذا متوعد

ًا وبدلها الله بأنعم فكفر والَفههتراء اللههه بآّيههات بههالجحود وقابلههها كفههر
ه عليهه اللهه عهدد وقهد البشر قول من عليها, وجعلها قهال حيهث نعم
ًا} أيِ خلقت ومن تعالى: {ذرني لَ وحههده أمههه بطههن مههن خههرج وحيد

ً الله رزقه ثم ولد ولَ له مال ًا} أيِ تعالى: {مالَ ًا ممدود ًا واسههع كههثير
ًا دينار, وقيل ألف مائه وقيل دينار ألف قيل غيههر يستغلها, وقيههل أرض
ًا} قال {بنين له وجعل ذلك ًا أيِ يغيبون لَ مجاهد شهود عنههده حضههور

عنهم: وهم ذلك يتولون وأجراؤهم مواليهم بل بالتجارات يسافرون لَ
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وأبههو السديِ ذكره فيما بهم, وكانوا ويتملى بهم يتمتع أبيهم عند قعود
ومجاهههد عباس ابن عشر, وقال ثلثة قتادة بن عمر بن وعاصم مالك
لههه {ومهههدت عنههده إقههامتهم وهههو النعمههة في أبلغ وهذا عشرة كانوا

ًا} أيِ ذلهههك. وغيهههر والثهههاث المهههال صهههنوفا مهههن مكنتهههه تمهيهههد
ًا} أيِ لََياتنا كان إنه * كل أزيد أن يطمع ثم{   ًا عنيد الكفر وهو معاند

ًا} قههال تعالى: {سأرهقه الله قال العلم بعد نعمه على المههام صعود
أبههي عههن الهيثم أبي عن دراج عن لهيعة ابن حدثنا حسن أحمد: حدثنا

جهنم في واد قال: «ويل وسلم عليه الله صلى الله رسول عن سعيد
ًا, قبل أربعين الكافر فيه يهويِ من جبل قعره, والصعود يبلغ أن خريف

ًا, ثم سبعين الكافر فيه يتصعد نار ًا»ً وقههد فيه كذلك به يهويِ خريف أبد
بههه, الشههيب موسههى بن الحسن عن حميد بن عبد عن الترمذيِ رواه

ة ابن حديث من إلَ نعرفه لَ غريب قال ثم قهال, دراج, كهذا عهن لهيع
بههن عمههرو عههن وهههب بن الله عبد عن يونس عن جرير ابن رواه وقد

ونكهههههههههارة. غرابهههههههههة وفيهههههههههه دراج عهههههههههن الحهههههههههارث
الرحمههن عبههد بههن وعلههي زرعههة أبههو حههاتم: حههدثنا أبههي ابههن وقال  

عمههار عن شريك منجاب, أخبرنا قال: حدثنا المقريِ بعلن المعروفا
عليههه اللههه صههلى النههبي عن سعيد أبي عن العوفي عطية عن الدهني
ًا} قال: «هو {سأرهقه وسلم أن يكلههف نههار من النار في جبل صعود

ذابههت رجلههه وضههع عادت, فإذا رفعها وإذا ذابت يده وضع فإذا يصعده
بههه. شههريك حههديث مههن جريههر وابههن البزار عادت»ً ورواه رفعها وإذا

ًا ابن عن قتادة وقال عليههها يسههحب جهنههم فههي صخرة عباس: صعود
ًا وجهه. وقال على الكافر جهنههم فهي ملسهاء صههخرة السديِ: صهعود
ًا} أيِ {سههأرهقه مجاهههد وقههال يصعدها أن يكلف مههن مشههقة صههعود

ًا العذاب, وقال جريههر. وقههوله ابههن فيه, واختههاره راحة لَ قتادة: عذاب
ًا أرهقنههاه إنمهها وقههدر} أيِ فكههر تعههالى: {إنههه مههن قربنههاه أيِ صههعود

يقههول مههاذا تروى أيِ وقدر فكر لنه اليمان عن لبعده الشاق العذاب
المقهال مهن يختلهق مهاذا ففكههر القههرآن عههن سههئل حيههن القرآن في

عليههه قدر} دعههاء كيف قتل * ثم قدر كيف {فقتل تروى {وقدر} أيِ
عينيههه بين قبض عبس} أيِ {ثم والترويِ النظرة أعاد نظر} أيِ {ثم

الحميههر: بههن توبههة قههول ومنههه وكههره كلههح {وبسههر} أيِ وقطههب
وبسههورها حههاجتي عههن رأيتهوإعراضههها صههدود منههها رابنههي وقههد 

القهقهههرى ورجههع الحق عن صرفا واستكبر} أيِ أدبر وقوله: {ثم  
ًا هههذا يههؤثر} أيِ سههحر إلَ هذا إن {فقال للقرآن الَنقياد عن مستكبر

قال: {إن عنهم, ولهذا ويحكيه قبله ممن غيره عن محمد ينقله سحر
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ههذا فهي المهذكور اللهه, وههذا بكلم ليهس البشهر} أيِ قهول إلَ ههذا

لعنههه قريههش رؤسههاء أحههد المخزومههي المغيههرة بن الوليد هو السياق
قههال عبههاس ابههن عههن العههوفي رواه مهها هذا في خبره من الله, وكان

عههن فسههأله قحافههة أبههي بههن بكههر أبههي علههى المغيرة بن الوليد دخل
ًا يا فقال قريش على خرج أخبره القرآن, فلما أبي ابن يقول لما عجب

قوله الجنون, وإن من بهذيِ ولَ بسحر ولَ بشعر هو ما الله كبشة, فو
وقالوا: واللههه ائتمروا قريش من النفر بذلك سمع فلما الله كلم لمن
هشههام بههن جهههل أبههو بههذلك سههمع قريش, فلما لتصبو الوليد صبأ لئن

بيتههه, فقههال عليههه دخههل حههتى فههانطلق شههأنه أكفيكههم والله قال: أنا
فقههال: ألسههت ؟ الصههدقة لههك جمعههوا قههد قومههك إلههى تر للوليد: ألم

ً أكثرهم ًا مالَ علههى تههدخل إنمهها أنههك جهل: يتحههدثون أبو فقال ؟ وولد
بههه تحههدث الوليههد: أقههد طعههامه, فقههال مههن لتصههيب قحافههة أبي ابن

أبههي ابههن ولَ ولَعمههر قحافههة أبههي ابههن أقههرب لَ والله فل ؟ عشيرتي
عليه الله صلى رسوله على الله فأنزل يؤثر سحر إلَ قوله كبشة, وما

ًا خلقت ومن {ذرني وسلم تههذر} وقههال ولَ تبقي لَ ه قوله إلى ه وحيد
هههو فههإذا الرجههل قههال فيمهها نظههرت لقد قال: والله أنه قتادة: زعموا

يعلههى ومهها ليعلههو لطلوة, وإن عليههه لحلوة, وإنههه له وإن بشعر ليس
ك ومها عليهه ه: {فقتهل فهأنزل سهحر أنهه أش ة. كيهف الل قهدر} الََي

جرير: حدثنا ابن وكلح, وقال عينيه بين ما وبسر} قبض عبس ثم{  
منصههور بههن عبههاد عن معمر عن ثور بن محمد العلى, حدثنا عبد ابن
عليههه اللههه صههلى النههبي إلههى جههاء المغيههرة بههن الوليد أن عكرمة عن

هشهام بهن جههل أبا ذلك له, فبلغ رق القرآن, فكأنه عليه فقرأ وسلم
ِلههَم لك يجمعوا أن يريدون قومك إن عم أيِ فقال فأتاه ؟ مههالًَ. قههال: 
ًا أتيت فإنك يعطونكه قال علمههت قههد قبلههه, قههال لمهها تتعههرض محمد

ً فيه مالًَ, قال: فقل أكثرهم أني قريش منكههر أنههك قومههك يعلههم قولَ
رجههل منكههم مهها اللههه فيه, فو أقول فماذا له, قال كاره وأنك قال لما

الجههن, بأشههعار ولَ بقصههيده ولَ برجههزه أعلههم ولَ منههي بالشعار أعلم
ًا يقول الذيِ يشبه ما والله يقههوله الههذيِ لقههوله إن هذا, والله من شيئ

لَ واللههه يعلههى, وقههال ومهها ليعلههو وإنههه تحتههه مهها ليحطم لحلوة, وإنه
فكههر فيه, فلما أتفكر حتى فدعني فيه, قال تقول حتى قومك يرضى

خلقههت ومههن غيره, فنزلت: {ذرنههي عن يؤثره سحر إلَ هذا قال: إْن
ًا وغيههر إسههحاق بههن محمههد ذكههر عشر} وقههد تسعة ه بلغ حتى ه وحيد
ًا واحد الندوة دار في اجتمعوا لما أنهم السديِ زعم هذا, وقد من نحو

وفههود عليهههم يقههدم أن قبههل فيههه يقولههونه قههول علههى رأيهم ليجمعوا

673



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
آخههرون: وقههال قههائلون: شههاعر عنههه, فقههال ليصههدوهم للحههج العرب
تعههالى: قههال كمهها آخههرون: مجنههون وقههال آخرون: كاهن وقال ساحر
هههذا سبيل} كل يستطيعون فل فضلوا المثال لك ضربوا كيف {انظر
وبسر, فقههال: وعبس ونظر وقدر فيه, ففكر يقوله فيما يفكر والوليد

تعههالى: اللههه البشههر, قههال قههول إلَ هههذا إْن يههؤثر سههحر إلَ هههذا إْن
تعههالى: قههال جهاته, ثههم جميع من فيها سأغمره سقر} أيِ {سأصليه

ذلههك فسههر وتفخيههم, ثههم لمرههها تهويههل سقر} وهههذا ما أدراك {وما
وعصبهم وعروقهم لحومهم تأكل تذر} أيِ ولَ تبقي تعالى: {لَ بقوله

يحيون, قههاله ولَ يموتون لَ ذلك في ذلك, وهم غير تبدل ثم وجلودهم
وغيرههههههههههههم. سهههههههههههنان وأبهههههههههههو بريهههههههههههدة ابهههههههههههن

أبههو للجلههد, وقههال أيِ مجاهههد للبشههر} قههال تعالى: {لواحة وقوله  
أسههلم: بههن زيد الليل, وقال من أسود فتدعه لفحة الجلد رزين: تلفح

للجلههد حراقة للبشر} أيِ قتادة: {لواحة عليها. وقال أجسادهم تلوح
تسههعة تعالى: {عليههها النسان. وقوله بشرة عباس: تحرق ابن وقال

.خلقهههم غليههظ خلقهههم عظيههم الزبانيههة مقههدمي مههن عشههر} أيِ
موسههى, بن إبراهيم زرعة, حدثنا أبو حاتم: حدثنا أبي ابن قال وقد  

قههوله فههي الههبراء عههن عههامر عن حارث زائدة, أخبرني أبي ابن حدثنا
ًا عشر} قال: إن تسعة تعالى: {عليها ً سههألوا اليهههود مههن رهطهه رجل

فقههال: جهنم خزنة عن وسلم عليه الله صلى الله رسول أصحاب من
وسههلم عليههه اللههه صلى النبي فأخبر الرجل فجاء, أعلم ورسوله الله

أصهحابه عشهر} فهأخبر تسهعة {عليها ساعتئذ عليه تعالى الله فأنزل
إنههها أتهوني, أمها إن الجنههة تربهة عهن سهائلهم إني أما وقال: «ادعهم

كفيههه بأصههابع فأهوى جهنم خزنة عن فسألوه بيضاء»ً فجاؤوه درمكة
الجنة»ً تربة عن قال: «أخبروني ثم الثانية في البهام وأمسك مرتين

رسههول بيضاء: فقههال خبزة سلم, فقال: كأنها ابن يا فقالوا: أخبرهم
الههدرمك»ً مههن يكههون إنمهها الخبز إن وسلم: «أما عليه الله صلى الله

عبههد بههن جههابر عههن والمشهور البراء عن حاتم أبي ابن عند وقع هكذا
منههده, حههدثنا حههدثنا مسههنده فههي البزار بكر أبو الحافظ قال كما الله

عههن سههفيان حكيههم, حههدثنا بههن ويحيى سفيان عبدة, أخبرنا بن أحمد
قههال: جههاء عنههه اللههه رضههي الله عبد بن جابر عن الشعبي عن مجالد
أصههحابك غلههب محمد فقال: يا وسلم عليه الله صلى النبي إلى رجل

نههبيكم أعلمكههم هههل يهههود ؟»ً قال: سألتهم شيء اليوم. فقال: «بأيِ
عليههه اللههه صلى نبينا نسأل حتى نعلم قالوا: لَ ؟ النار أهل خزنة عدة

يسههألون قههوم وسلم: «أفغلب عليه الله صلى الله رسول قال وسلم
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؟ وسههلم عليه الله صلى نبينا نسأل حتى نعلم لَ فقالوا يعلمون لَ عما
جهرة»ً فأرسههل الله يريهم أن نبيهم سألوا قد لكنهم الله بأعداء علي
قههال: ؟ النههار أهههل خزنههة عههدة كم القاسم أبا قالوا: يا فدعاهم إليهم

وقههال واحههدة وعقههد مرتيههن كفيههه طبههق ثههم كفيههه «هكههذا»ً وطبههق
سههألوه الههدرمك»ً فلمهها فهههي الجنههة تربههة عههن سئلتم لصحابه: «إن

عليههه اللههه صههلى اللههه رسول لهم قال النار أهل خزنة بعدة فأخبرهم
أبا يا فقالوا: خبزة بعض إلى بعضهم ؟»ً فنظر الجنة تربة وسلم: «ما

هههذه عنههد الترمذيِ رواه الدرمك»ً وهكذا من القاسم. فقال: «الخبز
إلَ يعههرفا لَ والههبزار هههو به, وقههال سفيان عن عمر أبي ابن عن الََية
عههن المههديني بههن علههي عن أحمد المام رواه مجالد, وقد حديث من

فقههههههههههههههط. الههههههههههههههدرمك بنقصههههههههههههههه سههههههههههههههفيان

َوَما َنآّ **  ْل َع ِر َأْصَحاَب َج ّنا ّ ال َكًة ِإلَ ِئ َ َنا َوَما َمل ْل َع ُهْم َج َت ّد ّ ِع َنًة ِإلَ ْت ِذيَن ِف ّلهه ّل
ْا َفُرو ِقَن َك ْي َت َيْس ِذيَن ِل ّل ْا ا ُتههو َتههاَب ُأو ِك ْل َد ا َدا َيههْز ِذيَن َو ّلهه ْا ا َو ُنهه ًا آَم َ ِإيَمانهه َولَ
َتاَب ِذيَن َيْر ّله ْا ا ُتهو َتهاَب ُأو ِك ْل ُنهوَن ا ْؤِم ْلُم ُقهوَل َوا َي ِل ِذيَن َو ّله ِهم ِفهي ا ِب ُلهو ُق
ِفُروَن ّمَرٌض َكا ْل َذآ َوا َد َما ّلُه َأَرا َذا ال َهـ ً ِب َثل ِلَك َم َذ ّلُه ُيِضّل َك َيَشههآُّء َمههن ال
ِديِ ْه َي ُء َمن َو َلُم َوَما َيَشآّ ْع َد َي ُنو ّبَك ُج ّ َر َو ِإلَ ّ ِهَي َوَما ُه َى ِإلَ ْكههَر ِر ِذ َبَشهه ْل ِل
ّ َكل ِر *   َقَم ْل ْيِل َوا ّل َوال ْذ *   َبَر ِإ ْد ْبِح َأ َوالّصهه َذآ *   َفَر ِإ َههها َأْسهه ّن ِإ َدى *   ِلْحهه
ِر َبهه ُك ْل ًا ا ِذير َنهه ِر *   َبَشهه ْل ِلَمههن ّل َء *   ُكههْم َشههآّ ّدَم َأن ِمن َقهه َت ْو َي َأّخَر َأ َتهه  َي

ملئكههة} {إلَ خزانههها النههار} أيِ أصههحاب جعلنا تعالى: {وما يقول  
ًا زبانية ًا, وذلك غلظ عههدد ذكهروا حيهن قريش مشركي على رد شداد

منكههم عشرة كل يستطيع أما قريش معشر جهل: يا أبو فقال الخزنة
إلَ النار أصحاب جعلنا تعالى: {وما الله فتغلبونهم, فقال منهم لواحد

أبهها إن قيههل يغههالبون, وقههد ولَ يقاومون لَ الخلق شديديِ ملئكة} أيِ
قريههش معشههر قههال: يهها خلههف بههن أسههيد بههن كلههدة واسمه الشدين
ًا عشر سبعة منهم أكفيكم وأنا اثنين منهم اكفوني بنفسههه, منه إعجاب

البقههرة جلههد علههى يقف كان أنه يزعمون فيما القوة من بلغ قد وكان
يههتزحزح ولَ الجلههد فيتمههزق قههدميه تحت من لينزعوه عشرة ويجاذبه

وسههلم عليههه اللههه صلى الله رسول دعا الذيِ وهو السهيلي عنه, قال
الله صلى النبي بك, فصرعه آمنت صرعتني إن مصارعته, وقال إلى

ًا وسههلم عليه خههبر إسههحاق ابههن نسههب وقههد يههؤمن, قههال فلههم مههرار
المطلب. (قلههت): ولَ بن هاشم بن يزيد عبد بن ركانة إلى المصارعة

أعلهههههههههم. واللهههههههههه ذكهههههههههراه مههههههههها بيهههههههههن منافهههههههههاة
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إنمهها كفههروا} أيِ للههذين فتنههة إلَ عههدتهم جعلنا تعالى: {وما وقوله  

ًا عشر تسعة أنهم عدتهم ذكرنا الههذين {ليسههتيقن للنههاس منهها اختبههار
ما بمطابقة نطق فإنه حق الرسول هذا أن يعلمون الكتاب} أيِ أوتوا

الههذين {ويزداد قبله النبياء على المنزلة السماوية الكتب من بأيديهم
ًا} أيِ آمنوا نههبيهم إخبههار صههدق من يشهدون بما أيِ إيمانهم إلى إيمان

الكتههاب أوتههوا الههذين يرتههاب {ولَ وسههلم عليههه اللههه صههلى محمههد
المنههافقين مههن مههرض} أيِ قلههوبهم فههي الههذين وليقههول والمؤمنون

ذكههر فههي الحكمة ما يقولون مثلً} أيِ بهذا الله أراد ماذا {والكافرون
مههن ويهههديِ يشههاء مههن اللههه يضل تعالى: {كذلك الله قال ؟ ههنا هذا

أقهوام قلهوب فهي اليمهان يتأكههد وأشههباهه هههذا مثهل مهن يشاء} أيِ
الدامغههة. والحجههة البالغههة الحكمههة آخريههن, ولههه عنههد ويههتزلزل

عهددهم يعلههم مها ههو} أيِ إلَ ربهك جنهود يعلم تعالى: {وما وقوله  
فقههط, كمهها عشههر تسعة أنهم متوهم يتوهم لئل تعالى هو إلَ وكثرتهم

اليونههانيين الفلسههفة ومههن والجهالههة الضللة أهل من طائفة قاله قد
على تنزيلها فأرادوا الََية هذه سمعوا الذين الملتين من شايعهم ومن

عهن وعجههزوا دعواها اخترعوا التي التسعة والنفوس العشرة العقول
كفههروا وقههد الََيههة هههذه صههدر مقتضههاها, فههأفهموا علههى الدلَلة إقامة

حههديث فههي ثبت هو} وقد إلَ ربك جنود يعلم قوله: {وما وهو بآّخرها
اللههه صههلى اللههه رسول عن وغيرهما الصحيحين في المرويِ السراء

لم عليه ه وس السهماء فهي الهذيِ المعمهور الهبيت صهفة فهي قهال أن
يعههودون لَ ملههك ألههف سههبعون يوم كل في يدخله هو السابعة: «فإذا

إسههرائيل أسود, حههدثنا أحمد: حدثنا المام عليهم»ً. وقال ما آخر إليه
قههال: قههال ذر أبههي عههن مورق عن مجاهد عن مهاجر بن إبراهيم عن

لَ مهها وأسمع ترون لَ ما أرى وسلم: «إني عليه الله صلى الله رسول
عليههه إلَ أصبع موضع فيها ما تئط أن لها وحق السماء أطت تسمعون

ً لضههحكتم أعلهم مها علمتهم سهاجد, لههو ملهك ًا ولبكيتهم قليل ولَ كههثير
إلههى تجههأرون الصههعدات إلى ولخرجتم الفرشات على بالنساء تلذذتم

تعضههد, ورواه شههجرة أنههي لههوددت ذر: واللههه أبههو تعالى»ً فقههال الله
حسن حديث الترمذيِ إسرائيل, وقال حديث من ماجه وابن الترمذيِ

ًا, وقههال ذر أبههي عههن غريههب, ويههروى القاسههم أبههو الحههافظ موقوفهه
مههروان بههن عههروة المصههريِ, حههدثنا عرفههة بههن خير الطبراني: حدثنا

عطههاء عن مالك بن الكريم عبد عن عمرو بن الله عبيد الرقي, حدثنا
اللههه صههلى اللههه رسههول قال: قال الله عبد بن جابر عن رباح أبي بن

إلَ كف ولَ شبر ولَ قدم موضع السبع السموات في وسلم: «ما عليه
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القيامههة يههوم كههان راكههع, فههإذا ملههك أو ساجد ملك أو قائم ملك وفيه
ًا قالوا بههك نشههرك لههم أنهها إلَ عبادتههك حههق عبههدناك ما سبحانك جميع

ًا»ً. وقال عمههرو الصلة: حدثنا كتاب في المروزيِ نصر بن محمد شيئ
عههن قتههادة عههن سههعيد عههن عطههاء بههن الوهاب عبد زرارة, أخبرنا بن

صههلى اللههه رسههول قههال: بينمهها حزام بن حكيم عن محرز بن صفوان
؟»ً أسههمع مهها تسمعون لهم: «هل قال إذ أصحابه مع وسلم عليه الله

وسههلم: عليههه الله صلى الله رسول شيء. فقال من نسمع قالوا: ما
وعليههه إلَ شبر موضع فيها تئط. ما أن تلم وما السماء أطيط «أسمع

سهههههههههههههههههههههاجد»ً. أو راكههههههههههههههههههههههع ملهههههههههههههههههههههك
ًا: حدثنا وقال   معههاذ أبهو قههذاذ, حهدثنا بههن اللهه عبهد بن محمد أيض

سههمعت البههاهلي سههليمان بههن عبيههد النحههويِ, حههدثنا خالد بن الفضل
أنههها عائشههة عههن الجههدع بن مسروق عن يحدث مزاحم بن الضحاك

الههدنيا السماء في وسلم: «ما عليه الله صلى الله رسول قالت: قال
الملئكههة: {ومهها قههول وذلك قائم أو ساجد ملك وعليه إلَ قدم موضع

لنحهههن * وإنههها الصهههافون لنحهههن * وإنههها معلهههوم مقهههام لهههه إلَ منههها
ًا غريب مرفوع المسبحون}»ً وهذا آدم بههن محمههود عههن رواه ثم جد

ابههن عههن مسههروق عن الضحى أبي عن العمش عن معاوية أبي عن
إلَ شههبر موضههع فيههها مهها سههماء السههموات مههن قههال: إن أنه مسعود
* وإنهها الصههافون لنحههن {وإنهها قرأ ثم قائم قدماه أو ملك جبهة وعليه

المسهههههههههههههههههههههههههههههههههبحون}. لنحهههههههههههههههههههههههههههههههههن
خالههد بههن محمههد بن جعفر أبو سيار, حدثنا بن أحمد قال: حدثنا ثم  

مههن عطيههة بههن عمر بن المغيرة أمه, حدثنا بابن المعروفا الدمشقي
عههوفا, بههن سههالم عن أيوب بن سليمان عوفا, حدثني بن عمرو بني

بههن سليمان الحبلى, حدثني بني من مسعود بن زيد بن عطاء حدثني
بني من العلء بن الرحمن عبد سالم, حدثني بني من الربيع بن عمرو

النههبي بعههده, أن ومهها الفتههح شهد وقد سعد بن العلء أبيه عن ساعدة
ًا وسلم عليه الله صلى أسههمع مهها تسههمعون لجلسائه: «هل قال: يوم

أن لها وحق السماء «أطت قال ؟ الله رسول يا تسمع ؟»ً قالوا: وما
سههاجد أو راكههع أو قههائم ملههك وعليه إلَ قدم موضع فيها ليس إنه تئط

المسههبحون} وهههذا لنحن * وإنا الصافون لنحن {وإنا الملئكة وقالت
ًا. غريهههههههههههههههههههههههب إسهههههههههههههههههههههههناد جهههههههههههههههههههههههد

عبههد الفرويِ, حههدثنا إسماعيل بن محمد بن إسحاق قال: حدثنا ثم  
عههن أبيههه عههن دينار بن الله عبد بن الرحمن عبد عن قدامة بن الملك

جلههوس ثلثههة ونفههر قائمههة والصههلة جههاء عمههر أن عمههر بههن الله عبد
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صههلى اللههه رسههول مع فصلوا الليثي, فقال: قوموا جحش أبو أحدهم

أقهوم لَ وقهال يقهوم أن جحهش أبو وأبى اثنان وسلم, فقام عليه الله
ًا, فيصههرعني مني وأشد ذراعين مني أقوى رجل يأتي حتى ثههم بطشهه
فههي وجهههه ودسسههت فصههرعته عمههر الههتراب, قههال في وجهي يدّس

ًا عمر فخرج عنه فحجزني عفان بن عثمان التراب, فأتى حههتى مغضب
أبهها يهها رأيههك فقال: «مهها وسلم عليه الله صلى الله رسول إلى انتهى
عليههه اللههه صههلى اللههه رسههول منه, فقههال كان ما له ؟»ً فذكر حفص

جئتنههي أنههك لههوددت ذلههك علههى رحمه, والله عمر رضي وسلم: «إن
فقال: «اجلس ناداه أبعد فلما نحوه فوجه عمر الخبيث»ً فقام برأس
للههه وإن جحههش أبههي صلة عن وتعالى تبارك الرب بغناء أخبرك حتى

ًا ملئكههة الههدنيا السماء في تعالى حههتى رؤوسهههم يرفعههون لَ خشههوع
حق عبدناك ما ربنا قالوا ثم رؤوسهم رفعوا قامت الساعة, فإذا تقوم

ًا ملئكة الثانية السماء في لله وإن عبادتك رؤوسهم يرفعون لَ سجود
وقههالوا رؤوسهههم رفعههوا السههاعة قههامت فههإذا السههاعة تقههوم حههتى

عبادتهههههههك»ً. حهههههههق عبهههههههدناك مههههههها ربنههههههها سهههههههبحانك
السماء أهل فقال: «أما ؟ الله رسول يا يقولون عمر: وما له فقال  

الثانية السماء أهل والملكوت, وأما الملك ذيِ سبحان فيقولون الدنيا
الثالثههة السههماء أهههل والجههبروت, وأمهها العههزة ذيِ سههبحان فيقولههون
صههلتك, فههي عمههر يهها يمههوت, فقلههها لَ الههذيِ الحي سبحان فيقولون

أن وأمرتنههي علمتنههي كنههت بالههذيِ فكيههف اللههه رسول عمر: يا فقال
أمره الذيِ مرة»ً وكان وهذا مرة هذا فقال: «قل ؟ صلتي في أقوله

سههخطك, مههن برضاك عقابك, وأعوذ من بعفوك يقوله: «أعوذ أن به
ًا غريههب حديث وجهك»ً هذا جل منك بك وأعوذ نكههارة منكههر بههل جههد

فهي حبهان ابهن البخهاريِ, وذكهره عنه روى الفرويِ شديدة, وإسحاق
أبههو قطني, وقههال والدار والعقيلي والنسائي داود أبو وضعفه الثقات
ًا الههرازيِ: كههان حههاتم وكتبههه لقههن فربمهها بصههره ذهههب أنههه إلَ صههدوق

أبههو قدامههة بههن الملههك عبههد وشيخه مضطرب هو مرة صحيحة, وقال
ًا, والعجههب فيه تكلم الجمحي قتادة نصههر بههن محمههد المههام مههن أيض
بعههض لضههعف تعرض بحاله, ولَ عرفا عليه, ولَ يتكلم ولم رواه كيف

ً جههبير بههن سعيد عن آخر وجه من رواه أنه رجاله, غير بنحههوه مرسههل
ً البصريِ الحسن عن أخرى طريق ومن ًا مرسههل قههال منههه, ثههم قريبهه

النضههر, قهههذاذ, أخبرنهها بههن اللههه عبههد بن محمد نصر: حدثنا بن محمد
على يخطبنا وهو أرطاة بن عديِ قال: سمعت منصور بن عباد أخبرنا

ً سمعت قال المدائن منبر عليههه اللههه صههلى النههبي أصههحاب من رجل
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تعههالى للههه قههال: إن وسههلم عليههه اللههه صههلى اللههه رسول عن وسلم
مههن دمعههة منههه تقطر ملك منهم ما خيفته من فرائصهم ترعد ملئكة

ًا ملئكة منهم يصلي, وإن ملك على وقعت إلَ عينه خلههق منههذ سههجود
يههوم إلههى يرفعونههها ولَ رؤوسهههم يرفعههوا لههم والرض السموات الله

ًا ملئكة منهم القيامة, وإن اللههه خلههق منههذ رؤوسهم يرفعوا لم ركوع
رؤوسهم رفعوا القيامة, فإذا يوم إلى يرفعونها ولَ والرض السموات

عبادتههك»ً حق عبدناك ما سبحانك قالوا وجل عز الله وجه إلى نظروا
بههههههههههههههههه. بههههههههههههههههأس لَ إسههههههههههههههههناد وهههههههههههههههههذا

واحههد: وغيهر مجاهد للبشر} قال ذكرى إلَ هي تعالى: {وما وقوله  
تعههالى: قههال للبشر} ثههم ذكرى {إلَ وصفت التي النار هي} أيِ {وما
أسههفر} أيِ إذا {والصههبح ولههى أدبههر} أيِ إذ * والليههل والقمههر {كل

عبههاس ابههن النار, قههاله يعني العظائم الكبر} أيِ لحدى {إنها أشرق
ًا السههلف مههن واحههد وغيههر والضحاك وقتادة ومجاهد * للبشههر {نههذير

النههذارة يقبههل أن شههاء لمههن يتههأخر} أيِ أو يتقههدم أن منكم شاء لمن
ويردههههههها. ويههههههولي عنههههههها يتههههههأخر أو للحههههههق ويهتههههههديِ

ُكّل ْفٍس **  َبْت ِبَما َن َنههٌة َكَس ِهي ّ َر ِإلَ َيِميههِن َأْصههَحاَب *   ْل ِفههي ا ّنههاٍت *   َج
ُلوَن َء َتَسآّ َعِن َي ِرِميَن *   ْلُمْج ُكْم *  َما ا َك َل َقَر ِفي َس ْا َس ُلو َقهها َنههُك َلههْم *  

ّليَن ِمَن ْلُمَص َلْم ا َو ِعُم َنُك *   ْط ِكيَن ُن ْلِمْس ّنا ا ُك َو َع َنُخوُض *   ِئِضيَن َم ُلَخآّ ا
ّنا ُك َو ّذُب *   َك ِم ُن ْو َي ّديِن ِب ّتَى ال َنا *  َح َتا ِقيُن َأ َي ْل َفَما ا ُهههْم *   ُع َف َعُة َتن َفا َشهه

ِعيَن ِف َفَما الّشا ُهْم *   ِة َعِن َل ِكَر ْذ ّت ِرِضيَن ال ْع ُهْم ُم ّن أ
َ َك ٌة ُحُمٌر *   ِفَر َتن ّمْسهه

َفّرْت ٍة ِمن *   َوَر َبْل َقْس ُد *   ِريهه ٍء ُكههّل ُي ِرىهه ُهههْم اْم ْن َتَى َأن ّم ْؤ ًا ُيهه ُصههُحف
ًة َنّشَر ّ ّم َكل ّ َبل *   ُفوَن لَ َة َيَخا ّ الََِخَر َكل ّنههُه *   ٌة ِإ ِكَر ْذ َفَمههن َتهه َء *   َشههآّ

ُه َكَر َوَما َذ ُكُروَن *   ْذ ّ َي َء َأن ِإلَ ّلُه َيَشآّ َو ال ْهُل ُه َى َأ َو ْق ّت ْهُل ال َأ ِة َو ِفَر ْغ ْلَم  ا
ًا تعالى يقول   معتقلههة رهينههة} أيِ كسههبت بما نفس {كل أن مخبر

اليميههن} أصههحاب {إلَ وغيههره عبههاس ابههن قههاله القيامههة يههوم بعملها
المجرميههن يسههألون المجرمين} أيِ عن يتساءلون جنات {في فإنهم
فههي سههلككم لهم: {ما قائلين الدركات في وأولئك الغرفات في وهم
مهها المسههكين} أيِ نطعههم نههك ولههم المصلين من نك لم * قالوا سقر

مههع نخههوض {وكنهها جنسههنا مههن خلقههه إلههى أحسههنا ولَ اللههه عبههدنا
ٍو غوى قتادة: كلما نعلم. وقال لَ فيما نتكلم الخائضين} أيِ غوينهها غهها

كقههوله المههوت اليقين} يعنههي أتانا حتى الدين بيوم نكذب {وكنا معه
اللههه صههلى  الله رسول اليقين} وقال يأتيك حتى ربك تعالى: {واعبد
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اليقيههن جههاءه فقههد ههه مظعههون بن عثمان يعني ه هو وسلم: «أما عليه
مههن الشههافعين} أيِ شههفاعة تنفعهم تعالى: {فما الله ربه»ً قال من
ًا كان شههفاعة القيامههة يههوم تنفعههه لَ فههإنه الصههفات هههذه بمثل متصف

وافى من قابلً, فأما المحل كان إذا تنجع إنما الشفاعة لن فيه شافع
ًا الله ًا محالههة لَ النههار لهه فههإنه القيامة يوم كافر قههال فيههها, ثههم خالههد

الذين الكفرة لهؤلَء فما معرضين} أيِ التذكرة عن لهم تعالى: {فما
مسههتنفرة حمههر {كأنهم معرضين به وتذكرهم إليه تدعوهم مما قبلك
عنههه وإعراضهههم الحههق عن نفارهم في كأنهم قسورة} أيِ من فرت
أبههو أسههد, قههاله من صيدها يريد ممن فرت إذا الوحش حمر من حمر

الرحمههن, عبههد وابنههه أسلم بن وزيد عنه رواية في عباس وابن هريرة
بههن حمههاد الجمهور. وقال قول وهو عباس ابن عن رواية رام, وهو أو

عبههاس: السههد ابن عن مهران بن يوسف عن زيد بن علي عن سلمة
شههير, وبالنبطيههة قسههورة, وبالفارسههية بالحبشههية له بالعربية, ويقال

أوبهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههها.
ًا يؤتى أن منهم امرىء كل يريد تعالى: {بل وقوله   منشههرة} صحف
كمهها كتههاب عليههه ينههزل أن المشركين هؤلَء من واحد كل يريد بل أيِ

وغيههره, مجاهههد وسهلم, قههاله عليههه اللههه صههلى النههبي على الله أنزل
مهها مثههل نههؤتى حههتى نههؤمن لههن قالوا آية جاءتهم تعالى: {وإذا كقوله
عههن روايهة رسههالته} وفههي يجعههل حيههث أعلههم الله, اللهه رسل أوتي

لَ بههل تعههالى: {كل عمههل, فقههوله بغيههر براءة يؤتوا أن قتادة: يريدون
وتكههذيبهم بههها إيمههانهم عههدم أفسههدهم إنمهها الََخههرة} أيِ يخههافون

.بوقوعههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههها
ًا تذكرة} أيِ إنه تعالى: {كل قال ثم   {فمههن تههذكرة القههرآن إن حق

أن إلَ تشاءون الله} كقوله: {وما يشاء أن إلَ يذكرون وما ذكره شاء
هههو المغفههرة} أيِ وأهههل التقوى أهل تعالى: {هو الله}. وقوله يشاء
وأنههاب. قههاله إليههه تاب من ذنب يغفر أن أهل وهو منه يخافا أن أهل

أخههو سهههيل الحباب, أخههبرني بن زيد أحمد: حدثنا المام قتادة. وقال
قههال: قههرأ عنه الله رضي مالك بن أنس عن البناني ثابت حزم, حدثنا

وأهههل التقههوى أهههل {هههو الََية هذه وسلم عليه الله صلى الله رسول
فمههن إله معي يجعل فل أتقى أن أهل أنا ربكم «قال المغفرة} وقال

ًا معي يجعل أن اتقى ً كان إله وابههن الترمذيِ له»ً ورواه أغفر أن أهل
بههن المعههافى حههديث مههن الحباب, والنسائي بن زيد حديث من ماجه

الترمههذيِ: بههه, وقههال القطعي الله عبد بن سهيل عن عمران, كلهما
عههن أبيههه عن حاتم أبي ابن بالقويِ, ورواه ليس وسهيل غريب حسن
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والبغههويِ والههبزار يعلهى أبهو رواه به, وهكههذا سهيل عن خالد بن هدبة

المههدثر, سههورة تفسههير بههه. آخههر القطعههي سهيل حديث من وغيرهم
والمنة. الحمد ولله

القيامة سورة
ِم  ِه ِبْسههههههههههه ّلههههههههههه ـهههههههههههِن ال ِم الّرْحم  الّرِحيههههههههههه

َ ْقِسُم ** لَ ِم ُأ ْو َي ِة ِب َياَم ِق ْل َ ا َولَ ْقِسُم *   ْفِس ُأ ّن ِة ِبههال ّواَمهه ّل َيْحَسههُب ال َأ   *
ِلنَساُن ّلن ا َع َأ َظاَمُه ّنْجَم َلَى ِع َب ِريَن *   ِد َلَى َقا َيِ َأن َع ّو َنُه ّنَس َنها َبهْل َب   *

ُد ِري ِلنَساُن ُي ْفُجَر ا َي َأُل َأَماَمُه ِل َيْسهه ّيههاَن *   ْوُم َأ ِة َيهه َياَمهه ِق ْل َذا ا ِإ َفهه َق *   ِر َبهه
َبَصُر ْل َوَخَسَف ا َقَمُر *   ْل َع ا َوُجِم َقَمُر الّشْمُس *   ْل ُقههوُل َوا َي ِلنَسههاُن *   ا
ٍذ ِئ ْوَم ْيَن َي َفهّر َأ ْلَم ّ ا َكل   * َ َلهَى َوَزَر لَ ِإ َك *   ّب ٍذ َر ِئه ْوَم َتَقّر َي ْلُمْسه ُأ ا ّبه َن ُي   *

ِلنَساُن ِذ ا ِئ ْوَم ّدَم ِبَما َي َأّخَر َق َبِل َو ِلنَساُن *   َلَى ا ِه َع ْفِس ٌة َن ْو َبِصيَر َل َو   *
َقههههههههههههههههههههههههههههههههههههَى ْل ُه َأ ِذيَر  َمَعهههههههههههههههههههههههههههههههههههها

ًا كان إذا عليه المقسم أن مرة غير تقدم قد    بل التيهان جهاز منتفي
والهرد المعهاد إثبات هو ههنا عليه النفي. والمقسم لتأكيد القسم قبل
قهال الجساد, ولههذا بعث عدم ومن العباد من الجهلة يزعمه ما على

اللوامههة} قههال بههالنفس أقسههم ولَ القيامههة بيههوم أقسههم تعههالى: {لَ
قتادة: اللوامة, وقال بالنفس يقسم ولم القيامة بيوم أقسم: الحسن

ًا, هكذا بهما أقسم بل جريههر ابن حكى حاتم: وقد أبي ابن حكاه جميع
يههوجه القيامههة} وهههذا بيههوم {لقسم قرءا أنهما والعرج الحسن عن

بههالنفس القسههم ونفههى القيامههة بيههوم القسههم أثبت لنه الحسن قول
ًا بهما أقسم أنه اللوامة, والصحيح اللههه, رحمههه قتههادة قاله كما جميع

جرير, فأما ابن جبير, واختاره بن وسعيد عباس ابن عن المرويِ وهو
عههن خالههد بههن قههرة فقههال اللوامة النفس وأما فمعروفا القيامة يوم

يلههوم إلَ نههراه مهها واللههه المههؤمن الََيههة: إن هههذه في البصريِ الحسن
نفسههي, بحههديث أردت بأكلتي, مهها أردت بكلمتي, ما أردت نفسه. ما

ًا يمضي الفاجر وإن عههن جويههبر: بلغنهها نفسههه, وقههال يعههاتب مهها قدم
اللوامههة} قههال: ليههس بالنفس أقسم قوله: {ولَ في قال أنه الحسن

القيامههة. وقههال يههوم نفسه يلوم إلَ والرضين السموات أهل من أحد
عههن مسههلم بههن صههالح بههن اللههه عبههد أبي, حدثنا حاتم: حدثنا أبي ابن

بههالنفس أقسههم قوله: {ولَ عن عكرمة سأل أنه سماك عن إسرائيل
ابههن وكذا, ورواه كذا فعلت لو والشر الخير على اللوامة} قال: يلوم
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جرير: حدثنا ابن به, وقال إسرائيل عن وكيع عن كريب أبي عن جرير
عههن جريههج ابههن عههن سههفيان مؤمههل, حههدثنا بشههار, حههدثنا بههن محمد

بههالنفس أقسههم قوله: {ولَ في جبير بن سعيد عن مسلم بن الحسن
عههن آخههر وجههه مههن رواه والشر, ثههم الخير على اللوامة} قال: تلوم

اللههؤوم, وقههال النفس فقال: هي ذلك عن عباس ابن سأل أنه سعيد
عليههه, وقههال وتلههوم فههات ما على تندم مجاهد عن نجيح أبي بن علي
قتههادة المذمومههة, وقههال عباس: اللوامههة ابن عن طلحة أبي بن علي

متقاربههة القهوال ههذه جريهر: وكهل ابههن {اللوامة} الفههاجرة. وقهال
الخيههر علههى صههاحبها تلههوم الههتي أنها التنزيل بظاهر والشبه بالمعنى

فههههههههههههات. مهههههههههههها علههههههههههههى وتنههههههههههههدم والشههههههههههههر
يههوم عظههامه} أيِ نجمههع لههن أن النسههان تعالى: {أيحسب وقوله  

أماكنههها مههن وجمعههها عظههامه إعههادة علههى نقههدر لَ أنهها أيظن القيامة
جههبير بههن سههعيد بنانه} وقههال نسويِ أن على قادرين {بلى المتفرقة
ًا نجعله عباس: أن ابن عن والعوفي ًا, وكههذا أو خف مجاهههد قههال حافر
بأنه جرير ابن جرير, ووجهه وابن والضحاك وقتادة والحسن وعكرمة

تعالى: قوله أن الََية من الدنيا, والظاهر في ذلك لجعل شاء لو تعالى
لَ أنهها النسههان أيظههن تعههالى: {نجمههع} أيِ قوله من {قادرين} حال

قههدرتنا أيِ بنهانه نسههويِ أن على قادرين سنجمعها بل ؟ عظامه نجمع
وهههي بنههانه فنجعههل كههان ممهها أزيههد بعثنههاه شههئنا لجمعها, ولو صالحة
والزجاج. وقوله: قتيبة ابن قول معنى مستوية, وهذا أصابعه أطرافا

عبههاس: يعنههي ابههن عههن سههعيد أمامه} قال ليفجر النسان يريد {بل
ًا, وقال يمضي أمههامه} يعنههي {ليفجههر عبههاس ابههن عههن العوفي قدم

القيامههة, ويقههال: هههو يههوم قبههل أتوب ثم أعمل النسان المل, يقول
أمههامه} ليمضههي {ليفجر مجاهد القيامة. وقال يديِ بين بالحق الكفر
ًا أمامه إلههى نفسه تنزع إلَ آدم ابن ُيلقى الحسن: لَ رأسه, وقال راكب

ًا الله معصية ًا قدم عكرمههة عههن تعالى, ورويِ الله عصمه من إلَ قدم
الههذيِ السلف: هههو من واحد وغير والسديِ والضحاك جبير بن وسعيد
ابههن عههن طلحههة أبههي بههن علههي التوبة, وقههال ويسوفا الذنوب يعجل

ههو وههذا زيهد ابهن قال الحساب, وكذا بيوم يكذب الكافر عباس: هو
؟} أيِ القيامههة يههوم أيههان {يسأل بعده قال المراد, ولهذا من الظهر
لوقههوعه اسههتبعاد سههؤال سههؤاله وإنمهها القيامههة يوم يكون متى يقول

كنتههم إن الوعههد هذا متى تعالى: {ويقولون قال كما لوجوده وتكذيب
ولَ سهههاعة عنهههه تسهههتأخرون لَ يهههوم ميعهههاد لكهههم * قهههل صهههادقين

تسههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههتقدمون}.
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بههرق العلء بههن عمرو أبو البصر} قرأ برق ههنا: {فإذا تعالى وقال  

يرتههد تعههالى: {لَ بقههوله شههبيه قههاله الههذيِ حار, وهههذا أيِ الراء بكسر
لهههم يسههتقر لَ وهكذا هكذا الفزع من ينظرون بل طرفهم} أيِ إليهم
وهههو بالفتههح بههرق آخههرون الرعههب, وقههرأ شههدة مههن شيء على بصر

القيامههة يوم تنبهر البصار أن الول, والمقصود من المعنى في قريب
يههوم تشههاهده مهها عظههم ومههن الهههوال شدة من وتذل وتحار وتخشع
ضههوؤه ذهههب القمر} أيِ تعالى: {وخسف المور. وقوله من القيامة
عنههد زيههد ابههن مجاهههد: كههورا, وقههرأ والقمههر} قههال الشمس {وجمع
انكههدرت} ورويِ النجههوم وإذا كههورت الشههمس {إذا الََية هذه تفسير

تعالى: والقمر}. وقوله الشمس بين {وجمع قرأ أنه مسعود ابن عن
الهههوال هههذه آدم ابن عاين إذا المفر} أيِ أين يومئذ النسان {يقول

أو ملجههأ مههن هههل أيِ المفر أين ويقول يفر أن يريد حينئذ القيامة يوم
المسههتقر} قههال يومئههذ ربههك إلى وزر لَ تعالى: {كل الله موئل, قال

السههلف: أيِ مههن واحد وغير جبير بن وسعيد عباس وابن مسعود ابن
من ومالكم يومئذ ملجأ من تعالى: {مالكم كقوله الََية نجاة, وهذه لَ

وزر} أيِ ههنا: {لَ قال فيه, وكذا تتنكرون مكان لكم ليس نكير} أيِ
يومئههذ ربههك قههال: {إلههى فيههه, ولهههذا تعتصههمون مكههان لكههم ليههس

والمصهههههههههههههههههير. المرجهههههههههههههههههع المسهههههههههههههههههتقر} أيِ
بجميع يخبر وأخر} أيِ قدم بما يومئذ النسان تعالى: {ينبأ قال ثم  

قههال وكبيرههها, كمهها وآخرههها, صههغيرها وحديثها, أولههها قديمها أعماله
ًا عملوا ما تعالى: {ووجدوا ًا} وهكههذا ربههك يظلم ولَ حاضر قههال أحههد

هههو معههاذيره} أيِ ألقههى ولههو بصههيرة نفسههه على النسان ههنا: {بل
تعههالى: قههال وأنكر, وكمهها اعتذر ولو فعله بما عالم نفسه على شهيد
ًا} وقههال عليههك اليوم بنفسك كفى كتابك {اقرأ أبههي بههن علههي حسههيب
بصيرة} يقول: سمعه نفسه على النسان {بل عباس ابن عن طلحة

وفههي نفسههه على قتادة: شاهد وجوارحه. وقال ورجله ويداه وبصره
ًا رأيته والله شئت قال: إذا رواية ً وذنههوبهم الناس بعيوب بصير غههافل

ًا النجيل في يقال: إن ذنوبه. وكان عن القههذاة تبصر آدم ابن يا مكتوب
ْذل وتههههترك أخيههههك عيههههن فههههي تبصههههره!. لَ عينههههك فههههي الِجهههه

عليها. بصير فهو عنها جادل معاذيره} ولو ألقى مجاهد: {ولو وقال  
منه. يقبل لَ بباطل يومئذ اعتذر معاذيره} ولو ألقى {ولو قتادة وقال
والحسن زيد ابن قال معاذيره} حجته. وكذا ألقى {ولو السديِ وقال

ابههن عههن زرارة عههن قتادة جرير. وقال ابن واختاره وغيرهم البصريِ
الضههحاك: ثيههابه. وقههال ألقههى معاذيره} يقول: لههو ألقى {ولو عباس
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قههول العههذار. والصههحيح الستر يسمون اليمن وأهل ستوره ألقى ولو

ًا الله يبعثهم تعالى: {يوم كقوله وأصحابه مجاهد لههه فيحلفههون جميعهه
الكههاذبون} هههم إنهههم ألَ شيء على أنهم ويحسبون لكم يحلفون كما

ألههم الَعتههذار معاذيره} هههي ألقى {ولو عباس ابن عن العوفي وقال
اللههه إلههى {وألقههوا معذرتهم} وقال الظالمين ينفع {لَ قال أنه تسمع
{والله سوء} وقولهم من نعمل كنا ما السلم السلم} {فألقوا يومئذ

مشههههههههههههههههركين}. كنهههههههههههههههها مهههههههههههههههها ربنهههههههههههههههها

َ ِه ُتَحّرْك ** لَ َنَك ِب ْعَجَل ِلَسا َت ِه ِل ِإّن ِبهه َنهها *   ْي َل َعههُه َع َنههُه َجْم ُقْرآ َذا َو ِإ َفهه   *
ُه َنا ْأ ْع َقَر ِب ّت َنُه َفا ُثّم ُقْرآ َنهها ِإّن *   ْي َل َنُه َع َيهها ّ َب َكل ّبههوَن َبههْل *   َلههَة ُتِح َعاِج ْل * ا

َذُروَن َت َة َو ٌه الََِخَر ُوُجو ٍذ *   ِئ ْوَم ٌة َي َلَى*   ّناِضَر َها ِإ ّب ٌة َر ِظَر ٌه َنهها ُوُجههو َو   *
ٍذ ِئههههههه ْوَم ٌة َي ُظهههههههّن َباِسهههههههَر َت َعهههههههَل َأن *   ْف َهههههههها ُي ٌة ِب ِقَر  َفههههههها

كيفية في وسلم عليه الله صلى لرسوله وجل عز الله من تعليم هذا  
فههي الملك ويسابق أخذه إلى يبادر كان الملك, فإنه من الوحي تلقيه

لههه يسههتمع أن بههالوحي الملههك جههاءه إذا وجل عز الله قراءته, فأمره
الهوجه علهى لدائهه ييسهره وأن صهدره فهي يجمعه أن له الله وتكفل

الولههى ويوضههحه. فالحالههة ويفسههره لههه يههبينه عليههه, وأن ألقاه الذيِ
معناه. ولهههذا وإيضاح تفسيره والثالثة تلوته والثانية صدره في جمعه

ه تحرك تعالى: {لَ قال ه} أيِ لتعجهل لسهانك ب ا بهالقرآن ب قهال كم
رب وقههل وحيههه إليههك يقضههى أن قبل من بالقرآن تعجل تعالى: {ولَ

ًا} ثههم زدنههي صههدرك فههي جمعههه} أيِ علينهها تعههالى: {إن قههال علمهه
عههن الملههك عليههك تله إذا قرأنههاه} أيِ {فإذا تقرأه أن {وقرآنه} أيِ

إن {ثم أقرأك كما اقرأه ثم له فاستمع قرآنه} أيِ تعالى: {فاتبع الله
معنههاه ونلهمههك ونوضههحه لههك نبينه وتلوته حفظه بعد بيانه} أيِ علينا
أبههي عههن الرحمن عبد أحمد: حدثنا المام وشرعنا. قال أردنا ما على

عبههاس ابههن عههن جبير بن سعيد عن عائشة أبي بن موسى عن عوانة
شههدة التنزيههل مههن يعالج وسلم عليه الله صلى الله رسول قال: كان

كمهها شههفتي أحههرك عباس: أنا ابن لي قال: فقال شفتيه يحرك فكان
سعيد: لي شفتيه, وقال يحرك وسلم عليه الله صلى الله رسول كان
عههز اللههه شفتيه, فأنزل يحرك عباس ابن رأيت كما شفتي أحرك وأنا

وقرآنههه} قههال: جمعههه علينهها إن بههه لتعجل لسانك به تحرك {لَ وجل
لههه فاستمع قرآنه} أيِ فاتبع قرأناه {فإذا تقرأه ثم صدرك في جمعه

قهرأه جبريهل انطلهق إذا ذلهك بعهد بيانه} فكان علينا إن {ثم وأنصت
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بهن موسهى عهن وجهه غيهر من ومسلم البخاريِ رواه أقرأه. وقد كما
ذهههب فههإذا أطرق جبريل أتاه إذا فكان البخاريِ به. ولفظ عائشة أبي

وجهههههههههل. عهههههههههز اللهههههههههه وعهههههههههده كمههههههههها قهههههههههرأه
التيمي, يحيى أبو الشج, حدثنا سعيد أبو حاتم: حدثنا أبي ابن وقال  

قههال: عبههاس ابن عن جبير بن سعيد عن عائشة أبي بن موسى حدثنا
منههه يلقى الوحي عليه نزل إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول كان

أولهه يتلقههى شههفتيه تحريكههه فههي عههرفا عليههه نههزل إذا شههدة, وكهان
آخههره مههن يفههرغا أن قبههل أولههه ينسههى أن شههفتيه, خشههية به ويحرك
قههال بههه} وهكههذا لتعجههل لسههانك بههه تحههرك تعههالى: {لَ اللههه فههأنزل

واحههد: إن وغيههر والضحاك ومجاهد وقتادة البصريِ والحسن الشعبي
عههن العوفي طريق من جرير ابن روى ذلك. وقد في نزلت الََية هذه
مههن يفههتر لَ بههه} قههال: كههان لتعجههل لسههانك به تحرك {لَ عباس ابن

لسههانك بههه تحههرك تعههالى: {لَ اللههه فقههال ينسههاه أن مخافههة القراءة
فل نقرئهك {وقرآنهه} أن لهك نجمعهه جمعهه} أن علينها إن به لتعجل

بيههانه} تههبيين علينهها إن {ثههم العوفي وعطية عباس ابن تنسى, وقال
العاجلههة تحبون بل تعالى: {كل قتادة. وقوله قال وكذا وحرامه حلله

ومخالفة القيامة بيوم التكذيب على يحملهم إنما الََخرة} أيِ وتذرون
الههوحي مههن وسلم عليه الله صلى رسوله على وجل عز الله أنزله ما

وهههم العاجلة الدنيا الدار إلى همتهم إنما العظيم, أنهم والقرآن الحق
ناضههرة} يومئههذ تعالى: {وجوه قال الََخرة. ثم عن متشاغلون لَهون

نههاظرة} أيِ ربههها {إلى مسرورة مشرقة بهية حسنة أيِ النضارة من
ًا تراه «إنكههم صههحيحه فههي تعههالى اللههه رحمههه البخاريِ رواه كما عيان

ًا»ً. وقد ربكم سترون الدار في وجل عز لله المؤمنين رؤية ثبتت عيان
لَ الحههديث أئمههة عند متواترة طرق من الصحاح الحاديث في الََخرة
فههي وهمهها هريههرة وأبههي سههعيد أبههي منعههها, لحههديث ولَ دفعها يمكن

ًا أنا الصحيحين ؟ القيامههة يههوم ربنهها نرى هل الله رسول قالوا: يا ناس
سههحاب دونهمهها ليس والقمر الشمس رؤية في تضارون فقال: «هل

كهههههذلك»ً. ربكهههههم تهههههرون ؟»ً قهههههالوا: لَ, قهههههال: «فهههههإنكم
عليههه اللههه صههلى الله رسول قال: نظر جرير عن الصحيحين وفي  

هههذا تههرون كمهها ربكم ترون فقال: «إنكم البدر ليلة القمر إلى وسلم
ولَ الشههمس طلوع قبل صلة على تغلبوا لَ أن استطعتم القمر! فإن

قههال: قههال موسههى أبههي عههن الصههحيحين فافعلوا»ً وفي غروبها قبل
لم: «جنتهان عليهه اللهه صلى الله رسول ومها آنيتهمها ذههب مهن وس

أن وبيههن القههوم بيههن فيهمهها, ومهها وما آنيتهما فضة من فيهما, وجنتان
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عدن}. جنة في وجهه على الكبرياء رداء إلَ وجل عز الله إلى ينظروا

قههال: وسههلم عليههه الله صلى النبي عن صهيب عن مسلم أفراد وفي
ًا تعههالى: تريههدون اللههه يقههول ه قال ه الجنة الجنة أهل دخل «إذا شههيئ

مههن وتنجنهها الجنههة تههدخلنا وجوهنا! ألم تبيض فيقولون: ألم ؟ أزيدكم
ًا أعطوا الحجاب, فما النار! قال: فيكشف النظههر من إليهم أحب شيئ

الحسههنى أحسههنوا {للههذين الََيههة هههذه تل الزيادة»ً ثم وهي ربهم إلى
يتجلهى اللهه «إن حهديثه فهي جهابر عهن مسهلم أفهراد وزيادة} وفهي

أن الحههاديث هذه ففي القيامة عرصات في يضحك»ً يعني للمؤمنين
روضههات وفههي العرصههات فههي وجههل عز ربهم إلى ينظرون المؤمنين

ة, حهدثنا أبو أحمد: حدثنا المام الجنات, وقال ك عبهد معاوي بهن المل
اللهه رسهول قهال: قهال عمهر ابن عن فاخته أبي بن ثوير أبحر, حدثنا

ملكههه فههي لينظههر منزلههة الجنة أهل أدنى وسلم: «إن عليه الله صلى
وخههدمه, وإن أزواجه إلى أدناه, ينظر يرى كما أقصاه يرى سنة ألفي

الترمههذيِ مرتيههن»ً ورواه يههوم كل الله وجه في لينظر منزلة أفضلهم
ابههن قال: سمعت ثوير عن إسرائيل عن شبابة عن حميد بن عبد عن

عن مجاهد عن نوير عن أبحر بن الملك عبد فذكره, قال: ورواه عمر
ولههم عمر ابن عن مجاهد عن نوير عن الثوريِ رواه عمر, وكذلك ابن

مههن وألفاظههها بطرقههها الحههاديث لوردنا الطالة خشية يرفعه, ولولَ
ًا ذلهك ذكرنها والسنن, ولكن والمسانيد والحسان الصحاح فهي مفرقهه

التوفيهههههههق. وبهههههههالله التفسهههههههير ههههههههذا مهههههههن مواضهههههههع
المة هذه وسلف والتابعين الصحابة بين عليه مجمع الله بحمد وهذا  

ذلههك تههأول النههام, ومههن السلم, وهداة أئمة بين عليه متفق هو كما
منصههور عههن الثههوريِ قال كما النعم وهي الَلََء مفرد بإلى المراد بأن
ابههن ربها, رواه من الثواب ناظرة} قال: تنتظر ربها {إلى مجاهد عن

ًا صالح أبو قال وكذا مجاهد عن وجه غير من جرير هههذا أبعههد فقد أيض
تعههالى: {كل قههوله من هو إليه, وأين ذهب فيما وأبطل النجعة القائل

تعههالى: الله رحمه الشافعي ؟} قال لمحجوبون يومئذ ربهم عن إنهم
تههواترت قههد ثم وجل عز يرونه البرار أن علم وقد إلَ الكفار حجب ما

الََيههة سياق عليه دل بما وسلم عليه الله صلى الله رسول عن الخبار
جريههر: حههدثنا ابههن ناظرة} قال ربها تعالى: {إلى قوله وهي الكريمة

الحسههن عههن المبههارك آدم, حدثنا البخاريِ, حدثنا إسماعيل بن محمد
إلى ناظرة} قال: تنظر ربها {إلى حسنة ناضرة} قال يومئذ {وجوه

الخههههالق. إلههههى تنظههههر وهههههي تنضههههر أن لههههها وحههههق الخههههالق
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فاقرة} هذه بها يفعل أن * تظن باسرة يومئذ تعالى: {ووجوه وقوله
قتههادة: كالحهة, وقههال باسههرة, قههال القيامههة يههوم تكون الفجار وجوه

{تظههن} أيِ عابسة {باسرة} أيِ زيد ابن ألوانها, وقال السديِ: تغير
قتادة: شههر, مجاهد: داهية, وقال فاقرة} قال بها يفعل {أن تستيقن

سههتدخل أن زيههد: تظههن ابههن هالكة, وقال أنها السديِ. تستيقن وقال
وجههوه} وتسههود وجههوه تههبيض تعالى: {يوم كقوله المقام النار, وهذا

ووجهوه مستبشهرة مسهفرة. ضهاحكة يومئهذ تعالى: {وجهوه وكقوله
الفجهرة} وكقههوله الكفههرة هم أولئك قترة غبرة. ترهقها عليها  يومئذ

ًا * تصههلى ناصههبة * عاملة خاشعة يومئذ تعالى: {وجوه ههه حاميههة نههار
عالية} في جنة * في راضية * لسعيها ناعمة يومئذ وجوه ه قوله إلى

والسههههههههههياقات. الََيههههههههههات مههههههههههن ذلههههههههههك أشههههههههههباه

ّ َكل َذا **  َغههِت ِإ َل ِقههَي َب ّتَرا ِقيههَل ال َو َظههّن َراٍق َمههْن *   َو ّنههُه *   ُق َأ ْلِفههَرا * ا
َتّفِت ْل ُق َوا َلَى ِبالّساِق الّسا ِإ ّبَك *   ٍذ َر ِئهه ْوَم ُق َي ْلَمَسهها َ ا َفل َق *   ّد َ َصهه َولَ

ّلَى ِكن َص َلـ َو ّذَب *   ّلَى َك َو َت ُثّم َو َهَب *   َلَى َذ ِه ِإ ِل ْه ّطَى َأ َتَم َلَى َي ْو َأ َلَك *  
َلَى ْو َأ ُثّم َف َلَى *   ْو َلَى َلَك َأ ْو َأ َيْحَسههُب َف َأ ِلنَسههاُن *   ْتههَرَك َأن ا ًدى ُي * ُسهه

َلْم َفًة َيُك َأ ْط ِنّي ّمن ُن َنَى ّم ُثّم ُيْم َقًة َكاَن *   َل َق َع َل َى َفَخ ّو َعههَل َفَس َفَج   *
ْنههُه ْيههِن ِم ْوَج َكَر الّز ّذ َثههَى الهه ْيههَس َوالَُن َل َأ ِلههَك *   ٍر َذ ِد َقهها َلههَى ِب ِيهههَي َأن َع ُيْح

َتَى ْو َمههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ْل  ا
اللههه ثبتنهها الهههوال من عنده وما الَحتضار حالة عن تعالى يخبر    
جعلنهها الههتراقي} إن بلغت إذا تعالى: {كل فقال الثابت بالقول هنالك

صار بل به أخبرت بما تكذب هناك آدم ابن يا لست فمعناها رادعة كل
ًا, وإن عندك ذلك ًا بمعنى جعلناها عيان ًا فظهاهر, أيِ حق بلغهت إذا حقه

تراقيههك, والههتراقي وبلغههت جسههدك مههن روحههك انتزعت أيِ التراقي
تعههالى: والعاتق, كقوله النحر ثغرة بين التي العظام وهي ترقوة جمع

إليههه أقههرب تنظههرون, ونحههن حينئههذ الحلقوم, وأنتههم بلغت إذا {فلولَ
كنتههم مدينين, ترجعونها, إن غير كنتم إن فلولَ تبصرون لَ ولكن منكم

ههنها الهتراقي} ويهذكر بلغههت إذا ههنها: {كل قهال صهادقين} وهكههذا
جمههع يههس. والههتراقي سههورة فههي تقههدم الههذيِ حجاج بن بشر حديث
عههن عكرمههة ؟} قال راق من {وقيل الحلقوم من قريبة وهي ترقوة

راق} مههن قلبة: {وقيل أبو قال يرقى, وكذا راق من عباس: أيِ ابن
ابههن زيههد, وقههال وابن والضحاك قتادة قال شافا, وكذا طبيب من أيِ

أبههو المسيب بن روح علي, حدثنا بن نصر أبي, حدثنا حاتم: حدثنا أبي

687



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
عبههاس ابههن عههن الجوزاء أبي عن مالك بن عمرو الكلبي, حدثنا رجاء

ملئكههة أم الرحمههة ملئكههة بروحههه يرقههى مههن راق} قيل من {وقيل
الملئكههههههة. كلم مههههههن يكههههههون هههههههذا فعلههههههى ؟ العههههههذاب

بالسههاق} الساق قوله: {والتفت في عباس ابن عن السناد وبهذا  
عههن طلحههة أبههي بههن علي قال والََخرة, وكذا الدنيا عليه قال: التفت

الههدنيا أيههام مههن يههوم آخر بالساق} يقول الساق {والتفت عباس ابن
اللههه. رحمههه مههن إلَ بالشههدة الشههدة فتلتقي الََخرة أيام من يوم أول

بههالمر العظيههم بالسههاق} المههر السههاق عكرمههة: {والتفههت وقههال
قههوله فههي البصههريِ الحسههن ببلء, وقههال مجاهههد: بلء العظيم, وقال

روايههة التفتهها, وفههي إذا ساقاك بالساق} هما الساق تعالى: {والتفت
السديِ قال جوالًَ, وكذا عليهما كان وقد تحمله فلم رجله ماتت عنه
الكفههن, وقههال فههي لفهما الحسن: هو عن رواية مالك, وفي أبي عن

أمههران: النههاس عليههه بالسههاق} اجتمههع السههاق الضههحاك: {والتفههت
ربههك تعههالى: {إلههى روحه. وقههوله يجهزون والملئكة جسده يجهزون
إلههى ترفههع الههروح أن وذلههك والمههآّب المرجههع المسههاق} أيِ يومئههذ

منههها فههإني الرض إلههى عبههديِ وجل: ردوا عز الله السموات, فيقول
حههديث في ورد أخرى, كما تارة أخرجهم ومنها أعيدهم وفيها خلقتهم

ويرسل عباده فوق القاهر تعالى: {وهو الله قال الطويل. وقد البراء
لَ وهههم رسههلنا تههوفته المههوت أحههدكم جههاء إذا حههتى حفظههة عليكههم

أسههرع وهههو الحكههم لههه ألَ الحههق مولَهم الله إلى ردوا * ثم يفرطون
الحاسههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههبين}.

إخبار وتولى} هذا كذب ولكن صلى ولَ صدق وعل: {فل جل وقوله  
ًا الدنيا الدار في كان الذيِ الكافر عن ًا بقلبهه للحههق مكههذب عههن متوليهه

ًا فيه خير بقالبه, فل العمل ًا, ولهههذا ولَ باطن تعههالى: {فل قههال ظههاهر
يتمطهى} أيِ أهلهه إلهى ذهههب ثهم وتههولى كذب ولكن صلى ولَ صدق
ًا جذلَن ًا أشر تعههالى: {وإذا قال عمل, كما ولَ له همة لَ كسلن بطر
أهلههه فههي كههان تعههالى: {إنههه فكهين} وقال انقلبوا أهلهم إلى انقلبوا

ًا ًا} به كان ربه إن {بلى يرجع يحور} أيِ لن أن ظن إنه مسرور بصير
يتمطههى} أيِ أهلههه إلههى ذهههب {ثههم عبههاس ابههن عههن الضههحاك وقال

تعههالى: {أولههى اللههه أسلم: يتبختر. قههال بن وزيد قتادة يختال: وقال
اللههه مههن أكيههد ووعيههد تهديههد فأولى} وهههذا لك أولى * ثم فأولى لك

وقههد هكذا تمشي أن لك يحق أيِ مشيه في المتبختر به للكافر تعالى
التهكههم سههبيل علههى هههذا مثههل فههي يقههال كما وبارئك بخالقك كفرت

تعالى: الكريم} وكقوله العزيز أنت إنك تعالى: {ذق والتهديد, كقوله
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ً وتمتعوا {كلوا مهها تعههالى: {فاعبههدوا مجرمههون} وكقههوله إنكههم قليل
غيههر شههئتم} إلههى مهها جللههه: {اعملههوا جههل دونه} وكقوله من شئتم

الواسطي, حههدثنا سنان بن أحمد حاتم: حدثنا أبي ابن قال ذلك. وقد
عائشة أبي بن موسى عن إسرائيل عن مهديِ ابن يعني الرحمن عبد

لههك أولههى ثههم فههأولى لههك {أولههى قلههت جههبير بههن سعيد قال: سألت
بههه نههزل ثم جهل لبي وسلم عليه الله صلى النبي فأولى} قال: قاله

القهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههرآن.
أبو إبراهيم, حدثنا بن يعقوب النسائي: حدثنا الرحمن عبد أبو وقال  

بههن محمههد داود, حههدثنا أبههو (ح) وحههدثنا عوانههة أبههو النعمههان, حههدثنا
بههن سههعيد عههن عائشههة أبههي بن موسى عن عوانة أبو سليمان, حدثنا

فأولى} ؟ لك أولى ثم فأولى لك عباس: {أولى لَبن قال: قلت جبير
اللههه أنزلههه ثم جهل لبي وسلم عليه الله صلى الله رسول قال: قاله

خالد, حدثنا بن هشام أبي, حدثنا حاتم: وحدثنا أبي ابن وجل, قال عز
فههأولى لههك قوله: {أولههى قتادة عن سعيد إسحاق, حدثنا عن شعيب

أن تسههمعون, وزعمههوا كمهها وعيد أثر على فأولى} وعيد لك أولى ثم
ثههم ثيابه بمجامع وسلم عليه الله صلى الله نبي أخذ جهل أبا الله عدو

جهههل: أبو الله عدو فأولى»ً فقال لك أولى ثم فأولى لك قال: «أولى
ًا ربك ولَ أنت تستطيع لَ والله ؟ محمد يا أتوعدني من لعز وإني شيئ

سههدى} يههترك أن النسان تعالى: {أيحسب جبليها. وقوله بين مشى
بن الرحمن وعبد والشافعي مجاهد يبعث. وقال لَ السديِ: يعني قال
الحههالين تعههم الََيههة أن ينهى, والظاهر ولَ يؤمر لَ أسلم: يعني بن زيد
ً الدنيا هذه في يترك ليس أيِ فههي يههترك ينهههى, ولَ ولَ يههؤمر لَ مهمل

اللههه إلههى محشههور الههدنيا في منهي مأمور هو بل يبعث لَ سدى قبره
أنكههره مههن علههى والههرد المعاد إثبات هنا الََخرة, والمقصود الدار في
ً تعالى قال والعناد, ولهذا والجهل الزيغ أهل من العههادة على مستدلَ

كههان أمهها يمنههى} أيِ منههي مههن نطفههة يك تعالى: {ألم فقال بالبداءة
فههي الصههلب مههن مهين. يمنى: يههراق ماء من ضعيفة نطفة النسان

الرحهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههام.
شههكل ثم مضغة ثم علقة فصار فسوى} أيِ فخلق علقة كان ثم{  

ًا فصار الروح فيه ونفخ ًا خلق ًا العضاء سليم سوي بههإذن أنههثى أو ذكههر
والنثى} الذكر الزوجين منه تعالى: {فجعل قال وتقديره. ولهذا الله
هههذا أما الموتى} أيِ يحيي أن على بقادر ذلك تعالى: {أليس قال ثم

أن على بقادر الضعيفة النطفة هذه من السويِ الخلق هذا أنشأ الذيِ
إلههى بالنسبة الولى بطريق إما للعادة القدرة وتناول بدأه كما يعيده
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يبههدأ الههذيِ تعالى: {وهههو قوله في القولين على مساوية وإما البداءة
سهورة فههي تقهدم كما أشهر عليه} والول أهون وهو يعيده ثم الخلق

أعلههههههههههم. واللههههههههههه وتقريههههههههههره بيههههههههههانه الههههههههههروم
شبابة الصباح, حدثنا بن محمد بن الحسن حاتم: حدثنا أبي ابن قال  

سههطح فههوق كههان أنههه آخر عن عائشة أبي بن موسى شعبة, عن عن
يحيههي أن على بقادر ذلك {أليس قرأ بالقرآن, فإذا صوته ويرفع يقرأ

فقههال: سههمعت ذلك عن فبلى, فسئل اللهم الموتى} قال: سبحانك
رحمههه داود أبههو ذلههك. وقههال يقههول وسلم عليه الله صلى الله رسول

عههن شههعبة جعفر, حدثنا بن محمد المثنى, حدثنا بن محمد حدثنا الله
قههرأ إذا فكههان بيته فوق يصلي رجل قال: كان عائشة أبي بن موسى

فبلههى, سههبحانك المههوتى} قههال يحيههي أن علههى بقههادر ذلههك {أليههس
عليههه اللههه صههلى اللههه رسههول مههن فقههال: سههمعته ذلك عن فسألوه

ذلههك. يضههر ولَ الصههحابي هههذا يسههم ولههم داود أبههو بههه وسههلم, تفههرد
ًا: حدثنا داود أبو وقال   سفيان, الزهريِ, حدثنا محمد بن الله عبد أيض

ًا أمية, سمعت بن إسماعيل حدثني هريههرة أبهها يقول: سههمعت أعرابي
بهالتين منكهم قرأ وسلم: «من عليه الله صلى الله رسول يقول: قال

الحههاكمين} فليقههل بههأحكم اللههه {أليههس آخرها إلى فانتهى والزيتون
القيامههة} بيههوم أقسم {لَ قرأ الشاهدين, ومن من ذلك على وأنا بلى

المههوتى} فليقههل يحيههي أن علههى بقادر ذلك {أليس قوله إلى فانتهى
يؤمنهون} بعهده حهديث {فبهأيِ {والمرسهلت} فبلهغ قهرأ بلى, ومن

الترمههذيِ ورواه عيينة بن سفيان عن أحمد بالله»ً ورواه «آمنا فليقل
عههن شههعبة رواه وقههد بههه عيينههة بههن سههفيان عمههر, عههن أبي ابن عن

عههن صههدق قههال: رجههل ؟ حههدثك من له قال: قلت أمية بن إسماعيل
عههن سعيد يزيد, حدثنا بشر, حدثنا جرير: حدثنا ابن هريرة. وقال أبي

لنهها الموتى} ذكر يحيي أن على بقادر ذلك تعالى: {أليس قوله قتادة
«سههبحانك قههال قرأههها إذا كههان وسلم عليه الله صلى الله رسول أن

الواسطي, حههدثنا سنان بن أحمد حاتم: حدثنا أبي ابن قال وبلى»ً ثم
البطين, مسلم إسحاق, عن أبي عن سفيان الزبيريِ, حدثنا أحمد أبو
ذلههك {أليههس الََيههة بهههذه مههر عباس, أنههه ابن عن جبير بن سعيد عن

تفسههير فبلههى. آخههر ؟} قههال: سههبحانك المههوتى يحيي أن على بقادر
والمنة. الحمد لله و القيامة سورة
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)  النسان ( سورة

ِم ِه ِبْس ِم الّرْحمِن الل الّرِحي

َتى َهْل َلى َأ ِْلنَساِن َع ِر ّمَن ِحيٌن ا ْه ّد ُكن َلْم ال ًا َي ْيئ ًا َش ُكور ْذ }1{ ّم

ّنا َنا ِإ ْق َل ِْلنَساَن َخ ٍة ِمن ا َف ْط ِه َأْمَشاٍج ّن ِلي َت ْب ُه ّن َنا ْل َع ًا َفَج َسِميع

ًا ّنا2{ َبِصير ِإ ُه }  َنا ْي َد ِبيَل َه ًا ِإّما الّس ِكر ِإّما َشا ًا َو ُفور }3{ َك

مسلم         مقدمة صحيح في تقدم قد النسان سورة بن  879تفسير عن

الله     رسول أن صلة    كانعباس في ألم   ( الصبحيقرأ الجمعة يوم

بن )   (     )      الله عبد وقال النسان على أتى هل و السجدة وهبتنزيل

له       ال رسول أن يد ز بن نا على   (   قرأ أخبر تى أ هل السورة هذه

بلغ    )        النسان فلما أسود رجل وعنده عليه أنزلت وقد الدهر من حين

فر    ز نان الج فرةصفة له      ز ال سول ر قال ف سه نف جت خرجفخر أ

مرسل          الجنة إلى الشوق أخيكم قال أو صاحبكم  غريبنفس

أوجده         اللهبسم  أنه النسان عن مخبرا تعالى يقول الرحيم الرحمن

يذكر       شيئا يكن لم أن على    (   لحقارتهبعد أتى هل تعالى فقال وضعفه
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مذكورا        )  شيئا يكن لم الدهر من حين جل    ثمالنسان فقال ذلك بين

   (        ) والمشج  أخلط أيِ أمشاج نطفة من النسان خلقنا إنا جلله

قوله          والمشيج في عباس بن قال بعض في بعضه المختلط الشيء

 (     ) أمشاج  نطفة من اجتمعا      يعنيتعالى إذا المرأة وماء الرجل ماء

وحال          طور إلى طور من بعد ينتقل ثم إلى   إلىواختلطا ولون حال

المشاج          أنس بن والربيع والحسن ومجاهد عكرمة قال وهكذا لون

)  اختلطهو    ) نختبره        أيِ نبتليه تعالى وقوله المرأة بماء الرجل ماء

جلله   (  جل بصيرا    ) (   ليبلوكمكقوله سميعا فجعلناه عمل أحسن أيكم

يتمكن)        وبصرا سمعا له جعلنا وقوله    بهماأيِ والمعصية الطاعة من

ووضحناه  (    )      له بيناه أيِ السبيل هديناه إنا وعل كقوله  وبصرناهجل به

وكقوله  (        )  الهدى على العمى فاستحبوا فهديناهم ثمود وأما وعل جل

)       جل    ) الشر   وطريق الخير طريق له بينا أيِ النجدين وهديناه وعل

عكرمة    قول عنه      وعطيةوهذا المشهور في ومجاهد زيد وبن

والضحاك        صالح وأبي مجاهد عن ورويِ قالوا  والسديِوالجمهور أنهم

     (     ) وهذا    الرحم من خروجه يعني السبيل هديناه إنا تعالى قوله في

(   قول وإما        شاكرا إما تعالى وقوله الول المشهور والصحيح غريب

على )    منصوب السبيل     (    )الحالكفورا هديناه إنا قوله في الهاء من

سعيد         وإما شقي إما ذلك في فهو الذيِ    كماتقديره الحديث في جاء
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مسلم   الله         223رواه رسول قال قال الشعريِ مالك أبي كلعن

نفسه     فبائع يغدو سورة      فموبقهاالناس في تقدم وقد معتقها أو

فطر     (      التي الله فطرة جلله جل قوله عند من  ) الناسالروم عليها

الله              رسول قال قال عنه تعالى الله رضي الله عبد بن جابر رواية

على    كل يولد وإما       الفطرةمولود شاكرا إما لسانه عنه يعرب حتى

أحمد     المام وقال أبو   2323كفورا جعفر     عامرحدثنا بن الله عبد حدثنا

الله            رضي هريرة أبي عن المقبريِ عن محمد بن عثمان عن عنهعن

بيد          مامن قالالنبي  وراية ملك بيد راية رايتان ببابه إلَ يخرج خارج

يحب      لما خرج فإن تحت      اللهشيطان يزل فلم برايته الملك اتبعه

لما          خرج وإن بيته إلى يرجع حتى الملك اتبعه  يسخطراية الله

بيته           إلى يرجع حتى الشيطان راية تحت يزل فلم برايته الشيطان

خثيم        3321أحمد  الماموقال  بن عن معمر حدثنا الرزاق عبد حدثنا

عن       سابط بن الرحمن عبد نبي      جابرعن ال أن له ال عبد قالبن

إمارة           وما قال السفهاء إمارة من الله أعاذك عجرة بن لكعب

بسنتي         السفهاء ولَيستنون بهدايِ يهتدون لَ بعديِ يكونون أمراء قال

بكذبهم    صدقهم مني     وأعانهمفمن ليسوا فأولئك ظلمهم على
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على          يعنهم لم ومن حوضي علي ولَيردون منهم ظلمهمولست

عجرة          بن ياكعب حوضي على وسيردون منهم وأنا مني فأولئك

تطفئ     والصدقة جنة برهان     الخطيئةالصوم قال أو قربان والصلة

من           نبت لحم الجنة يدخل لَ إنه عجرة بن به   سحتياكعب أولى النار

فموبقها         نفسه وبائع فمعتقها نفسه فمبتاع غاديان الناس ياكعب

به           3399 ورواه خثيم بن الله عبد عن وهيب عن عفان عن

ّنا َنا ِإ ْد َت ْع ِريَن َأ ِف َكا ْل ً َسَلِسَل ِل ْغَللَ َأ ًا َو ِعير ِإّن4{ َوَس  {

ْبَراَر َْل ُبوَن ا ْأٍس ِمن َيْشَر َها َكاَن َك ًا ِمَزاُج ُفور }5{ َكا

ًا ْينهه َههها َيْشههَرُب َع ُد ِب َبهها ِه ِع ّلهه َههها ال َن َفّجُرو ًا ُي ْفِجيههر ُفههوَن6{ َت ُيو ِر }  ْذ ّنهه ِبال

ُفوَن َيَخا َو

ًا ْوم ُه َكاَن َي ًا َشّر ِطير َت ِعُموَن7{ ُمْس ْط ُي َو َعاَم }  ّط َلى ال ِه َع ّب ًا ُح ِكين ِمْس

ًا ِتيم َي ًا َو َأِسير ّنَما8{ َو ِإ ُكْم }  ِعُم ْط ِه ُن َوْج ِه ِل ّلهه ُد لََ ال ِريهه ُكههْم ُن َولََ َجههَزاء ِمن

ًا ُكور ُش

ّنا9{ ِإ َنا ِمن َنَخافُا }  ّب ًا ّر ْوم ًا َي ُبوسهه ًا َع ِريههر َط ُهُم10{ َقْم َقهها َو َف ّلههُه }  ال

ِلَك َشّر َذ

ِم ْو َي ْل ُهْم ا ّقا َل ًة َو ًا َنْضَر ُهم11{ َوُسُرور َوَجَزا َبُروا ِبَما }  ّنًة َص ًا َج ِرير َوَح

}12{
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والغلل        تعالى يخبر السلسل من خلقه من للكافرين أرصده عما

والحريق     اللهب وهو ( فيوالسعير إذ       تعالى قال كما جهنم نار

ثم         الحميم في يسحبون والسلسل أعناقهم في النار فيالغلل

          ( بعده  قال السعير من الشقياء لهؤلَء أعده ما ذكر ولما يسجرون

في       )    البرارإن(   ما علم وقد كافورا مزاجها كان كأس من يشربون

التبريد    من من       والرائحةالكافور ذلك إلى يضافا ما مع الطيبة

في         الكافور برد الحسن قال الجنة في ولهذا  طيباللذاذة الزنجبيل

الذيِ (        )     هذا أيِ تفجيرا يفجرونها الله عباد بها يشرب عينا مزجقال

الله            عباد من المقربون بها يشرب عين هو الكافور من البرار لهؤلَء

مزج    بل عداه        ويروونصرفا حتى يروى معنى يشرب ضمن ولهذا بها

قال       التمييز على عينا ونصب طيبه    بعضهمبالباء في الشراب هذا

أن           يجوز بعضهم وقال كافور عين من هو بعضهم وقال كالكافور

وقوله   (  )       يكون جرير بن الثلثة القوال هذه حكى يشرب ب منصوبا

يفجرونها (   شاؤوا )       تفجيراتعالى وأين شاؤوا حيث فيها يتصرفون أيِ

ومحالهم      ومجالسهم ودورهم قصورهم كما   والتفجيرمن النباع هو

          ) الرض   من لنا تفجر حتى لك نؤمن لن وقالوا تعالى )ينبوعاقال  

(    )    (     ) تفجيرا  يفجرونها مجاهد قال نهرا خللهما وفجرنا وقال

حيث   الثوريِ      شاءوايقودونها وقال وقتادة عكرمة قال وكذا
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يوفون     (   تعالى وقوله شاءوا حيث كان   بالنذريصرفونها يوما ويخافون

        ( فعل   من عليهم أوجبه فيما لله يتعبدون أيِ مستطيرا شره

بطريق        الطاعات أنفسهم على أوجبوه وما الشرع بأصل الواجبة

مالك     المام قال عن       2476النذر اليلي الملك عبد بن طلحة عن

أن          عنها الله رضي عائشة عن مالك بن الله   رسولالقاسم صلى الله

ومن             فليطعه الله يطيع أن نذر من قال وسلم آله وعلى عليه تعالى

البخاريِ        نذر رواه يعصه فل الله يعصي مالك   6696أن حديث من

التي    المحرمات يوم      نهاهمويتركون الحساب سوء من خيفة عنها

عام          منتشر أيِ مستطير شره الذيِ اليوم وهو إلَ  علىالمعاد الناس

ذلك             شر والله استطار قتادة وقال فاشيا عباس بن قال الله رحم من

استطار         حتىاليوم  قولهم ومنه جرير بن قال والرض السماوات مل

واستطال     الزجاجة في العشى  ومنهالصدع قول

 

مستطيرا          فبانت نأيها على صدعا د الفؤا في أسأت وقد

) ممتدا يعني      ) قيل     حبه على الطعام ويطعمون تعالى وقوله فاشيا

وجعلوا      تعالى الله حب لدلَلة      الضميرعلى وجل عز الله إلى عائدا

على        عائد الضمير أن والظهر عليه ويطعمون  الطعامالسياق أيِ

واختاره          ومقاتل مجاهد قاله له وشهوتهم محبتهم حال في الطعام
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( جريربن     (      ) لن    تعالى وكقوله حبه على المال وآتى تعالى كقوله

تنفقوا     حتى البر )   مماتنالوا البيهقي   وروى طريق  4185تحبون من

عنبا          فاشتهى عمر بن مرض قال نافع عن العنب   أولالعمش جاء ما

الرسول         فاتبع بدرهم عنقودا فاشترت امرأته يعني صفية فأرسلت

إياه          فلماسائل  أعطوه عمر بن فقال السائل السائل قال به دخل

بدرهم     فأرسلت إياه الرسول    آخرفأعطوه فاتبع عنقودا فاشترت

عمر          بن فقال السائل السائل قال دخل فلما إياه أعطوهالسائل

لَ           عدت إن والله فقالت السائل إلى صفية فأرسلت إياه فأعطوه

منه   الصحيح         خيراتصيب وفي به فاشترت آخر بدرهم أرسلت ثم أبدا

صحيح       وأنت تصدق أن الصدقة وتخشى   شحيحأفضل الغنى تأمل

ولهذا           إليه وحاجتك عليه وحرصك للمال محبتك حال في أيِ الفقر

أما  (        ) قال وأسيرا ويتيما مسكينا حبه على الطعام ويطعمون تعالى

واليتيم   سعيد       فقدالمسكين فقال السير وأما وصفتهما بيانهما تقدم

من       السير والضحاك والحسن جبير عباس    أهلبن بن وقال القبلة

سراؤهم  أ ئذ كان أن     يوم هذا ل شهد وي شركين سولم له  ر مرال أ

أنفسهم         أصحابه على يقدمونهم فكانوا السارى يكرموا أن بدر يوم

وقال    الغداء الية       عكرمةعند لعموم جرير بن واختاره العبيد هم
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بن       سعيد قال وهكذا والمشرك وقتادة   جبيرللمسلم والحسن وعطاء

له     ال سول ر صى و قد سانو في    بالح قاء الر لى يرإ حديث  غ ما

أيمانكم             ملكت وما الصلة يقول جعل أن أوصى ما آخر كان أنه حتى

يشتهونه        مجاهدقال  وهم لهؤلَء الطعام يطعمون أيِ المحبوس هو

  (      ) رجاء     أيِ الله لوجه نطعمكم إنما الحال بلسان قائلين ويحبونه

منكم   (       )     نطلب لَ أيِ شكورا ولَ جزاء منكم نريد لَ ورضاه الله ثواب

وسعيد           مجاهد قال الناس عند تشكرونا أن ولَ بها تكافئوننا مجازاة

قلوبهم            بن من به الله علم ولكن بألسنتهم قالوه ما والله أما جبير

به    عليهم عبوسا    (      ليرغبفأثنى يوما ربنا من نخافا إنا راغب ذلك في

لعل )       هذا نفعل إنما أيِ في     اللهقمطريرا بلطفه ويتلقانا يرحمنا أن

بن           عن طلحة أبي بن علي قال القمطرير العبوس عباساليوم

قوله(  )  (  )        في عنه وغيره عكرمة وقال طويل قمطريرا ضيقا عبوسا

عبوسا(    بين )        قمطريرايوما من يسيل حتى يومئذ الكافر يعبس قال

  (   ) الشفتين       العابس عبوسا مجاهد وقال القطران مثل عرق عينيه

         ( جبير(   بن سعيد وقال بالبسور الوجه يقبض قال وقتادةقمطريرا

    (   ) بين      وما الجبين تقليص قمطريرا الهول من الوجوه فيه تعبس

من   الشديد       الهولالعينين والقمطرير الشر العبوس زيد بن وقال
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وأحلها     وأجلها العبارات رضي     وأعلهاوأوضح عباس بن قول وأولَها

هو           يقال الشديد هو والقمطرير جرير بن قال عنه قمطرير يومالله

يقمطر         اليوم اقمطر وقد وعصبصب عصيب ويوم قماطر ويوم

أشد    وذلك قول      الياماقمطرارا ومنه والشدة البلء في وأطولها

بعضهم 

بلءنا     بني تذكرون هل قماطر      عليكمعمنا يوم كان ما إذا

ولقاهم   (       قال اليوم ذلك شر الله فوقاهم تعالى وسرورا  )نضرةالله

آمنهم     (      )   أيِ اليوم ذلك شر الله فوقاهم البليغ التجانس باب من وهذا

في   (   )    (  )  مما أيِ وسرورا وجوههم في أيِ نضرة ولقاهم منه خافوا

الحسن    قاله أنس      البصريِقلوبهم بن والربيع العالية وأبو وقتادة

مسفرة   (     يومئذ وجوه تعالى كقوله وذلك  ) ضاحكةوهذه مستبشرة

حديثه             في مالك بن كعب قال الوجه استنار سر إذا القلب الطويلأن

الله    رسول وقالت        إذاوكان قمر فلقة كأنه حتى وجهه استنار سر

عنها     الله رضي الله    دخلعائشة رسول تبرق مسروراعلي

بسبب     (    )   أيِ صبروا بما وجزاهم تعالى وقوله الحديث وجهه أسارير

وعيشا   (   )    أعطاهمصبرهم  رحبا منزلَ أيِ وحريرا جنة وبوأهم ونولهم

وروى     حسنا ولباسا بن      الحافظرغدا هشام ترجمة في عساكر بن
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الداراني         سليمان أبي على قرئ قال الداراني ( سورةسليمان هل 

  )        ( بما    وجزاهم تعالى قوله إلى القارىء بلغ فلما النسان على أتى

ثم  )         جنةصبروا  الدنيا في الشهوات ترك على صبروا بما قال وحريرا

يقول  أنشد

 

الجميل       لشهوةقتيل  كم خلفا مشتهي من أفا وأسير

في      شهوات وتلقيه الذل تورثه الطويل  البلءالنسان

اليات

ِئيَن ِك ّت َها ُم َلى ِفي ِئِك َع َْلَرا ْوَن لََ ا َها َيَر ًا ِفي ًا َولََ َشْمس ِرير َه }13{ َزْم

َيًة ِن َدا ِهْم َو ْي َل َههها َع ُل َلههْت ِظَل ّل ُذ َههها َو ُف ُطو ً ُق ِليل ْذ َطههافُا14{ َتهه ُي َو ِهههم }  ْي َل َع

ٍة َي ِن ِبآّ

ٍة ّمن َواٍب ِفّض ْكهه َأ َنْت َو ِريَرا َكهها َوا ِريَر15{ َقهه َوا َقهه ٍة ِمههن }  َها ِفّضهه ّدُرو َقهه

ًا ِدير ْق }16{ َت

ْوَن َق ُيْس َههها َو ًا ِفي ْأسهه َههها َكههاَن َك ً ِمَزاُج ِبيل ًا17{ َزنَج ْينهه َع َههها }  ُتَسههّمى ِفي

ً ِبيل ْلَس َس
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ُطههوفُا18{ َي َو ِهههْم }  ْي َل َداٌن َع ْلهه ُدوَن ِو ّلهه َذا ّمَخ ُهههْم ِإ َت ْي أ

َ ُهْم َر َت ْب ًا َحِسهه ُلههؤ ْؤ ُل

ًا ُثور ّمن

َذا19{ ِإ َو ْيَت }  َأ ْيَت َثّم َر َأ ًا َر ِعيمهه ًا َن ْلكهه ًا َوُم ِبيههر ُهْم20{ َك َي ِل َعهها َيههاُب }  ِث

ُدٍس ُسن

ٌق ُخْضٌر ْبَر َت ِإْس ّلوا َو ِوَر َوُح ٍة ِمن َأَسا ُهْم ِفّض َقا ُهْم َوَس ّب ًا َر َشَراب

ًا ُهور ِإّن21{ َط َذا }  ُكْم َكاَن َه َكاَن َجَزاء َل ُكم َو ُي ْع ًا َس ُكور }22{ ّمْش

الجنة     يخبر أهل عن أسبغ      وماهمتعالى وما المقيم النعيم من فيه

  ) متكئين       تعالى فقال العميم الفضل من )فيهاعليهم الرائك    على

في           الخلفا وذكر الصافات سورة في ذلك على الكلم تقدم وقد

في          الَتكاء التمكن أو التربع أو التمرفق أو الَضطجاع هو هل

هي     الرائك وأن يرون     (  السررالجلوس لَ تعالى وقوله الحجال تحت

     ( حر    عندهم ليس أيِ ولَزمهريرا شمسا بل   مزعجفيها مؤلم ولَبرد

  ) عليهم          ودانية حولَ عنها يبغون لَ سرمديِ دائم واحد مزاج هي

)  ظللها     )      ( متى  أيِ تذليل قطوفها وذللت أغصانها إليهم قريبة أيِ

القطف    دنا كما        إليهتعاطاه طائع سامع كأنه غصنه أعلى من وتدلى

  ) وجنى      الخرى الية في تعالى )   الجنتينقال وعل   جل وقال دان

إن(   )   (    )   تذليل قطوفها وذللت مجاهد قال دانية ارتفعت قامقطوفها
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حتى             له تذللت اضطجع وإن ينالها حتى له تذللت قعد وإن بقدر معه

شوك   (  )       فذلكينالها  عنها أيديهم يرد لَ قتادة وقال تذليل تعالى قوله

مجاهد     وقال بعد وأصول      أرضولَ المسك وترابها ورق من الجنة

الرطب         اللؤلؤ من وأفنانها وفضة ذهب من والزبرجدشجرها

ومن            تؤذه لم قائما منها أكل فمن ذلك بين والثمر والورق والياقوت

منها   جلت          قاعداأكل وقوله تؤذه لم مضطجعا منها أكل ومن تؤذه لم

     ) من  بآّنية عليهم ويطافا )   فضةعظمته عليهم   يطوفا أيِ وأكواب

وهي          الشراب وأكواب فضة من وهي الطعام بأواني الكيزانالخدم

فالول       (     )  فضة من قوارير قوارير وقوله خراطيم ولَ لها عرى لَ التي

البدلية         بخبرمنصوب  على إما منصوب والثاني قوارير كانت أيِ كان

بقوله      بينه لنه تمييز عباس  (    )   جلأو بن قال فضة من قوارير وعل

الفضة        بياض واحد وغير البصريِ والحسن الزجاج  فيومجاهد صفاء

مع             وهي فضة من هي الكواب فهذه زجاج من إلَ تكون لَ والقوارير

في            شفافةهذا  له نظير لَ مما وهذا ظاهرها من باطنها في ما يرى

عن      المبارك بن قال ليس      إسماعيلالدنيا عباس بن عن رجل عن

إلَ           شبهه الدنيا في أعطيتم قد إلَ شيء الجنة فضة  قواريرفي من

لَ      (   )      ريهم قدر على أيِ تقديرا قدروها تعالى وقوله حاتم أبي بن رواه

هذا            تزيد صاحبها ريِ بحسب مقدرة لذلك معدة هي بل تنقص ولَ عنه
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عباس     بن قول وبن       ومجاهدمعنى وقتادة صالح وأبي جبير بن وسعيد

زيد         وبن والشعبي عمير بن الله وعبد واحد    وقالهأبزى وغير جرير بن

بن           عن العوفي وقال والكرامة والشرفا الَعتناء في أبلغ عباسوهذا

        ( وقال(    أنس بن الربيع قال وهكذا للكف قدرت تقديرا قدروها

كف     قدر على مقدرة       الخادمالضحاك فإنها الول القول ينافي لَ وهذا

  ) ويسقون      تعالى وقوله والريِ القدر مزاجها   فيهافي كان كأسا

أيِ )         (  )  كأسا الكواب هذه في أيضا البرار يعني ويسقون أيِ زنجبيل

      (     ) وهو  بالكافور الشراب لهم يمزج فتارة زنجبيل مزاجها كان خمرا

وتارة   هذا         بالزنجبيلبارد من لهم يمزج وهؤلَء المر ليعتدل حار وهو

وأما      تارة هذا ومن صرفا      المقربونتارة منهما كل من يشربون فإنهم

جل          قوله تقدم وقد واحد وغير قتادة قاله بها (   وعلكما يشرب عينا

أيِ  )    (     )   سلسبيل تسمى فيها عينا هنا ها وقال الله عين الزنجبيلعباد

وقال           الجنة في عين اسم عكرمة قال سلسبيل تسمى الجنة في

سميت   فيها        بذلكمجاهد عينا قتادة وقال جريها وحدة سيلها لسلسة

مستقيد      سلسة عين سلسبيل عن    ماؤهاتسمى جرير بن وحكى

تعم            أنها هو واختار الحلق في لسلستها بذلك سميت أنها ذلكبعضهم

     ) إذا       مخلدون ولدان عليهم ويطوفا تعالى وقوله قال كما وهو كله

حسبتهم   )      لؤلؤارأيتهم للخدمة   الجنة أهل على يطوفا أيِ منثورا
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  (   ) أيِ     مخلدون الجنة ولدان من مخلدون   علىولدان واحدة حالة

ومن            السن تلك عن أعمارهم تزيد لَ عنها يتغيرون لَ فسرهمعليها

لن           بذلك المعنى عن عبر فإنما القرطة آذانهم في مخرصون بأنهم

الذيِ    هو (  يليقالصغير رأيتهم        إذا تعالى وقوله الكبير دون ذلك له

إذا   )    أيِ منثورا لؤلؤا حوائج     رأيتهمحسبتهم قضاء في انتشارهم في

ألوانهم       وحسن وجوههم وصباحة وكثرتهم وحليهم وثيابهمالسادة

في            ولَ هذا من أحسن التشبيه في يكون ولَ منثورا لؤلؤا حسبتهم

عن         أحسنالمنظر  قتادة قال الحسن المكان على المنثور اللؤلؤ من

بن       الله عبد عن أيوب يسعى       عمروأبي إلَ أحد من الجنة أهل مامن

صاحبه           عليه ما عمل على خادم كل خادم ألف وعل  وقولهعليه جل

     (   )      ( الجنة(    في يعني هناك أيِ ثم يامحمد رأيت وإذا أيِ رأيت وإذا

من    وسعتها ونعيمها ومافيها نعيما  (  الحبرةوارتفاعها رأيت والسرور

        ( باهرا   وسلطانا عظيمة هناك لله مملكة أيِ كبيرا في وثبتوملكا

أهل            وآخر منها خروجا النار أهل لخر يقول تعالى الله أن الصحيح

دخولَ   في         إليهاالجنة قدمنا وقد أمثالها وعشرة الدنيا مثل لك إن

بن       ثوير طريق من المرويِ قال      أبيالحديث قال عمر بن عن فاختة

الله   منزلة     إنرسول الجنة أهل مسيرة    لمنأدنى ملكه في ينظر
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هذا             كان فإذا أدناه إلى ينظر كما أقصاه إلى ينظر سنة عطاؤهألفي

منزلة            أعلى هو بما ظنك فما الجنة في يكون من لدنى تعالى

تعالى    عنده الطبراني   وقدوأحظى غريبا    1213595روى حديثا هنا ها

العزيز        عبد بن علي حدثنا فقال الموصلي    حدثناجدا عمار بن محمد

عمر              بن عن عطاء عن عتبة بن أيوب عن سالم بن عقبة قالحدثنا

الله        رسول إلى الحبشة من رجل الله    فقالجاء رسول سلله

واللوان          بالصور علينا فضلتم الله رسول يا فقال والنبوةواستفهم

معك             لكائن إني به عملت بما وعملت به آمنت بما آمنت إن أفرأيت

قال    الجنة في        نعمفي السود بياض ليرى إنه بيده نفسي والذيِ

رسول         قال ثم عام ألف مسيرة من إله    من اللهالجنة لَ إلَقال

له              كتب وبحمده الله سبحان قال ومن الله عند عهد بها له كان الله

حسنة    ألف نهلك       وأربعةمائة كيف رجل فقال حسنة ألف وعشرون

له         ال سول ر قال ف له ال سول ر يا هذا عد يوم   إنب يأتي ل جل الر

الله           القيامة نعم أو النعمة فتقوم لثقله جبل على وضع لو بالعمل

ذلك    تستنفد السورة        كلهفتكاد هذه ونزلت برحمته الله يتغمده أن إلَ

فقال(        )   (   )  كبيرا ملكا قوله إلى الدهر من حين النسان على أتى هل
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قال           الجنة في عيناك ترى ما لترى عيني وإن فاستبكى نعمالحبشي

الله           رسول رأيت ولقد عمر بن قال نفسه فاضت في يدليهحتى

بيده   وإستبرق   (      )وقولهحفرته خضر سندس ثياب عاليهم جلله جل

الحرير       فيها الجنة أهل لباس الحرير    ومنهأيِ رفيع وهو سندس

مافيه         منه والستبرق أبدانهم يلي مما ونحوها بريقكالقمصان

 ) وحلوا           اللباس في المعهود هو كما الظاهر يلي مما وهو ولمعان

فضة   )  من تعالى        (وهذهأساور قال فكما المقربون وأما البرار صفة

ذهب       من أساور من فيها ذكر    )  ولؤلوايحلون ولما حرير فيها ولباسهم

بعده       (  قال والحلي بالحرير الظاهر زينة شرابا  وسقاهمتعالى ربهم

         ( وسائر  والذى والغل والحقد الحسد من بواطنهم طهر أيِ طهورا

طالب          الخلق أبي بن على المؤمنين أمير عن روينا كما الرديئة

قال      أنه عنه الله وجدوا       إذارضي الجنة باب إلى الجنة أهل انتهى

من        فشربوا ذلك ألهموا فكأنما عينين ما   إحداهماهناك الله فأذهب

نضرة           عليهم فجرت الخرى من اغتسلوا ثم أذى من بطونهم في

وقوله        النعيم الباطن وجمالهم الظاهر بحالهم وتعالى سبحانه فأخبر

كان (     هذا إن لهم     )   لكمتعالى يقال أيِ مشكورا سعيكم وكان جزاء

قال        كما إليهم وإحسانا لهم تكريما (   تعالىذلك هنيئا  واشربوا كلوا
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ونودوا     )   (   تعالى وكقوله الخالية اليام في أسلفتم الجنة  أنبما تلكم

