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 بِسْمِ اهللِ الرَّمحن الرَّحِيمِ  

 

 :قال تعاىل

ََٰك ﴿ َرى
َ
َ ٱۡلَّاِس بَِمآ أ ُكَم َبۡين ِ ِِلَحن َق 

َآ إََِلنَك ٱلنِكَتََٰب بِٱۡلن نَزۡلن
َ
آ أ إِنَّ

ُۚ َوََل تَُكن ل ِلنَخآئِنَِۡي َخِصيٗما ُ   ﴾ من سورة النساء105﴿اآلية من  ﴾١٠٥ ٱّللَّ

 

  :وعال جلوقال 

﴿ ٓ َا نَزۡلن
َ
َِل إََِلنِهمن َولََعلَُّهمن  َوأ َ لِلنَّاِس َما نُز  ِ َر ِِلُبَۡي  ِكن إََِلنَك ٱل 

ُرونَ    ﴾ من سورة النحل44﴿من اآلية   ﴾٤٤ َيَتَفكَّ

 

  :عز وجلوقال 

َ لَُهُم ﴿ ِ َا َعلَينَك ٱلنِكَتََٰب إَِلَّ ِِلُبَۡي  نَزۡلن
َ
َتلَُفواْ فِيهِ َوَمآ أ ِي ٱخن ٱلَّ
َةٗ ى وَُهدٗ  م   َورَۡحن ِمُنونَ يُ  ل َِقون  ﴾ من سورة النحل64﴿اآلية من   ﴾٦٤ ؤن

 

  صَدَقَ اهللُ العَظِيمُ 
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 " اإلهـــــــــــــداء"
 

 إلى روح والدي  ، رحمه اهلل ، وفاًء  ودعاًء ..
إلى من أمرني اهلل ببرها وطاعتها واإلحسان إليها، إلى والدتي الحنون ، وإلى 

 شقيقتي التي ترافقها ،  بّراً وإحساناً ..
 إلى قرة عيني  ، وفلذات كبدي ، محبًة  وعرفاناً..

 صلًة وإخاًء ..إلى إخوتي وأخواتي ، 

 إلى أصدقائي األعزاء ، مودًة والتماساً..

 هلل بشفائه .. عاً وتضر   لً توس  إلى ابن شقيقي ، 

 

 أهدي هذا العمل المتواضع .…                                        
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 شــكـر وتقدير
هذا العمل لكي يتم إلى عافية، وتوفيق وتسديد، وإلهام وتيسير،   لقد احتاج        

وقد مّن هللا تبارك وتعالى به، فله وحده ال شريك له الحمد والثناء، ثم له الحمد أن 

         من  كالمه.كون من الذين يعنون بتحقيق تفسير جزء ن أوفقني أل

 ببالغ العالم عبدالسالم محمد الدكتوراألستاذ  أخص وبعد شكر هللا تعالى        

به  زودني ولِما الرسالة، هذه على باإلشراف تفضله على والتقدير والشكر الحفاوة

 وتسديده البحث هذا سير في العظيم األثر لها كان قيمة، وتوجيهات من نصائح

 .   وتقويمه

كان له إسهام في هذا العمل،  جد لزاما علّي أن أشكر وأكرر إلى كل منأو        

حتى انتهيت إلى  أهل بيتي الذين وفّروا لي االستقرار الذهني والنفسي مقدمتهم وفي

     هذه المرحلة.

 ،للعلم وما زالت صرحا   ،ألكاديمية الليبية التي كانتلشكر وأتوجه بال        

الدكتور إبراهيم مفتاح الصغير رئيس قسم الدراسات  هوأخص ب ،لراغبين فيهلو

   اإلسالمية بها. 

 ،والمتابعة ،والسؤال ،إلخوان كانت منهم المشورةموصول كذا الشكر        

أو  ،أو نصيحة ،واألصدقاء بإبداء رأي ،والمساعدة في إتمام هذا البحث من الزمالء

       أو غير ذلك. ،أو إشارة فنية ،مرجع وإرشاد إلى ،إعارة كتاب

على ما  ني  م  ي  رِ ن الك  ي  ش  اقِ ن  كما أتقدم بالشكر الجزيل لصاحبي الفضيلة الم        

      سديدها.وت ،ووقت في تقويم هذه الرسالة ،سيبذالنه من جهد

وإني  ،وأخيرا  فقد  حصل التقصير في حقوق كثير ممن لهم حقوق عليّ         

 لعذر في ذلك ، ولهم جزيل الشكر .لتمس منهم اأ

وعلى آله  ،والصالة والسالم على الرسول المصطفى ،والحمد هلل أوال  وآخرا   

 وأصحابه السادة النجباء.
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 المقدمة

ونعوذ باهلل من  ،ونتوب إليه ،ونستغفره ،ونستعينه ،نحمده ،إن الحمد هلل

 ومن يضلل فال هادي  ،ه هللا فال مضل لهيهدمن  ،وسيئات أعمالنا ،شرور أنفسنا

الذي  ،عبده ورسوله ا  وأشهد أن محمد ،شهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك لهوأ ،له

 ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون . وبعد : ،أرسله هللا بالهدى ودين الحق

ختار وابلغتها  ،هذه األمة بأن أنزل  القرآن الكريمـ سبحانه وتعالى ـ لقد ميز هللا ف

لهذا الكتاب الكريم علماء قيَّض هللا تعالى و ،منهاـ عليه الصالة والسالم ـ النبي 

الذين سخروا أنفسهم لخدمة القرآن ، ومخلصين أوفياء من أئمة الصالح ،أتقياء أنقياء

وكشف دقائقه  ،وبيان أسراره ،وبذلوا قصارى جهدهم لتوضيح معانيه ،العظيم

 .وعجائب ،وروائع ،وأسرار ،واستخراج ما فيه من حكم

ن االعلماء الذين كان لهم هذا الشرف الكبير  هؤالء ومن بين  بهذا  عتنواِممَّ

)تفسير القرآن  :كتابهمقدمة في  (، فقد أوضحهـ774)ت: اإلمام ابن كثير  العلم

فإنها شارحة  ،ثم بالسنة ،هو أن يفسر القرآن بالقرآن ،العظيم ( أن أصح الطرق

والعلم  ،ن الصحابة أولى من غيرهم لما لهم من الفهم التامإثم  ،وموضحة له ،للقرآن

 .والعمل الصالح ،الصحيح

العديد  ،بتلخيصه ي  نِ فقد ع   ،ومكانة علمية ،ونظرا لما لهذا التفسير من أهمية

ومن بين هؤالء اإلمام عفيف بن  ،واختصارا ،وتلخيصا ،ونسخا ،من العلماء شرحا

المنير البدر ) :في كتاب أسماه(، هـ785:  )تي ونِ ر  از  د بن مسعود الك  ـسعي

ة من هللا لنا االطالع على النسخة الوحيد ر  خَّ س   وقد( . الملخص من تفسير ابن كثير

وكان  ،على مجموعة من الطلبة كي يقوموا بتحقيقه هذا التفسير الذي تم توزيعه

 274 :من اللوحة رقم أي: ،نصيبي في ذلك من )سورة الكهف إلى  سورة النور(

وقد قمت  .دراسة وتحقيقا ،(لوحة 66)وعدد اللوحات ، 339 :إلى اللوحة رقم

 بتحقيقها استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير.  بمشيئة هللا

 أهمية الموضوع :

د   تأتي أهمية الموضوع في أهمية  تفسير ابن كثير والذي  كتب التفسير م من أه ي ع 

 :من أهمها لعدة أمور ، وأشملهابالمأثور، 
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فقد قال ـ صلى هللا عليه  شرف علم التفسير ألنه ي عنى بكالم هللا جل وعال، -1

وسلم ـ في الحديث الشريف : " خيركم من تعلم القرآن وعلمه "
(1)

. 

ر، وناقد يسوق األحاديث، واآلثار مسندة عن  -2 ف سِّ ث، وم  دِّ أن مؤلفه م ح 

 .م صنفيها، ويتكلم عنها سندا ، ومتنا  

الفقه كثرة المصادر التي ذكرها المصنف من كتب السنة ، والتفاسير، وكتب  -3

 كثار من النقل عنها .واإل

 ذكر الطرق المختلفة، والمواضع المتعددة للحديث الواحد . -4

كثير من الروايات كاشفا  ، وذكر الثقات، والضعفاء، في بيان درجة الحديث -5

مرجحا  في  ،والضعف في الغالب درجتها من حيث الصحة عن أسانيدها، ومبينا  

 أغلب األحيان األقوال الصحيحة .

 ئيليات في العديد من المواقع .سراحذير من اإللتا -6

تأخر ابن كثير زمنيا  ، إذ عاش في القرن الثامن للهجرة، مما وفر تحت يديه  -7

لغيره من  عددا  هائال  من المصادر في مختلف العلوم الدينية، وهذ ما لم يكن متوفرا  

 المفسرين الذين سبقوه.

الكريم تصوراتهم، كما بينها القرآن و ،السلف الصالحآراء أن التفسير يمثل  -8

 .والسنة الشريفة

  أسباب اختيار الموضوع :

 .وتحقيقها شغفي ورغبتي في دراسة المخطوطات -1

ألنه  ،وهو من أجل العلوم وأرفعها مكانة ،أن هذا المخطوط في علم التفسير -2

 يعتني بكالم هللا .

إليه في معظم الكتب  تكثر اإلشارات  األهمية الخاصة لتفسير ابن كثير الذي  -3

من العلوم وغيرها  ،وعلوم القرآن الكريم ،والتفاسير ،التي تتعلق بعلوم الفقه

 .الشرعية

من خالل البحث في العديد من المصادر أن  (وهللا أعلم)أنه وحسب علمي  -4

 هذا المخطوط لم يسبق تحقيقه.

 اإلسهام في إثراء المكتبة اإلسالمية بالعلوم الشرعية . -5

 التراث اإلسالمي ونشره واالستفادة من علومه .إحياء  -6

وإبرازه للناس  ،والتعريف به ،ي خاصةونِ ر  حياء تراث اإلمام الكاز  إ -7

 كما حدث للعديد من المؤلفات . ،للمحافظة عليه من الضياع

                                                           
: ةـرواي وفي ،4739: مـبرق (وعلمه القرآن تعلم من خيركم باب) 4/1919 صحيحه في البخاري هـرجـأخـ   1

 القرآن تعليم في جاء ما باب 5/173 سننه في والترمذي. 4740: برقم ،" وعلمه القرآن تعلم من أفضلكم إن" 

 ". صحيح حسن حديث هذا: " وقال ،2907: برقم
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 الدراسات السابقة : 

واإلمكانات المتوفرة  ،وبحسب السبل المتاحة ،من خالل البحثلم تتوافر لدّي 

أن هذا  ،وحسب علمهم أيضا ،واستفسار العديد من األساتذة في هذا المجال

 ، وال أي دراسة ت عن ى بمؤلفه في هذا المجال .تم تحقيقهقد المخطوط 

 :البحث هذا كتابة عند واجهتني التي الصعوبات

 عساه عما للعذر والتماسا   للواقع، بيانا   صعوبات من واجهني ما أبرز إلى هنا أشير

 :اآلتي في ذلك إجمال ويمكن نقص، من يقع أن

 :  بالباحث المتعلقة . الصعوبات ( أ)

 الكريم، القرآن بتفسير يتعلق ألنه ،البحث والرهبة بصعوبة النفسي اإلحساس.  1

 المعاني إثبات قبل ،الموثوقة المراجع في والبحث ،التثبت يتطلب ثقيل أمر فهذا

 .واألقوال

 التي المنطقة خارج لوجودينظرا   ،األكاديمية إلى الوصول من التمكن عدم . 2

 .البالد بها تمر التي الظروف بسبب ،بها توجد

 وعدم ،مطلقا   المخطوط هذا تحقيق شاركوني الذين بالطلبة معرفتي عدم .3

، األمر الذي جعلني آخر طالب ، ألنهم من خارج المدينةوسيلة بأية معهم التواصل

 أتحصل على النسخة المراد تحقيقها.

 بعض اقتناء صعوبة إلى أدى الذي األمر ،فيها المتواجد المدينة في المكتبات قلة .4

 .الكتب

 حال الوقت ضيق ولكن ومراجعتها، ،الرسالة هذه مسائل بحث في جهدي بذلت.  5

 .بالقصور معترفا   فقدمتها، بالشكل المطلوب تغطيتها وبين بيني

 البحوث خاصة ،الطباعة مع التعامل في البحث بداية في واجهتني التي الصعوبة. 6

 بنفسي تعلمتها قد نِّيوإ بذلك، فيها أقوم التي األولى المرة نهاإ هللا أشهد ألني ،منها

 .      المجال هذا في تدريبية دورات أية دون

 في متعددة أزمات من عامة بصفة البالد تمر التي الظروف إلى باإلضافة .7

 يارب قريبا   الفرج جعلو غمتها، وكشف كربتها، هللا أزال األساسية، المتطلبات

  .العالمين
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 :بالبحث المتعلقة )ب(. الصعوبات

 ملء صعوبة إلى أدى الذي األمر المخطوط، لهذا أخرى نسخ وجود عدم.  1

، التي الفراغات ت  ِجد  قَّ  كثير ابن اإلمام بتفسير) االستعانة بعد إال و  ح  مع  ،ق(الم 

يبدو ، األمر الذي قد مالحظة عدم تطابق المخطوط مع بعض النسخ المحققة للتفسير

بنفس الرسم الذي في  التقّيدبسبب هذا االختالف، مع التأكيد على  ا  تصحيففيه 

 تاعتمد الذي األصل هو المخطوط في الذي المتن علتجف النسخة الموجودة لدّي،

 عليه، التعليق يستوجب ما رأيت أو ،غموضا   أو بياضا ، وجدت وإن النسخ، في عليه

 . الهامش في وضحته

 نظرا  لعدم ،عليه المسائل وتوزيع البحث، عليها ينظم أن ينبغي التي الكيفية.  2

 .المفردات حجم تناسقها جميعا في 

أحيانا   القرآن، حروفِ  من حرف   في اءرّ الق   اختالف يوِرد حين ن المصنفأ.  3

ن ذكر دون ،الشاذة القراءات يذكر  في عنهم البحث في صعوبة وأجد بها، قرأ م 

 .المصادر لقلة ،األحيان بعض

 من معنى   على شاهدا   يسوقها التي الشعرية باألبيات استشهاده عند كذلك. 4

مِّي ال المعاني، يستغرق وقتا  في البحث عنه، نظرا  لعدم قد األمر الذي  ،القائل ي س 

 توفر الدواوين لذلك الشاعر.   

 ومراجعتها، وتحريرها الرسالة هذه مسائل بحث في جهدي بذلت وقد هذا.  5

، حقها أوفها لم أنيالتي أشعر  المسائل بعض عند الوقوف أطيل أن أحب وكنت

 وبين بيني حال الوقت ضيق ولكن، التفسير غير المصادر من المزيد إلى وأرجع

 . بالقصور معترفا   فقدمتها، الرغبة هذه

 من له ترجم من عند تعالى هللا رحمه الكازروني لإلمام وافية ترجمة وجود عدم.  6

 ،والوفّيات ،والتراجم ،الّتواريخ كتب في فنظرت والمصّنفات، ،الكتب أصحاب

 . الوافية الترجمة أجد ولم الفهارس، وكتب

 من عنها البحث صعوبة إلى أدى الذي األمر المهملة األسماء من لكثير إيراده.  7

  .منها والتثبت لتوثيقها ،أخرى مصادر

 :طريقة البحث 

 في تراجم العلماء. اإليجاز، وكذلك في التعليق كيال يثقل النص بطوله اإليجاز ـ 1
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على أهم المصادر التي لها عالقة بهذا الموضوع إتماما  للفائدة،  االطالع ـ 2

  وتيسيرا  للرجوع إليها لمن أراد االستزادة.

وإن رأيت  ،كما هي ،باستعراض اآلراء التي أوردها المصنف في تفسيرهالقيام ـ  3

 أضفته، وبينت ذلك في الهامش.  اما يستحق التعليق عليه

 وذلك لعدم الحاجة إليها. ،ولو مترجمة ،ألجنبيةإلى المراجع األجأ م لـ  4

 واآلخر تحقيقي : ،ـ يشتمل هذا العمل على قسمين أحدهما دراسي 5

وبعض  ،وسبب اختياره  ،ة الموضوعأهميذكر فيه تناولت  ) أ ( القسم الدراسي :

 وأوردت  فيه  ،ومنهجي في البحث ،البحث هذا كتابة عند واجهتني التي الصعوبات

، ي صاحب الملخصونِ ر  اإلمام الكاز  باإلمام ابن كثير صاحب التفسير، ثم ب التعريف

أهم الكتب ب ثم التعريف ،وصف المخطوط ، ثمالكتابأهمية ثم نبذة مختصرة عن 

ثم  .المخطوط بقية حققوا الذين الطلبة ذكرت  و  ،التي عنت باختصار تفسير ابن كثير

 .المخطوط لوحات بعض من لنماذج بصور أتيت  

سورة الكهف  علىوفيه قمت بتحقيق  الجزء الذي يشتمل  ) ب ( القسم التحقيقي :

وعددها  (339)إلى اللوحة رقم  (274) :أي  من اللوحة ،إلى نهاية سورة النور

 . لوحة (66)

 وقد اتبعت في ذلك خطوتين أساسيتين هما : : منهجية البحث

 في توثيق المصادر وكانت كاآلتي : :الخطوة األولى 

 اآليات القرآنية الكريمة . تخريج أوالً :

 وكانت على النحو التالي :  ،كتب األحاديث الشريفة توثيق ثانياً :

 اآلتي :وهي ك (حسب المكانة العلمية)الكتب الستة : ورتبتها  

 ، ثم صحيح اإلمام مسلم .. صحيح اإلمام البخاري 1

 كاآلتي : وهم  ،بحسب المكانة العلمية()ترتيب أصحاب السنن فكان أما .  2

 . (هـ 257: ت)السجستاني، )أ(. سنن أبي داود: لسليمان بن األشعث أبوداود 

 هـ(. 303: )ت)ب(. السنن الكبرى : ألبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي، 

ورة مد بن عي)ج(. الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي ألبي عيسى مح  سى بن س 

 . (هـ 297: )ت
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 (. هـ 273: ت): تصنيف أبي عبدهللا محمد بن يزيد بن ماجه القزويني، )د(. السنن

حسب تاريخ وفيات  ،توثيقها بالتسلسل الزمني مَّ ت  قد فأما بقية كتب الحديث  اً :ثالث

 ثم كتب العزو . ،واألسبقية لكتب التخريج ،مؤلفيها

 فحسب الترتيب الهجائي .  ،كالتراجم وغيرهاأما بقية المصادر  رابعاً :

 : الخطوة الثانية 

هجية المن ع  بِ تَّ أن أ   ت  ل  او  فقد ح   ،وتتمثل في أهم األعمال التي قمت بها أثناء التحقيق

 على النحو التالي :  الصحيحة، وكانتالعلمية 

المنهج العلمي  ت  م  ز  ت  ال  النص في أقرب صورة أرادها المؤلف، و   محاولة إخراجـ  1

 المعتمد في تحقيق النصوص التراثية .

طـ  2 ب  اآليات القرآنية، وكل ما يحتاج فهمه إلى ضبط من نصوص الكتاب   ض 

عن حفص ورواية اإلمام  مع ما يتفق وراعيت في كتابة اآليات رسم المصحف

 ت  ج  رَّ وترقيم اآليات المفسرة التي أوردها المؤلف في نهاية كل آية، فقد خ   ،عاصم

كما وردت في القرآن الكريم من غير زيادة وال  ،اه  ت  ط  ب  ض  جميع اآليات القرآنية، و  

، ووضعتها البحثنقص، عن طريق أخذ نسخة عن اآلية، ولصقها في مكانها من 

 .﴾ ﴿بين قوسين مزهرين هكذا 

 ـ عزو اآليات القرآنية الكريمة التي يستشهد بها المؤلف في التفسير، وتمييزها 3

، أما اآليات التي ترد في ثنايا وذلك بترقيم اآليات المفسرة ،عن اآليات المفسرة

ورقم اآلية في الهامش  ،على سبيل االستشهاد، فقد أشرت إلى اسم السورة المتن

والصفحة  ،ومكان ورودها في المتن ،ورقم اآلية ،وفي الفهارس ذكرت اسم السورة

 التي وردت فيها .

فنسبت  تلك القراءات  ،في بعض األحيان إلى بعض القراءاتـ  تطرق المؤلف  4

 وذكرت  أشهر من قرأ بها . ،القرآنية إلى مصادرها

النقل من الكتب التي أخذ عنها المصنف ما استطعت إلى ذلك سبيال   توثيقـ   5

 وإن كان المصنف لم يذكر أسماء الكتب التي أخذ عنها.   ،حتى

ااألحاديث النبوية  تخريجـ  6 ا تفصيلي  والباب  ،بالعزو إلى الكتاب ،بكاملها تخريج 

أو في الصحيحين والرقم ، تسهيال  للفائدة، فإن جاء ذكرها في  ،والصفحة ،والجزء

وربما أعزوه إلى الكتب الستة، وغيره، إذا نسبه ، عزوه إليهمااكتفيت بأحدهما 

ا لم يكن الحديث في المؤلف إليها، وهذا من باب التوثيق ألقوال المصنف، وأما إذ
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أحد الصحيحين، فإّني استقصي على وسعي في التخريج، وذلك لتبيين درجة 

 ،معتمدا  على أمهات كتب األحاديث في ذلك ،من حيث الصحة أو الضعف الحديث،

ر وهذا نادـ والنقاد األوائل على الحديث، فإن تعذر  ،والمحّدثين ،ونقل حكم العلماء

 .  على بعض العلماء المعاصريني ذلك اعتمدت فـ جدا  

األلفاظ  يرفستو ،األلفاظ الغريبة بالرجوع إلى معاجم اللغة المعتمدة ش رحـ  7

 الغامضة التي وردت في المتن من المصادر المختصة  بذلك .

األعالم الذين جاء ذكرهم ألول مرة ترجمة مؤجزة وإن تكرر ذكرهم  ترجمةـ  8

عدة مرات ال  مإن تكرر ذكرهأكثر من مرة  أحلتهم إلى الترجمة  التي سبقت، و

 .  أحيلهم مكتفيا  باإلحالة األولى

والتعجب إن لزم  ،واالستفهام ،والفاصلة ،كالنقطة :عالمات الترقيم توضيحـ   9

  .األمر

تركت مكان األسطر  ،أو غموضا ،أو بياضا ،في المخطوط  خرما وجدت  ـ إذا  10

إلى  مجموعة نقاط بين زاويتين هكذا >.....<،  وأشرت   المفقودة فارغا، ووضعت  

 أخرى كهذا المخطوط.  ا  خاصة إذا كانت ال توجد نسخ ،تفصيلذلك في الحاشية بال

 وأشرت أحيانا  إلى بحر البيتالشكل التام، والرجز ب ،الشواهد الشعرية ـ ضبط 11

ِجدت فيه  ،وإلى الديوان، فإن تعذر فمن كتب األدب األخرى، أو إلى  الكتاب الذي و 

 ذلك في الهامش . ت  ن  يَّ ب  و  

 صعوبة في تشكيلها .الأو  ،الكلمات التي يدخل اللبس في نطقها ضبط ـ 12

لمصادر وإحالتها إلى ا، باألماكن والبلدان التي جاء ذكرها في النص التعريفـ  13

 ووضحت ذلك في الهامش . ،ذات العالقة

ص به والعلم التي تخت ،بالكتب التي وردت مع ذكر مؤلفيها التعريفـ  14

 باختصار.

  ن:البحث تقسيمه إلى قسمين رئيسي   اقتضت طبيعةـ   15

  قسم التحقيق. والقسم الثاني: القسم الدراسي. القسم األول:

 تضمنتوالمقدمة و وكلمة الشكر والتقدير، اآلية القرآنية، واإلهداء،باإلضافة إلى: 

 البحث هذا كتابة عند واجهتني التي الصعوبات أهمية الموضوع، وسبب اختياره،

وذكر أهم  ، وخطة البحث، ومنهجي في التحقيق، ونماذج مصورة من المخطوط
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 قاموا الذين الطلبة أسماء وذكرالتي عنت بتفسير اإلمام ابن كثير، المختصرات 

 وبينت فيها أهم النتائج التي استخلصتها من هذا العمل . ثم الخاتمة المخطوط بتحقيق

 : مطالب خمسة : ويشتمل على القسم األول : القسم الدراسيـ  1

 شمل :رحمه هللا تعالى ويابن كثير  بالحافظ التعريف:  األول طلبالم

    .: شيوخه ثالثاً                       : نشأته ثانياً        .      : نسبه ومولده أوالً 

 : وفاته. خامساً  : آثاره العلمية      رابعاً 

 شمل :ويرحمه هللا تعالى ي رونِ اإلمام الكاز  ب التعريف:  الثاني طلبالم

وتالمذته  : شيوخه ثالثاً  .  اإلجتماعية والعلمية: نشأته ثانياً  .  : نسبه ومولده أوالً 

        .: وفاتهخامساً              : آثاره العلمية.رابعاً     ومعاصروه.                

 شمل : بالكتاب وي التعريف:  الثالث طلبالم

 .: سبب تأليف الكتاب ثالثاً        : نسبة الكتاب للمؤلف. ثانياً       ـم الكتاب.اس:  أوالً 

 ي في التفسير وقسمته إلى : رونِ : منهج اإلمام الكاز   رابعال طلبالم

  .: تفسير القرآن بالقرآن أوالً 

 : تفسير القرآن بالسنة الشريفة .ثانياً 

 : تفسير القرآن بقول الصحابة رضي هللا عنهم . ثالثاً 

 ليهم  .: تفسير القرآن بقول التابعين رضوان هللا ع رابعاً 

 .: التفسير اللغوي خامساً 

 المصادر التي اعتمد عليها المصنف::  سادساً 

 المصادر التي صرح بها. ـأ 

 المصادر التي لم يصرح بها. ـ ب

التعريف بالمخطوط، وذكر أهم المختصرات التي عنت بتفسير :  خامسال طلبالم

 اإلمام ابن كثير، والطلبة الذين قاموا بتحقيق بقية المخطوط.

 : مالحظات على النسخة. ثانياً  : وصف المخطوط .             أوالً 
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 :  ذكر أهم مختصرات تفسير اإلمام ابن كثير. ثالثاً 

 : ذكر الطلبة الذين قاموا ويقومون بتحقيق المخطوط.. رابعاً 

 وفيه قمت بتحقيق تفسير السور القرآنية اآلتية : :القسم الثاني: القسم التحقيقيـ  2

 تفسير سورة الكهف .: أوالً 

 : تفسير سورة مريم .ثانياً 

 : تفسير سورة طه .ثالثاً 

 : تفسير سورة األنبياء .رابعاً 

 : تفسير سورة الحج .  خامساً 

 : تفسير سورة المؤمنون .سادساً 

 :  تفسير سورة النور . سابعا  

 الفهارس العامة وتشمل :  ـ   4

 . فهرس اآليات القرآنية الكريمة ـأوالً 

 الشريفة.فهرس األحاديث  ـثانياً 

 . اآلثارـ  فهرس ثالثاً 

 ـ فهرس المسائل الشرعية رابعاً 

  فهرس األبيات الشعرية . ـ  خامساً 

 فهرس أنصاف األبيات.  ـ سادساً 

  فهرس األعالم ـ سابعاً 

 فهرس األماكن والبلدان .ـ  ثامناً 

 ـ فهرس األديان والملل والنحل. تاسعاً 

  .فهرس أسماء الكتب المذكورة في المتنـ  عاشراً 

 فهرس المصادر والمراجع .ـ  عشرحادي 

 فهرس المحتويات. ـ عشر ثاني

المصنف قد حافظ  أنأهمها  من ،نتائجعدة إلى هذا الملخص  خلصت من خاللوقد 

اآليات التي تدل على  ه، وجمعالقرآن بالقرآن ه، وهي تفسيرعلى ميزات األصل

القرآن بالسنة  هتفسيرمفسرة، أو تؤيده، أو تقويه، ثم المعنى المراد من اآلية ال

اآليات، وقد حذف أسانيد من أقوال السلف، في تفسير  ا  كثير هذكرالصحيحة، و

من أقوال  ا  كثيروتخريج ابن كثير له، كما حذف  ،كر الصحابي، مكتفيا  بذاألحاديث

االسرائيلية، وما أطال به األخبار  هالصحابة التي تكررت، اكتفاء ببعضها، وحذف

والفروع الفقهية، والمناقشات اللغوية، واللفظية، مما  ،من األبحاث الكالمية المؤلف
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ديث الطويلة، واألحداث ال يتصل بتفسير اآلية، اتصاال  وثيقا ، واقتصر في األحا

المؤلف على آراء اإلمام ابن على وضع الشاهد منها، وحافظ  المطولة، التاريخية

بقاء كالمه بحروفه ما استطاع إلى تفسير اآليات، مجتهدا  في إوترجيحاته، في  كثير

وخوفه من القول  ،هذا التفسير ورع اإلمام ابن كثير علىأيضا   والحظتذلك سبيال ، 

وقد سار اإلمام  ،(من كثرة تكراره قول )هللا أعلم وذلك ،على هللا بغير علم

  روني على هذا النهج.                                   الكاز  

، فقد (هل  ك ج  ر  ت  ه ال ي  ل  ك ك  ر  د  ما ال ي  )بياضا  في بعض هذه اللوحات، لكن  ت  د  ج  وقد و  

، وبخاصة مع تعطش واإلشارة إلى تلك الفراغات بالهامش، رأيت أن أقوم بالتحقيق

أن هذا العمل مع  ة  ق  ى ثِ ل  ع  وإنني ل   ،، واالستفادة منهامثل هذه األعمالالطلبة لخروج 

ما بذلته فيه من جهد ال يخلو من نقص وقصور، فهو كغيره من األعمال البشرية 

ا إال صاحب العصمة فيما يبلغ عن رب مال يخلو منه ذيوالنقص ال ،يتسم بالقصور

أما العصمة ف ،وهللا أسأل أن تكون أخطائي في هذا البحث قليلة ،عالهالعزة جل في 

في كتابه  وكما قال اإلمام ابن القيم رحمه هللا ،فإنها ليست من نصيب الخطائين

هوال   ولكن من لوما  ج  ظ   ق  لِ من الخطأ من خ   م  ص  ع  " وكيف ي   :2/522مدارج السالكين 

وآخر دعوانا أن الحمد هلل  ." اتهاب  ص  إِ  ت  دَّ أقرب إلى الصواب ممن ع   ،هات  ط  ل  ت غ  دَّ ع  

                                                                                          رب العالمين.   

 البــاحـــث                                                                 
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 أوالً : نسبه ومولده .

 ثانيًا : نشأته .

 ثالثًا : بعض شيوخه .

 رابعًا : آثاره العلمية .
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  :تعاىلابن كثري رمحه اهلل  احلافظب  التعريف  

 : نسبه ومولده:  أوالً 

 البصروي ،القرشي ذرع بن ضوء بن كثير بن ضوء بن كثير بن إسماعيلهو      

 ُبصرى منطقة في الراجح على(  هـ701) سنة الثامن القرن مطلع في ولد الدمشقي،

دمشق قرب
(1)  

 نشأته .:  ثانياً 

 أحد أبوه م  ل  س  ت   فقد العلم، لواء ورفع ،المنابر بقيادة ت  م  س  ات   علمية، عائلة في نشأ     

 الوهاب عبد األكبر أخوه: بهم تأثر الذين عائلته ومن خطيباً، كان إذ   ،العلم منابر

 ،أبيه وفاة بعد علمه من واالستفادة برعايته، وحظى الحافظ، عنه أخذ الذي

 (.هـ703) سنة مبكراً  توفي أباه أن وخصوصاً 

 وله دمشق إلى انتقل ثم ُبصرى، في سنوات ست كثير ابن الحافظ قضى وقد      

 للعلم طلبه بدمشق ، وبدأ أبيه، ونشأ موت بعد أخيه مع  (هـ707) سنة سنين سبع

 الكريم القرآن ختم إذ ، عمره من العاشرة يبلغ ولم حفظه وأتم   الكريم، للقرآن بحفظه

 غيالن بن حسين بن محمد هللا عبد أبي المحدث المقرئ الشيخ على هـ(711 سنة)

 (هـ730:  ت) الحنبلي
(2)

 ووصفه تاريخه، في كثير ابنُ  الحافظُ  ذلك ذكر وقد ،

 ،الشحنة ابن من الساللين، وسمع مسجد إمام الخاشع الناسك العابد الصالح بالشيخ

وطائفة ،والمزي ،عساكر وابن ،اآلمدي وإسحاق ،الزراد وابن
(3)

 الشيخ عن وأخذ. 

 ،والحديث ،التاريخ في العلم رئاسة إليه وانتهت ،فأكثر ،تيمية ابن الدين تقي

والتفسير
(4)

تصانيفه أكثر عليه وسمع ،ابنته وتزوج ،المزي الحافظ الزم.و 
(5) 

 :بعض شيوخه :  اً ثالث

 محمد أبي الدين تاج العالمة الشيخ ابن إبراهيم إسحاق أبو الدين برهان.  1 

 (هـ 660) سنة االول ربيع في دوولوالم ،الشافعي المصري الفزاري عبدالرحمن

                                                           
 .638: رقم 3/85.شهبة قاضي البن الشافعية ، وطبقات1/445الدرر الكامنة  ينظرـ    1
  .1/445هـ ، والدرر الكامنة 730 سنة أحداث. 14/109 والنهاية البداية ينظرـ    2
 ،. 1/445 الكامنة ، والدرر 4/201 الحفاظ تذكرةـ  ينظر   3
 .1/45 الغمر إنباءـ  ينظر   4
 .  231:  رقم  6/231 الذهب شذراتـ  ينظر   5



 (التعريف بالكتاب)     البدر المنير الملخص من تفسير ابن كثير             الدراسي (   )القسم 

 17 

 أهل وسائر ،أقرانه وساد وبرع ،حلقته في وأعاد ،أبيه على واشتغل ،الحديث وسمع

(هـ 729ت: ). المذهب دراية في مذهبه أهل من زمانه
(1)

 . 

 الحلبي يوسف بن الملك عبد بن يوسف بن الرحمن عبد الزكي بن يوسف.  2

 654 )سنةاآلخر ربيع في ، ولد الحافظ الدين جمال الحجاج أبو ،المزي ،األصل

 ومعجم ،الستة والكتب ،سندالمُ  القرآن، وسمع وحفظ بالمزة بحلب، ونشأ (هـ

اإلربلي، وقال اإلمام ابن كثير عند ذكر أهم  من مسلم صحيح وسمع ،الطبراني

المزي الحجاج أبي الحافظ شيخنا قال : وفيها وفاة (هـ 742سنة )وفيات 
(2)

 . 

 مسجد إمام الدين تقي الشيخ بن محمد العفيف بن هللا عبد محمد أبو الدين شمس .  3

 ،الصوت حسن ،العبادة كثير وكان الكثير، وسمع ، (هـ 647سنة ) ولد الحنابلة،

 عليه ابن كثير: قرأت اإلمام يقول ، والسمت الشكل نسح، وهو والوقار ،البهاء عليه

 الخميس يوم توفي والفوائد ،األجزاء من كثيرا ،القدس من مرجعنا هـ(733 عام)

 ابن شيخه عند الصوفية بمقبرة ودفن ،(هـ 737سنة: ) االخر ربيع عشرين ثاني

تيمية
(3)

.  

 : آثاره العلمية:  رابعاً 

 وتخريج ،التنبيه أدلة وتخريج ،والتاريخ ،مثله نمطه على يؤلف لم الذي التفسير له

الحاجب ابن مختصر أحاديث
(4)

 ورتب ،هم  ت  يُ  لم األحكام في كبير كتاب في وشرع،  

 مسند وله ،يعلى وأبي ،الطبراني زوائد إليه وضم ،الحروف على أحمد مسند

ذلك وغير الشافعية وطبقات ،الحديث وعلوم ،الشيخين
(5)

.  

 : وفاته:  خامساً 

 الصوفية بمقبرة ودفن . (هـ 774)وسبعمائة،  وسبعين أربع سنة شعبان في توفي

 تيمية ابن شيخه عند
(6)

 . 

 

                                                           
 . هـ729 أحداث 14/104 والنهاية البداية ينظرـ    1
  .1176: رقم 4/193 الحفاظ تذكرة، و(هـ 742) أحداث 14/142 والنهاية البداية ـ  ينظر  2
 .6/332، وشذرات الذهب هـ 737 أحداث 14/132 والنهاية البداية ينظرـ    3
 .944: رقم 1/445 الكامنة الدررـ  ينظر   4
 .  6/230 الذهب وشذرات . 1/47 الغمر إنباءـ  ينظر   5
 .6/232، وشذرات الذهب 638: رقم 3/85.شهبة قاضي البن الشافعية طبقات ينظرـ    6
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 :رمحه اهلل تعاىل رونيالتعريف باإلمام  الكاز

 : أوالً : نسبه ومولده

 في ولد. رونيأبو المحامد عفيف بن سعيد بن مسعود بن محمد بن مسعود الكاز  هو 

 (هـ 727)وسبعمائة  وعشرين سبع سنة األول ربيع عشر ثاني
(1)

. 

 :اإلجتماعية والعلميةثانيًا : نشأته 

 بها ونشأ ،ونرُ از  ك   في حياته من مدة تعالى هللا   رحمه رونيالكاز   اإلمام عاش

 على وقفت التي المصادر تذكر ولم ،بها منه وسمع ،بالعلم أبيه على فيها واشتغل

 المصادر من كثير في ترجمته تداخلت فقد بالتفصيل، نشأته عن شيئا فيها ترجمته

 تسعفنا ولم ،جدا شحيحة الكتب في فأخباره الدين، نسيم وأخيه الدين، سعيد والده مع

 تذكر ولم  ،المبكرة العلمية نشأته عن شيء بذكر يرون  للكاز   ترجمت التي المصادر

 نفسه هو ذكره ما إال له، كثير ابن اإلمام مشيخة عن شيئا - أيضا - المصادر تلك

المخطوط مقدمة في
(2)

وذكر اإلمام  .العلمية رحالته المصادر تلك أغفلت كما ،

عني أنه أدرك القرن التاسع الهجري، بينما ( تالضوء الالمع)السخاوي له في كتابه 

(هـ 785)في سنة  ته في أواخر القرن الثامن الهجريبقية المصادر تؤكد مو
 (3)

. 

 هذه ،النون آخرها وفي ،الراء وضم الزاي وسكون الكاف بفتح"  :رونيالكاز  و

( "رونكاز  ) إلى النسبة
(4)

 منها خرجوقد  (،شيراز)و البحر بين بفارس مدينة ،

 سور لها كبيرة، عامرة بلدة وهي ،الخير وأهل ،والفضالء ،العلماء من جماعة

 ،قصور كلها وهي ،األعاجم دمياط  :لها ويقال وحديد، خشب وأبواب ،وحصن

 ومعظم ،جادة كبيرة وسوق ،كبار سماسرة وبها ،وشمال ،يمين عن ممتدة وبساتين

 وربض تحت، التجار وقصور ،واألسواق ،إليه يصعد تل على والجامع ،الدور

 داخلها قلعة ولها ،كثير وخير ،فواكه وبها وصناعات، ،ومتاجر ،أسواق فيه عامر

 ميالً  وخمسون ستة (فسا) وبين وبينها  حصينة،
(5)

وتم فتحها ودخولها اإلسالم . ،

 بن عمر حين كتب رضي هللا عنه ــ في خالفة الخليفة الثاني عمر بن الخطاب 

 بن عثمان قصد حيث  (فارس) تيانإ في ، العاص أبي بن عثمان إلى الخطاب

،  (جور) وفتح فيهم وأثخن  فهزمهم، بجور إليه فزحفوا (اصطخر) العاص أبي

                                                           
 باب السين . 1/205ـ  هدية العارفين   1
 من المخطوط . أ/2 لوحةـ    2
  .1/205 العارفين وهدية .63: رقم.10/21 الالمع الضوء ينظرـ    3
 .5/14ـ  ينظر األنساب   4
 . 4/429 البلدان ومعجم 1/490 المعطار الروض ينظرـ    5
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 فتح ثم ،عمر إلى والخمس بالفتح وبعث الجزية، عليهم ووضع (اصطخر)و

 أرض وفتح أرضها، على وغلب (،سابور) من( رونكاز  ) العاص أبي بن عثمان

 بن عثمان يكانف أن يأمره بالبصرة وهو موسى أبي إلى عمر وكتب ،(مر  ه  ج  )

 آخر في العاص أبي بن وعثمان ،موسى أبو واجتمع ويعاونه، ،العاص أبي

 ،والخراج ،الجزية على صلحا (أرجان) ففتحارضي هللا عنه  عمر خالفة

(شيراز)وفتحا
(1)

. 

 :ومعاصروه وتالمذتهثالثًا : شيوخه 

 سعيد) والده واسم ،(الدين نسيم) أخيه اسم مع التراجم من كثير في اسمه اختلط

 بن محمدهو  :في ترجمته لإلمام الكازروني قولهفقد ذكر اإلمام السخاوي  ،(الدين

 بن أحمد بن علي بن محمد بن مسعود بن محمد بن مسعود بن سعيد المدعو محمد

 سعيد بن المحامد أبو العفيف أحمد الدقاق، أو علي أبي األستاذ بن إسمعيل بن عمر

 ثاني في ولد. الشافعي يرون  از  الك   ثم النيسابوري البلياني الضياء بن محمد أبي الدين

المزي الحفاظ أربعين سنة في له وأجاز هـ(727 سنة) األول ربيع عشر
(2)

 

والبرزالي
(3)

والذهبي 
(4)

حيان وأبو ،
(5)

الخباز وابن 
(6)

الكمال وابنة ،
(7)

 ،نوآخرو ، 

                                                           
 .1/380 البلدان وفتوح.  2/565 خلدون ابن تاريخ ينطر ـ    1
 العالمة اإلمام الزهر أبي بن علي بن يوسف بن الملك عبد بن يوسف بن الرحمن عبد بن يوسف هوـ    2

 تهذيب كتاب تصانيفه من هـ( 654 )سنة األخر ربيع في ولد المزي الدمشقي ، المحدثين شيخ الكبير الحافظ

 طبقات ينظر.  تيمية ابن صاحبه قبر غربي الصوفية بمقابر ودفن هـ( 742 )سنة صفر في توفي الكمال،

 .631: رقم ،76 ــ 3/74 شهبة قاضي البن الشافعية
 ولد الحافظ الدمشقي الدين بهاء بن الدين علم البرزالي يوسف بن محمد بن يوسف بن محمد بن القاسم هو  ـ  3

 الدرر ينظر. هـ( 739 )سنة الحجة ذي رابع في مكة إلى ذاهباً  ومات هـ( 665 )سنة ، األولى جمادى في

 .  609: رقم ،279 ــ 4/277 الثامنة المائة أعيان في الكامنة
 في ولد الذهبي الدين شمس هللا عبد أبو األصل، التركماني هللا عبد بن قايماز بن عثمان بن أحمد بن محمدـ    4

 الكامنة الدرر ينظر.  هـ(748 )سنة القعدة ذي من الثالث ليلة في ومات  ، هــ 673 سنة اآلخر ربيع ثالث

 .     113: رقم ،1/97) المحدثين ومعجم  ، 894: رقم ،5/66
 أواخر في ولد األندلسي، حيان أبو الدين أثير الغرناطي حيان بن يوسف بن علي بن يوسف بن محمدـ    5

 مجيدا شاعرا والحديث، بالقراءات، عارفا اللغة، في وإماما النحو،  علم في زمانه إمام هـ ، كان654 سنة شوال

 موته قبل وأضر أحيانا به ويصرح الظاهر، إلى يميل لكنه شافعيا، واالستحضار االتقان، كثير اللهجة، صادق

 . 2179: رقم ،65 ــــ 6/58  الثامنة المئة أعيان في الكامنة الدر ينظر. هــ(745 )سنة صفر 28 توفي بقليل
 بن عبادة ولد من العبادي األنصاري الدمشقي سعد بن بركات بن سالم بن إبراهيم بن إسماعيل بن محمدـ    6

 ينظر.   هـ(756 )سنة رمضان شهر ثالث في مات هـ( 667 )سنة رجب في ولد الخباز ابن المعروف الصامت

 .   1016: رقم ،120 ــــ ــ5/119 الثامنة المئة أعيان في الكامنة الدرر
 سنة ولدت الكمال، ببنت المعروفة المقدسية أحمد بن الواحد عبد بن الرحيم عبد بن أحمد بنت زينب هيـ    7

ة، ديِّنة كانت الذهبي: قال المقدس، بيت أهل ، من هـ646 يِّر   عليها وقرأوا الطلبة، عليها وتزاحم الكثير، روت خ 

 كريمة متعففة قانعة وكانت النهار، أكثر عليها سمعوا ربما الروح، ،طويلة األخالق لطيفة وكانت الكبار، الكتب
 األولى جمادى عشر تاسع في وماتت قط، تتزوج ولم صغرها، في برمد عينها وأصيبت الخلق، طيبة النفس

 ينظر. بعير حمل الحديث من كثير شيء في درجة بموتها الناس ونزل التسعين، جاوزت وقد هـ(،740 )سنة

 .1743: رقم ، 249 ــ 2/248 الثامنة المئة أعيان في الكامنة الدرر
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 ،أيضا ليحج مكةإلى  توجه ثم ،وأربعين أربع سنة وحج جمة، كتبا أبيه على وقرأ

 هناك ودفن ،اثنتين سنة القعدة ذي في بنجد أجله فأدركه
(1)

.   

 بالذي عليه اختلط وكأنه ،وغيرهما ولقبه مولده في تقدم لما مخالفة وفيه": ثم أضاف

 نسيم والذي بعده هو: محمد ،تحقيق إلى فيهما يحتاج مما غيره على اختلط كما بعده

 فارس بالد من رونبكاز   هـ( 735 سنة) ولد. قبله( الذي أخو) هللا عبد أبو الدين

"تقدم كما أخيه وفاة وهي ،اثنتين سنة في وفاته بها، ونشأ
(2)

.  

 الكالم ففي أيضاً، االسم عليه اختلط قد (الظنون كشف) في خليفة حاجي ويبدو أن

محمد بن مسعود بن سعيد سماه (االنوار مشارق شرح) على
(3)

 عن الكالم وفي. 