مشكورا    )   (    ) سعيكم وكان تعالى وقوله تعملون كنتم بما أورثتموها

بالكثير      جزاكمأيِ  القليل على تعالى الله

ّنا ِإ

َنا َنْحُن ْل ْيَك َنّز َل ُقْرآَن َع ْل ً ا ِزيل ِبْر23{ َتن َفاْص ِم }  ْك ّبَك ِلُح ْع َولََ َر ِط ُت

ُهْم ْن ًا ِم ِثم ْو آ ًا َأ ُفور ِر24{ َك ُك ْذ َوا ّبَك اْسَم }  ًة َر ْكَر ً ُب َأِصيل }25{ َو

ْيِل َوِمَن ّل ْد ال ّبْحُه َلُه َفاْسُج ً َوَس ْيل ً َل ِويل ِإّن26{ َط  {

ُؤلََء ّبوَن َه َلَة ُيِح َعاِج ْل َذُروَن ا َي ُهْم َو ًا َوَراء ْوم ً َي َنْحُن27{ َثِقيل  {

ُهْم َنا ْق َل َنا َخ ْد َد ُهْم َوَش َذا َأْسَر ِإ َنا َو ْئ َنا ِش ْل ّد ُهْم َب َل َثا ً َأْم ِديل ْب َت

ِإّن28{ ِه }  ِذ ٌة َه ِكَر ْذ َذ َشاء َفَمن َت ّتَخ َلى ا ِه ِإ ّب ً َر ِبيل }29{ َس

ُؤوَن َوَما َء َأن ِإلَّ َتَشا ّلُه َيَشا ّلَه ِإّن ال ًا َكاَن ال ِليم ًا َع ِكيم }30{ َح

ْدِخُل ُء َمن ُي ِه ِفي َيَشا ِت ِلِميَن َرْحَم ّظا ّد َوال َع ُهْم َأ ًا َل َذاب ًا َع ِليم }31{ َأ

ممتنا   يقول العظيم   عليهأنزله  بمارسوله  علىتعالى القرآن من

 (     ) أيِ  ربك لحكم فاصبر عليك     كما تنزيل أنزلت بما فاصبرأكرمتك

منهم        (    تطع ولَ تدبيره بحسن سيدبرك أنه واعلم وقدره قضائه على

         ( عما    صدك أرادوا إن والمنافقين الكافرين تطع لَ أيِ كفورا أو آثما

إليك        أنزل ما بلغ بل إليك الله      منأنزل فإن الله على وتوكل ربك
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والكفور          أفعاله في الفاجر هو فالثم الناس من الكافر هويعصمك

 )      (       ) ومن  وآخره النهار أول أيِ وأصيل بكرة ربك اسم واذكر قلبه

فتهجد     )   (   فاسجدالليل  الليل ومن تعالى كقوله طويل ليل وسبحه له

أن      عسى لك نافلة يا    )   ( يبعثكبه تعالى وكقوله محمودا مقاما ربك

نصفه        قليل إلَ الليل قم المزمل عليه      أوأيها زد أو قليل منه انقص

       ( الكفار    على منكرا تعالى قال ثم ترتيل القرآن أشبههم ومنورتل

وراء           الخرة الدار وترك إليها والَنصباب عليها والقبال الدنيا حب في

يعني (         ) ظهورهم ثقيل يوما وراءهم ويذرون العاجلة يحبون هؤلَء إن

ثم    القيامة )  قاليوم      ) بن   قال أسرهم وشددنا خلقناهم نحن تعالى

خلقهم      (  يعني واحد وغير ومجاهد تبديل    وإذاعباس أمثالهم بدلنا شئنا

وبدلناهم)         القيامة يوم بعثناهم شئنا وإذا جديدا  فأعدناهمأيِ خلقا

 ) وإذا           جرير وبن زيد بن وقال الرجعة على بالبداءة استدلَل وهذا

كقوله    )        شئنا غيرهم آخرين بقوم أتينا شئنا وإذا أيِ تبديل أمثالهم بدلنا

إن (   ذلك         يشأتعالى على الله وكان بآّخرين ويأت الناس أيها يذهبكم

  )    ( إن  تعالى وكقوله ذلك      يشأقديرا وما جديد بخلق ويأت يذهبكم

تذكرة   )    (    )  هذه إن تعالى قال ثم بعزيز الله السورة  يعنيعلى هذه

     (        ) من  أيِ ومسلكا طريقا أيِ سبيل ربه إلى اتخذ شاء فمن تذكرة

واليوم    (      اهتدىشاء  بالله آمنوا لو عليهم وماذا تعالى كقوله بالقرآن
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ثم )    الية يقدر  (       )   قالالخر لَ أيِ الله يشاء أن إلَ تشاءون وما تعالى

في       ولَيدخل نفسه يهديِ أن أن    (  اليمانأحد إلَ نفعا لنفسه ولَيجر

   ( عليم        أيِ حكيما عليما كان الله إن الله الهداية  بمنيشاء يستحق

عن          فيصرفه الغواية يستحق ومن أسبابها له ويقيض له فييسرها

الله        (  ولهالهدى  إن تعالى قال ولهذا الدامغة والحجة البالغة الحكمة

  ( ثم    حكيما عليما (     قالكان رحمته   في يشاء من يدخل تعالى

من     )     يهديِ أيِ أليما عذابا لهم أعد يشاء   يشاءوالظالمين من ويضل

له           هاديِ فل يضلل ومن له مضل فل يهده فمن

)  المرسلت ( سورة 

والمنة       مقدمة الحمد ولله النسان سورة تفسير

المرسلت    سورة تفسير

حدثنا         4934 البخاريِقال  أبي حدثنا غياث بن حفص بن عمر حدثنا

عن     إبراهيم حدثني مسعود      السودالعمش بن هو الله عبد عن

له          ال سول ر مع حن ن ما بين قال نه ع له ال ضي إذ   فير نى بم غار

فاه  (  )         وإن فيه من لتلقاها وإني ليتلوها فإنه والمرسلت عليه نزلت
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علينا      وثبت إذ بها النبي   حيةلرطب فابتدرناها اقتلوهافقال

النبي    فقال مسلم      وقيتفذهبت وأخرجه شرها وقيتم كما شركم

وقال      العمش طريق من عيينة    6338أحمد  المامأيضا بن سفيان ثنا

أمه           عن عباس بن عن الله عبيد عن الزهريِ النبي  أنهاعن سمعت

الزهريِ         يقرأ عن مالك رواية وفي عرفا بالمرسلت المغرب في

عباس       بن عن الله عبيد والمرسلت     ( أنعن يقرأ سمعته الفضل أم

       ( السورة  هذه بقراءتك أذكرتني يابني فقالت ما  إنهاعرفا لخر

لههههه     ال سههوهههل ر مههنهه قههرههأسههمهههعت فههيهه     ي جههاهههه أخر غههرههب الم فههيهه هههاهه ب

مالك     طريق من الصحيحين

 به

ِم ِه ِبْس ِم الّرْحمِن الل الّرِحي

ْلُمْرَسَلِت ًا َوا َفاِت1{ ُعْرف َعاِص ْل َفا ًا }  ّناِشَراِت2{ َعْصف َوال ًا }  { َنْشههر

3{

َقاِت ِر ْلَفا ًا َفا َياِت4{ َفْرق ِق ْل ْلُم َفا ًا }  ْكر ًا5{ ِذ ْذر ُع ْو }  ًا َأ ْذر ّنَما6{ ُن ِإ  {

ُدوَن َع ٌع ُتو ِق َوا َذا7{ َل ِإ َف ّنُجوُم }  َذا8{ ُطِمَسْت ال ِإ َو ِرَجْت الّسَماء }  ُف
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َذا9{ ِإ َو َباُل }  ْلِج َفْت ا َذا10{ ُنِسهه ِإ َو َتههْت الّرُسههُل }  ّق ّي11ِ{ ُأ َِل ٍم }  ْو َيهه

َلْت ُأّج

ِم12{ ْو َي ِل َفْصِل }  ْل َوَمهها13{ ا ْدَراَك }  ْوُم َمهها َأ َفْصههِل َيهه ْل ْيههٌل14{ ا َو  {

ٍذ ِئ ْوَم َي

ِبيَن ّذ َك ْلُم } 15{ ّل

بن            بنقال  علي ثنا المروزيِ سهل بن زكريا ثنا أبي حدثنا حاتم أبي

أنا     شقيق بن عن        الحسينالحسن صالح أبي عن العمش ثنا واقد بن

  (    ) قال   عرفا والمرسلت هريرة مسروق   الملئكةأبي عن ورويِ

والسديِ        الروايات إحدى في ومجاهد الضحى أنس  والربيعوأبي بن

ورويِ    ذلك عنه         عنمثل رواية وفي الرسل هي قال أنه صالح أبي

في        صالح أبو قال وهكذا الملئكة والناشرات العاصفاتأنها

كهيل          بن سلمة عن الثوريِ وقال الملئكة أنها والملقيات والفارقات

عن          عن مسعود بن سألت قال العبيدين أبي عن البطين مسلم

وكذا      الريح قال عرفا (  قالالمرسلت عصفا   العاصفات في

ومجاهد  )         عباس بن قال وكذا الريح إنها نشرا وأبو وقتادةوالناشرات

 (    ) هل         عرفا والمرسلت في جرير بن وتوقف عنه رواية في صالح

الملئكة   بعضا        إذاهي بعضهم يتبع الفرس كعرفا أو بالعرفا أرسلت
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فشيئا        شيئا هبت إذا الرياح هي الرياح    وقطعأو عصفا العاصفات بأن

في           ذلك قال وممن تابعه ومن مسعود بن قاله عصفا العاصفاتكما

هل           نشرا الناشرات في وتوقف والسديِ طالب أبي بن علي أيضا

الملئكة   نشرا         أوهي الناشرات أن صالح أبي وعن تقدم كما الريح

هي       المرسلت أن والظهر المطر تعالى   الرياحهي قال كما

الرياح(    )   (      يرسل الذيِ وهو تعالى وقال لواقح الرياح بشراوأرسلنا

إذا   )         الرياح عصفت يقال الرياح هي العاصفات وهكذا رحمته يديِ بين

بتصويت   في       وكذاهبت السحاب تنشر التي الرياح هي الناشرات

وجل        عز الرب يشاء كما السماء فرقا  (  وقولهآفاق فالفارقات تعالى

     ( بن      قاله الملئكة يعني نذرا أو عذرا ذكرا وبن مسعودفالملقيات

والثوريِ         والسديِ أنس بن والربيع وقتادة ومجاهد ومسروق عباس

ها    خلفا الحق         هناولَ بين تفرق الرسل على الله بأمر تنزل فإنها

والحلل     والغي والهدى فيه     والحراموالباطل وحيا الرسل إلى وتلقي

خالفوا          إن الله عقاب لهم وإنذار الخلق إلى تعالى  أمرهإعذار وقوله

       ( أيِ(     القسام بهذه عليه المقسم هو هذا لواقع توعدون إنما

وجمع          ماوعدتم الجساد وبعث الصور في والنفخ الساعة قيام من به

في    والخرين خيرا       صعيدالولين إن بعمله عامل كل ومجازاة واحد

أيِ          لواقع كله هذا إن فشر شرا وإن قال    لكائنفخير ثم محالة لَ
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 )       (     ) وإذا  تعالى كقوله ضوءها ذهب أيِ طمست النجوم فإذا تعالى

( النجوم  (     )    ( وإذا   انتثرت الكواكب وإذا تعالى وكقوله انكدرت

  ( أيِ   فرجت ووهت    انفطرتالسماء أرجاؤها وتدلت وانشقت

فل (    )      بها ذهب أيِ نسفت الجبال وإذا أثر    يبقىأطرافها ولَ عين لها

 (         ) نسفا   ربي ينسفها فقل الجبال عن ويسألونك تعالى اليةكقوله

فلم  (         وحشرناهم بارزة الرض وترى الجبال نسير ويوم تعالى وقال

منهم   عن )   (    )   أحدانغادر العوفي قال أقتت الرسل وإذا تعالى وقوله

زيد       بن وقال جمعت عباس (   وهذهبن الله    يجمع يوم تعالى كقوله

     (   )    ( عن  الثوريِ وقال أجلت أقتت مجاهد وقال عن منصورالرسل

الرض (  )      (   وأشرقت تعالى كقوله يجعلها وكأنه أوعدت أقتت إبراهيم

بالحق        ربهابنور  بينهم وقضي والشهداء بالنبيين وجيء الكتاب ووضع

   ( قال    ثم يظلمون لَ (      تعالىوهم وما  الفصل ليوم أجلت يوم ليِ

  ( يقول        للمكذبين يومئذ ويل الفصل يوم ما يوم  تعالىأدراك ليِ

فل          (  تعالى قال كما الساعة تقوم حتى أمرها وأرجىء الرسل أجلت

تبدل          اللهتحسبن  يوم انتقام ذو عزيز الله إن رسله وعده مخلف

والسموات     الرض غير )  وبرزواالرض يوم     وهو القهار الواحد لله

   (    ) قال     ثم الفصل ليوم تعالى قال كما لشأنه  تعالىالفصل معظما

    ( من(          لهم ويل أيِ للمكذبين يومئذ ويل الفصل يوم ما أدراك وما
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يصح              عذاب ولَ جهنم في واد ويل أن الحديث في قدمنا وقد غدا الله

َلْم ِلِك َأ ْه ِليَن ُن ّو َْل ُثّم16{ ا ُهُم }  ُع ِب ْت ِريَن ُن اْلِخ

ِلَك17{ َذ َك َعُل }  ْف ِرِميَن َن ْلُمْج ْيٌل18{ ِبا َو ٍذ }  ِئ ْوَم ِبيَن َي ّذ َك ْلُم }19{ ّل

َلْم ّكم َأ ُلق ِهيٍن ّماء ّمن َنْخ ُه20{ ّم َنا ْل َع َفَج ٍر ِفي }  ِكيٍن َقَرا َلى21{ ّم ِإ  {

ٍر َد َق

ٍم ُلو ْع َنا22{ ّم َدْر َق َف ْعَم }  ِن ِدُروَن َف َقا ْل ْيٌل23{ ا َو ٍذ }  ِئهه ْوَم ِبيَن َي ّذ َكهه ْلُم { ّل

24{

َلههْم َعههِل َأ َْلْرَض َنْج ًا ا َفاتهه َيههاء25{ ِك َأْح ًا }  َواتهه َأْم َنهها26{ َو ْل َع َوَج َههها }  ِفي

َواِسَي َر

ُكم َشاِمَخاٍت َنا ْي َق َأْس ًا ّماء َو ْيٌل27{ ُفَرات َو ٍذ }  ِئ ْوَم ِبيَن ي ّذ َك ْلُم }28{ ّل

)    يقول     ) للرسل   المكذبين من يعني الولين نهلك ألم تعالى

لما   )   جاءوهمالمخالفين     ) أشبههم   ممن أيِ الخرين نتبعهم ثم به

نفعل   (    كذلك تعالى قال قاله    ) بالمجرمينولهذا للمكذبين يومئذ ويل

على        ممتنا تعالى قال ثم جرير بالبداءة   ومحتجا خلقهبن العادة على

      ( قدرة(       إلى بالنسبة حقير ضعيف أيِ مهين ماء من نخلقكم ألم

تقدم      كما وجل عز جحاش       فيالباريِ بن بشر حديث في يس سورة
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  ) فجعلناه          هذه مثل من خلقتك وقد تعجزني أنى آدم قرار فيبن

          ( والمرأة  الرجل من الماء قرار وهو الرحم في جمعناه يعني مكين

معد   ( لذلكوالرحم إلى          تعالى وقوله الماء من فيه أودع لما حافظ

     ( معينة   مدة إلى يعني معلوم أشهر     منقدر تسعة أو أشهر ستة

      ) يومئذ    ويل القادرون فنعم فقدرنا تعالى قال ) للمكذبينولهذا ثم 

   (        ) عباس   بن قال وأمواتا أحياء كفاتا الرض نجعل ألم تعالى قال

الشعبي          كناكفاتا  وقال شيء منه يرى فل الميت يكفت مجاهد وقال

وظهرها    لمواتكم ( لحيائكمبطنها وجعلنا      وقتادة مجاهد قال وكذا

     ( بها    رسى الجبال يعني شامخات رواسي تميد  الرضفيها لئل

مما (    )        أو السحاب من زلَلَ عذبا أيِ فراتا ماء وأسقيناكم وتضطرب

هذه    (    )     أنبعه تأمل لمن ويل أيِ للمكذبين يومئذ ويل الرض عيون من

الدالة   تكذيبه        علىالمخلوقات على يستمر هذا بعد ثم خالقها عظمة

وكفره 

ُقوا ِل َط َلى ان ُتم َما ِإ ِه ُكن ُبوَن ِب ّذ َك ُقوا29{ ُت ِل َط َلى } ان َثَلِث ِذيِ ِظّل ِإ

َعٍب ِليٍل } ل30ََ{ ُش ِني َولََ َظ ْغ َهِب ِمَن ُي ّل َها31{ ال ّن ِإ ٍر َتْرِمي }  ِبَشَر

ِر َقْص ْل ّنُه32{ َكا َأ َك َلٌت }  ْفٌر ِجَما ْيٌل33{ ُص َو ٍذ }  ِئ ْوَم ِبيَن َي ّذ َك ْلُم }34{ ّل

َذا ْوُم َه ُقوَن لََ َي ِط َول35ََ{ َين َذُن }  ْؤ ُهْم ُي ِذُروَن َل َت ْع َي ْيٌل36{ َف َو ٍذ }  ِئ ْوَم َي

715



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
ِبيَن ّذ َك ْلُم َذا37{ ّل َه ْوُم }  َفْصِل َي ْل ُكْم ا َنا ْع ِليَن َجَم ّو َْل ِإن38{ َوا َف َكاَن } 

ُكْم ٌد َل ْي ُدوِن َك ِكي ْيٌل39{ َف َو ٍذ }  ِئ ْوَم ِبيَن َي ّذ َك ْلُم } 40{ ّل

والنار         يقول والجنة والجزاء بالمعاد المكذبين الكفار عن مخبرا تعالى

يقال   انطلقوا   (       لهمأنهم تكذبون به كنتم ما إلى انطلقوا القيامة يوم

شعب     )  ثلث ذيِ ظل دخان       يعنيإلى معه وصعد ارتفع إذا النار لهب

ظليل       (    لَ شعب ثلث له أن وقوته شدته اللهب    )ولَفمن من يغني

من            ولَيغني نفسه في هو ظليل لَ للهب المقابل الدخان ظل أيِ

(   اللهب بشرر         ترمي إنها تعالى وقوله اللهب حر يقيهم ولَ يعني

   ( يتطاير  أيِ مسعود      الشرركالقصر بن قال كالقصر لهبها من

عن         ومالك وقتادة ومجاهد عباس بن وقال أسلم  زيدكالحصون بن

   (     ) السود     كالبل أيِ صفر جمالَت كأنه الشجر أصول يعني وغيرهم

بن        مجاهدقاله  وعن جرير بن واختاره والضحاك وقتادة والحسن

 ) جبير      بن وسعيد ومجاهد )   جمالةعباس السفن   حبال يعني صفر

وقال    (   )     نحاس قطع صفر جمالة عباس بن أعني 4933 البخاريِوعنه

بن            الرحمن عبد عن سفيان أخبرنا يحيى حدثنا علي بن عمرو حدثنا

قال   (   سمعتعابس بشرر       ترمي إنها عنهما الله رضي عباس بن

      ( الخشبة  إلى نعمد كنا قال فنرفعه    ثلثةكالقصر ذلك وفوق أذرع

   (     ) السفن    حبال صفر جمالة كأنه القصر فنسميه حتى تجمعللبناء
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 )     (     ) هذا    تعالى قال ثم للمكذبين يومئذ ويل الرجال كأوساط تكون

لَ   )  ينطقونيوم      )     ( لَ  أيِ فيعتذرون لهم يؤذن ولَ يتكلمون لَ أيِ

ولَ     الكلم على عليهم       يؤذنيقدرون قامت قد بل ليعتذروا فيه لهم

لَ         فهم ظلموا بما عليهم القول ووقع وعرصات ينطقونالحجة

هذه           وعن تارة الحالة هذه عن يخبر تعالى والرب حالَت القيامة

بعد         تارةالحال  يقول ولهذا يومئذ والزلَزل الهوال شدة على ليدل

 ) الكلم      هذا من فصل ( ويلكل هذا   )    تعالى وقوله للمكذبين يومئذ

لكم        كان فإن والولين جمعناكم الفصل ) كيديوم وهذه   فكيدون

   ) الفصل        يوم هذا لهم يقول لعباده تعالى الخالق من مخاطبة

يسمعهم )        والولينجمعناكم  واحد صعيد في بقدرته جمعهم أنه يعني

وقوله     البصر وينفذهم )تعالىالداعي       ) فكيدون  كيد لكم كان فإن

أن          على قدرتم إن أيِ أكيد ووعيد شديد قبضتي  تتخلصواتهديد من

تعالى            قال كما ذلك على تقدرون لَ فإنكم فافعلوا حكمي من وتنجوا

أقطار         يا(  من تنفذوا أن استطعتم إن والنس الجن معشر

لَ     فانفذوا والرض )   تنفذونالسماوات تعالى    قال وقد بسلطان إلَ

      ( لن(     إنكم ياعباديِ الحديث وفي شيئا تضرونه نفعي تبلغواولَ

علي            ثنا حاتم أبي بن قال وقد فتضروني ضريِ تبلغوا ولن فتنفعوني

عبد          المنذربن  بن حصين ثنا فضيل بن محمد ثنا الوديِ الطريقي
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عن   عبد      بن حسانالرحمن أبي عن المخارق قال  اللهأبي الجدلي

وكعب            عمرو بن الله وعبد الصامت بن عبادة فإذا المقدس بيت أتيت

القيامة          الحبار يوم كان إذا عبادة فقال المقدس بيت في يتحدثون

الولين    الله الداعي      والخرينجمع ويسمعهم ينفذهم واحد صعيد في

     ) جمعناكم   الفصل يوم هذا الله كيد    والولينويقول لكم كان فإن

          ( مريد  شيطان ولَ عنيد جبار مني ينجو لَ اليوم عبد فقالفكيدون

حتى             فتنطلق النار من عنق تخرج أنها يومئذ نحدث فإنا عمرو بن الله

كانت   أنا          بينإذا ثلثة إلى بعثت إني الناس أيها نادت الناس ظهراني

بولده      الب من بهم ولَ       ومنأعرفا وزر عني يغيبهم لَ بأخيه الخ

آخر          إلها الله مع جعل الذيِ خافية عني وكل   وكلتخفيهم عنيد جبار

الحساب          قبل النار في بهم فتقذفا عليهم فتنطويِ مريد شيطان

 سنةبأربعين 

ِقيَن ِإّن ّت ْلُم ِفي ا

ُيوٍن ِظَلٍل ُع ِكَه41{ َو َوا َف َو ُهوَن ِمّما }  َت ُلوا42{ َيْش ُك ُبوا }  ًا َواْشَر ِنيئ َه

ُتْم ِبَما ُلوَن ُكن ْعَم ّنا43{ َت ِإ ِلَك }  َذ ِزيِ َك ْلُمْحِسنيَن َنْج ْيٌل44{ ا َو ٍذ }  ِئ ْوَم َي

ِبيَن ّذ َك ْلُم ُلوا45{ ّل ُك ُعوا }  ّت َتَم ً َو ِليل ُكم َق ّن ِرُموَن ِإ ْيٌل46{ ّمْج َو ٍذ }  ِئ ْوَم َي

ِبيَن ّذ َك ْلُم َذا47{ ّل ِإ َو ُهُم ِقيَل }  ُعوا َل َك ُعوَن لََ اْر َك ْيٌل48{ َيْر َو  {
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ٍذ ِئ ْوَم ِبيَن َي ّذ َك ْلُم ّي49ِ{ ّل َأ ِب َف ِديٍث }  ُه َح َد ْع ُنوَن َب ْؤِم }50{ ُي

عبدوه        يقول الذين المتقين عباده عن مخبرا الواجبات بأداءتعالى

أيِ          وعيون جنات في يكونون القيامة يوم إنهم المحرمات وترك

ما   السود        أولئكبخلفا الدخان وهو اليحموم ظل من فيه الشقياء

  ) وفواكه    تعالى وقوله )    مماالمنتن أنواع   سائر ومن أيِ يشتهون

بما    (      هنيئا واشربوا كلوا وجدوا طلبوا مهما أيِ  ) كنتمالثمار تعملون

خبرا            مخبرا تعالى قال ثم إليهم الحسان سبيل على ذلك لهم يقال

)     مستأنفا      ) أحسن  لمن جزاؤنا هذا أيِ المحسنين نجزيِ كذلك إنا

يومئذ (    ويل إنكم )   (    للمكذبينالعمل قليل وتمتعوا كلوا تعالى وقوله

    ( بيوم  للمكذبين خطاب ووعيد    الدينمجرمون تهديد أمر وأمرهم

قليلة  (    )     مدة أيِ قليل وتمتعوا كلوا تعالى إنكم  ( قريبةفقال قصيرة

 )           ( ويل  ذكرها تقدم التي جهنم نار إلى تساقون ثم أيِ مجرمون

(     يومئذ     ( إلى   نضطرهم ثم قليل نمتعهم تعالى قال كما للمكذبين

  ( وقال   غليظ (       تعالىعذاب لَ  الكذب الله على يفترون الذين إن

مرجعهم        إلينا ثم الدنيا في متاع الشديد   ثميفلحون العذاب نذيقهم

      )    ( لَ    اركعوا لهم قيل وإذا تعالى وقوله يكفرون كانوا )يركعونبما  

مع            المصلين من يكونوا أن الكفار من الجهلة هؤلَء أمر إذا أيِ
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( امتنعواالجماعة  ويل         تعالى قال ولهذا عنه واستكبروا ذلك من

  (     )    ( إذا   أيِ يؤمنون بعده حديث فبأيِ تعالى قال ثم للمكذبين يومئذ

كقوله          به يؤمنون كلم فبأيِ القرآن بهذا يؤمنوا ( تعالىلم فبأيِ 

ثنا     )          عمر أبي بن ثنا حاتم أبي بن قال يؤمنون وآياته الله بعد حديث

يقول         سفيان بدويا أعرابيا رجل سمعت أمية بن إسماعيل عن

إذا      يرويه هريرة أبا حديث    (  قرأسمعت فبأيِ فقرأ عرفا والمرسلت

       ( وقد   أنزل وبما بالله آمنت فليقل يؤمنون الحديث  تقدمبعده هذا

القيامة   سورة في

)  النبأ ( سورة

ِم ِه ِبْس ِم الّرْحمِن الل الّرِحي
ُلوَن َعّم َتَساء َعِن1{ َي ِإ }  َب ّن ِم ال ِظي َع ْل ِذي2ِ{ ا ّل ِه ُهْم } ا ُفوَن ِفي ِل َت { ُمْخ
3{

َلُموَن َكّل ْع َي ُثّم4{ َس َلُموَن َكّل }  ْع َي َلْم5{ َس َأ َعِل }  َْلْرَض َنْج ًا ا َهاد { ِم
6{

َباَل ْلِج ًا َوا َتاد ْو ُكْم7{ َأ َنا ْق َل َوَخ ًا }  َواج َنا8{ َأْز ْل َع َوَج ُكْم }  ْوَم ًا َن َبات ُس
َنا9{ ْل َع َوَج ْيَل }  ّل ًا ال َباس َنا10{ ِل ْل َع َوَج َهاَر }  ّن ًا ال َعاش َنا11{ َم ْي َن َب َو  {

ُكْم َق ْو ًا َف ْبع ًا َس َداد َنا12{ ِش ْل َع َوَج ًا }  ًا ِسَراج ّهاج َنا13{ َو ْل َأنَز َو  {
ْعِصَراِت ِمَن ْلُم ًا َماء ا ِرَج14{ َثّجاج ُنْخ ِل ِه }  ًا ِب ّب ًا َح َبات َن ّناٍت15{ َو َوَج  {

ًا َفاف ْل }16{ َأ

سورة الرحيم الرحمن اللُه بسم النبأ سورة تفسير مقدمة
 وهببببببببببببببببببببببببببببببببي النبببببببببببببببببببببببببببببببببأ
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عن تساؤلهم في المشركين علُى منكرا تعالى يقول مكية
النبببإ عببن يتسبباءلون ( عببم لوقوعهببا إنكببارا القيامببة يببوم

وهببو القيامة أمر عن يتساءلون شيء أي عن ) أي العظيم
قتببادة قببال الباهر المفظع الهائل الخبر يعني النبأالعظيم

هببو مجاهببد وقببال المببوت بعد البعث العظيم النبأ زيد وبن
) مختلُفببون فيببه هببم ( الذي لقوله الول والظأهر القرآن

قببال ثببم وكببافر بببه مببؤمن قببولين علُببى فيببه الناس يعني
كل ثببم سببيعلُمون ( كل القيامببة لمنكببري متوعببدا تعببالى

تبببارك شببرع ثببم أكيد ووعيد شديد تهديد ) وهذا سيعلُمون
الغريبببة الشبياء خلُببق علُببى العظيمببة قبدرته يبين وتعالى
أمببر مببن يشبباء مببا علُى قدرته علُى الدالة العجيبة والمور
ممهببدة ) أي مهببادا الرض نجعل ألم(  فقال وغيره المعاد

) أي أوتببادا ( والجبببال ثابتة ساكنة قارة لهم ذلول للُخلئق
سبكنت حبتى وقررهبا وثبتهبا بهبا أرساها أوتادا لها جعلُها

أزواجببا ( وخلُقناكم تعالى قال ثم علُيها بمن تضطرب ولم
ويحصببل بببالخر منهمببا كببل يتمتببع وأنببثى ذكببرا ) يعنببي
أنفسكم من لكم خلُق أن أياته ( ومن كقوله بذلك التناسل

) وقببوله ورحمببة مببودة بينكببم وجعل إليها لتسكنوا أزواجا
لتحصببل للُحركببة قطعببا ) أي سببباتا نومكم ( وجعلُنا تعالى
عببرض فببي المعايش في والسعي الترداد كثرة من الراحة
الفرقببان سببورة فببي اليببة هببذه مثببل تقببدم وقببد النهببار

وسببواده ظألمببه النبباس يغشببي ) أي لباسا اللُيل ( وجعلُنا
 الشبببباعر ) وقببببال يغشبببباها إذا ( واللُيببببل قببببال كمببببا
جانح وهو آذانها خذا من له نصبت حين أو اللُيل لبسن فلُما

) أي لباسببا اللُيببل ( وجعلُنببا تعببالى قببوله فببي قتادة وقال
جعلُنبباه ) أي معاشببا النهببار وجعلُنببا(  تعببالى وقببوله سكنا

فيببه التصببرف مببن النبباس ليتمكببن مضببيئا نيببرا مشببرقا
وغيببر والتجببارات والتكسببب للُمعبباش والمجيببء والذهاب

) يعنببي شببدادا سبببعا فببوقكم ( وبنينببا تعببالى وقببوله ذلك
وإحكامهببا وارتفاعهببا اتسبباعها فببي السبببع السببماوات

قال ولهذا والسيارات الثوابت بالكواكب وتزيينها وإتقانها
علُى المنيرة الشمس ) يعني وهاجا سراجا ( وجعلُنا تعالى
وقببوله كلُهم الرض لهل ضوؤها يتوهج التي العالم جميع

721



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
العببوفي ) قببال ثجاجببا مبباء المعصرات من ( وأنزلنا تعالى

أبببو ثنببا حاتم أبي بن وقال الريح المعصرات عباس بن عن
عببن العمببش عببن سببفيان عببن الحفري داود أبو ثنا سعيد

مببن ( وأنزلنببا عببباس بببن عببن جبببير بن سعيد عن المنهال
وقتببادة ومجاهبد عكرمة قال وكذا الرياح ) قال المعصرات

ن وزيد والكلُبي ومقاتل ا الرحمبن عببد وابنبه أسبلُم ب أنه
السببحاب مببن المطببر تستدر أنها القول هذا ومعنى الرياح
أي المعصببرات من عباس بن عن طلُحة أبي بن علُي وقال

والضببحاك العاليببة وأبو أيضا عكرمة قال وكذا السحاب من
وقال جرير بن واختاره والثوري أنس بن والربيع والحسن

بعببد تمطببر ولببم بببالمطر تتحلُببب التي السحاب هي الفراء
وعببن تحببض ولببم حيضببها دنببا إذا معصببر امببرأة يقببال كمببا

قببول وهذا السماوات يعني المعصرات من وقتادة الحسن
قببال كمببا السببحاب بالمعصببرات المراد أن والظأهر غريب
فببي فيبسطه سحابا فتثير الرياح يرسل الذي ( اللُه تعالى

مببن يخببرج الببودق فببترى كسفا ويجعلُه يشاء كيف السماء
) قببال ثجاجببا ( مبباء وعل جببل وقببوله بينببه مببن ) أي خلله

الثببوري وقال منصبا ثجاجا أنس بن والربيع وقتادة مجاهد
فببي يعببرف ول جريببر بببن قببال كببثيرا زيد بن وقال متتابعا

المتتابع الصب الثج وإنما الثج الكثرة صفة في العرب كلم

دمبباء صب يعني والثج العج الحج أفضل النبي قول ومنه
قببال حيببن المستحاضببة حببديث وفي قلُت قال هكذا البدن

تحتشببي أن يعنببي الكرسببف لببك أنعبت اللُببه رسببول لها
ثجا أثج إنما ذلك من أكثر هو اللُه رسول يا فقالت بالقطن

المتتببابع الصببب فببي الثببج اسببتعمال علُببى دللة فيه وهذا
ونباتببا حبببا بببه ( لنخببرج تعببالى وقببوله أعلُببم واللُببه الكببثير
النببافع الطيببب الكثير الماء بهذا لنخرج ) أي ألفافا وجنات

خضرا ) أي ( ونباتا والنعام للناسي يدخر)  ( حبا المبارك
ثمببرات مببن وحببدائق بسبباتين ) أي ( وجنببات رطبببا يؤكببل

كببان وإن متفاوتببة وروائح وطعوم مختلُفة وألوان متنوعة
قببال ولهببذا مجتمعببا الرض مببن واحببدة بقعببة فببي ذلببك

مجتمعببة ألفافببا وغيببره عببباس بببن ) قال ألفافا ( وجنات
وجنببات متجبباورات قطع الرض ( وفي تعالى كقوله وهذه
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بمبباء يسببقى صببنوان وغير صنوان ونخيل وزرع أعناب من

ذلببك فببي إن الكببل فببي بعببض علُببى بعضها ونفضل واحد
يعقلُون لقوم ليات

ْوَم ِإّن َفْصِل َي ْل ًا َكاَن ا َقات ْوَم17{ ِمي َي ِر ِفي ُينَفُخ }  الّصو
ُتوَن ْأ َت ًا َف َواج ْف ِتَحِت18{ َأ ُف َو َنْت الّسَماء }  َكا ًا َف َواب ْب ّيَرِت19{ َأ َوُس  {
َباُل ْلِج َنْت ا َكا ًا َف ِإّن20{ َسَراب ّنَم }  َه َنْت َج ًا َكا ّطاِغيَن21{ ِمْرَصاد ْل ِل  {

ًا ِثيَن22{ َمآّب ِب َها } لََ ًا ِفي َقاب ُقوَن } ل23َّ{ َأْح ُذو َها َي ًا ِفي ًا َولََ َبْرد َشَراب
ِإل24َّ{ ًا }  ًا َحِميم َغّساق ًا } َجَزاء25{ َو َفاق ُهْم26{ ِو ّن ِإ ُنوا }  َكا
ًا َيْرُجوَن لََ ُبوا27{ ِحَساب ّذ َك َو َنا }  ِت َيا ًا ِبآّ ّذاب ُكّل28{ ِك َو ٍء }  َشْي

ُه َنا ْي ًا َأْحَص َتاب ُقوا29{ ِك ُذو َف َلن }  ُكْم َف َد ِزي ًا ِإلَّ ّن َذاب }30{ َع
أنببه القيامببة يببوم وهببو الفصببل يوم عن مخبرا تعالى يخبر

يعلُببم ول منببه ينقببص ول علُيببه يببزاد ل معدود بأجل مؤقت
( ومببا تعببالى قببال كمببا وجل عز اللُه إل التعيين علُى وقته

فتببأتون الصببور فببي ينفببخ ) ( يببوم معدود لجل إل نؤخره
تببأتي يعنببي جريببر بببن قال زمرا زمرا مجاهد ) قال أفواجا

أنبباس كببل نببدعو ( يببوم تعببالى كقببوله رسولها مع أمة كل
الصببور فببي ينفببخ  ( يببوم4935 البخبباري ) وقال بإمامهم
العمش عن معاوية أبو حدثنا محمد ) حدثنا أفواجا فتأتون

مببا اللُببه رسببول قببال قال هريرة أبي عن صالح أبي عن
قببالوا أبيببت قببال يوما أربعون قالوا أربعون النفختين بين

قببال أبيببت قال سنة أربعون قالوا أبيت قال شهرا أربعون
ليس البقل ينبت كما فينبتون ماء السماء من اللُه ينزل ثم

عجببب وهببو واحببدا عظمببا إل يبلُببى إل شببيء النسببان من
السببماء ( وفتحببت القيامببة يببوم الخلُببق يركب ومنه الذنب

الملئكبببة لنبببزول ومسبببالك طرقبببا ) أي أبواببببا فكبببانت
( وتببرى تعببالى ) كقببوله سببرابا فكببانت الجبببال ( وسيرت

) وكقبوله السبحاب مبر تمبر وهبي جامبدة تحسبها الجبال
هنببا هببا ) وقببال المنفببوش كالعهن الجبال ( وتكون تعالى

وليسببت شببيء أنهببا الناظأر إلى يخيل ) أي سرابا ( فكانت
قببال كمببا أثببر ول فلعيببن بالكلُيببة تببذهب هذا وبعد بشيء
نسببفا ربببي ينسببفها فقببل الجبببال عن ( ويسألونك تعالى

) وقببال أمتببا ول عوجببا فيهببا تببرى ل صفصفا قاعا فيذرها
) وقببوله بببارزة الرض وتببرى الجبببال نسببير ( ويوم تعالى

معببدة مرصببدة ) أي مرصببادا كببانت جهنببم ( إن تعببالى
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( مآبا للُرسل المخالفون العصاة المردة ) وهم ( للُطاغين

وقتببادة الحسببن وقببال ونببزل ومصيرا ومنقلُبا مرجعا ) أي
ل أنببه ) يعنببي مرصببادا كببانت جهنببم ( إن تعببالى قوله في

نجببا جببواز معببه كان فإن بالنار يجتاز حتى الجنة أحد يدخل
وقوله قناطر ثلثا علُيها الثوري سفيان وقال احتبس وإل

وهببي أحقابببا فيها ماكثين ) أي أحقابا فيها ( لبثين تعالى
مقداره في اختلُفوا وقد الزمان من المدة وهو حقب جمع

ن فقبال ن عبن جريبر ب فيان عبن مهبران عبن حميبد ب س
قال قال الجعد أبي بن سالم عن الدهني عمار عن الثوري

فببي الحقببب تجببدون ما الهجري لهلل طالب أبي بن علُي
عشر اثنا سنة كل سنة ثمانين نجده قال المنزل اللُه كتاب
روي وهكببذا سببنة ألف يوم كل يوما ثلثون شهر كل شهرا

بببن وسببعيد عباس وبن عمرو بن اللُه وعبد هريرة أبي عن
أنببس بببن والربيع وقتادة والحسن ميمون بن وعمرو جبير

كببذلك سببنة سبببعون أيضا والسدي الحسن وعن والضحاك
منهببا يببوم كل سنة أربعون الحقب عمرو بن اللُه عبد وعن
بن بشير وقال حاتم أبي بن رواهما تعدون مما سنة كألف
اثنببا سببنة كبل سنة ثلثمائة الواحد الحقب أن لي ذكر كعب
منهببا يببوم كببل يومببا وسببتون ثلثمائة سنة كل شهرا عشر
أبببي بببن قببال ثببم حبباتم أبي وبن جرير بن رواه سنة كألف
حببدثنا السببفيدي بكر أبي بن علُي بن عمرو عن ذكر حاتم

عببن الزبيببر بببن جعفببر عببن الفببزاري معاويببة بببن مببروان

تعببالى قببوله فببي النبببي عببن أمامببة أبببي عببن القاسببم
ثلثببون الشببهر شببهر فببالحقب ) قال أحقابا فيها ( لبثين

يومببا وستون ثلثمائة والسنة شهرا عشر اثنا والسنة يوما
ألببف ثلثببون فببالحقب تعببدون ممببا سنة ألف منها يوم كل

عنببه والببراوي هو والقاسم جدا منكر حديث وهذا سنة ألف
3503 البببزار وقببال مببتروك كلهمببا الزبيببر بن جعفر وهو

العلء أبببو مسلُم بن سلُيمان حدثنا مرداس بن محمد حدثنا
فقبال أحبد النبار من يخرج هل التيمي سلُيمان سألت قال

ل واللُببه قببال أنببه النبببي عببن عمببر بببن عن نافع حدثني
والحقببب قببال أحقابببا فيها يمكث حتى أحد النار من يخرج

724



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
ممببا يومببا وسببتون ثلثمائببة سببنة كببل سببنة وثمانون بضع

مشهور بصري مسلُم بن سلُيمان قال ثم تعدون
كل حقب ) سبعمائة أحقابا فيها ( لبثين السدي وقال
يوم كل يوما وستون ثلثمائة سنة كل سنة سبعون حقب
هذه أن حيان بن مقاتل قال وقد تعدون مما سنة كألف
عذابا إل نزيدكم فلُن ( فذوقوا تعالى بقوله منسوخة الية

شاء ما ( إل تعالى وقوله الية هذه معدان بن خالد ) وقال
ويحتمل قال ثم جرير بن رواهما التوحيد أهل في)  ربك
بقوله ) متعلُقا أحقابا فيها ( لبثين تعالى قوله يكون أن

لهم اللُه يحدثا ) ثم شرابا ول بردا فيها يذوقون ( ل تعالى
والصحيح قال ثم آخر ونوع آخر شكل من عذابا ذلك بعد
قال وقد أنس بن والربيع قتادة قال كما لها انقضاء ل أنها
عمرو حدثنا البرقي الرحيم عبد بن محمد حدثني ذلك قبل
يسأل الحسن سمعت سالم عن زهير عن سلُمة أبي بن
الحقاب أما قال)  أحقابا فيها ( لبثين تعالى قوله عن

الحقب أن ذكروا ولكن النار في الخلُود إل عدة لها فلُيس
وقال تعدون مما سنة كألف منها يوم كل سنة سبعون

) وهو أحقابا فيها ( لبثين تعالى اللُه قال قتادة عن سعيد
لنا وذكر بعده حقب جاء حقب مضى وكلُما له انقطاع ل ما
فيها ( لبثين أنس بن الربيع وقال سنة ثمانون الحقب أن

وذكر وجل عز اللُه إل الحقاب هذه عدة يعلُم ) ل أحقابا
وستون ثلثمائة والسنة سنة ثمانون الواحد الحقب أن لنا

جرير بن أيضا رواهما تعدون مما سنة كألف يوم كل يوما
ل ) أي شرابا ول بردا فيها يذوقون ( ل تعالى وقوله
به يتغذون طيبا شرابا ول لقلُوبهم بردا جهنم في يجدون
العالية أبو ) قال وغساقا حميما ( إل تعالى قال ولهذا

قال وكذا الغساق الشراب ومن الحميم البرد من استثنى
حره انتهى قد الذي الحار فهو الحميم فأما أنس بن الربيع

النار أهل صديد من اجتمع ما هو والغساق وحموه
من يستطاع ل بارد فهو وجروحهم ودموعهم وعرقهم

في الغساق علُى الكلم قدمنا وقد نتنه من يواجه ول برده
بمنه ذلك من اللُه أجارنا إعادته عن أغنى بما ص سورة
فيها يذوقون ( ل بقوله المراد وقيل جرير بن قال وكرمه

 الكندي قال كما النوم ) يعني بردا
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 البرد قبلتها وعن عنها فصدني علُي مراشفها بردت
احد إلى يعزه ولم ذكره هكذا والنوم النعاس بالبرد يعني
الطيب مرة عن السدي طريق من حاتم أبي بن رواه وقد

عبيدة أبي عن البغوي وحكاه أيضا مجاهد عن ونقلُه
الذي هذا ) أي وفاقا ( جزاءا تعالى وقوله أيضا والكسائي

التي الفاسدة أعمالهم وفق العقوبة هذه من إليه صاروا
ثم واحد وغير وقتادة مجاهد قاله الدنيا في يعملُونها كانوا
يكونوا لم ) أي حسابا يرجون ل كانوا ( إنهم تعالى قال

( وكذبوا ويحاسبون فيها يجازون دارا ثم أن يعتقدون
علُى ودلئلُه اللُه بحجج يكذبون وكانوا ) أي كذابا بآياتنا
وسلُم علُيهم اللُه صلُى رسلُه علُى أنزلها التي خلُقه

تكذيبا ) أي ( كذابا وقوله والمعاندة بالتكذيب فيقابلُونها
أعرابي سمع وقد قالوا الفعل غير من مصدر وهو

القصار أو إليك أحب الحلُق المروة علُى الفراء يستفتي
 بعضهم وأنشد

من قصارها حوج وعن صحابتي عن ثبطتني ما طال لقد
 شفائيا
علُمنا وقد ) أي كتابا أحصيناه شيء ( وكل تعالى وقوله
ذلك علُى وسنجزيهم علُيهم وكتبناها كلُهم العباد أعمال

فلُن ( فذوقوا تعالى وقوله فشر شرا وإن فخير خيرا إن
فيه أنتم ما ذوقوا النار لهل يقال ) أي عذابا إل نزيدكم

) أزواج شكلُه من ( وآخر جنسه من عذابا إل نزيدكم فلُن
قال عمرو بن اللُه عبد عن الزدي أيوب أبي عن قتادة قال

( فذوقوا الية هذه من أشد آية النار أهل علُى ينزل لم
أبدا العذاب من مزيد في فهم ) قال عذابا إل نزيدكم فلُن

مصعب بن محمد بن محمد حدثنا حاتم أبي بن وقال
فرقد بن جسر حدثنا الرحمن عبد بن خالد حدثنا الصوري

في آية أشد عن السلُمي برزة أبا سألت قال الحسن عن

قرأ اللُه رسول سمعت قال النار أهل علُى اللُه كتاب
القوم هلُك ) قال عذابا إل نزيدكم فلُن ( فذوقوا

الحديث ضعيف فرقد بن جسر وجل عز اللُه بمعاصيهم
 بالكلُية

ّتِقيَن ِإّن ْلُم ًا ِل َفاز َق31{ َم ِئ َدا ًا } َح َناب ْع َأ َواِعَب32{ َو َك َو ًا }  ْتَراب { َأ
ًا33 ْأس َك َو  {
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ًا َهاق ُعوَن } ل34َّ{ ِد َها َيْسَم ًا ِفي ْغو ًا َولََ َل ّذاب ّبَك ّمن } َجَزاء35{ ِك ّر
َطاء َع
ًا }36{ ِحَساب
مببن تعببالى لهببم أعببد ومببا السعداء عن مخبرا تعالى يقول

 والنعيم المقيم فقال تعالى ( إن للُمتقين مفازاالكرامة

فازوا وقتادة مجاهد وقال متنزها والضحاك عباس بن قال
قال لنه عباس بن قول هنا ها والظأهر النار من فنجوا
وغيرها النخيل من البساتين ) والحدائق ( حدائق بعده

عباس بن قال كواعب وحورا ) أي أترابا وكواعب ( وأعنابا
ثديهن أن يعنون نواهد ) أي ( كواعب واحد وغير ومجاهد

واحد سن في أي أتراب عرب أبكار لنهن يتدلين لم نواهد
حدثنا حاتم أبي بن قال الواقعة سورة في بيانه تقدم كما
عن أبي حدثني الدستكي الرحمن عبد بن أحمد بن اللُه عبد
عطية حدثنا تيم بن اللُه عبد بن الرحمن عبد سفيان أبي
أبي بن القاسم الرحمن عبد أبي عن الغيث أبو سلُيمان بن

عن يحدثا سمعه أنه أمامة أبي عن الدمشقي القاسم

رضوان من لتبدو الجنة أهل قمص إن قال أنه النبي
ماذا الجنة أهل يا فتناديهم بهم لتمر السحابة وإن اللُه

التراب الكواعب لتمطرهم إنها حتى أمطركم أن تريدون
مملُوءة عباس بن ) قال دهاقا ( وكأسا تعالى وقوله

وقتادة والحسن مجاهد وقال صافية عكرمة وقال متتابعة
بن وسعيد مجاهد وقال المترعة الملى)  ( دهاقا زيد وبن
لغوا فيها يسمعون ( ل تعالى وقوله المتتابعة هي جبير

فيها ليس ) أي تأثيم ول فيها لغو ( ل ) كقوله كذابا ول
السلم دار هي بل كذب إثم ول الفائدة عن عار لغا كلم
ربك من ( جزاء وقوله النقص من سالم فيها ما وكل

به اللُه جازاهم ذكرناه الذي هذا ) أي حسابا عطاء
حسابا عطاء ورحمته وإحسانه ومنه بفضلُه وأعطاهموه

أعطاني العرب تقول كثيرا سالما وافيا كافيا أي
 كافي اللُه أي اللُه حسبي ومنه كفاني أي فأحسبني

َواِت َرّب َْلْرِض الّسَما ُهَما َوَما َوا َن ْي ُكوَن لََ الرْحَمِن َب ِل َيْم
ْنُه ًا ِم َطاب ْوَم37{ ِخ َي ُقوُم }  َكُة الّروُح َي ِئ ْلَمَل ًا َوا ّف ّلُموَن لَّ َص َك َت َي
ِذَن َمْن ِإلَّ َقاَل الرْحَمُن َلُه َأ ًا َو َواب ِلَك38{ َص َذ ْوُم }  َي ْل ّق ا ْلَح َفَمن ا
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َذ َشاء ّتَخ َلى ا ِه ِإ ّب ًا َر ّنا39{ َمآّب ِإ ُكْم }  َنا َذْر ًا َأن َذاب ًا َع ِريب ْوَم َق َي

ُظُر ُء َين ْلَمْر ّدَمْت َما ا ُه َق َدا ُقوُل َي َي ِفُر َو َكا ْل ِني َيا ا َت ْي ًا ُكنُت َل }40{ ُتَراب
والرض السماوات رب وأنه وجلله عظمته عن تعالى يخبر
كل رحمته شملُت الذي الرحمن وأنه بينهما وما فيهما وما

يقببدر ل ) أي خطابببا منببه يملُكببون ( ل تعببالى وقوله شيء
ذا ( مببن تعببالى كقببوله بببإذنه إل مخبباطبته ابتداء علُى أحد

ل يببأت يببوم(  تعببالى ) وكقببوله بببإذنه إل عنده يشفع الذي
الببروح يقببوم ( يببوم تعببالى ) وقببوله بببإذنه إل نفببس تكلُم

المراد في المفسرون ) اختلُف يتكلُمون ل صفا والملئكة
عن العوفي رواه ما أحدها أقوال علُى هو ما هنا ها بالروح

قبباله آدم بنببو هببم الثبباني آدم بنببي أرواح أنهببم عببباس بن
يكتمببه عببباس بببن كان مما هذا قتادة وقال وقتادة الحسن
وليسببوا آدم بنببي صور علُى اللُه خلُق من خلُق أنهم الثالث

عببباس بببن قبباله ويشببربون يببأكلُون وهببم ولبشر بملئكة
قبباله جبريببل هببو الرابببع والعمببش صببالح وأبببو ومجاهببد
القببول لهببذا ويستشهد والضحاك جبير بن وسعيد الشعبي

لتكببون قلُبببك علُببى الميببن الروح به ( نزل وجل عز بقوله
أشببرف هببو الببروح حيببان بببن مقاتل ) وقال المنذرين من

الببوحي وصبباحب وجببل عببز الببرب إلببى وأقببرب الملئكببة
أوحينببا ( وكببذلك كقببوله زيببد بببن قاله القرآن أنه الخامس

بقدر الملئكة من ملُك أنه والسادس ) الية امرنا من روحا
عببباس بببن عببن طلُحببة أبي بن علُي قال المخلُوقات جميع
أعظببم مببن عظيببم ملُببك هو ) قال الروح يقوم ( يوم قوله

خلُببف بببن محمببد حببدثني جريببر بببن وقببال خلُقببا الملئكببة
عببن حمببزة أبببي عببن الجببراح بببن رواد حببدثنا العسببقلني

السببماء في الروح قال مسعود بن عن علُقمة عن الشعبي
الملئكة ومن الجبال ومن السماوات من أعظم هو الرابعة

من تعالى اللُه يخلُق تسبيحة ألف عشر اثني يوم كل يسبح
صببفا القيامببة يببوم يجيببء الملئكببة مببن ملُكببا تسبيحة كل

1111476 الطبببراني قال وقد جدا غريب قول وهذا وحده
اللُه وهب حدثنا المصري عرس بن اللُه عبد بن محمد حدثنا

الوزاعببي حببدثنا بكببر بببن بشببر حببدثنا هبببيرة بببن روق بن

 اللُه رسول سمعت عباس بن اللُه عبد عن عطاء حدثني
السبببع السببماوات التقببم لببه قيببل لببو ملُكببا للُببه إن يقببول

728



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
كنببت حيببث سبحانك تسبيحه لفعل واحدة بلُقمة والرضين

موقوفببا يكون وقد نظر رفعه وفي جدا غريب حديث وهذا
واللُببه السببرائيلُيات مببن تلُقبباه مما ويكون عباس بن علُى
أعلُم

كلُهببا القببوال هببذه من بواحد يقطع فلُم جرير بن وتوقف
( إل تعببالى وقببوله آدم بنو أنهم أعلُم واللُه عندي والشبه

إل نفببس تكلُببم ل يببأت ( يببوم ) كقببوله الرحمن له أذن من
الرسببل إل يومئببذ يتكلُببم ول الصحيح في ثبت ) وكما بإذنه

إل لإلببه الحببق ومببن حقبا ) أي صوابا ( وقال تعالى وقوله
اليببوم ( ذلببك تعالى وقوله وعكرمة صالح أبو قاله كما اللُه

) مآبببا ربببه إلى اتخذ شاء ( فمن محالة ل الكائن ) أي الحق
وقببوله علُيببه به يمر ومنهجا إليه يهتدي وطريقا مرجعا أي

لتأكببد القيامببة يوم ) يعني قريبا عذابا أنذرناكم ( إنا تعالى
المببرء ينظببر ( يوم آت آت هو ما كل لن قريبا صار وقوعه

وشرها خيرها أعماله جميع علُيه ) يعرض أي يداه قدمت ما
) حاضببرا عملُوا ما ( ووجدوا تعالى كقوله وحديثها قديمها

) وأخببر قببدم بمببا يومئببذ النسببان ( ينبببأ تعببالى وكقببوله
يومئببذ الكببافر يود ) أي ترابا كنت ليتني يا الكافر ( ويقول

إلببى خببرج ول خلُببق يكببن ولم ترابا الدنيا الدار في كان أنه
أعمبباله إلببى ونظببر اللُببه عببذاب عبباين حيببن وذلببك الوجود

الكببرام السببفرة الملئكببة بأيدي علُيه سطرت قد الفاسدة
الحيوانببات بيببن اللُببه يحكببم حين ذلك يود إنما وقيل البررة

ل الببذي العببدل بحكمببه بينها فيفصل الدنيا في كانت التي
فببرغا فببإذا القرناء من الجماء للُشاة ليقتص إنه حتى يجور

ذلببك فعند ترابا فتصير ترابا كوني لها قال بينها الحكم من
فببأرجع حيوانبا كنت ) أي ترابا كنت ليتني ( يا الكافر يقول

المشهور الصور حديث في هذا معنى ورد وقد التراب إلى
 وغيرهما عمرو بن اللُه وعبد هريرة أبي عن آثار فيه وورد

)  النازعات ( سورة
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النازعات    مقدمة سورة تفسير

النازعات       سورة الرحيم الرحمن الله بسم

 مكيةوهي 

ِم ِه ِبْس ِم الّرْحمِن الل الّرِحي

َعاِت ِز ّنا ًا َوال َطاِت1{ َغْرق ّناِش َوال ًا }  ِبَحاِت2{ َنْشط َوالّسا ًا }  ْبح َس

َقاِت3{ ِب َفالّسا ًا }  ْبق ّبَراِت4{ َس َد ْلُم َفا ًا }  ْوَم5{ َأْمر َي َتْرُجُف } 

َفُة الّراِج

َها6{ ُع َب ْت َت َفُة }  ِد ُلوٌب7{ الّرا ُق ٍذ }  ِئ ْوَم َفٌة َي َها8{ َواِج ْبَصاُر َأ  {

َعٌة ُلوَن9{ َخاِش ُقو َي ّنا }  ِئ ُدوَن َأ ُدو ِة ِفي َلَمْر ِفَر ْلَحا َذا10{ ا ِئ َأ ّنا }  ُك

ًا َظام ًة ِع ُلوا11{ ّنِخَر َقا ْلَك }  ًا ِت ٌة ِإذ ٌة َكّر ّنَما12{ َخاِسَر ِإ َف ِهَي } 

ٌة َزْجَر

ٌة َد َذا }13{ َواِح ِإ ِة ُهم َف ِهَر }14{ ِبالّسا

وأبو            صالح وأبو جبير بن وسعيد ومسروق عباس وبن مسعود بن قال

أرواح  (   )      تنزع حين يعنون الملئكة غرقا والنازعات والسديِ الضحى

بعسر        روحه تأخذ من فمنهم أدم من    فتغرقبني ومنهم نزعها في
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قوله         (  وهو نشاط من حلته وكأنما بسهولة روحه والناشطاتتأخذ

أنفس )       (  )   هي والنازعات عباس بن وعن عباس بن قاله نشطا

ثم    تنزع وقال         تنشطالكفار حاتم أبي بن رواه النار في تغرق ثم

وقال (   )    الموت غرقا والنازعات والنازعات  ( الحسنمجاهد وقتادة

رباح   )         أبي بن عطاء وقال النجوم هي نشطا والناشطات فيغرقا

القتال  (   )     في القسي هي والناشطات والنازعات تعالى قوله

وعليه    الول سبحا    (   )الكثرونوالصحيح والسابحات تعالى قوله وأما

عن        ورويِ الملئكة هي مسعود بن بن   عليفقال وسعيد ومجاهد

الموت       (   )  سبحا والسابحات مجاهد وعن ذلك مثل صالح وأبي جبير

وقوله           وقال السفن هي رباح أبي بن عطاء وقال النجوم هي قتادة

وأبي (   )       ومجاهد ومسروق علي عن رويِ سبقا فالسابقات تعالى

سبقت         الحسن قال الملئكة يعني البصريِ والحسن إلىصالح

النجوم          هي قتادة وقال الموت مجاهد وعن به والتصديق اليمان

الخيل     هي عطاء فالمدبرات     ( فيوقال تعالى وقوله الله سبيل

صالح )        وأبو وعطاء ومجاهد علي قال والربيع  والحسنأمرا وقتادة

السماء            من المر تدبر الحسن زاد الملئكة هي والسديِ أنس إلىبن

بن             يقطع ولم هذا في يختلفوا ولم وجل عز ربها بأمر يعني الرض

في    بالمراد أنها         شيءجرير أمرا المدبرات في حكى أنه إلَ ذلك من
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وقوله       نفى ولَ أثبت ولَ تتبعها (    تعالىالملئكة الراجفة ترجف يوم

الولى )        النفختان هما عباس بن قال قال  والثانيةالرادفة وهكذا

الولى          أما مجاهد وعن واحد وغير والضحاك وقتادة والحسن مجاهد

عظمته    (    )   وهي جلت فكقوله الراجفة ترجف يوم وعل جل قوله

فهي(     )      الرادفة وهي والثانية والجبال الرض ترجف كقولهيوم

والجبال(     الرض أحمد   )    فدكتاوحملت المام قال وقد واحدة دكة

محمد          بن الله عبد عن سفيان حدثنا وكيع أبي   بنحدثنا عن عقيل

الله             صلى الله رسول قال قال أبيه عن كعب بن أبي بن الطفيل

فيه         عليهتعالى  بما الموت جاء الرادفة تتبعها الراجفة جاءت وسلم

الله      رسول يا رجل إذا       أرأيتفقال قال عليك كلها صلتي جعلت إن

روى          وقد وآخرتك دنياك من أهمك ما الله وبن 2457 الترمذيِيكفيك

ولفظ           مثله بإسناده الثوريِ سفيان حديث من حاتم أبي وبن جرير

الله       الترمذيِ رسول كان حاتم أبي قام    إذاوبن الليل ثلثا ذهب

جاءت        الله اذكروا الناس أيها يا جاء   الراجفةفقال الرادفة تتبعها

بن     (    )    قال واجفة يومئذ قلوب تعالى وقوله فيه بما عباسالموت

أبصار      (   )   أيِ خاشعة أبصارها وقتادة مجاهد قال وكذا خائفة يعني

وإنما   من        أضيفأصحابها عاينت مما حقيرة ذليلة أيِ للملبسة إليها
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يقولون   (   تعالى وقوله يعني    ) أئناالهوال الحافرة في لمردودون

المعاد         إنكار في بقولهم قال ومن قريش وقوع يستبعدونمشركي

تمزق           وبعد مجاهد قاله القبور وهي الحافرة إلى المصير بعد البعث

نخرة      (    أجسادهم عظاما كنا أئذا قالوا ولهذا ونخورها عظامهم وتفتت

ناخرة)  (  )  بن        وقالوقرىء قال بالية أيِ وقتادة ومجاهد عباس بن

الريح        ودخلت بلي إذا العظم وهو كرة (    فيهعباس إذا تلك قالوا

جبير )           بن وسعيد وعكرمة كعب بن ومحمد عباس بن وعن خاسرة

زيد          وأبي بن وقال الموت بعد الحياة الحافرة وقتادة والسديِ مالك

وما    النار وجهنم      أكثرالحافرة وسقر والجحيم النار هي أسماءها

وأما      والحطمة ولظى والحافرة كرة (   قولهموالهاوية إذا تلك

أن )            بعد الله أحيانا لئن قريش قالت كعب بن محمد فقال خاسرة

هم     (      نموت فإذا واحدة زجرة هي فإنما تعالى الله قال لنخسرن

هو )     فإنما أيِ فإذا        أمربالساهرة تأكيد ولَ فيه مثنوية لَ الله من

الله        يأمر أن وهو ينظرون قيام في   تعالىالناس فينفخ إسرافيل

الرب           يديِ بين قيام والخرون الولون فإذا البعث نفخة عزالصور

بحمده     (     فتستجيبون يدعوكم يوم تعالى قال كما ينظرون وجل

إلَ     لبثتم إن كلمح )   (     قليلوتظنون واحدة إلَ أمرنا وما تعالى وقال

أمر )   (    وما تعالى وقال أقرب       )الساعةبالبصر هو أو البصر كلمح إلَ
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واحدة  (      )   صيحة واحدة زجرة هي فإنما مجاهد إبراهيم وقالقال

يبعثهم            يوم خلقه على غضبا وجل عز الرب يكون ما أشد التيمي

الحسن   بن        البصريِوقال والربيع مالك أبو وقال الغضب من زجرة

الخرة       النفخة هي واحدة زجرة هم  (  وقولهأنس فإذا تعالى

بن )           سعيد قال وكذا كلها الرض الساهرة عباس بن قال بالساهرة

زيد         جبير وبن والضحاك والحسن عكرمة وقال صالح وأبو وقتادة

وقال     الرض وجه أعلها     مجاهدالساهرة إلى فأخرجوا بأسفلها كانوا

الثوريِ       وقال المستويِ المكان والساهرة الشام  الساهرةقال أرض

وهب           وقال المقدس بيت أرض الساهرة العاتكة أبي بن عثمان وقال

أيضا         منبهبن  قتادة وقال المقدس بيت جانب إلى جبل الساهرة

أقوال     وهذه جهنم وجهها     كلهاالساهرة الرض أنها والصحيح غريبة

الحسين          بن علي حدثنا حاتم أبي بن وقال بن  حدثناالعلى خزر

ثابت           بن مصعب حدثنا السريِ بن بشر حدثنا الصالح الشيخ المبارك

أبي   قال      (    ) حازمعن بالساهرة هم فإذا الساعديِ سعد بن سهل عن

خالية     عفراء بيضاء فإذا      ( كالخبزةأرض أنس بن الربيع وقال النقي

يوم  )     (   وجل عز الله يقول بالساهرة الرض   تبدلهم غير الرض

ويسألونك     )   (   تعالى ويقول القهار الواحد لله وبرزوا عنوالسموات

عوجا            فيها ترى لَ صفصفا قاعا فيذرها نسفا ربي ينسفها فقل الجبال
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وقال  )   أمتا بارزة (       )تعالىولَ الرض وترى الجبال نسير ويوم

لَ        وهي الجبال عليها التي الرض وهي    تعدوبرزت الرض هذه من

دم          عليها يهرق ولم خطيئة عليها يعمل لم أرض

َتاَك َهْل ِديُث أ }15{ ُموَسى َح

ْذ ُه ِإ َدا ّبُه َنا ِد َر َوا ْل ّدِس ِبا َق ْلُم ًوى ا َهْب16{ ُط ْذ َلى } ا ْوَن ِإ َع ّنُه ِفْر َغى ِإ َط

}17{

ُقْل َلى ّلَك َهل َف ّكى َأن ِإ َيَك18{ َتَز ِد ْه َأ َو َلى }  ّبَك ِإ َتْخَشى َر }19{ َف

ُه َأَرا َف

َيَة ْبَرى اْل ُك ْل ّذَب20{ ا َك َف َعَصى }  ُثّم21{ َو َبَر }  ْد َعى َأ }22{ َيْس

َفَحَشَر

َدى َنا َقاَل23{ َف َف َنا }  ُكُم َأ ّب َلى َر ْع َْل ُه24{ ا َذ َأَخ َف ّلُه }  َكاَل ال ِة َن اْلِخَر

َلى ُْلو َوا

ِإّن25{ ِلَك ِفي }  ًة َذ ْبَر ِع }26{ َيْخَشى ّلَمن َل

محمدا    يخبر رسوله عليه     عنتعالى موسى ورسوله السلمعبده

على           استمر هذا ومع بالمعجزات الله وأيده فرعون إلى ابتعثه أنه

وطغيانه   من        حتىكفره عاقبة وكذلك مقتدر عزيز أخذ الله أخذه

في         قال ولهذا به جئت بما وكذب ذلك  (   آخرخالفك في إن القصة
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هل   )   (     )   أيِ موسى حديث أتاك هل تعالى فقوله يخشى لمن لعبرة

أيِ  (    )    (   ) سمعت المقدس بالواد نداء كلمه أيِ ربه ناداه إذ بخبره

وهو (  )   طوى سورة       اسمالمطهر في تقدم كما الصحيح على الواديِ

أيِ   (      )   طغى إنه فرعون إلى اذهب له فقال وعتا  تجبرطه وتمرد

طريقة(       )          إلى تجيب أن لك هل له قل أيِ تزكى أن إلى لك هل فقل

إلى    (    )   تزكىومسلك  أدلك أيِ ربك إلى وأهديك وتطيع وتسلم به

فيصير  (  )    أيِ فتخشى ربك بعد     قلبكعبادة خاشعا مطيعا له خاضعا

الية       (    فأراه الخير من بعيدا خبيثا قاسيا كان فأظهر )  الكبرىما يعني

صدق            على واضحا ودليل قوية حجة الحق الدعوة هذه مع موسى له

ما     (   )     جاءهما  وخالف بالحق فكذب أيِ وعصى فكذب الله عند من به

الطاعة     من به بباطنه       وحاصلهأمره لموسى ينفعل فلم قلبه كفر أنه

لَ         حق به ماجاء بأن وعلمه بظاهره لن     يلزمولَ به مؤمن أنه منه

للحق         الَنقياد وهو عمله واليمان القلب علم له والخضوعالمعرفة

وهو  (    )       بالباطل الحق مقابلة في أيِ يسعى أدبر ثم تعالى وقوله

المعجزات        السحرةجمعه  من السلم عليه موسى به ماجاء ليقابلوا

أيِ (   )   فنادى فحشر قال  (     ) فيالباهرات العلى ربكم أنا فقال قومه

بعد         فرعون قالها الكلمة وهذه ومجاهد عباس لكم   قولهبن علمت ما

الخرة        (     نكال الله فأخذه تعالى الله قال سنة بأربعين غيريِ إله من
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من )           والولى لمثاله ونكالَ عبرة به جعله انتقاما منه الله انتقم أيِ

في   قال (      )  الدنياالمتمردين كما المرفود الرفد بئس القيامة ويوم

يدعون (     أئمة وجعلناهم ينصرون      )إلىتعالى لَ القيامة ويوم النار

الخرة         (   نكال بقوله المراد أن الية معنى في الصحيح هو وهذا

الولى )          كلمتاه بذلك المراد وقيل والخرة الدنيا أيِ والثانيةوالولى

في          (   إن وقوله الول فيه شك لَ الذيِ والصحيح وعصيانه كفره وقيل

لعبرة   وينزجر  )     لمنذلك يتعظ لمن أيِ يخشى

ُتْم َأن ّد َأ ًا َأَش ْلق ِم َخ َها الّسَماء َأ َنا َب

َع27{ َف َها } َر َك َها َسْم ّوا َطَش28{ َفَس ْغ َأ َو َها }  َل ْي َأْخَرَج َل َها َو { ُضَحا

29{

َْلْرَض َد َوا ْع ِلَك َب َها َذ َأْخَرَج30{ َدَحا َها }  ْن َها ِم َها َماء َعا }31{ َوَمْر

َباَل ْلِج َها َوا ًا32{ َأْرَسا َتاع ُكْم } َم ُكْم ّل َعاِم ْن َِل } 33{ َو

على    يقول محتجا بدئه      منكريِتعالى بعد الخلق إعادة في البعث

السماء(  )   (     )  أم خلقا أشد الناس أيها أشد   يعنيأأنتم السماء بل

خلق     (       من أكبر والرض السماوات لخلق تعالى قال كما منكم خلقا

بقادر )   (       الناس والرض السماوات خلق الذيِ ليس أو تعالى وقال

بلى      مثلهم يخلق أن بناها   )   (  )وهوعلى تعالى وقوله العليم الخلق

737



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
أيِ  (    )   فسواها سمكها رفع بقوله بعيدة   جعلهافسره البناء عالية

الظلماء         الليلة في بالكواكب مكللة الرجاء مستوية وقولهالفناء

أسود (     )      مظلما ليلها جعل أيِ ضحاها وأخرج ليلها وأغطش تعالى

ونهارها   أغطش       ( مضيئاحالكا عباس بن وقال واضحا نيرا مشرقا

وعكرمة )       مجاهد قال وكذا أظلمه وجماعة   وسعيدليلها جبير بن

والرض (   )      (   تعالى وقوله نهارها أنار أيِ ضحاها وأخرج بعدكثيرون

وقد  )    (     )  ومرعاها ماءها منها أخرج تعالى بقوله فسره دحاها ذلك

حم     سورة في السماء      السجدةتقدم خلق قبل خلقت الرض أن

أخرج          أنه بمعنى السماء خلق بعد دحيت إنما فيها  ماولكن كان

بن            واختاره واحد وغير عباس بن قول معنى وهذا الفعل إلى بالقوة

الرقي           وقالجرير  جعفر بن الله عبد حدثنا أبي حدثنا حاتم أبي بن

بن      يعني الله عبيد بن        عمروحدثنا المنهال عن أنيسة أبي بن زيد عن

دحاها        (  )  عباس بن عن جبير بن سعيد عن أخرج  ودحيهاعمرو أن

والرمال          الجبال فيها وجعل النهار فيها وشقق والمرعى الماء منها

تقدم    (     )  والسبل وقد دحاها ذلك بعد والرض قوله فذلك والكام

وقوله     هنالك ذلك وأثبتها (   )   تعالىتقرير قررها أيِ أرساها والجبال

العليم       الحكيم وهو أماكنها في وقال   الرءوفاوأكدها الرحيم بخلقه

أحمد   بن        3124المام العوام أخبرنا هارون بن يزيد عن حوشبحدثنا
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عن      سليمان أبي بن النبي     أنسسليمان عن مالك لما قالبن

عليها          فألقاها الجبال فخلق تميد جعلت الرض الله فاستقرتخلق

شيء            خلقك من فهل رب يا فقالت الجبال خلق من الملئكة فتعجبت

الجبال    من شيء         قالأشد خلقك من فهل رب يا قالت الحديد نعم

رب          يا قالت النار نعم قال الحديد من أشد    فهلأشد شيء خلقك من

من              أشد شيء خلقك من فهل رب يا قالت الماء نعم قال النار من

الريح             الماء من أشد شيء خلقك من فهل رب يا قالت الريح نعم قال

يتصدق      آدم بن نعم بن       بيمينهقال جعفر أبو وقال شماله عن يخفيها

عن          عطاء عن جرير حدثنا حميد بن حدثنا الرحمن  أبيجرير عبد

تخلق           وقالت قمصت الرض الله خلق لما قال علي عن السلمي

آدم   فأرساها       وذريتهعلي بالخطايا علي ويعلون نتنهم علي يلقون

ترون      ما فمنها بالجبال الرض       ومنهاالله قرار أول وكان ترون لَ ما

جدا         غريب لحمه يختلج نحر إذا الجزور متاعا  ( وقولهكلحم تعالى

مكنونها  )         وأظهر عيونها فأنبع الرض دحا أيِ ولنعامكم وأجرىلكم

بأهلها         لتستقر جبالها وثبت وثمارها وأشجارها زروعها وأنبت أنهارها

التي          قرارهاويقر  النعام من إليه يحتاجون ولما لخلقه متاعا ذلك كل

ويركبونها   ينتهي        مدةيأكلونها أن إلى الدار هذا في إليها إحتياجهم
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الجل    وينقضي المد

َذا ِإ ّطاّمُة َجاءِت َف ال

ْبَرى ُك ْل ْوَم34{ ا َي ّكُر }  َذ َت ِْلنَساُن َي َعى َما ا ُبّرَزِت35{ َس َو ْلَجِحيُم }  ا

َأّما36{ َيَرى ِلَمن َف َغى َمن }  َثَر37{ َط َوآ َة }  َيا ْلَح َيا ا ْن ّد ِإّن38{ ال َف  {

ْلَجِحيَم ا

َوى ِهَي ْأ ْلَم َأّما39{ ا َو َقاَم َخافَا َمْن }  ِه َم ّب َهى َر َن ْفَس َو ّن َوى َعِن ال َه ْل ا

ِإّن40{ َف ّنَة }  ْلَج َوى ِهَي ا ْأ ْلَم َنَك41{ ا ُلو َأ َيْس ِة َعِن }  َع ّياَن الّسا َأ

َها ُمْرَسا

ِفيَم42{ َها ِمن َأنَت }  ْكَرا َلى43{ ِذ ِإ ّبَك }  َها َر َها َت ّنَما44{ ُمن ِإ َأنَت } 

ِذُر ُمن

َها َمن ُهْم45{ َيْخَشا ّن أ
َ َك ْوَم }  َها َي َن ْو ُثوا َلْم َيَر َب ْل ّيًة ِإلَّ َي ْو َعِش َها َأ { ُضَحا

46{

)     يقول      ) بن   قاله القيامة يوم وهو الكبرى الطامة جاءت فإذا تعالى

قال          سميتعباس  كما مفظع هائل أمر كل على تطم لنها بذلك

 )  (     ) وأمر  أدهى والساعة ) يومتعالى أيِ      سعى ما النسان يتذكر

قال           كما وشره خيره عمله جميع آدم بن يتذكر ( تعالىحينئذ يومئذ 

 (      )  ( أيِ      يرى لمن الجحيم وبرزت الذكرى له وأنى النسان يتذكر
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وعتا    (    )   للناظرينأظهرت  تمرد أيِ طغى من فأما عيانا الناس فرآها

 ( الدنيا(     الحياة (  أيِوآثر الجحيم       فإن وأخراه دينه أمر على قدمها

      ( الجحيم   إلى مصيره فإن أيِ المأوى الزقوم   وإنهي من مطعمه

        ) عن    النفس ونهى ربه مقام خافا من وأما الحميم من ومشربه

            ( فيه  الله حكم وخافا وجل عز الله يديِ بين القيام خافا أيِ الهوى

وردها      هواها عن نفسه (   إلىونهى هي    الجنة فإن مولَها طاعة

     ( الجنة    إلى ومرجعه ومصيره منقلبه أيِ قال  الفيحاءالمأوى ثم

إلى (           ذكراها من أنت فيم مرساها أيان الساعة عن يسألونك تعالى

مردها )           منتهاهاربك  بل الخلق من أحد إلى ولَ إليك علمها ليس أيِ

عز     الله إلى ثقلت       ( وجلومرجعها التعيين على وقتها يعلم الذيِ فهو

بغتة        إلَ تأتيكم لَ والرض السماوات قل    يسألونكفي عنها حفي كأنك

منتهاها    )    (    )  ربك إلى هنا ها وقال الله عند علمها سأل  ولهذاإنما لما

الله    رسول بأعلم       عنجبريل عنها المسئول ما قال الساعة وقت

تعالى    (  وقوله السائل بعثتك     )   إنمامن إنما أيِ يخشاها من منذر أنت

وعذابه        الله بأس من وتحذرهم الناس وخافا   فمنلتنذر الله خشي

كذبك          من على والخسار والخيبة وأنجح فأفلح أتبعك ووعيده مقامه

(        وخالفك أو    عشية إلَ يلبثوا لم يرونها يوم كأنهم تعالى وقوله
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    ( قاموا  إذا أيِ مدة     منضحاها يستقصرون المحشر إلى قبورهم

يوم          من عشية كانت عندهم كأنها حتى الدنيا يوم   أوالحياة من ضحى

إلَ       (       يلبثوا لم يرونها يوم كأنهم عباس بن عن الضحاك عن جويبر قال

)        عشية الشمس    غروب إلى الظهر بين فما عشية أما ضحاها أو

طلوع(  )     بين ما وقت      الشمسأوضحاها قتادة وقال النهار نصف إلى

الخرة       عاينوا حين القوم أعين في  الدنيا

)  عبس ( سورة

عبس    مقدمة سورة تفسير
الرحيم     الرحمن الله بسم

عبس   سورة
 مكيةوهي 
ِم ِه ِبْس ِم الّرْحمِن الل الّرِحي

َبَس ّلى َع َو َت َأن1{ َو ُه }  ْعَمى َجاء َْل َوَما2{ ا ِريَك }  ْد ّلُه ُي َع ّكى َل }3{ َيّز
ْو َأ

ّكُر ّذ َعُه َي َف َتن ْكَرى َف ّذ َأّما4{ ال َنى َمِن }  ْغ َت َأنَت5{ اْس َف ّدى َلُه }  }6{ َتَص
ْيَك َوَما َل ّكى َألَّ َع َأّما7{ َيّز َو َعى َجاءَك َمن }  َو8{ َيْسهه ُههه َو { َيْخَشههى } 

َأنَت9 َف  {
ْنُه ّهى َع َل َكّل10{ َت َها }  ّن ٌة ِإ ِكَر ْذ َفَمههن11{ َت ُه َشههاء }  َكههَر ِفههي12{ َذ  {

ٍة ُصُحٍف َكّرَم ّم
ٍة13{ َع ُفو ٍة } ّمْر ّهَر َط ِدي14ِ{ ّم ْيهه أ

َ ِب ٍة }  َفَر ٍم15{ َسهه ِكههَرا ٍة }  { َبههَرَر
16 {

غير   الله      واحدذكر رسول أن المفسرين يخاطب  كانمن يوما
هو          فبينما إسلمه في طمع وقد قريش عظماء ويناجيه يخاطبهبعض

الله             رسول يسأل فجعل قديما أسلم ممن وكان مكتوم أم بن أقبل إذ
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وود     عن عليه ويلح كف   أن النبيشيء ليتمكن  ساعتهلو تلك
بن            وجه في وعبس هدايته في ورغبة طمعا الرجل ذلك مخاطبة من

( مكتومأم  عبس          تعالى الله فأنزل الخر على وأقبل عنه وأعرض
وما      العمى جاءه أن )    يدريكوتولى زكاة    له يحصل أيِ يزكى لعله

  (      ) أيِ    الذكرى فتنفعه يذكر أو نفسه في اتعاظا  يحصلوطهارة له
الغني   (       )    أما أيِ تصدى له فأنت استغنى من أما المحارم عن وانزجار

)   فأنت      ) أنت      ما أيِ يزكى ألَ عليك وما يهتديِ لعله له تتعرض
يحصل      لم إذا به يخشى  (      لهبمطالب وهو يسعى جاءك من وأما زكاة

  ) فأنت)         له تقول بما ليهتديِ ويؤمك يقصدك ) عنهأيِ أيِ   تلهى

سوله         ر عالى ت له ال مر أ نا ه ها من و شاغل نذار   أنتت بال خص ي لَ
والسادة        بلأحدا  والغني والفقير والضعيف الشريف بين فيه يساويِ

والنساء    والرجال من      والصغاروالعبيد يهديِ تعالى الله ثم والكبار
البالغة        الحكمة وله مستقيم صراط إلى قال  والحجةيشاء الدامغة

مسنده      في يعلى أبو عبد      3123الحافظ حدثنا مهديِ بن محمد حدثنا
قوله           الرزاق في عنه الله رضي أنس عن قتادة عن معمر أخبرنا

جاء (   )   وتولى عبس النبي     بنتعالى إلى مكتوم أبي  وهوأم يكلم
    ) أن         وتولى عبس وجل عز الله فأنزل عنه فأعرض خلف جاءهبن

النبي )    فكان بن       بعدالعمى أنس وأخبرني قتادة قال يكرمه ذلك
يوم     رأيته قال بن       القادسيةمالك يعني سوداء راية ومعه درع وعليه

يعلى      أبو وقال مكتوم جرير   4848أم يحيى   حدثناوبن بن سعيد
أبيه             عن عروة بن هشام على عرضنا ما هذا قال أبي حدثني المويِ

)     عائشةعن     ) العمى    مكتوم أم بن في وتولى عبس أنزلت قالت

الله     رسول إلى قالت    فجعلأتى أرشدني الله  وعنديقول رسول

النبي      من رجل فجعل قالت المشركين عنه يعرضعظماء
ففي            لَ فيقول بأسا أقول بما أترى ويقول الخر على هذاويقبل

    (    ) الترمذيِ  روى وقد وتولى عبس عن   3328أنزلت الحديث هذا
المويِ     يحيى بن عن       بإسنادهسعيد بعضهم رواه وقد قال ثم مثله

وتولى          عبس أنزلت قال أبيه عن عروة بن مكتوم   فيهشام أم بن
الموطأ           في هو كذلك قلت عائشة عن فيه يذكر بن   1203ولم روى ثم

قوله          وبنجرير  عباس بن عن العوفي طريق من أيضا حاتم أبي

العمى(      )  جاءه أن وتولى الله    قالعبس رسول عتبة يناجيبينا
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يتصدى            وكان المطلب عبد بن والعباس هشام بن جهل وأبا ربيعة بن

كثيرا   له         ويحرصالهم يقال أعمى رجل إليه فأقبل يؤمنوا أن عليهم
وهو        يمشي مكتوم أم بن الله يستقرىء    يناجيهمعبد الله عبد فجعل

يةالنبي  الله          آ علمك مما علمني الله رسول يا وقال القرآن من

عنه   كلمه   وجههفي  وعبسالله  رسولفأعرض وكره وتولى

الله        رسول قضى فلما الخرين على إلى   نجواهوأقبل ينقلب وأخذ
عبس           ( أهله تعالى الله أنزل ثم برأسه وخفق بصره بعض الله أمسك

العمى     جاءه أن الذكرى       وماوتولى فتنفعه يذكر أو يزكى لعله يدريك

رسول)         أكرمه نزل ما فيه نزل لهفلما رسول   وكلمهال له وقال

من     ماالله  تريد هل لك       شيءحاجتك هل قال عنده من ذهب وإذا
من        (    أما تعالى الله أنزل لما وذلك شيء في له  استغنىحاجة فأنت

       ( إسناده      في تكلم وقد ونكارة غرابة فيه يزكى ألَ عليك وما تصدى
بن           بنوقال  الله عبد حدثنا الرماديِ منصور بن أحمد حدثنا حاتم أبي

حدثني     الليث حدثنا عبد        يونسصالح بن سالم قال قال شهاب بن عن

الله           رسول سمعت يقول عمر بن الله عبد عن بللَ  يقولالله إن
وهو         بليليؤذن  مكتوم أم بن أذان تسمعوا حتى واشربوا فكلوا

تعالى      الله أنزل الذيِ )فيهالعمى       ) العمى  جاءه أن وتولى عبس
البصر           ضرير رجل وكان سالم قال بلل مع يؤذن يؤذن  فلموكان يك

ذكر            وهكذا أذن الفجر بزوغا إلى ينظرون حين الناس له يقول حتى
بن   وغير        الزبيرعروة زيد وبن والضحاك وقتادة مالك وأبو ومجاهد

أنها      والخلف السلف من أن      نزلتواحد والمشهور مكتوم أم بن في
تذكرة         (    ) إنها كل تعالى وقوله أعلم والله عمرو ويقال الله عبد اسمه

العلم            إبلغا في الناس بين بالمساواة الوصية أو السورة هذه بينأيِ
 (     ) يعني      تذكرة إنها كل والسديِ قتادة وقال ووضيعهم شريفهم

   ) شاء  فمن )        ذكرهالقرآن جميع  في تعالى الله ذكر شاء فمن أيِ
الوحي       إلى الضمير عود ويحتمل وقوله   لدلَلةأموره عليه الكلم

    (       ) أو  السورة هذه أيِ مطهرة مرفوعة مكرمة صحف في تعالى
معظمة          العظة أيِ مكرمة صحف في القرآن جميع بل متلزم وكلهما

أيِ (  )   مرفوعة والزيادة  (  )    عاليةموقرة الدنس من أيِ مطهرة القدر
  (    ) قال    سفرة بأيديِ تعالى وقوله ومجاهد  بنوالنقص عباس

أصحاب           هم منبه بن وهب وقال الملئكة هي زيد وبن والضحاك
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القراء    وقالمحمد  هم عباس     وقالقتادة بن عن جريج بن
السفرة          أن والصحيح جرير بن وقال القراء بالنبطية الملئكةالسفرة

الذيِ           السفير يقال ومنه خلقه وبين تعالى الله بين يعني والسفرة
بين   الشاعر      الناسيسعى قال كما والخير الصلح في

 
بغش        وما أمشي وما قومي بين السفارة مشيت  إنأدع

الملئكة        وقال وجعلت بينهم أصلحت سفرت الملئكة سفرة البخاريِ
نزلت   القوم        بوحيإذا بين يصلح الذيِ كالسفير وتأديته تعالى الله

  (   ) أيِ   بررة كرام تعالى وأخلقهم    خلقهموقوله شريف حسن كريم
لحامل          ينبغي هنا ها ومن كاملة طاهرة بارة أن القرآنوأفعالهم

أحمد           المام قال والرشاد السداد على وأقواله أفعاله في 648يكون
سعد          إسماعيلحدثنا  عن أوفى بن زرارة عن قتادة عن هشام حدثنا

رضي        عائشة عن ابيه عن هشام الله     اللهبن رسول قال قالت عنها

والذيِ          الذيِ البررة الكرام السفرة مع به ماهر وهو القرآن يقرأ
به            يقرؤه قتادة طريق من الجماعة أخرجه أجران له شاق عليه وهو

ِتَل ِْلنَساُن ُق ا
ُه َما َفَر ْك ّيِ } ِمْن17{ َأ ٍء َأ َقُه َشْي َل ٍة } ِمن18{ َخ َف ْط َقُه ّن َل ُه َخ ّدَر َق { َف

ُثّم19  {
ِبيَل ُه الّس ُثّم20{ َيّسَر َتُه }  ُه َأَما َبَر ْق َأ ُثههّم21{ َفهه َذا }  ُه َشههاء ِإ { َأنَشههَر

َكّل22 َلّما } 
ْقِض ُه َما َي ِر23{ َأَمَر ُظ َين ْل َف ِْلنَساُن }  َلههى ا ِه ِإ َعههاِم ّنهها24{ َط َأ َنا }  ْب َب َصهه
ْلَماء ًا ا ّب َص

ُثّم25{ َنا }  ْق َق َْلْرَض َش ًا ا ّق َنها26{ َشه ْت َب أن
َ َف َهها }  ًا ِفي ّبه ًا27{ َح َنبه َوِع  {

ًا َقْضب }28{ َو
ًا ُتون ْي ً َوَز َنْخل َق29{ َو ِئ َدا َوَح ًا }  ْلب َهًة30{ ُغ ِك َفا َو ًا }  ّبهه َأ ًا31{ َو َتاعهه } ّم

ُكْم ّل
ُكْم َعاِم ْن َِل } 32{ َو

النسان          (  يقول قتل آدم بني من والنشور البعث أنكر لمن ذاما تعالى
أكفره  )  النسان     (   )  قالما لعن النسان قتل عباس بن عن الضحاك

لجنس       وهذا مالك أبو قال بل    النسانوكذا تكذيبه لكثرة المكذب
أيِ         (   )  أكفره ما جريج بن قال العلم وعدم الَستبعاد بمجرد بل مستند

جعله             شيء أيِ المراد يكون أن ويحتمل جرير بن وقال كفره أشد ما
مقاتل          أيِكافرا  عن البغويِ حكاه وقد بالمعاد التكذيب على حمله ما

ما   (   قتادة وقال خلقه )        أكفرهوالكلبي كيف له تعالى بين ثم ألعنه ما
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إعادته        على قادر وأنه الحقير الشيء من    ( كمامن تعالى فقال بدأه

خلقه   شيء )   من أيِ قدر     أيِ فقدره خلقه وعمله  أجلهنطفة ورزقه
      (     ) ثم    عباس بن عن العوفي قال يسره السبيل ثم سعيد أو وشقي

وأبو         عليهيسر  والضحاك عكرمة قال وكذا أمه بطن من خروجه
بن      واختاره والسديِ وقتادة كقوله    جريرصالح هذه مجاهد وقال

  (         ) أيِ  كفورا وإما شاكرا إما السبيل هديناه إنا له بيناهتعالى
هو           وهذا زيد وبن الحسن قال وكذا عمله عليه وسهلنا وأوضحناه

والله   خلقه   (    )    أعلمالرجح بعد أنه أيِ فأقبره أماته ثم تعالى وقوله
ذا       جعله أيِ فأقبره أماته ولى      قبرله إذا الرجل قبرت تقول والعرب

وأعضبه         الثور قرن وعضبت الله وأقبره منه ذنب  اللهذلك وبترت
طريدا           جعله أيِ الله وأطرده فلنا عني وطردت الله وأبتره البعير

العشىقال 
 

قابر          لو إلى ينقل ولم عاش صدرها إلى ميتا أسندت
ثم  (  وقوله البعث   )       إذاتعالى يقال ومنه موته بعد بعثه أيِ أنشره شاء

من (       خلقكم أن آياته ومن تنتشرون      )ترابوالنشور بشر أنتم إذا ثم
 ( لحما(          نكسوها ثم ننشزها كيف العظام إلى أبي  وقالوأنظر بن

عمرو            أخبرني وهب بن أخبرنا الفرج بن أصبغ حدثنا أبي حدثنا حاتم
سعيد           الحارثبن  أبي عن الهيثم أبي عن أخبره السمح أبا دراجا أن

النبي   شيء     قالعن كل التراب ذنبه    منيأكل عجب إلَ النسان
وهذا             ينشأون منه خردل حبة مثل قال الله رسول يا هو وما قيل

عن          الحديث صالح أبي عن العمش رواية من الصحيحين في ثابت
هذه     بدون هريرة الذنب        الزيادةأبي عجب إلَ يبلى آدم بن كل ولفظه

  ) كل       تعالى وقوله يركب وفيه خلق )  لمامنه بن     قال أمره ما يقض
النسان            هذا يقول كما المر ليس كل ثناؤه جل يقول من الكافرجرير

يقول         (     )  أمره ما يقض لما وماله نفسه في عليه الله حق أدى قد أنه
يؤد   هو            مالم روى ثم وجل عز لربه الفرائض من وجل عز عليه فرض

أبي        بن طريق من حاتم أبي ( نجيحوبن كل      تعالى قوله مجاهد عن
ما    )         كل أبدا أحدا يقضي لَ قال أمره ما يقض وحكاه  افترضلما عليه

فيه           للمتقدمين أجد ولم هذا من بنحو البصريِ الحسن عن البغويِ
المعنى           سوىكلما  أن أعلم والله ذلك معنى في لي يقع والذيِ هذا

  ( أيِ(      أنشره شاء إذا )   بعثهثم       ) يفعله  لَ أيِ أمره ما يقض لما كل
بني         من القدر ويفرغا المدة تنقضي حتى أن    آدمالن الله كتب ممن

فإذا            وقدرا كونا تعالى به أمر وقد الدنيا إلى ويخرج منهم سيوجد
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روى           تناهى وقد بدأهم كما وأعادهم الخلئق الله أنشر الله عند ذلك

عن     حاتم أبي قال        وهببن السلم عليه عزير قال قال منبه بن
بطن        هي القبور فإن جاءني الذيِ أم    الرضالملك هي الرض وإن

التي             القبور هذه وتمت يخلق أن أراد ما الله خلق فإذا الله مدالخلق
جوفها           في ما الرض ولفظت عليها من ومات الدنيا انقطعت لها

ما    القبور والله        فيهاوأخرجت الية معنى من قلناه بما شبيه وهذا
وقوله      بالصواب أعلم وتعالى (   تعالىسبحانه إلى  النسان فلينظر

        ( من  النبات بإحياء استدلَل وفيه امتنان فيه الهامدة الرضطعامه
أنا          (   متمزقا وترابا بالية عظاما كانت ما بعد الجسام إحياء صببناعلى

   )        ( الرض   شققنا ثم الرض على السماء من أنزلناه أيِ صبا الماء
  ( أيِ  الحب        أسكناهشقا أجزاء في وتخلل تخومها في فيدخل فيها

على       وظهر وارتفع فنبت فيها (   وجهالمودع حبا   فيها فأنبتنا الرض
        ( والعنب   الحبوب من يذكر ما كل فالحب وقضبا معروفاوعنبا

القت          لها ويقال رطبة الدواب تأكلها التي الفصفصة هو والقضب
بن     ذلك قال الحسن     عباسأيضا وقال والسديِ والضحاك وقتادة

معروفا   (  )    وهو وزيتونا العلف القضب أدم   وهوالبصريِ وعصيره أدم
      (   ) وتمرا     ورطبا بسرا بلحا يؤكل ونخل به ويدهن به ونيئاويستصبح
   (    ) قال      بساتين أيِ غلبا وحدائق وخل رب منه ويعتصر ومطبوخا

غلبا    وقتادة ما        نخلالحسن كل ومجاهد عباس بن وقال كرام غلظا
الشجر         غلبا أيضا عباس بن وقال واجتمع وقال   الذيِالتف به يستظل

   (    ) وقال        طوال أيِ غلبا وحدائق عباس بن عن طلحة أبي بن علي
إلى          غلباعكرمة  تر ألم الرقاب غلظا رواية وفي الوساط غلظا أيِ

الرقبة      غليظ كان إذا حاتم       قيلالرجل أبي بن رواه لغلب إنه والله
للفرزدق     جرير بن وأنشد

أغلب   عوى استثار      ضيغميافأثأر ما المراغة بن فويل
)    وقوله    ) فكل   الفاكهة أما وأبا وفاكهة الثمار    ماتعالى من به يتفكه

الرض             أنبتت ما والب رطبا أكل ما كل الفاكهة عباس بن مماقال
للبهائم           الحشيش هو عنه رواية وفي الناس يأكله ولَ الدواب تأكله

مجاهد   جبير  وسعيدوقال وعن     وأبو بن الكل الب مجاهدمالك
عطاء           وعن آدم لبني كالفاكهة للبهائم الب زيد وبن وقتادة والحسن

نبت    شيء شيء        علىكل كل الضحاك وقال أب فهو الرض وجه
وقال        الب فهو الفاكهة سوى الرض بن    بنأنبتته عاصم عن إدريس

ولَ             الدواب تأكله مما الرض نبت الب عباس بن عن أبيه عن كليب
قال            يأكله ثم إدريس بن عن طرق ثلث من جرير بن ورواه الناس

وأبو     كريب أبو الملك       السائبحدثنا عبد حدثنا إدريس بن حدثنا قالَ
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وقال          عباس بن عد قال جبير بن سعيد الرض   البعن أنبتت ما

ما            حديثه في السائب أبو وقال كريب أبي حديث لفظ وهذا للنعام
بن          أنبتت عن العوفي وقال النعام وتأكل الناس ياكل مما الرض

الكل    الب زيد       والمرعىعباس وبن وقتادة والحسن مجاهد قال وكذا
بن        القاسم عبيد أبو وقال واحد حدثنا     سلموغير يزيد بن محمد حدثنا

بكر           أبو سئل قال التيمي إبراهيم عن حوشب بن الصديقالعوام
تظلني      (   )     سماء أيِ فقال وأبا وفاكهة تعالى قوله عن عنه الله رضي

أرض   بين           تقلنيوأيِ منقطع وهذا أعلم لَ ما الله كتاب في قلت إن
رضي     والصديق التيمي حيث       اللهإبراهيم جرير بن رواه ما فأما عنه

حميد           حدثنا عديِ أبي بن حدثنا بشار بن حدثنا قرأ   عنقال قال أنس
هذه      (   )     على أتى فلما وتولى عبس عنه الله رضي الخطاب بن عمر

يا  )         وفاكهةالية (  لعمرك فقال الب فما الفاكهة عرفنا قد قال وأبا
لهو      هذا إن الخطاب واحد       التكلفبن غير رواه وقد صحيح إسناد فهو

أن          أراد أنه على محمول وهذا به أنس وجنسه  يعرفاعن شكله
لقوله              الرض نبات من أنه يعلم الية هذه قرأ من وكل فهو وإلَ وعينه

وأبا(            ) وفاكهة غلبا وحدائق ونخل وزيتونا وقضبا وعنبا حبا فيها فأنبتنا
)     تعالىوقوله      ) في  ولنعامكم لكم عيشة أيِ ولنعامكم لكم متاعا

القيامة      يوم إلى الدار هذه
َذا ِإ ْوَم33{ الّصاّخُة َجاءِت َف َي ِفّر }  ُء َي ْلَمْر ِه ِمْن ا }34{ َأِخي

ِه ُأّم ِه َو ِبي أ
َ ِه35{ َو ِت َب َوَصاِح ِه }  ِني َب ُكّل36{ َو ِل ِرٍئ }  ُهْم اْم ْن ٍذ ّم ِئ ْوَم ْأٌن َي َش

ِه ِني ْغ ٌه37{ ُي ُوُجو ٍذ }  ِئ ْوَم ٌة َي ِفَر َكٌة38{ ّمْس ٌة } َضههاِح ْبِشههَر َت }39{ ّمْس
ٌه ُوُجو َو
ٍذ ِئ ْوَم َها َي ْي َل ٌة َع َبَر َها40{ َغ ُق َه َتْر ٌة }  َتَر } 41{ َق
ِئَك َل ْو ُة ُهُم ُأ َفَر َك ْل ُة ا َفَجَر ْل }42{ ا

عظمه          قال القيامة يوم أسماء من إسم الصاخة عباس اللهبن
البغويِ            وقال الصور في للنفخة اسم لعله جرير بن قال عباده وحذره

يعني   أيِ        صيحةالصاخة السماع تصخ لنها بذلك سميت القيامة يوم
      ) وأمه       أخيه من المرء يفر يوم تصمها تكاد حتى إسماعها في تبالغ

      ( ويبتعد    منهم ويفر يراهم أيِ وبنيه وصاحبته الهول  منهموأبيه لن
يا           لها فيقول زوجته الرجل يلقى عكرمة قال جليل والخطب عظيم

أيِ   ما         بعلهذه بخير وتثني كنت البعل نعم فتقول لك كنت
إليك       أطلب فإني لها فيقول لي    اليوماستطاعت تهبيها واحدة حسنة

لَ             ولكني طلبت ما أيسر ما له فتقول ترين مما أنجو أن أطيقلعلي
ابنه           ليلقى الرجل وإن قال تخافا الذيِ مثل أتخوفا شيئا أعطيك

فيقول    به بني           يافيتعلق يا له فيقول بخير فيثني لك كنت والد أيِ بني
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من       ذرة مثقال إلى احتجت ترى     حسناتكإني مما بها أنجو لعلي

مثل            أتخوفا ولكني طلبت ما أيسر ما أبت يا ولده الذيِفيقول
المرء         (    يفر يوم تعالى الله يقول شيئا أعطيك أن أستطيع فل تتخوفا

وأمه    أخيه )     وأبيهمن أمر    في الصحيح الحديث وفي وبنيه وصاحبته
من        كل إلى طلب إذا أنه في      أوليالشفاعة الله عند يشفع أن العزم

نفسي          إلَ اليوم أسألك لَ نفسي نفسي يقول عيسى  حتىالخلئق أن
ولدتني             التي مريم أسأله لَ نفسي إلَ اليوم أسأله لَ يقول مريم بن

وبنيه  (          )قالولهذا  وصاحبته وأبيه وأمه أخيه من المرء يفر يوم تعالى
الحب    قتادة اليوم      فالحبقال ذلك هول من فالقرب والقرب

      ) شأن   يومئذ منهم امرئ لكل تعالى )    يغنيهوقوله شغل  في هو أيِ
الحارث             بن عمار بن محمد حدثنا حاتم أبي بن قال غيره عن شاغل

خباب            حدثنا بن هلل عن العباداني زيد أبو ثابت حدثنا صالح بن الوليد
بن    سعيد الله         جبيرعن صلى الله رسول قال قال عباس بن عن

حفاة        تحشرون وسلم آله وعلى عليه قال   عراةتعالى غرلَ مشاة
لكل             قال بعض عورة بعضنا يرى أو ننظر الله رسول يا زوجته فقالت

النظر          امرئ عن أشغله ما قال أو يغنيه شأن يومئذ منهم
به     وقد منفردا النسائي يزيد        عنرواه بن ثابت عن عارم عن داود أبي

هلل          عن الثقات أحد البصريِ الحول زيد أبو سعيد   بنوهو عن خباب
الترمذيِ          رواه وقد به عباس بن عن جبير حميد    3332بن بن عبد عن

عن           محمدعن  خباب بن هلل عن يزيد بن ثابت عن الفضل بن

نبي       ال عن عباس بن عن عراة    قالعكرمة حفاة غرلَتحشرون
امرئ             لكل فلنة يا قال بعض عورة بعضنا يرى أو أيبصر امرأة فقالت

يومئذ   صحيح        شأنمنهم حسن حديث وهذا الترمذيِ قال ثم يغنيه
رضي          عباس بن عن وجه غير من رويِ النسائي   اللهوقد وقال عنهما