(الصدور شفاء شرح)
(4)

 محمد بن سعيد سماه (المصطفوية المطالع  شرحعن )و ،

مسعود بن
 (5)

.  

ب   عاصر اإلمام بعض   ُتس   العلماء، من جماعة ونرُ از  ك  مدينة  إلىالفضالء ممن اُن 

 : المثال سبيل على منهم ،الخير وأهل

 وأجاز الكثير، سمع. محدث: رونيز  الكا   الدين سعد محمد، بن مسعود بن محمد.  1

 ،(الموجز المغني) كتبه ومن (،الحديث في المسلسالت) وخرج. وجماعة المزي له

 صنفه  ،(المصطفى مولد في )المنتقىو ،(المشارق وشرح) ،(ربعوناأل االحاديث)و

 ،الكمال وبنت ،المزي له وأجاز ،العربية إلى( الدين عفيف) ابنه وترجمه ،بالفارسية

 وألف ،المسلسل وخرج ،الكثير سمع فاضال محدثا الدين سعيد وكان وجماعة،

(هـ 758 سنة) اآلخرة جمادى أواخر في ومات ،فأجاد ،النبوي المولد
 (6)

 وهو. 

 (. تفسيره بصدد نحن الذي الملخص صاحب الدين عفيف والد)

 نزيل ،الدين شرف رونيالكاز   محمود بن محمد بن علي بن محمد بن أحمد.  2

 عبد بن الرحمن عبد الدين كمال الشيخ من وسمع ،هـ( 673 سنة) ولد دمشق

 وسمع وعدة، الجيش أبي بن الصمد وعبد الشاعر ابن له وأجاز وريدة، ابن اللطيف

 (هـ 751 سنة) ومات. وجماعة البخاري الدين ظهير المؤرخ جده من
(7)

  . 

                                                           
 .63: رقم.10/21 الالمع الضوء ينظرـ    1
 .  64: رقم 10/21 الالمع الضوء ينظرـ    2
 .  1/553 الظنون كشف ينظرـ     3
 . 2/1050ينظر كشف الظنون ـ    4
 .2/1689 ـ  ينظر كشف الظنون   5
 .2/1851 الظنون وكشف.  2053: رقم 6/7 الكامنة والدرر ، 7/96 األعالم ينظرـ    6
 .أحمد باب من اسمه. 729: رقم. 1/336 الكامنة الدرر ـ  ينظر  7
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 الفتوح أبو الدين جالل طالب ابي بن محمد بن عمر بن محمد بن عمر بن أحمد.  3

 بن محمد الدين سعيد المحدث الشيخ من سمع البلياني، رونيالكاز   الدين فخر ابن

 العباسي المحيا بن يحيى بن محمد بن حيدرة ومن ،مسعود بن محمد بن مسعود

 اسحاق أبو الدين وجمال ،الدين عفيف الحفيد الشيخ أوالده عنه وحدث ،وغيرهما

 جمادي من والعشرين السابع في مولده وكان وغيرهم، محمد سعيد وأبو ،محمد

 (هـ 796 سنة) في ومات ،(هـ 718 سنة) األولى
(1)

 . 

 الدين جالل األديب الشافعي رونيالكاز   محمود بن محمد بن على بن هللا عبد.  4

 الصمد وعبد أباه سمع بالكوفي، يكتب الخط بارع أديبا لغويا كان ،الدين ظهير ابن

 (هـ 741 سنة) رمضان في ومات ،اآلخر في بصره وكف الجيش، أبى ابن
(2)

.  

 الخير ابي بن المعالي ابي بن السالم عبد بن محمد بن علي بن عبدهللا بن محمد.  5

 ولد ،الدين جمال المكي االصل رونيالكاز   شهريار بن الحسين بن احمد بن ذاكر بن

 عنه وحدث ،الطبري الرضى من وسمع، هـ( 711 سنة) رمضان شهر في بمكة

 (هـ 777 سنة) شوال في توفي
(3)

 . 

  الدين نسيم علي بن محمد ابن مسعود بن محمد بن مسعود بن سعيد بن محمد.  6

 أخو) النحوي الشافعي الفقيه رونيالكاز   ثم النيسابوري الدين سعد بن هللا عبد أبو

 نشأ أنه حجر ابن وذكر ،هـ( 735 سنة) ولد ،(تفسيره بصدد نحن الذي الدين عفيف

 ،وغيره المزي له وأجاز  الدقاق، علي أبي ذرية من أنه يذكرون وكانوا رون،بكاز  

 في وشارك العربية، في وبرع أبيه، على رونبكاز   واشتغل أبيه، على الكثير وسمع

 مات .أهلها به وانتفع رضى، وخلق ونسك، عبادة مع حسنة مشاركة وغيره ،الفقه

 (هـ 801 سنة) ببالده
(4)

. 

 رابعًا : آثاره العلمية .

  :ما يلي إليه ت  ب  س  نُ  أو المؤلف، بها صرح التي من مصنفاته

 لوالده ـ صلى هللا عليه وسلمـ  المصطفى النبي مولد سير في المنتقى تعريب) له

 هـ(،766 سنة) بشيراز الذي صنفه ،(للبخاري الصحيح الجامع شرح)و الدين، سعيد

                                                           
 .585: رقم أحمد اسمه من. 1/272 الكامنة الدرر ينظرـ    1
 .2185: رقم 3/59 الكامنة الدرر ينظرـ    2
 .1278: رقم 5/224 الكامنة الدرر ينظرـ    3
وإنباء الغمر   .64: رقم 10/21 الالمع الضوء. المحمدين باب. 187:  رقم 1/113 الوعاة بغيةـ  ينظر   4

4/84. 
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 (،الصدور شفاء شرح)لألقليشي، و (والعجم العرب سيد كالم من النجم شرح)و

عياض للقاضي (النبوية األنوار مشارق شرح في المصطفوية المطالع)و
(1)

 إضافة ،

 ابن تفسير من الملخص المنير البدر) وهو ،تحقيقه بصدد نحن الذي لكتابإلى ا

(كثير
(2)

 . 

 خامسًا : وفاته .

 (هـ 785عام )توفي اإلمام عفيف بن سعيد بن مسعود الكازروني 
(3)

. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 المؤلفين ومعجم ، الجيم باب 1/553 الظنون وكشف ،1/183 الستة الصحاح ذكر في الحطة ينظرـ    1

 .1/205 العارفين وهدية .4/231
 .  المخطوط من ب/2:  رقم اللوحة ينظرـ    2
 .1/205 العارفين هدية ـ  ينظر  3
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 ويشمل :بالكتاب  التعريف  الثالث  املطلب

 أوالً : اسم الكتاب .    

 ثانيًا : نسبة الكتاب للمؤلف .   

 الكتاب .ثالثًا : سبب تأليف   
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 :بالكتاب التعريف 

 أوالً : اسم الكتاب :
 الملخص المنير البـدر) وسميته: فقال مقدمته في الكتاب تسمية على المـــؤلف نص  

 (كثير ابن تفسـير من
(1)

.  

 :ثانيًا : نسبة الكتاب للمؤلف 

روني ليها في ترجمة اإلمام إ رجعتُ في جميع المصادر التي لم أقف  ذكر  علىالكاز 

ة في شك   أدنى هناك ليسف، ومع هذا لى نسبتهوال ع ،الكتاب إليه، ألنني  نسبته صح 

 المحامد أبو :النبوية السنة خادم : " قالفي مقدمة المخطوط نفسه بقوله ذلكوجدت 

 صوب برحمته هللا شفا روني،الكاز   مسعود بن محمد بن مسعود بن سعيد بن عفيف

اإلسالم(  شيخ شيخنا) تفسير في نظرت لما رضوانه، ثوب بفضله وكساه غفرانه،

 بن كثير بن ضوء بن كثير بن اسماعيل الفداء أبو الدين عماد األعالم، األئمة قدوة

 ابن تفسير من الملخص المنير در)الب :" سميته: ، ثم قال بعدهاالقرشي " ضوء

 فضله تمام من ذلك فإن إلتمامه، والتوفيق الهداية المنان، هللا من سائالً  ،(الكثير

"...  وإنعامه
(2)

 ه.يلإتأكيد نسبة الكتاب  اوهذ .

 ثالثًا : سبب تأليف الكتاب :

 علي   اقترح: " فقال ،الكتاب هذا تأليف سبب أيضاً إلى المقدمة في المؤلف أشار

 ألخص أن واليقين المعاني أهل من وخال ني والدين، العلم طريق في إخواني بعض

 ." ومعانيه مقاطعه من المراد هو ما لهم وأبي ن مبانيه، من لب ه وأمي ز مقاصده، منه

 أن وأن ى لي وكيف أين من األرباب ورب للتراب ما الجواب، تحرير في: فقلت

ا: " . ثم أضافاإللحاح " في المبالغة إال   يزدهم فلم ؟ المهن ى ريقه أرشف  يكن لم فلم 

ته تعالى هللا فاستخرت ،اإلصابة ولي الكريم وهللا باإلجابة، تلقيهم من بد   لي  واستوف ق 

 األسانيد فيه فتركت العميق، البحر ذلك غوص إلى الشكر دواعي ورغبني

" (كثير ابن تفسير من الملخص المنير البدر) :وسميته والمكررات،
(3)

. 

                                                           
 .المخطوط من أ/5 اللوحة ينظرـ    1
 .أ/5 اللوحة ينظرـ    2
 ب ، أ/  5/ رقم اللوحة:  ينظرـ    3
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 الرابع املطلب

 اإلمام  منهج 
 
 ويشمل:روني يف التفسري الكاز

 أوالً : تفسري القرآن بالقرآن .

 ثانيا  : تفسري القرآن بالسنة الشريفة .

 ثالثًا : تفسري القرآن بقول الصحابة رضي اهلل عنهم .

 رابعًا : تفسري القرآن بقول التابعني رضوان اهلل عليهم.

 خامسًا : التفسري اللغوي 
 املصنف . سادسًا : املصادر التي اعتمد عليها
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 :  املنهج الذي سلكه اإلمام يف التفسري
 كتابه تأليف في فتناول ،التفسير إيراد في دقيقا علميا منهجاً  رونياإلمام الكاز   سلك

لف منهج هذا الحين الس  ر القرآن، تفسير في الص   وباألحاديث بالقرآن، القرآن فس 

 والتابعين ،عنهم هللا رضي الصحابة أقوال من المسندة، الثابتة وباآلثار الن بوية،

بري اإلمام تفسيرُ  الطراز هذا وعلى تعالى، هللا رحمهم وأتباعهم  ابن وتفسيرُ  ،الط 

ويمكن  ،كثير ابن شيخه منهج عن يخرج لم منهجه أن غيروغيرهما  ،حاتم أبي

 : إجمال منهجه على النحو التالي

 أوالً : تفسري القرآن بالقرآن :
فنجده قد جمع اآليات المتعلقة في  ،اإلمام هذا المنهج خير تطبيقطبق       

الموضوع الواحد، وحشد اآليات المماثلة التي يجمعها وحدة الموضوع، أو تندرج 
: " أصح طرق التفسير لقرآن الكريم، فقد قال في مقدمتهتحت قاعدة عامة يلتزم بها ا

ر القرآن بالقرآن، فما أُج   ر في مكان آخر، وما في مكان،  ل  م  أن ُيف س  فإنه ُيف س 
ل في موضع آخر "ا ختصره في موضع، فإنه ُمف ص 

(1)
ويمكن إجمال ذلك في  .

 :اآلتي
  نزولها وأماكن كثير، ابن شيخه طريقة على السور تسمية على المؤلف حرص.  1

 .مكية أم كانت، مدنية

ر آية من القرآن الكريم، بآية  . 2 ُروني في تفسيره أن ُيف سِّ من منهج اإلمام الكاز 

أخرى، وله في ذلك مسالك منها: أنه في بعض األحيان يأتي باآلية كاملة، كما في 

َها يَا﴿فقد قال: " كما قال تعالى:  من سورة مريم، ﴾55ـ  54﴿تفسير اآليات  يُّ
َ
ِينَ  أ  اَّلذ

 ةكما في تفسير اآلي وأحياناً يأتي ببعض منها، ،(2)﴾َتْفَعلُونَ  َل  َما َتُقولُونَ  لِمَ  آَمُنوا

َك بُِغَلٍَٰم ٱۡسُمُهۥ َيۡ َيََٰزَكرِيذآ إِنذا ﴿من سورة مريم، قوله: "  ﴾7﴿ ُ ُۥ ِمن  َيَٰ نُبَِّشِ لَۡم ََنَۡعل َّلذ
ا يعني أن زكريا أُجيب إلى ما سأل في دعائه، فقيل له: يا ،﴾اَقۡبُل َسِمِي   زكريا إن 

ش ُرك بغالم اسمه يحيى، كما في قوله  (3)﴾َربذهُ  َزَكرِيذا َدعَ  ُهَنالَِك ﴿ :ُنب 
، إلى قوله: 

َٰلِِحيَ ﴿  .﴾ِمَِن ٱلصذ

                                                           
 /أ من  المخطوط .2ـ  اللوحة رقم   1
 ﴾.2﴿ـ من سورة الصف اآلية :   2
  ﴾.39﴾ ـ ﴿38﴿ ـ من سورة آل عمران اآليات:  3
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ۥٓ قَاَل ََّلُۥ َصاِحُبُهۥ وَُهَو ﴿( من سورة الكهف: 27تفسيره لآلية ) عند .3 ُيَاوُِرهُ
َكَفۡرَت 

َ
ِي َخلََقَك ِمن تَُراب  أ ََٰك رَُجل  ُثمذ َسوذ  ُثمذ ِمن نُّۡطَفة   بِٱَّلذ فقد أورد المصنف  ، ٣٧ ى

َٰت   َف َكيۡ ﴿ قوله تعالى: تفسيرهافي  ۡمَو
َ
ِ َوُكنُتۡم أ ۡحَيَُٰكۡم  تَۡكُفُروَن بِٱَّللذ

َ
 (1)﴾ا فَأ

 ٱلَۡماُل ﴿ تعالى: قوله( من سورة الكهف في 46وكذلك عند تفسيره لآلية: ). 4
ةِ  زِيَنةُ  َوٱۡۡلَُنونَ  ۡنَيا   ٱۡۡلََيوَٰ  :تعالى قولهوهو من آية أخرى أورد شرحاً لها فقد  ،﴾ٱدلُّ

َهَوَٰتِ  ُحبُّ  لِلنذاِس  ُزِيِنَ ﴿ (2)﴾ٱلنَِِسآءِ  ِمنَ  ٱلشذ
  

من سورة الكهف:  (44:(ذكره اختالف الروايات لآلية الواحدة كما في اآلية .5

﴿ ِ َن َوَما كَ ﴿ :قوله على يقف من فمنهم ،ههنا القراء اختلف ﴾ُهَنالَِك ٱلَۡوَلََٰيُة َّلِلذ
ا  ، ويبتدئفال منقذ منه ،في ذلك الموطن الذي حل به العذاب :أي ،﴾ُهَنالَِك  ُمنَتِِصً

ِقِ  ﴿بقوله:  ِ ٱۡۡلَ  ،الواو فتح من فمنهم الوالية، قراءة في اختلفوا ثم ،﴾ٱلَۡوَلََٰيُة َّلِلذ

 هللا، مواالة إلى وكافر مؤمن من أحد كل فيرجع هلل المواالة هنالك المعنى فيكون

الية من الواو كسر من ومنهم العذاب، وقع إذا له والخشوع  هلل الحكم هنالك :أي ،الو 

 لىـع افـالق ضـخف من ومنهم للوالية، نعت أنه على الحق رفع من منهم ثم الحق،

 .هلل نعث أنه

فيذكر بعضها، ويشير إلى بعضها، كما  ،وفي بعض األحيان يفسر آية بعدة آيات .6

رٌّ ﴿من سورة مريم، قال تعالى:  (74ـ  73﴿فعل عند تفسيره لآليات:  ن ُهو ش  م 

ُف ُجنداً  ع  أ ض  اً و  ان  ك  ي، وقال ﴾م  د  ، في مقابلة ما احتجوا به من خيرية المقام وُحسن الن 

مجاهد: أي: فليدعه هللا في طغيانه ووافقه ابن جرير، وهذه مباهلة للمشركين الذين 

َها قُۡل ﴿زعموا على هدى كما ذكر تعالى مباهلة اليهود في قوله:  يُّ
َ
أ ِينَ  َيَٰٓ ْ  ٱَّلذ  إِن َهاُدٓوا

نذُكمۡ  زََعۡمُتمۡ 
َ
وۡ  أ

َ
ِ  ِِلَآءُ أ (3)﴾َّلِلذ

ِ ﴿اآلية، وقوله:   اُر ٱٓأۡلِخَرةُ ِعنَد ٱَّللذ قُۡل إِن َكنَۡت لَُكُم ٱدلذ
(4)﴾لَِصة  اخَ 

كما سبق في سورة البقرة، وكما ذكر مباهلة النصارى في سورة  .اآلية 

 . آل عمران

                                                           
 ﴾ 28﴿من سورة البقرة اآلية: ـ    1
 (.14اآلية: ) عمران آل سورة منـ     2
 ﴾.6﴿ـ من سورة الجمعة اآلية :   3
 ﴾.94﴿ـ من سورة البقرة اآلية :   4
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 اآلية ال السورة اسم إلى تفسيرها، سبق التي اآليات بعض في المؤلف يشير .7

 كما يفسرها، أن قبل إليها يشير وأحياناً  البقرة، سورة في سبق: " قوله ذلك ومثال

 المؤمنون سورة إلى أشار ،فقد مريم سورة من﴾ 63 ـ 61﴿ لآليات تفسيره في

ۡفلََح ٱلُۡمۡؤِمُنوَن ﴿ :تعالى قال كما: بقوله مريم، سورة بعد وترتيبها
َ
ِيَن ُهۡم ِِف  ١قَۡد أ ٱَّلذ

ونَ ﴿: قوله إلى ،﴾َخَِٰشُعونَ َصَلتِِهۡم    . كثيرة مواضع في وذلك، ﴾َخَِِٰلُ

من سورة  ﴾65ـ  64﴿أحياناً إلى اآلية دون ذكرها، كما في تفسيره لآليات  . يشير8

ْمرِ َرِبَِك ﴿مريم، فقد أشار إلى سورة لم يفسرها بعد، فقد قال: 
َ
ُل إِِل بِأ "  ﴾َوَما نَتَََنذ

  اآلية. وهذه اآلية كالتي في الضحى .

 ،﴾سالٌم عليك  ﴿ :ل إبراهيم ألبيه( من سورة مريم قو47ذكر عند تفسير اآلية ). 9

 قَالُوا اْْلَاهِلُونَ  َخاَطَبُهمُ  ِإَوَذا﴿ :كما قال تعالى في وصفه المؤمنينفقد بينها بقوله: 
(1)﴾َسَلًما

. 

أ ُمر  ﴿ :يم: قوله تعالىسورة مر( من 55ة: )أورد عند تفسيره لآلي .10 ل ك   و   أ ه 

ة   ال  (2)﴾ب الص 
ل هُ ﴿ :، وقوله ثم أضاف موضحاً لها  ،جميع أمته :وقيل ،قومه :أي ﴾أ ه 

ا﴿ :كما قال تعالىقوله:  ا ي  ه  ين   أ ي  ُنوا ال ذ  ُكم   قُوا آم  فُس  ل يُكم   أ ن  أ ه  اًرا و  (3)﴾ن 
. 

، ﴾َعلَيُْكمْ  ُيتَْل  َما إِلذ ﴿ :قوله( من سورة الحج، 31(، )30. وعند تفسيره لآلية)11

مُ  الَْميَْتةُ ﴿ فقد أورد لهاً تفسيراً وهو قوله تعالى: هِلذ  َوَما اْْلَِْنِيرِ  َوَۡلْمُ  َوادلذ
ُ
ِ  لَِغْيِ  أ  بِهِ  اَّللذ

(4)﴾َوالُْمنَْخنَِقةُ 
 

ل ئ ن  ﴿: الكهف سورة من( 26: )آلية. وعند تفسيره ل12 تُ  و  د  بِّي إ ل ى ُرد  ن   ر   أل  ج د 

ًرا ي  ا خ  ه  ن  ل ًبا م  ق   من أحسن هنالك لي ليكونن ،هللا إلى ورجعة معاد كان ولئن: أي ؛﴾ُمن 

( المنقلب) هفي تفسير استندفقد  هذا، أعطاني ما عليه كرامتي ولوال لديه، لقبولي هذا

                                                           
 .الفرقان سورة من﴾ 63﴿ من اآليةـ    1
 .طه سورة من﴾ 132﴿ اآلية منـ    2
 التحريم سورة من﴾ 6﴿ من اآليةـ    3
 . المائدة سورة من﴾ 3﴿ من اآليةـ    4
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 إَِل  رُِجْعُت  َولَئِنْ ﴿قوله تعالى: من وهي  المرجع،: (المنقلب)وفقال:  ،على آية أخرى
(1)﴾لَلُْحْسَن  ِعنَْدهُ  ِل  إِنذ  َرِبِ 

.  

 وََساَءتْ ﴿: تعالى من سورة الكهف، في قوله (29): اآلية تفسيره عند. و13
 ومجتمعاً  وقيال منزالً  النار وساءت: أيأورد في تفسيرها بقوله:  ؛﴾ُمْرَتَفًقا

ا َساَءتْ  إِنذَها﴿: أخرى آية في قال كما لالرتفاق، وموضعاً  (2)﴾َوُمَقاًما ُمْسَتَقرًّ
. 

 أخرى آيةواألمثلة على ذلك كثيرة جداً وال يسع المقام لسرها. 

 : ثانيا  : تفسري القرآن بالسنة الشريفة

ر اإلمام هذا األصل في مقدمته بقوله " فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة، فإنها و قد صو 

: قال إمامنا الشافعي " كل ما حكم به رسول هللا وموضحة له، وقولهشارحة للقرآن 

فهو مما فهمه من القرآن "ـ صلى هللا عليه وسلم ـ 
(3)

تفسير القرآن  . واألمثلة على

ويمكن تدوين بعض النماذج في  جوانب االستشهاد بها، ، ولتعددبالسنة كثيرة جداً 

  ذلك على النحو التالي : 

 . صحيحة مجملها في المؤلف بها استدل التي األحاديث أغلب .1

ومثال ذلك في تفسير  ،أحياناً يصرح بالمصدر وراوي الحديث قبل ذكر الحديث. 2

فضل سورة الكهف قوله: " وفي الصحيحين عن البراء قال: " كان رجل يقرأ سورة 

فجعلت تدنو و تدنو  ،فتغش ته سحابة ،وإلى جانبه حصان مربوط بشطنين ،الكهف

فذكر له، فقال: تلك ـ صلى هللا عليه وسلم ـ وجعل فرسه ينفر، فلما أصبح أتى النبي 

لقرآن "السكينة تنزلت با
(4)

﴾ من سورة الحج، قال: وفي 7ـ  5.وفي تفسير اآليات ﴿ 

من أنواع الباليا من  ن  م  أ  مسند أحمد عن أنس قال: " إذا بلغ الرجل أربعين عاماً، 

الجنون  والجذام، والبرص ..."
(5)

. 

                                                           
 ( من سورة فصلت.50ـ من اآلية: )  1
 الفرقان سورة من﴾ 66﴿ من اآليةـ    2
 /أ من المخطوط .2ـ  اللوحة رقم   3
 1/547، ومسلم في صحيحه  4724فضل سورة الكهف برقم :  4/1914ـ  أخرجه البخاري في صحيحه   4

 .597كتاب الصالة باب نزول السكينة لنزول القرآن برقم: 
 اإلسالم في يعمر معمر من ما: "  بلفظ 13279:  برقم مالك بن أنس حديث 21/12 مسنده في أحمد أخرجهـ  5

 17564:  برقم المسلمين من عمره طال فيمن باب 10/342 الزوائد مجمع في الهيثمي وأورده"  سنة أربعين

 أبي بن عبدهللا عن عمرو بن عبدهللا رواية من وقال ، الكبير في الطبراني إلى وعزاه  عنه هللا رضي أنس عن
 ثقات. رجاله ولكن ، يدركه ولم ، بكر
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يِّئ  ﴿ ( من سورة الكهف:10) تفسيره لآلية عند أورد .3 ه  ا و  ن   ل ن  ا م  ن  ر  م 
 أ 

ًدا ش   جاء ُرشداً، كما عاقبته اجعل أي: ؛رشداً  هذا أمرنا من لنا وقدر أي: قوله:،﴾ر 

" رشداً  عاقبته فاجعل قضاء من لنا قضيت وما"  الحديث: في
(1)

 أن ،المستدرك وفي 

 كلها األمور في عاقبتنا أحسن اللهم يدعو ـ كان وسلم عليه هللا ـ صلى هللا رسول

"اآلخرة وعذاب الدنيا خزي من وأجرنا
(2) 

 

َوَل َتُقولَنذ ﴿  ( من سورة الكهف:24(، )23)تين: كذلك عند تفسيره لآليو .4
َٰلَِك َغًدا  ٍء إِِّنِ فَاِعل  لَِشاْيۡ  ن يَشَ  ٢٣َذ

َ
ٓ أ ن إِلذ

َ
بذَك إِذَا نَِسيَت َوقُۡل َعََسَٰٓ أ ُۚ َوٱۡذُكر رذ ُ آَء ٱَّللذ

ۡقَرَب مِۡن َهََٰذا رََشد  
َ
هللا من إرشاد هذا، ﴾٢٤ا َيۡهِديَِن َرِبِ ِِل

 
 عليه هللا ـ صلى رسولهل

 مشيئة إلى ذلك يرد   أن المستقبل في ليفعله شيء على عزم فيما األدب ـ إلى وسلم

 ـ وسلم عليه هللا ـ صلى هللا رسول عن الصحيحين في ثبت كما ،الغيوب عالم هللا

"  امرأة سبعين على الليلة طوفن أل: السالم عليه سليمان قال": قال أنه
(3)

 كل تلد،

 ،يقل فلم هللا، شاء إن :قل: الملك له فقال هللا، سبيل في يقاتل غالماً  منهن امرأة

 عليه هللا صلىـ  هللا رسول قال إنسان، نصف واحدة امرأة إال منهن تلد فلم ،فطاف

" لحاجته دركاً  وكان يحنث، لم هللا شاء إن: قال لو بيده نفسي " والذي: ـ  وسلم
(4)

.  
 ـ صلى هللا رسول على نزلت( من سورة الكهف، 28): في تفسيره لآليةوأورد  .5

ِينَ  َمعَ  َنۡفَسَك  َوٱۡصِبۡ ﴿ ـ وسلم عليه هللا (5)﴾َوٱلَۡعِشِِ  بِٱلَۡغَدوَٰةِ  َربذُهم يَۡدُعونَ  ٱَّلذ
 اآلية، 

 الثوب وذو الجلد، وحافي الرأس ثائر منهم ،هللا يذكرون قوماً  فوجد يلتمسهم فخرج

                                                           
، والحاكم في مستدركه  639:  برقم الغيب بظهر األخ دعاء باب 1/222 المفرد األدب في البخاري أخرجهـ  1

 ، وقال : هذا حديث صحيح اإلسناد، ولم يخرجاه. 1914كتاب الدعاء والتكبير والتهليل برقم:  1/702
مجمع  في الهيثمي وأورده ،17665:  رقم أرطأة أبي بن ُبسر حديث 4/181 مسنده في أحمد أخرجه ـ  2

 وأحد أحمد ورجال:  وقال والطبراني أحمد إلى وعزاه ، 17390:  رقم أرطاة أبي بن ُبسر باب 11/50 الزوائد

 . ثقات الطبراني أسانيد
 مخلد بن خالد عن 3242:  برقم لداود ووهبنا تعالى هللا قول باب 3/1260 صحيحه في البخاري ـ أخرجه 3

 .نحوه 1654:  برقم االستثناء باب 3/1275 صحيحه في ومسلم ، نحوه
 وكان"  بلفظ نحوه، 4944: برقم نسائي على الليلة طوفن أل باب 5/2007 صحيحه في البخاري ـ أخرجه 4

 باب 3/1275 صحيحه في ومسلم ، به 6341:برقم األيمان في االستثناء باب 6/2470 وكذلك ،" لحاجته أرجى

 . به 1654:  برقم االستثناء
ِينَ  َمعَ  َنۡفَسَك  َوٱۡصِبۡ  ﴿ 5 ۥ   يُرِيُدونَ  َوٱۡلَعِشِِ  بِٱۡلَغَدوَٰةِ  َربذُهم يَۡدُعونَ  ٱَّلذ ةِ  زِيَنةَ  تُرِيدُ  َعۡنُهمۡ  َعۡيَناكَ  َتۡعدُ  َوَل  وَۡجَهُه   ٱۡۡلََيوَٰ

ۡنَيا   ۡغَفۡلَنا َمنۡ  تُِطعۡ  َوَل  ٱدلُّ
َ
َٰهُ  َوٱتذَبعَ  ذِۡكرِنَا َعن قَۡلَبُهۥ أ ۡمُرهُۥ َوََكنَ  َهَوى

َ
ا أ  ﴾ .28﴿اآلية  الكهف ﴾ فُُرط 



 (التعريف بالكتاب)     البدر المنير الملخص من تفسير ابن كثير             الدراسي (   )القسم 

 32 

 أن أمرني من أمتي في جعل الذي هلل الحمد" : وقال معهم، جلس رآهم فلما الواحد،

" معهم نفسي أصبر
(1)

.  

. عند ذكره الحديث في بعض األحيان يذكر المصدر، وصاحبه، مثل ما جاء في 6

ـ  النبي عن سعيد أبي الحديث الذي أورده في فضل سورة الكهف، قوله:  " وعن

 ما النور له أضاء الجمعة، يوم في الكهف سورة قرأ " من: وسلم ـ  عليه هللا صلى

" الجمعتين وبين بينه،
(2)

 .والبيهقي عنه في مستدركه، الحاكم رواه .

قبل ذكره الحديث، مثال ذلك عند  يذكر المصنف في بعض األحاديث المصدر، .7

" أن رسول  ﴾ من سورة الكهف قوله: ـ وفي المستدرك ـ 12﴾ ـ ﴿9﴿تفسيره اآليات 

هللا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ كان يدعو اللهم أحسن عاقبتنا في األمور كلها وأجرنا 

من خزي الدنيا وعذاب اآلخرة "
(3)

﴾ من 16﴾ ـ ﴿13.وقوله عند تفسيره اآليات: ﴿

قال: "  ـ سورة الكهف: كما في الصحيحين  أن رسول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم

تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف " األرواح جنود مجندة، فما
(4) 

﴾ من 49﴾ ـ ﴿47كما في تفسيره لآليات ﴿ ،يأتي أحياناً بذكر المسانيد مجملة  .8

سور الكهف، فقد أورد الحديث كاآلتي: "  قال رسول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم:  " 

 ا بطن واٍد فجاءإي اكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب، مثل قوم نزلو

 الذنوب محقرات وإن خبزتهم، فاطبخوا بعود، وهذا بعود، وهذا بعود، هذا

"لموبقات
(5)

  المسانيد. بعض في هكذا  

يشير في بعض األحيان إلى كتب السنن، ويستثني أحدها كما ذكر عند تفسيره  .9

رسول هللا : عن عائشة قالت : " أمر ﴾ من سورة النور حين قال38﴾ ـ ﴿36لآليات ﴿

ف وُتطي ب " ـ صلى هللا عليه وسلم ـ ببناء المساجد في الُدور، وأن ُتنظ 
(6)

رواه  

                                                           
 الزوائد  مجمع في الهيثمي وأورده ،8866: برقم مقدام اسمه من باب 8/357 أوسطه في الطبراني أخرجهـ   1

 .الصحيح رجال ورجاله الطبراني رواه: وقال الطبراني، إلى وعزاه ،10998: برقم األنعام سورة باب 7/88
باب ذكر سورة  2/474، والبيهقي في شعب اإليمان 3392برقم :  2/369ـ  أخرجه  الحاكم في مستدركه   2

جاه ولم اإلسناد صحيح حديث هذا: الحاكم وقال الكهف بلفظ " ما بينه وبين البيت العتيق " .  .ُيخرِّ
 3/229 صحيحه في حبان وابن ، 17665:  رقم أرطأة أبي بن ُبسر حديث 4/181 مسنده في أحمد أخرجهـ   3

:  برقم أرطأة أبي بن بسر ذكر باب 3/683 المستدرك في والحاكم  ،" عاقبتنا"  بلفظ 949:  رقم األدعية باب

6508. 
 صحيحه في مسلم و ،3158:  برقم مجندة جنود األرواح باب 3/1213 صحيحه في البخاري أخرجهـ    4

 . 2638:  برقم مجندة جنود األرواح باب 4/2030
 الزوائد في الهيثمي وأورده ،22808:  رقم سعد بن سهل مالك أبي مسند 37/467 مسنده في أحمد أخرجهـ    5

 ، طريقين من الثالثة في والطبراني أحمد إلى وعزاه ، 17462:  برقم الذنوب من يحتقر فيما باب 10/190

 . ثقة وهو الحكم عبد بن عبدالوهاب غير الصحيح رجال أحدهما ورجال
 2/489 سننه في والترمذي ،455: برقم الدور في المساجد اتخاذ باب 1/178 سننه في أبوداود أخرجهـ    6

 المساجد تطهير باب 1/250 سننه في ماجه وابن عنه، وسكت 594: برقم المساجد تطييب في ذكر ما باب
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 ، حيثنفسها آليةلال يستثني، كما في تفسيره  أحمد، وأهل السنن إال النسائي. وأحياناً 

 الساعة تقوم ال: " ـ  وسلم عليه هللا صلىـ  هللا رسول قال: قال أنس : وعنقال

" المساجد في الناس تتباهى حتى
(1)

 السنن. أهل وأكثر ،أحمد رواه. 

 وذلك( حسنه أو صححه) بلفظ الحديث إلى األحاديث بعض في يشير المصنف. 10

من  ﴾22﴿ـ  ﴾19﴿الترمذي، كما في تفسيره اآليات  رواه قد الحديث يكون عندما

 الحميم إن: "  ـ قال وسلم عليه هللا ـ صلى النبي عن هريرة أبي عن.  سورة الحج

 جوفه في ما فيسلت جوفه، إلى يخلص حتى الجمجمة فينفذ رؤوسهم، على لُيصب  

" كان كما ُيعاد ثم الصهر، وهو قدميه، من يمرق حتى
(2)

 الترمذي رواه .

 أبي من سورة الحج فقد قال : وعن ﴾33﴿ـ  ﴾32﴿)وصححه(، وعند تفسيره اآليات 

 في يأكل فحيل، أقرن بكبش ـ ضحى وسلم عليه هللا ـ صلى هللا رسول أن"  سعيد

" سواد في ويمشي سواد، في وينظر، سواد
(3)

 )وصححه( السنن، أهل رواه .

ـ رضي هللا عنها ـ   عائشة من سورة الحج : وعن ﴾36﴿الترمذي. وفي تفسيره اآلية 

 أحب عمالً  النحر يوم آدم ابن عمل ما: "  ـ قال وسلم عليه هللا ـ صلى هللا رسول أن

 وإن وأشعارها، ،وأظالفها، بقرونها القيامة يوم لتأتي وإنه دٍم، ُهراقه من هللا إلى

ي بوا األرض على يقع أن قبل بمكان هللا من ليقع الدم " نفساً  بها ف ط 
(4)

 الترمذي رواه .

  )وحسنه(.

كما أورد ذلك في سورة المؤمنون  ،وأحياناً يستعمل اللفظين )حسنه وصححه( .11

ـ  وسلم عليه هللا ـ صلى النبي عن سعيد أبي : عنقوله ﴾104﴿﴾ ـ 101﴿اآلية 

قل صُ  النار، تشويه: قال ،﴾وَُهۡم فِيَها َكَٰلُِحونَ ﴿: قال  وسط تبلغ حتى العليا شفته ف ت 

                                                                                                                                                                      

نى وإن"  بلفظ 758: برقم وتطيبها ي ب ُتطه ر وأن الدور في ُتب   عائشة مسن 43/396 مسنده في وأحمد".  وُتط 

 الدور في المساجد اتخاذ باب 2/354 داود أبي صحيح في األلباني وأورده. 26386: برقم عنها هللا رضي

 .480: برقم
 باب 2/32 سننه في والنسائي ،449: برقم المساجد بناء في باب 1/176 سننه في أبوداود أخرجه  ــ   1

 في األلباني وأورده ،739: برقم المساجد تشييد باب 224 سننه في ماجه وابن ،689: برقم المساجد في المباهاة

 .صحيح: وقال 449:  برقم 1/133  داود أبي صحيح
 14/452 مسنده في وأحمد ،2582: برقم 4/705 النار أهل شراب صفة 4/705 سننه في الترمذي أخرجهـ   2

 .غريب صحيح حسن حديث هذا: الترمذي وقال ،8864: برقم عنه هللا رضي هريرة أبي مسند
 عنه هللا رضي سعيد أبي عن 1496:  برقم األضاحي من يستحب ما باب 4/85 سننه في الترمذي أخرجهـ   3

 حسن حديث هذا:  عيسى أبو وقال ،3128:  برقم األضاحي من يستحب ما باب 2/1046 سننه في ماجه وابن

 .غياث بن حفص حديث من إال نعرفه ال غريب صحيح
: برقم  4/222 مستدركه في والحاكم ، 1493:  برقم األضحية فضل باب 4/83 سننه في الترمذي أخرجهـ    4

 .غريب حسن حديث هذا: الترمذي وقال يخرجاه، ولم اإلسناد صحيح  حديث هذا:  وقال ، 7523
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ته تضرب حتى السفلى شفته وتسترخي رأسه، " ُسر 
(1)

 )وحسنه الترمذي رواه 

 . وصححه(

إذا تطلب المقام تكرار الحديث، فإنه يذكره مختصراً، ثم يشير إلى محل ذكره . 12

 حديث في من سورة الحج، كما ﴾31﴾ ـ ﴿30﴿مبسوطاً، كقوله عند تفسير اآليات 

 فال السماء إلى بروحه وصعدوا ، الموت مالئكة توفته إذا الكافر إن" : البراء

" هناك من طرحاً  روحه تطرح بل السماء أبواب لهم تفتح
(2)

 سبق وقد الحديث، 

 .إبراهيم سورة في مبسوطاً 

من سورة النور ذكر حديث، واستعمل لفظة )اتفقا  ﴾18﴿ عند تفسيره لآلية. 13

 : عليه( وهي المرة الوحيدة، ولم أجدها في غيرها من األحاديث التي ذكرها. فقال

ث ت   عما ألمتي تجاوز هللا إن: " ـ قال وسلم عليه هللا ـ صلى هللا رسول إن" د   به ح 

" يعمل أو يقل، لم ما نفسها،
(3)

( . وقد وجدت هذا الحديث في عليه )اتفقا ،

  الصحيحين.

، وال يذكر ثم يشير إليه في أحدهما ،في غير الصحيحين اً يذكر أحياناً حديث .14

م ث اً،من سورة الكهف فقد روى حديث﴾ 96﴾ـ ﴿92﴿كما في تفسير اآليات المتن، 

: هللا رسول يا :قال رجالً  أن لنا ذكر"  :إلى آخر عند البخاري دون ذكره، فقالأشار 

د   رأيت قد ب ر كالُبرد: قال لي؟ انعته: قال ،ومأجوج ،يأجوج س   سوداء، طريقةً  الُمح 

" رأيته قد:  قال حمراء، وطريقةً 
(4)

  ُمختصراً. البخاري روى نحوهو. 

 ،نـر المتـذكـدها يـثم بع ،ابـر الكتـدون ذك ،اريـام البخـياناً اإلمـيذكر أح  .15

ـ  : " وفيمـن سـورة الكهـف، فقـد قـال ﴾106﴾ ـ ﴿103﴿ة ـر اآليـتفسي  ا في ـكم

 دـسع نـب بـُمصع نـعـ   اريـالبخ
(5 )

  يـأب نـب دـسع :أي ؛يـأب تـألـس: الـق

                                                           
: برقم 2/428 مستدركه في والحاكم ،2587: برقم النار أهل صفة 4/708 سننه في الترمذي أخرجهـ    1

 .غريب صحيح حسن حديث هذا:  الترمذي وقال. يخرجاه لم و اإلسناد صحيح حديث هذا:  وقال ،3490
 مطوالً  ورد والحديث ، نحوه 18534:  برقم عازب بن البراء حديث 30/502 مسنده في أحمد أخرجهـ    2

  أيضاً. مطوالً  ورد والحديث ، 390:  برقم 1/610 اإليمان شعب في والبيهقي
 تجاوز هللا إن"   بلفظ 6287: برقم األيمان في ناسياً  حنث إن باب 6/2454 صحيحه في البخاري أخرجهـ     3

 حديث عن هللا تجاوز باب 1/116 ومسلم".  تكلم أو به تعمل لم ما أنفسها به حدثت أو وسوست عما ألمتي

 ."  به يعملوا أو يتكلموا لم ما أنفسها به حدثت ما ألمتي تجاوز هللا إن"  بلفظ 127: برقم النفس
 هكذا"  الُمحب ر البرد مثل"  بلفظ ومأجوج يأجوج قصة باب 12/1219 صحيحه في البخاري أما ما أخرجهـ    4

"  بلفظ يسمهم لم رجال عن قتادة باب 4/71 الشاميين مسند في والطبراني ، نحوه 3345:  برقم مختصراً 

 . 2658:  برقم" "  حديد من حمراء وطريقة ، نحاس من حمراء طريقة
 علي وعن ، سعد أبيه عن يروي ، زرارة أبا ٌيكنى مشهور تابعي ، الزهري وقاص أبي بن سعد بن مصعبـ  5

:  سعد ابن قال،  بهدلة بن وعاصم ، السبيعي اسحاق أبو:  عنه وروى ، عمر وابن ، وطلحة،  طالب أبي بن

  6688:  برقم 1/533 التهذيب وتقريب ، الميم باب 1/173 اإليثار ينظر هـ 103:  ت الحديث كثير ثقة كان

 . الميم باب 5/411 والثقات
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وقاص
(1)

 ،اليهود هم ال: قال ؟،الحرورية:  هم  أعماالً  باألخسرين ننبئكم هل قل :

"... والنصارى
(2)

. 

 ثالثًا : تفسري القرآن بقول الصحابة رضي اهلل عنهم .
قال اإلمام في مقدمته : " إذا لم تجد التفسير في القرآن، وال في السنة ، رجعنا في 

ذلك إلى أقوال الصحابة
(3)

، فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من ـ  رضي هللا عنهمـ  

التي اختصوا بها، لما لهم من الفهم والعلم الصحيح "القرائن واألحوال 
(4) 

 أن بما،  

 عليه هللا صلى ـــ النبي بعد بالتفسير الناس أعرف هم ـــ عنهم هللا رضي ــ الصحابة

  الروايات. في عنهم النقل وأكثر تفاسيرهم، على المؤلف اعتمد فقد ــ سلم و

 : الصحابي تفسير أهمية ه  جُ و  أ   ومن 

ن الصحابة رضوان هللا عليهم كانوا يعتمدون في تفسيرهم لكتاب هللا على ـ إ 1

ل ق ونه من النبي ـ صلى هللا عليه وسلم ـ، واللغة العربية،  ت  القرآن الكريم، وعلى ما ي 

  وما يؤدي إليه اجتهادهم .  