أخبرني          الزبيديِ حدثنا بقية حدثنا عثمان بن عمرو الزهريِأخبرني

الله        رسول أن عائشة عن عروة القيامة    قالعن يوم الناس يبعث
رسول        يا عائشة فقالت غرلَ عراة فقال   اللهحفاة بالعورات فكيف

هذا            من النسائي به انفرد يغنيه شأن يومئذ منهم امرئ ثم الوجهلكل
بن              الفضل حدثنا حاتم بن أزهر حدثنا أبي حدثنا أيضا حاتم أبي بن قال

عائشة          عنموسى  سألت قال مالك بن أنس عن شريح بن عائذ

الله   بأبي     فقالترسول الله رسول عن    أنتيا سائلتك إني وأمي
نبي              يا قالت علم منه عنديِ كان إن قال به أنت فتخبرني اللهحديث

يا           فقالت ساعة انتظرت ثم عراة حفاة قال الرجال يحشر كيف
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يحشر     كيف الله واسوأتاه      النساءرسول قالت عراة حفاة كذلك قال

إنه          تسألين ذلك أيِ وعن قال القيامة يوم لَ    قدمن آية علي نزل
قال               الله نبي يا هي آية أية قالت يكون لَ أو ثياب عليك كان يضرك

أخبرنا          لكل تفسيره في البغويِ وقال يغنيه شأن يومئذ منهم امرئ
إبراهيم    بن الثعلبي       الشريحيأحمد إبراهيم بن محمد بن أحمد أنا

عبد        حدثنا الله عبد بن الحسين حدثنا    اللهأخبرني الرحمن عبد بن
محمد             عن أبي حدثنا أويس أبي بن حدثنا العزيز عبد بن أبي بنمحمد

النبي          زوج سودة عن يسار بن عطاء عن رسول  قالتعياش قال

عراة    يبعثالله  حفاة شحوم     غرلَالناس وبلغ العرق ألجمهم قد
إلى          بعضنا ينظر واسوأتاه الله رسول يا فقلت قد  بعضالذان فقال

من            غريب حديث هذا يغنيه شأن يومئذ منهم امرئ لكل الناس شغل
الوجه   حريث          جداهذا بن الحسين عمار أبي عن جرير بن رواه وهكذا

به       موسى بن الفضل عن عائذ     ولكنالمروزيِ الرازيِ حاتم أبو قال
  ) وجوه         تعالى وقوله ضعف حديثه وفي ضعيف شريح يومئذبن
      ( وجوه    فريقين هنالك الناس يكون أيِ مستبشرة ضاحكة مسفرة

 ) مستنيرة    أيِ )    ضاحكةمسفرة من   فرحة مسرورة أيِ مستبشرة
وجوههم         على البشر ظهر قد قلوبهم في أهل  وهؤلَءالسرور هم

   (        ) وتغشاها  يعلوها أيِ قترة ترهقها غبرة عليها يومئذ ووجوه الجنة
عثمان            قترة بن سهل حدثنا أبي حدثنا حاتم أبي بن قال سواد أيِ

علي     أبو حدثنا بن       محمدالعسكريِ جعفر عن محمد بن جعفر مولى

الله          رسول قال قال جده عن أبيه عن العرق  يلجممحمد الكافر
تقع   (  الغبرةثم يومئذ        ووجوه تعالى قوله فهو قال وجوههم على

 )     ( عباس   بن وقال غبرة )   ترهقهاعليها سواد   يغشاها أيِ قترة
أيِ   (     )   الفجرة الكفرة هم أولئك تعالى وقوله قلوبهم الكفرةالوجوه

 (       ) كفارا       فاجرا إلَ يلدوا ولَ تعالى قال كما أعمالهم في الفجرة
 

 التكوير سورة

قببال مكيببة وهببي التكببوير سورة الرحيم الرحمن اللُه بسم
بحير بن اللُه عبد أخبرنا الرزاق عبد  حدثنا227 أحمد المام
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سببمع أنببه أخبره الصنعاني يزيد بن الرحمن عبد أن القاص

إلببى ينظببر أن سببره مببن اللُه رسول قال يقول عمر بن
) و كببورت الشمس ( إذا فلُيقرأ عين رأي كأنه القيامة يوم
) وهكببذا انشببقت السببماء ( إذا ) و انفطببرت السببماء ( إذا
العنبببري العظيببم عبد بن العباس  عن3333 الترمذي رواه

 البببببببببببببببببببرزاق عببببببببببببببببببببد عبببببببببببببببببببن
عببن طلُحببة أبببي بن علُي قال الرحيم الرحمن اللُه بسم به

وقببال أظألُمببت ) يعنببي كببورت الشببمس ( إذا عببباس بببن
وكببذا وذهبببت اضببمحلُت مجاهببد وقببال ذهبت عنه العوفي

بببن سببعيد وقببال ضببوؤها ذهببب قتببادة وقال الضحاك قال
رمببي يعني كورت خثيم بن الربيع وقال غورت كورت جبير

وقببال نكسببت أيضببا وعنه ألقيت كورت صالح أبو وقال بها
مببن والصببواب جريببر بن قال الرض في تقع أسلُم بن زيد

علُببى بعضببه الشببيء جمع التكوير أن ذلك في عندنا القول
بعببض إلببى بعضببها الثيبباب وجمع العمامة تكوير ومنه بعض

ثببم بعببض إلببى بعضببها ) جمببع ( كورت تعالى قوله فمعنى
بببن وقببال ضببوؤها ذهب ذلك بها فعل وإذا بها فرمي لفت
الودي اللُه عبد بن وعمرو الشج سعيد أبو حدثنا حاتم أبي

بببن عببن بجيلُببة مببن شببيخ عببن مجالببد عن أسامة أبو حدثنا
الشببمس اللُببه يكببور ) قببال كببورت الشببمس ( إذا عببباس
ريحببا اللُببه ويبعببث البحببر في القيامة يوم والنجوم والقمر

امر قال وكذا نارا فتضرمها دبورا ن قبال ثبم الشبعبي ع ب
بببن معاويببة حببدثني صببالح أبببو حببدثنا أبببي حدثنا حاتم أبي

 اللُببه رسول أن أبيه عن مريم أبي بن يزيد بن عن صالح
فببي كببورت ) قببال كورت الشمس ( إذا اللُه قول في قال

بن موسى حدثنا مسنده في يعلُى أبو الحافظ وقال جهنم
الرقاشببي يزيببد حدثنا زياد بن درست حدثنا حبان بن محمد

ثببوران والقمر الشمس اللُه رسول قال قال أنس حدثنا
الرقاشببي يزيببد لن ضببعيف حببديث هببذا النار في عقيران
الزيادة هذه بدون الصحيح في البخاري رواه والذي ضعيف

ببن العزيبز عببد حبدثنا مسدد  حدثنا3200 البخاري قال ثم
عبببد بببن سببلُمة أبببو حببدثني الداناج اللُه عبد حدثنا المختار
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والقمببر الشببمس النبببي عببن هريببرة أبببي عببن الرحمن
وإنمببا لفظببه وهببذا البخبباري به انفرد القيامة يوم يكوران
أو هنا ها يذكره أن جديرا وكان الخلُق بدء كتاب في أخرجه
فجببود البببزار رواه وقببد أمثبباله فببي عببادته هي كما يكرره
يببونس حببدثنا البغدادي زياد بن إبراهيم حدثنا فقال إيراده

الببداناج اللُه عبد عن المختار بن العزيز عبد حدثنا محمد بن
اللُببه عبد بن خالد بن الرحمن عبد بن سلُمة أبا سمعت قال

الحسببن وجبباء الكوفببة مسببجد المسببجد هببذا في القسري

 اللُببه رسول أن هريرة أبو حدثنا قال فحدثا إليه فجلُس
يببوم عقيببران النببار فببي ثببوران والقمببر الشببمس إن قال

رسببول عن أحدثك فقال ذنبهما وما الحسن فقال القيامة

عببن يروى ل قال ثم ذنبهما وما قال أحسبه وتقول اللُه
عببن الببداناج اللُه عبد يرو ولم الوجه هذا من إل هريرة أبي
النجببوم ( وإذا تعببالى وقببوله الحديث هذا سوى سلُمة أبي

انتثرت الكواكب ( وإذا تعالى قال كما انتثرت ) أي انكدرت
أبببي عببن أنببس بببن الربيببع قال النصباب النكدار ) وأصل
القيامببة يببوم قبببل آيات ست قال كعب بن أبي عن العالية

هببم فبينما الشمس ضوء ذهب إذ أسواقهم في الناس بينا
الجبببال وقعببت إذ كببذلك هم فبينما النجوم تناثرت إذ كذلك
ففزعببت واختلُطببت واضطربت فتحركت الرض وجه علُى
الببدواب واختلُطببت الجببن إلببى والنببس النببس إلببى الجن

( وإذا بعببض فببي بعضببهم جببوا فمببا والوحببوش والطيببر
) عطلُببت العشببار ( وإذا اختلُطببت ) قببال حشرت الوحوش

الجببن قببالت ) قال سجرت البحار ( وإذا أهلُها أهملُها قال
نببار هببو فببإذا البحببر إلى فانطلُقوا قال بالخبر نأتيكم نحن

صببدعة الرض تصببدعت إذ كببذلك هببم فبينمببا قببال تتأجببج
السببابعة السماء وإلى السفلُى السابعة الرض إلى واحدة
رواه فأماتتهم الريح جاءتهم إذ كذلك هم فبينما قال العلُيا

قبال وهكببذا ببعضببه حباتم أبببي وبببن لفظببه وهذا جرير بن
صببالح وأبببو البصببري والحسببن خببثيم بببن والربيببع مجاهببد
ل قوله في والضحاك سلُيمان أبي بن وحماد ( وإذا وعل ج
عببن طلُحببة أبي بن علُي وقال تناثرت ) أي انكدرت النجوم

بن يزيد وقال تغيرت ) أي انكدرت النجوم ( وإذا عباس بن
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) قببال انكببدرت النجببوم ( وإذا النبببي عببن مريببم أبببي
فببي فهبو اللُببه دون مبن عببد مبن وكببل جهنم في انكدرت
يعبببدا أن رضببيا ولببو وأمببه عيسببى مببن كببان مببا إل جهنببم

تعبالى وقبوله المتقدم بالسناد حاتم أبي بن رواه لدخلها
ونسببفت أماكنهببا عببن زالببت ) أي سببيرت الجبببال ( وإذا

) عطلُت العشار ( وإذا وقوله صفصفا قاعا الرض فتركت
مجاهد قال البل عشار ومجاهد عكرمة قال

أهملُها والضحاك كعب بن أبي وقال وسيبت تركت عطلُت
منهببا تخلُببى تصر ولم تحلُب لم خثيم بن الربيع وقال أهلُها

هببذا في والمعنى لها راعي ل تركت الضحاك وقال أربابها
خيارهببا وهببي البل من العشار أن والمقصود متقارب كلُه

الشببهر إلببى حملُهببا فببي وصببلُت قببد الببتي منها والحوامل
قببد تضع حتى اسمها ذلك يزال ول عشراء واحدتها العاشر
كانوا ما بعد بها والنتفاع كفالتها وعن عنها الناس اشتغل
المفظببع العظيببم المببر مببن دهمهم بما فيها شيء أرغب

ووقببوع أسبببابها وانعقبباد القيامببة يببوم أمببر وهببو الهائببل
أصببحابها يراهببا القيامة يوم ذلك يكون بل وقيل مقدماتها

السحاب إنها العشار في قيل وقد إليها لهم لسبيل كذلك
وقيل الدنيا لخراب والرض السماء بين المسير عن تعطل

تسببكن كانت التي الديار أنها وقيل تعشر التي الرض أنها
عبد أبو المام كلُها القوال هذه حكى أهلُها لذهاب تعطلُت

البببل أنهببا  ورجببح1245 التببذكرة كتابه في القرطبي اللُه
والئمببة السببلُف عببن يعرف ل قلُت الناس أكثر إلى وعزاه
) حشببرت الوحببوش ( وإذا تعببالى وقببوله أعلُم واللُه سواه

ول الرض فببي دابببة مببن ( ومببا تعببالى قال كما جمعت أي
الكتبباب فببي فرطنببا ما أمثالكم أمم إل بجناحيه يطير طائر

يحشببر عببباس بببن ) قببال يحشرون ربهم إلى ثم شيء من
الربيببع قببال وكذا حاتم أبي بن رواه الذباب حتى شيء كل
تفسببير فببي قتببادة قال وكذا واحد وغير والسدي خثيم بن

مببا فيهببا اللُببه فيقضببي موافيببة الخلئببق هذه إن الية هذه
حببدثني جريببر بببن وقببال موتها حشرها عكرمة وقال يشاء
حببدثنا العببوام بببن عببباد حببدثنا الطوسببي مسببلُم بببن علُي

الوحببوش ( وإذا قوله في عباس بن عن عكرمة عن حصين
المببوت شيء كل وحشر موتها البهائم حشر ) قال حشرت

753



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
أبببو حببدثنا القيامببة يببوم يوقفان فإنهما والنس الجن غير

عبن يعلُبى أببي عبن أبيه عن سفيان عن وكيع حدثنا كريب
علُيهببا أتببى ) قببال حشرت الوحوش ( وإذا خثيم بن الربيع

ال فقبال لعكرمبة فذكرته أبي قال سفيان قال اللُه أمر ق
أنببه كعببب بببن أبببي عن تقدم وقد موتها حشرها عباس بن

جريببر بببن قببال ) اختلُطببت حشببرت الوحببوش ( وإذا قببال
تعبالى اللُببه قبال جمعبت حشببرت قبال مببن قبول والولى

( وإذا تعببالى وقببوله مجموعببة ) أي محشببورة ( والطيببر
علُيببة بن حدثنا يعقوب حدثنا جرير بن ) قال سجرت البحار

اللُببه رضببي علُببي قال قال المسيب بن سعيد عن داود عن
إل أراه ما فقال البحر قال جهنم أين اليهود من لرجل عنه

) وقببال سببجرت البحببار ) ( وإذا المسجور ( والبحر صادقا
الببدبور الريبباح علُيهببا اللُببه يرسببل واحببد وغيببر عببباس بببن

عنببد ذلك علُى الكلم تقدم وقد تأجج نارا وتصير فتسعرها
حببدثنا حاتم أبي بن ) وقال المسجور ( والبحر تعالى قوله
و حبدثنا الجنيبد بن الحسين بن علُي عببد حبدثني طباهر أب

يشبببه صبالح شبيخ النفباط سبلُيمان أبو سلُيمان بن الجبار
بركببة البحر هذا إن قال سعيد بن معاوية عن أنس بن مالك
فيببه تصببب كلُهببا والنهببار الرض وسببط الببروم بحببر يعني

فإذا بالنحاس مطبقة آبار وأسفلُه فيه يصب الكبير والبحر
سببنن وفببي عجيببب غريب أثر وهذا أسجر القيامة يوم كان
فإن غاز أو معتمر أو حاج إل البحر يركب  ل2489 داود أبي

الكلم تقببدم وقببد الحديث بحرا النار وتحت نارا البحر تحت
مسببلُم بببن والحسببن مجاهببد وقببال فاطر سورة في علُيه

الضببحاك وقببال يبسببت الحسببن وقببال ) أوقببدت ( سجرت
وقببال قطببرة فيهببا يبببق فلُببم فببذهب ماؤهببا غاض وقتادة

وصببيرت فتحت السدي وقال فجرت سجرت أيضا الضحاك
( وإذا تعببالى وقببوله فاضببت سجرت خثيم بن الربيع وقال

كقببوله نظيببره إلببى شببكل كببل جمببع ) أي زوجت النفوس
أبببي بببن ) وقببال وأزواجهم ظألُموا الذين ( احشروا تعالى
الوليببد حببدثنا البزار الصباح بن محمد حدثنا أبي حدثنا حاتم

قببال قببال أنه بشير بن النعمان عن سماك عن ثور أبي بن
وإذا وسببلُم آلببه وعلُببى علُيببه تعببالى اللُببه صلُى اللُه رسول

كببانوا قببوم كببل مببع رجل كل الضرباء قال زوجت النفوس
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أزواجا ( وكنتم يقول وجل عز اللُه بأن وذلك عملُه يعملُون

وأصببحاب الميمنببة أصببحاب مببا الميمنببة فأصببحاب ثلثببة
) قال السابقون والسابقون المشأمة أصحاب ما المشأمة

سماك عن أخر طرق من حاتم أبي بن رواه ثم الضرباء هم
خطببب الخطبباب بن عمر أن بشير بن النعمان عن حرب بن

أن تزوجهببا ) فقببال زوجببت النفببوس ( وإذا فقببرأ النبباس
الببرجلن همببا روايببة وفببي شببيعتهم إلببى شيعة كل تؤلف

عببن روايببة وفببي النببار أو الجنة به فيدخلن العمل يعملن
النفببوس ( وإذا تعببالى قببوله عببن عمببر سئل قال النعمان
الصببالح الرجببل مببع الصالح الرجل بين يقرن ) قال زوجت
فببذلك النار في السوء الرجل مع السوء الرجل بين ويقرن
النعمان عن رواية وفي النفس تزويج

( وإذا الية هذه تفسير في تقولون ما للُناس قال عمر أن
الرجببل هببو أعلُمببه ولكببن قببال ) فسببكتوا زوجت النفوس

أهببل مببن نظيره يزوج والرجل الجنة أهل من نظيره يزوج
) وقببال وأزواجهببم ظألُمببوا الببذين ( أحشببروا قببرأ ثم النار

النفببوس ( وإذا تعببالى قببوله فببي عببباس بببن عن العوفي
بببن وقببال ثلثة أزواجا الناس يكون حين ذلك ) قال زوجت

المثببال ) قببال زوجت النفوس ( وإذا مجاهد عن نجيح أبي
والحسببن خببثيم بن الربيع قال وكذا بينهم جمع الناس من

قببوله فببي آخر قول الصحيح وهو جرير بن واختاره وقتادة
حببدثنا حبباتم أبببي بببن ) قببال زوجببت النفوس ( وإذا تعالى
الرحمببن عبببد بببن أحمببد حببدثنا الجنيد بن الحسين بن علُي

عببن جعفببر عببن سببرار بببن أشعث عن أبيه عن أبي حدثني
أصببل مببن واد يسببيل قببال عببباس بببن عببن جبببير بن سعيد

ا مباء مبن العرش بينهمبا مبا ومقبدار الصبيحتين بيبن فيم
طيببر أو النسببان من بلُي خلُق كل منه فينبت عاما أربعون

لعرفهببم ذلببك قبببل عرفهببم قببد مار علُيهم مر ولو دابة أو
فببتزوج الرواح ترسببل ثببم نبتببوا قببد الرض وجببه علُببى

) زوجببت النفببوس ( وإذا تعببالى اللُببه قببول فذلك الجساد
والشببعبي جبببير بببن وسببعيد وعكرمة العالية أبو قال وكذا

النفببوس ( وإذا تعببالى قببوله فببي أيضببا البصببري والحسن
بببالحور المؤمنببون زوج وقيببل بالبدان زوجت ) أي زوجت
فببي القرطبببي حكبباه بالشببياطين الكببافرون وزوج العيببن
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ذنببب بببأي سببئلُت المببوءودة ( وإذا تعببالى وقببوله التببذكرة

الببتي هببي والمببوءودة سئلُت الجمهور قراءة ) هكذا قتلُت
البنبات كراهيبة الببتراب فببي يدسبونها الجاهلُيبة أهبل كان

ليكببون قتلُببت ذنببب أي علُى الموءودة تسئل القيامة فيوم
الظالم ظأن فما المظلُوم سئل إذا فإنه لقاتلُها تهديدا ذلك
الموءودة ( وإذا عباس بن عن طلُحة أبي بن علُي وقال إذا

طببالبت أي سببألت الضحى أبو قال وكذا سألت ) أي سئلُت
تتعلُببق أحبباديث وردت وقد مثلُه وقتادة السدي وعن بدمها

يزيد بن اللُه عبد  حدثنا6434 احمد المام فقال بالموءودة
بببن محمد وهو السود أبو حدثني أيوب أبي بن سعيد حدثنا

بنت جذامة عن عائشة عن عروة عن نوفل بن الرحمن عبد

نبباس فببي اللُببه رسول حضرت قالت عكاشة أخت وهب
فببي فنظببرت الغيلُببة عببن أنهببى أن هممت لقد يقول وهو

أولدهببم يضببر ول أولدهببم يغيلُون هم فإذا وفارس الروم

ذلببك اللُببه رسببول فقببال العزل عن سألوه ثم شيئا ذلك
 مببن1442 مسلُم ورواه سئلُت الموءودة وهو الخفي الوأد

عببن يزيببد بن اللُه عبد وهو المقرئ الرحمن عبد أبي حديث
أبببي  عببن2011 ماجببة بببن أيضببا ورواه أيوب أبي بن سعيد

عببن السببيلُحيني إسببحاق بببن يحيببى عببن شيبة أبي بن بكر
3882 داود  وأبببو1442 أيضببا مسببلُم ورواه أيوب بن يحيى

أنس بن مالك حديث  من6106  والنسائي2077 والترمذي
 حببدثنا3478 أحمد المام وقال به السود أبي عن ثلثتهم

علُقمببة عن الشعبي عن هند أبي بن داود عن عدي ابي بن
إلببى وأخببي أنببا انطلُقببت قببال الجعفي يزيد بن سلُمة عن

كببانت ملُيكببة أمنببا إن اللُببه رسببول يببا فقلُنا اللُه رسول
الجاهلُيببة فببي هلُكببت وتفعببل الضببيف وتقري الرحم تصل
لنا أختا وأدت كانت فإنها قلُنا ل قال شيئا نافعها ذلك فهل
الوائببدة قببال شببيئا نافعهببا ذلببك فهببل الجاهلُيببة فببي

فيعفببو السببلم الوائببدة يببدرك أن إل النار في والموءودة
بببه هنببد أبببي بببن داود حببديث من النسائي ورواه عنها اللُه

حببدثنا الواسببطي سنان بن أحمد حدثنا حاتم أبي بن وقال
عببن إسببحاق أبببي عببن إسببرائيل حببدثنا الزبيببري أحمببد أبو

اللُببه رسول قال قال مسعود بن عن الحوص وأبي علُقمة
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 حدثنا558 أيضا أحمد وقال النار في والموءودة الوائدة
معاويببة بنببت خنسبباء حببدثتني عوف أخبرنا الزرق إسحاق

الجنببة فببي من اللُه رسول يا قلُت قال عمها عن الصريمية
فببي والمولببود الجنببة فببي والشببهيد الجنببة في النبي قال

أبببي حببدثنا حبباتم أبي بن وقال الجنة في والموءودة الجنة
الحسببن سببمعت قببال قببرة حببدثنا إبراهيم بن مسلُم حدثنا
فببي المببوءودة قال الجنة في من اللُه رسول يا قيل يقول
مببن ومنهببم الحسببن مراسببيل من مرسل حديث هذا الجنة
الظهرانببي اللُببه عبببد أبببو حببدثني حبباتم أبي بن وقال قبلُه

عببن أبببان بببن الحكببم حببدثنا العببدني عمببر بن حفص حدثنا
الجنببة فببي المشببركين أطفببال عباس بن قال قال عكرمة

( وإذا تعالى اللُه يقول كذب فقد النار في أنهم زعم فمن
هببي عببباس بببن ) قببال قتلُببت ذنببب بببأي سببئلُت الموءودة
بببن سماك عن إسرائيل أخبرنا الرزاق عبد وقال المدفونة

قببوله في الخطاب بن عمر عن بشير بن النعمان عن حرب
( وإذا تعالى

اللُه رسول إلى عاصم بن قيس جاء ) قال سئلُت الموءودة
وأدت إني اللُه رسول يا فقال وسلُم علُيه تعالى اللُه صلُى
رقبة منهن واحدة كل عن أعتق قال الجاهلُية في لي بنات
كببل عببن فببانحر قببال إبببل صبباحب إنببي اللُه رسول يا قال

فيببه خولببف البببزار بكببر أبو الحافظ قال بدنة منهن واحدة
وقببد عنببه مهببدي بن الحسين عن إل يكتبه ولم الرزاق عبد

الظهرانببي اللُببه عبببد أبببو أخبرنببا فقببال حاتم أبي بن رواه
مثلُببه بإسببناده فذكره الرزاق عبد حدثنا قال إلي كتب فيما

فببي وقببال الجاهلُيببة فببي لببي بنات ثمان وأدت قال أنه إل
أبببي حببدثنا قال ثم بدنة واحدة كل عن شئت إن فأهد آخره
بببن الغر عن الربيع بن قيس حدثنا رجاء بن اللُه عبد حدثنا

عاصببم بببن قيببس قببدم قببال حصببين بن خلُيفة عن الصباح

اثنببتي وأدت إنببي اللُببه رسببول يا فقال اللُه رسول علُى
أعتببق قببال عشببرة ثلثا أو الجاهلُيببة فببي لببي ابنببة عشرة

العام في كان فلُما نسما عددهن فأعتق قال نسما عددهن
صببدقة هببذه اللُببه رسببول يببا فقببال ناقة بمائة جاء المقبل
أبببي بببن علُببي قببال بالمسببلُمين صنعت ما أثر علُى قومي
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( وإذا تعببالى وقببوله القيسية ونسميها نريحها فكنا طالب

صبحيفته إنسبان كل أعطي الضحاك ) قال نشرت الصحف
ثببم فيهببا تملُببي آدم بببن يببا قتببادة وقببال بشماله أو بيمينه
يملُببي ماذا رجل فلُينظر القيامة يوم علُيك تنشر ثم تطوى

) قببال كشببطت السببماء ( وإذا تعببالى وقوله صحيفته في
الضببحاك وقببال كشببفت السببدي وقببال اجتببذبت مجاهببد
) قببال سببعرت الجحيم ( وإذا تعالى وقوله فتذهب تنكشط
يسببعرها وإنمببا قببال أوقببدت قتببادة وقببال أحميت السدي
الجنببة ( وإذا تعببالى وقببوله آدم بنببي وخطايببا اللُببه غضببب
خببثيم بببن والربيع وقتادة مالك وأبو الضحاك ) قال أزلفت

مببا نفببس ( علُمببت تعببالى وقببوله أهلُهببا إلببى قربببت أي
حينئببذ المبور هبذه وقعت إذا أي الجواب هو ) هذا أحضرت

تعببالى قببال كمببا لهببا ذلك وأحضر عملُت ما نفس كل تعلُم
عملُببت ومببا محضببرا خير من عملُت ما نفس كل تجد ( يوم

تعبالى ) وقبال بعيبدا أمبدا وبينببه بينهببا أن لو تود سوء من
حبباتم أبببي بببن ) وقببال وأخر قدم بما يومئذ النسان ( ينبأ
بببن محمببد حببدثنا المبببارك بببن حدثنا عبدة حدثنا أبي حدثنا

( إذا نزلببت لمببا قببال أبيببه عببن أسببلُم بببن زيببد عن مطرف
مببا نفببس ( علُمببت بلُببغ لمببا عمببر ) قببال كببورت الشببمس

 الحبببببببديث أجبببببببرى لهبببببببذا ) قبببببببال أحضبببببببرت
)بببببببببب 29 15 81(  اليببببببببببات  

 فبببي2157  والنسبببائي456 صبببحيحه فبببي مسبببلُم روى
الوليد عن كدام بن مسعر حديث من الية هذه عند تفسيره

 النبببي خلُببف صببلُيت قال حريث بن عمرو عن سريع بن
الكنببس الجببوار بببالخنس أقسببم ( فل يقرأ فسمعته الصبح
عن النسائي ) ورواه تنفس إذا والصبح عسعس إذا واللُيل

أبببي عببن عاصببم بببن الحجبباج عن شعبة عن غندر عن بندار
وبن حاتم أبي بن قال نحوه به حريث بن عمرو عن السود

مراد من رجل عن إسحاق أبي عن الثوري طريق من جرير
هببي ) قببال الكنببس الجببوار بببالخنس أقسم ( فل علُي عن

حببدثنا جريببر بن وقال باللُيل وتظهر بالنهار تخنس النجوم
بن سماك عن شعبة حدثنا جعفر بن محمد حدثنا المثنى بن

ل عببن وسببئل علُيببا سببمعت عرعببرة بن خالد سمعت حرب
تخنببس النجببوم هببي فقببال الكنببس الجوار بالخنس أقسم
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عببن وكيببع حببدثنا كريببب أبببو وحدثنا باللُيل وتكنس بالنهار

النجببوم هببي قببال علُببي عببن خالد عن سماك عن إسرائيل
السببهمي وهببو عرعرة بن خالد إلى صحيح جيد إسناد وهذا

وروى علُببي عببن  روى3343 الرازي حاتم أبو قال الكوفي
فيببه يببذكر ولببم الشببيباني عببوف بببن والقاسم سماك عنه

إسببحاق أبببي عببن يونس وروى أعلُم فاللُه تعديل ول جرحا
وكببذا حبباتم أبببي بن رواه النجوم أنها علُي عن الحارثا عن

وقتادة والحسن ومجاهد عباس بن عن روي
محمببد حببدثنا جرير بن وقال النجوم أنها وغيرهم والسدي

عببد بن بكر عن عوف حدثنا خلُيفة بن هوذة حدثنا بشار بن
) الكنببس الجببوار بالخنس أقسم ( فل تعالى قوله في اللُه
المشببرق تسببتقبل تجببري الببتي الببدراري النجوم هي قال

حببال فببي أي الخنببس للُنجببوم قيببل إنما الئمة بعض وقال
يقببال غيبوبتهببا حال وفي فلُكها في جوار هي ثم طلُوعها

تغيببب إذا كناسة إلى الظبي أوى العرب قول من كنس لها
( فل اللُببه عبببد قببال قببال إبراهيببم عن العمش وقال فيه

عببن الثببوري قببال وكببذا الوحش بقر ) قال بالخنس أقسم
أقسببم ( فل اللُببه عبببد عببن ميسببرة أبببي عببن إسببحاق أبي

قببال البقببر قلُببت عمببرو يا ) ماهي الكنس الجوار بالخنس
أبيببه عببن إسببحاق أبببي عببن يونس روى وكذا ذلك أرى وأنا

بببن سعيد عن أبيه عن عمرو عن الطيالسي داود أبو وقال
إلببى تكنببس البقببر قببال الكنس الجوار عباس بن عن جبير

بببن عببن العببوفي وقببال جبببير بببن سببعيد قببال وكذا الظل
والضببحاك ومجاهد أيضا سعيد قال وكذا الظباء هي عباس
بن وقال والبقر الظباء هي زيد بن جابر الشعثاء أبو وقال
إبراهيببم عن مغيرة أخبرنا هشيم حدثنا يعقوب حدثنا جرير

الجوار بالخنس أقسم ( فل الية هذه تذاكرا أنهما ومجاهد
قببال سببمعت بما فيها قل لمجاهد إبراهيم ) فقال الكنس
إنهببا يقولببون ونبباس شببيئا فيهببا نسببمع كنببا مجاهد فقال

فقببال قال سمعت بما فيها قل إبراهيم فقال قال النجوم
حجرتهببا في تكنس حين الوحش بقر أنها نسمع كنا مجاهد

رووا كمببا هببذا علُببي علُى يكذبون إنهم إبراهيم فقال قال
السببفل والعلُببى العلُببى السببفل ضببمن أنببه علُببي عببن

الكنس الجوار ( الخنس بقوله المراد في جرير بن وتوقف
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أن ويحتمبل قبال البوحش وبقر الظباء أو النجوم هو ) هل
) عسببعس إذا ( واللُيببل تعببالى وقببوله مببرادا الجميع يكون

وقببال أظألُببم مجاهد قال بظلمه إقباله أحدهما قولن فيه
غشببي إذا البصببري الحسببن وقببال نشببأ إذا جبببير بن سعيد

طلُحببة أبببي بببن علُي وقال العوفي عطية قال وكذا الناس
قببال وكببذا أدبببر ) إذا عسعس ( إذا عباس بن عن والعوفي

عبببد وابنه أسلُم بن زيد قال وكذا والضحاك وقتادة مجاهد
داود أبببو وقببال فتولى ذهب إذا ) أي عسعس ( إذا الرحمن

البحتري أبي عن مرة بن عمرو عن شعبة حدثنا الطيالسي
رضببي علُببي علُينببا خرج قال السلُمي الرحمن عبد أبا سمع
أيببن فقببال الصبببح بصببلة المثببوب ثببوب حيببن عنببه اللُببه

تنفس إذا والصبح عسعس إذا ( واللُيل الوتر عن السائلُون
بقببوله المراد ان جرير بن اختار وقد حسن أدبر حين ) هذا
) تنفببس إذا ( والصبببح لقببوله قببال أدبر ) إذا عسعس ( إذا

 أيضببببببا الشبببببباعر بقببببببول واستشببببببهد أضبببببباء أي
 وعسعسببا ليلُهببا عنهببا وانجبباب تنفسببا لببه الصبح إذا حتى

أقبببل ) إذا عسببعس ( إذا بقببوله المببراد أن وعندي أدبر أي
هببا القبببال لكببن أيضببا الدبار في استعماله يصح كان وإن
أنه أنسب هنا الفجر أقببل إذا وظألمبه باللُيبل أقسبم ك وب

يغشببى إذا ( واللُيببل تعببالى قببال كمببا أشببرق إذا وضببيائه
إذا واللُيببل ( والضببحى تعببالى ) وقببال تجلُببى إذا والنهببار

) سببكنا اللُيببل وجعببل الصباح ( فالق تعالى ) وقال سجى
إن الصببول علُمبباء مببن كببثير وقببال اليببات مببن ذلك وغير
وجببه علُبى والدببار القببال فبي تسببتعمل عسعس لفظة

اعلُببم واللُببه منهمببا كببل يببراد أن يصح هذا فعلُى الشتراك
يزعببم العرب بكلم المعرفة أهل بعض وكان جرير بن قال

البلد أبببو كان الفراء وقال وأظألُم أوله من دنا عسعس أن
 بيتبببببببببببببببببببا ينشبببببببببببببببببببد النحبببببببببببببببببببوي

 مقبببس ضببوئه مببن لببه كببان أدنببى يشببا لببو حببتى عسعس
و يريد ا إذ يشباء ل الفبراء قبال البدال فبي البذال أدغبم دن

تعببالى وقببوله مصببنوع البببيت هببذا ان يزعمببون وكببانوا
إذا قتادة وقال طلُع إذا الضحاك ) قال تنفس إذا ( والصبح

عببن وهببوالمروي نشأ إذا جبير بن سعيد وقال وأقبل أضاء
إذا النهببار ضببوء يعنببي جريببر بن وقال عنه اللُه رضي علُي
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) يعنببي كريببم رسول لقول ( إنه تعالى وقوله وتبين أقبل

حسببن شببريف ملُببك أي كريم رسول لتبلُيغ القرآن هذا إن
قبباله والسلم الصلة علُيه جبريل وهو المنظر بهي الخلُق

وقتببادة والحسببن مهببران بن وميمون والشعبي عباس بن
) كقببوله قببوة ( ذي وغيرهببم والضببحاك أنببس بببن والربيع

شبديد الخلُق شديد ) أي مرة ذو القوى شديد ( علُمه تعالى
عنببد مكانة له ) أي مكين العرش ذي ( عند والفعل البطش

تعببالى قوله في صالح أبو قال رفيعة ومنزلة وجل عز اللُه
سبببعين فببي يببدخل جبريببل ) قببال مكين العرش ذي ( عند
وهببو وجاهببة لببه ) أي ثببم ( مطبباع إذن بغيببر نور من حجابا

( مطبباع قتادة قال العلُى المل في مطاع القول مسموع
الملئكببة أفنبباد مببن هببو ليس يعني السماوات في ) أي ثم

لهببذه أنتخببب بببه معتنببى والشببراف السببادة مببن هببو بببل
العظيمة الرسالة

عظيببم وهببذا بالمانببة لجبريل ) صفة ( أمين تعالى وقوله
جبريببل الملُكببي ورسوله عبده يزكي وجل عز الرب أن جدا

تعببالى بقببوله محمببدا البشببري ورسببوله عبده زكى كما
مهببران بن وميمون الشعبي ) قال بمجنون صاحبكم ( وما
صبباحبكم ( ومببا بقوله المراد ذكرهم تقدم ومن صالح وأبو

بببالفق رآه ( ولقببد تعالى وقوله محمدا ) يعني بمجنون
بالرسالة يأتيه الذي جبريل محمد رأى ولقد ) يعني المبين

لببه علُيهببا اللُببه خلُقببه الببتي الصورة علُى وجل عز اللُه عن
الرؤيببة وهببي البببين ) أي المبببين ( بببالفق جنبباح سببتمائة

قببوله فببي المببذكورة وهببي بالبطحبباء كببانت الببتي الولى
العلُببى بببالفق وهو فاستوى مرة ذو القوى شديد ( علُمه

عبده إلى فأوحى أدنى أو قوسين قاب فكان فتدلى دنا ثم
أن علُيه والدليل وتقريره ذلك تفسير تقدم ) كما أوحى ما

أن أعلُببم واللُببه والظبباهر السببلم علُيه جبريل بذلك المراد
إل فيهببا يببذكر لم لنه السراء ليلُة قبل نزلت السورة هذه
فببي المببذكورة وهببي الثانية وأما الولى وهي الرؤية هذه

المنتهببى سببدرة عنببد أخببرى نزلببة رآه ( ولقببد تعالى قوله
إنمببا ) فتلُك يغشى ما السدرة يغشى إذ المأوى جنة عندها
السببراء سببورة بعببد نزلببت وقببد النجببم سببورة فببي ذكرت
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محمببد ومببا ) أي بظنين الغيب علُى هو ( وما تعالى وقوله

قببرأ مببن ومنهببم بمتهببم أي بظنيببن إليه اللُه أنزله ما علُى
بببن سببفيان قببال أحببد لكببل يبذله بل ببخيل أي بالضاد ذلك

بفبباجر هببو ومببا بكبباذب ماهو أي سواء وضنين ظأنين عيينة
القببرآن كان قتادة وقال البخيل والضنين المتهم والظنين

بببل النبباس علُببى بببه ضببن فمببا محمد علُى اللُه فأنزله غيبا
زيد وبن عكرمة قال وكذا أراده من لكل وبذله وبلُغه نشره
وكلهمببا قلُببت الضبباد قببراءة جريببر بببن واختار واحد وغير

ا صبحيح ومعناه متواتر دم كم هبو ( ومبا تعبالى وقبوله تق
شببيطان بقببول القببرآن هذا وما ) أي رجيم شيطان بقول
كمببا لببه ينبغببي ول يريببده ول حملُببه علُببى يقدر ل أي رجيم
ومببا لهببم ينبغببي وما الشياطين به ( وماتنزلت تعالى قال

تعببالى ) وقببوله لمعزولبون السبمع عببن إنهببم يستطيعون
تكببذيبكم فببي عقببولكم تببذهب فببأين ) أي تببذهبون ( فأين

عنببد من حقا كونه وبيان ووضوحه ظأهوره مع القرآن بهذا
بنببي لوفببد عنببه اللُببه رضببي الصديق قال كما وجل عز اللُه

مببن شببيئا علُيببه فتلُوا وأمرهم مسلُمين قدموا حين حنيفة
والركاكببة الهذيان غاية في هو الذي الكذاب مسيلُمة قرآن
لببم الكلم هببذا إن واللُببه عقببولكم تذهب أين ويحكم فقال
) أي تببذهبون ( فببأين قتببادة وقال إله من أي إل من يخرج

ذكببر إل هببو ( إن تعببالى وقببوله طاعته وعن اللُه كتاب عن
بببه يتببذكرون النبباس لجميع ذكر القرآن هذا ) أي للُعالمين

أراد مببن ) أي يسببتقيم أن منكببم شبباء ( لمببن ويتعظببون
هدايببة ول وهداية له منجاة فإنه القرآن بهذا فعلُيه الهداية

) العببالمين رب اللُببه يشبباء أن إل تشاءون ( وما سواه فيما
ومبن اهتبدى شباء فمبن إليكبم موكولة المشيئة ليست أي

العببالمين رب تعالى اللُه لمشيئة تابع كلُه ذلك بل ضل شاء
سببلُيمان عببن العزيز عبد بن سعيد عن الثوري سفيان قال
يستقيم أن منكم شاء ( لمن الية هذه نزلت لما موسى بن

لببم شببئنا وإن اسببتقمنا شئنا إن إلينا المر جهل أبو ) قال
اللُببه يشبباء أن إل تشبباءون ( ومببا تعالى اللُه فأنزل نستقم

)  العببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببالمين رب
82 

)  النفطار ( سورة
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)ببببببببببب 12 1 82(  اليبببببببببببات  
تفسببير والمنببة الحمببد وللُببه التكببوير سورة تفسير مقدمة
بببن محمببد  أخبرنببا2172 النسببائي قببال النفطببار سببورة
عببن دثببار بببن محببارب عببن العمش عن جرير حدثنا قدامة

فقببال فطببول الخببرة العشبباء فصببلُى معاذ قام قال جابر

ك اسبم ( سببح عن كنت أين معاذ يا أنت أفتان النبي رب
) وأصببل انفطببرت السببماء ( إذا ) و ) ( والضببحى العلُببى
السببماء ( إذا ذكببر ولكببن الصببحيحين فببي مخببرج الحببديث
عبببد روايببة مببن تقببدم وقببد النسائي أفراد ) في انفطرت

إلببى ينظببر أن سببره مببن قببال النبببي عببن عمببر بن اللُه
السببماء وإذا كببورت الشببمس إذا فلُيقببرأ عين رأي القيامة

 الرحيم الرحمن اللُه بسم أنشقت السماء وإذا انفطرت
 

قبال كمبا انشبقت ) أي انفطرت السماء ( إذا تعالى يقول
) أي انتببثرت الكببواكب ) ( وإذا بببه منفطر ( السماء تعالى

طلُحببة أبببي بببن علُببي ) قال فجرت البحار ( وإذا تساقطت
فجر الحسن وقال بعض في بعضها اللُه فجر عباس بن عن
ال ماؤهبا فبذهب بعبض فبي بعضها اللُه اختلُبط قتبادة وق

) بعببثرت القبببور ( وإذا ملُئببت الكلُبي وقال بمالحها عذبها
مببن فيخرج تحرك تبعثر السدي وقال بحثت عباس بن قال
هببذا كببان إذا ) أي وأخببرت قببدمت مببا نفببس ( علُمت فيها

بربببك غببرك مببا النسببان أيهببا ( يببا تعالى وقوله هذا حصل
أنببه مببن النبباس بعببض يتببوهمه كمببا ل تهديببد ) هذا الكريم
قببائلُهم يقببول حببتى الكريببم قال حيث الجواب إلى إرشاد

بربك آدم بن يا غرك ما الية هذه في المعنى بل كرمه غره
ل بما وقابلُته معصيته علُى أقدمت حتى العظيم أي الكريم

يببا القيامببة يوم تعالى اللُه يقول الحديث في جاء كما يلُيق
بببن قال المرسلُين أجبت ماذا آدم بن يا بي غرك ما آدم بن

أن سببفيان حببدثنا عمببر أبببي بن حدثنا أبي حدثنا حاتم أبي
الكريم بربك غرك ما النسان أيها ( يا يقرأ رجل سمع عمر

حببدثنا شببيبة بن عمر حدثنا أيضا وقال الجهل عمر ) فقال
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وقرأهذه يقول عمر بن سمعت البكاء يحيى حدثنا خلُف أبو

عمببر بن ) قال الكريم بربك غرك ما النسان أيها ( يا الية
خثيم بن والربيع عباس بن عن وروي قال جهلُه واللُه غره

) الكريببم بربببك غببرك ( مببا قتببادة وقال ذلك مثل والحسن
الفضيل وقال الشيطان العدو هذا غير آدم بن غر ما شيء

المرخبباة سببتورك لقلُببت بببي غرك ما لي قال لو عياض بن
الكريبم برببك غببرك مبا لبي قبال لبو البوراق بكر أبو وقال
قال إنما الشارة أهل بعض وقال الكريم كرم غرني لقلُت
الجابببة لقنببه كأنه وصفاته أسمائه سائر دون الكريم بربك
أتبى إنمبا لنببه بطائببل ليببس القائبل هببذا تخيلُه الذي وهذا

الكريببم يقابببل أن ينبغببي ل أنببه علُببى لينبببه الكريم باسمه
عببن البغببوي حكببى وقببد الفجور وأعمال القبيحة بالفعال

بببن الخنس في الية هذه نزلت قال أنهما ومقاتل الكلُبي

الراهنببة الحالببة فببي يعبباقب ولببم النبببي ضببرب شببريق
تعببالى ) وقببوله الكريببم بربببك ( مبباغرك تعالى اللُه فأنزل
الكريببم بربببك غببرك مببا ) أي فعدلك فسواك خلُقك ( الذي
مسببتقيما سببويا جعلُببك ) أي فعدلك فسواك خلُقك ( الذي
قببال والشكال الهيئات أحسن في منتصبها القامة معتدل
عبببد حدثني جرير حدثنا النضر أبو  حدثنا4210 أحمد المام

جحبباش بببن بشر عن نفير بن جبير عن ميسرة بن الرحمن

فوضببع كفببه فببي يومببا بصببق اللُببه رسببول أن القرشي
أنببى آدم بببن يببا وجببل عببز اللُببه قببال قببال ثم أصبعه علُيها

وعدلتك سويتك إذا حتى هذه مثل من خلُقتك وقد تعجزني
حببتى ومنعت فجمعت وئيد منك وللرض بردين بين مشيت

وكببذا الصببدقة أوان وأنببى أتصببدق قلُببت التراقي بلُغت إذا
بن يزيد عن شيبة أبي بن بكر أبي  عن2707 ماجة بن رواه

أبببو الحببافظ شببيخنا قببال بببه عثمببان بببن جرير عن هارون
عببن يزيببد بن ثور عن حمزة بن يحيى وتابعه المزي الحجاج

مببا صببورة أي ( فببي تعببالى وقوله ميسرة بن الرحمن عبد
أو خببال أو أم أو أب شبببه أي فببي مجاهببد ) قال ركبك شاء
حببدثنا القببزاز سببنان بببن محمببد حدثني جرير بن وقال عم

حببدثني رببباح بببن علُببي بببن موسى حدثنا الهيثم بن مطهر

رسببول يببا قال لك ولد ما له قال النبي أن جدي عن أبي
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فمببن قببال جاريببة وإمببا غلم إمببا لي يولد ان عسى ما اللُه

وإمببا أببباه إمببا يشبه أن عسى من اللُه رسول يا قال يشبه

إذا النطفببة إن هكذا تقولن ل مه عندها النبي فقال أمه
بينهببا نسببب كببل تعببالى اللُببه أحضرها الرحم في استقرت

أي ( في تعالى اللُه كتاب في الية هذه قرأت أما آدم وبين
حاتم أبي بن رواه وهكذا شكلُك ) قال ركبك شاء ما صورة

وهببذا بببه الهيثببم بببن مطهر حديث  من54624 والطبراني
إسببناده ولكببن اليببة هببذه فببي فيصببل لكان صح لو الحديث

بببن سببعيد أبببو فيه قال الهيثم بن مطهر لن بالثابت ليس
حبان بن وقال الحديث متروك كان يونس
الثبببات حديث يشبه ل ما وغيره علُي بن موسى عن يروي
رسول يا قال رجل أن هريرة أبي عن الصحيحين في ولكن

قببال إبل من لك هل قال أسود غلما ولدت امرأتي إن اللُه
أورق مببن فيهببا فهببل قببال حمببر قال ألوانها فما قال نعم
نزعببه يكببون أن عسببى قببال ذلببك أتاها فأنى قال نعم قال
عكرمة قال وقد عرق نزعه يكون أن عسى وهذا قال عرق
في شاء ) إن ركبك شاء ما صورة أي ( في تعالى قوله في

صببالح أبببو قببال وكذا خنزير صورة في شاء وإن قرد صورة
وإن كلُب صورة في شاء ) إن ركبك شاء ما صورة أي ( في
وقببال خنزيببر صببورة فببي شبباء وإن حمببار صببورة في شاء

ربنببا واللُببه قادر ) قال ركبك شاء ما صورة أي ( في قتادة
وجببل عببز اللُببه أن هببؤلء عنببد القول هذا ومعنى ذلك علُى
الحيوانببات مببن قبيببح شببكل علُببى النطفببة خلُق علُى قادر

علُببى يخلُقببه وحلُمببه ولطفببه بقدرته ولكن الخلُق المنكرة
والهيئببة المنظببر حسببن تببام معتببدل مستقيم حسن شكل

يحملُكببم إنمببا ) أي بالببدين تكببذبون بببل ( كل تعالى وقوله
فببي تكببذيب بالمعاصببي ومقببابلُته الكريببم مواجهببة علُببى

( وإن تعببالى وقببوله والحسبباب والجببزاء بالمعبباد قلُببوبكم
) يعنببي تفعلُببون ما يعلُمون كاتبين كراما لحافظين علُيكم

بالقبائببح تقببابلُوهم فل كرامببا حفظببة لملئكببة علُيكم وإن
حبباتم أبببي بببن قببال أعمببالكم جميببع علُيكم يكتبون فإنهم
وكيببع حببدثنا الطنافسببي محمببد بببن علُببي حدثنا أبي حدثنا
قببال مجاهد عن مرثد بن علُقمة عن ومسعر سفيان حدثنا
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ل الببذين الكبباتبين الكببرام أكرمببوا اللُببه رسببول قببال
فببإذا والغببائط الجنابببة حببالتين إحببدى عنببد إل يفببارقونكم

ليسببتره أو ببعيببره أو حببائط بجرم فلُيستتر أحدكم اغتسل
بلُفببظ  فوصببلُه317 البببزار بكر أبو الحافظ رواه وقد أخوه
اللُه عبيد حدثنا كرامة بن عثمان بن محمد حدثنا فقال آخر
عببن مرثد بن علُقمة عن سلُيمان بن حفص عن موسى بن

اللُببه إن اللُببه رسببول قببال قببال عببباس بببن عببن مجاهد
معكببم الببذين اللُه ملئكة من فاستحيوا التعري عن ينهاكم
ثلثا إحببدى عنببد إل يفببارقونكم ل الببذين الكبباتبين الكببرام
بالعراء أحدكم اغتسل فإذا والغسل والجنابة الغائط حالت

بببن حفببص قال ثم ببعيره أو حائط بجرم أو بثوبه فلُيستتر
وقببال حببديثه واحتمببل عنببه روي وقد الحديث لين سلُيمان
حببدثنا أيببوب بببن زيبباد  حببدثنا3252 البببزار بكر أبو الحافظ
عببن نجيببح بببن تمببام حببدثنا الحلُبببي إسببماعيل بببن مبشببر

مببا اللُه رسول قال قال أنس عن البصري يعني الحسن
يببوم فببي حفظببا ما وجل عز اللُه إلى يرفعان حافظين من

اللُه قال إل استغفارا آخرها وفي الصحيفة أول في فيرى
قببال ثببم الصببحيفة طرفببي مببابين لعبدي غفرت قد تعالى
بببن وثقببه قلُببت الحببديث صببالح وهو نجيح بن تمام به تفرد
والنسائي حاتم أبي وبن زرعة وابو البخاري وضعفه معين
ل أحمببد المببام وقببال بالوضببع حبببان بببن ورماه عدي وبن

حببدثنا البببزار بكببر أبببو الحببافظ وقببال أمببره حقيقة أعرف
حببدثنا بالقلُوسببي المعببروف البغدادي سلُيمان بن إسحاق

عببن زاذان بببن منصببور عببن سببلم حببدثنا حمببران بببن بيان

ال قال هريرة أبي عن سيرين بن محمد  اللُبه رسبول ق
ويعرفببون قببال وأحسبببه آدم بنببي يعرفببون ملئكببة للُه إن

ذكببروه اللُببه بطاعببة يعمببل عبببد إلببى نظببروا فإذا أعمالهم
وإذا فلن اللُيلُبة نجا فلن اللُيلُة أفلُح وقالوا وسموه بينهم
وسببموه بينهببم ذكببروه اللُببه بمعصية يعمل عبد إلى نظروا
أحسبببه هببذا سببلم البببزار قببال ثم فلن اللُيلُة هلُك وقالوا

 الحبببببببديث ليبببببببن وهبببببببو المبببببببدائني سبببببببلم
)بببببببببب 19 13 82(  اليببببببببببات  
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الببذين وهببم النعيببم مببن إليببه البرار يصير عما تعالى يخبر

بببن روى وقببد بالمعاصي يقابلُوه ولم وجل عز اللُه أطاعوا
عمببار بببن هشببام عببن محمد بن موسى ترجمة في عساكر

عببن اللُببه عبيببد عببن إسببحاق أبببي بن يونس بن عيسى عن

ا قبال النببي عبن عمر بن عن محارب اللُبه سبماهم إنم
إليببه يصببير مببا ذكببر ثببم والبنبباء الببباء بببروا لنهببم البرار
( يصببلُونها قببال ولهذا المقيم والعذاب الجحيم من الفجار

هببم ( ومببا والقيامببة والجزاء الحساب يوم ) أي الدين يوم
) أي بغائبين عنها

مببن عنهببم يخفببف ول واحببدة سبباعة العذاب عن يغيبون ل
ولو الراحة أو الموت من يسألون ما إلى يجابون ول عذابها

) تعظيم الدين يوم ما أدراك ( وما تعالى وقوله واحدا يوما
مببا أدراك مببا ( ثببم تعالى بقوله أكده ثم القيامة يوم لشأن

لنفببس نفببس تملُببك ل ( يببوم بقوله فسره ) ثم الدين يوم
فيببه هو مما ولخلصة أحد نفع علُى أحد يقدر ل ) أي شيئا

يببا حببديث هنببا ها ونذكر ويرضى يشاء لمن اللُه يأذن أن إل
اللُببه مببن لكببم أملُك ل النار من أنفسكم أنقذوا هاشم بني

قببال ولهذا الشعراء سورة تفسير آخر في تقدم وقد شيئا
الواحببد للُببه اليوم الملُك ( لمن ) كقوله للُه يومئذ ( والمر

) وكقببوله للُرحمببن الحببق يومئذ ( الملُك ) وكقوله القهار
لنفببس نفببس تملُك ل ( يوم قتادة ) قال الدين يوم ( مالك

ل ولكنبه للُبه اليبوم واللُبه ) والمبر للُبه يومئذ والمر شيئا
وللُببه النفطببار سببورة تفسببير آخببر أحببد يومئذ فيه ينازعه

 والعصببببببمة التوفيببببببق وبببببببه والمنببببببة الحمببببببد
83 

)  المطففين ( سورة

)ببببببببببب 6 1 83(  اليبببببببببببات  
الرحيم الرحمن اللُه بسم المطففين سورة تفسير مقدمة

 وهببببببببببببببببي المطففيببببببببببببببببن سببببببببببببببببورة
بببن محمببد  أخبرنببا2223 ماجببة وبببن النسببائي قببال مدنية
علُببي حببدثنا قال بشر بن الرحمن وعبد ماجة بن زاد عقيل

أبببي ببن وهببو يزيببد عببن أبببي حببدثني واقد بن الحسين بن
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قببال عباس بن عن عكرمة عن قريش مولى النحوي سعيد

فأنزل كيل الناس أخبث من كانوا المدينة النبي قدم لما
ذلببك بعببد الكيببل ) فحسببنوا للُمطففيببن ( ويببل تعالى اللُه

حبدثنا حمباد ببن النضبر بن جعفر حدثنا حاتم أبي بن وقال
اللُببه عبد عن مرة بن عمرو عن العمش عن عبيد بن محمد

ببن مببع أسببير أنبا بينمببا قال طلُق بن هلل عن الحارثا بن
مكببة أهل كيل وأوفاهم هيئة الناس أحسن من فقلُت عمر

يقببول تعببالى اللُببه سببمعت أما لهم حق قال المدينة وأهل
حدثنا السائب أبو حدثنا جرير بن ) وقال للُمطففين ( ويل

عبد عن رجل عن المكتب اللُه عبد عن ضرار عن فضيل بن
المدينببة أهببل إن الرحمببن عبببد أبا يا رجل له قال قال اللُه

قببال وقببد الكيببل يوفوا أن يمنعهم وما قال الكيل ليوفون
الناس يقوم ( يوم بلُغ ) حتى للُمطففين ( ويل تعالى اللُه
فبي البخبس هنبا هبا ببالتطفيف ) والمبراد العبالمين لرب

وإمببا النبباس من اقتضى إن بالزدياد إما والميزان المكيال
الببذين المطففين تعالى فسر ولهذا قضاهم إن بالنقصان

( الببذين تعببالى بقوله الويل وهو والهلك بالخسار وعدهم
) أي ( يسببتوفون النبباس مببن ) أي النبباس علُى اكتالوا إذا

وزنببوهم أو كببالوهم ( وإذا والزائد بالوافي حقهم يأخذون
ووزنببوا كببالوا يجعببل أن والحسن ينقصون ) أي يخسرون

ضميرا يجعلُها من ومنهم نصب محل في هم ويكون متعديا
المفعببول ويحببذف ووزنببوا كالوا قوله في للُمستتر مؤكدا
تعببالى اللُببه أمببر وقببد متقببارب وكلهما علُيه الكلم لدللة

الكيببل ( وأوفببوا تعببالى فقال والميزان الكيل في بالوفاء
وأحسببن خيببر ذلببك المسببتقيم بالقسطاس وزنوا كلُتم إذا

ل بالقسببط والميببزان الكيل ( وأوفوا تعالى ) وقال تأويل
وزن ( وأقيمبوا تعبالى ) وقبال وسبعها إل نفسبا نكلُبف ال

شببعيب قببوم اللُببه ) وأهلُببك الميببزان تخسروا ول بالقسط
الميببزان فببي النبباس يبخسببون كببانوا مببا علُببى ودمرهببم
أنهببم أولئك يظن ( أل لهم متوعدا تعالى قال ثم والمكيال
البعببث مببن أولئببك يخبباف مببا ) أي عظيببم ليببوم مبعوثببون

يببوم فببي والضببمائر السببرائر يعلُببم مببن يببدي بين والقيام
أدخل فيه خسر من الخطب جلُيل الفزع كثير الهول عظيم

) العالمين لرب الناس يقوم ( يوم تعالى وقوله حامية نارا
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ضببيق حببرج صببعب موقف في غرل عراة حفاة يقومون أي

تعجببز مببا تعبالى اللُببه أمر من ويغشاهم المجرم علُى ضنك
بببن عببن نببافع عببن مالببك المام قال عنه والحواس القوى

حببتى العالمين لرب الناس يقوم يوم قال النبي أن عمر
البخبباري رواه أذنيببه أنصبباف إلببى رشحه في أحدهم يغيب

نببافع عن كلهما عون بن اللُه وعبد مالك حديث  من4938
رواه وكببذلك أيضببا الطريقيببن  مببن2862 مسببلُم ورواه به

ابنببا اللُه وعبيد اللُه وعبد كيسان بن وصالح يحيى بن أيوب
ولفببظ بببه عمببر بببن عببن نببافع عن إسحاق بن ومحمد عمر

نببافع عببن إسببحاق بببن أخبرنا يزيد  حدثنا231 أحمد المام

النبباس يقوم يوم يقول اللُه رسول سمعت عمر بن عن
حببتى القيامببة يببوم وجل عز الرحمن لعظمة العالمين لرب

أنصاف إلى الرجال ليلُجم العرق إن

بببن إبراهيببم حببدثنا أحمببد المببام قببال آخببر حببديث آذانهم
جابر بن يزيد بن الرحمن عبد عن المبارك بن حدثنا إسحاق
السببود بببن يعنببي المقببداد حببدثني عامر بن سلُيم حدثني

يببوم كببان إذا يقببول اللُببه رسببول سببمعت قببال الكنببدي
أو ميببل قببدر تكببون حتى العباد من الشمس أدنيت القيامة

كقببدر العببرق في فيكونون الشمس فتصهرهم قال ميلُين
إلببى ياخذه من ومنهم عقبيه إلى يأخذه من منهم أعمالهم

يلُجمببه مببن ومنهببم حقببويه إلببى يأخببذه من ومنهم ركبتيه
يحيببى عببن موسى بن الحكم  عن2864 مسلُم رواه إلجاما

المبببارك بببن عببن سببويد  عببن2421 والترمببذي حمببزة بببن
5254 أحمبد المبام قبال آخر حديث به جابر بن عن كلهما
بن معاوية عن سعد بن اللُيث حدثنا سوار بن الحسن حدثنا
رسببول أن أمامببة أبببي عببن حببدثه الرحمن عبد أبا أن صالح

ويزاد ميل قدر علُى القيامة يوم الشمس تدنو قال اللُه
القببدور تغلُببي كمببا الهببوام منهببا تغلُببي وكذا كذا حرها في

كعبببيه إلى يبلُغ من منهم خطاياهم قدر علُى فيها يعرقون
وسببطه إلببى يبلُببغ مببن ومنهببم ساقيه إلى يبلُغ من ومنهم
قببال آخببر حببديث أحمببد بببه انفببرد العرق يلُجمه من ومنهم
أبببو حببدثنا لهيعببة بن حدثنا حسن  حدثنا4157 أحمد المام
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سمعت يقول عامر بن عقبة سمع أنه يؤمن بن حي عشانة
تببدنو يقببول وسببلُم آلببه وعلُببى علُيببه اللُه صلُى اللُه رسول

يبلُببغ مببن النبباس فمببن النبباس فيعرق الرض من الشمس
مببن ومنهببم الساق نصف إلى يبلُغ من ومنهم عقبيه عرقه
يبلُببغ مببن ومنهببم العجببز يبلُببغ مببن ومنهم ركبتيه إلى يبلُغ

فيه وسط يبلُغ من ومنهم منكبيه يبلُغ من ومنهم الخاصرة

بيببده يشببير اللُببه رسببول رأيت فاه فألجمها بيده وأشار
بببه انفرد إشارة بيده وضرب عرقه يغطيه من ومنهم هكذا
يتكلُمببون ل سببنة سبببعين يقومببون أنهم حديث وفي أحمد
ألببف أربعيببن يقومببون وقيببل سنة ثلثمائة يقومون وقيل
فببي كمببا سببنة آلف عشرة مقدار في بينهم ويقضي سنة

كببان يببوم فببي مرفوعببا هريرة أبي  عن987 مسلُم صحيح
أبي حدثنا حاتم أبي بن قال وقد سنة ألف خمسين مقداره
عجلن بببن السببلم عبببد أخبرنببا الزيببادي عببون أبببو حببدثنا

رسببول قببال قببال هريببرة أبببي عن المدني يزيد أبا سمعت

يقببوم يببوم فببي صببانع أنببت كيببف الغفبباري لبشببير اللُه
ل الببدنيا أيببام مببن العببالمين لببرب سنة ثلثمائة فيه الناس
بشببير قال بأمر فيهم يؤمر ول السماء من خبر فيه ياتيهم

من باللُه فتعوذ فراشك إلى أويت فإذا قال اللُه المستعان
مببن جريببر بببن ورواه الحسبباب وسببوء القيامببة يببوم كببرب
رسببول  أن766 داود أبببي سنن وفي به السلم عبد طريق

وعببن القيامة يوم المقام ضيق من باللُه يتعوذ كان اللُه
إلببى رؤوسببهم رافعببي سببنة أربعيببن يقومببون مسعود بن

اجرهم برهبم العبرق ألجبم قبد احبد يكلُمهبم ل السماء وف
وفببي جريبر ببن رواهمبا سببنة مائببة يقومون عمر بن وعن
 من1356 ماجة  وبن8284  والنسائي766 داود أبي سنن

بببن أزهببر عببن صببالح بببن معاوية عن الحباب بن زيد حديث
رسببول أن عائشببة عببن حميد بن عاصم عن الحرازي سعيد

عشبرا ويحمبد عشبرا يكببر اللُيبل قيبام يفتتبح كان اللُه
لببي اغفببر اللُهببم ويقببول عشببرا ويسببتغفر عشببرا ويسبح

يببوم المقببام ضببيق مببن ويتعوذ وعافني وارزقني واهدني
 القيامبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببة
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)ببببببببببب 17 7 83(  اليبببببببببببات  

أن ) أي سببجين لفببي الفجببار كتبباب ( إن حقا تعالى يقول
وهببو السببجن مببن فعيببل سببجين لفببي ومأواهم مصيرهم

ذلببك ونحببو وسكير وخمير وشريب فسيق يقال كما الضيق
) أي سببجين مببا أدراك ( وما تعالى فقال أمره عظم ولهذا

قائلُون قال قد ثم أليم وعذاب مقيم وسجن عظيم أمر هو
بببن البببراء حببديث فببي تقدم وقد السابعة الرض تحت هي

حديثه في عازب
كتببابه اكتبببوا الكببافر روح فببي وجل عز اللُه يقول الطويل

صببخرة وقيل السابعة الرض تحت هي وسجين سجين في
جرير بن روى قد جهنم في بئر وقيل خضراء السابعة تحت
بببن إسببحاق حدثنا فقال يصح ل منكرا غريبا حديثا ذلك في

مسببكان بببن موسببى بببن مسببعود حببدثنا الواسببطي وهببب
بببن شببعيب عن الواسطي خزيمة بن نصر حدثنا الواسطي

عببن هريببرة أبببي عببن القرظأي كعب بن محمد عن صفوان

سببجين وأمببا مغطببى جهنببم فببي جببب الفلُق قال النبي
الضيق وهو السجن من مأخوذ سجينا أن والصحيح فمفتوح

تعببالى مببا وكببل ضبباق منها تسافل ما كل المخلُوقات فإن
أوسببع منهببا واحببد كببل السبببعة الفلك فببإن اتسببع منهببا

أوسببع واحببدة كببل الرضببون وكذلك دونه الذي من وأعلُى
والمحببل المطلُببق السببفول ينتهببي حببتى دونهببا الببتي من

كببان ولمببا السببابعة الرض وسببط في المركز إلى الضيق
قببال كمببا السببافلُين أسببفل وهي جهنم إلى الفجار مصير
وعملُببوا آمنببوا الببذين إل سافلُين اسفل رددناه ( ثم تعالى

سجين لفي الفجار كتاب إن ( كل هنا ها ) وقال الصالحات
كمببا والسببفول الضببيق يجمببع ) وهببو سجين ما أدراك وما
دعببوا مقرنيببن ضببيقا مكانببا منهببا ألقببوا ( وإذا تعببالى قال

تفسببيرا ) ليس مرقوم ( كتاب تعالى ) وقوله ثبورا هنالك
كتببب لمببا تفسببير هببو ) وإنما سجين ما أدراك ( وما لقوله

منببه مفروغا مكتوب مرقوم أي سجين إلى المصير من لهم
كعببب بببن محمببد قبباله أحببد منببه ينقببص ول أحد فيه يزاد ل

إذا ) أي للُمكببذبين يومئببذ ( ويببل تعببالى قببال ثببم القرظأي
السببجن مببن اللُببه أوعببدهم مببا إلببى القيامببة يببوم صبباروا

أغنى بما ويل قوله علُى الكلم تقدم وقد المهين والعذاب
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يقببال كمببا والببدمار الهلك ذلببك من المراد وأن إعادته عن
روايببة مببن  والسببنن55 المسببند فببي جاء وكما لفلن ويل
قببال جببده عببن أبيببه عببن حيدة بن معاوية بن حكيم بن بهز

النبباس ليضحك فيكذب يحدثا للُذي ويل اللُه رسول قال
الفجببار للُمكببذبين مفسببرا تعببالى قببال ثببم له ويل له ويل

يصببدقون ل ) أي الببدين بيببوم يكببذبون ( الببذين الكفببرة
اللُببه قببال أمببره ويسببتبعدون كببونه يعتقببدون ول بوقببوعه

فببي معتببد ) أي أثيببم معتببد كببل إل بببه يكببذب ( ومببا تعالى
اول فبي والمجباوزة الحبرام تعباطي من أفعاله المبباح تن

وإن اخلُببف وعببد وإن كببذب حببدثا إن أقببواله فببي والثيببم
قببال آياتنببا علُيببه تتلُببى ( إذا تعببالى وقببوله فجببر خاصببم
الرسول من تعالى اللُه كلم سمع إذا ) أي الولين أساطير

مجمببوع مفتعببل انببه فيعتقد السوء ظأن به ويظن به يكذب
أنببزل مبباذا لهم قيل ( وإذا تعالى قال كما الوائل كتب من

( وقببالوا تعببالى ) وقببال الوليببن أسبباطير قببالوا ربكببم
) وأصببيل بكببرة علُيببه تملُببى فهببي اكتتبها الولين أساطير

كببانوا مببا قلُببوبهم علُببى ران بببل ( كل تعببالى اللُببه قببال
هببذا إن قببالوا كمببا ول زعموا كما المر ليس ) أي يكسبون
وتنزيلُببه ووحيببه اللُببه كلم هببو بل الولين أساطير القرآن

علُيها ما به اليمان عن قلُوبهم حجب وإنما رسوله علُى
والخطايا الذنوب كثرة من قلُوبهم لبس قد الذي الرين من

كببانوا مببا قلُببوبهم علُى ران بل ( كل تعالى اللُه قال ولهذا
للبببرار والغيببم الكببافرين قلُببوب يعتري ) والرين يكسبون
3334 والترمببذي جريببر بببن روى وقببد للُمقربيببن والغيببن

عجلن بببن محمد عن طرق  من4244 ماجة وبن والنسائي
عببن هريببرة أبببي عببن صالح أبي عن حكيم بن القعقاع عن

فببي سببوداء نكتة كانت ذنبا أذنب إذا العبد إن قال النبي
قببول فببذلك زادت زاد وإن قلُبببه صببقل منها تاب فإن قلُبه
) يكسبببون كببانوا مببا قلُببوبهم علُى ران بل ( كل تعالى اللُه

إذا العبببد إن النسببائي ولفببظ صببحيح حسن الترمذي وقال
نببزع هببو فببإن سببوداء نكتببة قلُبببه فببي نكببت خطيئببة أخطأ

تعلُببو حببتى فيهببا زيببد عبباد فإن قلُبه صقل وتاب واستغفر
علُببى ران بببل ( كل تعببالى اللُببه قببال الذي الران فهو قلُبه
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 حببدثنا2297 أحمببد ) وقببال يكسبببون كببانوا مببا قلُببوبهم
حكيببم بن القعقاع عن عجلن بن أخبرنا عيسى بن صفوان

إن اللُببه رسببول قببال قال هريرة أبي عن صالح أبي عن
ونزع تاب فإن قلُبه في سوداء نكتة كانت أذنب إذا المؤمن

وذاك قلُبببه تعلُببو حببتى زادت زاد فإن قلُبه صقل واستغفر
قلُببوبهم علُى ران بل ( كل القرآن في اللُه ذكر الذي الران

علُببى الببذنب هببو البصري الحسن ) وقال يكسبون كانوا ما
جبير بن مجاهد قال وكذا فيموت القلُب يعمى حتى الذنب

ربهم عن إنهم ( كل تعالى وقوله وغيرهم زيد وبن وقتادة
سجين ونزل منزل القيامة يوم لهم ) أي لمحجوبون يومئذ

ربهببم رؤيببة عببن محجوبببون ذلببك مببع القيامببة يببوم هم ثم
الية هذه وفي الشافعي اللُه عبد أبو المام قال وخالقهم

وجل عز يرونه المؤمنين أن علُى دليل
غاية في اللُه رحمه الشافعي المام قاله الذي وهذا يومئذ

علُيببه دل كمببا اليببة هببذه بمفهببوم اسببتدلل وهببو الحسن
) ناظأرة ربها إلى ناضرة يومئذ ( وجوه تعالى قوله منطوق

رؤيببة فببي المتواترة الصحاح الحاديث ذلك علُى دلت وكما
بالبصببار رؤيببة الخببرة الببدار في وجل عز ربهم المؤمنين

وقببد الفباخرة الجنبان روضبات وفبي القيامة عرصات في
بن الوارثا عبد حدثنا المقرئ معمر أبو حدثنا جرير بن قال

( كل تعببالى قوله في الحسن عن عبيد بن عمرو عن سعيد
الحجبباب يكشببف ) قببال لمحجوبببون يومئببذ ربهم عن إنهم

الكببافرون عنه يحجب ثم والكافرون المؤمنون إليه فينظر
هببذا كلمببا أو وعشببية غدوة يوم كل المؤمنون إليه وينظر
هببم ثببم ) أي الجحيببم لصالوا إنهم ( ثم تعالى وقوله معناه

( ثببم النيببران أهببل مببن الرحمن رؤية عن الحرمان هذا مع
علُببى ذلببك لهببم يقببال ) أي تكذبون به كنتم الذي هذا يقال

 والتحقيبببببر والتصبببببغير والتوبيبببببخ التقريبببببع وجبببببه
)بببببببببب 28 18 83(  اليببببببببببات  

الفجببار بخلف وهببم البببرار كتبباب إن حقببا تعببالى يقببول
سببجين بخلف وهو علُيين إلى مصيرهم ) أي علُيين ( لفي

قببال يسبباف بن هلل عن عطية بن شمر عن العمش قال
الرض هببي قال سجين عن حاضر وأنا كعبا عباس بن سأل

هببي فقببال علُييببن عن وسأله الكفار أرواح وفيها السابعة
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غيببر قببال وهكببذا المببؤمنين أرواح وفيهببا السابعة السماء

بن عن طلُحة أبي بن علُي وقال السابعة السماء إنها واحد
) يعنببي علُييببن لفي البرار كتاب إن ( كل قوله في عباس
عنببد السببماء فببي أعمببالهم عنه العوفي رواية وفي الجنة

ال الضحاك قال وكذا اللُه العبرش سباق علُيبون قتبادة وق
أن والظاهر المنتهى سدرة عند علُيون غيره وقال اليمنى
عظببم وارتفببع الشببيء عل وكلُمببا العلُببو مببن مأخوذ علُيين
( ومببا شأنه ومفخما أمره معظما تعالى قال ولهذا واتسع
لهببم كتببب لمببا مؤكببدا تعببالى قببال ) ثببم علُيببون مببا أدراك

قبباله الملئكببة ) وهببم المقربببون يشببهده مرقببوم ( كتاب
سببماء كببل مببن يشببهده عباس بن عن العوفي وقال قتادة

يببوم ) أي نعيببم لفببي البببرار ( إن تعالى قال ثم مقربوها
( علُى عميم فضل فيها وجنات مقيم نعيم في هم القيامة
معنبباه قيببل ينظببرون الحجببال تحت السرر ) وهي الرائك

والفضببل الخيببر مببن اللُه أعطاهم وما ملُكهم في ينظرون
الرائببك ( علُببى معنبباه وقيببل يبيببد ول ينقضببي ل الببذي

بببه وصببف لمبا مقابببل وهببذا وجببل عببز اللُه ) إلى ينظرون
) لمحجوبببون يومئببذ ربهببم عببن إنهببم ( كل الفجببار أولئببك
وهم وجل عز اللُه إلى النظر يباحون أنهم هؤلء عن فذكر
إن عمببر بببن حببديث فببي تقدم كما وفرشهم سررهم علُى
ألفببي مسببيرة ملُكببه في ينظر لمن منزلة الجنة أهل أدنى
إلببى ينظر لمن أعلهم وإن أدناه يرى كما أقصاه يرى سنة
رف تعبالى وقبوله مرتين اليوم في وجل عز اللُه فبي ( تع

فببي إليهببم نظببرت إذا تعببرف ) أي النعيببم نضرة وجوههم
والسرور والحشمة الترافة صفة أي النعيم نضرة وجوههم

وقببوله العظيببم النعيببم مببن فيه هم مما والرياسة والدعة
خمببر مببن يسببقون ) أي مختوم رحيق من ( يسقون تعالى

وبببن مسببعود بن قاله الخمر أسماء من والرحيق الجنة من
أحمببد المببام قال زيد وبن وقتادة والحسن ومجاهد عباس

المجاهببد أبببي سببعد عببن زهيببر حببدثنا حسببن  حببدثنا313
الخببدري سعيد أبي عن العوفي سعد بن عطية عن الطائي

مؤمنببا سببقى مببؤمن أيمببا قال النبي إلى رفعه قد أراه
مببن القيامببة يببوم تعببالى اللُببه سببقاه ضببمإ علُى ماء شربة

جببوع علُببى مؤمنببا أطعببم مببؤمن وأيمببا المختببوم الرحيببق
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ثوبببا مؤمنببا كسببا مببؤمن وأيمببا الجنببة ثمار من اللُه أطعمه

فببي مسعود بن وقال الجنة خضر من اللُه كساه عري علُى
عبن العبوفي وقبال مسببك خلُطه ) أي مسك ( ختامه قوله

فيهببا جعل شيء آخر فكان الخمر لهم اللُه طيب عباس بن
إبراهيم وقال والضحاك قتادة قال وكذا بمسك ختم مسك

جريببر بببن وقببال مسببك عبباقبته أي مسببك ختامه والحسن
عببن حمببزة أبببو حدثنا وضاح بن يحيى حدثنا حميد بن حدثنا
أبي عن سابط بن الرحمن عبد عن جابر

الفضببة مثببل أبيببض شببراب ) قببال مسببك ( ختببامه الدرداء
أدخببل الببدنيا أهببل مببن رجل أن ولببو شببرابهم بببه يختمببون

وقببال طيبها وجد إل روح ذو يبق لم أخرجها ثم فيه أصبعه
مسببك طيبببه ) قال مسك ( ختامه مجاهد عن نجيح أبي بن

) أي المتنافسببون فلُيتنببافس ذلببك ( وفببي تعببالى وقببوله
وليتبباهى المتفباخرون فلُيتفباخر الحبال هببذا مثببل وفبي
( لمثببل تعالى كقوله المستبقون مثلُه إلى ويستبق ويكاثر

تسببنيم من ( ومزاجه تعالى ) وقوله العاملُون فلُيعمل هذا
مببن أي تسببنيم مببن الموصببوف الرحيببق هببذا ومببزاج ) أي

ال شبراب ل شبراب أشبرف وهبو تسبنيم لبه يق الجنبة أه
يشببرب ( عينببا قببال ولهببذا والضحاك صالح أبو قاله وأعله

وتمببزج صببرفا المقربببون يشببربها ) أي المقربببون بهببا
عببباس وبببن مسببعود بببن قبباله مزجببا اليميببن لصببحاب

 وغيرهبببببببببببببببم وقتبببببببببببببببادة ومسبببببببببببببببروق
)بببببببببب 36 29 83(  اليببببببببببات  

الببدنيا الببدار فببي كببانوا أنهببم المجرميببن عببن تعببالى يخبر
ويحتقرونهببم بهببم يسببتهزئون أي المؤمنين من يضحكون

لهببم محتقريببن أي علُيهببم يتغببامزون بالمؤمنين مروا وإذا
انقلُببب وإذا ) أي فكهيببن انقلُبببوا أهلُهم إلى انقلُبوا ( وإذا

إليهببا انقلُبببوا منببازلهم إلببى المجرمببون هببؤلء رجببع أي
نعمببة شببكروا مببا هببذا ومببع وجدوا طلُبوا مهما أي فاكهين

يحقرونهببم المببؤمنين بببالقوم اشببتغلُوا بببل علُيهببم اللُببه
) أي لضببالون هببؤلء إن قببالوا رأوهببم ( وإذا ويحسببدونهم

أرسبلُوا ( ومبا تعبالى اللُبه قبال دينهببم غيببر علُببى لكونهم
حببافظين المجرمببون هؤلء بعث وما ) اي حافظين علُيهم
أعمببالهم مببن منهببم يصببدر مببا المببؤمنين هببؤلء علُببى
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نصب وجعلُوهم بهم اشتغلُوا فلُم بهم كلُفوا ول وأقوالهم

ان إنبه تكلُمبون ول فيها ( اخسؤا تعالى قال كما أعينهم ك
وأنت وارحمنا لنا فاغفر آمنا ربنا يقولون عبادي من فريق

ذكببري أنسببوكم حببتى سببخريا فاتخذتموهم الراحمين خير
أنهببم صبببروا بما اليوم جزيتهم إني تضحكون منهم وكنتم

يببوم ) يعنببي ( فبباليوم هنببا هببا قببال ) ولهذا الفائزون هم
مقابلُة في ) أي يضحكون الكفار من آمنوا ( الذين القيامة

اللُببه إلببى ) أي ينظرون الرائك ( علُى أولئك بهم ضحك ما
ليسببوا ضببالون أنهببم فيهببم زعببم من مقابلُة في وجل عز

ربهم إلى ينظرون المقربين اللُه أولياء من هم بل بضالين
كببانوا مببا الكفببار ثببوب ( هببل تعالى وقوله كرامته دار في

بببه يقببابلُون ماكببانوا علُببى الكفار جوزي هل ) أي يفعلُون
جببوزوا قببد يعنببي ل أم والتنقيص الستهزاء من المؤمنين

 وأكملُبببببببببببه وأتمبببببببببببه الجبببببببببببزاء أوفبببببببببببر
84 

)  النشقاق ( سورة

)ببببببببببب 15 1 84(  اليبببببببببببات  
والمنببة الحمببد وللُببه المطففيببن سببورة تفسببير مقدمببة
بببن اللُببه عبد  عن1205 مالك قال النشقاق سورة تفسير

ا أن سبلُمة أببي عن يزيد ماء ( إذا بهبم قبرأ هريبرة أب الس
اللُه رسول أن أخبرهم انصرف فلُما فيها ) فسجد انشقت

طريق  من2161  والنسائي578 مسلُم رواه فيها سجد
معتمر حدثنا النعمان أبو  حدثنا766 البخاري وقال به مالك

هريببرة أبببي مببع صلُيت قال رافع أبي عن بكر عن أبيه عن
فقببال له فقلُت ) فسجد انشقت السماء ( إذا فقرأ العتمة

ألقاه حتى بها أسجد أزال فل القاسم أبي خلُف سجدت
768 رواه ثببم بببه معتمببر عببن مسدد  عن1078 أيضا ورواه

أبببي عببن بكببر عببن التيمي عن زريع بن يزيد عن مسدد عن
1408 داود  وأببببو578 مسبببلُم وأخرجبببه فبببذكره رافبببع

التيمي طرخان بن سلُيمان عن طرق  من2162 والنسائي
سببفيان حببديث مببن السنن  وأهل578 مسلُم رواه وقد به
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أيببوب عببن كلهمببا الثببوري وسفيان النسائي زاد عيينة بن
سببجدنا قببال هريرة أبي عن ميناء بن عطاء عن موسى بن
( إذا فببي وسببلُم علُيببه تعببالى اللُببه صببلُى اللُببه رسببول مع

 الببببذي ربببببك بسببببم ( اقببببرأ ) و انشببببقت السببببماء
) الرحيم الرحمن اللُه بسم خلُق

القيامببة يببوم ) وذلببك انشببقت السببماء ( إذا تعببالى يقببول
فيمبا أمبره وأطباعت لربهبا اسبتمعت ) أي لربهبا ( وأذنت

) أي ( وحقببت القيامببة يببوم وذلببك النشقاق من به أمرها
ول يمببانع ل الببذي العظيببم لنببه أمببره تطيببع أن لهببا وحببق
قببال ثببم شببيء كببل لببه وذل شببيء كببل قهببر قد بل يغالب
بببن قال ووسعت وفرشت بسطت ) أي مدت الرض ( وإذا
عببن معمببر عببن ثببور بببن حببدثنا العلُى عبد بن حدثنا جرير

يوم كان إذا قال النبي أن الحسين بن علُي عن الزهري
مببن لبشببر يكببون ل حببتى الديم مد الرض اللُه مد القيامة
عببن وجبريل يدعى من أول فأكون قدميه موضع إل الناس
هببذا إن يببارب فببأقول قبلُهببا رآه مببا واللُببه الرحمببن يميببن

ثببم صببدق وجببل عببز اللُببه فيقببول إلي ارسلُته أنك أخبرني
قببال الرض أطراف في عبدوك عبادك يارب فأقول أشفع
فيهببا مببا ( وألقببت تعببالى وقببوله المحمببود المقببام وهببو

منهببم وتخلُت الموات من بطنها في ما ألقت ) أي وتخلُت
) كمببا وحقببت لربهببا ( وأذنببت وقتببادة وسعيد مجاهد قاله

) أي كدحا ربك إلى كادح إنك النسان أيها ( يا وقوله تقدم
إنببك ) ثببم ( فملقيببه عمل وعامببل سعيا ربك إلى ساع إنك

أبببو رواه مببا لذلك ويشهد شر أو خير من عملُت ما ستلُقى
أبببي عببن جعفر أبي بن الحسن  عن1755 الطيالسي داود

يببا جبريببل قببال اللُببه رسببول قببال قببال جابر عن الزبير
فانببك شببئت مببا وأحبببب ميببت فإنببك شببئت مببا عش محمد

يعيببد من الناس ومن ملقيه فإنك شئت ما وأعمل مفارقه
فيجازيببك ومعنبباه ربببك فملق أي ربببك قببوله علُى الضمير
القببولين فكل هببذا وعلُببى سببعيك علُببى ويكافئببك بعملُببك
إنببك النسببان أيهببا ( يببا عباس بن عن العوفي قال متلزم

خيببرا بببه اللُه تلُقى عمل تعمل ) يقول كدحا ربك إلى كادح
إلببى كببادح إنببك النسببان أيهببا ( يا قتادة وقال شرا أو كان
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أن اسببتطاع فمببن لضعيف آدم بن يا كدحك ) إن كدحا ربك

ل اللُبه طاعبة في كدحه يكون اللُه إل قبوة ول فلُيفع ثبم ب
يحاسببب فسببوف بيمينببه كتابه أوتي من ( فأما تعالى قال

جميببع علُيببه يحقق ل أي تعسير بل سهل ) أي يسيرا حسابا
وقبال محالببة ل هلُببك كببذلك حوسب من فإن أعماله دقائق
اللُه عبد عن أيوب أخبرنا إسماعيل  حدثنا647 أحمد المام

رسول قال قالت عنها اللُه رضي عائشة عن ملُيكة أبي بن

قببال أفلُيس فقلُت قالت عذب الحساب نوقش من اللُه
ذاك ليس ) قال يسيرا حسابا يحاسب ( فسوف تعالى اللُه

يببوم الحسبباب نببوقش مببن العببرض ذلببك ولكببن بالحسبباب
2876  ومسببلُم4939 البخبباري رواه وهكببذا عببذب القيامة

أيببوب حببديث مببن جريببر وبببن  والنسببائي3337 والترمذي
بببن روح حدثنا وكيع بن حدثنا جرير بن وقال به السختياني

عائشببة عببن ملُيكة أبي بن عن الخزاز عامر أبو حدثنا عبادة

أحببد ليببس إنببه اللُببه رسببول قببال قببالت عنها اللُه رضي
يقبول اللُبه أليببس فقلُببت معببذبا إل القيامبة يبوم يحاسبب

مببن إنببه العرض ذاك ) قال يسيرا حسابا يحاسب ( فسوف
ينكببت كببأنه إصبببعه علُببى بيببده وقال عذب الحساب نوقش

أبي عن عدي أبي بن عن علُي بن عمرو عن أيضا رواه وقد
عائشة عن القاسم عن ملُيكة أبي بن عن القشيري يونس
القشببيري يببونس أبببي طريببق مببن أخرجبباه الحببديث فذكر

بن نصر حدثنا جرير بن قال به صغيرة أبي بن حاتم واسمه
أخي الخريت بن الحريش عن مسلُم حدثنا الجهضمي علُي

نببوقش مببن قببالت عائشببة عببن ملُيكببة أبببي بببن عن الزبير
الحسبباب إنمببا قببالت ثببم قال عذب حوسب من أو الحساب
648 أحمببد وقال يراهم وهو تعالى اللُه علُى عرض اليسير

الواحببد عبد حدثني إسحاق بن محمد حدثنا إسماعيل حدثنا
بببن اللُببه عبببد بببن عباد عن الزبير بن اللُه عبد بن حمزة بن

اللُه صلُى اللُه رسول سمعت قالت عائشة عن الزبير
حسببابا حاسبببني اللُهببم صلته بعض في يقول وسلُم علُيه

اليسببير الحساب ما اللُه رسول يا قلُت انصرف فلُما يسيرا
وقش مبن إنبه عنبه لبه فيتجباوز كتبابه في ينظر أن قال ن

مسببلُم شبرط علُبى صبحيح هلُبك يومئببذ عائشة يا الحساب

778



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
ألببى ويرجع ) أي مسرورا أهلُه إلى ( وينقلُب تعالى وقوله

فرحببا ) أي ( مسرورا والضحاك قتادة قاله الجنة في أهلُه
عببن الطبببراني روى وقببد وجببل عز اللُه أعطاه بما مغتبطا

ل أعمببال تعملُببون إنكم قال أنه اللُه رسول مولى ثوبان
أو فمسببرور أهلُببه إلببى يثببوب أن الغببائب ويوشببك تعببرف

) ظأهببره وراء كتببابه أوتببي من ( وأما تعالى وقوله مكظوم
ويعطببى ورائببه إلببى يببده تثنببى ظأهره وراء من بشماله أي

وهلكببا خسببارا ) أي ثبببورا يببدعو ( فسوف كذلك بها كتابه
ل فرحببا ) أي مسببرورا أهلُببه فببي كان إنه سعيرا ( ويصلُى

الفرح ذلك فأعقبه أمامه مما يخاف ول العواقب في يفكر
كببان ) أي يحببور لببن أن ظأببن ( إنببه الطويببل الحزن اليسير
بببن قبباله مببوته بعببد يعيببده ول اللُببه إلببى يرجع ل أنه يعتقد
( بلُببى اللُه قال الرجوع هو والحور وغيرهما وقتادة عباس

بببدأه كمببا اللُببه سببيعيده بلُببى ) يعنببي بصيرا به كان ربه إن
أي بصببيرا بببه كان فإنه وشرها خيرها أعماله علُى ويجازيه

 خببببببببببببببببببببببببببببببببيرا علُيمبببببببببببببببببببببببببببببببا
)بببببببببب 25 16 84(  اليببببببببببات  

هريببرة وأبي الصامت بن وعبادة عباس وبن علُي عن روي
الحسببين بببن علُببي بببن ومحمببد عمببر وبن أوس بن وشداد

ومالببك الشج بن وبكير المزني اللُه عبد بن وبكر ومكحول
أنهببم الماجشببون سلُمة أبي بن العزيز وعبد ذئب أبي وبن

بببن عببن معمببر عن الرزاق عبد وقال الحمرة الشفق قالوا
البيبباض الشببفق قببال هريببرة أبببي عببن لبيبة بن عن خثيم

قبباله كما الشمس طلُوع قبل إما الفق حمرة هو فالشفق
قال اللُغة أهل عند معروف هو كما غروبها بعد وإما مجاهد
إلببى الشببمس غببروب من الحمرة الشفق أحمد بن الخلُيل

وقببال الشببفق غبباب قيببل ذهببب فببإذا الخرة العشاء وقت
أول فببي وحمرتهببا الشببمس ضببوء بقيببة الشفق الجوهري

الببذي الشفق عكرمة قال وكذا العتمة من قريب إلى اللُيل
 عببن612 مسببلُم صببحيح وفببي والعشاء المغرب بين يكون

المغرب وقت قال أنه اللُه رسول عن عمرو بن اللُه عبد
هببو الشببفق أن علُى دليل كلُه هذا ففي الشفق يغب لم ما

قببال أنببه مجاهد عن صح ولكن والخلُيل الجوهري قاله كما
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وفببي كلُببه النهبار ) هبو بالشفق أقسم ( فل الية هذه في

أبببي بببن رواهمببا الشببمس الشفق قال أنه أيضا عنه رواية
ومببا ( واللُيل تعالى بقوله قرنه هذا علُى حملُه وإنما حاتم
بببن وقببال والظلم بالضببياء أقسببم كببأنه جمببع ) أي وسق
بببن وقبال مقبل وباللُيببل مببدبرا بالنهببار اللُببه أقسببم جرير
وقببالوا والبيبباض للُحمببرة اسم الشفق آخرون وقال جرير

وقتببادة والحسببن ومجاهببد عببباس بن قال الضداد من هو
ودابببة نجببم من جمع وما قتادة قال جمع ) وما وسق ( وما

 الشببببببباعر بقبببببببول عبببببببباس ببببببببن واستشبببببببهد
 سببببببببببائقا يجببببببببببدن لببببببببببو مستوسببببببببببقات

مببن سبباق مببا ) يقببول وسق وما ( واللُيل عكرمة قال وقد
تعالى وقوله مأواه إلى شيء كل ذهب اللُيل كان إذا ظألُمة

واسببتوى اجتمببع إذا عببباس بببن ) قببال اتسق إذا ( والقمر
وأبببو ومسببروق جبببير بن وسعيد ومجاهد عكرمة قال وكذا
اسببتوى ) إذا اتسببق إذا ( والقمببر زيد وبن والضحاك صالح
اسببتدار إذا قتببادة وقببال امتل إذا اجتمببع إذا الحسببن وقال

للُيببل مقابل جعلُه وأبدر نوره تكامل إذا أنه كلمهم ومعنى
) قببال طبببق عببن طبقببا ( لببتركبن تعالى وقوله وسق وما

أخبرنا هشيم أخبرنا النضر بن سعيد  أخبرنا4940 البخاري
عن طبقا ( لتركبن عباس بن قال قال مجاهد عن بشر أبو

البخبباري رواه هكببذا نبيكم هذا قال حال بعد ) حال طبق
هببذا أسببند عببباس بببن يكببون أن محتمببل وهببو اللُفظ بهذا

قببال كببأنه وسلُم علُيه تعالى اللُه صلُى النبي عن التفسير

فيكون نبيكم من هذا سمعت
الظأهببر وهببو قببال مببن الفاعلُية علُى مرفوعا نبيكم قوله
شببر بعببده والببذي إل عببام يأتي ل أنس قال كما أعلُم واللُه

بببن يعقوب حدثني جرير بن وقال نبيكم من سمعته منه
بببن أن مجاهببد عببن بشببر أبببو أخبرنببا هشيم حدثنا إبراهيم

ال طببق عبن طبقبا ( لبتركبن يقول كان عباس يعنبي ) ق

أبببي بن علُي وقال لفظه هذا حال بعد حال يقول نبيكم
قال وكذا حال بعد حال طبق عن طبقا عباس بن عن طلُحة

والضبببحاك والحسبببن ومجاهبببد والطيبببب ومبببرة عكرمبببة

780



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
( لببتركبن المببراد يكببون أن ويحتمببل صببالح وأبو ومسروق

بهببذا المببراد يعنببي هذا قال حال بعد ) حال طبق عن طبقا

مبتببدأ يكونان ونبيكم هذا أن علُى مرفوعا فيكون نبيكم
كببثير إلى المتبادر هو يكون قد هذا ولعل اعلُم واللُه وخبرا

شببعبة حدثنا وغندر الطيالسي داود أبو قال كما الرواة من
( لببتركبن عببباس بببن عببن جبير بن سعيد عن بشر أبي عن

قببراءة المعنببى هببذا ويؤيببد محمد ) قال طبق عن طبقا
والكوفببة مكببة أهببل وعامببة عببباس وبببن مسعود وبن عمر

أبببو حببدثنا حبباتم أبي بن وقال والباء التاء ) بفتح ( لتركبن
الشببعبي عببن إسببماعيل عببن أسامة أبو حدثنا الشج سعيد

بعببد سببماء محمد يا لتركبن ) قال طبق عن طبقا ( لتركبن
العاليببة وأبببي ومسببروق مسعود بن عن روي وهكذا سماء

ليلُببة يعنببون قلُببت سببماء بعببد ) سببماء طبببق عببن ( طبقببا
عببباس بن عن رجل عن والسدي إسحاق أبو وقال السراء
عن العوفي رواه وكذا منزل علُى ) منزل طبق عن ( طبقا

حببال بعببد وحببال أمببر بعببد أمببرا ويقال وزاد مثلُه عباس بن
مببن ) أعمال طبق عن طبقا ( لتركبن نفسه السدي وقال

الحببديث معنببى أراد كببأنه قلُببت منببزل بعببد منببزل قبلُكببم
بالقببذة القببذة حببذو قبلُكببم كببان من سنن لتركبن الصحيح

اللُببه رسببول يببا قببالوا لببدخلُتموه ضببب جحر دخلُوا لو حتى
أبببي بببن وقببال محتمببل وهببذا فمن قال والنصارى اليهود
حببدثنا صببدقة حببدثنا عمببار بن هشام حدثنا أبي حدثنا حاتم

( لببتركبن اللُببه قببول فببي يقببول مكحول سمع أنه جابر بن
أمببرا تحببدثون سببنة عشرين كل في ) قال طبق عن طبقا

عبببد قال قال إبراهيم حدثنا العمش وقال علُيه تكونوا لم
ثبم تتشبقق السبماء ) قبال طببق عبن طبقا ( لتركبن اللُه

وهب بن قيس عن الثوري قال لون بعد لونا تكون ثم تحمر
السببماء ) قببال طبببق عببن ( طبقببا مسعود بن عن مرة عن
جبابر طريببق مببن البببزار وروى تنشببق ومببرة كالدهان مرة

مسببعود بببن اللُببه عبد عن علُقمة عن الشعبي عن الجعفي
ثببم حببال بعد حال يعني محمد ) يا طبق عن طبقا ( لتركبن

بببن سببعيد وقال عباس بن عن مجاهد عن جابر ورواه قال
الببدنيا فببي كانوا قوم ) قال طبق عن طبقا ( لتركبن جبير
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أشرافا كانوا وآخرون الخرة في فارتفعوا أمرهم خسيس

عببن ( طبقببا عكرمببة وقببال الخرة في فاتضعوا الدنيا في
بعببد وشببيخا رضيعا كان ما بعد فطيما حال بعد ) حال طبق

) طبببق عببن ( طبقببا البصببري الحسببن وقببال شببابا كان ما
وغنببى رخبباء بعببد وشدة شدة بعد رخاء حال بعد حال يقول

صحة بعد وسقما سقم بعد وصحة غنى بعد وفقرا فقر بعد
أبببي حببدثني زاهببر بن اللُه عبد عن ذكر حاتم أبي بن وقال

علُي بن محمد عن الجعفي هو جابر عن شمر بن عمرو عن

إن يقببول اللُببه رسول سمعت قال اللُه عبد بن جابر عن
خلُقببه أراد إذا تعالى اللُه إن له خلُق مما غفلُة لفي آدم بن

أو شقيا أكتب أثره أكتب أجلُه أكتب رزقه أكتب للُملُك قال
آخببر ملُكببا إليببه اللُببه ويبعببث الملُببك ذلببك يرتفببع ثم سعيدا

بببه اللُببه يوكل ثم الملُك ذلك يرتفع ثم يدرك حتى فيحفظه
ارتفببع المببوت حضببره فإذا وسيئاته حسناته يكتبان ملُكين

دخببل فببإذا روحببه فقبببض الموت ملُك وجاءه الملُكان ذانك
ملُكببا وجاء الموت ملُك ارتفع ثم جسده في الروح رد قبره
علُيببه انحط الساعة قامت فإذا يرتفعان ثم فامتحناه القبر
فببي معقببودا كتابا فانتشطا السيئات وملُك الحسنات ملُك

اللُببه قببال ثم شهيدا وآخر سائقا واحدا معه حضرا ثم عنقه

 اللُببه رسببول ) قبال هذا من غفلُة في كنت ( لقد تعالى
النبي قال ثم حال بعد حال ) قال طبق عن طبقا ( لتركبن

ببباللُه فاسببتعينوا تقببدرونه ل عظيمببا لمببرا قدامكم إن
معنبباه ولكببن ضببعفاء فيه وإسناده منكر حديث هذا العظيم
مببا بعببد جرير بن قال ثم أعلُم وتعالى سبحانه واللُه صحيح
والمفسببرين القببراء مببن الية هذه في الناس أقوال حكى

محمببد يببا أنببت لتركبن قال من قول التأويل من والصواب
وإن بببذلك والمراد الشدائد من أمر بعد وأمرا حال بعد حال
اللُه رسول إلى موجها الخطاب كان

القيامببة يببوم شببدائد مببن يلُقببون وأنهببم النبباس جميببع
وإذا يؤمنببون ل لهببم ( فمببا تعببالى وقببوله أهببوال وأحواله

مببن يمنعهببم فمبباذا ) أي يسببجدون ل القببرآن علُيهم قرئ
قرئببت إذا لهببم ومببا الخببر واليببوم ورسببوله ببباللُه اليمان
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يسببجدون ل القببرآن هببذا وهببو وكلمببه اللُببه أيببات علُيهببم
كفببروا الببذين ( بل تعالى وقوله واحتراما وإكراما إعظاما

والمخالفببة والعنبباد التكببذيب سببجيتهم مببن ) أي يكببذبون
يكتمون وقتادة مجاهد ) قال يوعون بما أعلُم ( واللُه للُحق

يببا فببأخبرهم ) أي أليببم بعببذاب ( فبشببرهم صببدورهم في
وقببوله أليمببا عببذابا لهببم أعببد قببد وجببل عز اللُه بأن محمد
اسببتثناء ) هببذا الصبالحات وعملُببوا آمنببوا الذين ( إل تعالى

وعملُببوا بقلُببوبهم أي آمنببوا الببذين لكببن يعنببي منقطببع
( الخرة الدار ) في أي أجر ( لهم بجوارحهم أي الصالحات

مجاهببد وقببال منقببوص غيببر عببباس بببن ) قال ممنون غير
مقطبوع غيبر أنبه قولهمبا وحاصل محسوب غير والضحاك

قببال السببدي ) وقببال مجببذوذ غيببر ( عطاء تعالى قال كما
ممنون غير بعضهم وقال منقوص غير ممنون غير بعضهم
واحببد غيببر أنكره قد بعضهم عن الخير القول وهذا علُيهم

حببال كببل فببي الجنببة أهببل علُى المنة له وجل عز اللُه فإن
فلُببه بأعمالهم ل ورحمته بفضلُه دخلُوها وإنما ولحظة وآن

ولهببذا أبببدا وحببده للُببه والحمببد سببرمدا دائمببا المنة علُيهم
وأخببر النفببس يلُهمببون كمببا وتحميببده تسبببيحه يلُهمببون

 العببببببببالمين رب للُببببببببه الحمببببببببد أن دعببببببببواهم
85 

)  البروج ( سورة

)ببببببببببب 10 1 85(  اليبببببببببببات  
وبببه والمنببة الحمببد وللُببه النشببقاق سببورة تفسير مقدمة

أحمببد المببام قببال البروج سورة تفسير والعصمة التوفيق
حببدثنا سببلُمة أبببي بببن زريق حدثنا الصمد عبد  حدثنا2326

فببي يقرأ كان اللُه رسول أن هريرة أبي عن المهزم أبو
والطببارق والسببماء البببروج ذات بالسببماء الخببرة العشبباء

حمبباد حببدثنا هاشببم بني مولى سعيد أبو حدثنا أحمد وقال
أبببي عببن يحببدثا المهببزم أببا سببمعت السدوسببي عببباد بن

فببي بالسببموات يقببرأ أن أمببر اللُببه رسببول أن هريببرة
 ببببببببببببببببببببه تفبببببببببببببببببببرد العشببببببببببببببببببباء
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بالسببماء تعببالى يقسببم الرحيببم الرحمببن اللُببه بسببم أحمد

فببي ذلببك بيببان تقببدم كمببا العظببام النجوم وهي وبروجها
وجعببل بروجببا السببماء فببي جعل الذي ( تبارك تعالى قوله

ومجاهببد عببباس بببن ) قببال منيببرا وقمببرا سببراجا فيهببا
وعببن النجببوم البببروج والسببدي وقتادة والحسن والضحاك

رافع بن يحيى وقال الحرس فيها التي البروج أيضا مجاهد
عمببرو بببن المنهببال وقببال السببماء فببي قصببور البببروج

جريببر بببن واختببار الحسببن ) الخلُببق البروج ذات ( والسماء
تسببير برجببا عشببر اثنببا وهببي والقمببر الشمس منازل أنها

كببل فببي القمببر ويسببير شهرا منها واحد كل في الشمس
منزلببة وعشببرون ثمانيببة فببذلك وثلُثببا يببومين منهببا واحببد

وشبباهد الموعببود ( واليببوم تعالى وقوله ليلُتين ويسستتر
أبببي بببن قببال وقد ذلك في المفسرون ) اختلُف ومشهود

عبيببد حببدثنا الغببزي عمرو بن محمد بن اللُه عبد حدثنا حاتم
بببن أيببوب عن عبيدة بن موسى حدثنا موسى بن يعني اللُه
رافببع بببن اللُه عبد عن النصاري أوس بن صفوان بن خالد

 اللُببه رسببول قببال قببال عنببه اللُببه رضي هريرة أبي عن
ومببا الجمعببة يببوم وشبباهد القيامببة يببوم الموعببود واليببوم
الجمعببة يببوم مببن أفضل يوم علُى غربت ول شمس طلُعت
إل خيببرا فيها اللُه يسأل مسلُم عبد يوافقها ل ساعة وفيه

يوم ومشهود أعاذه إل شر من فيها يستعيذ ول إياه أعطاه
عببن طببرق مببن خزيمببة بببن الحببديث هذا روى وهكذا عرفة

روي وقببد الحببديث ضببعيف وهببو الربببذي عبيدة بن موسى
أشبه وهو هريرة أبي علُى موقوفا

سببمعت شببعبة حدثنا محمد  حدثنا2298 أحمد المام وقال
بنببي مببولى عمار عن يحدثان عبيد بن ويونس زيد بن علُي

وأمببا النبببي إلببى فرفعببه علُي أما هريرة أبي عن هاشم
وشبباهد اليببة هببذه فببي قببال أنه هريرة أبا يعد فلُم يونس

يببوم مشهود ويوم الجمعة يوم الشاهد يعني قال ومشهود
جعفببر بببن محمببد  حببدثنا2298 أيضببا أحمببد وقببال القيامة

هاشببم بنببي مببولى عمببارا سببمعت يببونس عن شعبة حدثنا
وشبباهد اليببة هببذه فببي قببال أنببه هريببرة أبببي عببن يحببدثا

عرفببة يببوم والمشببهود الجمعببة يوم الشاهد قال ومشهود
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قببال أنببه هريببرة أبببي عن روي وقد القيامة يوم والموعود

وقتببادة الحسببن قببال وكببذلك القيامببة يوم الموعود اليوم
قببال ثببم الحمببد وللُه ذلك في يختلُفون أرهم ولم زيد وبن
إسببماعيل بببن محمببد حببدثنا عوف بن محمد حدثنا جرير بن
بن شريح عن زرعة بن ضمضم حدثنا أبي حدثني عياش بن

اليوم اللُه رسول قال قال الشعري مالك أبي عن عبيد
وأن الجمعببة يببوم الشبباهد وأن القيامببة يببوم الموعببود
بببن قال ثم لنا اللُه ذخره الجمعة ويوم عرفة يوم المشهود

فببديك أبببي بببن حببدثنا الرازي موسى بن سهل حدثنا جرير
رسببول قببال قال أنه المسيب بن سعيد عن حرملُة بن عن

والمشببهود الشبباهد وهو الجمعة يوم اليام سيد إن اللُه
ثببم المسيب بن سعيد مراسيل من مرسل وهذا عرفة يوم
عببن شببعبة عببن وكيببع حببدثنا كريب أبو حدثنا جرير بن قال
الشبباهد قال عباس بن عن المكي يوسف عن زيد بن علُي

وم والمشبهود محمد هو وم ( ذلبك قبرأ ثبم القيامبة ي ي
حميببد ببن ) وحببدثنا مشبهود يبوم وذلبك النباس له مجموع

الحسببن رجبل سببأل قبال شباك عن مغيرة عن جرير حدثنا
ال ومشبهود ( وشاهد عن علُي بن قبلُبي أحبدا سبألت ) ق

ويببوم الذبببح يوم فقال الزبير وبن عمر بن سألت نعم قال

إذا ( فكيببف قرأ ثم محمد الشاهد ولكن ل فقال الجمعة
) شببهيدا هبؤلء علُببى بببك وجئنببا بشبهيد أمببة كبل من جئنا

الناس له مجموع يوم ( ذلك قرأ ثم القيامة يوم والمشهود
وقببال البصببري الحسببن قببال ) وهكببذا مشببهود يوم وذلك

المسببيب بببن سببعيد عببن حرملُببة بببن عببن الثببوري سفيان
والضببحاك وعكرمببة مجاهببد وقببال القيامببة يببوم ومشببهود

أيضببا عكرمببة وعببن القيامة يوم والمشهود آدم بن الشاهد

أبي بن علُي وقال الجمعة يوم والمشهود محمد الشاهد
القيامببة يببوم والمشببهود اللُه الشاهد عباس بن عن طلُحة
بببن الفضببل نعيببم أبببو حببدثنا أبي حدثنا حاتم أبي بن وقال
عببن مجاهببد عببن القتات يحيى أبي عن سفيان حدثنا دكين
النسببان الشبباهد ) قببال ومشببهود ( وشبباهد عببباس بببن

بببن وقببال حبباتم أبي بن رواه هكذا الجمعة يوم والمشهود
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أبببي بببن عن سفيان عن مهران حدثنا حميد بن حدثنا جرير
) ومشببهود ( وشبباهد عببباس بببن عببن مجاهببد عببن نجيببح

سببفيان عن وبه القيامة يوم والمشهود عرفة يوم الشاهد
عرفببة ويببوم الذبح يوم قال إبراهيم عن مغيرة عن الثوري
آخببرون وقببال جريببر بببن قببال والمشببهود الشبباهد يعنببي

عبد بن أحمد حدثنا ما ذلك في ورووا الجمعة يوم المشهود
بببن عمببرو أخبرني وهب بن اللُه عبد عمي حدثني الرحمن
عبببادة عن أيمن بن زيد عن هلل أبي بن سعيد عن الحارثا

أكببثروا اللُببه رسببول قببال قال الدرداء أبي عن نسي بن
تشببهده مشببهود يببوم فببإنه الجمعببة يببوم الصببلة من علُي

( وكفببى وتل اللُببه الشبباهد جبببير بببن سببعيد وعن الملئكة
الكثرون وقال البغوي حكاه نحن ) والمشهود شهيدا باللُه
وقببوله عرفببة يببوم والمشهود الجمعة يوم الشاهد أن علُى

الخببدود أصببحاب لعببن ) أي الخببدود أصببحاب ( قتل تعالى
قببوم عببن خبببر وهذا الرض في الحفر وهي أخاديد وجمعه

عببز ببباللُه المببؤمنين مببن عندهم من إلى عمدوا الكفار من
فببأبوا دينهببم عببن يرجعببوا أن وأرادوهببم فقهروهببم وجل

نببارا فيببه وأججببوا أخببدودا الرض فببي لهم فحفروا علُيهم
يقبلُببوا فلُببم أرادوهببم ثببم بببه يسعرونها وقودا لها وأعدوا

أصببحاب ( قتببل تعببالى قببال ولهببذا فيهببا فقذفوهم منهم
مببا علُببى وهببم قعود علُيها هم إذ الوقود ذات النار الخدود
بأولئك يفعل لما مشاهدون ) أي شهود بالمؤمنين يفعلُون

يؤمنببوا أن إل منهببم نقموا ( وما تعالى اللُه قال المؤمنين
إل ذنببب عنببدهم لهببم كببان ومببا ) أي الحميببد العزيببز ببباللُه

المنيببع بجنببابه لذ مببن يضببام ل الببذي العزيز باللُه إيمانهم
كببان وإن وقببدره وشرعه وأفعاله أقواله جميع في الحميد

الكفببار بأيببدي بهم وقع الذي هذا هؤلء عباده علُى قدر قد
مببن كببثير علُببى ذلك سبب خفي وإن الحميد العزيز فهو به

) والرض السببماوات ملُببك لببه ( الذي تعالى قال ثم الناس
ومببا والرض السببماوات لجميع المالك أنه الصفة تمام من

ل ) أي شببهيد شببيء كببل علُببى ( واللُببه بينهمببا ومببا فيهما
السماوات جميع في شيء عنه يغيب

التفسببير أهببل اختلُببف وقد خافية علُيه تخفى ول والرض
فببارس أهببل أنهببم علُببي فعن هم من القصة هذه أهل في

786



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
علُيهببم فببامتنع المحببارم تزويببج تحلُيببل ملُكهببم أراد حيببن

علُيببه أنكببر من فيه فقذف أخدود حفر إلى فعمد علُماؤهم
أنهببم وعنببه اليوم إلى المحارم تحلُيل فيهم واستمر منهم
فغلُببب ومشببركوهم مؤمنببوهم اقتتببل ببباليمن قومببا كانوا

المببؤمنين الكفار فغلُب اقتتلُوا ثم كفارهم علُى مؤمنوهم
مببن كببانوا انهم وعنه فيها وأحرقوهم الخاديد لهم فخدوا

عببباس بن عن العوفي وقال حبشي وأحدهم الحبشة أهل
مببن نبباس ) قببال الوقببود ذات النار الخدود أصحاب ( قتل

نبارا فيبه أوقبدوا ثم الرض في أخدودا خدوا إسرائيل بني
علُيهببا فعرضببوا ونسبباء رجببال الخدود ذلك علُى أقاموا ثم

مزاحم بن الضحاك قال وهكذا وأصحابه دانيال أنه وزعموا
عفببان  حببدثنا616 أحمببد المببام قببال وقببد ذلك غير وقيل
أبببي بببن الرحمببن عبببد عببن ثابت عن سلُمة بن حماد حدثنا
علُيببه تعببالى اللُببه صببلُى اللُببه رسببول أن صببهيب عن ليلُى

لببه وكببان ملُببك قبلُكم كان فيمن كان قال وسلُم آله وعلُى
سببني كبببرت قببد إنببي للُملُببك قال الساحر كبر فلُما ساحر
إليببه فببدفع السببحر لعلُمببه غلمببا إلي فادفع أجلُي وحضر
الملُببك وبيببن السبباحر بيببن وكببان السببحر يعلُمه كان غلما
فببأعجبه كلمببه من فسمع الراهب علُى الغلم فأتى راهب
حبسببك مبا وقبال ضربه الساحر أتى إذا وكان وكلمه نحوه
إلببى ذلببك فشببكا حبسببك مببا وقببالوا ضببربوه أهلُه أتى وإذا

حبسببني فقببل يضببربك أن السبباحر أراد إذا فقببال الراهب
السبباحر حبسببني فقببل يضببربوك أن أهلُببك أراد وإذا أهلُي
عظيمببة فظيعببة دابببة علُببى أتى إذ يوم ذات هو فبينما قال
اليببوم فقببال يجببوزوا أن يستطيعون فل الناس حبست قد

فأخببذ قببال السبباحر أمر أم اللُه إلى أحب الراهب أمر أعلُم
وأرضببى إليببك أحببب الراهب أمر كان إن اللُهم فقال حجرا
النبباس يجببوز حببتى الدابببة هببذه فاقتببل السبباحر أمببر مببن

فقببال بببذلك الراهببب فأخبر الناس ومضى فقتلُها ورماها
تببدل فل ابتلُيت فإن ستبتلُى وإنك مني أفضل أنت بني أي

الدواء وسببائر والبببرص الكمببه يبببرىء الغلم فكببان علُي
بهدايا فأتاه به فسمع فعمي جلُيس للُملُك وكان ويشفيهم

أنببا مببا فقببال أجمببع هنببا هببا مببا ولببك اشفني فقال كثيرة
دعببوت بببه آمنت فإن وجل عز اللُه يشفي إنما أحدا أشفي
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فجلُببس الملُك أتى ثم فشفاه اللُه فدعا فآمن فشفاك اللُه
علُيك رد من فلن يا الملُك له فقال يجلُس كان ما نحو منه

ولك قال اللُه وربك ربي ل قال أنا فقال ربي فقال بصرك
دل حتى يعذبه يزل فلُم اللُه وربك ربي نعم قال غيري رب

أن سببحرك مببن بلُببغ بنببي أي فقببال إليه فبعث الغلم علُى
أحببدا أشببفي مببا قببال الدواء وهذه والبرص الكمه تبرىء

رب لببك أو قببال ل قببال أنببا قببال وجببل عز اللُه يشفي إنما
به يزل فلُم بالعذاب أيضا فأخذه اللُه وربك ربي قال غيري
دينببك عن ارجع فقال بالراهب فأتي الراهب علُى دل حتى
شببقاه وقببع حببتى رأسببه مفببرق في المنشار فوضع فأبى
فببي المنشببار فوضببع فببأبى دينببك عن ارجع للعمى وقال

للُغلم وقببال الرض إلببى شببقاه وقببع حببتى رأسببه مفببرق
وكببذا كببذا جبببل إلببى نفر مع به فبعث فأبى دينك عن ارجع
فدهببدهوه وإل دينببه عببن رجببع فبإن ذروتببه بلُغتم إذا وقال

بمببا اكفنيهببم اللُهببم قببال الجبببل بببه علُببوا فلُما به فذهبوا
الغلم وجبباء أجمعببون فدهببدهوا الجبببل بهببم فرجف شئت

فقال أصحابك فعل ما فقال الملُك علُى دخل حتى يتلُمس
إذا فقببال قرقور في نفر مع به فبعث تعالى اللُه كفانيهم

البحببر فببي فغرقوه وإل دينه عن رجع فإن البحر به لججتم
شببئت بمبا أكفنيهببم اللُهببم الغلم فقببال البحببر به فلُججوا
فقببال الملُببك علُى دخل حتى الغلم وجاء أجمعون فغرقوا

للُملُببك قببال ثم تعالى اللُه كفانيهم فقال أصحابك فعل ما
ما فعلُت أنت فإن به آمرك ما تفعل حتى بقاتلُي لست إنك

هببو ومببا قببال قتلُببي تستطيع ل فإنك وإل قتلُتني به آمرك
جببذع علُببى تصببلُبني ثببم واحببد صعيد في الناس تجمع قال

فإنببك الغلم رب اللُه باسم قل ثم كنانتي من سهما وتأخذ
قوسببه كبد في السهم ووضع ففعل قتلُتني ذلك فعلُت إذا
فببي السببهم فوقببع الغلم رب اللُببه باسببم وقببال رمبباه ثم

فقببال ومببات السببهم موضع علُى يده الغلم فوضع صدغه
تحببذر كنببت مببا أرأيببت للُملُك فقيل الغلم برب آمنا الناس

بببأفواه فببأمر كلُهببم النبباس آمببن قببد بببك نببزل واللُببه فقد
وقببال النيببران فيها وأضرمت الخاديد فيها فخدت السكك

فكببانوا قببال فيهببا فببأقحموه وإل فدعوه دينه عن رجع من
ترضببعه لهببا بببابن امببرأة فجبباءت ويتدافعون فيها يتعادون
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يببا اصبببري الصبي فقال النار في تقع أن تقاعست فكأنها

آخببر  فببي3005 مسببلُم رواه وهكببذا الحببق علُى فإنك أماه
نحببوه بببه سببلُمة ببن حمباد عببن خالببد بن هدبة عن الصحيح

عن سلُمان بن أحمد عن النسائي ورواه
كلهما زيد بن حماد طريق ومن سلُمة بن حماد عن عثمان

عيسببى أبببو المببام جببوده وقد أوله واختصروا به ثابت عن
محمود عن السورة هذه تفسير في  فرواه3340 الترمذي

عبببد أخبرنببا قببال واحببد المعنببى حميببد بببن وعبد غيلن بن
الرحمببن عبد عن البناني ثابت عن معمر  عن9751 الرزاق

صببلُى إذا اللُببه رسول كان قال صهيب عن ليلُى أبي بن
شببفتيه تحريببك قببولهم بعببض فببي والهمس همس العصر

العصببر صببلُيت إذا اللُببه رسببول يببا أنك له فقيل يتكلُم كأنه
مببن فقال بأمته أعجب كان النبياء من نبيا إن قال همست

أنتقببم أن بيببن خيرهببم أن إليببه اللُببه فببأوحى لهؤلء يقوم
النقمببة فاختبباروا عببدوهم علُيهببم أسببلُط أن وبيببن منهببم
سبببعون يببوم فببي منهببم فمببات الموت علُيهم اللُه فسلُط

الحببديث بهببذا حببدثا الحببديث بهببذا حدثا إذا وكان قال ألفا
كبباهن الملُببك لببذلك وكببان الملُوك من ملُك كان قال الخر

قببال أو فهمببا غلمببا لببي أنظببروا الكبباهن فقال له يتكهن
وقببال بتمامهببا القصببة فذكر هذا علُمي فأعلُمه لقنا فطنا

النببار الخببدود أصحاب ( قتل وجل عز اللُه يقول آخره في
الغلم فأمببا ) قبال الحميببد ( العزيز بلُغ ) حتى الوقود ذات
الخطبباب بببن عمببر زمببان فببي أخببرج أنببه فيذكر دفن فإنه

الترمببذي قال ثم قتل حين وضعها كما صدغه علُى وأصبعه
هببذه سياق أن صراحة فيه ليس السياق وهذا غريب حسن

و الحبافظ شبيخنا قال النبي كلم من القصة الحجباج أب
كان فإنه الرومي صهيب كلم من يكون أن فيحتمل المزي
محمبد أورد وقبد أعلُببم واللُببه النصارى أخبار من علُم عنده

 بسببياق171 السببيرة فببي القصة هذه يسار بن إسحاق بن
عببن زيبباد بن يزيد حدثني فقال تقدم لما مخالفة فيها آخر

نجببران أهببل بعببض أيضببا وحببدثني القرظأي كعب بن محمد
الوثببان يعبببدون شرك أهل كانوا نجران أهل أن أهلُها عن

هببي ونجببران نجببران مببن قريبببا قراها من قرية في وكان
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سبباحر البلد تلُببك أهببل جمبباع إليهببا الببتي العظمى القرية

ولببم فيمببون نزلهببا فلُمببا السببحر نجببران أهل غلُمان يعلُم
رجببل نزلهببا قببالوا منبببه بن سماه الذي بالسم لي يسموه
فيهببا الببتي القريببة تلُببك وبيببن نجببران بيببن خيمببة فببابتنى
ذلببك إلببى غلُمببانهم يرسببلُون نجببران أهببل وجعببل الساحر
بببن اللُببه عبببد ابنببه التببامر فبعببث السببحر يعلُمهببم الساحر

الخيمببة بصبباحب مببر إذا فكان نجران أهل غلُمان مع التامر
ويسمع إليه يجلُس فجعل وصلته عبادته من يرى ما أعجبه

شببرائع عببن يسأله وجعل وعبده اللُه فوحد أسلُم حتى منه
العظببم السببم عببن يسأله جعل فيه فقه إذا حتى السلم

تحملُببه لبن إنببك أخي بن يا له وقال إياه فكتمه يعلُمه وكان
ابنببه أن إل يظببن ل اللُه عبد أبو والتامر عنه ضعفك أخشى
اللُببه عبد رأى فلُما الغلُمان يختلُف كما الساحر إلى يختلُف

إلببى عمببد فيببه ضببعفه وتخببوف عنببه بببه ضن قد صاحبه أن
قببدح في كتبه إل يعلُمه اسما للُه يبق لم ثم فجمعها أقداح

يقببذفها جعببل ثم نارا أوقد أحصاها إذا حتى قدح إسم لكل
فيهببا قببذف العظببم بالسببم مببر إذا حتى قدحا قدحا فيها

فأخببذه شيء يضره لم منها خرج حتى القدح فوثب بقدحه
الببذي العظببم السم علُم قد أنه فأخبره صاحبه به أتى ثم
علُمتببه وكيببف قال وكذا كذا هو قال هو وما فقال كتبه قد

علُببى فأمسك أصبته قد أخي بن أي فقال صنع بما فأخبره
إذا التببامر بببن اللُببه عبببد فجعببل تفعببل أن أظأن وما نفسك

أتوحد اللُه عبد يا له قال إل ضر به أحدا يلُق لم نجران دخل
فيببه أنت مما فيعافيك لك اللُه وأدعو ديني في وتدخل اللُه
لببه اللُببه فيببدعو ويسببلُم اللُببه فيوحد نعم فيقول البلء من

فببأتبعه أتبباه إل ضببر بببه أحببد بنجببران يبق لم حتى فيشفي
نجران ملُك إلى شأنه رفع حتى فعوفي له ودعا أمره علُى

دينببي وخببالفت قريببتي أهببل علُي أفسدت له فقال فدعاه
فجعببل قببال ذلببك علُببى تقدر ل قال بك لمثلُن آبائي ودين

إلببى فيقع رأسه علُى فيطرح الطويل الجبل إلى به يرسل
ل بحببور بنجران مياه إلى به يبعث وجعل بأس به ما الرض
بببه ليببس فيخببرج فيهببا به فيلُقى هلُك إل شيء فيها يلُقى
تقدر ل واللُه إنك التامر بن اللُه عبد له قال غلُبه فلُما بأس
إن فإنببك اللُببه وتوحببد بببه آمنببت بما تؤمن حتى قتلُي علُى
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الملُببك ذلببك اللُببه فوحببد قببال فقتلُتني علُي سلُطت فعلُت
يببده فببي بعصببا ضببربه ثم التامر بن اللُه عبد شهادة وشهد

مكببانه الملُببك وهلُببك فقتلُببه كبببيرة غيببر شببجة فشببجه
وكببان التببامر بببن اللُببه عبد دين علُى نجران أهل واستجمع

النجيببل مببن السببلم علُيببه مريم بن عيسى به جاء ما علُى
فمببن الحببداثا من دينهم أهل أصاب ما أصابهم ثم وحكمه
إسببحاق بببن قببال بنجببران النصببرانية دين أصل كان هنالك
عن نجران أهل وبعض القرظأي كعب بن محمد حديث فهذا
فسببار قبال كبان ذلببك أي أعلُببم فباللُه التببامر بببن اللُه عبد

بيببن وخيرهببم اليهودية إلى فدعاهم بجنده نواس ذو إليهم
بالنببار فحببرق الخببدود فخببد القتل فاختاروا القتل أو ذلك

مببن قريبببا منهببم قتببل حببتى بهببم ومثببل بالسببيف وقتببل
وجنده نواس ذي ففي ألفا عشرين

الخبدود أصبحاب ( قتبل رسوله علُى وجل عز اللُه أنزل
يفعلُببون مببا علُببى وهم قعود علُيها هم إذ الوقود ذات النار

ببباللُه يؤمنببوا أن إل منهببم نقمببوا ومببا شببهود بببالمؤمنين
علُببى واللُببه والرض السماوات ملُك له الذي الحميد العزيز

السببيرة فببي إسحاق بن محمد ذكر ) هكذا شهيد شيء كل
زرعبة واسبمه نبواس ذو هبو الخدود أصحاب قتل الذي أن

أبببي أسعد بيان بن وهو بيوسف مملُكته زمان في ويسمى
واستصحب الكعبة وكسى المدينة غزا الذي تبع وهو كريب

أهببل من تهود من تهود فكان المدينة يهود من حبرين معه
ذو فقتببل مبسوطا إسحاق بن ذكره كما يديهما علُى اليمن
ينببج ولببم ألفببا عشرين الخدود في واحدة غداة في نواس
ذهببب ثعلُبببان ذو دوس لببه يقببال واحببد رجببل سببوى منهببم
قيصببر إلببى فذهب علُيه يقدروا فلُم وراءه وطردوا فارسا

معببه فأرسل الحبشة ملُك النجاشي إلى فكتب الشام ملُك
وأبرهببة أريبباط يقببدمهم الحبشببة نصببارى مببن جيشببا

هاربببا نببواس ذو وذهببب اليهود أيدي من اليمن فاستنقذوا
أيبدي فبي الحبشببة ملُببك واسببتمر فغببرق البحببر في فلُجج

يببزن ذي بببن سببيف اسببتنقذه ثببم سببنة سبببعين النصببارى
ملُببك بكسببرى اسببتجاش لمببا النصببارى أيببدي من الحميري
مببن قريبببا فكببانوا السببجون فببي من معه فأرسل الفرس

وسببنذكر حمير إلى الملُك ورجع اليمن بهم ففتح سبعمائة
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كيف تر ( ألم سورة تفسير في اللُه شاء إن ذلك من طرفا
 وحببدثني174 إسحاق بن ) وقال الفيل بأصحاب ربك فعل
حببدثا أنببه حببزم بن عمرو بن محمد بن بكر أبي بن اللُه عبد
الخطبباب بببن عمببر زمببان في كان نجران أهل من رجل أن

بن اللُه عبد فوجد حاجته لبعض نجران خرب من خربة حفر
فبي ضبربة علُبى يبده واضبعا قاعبدا فيها دفن تحت التامر
وإذا دما ثعبث عنها يده أخذت فإذا بيده علُيها ممسكا رأسه

خبباتم يببده وفببي دمهببا فأمسببكت علُيهببا ردت يببده أرسلُت
الخطباب ببن عمبر إلبى فيبه فكتبب اللُبه رببي فيه مكتوب
وردوا حبباله علُببى أقببروه أن إليهم عمر فكتب بأمره يخبره
عبببد بكببر أبببو قببال وقد ففعلُوا علُيه كان الذي الدفن علُيه
ن اللُه بلل أببو حبدثنا اللُبه رحمبه البدنيا أببي ببن محمبد ب

بن جعفر بن اللُه عبد عن محمد بن إبراهيم حدثنا الشعري
افتتببح لما موسى أبا أن العلُم أهل بعض حدثني طالب أبي

فبنبباه سببقط قببد المدينببة حيطببان من حائطا وجد أصبهان
صببالحا رجل تحتببه إن لببه فقيببل فسببقط بنبباه ثببم فسببقط
فيببه سببيف معببه قائمببا رجل فيببه فوجببد السبباس فحفببر
الخببدود أصحاب علُى نقمت مضاض بن الحارثا أنا مكتوب

الحارثا هو قلُت فثبت الحائط وبنى موسى أبو فاستخرجه
أحببد الجرهمببي عمببرو بببن مضاض بن عمرو بن مضاض بن

بببن ثببابت ولببد بعببد الكعبببة أمببر ولببوا الببذين جرهببم ملُببوك
بببن عمببرو هببو هببذا الحببارثا وولببد إبراهيببم بببن إسببماعيل

أخرجتهم لما بمكة جرهم ملُوك آخر هو مضاض بن الحارثا
الببذي شببعره فببي القائببل وهو اليمن إلى وأجلُوهم خزاعة
 العبببرب قبببالته شبببعر أول  إنبببه1162 هشبببام ببببن قبببال

بمكببة يسمر ولم أنيس الصفا إلى الحجون بين يكن لم كأن
 سببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببامر

 العواثر والجدود اللُيالي صروف فأبادنا أهلُها كنا نحن بلُى
زمببان بعببد قببديما كببانت القصببة هببذه أن يقتضببي وهببذا

نحوهببا أو سنة خمسمائة من بقرب السلم علُيه إسماعيل
زمببن فببي كببانت قصببتهم أن يقتضي إسحاق بن ذكره وما

السببلم اللُببه مببن علُيهمببا ومحمببد عيسى بين التي الفترة
فببي وقببع قببد ذلببك أن يحتمببل وقببد أعلُببم واللُه أشبه وهو
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أبببو حببدثنا أبببي حببدثنا حبباتم أبببي بن قال كما كثيرا العالم
كببانت قال جبير بن الرحمن عبد عن صفوان أخبرنا اليمان

زمببان القسببطنطينية وفببي تبببع زمببان اليمن في الخدود
المسببيح ديبن عن قبلُتهم النصارى صرف حين قسطنطين

كببانوا الببذين النصببارى فيببه وألقي أتونا فاتخذوا والتوحيد
بابببل أرض فببي العببراق وفببي والتوحيببد المسيح دين علُى

لببه يسببجدوا أن النبباس وأمببر الصببنم صببنع الببذي بختنصببر
أتونببا لهببم فأوقد وميشائيل عزريا وصاحباه دانيال فامتنع
اللُببه فجعلُهببا فيببه ألقاهمببا ثببم والنببار الحطب فيه وألقى
فيهببا وألقببي منهببا وأنقببذهما وسببلما بببردا علُيهما تعالى
وقببال النببار فببأكلُتهم رهببط تسببعة وهببم علُيببه بغوا الذين

الخببدود أصحاب ( قتل تعالى قوله في السدي عن أسباط
وخببد بالشبام وخببد بببالعراق خببد ثلثببة الخدود كانت ) قال

الخببدود كببانت قال مقاتل وعن حاتم أبي بن رواه باليمن
والخببرى بالشببام والخببرى ببباليمن بنجببران واحببدة ثلثببة

أنطنببانوس فهببو بالشببام الببتي أمببا بالنببار حرقببوا بفارس
بببأرض الببتي وأمببا بختنصببر فهو بفارس التي وأما الرومي
والشببام بفببارس الببتي فأمببا نببواس ذو يوسف فهو العرب

كببانت الببتي فببي وأنببزل قرآنببا فيهما تعالى اللُه ينزل فلُم
عبببد بببن أحمببد حدثنا أبي حدثنا حاتم أبي بن وقال بنجران
بن اللُه عبد حدثنا الدشتكي الرحمن

تعببالى قوله في أنس بن هو الربيع عن أبيه عن جعفر أبي
فببي قومببا كانوا أنهم سمعنا ) قال الخدود اصحاب ( قتل
الفتنببة مببن النبباس فببي وقببع مببا رأوا فلُمبا الفببترة زمبان
اعببتزلوا فرحون لديهم بما حزب كل أحزابا وصاروا والشر

لببه مخلُصببين اللُببه عبببادة علُببى وأقباموا سكنوها قرية إلى
هببذا فكببان الزكبباة ويؤتببوا الصببلة ويقيمببوا حنفبباء الببدين
حببديثهم وحببدثا الجبببارين من جبار بهم سمع حتى أمرهم

اتخببذوا الببتي الوثببان يعبببدوا أن فببأمرهم إليهببم فأرسببل
لشببريك وحده اللُه إل نعبد ل وقالوا كلُهم علُيه أبوا وإنهم

فببإني عبببدت الببتي اللهببة هببذه تعبدوا لم إن لهم فقال له
الجبببار لهببم وقببال نببار مببن أخدودا فخد علُيه فأبوا قاتلُكم

هببذه فقببالوا فيه نحن الذي أو هذه اختاروا علُيها ووقفهم
لهببم فقببالوا الذريببة ففزعت وذرية نساء وفيهم إلينا أحب
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فقبضببت فيهببا فوقعببوا اليببوم بعببد مببن نببار ل آببباؤهم أي

مببن النببار وخرجبت حرهبا يمسببهم أن قببل مبن أرواحهببم
ذلببك ففببي بهببا اللُببه فأحرقهم بالجبارين فأحاطت مكانها

الوقود ذات النار الخدود أصحاب ( قتل وجل عز اللُه أنزل
شببهود بببالمؤمنين يفعلُون ما علُى وهم قعود علُيها هم إذ

لببه الببذي الحميد العزيز باللُه يؤمنوا أن إل منهم نقموا وما
) شببهيد شببيء كببل علُببى واللُببه والرض السببماوات ملُببك

جعفببر أبي بن اللُه عبد عن عمار عن حدثت جرير بن ورواه
المببؤمنين فتنببوا الببذين ( إن تعببالى وقببوله نحببوه بببه

وقتببادة ومجاهببد عببباس بببن قبباله حرقوا ) أي والمؤمنات
عمببا يقلُعببوا لببم ) أي يتوبببوا لببم ( ثببم أبزى وبن والضحاك

ولهببم جهنببم عببذاب ( فلُهم أسلُفوا ما علُى ويندموا فعلُوا
قببال العمببل جنببس مببن الجببزاء أن ) وذلببك الحريببق عذاب

قتلُببوا والجببود الكببرم هببذا إلببى أنظببروا البصببري الحسببن
 والمغفببببرة التوبببببة إلببببى يببببدعوهم وهببببو أوليبببباءه

)بببببببببب 22 11 85(  اليببببببببببات  
مببن تجببري جنببات لهببم أن المؤمنين عباده عن تعالى يخبر

والجحيبم الحريبق مبن لعبدائه أعد ما بخلف النهار تحتها
بطببش ( إن تعببالى قال ) ثم الكبير الفوز ( ذلك قال ولهذا
الببذين أعببدائه مببن وانتقببامه بطشببه إن ) أي لشببديد ربببك
تعببالى فبإنه قببوي عظيم لشديد أمره وخالفوا رسلُه كذبوا

لمببح مثببل في يشاء كما كان شاء ما الذي المتين القوة ذو
) ويعيببد يبدئ هو ( إنه تعالى قال ولهذا أقرب هو أو البصر

بببدأه كمببا ويعيببده الخلُق يبدىء التامة وقدرته قوته من أي
ذنببب يغفببر ) أي الببودود الغفور ( وهو مدافع ول ممانع بل

كببان شببيء أي من الذنب كان ولو لديه وخضع إليه تاب من
) أي العرش ( ذو الحبيب هو وغيره عباس بن قال والودود
والمجيبد الخلئق جميع علُى العالي العظيم العرش صاحب

والجببر وجبل عبز للُببرب صبفة أنبه علُى الرفع قراءتان فيه
لمببا ( فعببال صببحيح معنببى وكلهمببا للُعرش صفة أنه علُى
عمببا يسببأل ول لحكمببه معقببب ل فعلُه أراد مهما ) أي يريد

أبببي عببن روينببا كمببا وعدله وحكمته وقهره لعظمته يفعل
نظببر هبل المببوت مببرض فببي وهببو له قيل أنه الصديق بكر

إنببي لي قال قال لك قال فما قالوا نعم قال الطبيب إليك
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الجنببود حببديث أتبباك ( هببل تعببالى وقببوله أريببد لمببا فعببال

البببأس مببن بهببم اللُه أحل ما بلُغك هل ) أي وثمود فرعون
وهببذا احببد عنهببم يردهببا لببم التي النقمة من علُيهم وأنزل
أخببذ إذا ) أي لشببديد ربببك بطببش ( إن تعببالى لقوله تقرير

أبي بن قال مقتدر عزيز أخذ شديدا أليما أخذا اخذه الظالم
أببو حبدثنا الطنافسي محمد بن علُي حدثنا أبي حدثنا حاتم
قببال ميمببون بببن عمببرو عن إسحاق أبي عن عياش بن بكر
) فقببام الجنود حديث أتاك ( هل تقرأ امرأة علُى النبي مر

الببذين ( بببل تعببالى وقببوله جبباءني قببد نعببم فقببال يستمع
وعنبباد وكفببر وريببب شبك فببي هببم ) أي تكذيب في كفروا
ل قبباهر علُيهببم قببادر هببو ) أي محيببط ورائهببم من ( واللُه

كريم عظيم ) أي مجيد قرآن هو ( بل يعجزونه ول يفوتونه
العلُى المل في هو ) أي محفوظ لوح ( في

بببن قببال والتبديل والتحريف والنقص الزيادة من محفوظ
حببدثنا سببلُيمان بببن قببرة حببدثنا علُي بن عمرو حدثنا جرير
بببن أنببس عببن صببهيب بن العزيز عبد حدثنا سريج بن حرب
محفوظ لوح في مجيد قرآن هو ( بل تعالى قوله في مالك

قببرآن هببو ( بببل اللُببه ذكببر الببذي المحفوظ اللُوح إن ) قال
أبببي بن وقال إسرافيل جبهة ) في محفوظ لوح في مجيد
أن صبالح بببن معاويببة حدثنا صالح أبو حدثنا أبي حدثنا حاتم

شببيء مببن مببا قببال سلُمان بن الرحمن عبد هو العبس أبا
اللُببوح فببي وهببو إل بعببده ومببا قبلُه فما القرآن اللُه قضى

له يؤذن ل إسرافيل عيني بين المحفوظ واللُوح المحفوظ
المجيببد القببرآن هببذا إن البصري الحسن وقال فيه بالنظر

يشبباء من علُى يشاء ما منه ينزل محفوظ لوح في اللُه عند
بشببر بببن إسببحاق طريببق مببن البغببوي روى وقد خلُقه من

إن قال عباس بن عن مجاهد عن جريج وبن مقاتل أخبرني
ومحمببد السببلم دينببه وحببده اللُببه إل إله ل اللُوح صدر في

رسببلُه واتبببع بوعببده وصببدق باللُه آمن فمن ورسوله عبده
بيببن مببا طببوله بيضبباء درة من لوح واللُوح قال الجنة أدخلُه

وحافتاه والمغرب المشرق بين ما وعرضه والرض السماء
وكلمه نور وقلُمه حمراء ياقوتة ودفتاه والياقوت الدر من

اللُببوح مقاتببل وقببال ملُببك حجر في وأصلُه بالعرش معقود
1212511 الطبببراني وقببال العببرش يميببن عن المحفوظ
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بببن منجبباب حببدثنا شببيبة أبببي بببن عثمببان بببن محمد حدثنا

اللُببه عبببد بببن زيبباد حدثنا يوسف بن إبراهيم حدثنا الحارثا
بببن عببن أبيه عن جبير بن سعيد بن الملُك عبد عن ليث عن

لوحببا خلُببق تعببالى اللُببه إن قببال اللُببه رسببول أن عباس
قلُمببه حمببراء ياقوتة من صفحاتها بيضاء درة من محفوظأا

لحظببة وثلثمائة ستون يوم كل في فيه للُه نور وكتابه نور
 يشبباء مببا ويفعببل ويببذل ويعز ويحيي ويميت ويرزق يخلُق

86 
)  الطارق ( سورة

)ببببببببببب 10 1 86(  اليبببببببببببات  
تفسببير والمنببة الحمببد وللُببه البببروج سورة تفسير مقدمة
 حببدثنا4335 أحمببد المببام بن اللُه عبد قال الطارق سورة

منببه أنا وسمعته اللُه عبد قال محمد بن اللُه عبد حدثنا أبي
عبببد بببن اللُببه عبببد عببن الفببزاري معاويببة بن مروان حدثنا

جبببل أبببي بببن خالببد بن الرحمن عبد عن الطائفي الرحمن

مشببرق فببي اللُببه رسببول أبصببر أنببه أبيببه عن العدواني
يبتغببي أتبباهم حيببن عصببى أو قببوس علُى قائم وهو ثقيف

حببتى والطببارق والسببماء يقببول فسببمعته النصببر عنببدهم
قرأتهببا ثببم مشببرك وأنببا الجاهلُية في فوعيتها قال ختمها

مببن سببمعت مبباذا فقببالوا ثقيف فدعتني قال السلم في
قريببش مببن معهببم مببن فقببال علُيهببم فقرأتها الرجل هذا

وقال تبعناه ل حقا يقول ما نعلُم كنا لو بصاحبنا أعلُم نحن
مسببعر عببن نعيم أبو حدثنا منصور بن عمرو حدثنا النسائي

فقرأ المغرب معاذ صلُى قال جابر عن دثار بن محارب عن

كببان مببا معبباذ يا أنت أفتان النبي فقال والنساء البقرة
وضببحاها والشببمس والطببارق بالسببماء تقببرأ أن يكفيببك

 الرحيبببببببم الرحمبببببببن اللُبببببببه بسبببببببم ونحوهبببببببا
الكببواكب مببن فيها جعل وما بالسماء وتعالى تبارك يقسم
قببال ) ثببم والطببارق ( والسببماء تعببالى قببال ولهذا النيرة
) الثاقب ( النجم بقوله فسره ) ثم الطارق ما أدراك ( وما
يببرى إنمببا لنببه طارقببا النجببم سمي إنما وغيره قتاده قال
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الصببحيح الحديث في جاء ما ويؤيده بالنهار ويختفي باللُيل

باللُيببل فجببأة يأتيهم أي طروقا أهلُه الرجل يطرق أن نهى
يطببرق طارقا إل الدعاء علُى المشتمل الخر الحديث وفي
عببباس بببن ) قببال ( الثبباقب تعببالى وقببوله رحمببن يا بخير

علُيهببا أرسببل إذا الشببياطين يثقببب السدي وقال المضيء
تعببالى وقببوله للُشببيطان ومحببرق مضيء هو عكرمة وقال
مببن علُيهببا نفببس كببل ) أي حافظ علُيها لما نفس كل ( إن
تعالى قال كما الفات من يحرسها حافظ اللُه

 
أمببر مببن يحفظببونه خلُفببه ومببن يديه بين من معقبات ( له
) تنبببيه خلُببق مببم النسبان ( فلُينظببر تعبالى ) وقبوله اللُه

إلببى لببه وإرشبباد منببه خلُق الذي أصلُه ضعف علُى للنسان
علُببى قادر فهو البداءة علُى قدر من لن بالمعاد العتراف

يبببدأ الببذي ( وهببو تعببالى قببال كمببا الولى بطريق العادة
مببن ( خلُببق تعالى ) وقوله علُيه أهون وهو يعيده ثم الخلُق

المببرأة ومن الرجل من دفقا يخرج المني ) يعني دافق ماء
( يخببرج قببال ولهببذا وجل عز اللُه بإذن الولد منهما فيتولد

وترائببب الرجببل ) صببلُب يعنببي والببترائب الصببلُب بيببن من
عببن عكرمببة عببن بشببر بن شبيب وقال صدرها وهو المرأة

الرجبل ) صببلُب والترائب الصلُب بين من ( يخرج عباس بن
وكببذا منهمببا إل الولببد يكببون ل رقيق أصفر المرأة وترائب

وغيرهببم والسببدي وقتببادة وعكرمببة جبببير بببن سببعيد قال
أسببامة أبو حدثنا الشج سعيد أبو حدثنا حاتم أبي بن وقال

مببن ( يخببرج عببباس بببن عببن ذكر الحكم سمعت مسعر عن
علُببى يببده ووضببع الترائب هذه ) قال والترائب الصلُب بين

المببرأة تريبببة عببباس بببن عن وعطية الضحاك وقال صدره
وقببال جبببير بببن وسببعيد عكرمببة قببال وكذا القلدة موضع

وعببن ثدييها بين الترائب عباس بن عن طلُحة أبي بن علُي
أيضببا وعنببه الصببدر إلببى المنكبببين بيببن مببا الترائب مجاهد

فببوق الثببوري سببفيان وقببال الببتراقي من أسفل الترائب
هببذا مببن أضببلع أربعة الترائب جبير بن سعيد وعن الثديين

الثببديين بيببن الببترائب الضببحاك وعببن السببفل الجببانب
أبببي بن معمر عن سعد بن اللُيث وقال والعينين والرجلُين

مببن ( يخببرج وجببل عز اللُه قول في بلُغه أنه المدني حبيبة
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هنباك مبن القلُبب عصبارة هبو ) قال والترائب الصلُب بين

) والببترائب الصببلُب بين من ( يخرج قتادة وعن الولد يكون
) لقببادر رجعه علُى ( إنه تعالى وقوله ونحره صلُبه بين من
مقببره إلببى الببدافق الماء هذا رجع علُى أحدهما قولن فيه

وعكرمببة مجاهببد قبباله ذلببك علُببى لقببادر منببه خببرج الببذي
النسببان هببذا رجببع علُببى إنببه الثبباني والقببول وغيرهمببا
الخببرة الببدار إلببى وبعثه إعادته أي دافق ماء من المخلُوق

ذكببر وقببد العادة علُى قدر البداءة علُى قدر من لن لقادر
موضببع مببا غيببر فببي القببرآن فببي الدليل هذا وجل عز اللُه

قببال ولهببذا جرير بن واختاره الضحاك به قال القول وهذا
فيببه تبلُببى القيامببة يببوم ) أي السببرائر تبلُببى ( يببوم تعالى

والمكنببون علنيببة السببر ويبقببى وتبببدو تظهر أي السرائر
رسببول أن عمببر بببن عن الصحيحين في ثبت وقد مشهورا

غببدرة هذه يقال أسته عند لواء غادر لكل يرفع قال اللُه
يببوم النسببان ) أي لببه ( فمببا تعببالى وقببوله فلن بن فلن

مببن ) أي ناصببر ( ول نفسببه فببي ) أي قببوة ( مببن القيامة
ول اللُه عذاب من نفسه ينقذ أن علُى يقدر ل أي منه خارج

 ذلبببببببببببببك أحبببببببببببببد لبببببببببببببه يسبببببببببببببتطيع
)بببببببببب 17 11 86(  اليببببببببببات  

المطببر فيه السحاب هو وعنه المطر الرجع عباس بن قال
قتببادة وقببال تمطر ثم ) تمطر الرجع ذات ( والسماء وعنه

وهلُكببت لهلُكببوا ذلببك ولببول عببام كببل العببباد رزق ترجببع
وقمرهببا وشمسببها نجومهببا ترجببع زيد بن وقال مواشيهم

هببو عباس بن ) قال الصدع ذات ( والرض هنا ها من يأتين
وعكرمببة جبببير بببن سببعيد قببال وكببذا النبات عن انصداعها

واحببد وغيببر والسدي وقتادة والحسن والضحاك مالك وأبو
وكببذا حببق عببباس بن ) قال فصل لقول ( إنه تعالى وقوله

بببل ) أي بببالهزل هببو ( وما عدل حكم آخر وقال قتادة قال
بببه يكببذبون بببأنهم الكببافرين عببن أخبببر ثببم حببق جببد هببو

) أي كيببدا يكيببدون ( إنهببم فقببال سبببيلُه عببن ويصببدون
قبال ثببم القببرآن خلف إلببى دعببوتهم في بالناس يمكرون

لهبم تسببتعجل ول أنظرهبم ) أي الكبافرين ( فمهل تعالى
مببن بهببم أحببل مبباذا وسترى أي قلُيل ) أي رويدا ( أمهلُهم
تعبببالى قبببال كمبببا والهلك والعقوببببة والنكبببال العبببذاب
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)  غلُيبببظ عبببذاب إلبببى نضبببطرهم ثبببم قلُيل ( نمتعهبببم

87 
)  سبح ( سورة

)ببببببببببب 13 1 87(  اليبببببببببببات  
تفسببير والمنببة الحمببد وللُببه الطارق سورة تفسير مقدمة
4941 البخبباري رواه مببا ذلببك علُببى والدليل العلُى سورة
عببن إسببحاق أبببي عببن شعبة عن أبي أخبرني عبدان حدثنا
أول قال عازب بن البراء

وبببن عميببر بببن مصعب النبي أصحاب من علُينا قدم من
وسببعد وبلل عمار جاء ثم القرآن يقرئاننا فجعل مكتوم أم

فمببا النبببي جاء ثم عشرين في الخطاب بن عمر جاء ثم
رأيببت حببتى بببه فرحهببم بشببيء فرحببوا المدينة أهل رأيت

فمببا جبباء قببد اللُببه رسول هذا يقولون والصبيان الولئد
مثلُهببا سببور ) في العلُى ربك اسم ( سبح قرأت حتى جاء

عببن إسببرائيل حببدثنا وكيببع  حببدثنا196 أحمببد المام وقال
قببال عنببه اللُببه رضي علُي عن أبيه عن فاختة أبي بن ثوير

ك اسبم ( سببح السبورة هبذه يحبب اللُبه رسول كان رب
اللُه رسول أن الصحيحين في وثبت أحمد به ) تفرد العلُى

والشببمس العلُى ربك اسم بسبح صلُيت هل لمعاذ قال
 حببدثنا4271 أحمببد المام وقال يغشى إذا واللُيل وضحاها
عببن أبيببه عببن المنتشببر بببن محمببد بن إبراهيم عن سفيان

رسببول أن بشببير بببن النعمببان عن أبيه عن سالم بن حبيب

أتبباك وهببل العلُى ربك اسم بسبح العيدين في قرأ اللُه
هكببذا جميعببا قرأهما الجمعة يوم وافق وإن الغاشية حديث

رواه وقببد الحببديث هببذا إسببناد أحمد المام مسند في وقع
533  والترمببذي1122 داود  وأبببو878 صببحيحه في مسلُم

وشببعبة وجريببر عوانببة أبببي حببديث  مببن3112 والنسببائي
عببن أبيببه عببن المنتشببر بببن محمببد بن إبراهيم عن ثلثتهم

وكذا الترمذي قال به بشير بن النعمان عن سالم بن حبيب
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بببن سببفيان ورواه قببال إبراهيببم عن ومسعر الثوري رواه

عن أبيه عن سالم بن حبيب عن أبيه عن إبراهيم عن عيينة
ماجة بن رواه وقد أبيه عن رواية لحبيب يعرف ول النعمان

عببن عيينببة بببن سببفيان عببن الصببباح بببن محمد  عن1281
عببن سببالم بببن حبببيب عببن أبيببه عببن المنتشببر بن إبراهيم
مسببلُم ولفببظ أعلُببم فبباللُه الجماعببة رواه كمببا به النعمان

بسبببح الجمعببة ويببوم العيببدين فببي يقرأ كان السنن وأهل
اجتمعببا وربمببا الغاشببية حديث أتاك وهل العلُى ربك اسم
مسببنده فببي أحمد المام روى وقد فقرأهما واحد يوم في
الرحمببن وعبببد عباس بن اللُه وعبد كعب بن أبي حديث من

يقببرأ كببان اللُه رسول أن المؤمنين أم وعائشة أبزى بن
الكببافرون أيهببا يببا وقببل العلُى ربك اسم بسبح الوتر في

هذا روي وهكذا والمعوذتين عائشة زادت أحد اللُه هو وقل
وعبببد عجلن بن صدي أمامة وأبي جابر طريق من الحديث

طببالب أبببي بببن وعلُببي حصين بن وعمران مسعود بن اللُه
لنببا تيسببر مببا لوردنببا الطالة خشية ولول عنهم اللُه رضي

الختصببار بهببذا الرشبباد في ولكن ومتونه ذلك أسانيد من
 واللُبببببببببببببببببببببببببببببببه كفايبببببببببببببببببببببببببببببببة

أبببو حدثنا أحمد المام قال الرحيم الرحمن اللُه بسم أعلُم
حببدثنا الغببافقي أيببوب بن يعني موسى حدثنا الرحمن عبد

لمببا الجهنببي عببامر بببن عقبببة سمعت عامر بن إياس عمي

 اللُبه رسبول لنا ) قال العظيم ربك باسم ( فسبح نزلت
) العلُى ربك اسم ( سبح نزلت فلُما ركوعكم في اجعلُوها

ماجببة  وبن869 داود أبو ورواه سجودكم في اجعلُوها قال
وقببال بببه أيوب بن موسى عن المبارك بن حديث  من887

أبببي عببن إسببرائيل حببدثنا وكيببع  حببدثنا1232 أحمد المام
بببن عببن جبببير بببن سببعيد عببن البطيببن مسببلُم عن إسحاق

ربببك اسببم ( سبببح قببرأ إذا كببان اللُببه رسببول أن عببباس
داود أبببو رواه وهكببذا العلُببى ربببي سبببحان ) قببال العلُى

وكيع فيه وخولف قال به وكيع عن حرب بن زهير  عن883
بببن عببن سببعيد عببن إسحاق أبي عن وشعبة وكيع أبو رواه

قببال خير عبد عن السدي عن الثوري وقال موقوفا عباس
سبببحان ) فقببال العلُببى ربك اسم ( سبح قرأ علُيا سمعت
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عببن حكام حدثنا حميد بن حدثنا جرير بن وقال العلُى ربي

قرأ إذا كان عباس بن أن الهمداني إسحاق أبي عن عنبسة
وإذا العلُببى ربببي سبحان ) يقول العلُى ربك اسم ( سبح

) فأتى القيامة بيوم أقسم ( ل قرأ
) المببوتى يحيببي أن علُببى بقببادر ذلببك ( أليببس آخرها علُى

) العلُى ربك اسم ( سبح قتادة وقال وبلُى سبحانك يقول

ربببي سبببحان قببال قرأهببا إذا كببان اللُببه نبببي أن لنا ذكر
الخلُيقة خلُق ) أي فسوى خلُق ( الذي تعالى وقوله العلُى

تعببالى وقببوله الهيئببات أحسببن فببي مخلُببوق كببل وسببوى
للُشببقاوة النسببان هببدى مجاهد ) قال فهدى قدر ( والذي

تعببالى كقوله الية وهذه لمراتعها النعام وهدى والسعادة
كببل أعطى الذي ( ربنا لفرعون قال أنه موسى عن إخبارا
كما إليه الخلئق وهدى قدرا قدر ) أي هدى ثم خلُقه شيء
أن عمببرو بببن اللُببه عبببد  عببن2653 مسببلُم صحيح في ثبت

أن قبببل الخلئببق مقببادير قببدر اللُببه إن قال اللُه رسول
عرشببه وكببان سنة ألف بخمسين والرض السماوات يخلُق
مببن ) أي المرعببى أخببرج ( والببذي تعالى وقوله الماء علُى

) قببال أحببوى غثاء ( فجعلُه والزروع النباتات صنوف جميع
نحوه زيد وبن وقتادة مجاهد وعن متغيرا هشيما عباس بن

أن يببرى العببرب بكلم العلُببم أهل بعض وكان جرير بن قال
الكلم معنببى وأن التقببديم معنبباه الببذي المببؤخر مببن ذلببك

غثبباء فجعلُه السواد إلى أخضر أحوى المرعى أخرج والذي
غيببر أنه إل محتمل كان وإن وهذا جرير بن قال ثم ذلك بعد

تعببالى وقببوله التأويببل أهببل أقببوال لمخببالفته صببواب
اللُببه من إخبار ) وهذا تنسى ( فل محمد يا ) أي ( سنقرئك

مببا ( إل ينسبباها ل قببراءة سببيقرئه بأنه له منه ووعد تعالى
رسببول كببان قتببادة وقببال جرير بن اختيار ) وهذا اللُه شاء

بقببوله المببراد وقيببل اللُببه شاء ما إل شيئا ينسى ل اللُه
يقع ما هذا علُى الستثناء معنى وجعل ) طلُب تنسى ( فل

فل رفعببه اللُه يشاء ما إل نقرئك ما تنسى ل أي النسخ من
) يخفببى وما الجهر يعلُم ( إنه تعالى وقوله تتركه أن علُيك

أقببوالهم مببن يخفببونه ومببا العببباد بببه يجهببر مببا يعلُببم أي
تعببالى وقببوله شببيء ذلببك مببن علُيببه يخفببى ل وأفعببالهم
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وأقواله الخير أفعال علُيك نسهل ) أي للُيسرى ( ونيسرك

فيه لاعوجاج عدل مستقيما سمحا سهل شرعا لك ونشرع
) الببذكرى نفعت إن ( فذكر تعالى وقوله عسر ول حرج ول
فببي الدب يؤخببذ هنببا هببا ومببن التببذكرة تنفع حيث ذكر أي

المببؤمنين أمير قال كما أهلُه غير عند يضعه فل العلُم نشر
تبلُغببه ل حببديثا قومببا بمحببدثا أنببت مببا عنه اللُه رضي علُي

بمببا النبباس حببدثا وقببال لبعضببهم فتنببة كببان إل عقببولهم
تعببالى وقببوله ورسببوله اللُببه يكببذب أن أتحبببون يعرفببون
مببن محمببد يببا تبلُغببه بمببا سيتعظ ) أي يخشى من ( سيذكر

الشببقى ( ويتجنبهببا ملقيببه أنببه ويعلُببم اللُببه يخشى قلُبه
ل ) أي يحيى ول فيها يموت ل ثم الكبرى النار يصلُى الذي

علُيببه مضببرة هببي بل تنفعه حياة يحيى ول فيستريح يموت
وأنببواع العببذاب أليببم مببن بببه يعبباقب مببا يشعر بسببها لن

عببن عببدي أبببي بببن  حببدثنا35 أحمببد المببام قببال النكببال
قببال سببعيد أبببي عببن نضرة أبي عن التيمي يعني سلُيمان

يموتون ل أهلُها هم الذين النار أهل أما اللُه رسول قال
فببي فيميتهببم الرحمببة بهم اللُه يريد أناس وأما يحيون ول

الضبببارة الرجببل فيأخببذ الشببفعاء علُيهببم فيببدخل النببار
قال أو الحياة قال أو الحيا نهر في ينبتون قال أو فينبتهم
حميببل فببي الحبببة نبات فينبتون الجنة نهر قال أو الحيوان

خضببراء تكون الشجرة ترون أما النبي وقال قال السيل
كببأن بعضببهم فقببال قال خضراء تكون ثم صفراء تكون ثم

 حببدثنا311 أيضببا أحمببد وقببال بالباديببة كببان النبببي
أبببي عببن نضببرة أبببي عببن يزيببد بببن سعيد حدثنا إسماعيل

البذين النببار أهل أما اللُه رسول قال قال الخدري سعيد
أو أنبباس ولكببن يحيون ول فيها يموتون ل فإنهم أهلُها هم
فيميتهم بخطاياهم قال أو بذنوبهم النار تصيبهم قال كما

بهببم فجيببء الشببفاعة في أذن فحما صاروا إذا حتى إماتة
الجنببة أهببل يببا فيقببال الجنة أنهار علُى فبثوا ضبائر ضبائر

السيل حميل في تكون الحبة نبات فينبتون علُيهم أفيضوا

كببان اللُببه رسببول كأن حينئذ القوم من رجل فقال قال
ن بشبر حبديث  مبن185 مسبلُم ورواه بالبادية المفضبل ب
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ورواه مثلُببه به يزيد بن سعيد سلُمة أبي عن كلهما وشعبة

عببن الجريببري إياس بن سعيد عن يزيد عن  أيضا320 أحمد

النببار أهببل إن قببال النبببي عن سعيد أبي عن نضرة أبي
وإن يحيببون ول فيها يموتون ل إخراجهم اللُه يريد ل الذين
حتى إماتة فيها يميتهم إخراجهم اللُه يريد الذين النار أهل

الجنببة أنهار علُى فيلُقون ضبائر يخرجون ثم فحما يصيروا
فببي الحبة تنبت كما فينبتون الجنة أنهار من علُيهم فيرش
النببار أهببل عببن إخبببارا تعببالى اللُببه قال وقد السيل حميل

) وقال ماكثون إنكم قال ربك علُينا ليقض مالك يا ( ونادوا
مببن عنهببم يخفببف ول فيموتببوا علُيهببم يقضببى ( ل تعالى
من ذلك غير ) إلى عذابها

 المعنببببببببببببى هببببببببببببذا فببببببببببببي اليببببببببببببات
)بببببببببب 19 14 87(  اليببببببببببات  

مبن نفسبه طهبر ) أي تزكبى مبن أفلُبح ( قبد تعالى يقول
صببلُوات الرسببول علُببى اللُببه أنزل ما وتابع الرذيلُة الخلق

أقببام ) أي فصببلُى ربببه اسببم ( وذكببر علُيببه وسببلمه اللُببه
اللُببه لمببر وطاعببة اللُببه رضببوان ابتغاء أوقاتها في الصلة

2284 البببزار بكببر أبو الحافظ قال وقد اللُه لشرع وامتثال
عبببد بببن محمببد عمببي حببدثنا العزرمي أحمد بن عباد حدثنا

بن الرحمن عبد عن السائب بن عطاء عن أبيه عن الرحمن

أفلُببح ( قببد قببال النبببي عن اللُه عبد بن جابر عن سابط
النببداد وخلُببع اللُببه إل إلببه ل أن شببهد من ) قال تزكى من

هببي ) قببال فصلُى ربه اسم ( وذكر اللُه رسول أني وشهد
قببال ثم بها والهتمام علُيها والمحافظة الخمس الصلُوات

أن عببباس بن قال وكذا الوجه هذا من إل جابر عن يروى ل
بببن وقببال جرير بن واختاره الخمس الصلُوات بذلك المراد
بببن مروان حدثنا الملُي الحميد عبد بن عمرو حدثني جرير

لي فقال العالية أبي علُى دخلُت قال خلُدة أبي عن معاوية
هببل فقال به فمررت قال بي فمر العيد إلى غدا غدوت إذا

المباء مبن نفسبك علُبى أفضت قال نعم قلُت شيئا طعمت
وجهتهببا قببد قلُببت زكاتك فعلُت ما فأخبرني قال نعم قلُت
اسم وذكر تزكى من أفلُح ( قد قرأ ثم لهذا أردتك إنما قال
أفضببل صببدقة يببرون ل المدينة أهل إن ) وقال فصلُى ربه
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المببؤمنين أميببر عن روينا وقد قلُت الماء سقاية ومن منها
صببدقة بببإخراج النبباس يببأمر كببان أنببه العزيببز عبد بن عمر

ربببه اسم وذكر تزكى من أفلُح ( قد الية هذه ويتلُو الفطر
يريببد وهو سائل أحدكم أتى إذا الحوص أبو ) وقال فصلُى
يقببول تعالى اللُه فإن زكاة صلته يدي بين فلُيقدم الصلة

قتببادة ) وقببال فصببلُى ربه اسم وذكر تزكى من أفلُح ( قد
) فصببلُى ربه اسم وذكر تزكى من أفلُح ( قد الية هذه في

تببؤثرون ( بببل تعببالى قببال ثببم خببالقه وأرضببى مبباله زكى
علُى وتبدونها الخرة أمر علُى تقدمونها ) أي الدنيا الحياة
( والخببرة ومعببادكم معاشببكم في وصلحكم نفعكم مافيه

الببدنيا من خير الخرة الدار في اللُه ثواب ) أي وأبقى خير
يببؤثر فكيببف باقية شريفة والخرة فانية الدنيا فإن وأبقى
قريبببا عنببه يببزول بمببا ويهتم يبقى ما علُى يفنى ما عاقل
671 أحمببد المببام قببال والخلُد البقاء بدار الهتمام ويترك
عببن إسببحاق أبببي عببن ذويببد حببدثنا محمد بن حسين حدثنا

ل مببن دار الدنيا اللُه رسول قال قالت عائشة عن عروة
وقببال لببه عقل ل من يجمع ولها له مال ل من ومال له دار
أبببو حببدثنا واضببح بببن يحيببى حدثنا حميد بن حدثنا جرير بن

بببن اسببتقرأت قببال الثقفببي عرفجببة عن عطاء عن حمزة
تبؤثرون ( ببل بلُببغ ) فلُمبا العلُى ربك اسم ( سبح مسعود
آثرنا وقال أصحابه علُى وأقبل القراءة ) ترك الدنيا الحياة
رأينا لنا الدنيا آثرنا فقال القوم فسكت الخرة علُى الدنيا

الخببرة عنببا وزويببت وشببرابها وطعامهببا ونسبباءها زينتهببا
وجببه علُببى منببه وهببذا الجببل وتركنببا العاجببل هذا فاخترنا
هبو حيببث مببن الجنبس عببن إخبببار هبو أو والهضم التواضع

بببن سببلُيمان  حدثنا4412 أحمد المام قال وقد أعلُم واللُه
بن عمرو أخبرني جعفر بن إسماعيل حدثنا الهاشمي داود
موسببى أبببي عببن اللُببه عبببد بببن المطلُببب عببن عمببرو أبببي

بآخرته أضر دنياه أحب من قال اللُه رسول أن الشعري
يفنببى ما علُى يبقى ما فآثروا بدنياه أضر آخرته أحب ومن
عببن الخزاعببي سلُمة أبي عن أيضا رواه وقد أحمد به تفرد

وقببوله سببواء مثلُببه بببه عمرو أبي بن عمرو عن الدراوردي
إبراهيببم صببحف الولببى الصببحف لفببي هببذا ( إن تعببالى
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بن نصر  حدثنا2285 البزار بكر أبو الحافظ ) قال وموسى

بببن عطبباء عببن أبيببه عببن سببلُيمان بببن معتمببر حببدثنا علُي
هببذا ( إن نزلببت لما قال عباس بن عن عكرمة عن السائب

النبببي ) قال وموسى إبراهيم صحف الولى الصحف لفي

ثببم وموسى إبراهيم صحف في هذا كان أو هذا كل كان
عكرمة عن السائب بن عطاء عن الثقات أسند نعلُم ل قال
هذا مثل رواه آخر وحديثا هذا غير عباس بن عن

علُببي بببن نصر أخبرنا يحيى بن زكريا أخبرنا النسائي وقال
السببائب بببن عطبباء عن أبيه عن سلُيمان بن المعتمر حدثنا

ربببك اسببم ( سبببح نزلت لما قال عباس بن عن عكرمة عن
نزلببت ولما وموسى إبراهيم صحف في كلُها ) قال العلُى

وازرة تببزر ( أل إبراهيم وفى ) قال وفى الذي ( وإبراهيم
سببورة فببي تعببالى كقببوله اليببة هذه أن ) يعني أخرى وزر

الببذي وإبراهيببم موسببى صببحف في بما ينبأ لم ( أم النجم
مببا إل للنسببان ليببس وأن أخببرى وزر وازرة تببزر أل وفببى
وأن الوفببى الجببزاء يجزاه ثم يرى سوف سعيه وأن سعى

عكرمببة قببال وهكذا آخرهن إلى ) اليات المنتهى ربك إلى
سببفيان عببن مهببران عببن حميد بن عن جرير بن رواه فيما

لفببي هذا ( إن تعالى قوله في عكرمة عن أبيه عن الثوري
اليببات ) يقببول وموسببى إبراهيببم صببحف الولى الصحف

قصببة العالية أبو ) وقال العلُى ربك اسم ( سبح في التي
المراد أن جرير بن واختار الولى الصحف في السورة هذه

وذكببر تزكببى مببن أفلُح ( قد قوله إلى إشارة هذا إن بقوله
خيببر والخببرة الببدنيا الحيبباة تببؤثرون بببل فصببلُى ربه اسم

( الكلم هذا مضمون ) أي هذا ( إن تعالى قال ) ثم وأبقى
الببذي ) وهذا وموسى إبراهيم صحف الولى الصحف لفي

واللُه نحوه زيد وبن قتادة عن روي وقد قوي حسن اختاره
 أعلُبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببم

88 
)  الغاشية ( سورة

)ببببببببببب 7 1 88(  اليبببببببببببات  
التوفيببق وبه والمنة الحمد وللُه سبح سورة تفسير مقدمة

805



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
بببن النعمببان عن تقدم قد الغاشية سورة تفسير والعصمة

العلُببى ربببك اسببم بسبح يقرأ كان اللُه رسول أن بشير
مالببك المببام وقال الجمعة ويوم العيد صلة في والغاشية

أن اللُببه عبببد بببن اللُببه عبيد عن سعيد بن ضمرة  عن1111
رسببول كببان بببم بشببير بن النعمان سأل قيس بن الضحاك

أتبباك هببل قببال الجمعببة سورة مع الجمعة في يقرأ اللُه
القعنببببي  عبببن1123 داود أببببو ورواه الغاشبببية حبببديث

878 مسلُم ورواه به مالك عن كلهما قتيبة عن والنسائي
بن ضمرة عن عيينة بن سفيان حديث  من1119 ماجة وبن

 سببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببعيد
يببوم أسببماء مببن الغاشببية الرحيببم الرحمببن اللُببه بسببم بببه

النبباس تغشى لنها زيد وبن وقتادة عباس بن قاله القيامة
بببن علُببي حببدثنا أبببي حدثنا حاتم أبي بن قال وقد وتعمهم

إسببحاق أبي عن عياش بن بكر أبو حدثنا الطنافسي محمد

تقببرأ امببرأة علُببى النبببي مببر قببال ميمون بن عمرو عن
قببد نعببم ويقببول يستمع ) فقام الغاشية حديث أتاك ( هل

قبباله ذليلُة ) أي خاشعة يومئذ ( وجوه تعالى وقوله جاءني
وقببوله عملُهببا ينفعهببا ول تخشببع عببباس بببن وقببال قتادة
ونصبببت كببثيرا عمل عملُببت قببد ) أي ناصبببة ( عاملُة تعالى

بكببر أبببو الحببافظ قببال حامية نارا القيامة يوم وصلُيت فيه
بببن محمببد حدثنا المزكى محمد بن إبراهيم حدثنا البرقاني

حدثنا سيار حدثنا اللُه عبد بن هارون حدثنا السراج إسحاق
بببن عمببر مببر يقببول الجببوني عمران أبا سمعت قال جعفر

يببا فنبباداه قببال راهببب بببدير عنه تعالى اللُه رضي الخطاب
لببه فقيل ويبكي إليه ينظر عمر فجعل قال فأشرف راهب

عز اللُه قول ذكرت قال هذا من يبكيك ما المؤمنين أمير يا
) فببذاك حاميببة نببارا تصببلُى ناصبببة ( عاملُة كتابه في وجل
) ناصبة ( عاملُة عباس بن قال البخاري وقال أبكاني الذي

الببدنيا ) فببي ( عاملُببة والسببدي عكرمببة وعببن النصببارى
بببن قببال والهلك بالعببذاب النار ) في ( ناصبة بالمعاصي

حببارة ) أي حاميببة نببارا ( تصببلُى وقتببادة والحسببن عببباس
حرهببا انتهببى قببد ) أي آنيببة عين من ( تسقى الحر شديدة

وقببوله والسدي والحسن ومجاهد عباس بن قاله وغلُيانها
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أبببي بببن علُببي ) قال ضريع من إل طعام لهم ( ليس تعالى
جبببير بببن سببعيد وقببال النار من شجر عباس بن عن طلُحة

ا وعنه الزقوم هو ن وقبال الحجبارة أنه ومجاهبد عبباس ب
قتببادة قببال الشبببرق هببو وقتببادة الجببوزاء وأبببو وعكرمببة

الضببريع الصببيف وفببي الشبببرق الربيببع في تسميه قريش
وقببال بببالرض لطئببة شببوك ذات شببجرة وهو عكرمة قال

يسببميه الشبببرق له يقال نبت الضريع مجاهد قال البخاري
الضريع الحجاز أهل

طعببام لهم ( ليس قتادة عن معمر وقال سم وهو يبس إذا
وقببال الضببريع سببمي يبببس إذا الشبرق ) هو ضريع من إل

شببر ) مببن ضريع من إل طعام لهم ( ليس قتادة عن سعيد
يغنببي ول يسببمن ( ل تعالى وقوله وأخبثه وأبشعه الطعام

 محببذور بببه يندفع ول مقصود به يحصل ل ) يعني جوع من
)ببببببببببب 16 8 88(  اليبببببببببببات  

( وجببوه فقببال السببعداء بببذكر ثنببى الشقياء حال ذكر لما
فيهببا النعيببم يعببرف ) أي ( ناعمببة القيامة يوم ) أي يومئذ
راضية ( لسعيها سفيان وقال بسعيها ذلك لها حصل وإنما
) أي عاليببة جنببة ( فببي تعببالى وقببوله عملُهببا رضببيت ) قد

) أي لغية فيها تسمع ( ل آمنون الغرفات في بهية رفيعة
تعببالى قال كما لغو كلُمة فيها هم التي الجنة في تسمع ل

لغببو ( ل تعببالى ) وقببال سببلما إل لغببوا فيها يسمعون ( ل
ول لغببوا فيهببا يسببمعون ( ل تعببالى ) وقال تأثيم ول فيها

) أي جاريببة عيببن ) ( فيهببا سببلما سببلما قيل إل تأثيمببا
عينا بها المراد وليس الثبات سياق في نكرة وهذه سارحة
بببن قببال جاريببات عيببون فيها يعني جنس هذا وإنما واحدة

بببن أسببد حببدثنا سببلُيمان بببن الربيببع علُببى قببرئ حاتم أبي
بببن اللُببه عبد عن قرة بن عطاء عن ثوبان بن حدثنا موسى

الجنببة أنهببار اللُه رسول قال قال هريرة أبي عن ضمرة
سببرر ( فيهببا المسك جبال تحت من أو تلل تحت من تفجر

السببمك مرتفعببة الفببرش كثيرة ناعمة عالية ) أي مرفوعة
علُببى يجلُس أن اللُه ولي أراد فإذا قالوا العين الحور علُيها

) يعنببي موضببوعة ( وأكواب له تواضعت العالية السرر تلُك
أربابهببا مببن أرادهببا لمببن مرصببدة معببدة الشببرب أوانببي

وكذا الوسائد النمارق عباس بن ) قال مصفوفة ( ونمارق
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وغيرهببم والثببوري والسببدي والضحاك وقتادة عكرمة قال

الزرابببي عببباس بببن ) قببال مبثوثة ( وزرابي تعالى وقوله
) أي ( مبثوثة ومعنى واحد وغير الضحاك قال وكذا البسط

هببذا هنببا هببا ونببذكر علُيهببا الجلُوس أراد لمن وههنا هنا ها
بببن عمببرو حببدثنا داود أبببي بببن بكببر أبو رواه الذي الحديث
الضببحاك عببن مهبباجر بببن محمببد عببن أبببي حببدثنا عثمببان

سببمع أنببه كريببب حدثني موسى بن سلُيمان عن المعافري

مشببمر مببن هل أل اللُه رسول قال يقول زيد بن أسامة
يتلل نببور الكعبببة ورب هببي لهببا خطببر ل الجنببة فإن للُجنة

نضببيجة وثمببرة مطببرد ونهببر مشببيد وقصببر تهببتز وريحانببة
دار فببي أبببد فببي ومقام كثيرة وحلُل جميلُة حسناء وزوجة
بهية عالية محلُة في ونعمة وحبرة وخضرة وفاكهة سلُيمة

إن قولوا قال لها المشمرون نحن اللُه رسول يا نعم قالوا
 عن4332 ماجة بن ورواه اللُه شاء إن القوم قال اللُه شاء

بببن مسببلُم بببن الوليببد عببن الدمشببقي عثمببان بن العباس
 بببببببببببببببه مهبببببببببببببباجر ببببببببببببببن محمبببببببببببببد

)بببببببببب 26 17 88(  اليببببببببببات  
علُببى الدالببة مخلُوقبباته في بالنظر عباده آمرا تعالى يقول
) خلُقببت كيببف البببل إلببى ينظببرون ( أفل وعظمته قدرته
القببوة غايببة فببي فإنهببا غريببب وتركيبها عجيب خلُق فإنها

للُقائببد وتنقبباد الثقيببل للُحمببل تلُين ذلك مع وهي والشدة
بببذلك ونبهوا لبنها ويشرب بوبرها وينتفع وتؤكل الضعيف

القاضببي شببريح وكان البل كانت دوابهم غالب العرب لن
وإلببى خلُقببت كيببف البل إلى ننظر حتى بنا أخرجوا يقول

عببن وجببل عببز اللُببه رفعهببا كيببف أي رفعببت كيببف السماء
ينظببروا ( أفلُببم تعببالى قببال كما العظيم الرفع هذا الرض

فروج من لها وما وزيناها بنيناها كيف فوقهم السماء إلى
فإنهبا منصبوبة جعلُبت ) أي نصببت كيبف الجببال ) ( وإلى

من جعل ما فيها وجعل بأهلُها الرض تميد لئل راسية ثابتة
( وإلى والمعادن المنافع
ومهببدت ومببدت بسببطت كيببف ) أي سببطحت كيببف الرض

الببذي بعيببره مببن يشاهده بما الستدلل علُى البدوي فنبه
الببذي والجبببل راسببه فببوق الببتي والسببماء علُيببه راكب هو

وصببانعه ذلببك خببالق قببدرة علُببى تحته التي والرض تجاهه
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الذي الله وأنه المتصرف المالك الخالق العظيم الرب وأنه

سببؤاله فببي ضببمام أقسببم وهكببذا سواه العبادة يستحق ل

قببال  حيث3143 أحمد المام رواه كما اللُه رسول علُى
عببن المغيببرة بببن سببلُيمان حببدثنا القاسم بن هاشم حدثنا
عببن اللُببه رسببول نسببأل أن نهينببا كنببا قببال أنس عن ثابت
العاقل البادية أهل من الرجل يجيء أن يعجبنا فكان شيء

يببا فقببال الباديببة أهببل من رجل فجاء نسمع ونحن فيسأله
أرسببلُك اللُببه أن تزعم أنك لنا فزعم رسولك أتانا إنه محمد
خلُببق فمببن قال اللُه قال السماء خلُق فمن قال صدق قال

ما فيها وجعل الجبال هذه نصب فمن قال اللُه قال الرض
ونصببب والرض السببماء خلُببق فبالببذي قببال اللُه قال جعل
ال أرسلُك آللُه الجبال هذه ال نعبم ق أن رسبولك وزعبم ق

قببال صببدق قببال وليلُتنببا يومنببا فببي صببلُوات خمببس علُينا
رسولك وزعم قال نعم قال بهذا أمرك آللُه أرسلُك فبالذي

أرسبلُك فبالبذي قبال صبدق قال أموالنا في زكاة علُينا أن
حببج علُينببا أن رسببولك وزعببم قال نعم قال بهذا أمرك آللُه

فقال ولى ثم قال صدق قال سبيل إليه استطاع من البيت
منهببن انقببص ول شببيئا علُيهببن أزيببد ل بالحق بعثك والذي

رواه وقببد الجنببة ليببدخلُن صببدق إن النبببي فقببال شببيئا
ببن هاشببم النضبر أببي عبن الناقببد عمبرو  عبن12 مسبلُم

 والنسببائي319 الترمذي ورواه البخاري وعلُقه به القاسم
المببام ورواه بببه المغيببرة بببن سببلُيمان حببديث  مببن4121
4122  والنسائي486 داود  وأبو63  والبخاري3168 أحمد
سببعيد عببن سببعد بببن اللُيببث حببديث  مببن1402 ماجببة وبن

بببه أنببس عببن نمببر أبي بن اللُه عبد بن شريك عن المقبري
سببعد بنببي أخببو ثعلُبة بن ضمام وأنا آخره في وقال بطوله

اللُه عبد حدثنا إسحاق حدثنا يعلُى أبو الحافظ وقال بكر بن
كببان قببال عمببر بببن عن دينار بن اللُه عبد حدثني جعفر بن

الجاهلُيببة فببي امرأة عن يحدثا كان ما كثيرا اللُه رسول
لهببا فقببال غنمببا ترعببى لها صغير بن معها جبل رأس علُى
قبالت أبببي خلُق فمن قال اللُه قالت خلُقك من أمه يا ابنها
السبماء خلُببق فمببن قبال اللُببه قالت خلُقني فمن قال اللُه

خلُببق فمن قال اللُه قالت الرض خلُق فمن قال اللُه قالت
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قببال اللُببه قالت الغنم هذه خلُق فمن قال اللُه قالت الجبل
قال فتقطع الجبل من نفسه وألقى شأنا للُه لسمع فإني

بببن قببال هببذا يحببدثنا مببا كببثيرا اللُه رسول كان عمر بن
ضببعف إسببناده فببي بهذا يحدثنا ما كثيرا عمر بن كان دينار
المببام ولببده ضببعفه المببديني هببو هذا جعفر بن اللُه وعبد
أنببت إنمببا ( فببذكر تعببالى وقببوله وغيببره المديني بن علُي
بمببا الناس محمد يا فذكر ) أي بمسيطر علُيهم لست مذكر

) الحسبباب وعلُينببا البلغا علُيببك ( فإنمببا إليهببم بببه أرسلُت
عببباس بببن ) قببال بمصببيطر علُيهببم ( لسببت قببال ولهببذا

تخلُببق لسبت ) أي بجبببار علُيهببم ( لسبت وغيرهما ومجاهد
تكرههببم بالببذي لسببت زيببد بببن وقببال قلُوبهم في اليمان

عببن وكيببع  حببدثنا3300 أحمببد المببام قببال اليمببان علُببى

أن أمببرت قال قال قال جابر عن الزبير أبي عن سفيان
عصببموا قالوها فإذا اللُه إل لإله يقولوا حتى الناس أقاتل
عببز اللُببه علُببى وحسابهم بحقها إل وأموالهم دماءهم مني
) بمسيطر علُيهم لست مذكر انت إنما ( فذكر قرأ ثم وجل

3341  والترمببذي21 اليمببان كتاب في مسلُم رواه وهكذا
مببن سببننيهما مببن التفسببير كتبباب  في11670 والنسائي

وهببذا الزيببادة بهببذه بببه الثببوري سببعيد بببن سببفيان حديث
بببدون هريببرة أبي رواية من الصحيحين في مخرج الحديث

تولى ) أي وكفر تولى من ( إل تعالى وقوله الية هذه ذكر
كقوله وهذه ولسانه بجنانه بالحق وكفر بأركانه العمل عن

قببال ) ولهذا وتولى كذب ولكن صلُى ول صدق ( فل تعالى
5258 أحمببد المببام ) قببال الكبببر العببذاب اللُببه ( فيعببذبه

بببن علُي عن هلل أبي بن سعيد عن ليث حدثنا قتيبة حدثنا
معاويببة بن يزيد بن خالد علُى مر الباهلُي أمامة ابا أن خالد

فقببال اللُببه رسببول مببن سببمعها كلُمببة ألين عن فسأله

مببن إل الجنببة يببدخل كلُكببم أل يقول اللُه رسول سمعت
المببام بإخراجه تفرد أهلُه علُى البعير شراد اللُه علُى شرد
أبيه عن حاتم أبي بن ذكره هذا خالد بن  وعلُي6184 أحمد
بببن سببعيد وعنه أمامة أبي عن روى هنا ها ما علُى يزد ولم
مرجعهببم ) أي إيببابهم إلينببا ( إن تعببالى وقببوله هلل أبببي
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علُى نحاسبهم نحن ) أي حسابهم علُينا إن ( ثم ومنقلُبهم
 فشببر شببرا وإن فخيببر خيببرا إن بهببا ونجببازيهم أعمببالهم

89 
)  الفجر ( سورة

)ببببببببببب 14 1 89(  اليبببببببببببات  
تفسببير والمنببة الحمببد وللُببه الغاشية سورة تفسير مقدمة
الفجر سورة
الحكببم بببن الوهبباب عبببد  أخبرنببا11673 النسببائي قببال

دثببار بببن محببارب عببن سلُيمان عن سعيد بن يحيى أخبرني
رجببل فجبباء صببلة معبباذ صببلُى قببال جببابر عببن صالح وأبي

انصببرف ثببم المسببجد ناحية في فصلُى فطول معه فصلُى

 اللُببه لرسببول ذلببك فببذكر منببافق فقال معاذا ذلك فبلُغ
فطببول معببه أصلُي جئت اللُه رسول يا فقال الفتى فسأل

نبباقتي فعلُفت المسجد ناحية في وصلُيت فانصرفت علُي

اسببم سبببح مببن أنت أين يامعاذ أفتان اللُه رسول فقال
يغشببى إذا واللُيببل والفجببر وضحاها والشمس العلُى ربك

 الرحيبببببببببببم الرحمبببببببببببن اللُبببببببببببه بسبببببببببببم
عببباس وبببن علُببي قبباله الصبببح وهببو فمعببروف الفجر أما

كعببب بببن ومحمببد مسروق وعن والسدي ومجاهد وعكرمة
العشببر اللُيببالي خاتمة وهو خاصة النحر يوم فجر به المراد
عكرمة قاله كما عنده تفعل التي الصلة بذلك المراد وقيل
عببباس بببن عببن روايببة وهببو النهببار جميببع به المراد وقيل

بببن قاله كما الحجة ذي عشر بها ) المراد العشر ( واللُيالي
والخلُببف السلُف من واحد وغير ومجاهد الزبير وبن عباس

مرفوعببا عببباس بببن  عن969 البخاري صحيح في ثبت وقد
هببذه مببن فيهببن اللُببه إلببى أحببب الصالح العمل أيام من ما

سبببيل فببي الجهبباد ول قببالوا الحجببة ذي عشر يعني اليام
بنفسببه خببرج رجل إل اللُببه سبببيل فببي الجهاد ول قال اللُه

العشر بذلك المراد وقيل بشيء ذلك من يرجع لم ثم وماله
إلببى يعببزه ولببم جرير بن جعفر أبو حكاه المحرم من الول

أبيه عن ظأبيان أبي بن قابوس عن كدينة أبو روى وقد أحد
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مببن الول العشببر هببو ) قببال عشببر ( وليال عباس بن عن

3327 أحمببد المببام قببال الول القببول والصببحيح رمضببان
بببن خير حدثني عقبة بن عياش حدثنا الحباب بن زيد حدثنا

العشببر إن قببال النبي عن جابر عن الزبير أبي عن نعيم
ورواه النحببر يوم والشفع عرفة يوم والوتر الضحى عشر

اللُببه عبببد بببن وعبببدة رافببع بن محمد  عن11672 النسائي
أبببي وبن جرير بن ورواه به الحباب بن زيد عن منهما وكل
بأس ل رجاله إسناد وهذا به الحباب بن زيد حديث من حاتم
وقببوله أعلُببم واللُببه نكببارة رفعه في المتن أن وعندي بهم

أن الحببديث هببذا فببي تقببدم ) قببد والببوتر ( والشفع تعالى
لكببونه النحر يوم الشفع وأن التاسع لكونه عرفة يوم الوتر

ثببان قببول أيضا والضحاك وعكرمة عباس بن وقاله العاشر
بببن عقبة حدثني الشج سعيد أبو حدثنا حاتم ابي بن وقال
قببوله عببن عطبباء سببألت قببال السببائب بن واصل عن خالد

ل قببال هببذا وترنببا صبلتنا ) قلُببت والببوتر ( والشفع تعالى
ثببالث قببول الضببحى ليلُببة والببوتر عرفة يوم الشفع ولكن
إبراهيببم بببن عببامر بببن محمببد حببدثنا حبباتم أبببي بببن قببال

السببلم عبببد بببن يعني النعمان عن أبي حدثني الصبهاني
اللُببه عبببد سمعت قال بمكة حدثني عوف بن سعيد أبي عن
أميببر يببا فقببال رجببل إليببه فقببام النبباس يخطب الزبير بن

قببول الشببفع فقببال والببوتر الشفع عن أخبرني المؤمنين
) والببوتر علُيببه إثببم فل يومين في تعجل ( فمن تعالى اللُه

جريبج ببن ) وقببال علُيببه إثببم فل تببأخر ( ومببن تعالى قوله
يقببول الزبيببر بببن سببمع أنببه المرتفببع بببن محمببد أخبببرني

التشببريق أيببام آخببر والببوتر التشببريق أيببام أوسببط الشفع

 اللُبه رسبول عبن هريرة أبي رواية من الصحيحين وفي
دخل أحصاها من واحدا إل مائة إسما وتسعين تسعة للُه إن

البصببري الحسببن قال رابع قول الوتر يحب وتر وهو الجنة
بخلُقه تعالى أقسم ووتر شفع كلُهم الخلُق أسلُم بن وزيد

 
العببوفي وقال الول عنه والمشهور مجاهد عن رواية وهو
وأنتببم واحد وتر اللُه ) قال والوتر ( والشفع عباس بن عن

قول المغرب صلة والوتر الغداة صلة الشفع ويقال شفع
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عبيد حدثنا الشج سعيد أبو حدثنا حاتم ابي بن قال خامس

مجاهببد عببن يحيببى أبببي عببن إسببرائيل عن موسى بن اللُه
وجببل عز اللُه والوتر الزوج الشفع ) قال والوتر ( والشفع

الشببفع وخلُقببه الببوتر اللُببه مجاهببد عببن اللُه عبد أبو وقال
قببوله مجاهببد عببن نجيببح أبببي بببن وقببال والنببثى الببذكر

السببماء شببفع اللُببه خلُقببه شببيء ) كببل والببوتر ( والشببفع
والقمببر والشببمس والنببس والجببن والبحببر والبر والرض

تعببالى قببوله فببي ذكببروه ما هذا في مجاهد ونحا هذا ونحو
لتعلُموا ) أي تذكرون لعلُكم زوجين خلُقنا شيء كل ( ومن

الحسببن عن قتادة قال سادس قول واحد الزواج خالق أن
سببابع قببول وتببر ومنببه شفع منه العدد هو والوتر والشفع

طريببق مببن جرير وبن حاتم أبي بن رواه الكريمة الية في

يؤيببد خبببر النبببي عببن وروي جريببر بن قال ثم جريج بن
أبببي بببن اللُببه عبد حدثني الزبير أبي عن ذكرنا الذي القول

ن زيبد حدثنا القطواني زياد ببن عيباش أخببرني الحبباب ب
أن جببابر عببن الزبيببر أبببي عببن نعيببم بببن خير حدثني عقبة

الثببالث اليببوم والببوتر اليومببان الشببفع قال اللُه رسول
مببن تقببدم لما مخالف وهو اللُفظ بهذا الخبر هذا ورد هكذا

رواه ومببا حبباتم أبي وبن والنسائي أحمد رواية في اللُفظ
أنببس بببن والربيببع العاليببة أبببو قببال اعلُببم واللُببه أيضببا هو

ومنهببا والثنائيببة كالرباعية شفع منها الصلة هي وغيرهما
صببلة وكببذلك النهببار وتببر وهببي ثلثا فإنهببا كالمغرب وتر

عبن الببرزاق عببد قبال وقد اللُيل من التهجد آخر في الوتر
) والببوتر ( والشببفع حصين بن عمران عن قتادة عن معمر
وهببذا وتبر ومنهببا شبفع منهببا المكتوببة الصبلة هبي قبال

متصببل روي وقد بالمكتوبة خاص ولفظه وموقوف منقطع

حببدثنا أحمببد المببام قال عام ولفظه النبي إلى مرفوعا
عمببران عببن قتببادة عن همام حدثنا الطيالسي هو داود أبو
بببن عمببران عببن البصببرة أهل من حدثه شيخا أن عصام بن

وسببلُم آلببه وعلُببى علُيببه اللُببه صببلُى اللُببه رسول أن حصين
شبفع بعضببها الصببلة هببي فقبال والبوتر الشفع عن سئل

عببن جرير بن رواه وكذا المسند في وقع هكذا وتر وبعضها
موسببى بببن اللُببه عبيد عن كريب أبي وعن عفان عن بندار
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بببن عمببران عببن قتادة عن يحيى بن وهو همام عن كلهما
عيسى أبو رواه وكذا حصين بن عمران عن شيخ عن عصام

وأبببي مهببدي بببن عببن علُببي بببن عمرو  عن3342 الترمذي
عببن عصام بن عمران عن قتادة عن همام عن كلهما داود
قببال ثببم بببه حصببين بببن عمببران عن البصرة أهل من رجل

قيس بن خالد رواه وقد قتادة حديث من إل نعرفه ل غريب
عمببران عن عصام بن عمران عن روي وقد قتادة عن أيضا

بببن أحمببد حدثنا حاتم ابي بن ورواه قلُت أعلُم واللُه نفسه
عببن همببام أخبرنببا هببارون بببن يزيد حدثنا الواسطي سنان
البصببرة أهل من شيخ الضبعي عصام بن عمران عن قتادة

فببي رأيتببه هكذا فذكره النبي عن حصين بن عمران عن
وهكذا عصام بن عمران هو البصري الشيخ فجعل تفسيره

خالببد حدثني أبي حدثني علُي بن نصر أخبرنا جرير بن رواه
بببن عمببران عببن عصببام بن عمران عن قتادة عن قيس بن

الصببلة هببي قببال والببوتر الشببفع في النبي عن حصين
به وتفرد المبهم الشيخ ذكر فأسقط وتر ومنها شفع منها

مسببجد إمببام البصري عمارة أبو الضبعي عصام بن عمران
الضبببعي عمببران بببن نصببر جمرة أبي والد وهو ضبيعة بني
وأبببو سببعيد بببن والمثنببى جمببرة أبببو وابنه قتادة عنه روى

الثقبات كتبباب فببي حبببان ببن وذكببره حميببد بن يزيد التياح
وكان البصرة أهل من التابعين في خياط بن خلُيفة وذكره
يببوم قتلُببه ثببم يوسببف بببن الحجبباج عنببد حظيا نبيل شريفا
وليببس الشببعث بن مع لخروجه وثمانين ثلثا سنة الزاوية

وقفببه أن وعندي الواحد الحديث هذا سوى الترمذي عند له
بببن يجببزم ولببم أعلُببم واللُببه أشبببه حصببين بن عمران علُى
وقببوله والببوتر الشببفع فببي القببوال هذه من بشيء جرير

إذا أي عباس بن عن العوفي ) قال يسر إذا ( واللُيل تعالى
) حببتى يسببر إذا ( واللُيببل الزبيببر بببن اللُببه عبد وقال ذهب

ومالببك وقتادة العالية وأبو مجاهد وقال بعضا بعضه يذهب
وهببذا سار ) إذا يسر إذا ( واللُيل زيد وبن أسلُم بن زيد عن

أن ويحتمببل ذهببب أي عببباس بببن قببال ما علُى حملُه يمكن
لنببه أنسب هذا إن يقال وقد أقبل أي سار إذا المراد يكون

النهببار إقبببال هببو الفجر ) فإن ( والفجر قوله مقابلُة في
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إقباله ) علُى يسر إذا ( واللُيل قوله حمل فإذا اللُيل وإدبار

كقببوله وبببالعكس النهببار وإدبببار اللُيببل بإقبببال قسما كان
قببال ) وكببذا تنفببس إذا والصبببح عسببعس إذا ( واللُيببل

) أي يسر إذا ( واللُيل الضحاك
ليلُبة جمع ليلُة ) يعني يسر إذا ( واللُيل عكرمة وقال يجري

أبببي بببن قببال ثببم حبباتم أبببي وبن جرير بن رواه المزدلفة
عبد بن كثير عن عامر أبو حدثنا عصام بن أحمد حدثنا حاتم
يقببول القرظأببي كعببب بن محمد سمعت قال عمرو بن اللُه
إل تببين ول ياسبار أسببر ) قبال يسر إذا ( واللُيل قوله في

لذي ) أي حجر لذي قسم ذلك في ( هل تعالى وقوله بجمع
يمنببع لنببه حجببرا العقل سمي وإنما وحجا ودين ولب عقل

والقببوال الفعببال مببن بببه يلُيببق ل ما تعاطي من النسان
بجببداره اللُصببوق مببن الطببائف يمنببع لنه البيت حجر ومنه

إذا فلن علُببى الحبباكم وحجببر اليمامببة حجببر ومنه الشامي
مببن هببذا ) كببل محجببورا حجببرا ( ويقولببون التصببرف منعه

بأوقببات هببو القسببم وهببذا متقببارب ومعنببى واحببد قبيببل
أنبواع مببن ذلك وغير وصلة حج من العبادة وبنفس العبادة
لببه المطيعببون المتقون عباده إليه بها يتقرب التي القرب

الكريببم لوجهه الخاشعون لديه المتواضعون منه الخائفون
تببر ( ألببم بعببده قببال وطبباعتهم وعبببادتهم هؤلء ذكر ولما
جبببارين عتبباة متمردين كانوا ) وهؤلء بعاد ربك فعل كيف

فببذكر لكتبببه جاحببدين لرسببلُه مكببذبين طاعته عن خارجين
فقببال وعبرا أحاديث وجعلُهم ودمرهم أهلُكهم كيف تعالى
اد ذات إرم بعاد ربك فعل كيف تر ( ألم ؤلء العم عباد ) وه

قاله نوح بن سام بن عوص بن إرم بن عاد ولد وهم الولى
علُيببه هببودا رسببوله فيهببم اللُه بعث الذين وهم إسحاق بن

أظأهرهببم بيببن مببن اللُببه فأنجبباه وخببالفوه فكذبوه السلم
سببخرها عاتيببة صرصببر بريح وأهلُكهم منهم معه آمن ومن

فيهببا القببوم فببترى حسببوما أيام وثمانية ليال سبع علُيهم
باقيببة مببن لهببم ترى فهل خاوية نخل أعجاز كأنهم صرعى

ليعتبببر موضع ما غير في القرآن في قصتهم اللُه ذكر وقد
) العمبباد ذات ( إرم تعببالى فقببوله المؤمنببون بمصببرعهم

) العمبباد ( ذات تعببالى وقوله بهم تعريف زيادة بيان عطف
بالعمببدة ترفببع الببتي الشبعر بيببوت يسبكنون كببانوا لنهم
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وأقببواهم خلُقببة زمببانهم في الناس أشد كانوا وقد الشداد
أن إلببى وأرشببدهم النعمببة بتلُببك هببود ذكرهم ولهذا بطشا

( واذكببروا فقال خلُقهم الذي ربهم طاعة في يستعملُوها
بسطة الخلُق في وزادكم نوح قوم بعد من خلُفاء جعلُكم إذ

) وقببال مفسببدين الرض فببي تعثببوا ول اللُببه آلء فاذكروا
الوا الحبق بغير الرض في فاستكبروا عاد ( فأما تعالى وق

أشببد هببو خلُقهببم الذي اللُه أن يروا لم أو قوة منا اشد من
) البلد في مثلُها يخلُق لم ( التي هنا ها ) وقال قوة منهم

لقببوتهم بلدهببم فببي مثلُهببا يخلُببق لببم الببتي القبيلُببة أي
يعنببي قديمة أمة إرم مجاهد قال تركيبهم وعظم وشدتهم

بيبت إرم أن والسببدي دعامببة ببن قتببادة قبال الولببى عادا
وقتببادة مجاهد وقال قوي جيد حسن قول وهذا عاد مملُكة

ل عمببد أهببل ) كببانوا العمبباد ( ذات قببوله فببي والكلُبببي
ذات لهببم قيببل إنمببا عببباس بن عن العوفي وقال يقيمون

فأصبباب الثبباني ورد جرير بن الول واختار لطولهم العماد
زيد بن ) أعاد البلد في مثلُها يخلُق لم ( التي تعالى وقوله

بالحقبباف عمببدا بنببوا وقال لرتفاعها العماد علُى الضمير
فأعبباد جريببر وبببن قتببادة وأمببا البلد فببي مثلُهببا يخلُببق لم

فببي القبيلُببة تلُببك مثببل يخلُببق لببم أي القبيلُة علُى الضمير
بببن وقول الصواب هو القول وهذا زمانهم في يعني البلد

لقببال ذلببك المراد كان لو لنه ضعيف مذهبه ذهب ومن زيد
مثلُهببا يخلُببق ( لم قال وإنما البلد في مثلُها يعمل لم التي
صببالح أبببو حببدثنا أبي حدثنا حاتم أبي بن ) وقال البلد في

عببن حببدثه عمببن صببالح بببن معاويببة حببدثني اللُيببث كبباتب

كببان فقببال العمبباد ذات إرم ذكببر أنه النبي عن المقدام
الحببي علُببى فيحملُهببا الصببخرة علُببى يببأتي منهببم الرجببل

الحسببين ببن علُببي حببدثنا حباتم أبببي ببن قال ثم فيهلُكهم
زيبد ببن ثبور عبن عيباض ببن أنببس حدثنا الطاهر أبو حدثنا

بببن شببداد أنببا قببرأه حيث سمى قد كتابا قرأت قال الديلُي
نظببر بببذراعي شددت الذي وأنا العماد رفعت الذي وأنا عاد

أمة إل يخرجه ل أذرع سبعة علُى كنزا كنزت الذي وأنا واحد

أبنيببة العمبباد كببانت سببواء قببول كببل فعلُببى قلُت محمد
طببول أو به يقاتلُون سلحا أو للُبدو بيوتهم أعمدة أو بنوها
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المببذكورون وهببم المببم من وأمة قبيلُة فهم منهم الواحد

هنا ها كما بثمود المقرونون موضع ما غير في القرآن في
) العمبباد ذات ( إرم بقببوله المببراد ان زعم ومن أعلُم واللُه
وعكرمببة المسببيب بن سعيد عن روي كما دمشق إما مدينة

نظببر ففيببه غيرهما أو القرظأي عن روي كما اسكندرية أو
ربببك فعببل كيببف تببر ( ألم هذا علُى الكلم يلُتئم كيف فإنه
فإنه بيان عطف أو بدل ذلك جعل ) إن العماد ذات إرم بعاد

إهلك عن الخبار هو إنما المراد ثم حينئذ الكلم يتسق ل
ل الببذي بأسببه مببن بهم اللُه أحل وما بعاد المسماة القبيلُة

نبهببت وإنمببا إقلُيببم أو مدينببة عببن الخبببار المراد أن ل يرد
المفسببرين مببن جماعببة ذكره مما بكثير يغتر لئل ذلك علُى
مبنية العماد ذات إرم لها يقال مدينة ذكر من الية هذه عند

وإن وبسبباتينها ودورهببا قصببورها والفضببة الببذهب بلُبببن
وأنهارهببا المسببك بنببادق وترابهببا للىءوجببواهر حصباءها
وسببورها بهببا أنيببس ل ودورهببا سبباقطة وثمارهببا سببارحة
فتببارة تنتقببل وإنها مجيب ول داع بها ليس تصفر وأبوابها

بغيببر وتارة بالعراق وتارة باليمن وتارة الشام بأرض تكون
مببن السببرائيلُيين خرافات من كلُه هذا فإن البلد من ذلك

مببن الجهلُببة عقببول بببذلك ليختبببروا زنببادقتهم بعض وضع
أن وغيببره الثعلُبي وذكر ذلك جميع في تصدقهم أن الناس

معاويببة زمان في قلبة بن اللُه عبد وهو العراب من رجل
ابتغائها في يتيه هو فبينما شردت له أباعر طلُب في ذهب

فوجببد فدخلُها وأبواب سور لها عظيمة مدينة علُى اطلُع إذ
الببتي الذهبيببة المدينببة صببفات مببن ذكرناه مما قريبا فيها

إلببى معببه فببذهبوا فأخبرالنبباس رجببع وأنببه ذكرهببا تقببدم
حبباتم أبببي بببن ذكببر وقببد شببيئا يروا فلُم قال الذي المكان

ليس الحكاية فهذه جدا مطولة هنا ها العماد ذات إرم قصة
اختلُببق يكون فقد العرابي ذلك إلى صح ولو إسنادها يصح
ذلببك أن فاعتقببد والخبال الهوس من نوع أصابه أنه أو ذلك

بعبدم يقطببع ممببا وهببذا كذلك وليس الخارج في حقيقة له
والطامعين الجهلُة من كثير به يخبر مما قريب وهذا صحته

قنبباطير فيهببا الرض تحببت مطببالب وجود من والمتحيلُين
والللىببء واليببواقيت الجببواهر وألببوان والفضببة الببذهب

إليهببا الوصببول من تمنع موانع علُيها لكن الكبير والكسير
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والضببعفة الغنيبباء أمببوال علُببى فيحتببالون منهببا والخببذ

بخبباخير فببي صببرفها فببي بالباطببل فيأكلُونهببا والسببفهاء
والببذي بهببم ويطنببزون الهببذيانات من ذلك ونحو وعقاقير

وكنببوزا وإسببلمية جاهلُيببة دفببائن الرض فببي أن به يجزم
الصفة علُى فأما تحويلُه أمكنه منها بشيء ظأفر من كثيرة
ذلببك فببي يصببح ولببم وبهببت وافببتراء فكببذب زعموها التي

عنهببم أخببذ مببن نقببل أو نقلُهببم عببن إل يقولون مما شيء
جريببر بببن وقببول للُصببواب الهببادي وتعببالى سبببحانه واللُه

أو ) قبيلُببة العمبباد ذات ( إرم بقوله المراد يكون ان يحتمل
لن نظببر فيببه تصببرف لببم فلُببذلك تسببكنها عبباد كانت بلُدة

قببال ولهببذا القبيلُببة عن الخبار هو إنما السياق من المراد
يقطعببون ) يعنببي بببالواد الصخر جابوا الذين ( وثمود بعده