 الغيبية األمور في أقوالهم وكذلك ، الرفع حكم لها النزول أسباب في أقوالهم نإ ـ 2

 . الرفع حكم لها

 األحكام واستنباط القرآن فهم على القدرة فلهم بلغتهم، القرآن نزل وقد ـ 3

 آخر صحابي يعارضه لم إذا وخصوصاً  ،التفسير في الصحابي قول حجية ـ 4

 بيان على همساعد وهذا الوحي، بكتابة هممن الكثيربعض الصحابة، بل حظي  ـ 5

 . العام وتخصيص ، والمدني والمكي المشكل، وبيان ،والمنسوخ الناسخ

 . المذموم التأويل من تفاسيرهم خلو ـ 6
                                                           

 ، أربعة بعد وقيل ، ستة بعد أسلم ، أمية بن سفيان بنت حمنة وأوه اسحاق أبا يكنى: وقاص أبي بن سعدـ  1

 ، الشورى أصحاب الستة أحد ، بالجنة وسلم عليه هللا صلى الرسول لهم شهد الذين أحد سنة،17 عمره وكان

 الذين أحد هو أنه عنه هللا رضي الفاروق وأخبر هللا سبيل في بسهم رمى من أول وهو كلها، والمشاهد بدراً  شهد
 إمارة في بالمدينة توفي الصحابة، سادات العشرة وهم راٍض، عنهم وهوـ  وسلم عليه هللا صلىـ  الرسول توفي

ينظر  .هـ 54: عام موتاً  بالجنة المبشرين العشرة آخر وهو عباس، وابن عمر، ابن عنه روى ، معاوية

 . 1908: رقم سعد باب 4/43 الكبير والتاريخ ،2029: رقم 2/433 الغابة وأسد ،963: رقم 2/606 االستيعاب
 6/392 سننه في والنسائي ، به 4451:  برقم الكهف سورة تفسير 4/1758 صحيحه في البخاري أخرجهـ    2

 حديث هذا:  وقال ، نحوه 3401:  برقم 2/371 مستدركه في والحاكم ، به 11313:  برقم الكهف سورة تفسير

جاه ولم اإلسناد صحيح  . ُيخرِّ
. اإلسالم على ومات به، مؤمنا - وسلم آله وعلى ـ عليه تعالى هللا صلى - النبي لقي من وهو: الصحابيـ   3

 .1/230 الفكر ونخبة ،3/93 المغيث وفتح ،1/353 اإلصابة ينظر
 . ب/2 رقم اللوحةـ   4
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  . الرواية من والتثبت ،المبكر النقد ومنها منهجيتهم، قوة ـ 7

اب   أ ن  ﴿( من سورة الكهف في قوله تعالى:9. من أمثلة ذلك: تفسيره لآلية: )8 ح   أ ص 

ه ف   ق يم   ال ك  الر  اُنوا و  ن   ك  ا م  ات ن  ًبا آي  ج  عباس ابن قال، ﴾ع 
 (1)

 من به آتيتك الذي أي" 

 في الغار هو: والكهف ،" والرقيم الكهف أصحاب من أفضل والكتاب والسنة العلم

 وغير عباس ابن قاله، آيلة من قريب وادٍ : "والرقيم، إليه لجأ الذي وهو الجبل

 .واحد

َٰلَِحَُٰت ﴿( من سورة الكهف: 46ـ وكذلك عند تفسيره لآلية )9  َوٱلَۡبَٰقَِيَُٰت ٱلصذ
" الخمس الصلوات هي: "واحد وغير عباس ابن قال ،﴾َخۡير 

(2)
: " أيضاً  وعنه ،

 رضيـ  عفان بن عثمان قال وبه ،" أكبر وهللا هللا إال إله وال هلل والحمد هللا سبحان

عنه هللا
(3)

 

ال  ﴿ تعالى: قوله( من سورة الكهف: وهو 28ـ وعند تفسيره لآلية ) 10 دُ  و  ع  اك   ت  ن  ي   ع 

ُهم   ن  زهم ال" :أي: عباس ابن قال ،﴾ع   الشرف أصحاب تبدل وال غيرهم إلى تجاو 

 " ذكرنا عن قلبه أغفلنا من تطع وال بهم والثروة

 الكاف قول ابن عباس: "( من سورة مريم: فقد أورد 1ـ وعند تفسيره لآلية: ) 11

، من والهاء وكبير، كريم من  والصاد وعظيم عليم من والعين، رحيم، من والياء هاد 

 .ال يسع المقام لسردها صادق. واألمثلة على ذلك كثيرة  من

                                                           
 بابنه كني ـ وسلم عليه هللا صلى ـ هللا رسول عم ابن المطلب عبد بن عباس بن هللا عبد هو:  عباس ابنـ    1

 علمه اللهم: "  ـ وسلم عليه هللا صلى ـ الرسول فيه قال ، الحارث بنت لبانة وأمه أوالده أكبر وهو العباس،
  وعلي وعمر، وسلم، عليه هللا صلى الرسول عن يروي ،" الدين في فقهه اللهم: " رواية وفي ،" الحكمة

ي   قد وكان ، وعطاء ، وعكرمة مالك، بن وأنس عمر، ابن: عنه ويروي وغيرهم،  توفي عمره، آخر في ُعم 

 الغابة وأسد، 3/934 االستيعاب ينظر. بالطائف( هـ68: ت. )سنين عشر ابن وهو وسلم عليه هللا صلى الرسول

 .والباء العين باب 3/295
 سورة تفسير في 10/414 القرطبي وتفسير ،46: اآلية الكهف سورة تفسير في 18/32 الطبري تفسير ينظرـ  2

 . الحقاً  تفصيلها وسيأتي الكهف،
 أبا يكنى مناف عبد في وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مع يلتقي شمس عبد بن العاص بن عفان بن عثمانـ  3

 اإلسالم، إلى الصديق دعاه الراشدين الخلفاء وثالث المؤمنين، وأمير النورين، ذو وهو عمرو، أبو وقيل عبدهللا،

 عثمان باب 3/1037 االستيعاب ينظر. التشريق أيام في هـ 35: عام في قُتل بالجنة المبشرين العشرة أحد وهو

 .5452: رقم الثاء بعدها العين باب 4/456 واإلصابة ،3575: رقم 3/696 الغابة ، وأسد1778: رقم
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 ابن ُمصحف فيأورد آية وقال: إنها  النور سورة من( 27) اآليةتفسيره . عند 12

مسعود
(1)

ت ى  ﴿  لُِّموا ح  ل ى ُتس  ا ع  ل ه  أذُنوا و أ ه  ت  س   ،عباس ابن عن رواية أيضاً و ،﴾ت 

 تفسيراً لآلية.  ، وهوجرير ابن اختيار وهو

م  ﴿ .مريم سورة من( 85: )اآلية. وعند تفسيره 13 و  ُشرُ  ي  ق ين   ن ح  ن   إ ل ى ال ُمت  م  ح   الر 

ًدا ف  عنه هللا رضي علي أورد قول اإلمام ،﴾و 
(2)

 أرجلهم على ما وهللا ال: " 

 عليها فيركبون ذهٍب، من رحائل عليها مثلها، الخالئق تر لم ب ُنوقٍ  ولكن ،ُيحشرون

 ." الجنة أبواب يضربوا حتى

 رابعًا : تفسري القرآن بقول التابعني رضوان اهلل عليهم :

:" إذا لم تجد التفسير في القرآن، وال في السنة، وال عن ـفي تفسيره ـ قال المؤلف 

التابعينفقد رجع األكثرون في ذلك إلى أقوال  ،ـ  رضي هللا عنهمـ الصحابة 
(3)

، فقد 

"تفاسيرهم  على المؤلف اعتمد
(4)

 التي العلمية للقيمة وذلك عنهم، النقل ر  ث  ك  أ  و   ،

 :  يلي ما القيمة هذه أوجه ومن .تفسيره في المؤلف انتهجها
".. يلونهم الذين ثم قرني الناس خير"  ــ سلم و عليه هللا صلى ــ النبي قول .1

(5) 
  

إن هؤالء التابعين قد تلقوا العلم عن الصحابة رضوان هللا عليهم، فكان طبيعياً أن  .2

ل عليهم في التفسير، والحديث، والفتيا، إذا لم يوجد في الموضوع حديثاً للنبي ـ  و  ُيع 

 تفسيرهم.      صلى هللا عليه وسلم ـ، أو قول الصحابي، ومن هنا تأتي أهمية

                                                           
 بمكة بالقرآن جهر من أول وهو زيد، بن سعيد وزوجها الخطاب، بنت فاطمة مع أسلم ،مسعود بن عبدهللاـ    1

 له وشهد جهل، أبي على أجهز الذي وهو اليرموك، وشهد المشاهد، وسائر بدراً  شهد اإلسالم، أول إسالمه وكان
 عمر وابن عباس، ابن: عنه روى وسلم، عليه هللا صلى النبي عن روى بالجنة، وسلم عليه هللا صلى الرسول

 ألنه ليالً  بالبقيع ودفن ،( هـ32: ت) وغيرهما، ، ومسروق ، علقمة التابعين ومن الصحابة، من هريرة وأبو

 3/308: والثقات ، 3169:  رقم 3/394: الغابة وأسد ، 1659:  رقم 3/987: االستيعاب ينظر.  بذلك أوصى

  . 686:  رقم 5/149:والتعديل والجرح ، 703:  رقم
 أبو وكنيته ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عم ابن القرشي هاشم بن المطلب عبد بن طالب أبي بن عليـ     2

 تراب أبي من إليه أحب اسم لعلي كان ما:  الساعدي سعد بن سهل وقال ، تراب وأبو ، السبطين وأبو ، الحسن
 بني من خليفة أول وهو ، أيام وعشرة أشهر وتسعة سنين أربع خالفته استمرت ، به ُدعي إذا يفرح كان وأنه
 خلفه وسلم عليه هللا صلى الرسول كان ، تبوك إال وسلم عليه هللا صلى الرسول مع المشاهد جميع وشهد ، هاشم

 بن الرحمن عبد قتله هـ 40:  ت ، موسى من هارون بمنزلة مني تكون أن ترضى أال:  له وقال أهله على

 الكبير والتاريخ ،1/48 والتابعين الصحابة وألقاب ،2/162 الخلفاء وأسماء ،4/100 الغابة أُسد ينظر. ملجم

 . 6/191 والتعديل والجرح ، 6/259
 واإليضاح التقييد ينظر. اإلسالم على ومات. الصحابي لقي من  أو ،(الصحابي صحب) من وهو: التابعيـ    3

   .1/230 الفكر ونخبة ،1/21
 /أ .3ـ  اللوحة رقم   4
ومسلم في  . 2508أشهد برقم :  إذا جور شهادة على يشهد ال باب 2/938ـ  أخرجه البخاري في صحيحه   5

 .2533يلونهم برقم:  الذين ثم يلونهم الذين ثم الصحابة فضل باب 4/1962صحيحه 
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 جاءت إذا كلوذ الرفع، حكم لها النزول أسباب في روايات لهم التابعين أن .3

 حكم لها ويكون بعضاً، بعضها تقوي فإنها تابعي، من أكثر عن ثابتة بأسانيد روايات

 . .الرفع

 التابعي عن الصحيحة الرواية فإن الصحابي، عن الضعيفة الرواية وردت إذا .4

 . الصحابي على تتلمذ قد التابعي كان إذا لها كالشاهد وتكون تقويها،

 تفسير مثل ،الحجم كبيرة التفاسير في وخاصة ،التفاسير في أقوالهم غزارة .5

 .  التابعين من المفسرين أقوال من الروايات كثرة على يحتوي حيث ،الطبري

 ،والسدي ،ومجاهد ،وقتادة ،عباس ابن إلى ينسبها عنهم ينقل الذين األقوال أكثر .6

  . حاتم أبي وابن ،الطبري جرير وابن

نذ ﴿( من سورة الكهف: 9ـ من أمثلة ذلك: في تفسيره لآلية) 7
َ
ۡصَحََٰب  أ

َ
 ٱلَۡكۡهِف  أ

ْ  َوٱلرذقِيمِ  َٰتِنَا مِنۡ  َكنُوا كعب وقال بنيانهم، كان: الرقيم: مجاهد قال ،﴾َعَجبًا َءاَي
(1)

 :

جبير ابن وقال ،القرية اسم: الرقيم
(2)

لرقيم لوح من حجارة كتبوا فيه قصص ا :

 أن والظاهرويقول اإلمام ابن كثير: ] .أصحاب الكهف، ثم وضعوه على باب الكهف

  .[جرير ابن اختيار هو كما المرقوم، الكتاب: الرقيم

ْصبَحَ ﴿( من سورة الكهف،42ـ وكذلك في تفسيره لآلية: ) 8
َ
يْه ُيَقلُِِب  فَأ  قال ﴾َكفذ

 قتادة
(3)

فاً  كفيه فصفق: أي:    عليهم. أذهبها التي األموال على متلهفاً  ُمتأس 

                                                           
 األحبار، بكعب المعروف إسحاق أبو الحميري، فوق من المثناة بكسر ماتع، بن كعب هو: األحبار كعبـ    1

 وابن عمر، ابن: عن يروي الكتب، قرأ قد وكان عمر، خالفة في إسالمه أن والراجح ،(الحبر كعب: )له ويقال

 والثقات ،7501: رقم 5/647 واإلصابة ،4/514 الغابة أسد ينظر( . هـ 34: ت) الناس، عنه وروى عباس،

 .5095: رقم 5/333
 عباس وابن ، عمر ابن:  عن يروي ، أسد بني من الحارث بن والبة بني مولى هشام بن جبير بن سعيدـ    2

 بشر ابن وعن ، فاضالً  ورعاً  عابداً  فقيهاً  كان ، وأيوب ، دينار بن عمرو:  عنه يروي ، الصحابة من وجماعة
  عنده يغتاب أحد يدع ال وكان ، ليلتين كل القرآن يختم وكان ، وطاوس مجاهد من أعلم جبير بن سعيد كان:  قال

 فقتله"  أمامك القصاص فإن أنت اختره:  فقال شئت قتلة أي لنفسك اختر"  له وقال الحجاج قتله ، هــ 95: ت

 4/275 والثقات ، 73:  رقم 1/60 الحفاظ تذكرة و ، 3/461 الكبير التاريخ ينظر.  بأيام بعده الحجاج مات ثم

 . 6/266 الكبرى والطبقات  29:  رقم 4/9 والتعديل والجرح ، 2883:  رقم
 بالقرآن الناس علماء من وهو أعمى، وكان ، الخطاب أبو كنيته البصرة أهل من السدوسي دعامة بن قتادةـ    3

 بن شعبة عنه روى ، مالك بن أنس:  عن يروي ، المسيب بن سعيد جالس زمانه، أهل حفاظ ومن والفقه،

 قتادة باب 1/98 الحفاظ تذكرة ينظر.  هــ 117:  عام بواسط توفي الحديث، في حجة مأموناً  ثقة وكان ، الحجاج

 . الثالثة الطبقة 228/ 7 الكبرى والطبقات ، القاف باب 322/والثقات
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 ،﴾ِإَوِّنِ ِخْفُت اَلَمَواِلَ ِمن َوَرائِي﴿( من سورة مريم: 5ـ وأورد في تفسيره لآلية: ) 9

مجاهد قال
(1 )

ة بالموالي المراد:  ب  ص   .الع 

ا ﴿ وهو قوله تعالى: ،( من سورة مريم16وعند تفسيره لآلية: ). 10 ل ه  ن  أ ه  ت  م  ذ  ب  ت  ان 

ا ق ي ً ر  اًنا ش  ك  ت عنهم، وذهبت إلى شرقي المسجد المقدس، ﴾م  ؛ أي: اعتزلتهم، وتنح 

ي قال السد 
(2)

: "لحيض أصابها "
(3)

  

ُكم  إ ال  ﴿ : قال قتادة في قوله: ( من سورة مريم71. وعند تفسيره اآلية: )11 ن  إ ن  م  و 

ا ُده  ار    هو الممر عليها. :﴾و 

ا﴿: تعالى قوله وهو طه سورة من( 21). عند تفسير اآلية: 12 ه  ال   ُخذ  ف   و   ،﴾ت خ 
 وهب لفقد أورد قو

(4)
  ﴾.تخف وال بيمينك خذها): في تفسيرها 

ل  ﴿: مريم سورة من(: 98: )اآليةوكذلك عند تفسيره  ُهم   ُتح س   ه  ن  ن   م  دٍ  م  عُ  أ و   أ ح  م  س   ت 

اً  ل ُهم   ز  ك   وقال قالوه، هكذا، صوتاً  لهم تسمع أو أحداً، منهم ترى هل: أي ؛﴾ر 

الحسن
(5)

 .صوتاً  تسمع أو عيناً، ترى هل : وقتادة 

                                                           
 عباس، وابن عمر، ابن: عن روى السائب، بن هللا عبد مولى الحجاج أبو جبير، ابن ويقال جبر، بن مجاهدـ    1

 الطبقة من الحديث كثير عالماً  فقيهاً  وكان وغيرهما، وطاوس،، عطاء: عنه روى سعيد، وأبي هريرة، وأبي

 8/319 والتعديل والجرح.  1805:  رقم 7/411 الكبير التاريخ ينظر.  هـ 103:  عام ساجد وهو توفي الثانية،

 الثانية. الطبقة 5/466 الكبرى والطبقات ، 1469:  رقم
يـ    2 دِّ ي، عبدالرحمن بن إسماعيل:  الس  دِّ  وتشديد المهملة، السين بضم: والسدي ، األصل حجازي تابعي الس 

ف الدال،  التفسير صاحب ، الكوفة سكن ، السدة له ُيقال موضع في بالمدينة يجلس كان ألنه بذلك وُعر 

د   ، قيس بنت زينب مولى عمر ابن رأى وقد ، الناس وأيام بالوقائع عارفاً  إماماً  وكان ، والسير والمغازي  ُيع 

ي يذكر أحداً  سمعت ما:  سعيد بن يحيى قال ، الكوفيين من دِّ  مالك بن أنس سمع ، أحد تركه وما ، بخير إال الس 

 أبي ابن سمعت:  سعيد بن يحيى قال ، وغيرهم والثوري وشعبة الصيرفي سالم حماد أبو منه سمع ، عنه وروى
ي:  يقول خالد دِّ ي:  حنبل ابن وقال ، الشعبي من بالقرآن أعلم الس  دِّ  وقال ، الضعفاء في العقيلي وذكره ، ثقة الس 

 2/184 والتعديل والجرح ، األلف باب 4/20 الثقات ينظر.  هـ 127:  عام بالكوفة مات ، به البأس عدي ابن

 . 101:  برقم األلف باب 1/87 والضعفاء ،625:  برقم
 . 5/495 المنثور ، والدر18/162وتفسير الطبري   ،339/ص السدي تفسير ينظرـ    3
 إلى كسرى بهم بعث الذي الفرس أبناء من أصله التابعين من الصنعاني اليماني أبوعبدهللا:  منبه بن وهبـ    4

 األخبار كثير مؤرخ ، العزيز عبد بن عمر عهد في القضاء وولي ، بصنعاء ومات ولد حمير من وأمه اليمن
  فاضالً  عابداً  وكان ، سنة عشر ثالث ولزمه ، عباس ابن صحب األولين بأساطير عالم القديمة الكتب عن

 بن والمغيرة ، دينار بن عمر:  عنه ويروي ، منبه بن همام وأخيه ، عباس وابن ، عبدهللا بن جابر عن يروي

 أخبار ينظر.  هـ 113:  ت ، إخوة خمسة وهم ، ثقة:  زرعة أبو عنه قال ، وغيرهم النعمان بن والمنذر ، حكيم

 كان: وقال ، وهب باب 2565:  برقم 8/164 الكبير والتاريخ ، الذماري باب 3/11 واألنساب.  3/303 القضاة

. وفارس الروم ملك: بعضهم فقال. الكتاب أهل فيه اختلف: قال القرنين، ذا ُسم ي فلم:  له فقيل ملكا، القرنين ذو

 .18/93 الطبري تفسير ينظر. القرنين شبه رأسه في كان: بعضهم وقال
 وهو األنصاري، والمهملة بالتحتانية يسار أبيه واسم البصري، الحسن أبي بن الحسن: البصري الحسنـ     5

 خالفة في هللا كتاب وحفظ بالمدينة، نشأ سلمة أم موالة خيرة وأمه التابعين، من الوسطى الطبقة رأس على
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    اللغوي :تفسريخامسًا :ال

 وذلك العربي بالشعر من خالل استشهاده المؤلف تفسير في اللغوي البيان أثر يظهر

 تفسيره في كمافأحياناً يأتي بشطر البيت، ، ، المؤلف هاأورد كثيرة مواضع في

ى﴿ : قال تعالى ،الكهف سورة من ﴾8 ـ 6﴿ لآليات ص  ا أ ح  دً  ل ب ُثوا ل م  (1)﴾أ م 
 :قيل ،

الشاعر قول في كما  ،لغاية األمد:  المدد فإن ، غايةً  :وقيل عدداً،
(2)

 الجواد سبق:  

 19﴿كما في تفسير اآليات  ،كامالً  بالبيت يأتي وأحياناً  ........ األمد على استولى إذا

ُظر  ﴿من سورة الكهف  ﴾ 20ـ  ن  ل ي  ا ف  ه  ى أ ي  ك  اًما أ ز  ع   ومنه ،طعاماً  أكثر وقيل ،﴾ط 

الشاعر قال كثر، إذا الزرع زكى
(3)

: 

ى والسبعُ ...   ثالثة وأنتم سبع قبائلنا          ك  ي بُ  ثالثٍ  من أ ز    .وأ ط 

ل هُ ﴿ سورة طه  ﴾ من 44ـ  40تفسير اآليات﴿: كما في أبيات بعدة يأتي وأحياناً   ل ع 

رُ  ك  ذ  ت  ش ى أ و   ي  خ   ههنا نفيل بن عمرو بن زيد عن ونقل الطاعة، تحصيل والخشية، ﴾ي 

 فقد أورد ثمانية أبيات منها : :الصلت بيأ بن ألمية هو :وقيل  شعراً 

ن   فضل من الذي وأنت  منادياً  رسوال موسى إلى ورحمة ..... بعثت م 

ا ..... إلى وهارون اذهب  له فقلت  باغيا كان الذي فرعون هللا فادُعو 
(4)

. 

                                                                                                                                                                      

 الشجعان الفصحاء الفقهاء العلماء أحد وهو  زمانه، في األمة وحبر البصرة، أهل إمام كان تابعي عثمان،
 وأبان قتادة،: عنه حدث وطائفة، شعبة، بن والمغيرة حصين، بن وعمران عفان، بن عثمان: عن حدث الن ساك،

 فصيحاً  العلم كثير ناسكاً  عابداً  مأموناً  حجة ثقة رفيعاً  عالماً  جامعاً  كان: سعد ابن قال سواهم، وأمم يزيد، بن
: "  الذهبي وقال ،" وُيدلِّس كثيراً  يرسل كان: " حجر ابن وقال ،" العلم بحور من عالمة حافظاً  وسيماً  جميالً 

: برقم 1/160 التهذيب وتقريب ،1/57 الحفاظ تذكرة ينظر( . هـ 110: ت" ) بقوله ُيحت ج فال ُمدلِّس وهو

 والطبقات ،223: برقم 4/563 النبالء أعالم وسير ،122 برقم 1/216 للنووي األسماء وتهذيب ،1227

 . 7/156 الكبرى
 . ﴾ من سورة الكهف12اآلية ﴿  1
            . البسيط البحر من البيت وهذا المعلقات شعراء أحد الذبياني، النابغة هو الشاعر ـ   2

 .33:  ص الشاعر ديوان ينظر
 شليل، وأبي المسيب بأبي يكنى وكان وفتكه، لتمرده عليه غلب اللقب وهذا:  الكالبي القتال هو الشاعرـ    3

 :  بلفظ وجدته ،وقد واإلسالم الجاهلية، أدرك أنه: أي المخضرمين، من وهو
 .  وأكثرُ  ثالثٍ  من خيرٌ  وللسبعُ .....      ثالثة وأنتم سبعٌ  قبائلنا              

 .50+  14 ـ 13 ـ 12/ ص الشاعر ديوان ينظر
 ُينسب ما أو الديوان، صلة:  بعنوان مستقل باب في الصلت، أبي بن أمية ديوان في وجدتها األبيات هذهـ    4

 والشواهد ، أيضاً  نفيل بن عمرو بن زيد إلى ُنسبت وقد ، بيتاً  23: من تتألف قصيدة في ، غيره وإلى إليه

  المذكورة

 : قوله وهو العاشر البيت منها وسقط( 17 البيت إلى 9 البيت من)

ي ابن يا أعنِّي فقال                       .  جناحيا لي صل رب يا به كثير..  فإنني أُمِّ

 .194:  ص الصلت أبي بن أُمية ديوان ينظر
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وى ،القرآن غريب من قد تناولت كثيراً  السابقة وألن المصادر ـ  النبي عن بعضه ُير 

 وأغلبهم التابعين، وأتباع ،والتابعين ،الصحابة عن ، وبعضهـ سلم و عليه هللا صلىـ 

 قد والمؤلف. التفسير أساس هي ألنها ،الروايات بهذه أخذ فصيحة، عربية قبائل من

 والسماع، والنقل ،الرأي من كثير على تفسيره فاشتمل ،شيوخه طريقة على سار

االستفادة من المصادر  ألن بالرواية، كاهتمامه واللغة ،باإلعراب يهتم ونراه ال

  .عن التفسير اللغويه السابقة أغنت

 :سًا : املصادر التي اعتمد عليها املصنف ساد

 هجائياً(: يبرت)الت بها : صرح التي المصادرأ ـ   

 (.هـ 223:  ت) ، حاتم أبي ابن تفسير.  1

 ( هـ 516:   ت) الفراء، محمد بن مسعود بن الحسن محمد ألبي البغوي تفسير.  2

 (. التنزيل معالم)  كتابه واسم

 .القرآن تأويل في البيان جامع كتابه واسم ،(هـ 310:  ت) الطبري، تفسير.  3

 واسم ،( هـ 450:   ت) حبيب، بن محمد بن علي الحسن ألبي الماوردي تفسير. 4

 (. والعيون النكت)  تفسيره

( هـ 676: ت) الشافعي شرف بن يحيى زكريا أبو الدين محيي األسماء، تهذيب.  5

 (.هـ 544:  ت) اليحصبي، عياض للقاضي الشفاء. 6

 (.هـ 393 ت) الجوهري، حماد بن إسماعيل نصر ألبي الصحاح.  7

  .حنبل بن أحمد اإلمام مسند إليها مضاًفا الستة الكتب.  8

 (هـ 405: )ت ،الحاكم هللا أبوعبد محمد بن هللا عبد بن تأليف: محمد ،المستدرك . 9

 . (هـ 307 )ت: الموصلي، المثنى بن علي بن أحمد للحافظ ،الموصلي . مسند10

ي قتيبة بن مسلم بن عبدهللا محمد، ألبي  . المعارف 11 ينور   .(هـ 276ت : ) ،الدِّ

 (هـ 224 )ت: ،. الناسخ والمنسوخ ألبي عبيد القاسم 12

  : بها يصرح لم التي المصادر ـ  ب 
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 .(هـ 244 سنة) بعد توفى األزرقي، هللا عبد بن محمد الوليد ألبي  مكة تاريخ . 1

 .(هـ 137 ت:) الكبير، السدي تفسير . 2

 األنصاري فرح بن بكر أبي بن أحمد بن محمد عبدهللا ، وهو أبو. تفسير القرطبي 3

 الكريم(. القرآن ألحكام )الجامع سمىالم وهو . (هـ 671: ت)الخزرجي 

 هـ(. 104: ت ) تفسير مجاهد،.  4

 .( هـ 224 :ت)  سالم، بن القاسم عبيد ألبي القرآن فضائل.  5

ينوري قتيبة بن مسلم بن عبدهللاأبو محمد  وهو، . المعارف البن قتيبة 6 : ت) الد 

 (.هـ276
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 :ام::  التعريف باملططو اخل طلبامل

 أوالً : وصف املططو 

 ثانيًا : مالحظات على النسطة .

 اإلمام ابن كثري أهم خمتصرات تفسري ثالثًا :

 ذكر الطلبة الذين قاموا بتحقيق بقية املططو  رابعًا :
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 أوالً : وصف املططو 
 مخطوط من مصورة نسخة وهي واحدة، نسخة على العمل هذا تحقيق في اعتمدت

 مصنفة واحد، مجلد في تقع وهي ،(تركيا) عثمان نور بمكتبة اسطنبول، بمدينة

 . صفحتان لوحة كل وفي ،لوحة( 571) لوحاته وعدد ،(384: )إهداء رقم تحت

 : المؤلــــــــــــــف

 . (هــ 785:  ت) الكازروني مسعود بن سعيد بن عفيف المحامد أبو

 : الخــــــــــط نوع

 . وهو خط جميل وواضح  ،والثلث مختلط بين النسخ خط 

 : الناســــــــــــــخ

 .  الجهرمي الجويمـي الحافظ محمود بن إبراهيم شيخ بن محمد

 : النســـــخ تاريخ

 3انتهى من نسخ النصف األول من القرآن الكريم ، بنهاية سورة اإلسراء يوم األحد 

 23 ، وانتهى من النصف الثاني في(هـ 920سنة )من شهر الربيع الثاني من شهور 

 وفتح السكون ثم بالفتح (م  ر  ه  ج  و) بجهرم. (هـ 928 سنة) جمادى ثاني من خلت

 .2/194بفارس. ينظر معجم البلدان  مدينة اسم ،ميمالو الراء

  : صفحة كل والكلمات في األسطر عدد

 .تقريباً  كلمة 18 سطر كل في الكلمات وعدد تقريباً،  سطراً  29 األسطر عدد

 . لوحة 66: تحقيقها  المراد اللوحات عدد

 محتوى النسخة المراد تحقيقها :

 سورة الكهف وتنتهي بنهاية سورة النور .أول من الن سخُة  تبدأ

 : المخطوط حالة

 وقد ،أسطرها بعض في بياض 289 ـ 288 ـ 287 اللوحات من جزء في يوجد

 من الفراغات تلك مألت فقد واحدة نسخة من المخطوط أن وبما ،بالهامش ذلك بينت

 . المخطوط  من صور عدة الوصف هذا مع أرفقت وقد.  كثير ابن تفسير
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 ثانيًا : مالحظات على النسطة .

  مراد تفسيرها، أو الشواهد عليهاالدقيق سواء الالضبط اآليات القرآنية  ضبطدم . ع1

وعدم تمييز  ،وكذلك عدم ترقيم اآليات ،رند ما إال الكلمات بضبط . عدم االهتمام  2

 عالمات فاصلة، أو ، أودقيق ضبط هناك ، فليسالتي يقوم بنقلها من غيره العبارات

  ذلك . نحو أو ،تعجب عالمات أوأقواس،  استفهام، أو

، أو الحروف ،بعض الكلماتكسقط  النسخ، أثناء عديدةهفوات في  الناسخ وقع .3

وقد  ،الوصف بهذا عنها نقل التي النسخة أن يحتمل أو ،ذلك عن مسئوال كان ورب ما

أنه أخلط آيات في بعضها دون  (فادحاً )الذي أراه  (الخطأ)بسيطة، أما تكون هنات 

 فقد ،﴾ من سورة مريم58أن يشير إلى ذلك، ومثال هذا عندما أورد تفسير اآلية ﴿

وأدخلهما في بعضها فبدت كأنهما  ،أورد آيتين من سورتين مختلفتين كشاهد عليها

ن  ل   : ]: " قال تعالى، فقالحدةآية وا ُهم  م  ن  م  ك  و  ل ي  ا ع  ن  ص  ن  ق ص  ُهم  م  ن  ك  م  ل ي  ق ُصص  ع  م  ن 

ل   ك  او  م  ل ي  ك  ى  ت  وهي   (، وغافرآيتين من سورتي )النساءأنهما  :والصحيح[،  م  هللا   ُموس 

ُرُساًل ﴿قوله تعالى:  اُهم   ق د   و  ن  ص  ك   ق ص  ل ي  ن   ع  لُ  م  ُرُساًل  ق ب  ُهم   ل م   و  ق ُصص  ك   ن  ل ي  ل م   ع  ك   و 

 ُ ى هللا  ل يًما ُموس  ك  ل ق د   ﴿سورة النساء. وقوله تعالى:  ﴾ من164﴿ :اآلية ﴾ت  ا و  ل ن  س   أ ر 

ن   ُرُساًل  ل ك   م  ب  ُهم   ق  ن  ن   م  ا م  ن  ص  ك   ق ص  ل ي  ُهم   ع  ن  م  ن   و  ق ُصص   ل م   م  ك   ن  ل ي  ا ع  م  ان   و  ُسولٍ  ك   ل ر 

أ ت ي   أ ن   ةٍ  ي  ن   إ ال   ب آي 
ا هللا    ب إ ذ  إ ذ  اء   ف  رُ  ج  ي   هللا    أ م  قِّ  قُض  ر   ب ال ح  س  خ  ال ك   و  لُون   ُهن  ط   ﴾ال ُمب 

 ﴾ من سورة غافر.78﴿ :اآلية

 ﴾ من سورة44تفسيره لآلية: ﴿ عندترتيبه  الذي وقع فيوكذلك الخطأ .  4

اُهم  ﴿":فقال في تفسيره ،المؤمنون ل ن  ع  ج  يث   و  اد   للناس وأحاديث أخباراً،: ، أي﴾أ ح 

ًدا﴿ وشأنهم بأمرهم، بعدهم، من يتحدث م   ف ُبع  ق و 
ين   ل ل  ال م   .وهذا خطأ في السياق. ﴾الظ 

ا ُثم  ﴿هو قوله تعالى:  الترتيب الصحيح لآليةف ل ن  س  ا أ ر  ى ُرُسل ن  ر  ت  ا ُكل   ت  اء   م  ةً  ج   أُم 

ا ُسولُه  ُبوهُ  ر  ذ  ا ك  ن  ع  ب  أ ت  ُهم   ف  ض  ع  ًضا ب  ع  اُهم   ب  ل ن  ع  ج  يث   و  اد  ًدا أ ح  مٍ  ف ُبع  ُنون   ال   ل ق و  م   .﴾ُيؤ 

﴾ من سورة مريم، عند ذكره الشاهد، فقد 76أخطأ أيضاً عند تفسيره لآلية: ﴿.  5

 قال﴾ من سورة التوبة، فقال: " كما 125﴾، واآلية: ﴿124أورد شاهداً لها اآلية: ﴿

ا﴿: تعالى إ ذ  ا و  ل ت   م  ز  ةٌ  أُن  ُهم   ُسور  ن  ن   ف م  قُولُ  م  ُكم   ي  هُ  أ ي  ت  اد  ه   ز  ذ  اًنا ه  : قوله إلى. ﴾إ يم 

ُهم  ﴿: تعالى قوله هوو والصحيح: ]كافرون[، ،خطأ وهذا. " [كافرين] ت  اد  ًسا ف ز  ج   ر 

م   إ ل ى ه  س  ج  اُتوا ر  م  ُهم   و  اف ُرون   و   . ﴾ك 
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 تُ د  ر  و  أ   وقد ،وترجمتها المفردات شرح منها قصد بالتعليقات، حافلة .  النسخة 6

 بالفارسية. مكتوب ووجدت أن بعضها ،ذلك كلما دعت الضرورة إلى بعضها

 سورة أول) ففي ،أيضاً  شريف بحديث وانتهت شريف بحديث ابتدأتالنسخة  نإ. 7

 سورة يقرأ رجل كان: " قال البراء عن: الصحيحين في جاء الذي الحديث :(الكهف

 وتدنو تدنو، فجعلت سحابة، فتغش ته بشطنين، مربوط حصان جانبه وإلى الكهف،

 تلك: فقال له، فذكر  ـ وسلم عليه هللا صلى ـ النبي أتى أصبح فلما ،ينفر فرسه وجعل

" بالقرآن تنزلت السكينة
(1)

 :السنن في جاء الذي الحديث( النور سورة نهاية) وفي .

 ال: "  ـ وسلم عليه هللا صلى ـ هللا رسول قال: " قالت[ عنها هللا رضي] عائشة عن

لُوا ز  ف، النساء ُتن  لُِّموُهن   وال الُغر  لُِّموُهن   الكتابة ُتع  " النور وسورة المغزل، وع 
(2)

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 1/547 صحيحه في ومسلم ، 4724:  برقم الكهف سورة فضل 4/1914 صحيحه في البخاري أخرجهـ    1

 .597: برقم القرآن لنزول السكينة نزول باب الصالة كتاب
 باب 6/34 األوسط في والطبراني ،3494:برقم  النور سورة تفسير 2/340 مستدركه في الحاكم أخرجهـ    2

 . يخرجاه ولم اإلسناد صحيح حديث هذا:  الحاكم وقال ،7513: برقم محمد اسمه من
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 : ًا : أهم خمتصرات تفسري اإلمام ابن كثريثالث
 مسعود بن سعيد بن  عفيف المحامد أبو. البدر المنير الملخص من تفسير ابن كثير تأليف :  1

 بصدد تحقيقه(نحن . )والذي رونيالكاز  

 ه 1429 الرسالة مؤسسة مجلدات ست الخالدي لصالح كثير ابن تفسير وتهذيب ترتيب.  2

 تعقبات الحافظ ابن كثير ، تأليف : هاني الحاج. . 3

  .الجندي صالح:  تأليف ، كثير ابن تفسير تهذيب . 4

 األحمدي رياض محمد ، كثير نبال العظيم القرآن تفسير اختصار في الرحيم الرحمن تيسير.  5

 .مجلدين ه 1422 طبع ، األثري السلفي

 ، المكرمة مكة الباز نزار طبعة إبراهيم المنعم عبد. د ، وجواب سؤال في كثير ابن تفسير تيسير . 6

 . عادي جزء ثالثين األجزاء على مقسم ه 1420

  مجلدات أربع ه 1410 الرفاعي نسيب محمد ، كثير ابن اختصار في القدير العلي تيسير .  7

 التحرير في تهذيب تفسير ابن كثير ، محمد الحمود النجدي .حسن . 8

  .بالقاهرة السالم دار الخلف اللطيف العبد ومحمد البكري أحمد ، كثير ابن مختصر صحيح.  9

 والمخطوط  الديلع جامع خطيب، ن كثير ، تأليف : اسماعيل الزرعيالعلم الغزير في تفسير اب.  10

 . 269/  52 تريم/  الرباط  في موجود

 .عطية بن إبراهيم بن محمد عبدالرحمن ألبي كثير، ابن تفسير اختصار في الكريم الجواد فتح . 11

 ه 1416 لبنان في طبع ، كنعان أحمد محمد للقاضي ، كثير ابن تفسير تهذيب في القدير فتح.   12

  .مجلدات ست في

 دار عن حديثاً  صدر سليمان األشقر .القبس المنير مختصر تفسير ابن كثير . تأليف : محمد .   13

 . هـ1430 األولى الطبعة حزم ابن ودار األعالم

 .مجلدين ه 1414 الرياض الرشد شيخ آل محمد هللا عبد تأليف :  ، كثير ابن من التفسير لباب.  14

 .شاكر أحمد الشيخ:  تأليف ، كثير ابن تفسير مختصر.  15

 .هـ1425 المؤيد دار ، مجلدين في راجح كريم محمد ، كثير ابن تفسير مختصر.  16

  م 2003 الجيل دار مجلدات ثالث ، الصابوني علي محمد:  تأليف ، كثير ابن تفسير مختصر.   17

 الرحمن صفي بإشراف ، العلماء من جماعة إعداد - كثير ابن تفسير تهذيب في المنير المصباح.  18

 .م 2013/  هـ 1434 ، الرياض ، السالم دار ، فوري المبارك

 وخالد ،الشنقيطي محمد ، عرفات محمد صالح. د ، كثير ابن كالم تفسير اختصار في اليسير.   19

 األولى الطبعة . بجدة للنشر ةيالهدا دار عن صدر،  حميد بن صالح:  إشراف ، الحميد عبد فوزي

 هـ1426
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 :: الطلبة الذين قاموا بتحقيق بقية املططو  رابعًا 
المنير الملخص من تفسير  البدر) كتاب وتحقيق بدراسة ويقومون قاموا الذين الطلبة

 :هم رونيالكاز   مسعود بن سعيد بن عفيف المحامد ألبي( ابن كثير

  والبقرة. الفاتحة سورة تفسير أخذ شكالوون، محمد الطالب.  1 

 . والمائدة والنساء عمران آل سورة تفسير أخذ قرين، أبو هشام الطالب.  2

 والتوبة. واألنفال واألعراف، األنعام، سورة تفسير أخذ الشاوش، وليد الطالب.  3

 . اإلسراء سورة نهاية إلى يونس سورة من بداية أخذ الشاوش، خالدالطالب . 4

 النور سورة نهاية إلى الكهف سورة بداية من أخذ رمضان ضو، سالم الطالب.  5

 . فاطر سورة نهاية إلى الفرقان سورة بداية من أخذ الشريف، محمد الطالب.  6

 .الفتح سورة نهاية إلى يس سورة بداية من أخذ إسماعيل، خالد الطالب.  7

 سورة نهاية إلى الحجرات سورة بداية من أخذ الفيتوري، الهادي عبد الطالب.  8

 .  التحريم

 الناس. سورة نهاية إلى الملك سورة بداية من أخذ قليصة، بشير الطالب.  9

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 )نماذج مصورة من المخطوط(
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 لثانـيالقسم ا
  

 حتقيق اجلزء املختار من املخطوط
 من بداية سورة الكهف إلى نهاية سورة النور                      

 ) لوحة (         66عدد اللوحات                                   
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  أولا 
   ﴾ تفسري سورة الكهف ﴿    

 

 ﴾ آية110وهي مكية وعدد آياتها ﴿  
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 الكهف تفسير ُسوَرةُ 

ْحَمنِ  للاِ  بِْسمِ  ِحيمِ  الرَّ  َكِريم َيا َعْوَنكَ  الرَّ

البراء عن الصحيحين في
(1)

 جانبه وإلى ،الكهف سورة يقرأ رجل كان: " قال 

بشطنين مربوط حصان
(2)

 ينفر فرسه وجعل ،وتدنو ،تدنو فجعلت ،سحابة فتغشَّته ،

 تنزلت السكينة تلك: فقال له، فذكر ـ ، وسلم عليه هللا صلىـ  النبي أتى أصبح فلما

" بالقرآن
(3)

الدرداء أبي وعن ،
(4)

 من: " قالـ  وسلم عليه هللا صلىـ  النبي عن 

ال"ـدجـال من ِصم  ـع   ،هفـالك ورةـس أول من اتـآي رـعش فظـح
(5)

لمـمس رواه 
(6)

.  

 

 

 

                                                           
البراء بن عازب بن الحارث بن عدي بن جشم األنصاري، يكنى أبا عمرو، وقيل: أبو عمارة، رده الرسول  - 1

ـ صلى هللا عليه وسلم ـ عن بدر استصغره، وأول مشاهده أ حد، وقيل الخندق، وغزا مع الرسول ـ صلى هللا 

مع علي بن أبي طالب رضي هللا هـ ، وحضر  24عليه وسلم ـ أربع عشرة غزوة ، وهو الذي افتتح الري سنة 

عنهما الجمل وصفين والنهروان هو وأخوه عبيد بن عازب ، ونزل بالكوفة وابتنى بها داراً ، وقال : سافرت مع 

 1/155الزبير. ينظر االستيعاب  بن مصعب أيام وماترسول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ ثمانية عشر سفراً، 

 . 618رقم:  1/278إلصابة ، وا389رقم:  1/258وأ سد الغابة
ه وإنما منه، الطويل هو وقيل: الحبل،: الشطن(بشطنين: ) - 2  غريب في النهاية ينظر وشدته، لقوته، بشطنين شدَّ

 . شطن:  باب 2/1160 الحديث
 1/547، ومسلم في صحيحه  4724فضل سورة الكهف برقم :  4/1914أخرجه البخاري في صحيحه  - 3

 .597نزول السكينة لنزول القرآن برقم: كتاب الصالة باب 
  عويمر له: يقولون وكانوا عامر، اسمه وكان األنصاري، أ مية بن قيس بن مالك بن عويمر: الدرداء أبو - 4

وي للعبادة، انقطع ثم المدينة في تاجراً  البعثة قبل كان القضاة الفرسان الحكماء من صحابي  حديثاً  179 عنه ر 

 أم وزوجته بالل، ابنه: عنه وروى ثابت، بن وزيد عنها، هللا رضي عائشة عن روى أ حد، وشهد بدر، يوم أسلم

 من وأسماء ،4128: برقم والواو العين باب 4/340 الغابة أسد ينظر .نفير، رضي هللا عنهم بن وجبير الدرداء،

 .عويمر اسمه من 8/156 التهذيب وتهذيب ،52: برقم  1/42 بكنيته ي عرف
 2/1356، وابن ماجه في سننه  809باب فضل سورة الكهف برقم :  1/555مسلم في صحيحه أخرجه  - 5

والحديث ورد مطوالً، وفي  4075باب فتنة الدجال وخروج عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج، برقم: 

 متنه " من رآه منكم فليقرأ فواتح سورة الكهف ".
ضم القاف وفتح الشين المعجمة وسكون الياء المنقوطة من مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد القشيري ب - 6

تحتها باثنتين وفي آخرها راء، نسبة إلى قشير بن كعب، وهي قبيلة كبيرة ٌينسب إليها كثير من العلماء ، كان ثقة 
من الحفاظ ، وله معرفة بالحديث ، وسمع من أحمد بن حنبل ، ومن اسحاق بن راهويه ، وروى عن : يحيى بن 

النيسابوري ، ومحمد بن إسحاق ، وعبدهللا بن مسلمة ، روى عنه : محمد بن عبدالوهاب الفّراء، وعلي بن  يحيى
الحسن بن أبي عيسى، وهم أكبر منه، وأبو عوانة االسفراييني، وغيرهم قال محمد الماسرجيني: سمعت مسلماً 

تين وسبعة عشر، وروى عنه يقول: صنفت هذا الصحيح من ثالثمائة ألف حديث، روى في صحيحه عن مائ

، وتهذيب التهذيب 613رقم:  2/125، وتذكرة الحفاظ 20/182الترمذي حديثاً واحداً فقط. ينظر تاريخ اإلسالم 

 797: رقم 8/182 والتعديل والجرح .227رقم:  10/113
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السنن وأصحاب
(1)

ِصم   ،الكهف سورة من األواخر العشر قرأ من"  رواية وفي   ع 

"الدجال فتنة من
(2)

والنسائي أيضا مسلم رواه ،
(3) 

(4)الجهني أنس بن معاذ وعن ،
 

 وآخرها ،الكهف سورة أول قرأ من: " قالـ  وسلم عليه هللا صلىـ  هللا رسول أن

 إلى السماء بين ما نوراً  له كانت كلها قرأها ومن رأسه، إلى قدمه من نوراً  له كانت

"  األرض
(5 )

أحمد رواه
(6)

سعيد أبي وعن .
(7)

: ـ وسلم عليه هللا صلىـ  النبي عن 

                                                           
 )بحسب المكانة العلمية(:  أصحاب السنن وهم على الترتيب اآلتي - 1

 هـ( . 257: عث أبوداود السجستاني األزدي، )تيمان بن األش)أ(. سنن أبي داود: لسل

 هـ(. 303)ب(. السنن الكبرى : ألبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي ، )ت: 

ورة ، )ت:   هـ(  297)ج(. الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي ألبي عيسى محمد بن عيسى بن س 

 هـ( . 273ماجه القزويني ، )ت: )د(. السنن : تصنيف أبي عبدهللا محمد بن يزيد بن 
 أول من حفظ عشر آيات من بلفظ: " 809: برقم الكهف سورة فضل باب 1/555 صحيحه في مسلم أخرجه - 2

 10784: برقم ثوبان لخبر الناقلين اختالف باب 6/235 سننه في والنسائي الدجال"، من عصم الكهف سورة
لِد في نسا في النسائي أحمد بن شعيب بن علي ، أبو  - 3 عبدالرحمن النسائي الخراساني ، صاحب السنن ، و 

هـ( ، فأقام عنده سنة فأكثر عنه  230خراسان ، وطلب العلم في صغره، وارتحل إلى قتيبة بن سعيد في )عام 

سمع اسحاق بن راهويه، وهشام بن عمار، وخلق كثير، كان من بحور العلم مع الفهم، واإلتقان، والبصر، ونقد 
رجال، وحسن التأليف، حدث عنه: أبو بشر الدوالبي، وأبو جعفر الطحاوي، وأبو علي النيسابوري، توفي ال

وسير أعالم  ،48: رقم 1/328 الكمال تهذيبو ،47رقم: 1/80هـ( .ينظر تهذيب التهذيب 303بفلسطين )عام: 

 .67رقم :  14/125النبالء 
بقي إلى خالفة عبدالملك ، روى عن النبي صلى هللا عليه معاذ بن أنس الجهني ، له صحبة ، نزل مصر  و - 4

وسلم ، وعن كعب األحبار وأبي الدرداء رضي هللا عنهما ، روى عنه ابنه سهل ، ولم يرو عنه غيره ، وهو ليِّن 
الحديث إال أن أحاديثه حسان في الرغائب والفضائل، روى له البخاري في األدب، وأبوداود، والترمذي، وابن 

رقم:  28/105، وتهذيب الكمال 2/191، وتقريب التهذيب 1557رقم:  7/360ينظر التاريخ الكبير  ماجه.

 113: رقم 8/245 والتعديل والجرح . 6019
، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 15664مسند معاذ بن أنس برقم:  24/390أخرجه أحمد في مسنده  - 5

ن، وعزاه إلى أحمد والطبرا 11144برقم:  7/145 سَّ ني، وقال: في إسناده أحمد بن لهيعة، وهو ضعيف وقد ي ح 

 وورد بلفظ " ما بين األرض والسماء ".
أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل الشيباني المروزي األصل، والبغدادي المنشأ، كان من كبار الحفاظ األئمة،  - 6

وكان إماماً في الحديث وعلومه حفظاً، ومعرفة  ومن أحبار هذه األمة، فهو في مكانته المعروفة بين فقهاء األمة،
لرواته، وأسانيده ناقداً جهبذاً، متقناً ورعاً فقيهاً الزماً للورع الخفي ،مواظباً على العبادة الدائمة، به أعان هللا ـ 

لماً، جل وعال ـ أمة محمد ـ صلى هللا عليه وسلم ـ ، وذاك أنه ثبت في المحنة، وعصمه هللا من الكفر، وجعله ع

هـ(.  241يقتدى به وملجأ ي ْلت جأ  إليه، سمع إبراهيم بن سعيد، سفيان بن عيينة، وروى عنه: أهل العراق، )ت: 

، 12069رقم:  8/18والثقات ،  1505:  رقم 2/5الكبير والتاريخ .11: رقم 1/11 الثقات  أسماء تاريخينظر 

 ،  1/292والجرح والتعديل 
أبوسعيد الخدري: هو سعد بن مالك بن سنان أنصاري مدني من صغار الصحابة وخيارهم ، اإلمام المجاهد  - 7

مفتي المدينة ، كان من المكثرين للرواية عن النبي صلى هللا عليه وسلم ، فقيهاً مجتهداً ممن بايعوا أال تأخذهم 
ل هللا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ اثنتي عشرة غزوة في هللا لومة الئم، شهد معه الخندق، وما بعدها، غزا مع رسو

هـ( 74وحفظ عن الرسول صلى هللا عليه وسلم سنناً كثيرة، روى عنه جماعة من الصحابة، ومن التابعين، )ت: 

، وسير أعالم 500رقم:  3/150، والثقات 3198رقم:  3/78، واإلصابة 954رقم:  2/602ينظر االستيعاب 

  28سعيد الخدري رقم: باب أبو  3/114النبالء 
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"  الجمعتين وبين ،بينه ما النور له أضاء ،الجمعة يوم في الكهف سورة قرأ من" 
(1)

 

الحاكم رواه
(2)

مستدركه في 
(3)

والبيهقي 
(4)

  .عنه
ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

ُۥ ِعوََجا  ﴿ ِ ٱلحِكَتَٰب َولَمح ََيحَعل َّله ٰ َعبحِده نَزَل لََعَ
َ
ِٓي أ ِ ٱَّله ُد َّلِله َمح ُنَقي ِم   ١ ٱۡلح ِ س  ا ّل 

ح
ا ِذَر بَأ

حمُ ا َشِديد   َ ٱل ِ نحُه َوُيبَّش  ُ ِن َّله ًرا َحَسن  م  جح
َ
نه لَُهمح أ

َ
ٰلَِحِٰت أ َملُوَن ٱلصه ِيَن َيعح ِمننَِي ٱَّله  ٢ا ؤح

بَد  
َ
ِٰكثنَِي فِيهِ أ ُ َوََّل  َويُن ٣ا مه ََذ ٱَّلله ِيَن قَالُواْ ٱَّته ۚۡ  ا لَُهم بِهِۦ مِنح ِعلحم  مه  ٤ا ِذَر ٱَّله َوََل ٓأِلبَآئِهِمح
 ِ ۚۡ إِن َيُقولُوَن إَِله َكِذب  ََّتحُرُج مِنح  َمة  َكُُبَتح َك فحَوٰهِهِمح

َ
 ﴾٥ا أ

 وخواتيمها األمور، فواتح عند الكريمة نفسه يحمد تعالى أنه التفسير أول في سبق قد
 على نفسه حمد ولهذا ،واآلخرة ،األولى في الحمد وله ،حال كل على المحمود فإنه

 إذ ،األرض أهل على هللا أنعمها نعمة أعظم فإنه ،الرسل على العزيز كتابه إنزاله
 وال ،فيه اعوجاج ال مستويا كتابا جعله حيث ،النور إلى الظلمات من به أخرجهم

 للمؤمنين، وبشيرا ،للكافرين نذيرا واضحا بينا مستقيم صراط إلى يهدي بل ،زيغ
ل مْ ﴿ :قال ولهذا لْ  و  ْجع  ًجا ل ه   ي  ،  ميال وال زيغاً، وال ،اعوجاجا فيه يجعل لم :أي ؛﴾ِعو 

أًْسا ِلي ْنِذر  ﴿ ،مستقيما: أي؛﴾قّيما﴿ :قال مستقيما، ولهذا معتدال جعله بل ِديًدا ب   ِمنْ  ش 

ْنه    ،الدنيا في عاجلة عقوبة شديدا   بأسا   ينذره به يؤمن ولم وكذبه خالفه ، لمن﴾ل د 

ْنه   ِمنْ ﴿ األخرى في وآجلة شِّر  ﴿ هللا عند من :أي ؛﴾ل د  ي ب  ْؤِمِنين   و   بهذا :أي ؛﴾اْلم 

ًنا أ ْجًرا ل ه مْ  أ نَّ ﴿ ،الصالح بالعمل إيمانهم صدقوا الذين القرآن س   عند مثوبة :أي ؛﴾ح 

اِكِثين  ﴿ جميلة هللا  ﴾اً د  ب  أ  ﴿ افيه خالدين الجنة وهو ،هللا عند ثوابهم في :أي ،﴾ِفيهِ  م 
ي ْنِذر  ﴿ انقضاء وال ،زوال ال دائما ذ   ق ال وا الَِّذين   و  ل ًدا هللاَّ   اتَّخ   العرب مشركو هم ،﴾و 

ا﴿ هللا بنات وهم ،المالئكة نعبد نحن قولهم في  الذي القول بهذا :أي ؛﴾ِبهِ  ل ه مْ  م 

                                                           
باب ذكر سورة  2/474، والبيهقي في شعب اإليمان 3392برقم:  2/369أخرجه الحاكم في مستدركه  - 1

جاه ولم اإلسناد صحيح حديث هذا: الحاكم وقال الكهف بلفظ " ما بينه وبين البيت العتيق " .  .ي خرِّ
الحاكم: محمد بن عبدهللا النيسابوري، أبو عبدهللا الحاكم، لقبه )ابن البيع( من أكبر حفاظ الحديث والمصنفين  - 2

فيه، صاحب التصانيف، اتفق له ما لعله يبلغ ألف جزء من تخريج الصحيحين، والعلل، وغيرها وكان شديد 
 معاوية عن غاليا منحرفا وكان والخالفة، مالتقدي في التسنن يظهرالتعصب للشيعة في الباطن، قال الذهبي: 

ِرف أبوه بالحاكم ألنه تولى القضاء بنيسابور ، مولده ووفاته في نيسابور ، أخذ عن نحو ألفي عنه هللا رضي ، وع 

هـ(. ينظر تاريخ أبي  405شيخ، وولي القضاء، وهو أعلم الناس بصحيح الحديث وتمييزه عن سقيمه، )ت: 

 .1/427 بالوفيات والوافي ، 1/193، وطبقات ابن شهبة 17/175اعالم النبالء ، وسير  2/58الفداء 
 بالحاكم المعروف هللا، عبد بن محمد هللا عبد أبي اإلمام للشيخ الحديث في الصحيحين على المستدركـ  3

 على أو ، الشيخين شرط على رآه مما الصحيحين، في ما على الصحيح الحديث عدد في فيه اعتنى النيسابوري،
 شرط في الخطو واسع وهو منهما، واحد شرط على يكن لم وإن تصحيحه، إلى اجتهاده أداه ما أو أحدهما، شرط

 . 1/477 العارفين وهداية ،2/1672 الظنون كشف ينظر. التقاطه في متساهل الصحيح،
منها ، وبيهق عدة قرى من أعمال نيسابور، على يومين ن أحمد بن الحسين بن علي البيهقيالبيهقي: أبوبكر ب - 4

، لزم الحاكم مدة وأكثر عنه، سمع أبا عبدهللا الحاكم ، ، سمع وهو ابن خمس عشرة سنة، وهو صاحب التصانيف
، ولم يكن عنده سنن النسائي، وال جامع الترمذي  سنن ابن سلمي وخلقاً بخراسان وبغداد ومكةوأبا عبدالرحمن ال

ل كان عنده الحاكم فأكثر عنه، عمل كتباً لم ي ْسب ق إلى تحريرها، منها األسماء والصفات، والسنن، ماجه، ب

، 1014رقم :  3/1132هـ( . ينظر تذكرة الحفاظ 458وشعب اإليمان، ودالئل النبوءة، وغيرها كثير، )ت: 

 . هـ( 458 )سنة 2/308 والعبر، 86رقم:  8/163وسير أعالم النبالء 
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ۚۡ  َوََل  ِعلحم   ِمنح ﴿ افتروه تْ ﴿ أسالفهم :أي ؛﴾ٓأِلبَآئِِهمح ب ر   التمييز على نصب كلمة :﴾ك 

 كما ، كلمةً  تكلمهم أعظم :أي ؛التعجب على :وقيل ،كلمة هذه كلمتهم كبرت ،تقديره
(1)﴾كلمةٌ ﴿ بعضهم ، وقرأ" رجال بزيد أكرم: "تقول

 قولك عظم" :يقال كما ،بالرفع 

[تشنيع] هذا فإن لمعنى،ل أظهر الجمهور وقراءة "شأنك وكبر
(2)

 واستعظام لمقالتهم 

ۚۡ  ِمنح  ََّتحُرجُ ﴿ :قال ولهذا إلفكهم، فحَوٰهِِهمح
َ
[]ليس :أي ؛﴾أ

(3)
 وال قولهم، سوى مستند لها 

ق ول ون   إِنْ ﴿ :قال ولهذا ،وافتراؤهم كذبهم إال عليها دليل ِذًبا إاِلَّ  ي   ابن وقال ،﴾ك 

عباس
(4)

 الحارث بن النضر بعثت قريشا أن السورة هذه نزول سبب: " 
(5) 

 وعقبة
عيط أبي بن م 

(6) 
 لهم وصفوا ،محمد عن لهما: سلوهم فقالوا بالمدينة، يهود أحبار إلى

 من عندنا ليس ما علم وعندهم ،األول الكتاب أهل فإنهم ،بقوله وأخبروهم ،صفته
 صلىـ  هللا ولـرس نـع هودـالي ارـأحب فسأال ،المدينة قدما حتى فخرجا ،األنبياء علم
 وقد ،التوراة أهل إنكم :وقاال ،هـولـق وبعض ،أمره لهم ووصفا ـ  وسلم عليه هللا

 ،بهن مـركـأمـن الثـث نـع وهـلـس :همـل فقالت: قال ،هذا صاحبنا لتخبرونا جئناكم
ق   لـرجـفال علـيف لم وإن مرسل، نبي فهو أخبركم فإن ت  لـم   كمـرأي هـفي رأواـف ،وِّ
 همـل انـك دـق هـفإن ؟مـرهـأم من انـك ما األول رـدهـال في بواـذه يةـفت نـع وهـسل
األرض ارقـمش غـبل وافـط لـرج نـع لوهـوس ب،ـيـعج ثـديـح

(7)
  ا،ـهـاربـومغ ،

                                                           
ةٌ ﴿ قراءة في القراء فتاختل - 1 لِم  تْ ﴿: التالي النحو على ﴾ك  ب ر  ةٌ  ك  لِم  تْ ﴿ قرأ: ﴾ك  ب ر  ةٌ  ك  لِم   بن يحيى رفعا ﴾ك 

تْ ﴿ فاعلة أنها على واألعرج، والثقفي، إسحاق، أبي وابن محيصن، وابن والحسن، يعمر، ب ر   ، وقرأ﴾ك 

ة  ﴿و تخفيفا، أسكنت وقد الباء، ضم على ﴾كب رت ﴿:الجمهور لِم    التمييز على انتصابها والظاهر بالنصب  :﴾ك 

تْ ﴿وفاعل  ب ر  ال واْ  ﴿ :قوله من المفهومة المقالة على يعود مضمود ،﴾ك  ذ   ق  ل ًدا هللاَّ   اتَّخ   معنى ذلك وفي ،﴾و 

 منوإخراجها  بها، النطق على اجترائهم استعظام تفيد لها صفة بعدها والجملة كلمة، أكبرها ما أي: التعجب،
 عنه يصرف بل به يتفوه أن يمكن ال النفس به ويحدث القلوب في الشيطان به يوسوس مما كثيراً  فإن أفواههم،
 الصواب:  جرير ابن ويقول. وأقوى المعنى في أبلغ والنصب: حيان أبو يقول المنكر، هذا بمثل فكيف الفكر،

 وتفسير ،2/98 القرآن إعراب في التبيان ينظر"   عليها القراء من الحجة إلجماع بالنصب قرأها من عندي

 عنها واإليضاح القراءات شواذ وجوه تبيين في ، والمحتسب17/595وتفسير الطبري ،6/95 المحيط البحر

 .4/496 الوجيز ، والمحرر2/23
 .5/136ـ  عند ابن كثير ] تبشيع [. ينظر   2
 ضرورة تطلبها السياق لعلها سقطت من الناسخ . ]ليس    [ - 3
 بابنه ـ كني وسلم عليه هللا ـ صلى هللا رسول عم ابن المطلب عبد بن عباس بن هللا عبد هو:  عباس ـ ابن 4

 علمه اللهم: " ـ  وسلم عليه هللا ـ صلى الرسول فيه قال ، الحارث بنت لبانة وأمه أوالده أكبر وهو العباس،
  وعلي وعمر، وسلم، عليه هللا الرسول صلى عن يروي ،" الدين في فقهه اللهم"  رواية: وفي ،" الحكمة

ِمي   قد وكان ، وعطاء ، وعكرمة مالك، بن وأنس عمر، ابن: عنه ويروي وغيرهم،  توفي عمره، آخر في ع 

 الغابة ، وأسد3/934 االستيعاب ينظر. بالطائف هـ(68 )ت: سنين. عشر ابن وهو وسلم عليه هللا صلى الرسول

 . والباء العين باب 3/295
 عليه هللا ـ صلى الرسول تكذيب في قريش أشد وكان قائد، أبا يكنى كلدة، بن علقمة بن الحارث بن ـ النضر 5

 يأتيكم إنما"  يقول وكان والنصارى اليهود ويخالط الفرس كتب في ينظر وكان ، وألصحابه له ـ واألذى وسلم

  1/566 الطبري تاريخ ينظر.  بدر يوم طالب أبي بن علي قتله آيات عدة فيه فنزلت"  األولين بأساطير محمد

 . 1/58 والمغازي ، 1/594في التاريخ  والكامل
 لرسول أذىً  الناس أشد من وكان ، الوليد أبا ويكنى أمية، بن عمرو أبي بن أبان واسمه م عيط أبي بن عقبةـ  6

 البداية ينظر األنصاري. ثابت بن عاصم قتله بدر، يوم قتل ، للمسلمين ـ وعداوة وسلم عليه هللا ـ صلى هللا

 . 1/595 التاريخ في والكامل ، 3/372 والنهاية
 وأنه بالعدل، عليه وأثنى تعالى، هللا ذكره وقد ، القرنين ذو وهو وغرباً، شرقاً، األرض طاف الذي الرجلـ   7

 المظفر المؤيد والسلطان التامة، بالمعدلة فيهم وسار أهلها، وقهر األقاليم، وملك والمغارب، المشارق، بلغ

 .1/143 النقول ولباب ،15/243 والتنوير والتحوير ، 2/536 والنهاية البداية ينظر.  المقسط القاهر المنصور
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أ   كان ما ب  (ه  )ن 
(1)

 ،مرسل نبي فهو، بذلك أخبركم فإن هو؟ ما الروح عن وسلوه ،؟
ل رجل فإنه ،يخبركم لم وإن تبعوهفا ق وِّ ت   فأقبل لكم، بدا ما أمره في صنعوافا م 

 ما بفصل جئناكم قد قريش معشر يا: فقاال ،قريش على قدما حتى وعقبة ،النضر
 وافجاؤ ،بها فأخبروهم اً،أمور نسأله أن يهود أحبار أمرنا قد محمد، وبين بينكم

 أمرهم به، عما فسألوه ؟،أخبرنا محمد يا: فقالوا ،ـ  وسلم عليه هللا صلىـ  هللا رسول
 يستثن ولم، غدا   عنه سألتم بما أخبركم: " ـ وسلم عليه هللا صلىـ  هللا رسول لهم فقال

 ال ليلة عشرة خمسـ  وسلم عليه هللا صلىـ  هللا لرسول وكملت ،عنه وانصرفوا
 محمد مكة، وعدنا أهل أرجف حتى جبريل هيأت ولم ،وحيا   ذلك في إليه هللا يحدث
 وحتى ،عنه سألناه مما بشيء يخبرنا ال فيها أصبحنا قد عشرة خمس واليوم ،غدا  

 به يتكلم ما عليه وشق ،عنه الوحي بنكثـ  وسلم عليه هللا صلىـ  هللا رسول أحزن
 إياه معاتبته فيها الكهف أصحاب بسورة ـ  تعالى هللاـ  من جبريل جاءه ثم ،مكة أهل
"الطواف والرجل ،الفتية أمر من عنه سألوه ما وخبر ،عليهم حزنه على

(2)
 :وقوله

ك  ﴿ ْسأ ل ون  ي  نِ  و  وحِ  ع  وح   ق لِ  الرُّ بِّي أ ْمرِ  ِمنْ  الرُّ ا ر  م  (3)﴾ق لِياًل  إاِلَّ  اْلِعْلمِ  ِمن   أ وِتيت مْ  و 
  

ٰٓ َءاَثٰرِهِمح إِن لهمح يُ ﴿ َسَك لََعَ َسًفا فَلََعلهَك َبِٰخٞع نهفح
َ
َِديِث أ ِمنُواْ بَِهَٰذا ٱۡلح إِنها َجَعلحنَا َما لََعَ  ٦ؤح

ۡرِض زِيَنة  
َ ه  ٱۡلح َسُن َعَمل  ل حح

َ
ُهمح أ يُّ

َ
 ٨ا ُجُرًزا لََجٰعِلُوَن َما َعلَيحَها َصعِيد  ِإَونها  ٧ َها ِِلَبحلُوَُهمح أ

مح َحِسبحَت 
َ
ِف َوٱلرهقِيمِ أ َحَٰب ٱلحَكهح صح

َ
نه أ
َ
 .﴾أ

 لتركهم المشركين على حزنه فيـ  وسلم عليه هللا صلىـ  هللا لرسول تسلية هذه

َسَك  فَلََعلهَك َبِٰخعٞ ﴿ :فقال ،عنه وبعدهم ،اإليمان  عليهم بحزنك لها مهلك :أي ؛﴾نهفح

ا ي ْؤِمن وا ل مْ  إِنْ ﴿ وإعراضهم، ،بعدهم :أي ،آثارهم على ذ  ِديثِ  ِبه   القرآن :يعني ،﴾اْلح 

ًفا﴿ مجاهد وقال الحزن، :واألسف ﴾أ س 
(4)

 ،هللا رسالة أبلغ بل ،عليهم تأسف ال: " 

َتَدىٰ  َفَمنِ ﴿ ِسهۦِ   ٱهح (5)﴾َعَليحَها   يَِضلُّ  فَإِنهَما َضله  َوَمن فَلَِنفح
 جعل أنه :تعالى أخبر ثم ،

ا﴿ :فقال قرار، دار ال ،اختبار دار جعلها وإنما ،زائلة بزينة نةزيَّ م   فانية دارا    إِنَّ

ا ْلن  ع  ا ج  ل ى م  ةً  اأْل ْرِض  ع  ا ِزين  مْ  ل ه  ه  ْبل و  ه مْ  لِن  ن   أ يُّ اًل  أ ْحس  م   عن سعيد أبي عن ،﴾ع 

 هللا وإن ،خضرة حلوة الدنيا إن: " قال أنهـ  وسلم عليه هللا صلىـ  هللا رسول

                                                           
ه   1 ؤ  ب   .5/136وتفسير ابن كثير  / ب.274[، ينظر اللوحة:  ـ  هكذا في المخطوط، والصواب: ] ن 
 في والسيوطي .1/217 النبؤة دالئل في واألصبهاني ،568: برقم 2/270النبؤة دالئل في البيهقي أوردهـ    2

  .1/143 النزول أسباب في النقول لباب وفي. 5/357 المنثور الدر
ي س  ﴿ 3 نِ  ل ون ك      و  وحِ  ع  وح   ق لِ  الرُّ بِّي أ ْمرِ  ِمنْ  الرُّ ا ر  م  لِياًل  إاِلَّ  اْلِعْلمِ  ِمن   أ وِتيت مْ  و    .اإلسراء سورة من﴾ 85﴿ اآلية ﴾ق 
 عباس، وابن عمر، ابن: عن روى السائب، بن هللا عبد مولى الحجاج جبير، أبو ابن ويقال جبر: بن مجاهد ـ 4

 الطبقة من الحديث كثير عالماً  فقيهاً  وكان وغيرهما، وطاوس،، عطاء: عنه روى سعيد، وأبي هريرة، وأبي

 8/319 والتعديل والجرح ،1805: رقم 7/411 الكبير التاريخ ينظر.  (هـ 103: عام) ساجد وهو توفي الثانية،

  ، الثانية الطبقة 5/466 الكبرى والطبقات ،1469: رقم
ا  ﴿ـ  5 ا إِنَّ ن  ل  ك   أ نز  ل ي  ب   ع  ِكت َٰ   لِلنَّاسِ  ٱل 

قِّ  ح  نِ  ِبٱل  ىَٰ  ف م  د  ت  ِسِهۦ  ٱه  ف  لِن  ن ف  م  لَّ  و  ا ض  إِنَّم  ا   ي ِضلُّ  ف  ه  ل ي  ا   ع  م  ِهم أ نت   و  ل ي  ِكيل   ع   ﴾ِبو 

 ( من سورة الزمر.41اآلية: )
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  بني فتنة أول فإن ،النساء واتقوا ،الدنيا فاتقوا ،تعملون ماذا فناظر ،فيها مستخلفكم

" النساء  في كانت ،اسرائيل
(1)

 وفنائها ،بزوالها تعالى أخبر ثم ،مسلم رواه، 

 ال بلقعاً  :أي ؛﴾ُجُرًزاا ِإَونها َلَجٰعِلُوَن َما َعلَيحَها َصعِيد   ﴿ :فقال ،وخرابها ،وفراغها

 في ما أن يعني نبات وال ،شجر فيها ليس التي األرض والصعيد ،به ينتفع وال ،ينبت

 وترى .  ،تسمع ما يحزنك وال ،تأس فال، هللا إلى المرجع وإن ،لفان   األرض

مح َحِسبحَت ﴿
َ
ْ مِنح َءاَيٰتَِنا أ ِف َوٱلرهقِيِم ََكنُوا َحَٰب ٱلحَكهح صح

َ
نه أ
َ
َوى ٱلحفِتحيَُة إَِل  ٩َعَجًبا أ

َ
 إِذح أ

َة   نَك رَۡحح ُ ٓ َءاتِنَا مِن َّله ْ َربهنَا ِف َفَقالُوا رِنَا رََشد   ٱلحَكهح مح
َ
ٰٓ فَ  ١٠ا وََهي ِئح َِلَا مِنح أ بحَنا لََعَ ََضَ

ِف ِسننَِي َعَدد  َءاَذانِهِمح  يُّ  ١١ا ِِف ٱلحَكهح
َ
لََم أ ِ ُثمه َبَعثحَنُٰهمح ِِلَعح بَنيح ِزح َٰىٰ لَِما َِبِثُوٓاْ ٱۡلح حح

َ
 أ

َمد  
َ
 ﴾١٢اأ

 واالختصار، ثم اإلجمال سبيل على الكهف أصحاب قصة عن هللا من إخبار هذا

ِسْبت   أ مْ ﴿ :فقال ذلك بعد بسطها نه ﴿ محمد يا :يعني ﴾ح 
َ
َحَٰب  أ صح

َ
ِف  أ  َوٱلرهقِيمِ  ٱلحَكهح

 ْ  خلق فإن وسلطاننا، قدرتنا في عجيب أمرهم ليس :أي ؛﴾َعَجبًا َءاَيٰتَِنا مِنح  ََكنُوا

 والكواكب ،والقمر الشمس وتسخير ،والنهار الليل واختالف ،واألرض السموات

 قدير يشاء ما على وأنه ،تعالى هللا قدرة على الدالة العظيمة اآليات من ذلك وغير

مجاهد قال كما ،الكهف أصحاب خبر من أعجب شيء يعجزه وال
(2)

 كان قد :أي: " 

 العلم من به آتيتك الذي :أي: عباس ابن وقال ذلك، من أعجب هو ما آياتنا من

 الجبل في الغار هو: والكهف ،" والرقيم الكهف أصحاب من أفضل ،والكتاب والسنة

(3)] ] إليه لجأ الذي وهو
" آيلة من قريب واد  ": والرقيم المذكورون، الفتية هؤالء

(4)
 

 الضحاك وقال واحد، وغير عباس ابن قاله
(5)

 : والرقيم ، الوادي غار هو الكهف :

                                                           
 سننه في والترمذي به، 2742: برقم الفقراء الجنة أهل أكثر باب 4/2098 صحيحه في مسلم ـ أخرجه 1

 . حسن حديث هذا: الترمذي وقال ،2191: رقم القيامة يوم إلى كائن هو بما أصحابه النبي أخبر ما باب 4/483
 وقال ، ذلك من أعجب هو ما آبائنا من كان:  يقول كان قتادة وعن ، آياتنا بأعجب عجباً  ليسوا:  مجاهد ـ قال 2

  الكهف سورة من 9 اآلية 17/601 الطبري تفسير ينظر ، الملوك أبناء من كانوا ، آياتنا أعجب من ليسوا:  قتادة

 .12718:  برقم حاتم أبي ابن وتفسير ، الكهف سورة من 9 اآلية 5/138 كثير ابن وتفسير
 . الناسخ من سقطت لعلها السياق تطلبها ضرورة ] إليه [ـ  3
 من لوح الرقيم:  جبير بن سعيد وقال ، فلسطين دون واد   هو أيضاً  وعنه الكتاب، هو الرقيم: عباس ابن قالـ    4

 أبي ابن تفسير ينظر ، اسمائهم فيها الملك كتب الصخرة، في اسماؤهم رقمت حين الرقيم: السدي وقال حجارة،

  .الكهف سورة من 9 اآلية تفسير 17/601 الطبري وتفسير ، 12713 ـ 12712 ـ 12711: رقم حاتم
 ، صبي أالف ثالثة مدرسته في كان ويقال األطفال يؤدب كان المفسر القاسم أبو البلخي مزاحم بن ـ الضحاك 5

 األنساب ينظر.  هــ 102 عاد بخراسان توفي التفسير في كتاب له حمار، على عليهم يطوف كان: الذهبي وقال

 االعتدال ميزانو الضاد باب 309/ 5 واألسماء والكنى ، 794: رقم 4/450 التهذيب تهذيب الالم، باب 5/667

1/471. 
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كعب وقال بنيانهم، كان: الرقيم: مجاهد وقال الوادي، اسم
(1)

 القرية، اسم :الرقيم: 

 واسم ،(بناجلوس) الجبل اسم: وقيل ،منجلوس الجبل ذلك اسم: عباس ابن وقال

جبير ابن وقال ،(حمران) والكلب ،(حيرم) الكهف
(2)

 كتبوا حجارة من لوح :الرقيم: 

: الرقيم أن والظاهر الكهف، باب على وضعوه ثم ،الكهف أصحاب قصص فيه

ْهفِ  إِل ى﴿ :وقوله جرير، ابن اختيار هو كما ،المرقوم بالكتا  عن تعالى أخبر ﴾اْلك 

(وا)ف ل جأ ،منهم فهربوا ،عنه يفتنوهم لئال قومهم من بدينهم فروا الذين الفتية أولئك
(3)

 

 ،رحمت ه هللا من سائلين دخلوا حين فقالوا ،قومهم عن ليختفوا جبل، في غار إلى

ا﴿ :بقولهم بهم ولطف ه ن  بَّ ا ر  ْنك   ِمنْ  آِتن  ةً  ل د  ْحم   رحمة عندك من لنا هب :أي ؛﴾ر 

يِّئْ ﴿ (قومنا ن)م رناتوتس بها ترحمنا ه  ا و  ا ِمنْ  ل ن  ًدا أ ْمِرن  ش   من لنا وقدر :أي ؛﴾ر 

شداً، كما عاقبته اجعل :أي ؛رشداً  هذا أمرنا  من لنا قضيت وما"  :الحديث في جاء ر 

" رشداً  عاقبته فاجعل ،قضاء
(4)

 وسلم عليه هللا صلىـ  هللا رسول أن" المسند:  ، وفي

 وعذاب الدنيا خزي من وأجرنا ،كلها األمور في عاقبتنا أحسن اللهم يدعو كانـ 

"اآلخرة
(5) 

بحنَا﴿ :وقوله ٰٓ  فَََضَ  الكهف دخلوا حين النوم عليهم ألقينا :أي ؛﴾َءاَذانِهِمح  لََعَ

 معه بدراهم أحدهم وخرج تلك، رقدتهم من :أي ؛﴾َبَعثحَنُٰهمح  ُثمه ﴿ كثيرة سنين ناموا

يُّ ﴿ :قال ولهذا تفصيله، سيأتي كما ،يأكلونه شيئاً بها  لهم ليشري
َ
لََم أ ُثمه َبَعثحَنُٰهمح ِِلَعح

                                                           
 األحبار، بكعب المعروف إسحاق أبو الحميري، فوق من المثناة بكسر ماتع، بن هو كعب: األحبار ـ كعب 1

 وابن عمر، ابن: عن يروي الكتب، قرأ قد وكان عمر، خالفة في إسالمه أن ، والراجح(الحبر كعب): له ويقال

 ، والثقات7501: رقم 5/647 واإلصابة ،4/514 الغابة أسد ينظر.  هـ( 34: )ت الناس، عنه وروى عباس،

 .5095رقم:  5/333
 عباس وابن ، عمر ابن:  عن يروي ، أسد بني من الحارث بن والبة بني مولى هشام بن جبير بن ـ سعيد 2

 بشر ابن وعن ، فاضالً  ورعاً  عابداً  فقيهاً  كان ، وأيوب ، دينار بن عمرو:  عنه يروي ، الصحابة من وجماعة
  عنده يغتاب أحد يدع ال وكان ، ليلتين كل القرآن يختم وكان ، وطاوس مجاهد من أعلم جبير بن سعيد كان:  قال

 فقتله"  أمامك القصاص فإن أنت اختره:  فقال شئت قتلة أي لنفسك اختر"  له وقال الحجاج قتله ، هــ 95: ت

 4/275 ، والثقات 73:  رقم 1/60 الحفاظ تذكرة ، و 3/461 الكبير التاريخ ينظر.  بأيام بعده الحجاج مات ثم

 .، 6/266 الكبرى والطبقات  29:  رقم 4/9 والتعديل والجرح ، 2883:  رقم
وتفسير ابن كثير  / ب من المخطوط.274ـ ]لجأوا[: هكذا في المتن، والصواب: ] فلجؤوا[. ينظر اللوحة   3

5/139 . 
 في الطيالسي ، وأبوداود 639:  برقم الغيب بظهر األخ دعاء باب 1/222 المفرد األدب في البخاري أخرجهـ  4

كتاب  1/702والحاكم في مستدركه  ،1674: رقم 3/148 عنهما هللا رضي عائشة عن كلثوم أم باب مسنده

 )يقصد في الصحيحين(.، وقال : هذا حديث صحيح اإلسناد، ولم يخرجاه. 1914الدعاء والتكبير والتهليل برقم: 
 3/229 صحيحه في حبان وابن ، 17665:  رقم أرطأة أبي بن ب سر حديث 4/181 مسنده في أحمد أخرجه ـ  5

:  باب ذكر بسر بن أبي أرطأة برقم 3/683 المستدرك في والحاكم ،" عاقبتنا"  بلفظ 949:  رقم األدعية باب

 أحمد إلى وعزاه ، 17390:  رقم أرطاة أبي بن ب سر باب 11/50 مجمع الزوائد في الهيثمي وأورده ،6508

 . ثقات الطبراني أسانيد وأحد أحمد ورجال:  وقال والطبراني
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 ِ بَنيح ِزح ى﴿ فيهم المختلفين :أي ؛﴾ٱۡلح ا أ ْحص  ًدا ل ِبث وا لِم   غايًة، :وقيل عدداً، :قيل ،﴾أ م 

الشاعر قول في كما لغاية،ا :األمد   فإن
(1)

:                    

 ............ األمد على استولى إذا الجواد سبق                        

ح ﴿ ِ  إِنهُهمح فِتحيَة  ّنه  ِۚ َ
ُهم بِۡۡلح

َ
َنُٰهمح ُهد  ُن َنُق ُُّ َعلَيحَك َنبَأ ْ بَِرب ِهِمح َوزِدح ٰ  ١٣ى َءاَمنُوا َنا لََعَ َوَربَطح

ُعَواْ مِن ُدونِهِۦٓ إَِلٰه   ۡرِض لَن نهدح
َ َمَٰوِٰت َوٱۡلح ا ا  لهَقدح قُلحنَآ إِذ  قُلُوبِهِمح إِذح قَاُمواْ َفَقالُواْ َربُّنَا َربُّ ٱلسه

ْ مِن  ١٤ َشَطًطا َُذوا ُؤََلٓءِ قَوحُمَنا ٱَّته تُوَن َعلَيحهِم  ُدونِهِۦٓ َءالَِهة   َهٰٓ
ح
ََل يَأ ن لهوح  ِ َطِٰۢن َبني 

َفَمنح  بُِسلح
ٰى لََعَ ٱ ََتَ ِن ٱفح لَُم ِممه ظح

َ
ِ َكِذب  أ ْ إَِل  ١٥ا َّلله ۥٓا ُو

ح
َ فَأ بُُدوَن إَِله ٱَّلله ُُموُهمح َوَما َيعح ۡلح ََتَ  ِإَوذِ ٱعح

َتِهِ  ِن رهۡحح ِف يَنُّشح لَُكمح َربُُّكم م  فَق  ٱلحَكهح ِرح رُِكم م  مح
َ
ِنح أ    ﴾١٦ا ۦ َويَُهي ِئح لَُكم م 

ه مْ ﴿ :تعالى فذكر ،وشرحها ،القصة بسط في شرع ههنا من ةٌ  إِنَّ  الشباب وهم ،﴾ِفْتي 

 الباطل، دين في وداموا عتوا قد الذين الشيوخ من للسبيل وأهدى ،للحق أقبل وهم

 واْ ق  ب   فعامتهم قريش من المشايخ وأما شباباً، ولرسوله هلل المستجيبين أكثر كان ولهذا

ن وا﴿ :وقوله القليل، إال منهم يسلم ولم ،دينهم على ِهمْ  آم  بِّ  له اعترفوا :أي ؛﴾ِبر 

َنُٰهمح ﴿هو  اال إله ال أنه وشهدوا ،بالوحدانية ى َوزِدح  اإليمان أن على دليل وهذا ،﴾ُهد 

 على كانوا أنهم ذكروا وقد ،ينقص وأنه السنة، أهل جمهور مذهبهو  كما ،يزيد

 كانوا لو مفإنه ،بالكلية النصرانية ملة قبل كانوا نهمإ والظاهر مريم، ابن المسيح دين

 لهم، لمباينتهم وأمرهم ،خبرهم بحفظ اليهود أحبار اعتنى لما ،النصرانية دين على

ـ  وسلم عليه هللا صلىـ  هللا رسول يمتحنوا أن قريشاً  أمروا أنهم ،قريباً  سبق وقد

 كان هذا أن على هذا فدلَّ  ،الروح وعن القرنين، ذي وعن هؤالء، خبر عن بالسؤال

ا﴿ :وقوله. (أعلم وهللا) النصارى، دين على مقدم وأنه كتبهم، في محفوظاً  ْطن  ب  ر   و 

ل ى  به كانوا ما ومفارقة ،ومدينتهم قومهم مخالفة على اهمرن  وصبَّ  :أي ؛﴾ق ل وِبِهمْ  ع 

 خرجوا وأنهم ،وسادتهم الروم ملوك أبناء من أنهم ذكروا قد فإنه ،والنعمة العيش من

 ،البلد ظاهر في فيه يجتمعون السنة في مجتمع لهم وكان ،قومهم أعياد في يوماً 

 يقال ،عنيد جبار ملك لهم وكان ،لها ويذبحون والطواغيت األصنام يعبدون وكانوا

 لمجتمعهم الناس خرج فلما ،عليه ويحثهم ،بذلك الناس يأمر وكان ،(دقيانوس) :له

 بعين يصنعون ما إلى ونظروا ،وقومهم آبائهم مع الفتية هؤالء وخرج ،ذلك

                                                           
 :            كامالً  والبيت البسيط البحر من البيت وهذا المعلقات شعراء أحد الذبياني النابغة هو ـ  الشاعر 1

 ضمد على تقعد وال الظلوم تنهى       معاقبة فعاقبه عصاك ومن           
 األمد على استولى إذا الجواد سبق      سابقه أنت من أو لمثلك إال          

 .2/659، وجمهرة اللغة 5/206، وتهذيب اللغة 7/392، وتاج العروس 33:  ص الشاعر ديوان ينظر
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 ال لها والذبح ،ألصنامهم السجود من قومهم يصنعه الذي هذا أن فعرفوا ،بصيرتهم

 ،قومه من يتخلص منهم واحد كل فجعل ،واألرض السموات خلق الذي هلل إال ينبغي

 ظل تحت جلس وحده منهم جلس من أول فكان ،ناحية عنهم فيتبّرز منهم وينحاز

 جمع الذي هنالك جمعهم وإنما ،اآلخر منهم واحد يعرف وال ،اآلخر فجاء ،شجرة

 الصحيحين في كما ، اإليمان على قلوبهم
(1 )

ـ  وسلم عليه هللا صلىـ  هللا رسول أن

" اختلف منها تناكر وما ،ائتلف منها تعارف فما مجندة جنود األرواح: " قال
(2)

 

 مثله أنهم يدري وال ،منهم خوفاً  أصحابه من فيه هو ما يكتم منهم واحد كل وجعل

شيء  إال عنهم وأفردكم ،قومكم من أخرجكم ما أنه قوم يا تعلمون: أحدهم قال حتى

 قومي ما رأيت قوم يا وهللا فإني أنا أما: آخر فقال بأمره، منكم واحد كل فليظهر

 هو شيئٌ  به يشرك وال ،وحده ي عبد أن يستحق الذي وإنما ،باطل أنه فعرفت ،عليه

 كذلك: اآلخر وقال ،كذلك لي وقع وهللا أنا: اآلخر وقال شيء، كل خلق الذي هللا

 لهم فاتخذوا ،صدق وإخوان ،واحدة يداً  فصاروا ،واحدة كلمة على كلهم توافقوا حتى

 فاستحضرهم ،ملكهم إلى بأمرهم فوشوا ،قومهم بهم فعرفوا ،فيه هللا يعبدون معبداً 

 وحده، هللا إلى هتودعو بالحق فأجابوا عليه وماهم ،أمرهم عن فسألهم ،يديه بين

َمَٰوٰتِ ﴿ :بقوله عنهم تعالى أخبر ولهذا ٰ قُلُوبِهِمح إِذح قَاُمواْ َفَقالُواْ َربُّنَا رَبُّ ٱلسه
نَا لََعَ  َوَرَبطح

ۡرِض لَن 
َ اَوٱۡلح ْ مِن ُدونِهِۦٓ إَِلٰه  ُعَوا (التأبيد لنفي: )ولن ،﴾ۖ نهدح

(3)
 أبداً  هذا منا يقع ال :أي ،

ا ل ق دْ ﴿  :عنهم قال ولهذا الباطل، على لكنا ذلك فعلنا لو ألنا ًطا إًِذا ق ْلن   :أي ؛﴾ش ط 

ُؤََلٓءِ ﴿ وبهتاناً، وكذباً  باطالً  ْ  قَوحُمَنا َهٰٓ َُذوا ََل  َءالَِهة    ُدونِهِۦٓ  مِن ٱَّته تُونَ  لهوح
ح
 بُِسلحَطِٰۢن َعلَيحهِم يَأ

ن   ِ نْ ﴿ ،صحيحاً  واضحاً  دليالً  إليه ذهبوا ما صحة على أقاموا هاّل  :أي ،﴾َبني   أ ْظل م   ف م 

نِ  ى ِممَّ ل ى اْفت ر  ِذًبا هللاَِّ  ع   نإ: قيل ذلك، قولهم في كاذبون ظالمون هم بل: يقولون، ﴾ك 

 لباسهم بنزع وأمر ،وتوعدهم ،وتهددهم ،عليهم أبى باهلل اإليمان إلى دعوه لما ملكهم

 يراجعون لعلهم أمرهم في لينظروا وأجلهم ،عليهم قومهم زينة من كان الذي عنهم

 توّصلوا النظرة تلك في فإنهم ،بهم هللا لطف من هذا وكان عليه، كانوا الذي دينهم

 في الفتن وقوع عند المشروع هو وهذا ،الفتنة من بدينهم والفرار ،منه الهرب إلى

 والهرب ،الذهاب على عزمهم وقع فلما  ،دينه على خوفاً  منهم العبد يفر أن الناس

إِذِ ﴿ :قولهم في به عنهم فأخبر ذلك لهم هللا واختار ،قومهم من مْ  و  ْلت م وه  ز  ا اْعت  م   و 
                                                           

 .مسلم ، وصحيح اإلمام البخاري اإلمام صحيح بهما يقصدـ  1
 صحيحه في مسلم و ،3158:  برقم مجندة جنود األرواح باب 3/1213 صحيحه في البخاري أخرجهـ  2

 . 2638:  برقم مجندة جنود األرواح باب 4/2030
(: لن: ) أما ما عليه جمهور النحاة، فإنها ليست للتأبيد، جاء في )الجنى الداني( ـ وهذا مذهب الزمخشري:  3

 للزمخشري، خالفاً  مؤبداً، نفيها يكون أن يلزم وال لالستقبال، ويخلصه المضارع، الفعل ينصب نفي، حرف
 قد( ال)بـ المنفي ألن( لن)بـ النفي من آكد( ال)بـ النفي يكون قد بل المستقبل، نفي من( ال) تعطيه ما لتأكيد وهو
 في الداني الجنى ينظر. آكد عليه أقسم إذا الفعل ونفي له، جواباً  يكون ال( لن)بـ والمنفي للقسم، جواباً  يكون

 .271المعاني ص:  حروف
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ون   ْعب د   ،هللا غير عبادتهم في بأديانكم وخالفتموهم ،فارقتموهم وإذ :أي؛ ﴾هللاَّ   إاِلَّ  ي 

وا﴿ ،بأبدانكم أيضاً  ففارقوهم ْهفِ  إِل ى ف أْو  ْنش رْ  اْلك  مْ  ي  مْ  ل ك  ك  بُّ ِتهِ  ِمنْ  ر  ْحم   يبسط :أي ؛﴾ر 

يِّئ  ﴿ ،قومكم من بها يستركم رحمة عليكم ي ه  م و  ن   ل ك  ِرك م مِّ ف ٗقا أ م  ر   أنتم الذي :أي ؛﴾مِّ

 إليه فآووا ،الكهف إلى هرباً  خرجوا ذلك فعند به، ترتفقون أمراً  :أي ؛مرفقاً  فيه

 هللا وعمى ،بهم يظفر لم إنه: فيقال الملك، وطلبهم ،أظهرهم بين من قومهم ففقدهم

 حين الصديق وصاحبه ـ  وسلم عليه هللا صلىـ  محمد بنبيه فعل كما ،خبرهم عليه

 أنهم مع ،إليه يهتدوا فلم ،الطلب في قريش من المشركون وجاء ثور، غار إلى لجأوا

 إلى نظر أحدهم أن لو: "هللا رسول يا :قوله في الصديق جزع حتى ،عليه يمرون

" ثالثهما هللا ثنينبا ظنك ما بكر أبا يا: فقال ألبصرنا قدميه موضع
(1)

 هذا فقصة 

 ظفروا قومهم نإ: "قيل وقد الكهف، أصحاب قصة من وأعجب ،وأجلّ  أشرف الغار

 أكثر العقوبة من منهم نزيد كنا ما فقالوا ،دخلوه الذي الغار باب على ووقفوا ،بهم

 وفي) ،" ذلك ففعل مكانهم، ليهلكوا عليهم بابه بردم الملك فأمر بأنفسهم، فعلوه مما

 قال كما وعشيةً  بكرةً  عليهم دخل الشمس أن عنهم أخبر قد تعالى هللا فإن ،(نظر هذا

  تعالى:

َس إِذَا ﴿ مح رُِضُهمح َذاَت َوتََرى ٱلشه َِمنِي ِإَوذَا َغَرَبت تهقح فِهِمح َذاَت ٱّلح َطلََعت تهَزَٰوُر َعن َكهح
َوة   َماِل وَُهمح ِِف فَجح ِ لِلح فَلَن  ٱلش  تَدِن َوَمن يُضح حُمهح ُ َفُهَو ٱل ِد ٱَّلله ِِۗ َمن َيهح ِنحُهۚۡ َذٰلَِك مِنح َءاَيِٰت ٱَّلله م 

رحِشد  ََتَِد ََّلُۥ َوِّل     ﴾١٧ا ا مُّ

 عند دخلته إذا أخبر تعالى ألنه ،الشمال نحو من الكهف هذا باب أن على دليل وهذا

ر  تزَّ  طلوعها عباس ابن قال كما عنه، الفيء تتقلص :أي ؛اليمين ذات عنه او 
(2)

 ،

 شعاعها تقلص ،األفق في ارتفعت كلما أنها وذلك ،تميل :أي ؛تزاور: واحد وغير

ا﴿ :قال ولهذا المكان، ذلك مثل في الزوال عند شيء منه يبقى ال حتى بارتفاعها إِذ   و 