وكببذا ويخرقونهببا ينحتونهببا عباس بن قال بالوادي الصخر
مجتببابي يقببال ومنه زيد وبن والضحاك وقتاده مجاهد قال

الجيببب ومنببه فتحببه إذا الثببوب واجتبباب خرقوهببا إذا النمار
فببارهين بيوتا الجبال من ( وتنحتون تعالى اللُه وقال أيضا

 الشبباعر قببول هنببا هببا حبباتم أبببي وبببن جريببر بن ) وأنشد
 ومببارد شببنيف من حي باد كما بائد اللُه خل ما شيء كل أل

 السببواعد أيببدات شداد بأيد صعدة صماء كل في ضربوا هم
القببرى بببوادي منزلهببم وكببان عربا كانوا إسحاق بن وقال
بمببا العببراف سببورة فببي مستقصبباة عبباد قصة ذكرنا وقد

) قال الوتاد ذي ( وفرعون تعالى وقوله إعادته عن أغنى
أمره له يشدون الذين الجنود الوتاد عباس بن عن العوفي
مببن أوتبباد فببي وأرجلُهببم أيببديهم يوتد فرعون كان ويقال

بالوتاد الناس يوتد كان مجاهد قال وكذا بها يعلُقهم حديد
السببدي قببال والسببدي والحسن جبير بن سعيد قال وهكذا

ثببم وتببد فببي قببوائمه مببن قائمة كل في الرجل يربط كان
أنبه بلُغنببا قتبادة وقال فيشدخه عظيمة صخرة علُيه يرسل

وحبببال أوتبباد مببن تحتهببا لببه يلُعببب وملعببب مظال له كان
الوتبباد ذي لفرعببون قيل رافع أبي عن البناني ثابت وقال

رحببى ظأهرهببا علُببى جعل ثم أوتاد أربعة لمرأته ضرب لنه
البلد فببي طغببوا ( الببذين تعالى وقوله ماتت حتى عظيمة
الرض في وعاثوا وعتوا تمردوا ) أي الفساد فيها فأكثروا
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) عببذاب سوط ربك علُيهم ( فصب للُناس والذية بالفساد

يردها ل عقوبة بهم وأحل السماء من رجزا علُيهم أنزل أي
) لبالمرصبباد ربببك ( إن تعببالى وقوله المجرمين القوم عن
يعملُون فيما خلُقه يرصد يعني ويرى يسمع عباس بن قال

الخلئببق وسببيعرض والخرى الدنيا في بسعيه كل ويجازي
يسببتحقه بمببا كل ويقاببل بعبدله فيهببم فيحكببم علُيه كلُهم
هببا حبباتم أبببي بببن ذكر وقد والجور الظلُم عن المنزه وهو
فقبال صبحته وفببي نظببر إسناده وفي جدا غريبا حديثا هنا

الحببذاء يونس حدثنا الحواري أبي بن أحمد حدثنا أبي حدثنا
رسول قال قال جبل بن معاذ عن البيساني حمزة ابي عن

المؤمن إن يامعاذ اللُه
يأمن ول روعه يسكن ل المؤمن إن معاذ يا أسير الحق لدى

إن يامعبباذ ظأهببره خلُببف جهنببم جسر يخلُف حتى اضطرابه
يهلُببك أن وعببن شهواته من كثير عن القرآن قيده المؤمن

محجتببه والخوف دليلُه فالقرآن وجل عز اللُه بإذن هو فيها
والصببدقة جنتببه والصببوم كهفببه والصببلة مطيتببه والشوق

مببن وجببل عببز وربببه وزيببره والحيبباء أميره والصدق فكاكه
الحببذاء يببونس حبباتم أبببي بببن قال بالمرصاد كلُه ذلك وراء
كببان ولببو مرسل معاذ عن حمزة وأبو مجهولن حمزة وأبو
حسببنا لكان كلمه من كان لو أي حسنا لكان حمزة أبي عن
صبالح ببن صبفوان حببدثنا أببي حببدثنا حاتم أبي بن قال ثم

عببن أيفببع عن عمرو بن صفوان عن مسلُم بن الوليد حدثنا
إن يقببول النبباس يعببظ وهببو سببمعه أنببه الكلعببي عبببد بن

فيحبببس قببال علُيهببن والصببراط قببال قنبباطر سبع لجهنم
إنهببم ( قفببوهم فيقببول الولببى القنطببرة عنببد الخلئببق

عنهببا ويسببئلُون الصببلة علُى فيحاسبون ) قال مسؤولون
بلُغببوا فببإذا نجببا مببن وينجببو هلُببك مببن فيهببا فيهلُببك قببال

وكيببف أدوهببا كيببف المانببة علُى حوسبوا الثانية القنطرة
بلُغببوا فببإذا نجببا مببن وينجببو هلُببك مببن فيهلُببك قال خانوها

وكيببف وصببلُوها كيببف الرحببم عببن سببئلُوا الثالثة القنطرة
والرحببم قببال نجا من وينجو هلُك من فيهلُك قال قطعوها

مببن اللُهببم تقببول جهنببم فببي الهببوى إلببى متدليببة يومئببذ
يقول التي وهي قال فاقطعه قطعني ومن فصلُه وصلُني

الثببر هببذا أورد ) هكببذا لبالمرصبباد ربببك ( إن وجل عز اللُه
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 تمبببببببببببببببببببامه يبببببببببببببببببببذكر ولبببببببببببببببببببم

)بببببببببب 20 15 89(  اليببببببببببات  
اللُه وسع إذا اعتقاده في النسان علُى منكرا تعالى يقول
من ذلك أن فيعتقد ذلك في ليختبره الرزق في علُيه تعالى

قببال كمببا وامتحببان ابتلء هو بل كذلك وليس له إكرام اللُه
نسببارع وبنيببن مببال مببن بببه نمدهم أنما ( أيحسبون تعالى

الجببانب فببي ) وكببذلك يشببعرون ل بببل الخيببرات فببي لهم
أن يعتقببد الببرزق فببي علُيه وضيق وامتحنه ابتله إذا الخر
ليببس ) أي ( كل تعببالى اللُببه قال كما له إهانة اللُه من ذلك

تعببالى اللُببه فببإن هببذا فببي ول هببذا فببي ل زعببم كما المر
يحببب مببن علُى ويضيق يحب ل ومن يحب من المال يعطي

كببل في اللُه طاعة علُى ذلك في المدار وإنما يحب ل ومن
كببان وإذا ذلك علُى اللُه يشكر بأن غنيا كان إذا الحالين من

) فيببه اليتيم تكرمون ل ( بل تعالى وقوله يصبر بأن فقيرا
بن اللُه عبد رواه الذي الحديث في جاء كما له بالكرام أمر

عببن سلُيمان أبي بن يحيى عن أيوب بن سعيد عن المبارك

بيببت خيببر النبببي عببن هريرة أبي عن عتاب أبي بن يزيد
فببي بيبت وشبر إليبه يحسبن يبتيم فيه بيت المسلُمين في

أنبا بأصببعه قبال ثببم إليببه يسباء يببتيم فيببه بيت المسلُمين
 حببدثنا5150 داود أبببو وقببال هكذا الجنة في اليتيم وكافل
بببن يعنببي العزيببز عبببد أخبرنببا سفيان بن الصباح بن محمد

رسببول أن سببعيد بن يعني سهل عن أبي حدثني حازم أبي

بيببن وقببرن الجنة في كهاتين اليتيم وكافل أنا قال اللُه
علُببى تحاضببون ( ول البهببام تلُببي والتي الوسطى أصبعيه
الفقببراء إلببى بالحسان يأمرون ل ) يعني المسكين طعام

ك فبي بعض علُى بعضهم ويحث والمساكين أكلُون ذل ( وت
حصببل جهببة أي مببن ) أي لما ( أكل الميراثا ) يعني التراثا

كببثيرا ) أي جما حبا المال ( وتحبون حرام أو حلل من لهم
فاحشا بعضهم زاد

)بببببببببب 30 21 89(  اليببببببببببات  
العظيمببة الهببوال مببن القيامببة يببوم يقببع عما تعالى يخبر

) أي دكببا دكببا الرض دكت ( إذا حقا ) أي ( كل تعالى فقال
مببن الخلئببق وقام والجبال الرض وسويت ومهدت وطئت
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ك ( وجباء لربهبم قبورهم ل ) يعنبي رب بيبن القضباء لفص

علُببى آدم ولببد بسببيد إليببه يستشببفعون مببا بعد وذلك خلُقه
يسببألون مببا بعببد علُيببه وسلمه اللُه صلُوات محمد الطلق

لست يقول فكلُهم واحد بعد واحدا الرسل من العزم أولي

أنببا فيقببول محمببد إلى النوبة تنتهي حتى ذاكم بصاحب
يببأتي أن فببي تعببالى اللُببه عنببد فيشببفع فيذهب لها أنا لها

أول وهبي ذلبك فببي تعبالى اللُببه فيشببفعه القضباء لفصل
فببي بيببانه تقببدم كمببا المحمببود المقببام وهببي الشببفاعات

القضبباء لفصببل وتعالى تبارك الرب فيجيء سبحان سورة
صببفوفا صببفوفا يببديه بيببن يجيئببون والملئكببة يشبباء كمببا

بن مسلُم المام ) قال بجهنم يومئذ ( وجيء تعالى وقوله
ن حفبص بن عمر  حدثنا2842 صحيحه في الحجاج غيباثا ب

عبببد عببن شقيق عن الكاهلُي خالد بن العلء عن أبي حدثنا

بجهنببم يببؤتى اللُببه رسببول قال قال مسعود بن هو اللُه
ملُك ألف سبعون زمام كل مع زمام ألف سبعون لها يومئذ

عبببد بببن اللُببه عبد  عن2573 الترمذي رواه وهكذا يجرونها
2573 أيضببا ورواه بببه حفص بن عمر عن الدارمي الرحمن

عببن الثببوري سببفيان عببن عببامر أبي عن حميد بن عبد عن
عبببد عببن وائل أبو وهو سلُمة بن شقيق عن خالد بن العلء

عببن جريببر بببن رواه وكببذا يرفعه ولم قوله مسعود بن اللُه
العلء عن الفزاري معاوية بن مروان عن عرفة بن الحسن

( يومئذ تعالى وقوله قوله اللُه عبد عن شقيق عن خالد بن
دهببره قببديم في أسلُفه كان وما عملُه ) أي النسان يتذكر

الببذكرى تنفعببه وكيببف ) أي الببذكرى لببه ( وأنببى وحببديثه
كببان مببا علُببى ينببدم ) يعني لحياتي قدمت ليتني يا ( يقول

ازداد كببان لببو ويببود عاصيا كان إن المعاصي من منه سلُف
حنبببل بن أحمد المام قال كما طائعا كان إن الطاعات من

بببن يعنببي اللُببه عبببد حببدثنا إسببحاق بببن علُببي  حدثنا4185
بن جبير عن معدان بن خالد عن يزيد بن ثور حدثنا المبارك

رسببول أصببحاب مببن وكببان عميببرة أبي بن محمد عن نفير

أن إلببى ولببد يوم من وجهه علُى خر عبدا أن لو قال اللُه
رد أنببه ولود القيامة يوم لحقره اللُه طاعة في هرما يموت

تعببالى اللُببه قببال والثببواب الجببر من يزداد كيما الدنيا إلى
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مببن عببذابا أشد أحد ليس ) أي أحد عذابه يعذب ل ( فيومئذ

أحد وليس ) أي أحد وثاقه يوثق ( ول عصاه من اللُه تعذيب
وجببل عببز بربهببم كفببر لمببن الزبانيببة من ووثقا قبضا أشد

فأمبا والظبالمين الخلئببق مبن المجرميببن حببق فبي وهبذا
مببع الببدائرة الثابتة الساكنة وهي المطمئنة الزكية النفس

إلببى ارجعببي المطمئنببة النفببس أيتها ( يا لها فيقال الحق
جنتببه فببي لعببباده أعببد ومببا وثببوابه جببواره إلببى ) أي ربببك

اللُه عن رضيت قد ) أي ( مرضية نفسها في ) أي ( راضية
فببي ) أي عبببادي فببي ( فببادخلُي وأرضبباها عنهببا ورضببي
الحتضببار عنببد لهببا يقببال ) وهببذا جنتي ( وادخلُي جملُتهم

المببؤمن يبشببرون الملئكببة أن كما أيضا القيامة يوم وفي
ثببم هنببا هببا فكببذلك قبببره مببن قيببامه وعنببد احتضبباره عند

الضببحاك فببروى اليببة هذه نزلت فيمن المفسرون اختلُف
بببن بريببدة وعببن عفببان بن عثمان في نزلت عباس بن عن

عنببه اللُببه رضببي المطلُب عبد بن حمزة في نزلت الحصيب
يبوم المطمئنببة للرواح يقببال عباس بن عن العوفي وقال

) ربببك إلببى ارجعببي المطمئنببة النفببس أيتهببا ( يببا القيامة
الببدنيا فببي تعمببره كبانت الببذي ببدنها وهببو صباحبك يعنببي

( فببادخلُي يقرؤهببا كببان أنببه عنببه ) وروي مرضية ( راضية
والكلُبببي عكرمببة قببال ) وكببذا جنببتي وادخلُببي عبببادي في

( تعالى لقوله الول والظاهر غريب وهو جرير بن واختاره
) أي اللُه إلى مردنا ) ( وأن الحق مولهم اللُه إلى ردوا ثم

حببدثنا حبباتم أبببي بببن وقببال يديه بين والوقوف حكمه إلى
اللُببه عبببد بببن الرحمن عبد بن أحمد حدثنا الحسين بن علُي

عببن جعفببر عببن أشببعث عببن أبيه عن أبي حدثني الدشتكي
أيتهببا ( يببا تعببالى قببوله فببي عببباس بن عن جبير بن سعيد

) قببال مرضببية راضببية ربببك إلى ارجعي المطمئنة النفس
هببذا أحسببن مببا اللُببه رسول يا فقال جالس بكر وأبو نزلت
الشج سعيد أبو حدثنا قال ثم هذا لك سيقال إنه أما فقال
قببرأت قببال جبببير بببن سعيد عن أشعث عن يمان بن حدثنا

ربببك إلببى ارجعي المطمئنة النفس أيتها ( يا النبي عند
هببذا إن عنببه اللُببه رضببي بكببر أبببو ) فقببال مرضببية راضببية

الملُك إن أما النبي له فقال لحسن
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أبببي عببن جريببر بببن رواه وكببذا الموت عند هذا لك سيقول

أبببي بببن قببال ثم حسن مرسل وهذا به يمان بن عن كريب
شببجاع بببن مببروان حببدثنا عرفببة بببن الحسببن وحدثنا حاتم

مببات قببال جبببير بن سعيد عن الفطس سالم عن الجزري
فببدخل خلُقتببه علُببى يببر لببم طيببر فجاء بالطائف عباس بن

علُببى اليببة هببذه تلُيت دفن فلُما منه خارجا ير لم ثم نعشه
المطمئنببة النفببس أيتها ( يا تلها من يدرى ل القبر شفير

عبببادي فببي فببادخلُي مرضببية راضببية ربببك إلببى ارجعببي
اللُببه عبببد  عن1010581 الطبراني ) ورواه جنتي وادخلُي

عجلن بن سالم عن شجاع بن مروان عن أبيه عن أحمد بن
المنببذر بببن محمببد الحببافظ ذكببر وقببد فببذكره به الفطس
عببن بسببنده العجببائب كتبباب فببي بشببكر المعروف الهروي

الببروم بلد فببي أسببرت قببال هاشببم أبببي رزيببن بببن قباثا
ضببربت امتنع من أن علُى دينه علُينا وعرض الملُك فجمعنا

وألقببي عنقه فضربت فامتنع الرابع وجاء ثلثة فارتد عنقه
وجببه علُببى طفببا ثببم الماء في فرسب هناك نهر في رأسه
ويببا فلن ويببا فلن يببا فقببال الثلثة أولئك إلى ونظر الماء
أيتها ( يا كتابه في تعالى اللُه قال بأسمائهم يناديهم فلن

فببادخلُي مرضية راضية ربك إلى ارجعي المطمئنة النفس
فكببادت قال الماء في غاص ) ثم جنتي وادخلُي عبادي في

الثلثة أولئك ورجع الملُك سرير ووقع يسلُموا أن النصارى
جعفببر أبببي الخلُيفببة عند من الفداء وجاء قال السلم إلى

ترجمببة فببي عسبباكر بببن الحببافظ وروى فخلُصنا المنصور
سببلُيمان حببدثني أبيها عن الوزاعي عمرو أبي بنت رواحة

قال اللُه رسول أن أمامة أبو حدثني المحاربي حبيب بن
تببؤمن مطمئنببة بببك نفسببا أسببألك إنببي اللُهببم قببل لرجببل
أبببي عببن روي ثببم بعطائك وتقنع بقضائك وترضى بلُقائك

آخبر أمبه واحبد هبذا رواحبة حديث قال أنه وبر بن سلُيمان
 تفسببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببير

90 
)  البلُد ( سورة

)ببببببببببب 10 1 90(  اليبببببببببببات  
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سورة الرحيم الرحمن اللُه بسم البلُد سورة تفسير مقدمة

 وهببببببببببببببببببببببببببببببببي البلُببببببببببببببببببببببببببببببببد
فببي القببرى أم بمكة وتعالى تبارك اللُه من قسم هذا مكية
فببي قببدرها عظمببة علُى لينبه حال فيها الساكن كون حال
بهببذا أقسببم ( ل مجاهببد عن خصيف قال أهلُها إحرام حال
بن شبيب ) وقال البلُد بهذا ( أقسم علُيهم ) رد ) ( ل البلُد
) يعني البلُد بهذا أقسم ( ل عباس بن عن عكرمة عن بشر
أن لببك يحببل محمد يا أنت ) قال البلُد بهذا حل ( وأنت مكة

وعطيببة صالح وأبي جبير بن سعيد عن روي وكذا به تقاتل
أصبببت مببا مجاهد وقال زيد وبن والسدي وقتادة والضحاك

) قببال البلُد بهذا حل ( وأنت قتادة وقال لك حلل فهو فيه
أحلُهببا البصببري الحسببن وقال إثم ول حرج غير من به أنت
بببه ورد قببد قالوه الذي المعنى وهذا نهار من ساعة له اللُه

يببوم اللُببه حرمببه البلُببد هببذا إن صحته علُى المتفق الحديث
يببوم إلببى اللُببه بحرمببة حببرام فهو والرض السماوات خلُق

لببي أحلُببت وإنمببا خله يختلُببى ول شببجره يعضببد ل القيامة
بببالمس كحرمتهببا اليوم حرمتها عادت وقد نهار من ساعة

ترخببص أحببد فببإن آخر لفظ وفي الغائب الشاهد فلُيبلُغ أل
يببأذن ولببم لرسببوله أذن اللُببه إن فقولوا اللُه رسول بقتال

أبو حدثنا جرير بن ) قال ولد وما ( ووالد تعالى وقوله لكم
عكرمببة عببن خصببيف عببن شريك عن عطية بن حدثنا كريب

) الوالببد ولببد ومببا ( ووالببد تعببالى قببوله في عباس بن عن
حاتم أبي بن ورواه له يولد ل الذي العاقر ولد وما يلُد الذي
عكرمة وقال به القاضي اللُه عبد بن وهو شريك حديث من

وقببال حبباتم أبببي بببن رواه يلُببد الذي ولد وما العاقر الوالد
الثببوري وسببفيان والضببحاك وقتببادة صببالح وأبببو مجاهببد
وخصببيف البصببري والحسببن والسببدي جبببير بببن وسببعيد

ولده ولد وما آدم بالوالد يعني وغيرهم سعد بن وشرحبيل
وي حسبن وأصبحابه مجاهبد إليبه ذهبب البذي وهذا لنبه ق

بعببده أقسم المساكن أم وهي القرى بأم اقسم لما تعالى
عمببران أبببو وقببال وولببده البشببر أبببو آدم وهببو بالمساكن

وبن جرير بن رواه وذريته إبراهيم هو الجوني
وهببو وولده والد كل في عام أنه جرير بن واختار حاتم أبي

) كببد فبي النسبان خلُقنا ( لقد تعالى وقوله أيضا محتمل
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وإبراهيم ومجاهد وعكرمة عباس وبن مسعود بن عن روي

ببن زاد منتصبببا يعنببي وغيرهبم والضببحاك وخيثمة النخعي
الستواء والكبد أمه بطن في منتصبا عنه رواية في عباس

مسببتقيما سويا خلُقناه لقد القول هذا ومعنى والستقامة
الببذي الكريببم بربببك ماغرك النسان أيها ( يا تعالى كقوله
) ركبببك شبباء مببا صببورة أي فببي فعببدلك فسببواك خلُقببك
ان خلُقنبا ( لقد تعالى وكقوله ويم أحسبن فبي النس ) تق

كبببد فببي عببباس بن عن وعطاء وجريج نجيح ابي بن وقال
أسببنانه ونبببات مولببده وذكر إليه تر ألم خلُق شدة في قال

يتكبببد مضببغة ثببم علُقببة ثم ) نطفة كبد ( في مجاهد وقال
كرها أمه ( حملُته تعالى كقوله وهو مجاهد قال الخلُق في

يكابببد فهببو كببره ومعيشببته كرها ) وأرضعته كرها ووضعته
) كبببد فببي النسببان خلُقنببا ( لقد جبير بن سعيد وقال ذلك
وطببول شببدة فببي عكرمببة وقببال معيشببة وطلُب شدة في

بببن أحمببد حدثنا حاتم أبي بن وقال مشقة في قتادة وقال
سبمعت جعفر بن الحميد عبد أخبرنا عاصم أبو حدثنا عصام
عببن النصببار من رجل سأل الباقر جعفر أبا علُي بن محمد
فببي ) قببال كبببد فببي النسان خلُقنا ( لقد تعالى اللُه قول

طريببق مببن وروي جعفر أبو علُيه ينكر فلُم واعتداله قيامه
خلُقنببا ( لقببد اليببة قرأهببذه الحسببن سببمعت مببودود أبببي

مببن وأمببرا الدنيا أمر من أمرا يكابد ) قال كبد في النسان
الخببرة وشببدائد الدنيا مضايق يكابد رواية وفي الخرة أمر

خلُببق آدم ) قال كبد في النسان خلُقنا ( لقد زيد بن وقال
المبراد أن جريبر ببن واختبار الكبد ذلك فسمى السماء في

أن ( أيحسببب تعببالى وقببوله ومشاقها المور مكابدة بذلك
( أيحسببب يعنببي البصببري الحسن ) قال أحد علُيه يقدر لن
أن ( أيحسببب قتادة وقال ماله ) يأخذ أحد علُيه يقدر لن أن
هببذا عن يسأل لن أن يظن آدم بن ) قال أحد علُيه يقدر لن

( أيحسببب السدي وقال أنفقه وأين اكتسبه أين من المال
تعببالى وقببوله وجببل عببز اللُببه ) قببال أحد علُيه يقدر لن أن

لبدا مال أنفقت آدم بن يقول ) أي لبدا مال أهلُكت ( يقول
وغيرهببم والسببدي وقتببادة والحسببن مجاهد قاله كثيرا أي

لببم أن أيحسببب أي مجاهببد ) قببال أحد يره لم أن ( أيحسب
تعببالى وقوله السلُف من غيره قال وكذا وجل عز اللُه يره
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ينطببق ) أي ( ولسانا بهما يبصر ) أي عينين له نجعل ( ألم

علُببى بهمببا ) يستعين ( وشفتين ضميره في عما فيعبر به
روى وقببد وفمببه لببوجهه وجمببال الطعببام وأكببل الكلم

عببن الدمشببقي الربيببع أبي ترجمة في عساكر بن الحافظ

قببد آدم بببن يببا تعالى اللُه يقول النبي قال قال مكحول
شكرها تطيق ول عددها تحصي ل عظاما نعما علُيك أنعمت

بهمببا تنظببر عينيببن لببك جعلُببت أن علُيببك أنعمببت ممببا وإن
وإن لببك أحلُلُببت مببا إلببى بعينيك فانظر غطاء لهما وجعلُت

لببك وجعلُت غطاءهما علُيهما فأطبق علُيك حرمت ما رأيت
فببإن لببك وأحلُلُت أمرتك بما فانطق غلفا له وجعلُت لسانا
وجعلُببت لسببانك علُيببك فأغلُق علُيك حرمت ما علُيك عرض

فإن لك أحلُلُت ما بفرجك فأصب سترا لك وجعلُت فرجا لك
إنببك آدم بن سترك علُيك فأرخ علُيك حرمت ما علُيك عرض

) النجببدين ( وهببديناه انتقببامي تطيق ول سخطي تحمل ل
عبببد عببن زر عن عاصم عن الثوري سفيان قال الطريقين

والشببر الخيببر ) قال النجدين ( وهديناه مسعود بن هو اللُه
وأببي وعكرمبة ومجاهبد عبباس وببن علُبي عبن روي وكذا

وعطبباء والضببحاك كعببب بببن ومحمببد صببالح وأبببي وائببل
بببن أخبببرني وهب بن اللُه عبد وقال آخرين في الخرساني

أنببس عببن سعد بن سنان عن حبيب أبي بن يزيد عن لهيعة

نجببد جعل فما نجدان هما اللُه رسول قال قال مالك بن
سببعد بببن سببنان بببه تفببرد الخيببر نجد من إليكم أحب الشر

المببام وقببال معيببن بببن وثقببه وقببد سنان بن سعد ويقال
أحمببد وقببال الحببديث منكببر والجوزجبباني والنسببائي أحمد
منكببرة حببديثا عشببر خمسببة وروى لضطرابه حديثه تركت
الحسببن حديث حديثه يشبه واحدا حديثا منها أعرف ما كلُها
حببدثني جريببر بببن وقال أنس حديث يشبه ل البصري يعني

الحسببن سببمعت قببال رجاء أبي عن علُية بن حدثنا يعقوب

كببان اللُه نبي أن لنا ذكر ) قال النجدين ( وهديناه يقول
الشببر ونجببد الخيببر نجببد النجدان إنهما الناس أيها يا يقول

رواه وكببذا الخيببر نجببد مببن إليكببم أحب الشر نجد جعل فما
عببن وهببب وأبببو عبيببد بن ويونس ومعمر الشهيد بن حبيب

حبباتم أبببي بببن وقببال قتببادة أرسببلُه وهكذا مرسل الحسن
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الزبيببري أحمببد أبببو حببدثنا النصبباري عصام بن أحمد حدثنا
قببوله فببي عببباس بببن عببن أبيه عن عفان بن عيسى حدثنا
الربيببع عببن وروي الثديين ) قال النجدين ( وهديناه تعالى

عببن جريببر بببن ورواه ذلك مثل حازم وأبي وقتادة خثيم بن
قببال ثببم بببه عقببال بببن عيسببى عببن وكيببع عببن كريب أبي

الول القول والصواب
نطفة من النسان خلُقنا ( إنا تعالى قوله الية هذه ونظير
إمببا السبببيل هديناه إنا بصيرا سميعا فجعلُناه نبتلُيه أمشاج

)  كفبببببببببببببببببورا وإمبببببببببببببببببا شببببببببببببببببباكرا
)بببببببببب 20 11 90(  اليببببببببببات  

حببدثنا مجالببد بببن إسببماعيل بببن عمر حدثني جرير بن قال
في عمر بن عن عطية أبي عن أبيه عن إدريس بن اللُه عبد

في جبل ) قال ( العقبة دخل ) أي اقتحم ( فل تعالى قوله
سبببعون ) هو العقبة اقتحم ( فل الحبار كعب وقال جهنم
العقبببة اقتحم ( فل البصري الحسن وقال جهنم في درجة
شديدة قحمة عقبة إنها قتادة وقال جهنم في عقبة ) قال

مببا أدراك ( ومببا قتادة وقال تعالى اللُه بطاعة فاقتحموها
أو رقبببة ( فببك فقال اقتحامها عن تعالى أخبر ) ثم العقبة
سببلُك أفل ) أي العقبببة اقتحببم ( فل زيد بن ) وقال إطعام

تعببالى فقببال بينهببا ثببم والخيببر النجبباة فيها التي الطريق
( فببك ) قببرئ إطعببام أو رقبببة فببك العقبببة ما أدراك ( وما
الفاعببل ضمير وفيه فعل أنه علُى وقرىء ) بالضافة رقبة

قببال متقببارب معناهمببا القراءتيببن وكلُتببا مفعولة والرقبة
اللُببه عبببد حببدثنا إبراهيم بن علُي  حدثنا2422 أحمد المام
حكيببم أبببي بببن إسببماعيل عببن هند أبي بن سعيد بن يعني
هريببرة أبببا سببمع أنه مرجانة بن سعيد عن الزبير آل مولى

اللُببه أعتببق مؤمنة رقبة أعتق من اللُه رسول قال يقول
ليعتببق إنببه حببتى النببار من منه أربا منها عضو أي إرب بكل
بببن علُببي فقببال الفببرج وبالفرج الرجل وبالرجل اليد باليد

نعببم سببعيد فقببال هريرة أبي من هذا سمعت أنت الحسين
مطرفببا ادع غلُمببانه أفببره له لغلم الحسين بن علُي فقال
رواه وقد اللُه لوجه حر فأنت إذهب قال يديه بين قام فلُما

 والنسببائي1514  والترمذي1509  ومسلُم2517 البخاري
هببذا أن مسببلُم وعنببد بببه مرجانببة بببن سببعيد عن طرق من
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قببد كببان العابدين زين الحسين بن علُي أعتقه الذي الغلم
بببن سببالم عببن قتببادة وقال درهم الف عشرة فيه أعطي

قببال نجيببح أبببي عببن طلُحببة أبببي بن معدان عن الجعد أبي

مسببلُما رجل أعتببق مسلُم أيما يقول اللُه رسول سمعت
مببن عظمببا عظببامه مببن عظببم كببل وفباء جاعببل اللُببه فإن

امببرأة أعتقببت مسببلُمة امرأة وأيما النار من محررا عظامه
عظمببا عظامهببا من عظم كل وفاء جاعل اللُه فإن مسلُمة

هو هذا نجيح وأبو هكذا جرير بن رواه النار من عظامها من
أحمبد المبام قبال عنبه اللُبه رضي السلُمي عبسة بن عمر

بببن بجيببر حببدثني بقيببة حببدثنا شريح بن حيوة  حدثنا4386
بببن عمببرو عببن مببرة بببن كثير عن معدان بن خالد عن سعد

ليببذكر مسببجدا بنببى من قال النبي أن حدثهم أنه عبسة
مسلُمة نفسا أعتق ومن الجنة في بيتا له اللُه بنى فيه اللُه

كببانت السببلم في شيبة شاب ومن جهنم من فديته كانت
الحكببم حببدثنا أحمببد قببال أخرى طريق القيامة يوم نورا له
بببن شببرحبيل أن عببامر بببن سببلُيم عن جرير حدثنا نافع بن

تزيببد فيببه ليببس حببديثا حدثنا عبسة بن لعمرو قال السمط

ول اللُبه رسبول سبمعت عمبرو قبال نسيان ول مبن يق
ومببن بعضو عضوا النار من فكاكه كانت مسلُمة رقبة أعتق
ومببن القيامببة يوم نورا له كانت اللُه سبيل في شيبة شاب
مببن رقبببة كمعتببق كببان أخطببأ أو فأصاب فبلُغ بسهم رمى
بعضببه  والنسببائي3966 داود أبببو وروى إسببماعيل بنببي

القاسببم ببن هاشببم  حبدثنا4386 أحمبد قبال أخرى طريق
بببن عمببرو عببن أمامببة أبببي عببن لقمببان حدثنا الفرج حدثنا
رسول من سمعته حديثا حدثنا له قلُت السلُمي قال عبسة

مببن يقببول سببمعته قال وهم ول انتقاص فيه ليس اللُه
الحنث يبلُغوا أن قبل فماتوا السلم في أولد ثلثة له ولد

فببي شيبة شاب ومن إياهم رحمته بفضل الجنة اللُه أدخلُه
فببي بسهم رمى ومن القيامة يوم نورا له كانت اللُه سبيل
رقبببة عتببق له كان أخطأ أو أصاب العدو به فبلُغ اللُه سبيل
منببه عضوا منه عضو بكل اللُه أعتق مؤمنة رقبة أعتق ومن
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للُجنببة فببإن اللُببه سبببيل فببي زوجيببن أنفببق ومن النار من

منها شاء باب أي من اللُه يدخلُه أبواب ثمانية
أبببو قببال آخببر حببديث الحمببد وللُه قوية جيدة أسانيد وهذه
ضببمرة حببدثنا الرملُببي محمببد بببن عيسى  حدثنا3964 داود
أتينببا قببال الديلُمي عياش بن العريف عن عبلُة أبي بن عن

ول زيبادة فيبه ليبس حديثا حدثنا له فقلُنا السقع بن واثلُة
فببي معلُق ومصحفه ليقرأ أحدكم إن وقال فغضب نقصان

رسببول من سمعته حديثا أردنا إنما قلُنا وينقص فيزيد بيته

أوجببب قببد لنببا صبباحب في اللُه رسول أتينا قال اللُه
عضببو بكببل اللُببه يعتق عنه اعتقوا فقال بالقتل النار يعني

إبراهيببم حديث من النسائي رواه وكذا النار من عضوا منه
بببه واثلُببة عببن الديلُمي عياش بن العريف عن عبلُة أبي بن

هشببام حدثنا الصمد عبد  حدثنا4150 أحمد قال آخر حديث
الجهنببي عببامر بببن عقبة عن الجذامي قيس عن قتادة عن

فببداؤه فهببو مسببلُمة رقبة أعتق من قال اللُه رسول أن
عن سعيد عن الخفاف الوهاب عبد  حدثنا4147 و النار من

ببن عقبببة عببن حببدثا الجبذامي قيسا أن لنا ذكر قال قتادة

فهبي مؤمنببة رقبببة أعتببق مبن قال اللُه رسول أن عامر
آخببر حببديث الببوجه هببذا مببن أحمببد به تفرد النار من فكاكه

قببال أحمد وأبو آدم بن يحيى  حدثنا4299 أحمد المام قال
مببن بجيلُببة بنببي مببن البجلُببي الرحمن عبد بن عيسى حدثنا
بببن الرحمببن عبببد عببن مصببرف بببن طلُحببة عببن سلُيم بني

رسببول إلببى أعرابببي جاء قال عازب بن البراء عن عوسجة

الجنببة يببدخلُني عمل علُمنببي اللُببه رسببول يببا فقال اللُه
المسببألة أعرضببت لقببد الخطبببة أقصببرت كنببت لئببن فقال
ليسببتا أو اللُببه رسببول يببا فقببال الرقبة وفك النسمة أعتق

وفببك بعتقهببا تنفببرد أن النسببمة عتببق إن ل قببال بواحببدة
علُببى والفيء الوكوف والمنحة عتقها في تعين أن الرقبة

وأسببق الجببائع فاطعم ذلك تطق لم فإن الظالم الرحم ذي
تطببق لببم فببإن المنكببر عببن وانه بالمعروف وائمر الظمآن

إطعببام ( أو تعببالى وقببوله الخيببر مببن إل لسانك فكف ذلك
قببال وكببذا مجاعة ذي عباس بن ) قال مسغبة ذي يوم في
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هببو والسببغب واحد وغير وقتادة والضحاك ومجاهد عكرمة
عزيببز فيببه الطعببام يببوم فببي النخعي إبراهيم وقال الجوع
تعببالى وقببوله الطعببام فيببه مشببتهى يوم في قتادة وقال

) مقربببة ( ذا يتيمببا اليببوم هببذا مثل في أطعم ) أي ( يتيما
والحسببن وعكرمببة عببباس بببن قبباله منببه قرابببة ذا أي

المببام رواه الببذي الحببديث في جاء كما والسدي والضحاك
سيرين بنت حفصة عن هشام أخبرنا يزيد  حدثنا418 أحمد

يقببول اللُببه رسببول سببمعت قببال عببامر بببن سلُمان عن
اثنتببان الرحببم ذي وعلُببى صببدقة المسببكين علُببى الصببدقة

 وهببذا592  والنسائي658 الترمذي رواه وقد وصلُة صدقة
فقيرا ) أي متربة ذا مسكينا ( أو تعالى وقوله صحيح إسناد
ذا عببباس بببن قببال أيضا الدقعاء وهو بالتراب لصقا مدقعا
شببيء ول لببه لبيببت الذي الطريق في المطروح هو متربة
مببن بالببدقعاء لصببق الببذي هببو رواية وفي التراب من يقيه

البعيببد هببو عنببه روايببة وفببي شيء له ليس والحاجة الفقر
وقببال وطنببه عببن الغريببب يعنببي حبباتم أبي بن قال التربة

جبببير بببن سببعيد وقال المحتاج المديون الفقير هو عكرمة
ومقاتببل وقتببادة وسعيد عباس بن وقال له أحد ل الذي هو
وقببوله المعنببى قريبببة هببذه وكببل العيببال ذو هببو حيان بن

هببذه مببع هببو ثببم ) أي آمنببوا الببذين مببن كببان ( ثببم تعببالى
ذلك ثواب محتسب بقلُبه مؤمن الجميلُةالطاهرة الوصاف

وسعى الخرة أراد ( ومن تعالى قال كما وجل عز اللُه عند
) مشببكورا سببعيهم كببان فأولئببك مببؤمن وهببو سببعيها لهببا

مببؤمن وهو أنثى أو ذكر من صالحا عمل ( من تعالى وقال
بالمرحمببة وتواصوا بالصبر ( وتواصوا تعالى وقوله ) الية

بالصبر المتواصين صالحا العاملُين المؤمنين من كان ) أي
الحببديث فببي جبباء كمببا بهم الرحمة وعلُى الناس أذى علُى

فببي مببن ارحمببوا الرحمببن يرحمهببم الراحمببون الشببريف
ل الخببر الحببديث وفببي السببماء فببي مببن يرحمكببم الرض
 حببدثنا4943 داود أبببو وقببال الناس يرحم ل من اللُه يرحم

عببن نجيببح أبببي بببن عن سفيان حدثنا شيبة أبي بن بكر أبو
يرحببم لببم مببن قببال يرويببه عمرو بن اللُه عبد عن عامر بن

( أولئببك تعالى وقوله منا فلُيس كبيرنا حق ويعرف صغيرنا
أصحاب من الصفات بهذه المتصفون ) أي الميمنة أصحاب
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المشأمة أصحاب هم بآياتنا كفروا ( والذين قال ثم اليمين

مطبقببة ) أي مؤصببدة نببار ( علُيهببم الشببمال أصحاب ) أي
أببو قبال منهببا لهببم خببروج ول عنهببا لهببم محيد فل علُيهم

ومجاهببد جبببير بببن وسببعيد وعكرمببة عببباس وبببن هريببرة
وقتادة والحسن العوفي وعطية القرظأي كعب بن ومحمد

مغلُقببة عببباس بببن قببال مطبقببة ) أي ( مؤصببدة والسببدي
بلُغة الباب أصد مجاهد وقال البواب
( ويل سورة في حديث ذلك في وسيأتي أغلُقه أي قريش

له باب ل ) حيط ( مؤصدة الضحاك ) وقال لمزة همزة لكل
ول ولفبرج فيهببا ضبوء فل ) مطبقة ( مؤصدة قتادة وقال
يببوم كان إذا الجوني عمران أبو وقال البد آخر منها خروج

كببان مببن وكببل شببيطان وكببل جبببار بكببل اللُه أمر القيامة
بهببم أمببر ثم بالحديد فأوثقوا شره الدنيا في الناس يخاف

واللُببه فل قببال أطبقوها أي علُيهم أوصدوها ثم جهنم إلى
فيها ينظرون ل واللُه ول أبدا قرار علُى أقدامهم تستقر ل

علُببى أعينهم جفون تلُتقي ل واللُه ول أبدا سماء أديم إلى
أبببدا شببراب بببارد فيهببا يذوقون ل واللُه ول أبدا نوم غمض
 حبببببببببببببببببباتم أبببببببببببببببببببي بببببببببببببببببببن رواه

91 
)  وضحاها والشمس ( سورة

)ببببببببببب 10 1 91(  اليبببببببببببات  
تفسببير والمنببة الحمببد وللُببه ( البلُببد سببورة تفسير مقدمة
أن الصببحيحين فببي الذي جابر حديث تقدم الشمس سورة

ربببك اسببم ( سبببح ب صببلُيت هل لمعبباذ قال اللُه رسول
 إذا ( اللُيبببببل ) و وضبببببحاها ( الشبببببمس ) و العلُبببببى

( والشمس مجاهد ) قال الرحيم الرحمن اللُه بسم يغشى
كلُببه ) النهببار ( وضحاها قتادة وقال وضوئها ) أي وضحاها

بالشببمس اللُببه أقسببم يقببال أن والصببواب جريببر بببن قال
إذا ( والقمببر النهببار هو الظاهر الشمس ضوء لن ونهارها

عببباس بببن عببن العببوفي وقببال تبعهببا مجاهببد ) قال تلها
تلهببا إذا قتببادة وقببال النهار يتلُو ) قال تلها إذا ( والقمر

زيببد بن وقال الهلل رؤي الشمس سقطت إذا الهلل ليلُة
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وهببو تتلُببوه هي ثم الشهر من الول النصف في يتلُوها هو

زيببد عن مالك وقال الشهر من الخير النصف في يتقدمها
إذا ( والنهببار تعببالى وقببوله القببدر ليلُببة تلها إذا أسلُم بن

) جلهببا إذا ( والنهار قتادة وقال أضاء مجاهد ) قال جلها
العربيببة أهببل بعببض وكان جرير بن وقال النهار غشيها إذا

الكلم لدللببة الظلُمببة جل إذا والنهببار بمعنببى ذلببك يتببأول
( والنهببار بمعنببى ذلببك تأول القائل هذا أن ولو قلُت علُيها

قببوله في تأويلُه ولصح أولى لكان البسيطة ) أي جلها إذا
أعلُببم واللُه وأقوى أجود ) فكان يغشاها إذا ( واللُيل تعالى
تعببالى كقببوله ) أنببه جلهببا إذا ( والنهار مجاهد قال ولهذا

في الضمير عود فاختار جرير بن ) وأما تجلُى إذا ( والنهار
قببوله فببي وقببالوا ذكرهببا لجريببان الشببمس علُى كلُه ذلك

حيببن الشمس يغشى إذا ) يعني يغشاها إذا ( واللُيل تعالى
ال الفباق فتظلُم تغيب فوان عبن الوليبد ببن بقيبة وق ص

جل الرب قال اللُيل جاء إذا قال حمامة ذي بن يزيد حدثني
والببذي يهببابه فاللُيببل العظيببم خلُقببي عبببادي غشي جلله

تعببالى وقببوله حبباتم أبببي بببن رواه يهبباب أن أحببق خلُقببه
هنببا ) هببا ( مببا تكببون أن ) يحتمببل بناهببا ومببا ( والسببماء

ويحتمببل قتببادة قول وهو وبنائها والسماء بمعنى مصدرية
قببول وهببو وبانيهببا والسببماء يعنببي مببن بمعنببى تكببون أن

تعببالى كقببوله الرفببع هببو والبنبباء متلزم وكلهمببا مجاهببد
فرشناها والرض لموسعون ) ( وإنا بأيد بنيناها ( والسماء

طحاهببا وما ( والرض تعالى قوله ) وهكذا الماهدون فنعم
عببباس بببن عببن العببوفي قببال دحاهببا طحاها مجاهد ) قال
عببن طلُحة أبي بن علُي وقال فيها خلُق ) أي طحاها ( وما

والضببحاك وقتببادة مجاهببد وقببال قسمها طحاها عباس بن
) بسببطها ( طحاهببا زيببد وبن صالح وأبو والثوري والسدي

وهببو المفسببرين مببن الكببثر وعلُيببه القببوال أشببهر وهذا
دحوته مثل طحوته الجوهري قال اللُغة أهل عند المعروف

خلُقهببا ) أي سببواها وما ( ونفس تعالى وقوله بسطته أي
تعببالى قببال كمببا القويمببة الفطببرة علُببى مستقيمة سوية

النبباس فطببر الببتي اللُببه فطرة حنيفا للُدين وجهك ( فأقم
اللُببه صببلُى اللُببه رسببول ) وقببال اللُببه لخلُق تبديل ل علُيها

832



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
الفطببرة علُببى يولد مولود كل وسلُم آله وعلُى علُيه تعالى
يهودانه فأبواه

هببل جمعاء بهيمة البهيمة تولد كما يمجسانه أو ينصرانه أو
وفي هريرة أبي رواية من أخرجاه جدعاء من فيها تحسون

المجاشببعي حمبباد بن عياض رواية  من2865 مسلُم صحيح

خلُقببت إنببي وجببل عببز اللُببه يقبول قبال اللُه رسول عن
دينهببم عببن فاجتببالتهم الشببياطين فجاءتهم حنفاء عبادي
فأرشببدها ) أي وتقواهبا فجورهبا ( فألهمهببا تعالى وقوله

قببدر مببا إلببى وهداها لها ذلك بين أي وتقواها فجورها إلى
لهببا ) بيببن وتقواهببا فجورهببا ( فألهمها عباس بن قال لها

والثببوري والضببحاك وقتببادة مجاهد قال وكذا والشر الخير
زيببد بببن وقببال والشببر الخيببر ألهمهببا جبير بن سعيد وقال
بشببار بن حدثنا جرير بن وقال وتقواها فجورها فيها جعل
حببدثنا قببال النبيببل عاصببم وأبببو عيسببى بببن صفوان حدثنا
يعمببر بببن يحيببى عن عقيل بن يحيى حدثني ثابت بن عزرة

حصببين بببن عمببران لببي قببال قببال الديلُي السود أبي عن
قضببي أشببيء فيببه ويتكببادحون فيببه الناس يعمل ما أرأيت
يسببتقبلُون فيما أو سبق قد قدر من علُيهم ومضى علُيهم

شببيء بل قلُت الحجة علُيهم وأكدت نبيهم به أتاهم مما
منببه ففزعببت قال ظألُما ذلك يكون فهل قال علُيهم قضي
وملُببك خلُقببه وهببو إل شيء ليس له قلُت قال شديدا فزعا

إنمببا اللُببه سددك قال يسئلُون وهم يفعل عما يسأل ل يده
رسول أتى جهينة أو مزينة من رجل إن عقلُك لخبر سألتك

فيببه النبباس يعمببل مببا أرأيببت اللُببه رسببول يا فقال اللُه
قببد قدر من علُيهم ومضى علُيهم قضي أشيء ويتكادحون

 نبببيهم بببه أتبباهم ممببا يسببتقبلُون ممببا شببيء أم سبببق
قال علُيهم قضي قد شيء بل قال الحجة علُيهم به وأكدت
يهيئه المنزلتين لحدى خلُقه اللُه كان من قال نعمل ففيم

سببواها وما ( ونفس تعالى اللُه كتاب في ذلك وتصديق لها
 ومسببلُم4438 أحمببد ) رواه وتقواهببا فجورهببا فألهمهببا

أفلُببح ( قد تعالى وقوله به ثابت بن عزرة حديث  من2650
المعنببى يكببون أن ) يحتمببل دساها من خاب وقد زكاها من
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قتبادة قبال كمبا اللُببه بطاعببة أي نفسبه زكبى من أفلُح قد

عببن نحببوه ويببروى والرذائببل الدنيئببة الخلق من وطهرها
أفلُببح ( قببد تعببالى وكقوله جبير بن وسعيد وعكرمة مجاهد

) دسبباها من خاب ) ( وقد فصلُى ربه اسم وذكر تزكى من
الهدى عن إياها بخذلنه منها ووضع أخملُها أي دسسها أي

يحتمببل وقد وجل عز اللُه طاعة وترك المعاصي ركب حتى
من خاب وقد نفسه اللُه زكى من أفلُح قد المعنى يكون أن

عن طلُحة أبي بن وعلُي العوفي قال كما نفسه اللُه دسى
قببال زرعببة وأبببو أبببي حببدثنا حاتم أبي بن وقال عباس بن

بببن عمببرو يعنببي مالببك أبببو حببدثنا عثمببان بببن سهل حدثنا
بببن عن الضحاك عن جويبر عن هاشم بن عمرو عن هشام

عببز اللُببه قول في يقول اللُه رسول سمعت قال عباس

نفببس أفلُحببت النبببي ) قببال زكاهببا من أفلُح ( قد وجل
أبببي حببديث مببن حبباتم أبببي بببن ورواه وجل عز اللُه زكاها
والضحاك الحديث متروك سعيد بن هو هذا وجويبر به مالك

يحيببى  حببدثنا1111191 الطبراني وقال عباس بن يلُق لم
بن عمرو عن لهيعة بن حدثنا أبي حدثنا صالح بن عثمان بن

بهببذه مببر إذا اللُببه رسببول كببان قال عباس بن عن دينار
) وتقواهببا فجورهببا فألهمهببا سببواها ومببا ( ونفببس اليببة
ومولهببا وليهببا أنت تقواها نفسي أت اللُهم قال ثم وقف
أبببو حببدثنا حبباتم أبببي بببن قببال آخر حديث زكاها من وخير
عبد بن اللُه عبد حدثنا المدني حميد بن يعقوب حدثنا زرعة

بببن حنظلُببة عببن الغفاري محمد بن معن حدثنا الموي اللُه

 اللُببه رسببول سمعت قال هريرة أبي عن السلُمي علُي
نفسببي أت اللُهببم ) قببال وتقواها فجورها ( فألهمها يقرأ

لببم ومولهببا وليهببا أنببت زكاهببا من خير أنت وزكها تقواها
 حببدثنا6209 أحمببد المببام وقببال الببوجه هببذا من يخرجوه

عائشببة عببن سعيد بن صالح عن عمر بن عن نافع عن وكيع

فببوقعت بيببدها فلُمسببته مضببجعه من النبي فقدت أنها
وزكهببا تقواها نفسي أعط رب يقول وهو ساجد وهو علُيه
آخببر حببديث بببه تفرد ومولها وليها أنت زكاها من خير أنت
بببن الواحببد عبببد حدثنا عفان  حدثنا4371 أحمد المام قال
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زيببد عببن الحببارثا بن اللُه عبد عن الحول عاصم حدثنا زياد

بببك أعوذ إني اللُهم يقول اللُه رسول كان قال أرقم بن
القبببر وعببذاب والبخببل والجبن والهرم والكسل العجز من

أنببت زكاهببا مببن خيببر أنبت وزكهبا تقواها نفسي أت اللُهم
ومببن يخشببع ل قلُببب من بك أعوذ إني اللُهم ومولها وليها
زيد قال لها يستجاب ل ودعوة ينفع ل وعلُم تشبع ل نفس
تعالى اللُه صلُى اللُه رسول كان
رواه نعلُمكمببوهن ونحببن يعلُمنبباهن وسببلُم آله وعلُى علُيه

عببن الحول عاصم عن معاوية أبي حديث  من2722 مسلُم
أرقببم بببن زيد عن النهدي عثمان وأبي الحارثا بن اللُه عبد

 ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببه
)بببببببببب 15 11 91(  اليببببببببببات  

ماكببانوا بسبببب رسببولهم كذبوا أنهم ثمود عن تعالى يخبر
( بطغواهببا كعب بن محمد وقال والبغي الطغيان من علُيه
وغيرهمببا وقتببادة مجاهببد قبباله أولى والول بأجمعها ) أي

رسببولهم بببه جبباءهم بما قلُوبهم في تكذيبا ذلك فأعقبهم
انبعببث ( إذ واليقيببن الهببدى مببن والسببلم الصببلة علُيببه

عبباقر سببالف بببن قببدار وهببو القبيلُببة أشقى ) أي أشقاها
( فنببادوا تعالى اللُه قال الذي وهو ثمود أحيمر وهو الناقة

ان ) اليبة فعقبر فتعاطى صاحبهم ل هبذا وك عزيبزا الرج
المام قال كما مطاعا رئيسا نسيبا قومه في شريفا فيهم
اللُه عبد عن أبيه عن هشام حدثنا نمير بن  حدثنا417 أحمد

الببذي وذكر الناقة فذكر اللُه رسول خطب قال زمعة بن
عزيببز عبارم رجل لها انبعث أشقاها انبعث إذ فقال عقرها
فببي البخبباري ورواه زمعببة أبببي مثببل رهطببه فببي منيببع

 والترمبذي2855 النبار صبفة فبي  ومسلُم4942 التفسير
وكببذا سببننيهما من التفسير  في11675  والنسائي3343

بببن وقببال بببه عببروة بن هشام عن حاتم أبي وبن جرير بن
حببدثنا موسببى بببن إبراهيم حدثنا زرعة أبو حدثنا حاتم أبي

ن يزيبد حبدثني إسبحاق بن محمد حدثنا يونس بن عيسى ب
بببن محمببد عن القرظأي كعب بن محمد عن خثيم بن محمد

 اللُببه رسول قال قال ياسر بن عمار عن يزيد أبي خثيم
أحيمببر رجلن قال بلُى قال الناس بأشقى أحدثك أل لعلُي
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يعني هذا علُى علُي يا يضربك والذي الناقة عقر الذي ثمود
( فقببال تعالى وقوله لحيته يعني هذه منه تبتل حتى قرنه
) اللُببه ( ناقببة السببلم علُيببه صالحا ) يعني اللُه رسول لهم
ل ) أي ( وسببقياها بسببوء تمسببوها أن اللُه ناقة احذروا أي

شببرب ولكببم يببوم شرب لها فإن سقياها في علُيها تعتدوا
كببذبوه ) أي فعقروها ( فكذبوه تعالى اللُه قال معلُوم يوم

الببتي الناقببة عقببروا أن ذلببك فببأعقبهم بببه جبباءهم فيمببا
( فدمببدم علُيهببم وحجببة لهببم آية الصخرة من اللُه أخرجها
علُيهببم فببدمر علُيهببم غضببب ) أي بببذنبهم ربهببم علُيهببم

السببواء علُببى علُيهببم نازلببة العقوبة فجعل ) أي ( فسواها
بببايعه حببتى الناقة يعقر لم ثمود أحيمر أن بلُغنا قتادة قال

القببوم اشببترك فلُمببا وأنثبباهم وذكرهم وكبيرهم صغيرهم
تعببالى وقوله فسواها بذنبهم علُيهم اللُه دمدم عقرها في

عببباس بببن ) قال عقباها يخاف ( فل ) وقرىء يخاف ( ول
وبكببر والحسببن مجاهد قال وكذا تبعة أحد من اللُه يخاف ل

ول والسببدي الضببحاك وقببال وغيرهببم المزني اللُه عبد بن
صببنع مببا عاقبببة عقرهببا الببذي يخببف لببم أي عقباهببا يخاف

 أعلُببم واللُببه علُيببه السببياق لدللببة أولببى الول والقببول
92 

)  اللُيل ( سورة

)ببببببببببب 11 1 92(  اليبببببببببببات  
والمنة الحمد وللُه وضحاها والشمس سورة تفسير مقدمة
لمعاذ والسلم الصلة علُيه قوله تقدم اللُيل سورة تفسير

وضببحاها والشببمس العلُببى ربببك اسببم بسبببح صلُيت فهل
 الرحيببببم الرحمببببن اللُببببه بسببببم يغشببببى إذا واللُيببببل

شببعبة حببدثنا هارون بن يزيد  حدثنا6449 أحمد المام قال
فببدخل الشام قدم أنه علُقمة عن إبراهيم عن المغيرة عن

ارزقنببي اللُهببم وقببال ركعببتين فيببه فصببلُى دمشق مسجد
أبببو لببه فقببال الببدرداء أبببي إلى فجلُس قال صالحا جلُيسا
سببمعت كيببف قببال الكوفببة أهل من قال انت ممن الدرداء

) قببال تجلُى إذا والنهار يغشى إذا ( واللُيل يقرأ عبد أم بن
( والذكر علُقمة
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 اللُه رسول من سمعتها لقد الدرداء أبو ) فقال والنثى
فيكببم يكببن ألببم قببال ثببم شببككوني حببتى هببؤلء زال فمببا

غيببره أحببد يعلُمببه ل الببذي السببر وصباحب الوسباد صباحب

رواه وقببد محمببد لسبان علُبى الشيطان من أجير والذي
العمببش طريببق  مببن824 ومسببلُم هنببا  ها4943 البخاري

الببدرداء أبببي علُببى اللُببه عبد أصحاب قدم قال إبراهيم عن
اللُببه عبببد قببراءة علُببى يقببرأ أيكم فقال فوجدهم فطلُبهم

ال كلُنا قالوا اروا أحفبظ أيكبم ق فقبال علُقمبة إلبى فأش
( والببذكر ) قببال يغشببى إذا ( واللُيببل يقببرأ سببمعته كيببف

هكببذا يقببرأ اللُببه رسببول سببمعت أني أشهد ) قال والنثى
ل ) واللُببه والنثى الذكر خلُق ( وما أقرأ أن يريدون وهؤلء
وأبببو مسببعود بببن ذلك قرأ هكذا البخاري لفظ هذا أتابعهم
كمببا ذلببك فقببرأوا الجمهور وأما الدرداء أبو ورفعه الدرداء

الفاق سائر في العثماني المام المصحف في المثبت هو
يغشى إذا باللُيل تعالى ) فأقسم والنثى الذكر خلُق ( وما

) أي تجلُببى إذا ( والنهببار بظلمببه الخلُيقببة غشببي إذا أي
( تعالى ) كقوله والنثى الذكر خلُق ( وما وإشراقه بضيائه

زوجين خلُقنا شيء كل ( ومن ) وكقوله أزواجا وخلُقناكم
المقسببم كببان المتضببادة الشببياء بهذه القسم كان ) ولما

) لشببتى سببعيكم ( إن تعببالى قال ولهذا متضادا أيضا علُيه
ومتخالفببة أيضببا متضببادة اكتسبببوها التي العباد أعمال أي

( فأمبا تعبالى اللُببه قبال شبرا فاعل ومن خيرا فاعل فمن
اللُببه واتقببى بأخراجه أمر ما أعطى ) أي واتقى أعطى من
ذلببك علُببى بالمجببازاة ) أي بالحسببنى ( وصببدق أموره في
ومجاهببد عباس بن وقال بالثواب خصيف وقال قتادة قاله

) أي بالحسببنى ( وصدق أسلُم بن وزيد صالح وأبو وعكرمة
( وصببدق والضحاك السلُمي الرحمن عبد أبو وقال بالخلُف

عكرمببة عببن روايببة وفببي اللُببه إل إلببه بل ) أي بالحسببنى
عببن رواية وفي علُيه اللُه أنعم بما ) أي بالحسنى ( وصدق

والزكبباة الصببلة ) قببال بالحسببنى ( وصببدق أسببلُم بن زيد
حبباتم ابببي بببن وقببال الفطببر وصببدقة مببرة وقال والصوم

ن صبفوان حدثنا زرعة أبو حدثنا حبدثنا الدمشبقي صبالح ب
أبببا سببمع من حدثني محمد بن زهير حدثنا مسلُم بن الوليد
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رسببول سألت قال كعب بن أبي عن يحدثا الرياحي العالية

تعببالى وقببوله الجنببة الحسببنى قببال الحسببنى عببن اللُه
وقببال للُخيببر يعنببي عببباس بن ) قال للُيسرى ( فسنيسره

ثببواب مببن السببلُف بعببض وقببال للُجنببة يعني أسلُم بن زيد
بعببدها السببيئة السببيئة جببزاء ومببن بعببدها الحسنة الحسنة

( واستغنى عنده بما ) أي بخل من ( وأما تعالى قال ولهذا
عببن واسببتغنى بمبباله بخببل أي عباس بن عن عكرمة ) قال

) أي بالحسبنى ( وكبذب حباتم ابببي ببن رواه وجبل عز ربه
لطريق ) أي للُعسرى ( فسنيسره الخرة الدار في بالجزاء

لببم كمببا وأبصارهم أفئدتهم ( ونقلُب تعالى قال كما الشر
) يعمهببون طغيببانهم فببي ونببذرهم مببرة أول بببه يؤمنببوا
وجببل عببز اللُببه أن علُى دالة كثيرة المعنى هذا في واليات
الشببر قصببد ومببن لببه بببالتوفيق الخيببر قصببد مببن يجببازي

هببذا علُببى الدالة والحاديث مقدر بقدر ذلك وكل بالخذلن
قببال عنببه اللُببه رضي الصديق بكر أبي رواية كثيرة المعنى
بببن العطبباف حببدثني عياش بن علُي  حدثنا15 أحمد المام

اللُببه عبببد بببن طلُحة عن البصرة أهل من رجل حدثني خالد
سببمعت قببال أبيببه عن الصديق بكر أبي بن الرحمن عبد بن

اللُببه لرسول قلُت يقول وهو بكر أبا سمع أباه أن يذكر أبي

أمببر علُببى أو منببه فببرغا مببا علُببى أنعمببل اللُببه رسببول يا
يببا العمببل ففيببم قال منه فرغا قد أمر علُى بل قال مؤتنف
رضببي علُببي روايببة لببه خلُببق لما ميسر كل قال اللُه رسول

سببفيان حببدثنا نعيم أبو  حدثنا4945 البخاري قال عنه اللُه
عببن السببلُمي الرحمن عبد أبي عن سعيد عن العمش عن

اللُببه رسببول مع كنا قال عنه اللُه رضي طالب أبي بن علُي

إل أحببد مببن منكببم مببا فقال جنازة في الغرقد بقيع في
يبا فقبالوا النبار مببن ومقعببده الجنبة مبن مقعده كتب وقد

لببه خلُق لما ميسر فكل اعملُوا فقال نتكل أفل اللُه رسول
بالحسببنى وصببدق واتقببى أعطببى مببن ( فأمببا قببرأ ثببم

رواه ) وكببذا ( للُعسببرى قببوله ) إلببى للُيسببرى فسنيسببره
رواه ثببم بنحوه العمش عن ووكيع شعبة طريق  من4945
عببن منصببور عببن جرير عن شيبة أبي بن عثمان  عن4948
أبببي بببن علُببي عببن الرحمببن عبببد أبببي عن عبيدة بن سعيد
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الغرقببد بقيببع في جنازة في كنا قال عنه اللُه رضي طالب

مخصببرة ومعببه حببوله وقعببدنا فقعببد اللُببه رسببول فأتى
أو أحببد مببن منكم ما قال ثم بمخصرته ينكت فجعل فنكس

وإل والنببار الجنببة من مكانها كتب إل منفوسة نفس من ما
أفل اللُببه رسببول يببا رجببل فقال سعيدة أو شقية كتبت قد

من منا كان فمن العمل وندع كتابنا علُى نتكل
مببن منا كان ومن السعادة أهل إلى فسيصير السعادة أهل
أهببل أمببا فقببال الشببقاء أهببل إلببى فسيصببير الشقاء أهل

الشببقاء أهببل وأمببا السعادة أهل لعمل فييسرون السعادة
أعطببى من ( فأما قرأ ثم الشقاء أهل عمل إلى فييسرون

بخببل من وأما للُيسرى فسنيسره بالحسنى وصدق واتقى
) وقببد للُعسببرى فسنيسببره بالحسببنى وكببذب واسببتغنى

بببه عبيببدة بببن سببعيد عببن طببرق مببن الجماعة بقية أخرجه
عبببد  حببدثنا252 أحمببد المببام قببال عمر بن اللُه عبد رواية

سببمعت قببال اللُببه عبيد بن عاصم عن شعبة حدثنا الرحمن
يبا عمببر قبال قبال عمببر ببن عببن يحبدثا اللُه عبد بن سالم

أو مبتدأ أو فرغا قد أمر أفي فيه نعمل ما أرأيت اللُه رسول
كل فإن الخطاب بن يا فاعمل منه فرغا قد فيما قال مبتدع
للُسببعادة يعمببل فببإنه السببعادة أهل من كان من أما ميسر

ورواه للُشببقاء يعمببل فببإنه الشببقاء أهببل من كان من وأما
وقال به مهدي بن عن بندار  عن2135 القدر في الترمذي

جريببر بببن قببال جببابر روايببة مببن آخببر حببديث صحيح حسن
الحببارثا بببن عمببرو أخبببرني وهب بن أخبرنا يونس حدثني

اللُببه رسول يا قال أنه اللُه عبد بن جابر عن الزبير أبي عن
قببد لمببر فقببال نسببتأنفه لمببر أو منه فرغا قد لمر أنعمل

اللُببه رسببول فقببال إذا العمل ففيم سراقة فقال منه فرغا

أبببي  عببن2648 مسببلُم ورواه لعملُببه ميسببر عامببل كل
حببدثني جريببر بببن قببال آخر حديث به وهب بن عن الطاهر
حبيب بن طلُق عن دينار بن عمرو عن سفيان حدثنا يونس

النبببي شببابان غلمان سأل قال العدوي كعب بن بشير عن

وجببرت القلم به جفت فيما أنعمل اللُه رسول يا فقال
بببه جفببت فيما بل فقال يستأنف شيء في أو المقادير به

قببال إذا العمببل ففيببم قببال المقببادير بببه وجببرت القلم
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فببالن قببال لببه خلُببق الببذي لعملُه ميسر عامل فكل اعملُوا

6441 أحمببد المببام قببال الببدرداء أبببي روايببة ونعمببل نجد
عتبببة بببن سببلُيمان الربيع أبو حدثنا خارجة بن هشيم حدثنا

إدريبس أببي عبن حلُبس بن ميسرة بن يونس عن السلُمي
ل مبا أرأيبت اللُبه رسبول يا قالوا قال الدرداء أبي عن نعم
منه فرغا قد أمر بل قال نستأنفه شيء أم منه فرغا قد أمر

لما مهيأ امرئ كل قال اللُه رسول يا بالعمل فكيف فقالوا
ببن قبال آخبر حبديث البوجه هببذا من أحمد به تفرد له خلُق
عبببد حببدثنا كبشببة أبببي بببن سلُمة بن الحسن حدثني جرير

خلُيد حدثني قتادة عن راشد بن عباد حدثنا عمرو بن الملُك
اللُببه صببلُى اللُببه رسببول قال قال الدرداء أبي عن العصري
إل شمسببه فيببه غربببت يببوم مببن مببا وسببلُم علُيببه تعببالى

إل كلُهببم اللُببه خلُببق يسببمعهما يناديببان ملُكببان وبجنبتيهببا
وأنببزل تلُفببا ممسكا وأعط خلُفا منفقا أعط اللُهم الثقلُين

وصببدق واتقببى أعطببى مببن ( فأمببا القببرآن ذلبك فببي اللُه
واسببتغنى بخببل مببن وأمببا للُيسببرى فسنيسببره بالحسببنى

حبباتم أبي بن ) ورواه للُعسرى فسنيسره بالحسنى وكذب
بن قال آخر حديث مثلُه بإسناده كبشة أبي بن عن أبيه عن
بببن حفببص حببدثنا الطهرانببي اللُه عبد أبو حدثني حاتم أبي
بببن عببن عكرمببة عببن أبببان بببن الحكببم حدثني العدني عمر

دار فبي فرعهببا نخلُبة ومنهببا نخيبل لبه كان رجل أن عباس
داره فببدخل الرجببل جبباء فببإذا عيببال ذي فقيببر صالح رجل

صبببيان فيأخببذها التمببرة فتسببقط نخلُته من التمرة فيأخذ
أيببديهم مببن الثمببرة فينزع نخلُته من فينزل الفقير الرجل

حلُببق فببي أصبببعه أدخببل فمه في التمرة أحدهم أدخل وإن
النبببي إلببى الرجل ذلك فشكا حلُقه من الثمرة ونزع الغلم

النبببي لببه فقببال النخلُببة صبباحب من فيه هو بما وأخبره

أعطنببي لببه فقببال النخلُببة صبباحب النبببي ولقببي اذهببب
الجنببة فببي نخلُببة بها ولك فلن دار في فرعها التي نخلُتك
لنخل لببي وإن ثمرهببا يعجبنببي ولكببن أعطيت لقد له فقال
النبي فذهب ثمرها من ثمرة إلي أعجب نخلُة فيها ما كثيرا

ومببن اللُببه رسببول مببن الكلم يسمع كان رجل فتبعه
أخببذت أنببا إن اللُببه رسببول يببا الرجببل فقببال النخلُة صاحب
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مببا أتعطينببي إياهببا فأعطيتببك النخلُببة لببي فصببارت النخلُة

لقببي الرجببل إن ثببم نعببم قببال الجنببة في نخلُة بها أعطيته
محمببدا أن أخبببرك لببه فقببال نخببل ولكلهما النخلُة صاحب

الجنببة فببي نخلُببة فلن دار فببي المائلُببة بنخلُببتي أعطبباني
عنببه فسببكت ثمرهببا يعجبنببي ولكببن أعطيببت قببد له فقلُت
بهببا أعطببى أن إل ل قببال بعتهببا إذا أراك لببه فقببال الرجل

ال منباك ومبا قال أعطاه أظأنني ول شيئا نخلُبة أربعبون ق
أربعين بها تطلُب نخلُتك عظيم بأمر جئت لقد الرجل فقال
أعطيتببك أنببا قببال ثببم آخببر كلم فببي وأنشببأ سكتا ثم نخلُة

بأنباس فبأمر صبادقا كنببت إن لي أشهد فقال نخلُة أربعين
أربعيببن نخلُببي مببن أعطيته قد أني اشهدوا فقال فدعاهم

مببا قببال ثم فلن بن فلن دار في فرعها التي بنخلُته نخلُة
تقول
بينببي ليببس بعببد قببال ثببم رضببيت قببد النخلُة صاحب فقال
بببأحمق ولست اللُه أقالك قد له فقال نفترق لم بيع وبينك

صبباحب فقببال المائلُببة بنخلُتببك نخلُببة أربعين أعطيتك حين
أريببد مببا علُببى الربعيببن تعطيني أن علُى رضيت قد النخلُة

لببك هببي قببال ثببم ساعة مكث ثم ساق علُى تعطينيها قال
علُببى نخلُببة أربعيببن لببه وعببد شببهودا له وأوقف ساق علُى

يببا فقببال اللُببه رسببول إلببى الرجل فذهب فتفرقا ساق
لببي صببارت قببد فلن دار في المائلُة النخلُة إن اللُه رسول

الببدار صبباحب الرجببل إلببى اللُببه رسول فذهب لك فهي
ك لك النخلُة له فقال ن قبال عكرمبة قبال ولعيال عبباس ب
( فأمببا قبوله ) إلى يغشى إذا ( واللُيل وجل عز اللُه فأنزل

للُيسببرى فسنيسببره بالحسببنى وصببدق واتقببى أعطى من
فسنيسببره بالحسببنى وكببذب واسببتغنى بخببل مببن وأمببا

وهببو حبباتم أبببي بن رواه هكذا السورة آخر ) ألى للُعسرى
نزلبت اليببة هببذه أن وذكببر جريبر بن قال جدا غريب حديث

بببن هبارون حببدثنا عنببه اللُببه رضببي الصببديق بكببر أبببي في
حدثنا المحاربي محمد بن الرحمن عبد حدثنا الصم إدريس
عبببد بببن محمببد بن اللُه عبد بن محمد عن إسحاق بن محمد

بببن عببامر عببن عنه اللُه رضي الصديق بكر أبي بن الرحمن
يعتبق عنبه اللُبه رضبي بكبر أبو كان قال الزبير بن اللُه عبد
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أسببلُمن إذا ونسبباء عجببائز يعتببق فكببان بمكة السلم علُى

أنببك فلُببو ضببعفاء أناسببا تعتببق أراك بنببي أي أبوه له فقال
عنببك ويببدفعون ويمنعونك معك يقومون جلُداء رجال تعتق

فحببدثني قببال اللُه ماعند قال أظأنه أريد أنما أبت أي فقال
أعطببى مببن ( فأما فيه أنزلت الية هذه أن بيتي أهل بعض

) وقببوله للُيسببرى فسنيسببره بالحسببنى وصببدق واتقببى
إذا أي مجاهببد ) قببال تببردى إذا ماله عنه يغني ( وما تعالى

فببي تردى إذا أسلُم بن زيد عن ومالك صالح أبو وقال مات
 النبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببار

)بببببببببب 21 12 92(  اليببببببببببات  
والحببرام الحلل نبببين ) أي للُهببدى علُينببا ( إن قتببادة قببال
وجعلُببه اللُببه إلببى وصل الهدى طريق سلُك من غيره وقال

جريببر بببن ) حكبباه السبببيل قصد اللُه ( وعلُى تعالى كقوله
ملُكنببا الجميببع ) أي والولى للخرة لنا ( وإن تعالى وقوله

) تلُظى نارا ( فأنذرتكم تعالى وقوله فيهما المتصرف وأنا
محمببد  حببدثنا4272 أحمد المام قال توهج أي مجاهد قال
النعمببان سمعت حرب بن سماك عن شعبة حدثنا جعفر بن

يقول يخطب اللُه رسول سمعت يقول يخطب بشير بن
بالسببوق كببان رجل إن لببو حتى النار أنذرتكم النار أنذرتكم
كببانت خميصببة وقعببت حببتى قببال هببذا مقامي من لسمعه

 حببدثنا4274 أحمببد المببام وقببال رجلُيببه عنببد عبباتقه علُى
سببمعت إسببحاق أبببو حببدثني شعبة حدثني جعفر بن محمد

 اللُببه رسببول سببمعت ويقببول يخطببب بشير بن النعمان
توضببع رجببل القيامببة يببوم عببذابا النار أهل أهون إن يقول
رواه دمبباغه منهمببا يغلُببي جمرتببان قببدميه أخمببص فببي

شببيبة أبببي بببن بكببر أبببو  حببدثنا213 مسببلُم وقال البخاري
النعمببان عن إسحاق أبي عن العمش عن أسامة أبو حدثنا

من عذابا النار أهل أهون إن اللُه رسول قال قال بشير بن
يغلُببي كمببا دمبباغه منهمببا يغلُببي نار من وشراكان نعلن له

عببذابا لهونهم وإنه عذابا منه أشد أحدا أن يرى ما المرجل
دخببول يببدخلُها ل ) أي الشقى إل يصلها ( ل تعالى وقوله
فقببال فسببره ثببم الشببقى إل جببوانبه جميببع من به يحيط

بجببوارحه العمببل عن ) أي ( وتولى بقلُبه ) أي كذب ( الذي
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موسببى بببن حسببن  حببدثنا2349 أحمببد المام قال وأركانه

أبببي عببن المقبببري سعيد بن ربه عبد حدثنا لهيعة بن حدثنا

قيببل شقي إل النار يدخل ل اللُه رسول قال قال هريرة
معصية للُه يترك ول بطاعة يعمل ل الذي قال الشقي ومن

حببدثنا قببال وسببريج يببونس  حدثنا2361 أحمد المام وقال
هريببرة أبي عن يسار بن عطاء عن علُي بن هلل عن فلُيح

القيامببة يوم الجنة تدخل أمتي كل اللُه رسول قال قال
اللُه رسول يا يأبى ومن قالوا أبى من إل

رواه أببى فقبد عصباني ومبن الجنة دخل أطاعني من قال
وقببوله بببه فلُيببح عببن سببنان بببن محمد  عن7280 البخاري

التقببي النار عن وسيزحزح ) أي التقى ( وسيجنبها تعالى
) يببتزكى مبباله يؤتي ( الذي بقوله فسره ثم التقى النقي

ومببا ومبباله نفسببه ليزكببي ربببه طاعببة في ماله يصرف أي
) تجببزى نعمببة من عنده لحد ( وما ودنيا دين من اللُه وهبه

فهببو معروفا إليه أسدى من مكافأة في ماله بذله ليس أي
ربببه وجببه ( ابتغبباء ذلببك دفعه وإنما ذلك مقابلُة في يعطي
الخرة الدار في رؤيته له يحصل أن في طمعا ) أي العلُى

) أي يرضببى ( ولسوف تعالى اللُه قال الجنات روضات في
غيببر ذكببر وقببد الصببفات بهببذه اتصببف من يرضى ولسوف

بكببر أبببي فببي نزلببت اليببات هببذه أن المفسرين من واحد
مببن الجمبباع حكى بعضهم أن حتى عنه اللُه رضي الصديق

المببة وأولببى فيهببا داخل أنه ولشك ذلك علُى المفسرين
تعببالى قببوله وهببو العمببوم لفببظ لفظهببا فببإن بعمومهببا

عنببده لحد وما يتزكى ماله يؤتي الذي التقى ( وسيجنبها
جميببع فببي وسببابقهم المة مقدم ) ولكنه تجزى نعمة من
صببديقا كببان فببإنه الحميدة الوصاف وسائر الوصاف هذه
ونصببرة مببوله طاعببة فببي لمببواله بببذال جوادا كريما تقيا

ربه وجه ابتغاء بذلها ودنانير دراهم من فكم اللُه رسول
أن إلببى يحتبباج منببة عنببده الناس من لحد يكن ولم الكريم

السببادات علُببى وإحسببانه فضببلُه كببان ولكببن بهببا يكببافئه
مسعود بن عروة له قال ولهذا القبائل سائر من والرؤساء

لببك يببد لببول واللُببه أمببا الحديبيببة صلُح يوم ثقيف سيد وهو
فببي لببه أغلُظ قد الصديق وكان لجبتك بها أجزك لم عندي
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ورؤسباء العبرب سبادات مبع حباله هببذا كبان فبإذا المقالة
لحببد ( ومببا تعببالى قببال ولهببذا عداهم بمن فكيف القبائل

اء إل تجزى نعمة من عنده ولسبوف العلُبى رببه وجبه ابتغ

أنفببق مببن قال اللُه رسول أن الصحيحين ) وفي يرضى
خيببر هذا اللُه ياعبد الجنة خزنة دعته اللُه سبيل في زوجين
ضرورة منها يدعى من علُى ما اللُه رسول يا بكر أبو فقال
 منهببم تكببون أن وأرجو نعم قال أحد كلُها منها يدعى فهل

93 
)  الضحى ( سورة

)ببببببببببب 11 1 93(  اليبببببببببببات  
تفسببير والمنببة الحمببد وللُببه اللُيببل سببورة تفسببير مقدمة
محمد بن أحمد الحسن أبي طريق من روينا الضحى سورة

بن عكرمة علُى قرأت قال المقرئ بزة أبي بن اللُه عبد بن
قسببطنطين بببن إسببماعيل علُى قرأ أنه وأخبرني سلُيمان

تختم حتى كبر لي قال والضحى بلُغت فلُما عباد بن وشبل
بببذلك فأمرنببا كببثير بن علُى قرأنا فإنا سورة كل خاتمة مع

أنه مجاهد وأخبره بذلك فأمره مجاهد علُى قرأ أنه وأخبرنا
قببرأ أنببه عباس بن وأخبره بذلك فأمره عباس بن علُى قرأ

علُببى قببرأ أنببه أبببي وأخبببره بذلك فأمره كعب بن أبي علُى

الحسببن أبو بها تفرد سنة فهذه بذلك فأمره اللُه رسول
أبببي بببن القاسم ولد من البزي اللُه عبد بن محمد بن أحمد

ضعفه فقد الحديث في فأما القراءات في إماما وكان بزة
جعفببر أبببو وكببذلك عنببه أحببدثا ل وقببال الببرازي حبباتم أبو

الشببيخ حكببى لكببن الحببديث منكببر هببو  قال1127 العقيلُي
 عببن735 الشبباطبية شببرح فببي شببامة أبببو الببدين شببهاب

فقببال الصلة في التكبير هذا يكبر رجل سمع أنه الشافعي
ثببم الحببديث هذا صحة يقتضي وهذا السنة وأصبت أحسنت
فقببال وكيفيتببه التكبببير هببذا موضببع فببي القببراء اختلُببف
مببن آخببرون وقببال يغشببى إذا واللُيل آخر من يكبر بعضهم

اللُببه يقببول أن بعضببهم عنببد التكبببير وكيفية والضحى آخر
واللُه اللُه إل إله ل أكبر اللُه يقول من ومنهم ويقتصر أكبر
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سببورة أول مببن التكبببير مناسبببة فببي القببراء وذكببر أكبببر

تلُببك وفببتر اللُببه رسببول عن الوحي تأخر لما أنه الضحى
إذا واللُيببل ( والضببحى إليببه فببأوحى الملُببك جبباء ثببم المدة
ذلببك يببرو ولببم وسرورا فرحا كبر بتمامها ) السورة سجى

 فبببباللُه ضببببعف ول بصببببحة علُيببببه يحكببببم بإسببببناد
 أعلُم
الرحيم الرحمن اللُه بسم
السببود عببن سفيان حدثنا نعيم أبو حدثنا أحمد المام قال

فلُببم النبببي اشببتكى يقببول جنببدبا سمعت قال قيس بن
أرى مببا محمببد يببا فقببالت إمببرأة فببأتت ليلُتين أو ليلُة يقم

( والضببحى وجببل عببز اللُببه فببأنزل تركببك قببد إل شببيطانك
البخبباري ) رواه قلُببى ومببا ربببك ودعك ما سجى إذا واللُيل
11681  والنسببائي3345  والترمذي1797  ومسلُم4951

قيببس بببن السببود عببن طرق من جرير وبن حاتم أبي وبن
رواية وفي به العلُقي ثم البجلُي اللُه عبد بن هو جندب عن

قببال جنببدبا سببمع قيببس بببن السببود عن عيينة بن سفيان

ودع المشببركون فقببال اللُببه رسببول علُببى جبريببل أبطأ
سببجى إذا واللُيببل ( والضببحى تعالى اللُه فأنزل ربه محمدا

أبببو حببدثنا حبباتم أبببي بببن ) وقببال قلُببى وما ربك ودعك ما
أبببو حببدثنا قببال الودي اللُببه عبببد بببن وعمببرو الشج سعيد

سببمع أنببه قيببس بببن السود حدثني سفيان حدثني أسامة
وسببلُم علُيببه تعالى اللُه صلُى اللُه رسول رمى يقول جندبا
سبيل وفي دميت أصبع إل أنت هل فقال أصبعه في بحجر

لببه فقببالت يقوم ل ثلثا أو ليلُتين فمكث قال لقيت ما اللُه
( والضببحى فنزلببت تركببك قببد إل شببيطانك أرى مببا امببرأة
لبببي ) والسببياق قلُببى وما ربك ودعك ما سجى إذا واللُيل
لهببب أبببي امببراة جميببل أم هببي المرأة هذه إن قيل سعيد
الببذي الكلم هذا وقوله دميت السلم علُيه أصبعه أن وذكر
هنببا ها الغريب ولكن الصحيحين في ثابت موزون أنه اتفق
رواه مببا فأمببا السورة هذه ونزول القيام لتركه سببا جعلُه

زيبباد بن الواحد عبد حدثنا الشوارب أبي بن حدثنا جرير بن
خديجببة أن شببداد بببن اللُه عبد عن الشيباني سلُيمان حدثنا
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اللُببه فببأنزل قلك قببد إل ربببك أرى مببا للُنبببي قببالت
) وقال قلُى وما ربك ودعك ما سجى إذا واللُيل ( والضحى

عببن عببروة بببن هشام عن وكيع حدثنا كريب أبو حدثنا أيضا

شببديدا جزعببا فجببزع النبببي علُببى جبريببل أبطأ قال أبيه
جزعببك مببن نرى مما قلك قد ربك أرى إني خديجة فقالت

ومببا ربك ودعك ما سجى إذا واللُيل ( والضحى فنزلت قال
الببوجهين هببذين مببن مرسببل حديث فإنه آخرها ) إلى قلُى

التأسف وجه علُى قالته أو محفوظأا ليس خديجة ذكر ولعل
بببن منهببم السببلُف بعببض ذكببر وقببد أعلُببم واللُببه والتحببزن
إلببى جبريببل أوحاهببا الببتي هببي السببورة هببذه أن إسببحاق

اللُببه خلُقببه الببتي صببورته فببي له تبدى حين اللُه رسول
( فببأوحى بالبطح وهو علُيه منهبطا وتدلى إليه ودنا علُيها

( والضببحى السببورة هذه له قال ) قال أوحى ما عبده إلى
نببزل لمببا عببباس بببن عببن العببوفي ) قال سجى إذا واللُيل

فتغيببر أيامببا جبريببل عنببه أبطببأ القرآن اللُه رسول علُى
( مببا اللُببه فببأنزل وقله ربببه ودعببه المشركون فقال بذلك

ومببا بالضببحى تعالى منه قسم ) وهذا قلُى وما ربك ودعك
فبأظألُم سببكن ) أي سجى إذا ( واللُيل الضياء من فيه جعل

وغيرهببم زيببد وبببن والضببحاك وقتببادة مجاهد قاله وادلهم
تعالى قال كما وهذا هذا خالق قدرة علُى ظأاهر دليل وذلك

( فببالق تعالى ) وقال تجلُى إذا والنهار يغشى إذا ( واللُيل
ذلببك حسبببانا والقمر والشمس سكنا اللُيل وجعل الصباح

ما ) أي ربك ودعك ( ما تعالى ) وقوله العلُيم العزيز تقدير
مببن لببك خيببر ( وللخببرة أبغضك وما ) أي قلُى ( وما تركك

كان ولهذا الدار هذه من لك خير الخرة ) وللُدار أي الولى

إطراحا لها وأعظمهم الدنيا في الناس أزهد اللُه رسول
السببلم علُيه خير ولما سيرته من بالضرورة معلُوم هو كما
الجنببة ثببم آخرهببا إلببى الببدنيا في الخلُد بين عمره آخر في

علُببى اللُببه عنببد مببا اختار وجل عز اللُه إلى الصيرورة وبين
حببدثنا يزيببد  حدثنا1391 أحمد المام قال الدنية الدنيا هذه

عببن النخعببي إبراهيببم عببن مببرة بببن عمرو عن المسعودي
رسببول اضببطجع قببال مسببعود بببن هو اللُه عبد عن علُقمة
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جعلُببت اسببتيقظ فلُمببا جنبببه فببي فببأثر حصير علُى اللُه
لببك نبسببط حببتى آذنتنا أل اللُه رسول يا وقلُت جنبه أمسح

إنمببا وللُببدنيا لي ما اللُه رسول فقال شيئا الحصير علُى
وتركهببا راح ثببم شجرة تحت ظأل كراكب الدنيا ومثل مثلُي
حبببديث  مبببن4109 ماجبببة  وببببن2377 الترمبببذي ورواه

تعببالى وقببوله صببحيح حسببن الترمذي وقال به المسعودي
الخببرة الببدار فببي ) أي فترضببى ربببك يعطيببك ( ولسببوف

الكرامببة مببن لببه أعببده وفيمببا أمته في يرضيه حتى يعطيه
المجببوف اللُؤلببؤ قباب حافتاه الذي الكوثر نهر جملُته ومن

عمببرو أبببو المببام وقببال سببيأتي كمببا أذفببر مسببك وطينه
المهبباجر أبببي بببن اللُببه عبببد بببن إسببماعيل عببن الوزاعي

قببال أبيببه عببن عببباس بن اللُه عبد بن علُي عن المخزومي

بعده من أمته علُى مفتوح هو ما اللُه رسول علُى عرض
ربببك يعطيببك ( ولسببوف اللُببه فببأنزل بذلك فسر كنزا كنزا

قصر ألف ألف الجنة في ) فأعطاه فترضى
بببن رواه والخببدم الزواج مببن لببه ينبغببي مببا قصببر كل في

بببن إلى صحيح إسناد وهذا طريقه من حاتم أبي وبن جرير
عببن السدي وقال توقيف عن إل يقال ما هذا ومثل عباس

بيتببه أهل من أحد يدخل ل أن محمد رضاء من عباس بن
بذلك يعني الحسن وقال حاتم أبي وبن جرير بن رواه النار

أبي بن بكر أبو وقال الباقر جعفر أبو قال وهكذا الشفاعة
يزيببد عببن صببالح بن علُي عن هشام بن معاوية حدثنا شيبة

قببال قال اللُه عبد عن علُقمة عن إبراهيم عن زياد أبي بن

الببدنيا علُى الخرة لنا اللُه اختار بيت أهل إنا اللُه رسول
نعمببه يعدد تعالى قال ) ثم فترضى ربك يعطيك ( ولسوف

( ألببم علُيببه وسلمه اللُه صلُوات محمد ورسوله عبده علُى
فبي حمبل وهبو تبوفي أبباه أن ) وذلبك فبآوى يتيما يجدك
آمنة أمه توفيت ثم السلم علُيه ولد أن بعد وقيل أمه بطن
جده كفالة في كان ثم سنين ست العمر من وله وهب بنت
وفي أن إلبى المطلُبب عبد سبنين ثمبان العمبر مبن ولبه ت

ويرفببع وينصببره يحببوطه يببزل لم ثم طالب أبو عمه فكفلُه
اللُببه ابتعثببه أن بعد قومه أذى عنه ويكف ويوقره قدره من
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ديببن علُى طالب وأبو هذا عمره من سنة أربعين راس علُى

تببدبيره وحسن اللُه بقدر ذلك وكل الوثان عبادة من قومه
علُيببه فأقببدم بقلُيببل الهجببرة قبل طالب أبو توفي أن إلى

بيببن مببن الهجببرة لببه اللُببه فاختار وجهالهم قريش سفهاء
أجببرى كمببا والخببزرج الوس مببن النصار بلُد إلى أظأهرهم

آووه إليهببم وصببل فلُما الكمل التم الوجه علُى سنته اللُه
عنهببم اللُببه رضببي يببديه بيببن وقبباتلُوا وحبباطوه ونصببروه
بببه وعنببايته وكلءتببه لببه اللُببه حفببظ مببن هذا وكل أجمعين
( وكببذلك ) كقببوله فهببدى ضببال ( ووجببدك تعببالى وقببوله
ول الكتبباب مببا تببدري كنببت مببا أمرنببا من روحا إليك أوحينا

) عبادنببا مببن نشبباء مببن به نهدي نورا جعلُناه ولكن اليمان

فببي ضببل النبببي أن بهذا المراد أن قال من ومنهم الية
عمببه مع وهو ضل إنه وقيل رجع ثم صغير وهو مكة شعاب

إبلُيببس فجبباء اللُيببل في ناقة راكبا وكان الشام طريق في
نفخببة إبلُيببس فنفببخ جبريببل فجبباء الطريببق عن بها فعدل
الطريببق إلببى بالراحلُببة عببدل ثببم الحبشببة إلببى منهببا ذهب

) أي فببأغنى عببائل ( ووجببدك تعالى وقوله البغوي حكاهما
بيببن لببه فجمع سواه عمن اللُه فأغناك عيال ذا فقيرا كنت

وسلمه اللُه صلُوات الشاكر والغني الصابر الفقير مقامي
ووجدك فآوى يتيما يجدك ( ألم قوله في قتادة وقال علُيه
منببازل هببذه كببانت ) قال فأغنى عائل ووجدك فهدى ضال

جريببر بببن رواه وجببل عببز اللُه يبعثه أن قبل اللُه رسول
عببن الببرزاق عبد طريق من الصحيحين وفي حاتم أبي وبن

قببال هريببرة أبببو حدثنا ما هذا قال منبه بن همام عن معمر

ولكببن العببرض كببثرة عببن الغنببى ليببس اللُه رسول قال
اللُببه عبد  عن1054 مسلُم صحيح وفي النفس غنى الغنى

ورزق أسببلُم من أفلُح قد اللُه رسول قال قال عمرو بن
فل اليببتيم ( فأمببا تعببالى قال ثم آتاه بما اللُه وقنعه كفافا
ل أي اليببتيم تقهر فل اللُه فآواك يتيما كنت كما ) أي تقهر
قتببادة قال به وتلُطف إليه أحسن ولكن وتهنه وتنهره تذله
وكمببا ) أي تنهر فل السائل ( وأما الرحيم كالب للُيتيم كن

العلُببم فببي السببائل تنهببر فل اللُببه فهببداك ضببال كنببت
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أي تنهببر فل السببائل ( وأمببا إسببحاق بببن قببال المسترشد

العلُببم فببي السببائل تنهببر فل اللُببه فهببداك ضال كنت وكما
فل ) أي تنهببر فل السببائل وأما إسحاق بن قال المسترشد

من الضعفاء علُى فظا ول فحاشا ول متكبرا ول جبارا تكن
وليببن برحمببة المسببكين رد يعنببي قتببادة وقببال اللُببه عببباد

فقيببرا عببائل كنببت وكمببا ) أي فحببدثا ربببك بنعمببة ( وأمببا
الببدعاء فببي جبباء كمببا علُيببك اللُه بنعمة فحدثا اللُه فأغناك
ا مثنيبن لنعمتبك شاكرين واجعلُنا النبوي المأثور علُيبك به
بن حدثنا يعقوب حدثنا جرير بن وقال علُينا وأتمها قابلُيها

قببال نضببرة أبببي عببن الجريببري إياس بن سعيد حدثنا علُية
بهببا يحببدثا أن النعببم شببكر مببن أن يببرون المسببلُمون كان

أبببي بن منصور  حدثنا4278 أحمد المام بن اللُه عبد وقال
عببن الرحمببن عبببد أبببي عببن ملُيببح بن الجراح حدثنا مزاحم

 اللُببه رسببول قببال قببال بشببير بن النعمان عن الشعبي
لببم ومببن الكببثير يشكر لم القلُيل يشكر لم من المنبر علُى

شببكر اللُببه بنعمببة والتحببدثا اللُببه يشببكر لببم النبباس يشببكر
وإسببناده عببذاب والفرقببة رحمببة والجماعببة كفببر وتركهببا
يببا قببالوا المهبباجرين أن أنببس عن الصحيحين وفي ضعيف
اللُبه دعبوتم مبا ل قال كلُه بالجر النصار ذهب اللُه رسول

بببن مسببلُم  حببدثنا4811 داود أبو وقال علُيهم وأثنيتم لهم
أبببي عببن زياد بن محمد عن مسلُم بن الربيع حدثنا إبراهيم

النبباس يشببكر ل مببن اللُه يشكر ل قال النبي عن هريرة
المبببارك بببن عن محمد بن أحمد  عن1954 الترمذي ورواه

مسلُم بن الربيع عن
بببن اللُببه عبببد  حببدثنا4814 داود أبببو وقببال صببحيح وقببال
جببابر عببن سفيان أبي عن العمش عن جرير حدثنا الجراح

ومببن شببكره فقببد فببذكره بلء أبلُببى من قال النبي عن
حببدثنا داود أبببو وقببال داود أبببو بببه تفببرد كفببره فقد كتمه

مببن رجببل حببدثني غزيببة بن عمارة حدثنا بشر حدثنا مسدد
اللُه صلُى اللُه رسول قال قال اللُه عبد بن جابر عن قومي
لم فإن به فلُيجز فوجد عطاء أعطي من وسلُم علُيه تعالى

فقببد كتمببه ومببن شببكره فقببد بببه أثنى فمن به فلُيثن يجد
بببن عمببارة عببن أيببوب بببن يحيى ورواه داود أبو قال كفره
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بببه تفببرد يسببموه فلُببم كرهوه جابر عن شرحبيل عن غزية

وفببي ربببك أعطاك التي النبوة يعني مجاهد وقال داود أبو
علُببي بن الحسن عن رجل عن ليث وقال القرآن عنه رواية
فحببدثا خيببر مببن عملُببت ما ) قال فحدثا ربك بنعمة ( وأما

نعمببة مببن اللُه من جاءك ما إسحاق بن محمد وقال إخوانك
ا فحبدثا النببوة مبن وكرامبة ا به ا وادع واذكره قبال إليه

النبببوة مببن علُيببه به اللُه أنعم ما يذكر اللُه رسول فجعل
الصببلة علُيببه وافترضت أهلُه من إليه يطمئن من إلى سرا

 فصبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببلُى
94 

)  لك نشرح ألم ( سورة

)ببببببببببب 8 1 94(  اليبببببببببببات  
الرحيبم الرحمببن اللُبه بسبم الشبرح سببورة تفسير مقدمة

 وهبببببببببي لبببببببببك نشبببببببببرح ألبببببببببم سبببببببببورة
شرحنا أما ) يعني صدرك لك نشرح ( ألم تعالى يقول مكية

كقببوله واسببعا رحيبببا فسيحا وجعلُناه نورناه أي صدرك لك
شرح ) وكما للسلم صدره يشرح يهديه أن اللُه يرد ( فمن

سببهل سببمحا واسببعا فسببيحا شرعه جعل كذلك صدره اللُه
( ألببم بقببوله المببراد وقيببل ضببيق ول إصببر ول فيببه لحرج
مببن تقبدم كما السراء ليلُة صدره ) شرح صدرك لك نشرح
هنببا  هببا3346 الترمذي أورده وقد صعصعة بن مالك رواية
بببن مالببك رواه كمببا السببراء ليلُببة واقعببا كببان وإن وهببذا

الببذي صببدره شببرح جملُببة من فإن منافاة ل ولكن صعصعة
المعنببوي الشرح من عنه نشأ وما السراء ليلُة بصدره فعل
5139 أحمببد المببام بببن اللُببه عبببد قببال أعلُببم فبباللُه أيضببا

يببونس حببدثنا البزاز يحيى أبو الرحيم عبد بن محمد حدثني
أبببو حببدثني كعب بن أبي بن محمد بن معاذ حدثنا محمد بن

أبببا أن كعببب بن أبي عن محمد عن معاذ عن معاذ بن محمد

ل أشياء عن اللُه رسول يسأل أن علُى جريئا كان هريرة
مببن رأيببت ما أول ما اللُه رسول يا فقال غيره عنها يسأله

سببألت لقد وقال جالسا اللُه رسول فاستوى النبوة أمر
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وإذا وأشببهر سببنين عشر بن الصحراء في إني هريرة أبا يا

هبببو أهبببو لرجبببل يقبببول رجبببل وإذا رأسبببي فبببوق بكلم
خلُببق من أجدها لم وأرواح قط أرها لم بوجوه فاستقبلني

حببتى يمشببيان إلي فأقبل قط أحد علُى أرها لم وثياب قط
فقببال مسببا لحببدهما أجببد ل بعضببدي منهمببا واحد كل أخذ

هصببر ول قصببر بل فأضببجعاني أضببجعه لصبباحبه أحببدهما
إلببى أحببدهما فهببوى صببدره إفلُببق لصبباحبه أحببدهما فقال

أخببرج لببه فقببال وجببع ول دم بل أرى فيمببا ففلُقببه صدري
فطرحهببا نبذها ثم العلُقة كهيئة شيئا فأخرج والحسد الغل

شبببه أخببرج الببذي مثل فإذا والرحمة الرأفة ادخل له فقال
وأسببلُم أعببد فقببال اليمنببى رجلُببي إبهببام هببز ثببم الفضببة
وقبوله للُكببير ورحمببة الصبغير علُى رقة أعدو بها فرجعت

مببا اللُببه لببك ( ليغفببر ) بمعنى وزرك عنك ( ووضعنا تعالى
) النقبباض ظأهرك أنقض ) ( الذي تأخر وما ذنبك من تقدم

أنقض ( الذي قوله في السلُف من واحد غير وقال الصوت
) ذكرك لك ( ورفعنا تعالى وقوله حملُه أثقلُك ) أي ظأهرك

اللُببه إل إلببه ل أن أشببهد معببي ذكرت إل أذكر ل مجاهد قال
ذكببره اللُببه رفببع قتببادة وقال اللُه رسول محمدا أن وأشهد

صبباحب ول متشببهد ول خطيببب فلُيببس والخببرة الدنيا في
محمببدا وأن اللُببه إل إلببه ل أن أشببهد بهببا ينببادي إل صببلة
وهببب بببن أخبرنببا يونس حدثني جرير بن وقال اللُه رسول
أبببي عببن الهيثم أبي عن دراج عن الحارثا بن عمرو أخبرنا

إن فقببال جبريببل أتبباني قببال أنببه اللُه رسول عن سعيد
إذا قببال أعلُم اللُه قال ذكرك رفعت كيف يقول وربك ربي

عببن يببونس عببن حاتم أبي بن رواه وكذا معي ذكرت ذكرت
لهيعببة بببن طريق  من1308 يعلُى أبو ورواه به العلُى عبد
حاتم أبي بن وقال دراج عن

زيد بن حماد حدثنا الحوضي عمر أبو حدثنا زرعة أبو حدثنا
عباس بن عن جبير بن سعيد عن السائب بن عطاء حدثنا

لم أني وددت مسألة ربي سألت اللُه رسول قال قال
الريح له سخرت من منهم أنبياء قبلُي كان قد قلُت أسأله

يتيما أجدك ألم يامحمد قال الموتى يحيي من ومنهم
قلُت فهديتك ضال أجدك ألم قال يارب بلُى قلُت فآويتك
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يارب بلُى قلُت فأغنيتك عائل أجدك ألم قال يارب بلُى
بلُى قلُت ذكرك لك أرفع ألم صدرك لك أشرح ألم قال

أحمد أبو حدثنا النبوة دلئل في نعيم أبو وقال يارب
بن أحمد حدثنا الجويني سهل بن موسى حدثنا الغطريفي

عثمان عن حماد بن نصر حدثنا الهيتي بهزان بن القاسم

لما اللُه رسول قال قال أنس عن الزهري عن عطاء بن
قلُت والرض السماوات أمر من به أمرني مما فرغت

إبراهيم جعلُت كرمته وقد إل قبلُي نبي يكن لم إنه يارب
ولسلُيمان الجبال لداود وسخرت كلُيما وموسى خلُيل
لي جعلُت فما الموتى لعيسى وأحييت والشياطين الريح

إل أذكر ل إني كلُه ذلك من أفضل أعطيتك قد ليس أو قال
القرآن يقرؤون أناجيل أمتك صدور وجعلُت معي ذكرت

عرشي كنوز من كنزا وأعطيتك أمة أعطها ولم ظأاهرا
عن البغوي وحكى العظيم العلُي باللُه إل قوة ول لحول

فيه ذكره يعني الذان بذلك المراد أن ومجاهد عباس بن
 ثابت بن حسان شعر من وأورد

 ويشهد يلُوح نور من اللُه من خاتم للُنبوة علُيه أغر

الخمس في قال إذا اسمه إلى النبي اسم الله وضم
 أشهد المؤذن

 محمد وهذا محمود العرش فذو ليجلُه اسمه من له وشق
به ونوه والخرين الولين في ذكره اللُه رفع آخرون وقال

وأن به يؤمنوا أن النبيين جميع علُى الميثاق أخذ حين
يذكر فل أمته في ذكره شهر ثم به باليمان أممهم يأمروا

 اللُه رحمه الصرصري قال ما أحسن وما معه ذكر إل اللُه
الفم في العذب باسمه إل الفرض في الذان ليصح

 المرضي
 أيضا وقال

 فيهما نكرره لم إن فرضنا ول أذاننا يصح ل أنا تر ألم
) يسرا العسر مع إن يسرا العسر مع ( فإن تعالى وقوله

قال الخبر هذا أكد ثم اليسر يوجد العسر مع أن تعالى أخبر
حدثنا غيلن بن محمود حدثنا زرعة أبو حدثنا حاتم ابي بن

شريح بن عائذ حدثنا الجهم أبو خوار أبي بن حماد بن حميد
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جالسا النبي كان يقول مالك بن أنس سمعت قال
لجاء الحجر هذا فدخل العسر جاء لو فقال حجر وحياله

( فإن وجل عز اللُه فأنزل فيخرجه علُيه يدخل حتى اليسر
البزار بكر أبو ) ورواه يسرا العسر مع إن يسرا العسر مع

حماد بن حميد عن معمر بن محمد  عن2288 مسنده في
اليسر لجاء الحجر هذا يدخل حتى العسر جاء لو ولفظه به

العسر مع إن يسرا العسر مع ( فإن قال ثم يخرجه حتى
بن عائذ إل أنس عن رواه نعلُم ل البزار قال ) ثم يسرا
حديثه  في716 الرازي حاتم أبو فيه قال وقد قلُت شريح
عن رجل عن قرة بن معاوية عن شعبة رواه ولكن ضعف
حدثنا حاتم أبي بن وقال موقوفا مسعود بن اللُه عبد

المبارك حدثنا قطن أبو حدثنا الصباح بن محمد بن الحسن
عسر يغلُب ل يقولون كانوا قال الحسن عن فضالة بن

العلُى عبد بن حدثنا جرير بن وقال اثنين يسرين واحد

يوما النبي خرج قال الحسن عن معمر عن ثور بن حدثنا
عسر يغلُب لن يقول وهو يضحك وهو فرحا مسرورا

إن يسرا العسر مع ( فإن يسرين عسر يغلُب لن يسرين
العرابي عوف حديث من رواه ) وكذا يسرا العسر مع

قتادة عن سعيد وقال مرسل الحسن عن عبيد بن ويونس

لن فقال الية بهذه أصحابه بشر اللُه رسول أن لنا ذكر
في معرف العسر أن هذا ومعنى يسرين عسر يغلُب

لن قال ولهذا فتعدد منكر واليسر مفرد فهو الحالتين
إن يسرا العسر مع ( فإن قوله يعني يسرين عسر يغلُب

تعدد واليسر الثاني عين الول ) فالعسر يسرا العسر مع
خارجة حدثنا صالح بن يزيد حدثنا سفيان بن الحسن وقال
أبي عن صالح أبي عن الزناد أبي عن كثير بن عباد عن

علُى السماء من المعونة نزل قال اللُه رسول أن هريرة
يروى ومما المصيبة قدر علُى الصبر ونزل المؤونة قدر

 قال أنه الشافعي عن
 نجا المور في اللُه راقب من الفرجا أقرب ما جميل صبرا
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 رجا حيث يكون رجاه ومن أذى ينلُه لم اللُه صدق من

 السجستاني حاتم أبو أنشدني دريد بن وقال
الصببدر بببه لمببا وضبباق القلُببوب اليببأس علُببى اشببتملُت إذا

 الرحيبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

 الخطببوب أماكنها في وأرست واطمأنت المكاره وأوطأت

 الريببب بحيلُتببه أغنببى ول وجهببا الضببر لنكشبباف تببر ولببم

 المسببتجيب اللُطيببف بببه يمببن غببوثا منك قنوط علُى أتاك

 القريببب الفببرج بهببا فموصببول تنبباهت إذا الحادثببات وكل
 آخبببببببببببببببببببببببببببببببببر وقبببببببببببببببببببببببببببببببببال

 المخببرج منهببا اللُه وعند ذرعا الفتى بها يضيق نازلة ولرب

تفرج ل يظنها وكان فرجت حلُقاتها استحكمت فلُما كملُت

) أي فببارغب ربك وإلى فانصب فرغت ( فإذا تعالى وقوله
علئقهببا وقطعببت وأشببغالها الببدنيا أمببور مببن فرغببت إذا

وأخلُببص البببال فارغا نشيطا إليها وقم العبادة إلى فانصب

الحببديث فببي قببوله القبيل هذا ومن والرغبة النية لربك
يببدافعه وهببو ول طعام بحضرة صلة ل صحته علُى المتفق

العشبباء وحضببر الصببلة أقيمببت إذا وقببوله الخبثببان
مببن فرغببت إذا اليببة هذه في مجاهد قال بالعشاء فابدؤوا

عنه رواية وفي لربك فانصب الصلة إلى فقمت الدنيا أمر
مسببعود بببن وعببن حاجتك في فانصب الصلة إلى قمت إذا
بببن وعببن اللُيببل قيببام في فانصب الفرائض من فرغت إذا

وإلببى ( فانصببب مسببعود بببن عببن رواية وفي نحوه عياض
وقببال جببالس وأنببت الصببلة من فراغك ) بعد فارغب ربك
يعني فانصب فرغت فإذا عباس بن عن طلُحة أبي بن علُي
) أي فرغت ( فإذا والضحاك أسلُم بن زيد وقال الدعاء في
) فارغب ربك ( وإلى العبادة في ) أي ( فانصب الجهاد من
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 وجببل عببز اللُببه إلببى ورغبتببك نيتببك اجعببل الثببوري قببال

95 
)  والزيتون والتين ( سورة

)ببببببببببب 8 1 95(  اليبببببببببببات  
تفسببير والمنة الحمد وللُه نشرح ألم سورة تفسير مقدمة
ابت بن عدي عن  وشعبة179 مالك قال التين سورة عبن ث

إحببدى فببي سببفره فببي يقرأ النبي كان عازب بن البراء
أو صوتا أحسن أحدا سمعت فما والزيتون بالتين الركعتين

الرحمببن اللُببه بسببم كتبهببم في الجماعة أخرجه منه قراءة
 الرحيببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببم

المببراد فقيببل كثيرة أقوال علُى هنا ها المفسرون اختلُف
الببذي الجبببل وقيل نفسها هي وقيل دمشق مسجد بالتين
الكهببف أصببحاب مسجد  هو20111 القرطبي وقال عندها
علُببى الببذي نببوح مسببجد أنببه عببباس بن عن العوفي وروى

كعب ) قال ( والزيتون هذا تينكم هو مجاهد وقال الجودي
المقببدس بيبت مسبجد هو وغيرهم زيد وبن وقتادة الحبار
تعصببرون الببذي الزيتببون هببذا هببو وعكرمببة مجاهببد وقببال

الجبببل هببو واحببد وغير الحبار كعب ) قال سينين ( وطور
البلُببد ( وهببذا السببلم علُيببه موسببى علُيببه اللُببه كلُببم الببذي

وعكرمببة ومجاهببد عببباس بببن قبباله مكببة ) يعنببي الميببن
ول الحبببار وكعببب زيببد وبببن النخعببي وإبراهيببم والحسببن

اللُه بعث ثلثة محال هذه الئمة بعض وقال ذلك في خلف
أصببحاب العببزم أولببي مببن مرسببل نبيببا منهببا واحد كل في

بيببت وهببي والزيتببون الببتين محلُببة فببالول الكبار الشرائع
السببلم علُيه مريم بن عيسى فيها اللُه بعث التي المقدس
علُيببه اللُببه كلُببم الذي سيناء طور وهو سينين طور والثاني
مببن الذي المين البلُد وهو مكة والثالث عمران بن موسى

وفببي قببالوا محمببدا فيه أرسل الذي وهو آمنا كان دخلُه
طببور مببن اللُببه جبباء الثلثببة المبباكن هببذه ذكر التوراة آخر

وأشببرق عمران بن موسى علُيه اللُه كلُم الذي يعني سيناء
جبل يعني ساعير من
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مبن واسبتعلُن عيسبى منبه اللُبه بعبث البذي المقدس بيت

محمببدا منهببا اللُببه أرسل التي مكة جبال يعني فاران جبال

بحسببب الوجببودي الببترتيب علُببى عنهببم مخبرا فذكرهم
الشببرف ثببم بالشببرف أقسببم ولهببذا الزمان في ترتيبهم

النسببان خلُقنا ( لقد تعالى وقوله منهما بالشرف ثم منه
تعببالى أنببه وهببو علُيه المقسم هو ) هذا تقويم أحسن في

القامببة منتصببب وشببكل صببورة أحسببن فببي النسان خلُق
إلى ) أي سافلُين أسفل رددناه ( ثم حسنها العضاء سوي
ثم وغيرهم زيد وبن والحسن العالية وأبو مجاهد قاله النار
يطببع لببم إن النببار إلببى مصيرهم والنضارة الحسن هذا بعد
وعملُببوا آمنببوا الببذين ( إل قببال ولهببذا الرسببل ويتبببع اللُه

) أي سافلُين أسفل رددناه ( ثم بعضهم ) وقال الصالحات
حببتى وعكرمببة عببباس بببن عببن هذا وروي العمر أرذل إلى
واختار العمر أرذل إلى يرد لم القرآن جمع من عكرمة قال
اسببتثناء حسببن لمببا المببراد هببو هببذا كان ولو جرير بن ذلك

وإنمببا بعضببهم يصببيب قببد الهببرم لن ذلببك مببن المببؤمنين
لفببي النسببان إن ( والعصر تعالى كقوله ذكرناه ما المراد
( فلُهببم ) وقبوله الصببالحات وعملُببوا آمنببوا الذين إل خسر
( فمبا قبال ثم تقدم كما مقطوع غير ) أي ممنون غير أجر

المعبباد فببي بالجزاء ) أي بالدين ( بعد آدم يابن ) أي يكذبك
فهببو البببداءة علُى قدر من أن وعرفت البداءة علُمت ولقد
علُببى يحملُببك شببيء فأي الولى بطريق الرجعة علُى قادر

حببدثنا حبباتم أبببي بببن قال هذا عرفت وقد بالمعاد التكذيب
منصببور عببن سفيان عن الرحمن عبد حدثنا سنان بن أحمد
النبببي بببه ) عنى بالدين بعد يكذبك ( فما لمجاهد قلُت قال

عكرمببة قبال وهكببذا النسبان بببه عنببى اللُببه معباذ قببال
أمببا ) أي الحاكمين بأحكم اللُه ( أليس تعالى وقوله وغيره

عببدله ومببن أحدا وليظلُم يجور ل الذي الحاكمين أحكم هو
ظألُمببه ممن الدنيا في للُمظلُوم فينتصف القيامة يقيم أن

أحببدكم قببرأ فإذا مرفوعا هريرة أبي حديث في قدمنا وقد
بببأحكم اللُببه ( أليببس آخرهببا علُببى فببأتى والزيتببون والتين

 الشبباهدين مببن ذلببك علُببى وأنببا بلُببى ) فلُيقببل الحبباكمين
96 
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)  اقرأ ( سورة

)ببببببببببب 5 1 96(  اليبببببببببببات  
والمنببة الحمببد وللُببه والزيتببون التين سورة تفسير مقدمة
اقببرأ سببورة الرحيم الرحمن اللُه بسم العلُق سورة تفسير

 مببببببن نببببببزل شببببببيء أول وهببببببي مكيببببببة وهببببببي
حببدثنا الببرزاق عبببد  حببدثنا6232 أحمببد المام قال القرآن

بدىء ما أول قالت عائشة عن عروة عن الزهري عن معمر

النببوم فببي الصببادقة الرؤيببا الببوحي مببن اللُه رسول به
إليببه حبببب ثببم الصبببح فلُق مثل جاءت إل رؤيا يرى ل فكان
اللُيببالي التعبببد وهببو فيببه فيتحنببث حراء يأتي فكان الخلء
فيببتزود خديجببة إلببى يرجببع ثببم لببذلك ويببتزود العببدد ذوات

الملُببك فجاءه حراء غار في وهو الوحي فاجأه حتى لمثلُها

بقببارىء أنببا مببا فقلُببت اللُببه رسول قال اقرأ فقال فيه
أرسببلُني ثببم الجهببد منببي بلُببغ حببتى فغطني فأخذني قال

بلُببغ حببتى الثانيببة فغطنببي بقارىء أنا ما فقلُت اقرأ فقال
بقببارىء أنببا مببا فقلُببت اقببرأ فقال أرسلُني ثم الجهد مني

فقبال أرسببلُني ثببم الجهبد منببي بلُبغ حبتى الثالثة فغطني
) قببال يعلُببم ( مالم بلُغ ) حتى خلُق الذي ربك باسم ( اقرأ
ا فرجع وادره ترجبف به فقبال خديجبة علُبى دخبل حبتى ب

فقببال الببروع عنببه ذهببب حببتى فزملُببوه زملُببوني زملُببوني
نفسي علُى خشيت قد وقال الخبر وأخبرها مالي ياخديجة
لتصببل إنببك أبببدا اللُببه يخزيببك ل فواللُه أبشر كل له فقالت
وتعيببن الضيف وتقري الكل وتحمل الحديث وتصدق الرحم

ورقببة به أتت حتى خديجة به انطلُقت ثم الحق نوائب علُى
عببم بببن وهببو قصببي بببن العببزى عبببد بن أسد بن نوفل بن

وكببان الجاهلُيببة فببي تنصر قد امرأ وكان أبيها أخي خديجة
شباء مبا النجيبل مبن بالعربيبة وكتب العربي الكتاب يكتب
أي خديجببة فقالت عمي قد كبيرا شيخا وكان يكتب أن اللُه
رى مبا أخبي أببن ورقبة فقال أخيك بن من اسمع عم بن ت

النبباموس هببذا ورقببة فقال رأى بما اللُه رسول فأخبره
حيببا أكببون ليتنببي جذعا فيها ليتني موسى علُى أنزل الذي
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هببم مخرجببي أو اللُببه رسببول فقال قومك يخرجك حين
عببودي إل بببه جئببت بمببا قببط رجل يأت لم نعم ورقة فقال

نصرا أنصرك يومك يدركني وإن
حتى فترة الوحي وفتر توفي أن ورقة ينشب لم ثم مؤزرا

كي مرارا منه غدا حزنا بلُغنا فيما اللُه رسول حزن
جبل بذروة أوفى فكلُما الجبال شواهق رؤوس من يتردى
إنك محمد يا فقال جبريل له تبدى منه نفسه يلُقي لكي

فيرجع نفسه وتقر جأشه بذلك فيسكن حقا اللُه رسول
أوفى فإذا ذلك لمثل غدا الوحي فترة علُيه طالت فإذا

وهذا ذلك مثل له فقال جبريل له تبدى الجبل بذروة
وقد الزهري حديث من الصحيحين في مخرج الحديث

في ومعانيه ومتنه سنده جهة من الحديث هذا علُى تكلُمنا
هناك فهو أراده فمن مستقصى للُبخاري شرحنا أول
هذه القرآن من نزل شيء فأول والمنة الحمد وللُه محرر

بها اللُه رحم رحمة أول وهن المباركات الكريمات اليات
علُى التنبيه وفيها علُيهم بها اللُه أنعم نعمة وأول العباد
علُم أن تعالى كرمه من وأن علُقة من النسان خلُق ابتداء

الذي القدر وهو بالعلُم وكرمه فشرفه يعلُم لم ما النسان
في يكون تارة والعلُم الملئكة علُى آدم البرية أبو به امتاز

الكتابة في يكون وتارة اللُسان في يكون وتارة الذهان
من يستلُزمهما والرسمي ورسمي ولفظي ذهني بالبنان

بالقلُم علُم الذي الكرم وربك ( إقرأ قال فلُهذا عكس غير
بالكتابة العلُم قيدوا الثر ) وفي يعلُم لم ما النسان علُم
 يعلُم يكن لم ما علُم اللُه ورثه علُم بما عمل من أيضا وفيه

 ) 19 6 96(  اليات
وطغيان وبطر وأشر فرح ذو أنه النسان عن تعالى يخبر
وتوعده تهدده ثم ماله وكثر استغنى قد نفسه رأى إذا

المصير اللُه إلى ) أي الرجعى ربك إلى ( إن فقال ووعظه
وفيم جمعته أين من مالك علُى وسيحاسبك والمرجع

الصائغ إسماعيل بن زيد حدثنا حاتم أبي بن قال صرفته
قال قال عون عن عميس أبو حدثنا عون بن جعفر حدثنا

الدنيا وصاحب العلُم صاحب يشبعان ل منهومان اللُه عبد
وأما الرحمن رضى فيزداد العلُم صاحب فأما يستويان ول
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اللُه عبد قرأ ثم قال الطغيان في فيتمادى الدنيا صاحب

( إنما للخر ) وقال استغنى رآه أن ليطغى النسان ( إن
إلى مرفوعا هذا روي ) وقد العلُماء عباده من اللُه يخشى

دنيا وطالب علُم طالب يشبعان ل منهومان اللُه رسول
) نزلت صلُى إذا عبدا ينهى الذي ( أرأيت تعالى قال ثم

عند الصلة علُى النبي توعد اللُه لعنه جهل أبي في
( أرأيت فقال أول أحسن هي بالتي تعالى فوعظه البيت

تنهاه الذي هذا كان إن ظأنك فما ) أي الهدى علُى كان إن
) بالتقوى أمر ( أو فعلُه في المستقيمة الطريق علُى
( ألم قال ولهذا صلته علُى وتتوعده تزجره وأنت بقوله

المهتدي لهذا الناهي هذا علُم أما ) أي يرى اللُه بأن يعلُم
الجزاء أتم فعلُه علُى وسيجازيه كلمه ويسمع يراه اللُه أن
لئن ) أي ينته لم لئن ( كل ومتهددا متوعدا تعالى قال ثم

( لنسفعا والعناد الشقاق من فيه هو عما يرجع لم
( ناصية قال ثم القيامة يوم سوادا لنسمنها ) أي بالناصية
مقالها في كاذبة جهل أبي ناصية ) يعني خاطئة كاذبة
أي وعشيرته قومه ) أي ناديه ( فلُيدع أفعالها في خاطئة

ملئكة ) وهم الزبانية ( سندع بهم يستنصر ليدعهم
البخاري قال حزبه أو أحزبنا يغلُب من يعلُم حتى العذاب
عبد عن معمر عن الرزاق عبد حدثنا يحيى  حدثنا4958

أبو قال قال عباس بن عن عكرمة عن الجزري الكريم
عنقه علُى لطأن الكعبة عند يصلُي محمدا رأيت لئن جهل

تابعه قال ثم الملئكة لخذته فعل لئن فقال النبي فبلُغ
الكريم عبد عن عمرو بن يعني اللُه عبيد عن خالد بن عمرو

 في11685  والنسائي3348 الترمذي رواه وكذا
جرير بن رواه وهكذا به الرزاق عبد طريق من تفسيرهما

به عمرو بن اللُه عبيد عن عدي بن زكريا عن كريب أبي عن
 وروى

وهببذا جريببر وبببن  والنسببائي3349  والترمذي1329 أحمد
بببن عببن عكرمببة عببن هنببد أبببي بببن داود طريببق من لفظه

بببه فمببر المقببام عند يصلُي اللُه رسول كان قال عباس
وتوعده هذا عن أنهك ألم يامحمد فقال هشام بن جهل أبو
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شببيء بببأي يامحمد فقال وانتهره اللُه رسول له فأغلُظ
اللُببه فببأنزل ناديببا الببوادي هببذا لكثر إني واللُه أما تهددني
ناديه دعا لو عباس بن ) وقال الزبانية سندع ناديه ( فلُيدع
حسببن الترمببذي وقببال سبباعته مببن العببذاب ملئكة لخذته
بببن إسببماعيل  حببدثنا1248 أيضا أحمد المام وقال صحيح

عببن عكرمببة عببن الكريم عبد عن فرات حدثنا يزيد أبو يزيد
يصببلُي اللُببه رسببول رأيت لئن جهل أبو قال قال عباس بن

فعببل لببو فقببال قال عنقه علُى أطأ حتى لتينه الكعبة عند
لمبباتوا المببوت تمنببوا اليهببود أن ولببو عيانا الملئكة لخذته
رسببول يببباهلُون الببذين خرج ولو النار من مقاعدهم ورأوا

أيضببا جريببر بن وقال أهل ول مال يجدون ل لرجعوا اللُه
أبببي بن يونس أخبرنا واضح بن يحيى حدثنا حميد بن حدثنا

أبببو قببال قببال عباس بن عن العيزار بن الوليد عن إسحاق
اللُببه فببأنزل لقتلُنه المقام عند يصلُي محمد عاد لئن جهل

( الية هذه بلُغ ) حتى خلُق الذي ربك باسم ( إقرأ وجل عز
سببندع نبباديه فلُيببدع خاطئببة كاذبببة ناصية بالناصية لنسفعا

قببد قببال يمنعببك مببا فقيل فصلُى النبي ) فجاء الزبانية
لببو واللُببه عببباس بببن قببال الكتائب من وبينه مابيني اسود
جرير بن وقال إليه ينظرون والناس الملئكة لخذته تحرك
بببن نعيم حدثنا أبيه عن المعتمر حدثنا العلُى عبد بن حدثنا

جهببل أبببو قببال قال هريرة أبي عن حازم أبي عن هند أبي
فقببال قببال نعببم قالوا أظأهركم بين وجهه محمد يعفر هل

رقبتببه علُببى لطببأن كذلك يصلُي رأيته لئن والعزى واللت

وهببو اللُببه رسببول فببأتى الببتراب فببي وجهببه ولعفببرن
ينكببص وهو إل منه فجأهم فما قال رقبته علُى ليطأ يصلُي
إن فقبال مالبك لبه فقيببل قبال بيببديه ويتقبي عقبيه علُى
رسببول فقال قال وأجنحة وهول نار من خندقا وبينه بيني
وأنزل قال عضوا عضوا الملئكة لختطفته مني دنا لو اللُه
النسببان إن ( كل ل أم هريببرة أبببي حديث في أدري ل اللُه

2370 حنبببل بن أحمد رواه وقد السورة آخر ) إلى ليطغى
حديث من حاتم أبي  وبن11683  والنسائي2797 ومسلُم
) يعنببي تطعببه ل ( كل تعببالى وقببوله به سلُيمان بن معتمر
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العبببادة علُى المداومة من عنه ينهاك فيما تطعه ل يامحمد

حافظببك اللُببه فببإن ولتببباله شببئت حيببث وصببل وكثرتهببا
) كمببا واقببترب ( واسببجد الناس من يعصمك وهو وناصرك

بببن اللُببه عبببد طريببق  من482 مسلُم عند الصحيح في ثبت
سببمي عببن غزية بن عمارة عن الحارثا بن عمرو عن وهب

أقببرب قال اللُه رسول أن هريرة أبي عن صالح أبي عن
وتقببدم الببدعاء فببأكثروا سبباجد وهو ربه من العبد يكون ما

انشقت السماء ( إذا في يسجد كان اللُه رسول أن أيضا
)  تفسبببير آخبببر خلُبببق البببذي رببببك باسبببم ( اقبببرأ ) و
97 

)  القدر ( سورة

)ببببببببببب 5 1 97(  اليبببببببببببات  
الرحيببم الرحمببن اللُببه بسببم القببدر سببورة تفسببير مقدمة

 وهببببببببببببببببببي القببببببببببببببببببدر سببببببببببببببببببورة
اللُيلُببة وهببي القببدر ليلُببة القرآن أنزل أنه تعالى يخبر مكية

ليلُببة في أنزلناه ( إنا عنها وجل عز اللُه قال التي المباركة
قببال كمببا رمضان شهر من وهي القدر ليلُة ) وهي مباركة
بببن ) قببال القببرآن فيببه أنببزل الببذي رمضان ( شهر تعالى
اللُببوح مببن واحببدة جملُببة القببرآن اللُببه أنببزل وغيره عباس

مفصببل نزل ثم الدنيا السماء من العزة بيت إلى المحفوظ
اللُببه رسببول علُببى سنة وعشرين ثلثا في الوقائع بحسب

لشببأن معظمببا تعببالى قال ثم وسلُم علُيه تعالى اللُه صلُى
فقببال فيها العظيم القرآن بإنزال اختصها التي القدر ليلُة

) شببهر ألببف مببن خير القدر ليلُة القدر ليلُة ما أدراك ( وما
حدثنا الية هذه تفسير  عند3350 الترمذي عيسى أبو قال

القاسببم حببدثنا الطيالسي داود أبو حدثنا غيلن بن محمود
إلى رجل قام قال سعد بن يوسف عن الحداني الفضل بن

وجببوه سببودت فقببال معاويببة بببايع ما بعد علُي بن الحسن
تببؤنبني ل فقبال المببؤمنين وجببوه مسببود يببا أو المببؤمنين

فسبباءه منبره علُى أمية بني أري النبي فإن اللُه رحمك
فببي نهرا يعني محمد ) يا الكوثر أعطيناك ( إنا فنزلت ذلك

861



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
ليلُببة ما أدراك وما القدر ليلُة في أنزلناه ( إنا ونزلت الجنة
أمية بنو بعدك ) يملُكها شهر ألف من خير القدر ليلُة القدر

تزيد ل شهر ألف هي فإذا فعددنا القاسم قال محمد يا
نعرفه ل غريب حديث هذا الترمذي قال ثم تنقص ول يوما
ثقة وهو الفضل بن القاسم حديث من الوجه هذا من إل

وشيخه قال مهدي بن الرحمن وعبد القطان يحيى وثقه
ول مجهول رجل مازن بن يوسف ويقال سعد بن يوسف
وقد الوجه هذا من إل اللُفظ هذا علُى الحديث هذا يعرف
طريق  من3170 مستدركه في الحاكم الحديث هذا روى

الترمذي وقول به مازن بن يوسف عن الفضل بن القاسم
جماعة عنه روى قد فإنه نظر فيه مجهول هذا يوسف إن

وقال عبيد بن ويونس الحذاء وخالد سلُمة بن حماد منهم
معين بن عن رواية وفي مشهور هو معين بن يحيى فيه
الفضل بن القاسم طريق من جرير بن ورواه ثقة هو قال
في اضطرابا يقتضي وهذا قال كذا مازن بن يوسف عن

تقدير كل علُى الحديث هذا ثم أعلُم واللُه الحديث هذا
الحجاج أبو الحجة الحافظ المام شيخنا قال جدا منكر

الفضل بن القاسم وقول قلُت منكر حديث هو المزي
تزيد ل شهر ألف فوجدها أمية بني مدة حسب أنه الحداني

سفيان أبي بن معاوية فإن بصحيح ليس تنقص ول يوما
بن الحسن إليه سلُم حين بالملُك استقل عنه اللُه رضي

وسمي لمعاوية البيعة واجتمعت أربعين سنة المرة علُى
بالشام متتابعين فيها استمروا ثم الجماعة عام ذلك
في الزبير بن اللُه عبد دولة مدة إل عنهم تخرج لم وغيرها

لكن سنين تسع من قريبا البلد وبعض والهواز الحرمين
أن إلى البلد بعض عن بل بالكلُية المرة عن يدهم تزل لم

وثلثين اثنتين سنة في الخلفة العباس بنو استلُبهم
وذلك سنة وتسعين اثنتين مدتهم مجموع فيكون ومائة
ثلثا عن عبارة شهر اللف فإن شهر ألف من أزيد

الفضل بن القاسم وكأن أشهر وأربعة سنة وثمانين
ما فيقارب هذا وعلُى الزبير بن أيام مدتهم من أسقط

ضعف علُى يدل ومما أعلُم واللُه الحساب في الصحة قاله
لم ذلك أريد ولو أمية بني دولة لذم سيق أنه الحديث هذا

ل أيامهم علُى القدر ليلُة تفضيل فإن السياق بهذا يكن
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والسورة جدا شريفة القدر ليلُة فإن أيامهم ذم علُى يدل

بتفضيلُها تمدح فكيف القدر ليلُة لمدح جاءت إنما الكريمة
الحديث هذا بمقتضى مذمومة هي التي أمية بني أيام علُى

 القائل قال كما إل هذا وهل
أمضى السيف أن قيل إذا قدره ينقص السيف أن تر ألم

 العصا من
 آخر وقال

من المديح كان ناقص علُى براعة ذا امرءا فضلُت أنت إذا
 النقص

الية في المذكورة شهر اللف أن الية من يفهم الذي ثم
ألف علُى يحال فكيف مكية والسورة أمية بني أيام هي

ول الية لفظ علُيها يدل ول أمية بني دولة هي شهر
فهذا الهجرة من مدة بعد بالمدينة صنع إنما والمنبر معناها

وقال أعلُم واللُه ونكارته الحديث ضعف علُى يدل مما كلُه
موسى بن إبراهيم حدثنا زرعة أبو حدثنا حاتم أبي بن

أن مجاهد عن نجيح أبي بن عن خالد بن يعني مسلُم أخبرنا

في السلح لبس إسرائيل بني من رجل ذكر النبي
قال ذلك من المسلُمون فعجب قال شهر ألف اللُه سبيل
أدراك وما القدر ليلُة في أنزلناه ( إنا وجل عز اللُه فأنزل

لبس ) التي شهر ألف من خير القدر ليلُة القدر ليلُة ما
بن وقال شهر ألف اللُه سبيل في السلح الرجل ذلك
بن المثنى عن مسلُم بن حكام حدثنا حميد بن حدثنا جرير

يقوم رجل إسرائيل بني في كان قال مجاهد عن الصباح
يمسي حتى بالنهار العدو يجاهد ثم يصبح حتى اللُيل
القدر ( ليلُة الية هذه اللُه فأنزل شهر ألف ذلك ففعل

ذلك عمل من خير اللُيلُة تلُك ) قيام شهر ألف من خير
وهب بن أخبرنا يونس أخبرنا حاتم أبي بن وقال الرجل
رسول ذكر قال عروة بن علُي عن علُي بن مسلُمة حدثني
إسرائيل بني من أربعة يوما وسلُم علُيه صلُىاللُه اللُه
أيوب فذكر عين طرفة يعصوه لم عاما ثمانين اللُه عبدوا

فعجب قال نون بن ويوشع العجوز بن وحزقيل وزكريا

محمد يا فقال جبريل فأتاه ذلك من اللُه رسول أصحاب
يعصوه لم سنة ثمانين النفر هؤلء عبادة من أمتك عجبت

863



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
( إنا علُيه فقرأ ذلك من خيرا اللُه أنزل فقد عين طرفة
القدر ليلُة القدر ليلُة ما أدراك وما القدر ليلُة في أنزلناه

قال وأمتك أنت عجبت مما أفضل ) هذا شهر ألف من خير

 والناس اللُه رسول بذلك فسر
خير القدر ليلُة مجاهد عن بلُغني الثوري سفيان وقال معه
ألف من خير وقيامها وصيامها عملُها قال شهر ألف من

زرعة أبو حدثنا حاتم أبي بن وقال جرير بن رواه شهر
جريج بن عن زائدة أبي بن أخبرنا موسى بن إبراهيم حدثنا
تلُك في ليس شهر ألف من خير القدر ليلُة مجاهد عن

والشافعي دعامة بن قتادة قال وهكذا القدر ليلُة الشهور
خير فيها عمل الملئي قيس بن عمرو وقال واحد وغير

شهر ألف عبادة من أفضل بأنها القول وهذا شهر ألف من
ما ل الصواب وهو جرير بن اختيار هو القدر ليلُة فيها ليس

ألف من خير اللُه سبيل في ليلُة رباط كقوله وهو عداه
قاصد في جاء وكما أحمد رواه المنازل من سواه فيما ليلُة

أجر سنة عمل له يكتب أنه صالحة ونية حسنة بهيئة الجمعة
لذلك المشابهة المعاني من ذلك غير إلى وقيامها صيامها

أيوب حدثنا إبراهيم بن إسماعيل حدثنا أحمد المام وقال
حضر لما قال عنه اللُه رضي هريرة أبي عن قلبة أبي عن

شهر رمضان شهر جاءكم قد اللُه رسول قال رمضان
الجنة أبواب فيه تفتح صيامه علُيكم اللُه افترض مبارك
ليلُة فيه الشياطين فيه وتغل الجحيم أبواب فيه وتغلُق
ورواه حرم فقد خيرها حرم من شهر ألف من خير

القدر ليلُة كانت ولما به أيوب حديث  من4129 النسائي
أبي عن الصحيحين في ثبت شهر ألف عبادة عبادتها تعدل

إيمانا القدر ليلُة قام من قال اللُه رسول أن هريرة
( تنزل تعالى وقوله ذنبه من تقدم ما له غفر واحتسابا
يكثر ) أي أمر كل من ربهم بإذن فيها والروح الملئكة

والملئكة بركتها لكثرة اللُيلُة هذه في الملئكة تنزل
تلوة عند يتنزلون كما والرحمة البركة تنزل مع يتنزلون
لطالب أجنحتهم ويضعون الذكر بحلُق ويحيطون القرآن

هنا ها به المراد فقيل الروح وأما له تعظيما بصدق العلُم
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علُى الخاص عطف باب من فيكون السلم علُيه جبريل
سورة في تقدم كما الملئكة من ضرب هم وقيل العام
مجاهد ) قال أمر كل ( من تعالى وقوله أعلُم واللُه النبإ
عيسى حدثنا منصور بن سعيد وقال أمر كل من هي سلم

هي ( سلم قوله في مجاهد عن العمش حدثنا يونس بن
فيها يعمل أن الشيطان يستطيع ل سالمة هي ) قال

فيها تقضى وغيره قتادة وقال أذى فيها يعمل أو سوءا
يفرق ( فيها تعالى قال كما والرزاق الجال وتقدر المور
مطلُع حتى هي ( سلم تعالى ) وقوله حكيم أمر كل
إسحاق أبي عن هشيم حدثنا منصور بن سعيد ) قال الفجر

حتى هي سلم أمر كل ( من تعالى قوله في الشعبي عن
أهل علُى القدر ليلُة الملئكة تسلُيم ) قال الفجر مطلُع

عباس بن عن جرير بن وروى الفجر يطلُع حتى المساجد
) الفجر مطلُع حتى هي سلم أمرئ كل ( من يقرأ كان أنه

أثرا علُي عن الوقات فضائل كتابه في البيهقي وروى
ليلُة المصلُين علُى ومرورهم الملئكة نزول في غريبا
عن حاتم أبي بن وروى للُمصلُين البركة وحصول القدر

الملئكة تنزل في جدا مطول عجيبا غريبا أثرا الحبار كعب
الرض إلى السلم علُيه جبريل صحبة المنتهى سدرة من

الطيالسي داود أبو وقال والمؤمنات للُمؤمنين ودعائهم
أبي عن قتادة عن القطان يعني عمران  حدثنا2545

ليلُة في قال اللُه رسول أن هريرة أبي عن ميمونة
تلُك الملئكة وإن وعشرين تاسعة أو سابعة ليلُة إنها القدر
عن العمش وقال الحصى عدد من أكثر الرض في اللُيلُة

كل ( من قوله في ليلُى أبي بن الرحمن عبد عن المنهال
في زيد وبن قتادة وقال أمر فيها يحدثا ل ) قال سلم أمر

إلى شر فيها ليس كلُها خير هي ) يعني هي ( سلم قوله
5324 أحمد المام رواه ما المعنى هذا ويؤيد الفجر مطلُع
عن سعد بن بحير حدثني بقية حدثنا شريح بن حيوة حدثنا
صلُى اللُه رسول أن الصامت بن عبادة عن معدان بن خالد
العشر في القدر ليلُة قال وسلُم آله وعلُى علُيه تعالى اللُه

ما له يغفر اللُه فإن حسبتهن ابتغاء قامهن من البواقي
أو سبع أو تسع وتر ليلُة وهي تأخر وما ذنبه من تقدم
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أمارة إن اللُه رسول وقال ليلُة آخر أو ثالثة أو خامسة
ساكنة ساطعا قمرا فيها كأن بلُجة صافية أنها القدر ليلُة

حتى به يرمى لكوكب يحل ول حر ول فيها لبرد ساجية
مستوية تخرج صبيحتها الشمس أن أمارتها وأن يصبح

أن للُشيطان يحل ول البدر ليلُة القمر مثل شعاع لها ليس
غرابة المتن وفي حسن إسناد وهذا يومئذ معها يخرج

2680 الطيالسي داود أبو وقال نكارة ألفاظأه بعض وفي
عباس بن عن عكرمة عن وهرام بن سلُمة عن زمعة حدثنا

ل طلُقة سمحة ليلُة القدر ليلُة في قال اللُه رسول أن
حمراء ضعيفة صبيحتها شمس وتصبح باردة ول حارة

 النبيل عاصم أبي بن وروى

إنبي قبال اللُبه رسبول أن اللُه عبد بن جابر عن بإسناده
مببن الواخببر العشببر فببي وهببي فأنسيتها القدر ليلُة رأيت

ل قمرا فيها كأن باردة ول حارة ل بلُجة طلُقة وهي لياليها
 فجرهبببببببا يضبببببببيء حبببببببتى شبببببببيطانها يخبببببببرج

المببم فببي القببدر ليلُببة كببانت هببل العلُمبباء اختلُببف فصببل
قببال قببولين علُببى المببة هذه خصائص من هي أو السالفة

أنببه مالببك  حدثنا889 الزهري بكر أبي بن أحمد مصعب أبو

شبباء مببا أو قبلُببه النبباس أعمببار أري اللُه رسول أن بلُغه
مببن يبلُغببوا ل أن أمتببه أعمببار تقاصببر فكببأنه ذلببك من اللُه

ليلُببة اللُببه فأعطاه العمر طول في غيرهم بلُغ الذي العمل
وهببذا آخببر وجببه مببن أسببند وقببد شهر ألف من خيرا القدر
القببدر بلُيلُببة المببة هببذه تخصببيص يقتضي مالك قاله الذي
احب نقلُه وقد افعية أئمبة أحبد العبدة ص ور عبن الش جمه

ونقلُببه الجمبباع علُيببه الخطببابي وحكى أعلُم فاللُه العلُماء
أنهببا الحديث علُيه دل والذي المذهب عن به جازما الراضي

المبام قبال أمتنبا فبي هبي كمبا الماضين المم في كانت
بببن عكرمة عن سعيد بن يحيى  حدثنا5171 حنبل بن أحمد
بببن مالببك حببدثني الحنفببي سببماك زميببل أبو حدثني عمار
كيببف قلُت ذر أبا سألت قال مرثد حدثني اللُه عبد بن مرثد

الناس أسأل كنت أنا قال القدر ليلُة عن اللُه رسول سألت
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أفببي القببدر ليلُببة عببن أخبببرني اللُببه رسببول يببا قلُببت عنها

قلُببت رمضببان فببي هببي بببل قببال غيره في أو هي رمضان
يوم إلى هي أم رفعت قبضوا فإذا ماكانوا النبياء مع تكون

رمضببان أي في قلُت القيامة يوم إلى هي بل قال القيامة
ثببم الخببر والعشببر الول العشببر فببي التمسببوها قال هي

أي فببي قلُببت غفلُتببه اهتبلُببت ثببم وحببدثا اللُه رسول حدثا
تسببألني ل الواخببر العشببر في ابتغوها قال هي العشرين

غفلُتببه اهتبلُببت ثم اللُه رسول حدثا ثم بعدها شيء عن
لمببا علُيببك بحقببي علُيببك أقسببمت اللُببه رسببول يببا فقلُببت

يغضببب لببم غضبببا علُي فغضب هي العشر أي في أخبرتني
ل الواخببر السبببع فببي التمسببوها وقببال صببحبته منذ مثلُه

عببن الفلس عببن النسببائي ورواه بعدها شيء عن تسألني
وفيببه ماذكرناه علُى دللة ففيه به القطان سعيد بن يحيى

النبببي بعببد سببنة كببل في القيامة يوم إلى باقية تكون أنها
طوائببف بعببض زعمببه كمبا ل وسببلُم علُيببه تعالى اللُه صلُى

الببذي الحديث من مافهموه علُى بالكلُية رفعها من الشيعة
أن وعسببى فرفعببت السببلم علُيببه قببوله مببن بعد سنورده

دللببة وفيه عينا وقتها علُم رفع المراد لن لكم خيرا يكون
بيببن مببن رمضببان بشهر وقوعها يختص القدر ليلُة أن علُى
مببن تببابعه ومببن مسببعود بببن عن روي لكما الشهور سائر
وترتجببى السنة جميع في توجد أنها من الكوفة أهل علُماء

فببي داود أببو ترجبم وقبد السبواء علُببى الشهور جميع في
كببل فببي القببدر ليلُببة أن بيببان ببباب فقببال هببذا علُى سننه

أخبرنببا السببامي زنجببويه بببن حميببد  حببدثنا1387 رمضببان
كببثير أبببي بببن جعفببر بببن محمببد حدثنا مريم أبي بن سعيد

جبير بن سعيد عن إسحاق أبي عن عقبة بن موسى حدثني

أسبمع وأنبا اللُبه رسبول سئل قال عمر بن اللُه عبد عن
إسببناد وهببذا رمضببان كببل فببي هببي فقبال القببدر ليلُة عن

عببن وسببفيان شببعبة رواه قببال داود أبا أن إل ثقات رجاله
اللُببه رحمببه حنيفة أبي عن حكي وقد فأوقفاه إسحاق أبي

حكبباه وجببه وهببو رمضببان شببهر كببل في ترتجى أنها رواية
إنهبا قيبل قبد ثبم فصبل جبدا الرافعبي واستغربه الغزالي

أببي عبن هبذا يحكبى رمضبان شهر من ليلُة أول في تكون
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داود أبببو فيببه وروى عشببرة سبع ليلُة تقع إنها وقيل رزين

علُيببه موقوفببا وروي مسببعود بن عن مرفوعا  حديثا1384
عببن قببول وهببو العاص أبي بن وعثمان أرقم بن زيد وعلُى
البصببري الحسببن عببن ويحكببى الشافعي إدريس بن محمد

السببابعة هببي جمعببة ليلُببة وكببانت بببدر ليلُببة بأنها ووجهوه
بببدر وقعببة كببانت صبببيحتها وفببي رمضان شهر من عشرة

) وقيل الفرقان ( يوم فيه تعالى اللُه قال الذي اليوم وهو
رضببي أيضببا مسببعود وبببن علُي عن يحكى عشرة تسع ليلُة
سببعيد أبببي لحببديث وعشببرين إحدى ليلُة وقيل عنهما اللُه

مببن الول العشببر فببي اللُببه رسول اعتكف قال الخدري
تطلُببب الببذي إن فقببال جبريل فأتاه معه واعتكفنا رمضان
جبريل فأتاه معه فاعتكفنا الوسط العشر فاعتكف أمامك
تعببالى اللُببه صببلُى النبببي قال ثم أمامك تطلُب الذي فقال
رمضببان مببن عشببرين صبيحة خطيبا وسلُم آله وعلُى علُيه

القببدر ليلُة رأيت فإني فلُيرجع معي اعتكف كان من فقال
رأيت وإني وتر في الواخر العشر في وإنها أنسيتها وإني
سقف وكان وماء طين في أسجد كأني

شببيئا السببماء فببي نببرى ومببا النخببل مببن جريببدا المسببجد

أثببر رأيببت حببتى النبي بنا فصلُى فمطرنا قزعة فجاءت

وفي رؤياه تصديق اللُه رسول جبهة علُى والماء الطين
قال الصحيحين في أخرجاه وعشرين إحدى صبح في لفظ

ثلثا ليلُببة وقيببل الروايببات أصببح الحببديث وهببذا الشافعي
مسببلُم صببحيح فببي أنيببس بببن اللُببه عبببد لحببديث وعشرين

أعلُببم فاللُه سعيد أبي رواية من السياق قريب  وهو1168
2167 الطيالسببي داود أبببو قببال وعشرين أربع ليلُة وقيل
أبببي عببن نضرة أبي عن الجريري عن سلُمة بن حماد حدثنا

وعشببرين أربع ليلُة القدر ليلُة قال اللُه رسول أن سعيد
داود بببن موسببى  حدثنا612 أحمد وقال ثقات رجاله إسناد
عببن الخيببر أبببي عن حبيب أبي بن يزيد عن لهيعة بن حدثنا

ليلُة القدر ليلُة اللُه رسول قال قال بلل عن الصنابحي
رواه مببا خببالفه وقببد ضببعيف لهيعببة بببن وعشببرين أربببع

بببن عمببرو عببن وهببب بببن عببن أصبببغ  عببن4470 البخبباري
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عبببد ابببي عن الخير أبي عن حبيب أبي بن يزيد عن الحارثا

أنهببا اللُه رسول مؤذن بلل أخبرني قال الصنابحي اللُه
واللُببه أصح الموقوف فهذا الواخر العشر من السبع أولى

وجببابر عببباس وبببن مسببعود بببن عببن روي وهكببذا أعلُببم
أربببع ليلُببة أنهببا وهببب بببن اللُببه وعبببد وقتببادة والحسببن
ببن واثلُبة حببديث البقبرة سببورة فبي تقبدم وقد وعشرين

وقيببل وعشرين أربع ليلُة أنزل القرآن إن مرفوعا السقع
 عببن2021 البخبباري رواه لمببا وعشببرين خمببس ليلُة تكون

فببي التمسببوها قببال اللُببه رسول أن عباس بن اللُه عبد
سببابعة فببي تبقببى تاسببعة فببي رمضان من الواخر العشر
وهببو الوتار بلُيالي كثيرون فسره تبقى خامسة في تبقى
مسلُم رواه كما الشفاع علُى آخرون وحملُه وأشهر أظأهر
وقيببل أعلُببم واللُه ذلك علُى حملُه أنه سعيد أبي  عن1167

صببحيحه فببي مسلُم رواه لما وعشرين سبع ليلُة تكون أنها

سبببع ليلُببة أنهببا اللُببه رسببول عن كعب بن أبي  عن762
سببمعت سببفيان  حببدثنا5130 أحمببد المببام قال وعشرين

المنببذر أبببا قلُببت كعببب بن أبي سألت زر عن وعاصما عبدة
القببدر ليلُة يصب الحول يقم من يقول مسعود بن أخاك إن

ليلُببة وأنهببا رمضان شهر في أنها علُم لقد اللُه يرحمه قال
قببال ذلببك تعلُمببون وكيببف قلُببت حلُببف ثببم وعشببرين سبع

شببعاع ل اليوم ذلك تطلُع بها أخبرنا التي بالية أو بالعلمة
سفيان طريق  من762 مسلُم رواه وقد الشمس يعني لها
أبببي عببن زر عببن عبببدة عببن والوزاعببي وشببعبة عيينة بن

لفببي إنهببا هببو إل إلببه ل الببذي واللُببه فقببال وفيببه فببذكره
القببدر ليلُببة أي لعلُم إني وواللُه يستثنى ما يحلُف رمضان

سبببع ليلُببة هببي بقيامهببا اللُببه رسببول أمرنببا الببتي هببي
ل بيضاء صبيحتها في الشمس تطلُع أن وأمارتها وعشرين

عببباس وبببن عمببر وبببن معاويببة عببن الباب وفي لها شعاع

وهببو وعشببرين سبببع ليلُببة أنها اللُه رسول عن وغيرهم
أحمد المام مذهب من الجادة وهو السلُف من طائفة قول

وقببد أيضببا حنيفببة أبببي عن رواية وهو اللُه رحمه حنبل بن
سبببع ليلُة كونها استخراج حاول أنه السلُف بعض عن حكي
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الكلُمببة ) لنهببا ( هببي قببوله مببن القببرآن مببن وعشببرين
قببال وقببد أعلُببم فبباللُه السببورة مببن والعشببرون السببابعة
بن إسحاق  حدثنا1010618 الطبراني القاسم أبو الحافظ
عببن معمر  أخبرنا7679 الرزاق عبد أخبرنا الدبري إبراهيم

دعا عباس بن قال يقول عكرمة سمعا أنهما وعاصم قتادة

القببدر ليلُة عن فسألهم محمد أصحاب الخطاب بن عمر
فقلُببت عببباس بببن قببال الواخببر العشببر في أنها فأجمعوا

عمر فقال هي القدر ليلُة أي لظأن إني أو لعلُم إني لعمر
مبن تبقبى سبابعة أو تمضبي سبابعة فقلُببت هببي ليلُة وأي

بببن قببال ذلببك علُمببت أيببن مببن عمببر فقال الواخر العشر
وسبعة أرضين وسبع سماوات سبع اللُه خلُق فقلُت عباس

سبببع مببن النسببان وخلُببق سبع علُى يدور الشهر وإن أيام
سبببع بببالبيت والطببواف سبع علُى ويسجد سبع من ويأكل
فطنببت لقببد عمببر فقببال ذكرها لشياء سبع الجمار ورمي

قببوله فببي عببباس بن عن يزيد قتادة وكان له فطنا ما لمر
حبببا فيها ( فأنبتنا تعالى اللُه قول هو قال سبع من ويأكل
ب ومتن قوي جيد إسناد وهذا ) الية وعنبا اللُه جبدا غري ف
المببام وقال وعشرين تسع ليلُة في تكون أنها وقيل أعلُم
هاشببم بنببي مببولى سببعيد أبببو  حدثنا5320 حنبل بن أحمد
عقيببل بببن محمببد بببن اللُه عبد حدثنا سلُمة بن سعيد حدثنا

سببأل أنببه الصببامت بببن عبادة عن الرحمن عبد بن عمر عن

فببي اللُببه رسببول فقببال القببدر ليلُببة عن اللُه رسول
وتببر فببي فإنهببا الواخببر العشببر فببي فالتمسببوها رمضان
أو وعشبرين خمبس أو وعشبرين ثلثا أو وعشبرين إحبدى

وقببال ليلُببة آخببر فببي أو وعشببرين تسببع أو وعشرين سبع
داود أبببو وهببو داود بببن سببلُيمان  حببدثنا5192 أحمد المام

أبببي عببن قتببادة عببن القطببان عمببران حببدثنا الطيالسببي
ميمونة

إنهببا القببدر ليلُببة في قال اللُه رسول أن هريرة أبي عن
اللُيلُة تلُك الملئكة وإن وعشرين تاسعة أو سابعة ليلُة في
ل واسببناده أحمببد به تفرد الحصى عدد من أكثر الرض في

هببذا مببن تقببدم لمببا ليلُببة آخر في تكون إنها وقيل به بأس
حببديث من  والنسائي794 الترمذي رواه ولما آنفا الحديث
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اللُه رسول أن بكرة أبي عن أبيه عن الرحمن عبد بن عيينة

أو يبقيببن خمببس أو يبقيببن سبع أو يبقين تسع في قال
وقبال القبدر ليلُبة التمسبوا يعنبي ليلُبة آخر أو يبقين ثلثا

سببلُمة أبببي طريق من المسند وفي صحيح حسن الترمذي

ليلُببة آخببر إنهببا القدر ليلُة في النبي عن هريرة أبي عن
النبببي مببن صببدرت الروايات هذه في الشافعي قال فصل

اللُيلُببة فببي القدر ليلُة أنلُتمس له قيل إذا للُسائل جوابا
نقلُببه تنتقببل ل معينببة القببدر ليلُة وإنما نعم يقول الفلنية
ليلُببة قببال أنببه قلبببة أبببي عببن وروي بمعنبباه عنه الترمذي

أبببي عببن حكبباه الذي وهذا الواخر العشر في تنتقل القدر
بن وإسحاق حنبل بن وأحمد والثوري مالك علُيه نص قلبة

وهو وغيرهم خزيمة بن بكر وأبو والمزني ثور وأبو راهويه
واللُببه الشبببه وهو عنه القاضي نقلُه الشافعي عن محكي

عن الصحيحين في ثبت بما القول لهذا يستأنس وقد أعلُم

ليلُببة أروا النبببي أصببحاب مببن رجال أن عمر بن اللُه عبد
فقببال رمضببان مببن الواخببر السبببع فببي المنام في القدر

الواخببر السبببع في تواطأت قد رؤياكم أرى اللُه رسول
وفيهمببا الواخببر السبببع فببي فلُيتحرها متحريها كان فمن

قببال اللُببه رسببول أن عنهببا اللُببه رضببي عائشة عن أيضا
رمضببان من الواخر العشر من الوتر في القدر ليلُة تحروا

معينة وأنها تنتقل ل أنها للُشافعي ويحتج للُبخاري ولفظه
عبببادة عن صحيحه  في2023 البخاري رواه بما الشهر من

القببدر بلُيلُببة ليخبرنببا اللُببه رسول خرج قال الصامت بن
بلُيلُببة لخبركم خرجت فقال المسلُمين من رجلن فتلحى

خيببرا يكببون أن وعسى فرفعت وفلن فلن فتلحى القدر
وجببه والخامسببة والسببابعة التاسببعة فببي فالتمسببوها لكم

لمببا التعييببن مسببتمرة معينببة تكببن لببم لببو أنها منه الدللة
لمببا تنتقببل كانت لو إذ سنة كل في بعينها العلُم لهم حصل
إنما إنه يقال أن إل اللُهم فقط العام ذلك إل تعيينها علُموا
فلن فتلحببى وقببوله فقببط السببنة تلُببك بها ليعلُمهم خرج

تقطببع الممبباراة إن يقال لما استئناس فيه فرفعت وفلن

871



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
ليحببرم العبد إن الحديث في جاء كما النافع والعلُم الفائدة
تعيينهببا علُببم رفببع أي فرفعت وقوله يصيبه بالذنب الرزق

جهلُببة يقببوله كمببا الوجببود مببن بالكلُيببة رفعببت إنهببا ل لكم
التاسببعة فببي فالتمسببوها هببذا بعببد قببال قببد لنببه الشيعة

لكببم خيببرا يكببون أن وعسببى وقببوله والخامسببة والسابعة
طلبهببا اجتهد مبهمة كانت إذا فإنها لكم تعيينها عدم يعني
للُعبببادة أكببثر فكببان رجائهببا محببال جميببع في ابتغائها في

علُببى تتقاصببر الهمم كانت فإنها عينها علُموا إذا ما بخلف
العبببادة لتعببم إبهامهببا الحكمببة اقتضت وإنما فقط قيامها
العشببر فببي الجتهبباد ويكببون ابتغائهببا فببي الشببهر جميببع

الواخر العشر يعتكف اللُه رسول كان ولهذا أكثر الخير
من أزواجه اعتكف ثم وجل عز اللُه توفاه حتى رمضان من

كببان عمببر بببن عببن ولهمببا عائشببة حديث من أخرجاه بعده

وقببالت رمضببان مببن الواخببر العشر يعتكف اللُه رسول

اللُيببل أحيببا العشببر دخببل إذا اللُببه رسببول كببان عائشببة
كبان  عنها1175 ولمسلُم أخرجاه المئزر وشد أهلُه وأيقظ

وهذا غيره في يجتهد ل ما العشر في يجتهد اللُه رسول
النساء اعتزال بذلك المراد وقيل المئزر وشد قولها معنى

أحمببد المببام رواه لما المرين عن كناية يكون أن ويحتمل
عببن عروة بن هشام عن معشر أبو حدثنا سريج  حدثنا666

مببن عشر بقي إذا اللُه رسول كان قالت عائشة عن أبيه
حكي وقد أحمد به انفرد نساءه واعتزل مئزره شد رمضان

ليلُببة تطلُب في العشر ليالي جميع أن اللُه رحمه مالك عن
في رأيته أخرى علُى ليلُة منها يترجح ل السواء علُى القدر
الببدعاء مببن الكثببار والمسببتحب اللُببه رحمه الرافعي شرح
العشببر وفببي أكببثر رمضببان شببهر وفي الوقات جميع في

هببذا من يكثر أن والمستحب أكثر أوتاره في ثم منه الخير
رواه لمببا عنببي فبباعف العفببو تحببب عفو إنك اللُهم الدعاء

حببدثنا هببارون بببن هببو يزيببد  حببدثنا6182 أحمببد المببام
اس بن سعيد وهو الجريري أن بريبدة ببن اللُبه عببد عبن إي

أدعببو فما القدر ليلُة وافقت إن اللُه رسول يا قالت عائشة
وقببد عنببي فبباعف العفببو تحببب عفو إنك اللُهم قولي قال

872



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
3850 مببن ماجببة وبببن  والنسببائي3513 الترمببذي رواه

عائشة عن بريدة بن اللُه عبد عن الحسن بن كهمس طريق
مببا القدر ليلُة أي علُمت إن أرأيت اللُه رسول يا قلُت قالت
فبباعف العفببو تحببب عفببو إنك اللُهم قولي قال فيها أقول
صببحيح حسببن حببديث هذا قال ثم الترمذي لفظ وهذا عني

صببحيح هببذا  وقببال1530 مسببتدركه فببي الحبباكم وأخرجه
طريببق مببن أيضببا النسببائي ورواه الشببيخين شببرط علُببى

بريبدة ببن سلُيمان عن مرثد بن علُقمة عن الثوري سفيان
ليلُببة وافقت إن أرأيت اللُه رسول يا قلُت قالت عائشة عن

القدر
فاعف العفو تحب عفو أنك اللُهم قولي قال فيها أقول ما

رواه القببدر بلُيلُببة يتعلُببق عجيببب ونبببأ غريببب أثر ذكر عني
السببورة هببذه تفسببير عنببد حبباتم أبببي بن محمد أبو المام

زيبباد أبببي بببن اللُببه عبببد حببدثنا أبببي حببدثنا فقببال الكريمة
سببعيد بببن موسببى حببدثنا حبباتم بببن سيار حدثنا القطواني

السببلم عبد أبي عن جبلُة أبي بن هلل عن الراسبي يعني
حببد علُببى المنتهببى سببدرة إن قببال أنببه كعببب عن أبيه عن

الببدنيا هببواء حببد علُى فهي الجنة يلُي مما السابعة السماء
مببن وأغصببانها وعروقهببا الجنببة فببي علُوهببا الخرة وهواء
وجببل عببز اللُه إل عدتهم يعلُم ل ملئكة فيها الكرسي تحت

شببعرة موضببع كببل في أغصانها علُى وجل عز اللُه يعبدون
فينببادي وسببطها في السلم علُيه جبريل ومقام ملُك منها
الببذين الملئكببة مع القدر ليلُة كل في ينزل أن جبريل اللُه

أعطببي قببد إل ملُببك فيهببم وليس المنتهى سدرة يسكنون
ليلُببة فببي جبببل علُببى فينزلببون للُمببؤمنين والرحمة الرأفة
القببدر ليلُببة فببي بقعة تبقى فل الشمس تغرب حين القدر

للُمببؤمنين يببدعو قببائم وإمببا سبباجد إمببا ملُببك وعلُيهببا إل
أو وثن أو نار بيت أو بيعة أو كنيسة تكون ان إل والمؤمنات

فيببه بيببت أو الخبببث فيهببا تطرحببون الببتي أمبباكنكم بعببض
بيببت أو منصوب وثن فيه بيت أو مسكر فيه بيت أو سكران

فل البببيت كسبباحة فيببه مكببان أو مبولة أو معلُق جرس فيه
ل وجبريل والمؤمنات للُمؤمنين يدعون تلُك ليلُتهم يزالون

اقشببعر مببن ذلك وعلمة صافحه إل المؤمنين من أحدا يدع
جبريل مصافحة من ذلك فإن عيناه ودمعت قلُبه ورق جلُده
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ثلثا اللُببه إل إلببه ل القببدر ليلُببة في قال من أن كعب وذكر
وأدخلُببه بواحببدة النببار من ونجاه بواحدة له اللُه غفر مرات
صببادقا إسببحاق أبببا يببا الحبببار لكعببب فقلُنببا بواحدة الجنة
القدر ليلُة في اللُه إل إله ل يقول وهل الحبار كعب فقال

علُببى لتثقل القدر ليلُة إن بيده نفسي والذي صادق كل إل
تببزال فل جبببل ظأهببره علُببى كأنهببا حببتى والمنافق الكافر

جبريببل يصببعد مببن فببأول الفجببر يطلُع حتى هكذا الملئكة
فيبسببط الشببمس مببن العلُببى الفببق وجه في يكون حتى

تلُببك فببي إل ينشببرهما ل أخضببران جناحببان ولببه جنبباحيه
ا شبعاع ل الشمس فتصير الساعة ملُكبا ملُكبا يبدعو ثبم له
تببزال فل جبريل جناحي ونور الملئكة نور فيجتمع فيصعد

بيببن معببه ومببن جبريببل فيقيم متحيرة ذلك يومها الشمس
ورحمببة دعبباء فببي ذلببك يببومهم الدنيا السماء وبين الرض

إيمانببا رمضان صام ولمن والمؤمنات للُمؤمنين واستغفار
اش إن نفسه حدثا لمن ودعا واحتسابا ام قاببل إلبى ع ص

فيجلُسببون الدنيا السماء إلى دخلُوا أمسوا فإذا للُه رمضان
فيسببألونهم الببدنيا سببماء ملئكة إليهم فتجتمع حلُقا حلُقا
يقولببوا حببتى فيحببدثونهم امرأة امرأة وعن رجل رجل عن
فلنببا وجببدنا فيقولون العام وجدتموه وكيف فلن فعل ما

مبتببدعا العبام ووجببدناه متعبببدا اللُيلُببة هببذه فببي اول عبام
عن فيكفون قال عابدا العام ووجدناه مبتدعا فلنا ووجدنا

ويقولببون لهببذا السببتغفار علُى ويقبلُون لذلك الستغفار
ا راكعبا فلنبا ووجبدنا اللُه يذكران وفلنا فلنا وجدنا وفلن
يببومهم كببذلك فهببم قببال اللُببه لكتاب تاليا ووجدناه ساجدا

سببماء كل ففي الثانية السماء إلى يصعدون حتى وليلُتهم
فتقببول المنتهببى سدرة من مكانهم ينتهوا حتى وليلُة يوم

النبباس عببن حببدثوني ياسببكاني المنتهببى سببدرة لهببم
اللُببه أحببب من أحب وإني حقا علُيكم لي فإن لي وسموهم

الرجببل لهببا ويحكببون لهببا يعببدون أنهببم الحبار كعب فذكر
علُببى الجنببة تقبببل ثببم آبببائهم وأسببماء بأسمائهم والمرأة
الملئكببة مببن سببكانك أخبببرك بما أخبريني فتقول السدرة

ورحمبة فلن علُبى اللُبه رحمبة الجنة فتقول قال فتخبرها
مكببانه جبريببل فيبلُببغ إلببي عجلُهببم اللُهببم فلنببة علُببى اللُه

لببه فبباغفر سبباجدا فلنا وجدت فيقول اللُه فيلُهمه قبلُهم
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فيقولببون العببرش حملُببة جميببع جبريببل فيسببمع له فيغفر
ومغفرتببه فلنببة علُببى اللُببه ورحمببة فلن علُببى اللُببه رحمة
عببام وجببدته الببذي فلنببا عبببدك وجدت يارب ويقول لفلن

حببدثا أحببدثا قببد العببام ووجببدته والعبببادة السببنة علُى أول
فببأعتبني تبباب إن ياجبريببل اللُببه فيقول به أمر عما وتولى

لببك جبريببل فيقببول له غفرت ساعات بثلثا يموت أن قبل
بعبببادك أرحم وأنت خلُقك جميع من أرحم أنت إلهي الحمد

والحجب حوله وما العرش فيرتج قال بأنفسهم عبادك من
وذكببر قببال الرحيم للُه الحمد تقول فيهن ومن والسموات

أفطببر إذا نفسببه يحببدثا وهببو رمضببان صببام مببن انببه كعب
حساب ول مسألة بغير الجنة دخل اللُه يعصي ل أن رمضان

)  يكن لم ( سورة 

)ببببببببببب 5 1 98(  اليبببببببببببات  
الرحيببم الرحمببن اللُببه بسببم يكببن لم سورة تفسير مقدمة
 حببدثنا3489 أحمببد المببام قببال مدنية وهي يكن لم سورة
عببن زيببد بن هو علُي أخبرنا سلُمة بن هو حماد حدثنا عفان
مالببك وهببو البببدري حبة أبا سمعت قال عمار أبي بن عمار

الببذين يكن ( لم نزلت لما قال النصاري ثابت بن عمرو بن
رسببول يببا جبريببل قال آخرها ) إلى الكتاب أهل من كفروا

إن لبببي النبببي فقال أبيا تقرئها أن يأمرك ربك إن اللُه
ذكببرت وقببد أبي قال السورة هذه أقرئك أن أمرني جبريل

وقببال آخر حديث أبي فبكى قال نعم قال اللُه رسول يا ثم
شبعبة حبدثنا جعفببر ببن محمبد  حبدثنا3130 أحمبد المببام
رسببول قببال قببال مالببك بببن أنس عن يحدثا قتادة سمعت

يكن ( لم علُيك أقرأ أن أمرني اللُه إن كعب بن لبي اللُه
نعببم قببال لك وسماني ) قال الكتاب أهل من كفروا الذين
3792  والترمذي799  ومسلُم3809 البخاري ورواه فبكى

أحمببد المببام قال آخر حديث به شعبة حديث من والنسائي
عن المنقري أسلُم حدثنا سفيان حدثنا مؤمل  حدثنا5123

كعب بن أبي عن أبيه عن أبزى بن الرحمن عبد بن اللُه عبد

سورة علُيك أقرأ أن أمرت إني اللُه رسول لي قال قال
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نعببم قببال هنبباك ذكببرت وقببد اللُببه رسول يا قلُت وكذا كذا

واللُه يمنعني وما قال بذلك ففرحت المنذر أبا يا له فقلُت
خيببر هو فلُيفرحوا فبذلك وبرحمته اللُه بفضل ( قل يقول
فببي القببراءة لسببفيان قلُببت مؤمببل ) قببال يجمعببون ممببا

قببال أخببرى طريق الوجه هذا من به تفرد نعم قال الحديث
شببعبة حدثنا قال وحجاج جعفر بن محمد  حدثنا5131 أحمد

كعببب بببن أبببي عببن حبببيش بن زر عن بهدلة بن عاصم عن

علُيك أقرأ أن أمرني اللُه إن لي قال اللُه رسول إن قال
) الكتبباب أهل من كفروا الذين يكن ( لم فقرأ قال القرآن

فببأعطيه مال من واديا سأل آدم بن أن ولو فيها فقرأ قال
جوف يمل ول ثالثا لسأل فأعطيه ثانيا سأل ولو ثانيا لسأل

الببدين ذات وإن تاب من علُى اللُه ويتوب التراب إل آدم بن
النصرانية ول اليهودية ول المشركة غير الحنيفية اللُه عند

 مببن3793 الترمببذي ورواه يكفببره فلُببن خيببرا يفعببل ومن
صحيح حسن وقال به شعبة عن الطيالسي داود أبي حديث
حببدثنا الطبببراني القاسببم أبببو الحببافظ قببال أخرى طريق
حببدثنا الطباع عيسى بن محمد حدثنا الحلُبي خلُيد بن أحمد
جببده عببن أبيببه عن كعب بن أبي بن معاذ بن محمد بن معاذ

إنببي المنببذر أبا يا اللُه رسول قال قال كعب بن أبي عن
يببدك وعلُببى آمنت باللُه قال القرآن علُيك أعرض أن أمرت

فقببال قال القول النبي فرد قال تعلُمت ومنك أسلُمت
فببي ونسبببك باسببمك نعببم قال هناك أذكرت اللُه رسول يا

مببن غريببب هببذا اللُببه رسببول يا إذا فاقرأ قال العلُى المل

هببذه النبببي علُيببه قببرأ وإنما تقدم ما والثابت الوجه هذا
5114 أحمببد رواه كما فإنه ليمانه وزيادة له تثبيتا السورة

5124 أحمببد ورواه عنببه أنببس طريق  من2154 والنسائي
ورواه عنببه صببرد بببن سببلُيمان حببديث  من1477 داود وأبو
عببن أنبس عبن حميبد عبن حماد عن عفان  عن5114 أحمد
821  ومسببلُم5127 أحمببد ورواه عنببه الصببامت بببن عبادة
بببن إسماعيل حديث  من2152  والنسائي1478 داود وأبو
أبببي بببن الرحمن عبد عن عيسى بن اللُه عبد عن خالد أبي

مسعود بن اللُه عبد وهو إنسان علُى أنكر قد كان عنه ليلُى
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اللُببه رسببول أقببرأه مببا خلف علُى القرآن من شيء قراءة

منهمببا لكببل وقببال فاسببتقرأهما النبببي إلببى فرفعه
الجاهلُية في كنت إذ ول الشك من فأخذني أبي قال أصبت

عرقببا ففضببت أبببي قببال صدره في اللُه رسول فضرب

أن اللُببه رسببول وأخبببره فرقببا اللُببه إلببى انظببر وكأنمببا
القببرآن أمتببك تقرىببء أن يببأمرك اللُه إن فقال أتاه جبريل

علُببى فقال ومغفرته معافاته اللُه أسأل فقلُت حرف علُى
أمتببك تقببرى أن يببأمرك اللُه إن قال حتى يزل فلُم حرفين
الحببديث هببذا ذكببر قببدمنا كمببا أحببرف سبببعة علُببى القرآن
السببورة هببذه نزلت فلُما التفسير أول في ولفظه بطرقه
قيمة كتب فيها مطهرة صحفا يتلُو اللُه من ( رسول وفيها

وتثبببيت إبلغا قببراءة تعببالى اللُببه رسببول علُيببه ) قرأهببا
عمر أن كما وهذا أعلُم واللُه واستذكار تعلُم لقراءة وإنذار

تلُببك عببن الحديبية يوم اللُه رسول سأل لما الخطاب بن
البببيت سنأتي أنا تخبرنا تكن لم أو قال فيما وكان السئلُة
قال به ونطوف

آتيببه فإنببك قببال ل قببال هذا عامك تأتيه أنك أفأخبرتك بلُى
النبي علُى اللُه وأنزل الحديبية من رجعوا فلُما به ومطوف

وفيهببا علُيببه فقرأهببا الخطاب بن عمر دعا الفتح سورة
المسجد لتدخلُن بالحق الرؤيا رسوله اللُه صدق ( لقد قوله

الحببافظ وروى تقببدم كما ) الية آمنين اللُه شاء إن الحرام
بببن محمببد طريببق مببن الصببحابة أسببماء كتابه في نعيم أبو

ببن سبلُمة ببن اللُبه عببد حدثنا المدني الجعفري إسماعيل
المببدني حكيببم أبببي بن إسماعيل عن شهاب بن عن أسلُم

ليسببمع اللُببه إن يقول اللُه رسول سمعت فضيل حدثني
فببوعزتي عبببدي أبشببر فيقول كفروا الذين يكن لم قراءة

وقببد جببدا غريببب حببديث ترضببى حتى الجنة في لك لمكنن
طريببق مببن الثيببر وبببن المببديني موسى أبو الحافظ رواه

أو المزنببي نظيببر عببن حكيم أبي بن إسماعيل عن الزهري

الببذين يكببن لببم قببراءة يسبمع اللُه إن النبي عن المدني
من حال علُى أنساك ل فوعزتي عبدي أبشر ويقول كفروا
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ترضببى حببتى الجنببة في لك ولمكنن والخرة الدنيا أحوال

 الرحيبببببببببببم الرحمبببببببببببن اللُبببببببببببه بسبببببببببببم
عبببدة والمشببركون والنصببارى اليهود فهم الكتاب أهل أما

لببم مجاهببد وقببال العجببم ومن العرب من والنيران الوثان
الحببق لهببم يتبببين حببتى منتهيببن ) يعنببي ( منفكين يكونوا
القببرآن هببذا ) أي البينببة تببأتيهم ( حببتى قتببادة قال وهكذا
الكتبباب أهببل مببن كفببروا الذين يكن ( لم تعالى قال ولهذا

البينببة فسببر ) ثببم البينة تأتيهم حتى منفكين والمشركين
محمببدا ) يعنببي مطهرة صحفا يتلُو اللُه من ( رسول بقوله

المل فببي مكتتب هو الذي العظيم القرآن من يتلُوه وما
مكرمببة صببحف ( فببي كقببوله مطهببرة صببحف فببي العلُى

تعببالى ) وقببوله بببررة كرام سفرة بأيدي مطهرة مرفوعة
المطهرة الصحف في أي جرير بن ) قال قيمة كتب ( فيها

لنهببا خطببأ فيهببا ليس مستقيمة عادلة قيمة اللُه من كتب
يتلُببوا اللُببه مببن ( رسببول قتببادة قببال وجل عز اللُه عند من

علُيبه ويثنببي البذكر بأحسبن القببرآن ) يذكر مطهرة صحفا
) مسببتقيمة قيمببة كتببب ( فيها زيد بن وقال الثناء بأحسن
من إل الكتاب أوتوا الذين تفرق ( وما تعالى وقوله معتدلة

تفرقببوا كالببذين تكونببوا ( ول ) كقوله البينة ماجاءتهم بعد
عببذاب لهببم وأولئببك البينببات ماجبباءهم بعببد مببن واختلُفوا

قبلُنببا المببم علُببى المنزلببة الكتب أهل بذلك ) يعني عظيم
واختلُفببوا تفرقببوا والبينببات الحجج علُيهم اللُه أقام ما بعد
كمببا كببثيرا اختلفا واختلُفوا كتبهم من اللُه أراده الذي في
علُببى اختلُفوا اليهود إن طرق من المروي الحديث في جاء

اثنبتين علُبى اختلُفبوا النصبارى وإن فرقبة وسبعين إحدى
وسبببعين ثلثا علُببى المببة هببذه وستفترق فرقة وسبعين

اللُببه رسببول يا هم من قالوا واحدة إل النار في كلُها فرقة
إل امببروا ( ومببا تعببالى وقببوله وأصببحابي علُيببه أنا ما قال

مبن أرسبلُنا ( ومبا ) كقبوله الدين له مخلُصين اللُه ليعبدوا
) فاعبببدون أنببا إل لإلببه أنه إليه نوحي إل رسول من قبلُك
التوحيببد إلى الشرك عن متحنفين ) أي ( حنفاء قال ولهذا
اللُببه اعبببدوا أن رسببول أمببة كببل فببي بعثنببا ( ولقببد كقوله

سببورة فببي الحنيببف تقرير تقدم ) وقد الطاغوت واجتنبوا
) الصببلة ( ويقيمببوا هنببا هببا إعببادته عببن أغنى بما النعام
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) وهببي الزكبباة ( ويؤتببوا البببدن عبببادات أشببرف وهببي

) أي القيمببة دين ( وذلك والمحاويج الفقراء إلى الحسان
وقبد المعتدلبة المسبتقيمة المبة أو العادلبة القائمة الملُة

اليببة بهببذه والشببافعي كببالزهري الئمببة مببن كثير استدل
قببال ولهببذا اليمببان فببي داخلُببة العمببال أن علُى الكريمة

حنفبباء الببدين لببه مخلُصببين اللُببه ليعبببدوا إل أمببروا ( ومببا
القيمة دين وذلك الزكاة ويؤتوا الصلة ويقيموا

)ببببببببببب 8 6 98(  اليبببببببببببات  
الكتبباب أهببل كفببرة مببن الفجببار مببآل عببن تعببالى يخبببر

اللُببه وأنبيبباء المنزلببة اللُببه لكتببب المخببالفين والمشببركين
أي فيهببا خالببدين جهنم نار في القيامة يوم أنهم المرسلُة

) البرية شر هم ( أولئك وليزولون عنها يحولون ل ماكثين
عببن تعببالى أخبر ثم وذرأها اللُه برأها التي الخلُيقة شر أي

الصببالحات وعملُببوا بقلُببوبهم آمنببوا الببذين البببرار حببال
هريرة أبو الية بهذه استدل وقد البرية خير بأنهم بأبدانهم
علُى البرية من المؤمنين تفضيل علُى العلُماء من وطائفة
تعببالى قببال ) ثببم البريببة خيببر هببم ( أولئك لقوله الملئكة

تجببري عببدن ( جنات القيامة يوم ) أي ربهم عند ( جزاؤهم
ول انفصببال بل ) أي أبببدا فيهببا خالببدين النهبار تحتهبا من

) ومقببام عنببه ورضببوا عنهببم اللُه ( رضي فراغا ول انقضاء
( ورضببوا المقيببم النعيببم مببن أوتوه مما أعلُى عنهم رضاه

( ذلببك تعببالى وقوله العميم الفضل من منحهم ) فيما عنه
اللُببه خشببي لمببن حاصببل الجببزاء هببذا ) أي ربه خشي لمن

فإنه يره لم إن أنه وعلُم يراه كأنه وعبده تقواه حق واتقاه
عيسببى بببن إسببحاق  حببدثنا2396 أحمببد المببام وقال يراه

أببي عبن هريبرة أببي مولى وهب أبي عن معشر أبو حدثنا

البريببة بخيببر أخبببركم أل اللُببه رسببول قببال قببال هريرة
ل قال اللُه رسول يا بلُى قالوا فبي فرسبه بعنبان أخبذ رج
بخيببر أخبببركم أل علُيببه استوى هيعة كانت كلُما اللُه سبيل
غنمببه من ثلُة في رجل قال اللُه رسول يا بلُى قالوا البرية
قببالوا البريببة بشببر أخبببركم أل الزكبباة ويؤتي الصلة يقيم

 بببببه يعطببببي ول ببببباللُه يسببببأل الببببذي قببببال بلُببببى
99 

)  زلزلت إذا ( سورة
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)ببببببببببب 8 1 99(  اليبببببببببببات  
تفسببير والمنببة الحمببد وللُببه يكببن لم سورة تفسير مقدمة
الجببويني موسببى بببن محمببد الترمببذي قببال الزلزلة سورة

 ثببابت حببدثنا العجلُببي مسببلُم بببت الحسببن حببدثنا البصببري
سببعيد حدثنا الرحمن عبد أبو  حدثنا2169 أحمد المام قال

عببن الصببدفي هلل بببن عيسى عن عباس بن عياش حدثنا

فقببال اللُببه رسول إلى رجل أتى قال عمرو بن اللُه عبد
الببراء ذوات مببن ثلثببا اقببرأ لببه قببال اللُه رسول يا أقرئني

قببال لسبباني وغلُظ قلُبي واشتد سني كبر الرجل له فقال
اقببرأ فقببال الولببى مقالته مثل فقال حم ذوات فاقرأمن

ولكببن الرجببل فقال مقالته مثل فقال المسبحات من ثلثا
زلزلببت ( إذا فببأقرأه جامعببة سببورة اللُببه رسول يا أقرئني
بعثك والذي الرجل قال منها فرغا إذا ) حتى زلزالها الرض
رسببول فقببال الرجببل أدبببر ثم أبدا علُيها أزيد ل نبيا بالحق

فجباءه به علُي قال ثم الرويجل أفلُح الرويجل أفلُح اللُه
المببة لهببذه عيببدا اللُببه جعلُببه الضحى بيوم أمرت له فقال
فأضببحي أنببثى منيحببة إل أجد لم إن أرأيت الرجل له فقال

وتقببص أظأببافرك وتقلُببم شعرك من تأخذ ولكنك ل قال بها
وجل عز اللُه عند أضحيتك تمام فذاك عانتك وتحلُق شاربك

عبد أبي حديث  من716  والنسائي1399 داود أبو وأخرجه
موسببى بن محمد حدثنا الترمذي وقال به المقرئ الرحمن
العجلُببي صالح بن مسلُم بن الحسن حدثنا البصري الجوني

صببلُى اللُببه رسببول قببال قببال أنس عن البناني ثابت حدثنا
بنصببف لببه عدلت زلزلت إذا قرأ من وسلُم علُيه تعالى اللُه

حببديث مببن إل نعرفببه ل غريببب حببديث هذا قال ثم القرآن
موسبى ببن محمبد عبن الببزار رواه وقد مسلُم بن الحسن
قببال قببال أنببس عن ثابت عن سلُم بن الحسن عن الجوني

وإذا القببرآن ثلُببث تعببدل أحببد اللُببه هببو قببل اللُببه رسول
أيضبا الترمببذي وقبال لفظببه هبذا القرآن ربع تعدل زلزلت
حببدثنا هببارون بببن يزيببد حببدثنا حجببر بببن علُي  حدثنا2894
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قببال عببباس بببن عببن عطاء حدثنا العنزي المغيرة بن يمان

إذا اللُه رسول قال
ثلُببث تعببدل أحببد اللُببه هببو وقببل القرآن نصف تعدل زلزلت
قببال ثببم القببرآن ربببع تعببدل الكافرون أيها يا وقل القرآن
أيضببا وقببال المغيرة بن يمان حديث من إل نعرفه ل غريب
أبي بن حدثني البصري العمي مكرم بن عقبة  حدثنا2895
أن مالببك بببن أنببس عببن وردان بببن سببلُمة أخبببرني فببديك

يببافلن تزوجببت هببل اصحابه من لرجل قال اللُه رسول
أليببس قببال أتببزوج مببا عندي ول اللُه رسول يا واللُه ل قال
أليببس قال القرآن ثلُث قال بلُى قال أحد اللُه هو قل معك
القببرآن ربببع قببال بلُببى قببال والفتح اللُه نصر جاء إذا معك
ربببع قببال بلُببى قببال الكببافرون أيها يا قل معك أليس قال

ربع قال بلُى قال الرض زلزلت إذا معك أليس قال القرآن
ثلثتهببن بهببن تفببرد حسن حديث هذا قال ثم تزوج القرآن

اللُببه بسببم الكتببب أصببحاب مببن غيببره يروهببن لم الترمذي
 الرحيبببببببببببببببببببببببببببببم الرحمبببببببببببببببببببببببببببببن

من تحركت ) أي زلزالها الرض زلزلت ( إذا عباس بن قال
من مافيها ألقت ) يعني أثقالها الرض ( وأخرجت اسفلُها
( يببا تعالى كقوله وهذه السلُف من واحد غير قاله الموتى

) عظيببم شببيء السبباعة زلزلببة إن ربكببم اتقببوا الناس أيها
) وقببال وتخلُت فيها ما وألقت مدت الرض ( وإذا وكقوله

العلُببى عبببد بببن واصببل  حببدثنا1013 صببحيحه فببي مسلُم
أبببي عببن حببازم أبببي عببن أبيببه عببن فضيل بن محمد حدثنا

كبببدها أفلذ الرض تلُقببي اللُببه رسببول قال قال هريرة
القاتببل فيجيببء والفضببة الببذهب مببن السببطوان أمثببال
هببذا فبي فيقببول القباطع ويجيببء قتلُبت هبذا في فيقول
يدي قطعت هذا في فيقول السارق ويجيء رحمي قطعت

( وقببال وجببل عببز وقببوله شيئا منه يأخذون فل يدعونه ثم
ساكنة قارة كانت ما بعد أمرها استنكر ) أي لها ما النسان

فصبارت الحبال تقلُبببت أي ظأهرهبا علُى مستقر وهو ثابتة
أعببده قد ما تعالى اللُه أمر من جاءها قد مضطربة متحركة

بطنها في ما ألقت ثم عنه لها لمحيد الذي الزلزال من لها
النبباس اسببتنكر وحينئببذ والخرين الولين من الموات من
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للُببه وبببرزوا والسببموات الرض غيببر الرض وتبببدل أمرهببا
) أي أخبارهببا تحببدثا ( يومئببذ تعببالى وقببوله القهار الواحد
أحمببد المببام قببال ظأهرهببا علُببى العاملُون عمل بما تحدثا
الترمببذي وقببال المبببارك بببن حببدثنا إبراهيببم  حدثنا2374
حدثنا له  واللُفظ11693 النسائي الرحمن عبد  وأبو3353
بن سعيد عن المبارك بن هو اللُه عبد أخبرنا نصر بن سويد

المقبببري سببعيد عببن سببلُيمان أبي بن يحيى عن أيوب أبي

( يومئببذ اليببة هببذه اللُه رسول قرأ قال هريرة أبي عن
ورسوله اللُه قالوا أخبارها ما أتدرون ) قال أخبارها تحدثا
بمبا وأمببة عببد كبل علُبى تشبهد أن أخبارها فإن قال أعلُم
وكببذا كببذا يببوم وكببذا كذا عمل تقول أن ظأهرها علُى عمل
صبحيح حسبن حبديث هبذا الترمبذي قبال ثم أخبارها فهذه
لهيعببة بببن حديث  من54596 الطبراني معجم وفي غريب

رسببول أن الحدسببي ربيعببة سببمع يزيببد بن الحارثا حدثني

مببن ليببس وإنه أمكم فإنها الرض من تحفظوا قال اللُه
تعببالى وقوله مخبرة وهي إل شرا أو خيرا علُيها عامل أحد

إليها وأوحى لها أوحى البخاري ) قال لها أوحى ربك ( بأن
لها أوحى عباس بن قال وكذا واحد إليها ووحى لها ووحى

لهببا أذن بمعنببى مضببمن هببذا أن والظبباهر إليهببا أوحى أي
( يومئببذ عببباس بببن عببن عكرمببة عن بشر بن شبيب وقال
وقببال فقببالت قببولي ربهببا لهببا قببال ) قال أخبارها تحدثا
تنشببق أن أمرها القرظأي وقال أمرها أي لها أوحى مجاهد
) أي أشببتاتا النبباس يصببدر ( يومئببذ تعببالى وقببوله عنهببم

مببا وأصببنافا أنواعا أي أشتاتا الحساب موقف عن يرجعون
النببار إلى به ومأمور الجنة إلى به مأمور وسعيد شقي بين
مبباعلُيهم آخر يجتمعون فل أشتاتا يتصدعون جريج بن قال

) أعمببالهم ( ليببروا تعالى وقوله فرقا أشتاتا السدي وقال
وشببر خيببر مببن الببدنيا فببي عملُببوه بما ويجازوا ليعملُوا أي

يعمببل ومببن يببره خيببرا ذرة مثقال يعمل ( فمن قال ولهذا
إسببماعيل  حدثنا4962 البخاري ) قال يره شرا ذرة مثقال

عن مالك حدثني اللُه عبد بن
أن هريببرة أبببي عببن السببمان صببالح أبببي عن أسلُم بن زيد

سببتر ولرجببل أجببر لرجببل لثلثببة الخيل قال اللُه رسول
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سبببيل في ربطها فرجل أجر له الذي فأما وزر رجل وعلُى

فببي أصببابت فمببا روضببة أو مببرج فببي طيلُهببا فأطببال اللُه
أنهببا ولببو حسببنات لببه كان والروضة المرج في ذلك طيلُها

آثارهببا كببانت شببرفين أو شببرفا فاسببتنت طيلُهببا قطعببت
ولببم منببه فشببربت بنهر مرت أنها ولو له حسنات وأرواثها

الرجببل لببذلك وهببي لببه حسببنات ذلك كان به تسقى أن يرد
فببي اللُببه حببق ينببس ولببم وتعففببا تغنيببا ربطها ورجل أجر

وريبباء فخرا ربطها ورجل ستر له فهي ولظأهورها رقابها

الحمببر عن اللُه رسول فسئل وزر ذلك علُى فهي ونواء
( الجامعة الفاذة الية هذه إل شيئا فيها اللُه أنزل ما فقال
ذرة مثقببال يعمببل ومببن يببره خيببرا ذرة مثقببال يعمل فمن
بببه أسببلُم بببن زيببد حديث  من987 مسلُم ) ورواه يره شرا

جريببر أخبرنببا هارون بن يزيد  حدثنا559 أحمد المام وقال
عببم معاويببة بببن صعصببعة عببن الحسببن حببدثنا حببازم بببن

مثقببال يعمببل ( فمن علُيه فقرأ النبي أتى أنه الفرزدق
حسبي ) قال يره شرا ذرة مثقال يعمل ومن يره خيرا ذرة

فببي النسببائي رواه وهكببذا غيرهببا أسببمع ل أن أبببالي ل
المببؤدب يونس بن محمد بن إبراهيم  عن11694 التفسير

حببدثنا قال البصري الحسن عن حازم بن جرير عن أبيه عن
7512 البخبباري صببحيح وفببي فذكره الفرزدق عم صعصعة

بكلُمببة ولببو تمببرة بشببق ولببو النببار اتقوا مرفوعا عدي عن
شببيئا المعببروف مببن تحقرن ل الصحيح في أيضا وله طيبة

تلُقببى أن ولببو المستسقي إناء في دلوك من تفرغا أن ولو
معشببر يبا أيضببا الصببحيح وفببي منبسببط إليه ووجهك أخاك
شبباة فرسببن ولببو لجارتهببا جارة تحقرن ل المؤمنات نساء
بظلُببف ولببو السببائل ردوا الخر الحديث وفي ظألُفها يعني

اللُببه عبببد ببن محمببد  حببدثنا679 أحمببد المام وقال محرق
عببن اللُببه عبد بن المطلُب عن زيد بن كثير حدثنا النصاري

النببار مببن اسببتتري عائشة يا قال اللُه رسول أن عائشة
الشبببعان مببن مسدها الجائع من تسد فإنها تمرة بشق ولو

وقببالت بعنبببة تصدقت أنها عائشة عن وروي أحمد به تفرد
أبو  حدثنا6151 أحمد المام وقال ذرة مثقال من فيها كم

بببن اللُببه عبببد بن عامر سمعت مسلُم بن سعيد حدثنا عامر
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عائشببة أن الطفيببل بببن الحببارثا بببن عببوف حببدثني الزبير

ومحقببرات إيبباك عائشببة يببا يقببول كان النبي أن أخبرته
1217425 النسببائي ورواه طالبببا اللُه من لها فإن الذنوب

بببه بانببك بببن مسببلُم بببن سعيد حديث  من4243 ماجة وبن
الهيثببم حببدثنا الحساني الخطاب أبو حدثني جرير بن وقال

قلبببة أبببي عببن أيوب عن عطية بن سماك حدثنا الربيع بن

هببذه فنزلببت النبببي مببع يأكل بكر أبو كان قال أنس عن
مثقببال يعمببل ومن يره خيرا ذرة مثقال يعمل ( فمن الية
إنببي اللُببه رسببول يا وقال يدة بكر أبو ) فرفع يره شرا ذرة

بكببر أبببا يببا فقببال شببر من ذرة مثقال من عملُت بما أجزي
اللُببه ويدخر الشر ذر فبمثاقيل تكره مما الدنيا في مارأيت

أببي بن ورواه القيامة يوم توفاه حتى الخير ذر مثاقيل لك
حببدثنا جريببر بببن قال ثم به الخطاب أبي عن أبيه عن حاتم

أبببي كتاب في قال أيوب حدثنا الوهاب عبد حدثنا بشار بن

 النبببي مببع يأكببل كببان بكببر أبا أن إدريس أبي عن قلبة
عببن أيببوب عببن علُية بن عن يعقوب عن أيضا ورواه فذكره

جريببر بببن قببال أخببرى طريببق وذكببره بكر أبا أن قلبة أبي
حيببي أخبرني وهب بن أخبرنا العلُى عبد بن يونس حدثني

بببن اللُببه عبببد عن الحبلُي الرحمن عبد أبي عن اللُه عبد بن
الرض زلزلببت ( أذا نزلببت لمببا قببال أنببه العبباص بببن عمرو

حين فبكى قاعد عنه اللُه رضي الصديق بكر ) وأبو زلزالها

قببال بكببر أبببا يببا مايبكيببك اللُببه رسببول لببه فقال أنزلت

أنكببم لببول اللُببه رسببول لببه فقببال السببورة هذه يبكيني
يخطئببون أمببة اللُه لخلُق لكم اللُه فيغفر وتذنبون تخطئون
أبو حدثنا حاتم أبي بن قال آخر حديث لهم فيغفر ويذنبون

المغيببرة بببن محمببد بببن الرحمببن عبببد بببن وعلُببي زرعببة
الحراني خالد بن عمرو حدثنا قال المصري بعلن المعروف

أسببلُم بببن زيببد عن سعد بن هشام أخبرني لهيعة بن حدثنا
أنزلببت لمببا قببال الخدري سعيد أبي عن يسار بن عطاء عن

ذرة مثقببال يعمببل ومببن يره خيرا ذرة مثقال يعمل ( فمن
نعببم قببال عملُببي لببراء إنببي اللُببه رسول يا ) قلُت يره شرا
قببال الصببغار الصببغار قلُت نعم قال الكبار الكبار تلُك قلُت
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الحسببنة فببإن سببعيد أبببا يا أبشر قال أمي واثكل قلُت نعم

لمن اللُه ويضاعف ضعف سبعمائة إلى يعني أمثالها بعشر
منكببم أحببد ينجببو ولببن اللُببه يعفببو أو بمثلُهببا والسيئة يشاء

أن إل أنببا ول قببال اللُببه رسببول يببا أنببت ول قلُببت بعملُببه
منه اللُه يتغمدني

بببن وقببال لهيعببة بببن غير هذا يرو لم زرعة أبو قال برحمة
بكيببر بببن اللُه عبد بن يحيى حدثنا زرعة أبو حدثنا حاتم أبي

جبببير بن سعيد عن دينار بن عطاء حدثني لهيعة بن حدثني
يببره خيببرا ذرة مثقببال يعمببل ( فمببن تعببالى اللُه قول في

اليببة هذه نزلت لما ) وذلك يره شرا ذرة مثقال يعمل ومن
) كان وأسيرا ويتيما مسكينا حبه علُى الطعام ( ويطعمون
إذا القلُيببل الشببيء علُى يؤجرون ل أنهم يرون المسلُمون

أن فيسببتقلُون أبببوابهم إلببى المسببكين فيجيببء أعطببوه
فيردونببه ذلببك ونحببو والجببوزة والكسببرة التمببرة يعطببوه

ونحببن نعطببي مببا علُببى نببؤجر إنما بشيء هذا ما ويقولون
اليسير الذنب علُى يلمون ل أنهم يرون آخرون وكان نحبه

اللُببه وعد إنما يقولون ذلك وأشباه والغيبة والنظرة الكذبة
يعملُوه أن الخير من القلُيل في فرغبهم الكبائر علُى النار
يوشببك فإنه الشر من اليسير وحذرهم يكثر أن يوشك فإنه

أصغر وزن ) يعني ذرة مثقال يعمل ( فمن فنزلت يكثر أن
يكتببب قببال ذلك ويسره كتابه في ) يعني يره ( خيرا النمل

عشببر حسببنة وبكببل واحببدة سيئة سيئة بكل وفاجر بر لكل
حسببنات اللُببه ضبباعف القيامببة يببوم كببان فببإذا حسببنات
حسببنة بكببل عنببه ويمحببو عشرا واحدة بكل أيضا المؤمنين

ذرة مثقببال سببيئاته علُببى حسناته زادت فمن سيئات عشر
بببن سببلُيمان  حببدثنا1402 أحمببد المببام وقببال الجنة دخل
أبببي عببن ربببه عبببد عببن قتببادة عن عمران  حدثنا400 داود

إياكم قال اللُه رسول أن مسعود بن اللُه عبد عن عياض
يهلُكنه حتى الرجل علُى يجتمعن فإنهن الذنوب ومحقرات

أرض نزلببوا قببوم كمثببل مثل لهن ضرب اللُه رسول وأن
فيجيببء ينطلُببق الرجببل فجعببل القببوم صببنيع فحضببر فلة

وأججببوا سببوادا جمعببوا حببتى بببالعود يجيء والرجل بالعود
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 تفسببببير آخببببر فيهببببا قببببذفوا مببببا وأنضببببجوا نببببارا

100 
)  العاديات ( سورة

)بببببببببب 11 1 100(  اليببببببببببات  
الرحيببم الرحمببن اللُببه بسم العاديات سورة تفسير مقدمة

 وهبببببببببببببببببي العاديبببببببببببببببببات سبببببببببببببببببورة
فعببدت سبببيلُه فببي أجريببت إذا بالخيببل تعببالى يقسم مكية

تعببدو حيببن الفببرس مببن يسمع الذي الصوت وهو وضبحت
فتقببدح للُصببخر نعالها اصطكاك ) يعني قدحا ( فالموريات

الصببباح وقببت الغارة ) يعني صبحا ( فالمغيرات النار منه

فببإن الذان ويسببتمع صببباحا يغيببر اللُببه رسول كان كما
) يعنببي نقعببا بببه ( فأثرن تعالى وقوله أغار وإل أذانا سمع
) أي جمعببا بببه ( فوسببطن الخيببول معترك مكان في غبارا

حببدثنا حبباتم أبببي بببن قال جمع كلُهن المكان ذلك توسطن
عببن إبراهيببم عن العمش عن عبدة حدثنا الشج سعيد أبو
هببي علُببي وقببال البببل ) قببال ضبببحا ( والعاديات اللُه عبد

عببباس بن قول علُيا فبلُغ الخيل هي عباس بن وقال البل
كببان إنمببا عببباس بببن قببال بدر يوم خيل لنا كانت ما فقال

وحببدثنا جريببر وبببن حاتم أبي بن قال بعثت سرية في ذلك
معاويببة أبببي عببن صببخر أبو أخبرني وهب بن أخبرنا يونس

أنببا بينا قال حدثه عباس بن عن جبير بن سعيد عن البجلُي
( العاديببات عببن فسببألني رجببل جبباءني جالسببا الحجر في

تببأوي ثببم اللُه سبيل في تغير حين الخيل له ) فقلُت ضبحا
عنببي فانفتل نارهم ويورون طعامهم فيصنعون اللُيل إلى

زمببزم سببقاية عنببد وهببو عنببه اللُببه رضببي علُي إلى فذهب
قبلُببي أحببدا عنهببا سببألت فقبال ضبحا العاديات عن فسأله

سبيل في تغير حين الخيل فقال عباس بن سألت نعم قال
قببال رأسببه علُببى وقببف فلُمببا لببي فببادعه اذهببب قال اللُه

فببي غببزوة أول كببان لئن واللُه لك علُم ل بما الناس أتفتي
وفببرس للُزبيببر فرس فرسان إل معنا كان وما بدر السلم
ضبببحا العاديببات إنمببا ضبببحا العاديات تكون فكيف للُمقداد

بببن قببال منببى إلى المزدلفة ومن المزدلفة إلى عرفة من
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ت قبولي عبن فنزعبت عباس علُبي قبال البذي إلبى ورجع
علُببي قببال قال عباس بن عن السناد وبهذا عنه اللُه رضي

إلببى أووا فببإذا المزدلفة إلى عرفة من ضبحا العاديات إنما
المزدلفة

هببي عببباس بببن عببن وغيببره العببوفي وقببال النيران أوروا
إبراهيم منهم جماعة البل إنها علُى بقول قال وقد الخيل
مجاهد منهم آخرون عباس بن بقول وقال عمير بن وعبيد

وقببال جريببر بن واختاره والضحاك وقتادة وعطاء وعكرمة
كلُببب أو فببرس إل قببط دابببة ضبببحت مببا وعطبباء عباس بن

أح الضبح يصف عباس بن سمعت عطاء عن جريج بن وقال
) يعنبي قبدحا ( فالموريبات قبوله في هؤلء أكثر وقال أح

قتببادة قبباله ركبببانهن بيببن الحرب أسعرن وقيل بحوافرها
مكببر ) يعنببي قببدحا ( فالموريببات ومجاهببد عباس بن وعن

مببن منببازلهم إلببى رجعببوا إذا النببار إيقاد هو وقيل الرجال
فسببرها مببن وقببال القبائل نيران بذلك المراد وقيل اللُيل

والصببواب جريببر بببن قببال بالمزدلفة النار إيقاد هو بالخيل
تعببالى وقببوله بحوافرهببا تقببدح حيببن الخيببل أنهببا الول

يعنببي وقتببادة ومجاهد عباس بن ) قال صبحا ( فالمغيرات
بالبببل فسرها من وقال اللُه سبيل في صبحا الخيل إغارة

فببي كلُهببم وقببالوا منببى إلى المزدلفة من صبحا الدفع هو
به أثارت فيه حلُت الذي المكان ) هو نقعا به ( فأثرن قوله

جمعببا به ( فوسطن تعالى وقوله غزو أو حج في إما الغبار
وقتببادة وعكرمببة وعطبباء عببباس بببن عببن العببوفي ) قببال

يكببون أن ويحتمببل العببدو مببن الكفار جمع يعني والضحاك
علُببى منصوبا جمعا ويكون جميعهن المكان بذلك فوسطن

2291 حببديثا هنا ها البزار بكر أبو روى وقد المؤكدة الحال
جميع بن حفص حدثنا عبدة بن أحمد حدثنا فقال جدا غريبا
رسببول بعببث قببال عببباس بببن عن عكرمة عن سماك حدثنا

فنزلببت خبببر منهببا يببأتيه ل شببهرا فاشببهرت خيل اللُببه
) قببدحا ( فالموريببات بأرجلُهببا ) ضبحت ضبحا ( والعاديات

) صبحا ( فالمغيرات نارا فأورت الحجارة بحوافرها قدحت
بحوافرهببا ) أثببارت نقعببا بببه ( فببأثرن بغارة القوم صبحت
جميعببا القببوم صبببحت ) قببال جمعببا بببه ( فوسطن التراب
المقسببم هببو ) هببذا لكنود لربه النسان ( إن تعالى وقوله
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عببباس بببن قببال جحببود لكفببور ربببه بنعببم أنببه بمعنى علُيه

وأبببو العاليببة وأبببو الجوزاء وأبو النخعي وإبراهيم ومجاهد
والضببحاك قيببس بببن ومحمببد جبببير بببن وسببعيد الضببحى
الكفببور الكنببود زيببد وبن أنس بن والربيع وقتادة والحسن

اللُه نعم وينسى المصائب يعد الذي هو الكنود الحسن قال
اللُببه عبيببد حببدثنا كريببب أبو حدثنا حاتم أبي بن وقال علُيه
أبببي عببن القاسببم عببن الزبيببر بببن جعفر عن إسرائيل عن

قببال لكنببود لربه النسان إن اللُه رسول قال قال أمامة
بن رواه رفده ويمنع عبده ويضرب وحده يأكل الذي الكنود

فهببذا مببتروك وهببو الزبيببر بببن جعفببر طريق من حاتم أبي
بببن حريببز حديث من أيضا جرير بن رواه وقد ضعيف إسناد

وقببوله موقوفببا أمامببة أبي عن هانى بن حمزة عن عثمان
وسببفيان قتببادة ) قببال لشببهيد ذلببك علُببى ( وإنببه تعببالى
الضببمير يعود أن ويحتمل لشهيد ذلك علُى اللُه وإن الثوري

تقببديره فيكون القرظأي كعب بن محمد قاله النسان علُى
أي حبباله بلُسببان أي لشببهيد كنببودا كونه علُى النسان وإن

( مببا تعببالى قببال كمببا وأفعبباله أقواله في علُيه ذلك ظأاهر
علُببى شبباهدين اللُببه مسبباجد يعمببروا أن للُمشببركين كببان

) لشببديد الخير لحب ( وإنه تعالى ) وقوله بالكفر أنفسهم
مببذهبان وفيببه لشببديد المببال وهببو الخيببر لحببب وإنببه أي

وإنببه والثاني للُمال المحبة لشديد وإنه المعنى أن أحدهما
قببال ثببم صببحيح وكلهمببا المببال محبببة مببن بخيببل لحريص

ومنبهببا الخببرة في ومرغبا الدنيا في مزهدا وتعالى تبارك
مببن النسببان يستقبلُه وما الحال هذه بعد كائن هو ما علُى

أخببرج ) أي القبببور فببي مببا بعببثر إذا يعلُببم ( أفل الهببوال
بببن ) قببال الصببدور فببي مببا ( وحصببل الموات من مافيها
فببي يسببرون ماكببانوا وأظأهببر أبببرز يعنببي وغيببره عببباس

مببا بجميع لعالم ) أي لخبير يومئذ بهم ربهم ( إن نفوسهم
ول الجببزاء أوفببر علُيببه ومجببازيهم ويعملُون يصنعون كانوا
ذرة مثقال يظلُم

)  القارعة ( سورة 

 ) 11 1 101(  اليات
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الرحيم الرحمن اللُه بسم القارعة سورة تفسير مقدمة

 وهي القارعة سورة
والطامة كالحاقة القيامة يوم أسماء من القارعة مكية

أمرها معظما تعالى قال ثم ذلك وغير والغاشية والصاخة
ذلك فسر ) ثم القارعة ما أدراك ( وما لشأنها ومهول
في ) أي المبثوثا كالفراش الناس يكون ( يوم بقوله

مما حيرتهم من ومجيئهم وذهابهم وتفرقهم انتشارهم
الية في تعالى قال كما مبثوثا فراش كأنهم فيه هم

( وتكون تعالى ) وقوله منتشر جراد ( كأنهم الخرى
الصوف كأنها صارت قد ) يعني المنفوش كالعهن الجبال

مجاهد قال والتمزق الذهاب في شرع قد الذي المنفوش
وعطاء وقتادة والحسن جبير بن وسعيد وعكرمة

أخبر ثم ) الصوف ( العهن والسدي والضحاك الخرساني
من إليه يصيرون وما العاملُين عمل إليه يؤول عما تعالى