ب تْ  ر  ه مْ  غ  ْقِرض  ات   ت  الِ  ذ   وـوه ،هـابـب مالـش نـم مـارهـغ لىإ تدخل :أي ؛﴾الشِّم 

 ظـح هـل انـوك ،لـأمـت منـل نٌ يِّ ب   ذاـوه ذلك، ةـصح لىـع دلـف ،رقـالش ةـاحيـن نـم

ومجاهد، وقتادة ،عباس ابن وقال الكواكب، وسير ،الهيئة رفةـعـم نـم
(3)

: 

                                                           
 4/1854 صحيحه في ومسلم ، 3453:  برقم المهاجرين مناقب باب 3/1337 صحيحه في البخاري أخرجه ـ 1

 . 2381:  رقم بكر أبي فضائل باب
ر  ﴿: وقتادة جبير، بن سعيد و عباس، ابن ـ قال 2 و  ه م  ﴿ قوله: وفي تميل، أي: ، ﴾تَّز َٰ ِرض  ق  : عباس ابن قال ،﴾تَّ

  .12733 ـ 12731 حاتم أبي ابن وتفسير الكهف، سورة من 17 اآلية 17/620 الطبري تفسير ينظر  تذرهم.
 بالقرآن الناس علماء وهو من أعمى، وكان الخطاب، أبو كنيته البصرة أهل من السدوسي دعامة بن ـ قتادة 3

 الحجاج، بن شعبة عنه روى مالك، بن أنس: عن يروي المسيب، بن سعيد جالس زمانه، أهل حفاظ ومن والفقه،

 قتادة باب 1/98 الحفاظ تذكرة ينظر. هــ 117: عام بواسط توفي الحديث، في حجة مأموناً  ثقة وكان

 . الثالثة الطبقة 228/ 7 الكبرى والطبقات القاف، باب 322/والثقات
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" تتركهم"
(1)

 بمكان يخبرنا ولم ،وتدبره ،فهمه منا وأراد ،ذلك عن تعالى أخبر وقد ،

 وقد شرعي، قصد وال ،فيه لنا فائدة ال إذ، األرض من البالد أي في الكهف هذا

يلةأ من قريب إنه": فقال بعضهم تكلف
(2)

نينوى عند هو": وقيل ،"
(3)

"  :وقيل ،"

البلقاء ببالد :وقيل "، الروم ببالد
(4)

مْ ﴿ :وقوله هو، موضع بأيِّ  (أعلم وهللا) ،" ه   و 

ة   ِفي  لو إذ ،" الشمس يمسهم ال بحيث داخالً  الكهف من متسع في :أي ؛﴾ِمْنه   ف ْجو 

" وثيابهم أبدانهم الحترقت أصابتهم
(5)

لِك  ﴿ ،عباس ابن قاله 
تِ  ِمن   ذ َٰ اي َٰ ِه  ء   ،﴾ٱهللَّ

 تدخل والريح والشمس أحياء فيه جعلهم الذي الغار هذا إلى تعالى أرشدهم حيث

تِ  ِمن  ﴿ :قال ولهذا أبدانهم، لتبقى عليهم اي َٰ ِه  ء  نْ ﴿ :قال ثم ، ﴾ٱهللَّ ْهدِ  م  دِ  ف ه و   هللاَّ   ي  ْهت   اْلم 

نْ  م  ِجد   ف ل نْ  ي ْضلِلْ  و  ا ل ه   ت  لِّيً ْرِشًدا و   الهداية إلى الفتية هؤالء أرشد الذي هو :أي ؛﴾م 

 له.   هادي فال أضله ومن ،اهتدى هللا هداه من فإنه ،قومهم بين من

َقاظ  ﴿ يح
َ
ۚۡ ا َوََتحَسُبُهمح أ َماِلن َوََكحُبُهم  وَُهمح ُرقُودٞ ِ َِمنِي َوَذاَت ٱلش  ذَِراَعيحهِ  َبِٰسٞط َوُنَقل ُِبُهمح ذَاَت ٱّلح

لَعحَت َعلَيحهِمح  وَِصيِد  لَوِ ٱطه
ح حَت مِنحُهمح فَِرار  بِۡل ب  لََوّله  ﴾١٨ا ا َولَُملِئحَت مِنحُهمح رُعح

 لئال ،أعينهم تنطبق لم ،بالنوم أذانهم على هللا ضرب لما أنهم العلماء بعض ذكر

ب ه مْ ﴿ :قال ولهذا لها، أبقى كان ،للهواء ظاهرة بقيت فإذا ،البلي إليه يسرع ْحس  ت   و 

مْ  أ ْيق اًظا ه  ق ودٌ  و  َمالِ  َوذَاَت  اّْلَِمنيِ  ذَاَت  َوُنَقل ُِبُهمْ ﴿ :وقوله ،﴾ر  ِ  في يقلبون :قيل، ﴾الش 

األرض" ألكلتهم يقلبوا لم : " لوعباس ابن قال  ،مرتين العام
(6)

 َبِٰسٞط  َوََكحبُُهم﴿ 

                                                           
ه م   ﴿: قوله في مجاهد، عنـ    1 ِرض   ذات تدعهم:  قتادة وقال. تذرهم: عباس ابن  وقال تتركهم،: قال ،﴾تَّق 

  ،374/ص مجاهد وتفسير ،17/622 الطبري وتفسير ،12733/ 235حاتم أبي ابن تفسير ينظر ، الشمال
 أبوزيد قال ، الشام وأول الحجاز، آخر هي وقيل الشام، يلي مما القلزم، بحر ساحل على مدينة )بالفتح(: ـ أيلة 2

 السبت، يوم السمك صيد عليهم هللا حرم الذين لليهود مدينة وهي يسير، زرع بها عامرة صغيرة مدينة أيلة

 . 1/292 البلدان معجم ينظر.  وخنازير قردة، فمسخوا فخالفوا،
 للموصل مقابلة وهي الجزيرة، عمل من الموصل كور من كورة السالم عليه يونس مدينة نينوى، ـ مدينة 3

 البلدان ومعجم ، 1/584 المعطار الروض ينظر ، السالم عليه متى بن يونس بعث أهلها وإلى دجلة، بينهما

 حجاج يجتمع بها القدر، جليلة مدينة وهي الحجاز، حد أول وهي مصر، من مكة، طريق في: وأيلة.  5/339

 التي القرية وهي: قالوا مدين بنت بأيلة وسميت. الناس من أخالط وأهلها الكثيرة التجارة وبها والمغرب، مصر

 ". أيلة"  باب 1/70 المعطار الروض ينظر. القرآن في المذكورة البحر حاضرة كانت
 كان وبها بناها، وهو لوط بن عبيل بني من سورية بن بالبلقاء سميت دمشق عمل من بالشام مدينة:  البلقاءـ  4

 ووادي الشام بين دمشق أعمال من وهي عنهما هللا رضي العاصي بن وعمرو موسى أبي الحكمين اجتماع

 . 1/489 البلدان ومعجم ، 1/96 المعطار الروض ينظر.  كثيرة قرى وفيها ، القرى
 : أقاويل أربعة فيه منه، فجوة في ـ وهم 5

 الموحش المكان أنه: والثالث .جبير بن سعيد قاله منه، داخل: والثاني .قتادة قاله منه، فضاء في يعني: أحدها

 الكهف سورة 17 اآلية 3/290 الماوردي تفسير ينظر األخفش، قاله متسعة، ناحية أنه: والرابع.
 سنين تسع قلبوا إنما: مجاهد وقال مرتين، عام كل في يقلبون كانوا أنهم وقيل مكثهم، لطول األرض ـ ألكلتهم 6

 .3/293 الماوردي تفسير ينظر فيها، يقلبوا لم سنة ثالثمائة بعد
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حوَِصيِد   ذَِراَعيحهِ  " بالباب الِفناء :الوصيد"  :وطائفة ،عباس ابن قال ﴾بِۡل
(1)

: وقيل، 

 َعلَيْهِمْ  إِنهَها﴿ :تعالى قوله ومنه ،األول والصحيح ،التراب وهو :بالصعيد
(2)﴾ُمْؤَصَدة  

 كما ،الباب على كلبهم ربض وأصيد وصيد: ويقال ،مغلقة مطبقة :أي ؛

 كأنه ،ببابهم ربض حيث سجيته من وهذا الحراسة، في الكالب عادة به جرت

" كلب فيه بيتاً  تدخل ال المالئكة ألن"  الباب خارج جلوسه وكان ،يحرسهم
(3)

 هكذا. 

 تلك على النوم من أصابهم ما فأصابه ،بركتهم كلبهم وشملت الصحيح، الحديث في

 وكان ،وخبر وشأن ذكر الكلب لهذا صار فإنه ،األخيار صحبة فائدة وهذا الحال،

 كلبه، فصحبه أحدهم وكان ،الملك طباخ كلب :وقيل األشبه، وهو ،ألحدهم صيد كلب

الحسن قال
(4)

 لها حاصل ال أقوال على لونه في واختلفوا ،(قطمير) الكلب هذا اسم: 

ار  ﴿ مستندها فإن عنه، ي نهى مما هي بل إليها، حاجة وال م َۢ ِب   ج  ي  غ   ل وِ ﴿ :وقوله ، ﴾ِبٱل 

ل ْعت   ل ْيِهمْ  اطَّ  عليهم أحدهم نظر يقع ال بحيث ،المهابة عليهم ألقى تعالى أنه :أي ؛﴾ع 

 المس يد يمسهم وال ،حدأ منهم يدنو لئال والذعر المهابة من ألبسوا لما هابهم إال

 والحجة ،البالغة الحكمة من ذلك في له لما ،فيهم هللا شاء التي مدتهم تنقضي حتى

 الواسعة.

ۚۡ قَاَل قَآئِلٞ َوَكَذٰلَِك َبَعثحَنُٰهمح ﴿ ْ بَيحَنُهمح ْ َِبِثحَنا  ِّلَتََسآَءلُوا ِنحُهمح َكمح َِبِثحتُمح  قَالُوا وح َبعحَض م 
َ
يَوحًما أ

م    ُ  يَوح حَمِدينَةِ فَلحيَنُظرح قَال َحَدُكم بَِورِقُِكمح َهِٰذهِۦٓ إَِل ٱل
َ
ْ أ لَُم بَِما َِبِثحتُمح فَۡبحَعثُٓوا عح

َ
ْ َربُُّكمح أ وا
ََكٰ َطَعام   زح

َ
ٓ أ َها يُّ

َ
تُِكم بِرِزحق  أ

ح
ِنحهُ  ا فَلحيَأ عَِرنه  م  فح َوََل يُشح َتَلَطه َحًدا َوّلح

َ
إِنهُهمح إِن  ١٩بُِكمح أ
بَد  
َ
لُِحٓواْ إِذًا أ تِهِمح َولَن ُتفح

وح يُعِيُدوُكمح ِِف مِله
َ
َهُرواْ َعلَيحُكمح يَرحُُجُوُكمح أ  ﴾٢٠ا َيظح

 من يفقدوا لم وأبشارهم وأشعارهم أبدانهم صحيحة بعثناهم أرقدناهم كما :أي 

م  ﴿ بينهم تساءلوا ولهذا ،سنين وتسع سنة ثالثمائة بعد وذلك ،شيئاً  تهموهيآ أحوالهم  ك 

ت م    ا ق ال واْ ﴿ ؟رقدتم كم :أي ؛﴾ل ِبث  ن  ًما ل ِبث  و  ض   أ و   ي  ع  م    ب  و   إلى دخولهم كان كأنه ،﴾ي 

                                                           
 ، الباب هو:  الوصيد:  السدي وقال ، البيت فناء هو:  الوصيد:  جبير بن وسعيد ومجاهد عباس ابن قالـ  1

  3/224 البيان أضواء ينظر ، البيت من العتبة بموضع منه الكلب أن أراد وإنما ، عتبة وال باب له ليس والكهف

 الكهف سورة 18 اآلية 17/624 الطبري وتفسير ، الكهف سورة من 18 اآلية 21/86 الرازي وتفسير
ا﴿ـ  2 ل ْيِهمْ  إِنَّه  ةٌ  ع  د   ﴾ من سورة الهمزة8اآلية ﴿ ﴾م ْؤص 
 20/31 وكذلك ، 3227:  رقم  صورة فيه بيتاً  المالئكة تدخل ال باب 4/114 صحيحه في البخاري ـ أخرجه 3

 صورة تصوير تحريم باب 3/663 صحيحه في ومسلم نحوه، 5960: رقم صورة فيه بيتاً  المالئكة تدخل ال باب

 " . صورة وال كلب"  بلفظ 2104:  رقم الحيوان
 عليه إبراهيم كبش اسم كان:  البصري الحسن وقال ، قطمير:  وقيل ، حمران الكلب اسم:  عباس ابن قالـ  4

 اسم أن مجاهد وعن )قطمير(، الكهف أصحاب كلب واسم )عنقر(، السالم عليه سليمان وهدهد )جرير(، السالم

 ـ 12741:  برقم 2352/  ص حاتم أبي ابن تفسير ينظر )قطمير(، كلبهم اسم: قال والحسن )قطمور(، كلبهم

 .   الكهف سورة 18 اآلية 10/360 القرطبي وتفسير ، 12442
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ض   أ و  ﴿،استدركوا ولهذا ،آخره في كان واستيقاظهم ،النهار أول في الكهف ع   ب 

م    و  مْ  ق ال وا﴿،﴾ي  ك  بُّ ا أ ْعل م   ر  [له ]حصل وكأنه بأمركم أعلم هللا :أي ؛﴾ل ِبْثت مْ  ِبم 
(1)

 نوع 

 إلى احتياجهم وهو ذاك، إذ أمرهم في ماأله إلى عدلوا ثم نومهم، كثرة في تردد

ث وا﴿ :فقالوا ،والشراب الطعام مْ  ف اْبع  ك  د  مْ  أ ح  ِرِقك   أنهم وذلك ،هذه فضتكم :أي ؛﴾ِبو 

ةِ  إِل ى﴿ :وقوله إليها، لحاجتهم منازلهم من دراهم معهم استصحبوا قد كانوا ِدين   ؛﴾اْلم 

رْ ﴿ منها خرجتم التي مدينتكم :أي ْنظ  ْلي  ا ف  ه  ى أ يُّ اًما أ ْزك  ع   ،طعاماً  أكثر :وقيل ،﴾ط 

الشاعر قال كثر، إذا الزرع زكى ومنه
(2)

: 

ى والسبع  ...   ثالثة وأنتم سبع قبائلنا             وأ ْطي ب   ثالث   من أ ْزك 

 قليالً  أو ،كان كثيراً  الحالل الطيب هو إنما مقصودهم ألن ،األول: والصحيح

فْ ﴿:وقوله ل طَّ ت  ْلي   كل (فليخفّ )و :أي وإيابه؛ ،وشراه ،وذهابه ،خروجه في :أي ؛﴾و 

ال  ﴿ عليه يقدر ما نَّ  و  مْ  ي ْشِعر  ًدا ِبك  [ال]و :أي ؛﴾أ ح 
(3)

 يظهروا أن إنهم أحداً  بكم نَّ م  ل  عْ ي   

 يعنون ملتهم في يعيدوكم أو ،رجموكم بمكانكم علموا نإ :أي ؛يرجموكم عليكم

 يعذبونهم يزالون فال ،مكانهم على يطلعوا أن منهم يخافون (دقيانوس) أصحاب

 وافقوهم وإن ،يموتوا أو ،عليها هم التي ملتهم في يعيدوهم أن .إلى بأنواع العذاب

ل نْ ﴿ :قالوا ولهذا العقبى، في وال ،الدنيا في لهم فالح فال ،الكفر على وا و   إًِذا ت ْفلِح 

ًدا  . ﴾أ ب 

ِ َح ِۚ ٞ ﴿ َد ٱَّلله نه وَعح
َ
لَُمٓواْ أ نَا َعلَيحهِمح ِّلَعح ََثح عح

َ
نه  َوَكَذٰلَِك أ

َ
ٓ َوأ اَعَة ََل َريحَب فِيَها إِذح َيتََنٰزَُعوَن  ٱلسه

 َعلَيحهِم ُبنحَيٰن  
ْ ْ ٱبحنُوا رَُهمح  َفَقالُوا مح

َ
ٰٓ بَيحنَُهمح أ ْ لََعَ ِيَن َغلَبُوا ۚۡ قَاَل ٱَّله لَُم بِهِمح عح

َ
بُُّهمح أ رِهِمح ا  ره مح

َ
 أ

ِجد   سح يحهِم مه
 ﴾٢١ا َِلَتهِخَذنه َعلَ

  فيها الريب الساعة وأن حق، هللا وعد أن ليعلموا الناس عليهم أطلعنا وكذلك أي:

 أمر وفي البعث، في شك الزمان ذلك ألهل حصل قد كان أنه :السلف من كثير ذكر

 أهل هللا فبعث األجساد، يبعث وال األرواح، يبعث: قال من منهم وكان القيامة،

 ليذهب الخروج أحدهم أراد لما أنه وذكروا ذلك، على وآية وداللة، حجة، الكهف

 أن وذكروا المدينة، إلى انتهى حتى الجادة غير في يمشي وخرج تنكر، المدينة إلى

                                                           
 5/145فهي األنسب مع السياق. ينظر تفسير ابن كثيرـ  ] له [ هكذا في المخطوط، لعله يقصد: ] لهم[    1
 وهو شليل وأبي المسيب بأبي يكنى وكان وفتكه، لتمرده عليه غلب اللقب وهذا: الكالبي القتال هو ـ الشاعر 2

 :  مطلعها قصيدة من البيت وهذا واإلسالم الجاهلية أدرك أنه أي المخضرمين من
ْطن   عفا           ليمى من ِسْهي   ب  ر   س  ْمع  ص  ر   الحارثيةِ  فوصل   خالءٌ         و   أْعس 
 :  بلفظ ووجدته القصيدة هذه في الخامس البيت هو المذكور والبيت

 . وأكثر   ثالث   من خيرٌ  وللسبع          ثالثة وأنتم سبعٌ  قبائلنا          

 50+  14+13+12 ص/ الشاعر ديوان ينظر
 .5/145/ب، وتفسير ابن كثير 276الناسخ اللوحة: منلعلها سقطت تطلبها السياق  ـ ] ال[ ضرورة   3
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 قرن، بعد قرناً  تبدلوا قد الناس وكان بها، العهد قريب أنه يظن وهو )ِدفوس(، اسمها

الشاعر قال كما عليها، ومن البالد وتغيرت أمة   بعد وأمة
(1)

: 

 . رجاله غير الحي رجال كديارهم  ....  أرى فإنها الديار أما          

 ال أهلها من أحداً  يعرف وال يعرفها، التي البلد معالم من شيئاً  يرى ال فجعل

 أنا أو مس أو جنون بي أحل ويقول نفسه، في يتحير فجعل عوامها، وال خواصها،

 على أمس عشية البلدة بهذه عهدي وأن ،ذلك شيء من بي ما وهللا :ويقول حالم،

)ههنا( من الخروج في التعجل: قال ثم الصفة؛ هذه غير
(2)

 رجل إلى عهد ثم  أولى، 

 رآها فلما طعاماً، بها يبيعه أن وسأله النفقة، من معه ما إليه فدفع الطعام، يبيع ممن

 بينهم، يتداولونها وجعلوا جاره، إلى فدفعها ضربها، وأنكر أنكرها الرجل ذلك

 لعله النفقة؟ هذه له أين ومن وأمره، حاله عن فسألوه كنزاً، وجد قد هذا لعلّ  ويقولون

 عشية بها وعهدي المدينة، هذه أهل من أنا يقول: فجعل أنت، وممن كنز، من وجدها

 عن فسألوه أمرهم، ولي إلى وحملوه الجنون، إلى فنسبوه )دقيانوس( وفيها أمس،

 أعلمهم فلما فيه، هو وما حاله في متحّير وهو بأمره، أخبرهم حتى وأمره ،شأنه

 فقال: الكهف، إلى بهم انتهى حتى وأهلها البلد، متولى الكهف إلى معه قاموا بذلك

 كيف يدرون ال نهمإ فيقال: فدخل، أصحابي، أل علم الدخول في أتقدمكم حتى دعوني

 وعادوا عليهم، وسلموا عليهم دخلوا بل: ويقال خبرهم، عليهم هللا وأخفى ،فيه ذهب

لِك  ﴿ وقوله: تعالى، هللا وتوفاهم مضاجعهم، إلى ذ  ك  ا و  ْرن  ل ْيِهمْ  أ ْعث   كما أي: ؛﴾ع 

ْعل م وا﴿ الزمان ذلك أهل عليهم أطلعنا بهيأتهم وأيقظناهم أرقدناهم ْعد   أ نَّ  لِي  ق   هللاَِّ  و   ح 

أ نَّ  ة   و  اع  ْيب   ال   السَّ ا ر  ون   إِذْ  ِفيه  ع  از  ن  ت  ه مْ  ي  ْين  مْ  ب  ه   مثبت فمن مةاالقي أمر في :أي ؛﴾أ ْمر 

 :فقالوا عليهم لهم حجةً  الكهف أصحاب على ظهورهم هللا فجعل منكر، ومن لها

﴿ ْ ُنوا ا   َعلَيحِهم ٱبح  الَِّذين   ق ال  ﴿ ،حالهم على وذروهم كهفهم باب سدوا :أي ؛﴾ُبنحَيٰن 

ل ب وا ل ى غ  نَّ  أ ْمِرِهمْ  ع  ِخذ  تَّ ل ْيِهمْ  ل ن  ْسِجًدا ع   منهم، مسلمين كانوا القائلين نإ :قيل ،﴾م 

[التوحيد أهل هم القائلين أن الظاهر]و مسلمين، غير :وقيل
(3)

 هم هل لكن ،

                                                           
 والذي وقفت عليه، قول الشاعر: الشعر بهذا اللفظ، هذا نسبة على  أقف ـ لم 1

ا            ام   أمَّ اِمِهمْ  فإنها الِخي  ِخي  اء   وأ رى ... ك  يِّ  ِنس  ْير   الح  ا غ  اِئه   .ِنس 

 .158للشاعر أبي بكر الشبلي ، ينظر ديوان الشاعر ص/ 
: }األولى{:  حاالت ثالث في ألفها فتحذف التنبيه، )هاء( فأما: " المصرية للمطابع النصرية المطالع في جاءـ   2

 ،(هذان)و ،(هذه)و ،(هذا: )مثل ،(كاف) بعده وليس ،(هاء) وال ،(تاء)بـ مبدوء غير إشارة اسم بعدها يأتي أن
وبخالف  ،(هاهنا: )مثل وبالهاء، ،(هاتين)و ،(هاتان: )مثل بالتاء المبدوء بخالف ،(أ يُّهذا)و ،(هكذا)و ،(هؤالء)و
ف نحو )ها ذاك(، فال كاف بعده، ما منها، و}الثانية{: إذا وقع بعدها اسم الجاللة في القسم، بأن قيل:  األلف ت ْحذ 

)هاهلل أل فعلن كذا(، و}الثالثة{: إذا جاء بعدها ضمير مبدوء بالهمزة نحو: )هأنا(، )هأنتم(، بخالف )ها هو(، و 

 .370/ص النصرية المطالع ينظر...". )ها هي(  
 .5/147التفسير ينظر[ والنفوذ الكلمة أصحاب هم كذل قالوا الذين أن والظاهر] كثير ابن عندـ    3
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 هللا " لعن ـ قال: وسلم عليه هللا ـ صلى النبي ألن ،(نظر فيه)؟ ال أم محمودون

مساجد وصالحيهم نبيائهم،أ قبور اتخذوا والنصارى اليهود
 فعلوه. ما ي حّذر ،(1")

ابُِعُهمح َسيَُقولُوَن ثََلٰثَةٞ ﴿ َۢا بِۡلحَغيحِبن َويَُقولُوَن َسادُِسُهمح َكحُبُهمح  َكحُبُهمح َويَُقولُوَن ََخحَسةٞ ره َ رَُجح
ِۗ َوثَامُِنهُ  َسبحَعةٞ  لَُمُهمح إَِله قَلِيٞل ا َيعح تِهِم مه لَُم بِعِده عح

َ
ٓ أ ِ ّب  ل ره

ۚۡ قُ  آء  فََل ُتَمارِ فِيهِمح إَِله مِرَ  مح َكحُبُهمح
تَفح َظٰهِر   َحد  ا َوََل تَسح

َ
ِنحُهمح أ  ﴾٢٢ا ِت فِيهِم م 

،  قائل ال أنه على يدل أقوال ثالثة فحكى الكهف، أصحاب عدة في تعالى أخبر برابع 

ف   ولما عَّ ْجًما﴿ :بقوله األولين، القولين ض  ْيبِ  ر   يرمي كمن ،علم بال قول أي: ؛﴾ِباْلغ 

 الثالث، حكى ثم ،قصد   ف ِبال   أصاب وإن يصيب، يكاد ال فإنه يعرفه، ال مكان إلى

اِمن ه مْ ﴿ بقوله: قرره أو عليه، وسكت ث  ْلب ه مْ  و   في الواقع هو وأنه صحته، على دلّ  ﴾ك 

بِّي ق لْ ﴿ :األمر، وقوله نفس ِتِهمْ  أ ْعل م   ر   ردّ  المقام هذا في األحسن إلى اً إرشاد ،﴾ِبِعدَّ

 على أطلعنا إذا لكن ،علم بال ذلك مثل في الخوض إلى احتياج ال إذ هللا إلى العلم

ا﴿ :وقوله ،وقفنا حيث وقفنا وإاّل  ،به قلنا أمر ه مْ  م  ْعل م   الناس، من أي: ؛﴾ق لِيلٌ  إاِلَّ  ي 

" سبعة كانوا هللا استثنى الذين القليل من أنا: " عباس ابن قال
(2)

 لما موافق ، وهو

ِدثت لقد"  مجاهد: وقال سبق، ح   سنه حداثة من بعضهم على كان أنه ح  ض   و 

"الوِرقِ 
(3)

 يبكون، هللا عبادة في ونهارهم ليلهم وكانوا: "  عباس ابن قال ،

باهلل" ويستغيثون
(4)

ليمينا(،: نفر ثمانية كانوا:  وقيل  كس   وهو أكبرهم، وكان )كدام 

ونش(،  وش()ومرط و )يميليخا(، و )ومجسهلنينا(، عنهم، الملك كلم الذي و)كش وط 

 الرواية، هذه في وقع هكذا )قابوس(، )طونبس( و و)دينموش(، وفش(و)بير

 هذه تسميتهم صحة وفي سبق، كما سبعة كانوا: عباس ابن عن والصحيح

 قال وقد الكتاب، أهل من متلقى ذلك مثل غالب فإن نظر، كلبهم واسم األسماء،

ارِ  ف ال  ﴿ :تعالى اءً  إاِلَّ  ِفيِهمْ  ت م  اِهًرا ِمر   معرفة في األمر وإن ،هّيناً  سهالً  :أي؛ ﴾ظ 

ال  ﴿ فائدة. كثير عليه يترتب ال ذلك، ْفتِ  و  ْست  ًدا ِمْنه مْ  ِفيِهمْ  ت   علم ال فإنهم أي: ؛﴾أ ح 

                                                           
 في ومسلم ، 1265:  برقم القبور على المساجد اتخاذ من ي كره ما باب 1/466 صحيحه في البخاري أخرجه ـ 1

 " . مساجد انبيائهم قبور"  بلفظ 529:  برقم القبور( على المساجد بناء عن النهي )باب 1/376 صحيحه
 الصحابة فضائل في وأحمد نحوه، 6113: برقم محمد اسمه من باب 6/175 أوسطه في الطبراني ـ أخرجه 2

 أوسطه في الطبراني إلى وعزاه الكهف، سورة باب 7/147 الزوائد في الهيثمي وأورده ،1557: برقم 2/845

 مسعود بن عبدهللا إلى ونسبه القول، هذا حاتم أبي ابن أورد و ضعيف. وهو ورق أبي بن يحيى وفيه: وقال
 رابعهم ثالثة كانوا أنهم: اليعقوبية قالت:  فقال الكهف، أصحاب عدد في تفصيالً  القرطبي وأورد عنه، هللا رضي
 تفسير ينظر ، كلبهم وثامنهم سبعة: المسلمون وقال كلبهم، سادسهم خمسة كانوا أنهم: النسطورية وقالت ، كلبهم

 .10/382 القرطبي وتفسير ،17/642 الطبري وتفسير ،2354/12754 حاتم أبي ابن
 وضح أسنانه حداثة من بعضهم على كان أنه حدثت لقد"  بلفظ تفسيره في جرير ابن القول هذا ـ وأورد 3

 . 17/607 الطبري تفسير ينظر . الورق"
 .17/607 الطبري تفسير ينظر اللفظ. بهذا القول هذا جرير ابن ـ أورد 4
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 محمداً  هللا بعث وقد صحيح، سند   غير من أنفسهم تلقاء من يقولونه ما إال بذلك لهم

 واألقوال الكتب، من تقدمه ما كل على الحاكم المقّدم فهو فيه، شك ال الذي بالحق

  واألفعال.

ن يَشَ  ٢٣َذٰلَِك َغًدا  ٍء إِّن ِ فَاِعلٞ َوََل َتُقولَنه لَِشاْيح ﴿
َ
ٓ أ بهَك إِذَا نَِسيَت َوقُلح إَِله ۚۡ َوٱذحُكر ره ُ آَء ٱَّلله

قحَرَب مِنح َهَٰذا رََشد  
َ
ِ ِۡل ِديَِن َرّب  ن َيهح

َ
 ﴾٢٤ا َعََسٰٓ أ

( 1)[ل]هللا من إرشاد هذا
 على عزم فيما األدب إلىـ  وسلم عليه هللا صلىـ  رسوله

 في ثبت كما ،الغيوب عالم هللا مشيئة إلى ذلك يردّ  أن المستقبل في ليفعله شيء

هريرة أبي عن الصحيحين
(2)

 : قال أنه ـ  وسلم عليه هللا صلىـ  هللا رسول عن

"  امرأة سبعين على الليلة طوفن أل:  السالم عليه سليمان قال" 
(3)

  :رواية وفي ،

" امرأة تسعين" 
(4)

" امرأة مائة"  رواية وفي ،
(5)

 اًـ المـغ منهن امرأة كل تلد، 

 لدـت لمـف ،طافـف ،لـيق لمـف هللا، اءـش إن :لـق: لكـالم هـل الـفق هللا، لـسبي في لـاتـيق

: ـ  لمـوس ليهـع هللا لىـصـ  هللا ولـرس الـق ان،ـإنس نصف دةـواح رأةـام إال هنـمن

" لحاجته دركاً  وكان نث،يحـ لم هللا شاء إن: قال لو بيده نفسي " والذي
(6)

 ، وفي 

"  أجمعين فرساناً  هللا سبيل في ولقاتلوا"  :رواية
(7)

اْذك رْ ﴿ ، بَّك   و  ا ر  ِسيت   إِذ  : أي ؛﴾ن 

رمةـكـع الـوق ه،ـل ركـذك ندـع اسثتنـف اءـنـثـاالست
(8)

  ذاـوه، " ضبتـغ إذا: أي"  :

                                                           
 . الناسخ من سقطت لعلها السياق يقتضيها  ضرورة [ ل ]ـ  1
 كان  الصحابة حافظ الجليل الصحابي غيره،: وقيل صخر، بن عبدالرحمن: قيل اسمه في ا خت لِف   هريرة ـ أبو 2

 وحشية هرة أوالد فوجدت غنماً  أرعى كنت ألني هريرة بأبي أبي كناني:  وقال شمس، عبد الجاهلية في اسمه
 من الكثير وعن وسلم عليه هللا صلى النبي عن روى هر، أبو أنت: فقال أخبرته أصواتهن وسمع أبصرهن، فلما

 باب 3/475 الغابة أسد ينظر،. هــ( 59: )ت عمر، وابن عباس، ابن: عنه روى عليهم، هللا رضوان الصحابة

 وتهذيب ، 7681: رقم الهاء باب ،34/366 الكمال وتهذيب .1/28 الحفاظ وتذكرة ،3320: رقم والباء العين

 .1216: رقم هريرة أبو كنيته من 12/288 التهذيب
 مخلد بن خالد عن 3242:  برقم لداود ووهبنا تعالى هللا قول باب 3/1260 صحيحه في البخاري ـ أخرجه 3

 .نحوه 1654:  برقم االستثناء باب 3/1275 صحيحه في ومسلم ، نحوه
 ومسلم ،6263:برقم وسلم عليه هللا صلى النبي يمين كانت كيف باب 6/2447 صحيحه في البخاري ـ أخرجه 4

 .1654:  برقم االستثناء باب 3/1275 صحيحه في
 سننه في والنسائي نحوه، 2664:  برقم للجهاد الولد طلب من باب 3/1038 صحيحه في البخاري ـ أخرجه 5

 .9032: برقم نسائه على الرجل طواف باب 5/328
 وكان"  بلفظ ، نحوه 4944:  برقم نسائي على الليلة طوفن أل باب 5/2007 صحيحه في البخاري ـ أخرجه 6

 3/1275 صحيحه في ومسلم ، به 6341: برقم األيمان في االستثناء باب 6/2470 وكذلك ،"  لحاجته أرجى

 . به 1654:  برقم االستثناء باب
 ومسلم ،"  أجمعون فرساناً "  بلفظ 2664 للجهاد الولد طلب من باب 3/1038 صحيحه في البخاري ـ أخرجه 7

 " . أجمعون"  بلفظ 4379:  برقم االستثناء باب 11/151 صحيحه في
 هريرة وأبي عائشة وعن مواله عن روى ، عباس ابن مولى الهاشمي المدني ثم البربري عبدهللا أبو عكرمة ـ 8

 ، الحج في عكرمة عن رجل عن مالك وروى ، والشعبي ، األحول عاصم:  عنه وروى ، وغيرهم سعيد وأبي

ينظر التاريخ .  هــ 107:  عام بالمدينة توفي ، الثالثة من ، بدعة عنده يثبت لم بالتفسير عالم ثبت ثقة كان

 . 4673:  برقم 2/396 التهذيب وتقريب ، 87:  برقم 95/ 1 الحفاظ وتذكرة ،218برقم:  7/49الكبير
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(بالالزم تفسير)
(1)

 بسنة آتياً  ليكون هللا شاء إن يقول أن هو: عباس ابن قال ،

 هللا صلىـ  هللا برسول خاصٌ  أنه :أيضاً  وعنه ،طويلةً  فاصلة كانت إذا االسثتناء

 آخر، وجهٌ  وفيه ،يمينه من صلة في إال يستثنى أن منها ألحد   وليس ـ  وسلم عليه

 من منشأه النسيان ألن ،هللا ذكر إلى كالمه في الشيء نسي من أرشد تعالى أنه وهو

 :وقوله للذكر، سببٌ  هللا فذكر ،اإلنسان من الشيطان يطرد تعالى هللا وذكر ،الشيطان

ى﴿ س  ْهِدي نِ  أ نْ  ع  بِّي ي  ب   ر  ا ِمنْ  أِل ْقر  ذ  ًدا ه  ش   تعلمه، ال الشيء عن سئلت إذا :أي  ،﴾ر 

 .ذلك في والرشد ،للصواب يوفقك أن في إليه وتوجه ،فيه هللا فاسأل

فِهِمح ثََلَٰث ِماْئَة  ﴿ ْ ِِف َكهح ع   َوَِبِثُوا ْ تِسح ْ  ََّلُۥ َغيحُب  ٢٥ا ِسننَِي َوٱزحَداُدوا لَُم بَِما َِبِثُوا عح
َ
ُ أ  قُِل ٱَّلله
ِن ُدونِهِۦ مِن َوِل    ۚۡ َما لَُهم م  ِمعح سح

َ
بحِِصح بِهِۦ َوأ

َ
ۡرِضن أ

َ َمَٰوِٰت َوٱۡلح ُِك  ٱلسه ِمهِۦٓ َوََل يُّشح ِِف ُحكح
َحد  
َ
 ﴾٢٦اأ

 كان وأنه بعثهم، أن إلى أرقدهم منذ الكهف في لبثهم بمقدار لرسوله هللا من خبر هذا

 تفاوت فإن بالشمسية، سنة ثالثمائة وهي ،بالهاللية سنين وتسع سنة ثالثمائة مقدار

واْ ﴿: قال فلهذا سنين، ثالث الشمسية إلى بالقمرية سنة مائة كل بين ما اد  د  ٱز  ٗعا و    ﴾ِتس 
ئلت :أي ؛﴾أ ْعل م   هللاَّ   ق لِ ﴿:وقوله  هللا من توقيف ذلك في عندك وليس ،لبثهم عن س 

ُ ﴿ :هذا مثل في قل بل بشيء، فيه تتقدم فال لَمُ  ٱَّلله عح
َ
ْ   بَِما أ َمَٰوٰتِ  َغيحُب  ََّلُۥ َِبِثُوا  ٱلسه

ۡرِضن 
َ  السلف. أكثر قاله خلقه، من عليه أّطلعه من أو هو إال ذلك يعلم ال :أي ؛﴾َوٱۡلح

ل ِبث وا﴿ :قوله : فيقتادة وقال الكتاب  أهل قول هذا آخره إلى ،﴾و 
(2)

 هللا رّده وقد 

ل م   ٱهللَّ   ق لِ ﴿ :بقوله ا أ ع  عبدهللا قراءة وفي ،﴾ِبم 
(3)

ل ِبث وا﴿ :"وقالوا    أنه :يعني، ﴾و 

                                                           
التفسير بالالزم: وهو العدول عن المعنى اللفظي المباشر إلى لفظ هو الزم من لوازمه، بمعنى: أن يأتي إلى ـ   1

اآلية، ويكون في ذهنه معنى لآلية مربوط بالزم معين، فيعبر بلفظ غير اللفظ المطابق، وغالباً ما يزيد ذلك 
اٌن(]فصلت:في قوله تعال، ومن أمثلة ذلك: ‘التعبير المعنى األصلي فائدة خ  ِهي  د  اِء و  م  ى إِل ى السَّ [، 11ى )ث مَّ اْست و 

ى( بمعنى )قصد(، وفي تفاسير السلف ال يكون بمعنى )القصد(؛ لكن هنا فسروا )استوى( بمعنى  يقول )اْست و 
ى( مضّمنة معنى فعل آخر يناسب التعدي دي بـ)إِل ى( والتعدية بـ)إِل ى( أفادت أّن )اْست و  ة بـ)إِل ى(، )قصد( ألنه ع 

ى إِل ى( معناها في اللغة في تفاسير السلف )على(. يعني استوى على السماء، ألن المعنى األصلي  )اْست و 
وإنما هذا المعنى الثاني. والتفسير هذا ال ينفي المعنى األول وال يعد تأويال، وإنما هو تفسير بالزم   معروف،
نْ : )تعالى لقوله جبير بن سعيد تفسير: ذلك أمثلة ومن اإلثبات. ان   ف م  و ك  ْرج  هِ  لِق اء   ي  بِّ : أي ،(110: )الكهف ،(ر 
ن تِ : )تعالى لقوله العالية أبي وتفسير. ربه لقاء يخشى ع  وه   و  ج  يِّ  اْلو   وتفسير خضعت،: أي 11: طه ،(اْلق يُّومِ  لِْلح 
لِك   فِي إِنَّ :  )تعالى لقوله عباس ابن ات   ذ  ي  إتحاف ذوي  ينظر. الت قى   ألولى: قال( 128:)طه ،(النُّه ى أِل ولِي آل 

 المنثور الدرو  ،18/298 الطبري وتفسير،151والتفسير بالالزم عند المفسرين ص/ ،1/213البصائر
 . 1/21شرح مقدمة في أصول التفسير لشيخ اإلسالم ابن تيمية للشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ و 5/601
ل ِبث وا﴿: قوله في عنه هللا رضي قتادة عن حاتم أبي ابن ـ أخرج 2 ْهِفِهمْ  ِفي و  ث   ك  ة   ث ال  وا ِسِنين   ِمائ  اد  اْزد   ﴾ِتْسًعا و 

ا أ ْعل م   هللاَّ   ق لِ ﴿ عليهم هللا فرد الكتاب أهل قول هذا: قال  فيهم. القرآن نزول إلى موتهم بعد: مجاهد قال ﴾ل ِبث وا ِبم 

 . 10/387 القرطبي وتفسير ،2356/12766 حاتم أبي ابن تفسير ينظر
ل ِبث وا﴿: وجل عز ـ قوله 3 ْهِفِهمْ  ِفي و  ث   ك  ة   ث ال  وا ِسِنين   ِمائ  اد  اْزد   في لبثوا قالوا"  مسعود ابن قراءة في ﴾ِتْسًعا و 

 سنين ثالثمائة كهفهم في لبثوا أنهم نجران نصارى بل وقيل ، اليهود قول هذا أن:  أحدهما: قوالن وفيه".  كهفهم
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 من ثالثمائة لبثوا أنهم الكتاب أهل يديبأ الذي فإن نظر، قتادة قول وفي الناس، قاله

وا﴿ :قال لما قولهم حكى قد هللا كان ولو بالشمسية، يعنون تسع غير اد  اْزد   ،﴾و 

 مسعود ابن إلى القراءة هذه ونسبة ،عنهم حكايةً  ال هللا إخبار هو إنما اآلية وظاهر

أ ْسِمعْ  ِبهِ  أ ْبِصرْ ﴿ :وقوله بها، يحتج فال للجمهور، ومخالف ،معتبر غير   أنه :أي،﴾و 

جرير ابن قال لهم، سميع بهم لبصير
(1)

: قيل كأنه المدح في مبالغة معنى في وذلك: 

 يخفى ال ،مسموع لكل وأسمعه موجود لكل هللا أبصر ما يعني سمعهوأ أبصره ما

" منه أسمع وال هللا، من أبصر أحد فال: " : أيقتادة قال شيء، ذلك من عليه
 (2)

، 

ا﴿: وقوله وِنهِ  ِمنْ  ل ه مْ  م  لِي   ِمنْ  د  ال   و  ْكِمهِ  ِفي ي ْشِرك   و  ًدا ح   هو تعالى أنه :أي ،﴾أ ح 

 شريك وال نصير وال وزير له وليس لحكمه، معّقب ال الذي واألمر الخلق له الذي

 .سقدَّ وت   تعالى مشير، وال

وِِحَ إَِّلحَك مِن كَِتا﴿
ُ
َل لََِكَِمٰتِهِۦ َولَن ََتَِد َوٱتحُل َمآ أ ِ  ٢٧ا مِن ُدونِهِۦ ُملحَتَحد  ِب َرب َِك  ََل ُمَبد 

ُعوَن َربهُهم بِۡلحَغَدوٰ  ِيَن يَدح َسَك َمَع ٱَّله ُِبح َنفح ُد َعيحَناَك َوٱصح ۥ  َوََل َتعح َهُه ةِ َوٱلحَعِش ِ يُرِيُدوَن وَجح
رِنَا  َفلحنَا قَلحبَُهۥ َعن ذِكح غح

َ
نحيَا  َوََل تُِطعح َمنح أ َيَٰوةِ ٱَّلُّ َوٱتهبََع َهَوىُٰه َوََكَن َعنحُهمح تُرِيُد زِينََة ٱۡلح

ُرهُۥ فُُرط   مح
َ
 ﴾٢٨ا أ

ل   ال  ﴿ الناس وإبالغه ،العزيز كتابه بتالوة تعالى هللا أمر دِّ ب  ِتِهۦ م  ِلم َٰ  غير :أي؛ ﴾لِك 

ل نْ ﴿: وقوله ، ف  حرِّ م   وال لها مغّير ِجد   و  وِنهِ  ِمنْ  ت  ًدا د  ح  ْلت   محمد يا أنت وإن :أي ؛﴾م 

اْصِبرْ ﴿: وقوله هللا، من لك ملجأ ال فإنه ،ربك كتاب من إليك أوحي ما تتل   لم  و 

ك   ْفس  ع   ن  ون   الَِّذين   م  ْدع  ه مْ  ي  بَّ لّلونه ،هللا يذكرون الذين مع جلسا :أي ؛﴾ر   ،وي ه 

 كانوا سواء هللا عباد من وعشياً  بكرةً  ويسألونه ،ويكبرونه ،ويسبحونه ويحمدونه

 حين قريش أشراف في نزلت نهاإ: يقال ،ضعفاء أو أقوياء أو ،أغنياء أو فقراء

 ضعفاء   يجالسهم وال وحدهم معهم يجلس أنـ  وسلم عليه هللا صلىـ  النبي من طلبوا

                                                                                                                                                                      
ا أ ْعل م   هللاَّ   ق لِ ﴿ لنبيه: وقال قولهم، عليهم تعالى هللا فرد تسعاً، وازدادوا  إخبار هذا أن: الثاني والقول،﴾ل ِبث وا ِبم 

 في قوله الطبري وأورد ، فيه ماتوا ما إلى دخلوه حين من الكهف في بقائهم مدة عن العدد بهذا تعالى هللا من

 وتفسير  7/647 الطبري تفسير ينظر الناس، قال أنه يعني:  قتادة قال ولبثوا{ }وقالوا مسعود: ابن قراءة

  . 3/300 الماوردي
ر المؤرخ الطبري يزيد بن جرير بن محمد:  جرير ـ ابن 1  بها وتوفي ببغداد واستوطن طبرستان في ولد المفسِّ

 المفسرين ورأس ، الدين أحكام في مجتهداً  وكان ، المؤرخين ثقات من وهو ، وامتنع القضاء عليه وعرض
 والملوك الرسل أخبار:  مصنفاته أشهر من ، الطبراني:  عنه روى ، منيع بن أحمد:  عن روى ، األئمة ،أحد

.  هـ 320 : ت"  الطبري بتفسير"  المشهور القرآن تفسير في البيان وجامع ،"  الطبري بتاريخ"  المعروف

 . 4/191 األعيان ووفيات ، 70:  رقم 1/50 المفسرين طبقات ينظر
  وأسمع أبصر تعالى هللا أن:  أحدها:  تأويالن وفيه" وأسمع به أبصر" تعالى قوله في الماوردي يقول ـ  2

 أعمالهم يرى: زيد ابن وقال فيهم، هللا قال ما وأسمعهم أبصرهم معناه: والثاني. قالوا لما وأسمع قال، بما أبصر

 . 3/300 الماوردي وتفسير ، 17/650 الطبري تفسير ينظر ، منهم ذلك ويسمع
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(بالل)ـك أصحابه
(1)

(،عمار)و ،
(2)

هيب)و   (ص 
(3)