ثقلُت من ( فأما فقال أعمالهم بحسب والهانة الكرامة
عيشة في ( فهو سيئاته علُى حسناته رجحت ) أي موازينه
) أي موازينه خفت من ( وأما الجنة في ) يعني راضية
) هاوية ( فأمه تعالى وقوله حسناته علُى سيئاته رجحت

وعبر جهنم نار في رأسه بأم هاو ساقط فهو معناه قيل
وعكرمة عباس بن عن هذا نحو روي دماغه يعني بأمه عنه

رأسه علُى النار في يهوي قتادة قال وقتادة صالح وأبي
وقيل رؤوسهم علُى النار في يهوون صالح أبو قال وكذا
هاوية إليها المعاد في ويصير إليها يرجع التي فأمه معناه
للُهاوية قيل وإنما جرير بن قال النار أسماء من اسم وهي
هي النار الهاوية زيد بن وقال غيرها له مأوى ل لنه أمه
( ومأواهم وقرأ إليها ويأوى إليها يرجع التي ومأواه أمه
النار هي قال أنه قتادة عن وروي حاتم أبي بن ) قال النار

( وما للُهاوية مفسرا تعالى قال ولهذا مأواهم وهي
عبد بن حدثنا جرير بن ) قال حامية نار ماهيه أدراك
اللُه عبد بن الشعث عن معمر عن ثور بن حدثنا العلُى

أرواح إلى بروحه ذهب المؤمن مات إذا قال العمى
الدنيا غم في كان فإنه أخاكم روحوا فيقولون المؤمنين

جاءكم أو مات فيقول فلن فعل ما ويسألونه قال
مردويه بن رواه وقد الهاوية أمه إلى به ذهب فيقولون
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وقد هذا من بأبسط مرفوعا مالك بن أنس طريق من

بمنه منها تعالى اللُه أجارنا النار صفة كتاب في أوردناه
الحر شديدة حارة ) أي حامية ( نار تعالى وقوله وكرمه

عن مالك  عن2098 مصعب أبو قال والسعير اللُهب قوية

نار قال النبي أن هريرة أبي عن العرج عن الزناد أبي
جهنم نار من جزءا سبعين من جزء توقدون التي آدم بني

فضلُت إنها فقال لكافية كانت إن اللُه رسول يا قالوا
 عن3265 البخاري ورواه جزءا وستين بتسعة علُيها

 عن2843 مسلُم ورواه مالك عن أويس أبي بن إسماعيل
وفي به الزناد أبي عن الرحمن عبد بن المغيرة عن قتيبة
كلُهن جزءا وستين بتسعة علُيها فضلُت أنها ألفاظأه بعض

الرحمن عبد  حدثنا2467 أحمد المام وقال حرها مثل
أبا سمعت زياد بن محمد عن سلُمة بن وهو حماد حدثنا

التي آدم بني نار يقول القاسم أبا سمعت يقول هريرة
إن رجل فقال جهنم نار من جزءا سبعين من جزء توقدون

جزءا وستين بتسعة علُيها فضلُت لقد فقال لكافية كانت
شرط علُى وهو الوجه هذا من أحمد به تفرد فحرا حرا

عن سفيان  حدثنا2244 أيضا أحمد المام وروى مسلُم

وعمرو النبي عن هريرة أبي عن العرج عن الزياد أبي
من جزءا سبعين من جزء هذه ناركم إن جعدة بن يحيى عن

اللُه جعل ما ذلك ولول مرتين بالبحر وضربت جهنم نار
يخرجوه ولم الصحيحين شرط علُى وهذا لحد منفعة فيها

طريق من صحيحه في مسلُم رواه وقد الوجه هذا من
سعيد وأبي مسعود بن اللُه عبد حديث من البزار ورواه
المام قال وقد جزءا سبعين من جزء هذه ناركم الخدري
محمد بن هو العزيز عبد حدثنا قتيبة  حدثنا2379 أحمد

اللُه رضي هريرة أبي عن أبيه عن سهل عن الدراوردي

من جزء مائة من جزء النار هذه قال النبي عن عنه
مسلُم شرط علُى وهو الوجه هذا من أيضا به تفرد جهنم
عمرو بن أحمد حدثنا الطبراني القاسم أبو وقال أيضا

بن معن حدثنا الحزامي المنذر بن إبراهيم حدثنا الخلل
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عن أبيه عن سهيل أبي عمه عن مالك عن القزاز عيسى

 أتدرون اللُه رسول قال قال هريرة أبي
دخببان من سوادا أشد لهي جهنم نار من هذه ناركم مامثل
 عببن2099 مصعب أبو رواه وقد ضعفا بسبعين هذه ناركم
4320 ماجببة  وببن2591 الترمبذي وروى يرفعببه ولم مالك

عببن شريك حدثنا بكير أبي بن يحيى عن الدوري عباس عن
اللُببه رسببول قال قال هريرة أبي عن صالح أبي عن عاصم

علُيهببا أوقببد ثببم احمببرت حتى سنة ألف النار علُى أوقد
حببتى سببنة ألببف علُيهببا أوقببد ثببم ابيضببت حببتى سببنة ألف

أنببس حديث من هذا روي وقد مظلُمة سوداء فهي اسودت
مببن أحمببد المببام عند الحديث في وجاء الخطاب بن وعمر

نضببرة  وأبببي313 أنببس عببن النهببدي عثمببان أبببي طريببق
المشببمعل مببولى  وعجلن2432 سببعيد أبببي عن المعبدي

النببار أهببل أهببون إن قببال أنه النبي عن هريرة أبي عن
الصحيحين في وثبت دماغه منهما يغلُي نعلن له من عذابا

رب يببا فقالت ربها إلى النار اشتكت قال اللُه رسول أن
الشببتاء فببي نفببس بنفسببين لهببا فببأذن بعضببا بعضببي أكل

بردهببا مببن الشتاء في تجدون ما فأشد الصيف في ونفس
إذا الصببحيحين وفي حرها من الصيف في تجدون ما وأشد
فيببح مببن الحببر شببدة فببإن الصببلة عببن فأبردوا الحر اشتد

 تفسبببببببببببببببببببير آخبببببببببببببببببببر جهنبببببببببببببببببببم
102 

)  التكاثر ( سورة

)ببببببببببب 8 1 102(  اليبببببببببببات  
الرحيببم الرحمبن اللُببه بسببم التكباثر سببورة تفسير مقدمة

 وهببببببببببببببببببي التكبببببببببببببببببباثر سببببببببببببببببببورة
عن وزهرتها ونعيمها الدنيا حب أشغلُكم تعالى يقول مكية
الموت جاءكم حتى ذلك بكم وتمادى وابتغائها الخرة طلُب

حببدثنا حبباتم أبببي بن قال أهلُها من وصرتم المقابر وزرتم
بببن خالببد حدثني المصري الوقاد يحيى بن زكريا حدثنا أبي
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رسببول قببال قببال أبيه عن أسلُم بن زيد بن عن الدائم عبد

المقببابر زرتم ( حتى الطاعة ) عن التكاثر ( ألهاكم اللُه
التكبباثر ألهاكم البصري الحسن وقال الموت يأتيكم ) حتى

الرقبباق فببي البخبباري صببحيح وفببي والولد المببوال فببي
عن سلُمة بن حماد حدثنا الوليد أبو أخبرنا وقال  منه6440
هببذا نببرى كنا قال كعب بن أبي عن مالك بن أنس عن ثابت
لبن كان لو ) يعني التكاثر ( ألهاكم نزلت حتى القرآن من
بببن محمببد  حببدثنا424 أحمد المام وقال ذهب من واد آدم

يعنببي مطببرف عببن يحدثا قتادة سمعت شعبة حدثنا جعفر
رسببول إلببى انتهيببت قببال أبيه عن الشخير بن اللُه عبد بن

مببالي آدم بببن ) يقببول التكبباثر ( ألهاكم يقول وهو اللُه
لبسببت أو فببأفنيت أكلُببت مببا إل مالببك مببن لببك وهل مالي

 والترمذي2958 مسلُم ورواه فأمضيت تصدقت أو فأبلُيت
مسببلُم وقببال بببه شعبة طريق  من6238  والنسائي2342

بببن حفببص حببدثنا سعيد بن سويد  حدثنا2959 صحيحه في
عنببه اللُببه رضببي هريرة أبي عن أبيه عن العلء عن ميسرة

لببه وإنمببا مببالي مببالي العبد يقول اللُه رسول قال قال
تصببدق أو فببأبلُى لبببس أو فببأفنى أكببل مببا ثلثا مبباله مببن

بببه تفببرد للُنبباس وتبباركه فببذاهب ذلببك سببوى وما فاقتنى
سببفيان حببدثنا الحميدي  حدثنا6514 البخاري وقال مسلُم
حببزم بببن عمببرو بببن محمببد بببن بكببر أبي بن اللُه عبد حدثنا

الميببت يتبببع اللُببه رسول قال يقول مالك بن أنس سمع
ومبباله أهلُببه يتبعببه واحببد معببه ويبقببى اثنببان فيرجببع ثلثة

مسببلُم رواه وكببذا عملُببه ويبقببى وماله أهلُه فيرجع وعملُه
سببفيان حديث  من453  والنسائي2379  والترمذي2960

عببن يحيببى  حببدثنا3115 أحمببد المببام وقببال بببه عيينة بن

آدم بببن يهببرم قال النبي أن أنس عن قتادة حدثنا شعبة
الصببحيحين فببي أخرجاه والمل الحرص اثنتان معه ويبقى

قيببس بببن الحنببف ترجمببة فببي عسبباكر بببن الحافظ وذكر
هببذا لمن فقال درهما رجل يد في رأى أنه الضحاك واسمه
فببي أنفقتببه إذا لك هو إنما فقال لي الرجل فقال الدرهم

 الشبباعر قببول متمثل الحنببف أنشببد ثم شكر ابتغاء أو أجر
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 لبببك فالمبببال أنفقتبببه فبببإذا أمسبببكته إذا للُمبببال أنبببت
أسببامة أبو حدثنا الشج سعيد أبو حدثنا حاتم أبي بن وقال
قببوله فببي بريببدة بببن عببن حببدثني حيببان بببن صببالح قببال

قبائببل مببن قبيلُببتين فببي نزلببت ) قببال التكبباثر ( ألهبباكم
وتكبباثروا تفبباخروا الحببارثا وبنببي حارثببة بني في النصار
إحداهما فقالت

ذلببك مثببل الخببرون وقال وفلن فلن بن فلن مثل فيكم
فجعلُببت القبببور إلى بنا إنطلُقوا قالوا ثم بالحياء تفاخروا

إلببى يشببيرون فلن مثببل فيكببم تقببول الطببائفتين إحببدى
اللُببه فببأنزل ذلببك مثببل الخببرون وفعل فلن ومثل القبور

فيمببا لكببم كببان ) لقببد المقابر زرتم حتى التكاثر ( ألهاكم
زرتببم حتى التكاثر ( ألهاكم قتادة وقال وشغل عبرة رأيتم

أعببد ونحن فلن بني من أكثر نحن يقولون ) كانوا المقابر
واللُببه آخرهببم إلببى يتساقطون يوم كل وهم فلن بني من

والصببحيح كلُهببم القبور أهل من صاروا حتى كذلك مازالوا
فيها ودفنتم إليها صرتم أي المقابر زرتم بقوله المراد أن

علُيببه تعببالى اللُه صلُى اللُه رسول أن الصحيح في جاء كما
بببأس ل فقببال يعببوده العببراب مببن رجل علُى دخل وسلُم
تفببور حمببى هببي بببل طهور قلُت فقال اللُه شاء إن طهور

أبببي بببن وقال إذن فنعم قال القبور تزيره كبير شيخ علُى
الصبببهاني سببعيد بببن محمببد حببدثنا زرعببة أبببو حدثنا حاتم

عببن قيببس أبي بن عمرو عن الرازي سالم بن حكام أخبرنا
زلنا ما قال علُي عن حبيش بن زر عن المنهال عن الحجاج

حببتى التكبباثر ( ألهبباكم نزلببت حببتى القبر عذاب في نشك
عببن كريببب أبببي  عن3355 الترمذي ) ورواه المقابر زرتم
حببدثنا حبباتم أبببي بببن وقال غريب وقال به سالم بن حكام
الرقببي الملُيببح أبو حدثنا العرضي داود بن سلُمة حدثنا أبي
عبببد ببن عمبر عنببد جالسبا كنت قال مهران بن ميمون عن

) فلُبببث المقببابر زرتببم حببتى التكاثر ( ألهاكم فقرأ العزيز
للُزائر وما زيارة إل المقابر أرى ما ميمون يا قال ثم هنيهة

يرجببع أن يعنببي محمببد أبببو قببال منزله إلى يرجع أن من بد
بعببض أن ذكببر وهكببذا نببار إلببى أو جنببة إلببى أي منزلببه إلى

) المقببابر زرتببم ( حببتى اليببة هذه يتلُو رجل سمع العراب
مببن سببيرحل الزائببر إن أي الكعبببة ورب اليببوم بعث فقال
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ثببم تعلُمون سوف ( كل تعالى وقوله غيره إلى ذلك مقامه

بعببد وعيببد هببذا البصببري الحسببن ) قال تعلُمون سوف كل
أيهببا ) يعنببي تعلُمببون سببوف ( كل الضببحاك وقببال وعيببد

المؤمنببون أيهببا ) يعنببي تعلُمببون سببوف كل ( ثببم الكفببار
علُمتببم لببو ) أي اليقيببن علُم تعلُمون لو ( كل تعالى وقوله

حببتى الخببرة الببدار طلُببب عن التكاثر ألهاكم لما العلُم حق
لترونهببا ثببم الجحيببم ( لببترون قببال ثببم المقابر إلى صرتم

( كل قببوله وهببو المتقدم الوعيد تفسير ) هذا اليقين عين
الحببال بهذا ) توعدهم تعلُمون سوف كل ثم تعلُمون سوف

كببل خببر واحببدة زفببرة زفببرت إذا التي النار أهل رؤية وهو
والعظمة المهابة من ركبتيه علُى مرسل ونبي مقرب ملُك

ذلببك فببي المببروي الثببر بببه جبباء مببا علُى الهوال ومعاينة
ثببم ) أي النعيببم عببن يومئببذ لتسببألن ( ثببم تعببالى وقببوله
الصببحة مببن علُيكببم به اللُه أنعم ما شكر عن يومئذ لتسألن
شببكره مببن نعمه به قابلُتم إذا ما ذلك وغير والرزق والمن

بببن زكريا حدثنا زرعة أبو حدثنا حاتم أبي بن وقال وعبادته
ن اللُبه عبد حدثنا المقرئ الجزار يحيى و عيسبى ب خالبد أب

أنببه عببباس بن عن عكرمة عن عبيد بن يونس حدثنا الجزار

عنببد اللُببه رسببول خببرج يقببول الخطبباب بببن عمببر سمع
هببذه أخرجببك مببا فقال المسجد في بكر أبا فوجد الظهيرة
قببال اللُببه رسببول يببا أخرجببك الذي أخرجني فقال الساعة

قال الخطاب بن يا أخرجك ما فقال الخطاب بن عمر وجاء
اللُببه رسول وأقبل عمر فقعد قال أخرجكما الذي أخرجني

هببذا إلببى تنطلُقببان قببوة مببن بكما هل قال ثم يحدثهما
بنا مروا قال نعم قلُنا وظأل وشرابا طعاما فتصيبان النخل

فتقببدم قببال النصبباري الهيثببم أبببي التيهان بن منزل إلى

وأم مببرات ثلثا واسببتأذن فسببلُم أيدينا بين اللُه رسول
رسببول يزيببدها أن تريد الكلم تسمع الباب وراء من الهيثم

الهيثببم أم خرجببت ينصرف أن أراد فلُما السلم من اللُه
سببمعت واللُببه قببد اللُببه رسببول يببا فقببالت خلُفهببم تسعى

لهببا فقببال سببلمك مببن تزيببدني أن أردت ولكببن تسببلُيمك
أيببن قببال ثم خيرا وسلُم علُيه تعالى اللُه صلُى اللُه رسول
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ذهببب قريببب هببو اللُببه رسببول يببا قببالت أراه ل الهيثببم أبو

اللُببه شبباء إن السبباعة يببأتي فببإنه أدخلُببوا المبباء يسببتعذب
بهبم ففبرح الهيثبم أببو فجاء شجرة تحت بساطا فبسطت

أعبذاقا لهبم فصبرم نخلُبة علُببى فصبعد بهببم عينبباه وقرت

رسول يا فقال الهيثم أبا يا حسبك اللُه رسول له فقال
أتبباهم ثببم تببذنوبه ومببن رطبببه ومن بسره من تأكلُون اللُه

النعيببم مببن هببذا اللُببه رسببول فقببال علُيه فشربوا بماء
جريببر بن وقال الوجه هذا من غريب هذا عنه تسألون الذي

القاسببم بن الوليد حدثنا الصدائي علُي بن الحسين حدثني
رضبي هريبرة أببي عبن حبازم أبي عن كيسان بن يزيد عن
النبببي جاءهمببا إذ جالسان وعمر بكر أبو بينما قال عنه اللُه

والذي قال أجلُسكما ما فقال
والذي قال الجوع إل بيوتنا من أخرجنا ما بالحق بعثك
بيت أتوا حتى فانطلُقوا غيره أخرجني ما بالحق بعثني

 النبي لها فقال المرأة فاستقبلُتهم النصار من رجل
صاحبهم فجاء ماء لنا يستعذب ذهب فقالت فلن أين

من أفضل شيء العباد زار ما مرحبا فقال قربته يحمل
فجاءهم وانطلُق نخلُة بكرب قربته فعلُق اليوم زارني نبي

أن أحببت فقال اجتنيت كنت أل النبي فقال بعذق
فقال الشفرة أخذ ثم أعينكم علُى تختارون الذين تكونوا

له فقال فأكلُوا يومئذ لهم فذبح والحلُوب إياك النبي له

بيوتكم من أخرجكم القيامة يوم هذا عن لتسألن النبي
ورواه النعيم من فهذا هذا أصبتم حتى ترجعوا فلُم الجوع
يعلُى أبو ورواه به كيسان بن يزيد حديث  من2038 مسلُم

بن يحيى عن المحاربي حديث  من3181 ماجة  وبن78
به الصديق بكر أبي عن هريرة أبي عن أبيه عن اللُه عبيد

بن الملُك عبد حديث من الربعة السنن أهل رواه وقد
بنحو عنه اللُه رضي هريرة أبي عن سلُمة أبي عن عمير

 حدثنا581 أحمد المام وقال القصة وهذه السياق هذا من
يعني عسيب أبي عن نضرة أبي عن حشرج حدثنا سريج
وسلُم آله وعلُى علُيه تعالى اللُه صلُى اللُه رسول مولى
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آله وعلُى علُيه تعالى اللُه صلُى اللُه رسول خرج قال
بكر بأبي مر ثم إليه فخرجت فدعاني بي فمر ليل وسلُم
فانطلُق إليه فخرج فدعاه بعمر مر ثم إليه فخرج فدعاه
الحائط لصاحب فقال النصار لبعض حائطا دخل حتى

وأصحابه اللُه رسول فأكل فوضعه بعذق فجاء أطعمنا
القيامة يوم هذا عن لتسئلُن وقال فشرب بارد بماء دعا ثم

البسر تناثر حتى الرض به فضرب العذق عمر فأخذ قال

عن لمسؤلون إنا اللُه رسول يا قال ثم اللُه رسول قبل
الرجل بها لف خرقة ثلثة من إل نعم قال القيامة يوم هذا

الحر من فيه يدخل جحر أو جوعته بها سد كسرة أو عورته
عبد  حدثنا3351 أحمد المام وقال أحمد به تفرد والقر

اللُه عبد بن جابر سمعت عمار حدثنا حماد حدثنا الصمد

ماء وشربوا رطبا وعمر بكر وأبو اللُه رسول أكل يقول

عنه تسألون الذي النعيم من هذا اللُه رسول فقال
عمار عن سلُمة بن حماد حديث  من6246 النسائي ورواه

أحمد حدثنا أحمد المام وقال به جابر عن عمار أبي بن
بن صفوان عن عمرو بن محمد حدثنا يزيد  حدثنا5429

التكاثر ( ألهاكم نزلت لما قال الربيع بن محمود عن سلُيم
يا ) قالوا النعيم عن يومئذ ( لتسئلُن بلُغ حتى ) فقرأ

الماء السودان هما وإنما نسأل نعيم أي عن اللُه رسول
نعيم أي فعن حاضر والعدو رقابنا علُى وسيوفنا والتمر

أبو  حدثنا5372 أحمد وقال سيكون ذلك إن أما قال نسأل
حدثنا سلُيمان بن اللُه عبد حدثنا عمرو بن الملُك عبد عامر
في كنا قال عمه عن أبيه عن حبيب بن اللُه عبد بن معاذ

يا فقلُنا ماء أثر رأسه وعلُى النبي علُينا فطلُع مجلُس
خاض ثم قال أجل قال النفس طيب نراك اللُه رسول

تعالى اللُه صلُى اللُه رسول فقال الغنى ذكر في الناس
لمن والصحة اللُه اتقى لمن بالغنى بأس ل وسلُم علُيه
ورواه النعيم من النفس وطيب الغنى من خير اللُه اتقى
بن خالد عن شيبة أبي بن بكر أبي  عن2141 ماجة بن

3358 الترمذي وقال به سلُيمان بن اللُه عبد عن مخلُد
عن العلء بن اللُه عبد عن شبابة حدثنا حميد بن عبد حدثنا
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سمعت قال الشعري عزرب بن الرحمن عبد بن الضحاك

ما أول إن النبي قال يقول عنه اللُه رضي هريرة أبا
له يقال أن النعيم من العبد القيامة يوم يعني عنه يسئل

الترمذي به تفرد البارد الماء من ونروك بدنك لك نصح ألم
بن الوليد طريق  من7364 صحيحه في حبان بن ورواه

حاتم أبي بن وقال به زبير بن العلء بن اللُه عبد عن مسلُم
بن محمد عن سفيان حدثنا مسدد حدثنا زرعة أبو حدثنا

قال قال الزبير بن اللُه عبد عن حاطب بن يحيى عن عمرو
يا ) قالوا النعيم عن يومئذ لتسئلُن ( ثم نزلت لما الزبير
التمر السودان هما وإنما عنه نسئل نعيم لي اللُه رسول
 وبن3356 الترمذي رواه وقد سيكون ذلك إن قال والماء

أحمد ورواه به عيينة بن هو سفيان حديث  من4158 ماجة
حدثنا حاتم أبي بن وقال حسن الترمذي وقال  عنه1164

عن العدني عمر بن حفص حدثنا الظهراني اللُه عبد أبو
( ثم الية هذه نزلت لما قال عكرمة عن أبان بن الحكم
وأي اللُه رسول يا الصحابة ) قال النعيم عن يومئذ لتسئلُن

الشعير خبز بطوننا أنصاف في نأكل وإنما فيه نحن نعيم

النعال تحتذون أليس لهم قل نبيه إلى اللُه فأوحى
حاتم أبي بن وقال النعيم من فهذا البارد الماء وتشربون

بن محمد أخبرنا موسى بن إبراهيم حدثنا زرعة أبو حدثنا
 ليلُى أبي بن عن الصبهاني بن سلُيمان

( ثببم قوله في النبي عن مسعود بن عن عامر عن أظأنه
زيببد وقببال والصببحة المن ) قال النعيم عن يومئذ لتسئلُن

النعيببم عن يومئذ لتسئلُن ( ثم اللُه رسول عن أسلُم بن
المسبباكن وظألل الشببراب وبببارد البطببون شبببع ) يعنببي
بإسببناده حبباتم أبببي بببن رواه النببوم ولببذة الخلُببق واعتدال
حببتى جبببير بببن سعيد وقال السورة أول في عنه المتقدم

الببدنيا لببذات مببن لذة كل عن مجاهد وقال عسل شربة عن
أبببو وقال والعشاء الغداء النعيم من البصري الحسن وقال
وقببول النقي بالخبز والعسل السمن أكل النعيم من قلبة

عببن طلُحببة أبببي بن علُي وقال القوال هذه أشمل مجاهد
النعيببم ) قببال النعيببم عببن يومئببذ لتسببئلُن ( ثببم عباس بن

897



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
فيمببا العببباد اللُببه يسببأل والبصببار والسماع البدان صحة

( إن تعببالى قببوله وهببو منهببم بببذلك أعلُم وهو استعملُوها
) وثبببت مسئول عنه كان أولئك كل والفؤاد والبصر السمع
2304 الترمبببذي  وسبببنن6412 البخببباري صبببحيح فبببي

سببعيد بببن اللُببه عبببد حديث  من4170 ماجة وبن والنسائي

 اللُه رسول قال قال عباس بن عن أبيه عن هند أبي بن
والفبراغا الصبحة النباس مبن كبثير فيهمبا مغببون نعمتبان
ل النعمببتين هبباتين شببكر فببي مقصببرون أنهم هذا ومعنى

فهببو علُيببه وجبب مبا بحببق يقوم ل ومن بواجبهما يقومون
القاسببم  حببدثنا3646 البببزار بكر أبو الحافظ وقال مغبون

بببن الحسببين بببن علُببي حببدثنا المروزي يحيى بن محمد بن
بن يزيد عن فزارة أبي عن ليث عن حمزة أبو حدثنا شقيق

الزار فوق ما اللُه رسول قال قال عباس بن عن الصم
يسببأل أو القيامببة يوم العبد به يحاسب وخبز الحائط وظأل

أحمببد المببام وقببال السببناد بهببذا إل نعرفه ل قال ثم عنه
فببي عفببان قببال حمبباد حدثنا قال وعفان بهز  حدثنا2492
أبببي عببن صببالح أبببي عببن اللُببه عبببد بن إسحاق قال حديثه

وجل عز اللُه يقول قال النبي عن عنه اللُه رضي هريرة
الخيببل علُببى حملُتببك آدم بببن يببا القيامببة يببوم عفببان قببال

شببكر فببأين وتببرأس تربببع وجعلُتك النساء وزوجتك والبل
 البببببببوجه هبببببببذا مبببببببن ببببببببه تفبببببببرد ذلبببببببك

103 
)  العصر ( سورة

)ببببببببببب 3 1 103(  اليبببببببببببات  
الرحيببم الرحمببن اللُببه بسببم العصببر سببورة تفسير مقدمة
وفببد العبباص بببن عمببرو أن ذكروا مكية وهي العصر سورة

 اللُبه رسبول بعبث مببا بعبد وذلبك الكبذاب مسيلُمة علُى
ال عمرو يسلُم أن وقبل علُبى أنبزل مباذا مسبيلُمة لبه فق

وجيزة سورة علُيه أنزل لقد فقال المدة هذه في صاحبكم
خسر لفي النسان إن ( والعصر فقال وماهي فقال بلُيغة
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وتواصببوا بالحق وتواصوا الصالحات وعملُوا آمنوا الذين إل

علُببي أنببزل وقببد قببال ثببم هنيهببة مسببيلُمة ) ففكر بالصبر
أنببت إنمببا وبببر يا وبر يا فقال هو وما عمرو له فقال مثلُها
يبباعمرو تببرى كيببف قال ثم نقر حفر وسائرك وصدر أذنان
وقببد تكببذب أنببك أعلُببم أني لتعلُم إنك واللُه عمرو له فقال
بمساوي المعروف كتابه في أسند الخرائطي بكر أبا رأيت

منببه قريبببا أو هببذا مببن شيئا منه الثاني الجزء في الخلق
وصببدره أذنبباه فيببه شببيء أعظببم الهببر تشبه دويبة والوبر
مببا الهببذيان هببذا مببن يركب أن مسيلُمة فأراد دميم وباقيه
ذلببك في الوثان عابد علُى ذلك يرج فلُم القرآن به يعارض
ثابت عن سلُمة بن حماد طريق من الطبراني وذكر الزمان

أصببحاب مببن الببرجلن كببان قببال حصببن بببن اللُببه عبيد عن

أحدهما يقرأ أن علُى إل يفترقا لم إلتقيا اذا اللُه رسول
علُببى أحدهما يسلُم ثم آخرها إلى العصر سورة الخر علُى

هببذه النبباس تببدبر لببو اللُببه رحمببه الشببافعي وقببال الخببر
 السبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببورة

الببذي الزمببان العصببر الرحيببم الرحمن اللُه بسم لوسعتهم
زيببد عن مالك وقال وشر خير من آدم بني حركات فيه يقع
بببذلك تعالى فأقسم الول والمشهور العشي هو أسلُم بن

( إل وهلك خسببارة فببي أي خسببر لفببي النسببان أن علُى
جنببس مببن ) فاسببتثنى الصببالحات وعملُببوا آمنببوا الببذين

وعملُببوا بقلُببوبهم آمنببوا الببذين الخسببران عببن النسببان
أداء ) وهو بالحق ( وتواصوا بجوارحهم الصالحات
علُببى ) أي بالصبببر ( وتواصببوا المحرمببات وتببرك الطاعات
بالمعروف يأمرونه ممن يؤذي من وأذى والقدار المصائب

 المنكببببببببببببببببببر عببببببببببببببببببن وينهببببببببببببببببببونه
104 

)  لمزة همزة لكل ويل ( سورة

)ببببببببببب 9 1 104(  اليبببببببببببات  
اللُببه بسببم لمببزة همببزة لكببل ويببل سببورة تفسببير مقدمببة

 وهببي لمببزة همببزة لكببل ويببل سببورة الرحيببم الرحمببن
النبباس يببزدري يعنببي بالفعببل واللُماز بالقول الهماز مكية
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( همبباز تعببالى قوله في ذلك بيان تقدم وقد بهم وينتقص

معيبباب طعببان لمببزة همببزة عببباس بببن ) قال بنميم مشاء
من واللُمزة وجهه في يهمزه الهمزة أنس بن الربيع وقال
ويأكببل وعينببه لسببانه واللُمببزة الهمببزة قتببادة وقال خلُفه
باليبد الهمبزة مجاهبد وقبال علُيهبم ويطعبن النباس لحوم

مالببك وقببال زيببد بببن قببال وهكذا باللُسان واللُمزة والعين
المراد بعضهم قال ثم الناس لحوم همزة أسلُم بن زيد عن

عامة هي مجاهد وقال غيره وقيل شريق بن الخنس بذلك
بعضببه جمعببه ) أي وعببدده مببال جمببع ( الببذي تعالى وقوله

) فبأوعى ( وجمبع تعبالى كقبوله عدده وأحصى بعض علُى
قببوله فببي كعببب بببن محمببد وقببال جريببر وبن السدي قاله

فببإذا هببذا إلببى هببذا بالنهببار ماله ) ألهاه وعدده مال ( جمع
أن ( يحسببب تعببالى وقببوله منتنة جيفة كأنه نام اللُيل كان
الببدار هذه في يخلُده المال جمعه أن يظن ) أي أخلُده ماله
تعالى قال ثم حسب كما ول زعم كما المر ليس ) أي ( كل

مببال جمببع الببذي هببذا ليلُقيببن ) أي الحطمببة فببي ( لينبذن
لنهببا النببار أسماء من صفة اسم وهي الحطمة في فعدده
اللُببه نار الحطمة ما أدراك ( وما قال ولهذا فيها من تحطم

البنبباني ثببابت ) قببال الفئببدة علُببى تطلُببع الببتي الموقببدة
منهببم بلُببغ لقببد يقببول ثببم أحياء وهم الفئدة إلى تحرقهم
مببن شببيء كببل تأكل كعب بن محمد وقال يبكي ثم العذاب
جسببده علُببى ترجببع حلُقه حذو فؤاده بلُغت إذا حتى جسده
تقببدم كمببا مطبقة ) أي مؤصدة علُيهم ( إنها تعالى وقوله

اللُببه عبببد حببدثنا مردويه بن وقال البلُد سورة في تفسيره
حببدثنا حرزاد بن حماد حدثنا سراج بن علُي حدثنا محمد بن

صببالح أبببي عببن عاصببم عن شريك حدثنا أشرس بن شجاع

علُيهببم ( إنهبا النبببي عببن عنه اللُه رضي هريرة أبي عن
عببن شببيبة أبي بن بكر أبو رواه وقد مطبقة ) قال مؤصدة

قوله صالح أبي عن خالد بن إسماعيل عن أسد بن اللُه عبد
عطيببة ) قببال ممببددة عمببد ( فببي تعالى وقوله يرفعه ولم

شبببيب وقببال نببار من السدي وقال حديد من عمد العوفي
) يعني ممددة عمد ( في عباس بن عن عكرمة عن بشر بن

بببن اللُببه عبببد قببراءة في قتادة وقال الممددة هي البواب
عببن العوفي وقال ممددة بعمد مؤصدة علُيهم إنها مسعود
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فببي بعمبباد علُيهببم ممببددة عمببد فببي أدخلُهببم عببباس بببن

كنببا قتببادة وقببال البببواب بهببا فسببدت السلسل أعناقهم
وقببال جرير بن واختاره النار في بعمد يعذبون أنهم نحدثا

تفسير الثقالخر القيود ) يعني ممددة عمد ( في صالح أبو

105 
)  الفيل ( سورة

)ببببببببببب 5 1 105(  اليبببببببببببات  
الرحيببم الرحمبن اللُببه بسببم الفيبل سبورة تفسبير مقدمة

 وهببببببببببببببببببي الفيببببببببببببببببببل سببببببببببببببببببورة
فيمببا قريببش علُببى بها اللُه امتن التي النعم من هذه مكية

علُببى عزموا قد كانوا الذين الفيل أصحاب من عنهم صرف
وأرغببم اللُببه فأبببادهم الوجببود من أثرها ومحو الكعبة هدم

خيبببة بشببر وردهببم عملُهببم وأضببل سببعيهم وخيب آنافهم
نصارى قوما وكانوا
مببن قريببش علُيببه كببان ممببا حال أقرب ذاك إذ دينهم وكان
والتوطئببة الرهبباص ببباب من هذا كان ولكن الوثان عبادة

أشببهر علُببى ولببد العام ذلك في فإنه اللُه رسول لمبعث
يامعشببر ننصببركم لببم يقببول القببدر حببال ولسببان القوال
للُبببيت صببيانة ولكببن علُيهببم لخيرتكم الحبشة علُى قريش
المببي النبي ببعثة ونوقره ونعظمه سنشرفه الذي العتيق

 النبيببباء خببباتم علُيبببه وسبببلمه اللُبببه صبببلُوات محمبببد

والختصببار اليجبباز وجببه علُببى الفيببل أصببحاب قصة وهذه
نببواس ذا أن الخببدود أصحاب قصة في تقدم قد والتقريب

أصحاب قتل الذي وهو مشركا وكان حمير ملُوك آخر وكان
فلُببم ألفببا عشرين من قريبا وكانوا نصارى وكانوا الخدود

بقيصببر فاسببتغاثا فببذهب ثعلُبببان ذو دوس إل منهم يفلُت
ملُببك النجاشببي إلببى لببه فكتببب نصببرانيا وكبان الشام ملُك

أريبباط أميريببن معببه فبعببث إليهببم أقببرب لكببونه الحبشببة
فببدخلُوا كببثيف جيببش فببي يكسببوم أبببا الصببباح بن وأبرهة
حميببر مببن الملُببك واسببتلُبوا الببديار خلل فجاسببوا اليمببن
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بملُببك الحبشببة واسببتقل البحببر في غريقا نواس ذو وهلُك
فببي فاختلُفببا وأبرهببة أرياط الميران هذان وعلُيهم اليمن

ل إنببه للخر أحدهما فقال وتصافا وتقاتل وتصاول أمرهما
وأبببرز إلي ابرز ولكن بيننا الجيشين اصطلم إلى بنا حاجة
ذلببك إلى فأجابه بالملُك بعده استقل الخر قتل فأينا إليك

علُببى أريبباط فحمببل قنبباة منهمببا واحببد كل وخلُف فتبارزا
وجهببه وشببق وفمببه أنفببه فشببرم بالسببيف فضببربه أبرهة
أبرهببة ورجببع فقتلُه أرياط علُى أبرهة مولى عتودة وحمل
الحبشببة جيببش بتببدبير واسببتقل فبرأ جرحه فداوى جريحا

منببه كببان مببا علُببى يلُببومه النجاشببي إليببه فكتببب ببباليمن
إليببه فأرسبل ناصببيته ويجزن بلده ليطأن ويحلُف ويتوعده

وتحببف بهببدايا رسببوله مببع وبعث ويصانعه له يترقق أبرهة
معببه فأرسببلُها ناصببيته وجببز اليمببن تراب من فيه وبجراب
قسمه فيبر الجراب هذا علُى الملُك ليطأ كتابه في ويقول

أعجبه إليه ذلك وصل فلُما إليك بها بعثت قد ناصيتي وهذه
يقببول أبرهببة وأرسببل عملُببه علُببى وأقببره عنه ورضي منه

قبلُها يبن لم اليمن بأرض كنيسة لك سأبني إني للُنجاشي
البنبباء رفيعببة بصببنعاء هائلُببة كنيسببة بناء في فشرع مثلُها

القلُيببس العببرب سببمتها الرجبباء مزخرفببة الفنبباء عاليببة
رأسه عن قلُنسوته تسقط تكاد إليها الناظأر لن لرتفاعها

حببج يصببرف أن علُى الشرم أبرهة وعزم بنائها ارتفاع من
فبي ببذلك ونبادى بمكبة الكعببة إلبى يحبج كما إليها العرب

وغضبببت ذلك والقحطانية العدنانية العرب فكرهت مملُكته
إلى وتوصل بعضهم قصدها حتى شديدا غضبا لذلك قريش

السببدنة رأى فلُمببا راجعببا وكببر فيهببا فأحدثا ليل دخلُها أن
إنمببا لببه وقببالوا أبرهببة ملُكهم إلى أمره رفعوا الحدثا ذلك
بببه هببذا ضبباهيت الببذي لبيتهم غضبا قريش بعض هذا صنع

حجببرا حجرا وليخربنه مكة بيت إلى ليسيرن أبرهة فأقسم
دخلُوهببا قريببش مببن فتيببة أن سببلُيمان بببن مقاتببل وذكببر

فبباحترقت شببديد هببواء فيببه يومببا وكببان نارا فيها فأججوا
جيببش فببي وصار لذلك أبرهة فتأهب الرض إلى وسقطت

فيل معببه واستصببحب عنببه أحببد يصببده لئل عرمببرم كببثيف
بعثه قد وكان محمود له يقال مثلُه ير لم الجثة كبير عظيما

أيضببا معببه كببان ويقببال لببذلك الحبشببة ملُببك النجاشي إليه
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يعنببي أعلُببم فبباللُه غيببره فيل عشر اثنا وقيل أفيال ثمانية
وتوضببع الركببان فببي السلسل يجعل بأن الكعبة به ليهدم

فلُمببا واحببدة جملُببة الحائط ليلُقي يزجر ثم الفيل عنق في
حقببا أن ورأوا جببدا ذلببك أعظمببوا بمسببيره العببرب سمعت
إليببه فخببرج بكيد أراده من ورد البيت دون المحاجبة علُيهم

نفببر ذو لببه يقببال وملُببوكهم اليمببن أهببل أشراف من رجل
أبرهببة حببرب إلببى العببرب سائر من أجابه ومن قومه فدعا

فأجببابوه وخرابببه هدمه من ومايريده اللُه بيت عن وجهاده
كرامببة مببن وجل عز اللُه يريده لما فهزمهم أبرهة وقاتلُوا

مضببى ثببم معببه فاستصببحبه نفببر ذو وأسر وتعظيمه البيت
حبيب بن نفيل له اعترض خثعم بأرض كان إذا حتى لوجهه

فهزمهببم فقبباتلُوه ونبباهس شببهران قببومه فببي الخثعمي
عنببه عفببا ثببم قتلُببه فببأراد حبببيب بببن نفيببل وأسببر أبرهببة

مببن اقببترب فلُمببا الحجبباز بلد فببي ليببدله معببه واستصحبه
علُببى خيفببة وصببانعوه ثقيف أهلُها إليه خرج الطائف أرض

وبعثببوا فببأكرمهم اللت يسببمونه الببذي عندهم الذي بيتهم
وهببو المغمببس إلببى أبرهببة انتهببى فلُما دليل رغال أبا معه

من مكة أهل سرح علُى جيشه وأغار به نزل مكة من قريب
لعبببد بعيببر مائتببا السببرح فببي وكببان فأخذوه وغيرها البل

أميببر أبرهببة بببأمر السببرح علُببى أغببار الببذي وكان المطلُب
بعببض فهجبباه مقصببود بببن السببود له يقال وكان المقدمة

حناطببة أبرهببة  وبعببث187 إسببحاق بببن ذكببره فيما العرب
بأشرف يأتيه أن وأمره مكة إلى الحميري

تصببدوه أن إل لقتالكم يجى لم الملُك أن يخبره وأن قريش
هاشببم بببن المطلُببب عبد علُى فدل حناطة فجاء البيت عن

مببا واللُببه المطلُببب عبببد لببه فقببال قال ما أبرهة عن وبلُغه
الحببرام اللُببه بيببت هببذا طاقببة مببن بببذلك لنا وما حربه نريد

وإن وحرمبه بيتبه فهببو منه يمنعه فإن إبراهيم خلُيلُه وبيت
حناطببة لببه فقببال عنببه دفع عندنا ما فواللُه وبينه بينه يخل

وكببان أجلُببه أبرهببة رآه فلُمببا معببه فذهب إليه معي فاذهب
عببن أبرهببة ونببزل المنظر حسن جسيما رجل المطلُب عبد

مببا له قل لترجمانه وقال البساط علُى معه وجلُس سريره
الملُببك علُببي يببرد أن حبباجتي إن للُترجمببان فقببال حاجتببك

لقببد لببه قببل لترجمببانه أبرهة فقال لي أصابها بعير مائتي
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كلُمتنببي حيببن فيببك زهدت قد ثم رأيتك حين أعجبتني كنت

دينببك هببو بيتببا وتببترك لببك أصبتها بعير مائتي في أتكلُمني
عبببد لببه فقببال فيببه تكلُمنببي ل لهدمه جئت قد آبائك ودين

مببا قببال سببيمنعه ربا للُبيت وإن البل رب أنا إني المطلُب
عبببد مببع ذهببب إنببه ويقببال وذاك أنت قال مني ليمتنع كان

وا العبرب أشبراف من جماعة المطلُب أبرهبة علُبى فعرض
ورد علُيهم فأبى البيت عن يرجع أن علُى تهامة أموال ثلُث

إلببى المطلُببب عبببد ورجببع إبلُببه المطلُببب عبببد علُببى أبرهة
رؤوس فببي والتحصببن مكببة مببن بببالخروج فأمرهم قريش
المطلُب عبد قام ثم الجيش معرة من علُيهم تخوفا الجبال

يببدعون قريببش مببن نفر معه وقام الكعبة باب بحلُقة فأخذ
المطلُببب عبببد فقببال وجنببده أبرهة علُى ويستنصرون اللُه

 الكعببببببببببة بببببببببباب بحلُقبببببببببة آخبببببببببذ وهبببببببببو
 رحالببببك فببببامنع رحلُببببه نببببع يببببم المببببرء إن لهببببم

 محالببببببك أبببببببدا ومحببببببالهم صببببببلُيبهم يغلُبببببببن ل
ثم الباب حلُقة المطلُب عبد أرسل  ثم191 إسحاق بن قال

أنهببم سببلُيمان بببن مقاتل وذكر الجبال رؤوس إلى خرجوا
ينببال الجيببش بعببض لعببل مقلُدة بدنة مائة البيت عند تركوا
أبرهببة أصبببح فلُمببا منهببم اللُببه فينتقم حق بغير شيئا منها
جيشه وعبأ محمودا اسمه وكان فيلُه وهيأ مكة لدخول تهيأ
قببام حتى حبيب بن نفيل أقبل مكة نحو الفيل وجهوا فلُما
من راشدا وارجع محمود ابرك وقال بإذنه أخذ ثم جنبه إلى

فبببرك أذنببه أرسببل ثم الحرام اللُه بلُد في فإنك جئت حيث
الجبببل فببي أصببعد حببتى يشتد حبيب بن نفيل وخرج الفيل

بببالطبرزين رأسه في فضربوا فأبى ليقوم الفيل وضربوا
فببأبى ليقببوم بهببا فنزعوه مراقه في لهم محاجن وأدخلُوا

إلببى ووجهببوه يهببرول فقببام اليمببن إلببى راجعببا فوجهببوه
مثببل ففعببل المشببرق إلى ووجهوه ذلك مثل ففعل الشام

مببن طيببرا علُيهم اللُه وأرسل فبرك مكة إلى ووجهوه ذلك
ثلثببة منها طائر كل مع والبلُسان الخطاطيف أمثال البحر
أمثببال رجلُيببه في وحجران منقاره في حجر يحملُها أحجار

كلُهببم وليببس هلُك إل أحدا منهم يصيب ل والعدس الحمص
عببن ويسببألون الطريببق يبتببدرون هبباربين وخرجوا أصابت
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مع الجبل رأس علُى ونفيل هذا الطريق علُى ليدلهم نفيل

بأصببحاب اللُببه أنببزل مبباذا ينظبرون الحجباز وعبرب قريش
 يقبببببول نفيبببببل وجعبببببل النقمبببببة مبببببن الفيبببببل

 الغببالب ليببس المغلُوب والشرم الطالب والله المفر أين
 أيضبببا ذلبببك فبببي نفيبببل وقبببال إسبببحاق ببببن قبببال

 عينبببا الصبببباح مبببع نعمنببباكم ودينبببا عنايبببا حييبببت أل

 رأينببا مببا المحصببب جنببب لببدى تريببه ول رأيببت لببو ودينببة

 بينببا فببات مببا علُببى تأسببي ولم أمري وحمدت لعذرتني إذا

 علُينببا تلُقببى حجببارة وخفببت طيببرا أبصببرت إذ اللُه حمدت

 دينببا للُحبشببان علُببي كببأن نفيببل عببن تسببأل القببوم فكببل
الحببرم لببدخول تعبببئوا لمببا أنهببم بإسببناده الواقببدي وذكببر

سببائر مببن جهببة إلببى يصببرفونه ل جعلُببوا الفيببل وهيئببوا
وصبباح ربببض الحرم إلى وجهوه فإذا فيها ذهب إل الجهات
ويضبربه وينهبره الفيبل سبائس علُبى يحمبل أبرهة وجعل
هذا ذلك في الفصل وطال الحرم دخول علُى الفيل ليقهر
ببن المطعببم فيهم مكة أشراف من وجماعة المطلُب وعبد
بببن ومسببعود مخببزوم بببن عمران بن عائد بن وعمرو عدي

يصببنعون ماالحبشببة ينظببرون حببراء علُببى الثقفببي عمببرو
الفيل أمر من يلُقون وماذا
علُيهبم اللُبه بعبث إذ كبذلك هبم فبينما العجاب العجب وهو

ا أي أبابيل طيرا فرا قطعبا قطع وأرجلُهبا الحمبام دون ص
علُيهببم فحلُقببت وجبباءت أحجببار ثلثببة طببائر كبل ومع حمر

بببن محمببد وقببال فهلُكببوا علُيهببم الحجببار تلُببك وأرسببلُت
الخببر وأمببا فربببض محمببود فأمببا بفيلُيببن جبباؤوا إسببحاق
فأمببا فيلُببة معهببم كان منبه بن وهب وقال فحصب فشجع
الفيلُببة بقيببة بببه ليقتببدي فربببض الملُببك فيببل وهو محمود

وقببال الفيلُببة بقيببة فهربت فحصب تشجع فيل فيها وكان
فببي العببذاب أصببابه كلُهببم ليببس وغيببره يسببار بببن عطبباء

جعببل مببن ومنهم سريعا هلُك من منهم بل الراهنة الساعة
ممببن أبرهببة وكببان هبباربون وهببم عضببوا عضببوا يتسبباقط
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بببن وقببال خثعببم ببلد مببات حببتى عضببوا عضببوا تسبباقط
ويهلُكببون طريببق بكببل يتسبباقطون  فخرجببوا193 إسحاق

معهببم به وخرجوا جسده في أبرهة وأصيب منهل كل علُى
فببرخ مثببل وهببو صببنعاء بببه قدموا حتى أنملُة أنملُة يسقط
يزعمون فيما قلُبه عن صدره انصدع حتى مات فما الطائر

مببن جببزيل مببال أصابوا قريشا أن سلُيمان بن مقاتل وذكر
مببن يومئذ أصاب المطلُب عبد وأن معهم كان وما أسلبهم

بببن يعقببوب وحببدثني إسببحاق بن قال حفرة مل ما الذهب
بببأرض والجببدري الحصبببة رؤيببت مببا أول أن حدثا أنه عتبة

الحرمل الشجر مرائر به رؤي ما أول وأنه العام ذلك العرب
مببن عكرمببة عببن روي وهكببذا العام ذلك والعشر والحنظل

 جيببببببببببببببببببببببببببببببببد طريببببببببببببببببببببببببببببببببق

يعد فيما كان محمدا اللُه بعث  فلُما194 إسحاق بن قال
مببن عنهببم رد مببا وفضببلُه علُيهم نعمته من قريش علُى به

فعل كيف تر ( ألم فقال ومدتهم أمرهم لبقاء الحبشة أمر
وأرسببل تضببلُيل فببي كيدهم يجعل ألم الفيل بأصحاب ربك

فجعلُهببم سببجيل مببن بحجببارة ترميهببم أبابيل طيرا علُيهم
الشببتاء رحلُببة إيلفهببم قريببش ) ( ليلف مببأكول كعصببف
جببوع مببن أطعمهببم الذي البيت هذا رب فلُيعبدوا والصيف
كانوا التي حالهم من شيئا يغير لئل ) أي خوف من وآمنهم

هشببام بببن قببال قبلُوه لو الخير من بهم اللُه أراد لما علُيها
وأمببا قببال بواحببدة العببرب تتكلُببم ولببم الجماعببات البابيل
العرب عند أنه عبيدة وأبو النحوي يونس فأخبرني السجيل
كلُمتببان أنهمببا المفسببرين بعض وذكر قال الصلُب الشديد

وجل سنج هو وإنما واحدة كلُمة العرب جعلُتهما بالفارسية
هذين من الحجارة يقول الطين والجل الحجر بالسنج يعني

لم الذي الزرع ورق والعصف قال والطين الحجر الجنسين
ببن حمباد قبال وقببد ذكببره ما انتهى عصفة واحدته يقضب
عبببد بببن سببلُمة وأبببو اللُببه عبببد عن زر عن عامر عن سلُمة

عببباس بببن وقببال الفببرق ) قببال أبابيببل ( طيببرا الرحمببن
البصببري الحسببن وقببال بعضا بعضها يتبع أبابيل والضحاك

متتابعببة شببتى أبابيل مجاهد وقال الكثيرة البابيل وقتادة
هنببا هببا مببن تببأتي المختلُفة البابيل زيد بن وقال مجتمعة

سببمعت الكسببائي وقببال مكببان كببل من أتتهم هنا ها ومن
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جريببر بببن وقببال إبيببل البابيببل واحد يقول النحويين بعض

بببن اللُه عبد بن إسحاق عن داود حدثني العلُى عبد حدثني
علُيهم ( وأرسل تعالى قوله في قال أنه نوفل بن الحارثا

أبببو وحببدثنا المؤبلُببة كالبببل القبباطيع ) هببي أبابيببل طيرا
بببن عببن سببيرين بببن عببن عببون بببن عببن وكيع حدثنا كريب
خراطيببم لهببا ) قببال أبابيببل طيببرا علُيهم ( وأرسل عباس

أكف وأكبف الطير كخراطيم ن يعقبوب وحبدثنا الكلب ك ب
قببوله فببي عكرمببة عن حصين أخبرنا هشيم حدثنا إبراهيم

مببن خرجببت خضببرا طيببرا كانت ) قال أبابيل ( طيرا تعالى
حببدثنا بشببار بببن وحببدثنا السباع كرؤوس رؤوس لها البحر

عببن سببفيان أبببي عببن العمببش عن سفيان عن مهدي بن
بحريببة سببود طيببور هي ) قال أبابيل ( طيرا عمير بن عبيد
صبحيحة أسبانيد وهبذه الحجبارة وأظأافيرهبا مناقيرها في

صببفر منبباقير لهببا خضببرا طيببرا كانت جبير بن سعيد وقال
الطيببر كانت وعطاء ومجاهد عباس بن وعن علُيهم تختلُف

بببن عنهببم ورواه مغببرب عنقاء لها يقال التي مثل البابيل
و حبدثنا حاتم أبي بن وقال حاتم أبي عبيبد حبدثنا زرعبة أب
العمببش عببن معاوية أبو حدثنا شيبة أبي بن محمد بن اللُه
أن اللُببه أراد لمببا قببال عميببر بببن عبيد عن سفيان أبي عن

البحببر مببن أنشببئت طيببرا علُيهببم بعث الفيل أصحاب يهلُك
مجزعببة أحجار ثلثة يحمل منها طير كل الخطاطيف أمثال

حببتى فجبباءت قببال منقبباره فببي وحجرا رجلُيه في حجرين
أرجلُهببا فببي مببا وألقببت صبباحت ثببم رؤوسببهم علُى صفت

دبببره من خرج إل رجل رأس علُى حجر يقع فما ومناقيرها
الخببر الجببانب مببن خببرج إل جسببده من شيء علُى وليقع
ا الحجبارة فضبربت شبديدة ريحبا اللُبه وبعث شبدة فزادته

عببباس بببن عببن عكرمببة عببن السببدي وقال جميعا فأهلُكوا
حجارة في طين ) قال سجيل من ( حجارة

هنببا ها إعادته عن أغنى بما ذلك بيان قدمنا وقد وكل سنك
بببن سببعيد ) قببال مببأكول كعصببف ( فجعلُهم تعالى وقوله

عبن روايبة وفي هبور العامة تسميه الذي التبن يعني جبير
التبببن العصببف أيضببا وعنببه الحنطببة ورق جبببير بببن سببعيد

الحسببن قببال وكببذلك للُببدواب يجببز القصببيل والمببأكول
الحبببة علُببى التي القشرة العصف عباس بن وعن البصري
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الببزرع ورق العصببف زيببد بببن وقببال الحنطة علُى كالغلف

والمعنببى درينا فصار فراثته البهائم أكلُته إذا البقل وورق
بكيببدهم وردهببم ودمرهببم أهلُكهم وتعالى سبحانه اللُه أن

منهببم يرجببع ولببم عببامتهم وأهلُك خيرا ينالوا لم وغيظهم
انصببدع فببإنه أبرهببة لملُكهببم جرى كما جريح وهو إل مخبر
بمببا وأخبببرهم صببنعاء بلُببده إلى وصل حين قلُبه عن صدره
بعببده مببن ثببم يكسببوم ابنببه بعببده فملُك مات ثم لهم جرى

يببزن ذي بببن سببيف خببرج ثببم أبرهببة بببن مسببروق أخببوه
معببه فأنفببذ الحبشببة علُببى فاستعانه كسرى إلى الحميري

كببان ومببا ملُكهببم إليهببم اللُببه فرد معه فقاتلُوا جيوشه من
وقببد بالتهنئببة العببرب وفببود وجبباءته الملُك من آبائهم في
عن بكر أبي بن اللُه عبد  حدثنا97 1 إسحاق بن محمد قال

عائشببة عببن زرارة بببن أسببعد بببن الرحمببن عبببد بنت عمرة
مقعدين أعميين بمكة وسائسه الفيل قائد رأيت لقد قالت

أيضببا ورواه مثلُببه عائشببة عببن الواقدي ورواه يستطعمان
مقعببدين كانببا قببالت أنهببا بكببر أبببي بنببت أسببماء عببن

المشركون يذبح حيث ونائلُة أساف عند الناس يستطعمان
الحافظ ذكر وقد أنيسا الفيل قائد اسم كان قلُت ذبائحهم

عن وهب بن طريق  من86 النبوة دلئل كتاب في نعيم أبو
قصببة المغيببرة بببن عثمان عن خالد بن عقيل عن لهيعة بن

وإنمببا اليمببن مببن قببدم أبرهببة أن يذكر ولم الفيل أصحاب
وكببان مقصببود بببن شببمر لببه يقببال رجل الجيش علُى بعث

فأصبحوا ليل طرقتهم الطير أن وذكر ألفا عشرين الجيش
قببواه قد نعيم أبو كان وإن جدا غريب السياق وهذا صرعى
الحبشببي الشببرم أبرهببة أن والصببحيح غيببره علُى ورجحه

روي وهكذا والشعار السياقات ذلك علُى دل كما مكة قدم
السببود بعببث أبرهة أن عروة عن السود عن لهيعة بن عن
أبرهببة قببدوم يذكر ولم الفيل معهم كتيبة علُى مقصود بن

مقدمببة علُى كان مقصود بن ولعل قدومه والصحيح نفسه
أشعار من  شيئا198 إسحاق بن ذكر ثم أعلُم واللُه الجيش
شببعر ذلببك فمببن الفيببل أصحاب قصة من كان فيما العرب

 الزبعبببببببببببببري ببببببببببببببن اللُبببببببببببببه عببببببببببببببد
 حريمهببا يببرام ل قببديما كببانت إنهببا مكببة بطببن عببن تنكلُوا
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يرومها النام من عزيز ل إذ حرمت ليالي الشعرى تخلُق لم

الجبباهلُين ينبببي فلُسببوف رأى مببا عنها الجيش أمير سائل
 علُيمهببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببا

اليبباب بعببد يعببش لببم بببل أرضببهم يؤوبببوا لببم ألفببا ستون
 سببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببقيمها

 يقيمهببا العببباد فوق من واللُه قبلُهم وجرهم عاد بها كانت
 المبببدني النصببباري السبببلُت ببببن قيبببس أببببو وقبببال

 رزم بعثببوه مببا كببل إذ ش الحبببو فيببل يببوم صببنعه ومببن

 فبببانخرم أنفبببه شبببرموا وقبببد أقراببببه تحبببت محببباجنهم

 كلُبببم قفببباه يممبببوه إذا مغبببول سبببوطه جعلُبببوا وقبببد

 ثببم كببان مببن بببالظلُم ببباء وقببد أدراجببه وأدبببر فببولى

 القببزم لببف مثببل يلُفهببم حاصبببا فببوقهم مببن فأرسببل

 الغنببم كثببؤاج ثببأجوا وقببد أحبببارهم الصبببر علُببى يحببض
بببن لميببة ويببروى الثقفببي ربيعة أبي بن الصلُت أبو وقال

 ربيعبببببببببة أببببببببببي ببببببببببن الصبببببببببلُت أببببببببببي
 الكفبببور إل فيهبببن يمببباري مبببا باقيبببات ربنبببا آيبببات إن

 مقبببدور حسبببابه مسبببتبين فكبببل والنهبببار اللُيبببل خلُبببق

 منشبببور شبببعاعها بمهببباة رحيبببم رب النهبببار يجلُبببو ثبببم

 معقببور كببأنه يحبببو صببار حببتى بببالمغمس الفيببل حبببس

 محببذور كبكبب ظأهبر مببن قطبر كمبا الجببران حلُقبه لزمببا
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 صببقور الحببروب فببي ملويث أبطال كندة ملُوك من حوله

 مكسببور سبباقه عظببم كلُهببم جميعببا ابببذعروا ثببم خلُفببوه

بور الحنيفة دين إل هللُا عند القيامة يوم دين كل

لمببا اللُببه رسببول أن الفتح سورة تفسير في قدمنا وقد
قريببش علُببى بببه تهبط التي الثنية علُى الحديبية يوم أطل

اقته بركت ا ن أي القصبواء خلت فقبالوا فبألحت فزجروه

لهببا ومبباذاك القصببواء ماخلت اللُه رسول فقال حرنت
ابس حبسها ولكن بخلُق نفسبي والبذي قبال ثبم الفيبل ح
إل اللُببه حرمات فيها يعظمون خطة اليوم يسألوني ل بيده

أفببراد مببن والحببديث فقببامت زجرهببا ثببم إليهببا أجبتهببم

يوم قال اللُه رسول أن الصحيحين  وفي2731 البخاري
رسوله علُيها وسلُط الفيل مكة عن حبس اللُه إن مكة فتح

بببالمس كحرمتهببا اليوم حرمتها عادت قد وإنه والمؤمنين
 الغبببببببببببببببائب الشببببببببببببببباهد فلُيبلُبببببببببببببببغ أل

106 
)  قريش ليلف ( سورة

)ببببببببببب 4 1 106(  اليبببببببببببات  
تفسببير والمنببة الحمببد وللُببه الفيببل سببورة تفسير مقدمة
البببيهقي قببال فضببلُها في غريب حديث ذكر قريش سورة

بكببر حببدثنا الحببافظ اللُه عبد أبو حدثنا الخلفيات كتاب في
عبببد بببن أحمببد حببدثنا بمببرو الصيرفي حمدان بن محمد بن

إبراهيم حدثنا الزهري محمد بن يعقوب حدثنا الزينبي اللُه
اللُببه عبببد بن عثمان حدثني شرحبيل بن ثابت بن محمد بن

أبيببه عببن هبيرة بن جعدة بن عمرو بن سعيد عن عتيق أبي

قببال اللُببه رسببول أن طببالب أبي بنت هانئ أم جدته عن
فيهببم النبببوة وإن منهببم إني خلل بسبع قريشا اللُه فضل

الفيببل علُببى نصبرهم اللُبه وإن فيهبم والسبقاية والحجابة
وإن غيرهم يعبده ل سنين عشر وجل عز اللُه عبدوا وإنهم
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 اللُببه رسببول تل ثببم القببرآن مببن سورة فيهم أنزل اللُه
رحلُببة إيلفهببم قريببش ليلف الرحيببم الرحمن اللُه ( بسم
مببن أطعمهم الذي البيت هذا رب فلُيعبدوا والصيف الشتاء

)  خببببببببببببوف مببببببببببببن وآمنهببببببببببببم جببببببببببببوع
المببام المصحف في قبلُها التي عن مفصولة السورة هذه

كببانت وإن الرحيببم الرحمببن اللُببه بسببم سطر بينهما كتبوا
وعبببد إسببحاق بببن محمببد بذلك صرح كما قبلُها بما متعلُقة
عببن حبسببنا عنببدهما المعنببى لن أسلُم بن زيد بن الرحمن

لئتلفهببم أي قريببش ليلف أهلُببه وأهلُكنببا الفيببل مكببة
كببانوا مببا بببذلك المراد وقيل آمنين بلُدهم في واجتماعهم

إلى الصيف وفي اليمن إلى الشتاء في الرحلُة من يألفونه
آمنين بلُدهم إلى يرجعون ثم ذلك وغير المتاجر في الشام

حببرم سببكان لكببونهم النبباس عند لعظمتهم أسفارهم في
ل احبترمهم عرفهم فمن اللُه وسبار إليهبم صبوفي مبن ب

فببي ورحلُتهببم أسببفارهم في حالهم وهذا بهم أمن معهم
فكمببا البلُببد فببي إقببامتهم حال في وأما وصيفهم شتائهم

ويتخطببف آمنببا حرمببا جعلُنا أنا يروا لم ( أو تعالى اللُه قال
قريببش ( ليلف تعببالى قببال ) ولهببذا حببولهم مببن النبباس
تعببالى قببال ولهببذا لببه ومفسببر الول مببن ) بببدل إيلفهم

الصببواب جريببر بن ) وقال والصيف الشتاء رحلُة ( إيلفهم
قريببش ليلف اعجبببوا يقببول كببأنه التعجببب لم اللم أن

علُى المسلُمين لجماع وذلك قال ذلك في علُيهم ونعمتي
شكر إلى أرشدهم ثم مستقلُتان منفصلُتان سورتان أنهما
) أي البببيت هببذا رب ( فلُيعبدوا فقال العظيمة النعمة هذه

محرمبا وبيتبا آمنبا حرمببا لهبم جعل كما بالعبادة فلُيوحدوه
البلُببدة هببذه رب أعبببد أن أمببرت إنمببا ( قل تعالى قال كما

المسببلُمين من أكون أن وأمرت شيء كل وله حرمها الذي
البيت رب هو ) أي جوع من أطعمهم ( الذي تعالى ) وقوله

و وع مبن أطعمهبم البذي وه ) أي خبوف مبن ( وآمنهبم ج
ل وحببده بالعبادة فلُيفردوه والرخص بالمن علُيهم تفضل
ولهببذا وثنببا ول نببدا ول صببنما دونه من يعبدوا ول له شريك

وأمببن الببدنيا أمببن بين له اللُه جمع المر لهذا استجاب من
اللُه ( ضرب تعالى قال كما منه سلُبهما عصاه ومن الخرة

كببل مببن رغببدا رزقهببا يأتيهببا مطمئنة آمنة كانت قرية مثل
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والخوف الجوع لباس اللُه فأذاقها اللُه بأنعم فكفرت مكان
فكببذبوه منهببم رسببول جبباءهم ولقببد يصببنعون كببانوا بمببا

حبباتم أبببي بببن قببال ) وقببد ظأالمون وهم العذاب فأخذهم
سفيان حدثنا قبيصة حدثنا العدني عمرو بن اللُه عبد حدثنا

قببالت يزيببد بنببت أسببماء عن حوشب بن شهر عن ليث عن
اللُه رسول سمعت

أبببي حدثنا قال ثم قريش ليلف قريش لكم ويل يقول
بببن يعنببي عيسببى حدثنا الحراني الفضل بن المؤمل حدثنا
عببن حوشببب بن شهر عن زياد أبي بن اللُه عبيد عن يونس

ليلف يقببول اللُببه رسببول سببمعت قببال زيببد بن أسامة
معشببر يبا ويحكببم والصببيف الشببتاء رحلُببة إيلفهببم قريش

جببوع مببن أطعمكببم الببذي البببيت هببذا رب اعبببدوا قريببش
وصببوابه زيببد بببن أسببامة عببن رأيته هكذا خوف من وآمنكم

رضببي النصببارية سببلُمة أم السكن بن يزيد بنت أسماء عن
الروايببة أصل في أو النسخة في غلُط وقع فلُعلُه عنها اللُه

 أعلُببببببببببببببببببببببببببببببببم واللُببببببببببببببببببببببببببببببببه
107 

)  الماعون فيها يذكر التي ( السورة

)ببببببببببب 7 1 107(  اليبببببببببببات  
والمنببة الحمببد وللُببه قريببش ليلف سببورة تفسببير مقدمة
يقببول الرحيببم الرحمببن اللُببه بسببم الماعون سورة تفسير
المعبباد وهببو بالببدين يكببذب الببذي محمببد يببا أرأيببت تعببالى

الببذي هببو ) أي اليببتيم يببدع الببذي ( فذلك والثواب والجزاء
( ول إليببه يحسببن ول يطعمه ول حقه ويظلُمه اليتيم يقهر
ل بببل ( كل تعببالى قببال ) كمببا المسببكين طعام علُى يحض

) يعنببي المسببكين طعببام علُى تحاضون ول اليتيم تكرمون
تعببالى قال ثم وكفايته بأوده يقوم له لشيء الذي الفقير
بببن ) قال ساهون صلتهم عن هم الذين للُمصلُين ( فويل
العلنيببة فببي يصببلُون الذين المنافقين يعني وغيره عباس

من هم ) الذين ( للُمصلُين قال ولهذا السر في يصلُون ول
عببن إمببا سبباهون عنهببا هم ثم بها التزموا وقد الصلة أهل
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فببي فعلُهببا عببن وإمببا عببباس بببن قبباله كمببا بالكلُية فعلُها

كمببا بالكلُيببة وقتهببا عن فيخرجها شرعا لها المقدر الوقت
للُببه الحمد دينار بن عطاء وقال الضحى وأبو مسروق قاله
صببلتهم فببي يقببل ) ولببم ساهون صلتهم ( عن قال الذي

دائمببا آخببره إلببى فيؤخرونها الول وقتها عن وإما ساهون
الببوجه علُببى وشببروطها بأركانهببا أدائهببا عببن وإما غالبا أو

فاللُفظ لمعانيها والتدبر فيها الخشوع عن وإما به المأمور
مببن قسط ذلك من بشيء اتصف من ولكن كلُه ذلك يشمل

منهببا نصببيبه لببه تببم فقد ذلك بجميع اتصف ومن الية هذه
 أن622 الصببحيحين فببي ثبت كما العملُي النفاق له وكمل

المنببافق صببلة تلُببك المنافق صلة تلُك قال اللُه رسول
كببانت إذا حببتى الشببمس يرقببب يجلُببس المنافق صلة تلُك
إل فيهببا اللُببه يببذكر ل أربعا فنقر قام الشيطان قرني بين

به ثبت كما الوسطى هي التي العصر صلة آخر فهذا قلُيل
إليهببا قببام ثببم كراهببة وقببت وهببو وقتهببا آخببر إلببى النببص

ولهببذا أيضبا فيهبا خشع ول يطمئن لم الغراب نقر فنقرها
القيام علُى حملُه إنما ولعلُه قلُيل إل فيها اللُه يذكر ل قال
يصببل لببم إذا كما فهو اللُه وجه ابتغاء ل الناس مراءاة إليها

وهببو اللُه يخادعون المنافقين ( إن تعالى اللُه قال بالكلُية
يببراءون كسببالى قبباموا الصببلة إلببى قبباموا وإذا خببادعهم

هنببا هببا تعببالى ) وقببال قلُيل إل اللُببه يببذكرون ول النبباس
 حببدثنا1212803 الطبببراني ) وقببال يببراءون هببم ( الذين

حببدثنا أبببي حببدثني البغببدادي عبدويه بن اللُه عبد بن يحيى
عببباس بن عن الحسن عن يونس عن عطاء بن الوهاب عبد

ال النببي عبن عنهما اللُه رضي لواديبا جهنبم فبي إن ق
مببرة أربعمائببة يببوم كببل في الوادي ذلك من جهنم تستعيذ

اللُببه كتبباب لحامببل محمد أمة من للُمرائين الوادي ذلك أعد
وللُخبارج اللُبه بيت إلى وللُحاج اللُه ذات غير في وللُمصدق

نعيببم أبببو  حببدثنا2212 أحمببد المببام وقال اللُه سبيل في
أبببي عنببد جلُوسا كنا قال مرة بن عمرو عن العمش حدثنا
سببمعت يزيببد بببأبي يكنببى رجل فقال الرياء فذكروا عبيدة

سببمع مببن اللُببه رسببول قببال يقببول عمببرو بببن اللُه عبد
وصببغره وحقببره خلُقببه سبامع بببه اللُببه سببمع بعملُه الناس
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عببن شعبة عن القطان ويحيى غندر  عن2162 أيضا ورواه

 النبي عن عمرو بن اللُه عبد عن رجل عن مرة بن عمرو
) أن يببراءون هببم ( الببذين تعالى بقوله يتعلُق ومما فذكره

هببذا أن ذلببك فأعجبه الناس علُيه فاطلُع للُه عمل عمل من
يعلُببى أبببو الحببافظ رواه مببا ذلببك علُببى والدليل رياء يعد ل

مخلُد حدثنا معروف بن هارون حدثنا مسنده في الموصلُي
العمش حدثنا بشير بن سعيد حدثنا يزيد بن
كنببت قببال عنببه اللُببه رضببي هريببرة أبي عن صالح أبي عن

اللُه لرسول فذكرته ذلك فأعجبني رجل علُي فدخل أصلُي

أبببو قببال العلنيببة وأجر السر أجر أجران لك كتب فقال
نعببم قببال المبببارك بببن أن بلُغنببي معروف بن هارون علُي

وسببعيد الوجه هذا من غريب حديث وهذا للُمرائين الحديث
رواه وقببد عزيببزة العمببش عببن وروايته متوسط بشير بن

بببن المثنببى بببن محمببد حببدثنا أيضا يعلُى أبو قال عنه غيره
أبببي بببن حبببيب عببن سنان أبو حدثنا داود أبو حدثنا موسى

قال قال عنه اللُه رضي هريرة أبي عن صالح أبي عن ثابت
اطلُببع فببإذا يسببره العمببل يعمل الرجل اللُه رسول يا رجل
آلببه وعلُى علُيه اللُه صلُى اللُه رسول قال قال أعجبه علُيه

الترمذي رواه وقد العلنية وأجر السر أجر أجران له وسلُم
بنببدار  عببن4226 ماجببة وبببن المثنببى بن محمد  عن2384
الشببيباني سببنان أبببي عن الطيالسي داود أبي عن كلهما
رواه وقببد غريببب الترمببذي قببال ثببم مرة بن ضرار واسمه

قببال وقببد مرسببل صالح أبي عن حبيب عن وغيره العمش
بببن معاويببة حببدثنا كريببب أبببو حببدثني جريببر بببن جعفر أبو

رجببل حببدثني الجعفببي جابر عن النحوي شيبان عن هشام

نزلببت لمببا اللُببه رسول قال قال السلُمي برزة أبي عن
أكبببر اللُه ) قال ساهون صلتهم عن هم ( الذين الية هذه
ل أعطي لو أن من لكم خير هذا ل ك جميبع مثبل منكبم رج

لببم تركهببا وإن صببلته خيببر يرج لم صلُى إن الذي هو الدنيا
لببم مبهببم وشببيخه ضعيف وهو الجعفي جابر فيه ربه يخف
أبببان بن زكريا حدثني أيضا جرير بن وقال أعلُم واللُه يسم

إبراهيببم بببن عكرمببة حدثنا طارق بن عمرو حدثنا المصري
سببعد عببن سببعد بن مصعب عن عمير بن الملُك عبد حدثني
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عن هم الذين عن اللُه رسول سألت قال وقاص أبي بن
وقتهببا عن الصلة يؤخرون الذين هم قال ساهون صلتهم

بالكلُيببة تركهببا يحتمببل وقتهببا عببن الصببلة وتببأخير قلُببت
أول عببن تأخيرهببا أو شببرعا وقتهببا بعببد صببلتها ويحتمببل

بببن شببيبان  عببن822 يعلُببى أبببو الحافظ رواه وكذا الوقت
أبببي  عببن704 رواه ثببم بببه إبراهيببم بببن عكرمة عن فروخ
موقوفببا أبيببه عببن مصببعب عببن عاصم عن جابر عن الربيع
ضببعف وقببد إسنادا أصح وهذا الوقت ضاع حتى عنها سهوا

تعببالى وقببوله الحبباكم وكذلك وقفه وصحح رفعه البيهقي
ول ربهبببم عببببادة أحسبببنوا ل ) أي المببباعون ( ويمنعبببون

بببه ويستعان به ينتفع ما بإعارة ول حتى خلُقه إلى أحسنوا
وأنببواع الزكبباة لمنببع فهببؤلء إليهببم ورجوعه عينه بقاء مع

مجاهببد عببن نجيببح أبببي بببن قال وقد وأولى أولى القربات
صببالح أبي عن السدي رواه وكذا الزكاة الماعون علُى قال
يقببول وبببه عمببر بببن عببن وجه غير من روي وكذا علُي عن

وعطاء ومجاهد وعكرمة جبير بن وسعيد الحنفية بن محمد
وبببن والضببحاك وقتادة والحسن والزهري العوفي وعطية

يببأس لم فاتته وإن راءى صلُى إن البصري الحسن قال زيد
بن زيد وقال ماله صدقة لفظ وفي ماله زكاة ويمنع علُيها
وضببمنت فصببلُوها الصببلة ظأهببرت المنببافقون هببم أسببلُم
عببن الحكببم عببن وشببعبة العمببش وقببال فمنعوهببا الزكاة
مسببعود بببن اللُه عبد سأل العبيدين أبا أن الخراز بن يحيى

الفأس من بينهم الناس يتعاوره ما هو فقال الماعون عن
أبببي عببن كهيببل بببن سببلُمة عببن المسببعودي وقال والقدر

مببا هببو فقببال المبباعون عببن مسعود بن سأل أنه العبيدين
وأشببباه والببدلو والقببدر الفببأس من بينهم الناس يتعاطاه

حببدثنا المحاربي عبيد بن محمد حدثني جرير بن وقال ذلك
بببن وسببعد العبيببدين أبببي عن إسحاق أبي عن الحوص أبو

أن نتحببدثا محمببد أصببحاب كنببا قببال اللُه عبد عن عياض
وحببدثنا عنهببن يسببتغنى ل والقببدر والفأس الدلو الماعون

عببن شببعبة أخبرنببا شببميل بببن النضر أخبرنا أسلُم بن خلد
أصببحاب عن يحدثا عياض بن سعد سمعت قال إسحاق أبي

بببن الحببارثا عببن إبراهيم عن العمش وقال مثلُه النبي
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يتعبباوره ما فقال الماعون عن سئل أنه اللُه عبد عن سويد
حببدثنا جريببر بببن وقال وشبهه والدلو الفأس بينهم الناس
أبببو حدثنا الطيالسي داود أبو حدثنا الفلس علُي بن عمرو
قبال اللُبه عبد عن وائل أبي عن بهدلة بن عاصم عن عوانة

ذلك وأشباه الدلو منع الماعون نقول ونحن نبينا مع كنا
عببن قتيبة  عن11701  والنسائي1657 داود أبو رواه وقد
قببال اللُه عبد عن النسائي ولفظ نحوه بإسناده عوانة أبي
اللُببه رسول عهد علُى الماعون نعد وكنا صدقة معروف كل

حببدثنا أبي حدثنا حاتم أبي بن وقال والقدر الدلو عارية
اللُببه عبد عن زر عن عاصم عن سلُمة بن حماد حدثنا عفان

بببن وقببال والببدلو والميببزان القببدر العواري الماعون قال
) المبباعون ( ويمنعببون عباس بن عن مجاهد عن نجيح أبي

مجاهد قال وكذا البيت متاع يعني
واحببد وغيببر مالببك وأبببو جبير بن وسعيد النخعي وإبراهيم

مجاهببد عببن سببلُيم أبببي بن ليث وقال للمتعة العارية أنها
بعببد أهلُهببا يجببئ لببم قال الماعون ويمنعون عباس بن عن

قببال المبباعون ويمنعببون عببباس بببن عببن العببوفي وقببال
الزكبباة يمنعببون قببال مببن فمنهببم ذلببك في الناس اختلُف
يمنعبون قبال مبن ومنهببم الطاعة يمنعون قال من ومنهم
عببن إبراهيببم بن يعقوب عن روى ثم جرير بن رواه العارية

الحارثا عن إسحاق أبي عن سلُيم أبي بن ليث عن علُية بن
وقببال والببدلو والقدر الفأس الناس منع الماعون علُي عن

والببدلو المنخببل وأدنبباه المببال زكبباة الماعون رأس عكرمة
حسببن عكرمببة قبباله الببذي وهذا حاتم أبي بن رواه والبرة

وهببو واحد شيء إلى كلُها وترجع كلُها القوال يشمل فإنه
كعببب بببن محمببد قببال ولهببذا منفعة أو بمال المعاونة ترك

الحببديث فببي جبباء ولهببذا المعروف قال الماعون ويمنعون
سببعيد أبببو حببدثنا حبباتم أبببي بببن وقببال صدقة معروف كل

( ويمنعببون الزهري عن ذئب أبي بن عن وكيع حدثنا الشج
حببديثا هنببا هببا وروى المببال قريش بلُسان ) قال الماعون

زرعببة وأبببو أبي حدثنا فقال ومتنه إسناده في عجيبا غريبا
دهيببم بببن دلهببم حببدثنا الدارمي حفص بن قيس حدثنا قال

بببن قببرة حببدثني النميببري ربيعببة بببن عائببذ حببدثنا العجلُي
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يا فقالوا اللُه رسول علُى وفدوا أنهم النميري دعموص
اعون تمنعبوا ل قبال إلينا تعهد ما اللُه رسول الوا الم يبا ق
الحديببدة وفببي الحجببر فببي قببال المبباعون وما اللُه رسول

وحديد النحاس قدوركم قال الحديدة فأي قالوا الماء وفي
قببدوركم قبال مباالحجر قبالوا بببه تمتهنبون البذي الفبأس
يعببرف ل مببن إسناده وفي منكر ورفعه جدا غريب الحجارة

علُببي ترجمببة الصببحابة فببي الثيببر بن ذكر وقد أعلُم واللُه
بببن ربيعة بن عامر إلى بسنده مانع بن روى فقال النميري

رسببول سببمعت النميببري فلن بن علُي عن النميري قيس

بالسببلم جبباء لقيببه إذا المسببلُم أخو المسلُم يقول اللُه
رسببول يببا قلُببت المبباعون يمنع ل منه خير ماهو علُيه ويرد
واللُببه ذلببك وأشببباه والحديببد الحجببر قببال الماعون ما اللُه

 أعلُبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببم
108 

)  الكوثر ( سورة

)ببببببببببب 3 1 108(  اليبببببببببببات  
الرحيببم الرحمببن اللُببه بسببم الكببوثر سببورة تفسير مقدمة

 وقيببببببببل مدنيببببببببة وهببببببببي الكببببببببوثر سببببببببورة
عببن فضببيل بببن محمببد  حدثنا3102 أحمد المام قال مكية

اللُه رسول أغفى قال مالك بن انس عن فلُفل بن المختار

لببه قببالوا وإما لهم قال إما متبسما رأسه فرفع إغفاءة

سببورة آنفا علُي أنزلت إنه اللُه رسول فقال ضحكت لم
) الكببوثر أعطينبباك إنببا الرحيببم الرحمببن اللُببه ( بسم فقرأ
ورسببوله اللُه قالوا الكوثر ما تدرون هل فقال ختمها حتى
علُيببه الجنببة فببي وجببل عز ربي أعطانيه نهر هو قال أعلُم
الكببواكب عببدد آنيتبه القيامببة يبوم أمتي علُيه ترد كثير خير

ل إنببك فيقال أمتي من إنه رب يا فأقول منهم العبد يختلُج
السببناد بهببذا أحمد المام رواه هكذا بعدك أحدثوا ما تدري

بببن المختببار عن فضيل بن محمد عن السياق وهذا الثلثي
يببوم الحببوض صببفة فببي ورد وقد مالك بن أنس عن فلُفل
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الكببوثر نهر من السماء من ميزابان فيه يشخب أنه القيامة

مسببلُم الحببديث هببذا روى وقد السماء نجوم عدد آنيته وأن
علُببي طريببق  مببن11702  والنسائي4747 داود  وأبو400

فلُفببل بببن المختار عن كلهما فضيل بن ومحمد مسهر بن

أظأهرنببا بين اللُه رسول بينا قال مسلُم ولفظ أنس عن
ما قلُنا متبسما رأسه رفع ثم إغفاءة أغفى إذ المسجد في

ال اللُبه رسول يا أضحكك د ق سبورة آنفبا علُبي أنزلبت لق
فصل الكوثر أعطيناك إنا الرحيم الرحمن اللُه ( بسم فقرأ
الكوثر ما أتدرون قال ) ثم البتر هو شأنئك إن وانحر لربك
وجل عز ربي وعدنيه نهر فإنه قال أعلُم ورسوله اللُه قلُنا
آنيتببه القيامة يوم أمتي علُيه ترد حوض وهو كثير خير علُيه
إنببه رب فأقول منهم العبد فيختلُج السماء في النجوم عدد
اسببتدل وقببد بعببدك أحدثا ما تدري ل إنك فيقول امتي من
مببن وكببثير مدنيببة السببورة هذه أن علُى القراء من كثير به

معهببا منزلببة وأنهببا السببورة من البسملُة أن علُى الفقهاء
هذا في تقدم ) فقد الكوثر أعطيناك ( إنا تعالى قوله فأما

طريق من أحمد المام رواه وقد الجنة في نهر أنه الحديث
أخبرنا حماد حدثنا عفان  حدثنا3247 فقال أنس عن أخرى
الكوثر أعطيناك ( إنا الية هذه قرأ أنه أنس عن ثابت

يجببري نهببر هو فإذا الكوثر أعطيت اللُه رسول قال قال
فببي بيدي فضربت اللُؤلؤ قباب حافتاه وإذا شقا يشق ولم

 اللُؤلببببؤ حصببببباؤه وإذا أذفببببر مسببببك فببببإذا تربتببببه
 الكبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببوثر

عببدي أبببي بببن محمببد  حدثنا3103 أيضا أحمد المام وقال

الجنببة دخلُببت اللُببه رسببول قببال قال أنس عن حميد عن
مببا إلببى بيببدي فضببربت اللُؤلببؤ خيببام حافتبباه بنهر أنا فإذا

قببال جبريل يا هذا ما قلُت أذفر مسك فإذا الماء فيه يجري
فببي البخبباري ورواه وجل عز اللُه أعطاكه الذي الكوثر هذا

الرحمببن عبببد بببن شيبان حديث من  ومسلُم4964 صحيحه

إلببى بببالنبي عببرج لمببا قال مالك بن أنس عن قتادة عن
المجببوف اللُؤلببؤ قببباب حافتبباه نهر علُى أتيت قال السماء
البخبباري لفببظ وهو الكوثر هذا قال جبريل يا هذا ما فقلُت
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عببن وهب بن أخبرنا الربيع حدثنا جرير بن وقال اللُه رحمه

أنببس سببمعت قال نمر أبي بن شريك عن بلل بن سلُيمان

بببه مضببى اللُببه برسببول أسببري لما قال يحدثنا مالك بن
مببن قصببر علُيببه بنهببر هببو فببإذا الببدنيا السببماء إلى جبريل
يببا قببال مسببك هببو فببإذا ترابببه يشم فذهب وزبرجد اللُؤلؤ
وقببد ربببك لببك خبأ الذي الكوثر هو قال النهر هذا ما جبريل
شبريك طريبق مبن سبحان سورة في السراء حديث تقدم

وقببال الصببحيحين فببي مخببرج وهببو النبي عن أنس عن
تعببالى اللُببه صببلُى اللُه رسول أن أنس عن قتادة عن سعيد
نهببر لببي عرض إذ الجنة في أسير أنا بينما قال وسلُم علُيه

أتببدري معه الذي الملُك فقال المجوف اللُؤلؤ قباب حافتاه
أرضببه إلى بيده وضرب اللُه أعطاك الذي الكوثر هذا هذا ما

طرخببان بببن سببلُيمان رواه وكببذا المسك طينه من فأخرج
حببدثنا جريببر بببن قببال به قتادة عن وغيرهم وهمام ومعمر

إبراهيببم حببدثنا العباس أيوب أبو حدثنا سريج أبي بن أحمد
شببهاب بببن أخببي بن الوهاب عبد بن محمد حدثني سعد بن

الكببوثر عببن اللُببه رسببول سببئل قببال أنببس عن أبيه عن
مسببك ترابببه الجنببة فببي تعالى اللُه أعطانيه نهر هو فقال
مثببل أعناقهببا طير ترده العسل من وأحلُى اللُبن من أبيض
قببال لناعمببة إنهببا اللُببه رسببول يا بكر أبو قال الجزر أعناق
سببلُمة أبببو  حببدثنا3220 أحمببد وقببال منهببا أنعببم آكلُهببا

الوهبباب عبببد عببن الهبباد بن يزيد عن اللُيث حدثنا الخزاعي
يببا قببال رجل أن أنس عن شهاب بن مسلُم بن اللُه عبد عن

ربببي أعطببانيه الجنة في نهر هو قال الكوثر ما اللُه رسول
طيببور فيببه العسببل مببن وأحلُببى اللُبببن مببن بياضا أشد لهو

لناعمببة إنهببا اللُه رسول يا عمر قال الجزر كأعناق أعناقها
حببديث مببن جريببر بببن رواه عمببر يببا منهببا أنعببم آكلُهببا قال

 اللُه رسول سأل أنه أنس عن اللُه عبد أخيه عن الزهري
 حببدثنا4965 البخباري وقبال سببواء مثلُببه فذكر الكوثر عن

عببن إسببحاق أبي عن إسرائيل حدثنا الكاهلُي يزيد بن خالد
ال عنهبا اللُبه رضبي عائشبة عن عبيدة أبي عبن سبألتها ق

نبببيكم أعطيه نهر ) قالت الكوثر أعطيناك ( إنا تعالى قوله
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قببال ثببم النجببوم كعببدد آنيتببه مجببوف در علُيببه شبباطئاه
إسحاق أبي عن ومطرف الحوص وأبو زكريا رواه البخاري

جرير بن وقال به مطرف طريق من والنسائي أحمد ورواه
أبببي عن وإسرائيل سفيان عن وكيع حدثنا كريب أبو حدثنا

فببي نهببر الكببوثر قببالت عائشببة عن عبيدة أبي عن إسحاق
الجنببة فببي نهببر إسببرائيل وقببال مجببوف در شاطئاه الجنة
حببدثنا حميببد بببن وحببدثنا السماء نجوم عدد النية من علُيه

عببن عطية بن شمر عن حميد بن حفص عن القمي يعقوب
المببؤمنين أم يببا لعائشببة قلُببت قببال مسببروق أو شببقيق
ومببا قلُببت الجنببة بطنببان في نهر قالت الكوثر عن حدثيني
واليبباقوت اللُؤلؤ قصور حافتاه وسطها قالت الجنة بطنان
كريببب أبببو وحدثنا والياقوت اللُؤلؤ وحصباؤه المسك ترابه
عببن نجيببح أبببي بببن عببن الرازي جعفر أبي عن وكيع حدثنا

خريببر يسببمع أن أحببب مببن قببالت عنهببا اللُببه رضي عائشة
أبببي بن بين منقطع وهذا أذنيه في أصبعيه فلُيجعل الكوثر

ومعنببى عنهببا رجببل عن الروايات بعض وفي وعائشة نجيح
أعلُببم واللُببه نفسببه يسببمعه أنببه ل ذلك نظير يسمع أنه هذا
مالببك طريق من مرفوعا الدارقطني ورواه السهيلُي قال
النبببي عببن عائشببة عن مسروق عن الشعبي عن مغول بن

حببدثنا إبراهيببم بن يعقوب  حدثنا4966 البخاري قال ثم
عببباس بببن عببن جبببير بببن سعيد عن بشر أبو أخبرنا هشيم
أعطبباه الذي الخير هو الكوثر في قال أنه عنهما اللُه رضي

ال إياه اللُه و ق إن جببير ببن لسبعيد قلُبت بشبر أب ناسبا ف
الجنة في نهر أنه يزعمون
أعطاه الذي الخير من الجنة في الذي النهر سعيد فقال

بشر أبي عن هشيم حديث  من6578 أيضا ورواه إياه اللُه
رضي عباس بن عن جبير بن سعيد عن السائب بن وعطاء

عطاء عن الثوري وقال الكثير الخير الكوثر قال عنهما اللُه
الكوثر قال عباس بن عن جبير بن سعيد عن السائب بن

من الكوثر لن وغيره النهر يعم التفسير وهذا الكثير الخير
عباس بن قال كما النهر ذلك ومن الكثير الخير وهو الكثرة

دثار بن ومحارب ومجاهد جبير بن وسعيد وعكرمة
هو مجاهد قال حتى البصري الحسن أبي بن والحسن
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النبوة هو عكرمة وقال والخرة الدنيا في الكثير الخير

فسره أنه عباس بن عن صح وقد الخرة وثواب والقرآن
بن عمر حدثنا كريب أبو حدثنا جرير بن فقال أيضا بالنهر
قال عباس بن عن جبير بن سعيد عن عطاء عن عبيد

علُى يجري وفضة ذهب حافتاه الجنة في نهر الكوثر
العسل من وأحلُى الثلُج من أبيض ماؤه والدر الياقوت

جرير بن وقال ذلك نحو عباس بن عن العوفي وروى
عن السائب بن عطاء أخبرنا هشيم حدثنا يعقوب حدثني
الجنة في نهر الكوثر قال أنه عمر بن عن دثار بن محارب
أشد ماؤه والياقوت الدر علُى يجري وفضة ذهب حافتاه

عن الترمذي رواه وكذا العسل من وأحلُى اللُبن من بياضا
موقوفا مثلُه به السائب بن عطاء عن جرير عن حميد بن
بن علُي  حدثنا2158 أحمد المام فقال مرفوعا روي وقد

دثار بن محارب عن عطاء وقال قال ورقاء حدثنا حفص

الجنة في نهر الكوثر اللُه رسول قال قال عمر بن عن
أشد وماؤه اللُؤلؤ علُى يجري والماء ذهب من حافتاه

الترمذي رواه وهكذا العسل من وأحلُى اللُبن من بياضا
من جرير وبن حاتم أبي  وبن4334 ماجة  وبن3361

مرفوعا به السائب بن عطاء عن فضيل بن محمد طريق
يعقوب حدثني جرير بن وقال صحيح حسن الترمذي وقال

لي قال قال السائب بن عطاء أخبرنا علُية بن حدثنا
قلُت الكوثر في جبير بن سعيد قال ما دثار بن محارب

صدق فقال الكثير الخير هو قال أنه عباس بن عن حدثنا
نزلت لما قال عمر بن حدثنا ولكن الكثير للُخير إنه واللُه

في نهر الكوثر اللُه رسول ) قال الكوثر أعطيناك ( إنا
بن وقال والياقوت الدر علُى يجري ذهب من حافتاه الجنة

محمد حدثنا مريم أبي بن حدثنا البرقي بن حدثني جرير
عبد عن عثمان بن حرام أخبرني كثير أبي بن جعفر بن

اللُه صلُى اللُه رسول أن زيد بن أسامة عن العرج الرحمن
المطلُب عبد بن حمزة أتى وسلُم آله وعلُى علُيه تعالى

النجار بني من وكانت امرأته عنه فسأل يجده فلُم يوما
أخطأك فأظأنه نحوك عامدا آنفا اللُه نبي يا خرج فقالت

فدخل اللُه رسول يا تدخل أول النجار بني أزقة بعض في
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هنيئا اللُه رسول يا فقالت منه فأكل حيسا إليه فقدمت

وأمريك فأهنيك آتيك أن أريد وأنا جئت لقد ومريئا لك
يدعى الجنة في نهرا أعطيت أنك عمارة أبو أخبرني

ومرجان ياقوت أرضه يعني وعرضه أجل فقال الكوثر
سياق هذا ولكن ضعيف عثمان بن حرام ولؤلؤ وزبرجد

القطع تفيد طرق من تواتر قد بل هذا أصل صح وقد حسن
وهكذا الحوض أحاديث وكذلك الحديث أئمة من كثير عند
السلُف من واحد وغير ومجاهد العالية وأبي أنس عن روي
 الجنة في حوض هو عطاء وقال الجنة في نهر الكوثر أن

الخير أعطيناك كما ) أي وانحر لربك ( فصل تعالى وقوله
صفته تقدم الذي النهر ذلك ومن والخرة الدنيا في الكثير

فاعبده ونحرك والنافلُة المكتوبة صلتك لربك فأخلُص
كما له لشريك وحده اسمه علُى وانحر له لشريك وحده
للُه ومماتي ومحياي ونسكي صلتي إن ( قل تعالى قال

) المسلُمين أول وأنا أمرت وبذلك له لشريك العالمين رب
يعني والحسن وعكرمة ومجاهد وعطاء عباس بن قال
كعب بن ومحمد قتادة قال وكذا ونحوها البدن نحر بذلك

والحكم الخرساني وعطاء والربيع والضحاك القرظأي
ما بخلف وهذا السلُف من واحد وغير خالد أبي بن وسعيد
علُى والذبح اللُه لغير السجود من المشركون علُيه كان
اسم يذكر لم مما تأكلُوا ( ول تعالى قال كما اسمه غير
وانحر بقوله المراد وقيل ) الية لفسق وإنه علُيه اللُه
هذا يروى النحر تحت اليسرى اليد علُى اليمنى اليد وضع
جعفر أبي وعن مثلُه الشعبي وعن يصح ول علُي عن
وقيل الصلة افتتاح عند اليدين رفع ) يعني ( وانحر الباقر

القوال هذه ذكر القبلُة بنحرك استقبل ) أي ( وانحر
منكرا حديثا هنا ها حاتم أبي بن روى وقد جرير بن الثلثة
خمس سنة القاضي إبراهيم بن وهب حدثنا فقال جدا

 حدثنا المروزي حاتم بن إسرائيل حدثنا ومائتين وخمسين
أبببي بببن علُببي عببن نباتببة بببن الصبببغ عببن حيان بن مقاتل

( إنببا النبببي علُببى السببورة هببذه نزلببت لمببا قببال طالب

يبا اللُبه رسول ) قال وانحر لربك فصل الكوثر أعطيناك
ليسببت فقببال ربببي بها أمرني التي النحيرة هذه ما جبريل
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إذا يببديك ارفببع للُصببلة تحرمببت إذا يببأمرك ولكنببه بنحيببرة
وإذا الركببوع مببن رأسببك رفعببت وإذا ركعببت وإذا كبببرت
السببماوات فببي الذين الملئكة وصلة صلتنا فإنها سجدت
عنببد اليببدين رفببع الصلة وزينة زينة شيء لكل وإن السبع

 مببن2537 المسببتدرك فببي الحاكم رواه وهكذا تكبيرة كل
( وانحببر الخرساني عطاء وعن به حاتم بن إسرائيل حديث
بببه يعنببي نحرك وأبرز واعتدل الركوع بعد صلُبك ارفع ) أي

جببدا غريبببة القببوال هذه وكل حاتم أبي بن رواه العتدال
المناسببك ذبببح بببالنحر المببراد أن الول القببول والصببحيح

نسببكه ينحببر ثببم العيببد يصببلُي اللُببه رسببول كببان ولهببذا
النسببك أصبباب فقببد نسكنا ونسك صلتنا صلُى من ويقول

نيببار بببن بردة أبو فقام له نسك فل الصلة قبل نسك ومن
وعرفت الصلة قبل شاتي نسكت إني اللُه رسول يا فقال

قببال لحببم شاة شاتك قال اللُحم فيه يشتهى يوم اليوم أن
عنببي أفتجزىببء شبباتين من إلي أحب هي عناقا عندي فإن
جريببر بببن جعفر أبو قال بعدك أحدا تجزىء ول تجزئك قال

كلُهببا صببلتك فاجعل ذلك معنى إن قال من قول والصواب
نحببرك وكذلك واللهة النداد من سواه ما دون خالصا لربك
الكرامببة من أعطاك ما علُى له شكرا الوثان دون له اجعلُه

غايببة في قاله الذي وهذا به وخصك له كفاء ل الذي والخير
كعببب بببن محمببد المعنببى هببذا إلببى سبببقه وقببد الحسببن
) أي البببتر هببو شبانئك ( إن تعالى وقوله وعطاء القرظأي

والحببق الهببدى مببن به جئت ما ومبغض محمد يا مبغضك إن
الذل القببل البببتر هببو المبببين والنببور الساطع والبرهان
عيد ومجاهبد عبباس ببن قال ذكره المنقطع ن وس جببير ب

إسببحاق ببن محمببد وقال وائل بن العاص في نزلت وقتادة
ذكببر إذا وائببل بببن العبباص كببان قببال رومببان بببن يزيببد عن

دعببوه يقببول وسببلُم آلببه وعلُى علُيه اللُه صلُى اللُه رسول
فببأنزل ذكببره انقطببع هلُببك فببإذا له عقب ل أبتر رجل فإنه
بببن عقبة في نزلت عطية بن شمر وقال السورة هذه اللُه
كعببب فببي نزلببت وعكرمة أيضا عباس بن وقال معيط أبي
حببدثنا البببزار وقببال قريببش كفار من وجماعة الشرف بن

عببن داود عببن عببدي أبببي بن حدثنا الحساني يحيى بن زياد
مكببة الشببرف بببن كعببب قببدم قببال عببباس بن عن عكرمة
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الصببنبر هببذا إلببى تببرى أل سببيدهم أنببت قريببش له فقالت
الحجيببج أهببل ونحببن منببا خيببر أنببه يزعببم قومه من المنبتر
ال السبقاية وأهبل السدانة وأهل ال منبه خيبر أنتبم فق ق

إسناد وهو البزار رواه ) هكذا البتر هو شأنئك ( إن فنزلت
مببات حين وذلك لهب أبي في نزلت قال عطاء وعن صحيح

فقببال المشببركين إلببى لهب أبو فذهب اللُه لرسول بن
) البتر هو شأنئك ( إن ذلك في اللُه فأنزل اللُيلُة محمد بتر

) شببانئك ( إن وعنببه جهببل أبببي فببي نزلت عباس بن وعن
ذكببر ممببن بببذلك اتصببف مببن جميببع يعم وهذا عدوك يعني

إذا كببانوا السببدي وقال الفرد البتر عكرمة وقال وغيرهم

 اللُببه رسببول أبنبباء مات فلُما بتر قالوا الرجل ذكور مات
) وهببذا البببتر هببو شببانئك ( إن اللُه فأنزل محمد بتر قالوا
ذكببره انقطع مات إذا الذي البتر أن من قلُناه ما إلى يرجع

وحاشببا ذكببره انقطببع بنببوه مببات إذا أنببه لجهلُهم فتوهموا
وأوجببب الشببهاد رؤوس علُببى ذكره اللُه أبقى قد بل وكل

يببوم إلببى الببباد دوام علُى العبادمستمرا رقاب شرعهعلُى
ا علُيه وسلمه اللُه صلُوات والمعاد المحشر وم إلبى دائم ي

 التنبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببباد
109 

)  الكافرون أيها يا قل ( سورة

)ببببببببببب 6 1 109(  اليبببببببببببات  
اللُببه بسببم الكببافرون أيهببا يببا قببل سببورة تفسببير مقدمببة
 مكيببة وهببي الكببافرون أيهببا يببا قل سورة الرحيم الرحمن

 الكببببببافرون أيهببببببا يببببببا قببببببل سببببببورة فضببببببائل

 اللُببه رسببول أن جببابر  عن1218 مسلُم صحيح في ثبت
ركعببتي ) فببي أحببد اللُببه هببو ( قببل وب السببورة بهببذه قرا

أن هريببرة أبي حديث  من726 مسلُم صحيح وفي الطواف

ال الفجبر ركعبتي فبي بهمبا قرأ اللُه رسول المبام وق
عببن إسحاق أبي عن إسرائيل حدثنا وكيع  حدثنا224 أحمد

الركعببتين فببي قببرأ اللُببه رسببول أن عمر بن عن مجاهد
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أو مببرة وعشببرين بضعا المغرب بعد والركعتين الفجر قبل
اللُببه هببو ( قببل ) و الكافرون أيها يا ( قل مرة عشرة بضع
ن محمبد  حدثنا299 أيضا أحمد ) وقال أحد ن اللُبه عببد ب ب

بببن عببن مجاهببد عن إسحاق أبي عن إسرائيل حدثنا الزبير
رمقت قال عمر

فببي يقببرأ مرة وعشرين خمسا أو وعشرين أربعا النبي
يببا ( قببل ب المغببرب بعببد والركعببتين الفجر قبل الركعتين

أبو حدثنا أحمد ) وقال أحد اللُه هو ( قل ) و الكافرون أيها
حببدثنا الزبيببري الزبيببر ببن اللُببه عببد ببن محمببد هبو أحمبد

عمر بن عن مجاهد عن إسحاق أبي عن الثوري هو سفيان

قبببل الركعببتين فببي يقرأ وكان شهرا النبي رمقت قال
) أحببد اللُببه هببو ( قببل ) و الكببافرون أيها يا ( قل ب الفجر
أبببي حببديث  مببن1149 ماجة  وبن417 الترمذي رواه وكذا
عببن آخببر وجببه  مببن2170 النسائي وأخرجه الزبيري أحمد
تقببدم وقببد حسن حديث هذا الترمذي وقال به إسحاق أبي
ربببع تعببدل زلزلببت وإذا القببرآن ربع تعدل أنها الحديث في

حببدثنا القاسببم بببن هاشم حدثنا أحمد المام وقال القرآن
معاويببة بببن هببو نوفل بن فروة عن إسحاق أبو حدثنا زهير

لنبا ربيبببة فببي لببك هبل لببه قببال اللُه رسول أن أبيه عن

عنهببا النبببي فسببأله جاء ثم قال زينب أراها قال تكفلُها
فمجيببء قببال أمهببا عنببد تركتها قال الجارية فعلُت ما قال

قببال منببامي عنببد أقوله شيئا لتعلُمني جئت قال بك ماجاء
فإنهببا خاتمتهببا علُببى نببم ) ثببم الكافرون أيها يا ( قل اقرأ

القاسببم أبببو وقببال أحمببد بببه تفببرد الشببرك مببن بببراءة
بببن محمد حدثنا القطراني عمرو بن أحمد حدثنا الطبراني

حارثببة بببن جبلُببة عن إسحاق أبي عن شريك حدثنا الطفيل

إلببى أويببت إذا قببال النبببي أن حارثببة بببن زيببد أخببو وهو
بآخرهببا تمببر ) حببتى الكببافرون أيها يا ( قل فاقرأ فراشك

شببريك طريق من الطبراني وروى الشرك من براءة فإنها
أن زيببد بببن الرحمببن عبببد عن الزبيدي معقل عن جابر عن

أيهببا يببا ( قببل قببرأ مضببجعه أخببذ إذا كببان اللُببه رسببول
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حجبباج حببدثنا أحمببد المببام وقببال يختمها ) حتى الكافرون

عببن نوفببل بببن فببروة عببن إسببحاق أبببي عببن شريك حدثنا
شبيئا علُمنببي اللُببه رسببول يبا قلُبت قبال جبلُببة بن الحارثا

فبباقرأ اللُيببل مببن مضجعك أخذت إذا قال منامي عند أقوله
أعلُببم واللُببه الشببرك مببن بببراءة فإنها الكافرون أيها يا قل

 الرحيبببببببببببم الرحمبببببببببببن اللُبببببببببببه بسبببببببببببم
يعملُببه الببذي العمببل مببن البببراءة سببورة السببورة هببذه

يببا ( قل تعالى فقوله فيه بالخلص آمرة وهي المشركون
ولكببن الرض وجببه علُببى كببافر كل ) يشمل الكافرون أيها

مببن أنهببم وقيل قريش كفار هم الخطاب بهذا المواجهون

سببنة أوثببانهم عبببادة إلببى اللُببه رسببول دعببوا جهلُهببم
رسوله وأمر السورة هذه اللُه فأنزل سنة معبوده ويعبدون

مببا أعبببد ( ل فقببال بالكلُيببة دينهببم مببن يتبببرأ أن فيهببا
مبا عاببدون أنتبم ( ول والنداد الصنام من ) يعني تعبدون

مببن بمعنببى هنببا ها ما ف له لشريك وحده اللُه ) وهو أعبد
) أعببد مبا عاببدون أنتبم ول عبدتم ما عابد انا ( ول قال ثم
اعبد وإنما بها أقتدي ول أسلُكها ل أي عبادتكم أعبد ول أي

أنتببم ( ول قببال ولهببذا ويرضبباه يحبه الذي الوجه علُى اللُه
فببي وشببرعه اللُببه بببأوامر تقتببدون ل ) أي أعبد ما عابدون
قببال كمببا أنفسببكم تلُقبباء من شيئا اخترعتم قد بل عبادته

مببن جبباءهم ولقد النفس تهوى وما الظن إل يتبعون ( إن
العابببد فببإن فيه ماهم جميع في منهم ) فتبرأ الهدى ربهم

 فالرسببول إليببه يسلُكها وعبادة يعبده معبود من له لبد
السببلم كلُمببة كببان ولهببذا شرعه بما اللُه يعبدون وأتباعه

ول اللُببه إل معبببود ل أي اللُببه رسببول محمببد اللُببه إل لإلببه

يعبببدون والمشببركون الرسببول به جاء ما إل إليه طريق

 الرسول لهم قال ولهذا اللُه بها يأذن لم عبادة اللُه غير
فقببل كذبوك ( وإن تعالى قال ) كما دين ولي دينكم ( لكم

بريببء وأنببا أعمببل مما بريئون أنتم عملُكم ولكم عملُي لي
) وقببال أعمببالكم ولكببم أعمالنببا ( لنببا ) وقال تعملُون مما

) السببلم ديببن ( ولببي ) الكفر دينكم ( لكم يقال البخاري
قببال كمببا اليبباء فحببذف بببالنون اليببات لن ديني يقل ولم
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تعبببدون ما أعبد ل غيره ) وقال ( يشفين ) و يهدين ( فهو

مببا عابببدون أنتببم ول عمري من بقي فيما أجيبكم ول الن
( وليزيدن قال الذين وهم أعبد

ما ) انتهى وكفرا طغيانا ربك من إليك أنزل ما منهم كثيرا
باب من ذلك أن العربية أهل بعض عن جرير بن ونقل ذكره

) يسببرا العسببر مع إن يسرا العسر مع ( فإن كقوله التأكيد
) وحكبباه اليقيببن عين لترونها ثم الجحيم ( لترون وكقوله
أعلُببم فبباللُه قتيبببة بببن عببن وغيببره الجببوزي كابن بعضهم

حكباه مببا الثبباني أول ذكرنباه مببا أولهبا اقببوال ثلثببة فهذه
مببا أعبببد ( ل المببراد أن المفسببرين مببن وغيببره البخبباري

أنببا ( ول الماضببي ) فببي أعبببد مببا عابدون أنتم ول تعبدون
المسببتقبل ) فببي أعبببد مببا عابدون انتم ول عبدتم ما عابد

العباس أبو نصره رابع قول وثم محض تاكيد ذلك أن الثالث
مبا أعببد ( ل بقبوله المراد أن وهو كتبه بعض في تيمية بن

مببا عابببد أنببا ( ول فعلُيببة جملُببة لنها الفعل ) نفي تعبدون
بالجملُببة النفببي لن بالكلُيببة لببذلك قبببوله ) نفببى عبببدتم

ومعنبباه لببذلك قببابل وكببونه الفعل نفى فكأنه آكد السمية
حسن قول وهو أيضا الشرعي المكان ونفي الوقوع نفي
الشببافعي اللُببه عبد أبو المام استدل وقد أعلُم واللُه أيضا

أن ) علُببى دين ولي دينكم ( لكم الكريمة الية بهذه وغيره
وبببالعكس النصارى من اليهود فورثا واحدة ملُة كلُه الكفر

ماعببدا الديببان لن به يتوارثا سبب أو نسب بينهما كان إذا
بببن أحمد وذهب البطلن في الواحد كالشيء كلُها السلم

اليهببود مبن النصببارى تبوريث عبدم إلببى وافقه ومن حنبل
قببال جببده عببن أبيببه عن شعيب بن عمرو لحديث وبالعكس

 شبببتى ملُبببتين أهبببل يتبببوارثا ل اللُبببه رسبببول قبببال
110 

)  والفتح اللُه نصر جاء إذا ( سورة

)ببببببببببب 3 1 110(  اليبببببببببببات  
اللُببه بسببم والفتببح اللُببه نصببر جاء إذا سورة تفسير مقدمة

مدنية وهي والفتح اللُه نصر جاء إذا سورة الرحيم الرحمن
ربببع تعببدل زلزلببت وإذا القببرآن ربببع تعببدل أنهببا تقببدم قد
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بببن إسببماعيل بببن محمببد أخبرنببا النسببائي وقببال القببرآن
بببن أحمد وأخبرنا ح العميس أبي عن جعفر أخبرنا إبراهيم
عبببد عببن العميببس أبببو حدثنا عون بن جعفر حدثنا سلُيمان
قببال عتبببة بببن اللُه عبد بن اللُه عبيد عن سهيل بن المجيد

القببرآن مببن سورة آخر أتعلُم عتبة بن يا عباس بن لي قال
وروى صببدقت قال والفتح اللُه نصر جاء إذا نعم قلُت نزلت

بببن موسببى حببديث من والبيهقي البزار بكر أبو الحافظان
أنزلببت قال عمر بن عن يسار بن صدقة عن البريدي عبيدة

اللُببه رسببول ) علُى والفتح اللُه نصر جاء ( إذا السورة هذه

براحلُتببه فببأمر الببوداع أنببه فعببرف التشريق أيام أوسط
خطبتببه فببذكر النبباس فخطببب قببام ثببم فرحلُببت القصببواء

بن أحمد بن علُي أخبرنا البيهقي الحافظ وقال المشهورة
السببقاطي حببدثنا الصببفار عبيببد بببن أحمببد أخبرنببا عبدان
بببن هلل عن العوام بن عباد حدثنا سلُيمان بن سعيد حدثنا
جبباء ( إذا نزلببت لمببا قببال عببباس بن عن عكرمة عن خباب

قببد إنببه وقال فاطمة اللُه رسول ) دعا والفتح اللُه نصر
حكت ثبم فبكبت نفسبي إلي نعيت الت ض أنبه أخببرني وق
أهلُببي أول فإنببك اصبببري قببال ثم فبكيت نفسه إليه نعيت
سببيأتي  كما11712 النسائي رواه وقد فضحكت بي لحاقا

 ذكبببببببببببببببببببببببببببببببببر ببببببببببببببببببببببببببببببببببدون
4970 البخبباري قببال الرحيببم الرحمببن اللُببه بسببم فاطمببة

بشببر أبببي عببن عوانببة أبو حدثنا إسماعيل بن موسى حدثنا
مع يدخلُني عمر كان قال عباس بن عن جبير بن سعيد عن

يببدخل لببم فقببال نفسببه في وجد بعضهم فكأن بدر أشياخ
علُمتببم قببد ممببن إنببه عمببر فقببال مثلُببه أبناء ولنا معنا هذا

فيهببم دعاني أنه رأيت فما معهم فأدخلُه يوم ذات فدعاهم
وجببل عببز اللُببه قول في تقولون ما فقال ليريهم إل يومئذ
نحمببد أن أمرنببا بعضببهم ) فقال والفتح اللُه نصر جاء ( إذا
فلُببم بعضبهم وسبكت علُينا وفتح نصرنا إذا ونستغفره اللُه
ل فقلُببت عببباس بببن يببا تقببول أكببذلك لي فقال شيئا يقل

قال له أعلُمه اللُه رسول أجل هو فقلُت تقول ما فقال
( فسبببح أجلُببك علمببة ) فببذلك والفتببح اللُببه نصر جاء ( إذا

بببن عمببر ) فقببال توابببا كببان إنببه واسببتغفره ربببك بحمببد
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وروى البخبباري بببه تفببرد تقول ما إل منها أعلُم ل الخطاب

عبن الثبوري عبن مهبران عببن حميد بن محمد عن جرير بن
عاصم
أو القصة هذه مثل فذكر عباس بن عن رزين أبي عن

فضيل بن محمد  حدثنا1217 أحمد المام وقال نحوها
نزلت لما قال عباس بن عن جبير بن سعيد عن عطاء حدثنا

إلي نعيت اللُه رسول ) قال والفتح اللُه نصر جاء ( إذا
وروى أحمد به تفرد السنة تلُك في مقبوض فإنه نفسي
العالية وأبو مجاهد قال وهكذا مثلُه عباس بن عن العوفي

إليه نعي اللُه رسول أجل أنها واحد وغير والضحاك
الحسن حدثنا موسى بن إسماعيل حدثني جرير بن وقال

حازم أبي عن الزهري عن معمر عن الحنفي عيسى بن

قال إذ المدينة في اللُه رسول بينما قال عباس بن عن
اليمن أهل جاء والفتح اللُه نصر جاء أكبر اللُه اكبر اللُه

قلُوبهم رقيقة قوم قال اليمن اهل وما اللُه رسول يا قيل
يمانية والحكمة يمان والفقه يمان اليمان طباعهم لينة
عكرمة عن معمر عن ثور بن عن العلُى عبد بن رواه ثم

أبو حدثنا يحيى بن زكريا حدثنا الطبراني وقال مرسل
عن خباب بن هلل عن عوانة أبو حدثنا الجحدري كامل

اللُه نصر جاء ( إذا نزلت لما قال عباس بن عن عكرمة

 اللُه لرسول نعيت قال السورة ختم ) حتى والفتح
في اجتهادا قط كان ما بأشد فأخذ قال نزلت حين نفسه

ونصر الفتح جاء ذلك بعد اللُه رسول وقال الخرة أمر
أهل وما اللُه رسول يا رجل فقال اليمن أهل وجاء اللُه
يمان اليمان طباعهم لينة قلُوبهم رقيقة قوم قال اليمن

عن وكيع  حدثنا1344 أحمد المام وقال يمان والفقه
لما قال عباس بن عن رزين أبي عن عاصم عن سفيان

قد أن النبي ) علُم والفتح اللُه نصر جاء ( إذا نزلت
السورة والفتح اللُه نصر جاء إذا فقيل نفسه إليه نعيت
أن رزين أبي عن عاصم عن سفيان عن وكيع حدثنا كلُها

اللُه نصر جاء ( إذا الية هذه عن عباس بن سأل عمر
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نفسه اللُه رسول إلى نعيت نزلت لما ) قال والفتح
أحمد بن إبراهيم  حدثنا1010736 الطبراني  وقال1356

أبي عن عون بن جعفر حدثنا أبي حدثنا الوكيعي عمر بن
عبد بن اللُه عبيد عن الجهم أبي بن بكر أبي عن العميس

من نزلت سورة آخر قال عباس بن عن عتبة بن اللُه
المام ) وقال والفتح اللُه نصر جاء ( إذا جميعا القرآن

عن شعبة حدثنا جعفر بن محمد  حدثنا322 أيضا أحمد
سعيد أبي عن الطائي البختري أبي عن مرة بن عمرو
اللُه نصر جاء ( إذا السورة هذه نزلت لما قال أنه الخدري

الناس فقال ختمها حتى اللُه رسول ) قرأها والفتح
جهاد ولكن الفتح بعد لهجرة وقال حيز وأصحابي وأنا حيز

بن وزيد خديج بن رافع وعنده كذبت مروان له فقال ونية
شاء لو سعيد أبو فقال السرير علُى معه قاعدان ثابت
قومه عرافة عن تنزعه أن يخاف هذا ولكن لحدثاك هذان

علُيه مروان فرفع الصدقة عن تنزعه أن يخشى وهذا
وهذا أحمد به تفرد صدق قال ذلك رأيا فلُما ليضربه الدرة
ثبت فقد بمنكر ليس سعيد أبي علُى مروان أنكره الذي

ل الفتح يوم قال اللُه رسول أن عباس بن رواية من
أخرجه فانفروا استنفرتم إذا ولكن ونية جهاد ولكن هجرة

فسر فالذي صحيحيهما  في1353  ومسلُم2783 البخاري
أجمعين عنهم اللُه رضي عمر جلُساء من الصحابة بعض به

أن والحصون المدائن علُينا اللُه فتح إذا أمرنا قد أنه من
ونستغفره له نصلُي يعني ونسبحه ونشكره اللُه نحمد

 النبي صلة من شاهد له ثبت وقد صحيح ملُيح معنى
قائلُون فقال ركعات ثماني الضحى وقت مكة فتح يوم

فكيف علُيها يواظأب يكن لم بأنه وأجيبوا الضحى صلة هي
بمكة القامة ينو لم مسافرا كان وقد اليوم ذلك صلها
تسعة من قريبا رمضان شهر آخر إلى فيها أقام ولهذا

وكانوا الجيش وجميع هو ويفطر الصلة يقصر يوما عشر
الفتح صلة كانت وإنما هؤلء قال آلف عشرة من نحوا

فيه يصلُي أن بلُدا فتح إذا الجيش لمير فيستحب قالوا
أبي بن سعد فعل وهكذا ركعات ثماني يدخلُه ما أول
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كلُها يصلُيها بعضهم قال ثم المدائن فتح يوم وقاص
كما ركعتين كل من يسلُم أنه والصحيح واحدة بتسلُيمة

يسلُم كان اللُه رسول  أن1229 داود أبي سنن في ورد
وعمر عباس بن به فسر ما وأما ركعتين كل من الفتح يوم

إلى فيها نعي السورة هذه أن من عنهما تعالى اللُه رضي

مكة فتحت إذا أنك وأعلُم الكريمة روحه اللُه رسول
اللُه دين في الناس ودخل أخرجتك التي قريتك وهي
علُينا للُقدوم فتهيأ الدنيا في بك شغلُنا فرغا فقد أفواجا

يعطيك ولسوف الدنيا من لك خير فالخرة إلينا والوفود
إنه واستغفره ربك بحمد ( فسبح قال ولهذا فترضى ربك

  كان
محمببد حببدثنا منصببور بن عمرو أخبرنا النسائي ) قال توابا

عكرمببة عببن خباب بن هلل عن عوانة أبو حدثنا محبوب بن
) والفتببح اللُببه نصببر جبباء ( إذا نزلت لما قال عباس بن عن
أنزلببت حين نفسه اللُه لرسول نعيت قال السورة آخر إلى

رسببول وقال الخرة أمر في اجتهادا كان ما أشد في فأخذ

اليمببن أهببل وجاء اللُه نصر وجاء الفتح جاء ذلك بعد اللُه
رقيقببة قببوم قال اليمن أهل وما اللُه رسول يا رجل فقال

والفقببه يمانية والحكمة يمان اليمان قلُوبهم لينة قلُوبهم
شببيبة أبببي بببن عثمببان  حببدثنا4968 البخبباري وقببال يمان
عببن مسببروق عببن الضحى أبي عن منصور عن جرير حدثنا

ركببوعه في يقول أن يكثر اللُه رسول كان قالت عائشة
لببي اغفببر اللُهببم وبحمببدك ربنببا اللُهببم سبببحانك وسجوده

حديث من الترمذي إل الجماعة بقية وأخرجه القرآن يتأول
عدي أبي بن محمد  حدثنا635 أحمد المام وقال به منصور

كببان عائشببة قببالت قال مسروق عن الشعبي عن داود عن

اللُببه سبببحان قببول مببن أمببره آخببر في يكثر اللُه رسول
كببان ربببي إن وقببال إليببه وأتببوب اللُببه اسببتغفر وبحمببده
أن رأيتهببا إذا وأمرنببي أمتي في علمة سأرى أني أخبرني

جبباء ( إذا رأيتهببا فقد توابا كان إنه واستغفره بحمده أسبح
اللُببه ديببن فببي يببدخلُون النبباس ورأيببت والفتببح اللُببه نصببر

ان إنبه واستغفره ربك بحمد فسبح أفواجا ) ورواه تواببا ك
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جريببر بببن وقال به هند أبي بن داود طريق  من484 مسلُم
الشببعبي عببن عاصببم حببدثنا حفص حدثنا السائب أبو حدثنا

ل أمببره آخببر فببي اللُببه رسببول كببان قالت سلُمة أم عن
اللُبه سبببحان قبال إل يجيببء ول يبذهب ول يقعبد ول يقوم

اللُببه سبببحان مببن تكثر رأيتك اللُه رسول يا فقلُت وبحمده
قلُببت إل تقعببد ول تقببوم ول تجيببء ول تببذهب ل وبحمببده
جبباء ( إذا فقببال بهببا أمببرت إنببي قال وبحمده اللُه سبحان

حببديث كتبنا وقد غريب السورة آخر ) إلى والفتح اللُه نصر
مفببرد جببزء فببي وألفاظأه طرقه جميع من المجلُس كفارة
عببن وكيببع  حببدثنا1388 أحمببد المببام وقال هنا ها فيكتب

قببال اللُببه عبد عن عبيدة أبي عن إسحاق أبي عن إسرائيل

) والفتببح اللُببه نصببر جاء ( إذا اللُه رسول علُى نزلت لما
ربنببا اللُهببم سبببحانك يقببول أن وركببع قرأهببا إذا يكببثر كان

تفببرد ثلثا الرحيم التواب أنت إنك لي اغفر اللُهم وبحمدك
عن مرة بن عمرو عن أبيه عن حاتم أبي بن ورواه أحمد به

مكببة فتببح هنببا هببا بالفتح والمراد به إسحاق أبي عن شعبة
مكة فتح بإسلمها تتلُوم كانت العرب أحياء فإن واحدا قول

علُيببه اللُببه فتببح فلُما نبي فهو قومه علُى ظأهر إن يقولون
ض فلُبم أفواجبا اللُبه ديبن في دخلُوا مكة حبتى سبنتان تم

قبائببل سببائر فببي يبق ولم إيمانا العرب جزيرة استوسقت
روى وقببد والمنببة الحمببد وللُببه للسببلم مظهببر إل العببرب

لمبا قبال سببلُمة ببن عمرو  عن4302 صحيحه في البخاري

 اللُببه رسببول إلببى بإسببلمهم قببوم كبل ببادر الفتح كان
دعببوه يقولببون مكببة فتببح بإسببلمها تتلُببوم الحيبباء وكانت
غزوة حررنا وقد الحديث نبي فهو علُيهم ظأهر فإن وقومه
وللُببه هنالببك فلُيراجعه أراده فمن السيرة كتابنا في الفتح
بببن معاويببة  حببدثنا3343 أحمببد المام وقال والمنة الحمد
عمببار أبببو حببدثني الوزاعببي عببن إسببحاق أبو حدثنا عمرو

فجاءني سفر من قدمت قال اللُه عبد بن لجابر جار حدثني
افببتراق عببن أحببدثه فجعلُببت علُببي فسلُم اللُه عبد بن جابر

رسبول سمعت قال ثم يبكي جابر فجعل أحدثوا وما الناس
دخلُببوا النبباس إن يقببول وسببلُم علُيببه تعالى اللُه صلُى اللُه
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 تفسببير آخببر أفواجببا منه وسيخرجون افواجا اللُه دين في

111 
)  تبت ( سورة

)ببببببببببب 5 1 111(  اليبببببببببببات  
معاوية أبو حدثنا سلم بن محمد  حدثنا4972 البخاري قال

بن عن جبير بن سعيد عن مرة بن عمرو عن العمش حدثنا

فنببادى الجبببل فصعد البطحاء إلى خرج النبي أن عباس
إن أرأيتم فقال قريش إليه فاجتمعت ياصباحاه

تصببدقوني أكنتببم ممسببيكم أو مصبببحكم العدو أن حدثتكم
فقببال شببديد عذاب يدي بين لكم نذير فإني قال نعم قالوا

لهب أبي يدا ( تبت اللُه فأنزل لك تبا جمعتنا ألهذا لهب أبو
يقببول وهو يديه ينفض فقام رواية وفي آخرها ) إلى وتب

أبببي يببدا ( تبببت اللُببه فأنزل جمعتنا ألهذا اليوم سائر تبالك
لهببب فببأبو عنببه خبببر والثاني علُيه دعاء ) الول وتب لهب

عبد بن العزى عبد واسمه اللُه رسول أعمام أحد هو هذا
لشببراق لهببب أبببا سببمي وإنمببا عتيبببة أبو وكنيته المطلُب

لببه والبغضببة اللُببه لرسببول الذيببة كببثير وكببان وجهببه
4341 أحمببد المببام قببال ولببدينه له والتنقص به والزدراء

أبببي بببن الرحمببن عبد حدثنا العباس أبي بن إبراهيم حدثنا
عببباد بببن ربيعببة لببه يقال رجل أخبرني قال أبيه عن الزناد

في النبي رأيت قال فأسلُم جاهلُيا وكان الديل بني من
النبباس أيهببا يببا يقببول وهببو المجاز ذي سوق في الجاهلُية

ووراءه علُيببه مجتمعون والناس تفلُحوا اللُه إل إله ل قولوا
صببابىء إنببه يقببول غببديرتين ذو أحببول الوجه وضيء رجل
أبببو عمببه هببذا فقببالوا عنببه فسألت ذهب حيث يتبعه كاذب
أبيببه عببن الزنبباد أبببي عببن شببريح  عببن4341 رواه ثم لهب

ل قال صغيرا يومئذ كنت لربيعة قلُت الزناد أبو قال فذكره
أحمببد بببه تفببرد القربببة أزفببر أنببي لعقل يومئذ إني واللُه
عبيببد بن اللُه عبد بن حسين حدثني إسحاق بن محمد وقال

إني يقول الديلُي عباد بن ربيعة سمعت قال عباس بن اللُه
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القبائببل يتبببع اللُه رسول إلى أنظر شاب رجل أبي لمع
اللُببه رسول يقف جمة ذو الوجه وضيء أحول رجل ووراءه

إليكببم اللُببه رسول إني فلن بني يا فيقول القبيلُة علُى
تصببدقوني وأن شببيئا بببه تشببركوا ل اللُببه تعبدوا أن آمركم

مببن فببرغا وإذا بببه مببابعثني اللُببه عببن أنفذ حتى وتمنعوني
أن منكببم يريببد هذا فلن يابني خلُفه من الخر قال مقالته

مالببك بنببي مببن الجن من وحلُفاءكم والعزى اللت تسلُخوا
له فلتسمعوا والضللة البدعة من به جاء ما إلى أقيش بن
رواه لهببب أبببو عمببه قببال هببذا مببن لبي فقلُت تتبعوه ول

تعببالى فقببوله اللُفببظ بهببذا  والطبببراني3492 أيضببا أحمد
وسببعيه عملُببه وضببل وخبباب خسر ) أي لهب أبي يدا ( تبت
تعببالى وقببوله وهلكببه خسارته تحقق تب وقد ) أي ( وتب

وغيببره عببباس بببن ) قببال كسببب ومببا مبباله عنه أغنى ( ما
وعطاء ومجاهد عائشة عن وروي ولده ) يعني كسب ( وما

رسببول أن مسعود بن عن وذكر مثلُه سيرين وبن والحسن

مببا كببان إن لهببب أبو قال اليمان إلى قومه دعا لما اللُه
مببن القيامببة يببوم نفسببي أفتدي فإني حقا أخي بن يقول

ماله عنه أغنى ( ما تعالى اللُه فأنزل وولدي بمالي العذاب
) أي لهببب ذات نببارا ( سيصببلُى تعببالى ) وقببوله كسب وما
) الحطببب حمالببة ( وامرأته شديد وإحراق وشرر لهب ذات

جميببل أم وهببي قريببش نسبباء سببادات مببن زوجتببه وكانت
سببفيان أبببي أخببت وهببي أمية بن حرب بنت أروى واسمها
فلُهببذا وعنبباده وجحببوده كفببره علُببى لزوجهببا عونا وكانت
ولهذا جهنم نار في عذابه في علُيه عونا القيامة يوم تكون
) مسببد مببن حبببل جيببدها فببي الحطببب ( حمالة تعالى قال

مبباهو علُببى ليزداد زوجها علُى فتلُقى الحطب تحمل يعني
مببن حبببل جيببدها ( فببي لببه مستعدة لذلك مهيأة وهي فيه

مجاهببد وعببن النببار مسببد مببن وعببروة مجاهببد ) قال مسد
الحطببب حمالة والسدي والثوري وقتادة والحسن وعكرمة

عببن العوفي وقال جرير بن واختاره بالنميمة تمشي كانت
تضببع كبانت زيببد وبببن والضببحاك الجدلي وعطية عباس بن

تعيببر كببانت جرير بن قال اللُه رسول طريق في الشوك
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ولم حكاه كذا بذلك فعيرت تحتطب وكانت بالفقر النبي
بببن سببعيد قببال أعلُببم واللُببه الول والصحيح أحد إلى يعزه

فببي لنفقنهببا فقببالت فبباخرة قلدة لهببا كببانت المسببيب
مببن جيببدها فببي حبل منها اللُه فأعقبها يعني محمد عداوة
عببن وكيببع حببدثنا كريب أبو حدثنا جرير بن وقال النار مسد

وقببال اللُيف المسد قال الشعبي عن الشعبي مولى سلُيم
وعببن ذراعببا سبعون ذرعها سلُسلُة المسد الزبير بن عروة

وقببال ذراعببا سبببعون طولهببا نببار مببن قلدة هببو الثببوري
أو ليببف مببن حبببل أيضببا والمسببد اللُيببف المسببد الجوهري

الحبببل ومسدت أوبارها أو البل جلُود من يكون وقد خوص
حبل جيدها ( في مجاهد وقال فتلُه أجدت إذا مسدا أمسده

يسببمون العببرب أن تببرى أل حديببد من طوق ) أي مسد من
قببال زرعة وأبو أبي حدثنا حاتم أبي بن وقال مسدا البكرة
حببدثنا سببفيان حببدثنا الحميببدي الزبيببر بببن اللُببه عبد حدثنا
بكببر أبببي بنبت أسبماء عبن ببدرس أبببي عن كثير بن الوليد
أم العببوراء ) اقبلُببت لهببب أبببي يببدا ( تبببت نزلت لما قالت
فهر يدها وفي ولولة ولها حرب بنت جميل

 تقبببببببببببببببببببببببببببببببول وهبببببببببببببببببببببببببببببببي
 عصبببببينا وأمبببببره قلُينبببببا ودينبببببه أبينبببببا مبببببذمما

رآها فلُما بكر أبو ومعه المسجد في جالس اللُه ورسول
أن علُيببك أخبباف وأنببا أقبلُببت قد اللُه رسول يا قال بكر أبو

اعتصم قرآنا وقرأ تراني لن إنها اللُه رسول فقال تراك
وبيببن بينببك جعلُنببا القببرآن قببرأت ( وإذا تعالى قال كما به

حببتى ) فببأقبلُت مسببتورا حجابببا ببالخرة يؤمنببون ل الذين

بكر أبا يا فقالت اللُه رسول تر ولم بكر أبي علُى وقفت
مببا البببيت هببذا ورب ل قببال هجاني صاحبك ان اخبرت إني

سببيدها ابنة أني قريش علُمت قد تقول وهي فولت هجاك
فببي جميببل أم فعثرت غيره أو حديثه في الوليد وقال قال

الت مبذمم تعس فقالت بالبيت تطوف وهي مرطها أم فق
فمببا وثقبباف أكلُم فما لحصان إني المطلُب عبد بنت حكيم
الحافظ وقال أعلُم بعد وقريش العم بني من وكلُتانا أعلُم

بببن وأحمببد سببعيد بببن إبراهيببم  حدثنا2294 البزار بكر أبو
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عببن حرب بن السلم عبد حدثنا أحمد أبو حدثنا قال إسحاق

لما قال عباس بن عن جبير بن سعيد عن السائب بن عطاء
ورسببول لهببب أبي امرأة ) جاءت لهب أبي يدا ( تبت نزلت

ل تنحيببت لببو بكببر أبببو له فقال بكر أبو ومعه جالس اللُه

وبينهببا بيني سيحال إنه اللُه رسول فقال بشيء تؤذيك
هجانببا بكببر أبا يا فقالت بكر أبي علُى وقفت حتى فأقبلُت
بالشببعر ينطببق ما البنية هذه ورب ل بكر أبو فقال صاحبك

بكببر أبببو قببال ولببت فلُمببا لمصببدق إنك فقالت به وليتفوه
قببال ثببم ولببت حببتى يسببترني ملُببك مببازال ل قببال مارأتك
بكببر أبببي عن السناد هذا من بأحسن يروى نعلُمه ل البزار
تعببالى قببوله فببي العلُم أهل بعض قال وقد عنه اللُه رضي
نببار مببن حبببل عنقهببا فببي ) أي مسد من حبل جيدها ( في
كذلك ثم أسفلُها إلى ترمى ثم شفيرها إلى به ترفع جهنم
روى وقد التنوير كتابه في دحية بن الخطاب أبو قال دائما
حنيفببة أبببو قببال كمببا الببدلو حبببل عببن بالمسببد وعبببر ذلك

 ذلببك في وأنشد رشاء مسد كل النبات كتاب في الدينوري
 مغبببارا أببببق مبببن ومسبببدا صبببرارا ومحبببورا وبكبببرة

 آخببببببببر وقببببببببال القنببببببببب والبببببببببق قببببببببال
 فبببإني لينبببا لبببدنا تبببك إن منبببي تعبببوذ الخبببوص يامسبببد

 مقسبببببببببئن أشبببببببببمط مبببببببببن شبببببببببئت مبببببببببا
واضح ودليل ظأاهرة معجزة السورة هذه وفي العلُماء قال
ذات نببارا ( سيصببلُى تعببالى قوله نزل منذ فإنه النبوة علُى
) مسببد مببن حبببل جيببدها فببي الحطب حمالة وامرأته لهب

أن لهمببا يقيببض لببم اليمببان وعببدم بالشببقاء عنهما فأخبر
معلُنببا ول مسرا ل ظأاهرا ول باطنا ل منهما واحد ول يؤمنا
النبببوة علُببى الباطنببة الببباهرة الدلببة أقببوى من هذا فكان

 الظبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببباهرة
112 

)  الخلص ( سورة

)ببببببببببب 4 1 112(  اليبببببببببببات  
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الرحيببم الرحمببن اللُببه بسم الخلص سورة تفسير مقدمة

 مكيبببببببببببببببة وهبببببببببببببببي الخلص سبببببببببببببببورة
 وفضبببببلُها نزولهبببببا سببببببب ذكبببببر الخلص سبببببورة

الصاغاني ميسر بن محمد سعيد أبو حدثنا أحمد المام قال
أبببي عببن أنببس بببن الربيببع حببدثنا الببرازي جعفببر أبو حدثنا

يببا للُنبببي قببالوا المشببركين أن كعب بن أبي عن العالية
أحببد اللُببه هببو ( قببل تعالى اللُه فأنزل ربك لنا انسب محمد

) وكببذا أحببد كفببوا لببه يكن ولم يولد ولم يلُد لم الصمد اللُه
بببن زاد منيببع بببن أحمد عن جرير  وبن3364 الترمذي رواه
بببه ميسر بن محمد سعيد أبي عن خداش بن ومحمود جرير

ولببم يلُببد لببم ) الببذي ( الصببمد قال والترمذي جرير بن زاد
إل يموت شيء وليس سيموت إل يولد شيء ليس لنه يولد

لببه يكن ( ولم يورثا ول يموت ل وجل عز اللُه وإن سيورثا
شبيء كمثلُبه وليبس عدل ول شبيه له يكن ) ولم أحد كفوا

بببه ميسر بن محمد سعد أبي حديث من حاتم أبي بن ورواه
بببن اللُه عبيد عن حميد بن عبد  عن3365 الترمذي رواه ثم

فببذكره العاليببة أبببي عببن الربيع عن جعفر أبي عن موسى
مببن أصببح وهببذا الترمببذي قال ثم حدثنا يذكر لم ثم مرسل
أبببو الحبافظ قببال معنبباه فببي آخببر حديث سعيد أبي حديث
حببدثنا يببونس بببن سببريج  حببدثنا2044 الموصببلُي يعلُببى

رضببي جابر عن الشعبي عن مجالد عن مجالد بن إسماعيل

ربببك لنببا انسب فقال النبي إلى جاء أعرابيا أن عنه اللُه
إسببناد آخرهببا ) إلببى أحد اللُه هو ( قل وجل عز اللُه فأنزل

سببريج عببن عوف بن محمد عن جرير بن رواه وقد متقارب
غير أرسلُه وقد فذكره

قيببس عببن العطار إسحاق بن عبيد وروى السلُف من واحد
رضببي مسببعود بببن عببن وائل أبي عن عاصم عن الربيع بن

ربببك لنببا انسببب اللُه لرسول قريش قالت قال عنه اللُه
الطبببراني ) قببال أحببد اللُببه هببو ( قل السورة هذه فنزلت
أبببي عببن عاصببم أبي عن قيس عن وغيره الفريابي ورواه
بببن الرحمببن عبد حديث من الطبراني روى ثم مرسل وائل

عببن سببلُمة أبببي عن نافع بن الوازع عن الطرائفي عثمان
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ونسبة نسبة شيء لكل اللُه رسول قال قال هريرة أبي
بببأجوف ليببس والصببمد الصببمد اللُببه أحببد اللُببه هببو قل اللُه

هببو محمد  حدثنا7375 البخاري قال فضلُها في آخر حديث
عمببرو أخبرنببا وهببب بن حدثنا صالح بن أحمد حدثنا الذهلُي

حدثه الرحمن عبد بن محمد الرجال أبا أن هلل أبي بن عن
عائشببة حجببر فببي وكببانت الرحمببن عبد بنت عمرة أمه عن
عائشببة عببن وسببلُم آلببه وعلُببى علُيببه اللُه صلُى النبي زوج

وكببان سببرية علُببى رجل بعببث النبببي أن عنها اللُه رضي
فلُمببا أحببد اللُببه هببو بقل فيختم صلتهم في لصحابه يقرأ

يصببنع شببيء لي سببلُوه فقببال للُنبي ذلك ذكروا رجعوا
أقببرأ أن أحببب وأنببا الرحمن صفة لنها فقال فسألوه ذلك

رواه هكببذا يحبببه تعببالى اللُه أن أخبروه النبي فقال بها
الببذهلُي محمببد ذكببر يسببقط مببن ومنهم التوحيد كتاب في

813 مسلُم رواه وقد صالح بن أحمد عن روايته من ويجعلُه
عببن وهببب بببن اللُببه عبببد حببديث  من2170 أيضا والنسائي

قال آخر حديث به هلل أبي بن سعيد عن الحارثا بن عمرو
ثببابت عببن اللُببه عبيببد  وقال774 الصلة كتاب في البخاري

يبؤمهم النصبار من رجل كان قال عنه اللُه رضي أنس عن
فببي لهببم بها يقرأ سورة افتتح كلُما فكان قباء مسجد في

منهببا يفرغا حتى أحد اللُه هو بقل افتتح به يقرأ مما الصلة
كببل فببي ذلببك يصببنع وكببان معها أخرى سورة يقرأ كان ثم

ل ثببم السببورة بهذه تفتتح إنك فقالوا أصحابه فكلُمه ركعة
وإمببا بهببا تقرأ أن فإما بالخرى تقرأ حتى تجزئك أنها ترى

أن أحببتببم إن بتاركهببا أنببا ما فقال بأخرى وتقرأ تدعها أن
من أنه يرون وكانوا تركتكم كرهتم وإن فعلُت بذلك أؤمكم

 النبببي أتبباهم فلُمببا غيببره يببؤمهم أن وكرهببوا أفضلُهم
به يأمرك ما تفعل أن يمنعك ما يافلن فقال الخبر أخبروه

ركعببة كببل فببي السورة هذه لزوم علُى حملُك وما أصحابك
رواه هكببذا الجنببة أدخلُببك إياهببا حبببك قببال أحبهببا إني قال

الترمببذي عيسببى أبببو رواه وقد به مجزوما تعلُيقا البخاري
أويس أبي بن إسماعيل عن البخاري  عن2901 جامعه في
عمببر بببن اللُه عبيد عن الدراوردي محمد بن العزيز عبد عن
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حديث من غريب الترمذي قال ثم سواء مثلُه بإسناده فذكر
ثببابت عببن فضبباله بن مبارك وروى قال ثابت عن اللُه عبيد
السببورة هذه أحب إني اللُه رسول يا قال رجل أن أنس عن

وهببذا الجنببة أدخلُببك إياهببا حبك إن ) قال أحد اللُه هو ( قل
مسببنده فببي أحمببد المببام رواه قببد الترمببذي علُقببه الببذي
عببن فضببالة ببن مببارك حدثنا النضر أبو حدثنا فقال متصل
رسببول إلببى رجببل جبباء قببال عنه اللُه رضي أنس عن ثابت

) أحببد اللُببه هببو ( قببل السببورة هذه أحب إني فقال اللُه

فببي حبديث الجنبة أدخلُببك إياهبا حببك اللُه رسول فقال
 حببدثنا7374 البخبباري قببال القببرآن ثلُببث تعببدل كونهببا

عبد بن اللُه عبد بن الرحمن عبد عن مالك حدثني إسماعيل
رجل أن سببعيد أبببي عببن أبيببه عن صعصعة أبي بن الرحمن

جبباء أصبببح فلُما ) يرددها أحد اللُه هو ( قل يقرأ رجل سمع

فقببال يتقالهببا الرجببل وكببأن لببه ذلببك فببذكر النبي إلى

زاد القببرآن ثلُببث لتعببدل إنهببا بيببده نفسي والذي النبي
اللُببه عبد بن الرحمن عبد عن مالك عن جعفر بن إسماعيل

النعمان بن قتادة أخي أخبرني قال سعيد أبي عن أبيه عن

اللُببه عبببد  عببن5013 أيضببا البخاري رواه وقد النبي عن
 عببن1461 داود أبببو ورواه  والقعنبببي6643 يوسببف بببن

بببه مالببك عببن كلُهببم قتيبببة  عببن2171 والنسائي القعنبي
عن طريقين من النسائي أسنده النعمان بن قتادة وحديث

البخبباري قببال آخببر حديث به مالك عن جعفر بن إسماعيل
حدثنا العمش حدثنا أبي حدثنا حفص بن عمر  حدثنا5015

عنه اللُه رضي سعيد أبي عن المشرقي والضحاك إبراهيم

ثلُث يقرأ ان أحدكم أيعجز لصحابه اللُه رسول قال قال
يببا ذلك يطيق أينا وقالوا علُيهم ذلك فشق ليلُة في القرأن
تفببرد القببرآن ثلُببث الصببمد الواحببد اللُببه فقال اللُه رسول

النخعببي يزيببد بببن إبراهيببم حببديث مببن البخبباري بببإخراجه
عببن كلهمببا المشببرقي الهمببداني شببرحبيل بن والضحاك

أبببي بببن محمببد جعفببر أبببا سمعت الفربري قال سعيد أبي
وراق حاتم
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اري اللُبه عببد أبو قال قال اللُه عبد أبي إبراهيبم عبن البخ

أحمببد المببام قببال آخببر حديث مسند الضحاك وعن مرسل
الحببارثا عببن لهيعببة بببن حدثنا إسحاق بن يحيى  حدثنا315

اللُببه رضببي الخببدري سعيد أبي عن الهيثم أبي عن يزيد بن
اللُه هو بقل كلُه اللُيل يقرأ النعمان بن قتادة بات قال عنه

إنهببا بيببده نفسببي والببذي فقببال للُنبببي ذلببك فذكر أحد
أحمببد المببام قببال آخببر حديث ثلُثه أو القرآن نصف لتعدل
اللُببه عبد بن حيي حدثنا لهيعة بن حدثنا حسن  حدثنا2173

أبببا أن عمببرو بن اللُه عبد عن الحبلُي الرحمن عبد أبي عن
يسببتطيع أل يقببول وهببو مجلُببس فببي كان النصاري أيوب

وهببل فقببالوا ليلُببة كببل القببرآن بثلُببث يقببوم أن أحببدكم
القرآن ) ثلُث أحد اللُه هو ( قل فإن قال أحد ذلك يستطيع

أبببو صببدق فقببال أيببوب أبببا يسمع وهو النبي فجاء قال
 حببدثنا2900 الترمبذي عيسبى أببو قبال آخبر حبديث أيوب
كيسببان بن يزيد حدثنا سعيد بن يحيى حدثنا بشار بن محمد

قبال قببال عنببه اللُه رضي هريرة أبي عن حازم أبو أخبرني

القببرآن ثلُببث علُيكببم سببأقرأ فببإني أحشدوا اللُه رسول

اللُببه هببو ( قببل فقببرأ اللُه نبي خرج ثم حشد من فحشد

فببإني اللُه رسول قال لبعض بعضنا فقال دخل ) ثم أحد
مبن جباء خبببرا هببذا لرى إنببي القببرآن ثلُبث علُيكبم سأقرأ

علُيكببم سببأقرأ قلُت إني فقال اللُه نبي خرج ثم السماء
مسببلُم رواه وهكببذا القرآن ثلُث تعدل وإنها أل القرآن ثلُث
الترمببذي وقبال بببه بشبار ببن محمببد  عن812 صحيحه في

آخببر حببديث سببلُمان حببازم أبببي واسم غريب صحيح حسن
عببن مهببدي بببن الرحمن عبد  حدثنا5418 أحمد المام قال

الربيببع عن يساف بن هلل عن منصور عن قدامة بن زائدة
أبببي بببن الرحمببن عبببد عببن ميمببون بن عمرو عن خيثم بن

قال النبي عن أيوب أبي عن النصار من امرأة عن ليلُى
قببرأ مببن فببإنه ليلُببة في القرآن ثلُث يقرأ أن أحدكم أيعجز
ثلُث ليلُتئذ قرأ فقد ليلُة ) في الصمد اللُه أحد اللُه هو ( قل

ورواه أحمببد للمببام السببناد تسبباعي حببديث هببذا القببرآن
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بببن محمببد عببن  كلهمببا2172  والنسببائي2896 الترمببذي

بن الرحمن عبد عن كلهما وقتيبة الترمذي زاد بندار بشار
عببن الترمببذي روايببة وفببي عشبباريا لهمببا فصببار به مهدي
وفببي قببال ثببم وحسببنه بببه أيببوب أبي عن أيوب أبي امرأة
وأبي النعمان بن وقتادة سعيد وأبي الدرداء أبي عن الباب

ول حسن حديث وهذا مسعود وأبي عمر وبن وأنس هريرة
وتببابعه زائببدة رواية من أحسن الحديث هذا روى أحدا نعلُم
شببعبة روى وقببد عياض بن والفضيل إسرائيل روايته علُى
واضببطربوا منصبور عن الحديث هذا الثقات من واحد وغير
حصببين عبن هشبيم  حبدثنا5141 أحمد قال آخر حديث فيه
أبببي عن ليلُى أبي بن الرحمن عبد عن يساف بن هلل عن

مببن اللُببه رسببول قال قال النصار من رجل أو كعب بن
ورواه القببرآن بثلُببث قببرأ فكأنمببا أحببد اللُببه هببو بقببل قببرأ

عببن هشببيم حببديث  مببن686 واللُيلُببة اليببوم فببي النسائي
بببن هلل روايتببه فببي يقببع ولم به ليلُى أبي بن عن حصين
عببن وكيببع  حدثنا4122 أحمد المام قال آخر حديث يساف

فيان أببي عبن ميمبون ببن عمبرو عبن قيبس أببي عبن س

اللُببه هو قل اللُه رسول قال قال عنه اللُه رضي مسعود
علُي  عن3789 ماجة بن رواه وهكذا القرآن ثلُث تعدل أحد
فببي النسببائي ورواه بببه وكيببع عببن الطنافسببي محمببد بن

بن عمرو عن أخر طرق  من693 683 680 واللُيلُة اليوم
أحمببد المببام قببال آخببر حببديث وموقوفببا مرفوعببا ميمون
قتببادة حببدثنا السببميط أبي بن بكير حدثنا بهز  حدثنا1447

أبببي عببن طلُحة أبي بن معدان عن الجعد أبي بن سالم عن

أحببدكم أيعجز قال اللُه رسول أن عنه اللُه رضي الدرداء
نحببن اللُببه رسول يا نعم قالوا القرآن ثلُث يوم كل يقرأ أن

ثلثببة القببرآن جببزأ اللُببه فببإن قببال وأعجببز ذلك من أضعف
811 مسببلُم ورواه القببرآن ثلُببث أحببد اللُببه هببو فقل أجزاء

أحمببد المببام قال آخر حديث به قتادة حديث من والنسائي
بببن اللُببه عبببد بببن محمببد حببدثنا خالببد بن أمية  حدثنا6403
بببن حميببد عببن الزهببري عمه عن شهاب بن أخي بن مسلُم

عقبة بنت كلُثوم أم وهي أمه عن عوف بن هو الرحمن عبد
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أحببد اللُببه هببو قببل اللُببه رسول قال قالت معيط أبي بن
واللُيلُببة اليببوم فببي النسببائي رواه وكببذا القرآن ثلُث تعدل
697 رواه ثببم بببه خالد بن أمية عن علُي بن عمرو  عن695
عبببد بببن حميببد عببن الزهببري  عببن1209 مالببك طريببق من

واللُيلُة اليوم في أيضا النسائي ورواه قوله الرحمن
الفضببيل بببن الحببارثا عببن إسببحاق بببن محمببد حببديث مببن

نفببرا أن الرحمببن عبببد بن حميد عن الزهري عن النصاري

هببو قببل قببال أنه النبي عن حدثوه محمد أصحاب من
فببي آخببر حببديث بهببا صلُى لمن القرآن ثلُث تعدل أحد اللُه
1208 أنببس بن مالك المام قال الجنة توجب قراءتها كون
قببال حنيببن بببن عبيببد عببن الرحمببن عبببد بببن اللُه عبيد عن

رجل فسببمع النبببي مببع أقبلُببت يقببول هريرة أبا سمعت

ومببا قلُببت وجبت اللُه رسول فقال أحد اللُه هو قل يقرأ
2171  والنسببائي2897 الترمببذي ورواه الجنببة قال وجبت

ل غريببب صببحيح حسببن الترمببذي وقببال مالببك حببديث مببن
أدخلُببك إياهببا حبببك حديث وتقدم مالك حديث من إل نعرفه
يعلُببى أبببو الحببافظ قببال قراءتهببا تكببرار فببي حديث الجنة

بببن عيسببى حببدثنا بشببير بببن قطببر  حدثنا4118 الموصلُي
اللُببه رضببي أنس عن الرقاشي يزيد حدثنا القرشي ميمون

أحببدكم يسببتطيع أل يقببول اللُه رسول سمعت قال عنه
تعببدل فإنهببا ليلُببة فببي مرات ثلثا أحد اللُه هو قل يقرأ أن

قببال آخببر حببديث منه وأجود ضعيف إسناد هذا القرآن ثلُث
بكببر أبببي بببن محمببد  حببدثنا5312 أحمد المام بن اللُه عبد

عببن ذئببب أبببي بببن حدثنا مخلُد بن الضحاك حدثنا المقدمي
أبيببه عن خبيب بن اللُه عبد بن معاذ عن أسيد أبي بن أسيد
اللُببه صلُى اللُه رسول فانتظرنا وظألُمة عطش أصابنا قال

قببل فقببال بيببدي فأخببذ فخرج بنا يصلُي وسلُم علُيه تعالى
أحببد اللُببه هببو قببل قببال أقببول مببا قلُببت قببل قببال فسكت

يببوم كببل تكفيك ثلثا تصبح وحين تمسي حين والمعوذتين
 والنسببائي3575  والترمببذي5082 داود أبببو ورواه مرتين
حسبن الترمبذي وقبال ببه ذئبب أبببي ببن حديث  من8250
 مببن8251 النسببائي رواه وقد الوجه هذا من غريب صحيح
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عببن أبيببه عببن خبببيب بن اللُه عبد بن معاذ عن أخرى طريق
آخببر حببديث شببيء كل تكفك ولفظه فذكره عامر بن عقبة

عيسببى بببن إسحاق  حدثنا4103 أحمد المام قال ذلك في
بببن الزهببر عن مرة بن الخلُيل حدثني سعد بن ليث حدثني

رسببول قببال قببال عنه اللُه رضي الداري تميم عن اللُه عبد

يتخببذ لببم صببمدا أحببدا واحببدا اللُببه إل إله ل قال من اللُه
اللُببه كتب مرات عشر أحد كفوا له يكن ولم ولدا ول صاحبة

مببرة بببن والخلُيببل أحمد به تفرد حسنة ألف ألف أربعين له
أحمببد المببام قببال آخببر حديث بمرة وغيره البخاري ضعفه

حببدثنا لهيعببة بببن حدثنا موسى بن حسن  حدثنا3437 أيضا
أبيببه عببن الجهني أنس بن معاذ بن سهل عن فائد بن زبان

حببتى أحببد اللُببه هببو قببل قببرأ مببن قببال اللُببه رسول عن
عمر فقال الجنة في قصرا له اللُه بنى مرات عشر يختمها

أكببثر اللُببه اللُببه رسببول فقببال اللُه رسول يا نستكثر إذا
مسببنده في الدارمي أحمد أبو ورواه أحمد به تفرد وأطيب
أبببو حببدثنا حيببوة حدثنا يزيد بن اللُه عبد حدثنا  فقال2459
أنببه البببدال مببن وكببان الدارمي قال معبد بن زهرة عقيل

قببرأ من قال اللُه نبي أن يقول المسيب بن سعيد سمع
الجنببة فببي قصببرا لببه اللُه بنى مرات عشر أحد اللُه هو قل

الجنببة فبي قصببرين لبه اللُبه بنبى مرة عشرين قرأها ومن
الجنببة فببي قصببور ثلثة له اللُه بنى مرة ثلثين قرأها ومن

اللُببه رسول فقال قصورنا نكثر إذا الخطاب بن عمر فقال

قببال آخببر حببديث جيببد مرسببل وهببذا ذلك من أوسع اللُه
نوح حدثني علُي بن نصر حدثنا الموصلُي يعلُى أبو الحافظ

النصببارية كثير أم أخبرتني العطار محمد أخبرني قيس بن

هببو قببل قببرأ من قال اللُه رسول عن مالك بن أنس عن
سببنة خمسببين ذنببوب لببه اللُببه غفببر مببرة خمسين أحد اللُه

أبببو  حببدثنا3365 يعلُببى أبببو قال آخر حديث ضعيف إسناده
رضببي أنببس عببن ثببابت حدثنا ميمون بن حاتم حدثنا الربيع

أحببد اللُببه هببو قل قرأ من اللُه رسول قال قال عنه اللُه
إل حسببنة وخمسببمائة ألفا له اللُه كتب مرة مائتي يوم في

943



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
ضببعفه ميمببون بببن حبباتم ضعيف إسناد دين علُيه يكون أن

بببن محمببد  عببن2898 الترمببذي ورواه وغيببره البخبباري
كل قرأ من ولفظه به ميمون بن حاتم عن البصري مرزوق

خمسبين ذنببوب عنببه محببي أحد اللُه هو قل مرة مائتي يوم
 وبهببذا2898 الترمببذي قببال ديببن علُيببه يكببون أن إل سببنة

فراشببه علُببى ينببام أن أراد مببن قببال النبببي عن السناد
كببان فإذا مرة مائة أحد اللُه هو قل قرأ ثم يمينه علُى فنام
علُببى ادخببل ياعبببدي وجببل عببز الرب له يقول القيامة يوم

مببن روي وقببد ثببابت حديث من غريب قال ثم الجنة يمينك
بحر بن سهل حدثنا البزار بكر أبو وقال عنه الوجه هذا غير

حدثنا أغلُب بن حبان حدثنا

قببرأ مببن اللُببه رسول قال قال أنس عن ثابت حدثنا أبي
سببنة مائتي ذنوب عنه اللُه حط مرة مائتي أحد اللُه هو قل
جعفببر أبببي ببن الحسببن إل ثبابت عببن رواه نعلُم ل قال ثم

حببديث الحفببظ سوء في متقاربان وهما تميم بن والغلُب
عنببد النسببائي قال السماء من تضمنته بما الدعاء في آخر

الحببباب بببن زيد حدثنا خالد بن الرحمن عبد حدثنا تفسيرها
أنببه أبيه عن بريدة بن اللُه عبد حدثنا مغول بن مالك حدثني

يبدعو يصببلُي رجبل فبإذا المسببجد اللُبه رسبول مع دخل
الحببد أنببت إل لإلببه أن أشهد بأني أسألك إني اللُهم يقول

قببال أحببد كفببوا لببه يكون ولم يولد ولم يلُد لم الذي الصمد
سببئل إذا الذي العظم باسمه سأله لقد بيده نفسي والذي

أصببحاب بقيببة أخرجببه وقببد أجبباب بببه دعببي وإذا أعطى به
بريببدة بن اللُه عبد عن مغول بن مالك عن طرق من السنن

فببي آخببر حببديث غريببب حسببن الترمببذي وقال به أبيه عن
يعلُببى أبببو الحببافظ قببال المكتوبة بعد مرات عشر قراءتها

منصببور بببن بشببر حدثنا العلُى عبد  حدثنا1794 الموصلُي
ابر عبن شبداد أبي عن شيبان بن عمر عن ن ج اللُبه عببد ب

دخببل اليمان مع بهن جاء من ثلثا اللُه رسول قال قال
شبباء حيببث العيببن الحور من وزوج شاء الجنة أبواب أي من
صببلة كببل دبببر في وقرأ خفيا دينا وأدى قاتلُه عن عفا من

أو بكببر أبببو فقببال قال أحد اللُه هو قل مرات عشر مكتوبة
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قراءتهببا فببي حديث إحداهن أو قال اللُه رسول يا إحداهن

الطبببراني القاسببم أبببو الحببافظ قببال المنببزل دخببول عند
حببدثنا العسببكري السببراج بكببر بن اللُه عبد بن محمد حدثنا
بببن مببروان عببن الزبرقببان بن محمد حدثنا الفرج بن محمد
عبببد بببن جريببر عن جرير بن عمرو عن زرعة أبي عن سالم

) أحببد اللُببه هببو ( قببل قببرأ من اللُه رسول قال قال اللُه
المنببزل ذلببك أهببل عببن الفقببر نفببت منزلببه يببدخل حيببن

قراءتهببا مببن الكثببار فببي حببديث ضعيف إسناده والجيران
 حببدثنا4267 يعلُببى أبببو الحببافظ قببال الحببوال سببائر في

العلء عن هارون بن يزيد حدثنا المسيبي إسحاق بن محمد
مببع كنبا يقول مالك بن أنس سمعت قال الثقفي محمد بن

فطلُعببت بتبببوك وسببلُم علُيببه تعببالى اللُه صلُى اللُه رسول
مضببى فيمببا طلُعببت نرهببا لببم ونور وشعاع بضياء الشمس

أرى لي ما جبريل يا فقال النبي إلى جبريل فأتى بمثلُه
طلُعببت أرهببا لببم ونور وشعاع بضياء اليوم طلُعت الشمس

اللُيببثي معاويببة بببن معاويببة ذلببك إن قال مضى فيما بمثلُه
ملُببك ألببف سبببعين إليببه اللُببه فبعببث اليببوم بالمدينببة مببات

هببو قببل قببراءة يكببثر كان قال ذلك وفيم قال علُيه يصلُون
وقيببامه ممشبباه وفببي النهببار وفببي اللُيببل فببي أحببد اللُببه

الرض لببك أقبببض أن اللُببه رسببول يببا لببك فهببل وقعببوده
أبببو الحببافظ رواه وكذا علُيه فصلُى نعم قال علُيه فتصلُي

يزيببد طريق  من5245 النبوة دلئل كتاب في البيهقي بكر
واللُببه بالوضببع متهببم وهببو محمببد بن العلء عن هارون بن

بببن محمببد  حببدثنا4268 يعلُببى أبببو قال أخرى طريق أعلُم
مؤذن الهيثم بن عثمان حدثنا اللُه عبد أبو الشامي إبراهيم
عببن اللُببه عبد أبي محمود عن عندي بالبصرة الجامع مسجد
النبي علُى جبريل نزل قال أنس عن ميمونة أبي بن عطاء

تصببلُي أن فتحببب اللُيببثي معاويببة بن معاوية مات فقال
ول شببجرة تبببق فلُببم الرض بجنبباحه فضرب نعم قال علُيه
علُيببه فكبببر إليببه فنظببر سببريره فرفببع تضعضعت إل أكمة

ملُبك ألببف سبعون صف كل في الملئكة من صفان وخلُفه

تعالى اللُه من المنزلة هذه نال بم ياجبريل النبي فقال

945



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
قائمببا وجائيا ذاهبا إياها وقراءته أحد اللُه هو قل بحبه قال

بن عثمان رواية من البيهقي ورواه حال كل وعلُى وقاعدا
أبببي بببن عطبباء عببن هلل بببن محبببوب عببن المؤذن الهيثم
بببن ومحبببوب الصببواب هببو وهببذا فببذكره أنس عن ميمونة

هببذا روي وقببد بالمشببهور ليس الرازي حاتم أبو قال هلل
آخببر حببديث ضببعيفة وكلُهببا اختصارا تركناها أخر طرق من
 حببدثنا4148 أحمببد المببام قببال المعوذتين مع فضلُها في
عببن يزيد بن علُي حدثني رفاعة بن معاذ حدثنا المغيرة أبو

لقيببت قببال عببامر بببن عقبببة عببن أمامببة أبببي عن القاسم

اللُببه رسببول يببا فقلُت بيده فأخذت فابتدأته اللُه رسول
بيتببك وليسببعك لسانك أخرس ياعقبة قال المؤمن نجاة بم

فابتببدأني اللُه رسول لقيني ثم قال خطيئتك علُى وابك
سور ثلثا خير أعلُمك أل عامر بن ياعقبة فقال بيدي فأخذ

قببال العظيم والقرآن والزبور والنجيل التوراة في أنزلت
أحد اللُه هو ( قل فأقرأني قال فداك اللُه جعلُني بلُى قلُت
) ثببم النبباس بببرب أعببوذ ( قل و الفلُق برب أعوذ ( قل ) و

فمببا قببال تقرأهن حتى ليلُة تبت ول تنسهن ل ياعقبة قال
أقرأهببن حتى قط ليلُة بت وما تنسهن ل قال منذ نسيتهن

بيببده فأخببذت فابتببدأته اللُببه رسول لقيت ثم عقبة قال
فقببال العمببال بفواضببل أخبببرني اللُببه رسببول يببا فقلُببت
عمببن واعببرض حرمببك مببن واعببط قطعببك من صل ياعقبة
حببديث  مببن2406 الزهببد فببي بعضببه الترمذي روى ظألُمك

حسببن حببديث هذا فقال يزيد بن علُي عن زحر بن اللُه عبد
طريق من أحمد رواه وقد
ن حسبين  حدثنا4158 آخر ن حبدثنا محمبد ب عبن عيباش ب

مجاهببد بببن فببروة عببن الخثعمببي الرحمببن عبببد بببن أسببيد

سببواء مثلُببه فببذكر النبي عن عامر بن عقبة عن اللُخمي
البخاري قال بهن الستشفاء في آخر حديث أحمد به تفرد
ن عبن عقيل عن المفضل حدثنا قتيبة حدثنا عبن شبهاب ب

كببل فراشببه إلى أوى إذا كان النبي أن عائشة عن عروة
اللُببه هببو ( قببل فيهمببا وقرأ فيهما نفث ثم كفيه جمع ليلُة
) النبباس برب أعوذ ( قل ) و الفلُق برب أعوذ ( قل ) و أحد
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رأسببه علُى بهما يبدأ جسده من استطاع ما بهما يمسح ثم

ك يفعل جسده من أقبل وما ووجهه وهكبذا مبرات ثلثا ذل
الرحمببن اللُببه بسببم بببه عقيببل حديث من السنن أهل رواه

 الرحيببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببم
اليهببود قببالت لمببا عكرمة وقال نزولها سبب ذكر تقدم قد

المسببيح نعبببد نحن النصارى وقالت اللُه بن عزير نعبد نحن
وقببالت والقمر الشمس نعبد نحن المجوس وقالت اللُه بن

 رسببوله علُببى اللُببه أنببزل الوثببان نعبد نحن المشركون
لببه نظيببر ل الذي الحد الواحد هو ) يعني أحد اللُه هو ( قل

اللُفببظ هببذا يطلُق ول عديل ول شبيه ول نديد ول وزير ول
في الكامل لنه وجل عز اللُه علُى إل الثبات في أحد علُى

) قببال الصببمد ( اللُببه تعببالى وقببوله وأفعبباله صفاته جميع
فببي الخلئببق إليببه يصببمد الذي يعني عباس بن عن عكرمة

عباس بن عن طلُحة أبي بن علُي قال ومسائلُهم حوائجهم
قببد الببذي والشببريف سببؤدده فببي كمل قد الذي السيد هو

عظمتببه فببي كمببل قببد الببذي والعظيببم شببرفه فببي كمببل
في كمل قد الذي والعلُيم حلُمه في كمل قد الذي والحلُيم

كمل قد الذي وهو حكمته في كمل قد الذي والحكيم علُمه
ل صببفته هذه سبحانه اللُه وهو والسؤدد الشرف أنواع في

اللُببه سبببحان شيء كمثلُه وليس كفء له ليس له إل تنبغي
وائببل أبببي عببن شببقيق عببن العمببش وقال القهار الواحد

عببن عاصببم ورواه سؤدده انتهى قد الذي ) السيد ( الصمد
أسلُم بن زيد عن مالك وقال مثلُه مسعود بن عن وائل أبي

بعببد الببباقي هببو وقتببادة الحسببن وقببال ) السببيد ( الصمد
زوال ل الذي القيوم الحي الصمد أيضا الحسن وقال خلُقه

يطعبم ول شبيء منه يخرج لم الذي الصمد عكرمة وقال له
ما جعل كأنه يولد ولم يلُد لم الذي هو أنس بن الربيع وقال
تفسببير ) وهو يولد ولم يلُد ( لم قوله وهو له تفسيرا بعده
كعب بن أبي عن جرير بن رواية من الحديث تقدم وقد جيد
عببباس وبببن مسببعود بببن وقببال فيببه صببريح وهببو ذلك في

وعكرمببة بريببدة بببن اللُه وعبد ومجاهد المسيب بن وسعيد
العببوفي وعطيببة رباح أبي بن وعطاء جبير بن وسعيد أيضا

وقببال لببه جببوف ل ) الببذي ( الصببمد والسببدي والضببحاك
ل الببذي ) المصمت ( الصمد مجاهد عن منصور عن سفيان
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يشرب ول الطعام يأكل ل الذي هو الشعبي وقال له جوف

يتلل ) نببور ( الصمد أيضا بريدة بن اللُه عبد وقال الشراب
والطبببراني والبببيهقي حبباتم أبببي بن وحكاه كلُه ذلك روى
وقببال بأسببانيده ذلببك أكببثر سبباق جريببر بن جعفر أبو وكذا

بببن عمببرو بببن محمببد حببدثنا طالب أبي بن العباس حدثني
بن صالح حدثنا العمش قائد سعيد بن اللُه عبيد عن رومي
قببد إل أعلُببم ل قببال أبيببه عببن بريببدة بن اللُه عبد عن حبان

جببدا غريببب وهببذا لببه جببوف ل الببذي الصببمد قببال رفعببه
قببال وقببد بريببدة بببن اللُببه عبببد علُى موقوف أنه والصحيح
بعببد لببه السببنة كتبباب فببي الطبببراني القاسببم أبو الحافظ

هبذه وكببل الصمد تفسير في القوال هذه من كثيرا إيراده
فببي إليه يصمد الذي هو وجل عز ربنا صفات وهي صحيحة
ل الببذي الصببمد وهببو سببؤدده انتهببى قد الذي وهو الحوائج

وقببال خلُقببه بعببد الباقي وهو يشرب ول يأكل ول له جوف
يكببن ولم يولد ولم يلُد ( لم تعالى وقوله ذلك نحو البيهقي

قببال صبباحبة ول والببد ول ولببد لببه ليببس ) أي أحببد كفوا له
وهبذا لببه صباحبة ل ) يعنبي أحبد كفوا له يكن ( ولم مجاهد

ولببد له يكون أنى والرض السماوات ( بديع تعالى قال كما
شيء كل مالك هو ) أي شيء كل وخلُق صاحبة له تكن ولم

قريببب أو يسبباميه نظيببر خلُقببه من له يكون فكيف وخالقه
اتخببذ ( وقببالوا تعالى اللُه قال وتنزه وتقدس تعالى يدانيه

يتفطببرن السببماوات تكبباد إدا شيئا جئتم لقد ولدا الرحمن
ولببدا للُرحمن دعوا أن هدا الجبال وتخر الرض وتنشق منه
السببماوات في من كل إن ولدا يتخذ أن للُرحمن ينبغي وما

عببدا وعببدهم أحصبباهم لقببد عبببدا الرحمببن آتي إل والرض
اتخببذ ( وقببالوا تعالى ) وقال فردا القيامة يوم آتيه وكلُهم

بببالقول يسبقونه ل مكرمون عباد بل سبحانه ولدا الرحمن
وبيببن بينببه ( وجعلُببوا تعببالى ) وقببال يعملُببون بببأمره وهم

اللُببه سبحان لمحضرون إنهم الجنة علُمت ولقد نسبا الجنة
أصبببر أحببد  ل6099 البخبباري صببحيح ) وفببي يصببفون عما

يرزقهببم وهببو ولببدا لببه يجعلُببون اللُببه مببن سمعه أذى علُى
حببدثنا اليمببان أبببو  حببدثنا4974 البخبباري وقببال ويعافيهم

عببن هريببرة أبببي عببن العببرج عببن الزنبباد أبو حدثنا شعيب

وجل عز اللُه قال قال النبي
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ذلببك لببه يكببن ولم وشتمني ذلك له يكن ولم آدم بن كذبني

أول وليببس بببدأني كما يعيدني لن فقوله إياي تكذيبه فأما
اتخبذ فقبوله إياي شتمه وأما إعادته من علُي بأهون الخلُق

لببي يكببن ولببم أولببد ولببم ألببد لم الصمد الحد وأنا ولدا اللُه
عببن الببرزاق عبببد حببديث  مببن4975 أيضببا ورواه أحد كفوا
بمثلُبه مرفوعبا هريبرة أببي عبن منببه ببن همام عن معمر

 الببببببببوجهين هببببببببذين مببببببببن بهمببببببببا تفببببببببرد
113 

)  الفلُق ( سورة

)ببببببببببب 5 1 113(  اليبببببببببببات  
تفسببير والمنببة الحمببد وللُه الخلص سورة تفسير مقدمة

 الرحيبببببم الرحمبببببن اللُبببببه بسبببببم الفلُبببببق سبببببورة
 مبببببدنيتان وهمبببببا المعبببببوذتين سبببببورتي فضبببببائل

سببلُمة بببن حماد حدثنا عفان  حدثنا5129 أحمد المام قال
بن لبي قلُت قال حبيش بن زر عن بهدلة بن عاصم أخبرنا
فقببال مصحفه في المعوذتين يكتب ل مسعود بن إن كعب

السببلم علُيببه جبريببل أن أخبببرني اللُببه رسول أن أشهد
أعببوذ ( قببل قببال ) فقلُتهببا الفلُببق برب أعوذ ( قل له قال

ورواه النبببي قببال مببا نقول فنحن ) فقلُتها الناس برب
حببدثنا عيينببة بببن سببفيان عن مسنده في الحميدي بكر أبو

بببن زر سببمعا أنهمببا بهدلببة بببن وعاصببم لبابة أبي بن عبدة
أبببا يا فقلُت المعوذتين عن كعب بن أبي سألت قال حبيش
المصببحف من المعوذتين يحكي مسعود بن أخاك إن المنذر

فقلُببت قببل لي قيل فقال اللُه رسول سألت إني فقال

5129 أحمببد وقببال اللُببه رسببول قببال كمببا نقول فنحن
بببن سألت قال زر عن عاصم عن سفيان حدثنا وكيع حدثنا

فقببال عنهما النبي سألت فقال المعوذتين عن مسعود

 النبببي لنبا فقببال أبببي قبال فقولوا لكم فقلُت لي قيل
اللُببه عبببد بن علُي  حدثنا4976 البخاري وقال نقول فنحن
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حبببيش بببن زر عببن لبابببة أبي بن عبدة حدثنا سفيان حدثنا

أبببا فقلُببت كعببب بببن أبببي سألت قال زر عن عاصم وحدثنا
إنببي فقببال وكببذا كببذا يقببول مسببعود بببن أخبباك إن المنذر

قال كما نقول فنحن فقلُت لي قيل فقال النبي سألت

عببن والنسببائي  أيضببا4976 البخباري ورواه اللُه رسول
أبببي بببن وعاصببم عبببدة عببن عيينببة بببن سببفيان عن قتيبة

الحافظ وقال به كعب بن أبي عن حبيش بن زر عن النجود
إبراهيببم بببن حسببان حببدثنا علُي بن الزرق حدثنا يعلُى أبو

كببان قببال علُقمببة عن إبراهيم عن بهرام بن الصلُت حدثنا
أمببر إنمببا ويقببول المصببحف مببن المعببوذتين يحك اللُه عبد

بهمببا يقببرأ اللُببه عبد يكن ولم بهما يتعوذ أن اللُه رسول
أبي عن العمش حديث  من5129 أحمد بن اللُه عبد ورواه

يحببك اللُببه عبببد كببان قال يزيد بن الرحمن عبد عن إسحاق
اللُببه كتاب من ليستا إنهما ويقول مصاحفه من المعوذتين

بببن أبببي عببن حبيش بن زر عن عاصم وحدثنا العمش قال

فقلُببت لببي قيل قال اللُه رسول عنهما سألنا قال كعب
مسببعود بن أن والفقهاء القراء من كثير عند مشهور وهذا
يسببمعهما لببم فلُعلُببه مصببحفه في المعوذتين يكتب ل كان

قببوله عببن رجببع قببد لعلُببه ثم عنده يتواتر ولم النبي من
عنهببم اللُببه رضببي الصببحابة فببإن الجماعببة قبول إلببى ذلك

الفبباق سببائر إلى ونفذوها الئمة المصاحف في أثبتوهما
814 صببحيحه في مسلُم روى وقد والمنة الحمد وللُه كذلك
حببازم أبببي بببن قيببس عن بيان عن جرير حدثنا قتيبة حدثنا

آيببات تببر ألببم اللُببه رسببول قببال قال عامر بن عقبة عن
) الفلُببق برب أعوذ ( قر قط مثلُهن ير لم اللُيلُة هذه أنزلت

أيضا  ومسلُم4144 أحمد ) ورواه الناس برب أعوذ ( قل و
حبببديث  مبببن8254  والنسبببائي2902  والترمبببذي814

به عقبة عن حازم أبي بن قيس عن خالد أبي بن إسماعيل
أحمببد المام قال أخرى طريق صحيح حسن الترمذي وقال
ابر ببن حدثنا مسلُم بن الوليد  حدثنا4144 القاسبم عبن ج

أقببود أنببا بينببا قببال عببامر بببن عقبببة عببن الرحمن عبد أبي
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ياعقبة لي قال إذ النقاب تلُك من نقب في اللُه برسول
رسول فنزل قال معصية تكون أن فأشفقت قال تركب أل

ال ثبم ركبب ثبم هنيبة وركببت اللُبه ب ق أعلُمبك أل عق
يببا بلُببى قلُببت النبباس بهمببا قببرأ سورتين خير من سورتين

أعببوذ ( قل ) و الفلُق برب أعوذ ( قل فأقرأني اللُه رسول

فقرأ اللُه رسول فتقدم الصلة أقيمت ) ثم الناس برب
كلُمببا بهمببا اقببرأ عقببب يا رأيت كيف فقال بي مر ثم بهما
الوليببد حببديث  مببن8253 النسائي ورواه قمت وكلُما نمت

بببه جببابر بببن عببن كلهمببا المبببارك بن اللُه وعبد مسلُم بن
بببن حديث من  أيضا8252  والنسائي1462 داود أبو ورواه
عببن الحببارثا بببن العلء عببن صببالح بببن ميمببون عببن وهببب

قببال أخببرى طريببق بببه عقبببة عن الرحمن عبد بن القاسم
أبببي بببن سببعيد حببدثنا الرحمببن عبببد أبو  حدثنا4155 أحمد
عببن مرحوم وأبو الرعيني العزيز عبد بن يزيد حدثني أيوب
بببن عقبببة عببن رببباح بببن علُببي عن القرشي محمد بن يزيد

دبر في بالمعوذات أقرأ أن اللُه رسول أمرني قال عامر
 والنسائي2903  والترمذي1523 داود أبو ورواه صلة كل

غريب الترمذي وقال رباح أبي بن علُي عن طرق  من368
إسببحاق بببن محمببد  حببدثنا4146 أحمببد قببال أخببرى طريق
عببامر بببن عقبببة عببن هاعان بن مشرح عن لهيعة بن حدثنا

تقببرأ لن فإنك بالمعوذتين اقرأ اللُه رسول لي قال قال
 حدثنا4149 أحمد قال أخرى طريق أحمد به تفرد بمثلُهما

بن خالد عن سعد بن بحير حدثنا بقية حدثنا شريح بن حيوة
إن قببال أنببه عببامر بببن عقبببة عن نفير بن جبير عن معدان

عقببة فأخبذ فركبهبا شبهباء بغلُبة له أهديت اللُه رسول

الفلُببق بببرب أعببوذ قل اقرأ اللُه رسول فقال له يقودها
فقببال جببدا بها أفرح لم أني فعرف قرأها حتى له فأعادها

ورواه مثلُهببا بشببيء تصببلُي قمببت فمببا بهببا تهبباونت لعلُك
ورواه بببه بقيببة عببن عثمببان بببن عمرو  عن8252 النسائي
بببن معاويببة عببن الثببوري حببديث  مببن8252 أيضا النسائي

عببامر بن عقبة عن أبيه عن نفير بن الرحمن عبد عن صالح
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طريببق نحببوه فببذكر المعوذتين عن اللُه رسول سأل أنه
حببدثنا العلُببى عبببد بببن محمببد أخبرنببا النسائي قال أخرى

بببن عقبببة عن السد أبي زياد عن النعمان سمعت المعتمر

بمثببل يتعببوذوا لببم النبباس إن قببال اللُه رسول أن عامر
) النبباس بببرب أعببوذ ( قل ) و الفلُق برب أعوذ ( قل هذين
اللُيث حدثنا قتيبة  أخبرنا8253 النسائي قال أخرى طريق

قال عامر بن عقبة عن المقبري سعيد عن عجلن أبي عن

مبباذا قلُببت قل ياعقبة فقال اللُه رسول مع أمشي كنت
رسببول يببا أقببول مبباذا قلُت قل قال ثم عني فسكت أقول

علُببى أتيببت حببتى فقرأتهببا الفلُببق بببرب أعوذ قل قال اللُه
قببل قال اللُه رسول يا أقول ماذا فقلُت قل قال ثم آخرها
قببال ثببم آخرهبا علُببى أتيببت ثببم فقرأتهبا الناس برب أعوذ

اسببتعاذ ول بمثلُهببا سببائل ماسببأل ذلببك عند اللُه رسول
 أخبرنببا8252 النسببائي قببال أخببرى طريق بمثلُها مستعيذ

العلء عببن معاويببة حدثنا الرحمن عبد حدثنا بشار بن محمد
اللُبه رسبول أن عبامر بن عقبة عن مكحول عن الحارثا بن

النسببائي قببال أخببرى طريببق الصبح صلة في بهما قرأ
عن حبيب أبي بن يزيد عن اللُيث حدثنا قتيبة  أخبرنا8254

رسببول اتبعببت قببال عببامر بببن عقبة عن أسلُم عمران أبي
فوضببعت راكببب وهببو وسلُم آله وعلُى علُيه اللُه صلُى اللُه

سببورة أو هببود سببورة أقرئنببي فقلُببت قببدميه علُببى يببدي
أعببوذ قببل مببن اللُببه عنببد أنفببع شيئا تقرأ لن فقال يوسف

محمببود  أخبرنببا8251 النسائي قال آخر حديث الفلُق برب
يحيببى عببن الوزاعببي عمرو أبو حدثنا الوليد حدثنا خالد بن
عبد أبي عن الحارثا بن إبراهيم بن محمد عن كثير أبي بن

علُيببه تعالى اللُه صلُى النبي أن الجهني عابس بن عن اللُه
مببا بأفضل أخبرك أل أو أدلك أل عباس بن يا له قال وسلُم
أعببوذ قببل قال اللُه رسول يا بلُى قال المتعوذون به يتعوذ
فهببذه السببورتان هاتببان الناس برب أعوذ وقل الفلُق برب

مببن كببثير عند القطع تفيد عنه كالمتواترة عقبة عن طرق
بببن صببدى روايببة فببي تقببدم وقببد الحببديث في المحققين

ينزل لم سور ثلثا أعلُمك أل عنه مجاهد بن وفروة عجلن
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فببي ول الزبببور فببي ول النجيببل فببي ول التببوراة فببي

بببرب أعببوذ ( قببل ) و أحببد اللُببه هببو ( قببل مثلُهن الفرقان
المببام قببال آخر ) حديث الناس برب أعوذ ( قل ) و الفلُق
العلء أبببي عببن الجريببري حدثنا إسماعيل  حدثنا524 أحمد

والنبباس سببفر في اللُه رسول مع مع كنا رجل قال قال

 اللُببه رسببول نزلببة فحببانت قلُببة الظهببر وفببي يعتقبون
الفلُق برب أعوذ قل فقال منكبي فضرب فلُحقني ونزلتي

اعببوذ ( قببل قببال ثببم معببه فقرأتهببا اللُه رسول فقرأها

إذا فقال معه فقرأتها اللُه رسول ) فقرأها الناس برب
عامر بن عقبة هو الرجل هذا أن الظاهر بهما فاقرأ صلُيت
بببن عببن إبراهيم بن يعقوب عن النسائي ورواه أعلُم واللُه
المثنببى بببن محمببد أخبرنا النسائي قال آخر حديث به علُية

يزيببد حببدثني سببعيد بببن اللُه عبد عن جعفر بن محمد حدثنا
بببن هو السلُمي اللُه عبد عن عامر بن عقبة عن رومان بن

قببل قببال ثببم صدره علُى يده وضع اللُه رسول أن أنيس
) أحببد اللُببه هببو ( قل قلُت قل لي قال ثم أقول ما أدر فلُم
) خلُببق مببا شببر من الفلُق برب ( أعوذ قلُت قل لي قال ثم

) النبباس برب ( أعوذ قلُت قل لي قال ثم منها فرغت حتى

ومببا فتعببوذ هكببذا اللُببه رسببول فقببال منها فرغت حتى
النسببائي قببال آخببر حببديث قببط بمثلُهببن المتعببوذون تعوذ

شببداد حببدثنا بدل حدثنا حفص أبو علُي بن عمرو  أنا8254
عببن نضرة أبو حدثنا الجريري سعيد عن طلُحة أبو سعيد بن

ياجببابر اقببرأ اللُببه رسببول لي قال قال اللُه عبد بن جابر
بببرب أعببوذ قببل اقببرأ قببال وأمببي أنببت بأبي أقرأ وما قلُت

ال فقرأتهمبا النباس برب أعوذ وقل الفلُق بهمبا اقبرأ فق

 اللُببه رسببول أن عائشببة حببديث وتقدم بمثلُها تقرأ ولن
ووجهه رأسه بهما ويمسح كفيه في وينفث بهن يقرأ كان
بببن  عببن2942 مالببك المببام وقبال جسببده مببن أقبببل وما

إذا كببان اللُببه رسببول أن عائشببة عببن عببروة عببن شهاب
اشببتد فلُمببا وينفببث بببالمعوذتين نفسببه علُى يقرأ اشتكى
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رجباء علُيبه بيبده وأمسبح ببالمعوذات علُيه أقرأ كنت وجعه

يوسببف بببن اللُببه عبببد  عببن5013 البخبباري ورواه بركتهببا
 عببن3902 داود وأبببو يحيببى بببن يحيببى  عن2192 ومسلُم

القاسببم بببن حببديث ومببن قتيبببة عببن والنسببائي القعنبببي
وبشببر معن حديث  من3529 ماجة وبن يونس بن وعيسى

آخر في وتقدم به مالك عن ثمانيتهم عمر بن
 

اللُه رسول أن سعيد أبي عن نضرة أبي حديث من ن سورة

نزلببت فلُمببا النسببان وأعيببن الجان أعين من يتعوذ كان
2058 الترمببذي رواه سواهما ما وترك بهما أخذ المعوذتان
حببديث الترمببذي  وقببال3511 ماجببة  وبن8271 والنسائي
 الرحيبببببم الرحمبببببن اللُبببببه بسبببببم صبببببحيح حسبببببن

أحمببد أبببو حببدثنا عصببام بببن أحمببد حدثنا حاتم أبي بن قال
بببن محمببد بببن اللُببه عبد عن صالح بن حسن حدثنا الزبيري

بببن عببن العببوفي وقببال الصبح الفلُق قال جابر عن عقيل
جبببير بببن وسعيد مجاهد عن وروي ) الصبح ( الفلُق عباس
بببن ومحمببد وقتادة والحسن عقيل بن محمد بن اللُه وعبد
هببذا مثببل أسببلُم بن زيد عن ومالك زيد وبن القرظأي كعب
تعببالى كقببوله وهببي جريببر وبببن زيببد وبببن القرظأببي قببال

( عباس بن عن طلُحة أبي بن علُي ) وقال الصباح ( فالق
يتعببوذ أن نبببيه اللُببه أمببر الضحاك قال وكذا ) الخلُق الفلُق

جهنم في ) بيت ( الفلُق الحبار كعب وقال كلُه الخلُق من
أبببي بببن ورواه حببره شدة من النار أهل جميع صاح فتح إذا

رجببل عببن عثمببان بن سهيل حدثنا أبي حدثنا قال ثم حاتم
قببالوا أنهببم آبببائه عببن علُببي بببن زيد عن السدي عن سماه

عنببه كشببف فببإذا غطاء علُيه جهنم قعر في ) جب ( الفلُق
منببه يخببرج مببا حببر شدة من جهنم منه تضج نار منه خرجت
والسببدي عببباس وبببن عنبسببة بببن عمببرو عببن روي وكببذا

بببن فقببال منكببر مرفببوع حديث ذلك في ورد وقد وغيرهم
بببن مسعود حدثنا الواسطي وهب بن إسحاق حدثني جرير

خزيمببة بببن نصببر حببدثنا الواسببطي مشببكان بببن موسببى
كعببب بببن محمببد عببن صببفوان بببن شببعيب عببن الخرساني

فببي جببب الفلُق قال النبي عن هريرة أبي عن القرظأي
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عبببد أبببو وقببال رفعببه وليصح غريب إسناده مغطى جهنم

جريببر بببن قال جهنم أسماء ) من ( الفلُق الحبلُي الرحمن
الصبحيح هبو وهبذا الصببح فلُبق إنه الول القول والصواب

وقببوله تعببالى اللُببه رحمه صحيحه في البخاري اختيار وهو
المخلُوقببات جميببع شببر مببن ) أي خلُببق ما شر ( من تعالى
وذريته وإبلُيس جهنم البصري والحسن البناني ثابت وقال

غاسببق مجاهببد ) قببال وقب إذا غاسق شر ( ومن خلُق مما
وكببذا عنه البخاري حكاه الشمس ) غروب وقب ( إذا اللُيل
كعب بن ومحمد عباس بن قال وكذا عنه نجيح أبي بن رواه

إذا اللُيببل أنه وقتادة والحسن وخصيف والضحاك القرظأي
) وقببب إذا غاسببق شببر ( ومن الزهري وقال بظلمه أقبل

) اللُيببل وقبب ( إذا وقتببادة عطيببة وعن غربت إذا الشمس
شببر ( ومببن هريببرة أبببي عببن المهببزم أبببو وقببال ذهب إذا

تقببول العرب كانت زيد بن وقال ) الكوكب وقب إذا غاسق
عند تكر والطواعين السقام وكانت الثريا سقوط الغاسق
مببن ولهببؤلء جريببر بببن قببال طلُوعها عند وترتفع وقوعها

بببن اللُببه عبد عن بكار حدثني علُي بن نصر حدثني ما الثار
عبببد بببن عمببر بببن العزيببز عبببد بببن محمد حدثنا همام أخي

هريبرة أببي عبن سبلُمة أبي عن أبيه عن عوف بن الرحمن

الغاسببق ) النجببم وقببب إذا غاسق شر ( ومن النبي عن

جرير بن قال النبي إلى رفعه يصح ل الحديث وهذا قلُت
مببا القول هذا أصحاب وعمدة قلُت القمر هو آخرون وقال
أبببي بببن عن الحفري داود أبو  حدثنا661 أحمد المام رواه
رضببي عائشببة قببالت قببال سببلُمة أبي بن الحارثا عن ذئب

طلُببع حين القمر فأراني بيدي اللُه رسول أخذ عنها اللُه
ورواه وقببب إذا الغاسببق هببذا شببر مببن ببباللُه تعوذي وقال

سننيهما من التفسير كتابي في  والنسائي3366 الترمذي
خبباله عببن ذئببب أبببي بببن الرحمببن عبد بن محمد حديث من

حسبن حبديث الترمبذي وقبال ببه الرحمبن عبد بن الحارثا
إذا الغاسق هذا فإن هذا شر من باللُه تعوذي ولفظه صحيح
الغاسببق هذا هذا شر من باللُه تعوذي النسائي ولفظ وقب

ولببج إذا اللُيببل آيببة وهو الول القول أصحاب قال وقب إذا
سلُطان له وليوجد اللُيل آية القمر لن قولنا ينافي ل هذا
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مببا إلى يرجع فهو باللُيل إل تضيء ل النجوم وكذلك فيه إل

فببي النفاثببات شببر ( ومببن تعببالى وقوله أعلُم واللُه قلُناه
والضببحاك وقتببادة والحسببن وعكرمببة مجاهببد ) قال العقد
العقببد فببي ونفثببن رقيببن إذا مجاهببد قببال السببواحر يعني
عببن ثببور بببن حببدثنا العلُببى عبببد بببن حدثنا جرير بن وقال
إلببى أقببرب شيء من ما قال أبيه عن طاوس بن عن معمر

أن الخببر الحببديث وفببي والمجانين الحية رقية من الشرك

نعببم فقال يامحمد اشتكيت فقال النبي إلى جاء جبريل
كبل شبر ومبن يؤذيبك داء كبل مببن أرقيك اللُه باسم فقال

حين شكواه من كان هذا ولعل يشفيك اللُه وعين حاسد
الحساد السحرة كيد ورد وشفاه تعالى اللُه عافاه ثم سحر

تببدبيرهم فببي تببدميرهم وجعببل رؤوسببهم فببي اليهود من

مببن يومببا اللُببه رسول يعاتبه لم هذا مع ولكن وفضحهم
أحمببد المببام وقببال وعببافى وشببفى اللُببه كفببى بل الدهر
بن يزيد عن العمش حدثنا معاوية أبو  حدثنا4367

اليهببود من رجل النبي سحر قال أرقم بن زيد عن حبان
مببن رجل إن فقببال جبريل فجاءه قال أياما لذلك فاشتكى

فأرسببل وكببذا كببذا بئببر فببي عقدا لك وعقد سحرك اليهود

فاسببتخرجها اللُببه رسببول فبعببث بهببا يجيببء مببن إليهببا

من نشط كأنما اللُه رسول فقام قال فحلُلُها بها فجاءه
مببات حببتى وجهببه في رآه ول للُيهودي ذلك ذكر فما عقال
بببن محمببد معاويببة أبي عن هناد  عن7112 النسائي ورواه
صببحيحه مببن الطببب كتاب في البخاري وقال الضرير حازم

بببن سببفيان سببمعت قببال محمببد بببن اللُه عبد  حدثنا5765
آل حببدثني يقببول جريببج بببن بببه حدثنا من أول يقول عيينة
عببن أبيببه عببن فحببدثنا عنه هشاما فسألت عروة عن عروة

أنببه يببرى كببان حببتى سحر اللُه رسول كان قالت عائشة
مببن يكون ما أشد وهذا سفيان قال وليأتيهن النساء يأتي

قببد اللُببه أن أعلُمببت ياعائشببة فقببال كببذا كببان إذا السببحر
عند أحداهما فقعد رجلن أتاني فيه استفتيته فيما أفتاني
مببا للخببر رأسببي عند الذي فقال رجلُي عند والخر رأسي
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أعصببم بن لبيد قال طبه ومن قال مطبوب قال الرجل بال

وفيببم قببال منافقببا كببان اليهود حلُيف زريق بني من رجل
ذكر طلُعة جف في قال وأين قال ومشاقة مشط في قال

حببتى البببئر فببأتى قببالت ذروان بئببر فببي راعوفببة تحببت
نقاعببة ماءهببا وكببأن أريتها التي البئر هذه فقال استخرجه

فقلُت فاستخرج قال الشياطين رؤوس نخلُها وكان الحناء
علُى أثير ان وأكره شفاني فقد اللُه أما فقال تنشرت أفل
يببونس بببن عيسببى حببديث من وأسنده شرا الناس من أحد

القطببان ويحيببى أسببامة وأبي عياض بن أنس ضمرة وأبي
يفعلُه ولم الشيء فعل انه إليه يخيل كان حتى قالت وفيه

أيضببا هشببام عببن رواه أنه وذكر فدفنت بالبئر فأمر وعنده
 مببن2189 مسببلُم رواه وقد سعد بن واللُيث الزناد أبي بن

ورواه نمير بن اللُه وعبد أسامة بن حماد أسامة أبي حديث
أحمببد المام ورواه به هشام عن وهب عن عفان عن أحمد
عببن هشببام عببن معمببر عن خالد بن إبراهيم  عن663 أيضا

أنببه يببرى أشببهر سببتة النبببي لبببث قالت عائشة عن أبيه
والخر رأسه عند أحدهما فجلُس ملُكان فأتاه وليأتى يأتي
قبال مطبببوب قببال مابباله للخببر أحدهما فقال رجلُيه عند

وقببال الحببديث تمببام وذكببر العصم بن لبيد قال طبه ومن
عببباس بببن قببال تفسببيره فببي الثعلُبببي المفسببر السببتاذ
يخببدم اليهببود مببن غلم كببان عنهمببا اللُببه رضببي وعائشببة

أخببذ حببتى بببه يزالببوا فلُببم اليهود إليه فدبت اللُه رسول

فأعطاهببا مشببطه أسنان من وعدة النبي رأس مشاطة
منهببم رجببل ذلببك تببولى الببذي وكان فيها فسحروه اليهود
لببه يقببال زريببق لبنببي بئببر في دسها ثم أعصم بن له يقال

سببتة ولبث رأسه شعر وانتثر اللُه رسول فمرض ذروان
ول يببذوب وجعببل وليببأتيهن النسبباء يببأتي أنببه يببرى أشهر
أحببدهما فجلُس ملُكان أتاه إذ نائم هو فبينما عراه ما يدري

للُببذي رجلُيببه عنببد الببذي فقال رجلُيه عند والخر رأسه عند
سببحر قببال طب وما قال طب قال الرجل مابال رأسه عند
وبببم قببال اليهببودي العصببم بن لبيد قال سحره ومن قال
ال ومشباطة بمشط قال طبه ال هبو وأيبن ق جبف فبي ق
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الطلُع قشر والجف ذروان بئر في راعوفة تحت ذكر طلُعة

الماتببح علُيببه يقوم ناتىء البئر أسفل في حجر والراعوفة

أن شببعرت أما ياعائشة وقال مذعورا اللُه رسول فانتبه

والزبيببر علُيببا اللُببه رسببول بعببث ثببم بدائي أخبرني اللُه
ثببم الحنبباء نقاعببة كببأنه البببئر مبباء فنزحوا ياسر بن وعمار
رأسببه مشبباطة فيببه فببإذا الجببف وأخرجببوا الصخرة رفعوا

عشببر اثنببا فيببه معقببود وتببر فيببه وإذا مشببطه من وأسنان
فجعببل السببورتين تعببالى اللُببه فأنزل بالبر مغروزة عقدة

حيببن خفببة اللُببه رسول ووجد عقدة انحلُت آية قرأ كلُما
وجعببل عقببال من نشط كأنما فقام الخيرة العقدة انحلُت
شببيء كببل من أرقيك اللُه باسم يقول السلم علُيه جبريل
اللُببه رسببول يببا فقالوا يشفيك اللُه وعين حاسد من يؤذيك

فقببد أنببا أمببا اللُببه رسببول فقال نقتلُه الخبيث نأخذ أفل
بل أورده هكببذا شرا الناس علُى أثير أن وأكره اللُه شفاني

شواهد ولبعضه شديدة نكارة بعضه وفي غرابة وفيه إسناد
 أعلُبببببببببببببم واللُبببببببببببببه تقبببببببببببببدم ممبببببببببببببا

114 
)  الناس ( سورة

)ببببببببببب 6 1 114(  اليبببببببببببات  
الرحيببم الرحمببن اللُببه بسببم النبباس سببورة تفسير مقدمة

 مكيببببببببببببة وهببببببببببببي النبببببببببببباس سببببببببببببورة
الربوبيببة وجببل عببز الببرب صببفات مببن صببفات ثلثا هببذه

فجميببع وإلهببه وملُيكببه شيء كل رب فهو واللهية والملُك
أن المسببتعيذ فببأمر لببه عبيببد مملُوكببة لببه مخلُوقة الشياء

الخنبباس الوسببواس شر من الصفات بهذه بالمتصف يتعوذ
بنببي مببن أحببد من ما فإنه بالنسان الموكل الشيطان وهو
فببي جهببدا وليببألوه الفببواحش لببه يزيببن قرين وله إل آدم

اللُه عصمه من والمعصوم الخبال
بببه وكببل قببد إل أحببد من منكم ما أنه الصحيح في ثبت وقد

أعانني اللُه أن إل نعم قال اللُه رسول يا وأنت قالوا قرينه
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عببن الصببحيح فببي وثبببت بخيببر إل يأمرني فل فأسلُم علُيه

وخروجببه معتكف وهو للُنبي صفية زيارة قصة في أنس
فلُما النصار من رجلن فلُقيه منزلها إلى ليردها ليل معها

إنها رسلُكما علُى اللُه رسول فقال أسرعا النبي رأيا
إن فقببال اللُه رسول يا اللُه سبحان فقال حيي بنت صفية

أن خشببيت وإنببي الببدم مجببرى آدم بن من يجري الشيطان
أبببو الحببافظ وقببال شببرا قببال أو شيئا قلُوبكما في يقذف
بببن عببدي حدثنا بحر بن محمد  حدثنا4301 الموصلُي يعلُى
قببال قال مالك بن أنس عن النميري زياد حدثنا عمارة أبي

آدم بن قلُب علُى خطمه واضع الشيطان إن اللُه رسول
الوسببواس فذلك قلُبه التقم نسي وإن خنس اللُه ذكر فإن

بببن محمببد  حببدثنا595 أحمببد المببام وقببال غريب الخناس
عببن يحببدثا تميمببة أبا سمعت عاصم عن شعبة حدثنا جعفر

تعس فقلُت حمارة بالنبي عثر قال اللُه رسول رديف
لتقببل وسببلُم علُيه تعالى اللُه صلُى النبي فقال الشيطان

وقال تعاظأم الشيطان تعس قلُت إذا فإنك الشيطان تعس
مثببل يصير حتى تصاغر اللُه باسم قلُت وإذا صرعته بقوتي
أن علُببى دللببة وفيه قوي جيد إسناده أحمد به تفرد الذباب
يببذكر لببم وإن وغلُب الشيطان تصاغر اللُه ذكر متى القلُب

بكببر أبببو  حببدثنا2230 أحمد المام وقال وغلُب تعاظأم اللُه
عببن المقبببري سعيد عن عثمان بن الضحاك حدثنا الحنفي

إن اللُببه رسببول قببال قببال عنببه اللُببه رضببي هريببرة أبي
كمببا بببه فالتبس الشيطان جاء المسجد في كان إذا أحدكم

أبببو قببال ألجمببه أو زنقببه لببه سكن فإذا بدابته الرجل يبس
فببتراه المزنببوق أما ذلك ترون وأنتم عنه اللُه رضي هريرة

اللُبه يبذكر ل فباه ففاتبح الملُجم وأما اللُه يذكر ل كذا مائل
عببباس بببن عن جبير بن سعيد وقال أحمد به تفرد وجل عز

علُببى جاثم الشيطان ) قال الخناس ( الوسواس قوله في
خنببس اللُببه ذكر فإذا وسوس وغفل سها فإذا آدم بن قلُب
عببن سببلُيمان بببن المعتمببر وقببال وقتادة مجاهد قال وكذا
بببن قلُببب فببي ينفببث الوسببواس الشيطان أن لي ذكر أبيه
وقببال خنببس اللُببه ذكببر فببإذا الفببرح وعنببد الحببزن عند آدم
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هببو ) قببال ( الوسببواس قببوله فببي عباس بن عن العوفي

( الببذي تعببالى وقببوله خنببس أطيببع فببإذا يببأمر الشببيطان
كمببا آدم ببنببي هذا يختص ) هل الناس صدور في يوسوس

قبد ويكونبون قولن فيه والجن آدم بني يعم أو الظاهر هو
اسببتعمل وقببد جرير بن وقال تغلُيبا الناس لفظ في دخلُوا
علُيهببم النبباس إطلق فببي بببدع فل الجببن مببن رجال فيهم

لقببوله تفصببيل هببو ) هل والناس الجنة ( من تعالى وقوله
( مببن فقببال بينهم ) ثم الناس صدور في يوسوس ( الذي
لقببوله وقيببل الثبباني القببول يقببوي ) وهببذا والناس الجنة
صببدور فببي يوسببوس للُببذي ) تفسببير والنبباس الجنة ( من

( وكببذلك تعالى قال كما والجن النس شياطين من الناس
بعضببهم يوحي والجن النس شياطين عدوا نبي لكل جعلُنا

أحمببد المببام قببال ) وكمببا غببرورا القول زخرف بعض إلى
عمببر أبببو حببدثنا المسببعودي حببدثنا وكيببع  حببدثنا5178

أتيببت قال ذر أبي عن الخشخاش بن عبيد حدثنا الدمشقي

ال فجلُسبت المسبجد في وهو اللُه رسول ا يبا فق ذر أب
ثببم فصببلُيت فقمببت قببال فصل قم قال ل قلُت صلُيت هل

النببس شببياطين شببر من باللُه تعوذ ذر أبا يا فقال جلُست
نعم قال شياطين وللنس اللُه رسول يا فقلُت قال والجن

شبباء من موضوع خير قال الصلة اللُه رسول يا فقلُت قال
فببرض قال فالصوم اللُه رسول يا قلُت أكثر شاء ومن أقل

قببال فالصببدقة اللُببه رسول يا قلُت مزيد اللُه وعند مجزىء
جهد قال أفضل فأيها اللُه رسول يا قلُت مضاعفة أضعاف

النبيبباء أي اللُببه رسببول يبا قلُبت فقير إلى أوسر مقل من
نعببم قببال كببان ونبيببا اللُه رسول يا قلُت آدم قال أول كان
ثلثمائببة قببال المرسلُون كم اللُه رسول يا قلُت مكلُم نبي

يببا قلُببت عشببر خمسببة مببرة وقال غفيرا جما عشر وبضعة
( اللُببه الكرسببي آية قال أعظم علُيك أنزل أيما اللُه رسول

 مببن8275 النسببائي ) ورواه القيببوم الحببي هببو إل إلببه ل
مطول الحديث هذا أخرج وقد به الدمشقي عمر أبي حديث

ولفببظ آخر  بطريق361 صحيحه في حبان بن حاتم أبو جدا
 حببدثنا1235 أحمد المام وقال أعلُم فاللُه جدا مطول آخر

الهمببداني اللُه عبد بن ذر عن منصور عن سفيان عن وكيع
إلببى رجببل جبباء قببال عببباس بببن عن شداد بن اللُه عبد عن
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بالشببيء نفسببي لحببدثا إني اللُه رسول يا فقال النبي
فقببال قببال بببه أتكلُم أن من إلي أحب السماء من أخر لن

إلببى كيببده رد الببذي للُببه الحمببد أكبر اللُه أكبر اللُه النبي
حببديث مببن  والنسببائي5112 داود أبببو ورواه الوسوسببة

آخببر بببه ذر عببن كلهمببا والعمببش النسببائي زاد منصببور
العببالمين رب للُببه والحمببد والمنببة الحمببد وللُببه التفسببير

ورضببي أجمعين وصحبه وآله محمد سيدنا علُى اللُه وصلُى
وكبان الوكيببل ونعببم اللُببه حسبنا أجمعين الصحابة عن اللُه

خمببس سببنة الولببى جمببادى مببن العاشببر فببي منه الفراغا
العالمين رب للُه والحمد مئة وثمان وعشرين
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