 ،حده على بمجلس أولئك وليفِرد 

ال  ﴿ :فقال ذلك عن هللا فنهاه دِ  و  ْطر  ون   الَِّذين   ت  ْدع  ه مْ  ي  بَّ ( 4) ﴾ر 
 يصبر أن وأمره اآلية،

هؤالء مع الجلوس في نفسه
(5)

اْصِبرْ ﴿: فقال ، ك   و  ْفس   أبي بن سعد عن اآلية، ﴾ن 

وقاص
(6)

 المشركون فقال نفر، ستةـ  وسلم عليه هللا صلىـ  النبي مع كنا: " قال 

 وابن أنا كنت: قال علينا، يجترئون ال هؤالء طردا:  ـ  وسلم عليه هللا صلىـ  للنبي

 مسعود
(7 )

يهما[ ورجالن ،وبالل ،هذيل   من ورجل مِّ ]لست  ا س 
(8)

 في فوقع ،

 نفسه فحّدث ،يقع أن هللا شاء ماـ  وسلم عليه هللا صلىـ  هللا رسول نفس
(9)

 ، فأنزل

                                                           
 وجل عز هلل  وأعتقه ، الصديق بكر أبي مولى وهو عبدهللا، أبا وقيل الكريم، عبد أبا يكنى  ،رباح بن باللـ  1

 اإلسالم إلى السابقين من وكان كلها، والمواقع بدراً  شهد له، وخازناً  ـ وسلم عليه هللا ـ صلى للرسول مؤذناً  وكان

 1/305 الغابة أسد ينظر.  هـ 20: عام بها وتوفي الشام، إلى ـ ذهب وسلم عليه هللا ـ صلى الرسول موت وبعد ،

 . الباء باب 95:  رقم 3/28 والثقات ، 736:  رقم 1/326 واإلصابة ، 492:  رقم
 من وهو اإلسالم، في شهيدة أول سمية، وأمه اإلسالم، إلى السابقين من وهو اليقظان أبو ،ياسر بن ـ عمار 2

ب ذِّ  كلها المشاهد وشهد ،"  سمية وأمه عمار،"  وذكر سبعة إسالمه أظهر من أول: مجاهد وقال ، هللا في ع 

 الغابة أسد ينظر ـ. عنه هللا ـ رضي علي ودفنه هـ(، 37: )عام صفين يوم قتل ، أذنه فقطعت اليمامة وشهد

 . 5708:  رقم 4/575 اإلصابة والميم، العين باب 4/139
 صغيراً  سبوه الروم ألن الرومي له قيل وإنما الرومي عسال أبو له ويقال ، مالك بن سنان بن ـ صهيب 3

 عليهم الروم فأغارت الموصل عند دجلة على منازلهم وكانت ، األبلَّة على لكسرى عاملين وعمه أبوه وكان
 حتى معه فأقام وأعتقه ، جدعان بن هللا عبد اشتراه ثم ، ألكن فصار بالروم فنشأ صغير وهو صهيباً  فأخذت

 38: )عام طالب أبي بن علي خالفة في توفي جدعان، ابن وحالف مكة فقدم الروم من هرب أنه وقيل: هلك،

 . 656:  رقم 3/193 والثقات ، 4208:  رقم 3/449 واإلصابة ، 2/25 الغابة أسد ينظر.  بالبقيع ودفن هـ(
ال  ﴿ـ  4 دِ  و  ْطر  ون   الَِّذين   ت  ْدع  بَّه مْ  ي  ةِ  ر  وَٰ د  غ  ِشيِّ  ِبٱل  ع  ٱل  ون   و  ه   ي ِريد  ْجه  ا و  ل ْيك   م  اِبِهمْ  ِمنْ  ع  ْيء   ِمنْ  ِحس  ا ش  م  اِبك   ِمنْ  و   ِحس 

ل ْيِهمْ  ْيء   ِمنْ  ع  مْ  ش  ه  د  ْطر  ك ون   ف ت  الِِمين   ِمن   ف ت    ( من سورة األنعام.52اآلية ) ﴾الظَّ
 بن واألقرع حصن بن عيينة  ـ وسلم عليه هللا صلى ـ هللا رسول الى جاؤوا قلوبهم المؤلفة أن: نزولها سببـ   5

 وأبا سلمان: يعنون عنا، هؤالء ونحيت المجلس، صدر في جلست أنك لو  هللا، رسول يا: فقالوا وذووهم، حابس

 فيهم، ذلك نزل فلما: السيوطي وقال نارا، للظالمين اعتدنا إنا قوله الى اآلية هذه فنزلت ،المسلمين وفقراء ذر،

 فأنزل نفارقك، ال وأخوانك جلساءك نحن ونكون عنا، طردتهم لو ـ سلم و عليه هللا صلى ـ هللا رسول يا: قالوا

ال  ﴿ ـ جل و عز ـ هللا دِ  و  ْطر  ون   الَِّذين   ت  ْدع  بَّه مْ  ي  ةِ  ر  وَٰ د  غ  ِشيِّ  ِبٱل  ع  ٱل   3/274: المنثور الدر ينظر. اآليتين منتهى إلى﴾ و 

 .5/32 المسير وزاد
 وكان ، أربعة وقيل ، ستة بعد أسلم أمية بن سفيان بنت حمنة وأمه إسحاق أبا يكنى ،وقاص أبي بن سعد ـ  6

 والمشاهد بدراً  شهد ، الشورى أصحاب الستة أحد وهو ، عباس وابن ، عمر ابن:  عنه روى ، سنة 17 عمره

 توفي وسلم عليه هللا صلى الرسول أن الخطاب بن عمر أخبر ، هللا سبيل في بسهم رمى من أول وهو ، كلها

 ينظر.  هـ 54:  عام موتاً  بالجنة المبشرين العشرة آخر وهو ، معاوية إمارة في بالمدينة توفي ، راض   عنه وهو

 السين باب  3196 رقم 3/47 واإلصابة ، 2029:  رقم ، 2/433 الغابة وأسد ، 463:  رقم 2/606 االستيعاب

 . العين بعدها
 بمكة بالقرآن جهر من أول وهو زيد، بن سعيد وزوجها الخطاب، بنت فاطمة مع أسلم ،مسعود بن عبدهللاـ  7

 له وشهد جهل، أبي على أجهز الذي وهو اليرموك، وشهد المشاهد، وسائر بدراً  شهد اإلسالم، أول إسالمه وكان
  عمر وابن عباس، ابن: عنه روى وسلم، عليه هللا صلى النبي عن روى بالجنة، وسلم عليه هللا صلى الرسول

 ألنه ليالً  بالبقيع ودفن ، هـ(32: )ت وغيرهما، ، ومسروق ، علقمة التابعين ومن الصحابة، من هريرة وأبو

 3/308 والثقات: ، 3169:  رقم 3/394 الغابة: وأسد ، 1659:  رقم 3/987 االستيعاب: ينظر.  بذلك أوصى

 . 686:  رقم 5/149والتعديل: والجرح ، 703:  رقم
، 2/137، وتفسير الخازن 6/432في تفسير القرطبي  وكذلك/ب، 277ـ هكذا في المتن ، ينظر اللوحة رقم:  8

 .5/152. ينظر تفسيره ]نسيت اسميهما[ أما عند ابن كثير فقد وردت:
 5/62 سننه في والنسائي ، 6393:  رقم وقاص أبي بن سعد فضل باب 7/127 صحيحه في مسلم أخرجهـ  9

  .8220: رقم مالك بن سعد باب
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ِينَ  َتْطُردِ  َوََل ﴿ هللا  (1)﴾وَْجَههُ  يُرِيُدونَ  َوٱلحَعِش ِ  بِۡلحَغَدٰوةِ  َربهُهمْ  يَْدُعونَ  اَّله
 مسلم، رواه

أنس وعن
(2)

 اجتمعوا قوم من ما: " قالـ  وسلم عليه هللا صلىـ  هللا رسول أن 

 ،لكم اً مغفور قوموا أن السماء من مناد   ناداهم إال ،وجهه إال يريدون ال هللا يذكرون

" حسنات   سيئاتكم بّدلت قد
(3)

 بن سهل بن الرحمن عبد وعن  ،أحمد رواه 

يف   ن  ح 
(4)

 َمعَ  َنْفَسكَ  َواْصُِبْ ﴿ ـ وسلم عليه هللا صلىـ  هللا رسول على نزلت: قال 
ِينَ   ،هللا يذكرون قوماً  فوجد ،يلتمسهم فخرج .اآلية ﴾َوٱلحَعِش ِ  بِۡلحَغَدٰوةِ  َربهُهمْ  يَْدُعونَ  اَّله

: وقال ،معهم جلس رآهم فلما الواحد، الثوب وذو ،الجلد يوحاف الرأس ثائر منهم

" معهم نفسي أصبر أن أمرني من أمتي في جعل الذي هلل الحمد
(5) 

 الطبراني، رواه

ال  ﴿ :وقوله ْعد   و  اك   ت  ْين  ْنه مْ  ع   غيرهم إلى تجاِوزهم ال"  :أي: عباس ابن قال ،﴾ع 

" ذكرنا عن قلبه أغفلنا من تطع وال ،بهم والثروة الشرف أصحاب تبدل وال
(6)

 :أي ؛

ان  ﴿ ،بالدنيا ربه وعبادة الدين عن شغل من ك  ه   و  ًطا أ ْمر   وأفعاله أعماله :أي ،﴾ف ر 

ف هٌ   فيه، هو بما تغبطه وال لطريقته محباً  وال له مطيعاً  يكن وال ،وضياع وتفريط س 

نَّ  ال  ﴿: تعالى قال كما دَّ م  ْيك   ت  ْين  ا إِل ى ع  ا م  ْعن  تَّ اًجا ِبهِ  م   (7)﴾ِمْنه مْ  أ ْزو 
 اآلية.

                                                           
 . األنعام سورة من﴾ 52﴿ اآليةـ  1
  حمزة أبو كنيته بفأس، رجالً  قتل ألنه النجار سمي وإنما ن الخزرجي النجار بن ضمضم بن مالك بن ـ أنس 2

 ، وسلم عليه هللا صلى النبي عن روى ن بذلك ويفتخر به يتسمى كان ، ة وسلم عليه هللا صلى هللا رسول خادم
 ، ثمامة وحفيده ، أبوبكر و والنضر موسى:  أوالده:  عنه روى ، وآخرين ، ،وعثمان وعمر ، بكر وأبي

 الرسول وتوفي ، سنين عشر ابن وهو الرسول قدم ، دماً  قدماه تقطر حتى القيام فيطيل يصلي وكان ، وخالئق

 أسد ينظر( .  هـ93ـ  هـ 91: ) عام بها وتوفي ، البصرة إلى وانتقل ، سنين عشر ابن وهو وسلم عليه هللا صلى

 .  5/459 ، واألنساب 3/4 الثقات 1/6 المبطأ وإسعاف ، 258:  رقم 1/192 الغابة
 الزوائد مجمع في الهيثمي وأورده ،12453: برقم مالك بن أنس مسند 19/437 مسنده في أحمد أخرجهـ  3

 في والطبراني والبزار، يعلى، وأبي أحمد، إلى وعزاه 16764:  برقم الذكر مجالس في جاء ما باب 10/75

 .الصحيح  رجال أحمد رجال وبقية ، ضعف وفيه جماعة، وثقه المرئي، ميمون وفيه: وقال األوسط
 ألبيه، الصحبة وإنما يصح، وال الصحابة، في أبوداود ذكره :األنصاري حنيف بن سهل بن عبدالرحمنـ  4

 محمد بن وعبدالعزيز الزناد، أبي عن روى البخاري، وكذلك الصحابة في قانع ابن وذكره أ مامة، أبي وألخيه
 أن: وقال برمحه، فشقها خمراً  تحمل روايا به فمرت غزا أنه القرظي كعب بن محمد عنه يروى الدراوردي،

 ينظر وفاته.  تاريخ التراجم ت ذكر ولم وأسقيتنا، بيوتنا الخمر ندخل أن نهاناـ  وسلم عليه هللا صلىـ  هللا رسول

: رقم 5/38 واإلصابة ،3314: رقم 3/471الغابة وأ سد .الرحمن عبد باب 1424: رقم 2/836 االستيعاب

6219 . 
 الزوائد  مجمع في الهيثمي وأورده ،8866: برقم مقدام اسمه من باب 8/357 أوسطه في الطبراني ـ أخرجه 5

 الصحيح، رجال ورجاله الطبراني رواه: وقال الطبراني، إلى وعزاه ،10998:  برقم األنعام سورة باب 7/88

 . الصحابة في عبدالرحمن الطبراني ذكر وقد
 حاتم أبي ابن تفسير ينظر تتجاوزهم، وال غيرهم، إلى تتعداهم ال: أي عنهم، عيناك تعد ال عباس ابن قالـ    6

 .18/6 الطبري وتفسير ،2358/12779
نَّ  ال  ﴿ـ  7 دَّ م  ْيك   ت  ْين  ا إِل ى ع  ا م  ْعن  تَّ اًجا ِبهِ  م  ال   ِمْنه مْ  أ ْزو  نْ  و  ْحز  ل ْيِهمْ  ت  اْخِفضْ  ع  ك   و  اح  ن  ْؤِمِني ج   سورة من ﴾88ن  ﴿لِْلم 

ال  ﴿ تعالى: وقال ، الحجر نَّ  و  دَّ م  ك   ت  ي  ن  ي  ا إِل ىَٰ  ع  ا م  ن  تَّع  ٗجا ِبِهۦ  م  و َٰ ه م   أ ز  ن  ة   مِّ ر  ه  ةِ  ز  وَٰ ي  ح  ا ٱل  ي  ن  ه م   ٱلدُّ ِتن  ف  ق   ِفيِه   لِن  ِرز  بِّك   و   ر 

ر   ي  ق ىَٰ  خ  أ ب   . طه سورة من﴾ 131﴿ ﴾و 
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ب ُِكمح  ﴿ َ ُِّۚ مِن ره ٰلِِمنَي نَاًرا َفَمن شَ  َوقُِل ٱۡلح نَا لِلظه َتدح عح
َ
ٓ أ ۚۡ إِنها ُفرح مِن َوَمن َشآَء فَلحيَكح آَء فَلحيُؤح

ْ بَِمآء   ْ ُيَغاثُوا َتغِيثُوا ۚۡ ِإَون يَسح ادُِقَها َحاَط بِهِمح ُُسَ
َ
اُب  أ َ ۚۡ بِئحَس ٱلّشه حوُُجوهَ وِي ٱل ِل يَشح حُمهح  َكۡل

َتَفًقا   ﴾٢٩وََسآَءتح ُمرح

 هـفي شك ال ذيـال قـالح هو مـربك من به مـجئتك ذيـال هذا: للناس محمد يا قل :أي

نْ ﴿ اء   ف م  ْلي ْؤِمنْ  ش  نْ  ف  م  اء   و  ْكف رْ  ش  ْلي  ا  ﴿: قال ولهذا شديد، ووعيد تهديد وهذا ،﴾ف   إِنَّ

ا ن  د  ت  ٰلِِمنيَ ﴿أرصدنا، :أي ؛﴾أ ع  اًرا﴿ الكافرين :أي ؛﴾لِلظه اط   ن  ا ِبِهمْ  أ ح  اِدق ه  ر   :أي ؛﴾س 

ها، ور  : قال أنهـ  وسلم عليه هللا صلىـ  الرسول عن الخدري سعيد أبي عن س 

رادق" " سنة أربعين مسافة مثل جدار   كل كثافة ،جدر أربعة النار لِس 
(1)

 ،أحمد رواه ،

ِغيث وا﴿ ،والترمذي ْست  اث وا ي  اء   ي غ  ْهلِ  ِبم  اْلم   غليظ ماء: : " المهلسعبا ابن قال ،﴾ك 

ْرِديُّ  مثل الزيت " د 
(2)

 .انتهى الذي الشيء هو: وقيل والقيح، كالدم هو: وقيل ،: 

ه، رُّ الضحاك وقال ح 
(3)

 سوٌد، وأهلها ،أسود وشجرها ،سوداء وهي ،أسود جهنم ماء: 

 :قال ولهذا حار، غليظ منتن أسود ،فهو كلها الرذيلة األوصاف هذه يجمع فالمهل

ِوي﴿ وه    ي ش  ج  و   شواه وجهه من بهقرَّ  و ،يشربه أن الكافر أراد إذا حره من :أي ؛﴾ٱل 

 عليه هللا صلىـ  هللا رسول عن أبوسعيد روى كما فيه، وجهه جلدة يسقط حتى

ْكرِ  :قال كالمهل، ماء: " قال أنهـ  وسلم  وجهه فروة سقطت إليه قّربه فإذا ،الزيت كع 

" فيه
(4)

 الصفة بهذه الشراب هذا وصفه بعد تعالى قال ولهذا والترمذي، أحمد رواه 

اب   ِبْئس  ﴿ :القبيحة تْ ﴿ ،شراباً  هذا بئس :أي ؛﴾الشَّر  اء  س  ف ًقا و  ْرت   وساءت :أي ؛﴾م 

ا﴿ :أخرى آية في قال كما لالرتفاق، وموضعاً  ومجتمعاً  وقيال منزالً  النار ه  تْ  إِنَّ اء   س 

ا ق ّرً ْست  ق اًما م  م  (5)﴾و 
. 

                                                           
 أربعين مسيرة مثل"  بلفظ 2584:  برقم النار أهل شراب صفة باب 4/706 سننه في الترمذي أخرجه ـ  1

 نعرفه إنما حديث هذا: عيسى أبو قالو ،11252:  برقم الخدري سعيد أبي مسند 3/29 مسنده في وأحمد ،"سنة

 يعني جدار كل كثف قوله ،ومعنى حفظه قبل من فيه تكلم وقد مقال رشدين وفي سعد بن رشدين حديث من
 . غلظه

رد يّ  مثل ، غليظ ماء المهل عباس ابن قال ـ  2  مسعود ابن وعن ، الزيت كعكر أسود:  أيضاً  وعنه ، الزيت د 

ئل أنه  . النار أهل شراب هو الذي بالمهل أشبه هذا:  قال ذاب فلما ، فأذابه وفضة بذهب فدعا المهل عن س 

ْرِدّي(  ـ 12787:  أرقام 2359 ، 2358: ص حاتم أبي ابن تفسير أسفله.  ينظر في يبقى ما: وغيره الزيت و)د 

 .3/32، والصحاح 12789 ـ 12788
ْهل:: مجاهد قال ـ 3  سوداء وهي أسود، جهنم ماء الضحاك: وقال ، الزيت كعكر أسود والدم القيح، هو الم 

:  رقم 2359 حاتم أبي ابن تفسير ينظر ، الرذيلة األوصاف هذه يجمع فالمهل ، سود وأهلها أسود، وشجرها

 . 12791 ـ 12701
 18/210 مسنده في وأحمد ، 2581:  برقم النار أهل شراب صفة باب 4/704 سننه في الترمذي أخرجهـ   4

: قالـ  سلم و عليه هللا صلىـ   النبي عن اإلسناد وبهذا الترمذي وقال ،11762:  برقم الخدري سعيد أبي مسند

 حديث من إال نعرفه ال حديث هذا:  وقال ،" سنة أربعين مسيرة مثل جدار كل كثف جدر أربعة النار لسرادق"
لِّم وقد سعد بن رشدين جاه ولم اإلسناد صحيح حديث هذا: الحاكم وقال.  فيه ت ك   ي خرِّ

ا ﴿ ـ 5 تْ  إِنَّه  اء  ا س  ّرً ق  ْست  اًما م  ق  م   . الفرقان سورة من﴾ 66﴿اآلية  ﴾و 
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ِيَن َءاَمنُواْ ﴿ َسَن َعَمًل إِنه ٱَّله حح
َ
َر َمنح أ جح

َ
ٰلَِحِٰت إِنها ََل نُِضيُع أ ْوَلٰٓئَِك لَُهمح  ٣٠وََعِملُواْ ٱلصه

ُ
أ

ن   ُٰت َعدح   َجنه
َ َساوَِر مِن َذَهب  ََتحرِي مِن ََتحتِهُِم ٱۡلح

َ
َن فِيَها مِنح أ ُسوَن ثِيَابًا َويَلحبَ  نحَهُٰر َُحَلهوح

ِن ُسنُخَضح   ق   ُدس  ا م  َ تَُبح تهِك  ِإَوسح َم ٱثلهَواُب وَ نَي فِيَها  ِمُّ َرآئِِك  نِعح
َ َتَفق  لََعَ ٱۡلح ا َحُسنَتح ُمرح

٣١﴾ 

 المرسلين وصدقوا باهلل، آمنوا الذين السعداء بذكر ثنى األشقياء حال تعالى ذكر لما

 جنات فلهم الصالحة، األعمال من به أمروا بما الصالحات وعملوا به، ؤواجا فيما

لَّْون  ﴿ األنهار، ومنازلهم غرفهم، تحت من تجري إقامة :أي ؛عدن  من :أي ؛﴾ي ح 

واستبرق،  سندس من خضراً  ثياباً  ويلبسون ،ذهب من أساور من فيها الحلية

: االستبرق وأما مجراها، جرى وما كالقمصان، رقاق رقاع ثياب من :والسندس

كِ ﴿ بريق وفيه ،الديباج فغليظ تَّ ا ين    ِمُّ ل ى ِفيه  ا ِئِك   ع  : وقيل االضطجاع،: قيل ،﴾ٱأل  ر 

 السرير وهي ،أريكة جمع: واالرائك ههنا، بالمراد األشبه وهو ،الجلوس في التربع

جلة، تحت " الحجال هي األرائك"  :قتادة وقال الح 
(1)

 ِنْعم  ﴿ :وقوله معروفة، وهي ،

اب   ن تْ ﴿ ،أعمالهم على ثواباً  الجنة نعمت :أي ؛﴾الثَّو  س  ح  ف ًقا و  ْرت   وحسنت :أي ؛﴾م 

  .لالرتفاق وموضعاً  ومقيال منزالً 

ِبح ﴿ ثَل  َوٱۡضح  لَُهم مه
َ
ِ َجَعلحنَا ِۡل َنٰب   رهُجلنَيح عح

َ
ِ مِنح أ َنُٰهَما  َحِدهَِما َجنهتنَيح ل  وََحَففح

وََجَعلحنَا  بَِنخح
ُكلََها َولَمح  ٣٢ بَيحنَُهَما َزرحع  

ُ
ِ َءاتَتح أ َنهتنَيح

ِنحُه َشيح ِكحَتا ٱۡلح لِم م  نَا ِخَلٰلَُهَما َنَهر      َتظح رح ۚۡ َوفَجه  ٣٣ا ا
ََثُ مِنَك َماَل  َوََكَن ََّلُۥ َثَمٞر َفَقاَل  كح

َ
۠ أ نَا
َ
ۥٓ أ َعزُّ َنَفر  لَِصِٰحبِهِۦ وَُهَو َُحَاوُِرهُ

َ
 َوَدَخَل  ٣٤ا  َوأ

ن تَبِيَد َهٰ  َجنهتَُهۥ وَُهَو َظالِمٞ 
َ
ُظنُّ أ

َ
ِسهِۦ قَاَل َمآ أ َفح ِ بَد  ِذهِۦٓ ِل 

َ
اَعَة قَآئَِمة   ٣٥ا أ ُظنُّ ٱلسه

َ
َولَئِن  َوَمآ أ

ِجَدنه 
َ
ِ َۡل ِنحَها ُمنَقلَب  َخيح  رُّدِدتُّ إَِلٰ َرّب   ﴾٣٦ا ا م 

 من والمساكين ،الضعفاء مجالسة عن المستكبرين للمشركين مضروب مثل هذا

 بستانين :أي ؛جنتين ألحدهما هللا جعل برجلين مثال للفريقين هللا فضرب ،المسلمين

[نِ يْ محفوف  ] أعناب من
(2)

 من وكل الزروع خاللهما وفي ،جنباتهما المحدقة بالنخيل 

ا﴿ :قال ولهذا ،الجودة غاية في مقبل مثمر والزروع األشجار ْينِ  ِكْلت  ت  نَّ  آت تْ  اْلج 

                                                           
يَّن بيت وهو حجلة، جمع والحجال الحجال، جوف في السرر هي: األرائك: عباس ابن قالـ  1  للعروس ي ز 

 الحجال(: األرائك: )قتادة وعن السرر، على الحجال هي: فقال( األرائك) عن عكرمة وسئل الزينة، أنواع بجميع

:  اآلية الكهف سورة تفسير 18/22 الطبري وتفسير ، 2360/12802 حاتم أبي ابن تفسير ينظر السرر. فيها

 .5/389 المنثور والدر ،34
  5/157/أ، وعند ابن كثير ]محفوفتين[ ينظر 378ـ هكذا في المتن اللوحة رقم:  2
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ا ل ه  ل مْ ﴿ ،ثمرها أخرجت :أي ؛﴾أ ك  ْظلِمْ  و  ا﴿ شيئاً  منه ينقص ولم :أي ،﴾ِمْنه   ت  ْرن  ف جَّ  و 

ا ل ه م  ًرا ِخال  ه  (وههنا، ههنا) فيها تجري واألنهار :أي ؛﴾ن 
(1)

 :وقيل ثمر، له وكان ،

 له وكان﴿ األخرى القراءة وتؤيده ههنا، األظهر وهو ،الثمار :وقيل المال، المراد

والميم الثاء بفتح :آخرون وقرأ ثمرة، جمع على الميم وتسكين الثاء بضم ﴾ث ْمرٌ 
(2)

 

 ويخاصمه يجادله :أي ؛يحاوره وهو ،لصاحبه الجنتين هاتين صاحب يعني: فقال

ا﴿ ،ويترأس عليه يفتخر ر   أ ن  ااًل  ِمْنك   أ ْكث  زُّ  م  أ ع  ف ًرا و   قال وحشماً، خدماً  أكثر :أي ؛﴾ن 

النفر وعزة المال كثرة الفاجر أمنية وهللا تلك: قتادة
 ("3)

ل  ﴿ :وقوله  خ  د  ه   و  ت  نَّ و   ج  ه   و 

الِمٌ  ْفِسهِ  ظ  ا﴿ :قال ،المعاد وإنكاره وتمّرده بكفره :أي ،﴾لِن  نُّ  م  ِبيد   أ نْ  أ ظ  ِذهِ  ت  ًدا ه   ﴾أ ب 

 جوانبها في المّطِردة واألنهار واألشجار والثمار الزروع من رأى لِما منه اغتراراً 

 وإعجابه ،باهلل يقينه وضعف ،عقله لقلة وذلك تهلك، وال تفنى ال أنها فظن ،وارجائها

ا﴿ :قال ولهذا ،باآلخرة وكفره وزينتها ،الدنيا بالحياة م  نُّ  و  ة   أ ظ  اع  ةً  السَّ  :أي ،﴾ق ائِم 

ل ِئنْ ﴿ ،كائنة ِدْدت   و  بِّي إِل ى ر  نَّ  ر   ليكونن هللا إلى ورجعة معاد كان ولئن :أي ،﴾أل  ِجد 

 :والمنقلب ،هذا أعطاني ما عليه كرامتي ولوال ،لديه لقبولي هذا من أحسن هنالك لي

ل ِئنْ ﴿ :أخرى آية في قال كما المرجع، ِجْعت   و  بِّي إِل ى ر  ه   لِي إِنَّ  ر  ْسن ى ِعْند   .(4)﴾ل ْلح 

َكَفرحَت ﴿
َ
ۥٓ أ ِي َخلََقَك مِن تَُراب  قَاَل ََّلُۥ َصاِحُبُهۥ وَُهَو َُحَاوُِرهُ

َفة   بَِّۡله ُثمه  ُثمه مِن نُّطح
َحد   ٣٧ ىَٰك رَُجل  َسوه 

َ
ٓ أ ِ ُِك بَِرّب  ۡشح

ُ
ِ َوََلٓ أ ُ َرّب  ِٰكنها۠ ُهَو ٱَّلله

ََلٓ إِذح َدَخلحَت  ٣٨ا له  َجنهتََك قُلحَت  َولَوح
                                                           

 371ـ  الصواب : )هاهنا( . ينظر المطالع النصرية ص/  1
 :  أوجه ثالثة على الكهف سورة في وردت التي ثمره في القراء اختلفـ  2

ه له وكان" والكسائي وحمزة عامر وابن ونافع كثير ابن قرأ(. أ) ر   . بضمتين" بث م ره وأ حيط ث م 
 . الميم وأسكن واحدة بضمة" بث ْمره"  عمرو أبو قرأ(. ب)
ره له وكان"  عاصم قرأ(. ج) م  ره وأ حيط ث  م   القراءات وأولى: "  جرير ابن يقول ،.  والميم الثاء بفتح ،"  بث 

 جمع كانت وإن ، عليه القراء من الحجة إلجماع والميم الثاء بضم ث م رٌ  له وكان"  قرأ من قراءة بالصواب عندي
 ."  كتاب جمع الكتب كما ثمار
 : تأويالت ثالثة فيه هذا فعلى واحد بمعنى أنهما القول األول :  : قوالن القراءات اختالف وفي

 . مثمرة أموال ألنها ، قتادة قاله ، والفضة الذهب أنه:  أحدها
 أكثر تثميره ألن عباس ابن قاله ، األموال صنوف من الكثير المال أنه:  الثاني
 . تثميراً  النماء في ألن ، زيد ابن قاله ، نماء له الذي األصل أنه:  الثالث

 : أوجه أربعة ، بينهما.  الفرق في هذا فعلى ، مختلف وبالفتح بالضم معناهما أن:  الثاني والقول  
 . ثمار جمع وبالضم ، ثمرة جمع بالفتح أنه:  أحدها
 . بحر ابن قاله ، األموال جميع وبالضم ، خاصة النخيل ثمار بالفتح أنه:  الثاني
 . غيره من ثماره كان ما وبالضم ، أصله من ثماره كان ما بالفتح أنه:  الثالث

 ، وتفسير18/21تفسير الطبري  ينظر.  زيد ابن قاله ، الفرع وبالفتح ، األصل بالضم الثمر أن:  الرابع

 264القراءات ص/ في ، والسبعة 3/306 الماوردي
ْهطا، عشيرة وأعزّ  بمعنىـ  3 يينة قال كما ور   العرب سادات نحن: وسلم عليه هللا صلى هللا لرسول واألقرع ع 

هيبا، وخبَّابا سلمان عنا فنحّ  األموال، وأرباب  وهللا وتلك:  قتادة عن سعيد وعن. عليهم وتكبرا لهم، احتقارا وص 

 . الكهف سورة من 34 اآلية تفسير 18/22 الطبري تفسير ينظر ،" النفر وعّزة المال، كثرة: الفاجر أمنية
ل ِئن   ﴿ـ  4 ه   و  ن َٰ ق  ةٗ  أ ذ  م  ح  ا ر  نَّ دِ  ِمنَۢ  مِّ ع  ا ء   ب  رَّ ه   ض  ت  سَّ ق ول نَّ  م  ا ل ي  ذ  ا   لِي ه َٰ م  نُّ  و  ة   أ ظ  اع  ةٗ  ٱلسَّ ا ِئم  ل ِئن ق  ت   و  ِجع  بِّي   إِل ىَٰ  رُّ  إِنَّ  ر 

هۥ  لِي ىَٰ   ِعند  ن  س  ح  نَّ  ل ل  ئ  بِّ ل ن ن  واْ  ٱلَِّذين   ف  ف ر  ا ك  ِمل واْ  ِبم  ل ن ِذيق نَّه م ع  ن   و  اب   مِّ ذ  لِيظ   ع   .فصلت سورة من ﴾50﴿ اآلية ﴾غ 
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قَله مِنَك َماَل  
َ
۠ أ نَا
َ
ِۚۡ إِن تََرِن أ ُ ََل قُوهةَ إَِله بَِّۡلله ن يُ  ٣٩ا  َوَوََّل  َما َشآَء ٱَّلله

َ
ٓ أ ِ تنَِيِ َفَعََسٰ َرّب  ؤح

ِنَخيح   َبان  َجنهتَِك َوُيرحِسَل  ا م  مَ َعلَيحَها ُحسح َِن ٱلسه بَِح َصعِيد  ا م  بَِح  ٤٠ا َزلًَقا آءِ َفُتصح وح يُصح
َ
أ

ر   َتِطيَع ََّلُۥ َطلَب  َمآؤَُها َغوح   ﴾٤١ اا فَلَن تَسح

 ،الكفر من فيه هو عما زاجراً  له واعظاً  المؤمن صاحبه به أجابه عما تعالى أخبر

 ،إنكار هذا رجالً  سّواك ثم نطفة من ثم ؟تراب من خلقك بالذي أكفرت واالغترار

 وهو ،طين من اإلنسان خلق وابتدأ ،خلقه الذي رّبه جحود من فيه وقع لما وتعظيم

ُفُرونَ ﴿ :تعالى قال كما ،مهين ماء من ساللة من نسله جعل ثم ،آدم ِ  َكيحَف تَكح  بَِّۡلله
َوٰت ا َوُكنتُمح  مح
َ
َيُٰكمح   أ حح

َ
(1)﴾فَأ

 ال جلية ظاهرة عليكم وداللته ربكم تجحدون كيف :أي؛ 

جِ  مَّ ث   ،معدوماً  كان أنه ويعلم إاّل  أحد من ما فإنه ،أحد   على يخفى  إاّل  ذلك وليس د،و 

و   إاِلَّ  إِل ه   ال  ﴿ هللا، وهو خالق   بإيجاد الِق   ه  لِّ  خ  ْيء   ك  (2)﴾ش 
ا﴿:المؤمن :قال ولهذا ،  ل ِكنَّ

و   بِّي هللاَّ   ه   والربوبية بالوحدانية هلل أعترف بل ،بمقالتك أقول ال ناأ لكن :أي ؛﴾ر 

ال  ﴿ بِّي أ ْشِرك   و  ًدا ِبر  ل ْوال  ﴿ :قال ثم له، شريك ال وحده المعبود هللا هو بل ،﴾أ ح   إِذْ  و 

ْلت   خ  ت ك   د  نَّ  جنتك أعجبتك إذا هاّل  :أي ؛ذلك على وحث ،تحضيض وهاّل  :أي ؛﴾ج 

 والولد المال من وأعطاك ،عليك به أنعم ما على فحمدت ؛إليها ونظرت دخلتها حين

ُ  َشآءَ  َما قُلحَت ﴿ غيرك ي عط مالم ِۚۡ  إَِله  قُوهةَ  ََل  ٱَّلله  من: السلف بعض قال ولهذا ،﴾بَِّۡلله

 مأخوذ وذلك  باهلل إال قوة ال هللا شاء ما: فليقل ماله، أو ولده أو حاله من شيء أعجبه

وي وقد الكريمة، اآلية هذه من  مسند في مرفوع ضعيف حديث فيه ر 

الموصلي
(3)

 على هللا أنعم ماـ  وسلم عليه هللا صلىـ  هللا رسول قال: " قال أنس عن

 فيه فيرىـ  باهلل إال قوة ال هللا شاء ماـ  فيقول ،ولد أو ،مال أو ،أهل من نعمة عبد  

" الموت دون آفة
(4)

ـ  النبي عن هريرة أبي وعن ،" الحديث بهذا متأولة واآلية ،

لّك أال: " قال أنهـ  وسلم عليه هللا صلى  إال قوة ال الجنة كنوز من كنز على أد 

                                                           
ف   ﴿ـ  1 ي  ون   ك  ف ر  ك  نت م   ِبٱهللَِّ  ت  ك  ٗتا و  و َٰ م    أ م  ك  ي َٰ أ ح  م   ث مَّ  ف  م   ث مَّ  ي ِميت ك  ِييك  هِ  ث مَّ  ي ح  ون   إِل ي  ع  ج   البقرة سورة ن﴾ م28اآلية﴿ ﴾ ت ر 
م  ﴿ـ  2 لِك  مْ  هللاَّ   ذ  بُّك  و   إاِلَّ  إِل ه   ال   ر  الِق   ه  لِّ  خ  ْيء   ك  وه   ش  و   ف اْعب د  ه  ل ى و  لِّ  ع  ْيء   ك  ِكيلٌ  ش  من سورة  ﴾102اآلية ﴿ ﴾و 

 األنعام.
 الحفاظ، رضيه عليه، متفق ، التميمي الموصلي المثنى بن علي بن أحمد يعلى أبو اإلمام وهو: الموصلي ـ 3

 الكبار، لقي منه، إسناداً  وأعلى سنين بخمس النسائي من أكبر وهو، اإلسالم شيخ صحيحهم، في وأخرجوه

 ينظر.  هـ 307: ت حبان، وابن ، الطبراني القاسم أبو عنه وحدث الحفاظ، وصحب حنبل، بن أحمد وجالس

 ،100: رقم يعلى أبي باب 14/174 النبالء أعالم ، وسير726: رقم يعلى أبي باب 2/193 الحفاظ تذكرة

 . العاشرة الطبقة 1/60 الحفاظ وطبقات
 علي، اسمه من باب 1/352 الصغير وفي عباس، اسمه من باب 4/301 األوسط في الطبراني أخرجهـ  4

: رقم مالك بن أنس عن 10/203 الزوائد في الهيثمي وأورده ،4060: رقم 4/90 اإليمان شعب في والبيهقي

 عليه أقف ولم. (ضعيف وهو :زرارة بن عبدالملك) وفيه واألوسط، الصغير في الطبراني رواه: وقال ،17151

 . الموصلي مسند في
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"باهلل
(1)

ِ  َفَعََس ﴿ :وقوله به، منفرداً  أحمد رواه  نْ  َرّب 
َ
 :أي ،﴾َجنهتَِك  مِنْ  َخْيًا يُْؤتنَِيِ  أ

 ،تفنى ال ظننت الذي الدنيا في جنتك على :أي ؛﴾َعلَيَْها َوُيرِْسَل ﴿ ،اآلخرة الدار في

اًنا﴿ ،تبيد وال ْسب  اءِ  ِمن   ح  م  "عذاباً : أي: "واحد وغير  عباس ابن قال ،﴾السَّ
(2)

 

ِعيًدا ف ت ْصِبح  ﴿: قال ولهذا وأشجارها، زرعها يقلع م زِعج عظيم مطر أنه :الظاهر  ص 

ل ًقا رن:  عباس ابن وقال قدم، فيه يثبت ال أملس تراباً  بلقعاً  :أي ؛﴾ز   ال الذي كالج 

ا ي ْصِبح   أ وْ ﴿: هـوقول ،شيئاً  ينبت ه  اؤ  ْوًرا م   ذاهباً  منقطعاً  األرض في غائراً  :أي؛ ﴾غ 

ِطيع   ف ل نْ ﴿ األرض، وجه طلبي الذي عالناب ضد وهو األيدي، تناله ال ْست  ل ًبا ل ه   ت   ؛﴾ط 

 منه أبلغ وهو ،غائر بمعنى مصدر: والغور وانقطاعه، لذهابه تجده ال طلبته إن :أي

ِحيَط بَِثَمرِهِۦ ﴿
ُ
ٰ ُعُروِشَها َوَيُقوُل َوأ نَف َِۚ فِيَها َوِِهَ َخاوِيَة  لََعَ

َ
ٰ َمآ أ يحهِ لََعَ َبَح ُيَقل ُِب َكفه صح

َ
فَأ

 ٓ ِ ِكح بَِرّب  ۡشح
ُ
َحد   َيٰلَيحتَِِن لَمح أ

َ
ُۥ فَِئةٞ َولَمح تَكُ  ٤٢ا أ ِ َوَما يَن ن َّله ونَُهۥ مِن ُدوِن ٱَّلله ََكَن ُِصُ

ا  ٞ  ٤٣ُمنتَِِصً ِ  ُهَو َخيح  ِۚ َ
ِ ٱۡلح حَوَلٰيَُة َّلِله ب  ثََواب   ُهنَالَِك ٱل  ﴾٤٤ا ا وََخيح  ُعقح

 على الحسبان إرسال من المؤمن به خوفه مما منه ي حذر ما الكافر بهذا وقع :أي

ح  ﴿، جنته بثمر العذاب فأحاطـ  وجل عزـ  هللا عن وألهته ،بها أغرّ  التي جنته  ف أ ْصب 

فَّْيهِ  ي ق لِّب   تأّسفاً  كفيه فصفق :أي: قتادة قال ،﴾ك   أذهبها التي األموال على متلهفاً  م 

ِهي  ﴿ عليهم ةٌ  و  اِوي   لَمح  َيٰلَيحتَِِن  َويَُقوُل ﴿ ،سقوفها :أي عروشها، على ساقطة :أي ،﴾خ 
ِكح  ۡشح

ُ
ٓ  أ ِ ا بَِرّب  َحد 

َ
زّ  بهم افتخر كما ،ولد وال عشيرة :أي ؛﴾أ ع  ه  ﴿ واست  ون  ر  ْنص   ِمنْ  ي 

ونِ  ا﴿ ،هللا عذاب من يمنعونه :أي ؛﴾هللاَِّ  د  م  ان   و  ِصًراً  ك  ْنت   ؛منتقماً  ممتنعاً  :أي ؛﴾م 

حَوَلَٰيةُ  ُهنَالِكَ ﴿ ،لنفسه االنتصار على يقدر ال :أي ِ  ٱل َ ِۚ ِ  َّلِله  ،ههنا القراء اختلف ﴾ۚۖۡٱۡلح

ا﴿ :قوله على يقف من فمنهم م  ان   و  الِك   ك  ن  ِصًراً ه  ْنت  في ذلك الموطن الذي  :أي ؛﴾م 

حَوَلٰيَةُ ﴿بقوله:  ، ويبتدئفال منقذ منه ،حل به العذاب ِ  ٱل َ ِۚ ِ  َّلِله  في اختلفوا ثم ،﴾ٱۡلح

                                                           
 فصل 1/444 اإليمان شعب في والبيهقي به، 10056: رقم هريرة أبي مسند 16/90 مسنده في أحمد أخرجهـ  1

 .أخرى وبأطراف السنن وفي الصحيحين في أخرى ومتون بأسانيد ذكره جاء وقد ،659:  رقم هللا ذكر إدامة في
ي ْرِسل  ﴿ـ  2 ا و  ل ْيه  اًنا ع  ْسب  اءِ  ِمن   ح  م  . وقتادة عباس ابن قاله ، عذاباً  يعني: أحدها :تأويالت خمسة فيه و ﴾السَّ

 جزاء ألنه ، الزجاج قاله ، يداك كسبت بما حساب عذاب: والرابع. جراداً : والثالث. الضحاك قاله ناراً : والثاني
 وفي الحساب وأصله األخفش قاله ، الكثيرة المرامي أنه:  والخامس.  بحساب تعالى هللا من والجزاء.  اآلخرة
مي من وكان ، واحد طلق في بها يرمى التي السهام  إتقانه في السيوطي وقال ، ناراً :  قتادة وقال ،  األساورة ر 

 القرآن علوم في اإلتقان ينظر ."العذاب فهو الكهف في السماء من حسباناً  إال العدد فهو حسبان من فيه ما كل" 

 . 3/307 الماوردي وتفسير 12821 ــ 12820: رقم حاتم أبي ابن وتفسير ،2/156



 الثاني  ) التحقيق (   البدر المنير الملخص من تفسير ابن كثير    ) تفسير سورة الكهف (القسم 

 

 

83 

الوالية قراءة
(1)

 كل فيرجع هلل المواالة هنالك المعنى فيكون ،الواو فتح من فمنهم ،

 كسر من ومنهم العذاب، وقع إذا له والخشوع هللا، مواالة إلى وكافر مؤمن من أحد

 نعت أنه على الحق رفع من منهم ثم الحق، هلل الحكم هنالك :أي ؛الِوالية من الواو

و  ﴿: تعالى قال ولهذا ،هلل نعث أنه لىـع افـالق ضـخف من ومنهم للوالية، ْيرٌ  ه   خ 

اًبا و  ْيرٌ ﴿ جزاءً  :أي ؛﴾ث  خ  ْقًبا و   وعاقبتها ،خيرٌ  ثواباً  تكون هلل التي األعمال :أي ؛﴾ع 

لّها رشيدة حميدة  خير. ك 

َيَٰوةِ ﴿ ثََل ٱۡلح ِبح لَُهم مه ۡرِض َوٱۡضح
َ تَلََط بِهِۦ َنَباُت ٱۡلح َمآءِ فَۡخح نَزلحَنُٰه مَِن ٱلسه

َ
نحيَا َكَمآٍء أ ٱَّلُّ

َبَح َهِشيم   صح
َ
َِيُٰحِۗ َوََكَن ٱفَأ ُروهُ ٱلر 

ء  ا تَذح ِ ََشح
ٰ ُك  ُ لََعَ َتِدًرا  َّلله قح َنُوَن زِينَُة  ٤٥مُّ حَماُل َوٱِبح ٱل

ٰلَِحُٰت َخيح  ِعنَد َرب َِك ثََواب   َيا  َوٱلحَبٰقَِيُٰت ٱلصه نح َيَٰوةِ ٱَّلُّ َمل  ٱۡلح
َ
 ﴾٤٦ ا وََخيح  أ

َثَل ﴿ محمد يا للناس ضربوا :أي َيَٰوةِ  مه نحيَا ٱۡلح  ،وانقضائها زوالها في ،﴾ٱَّلُّ

نَزلحَنٰهُ  َكَمآءٍ ﴿
َ
َمآءِ  مِنَ  أ تَلََط  ٱلسه ۡرِض  َنبَاُت  بِهِۦ فَۡخح

َ  فشبّ  ،الحب من فيها :أي ؛﴾ٱۡلح

ن   ه   وحس  ال  هر وع   تذروه يابساً  هشيماً  أصبح كله هذا بعد ثم ،والن ْضرة ،والنور ،الز 

ان  ﴿ ،الشمال وذات ،اليمين ذات وتفّرقه ،تطرحه :أي الرياح ك  ل ى هللاَّ   و  لِّ  ع  ْيء   ك   ش 

ِدًرا ْقت   مثل هللا يضرب ما وكثيراً  ،الحال وتلك ،الحال هذه على قادر هو :أي ﴾م 

 إن بيانه سيجيء ما على والحديد والزمر يس سورة في كما ،المثل بهذا الدنيا الحياة

حَماُل ﴿ :وقوله هللا، شاء َنُونَ  ٱل َيَٰوةِ  زِيَنةُ  َوٱِبح نحيَا ٱۡلح  ُحبُّ  لِلنهاِس  ُزي ِنَ ﴿ :كقوله ،﴾ۖ ٱَّلُّ
َهَوٰتِ  ( 2)﴾ٱلن َِسآءِ  مِنَ  ٱلشه

 من لكم خيرٌ  ،لعبادته والتفرغ ،هللا على اإلقبال :يعني اآلية.

 َوٱلحَبٰقَِيُٰت ﴿: قال ولهذا عليهم، المفرطة والشفقة ،لهم والجمع ،بهم اشتغالكم
ٰلَِحُٰت  " الخمس الصلوات هي: "واحد وغير عباس ابن قال ،﴾َخيح   ٱلصه

(3)
 وعنه ،

ـ  عفان بن عثمان قال وبه ،" أكبر وهللا هللا إال إله وال هلل والحمد هللا سبحان: " أيضاً 

                                                           
 عز هلل نعتا بالخفض" الحق" وحمزة المدينة أهل وقرأ. للوالية نعتا بالرفع" الحق" والكسائي عمرو أبو قرأـ  1

 هذا: تقول كما ؛ والتوكيد المصدر على بالنصب" الحق" ويجوز:  الزجاج قال. الحق ذي هلل:  والتقدير ، وجل
: وقيل الحق هلل الوالية هنالك ، بفتحها والباقون ، الواو بكسر" الوالية" والكسائي وحمزة األعمش وقرأ. حقا لك

الية للخالق  الواو بفتح إنها:  عبيد أبو وقال واإلمارة؛ والقدرة السلطان يعني وبالكسر المواالة من بالفتح الو 
 عليك متناصرون أي: عليك، والية أهل هم يقال: النصرة، يقول الواو فتح من الفراء قال للمخلوق وبكسرها

 والحجة 10/411 القرطبي وتفسير ،2/849 القرآن إعراب في ينظر التبيان النصرة. هنالك الكالم تأويل وكان

  ،. 418/ص القراءات وحجة ،225/ص السبع القراءات في
يِّن   ﴿ـ  2 بُّ  لِلنَّاسِ  ز  تِ  ح  و َٰ ا ءِ  ِمن   ٱلشَّه  ِنين   ٱلنِّس  ب  ٱل  ِطيرِ  و  ن َٰ ق  ٱل  ةِ  و  ر  ق نط  م  بِ  ِمن   ٱل  ه  ةِ  ٱلذَّ ِفضَّ ٱل  لِ  و  ي  خ  ٱل  ةِ  و  م  وَّ م س   ٱل 

مِ  ع َٰ ٱأل  ن  ِثه  و  ر  ح  ٱل  لِك   و 
ع   ذ َٰ ت َٰ ةِ  م  وَٰ ي  ح  ا   ٱل  ي  ن  ٱهللَّ   ٱلدُّ هۥ  و  ن   ِعند  س  م   ح   .آل عمران سورة من ﴾14﴿اآلية:  ﴾ابِ     ٱل 

 سورة تفسير في 10/414 القرطبي وتفسير ،46: اآلية الكهف سورة تفسير في 18/32 الطبري تفسير ينظرـ  3

 . الحقاً  تفصيلها وسيأتي الكهف،
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عنه هللا رضي
(1)

 وال والحج والصيام والزكاة الصالة زيادة: " السلف بعض وعن 

" ذلك على باهلل إال قوة وال حول
(2)

 هللا صلىـ  هللا رسول أن سعيد أبي وعن ، 

 التكبير: قال  ؟هللا رسول يا وماهي: قيل الباقيات من استكثروا: "قالـ  وسلم عليه

" باهلل إال قوة وال حول وال والحمد والتسبيح والتهليل
(3)

 ابن وعن أحمد، رواه  ،

 تبقي التي الصالحات الباقيات هي الحسنات أعمال جميع أن: " أيضاً  عباس

" واألرض السموات مادامت الجنة في ألهلها
(4)

ْيرٌ ﴿ :قال ، ولهذا بِّك   ِعْند   خ   ر 

اًبا و  ْيرٌ ﴿ ،وافياً  جزاءً  :أي ؛﴾ث  خ  اًل  و    سان.اإلن ويرجوه يأمله ما :أي ؛﴾أ م 

َباَل َوتََرى﴿ ِ
ُ ٱۡلح ِ ۡرَض بَارِزَة   َوَيوحَم نَُسي 

َ َحد   ٱۡلح
َ
َنُٰهمح فَلَمح ُنَغادِرح مِنحُهمح أ وَُعرُِضواْ  ٤٧ا وََحَّشح

ٰ َرب َِك َصف    تُمح لََعَ ِۢۚۡ بَلح زََعمح ة َل َمره وه
َ
َنُٰكمح أ وحِعد  ا لهَقدح ِجئحُتُمونَا َكَما َخلَقح حَعَل لَُكم مه لهن َّنه

َ
ا أ

رِِمنَي  ٤٨ حُمجح ا فِيهِ َوَيُقولُوَن َيَٰويحلَتَنَا َماِل َهَٰذا َوُوِضَع ٱلحِكَتُٰب َفََتَى ٱل فِقِنَي ِممه ُمشح
َص  ٱلحِكَتِٰب ََل ُيَغادُِر َصغَِية   حح

َ
ٓ أ ْ َحاِۡض  َوََل َكبَِيةً إَِله ْ َما َعِملُوا ۚۡ َووََجُدوا لُِم ىَٰها اِۗ َوََل َيظح

َحد  
َ
 .﴾٤٩ اَربَُّك أ

: تعالى قال كما العظام، األمور من فيه يكون وما ،القيامة يوم عن أهوال تعالى أخبر

ْوم  ﴿ م ور   ي  اء   ت  م  ِسير   السَّ ت  ْوًرا و  ال   م  ْيًرا اْلِجب  (5)﴾س 
 وتزول ،أماكنها من تذهب :أي؛ 

ى﴿:قال كما ت ر  ال   و  ا اْلِجب  ب ه  ْحس  ةً  ت  اِمد  ِهي   ج  رُّ  و  م  رَّ  ت  ابِ  م  ح  (6)﴾السَّ
 تذهب يوم يعني 

ج   ال مستوياً  سطحاً  األرض وتبقي ،المهاد وتتساوى ،الجبال  ليس ظاهرةً  فيها ِعو 
                                                           

 أبا يكنى مناف عبد في وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مع يلتقي شمس عبد بن العاص بن عفان بن عثمانـ  1

 إلى الصديق دعاه الراشدين الخلفاء وثالث ، المؤمنين وأمير ، النورين ذو وهو ، عمرو أبو وقيل ، عبدهللا

 3/1037 االستيعاب ينظر.  التشريق أيام في هـ 35:  عام في ق تل بالجنة المبشرين العشرة أحد وهو ، اإلسالم

:  رقم الثاء بعدها العين باب 4/456 واإلصابة   ، 3575:  رقم 3/696 الغابة ،  وأسد1778:  رقم عثمان باب

 . 385/ 1 التهذيب تقريب ، و 5452
ت  ﴿: عباس ابن عن طلحة أبي بن علي عنـ  2 ِقي َٰ ب َٰ ٱل  ت   و  لِح َٰ  وهللا هللا، إال إله ال قول هللا ذكر هي: قال ،﴾ٱلصََّٰ

 هللا رسول على هللا وصلى هللا، وأستغفر باهلل، إال قوة وال حول وال هللا، وتبارك هلل، والحمد هللا، وسبحان أكبر،
 الصالحات، الباقيات وهنّ  الحسنات، أعمال وجميع والصلة، والجهاد والعتق والصدقة والحجّ  والصالة والصيام

 18/32 الطبري تفسير ينظر.  واألرض السماوات دامت ما الجنة في ألهلها تبقى التي
 هللا؟ رسول يا وماهي قيل:"  بلفظ 11713:  رقم الخدري سعيد أبي مسند 18/241 مسنده في أحمد أخرجهـ  3

 مستدركه في والحاكم"  باهلل إال قوة وال حول وال والتحميد والتسبيح والتهليل التكبير: " قال ثم"  الملّة قال

 الباقيات جاء ما ابب 100/98مجمع الزوائد  في الهيثمي وأورده ،1889:  رقم والتكبير الدعاء كتاب 1/694

  حسن. واسنادهما"  هي وما من بدالً  وماهن: "قال أنه إال وأبي يعلى أحمد إلى وعزاه ،16836: رقم الصالحات
 أنها:  والثاني .عباس ابن عن أكبر، وهللا هللا إال إله وال هلل والحمد هللا سبحان أنها: أحدها: أقوال خمسة وفيهاـ  4

 عن. الخمس الصلوات أنها: والثالث .طالب ابي بن علي عن.  باهلل إال قوة وال هلل والحمد أكبر وهللا هللا إال إله ال
.  عباس ابن عن. الحسنات أعمال جميع هي:  الخامسو. عباس ابن عن.  الطيِّب الكالم:  الرابعو . عباس ابن

 . الكهف سورة من 46 اآلية تفسير 5/149 التفسير علم في المسير زاد ينظر
ْوم  ﴿ـ  5 م ور   ي  اء   ت  م  ْوًرا السَّ ِسير   ﴾9﴿م  ت  ال   و  ْيًرا ﴿ اْلِجب   الطور سورة من ﴾﴾10س 
ى﴿ـ  6 ت ر  ال   و  ا اْلِجب  ب ه  ْحس  ةً  ت  اِمد  ِهي   ج  رُّ  و  م  رَّ  ت  ابِ  م  ح  ْنع   السَّ لَّ  أ ْتق ن   الَِّذي هللاَِّ  ص  ْيء   ك  ه   ش  ِبيرٌ  إِنَّ ا خ  ل ون   ِبم  ْفع   ﴾ت 
 .النمل سورة من ﴾88﴿ آليةا
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]فيها[
(1)

ى﴿ قال: ولهذا ألحد، معلم  ت ر  ةً  اأْل ْرض   و  اِرز   يواري مكان ال بادية :أي ؛﴾ب 

 ال :أي ؛بارزة :وقيل خافية، منهم عليه يخفى ال لربهم صاحون كلهم الخلق بل أحد

َنُٰهمح ﴿ :وقوله شجر، وال بناء وال غيابة وال ،فيه خمر  وجمعناهم، :أي ؛﴾وََحَّشح

ل مْ ﴿،واآلخرين منهم األولين اِدرْ  ف   وال ،صغيراً  ال أحداً  منهم نترك فلم :أي ؛﴾ن غ 

وا﴿ :وقوله ،كبيراً  ِرض  ع  ل ى و  بِّك   ع  فًّا ر   جميع أن المراد يكون أن يحتمل ،﴾ص 

 كما ،متعددة صفوفاً  يقوموا أو أن ،واحداً  صفاً  هللا يدي بين يقومون الخالئق

اء  ﴿قال: ج  بُّك   و  ل ك   ر  اْلم  فًّا و  فًّا ص  (2)﴾ص 
َنُٰكمح  َكَما ِجئحُتُمونَا لهَقدح ﴿ :وقوله ، َل  َخلَقح وه

َ
 أ

 ِۢ ة  رؤوس على لهم وتوبيخ ،للمعاد للمنكرين تقريع هذا ،فرادى أحياءً  :أي ؛﴾َمره

لْ ﴿ لهم: مخاطباً  األشهاد ْمت مْ  ب  ع  ل   أ لَّنْ  ز  ْجع  مْ  ن  ْوِعًدا ل ك   هذا أنّ  ظنكم كان ما :أي؛﴾م 

 فيه الذي األعمال كتاب :أي ،﴾ٱلحِكَتُٰب  َوُوِضعَ ﴿: وقوله ،كائن هذا أنّ  وال ،بكم واقع

ى﴿والقطمير، والفتيل والحقير ،الجليل ْجِرِمين   ف ت ر  ْشِفِقين   اْلم   مما خائفين: أي ؛﴾م 

ق ول ون  ﴿ القبيحة، وأفعالهم ،السيئة أعمالهم من :أي ،فيه ي  ا و  ا ي  ن  ْيل ت   يا :أي ؛﴾و 

 َوََل  َصغَِية   ُيَغادِرُ  ََل  ٱلحِكَتٰبِ  َهَٰذا َمالِ ﴿ أعمارنا، من فرطنا ما على وويلتنا ،حسرتنا
ر وإن ،عمالً  وال ،كبيراً  وال ،صغيراً  ذنباً  يترك ال :أي ؛﴾َكبَِيةً  غ   ؛أحصاها إال ص 

 سعد بن سهل عن وحفظها، ضبطها :أي
(3) 

 عليه هللا صلىـ  هللا رسول قال: قال

 بطن نزلوا قوم مثل ،الذنوب محقرات مثل فإنما ،الذنوب ومحقرات إّياكم" :ـ  وسلم

 محقرات وإن ،خبزتهم فاطبخوا ،بعود وهذا ،بعود وهذا ،بعود هذا فجاء ،واد  

لموبقات " الذنوب
(4)

وا﴿وقوله: ،المسانيد بعض في هكذا  د  ج  و  ا و  ِمل وا م   ع 

اِضًرا (5)﴾السرائر ت بلى يوم﴿كقوله:  شر أو خير   من :أي ؛﴾ح 
 تظهر :أي ؛

 عليه هللا صلىـ  هللا رسول أن عنها هللا رضى عائشة وعن والضمائر، المخبيات

                                                           
 .5/165/أ، وتفسير ابن كثير 279سقطت من الناسخ. اللوحة  لعلها ـ ضرورة تقتضى  1
اء   ﴿ـ  2 ج  بُّك   و  ل ك   ر  اْلم  ّفًا و  ّفًا ص   الفجر سورة ﴾ من22﴿ اآلية ﴾ ص 
ـ   وسلم عليه هللا ـ صلى هللا رسول قضاء وشهد يحي، أبو: وقيل ، العباس أبا يكنى مالك، بن سعد بن سهل ـ  3

ق وأنه المتالعنين، في  توفي يوم وكان ، سهالً  وسلم عليه هللا صلى الرسول فسماه حزناً  اسمه وكان بينهما، فرَّ

 بن وسعيد ، هريرة أبو:  عنه روى ، الحجاج أدرك حتى وعاش ، سنة 15 عمره وسلم عليه هللا صلى الرسول

 بالمدينة، ينظر الصحابة من بقي من آخر أنه ويقال ، هـ 88:  عام توفي ، سعد بن سهل بن عباس وابنه المسيب

 .1/334 األسماء وتهذيب ،2658:  برقم 257/ 1 التهذيب وتقريب ،2283:  رقم 2/547 الغابة أسد
 الكبير في والطبراني ، 22808:  رقم سعد بن سهل مالك أبي مسند 37/467 مسنده في أحمد أخرجهـ  4

 وأورده ، 7267:  برقم محمد اسمه من باب 2/129 الصغير وفي ،5872:  رقم سعد بن سهل مسند 6/165

 والطبراني أحمد إلى وعزاه ، 17462:  برقم الذنوب من يحتقر فيما باب 10/190 مجمع الزوائد في الهيثمي

 . ثقة وهو الحكم عبد بن عبدالوهاب غير الصحيح رجال أحدهما ورجال ، طريقين من الثالثة في
ْوم   ﴿ـ 5 اِئر   ت ْبل ى ي  ر   . الطارق سورة من ﴾9﴿ اآلية ﴾السَّ



 الثاني  ) التحقيق (   البدر المنير الملخص من تفسير ابن كثير    ) تفسير سورة الكهف (القسم 

 

 

86 

" طلباً  هللا من لها فإن ،الذنوب ومحقرات إّياك عائشة يا: " قالـ  وسلم
(1)

 رواه 

الدارمي
(2)

ماجه وابن ،
(3)

 لكل"  :قال والسالم الصالة عليه أنه :الصحيحين وفي ،

به" ي عرف القيامة يوم لواءٌ  غاِدر  
(4)

ال  ﴿، وقوله: ْظلِم   و  بُّك   ي  ًدا ر   بين يحكم :أي ؛﴾أ ح 

 يشاء لمن ويغفر ويصفح يعفو خلقه، بل من أحداً  يظلم وال ،جميعاً  أفعالهم في عباده

 كما يظلم، وال يجور ال الذي الحاكم وهو ،وحكمته بقدرته يشاء ،من ويعذب برحمته

ْظلِم   ال   هللاَّ   إِنَّ ﴿ :تعالى قال ة   ِمْثق ال   ي  رَّ (5)﴾ذ 
 هللا عبد بن جابر وعن اآلية، 

(6)
 فيما 

أ نيس بن هللا عبد عن يروي
(7)

ـ  وسلم عليه هللا صلىـ  هللا رسول سمعت: قال 

راةً  العباد قال أو ،القيامة يوم الناس تعالى هللا يحشر: " يقول ْرالً  ع  اً، قلت غ   وما: ب ْهم 

 من يسمعه كما ،ب عد   من يسمعه بصوت ينادونهم ثم شيء، معهم ليس: قال ،ب ْهماً 

 من أحد   عند وله ،النار يدخل أن النار أهل من ألحد   ينبغي ال الديان الملك أنا: ق رب  

قٌ  الجنة أهل "اللطمة حتى ،منه أقّصه حتى ح 
(8)

  أحمد. رواه. 

                                                           
 ،" األعمال ومحقرات إياك"  بلفظ 4243:  رقم الذنوب ذكر باب 2/1417 سننه في ماجه ابن أخرجهـ  1

 .2726: برقم المحقرات في باب 3/392 سننه في والدارمي
 كان ، سمرقند علم الحافظ محمد أبو ، الدارمي التميمي بهرام بن الفضل بن عبدالرحمن بن عبدهللا:  الدارميـ  2

ث وصنَّف وتفقه وجمع حفظ ممن ، الدين في الورع وأهل ، المتقنين الحفاظ من  قال ، بلده في السنة وأظهر وحدَّ
:  عنه روى  ،وخلق هارون بن ويزيد ، شميل بن والنضر ، نعيم أبي عن روى ، زمانه أهل إمام هو:  حاتم أبو

 أكبر وهما والذهلي ، البزار الصباح بن والحسن ، الجامع غير في والبخاري ، والترمذي ، وأبوداود ، مسلم

  13893:  رقم 8/364 والثقات.  502: رقم 5/258 التهذيب تهذيب ينظر.  هـ 255:  ت ، وغيرهم منه

 . 2822:  رقم 1/567 والكاشف
  والموحدة الراء بفتح الربعي ، الجيم بتخفيف ماجه ابن القزويني يزيد بن محمد عبدهللا أبو: ماجه ابنـ  3

 عليه متفق كبير ثقة ماجه ابن:  الخليلي يعلى أبو قال الديار، تلك ومحدث ، والتاريخ والتفسير السنن صاحب
 وروى ، وطبقتهم عمار بن وهشام ، اليمامي عبدهللا بن ويزيد ، شيبة أبي بن بكر أبا:  عن روى ، به محتج
 حجر ابن قال  وغيرهم القزويني إبراهيم بن وأحمد ، الجرشي دينار بن وإبراهيم ، الغداني سعيد بن علي: عنه
 يقول كان السري أن بلغني حتى جدا ضعيفة أحاديث وفيه والغرائب األبواب كثير جيد جامع السنن في وكتابه" 

 أحاديث ففيه الجملة وفي باستقرائي إطالقه على ذلك في األمر وليس غالبا ضعيف هو فيه بخبر انفرد مهما

:  رقم 1/514 التهذيب وتقريب ، 2/155 الحفاظ ينظر تذكرة.  هـ 273:  ت"  المستعان تعالى وهللا منكرة

 . هـ 273 سنة 1/178 والعبر ، 872:  رقم 9/468 التهذيب وتهذيب ، 6409
 ، مالك بن أنس عن نحوه 3015:  برقم والفاجر للبر الغادر إثم باب 3/1164 صحيحه في البخاري أخرجه ـ 4

 . به 4634:  برقم الغدر تحريم باب 11/462 صحيحه في ومسلم
لِم   ال   ٱهللَّ   إِنَّ ﴿ـ  5 ق ال   ي ظ  ة    ِمث  رَّ إِن ذ  ةٗ  ت ك   و  ن  س  ا ح  ه  ِعف  تِ  ي ض َٰ ي ؤ  ه   ِمن و  ن  ًرا لَّد  ِظيٗما أ ج   . النساء سورة ﴾ من40﴿ ﴾ع 
 أحد محمد وأبا ، عبدالرحمن وأبا،  عبدهللا أبا يكنى األنصاري سلمة بن حرام بن عمرو بن عبدهللا بن جابرـ  6

 ، العقبة شهد ، صحبة وألبيه وله الصحابة من جماعة عنه روى ـ ، وسلم عليه هللا ـ صلى النبي عن المكثرين
ِمي   علي، مع صفين شهد ، أبي منعني: وقال ، )أ حداً( وال )بدراً( يشهد ولم  من آخر وهو ، حياته آخر في وع 

 الغابة وأسد . 256 الجيم حرف 1/219 االستيعاب ينظر( . هـ 78 ـ هـ 74 :ت) ، الصحابة من بالمدينة مات

 . الجيم باب 1027:  برقم 1/433 واإلصابة ، واأللف الجيم باب 646:  برقم 1/376
ق:  منده ابن قال ، واحدة ترجمة الجهني أ نيس ابن مع جعله من وهناك ، األسلمي أ نيس بن عبدهللاـ  7  أبو  فرَّ

 ، واألنصاري ، الجهني له يقال ، األنصاري ثم الجهني ، واحداً  أنهما واألصح ، واحداً  وأراهما بينهما حاتم
ل مي  والية في بالمدينة مات ، يحيى أبا يكنى ، بعدهما وما وأ حداً  بدراً  شهد سلمة بني حليف ، بفتحتين والس 

 16م4 واإلصابة ، والباء العين باب 2811:  رقم 3/178 الغابة أسد ينظر. هـ 54:  عام سفيان أبي بن معاوية

 . أ نيس بن عبدهللا سرية باب 2/50 والطبقات ، 754:  برقم 3/233 والثقات ، العين حرف 4553:  برقم
 عبد مسند 3/495 مسنده في وأحمد ، 970:  برقم المعانقة باب 1/377 المفرد األدب في البخاري أخرجه ـ  8

 561:  برقم العلم طلب في الرحلة باب 1/346 مجمع الزوائد في الهيثمي وأورده ،16085:  برقم أ نيس بن هللا

 . ضعيف وهو محمد بن عبدهللا فيه:  وقال ، مسنداً  والطبراني أحمد إلى وعزاه
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ٓ إِبحلِيَس ََكَن مِنَ ﴿ ْ إَِله ْ ٓأِلَدَم فََسَجُدٓوا ُجُدوا رِ  ِإَوذح قُلحنَا لِلحَمَلٰٓئَِكةِ ٱسح مح
َ
ِ َفَفَس َِۚ َعنح أ ن  ِ

ٱۡلح
ٰلِِمنَي بََدَل   َۢۚۡ بِئحَس لِلظه ِّلَآَء مِن ُدوِِن وَُهمح لَُكمح َعُدوُّ وح

َ
ۥٓ أ ِيهَتُه َفتَتهِخُذونَُهۥ َوذُر 

َ
 ﴾٥٠ َرب ِهِۦِٓۗ أ

ه   لمن وويح قبلهم من وألبيهم لهم إبليس عداوة على آدم بني هللا نبه ع  ب   وخالف منهم أت 

 سبق كما المالئكة لجميع :أي ؛﴾لِلحَمَلٰٓئَِكةِ  قُلحنَا ِإَوذح ﴿ :فقال ،وابتدأه أنشأه الذي رب ه

" البقرة سورة أول في تقريره
(1)

 وتكريم تشريف سجود :أي ؛﴾ِِلَدمَ  اْسُجُدوا﴿ 

ن ِ  مِنَ  ََكنَ  إِبْلِيَس  إَِله  فََسَجُدوا﴿: وقوله وتعظيم لق فإنه أصل ه   خانه :أي ؛﴾اْۡلِ  من خ 

 رضي هللا عنها[] عائشة عن ثبت كما ،نور   من المالئكة خلق وأصل ،نار   من مارج  

لقت :قال أنهـ  وسلم عليه هللا صلىـ  هللا رسول عن لِق   نور   من المالئكة " خ   وخ 

لِق   ،نار من مارج   من إبليس ِصف مما آدم وخ  " لكم و 
(2) 

 الحاجة فعند مسلم، رواه

ه  فيه،  بما إناء   كل يترشح ان   المالئكة بأفعال متوسّ  قد أنه وذلك الحاجة عند الطبع وخ 

ى عبادتهم في أ دِخل   فلهذا العبادة، في بهم وتشّبه ص   (ههنا) تعالى ونّبه   ،بالمخالفة وع 

لِق :أي ؛﴾اْلِجنِّ  ِمن  ﴿ :أنه  أن كما ،الجن أصل إبليس كان: " الحسن قال نار، من خ 

" البشر أصل آدم
(3)

 عباس ابن وقال ،
(4)

 أحياء من حي من إبليس كان: " 

لِق وا ،الجن :لهم يقال ،المالئكة  اسمه وكان ،المالئكة بين من السموم نار من خ 

لِقت ،الحرث لِق ،الحي هذاغير  نور من المالئكة وخ  ِكروا الذين الجن وخ   في ذ 

، إذا طرفها في يكون الذي النار لسان وهو ،نار   من مارج   من القرآن ه ب  : قال الت 

 له وكان ،الجنان على خازناً  وكان ،قبيلة وأكرمهم ،المالئكة أشراف من إبليس وكان

 رأى أنه هللا قضاءِ  من نفسه له سّولت ومما ،األرض وسلطان ،الدنيا السماء سلطان

 هللا، إاّل  مهـيعل ال كبر قلبه في ذلك من فوقع ،السماء أهل على بذلك شرفاً  له أن

 نـم انـوك ،كبرـفاست آلدم ،سجودـبال رهـأم ينـح منه كبرـال ذلك هللا رجـاستخـف

" الجنان زانـخ نـم" :أي؛ ﴾اْلِجنِّ  ن  ـمِ  ان  ـك  ﴿ :ولهـوق: الـق ،رينـافـالك
(5)

 وعن ،

                                                           
إِذ  ﴿ـ  1 ا و  ن  ةِ  ق ل  ِئك 

ل َٰ  م  واْ  لِل  د  ج  م   ٱس  اْ  أِل د  و  د  ج  لِيس   إاِلَّ   ف س  ر   أ ب ىَٰ  إِب  ب  ك  ت  ٱس  ان   و  ك  ِفِرين   ِمن   و  ك َٰ  سورة ﴾ من34اآلية ﴿ ﴾ٱل 

 .البقرة
 من مارج من الجان وخلق"  بلفظ 2996: برقم متفرقة أحاديث في باب 4/2294 صحيحه في مسلم أخرجه ـ  2

 .25194: برقم عنها هللا رضي عائشة مسند 42/109 مسنده في وأحمد ،"  نار
 سورة تفسير 19/5 القرطبي تفسير ينظر ." آدم ولد واألنس إبليس، ولد الجن إن: " البصري الحسن قالـ  3

 . الجن
 ، عزازيل بالسريانية اسمه وكان الجن،: لهم يقال المالئكة أحياء من حي من كان إبليس أن: عباس ابن قالـ  4

 األرض وسلطان سلطانها له وكان الدنيا، السماء مالئكة رئيس وكان الجنة، خزان من وكان الحارث، وبالعربية

 .البقرة سورة تفسير 1/295 القرطبي ينظر تفسير.  رجيماً  شيطاناً  مسخه هللا عصى فلما ،
 ابن قال عليها خازنا كان ألنه بالجنان سمي إنما:  عباس ابن قال ، الجن من وكان ، الجنان خزان من كانـ  5

ان  ﴿:وقوله: عباس نيّ  مكي للرجل يقال كما عليها، خازًنا كان أنه بالجنان يسمى إنما ﴾اْلِجنِّ  ِمن   ك   وكوفيّ  ومد 

 .  5/402 المنثور والدر ،34 اآلية البقرة سورة تفسير 1/503 الطبري تفسير ينظر. .وبصريّ 
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الم سّيب ابن
(1)

بير وابن ، ج 
(2)

وطاوس ،
(3)

ق  ﴿: وقوله ونحوه، ، نْ  ف ف س  بِّهِ  أ ْمرِ  ع   ؛﴾ر 

 خرجت إذا الرطبة فسقت :يقال ،الخروج هو :الفسق فإن ،هللا طاعة عن فخرج :أي

(اه  امِ م  كِ ) من
(4)

ْقِرعاً  :تعالى قال ثم ، َفتَتهِخُذونَهُ ﴿ :وأطاعه أتبعه لمن وموبِّخاً  م 
َ
 أ

ِيهتَهُ  ْوِّلَاءَ  َوُذر 
َ
ٰلِِمنيَ  بِئحَس ﴿: قال عني، ولهذا بدالً  :أي ؛﴾ُدوِِن  مِنْ  أ  وهذا ،﴾بََدَل   لِلظه

 يس سورة في واألشقياء ،السعداء من كل ومصير وأهوالها ،القيامة ذكر بعد المقام

وا﴿ از  اْمت  ْوم   و  ا اْلي  ه  ْجِرم ون   أ يُّ (5)﴾اْلم 
ْعِقل ون  ﴿ :قوله إلى   .﴾ت 

نُفِسهِمح َوَما ُكنُت ُمتهِخَذ ﴿
َ
ۡرِض َوََل َخلح َِۚ أ

َ َمَٰوِٰت َوٱۡلح َهدتُُّهمح َخلح َِۚ ٱلسه شح
َ
ٓ أ ا حُمِضل نَِي مه ٱل
 ﴾٥١ اَعُضد  

 وال شيئاً، يملكون ال أمثالكم عبيدٌ  عني بدالً  أولياء اتخذتموهم الذين هؤالء :أي

 المستقل أنا :يعني ،موجودين ذاك إذ كانوا وال ،واألرض السموات خلقي أشهدتم

قّدرها ومدّبرها، كلها األشياء بخلق  وزير، وال شريك، ذلك في معي ليس وحدي وم 

ا﴿ :قال ولهذا ظهير، من منهم وماله مشير، وال م  ِخذ   ك نت   و  تَّ ِضلِّين   م  م  ٗدا ٱل  ض   ؛﴾ع 

   .أعواناً  :أي

ْ لَُهمح وََجَعلحَنا بَيحنَُهم ﴿  َتِجيبُوا تُمح فََدَعوحُهمح فَلَمح يَسح ِيَن زََعمح ََكٓءَِي ٱَّله ْ ُۡشَ َوَيوحَم َيُقوُل نَاُدوا
بِق   وح رُِموَن  ٥٢ا مه حُمجح ِف  َورََءا ٱل َواقُِعوَها َولَمح ََيُِدواْ َعنحَها َمِصح نهُهم مُّ

َ
 ﴾٥٣ا ٱِلهاَر َفَظنُّٓواْ أ

                                                           
 من وكان عمر، خالفة من مضتا لسنتين ولد محمد أبو كنيته القرشي المخزومي حزن بن المسيب بن سعيد ـ 1

 الناس وأعبر الحجاز أهل وأفقه التابعين سيد وكان وفضال، وعبادة وعلما وورعا ودينا فقها التابعين سادات
 وعلى، عثمان بين أصلح ممن أنه ويقال ينتظرها، المسجد في وسعيد إال سنة أربعين بالصالة نودى ما للرؤيا
: ت. سعيد، بن ويحيى وقتادة الزهري عنه وروى عنهم، هللا رضي وقاص أبى بن وسعد وعلي عمر عن روى

 .288: رقم 4/273 الثقاتو. 2396: رقم 1/241 التهذيب تقريب ينظر. هـ 94 أو هـ 93
 الجنة في يعملون الذين الجنانين من الجنان خزنة من:  قال الجن من كان:  قوله في جبير بن سعيد عنـ  2

 الدنيا سماء في المالئكة من رئيسا إبليس كان:  قال عنه هللا رضي المسيب بن سعيد عن حاتم أبي ابن وأخرج

نْ  ِعيدِ  وع  ، ْبنِ  س  ْير  ب  ان  ﴿: ق ْولِهِ  ِفي ج  / 2366 حاتم أبي ابن تفسير ينظر". الجنان خزنة ِمنْ : ق ال   ،﴾الِجنّ  ِمن   ك 

 . 5/402 المنثور والدر ،12844 ـ 12842
 أهل عباد من وكان ، الحميري ريسان بن ب جير مولى التابعين من اليمن أهل إمام الجندي كيسان بن طاوسـ  3

  دينار بن عمرو:  عنه وروى ، هريرة وأبي ، عباس وابن ، عمر وابن ، جابر:  عن يروي ، وفقهائهم اليمن

  قبل ، هـ( 101: )سنة بمكة مات البصرة، في سيرين ابن مثل فينا طاوس كان: سعد بن قيس قال كثير، وغيره

، والجرح 3511رقم:  4/391والثقات  .3009: رقم 1/281 التهذيب تقريبينظر  .بيومين مجاهد موت

 .2203رقم:  4/500والتعديل 
ة   والِكمُّ ـ    4 ة   بالكسر والِكمَّ ةٌ  ِكمامٌ : والجمع النور، وغطاء الطلع وعاء: والِكمام   الصحاح ينظر. وأْكمامٌ  وأِكمَّ

6/302. 
م  ﴿ـ  5

ل َٰ اٗل  س  ن ق و  ّب   مِّ ِحيم   رَّ واْ  ٥٨ رَّ ز  ت َٰ ٱم  م   و  و  ي  ا ٱل  ِرم ون   أ يُّه  ج  م  د   أ ل م   ۞٥٩ ٱل  ه  م   أ ع  ك  ِني   إِل ي  ب  م   ي َٰ اد  واْ  الَّ  أ ن ء  ب د  ع   ت 

ن   
ط َٰ ي  ۥ ٱلشَّ ه  م   إِنَّ ّو   ل ك  د  ِبين   ع  أ نِ  ٦٠ مُّ وِني   و  ب د  ا ٱع  ذ  ط   ه َٰ ِقيم   ِصر َٰ ت  س  ل ق د   ٦١ مُّ لَّ  و  م   أ ض  ِثيًرا   ِجِباّلٗ  ِمنك  ون واْ  أ ف ل م   ك  ك   ت 

ِقل ون   ع   .يس سورة من اآليات ﴾٦٢ت 
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 لهم تقريعاً  األشهاد رؤوس على القيامة يوم المشركين به ي خاطب عما تعالى أخبر

ْ ﴿: بقوله ،وتوبيخاً  ََكٓءِيَ  نَاُدوا ِينَ  ُۡشَ تُمح  ٱَّله  اليوم دعوهما الدنيا الدار في :أي ؛﴾زََعمح

مْ ﴿: وقوله ،فيه أنتم مما ي ْنقذونكم ْوه  ع  ل مْ  ف د  ِجيب وا ف  ْست  ِقيل  ﴿: قال كما ،﴾ل ه مْ  ي  وا و   اْدع 

مْ  ك  اء  ك  مْ  ش ر  ْوه  ع  ل مْ  ف د  ِجيب وا ف  ْست  (1)﴾ل ه مْ  ي 
 ولم ،يجيبوهم فلم ،بهم فاستغاثوا :أي اآلية؛ 

ا﴿ ينصروهم ْلن  ع  ج  ه مْ  و  ْين  ْوِبًقا ب  هلكاً، :أي ؛﴾م  ق جهنم في عميق واد   هو: وقيل م   به ف رِّ

 وادياً  يكون أن ويجوز المهلك، أنه والظاهر ،والضاللة اله دى أهل بين القيامة يوم

 وصول وال المشركين هؤالء إلى سبيل ال أنه أخبر تعالى أنه إاّل  غيره، أو جهنم في

 فال ،اآلخرة في وبينها بينهم يفرق وأنه ،الدنيا في يدعون كانوا التي آلهتهم إلى لهم

 جعل أن وأما ،عظيم وأمرٌ  مهلك بينهما بل اآلخر، إلى الفريقين من لواحد   خلوص

ْوم  ﴿: كقوله فهو ،والكافرين ،المؤمنين إلى عائداً  قوله في الضمير ي  ق وم   و  ة   ت  اع   السَّ

ِئذ   ْوم  ق ون   ي  ف رَّ ت  (2) ﴾ي 
أ ى﴿ :وقوله اآليات، من وغيره،  ر  ْجِرم ون   و  ار   اْلم   :أي ؛﴾النَّ

 ألف سبعون زمام كل مع زمام ألف بسبعين تقاد بها جيء حين جهنم عاينوا لما أنهم

 ،الهم تعّجل باب من ذلك ليكون ،مواقعوها أنهم محالة ال تحققوا فحينئذ   ،ملك

ل مْ ﴿ ناجز، عذاب وقوعه قبل منهم والخوف ،العذاب توقّع فإن ،لهم والحزن وا و  ِجد   ي 

ا ْنه  ْصِرًفا ع  [عنها والبد عنهم] ،عنها بهم يعدل طريق لهم وليس أي: ،﴾م 
(3)

 أبي عن 

 الكافر " وينصب: ـ  وسلم عليه هللا صلىـ  هللا رسول قال: " قال الخدري سعيد

 أنها ويظن جهنم، ليرى الكافر وأن ،الدنيا في يعمل لم بما سنة ألف خمسين مقدار

" سنة أربعين مسيرة من مواقعته
(4) 

 .أحمد رواه

ِ َمثَل   ﴿
َنا ِِف َهَٰذا ٱلحُقرحَءاِن لِلنهاِس مِن ُك  فح ء  َوََكَن  َولََقدح ََصه ََثَ ََشح كح

َ
نَسُٰن أ ِ

 ﴾٥٤َجَدَل   ٱۡلح
 يضلوا لئاّل  ،نوع كل من األمور لهم ووضحنا ،القرآن هذا في للناس بّينا ولقد :أي

 المجادلة كثير اإلنسانفإن  ،البيان هذا ومع ،الهدى طريق  عن ويخرجوا ،الحق عن

 النجاة، لطريق ونصره ،هللا هدى من إاّل  ،بالباطل للحق والمعارضة ،والمخاصمة

عنه هللا رضى علي عن: " الصحيحين  وفي
(5)

 وسلم عليه هللا صلىـ  هللا رسول أن 

                                                           
ِقيل  ﴿ـ 1 وا و  مْ  اْدع  ك  اء  ك  مْ  ش ر  ْوه  ع  ل مْ  ف د  ِجيب وا ف  ْست  ا ل ه مْ  ي  أ و  ر  اب   و  ذ  ان وا أ نَّه مْ  ل وْ  اْلع  ون   ك  د  ْهت   سورة من ﴾64﴿اآلية:  ﴾ي 

 القصص
ْوم  ﴿ـ 2 ي  ق وم   و  ة   ت  اع  ِئذ   السَّ ْوم  ق ون   ي  ف رَّ ت   الروم سورة ن﴾ م14﴿اآلية  ﴾ي 
 .5/171ينظر تفسير ابن كثير .منها [  لهم بد وال عنها بهم يعدل طريق ليس لهمـ الصحيح : ]   3
 16/349 صحيحه في حبان وابن ،11732:  برقم الخدري سعيد أبي مسند 3/75 مسنده في أحمد أخرجه ـ 4

 سعيد أبي عن 10/608 الزوائد في الهيثمي وأورده ، 7352:  برقم البعث عن وسلم عليه هللا صلى إخباره باب

  . ضعف من فيه ما على حسن إسناده: وقال ،18340:  برقم
 أبو وكنيته ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عم ابن القرشي هاشم بن المطلب عبد بن طالب أبي بن علي ـ 5

 تراب أبي من إليه أحب اسم لعلي كان ما:  الساعدي سعد بن سهل وقال ، تراب وأبو ، السبطين وأبو ، الحسن
عي إذا يفرح كان وأنه  بني من خليفة أول وهو ، أيام وعشرة أشهر وتسعة سنين أربع خالفته استمرت ، به د 
 خلفه وسلم عليه هللا صلى الرسول كان ، تبوك إال وسلم عليه هللا صلى الرسول مع المشاهد جميع وشهد ، هاشم

 بن الرحمن عبد قتله (هـ 40:  ت) ، موسى من هارون بمنزلة مني تكون أن ترضى أال:  له وقال أهله على
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ق ه   ـ  ر   وفاطمة ط 
(1)

 أال: فقال ليلةً ـ  وسلم عليه هللا صلىـ  هللا رسول بنت 

 نصرففا ،بعثنا يبعثنا أن شاء فإذا ،هللا بيد ناأنف س   ام  إنَّ  ،هللا رسول يا: فقلت تصليان؟ 

ل   وهو ،سمعته ثم ،شيئاً  إلي يرجع ولم ،ذلك قلت حين و   :ويقول ،فخذه يضرب م 

نَسٰنُ  َوََكنَ ﴿ ِ
ََثَ  ٱۡلح كح

َ
ء   أ (2)"﴾َجَدَل   ََشح

. 

تِيَُهمح ُسنهُة  َمَنعَ َوَما ﴿
ح
ن تَأ

َ
ٓ أ ْ َربهُهمح إَِله فُِروا تَغح حُهَدٰى َويَسح ْ إِذح َجآَءُهُم ٱل ِمُنٓوا ن يُؤح

َ
ٱِلهاَس أ

تِيَُهُم ٱلحَعَذاُب ُقبُل  
ح
وح يَأ
َ
لنَِي أ وه

َ حُمرحَسلنَِي  ٥٥ ٱۡلح ِيَن َوُمنِذرِيَنۚۡ َوُيَجِٰدُل َوَما نُرحِسُل ٱل ِ إَِله ُمبَّش 
نِذُرواْ ُهُزو  

ُ
َُذٓواْ َءاَيِِٰت َوَمآ أ َ ِۚه  َوٱَّته ِحُضواْ بِهِ ٱۡلح ِيَن َكَفُرواْ بِۡلحَبِٰطِل ِّلُدح  ﴾٥٦ا ٱَّله

 ما مع البّين بالحق وتكذيبهم ،وحديثه ،الزمان قديم في الكفرة تمّرد عن تعالى أخبر

 يشاهدوا أن ظنهم إاّل  ذلك باعتِّ ا من منعهم ما وأنه ،الواضحات اآليات من يشاهدون

ِعدوا الذي العذاب  ِعنِْدكَ  ِمنْ  اْۡلَ ِۚه  ُهوَ  َهَذا ََكنَ  إِنْ  اللهُهمه ﴿ قالوا: كما ،عياناً  به و 
(3)﴾ِحَجاَرةً  َعلَيَْنا ْمِطرْ فَا

ٓ  ﴿  :وقوله ،البّينات اآليات من وغيرها ،اآلية  ن إَِله
َ
تِيَُهمح  أ

ح
 تَأ

لنِي ُسنهةُ  وه
َ ه م   أ وْ ﴿ ،أجرهم من وأخذهم ،العذاب غشيانهم :أي ؛﴾َۖٱۡلح أِْتي  اب   ي  ذ   ،﴾ق ب اًل  اْلع 

ا﴿: قال ثم ،مقابلة مواجهة عياناً  يرونه :أي م  لِين   ن ْرِسل   و  ْرس  شِِّرين   إاِلَّ  اْلم  ب   م 

ْنِذِرين   م  نذرون]وآمن بهم و ،صّدقهم من [مبّشرون] العذاب، قبل :أي ؛﴾و  [م 
(4)

 من 

وا﴿ بالباطل ي جادلون بأنهم الكفار أخبر عن وخالفهم، ثم كّذبهم  :أي ،﴾لِي ْدِحض 

وا﴿ لهم بحاصل ذلك وليس ،الرسل به جاءتهم الذي الحق به لي ضِعفوا ذ  اتَّخ  اِتي و   آي 

ا م  وا و  ًوا أ ْنِذر  ز   بها ِعث  ب   التي العادات وخوارق ،والبراهين ،الحجج أتخذوا :أي ،﴾ه 

ٗوا﴿ العذاب من به وخوفوهم ،نذروهمأ وما ،الرسل ز   في منهم سخروا :أي ؛﴾ه 

 .التكذيب أشدّ  وهو، ذلك

                                                                                                                                                                      

 الكبير والتاريخ ،1/48 والتابعين الصحابة وألقاب ،2/162 الخلفاء ، وأسماء4/100 الغابة أ سد ينظر. ملجم

 . 6/191 والتعديل والجرح ، 6/259
 هللا صلى الهاشمية هاشم بن المطلب عبد بن هللا عبد بن محمد هللا رسول المتقين إمام بنت الزهراء فاطمةـ  1

 هللا رسول وأنكح  ساكنة تحتانية بعدها الموحدة بكسر أبيها أم تكنى كانت عنها ورضي وسلم وآله أبيها على
 وأبوهما ابناها عنها وروى ، أبيها عن روت ، أحد وقعة بعد طالب أبي بن علي فاطمة وسلم عليه هللا صلى

 واإلصابة ، 4057 رقم 4/1893 االستيعاب ينظر.  هـ11:  ت ، عنهم هللا رضي وأنس سلمة وأم وعائشة

8/53 
 الليل صالة على وسلم عليه هللا صلى النبي تحريض كتاب التهجد باب 1/379 صحيحه في البخاري أخرجهـ  2

 . 775: برقم  أجمع الليل نام فيمن باب 1/537 صحيحه في ومسلم  ،1075: برقم
إِذْ ﴿ ـ  3 ان   إِنْ  اللَّه مَّ  ق ال وا و  ا ك  ذ  و   ه  قَّ  ه  أ ْمِطرْ  ِعْنِدك   ِمنْ  اْلح  ا ف  ل ْين  ةً  ع  ار  اءِ  ِمن   ِحج  م  ا أ وِ  السَّ اب   اْئِتن  ذ  لِيم   ِبع 

 اآلية ﴾أ 

 .من سورة األنفال ﴾32﴿
 .5/172ينظر  /أ، وعند ابن كثير ]مبشرين ، ومنذرين[280ـ ينظر اللوحة رقم:   4
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َِر أَِب﴿ ن ذُك  لَُم ِممه ظح
َ
ٰ َوَمنح أ ۚۡ إِنها َجَعلحنَا لََعَ َمتح يََداهُ َرَض َعنحَها َونََِسَ َما قَده عح

َ
َيِٰت َرب ِهِۦ فَأ

َقُهوهُ َوِِفٓ  ن َيفح
َ
ِكنهًة أ

َ
ْ إِذًا َءاذَانِهِمح َوقحر  قُلُوبِهِمح أ تَُدٓوا حُهَدٰى فَلَن َيهح ُعُهمح إَِل ٱل بَد  ا  ِإَون تَدح

َ
ا أ

َةِن لَوح يُ ٥٧ وحِعدٞ َوَربَُّك ٱلحَغُفوُر ذُو ٱلرهۡحح هُهم مه َل لَُهُم ٱلحَعَذاَبۚۡ بَل ل لهن  َؤاِخُذُهم بَِما َكَسبُواْ لََعجه
 ْ ئِل   ََيُِدوا وحِعد  ٥٨مِن ُدونِهِۦ َموح لِِكهِم مه نَا لَِمهح

ا َظلَُمواْ وََجَعلح َنُٰهمح لَمه لَكح هح
َ
  ﴾٥٩اَوتِلحَك ٱلحُقَرىٰٓ أ

نْ  أ ْظل م  ﴿ هللا عباد وأي ،يعني ر   ِممَّ كِّ ِعظ :أي ؛﴾ذ   :أي ،عنها فأعرض ،هللا بآيات و 

 من :أي ؛يداه قّدمت ما ونسي ،باالً  لها ألقى وال ،لها ي صغِ  ولم ،وأعرض تناساها

ا﴿ ،القبيحة واألفعال ،السيئة األعمال ا إِنَّ ْلن  ع  ل ى ج  ةً  ق ل وِبِهمْ  ع   أغطية :أي ؛﴾أ ِكنَّ

ْفق ه وه   أ نْ ﴿ وغشاوةً  ِفي﴿ والبيان ،القرآن هذا يفقهوا ال :أي ،﴾ي  اِنِهمْ  و  ْقًرا آذ   :أي ؛﴾و 

مٌ  م  إِنْ ﴿ ،الرشاد عن معنوي ص  ه مْ  و  ْدع  ى إِل ى ت  ْ  فَلَن ﴿ الدين: أي ؛﴾اْله د  تَُدٓوا  إِذًا َيهح
ا بَد 
َ
ر لما ،﴾أ بُّك  ﴿ :وقوله ،األولى الشقاوة من لهم ق دِّ ر  ف ور   و  و اْلغ  ةِ  ذ  ْحم   :أي ؛﴾الرَّ

مْ  ل وْ ﴿ واسعة رحمة ذو غفور وربك ه  اِخذ  ا ي ؤ  ب وا ِبم  س   لهم لعّجل الذنوب من :أي ؛﴾ك 

 إلى الغي من بعضهم هدى وربما ،ويغفر ويستر يحلم أنه أخبر ثم الدنيا، في العذاب

: قال ولهذا وعقابه، هوله من الوليد فيه يشيب يوم فله ،منهم استمر ومن الرشاد،

لْ ﴿ ْوِعدٌ  ل ه مْ  ب  وا ل نْ ﴿ والحساب البعث: ، يعني﴾م  ِجد  وِنهِ  ِمنْ  ي  ْوِئاًل  د   ليس :أي ؛﴾م 

َنُٰهمح  ٱلحُقَرىٰٓ  َوتِلحكَ ﴿: وقوله ملجأ، وال معدل وال محيد عنه لهم لَكح هح
َ
ا أ ْ  لَمه  :أي ؛﴾َظلَُموا

ا﴿ وعنادهم، كفرهم بسبب أهلكناهم الخالية والقرون ،السالفة األمم ْلن  ع  ج  ْهلِِكِهمْ  و   لِم 

ْوِعًدا  أنتم وكذلك ينقص، وال يزيد ال معين ووقت ،معلومة مدة إلى جعلناه :أي ؛﴾م 

 ،نبي وأعظم رسول أشرف كّذبتم أصابهم ما يصيبكم أن ِاحذروا المشركون أ يها

ر عذابي فخافوا   .ون ذ 

ِِضَ ُحُقب  ِإَوذح قَاَل ُموََسٰ لَِفتَ ﴿ مح
َ
وح أ
َ
َريحِن أ َحح بحلَُغ ََمحَمَع ٱِبح

َ
ٰٓ أ بحَرُح َحِته

َ
ا بَلََغا  ٦٠ا ىُٰه ََلٓ أ فَلَمه

ب  ََمح  رِ َُسَ َحح
ََذ َسبِيلَُهۥ ِِف ٱِبح ا َجاَوَزا قَاَل لَِفتَىُٰه َءاتِنَا  ٦١ا َمَع بَيحنِِهَما نَِسيَا ُحوَتُهَما فََّۡته فَلَمه

َرةِ فَإِّن ِ نَسِ  ٦٢ا َغَدآَءنَا لََقدح لَقِينَا مِن َسَفرِنَا َهَٰذا نََصب   خح َويحَنآ إَِل ٱلصه
َ
رََءيحَت إِذح أ

َ
يُت قَاَل أ

نسَ 
َ
ُوَت َوَمآ أ ٰ ٱۡلح ََذ سَ ى ۚۥۡ َوٱَّته ذحُكَرهُ

َ
نح أ
َ
يحَطُٰن أ رِ َعَجب  نِيُه إَِله ٱلشه َحح

قَاَل َذٰلَِك  ٦٣ا بِيلَُهۥ ِِف ٱِبح
ٰٓ َءاثَارِهَِما  ا لََعَ تَده َة  فَوََجَدا َعبحد   ٦٤ا قََصص  َما ُكنها َنبحِغ  فَۡرح ٓ َءاَتيحَنُٰه رَۡحح ِنح ِعبَادِنَا ِنح  ا م  م 

نها ِعلحم   ُ َنُٰه مِن َّله   ﴾٦٥ا ِعنِدنَا وََعلهمح
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 قتادة قال البحرين، مجمع فيه الذي المكان هذا أبلغ حتى ،وأسير أمشي أزال أبرح ال

واحد   وغير
(1)

 " المغرب يلي مما الروم وبحر المشرق، يلي مما فارس بحر هما: " 

 أ ْمِضي   أ وْ ﴿: المغرب، وقوله بالد أقصى في طنجة عند البحرين مجمع: وقيل

ق ًبا ق باً  أسير ولو :أي ؛﴾ح  : وقيل سبعون: قيل ،طويالً  دهراً  :أي الزمان، من ح 

ا﴿: وقوله ثمانون، ل مَّ ا ف  ل غ  ع   ب  ْجم  ا م  ْيِنِهم  ا ب  ِسي  ا ن  ه م  وت   بحمل أ ِمر   قد أنه وذلك،﴾ح 

 مجمع بلغا حتى فسارا ،ثمة فهو الحوت فقدت متى: له وقيل معه، مملوح حوت

 رشاش من الحوت وأصاب هنالك، فناما الحياة، عين: لها يقال عين وهناك ،البحرين

 له والماء فيه يسير وجعل البحر، في وسقط مكتل في وكان فاضطرب، الماء ذلك

ذ  ﴿ :تعالى قال ولهذا بعده، يلتئم ال الطاق :مثل ِبيل ه   ف اتَّخ  ْحرِ  ِفي س  ًبا اْلب  ر   :أي ،﴾س 

 :فقال مسلكه، فرأى ،موسى إليه رجع حتى كالكوةفانجاب  ،حجر كأنه أثره صار

ا﴿ :قولهو، ﴾َنبحِغ   ُكنها َما َذٰلَِك ﴿ ل مَّ ا ف  ز  او   فيه الحوت نسيا الذي المكان :أي ؛﴾ج 

ج  ﴿: كقوله نسيه الذي هو يوشع كان وإن إليهما، النسيان ونسب ْخر  ا ي   اللُّْؤل ؤ   ِمْنه م 

ان   ْرج  اْلم  (2)﴾و 
 الذي المكان عن ذهبا فلما القولين، أحد على المالح من يخرج وإنما ،

 :أي ؛﴾َهَٰذا َسَفرِنَا مِن لَقِينَا لََقدح  َغَدآَءنَا َءاتِنَا﴿ :لفتاه موسى قال ،مرحلة فيه نسياه

ٗبا﴿ المكان فيه جاوز الذي أ ْيت   ق ال  ﴿ تعباً، :أي ؛﴾ن ص  ا إِذْ  أ ر  ْين  ةِ  إِل ى أ و  ْخر   ،﴾الصَّ

 :أي ؛الحوت نسيت فإني ،الزيت نهر دون الموعود بالموضع كانت صخرة وهي

ٓ ﴿ أ خبرك أن ونسيت ،وفقدته تركته نَسىٰنِيهُ  َوَما
َ
يحَطٰنُ  إَِله  أ نح  ٱلشه

َ
ۚۥۡ  أ ذحُكَرهُ

َ
 ذلك :أي ؛﴾أ

ذ  ﴿ لك اتَّخ  ِبيل ه   و  ْحرِ  ِفي س  ًبا اْلب  ج  (3)﴾ع 
 قول من: وقيل، يوشع قول من هذا: قيل، 

 ُكنها َما ذَلِكَ ﴿: موسى قال عجباً  ذلك من فعجبت طريقاً  البحر في تخذا :أي ،موسى
ا﴿ نطلب :أي ؛﴾َنبْغِ  دَّ ا﴿ على رجعا :أي ؛﴾ف اْرت  اِرِهم   طريقهما :أي ؛﴾آث 

ٗصا﴿ ا﴿ أثرهم ويقفوان مشيهما، رإث يقصان :أي ؛﴾ق ص  د  ج  ْبًدا ف و  ا ِمنْ  ع  اِدن   هذا ،﴾ِعب 
                                                           

 الحسن وقال المغرب، يلي مما الروم وبحر المشرق، يلي مما فارس بحر هما البحرين مجمع: قتادة قالـ    1

ريج ابن وقال والروم، فارس بحر هما وقتادة:  البحرين في الماوردي وذكر العذبة، واألنهار المالح البحر: ج 
 الطبري وحكى المغرب قبل واآلخر المشرق، قبل أحدهما فارس، وبحر الروم بحر يعني:  أحدها: أقاويل ثالثة
 الخضر  : والثالث األبواب. يلي مما أرمينية بحر هو: الثاني والقول منه، ماء أكثر مكان األرض في ليس أنه

 وتفسير ، 12886 ـ 2375/12885 حاتم أبي ابن تفسير ينظر. السدي حكاه العلم، في بحران وهما وإلياس،

 . 3/322الماوردي وتفسير ، 17/162 القرطبي
ج  ﴿ـ  2 ْخر  ا ي  ان   اللُّْؤل ؤ   ِمْنه م  ْرج  اْلم   من سورة الرحمن .﴾ 22﴿ اآلية ﴾و 
ذ  ﴿ـ  3 اتَّخ  ِبيل ه   و  ْحرِ  ِفي س  باً  اْلب  ج   للناس عجباً  سبيله الحوت اتخذ أي: لموسى؛ يوشع قول من يكون أن يحتمل ﴾ع 

ذ  ﴿: قوله يكون أن ويحتمل اتَّخ  ِبيل ه   و  ْحرِ  ِفي س  باً ﴿نفسه: من فقال التعجيب استأنف ثم الخبر، تمام ﴾اْلب  ج   لهذا ﴾ع 

 صخراً  ماؤه صار إال البحر في طريقاً  يسلك ال كان انه: أحدهما: قوالن فيه  عجباً  البحر في سبيله واتخذ. األمر
 مكانه إلى رجع الحوت بأمر يوشع أخبره لما موسى أن: والثاني صخراً، الماء مصير من عجب موسى رآه فلما

ذ  ﴿عباس  ابن عن.  حياً  الحوت عود من فعجب فيها يجري التي ودائرته البحر في الحوت أثر فرأى اتَّخ  ِبيل ه   و   س 

ْحرِ  ِفي ًبا اْلب  ج   وتفسير ،18/61 الطبري تفسير ينظر.  عجبا لموسى البحر في الحوت سرب كان يعني: ، قال﴾ع 

 . 3/324 الماوردي وتفسير ،11/14 القرطبي
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َة  ﴿ السالم هـعلي الخضر هو نها ِعلحم   َءاَتيحَنُٰه رَۡحح ُ َنُٰه مِن َّله ِنح ِعنِدنَا وََعلهمح  :أي ؛﴾٦٥ ام 

الجمهور عند نبياً  كني لم فإنه ،إلهاماً  الباطن علم
(1)

 يدـسع نـع رياالبخ صحيح في ،

جبير بن
(2)

 كاليّ البِ  نوفاً  إنَّ : عباس البن قلت: قال 
(3)

 صاحب موسى أن يزعم 

 أ بيّ  حدثنا، هللا عدو كذب : عباس ابن فقال ،اسرائيل بني موسى هو ليس الخضر

كعب بن
 (4)

 قام موسى نإ: " يقولـ  وسلم عليه هللا صلىـ  هللا رسول سمع أنه 

"  اسرائيل بني في خطيباً 
(5)

 يوماً  الناس ر  كَّ ذ   هللا رسول موسى نّ إ"   رواية وفي، 

ئل  هللا فأوحى ،إليه العلم يردّ  لم أّنه ،عليه هللا تبفع، أنا: قال ؟ أعلم الناس أي :فس 

 ؟به لي فكيف ربّ  يا: موسى فقال ،منك أعلم هو البحرين بمجمع عبداً  لي أن إليه

 ،حوتاً  فأخذ ثم، فهو ،الحوت فقدت فحيثما ،مكتل في فتجعله ،حوتاً  معك تأخذ: قال

 وضعا الصخرة أتيا حتى نون بن يوشع فتاه معه فانطلق انطلق ثم مكتل، في فجعله

 فاتخذ ،البحر في وسقط ،منه فخرج ،المكّيل في الحوت واضطرب ،فناما رؤوسهما

 :مثل عليه فصار الماء، جرية الحوت عن هللا وأمسك سرباً، البحر في سبيله

(لطاقا)
(6)

 يومهما بقية فانطلقا بالحوت، يخبره أن صاحبه نسي استيقظ فلما ،

ا﴿لفتاه:  موسى قال الغد من كان إذا حتى ،وليلتهما ا آِتن  ن  اء  د  ا ل ق دْ  غ  ا ِمنْ  ل ِقين  ف ِرن   س 

ا ذ  ًبا ه   فقال ،به هللا أمره الذي المكان جاوز حتى النصب موسى يجد ولم: قال ،﴾ن ص 

                                                           
 وال المراتب، تفاوتت وإن للعالم تبع المتعلم أن دليل اآلية هذه في السالم عليه الخضر نبوءة في األئمة قولـ  1

 يعلمه ما الفاضل عن يشذ فقد منه، أفضل كان الخضر أن على يدل الخضر من موسى تعلم في أن يظن
 الولي من أفضل والنبي نبي ألنه منه، أفضل فموسى وليا كان إن فالخضر هللا؛ فضله لمن والفضل المفضول،

ل كاً  كان هل الخضر في واختلفوا:  الماوردي يقول ، أعلم وهللا. بالرسالة فضله فموسى نبيا كان وإن  بشراً  أو م 
 أنه:  الثاني. الباطن علم من إياه حّمله مما عنه يأخذ أن موسى تعالى هللا أمر ملكاً  كان أنه: أحدهما: قولين على
 من إال يتبع وال يتعلم ال اإلنسان ألن نبياً  كان:  أحدهما: قولين على هذا قال من واختلف اإلنس، من بشراً  كان
 هللا أودعه صالحاً  عبداً  كان وإنما نبياً  يكن لم أنه: الثاني بنبي، ليس من النبي فوق يكون أن يجوز وال ؛ فوقه هو

 3/325 الماوردي وتفسير ،11/17 القرطبي تفسير ينظر. غيره يودع لم ما األمور باطن عْلم ِمن تعالى
 . البحث هذا من 2 :رقم ، هامش62ص/  ينظر ترجمته سبقت وقد جبير بن سعيدـ  2
 ِبكال بني إلى النسبة هذه الالم، آخرها وفي المخففة، والكاف بواحدة، المنقوطة الباء بكسر: البكالي نوفـ  3

 من وهو رشيد، أبو ويقال عمرو، أبو ويقال نوفاً، يزيد أبو هو النسبة بهذه والمشهور حمير، من بطن وهو
 كثيراً، علماً  كعب من وسمع الكتب، قرأ قد عالماً، الحكماء أحد وكان األحبار، كعب امرأة كانت أمه التابعين

 1/382 األنساب ينظر.  الهمذاني إسحاق وأبو ، الجوني عمران أبو عنه وروى ، عمرو بن عبدهللا:  عن يروي

 وطبقات البِكالي، نوف أخبار 6/51األولياء وحلية ، 2/276 مكة أخبار ، باألنساب العرب معرفة في فصل

  ، يزيد أبو كنيته من 3/1181 واألسماء والكنى ، الثانية الطبقة 1/98 المفردة األسماء
 عمر وكناه ن المنذر أبو وسلم عليه هللا صلى الرسول كناه الخزرجي األنصاري بن قيس  بن كعب بن أبي ـ  4

 روى ،"  المسلمين سيد أ بي: "  يقول عمر وكان ن وبدراً  العقبة شهد ، الطفيل أبو عنه هللا رضي الخطاب بن
 أعلمهم"  وسلم عليه هللا صلى الرسول فيه قال ، وغيرهم الطفيل وابنه ، عباس وابن ، الصامت بن عبادة:  عنه

اء سّيد وهو الوحي للرسول يكتب وكان"  كعب بن أ بيّ  وأقرؤهم ، جبل بن معاذ والحرام بالحالل  ا ْخت لِف   ، الق رَّ

:  برقم أ بي باب 2/39 الكبير والتاريخ ، 34:  رقم 1/78 الغابة أ سد ينظر( .  هـ30 ــ هـ19)  موته سنة في

 . 11:  برقم األلف باب 3/5 والثقات أ بي، اسمه من ذكر 1/96 التهذيب وتقريب ، 1615
 ومسلم ، 3220:  برقم السالم عليه موسى مع الخضر حديث باب 1246/ 3 صحيحه في البخاري أخرجهـ  5

 ، 2380:  برقم الخضر فضائل باب 4/1847 صحيحه في
 العرب ولسان ،5/194 العين ينظر.  وطيقان ، أطواق:  والجمع كان، ما حيث البناء، عقد: الطاقـ    6

 6/534 األعظم والمحيط والمحكم ،10/231
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رََءيحَت ﴿ :فتاه له
َ
ٓ  إِذح  أ َويحنَا

َ
َرةِ  إَِل  أ خح ُوَت  نَِسيُت  فَإِّن ِ  ٱلصه ٓ  ٱۡلح نَسىٰنِيهُ  َوَما

َ
يحَطٰنُ  إَِله  أ نح  ٱلشه

َ
 أ

ۚۥۡ  ذحُكَرهُ
َ
َذَ  أ رِ  ِِف  َسبِيلَُهۥ َوٱَّته َحح

ا ٱِبح   عجباً  وفتاه ولموسى سرباً، للحوت فكان فقال ،﴾َعَجب 

ا َنبحِغ   ُكنها َما َذٰلَِك  قَاَل ﴿:موسى فقال تَده ٰٓ  فَۡرح  آثارهما يقصان رجعا: قال ،﴾َءاثَارِهَِما لََعَ

ّجىً  برجل فإذا ،الصخرة إلى انتهيا حتى  له فقال ،موسى عليه فسلم ،بثوب م س 

لتعلمني  أتيتك نعم: قال اسرائيل، يبن موسى: قال ،موسى أنا: قال ؟أنت من: الخضر

لِّمت   مما شداً  ع  ِطيع   ل نْ  إِنَّك  ﴿: قال ،ر  ْست  ِعي   ت  ْبًرا م   من علم على إّني موسى يا ،﴾ص 

 فقال ،أعلمه ال هللا علمك ،هللا علم علم من على وأنت ،تعلمه ال ،علّمنيه هللا علم

ِني﴿: موسى ِجد  ت  اء   إِنْ  س  اِبًرا هللاَّ   ش  ال   ص   ف إِنِ ﴿: الخضر له فقال ،﴾أ ْمًرا ل ك   أ ْعِصي و 

ِني ْعت  ب  ْسأ ْلِني ف ال   اتَّ نْ  ت  ْيء   ع  تَّى ش   ساحل على يمشيان فانطلقا ،﴾ِذْكًرا ِمْنه   ل ك   أ ْحِدث   ح 

 فلما ،نول بغير فحملوه الخضر، فعرفوا ،يحملوهم أن فكلموهم ،سفينة فمّرت البحر

(ي فجأ) لم السفينة ركبا
(1)

 له فقال ،بالقدوم السفينة ألواح من لوحاً  قلع قد والخضر إاّل  

ا﴿ سفينتهم إلى عمدت ،نول بغير حملونا قوم: موسى ه  ْقت  ر  ا ِلت ْغِرق   أ خ   ِجْئت   ل ق دْ  أ ْهل ه 

ْيًئا ِطيع   ل نْ  إِنَّك   أ ق لْ  أ ل مْ ﴿: قال ،﴾إِْمًرا ش  ْست  ِعي   ت  ْبًرا م  اِخْذِني ال  ﴿: قال ﴾ص  ا ت ؤ   ِبم 

ِسيت   ال   ن  ْسًرا أ ْمِري ِمنْ  ت ْرِهْقِني و  : ـ وسلم عليه هللا صلىـ  هللا رسول وقال: قال ،﴾ع 

 فنقر ،السفينة حرف على فوقع عصفور وجاء: قال نسياناً، موسى من األولى وكانت

 نقص ما مثل إاّل  هللا علم من علمك وما ،علمي ما: الخضر له فقال  ،نقرة البحر في

 ،الساحل على يمشيان هما فبينما ،السفينة من خرجا ثم البحر، هذا من العصفور هذا

 فقال ،فقتله بيده لعهفاقت رأسه الخضر فاخذ الغلمان مع يلعب غالماً  الخضر أبصر إذ

ْلت  ﴿ :موسى له ْفًسا أ ق ت  ةً  ن  ِكيَّ ْيرِ  ز  ْفس   ِبغ  ْيًئا ِجْئت   ل ق دْ  ن   إِنَّك   ل ك   أ ق لْ  أ ل مْ ﴿: قال ،﴾ن ْكًرا ش 

ِطيع   ل نْ  ْست  ِعي   ت  ْبًرا م  : األولى من أشدّ  وهذه: قال ،﴾ص  أ ْلت ك   إِنْ ﴿ ق ال  نْ  س  ْيء   ع   ش 

ا ه  ْعد  اِحْبِني ف ال   ب  ل ْغت   ق دْ  ت ص  نِّي ِمنْ  ب  ْذًرا ل د  ل ق ا﴿ :قال ،﴾ع  تَّى ف اْنط  ا ح  ا إِذ  ي  ة   أ ْهل   أ ت   ق ْري 

ا م  ْطع  ا اْست  ْوا أ ْهل ه  أ ب  ا أ نْ  ف  م  ف وه  يِّ ا ي ض  د  ج  ا ف و  اًرا ِفيه  ْنق ضَّ  أ نْ  ي ِريد   ِجد  ه   ي  أ ق ام  : قال ،﴾ف 

ه  ﴿ :بيده الخضر فقال ،مائل أ ق ام   ولم ،ي طعمونا فلم أتيناهم قوم: موسى فقال ،﴾ف 

ْذت   ِشْئت   ل وْ ﴿ يضيفونا تَّخ  ل ْيهِ  ال  ا﴿ :قال، ﴾أ ْجًرا ع  ذ  اق   ه  ْيِني ِفر  ْيِنك   ب  ب   إلى، ﴾و 

لِك  ﴿: قوله أِْويل   ذ  ا ت  ْسِطعْ  ل مْ  م  ل ْيهِ  ت  ْبًرا ع   عليه هللا صلى  هللا رسول فقال، ﴾ص 

" خبرهما من علينا يقص حتى صبر كان موسى أن وددنا" : وسلم
(2)

 . 

                                                           
 .3/466 المخصص ينظر. وفاجأ ف جاءة يفجأ فجأ وقد بك يشعر   ال وهو لقيته إذا - ف جاءة وفِجئت ه فجئاً  فجأت هـ    1
 باب 4/1847 صحيحه في ومسلم ، 4448:  برقم الكهف سورة 4/1752 صحيحه في البخاري أخرجهـ  2

 . نحوه 3149:  برقم الكهف سورة باب 6/309 سننه في والنسائي ، نحوه 2380:  برقم الخضر فضائل
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ن ﴿
َ
ٰٓ أ تهبُِعَك لََعَ

َ
د  قَاَل ََّلُۥ ُموََسٰ َهلح أ َت رُشح ا ُعل ِمح تَِطيَع  ٦٦ا ُتَعل َِمِن مِمه قَاَل إِنهَك لَن تَسح

ٰ َما لَمح َُتِطح بِهِۦ ُخُبح   ٦٧ا َصُبح  َمِِعَ  ُِبُ لََعَ ُ َصابِر  قَ  ٦٨ا َوَكيحَف تَصح ا اَل َستَِجُدِّنٓ إِن َشآَء ٱَّلله
ر   مح
َ
ِٰى لََك أ عح

َ
تَِِن فََل قَاَل  ٦٩ا َوََلٓ أ َبعح ِدَ  لََك مِنحُه   َ تَسح  فَإِِن ٱته حح

ُ
ٰٓ أ ٍء َحِته لحِِن َعن ََشح

ر    ﴾٧٠ اذِكح

 موسى عليه يطلع مالم بعلم هللا خّصه كان الذي للخضر موسى لقو عن تعالى أخبر

 :موسى له قال السالم، عليهما الخضر يعطه مالم العلم من موسى أعطى أنه كما

لْ ﴿ ك   ه  ِبع   يسال أن ينبغي وهكذا ،واإلجبار اإللزام وجه على ال تلّطف سؤال ﴾أ تَّ

ك  ﴿ :وقوله ،العالم المتعلم ِبع  ل ى﴿ ،وا رافقك أصحبك ﴾أ تَّ نِ  أ نْ  ع  لِّم  ا ت ع  لِّْمت   ِممَّ  ع 

ْشًدا  الخضر فقال ،وعمالً  علماً  أمري في به استرشد شيئاً  هللا علمك مما :أي ؛﴾ر 

ِطيع   ل نْ  إِنَّك  ﴿ :لموسى ْست  ِعي   ت  ْبًرا م   من مني ترى لما مصاحبـتي تقدر ال: أي ؛﴾ص 

 على وأنت هللا، علمكه ما هللا علم من علم على ألني ،شريعتك تخالف التي األفعال

 ال وأنت صاحبه دون هللا من بأمور م كلّف منهما فكل هللا، علمنيه ما هللا علم من علم

ْيف  ﴿ ،صحبتي على تقدر ك  ْصِبر   و  ل ى ت  ا ع  ْبًرا ِبهِ  ت ِحطْ  ل مْ  م    :أي، ﴾خ 

ِني﴿ ،موسى :أي ؛﴾ال  ق  ﴿علماً،  ِجد  ت  اء   إِنْ  س  اِبًرا هللاَّ   ش   من أرى ما على :أي ؛﴾ص 

ال  ﴿ أمورك ه ذلك فعند ،شيء في أ خالفك وال :أي ،﴾أ ْمًرا ل ك   أ ْعِصي و  ط   شار 

ِني ف إِنِ ﴿: وقال ،الخضر ْعت  ب  ْسأ ْلِني ف ال   اتَّ نْ  ت  ْيء   ع  تَّى﴿ ابتداءً :  أي ؛﴾ش   ل ك   أ ْحِدث   ح 

 تسألني. أن قبل به أنا ابدأك :أي ؛﴾ِمْنه  ِذْكًرا

لََها لََقدح ِجئحَت َشيح ﴿ هح
َ
رَِق أ تََها ِۡلُغح َخَرقح

َ
فِينَةِ َخَرَقَها  قَاَل أ ٰٓ إِذَا َركَِبا ِِف ٱلسه ا   ً فَۡنَطلََقا َحِته

ر   قُلح إِنهَك  ٧١ا إِمح
َ
لَمح أ
َ
َتِطيَع َمِِعَ َصُبح  لَن قَاَل أ ِّن بَِما نَِسيُت َوََل قَاَل ََل تُ  ٧٢ا تَسح َؤاِخذح

رِي ُعسح   مح
َ
ِِن مِنح أ   ﴾٧٣ اتُرحهِقح

 اـلقـطـان باـواصطح قاـوافـت ماـل هماـأن ضرـالخ احبهـوص وسىـم عن الىـتع برـأخ

 تلقاء من به يبتدئ الذي هو يكون حتى ،أنكره شيء عن ألهـيس ال أن ليهـع ترطـواش

 بهم استقلت فلما ،الحديث في سبق كما ،السفينة في فركبا ،وبيانه شرحه في نفسه

ة ودخلت ،البحر في السفينة  ،ألواحها من لوحاً  واستخرج ،فخرقها الخضر قام اللُّج 

ْنِكراً  قال بأن نفسه موسى يملك فلم رفعها ثم  وهذه ،﴾أهلها لت غِرق أخرقتها﴿ :عليه م 

(العاقبة الم): الالم
(1)

 . 

                                                           
األمر،  إليه يصير ما لبيان الصيرورة:وتسمى  .إليه يؤول وما الشيء، عاقبة توضح ألنها العاقبة(: )المـ    1

 .1/282 األعاريب كتب عن مغني اللبيب ينظر، المآل( و)الم العاقبة( و)الم
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الشاعر قول في كما
(1)

:-  

 ...للخراب وابنوا للموت لِدوا                         

ْيًئا ِجْئت   ل ق دْ  ﴿  الشرط من تقدم ما الخضر هر  كَّ ذ   فعندها ،عجبا منكرا :أي ؛﴾إِْمًرا ش 

ِطيع   ل نْ  إِنَّك   أ ق لْ  أ ل مْ ﴿: وقال ْست  ِعي   ت  ْبًرا م   وهو ،قصداً  فعلته الصنيع وهذا :يعني ،﴾ص 

اِخْذِني ال  ﴿ موسى :أي، ﴾ق ال  ﴿ فيها، عليّ  ت نِكر أاّل  عليك شرطت مما ا ت ؤ   ِبم 

ِسيت   ّيق ال :أي ؛﴾ن  لفني وال ،ت شّدد وال عليّ  ت ض  سراً. ا رهقه مشقة ت ك   ع 

ٰٓ إِذَا لَقِيَا ُغَلٰم  ﴿ َقتَلحَت ا َفَقتَلَهُ فَۡنَطلََقا َحِته
َ
س  ۥ قَاَل أ س  َنفح ِ َنفح ا     لهَقدح ِجئحَت َشيح  ا َزكِيهَۢة بَِغيح

ر   تَِطيَع َمِِعَ َصُبح   ٧٤ انُّكح قُل لهَك إِنهَك لَن تَسح
َ
لَمح أ
َ
ِۢ قَاَل إِن  ٧٥ا قَاَل أ ء َُك َعن ََشح ۡلح

َ
َسأ

ر   ّن ِ ُعذح ُ
َت مِن َّله َدَها فََل تَُصِٰحبحِِنن قَدح بَلَغح  ﴾٧٦ اَبعح

الماً  لقيا إذا حتى ذلك بعد فانطلقا :أي  القرى من قرية في الغلمان مع يلعب وكان ،غ 

 :وقيل رأسه احترز أنه فروى فقتله، وأجملهم أحسنهم وكان ،بينهم من إليه فعمد

، األول وبادر من أشد أنكره ذلك موسى شاهد فلما ،بيده اقتلعه: وقيل بحجر، رضخه

ْلت  ﴿ :فقال ْفًسا أ ق ت  ةً  ن  ِكيَّ نفساً  قتل أن بغير فقتلته ،الحنث عملت لم صغيرة :أي ؛﴾ز 

ْيًئا ِجْئت   ل ق دْ ﴿، القصاص توجب  الشرط ثانياً  الخضر فذّكره النكارة، ظاهر ،﴾ن ْكًرا ش 

أ ْلت ك   إِنْ ﴿ :موسى له قال ،لك بقوله مؤّكداً  بينهما كان الذي نْ  س  ْيء   ع  ا ش  ه  ْعد  ، ﴾ب 

ِني   ف ال  ﴿ ،المرة هذه بعد بشيء عليك اعترضت إن :أي ِحب  ت   ق د   ت ص َٰ ل غ  نِّي ِمن ب   لَّد 

ٗرا ذ    مرة. بعد مرة إلى أعذرت قد :أي ؛﴾ع 

ن يَُضي ُِفوُهَما فَوََجَدا فِيَها ﴿
َ
اْ أ بَوح

َ
لََها فَأ هح

َ
َعَمآ أ َتطح َيٍة ٱسح َل قَرح هح

َ
َتيَآ أ

َ
ٰٓ إَِذآ أ ا ِجَدار  فَۡنَطلََقا َحِته

ۥ   قَاَمُه
َ
ن يَنَقضه فَأ

َ
ر  يُرِيُد أ جح

َ
َت َعلَيحهِ أ َوبَيحنَِكۚۡ قَاَل َهَٰذا فَِراُق بَيحِِن  ٧٧ا قَاَل لَوح ِشئحَت َۡلهَخذح

ًا لَيحهِ َصُبح َتِطع عه وِيِل َما لَمح تَسح
ح
نَب ُِئَك بَِتأ

ُ
 ﴾ ٧٨ َسأ

ٰٓ ﴿ يناألولت المرتين بعد انطلقا أنهما عنهما تعالى أخبر َيةٍ َحِته َل قَرح هح
َ
ٓ أ َتيَا

َ
 قال ،﴾إِذَآ أ

سيرين ابن
(2)

 منهم فطلبا  لئاماً، أي: بخالء قرية أتيا " إذا الحديث: وفي األيلة، هي: 

                                                           
 : البيت وبقية ، الوافر البحر من البيت وهذا ، العتاهية أبو الشاعرـ  1

 20:  ص الشاعر ديوان ينظر         تراب. إلى يصير فكلكم                   
:  منه وسمع عمر، وابن هريرة، أبا سمع ، األنصاري مالك بن أنس مولى أبوبكر كنيته :سيرين بن محمدـ  2

 ي عبِّر متقناً  حافظاً  فاضالً  فقيهاً  وكان البصرة، أهل أورع من وكان وغيرهم، السخستاني وأيوب وقتادة، الشعبي،
 العلم حسن بالفرائض، العلم حسن بالقضاء، العلم حسن وكان ، صمم به وكان، مأموناً  ثقة وكان الرؤيا،

 برقم 1/90 الكبير التاريخ ينظر. يوم بمائة الحسن موت بعدهـ(  110:  ت) الصحابة، من ثالثين رأى بالتجارة،
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(1)"ينقض أن يريد جداراً  فيها فوجدا ،ي ضّيفوهما أن الضيافة، فأبوا
 إسناد اإلرادة  

 هو: واالنقضاض  الميل بمعنى: المحدثات في اإلرادة مجازي، فإن الجدار إلى

ۥ  ﴿ :وقوله ،السقوط قَاَمُه
َ
ه   ،بيديه االستقامة حالة إلى فرّده :أي ،﴾فَأ م  ع   ردّ  حتى د 

ت   ل و  ﴿: موسى قال ذلك فعند ،خارق وهذا ميله، ت   ِشئ  ذ  هِ  ل تَّخ  ل ي  ٗرا ع   ألجل :أي ،﴾أ ج 

ا﴿: الخضر قال ،جياع ونحن ،ي ضّيفونا لم أنهم ذ  اق   ه  ْيِني ِفر  ْيِنك   ب  ب   بالشرط وفاءً  ،﴾و 

أ ْلت ك   إِنْ ﴿  أنك على شرطت الذي نْ  س  ْيء   ع  ا ش  ه  ْعد  اِحْبِني ف ال   ب   فراق فهو ،﴾ت ص 

ئ ك  ﴿ وبينك بيني بِّ أ ن  أِْويلِ  س  ا ِبت  ِطعْ  ل مْ  م  ْست  ل ْيهِ  ت  ْبًرا ع    :الخضر فقال ﴾ص 

فِينَُة فَََكنَتح لَِمَسِٰكنَي ﴿ ا ٱلسه مه
َ
لِكٞ أ ِعيبََها َوََكَن َوَرآَءُهم مه

َ
نح أ
َ
َردتُّ أ

َ
رِ فَأ َحح

َملُوَن ِِف ٱِبح  َيعح
ب   ُخُذ ُكه َسفِينٍَة َغصح

ح
 ﴾٧٩ ايَأ

 على الخضر هللا اطلع وقد ،ظاهره وأنكر ،موسى على أمره خفي ما تفسير هذا

 ملك على بها يمّرون كانوا ألنهم ،ألعيبها خرقتها إنما السفينة: فقال باطنة، حكمة

الصحابة بعض قراءة هو كما ،(صالحة سفينة كل يأخذ) ،الظلمة من
(2)

 جيدة: أي ،

ْصًبا﴿  الذين المساكين من أصحابها بها فينتفع ،لعيبها عنها ألرّده عيبها فأردت ،﴾غ 

 الملك ذلك اسم نإ: قيلو أيتام، نهمإ: قيل وقد ،غيرها به ينتفعون شيء لهم يكن لم

د) د  د بن ه   .التوراة في عليهم المنصوص الملوك من وهو (،ب د 

ا  ﴿ مه
َ
َيٰن  َوأ ن يُرحهَِقُهَما ُطغح

َ
ِ فََخِشينَآ أ مِنَنيح بََواهُ ُمؤح

َ
ر  اٱلحُغَلُٰم فَََكَن أ ن ُيبحِدلَُهَما  ٨٠ا َوُكفح

َ
نَآ أ َردح

َ
فَأ

ِنحُه َزَكٰوة  َربُُّهَما َخيح   قحَرَب  ا م 
َ
 ﴾٨١ ارُۡحح  َوأ

 عليه هللا صلى النبي كعب: عن بن أ بيّ  حديث وفي ،(جيسور) اسمه الغالم هذا

بع   الخضر قتله الذي الغالم"  :وسلم " كافراً  ط 
(3)

ان  ﴿: قال ولهذا  اه   ف ك  و  ْينِ  أ ب  ْؤِمن   م 

ا ِشين  ا أ نْ  ف خ  ه   يحملهما :أي ؛﴾ي ْرِهق ه م  بُّ  قال والكفر، الطغيان في موافقته على ح 

لِد حين أبواه به فرح قد"  :قتادة  هالكهما فيه لكان بقي ولو ،ق ِتل حين عليه وحزنا ،و 

                                                                                                                                                                      

 الكبرى الطبقاتو ،1518:  برقم 7/250 والتعديل والجرح الميم، باب 5161: برقم 5/348 والثقات ،2511: 

 . األولى الطبقة 7/193
 ، نحوه 3220:  برقم السالم عليه موسى مع الخضر حديث باب 3/1246 صحيحه في البخاري أخرجهـ  1

 ." لئاماً  قرية أهل"  بلفظ 2380:  برقم السالم عليه الخضر فضائل باب 4/1847 صحيحه في ومسلم
 كثير ابن تفسير ينظر أيضاً. بها يقرأ عباس ابن اإلمام وكان ، مسعود بن عبدهللا اإلمام قراءة بها ويقصدـ  2

 صحيحه في البخاري ، وأخرجه 2/68 والكشاف ، 5/415 المنثور ، والدر 18/84 الطبري وتفسير ، 5/176

 . 4448:  برقم الكهف سورة 4/1752
 سننه في وأبوداود ، 2661:  برقم الفطرة على يولد مولود كل باب 4/2050 صحيحه في مسلم أخرجهـ  3

 في وأحمد ،3150:  برقم الكهف سورة باب 5/312 سننه في والترمذي ، 4705:  برقم الغدر في باب 2/639

 .غريب صحيح حسن حديث هذاوقال الترمذي:  .21121:  برقم عباس بن عبدهللا مسند 35/60 مسنده
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 فيما قضائه من له خيرٌ  يكره فيما للمؤمن هللا قضاء فإن ،هللا بقضاء امرؤ فرضى

" ي حب
 (1)

" له خيراً  كان إاّل  قضاءً  للمؤمن هللا يقضي " ال :الحديث في وصح. 
(2)

 ،

ا﴿ :وقوله ْدن  ا أ نْ  ف أ ر  ا ي ْبِدل ه م  ه م  بُّ ْيًرا ر   أرحم وهما ،هذا من أزكى ولداً  :أي ،﴾ِمْنه   خ 

 جريج ابن وقال ،جارية لهما هللا بّدل وقد ،بوالديه أبرّ  وهو منه به
(3)

 قتله لما: 

 .مسلم بغالم حامالً  أّمه كانت الخضر

حَمِدينَةِ ﴿ ِ ِِف ٱل ِ يَتِيَمنيح َداُر فَََكَن لُِغَلَٰمنيح ِ
ا ٱۡلح مه

َ
بُوُهَما َصٰلِح   ََتحتَُهۥ َكنٞ َوََكَن َوأ

َ
هُهَما َوََكَن أ ا ل

ن 
َ
َراَد َربَُّك أ

َ
َة  فَأ رَِجا َكنَُهَما رَۡحح َتخح ُهَما َويَسح ُشده

َ
ٓ أ ب َِكۚۡ  َيبحلَُغا ِن ره رِي  م  مح

َ
َوَما َفَعلحُتُهۥ َعنح أ

لَيحهِ َصُبح   ِطع عه وِيُل َما لَمح تَسح
ح
 ﴾٨٢ اَذٰلَِك تَأ

ان  ﴿ المدينة في يتيمين لغالمين كان ألنه أصلحته إنما الجدار هذا أن :يعني ك  ه   و  ْحت   ت 

ْنزٌ  ا ك   ابن واختاره الظاهر هو وهذا مدفون، مالٌ  تحته كان: األكثرون قال ،﴾ل ه م 

جرير
(4)

"علم  فيها وصّنف : " كنز علموجماعة عباس ابن وقال ،
(5)

 روى ، كما

 م صّمت ، ذهب من لوح كتابه، في هللا ذكره الذي الكنز " إن: قال مرفوعاً  أبو ذر

ِحك لِم   النار ذكر لمن وعجبت ؟ن صب   لِم   بالقدر أيقن لمن عجبت: فيه مكتوب   ؟ض 

                                                           
 بقي ولو قتل، حين عليه وحزنا ولد حين أبواه به فرح قد: فقال الخضر، قتله الذي الغالم ذكر أنه قتادة، عنـ  1

. يحب فيما قضائه من له خير يكره فيما للمؤمن هللا قضاء فإن هللا، بقضاء امرؤ فليرض ، هالكهما فيه كان
ٗرا﴿ وقوله ي  ه   خ  ن  ةٗ  مِّ وَٰ ك  ا  ﴿. ودينا صالحا قتله الذي الغالم من خيرا: يقول ﴾ز  ِشين  ا أ ن ف خ  ِهق ه م  ٗرا ي ر  ف  ك  ٗناو  ي َٰ غ   ﴾ط 
 خفنا أي: المفسرين، من كثير قول وهو الكالم، سياق له يشهد الذي وهو السالم، عليه الخضر كالم من هو: قيل
 أهل فينصره أمه وقرية أبيه قرية بين الطريق يقطع لصاً  الغالم وكان الكلبي، قاله وكفرا طغيانا يرهقهما أن

. هالكهما فيه كان بقي ولو قتل، حين عليه وحزنا ولد، حين أبواه به فرح: قتادة منه، قال ويمنعون القريتين
 الطبري تفسير ينظر. )سهوى( أمه واسم )كازير(، أبيه اسم وكان مقاتل: قال )جيسور(، الغالم اسم كان وقيل:

 . 3/333 الماوردي وتفسير ،11/36 القرطبي وتفسير ،18/87
 اإليمان شعب في والبيهقي ،12160: برقم الخدري سعيد أبي مسند 19/203 مسنده في أحمد أخرجهـ  2

 قضاء باب 7/456 الزوائد في الهيثمي وأورده نحوه، 9951: برقم واألمراض األوجاع في ما ذكر باب 7/189

م:  قال أنه إال بنحوه، يعلى وأبي أحمد إلى وعزاه ،11907: برقم للمؤمنين وتعالى سبحانه هللا  هللا رسول تبسَّ

 أبي غير الصحيح رجال رجاله يعلى أبي أسانيد وأحد ثقات، أحمد ورجال فذكره،: قال ثم وسلم، عليه هللا صلى
 .ثقة وهو ، ثعلبة بحر

ريج ابنـ  3  في الحجاز أهل إمام المكي، الحرم ،فقيه خالد وأبو ، الوليد أبو عبدالعزيز بن عبدالملك هو: ج 

 ، ثبتاً  كان والوفاة المولد مكي قريش موالي من األصل رومي ، بمكة العلم في صنَّف من أول وهو عصره،

ريج، ابن تدليس التدليس شر: قطني الدار وقال ي دلَّس، لكنه : برقم 1/363 التهذيب تقريب ينظر. (هـ150: ت) ج 

 1/41 المدلِّسين وطبقات ،211: برقم 2/216 الصفوة وصفة ،758: برقم 6/357 التهذيب وتهذيب ،4193

 . 83: برقم
 بن وسعيد عباس ابن قاله ، علم صحف:  أحدها:  أقاويل ثالثة الكنز هذا في أن تفسيره في الماوردي أوردـ  4

 ذهب من مذخور مال كنز أنه:  والثالث ، الحسن قاله حكم فيه مكتوب ذهب من لوح:  والثاني ، ومجاهد جبير

 . 3/336 الماوردي وتفسير ،18/88 الطبري ينظر تفسير ، الطبري رجحه الذي وهذا ، وفضة
  عنهما هللا رضي عباس بن عن جبير بن سعيد عن"  بلفظ 3396:  برقم 2/400 مستدركه في الحاكم أخرجهـ  5

 ولم اإلسناد صحيح حديث هذا: وقال ،" علما صحفا كان فضة وال ذهبا كان ما قال لهما كنز تحته وكان
 ." الدرداء أبي عن بضده الرواية صحت وقد يخرجاه،



 الثاني  ) التحقيق (   البدر المنير الملخص من تفسير ابن كثير    ) تفسير سورة الكهف (القسم 

 

 

99 

ف ل   لِم   الموت ذكر لمن وعجبت " ـ  هللا رسول محمد هللا ااّل  إله الـ  ؟غ 
(1)

 ، وعن

 ماالً  كان: قال من قول يخالف ال وهذا مختلفة، بطرق موقوفاً  ،نحوه وأقرانه الحسن

عاً  جزيل مال وفيه ذهب، من لوحاً  كان أنه ذكروا ألنهم  مٌ ك  حِ  وهو ،علم فيه م ود 

ان  ﴿: وقوله ،ومواعظ ك  ا و  م  لِٗحا أ ب وه   ذريته في يحفظ الرجل أن على دليل فيه ،﴾ص َٰ

 درجته إلى درجتهم ورفع فيهم بشفاعته واآلخرة الدنيا في لهم عبادته بركة ويشمل

اد  ﴿: وقوله ،بهم عينه لتقرّ  الجنة في بُّك   ف أ ر  ا أ نْ  ر  ْبل غ  ا ي  م  ه   اإلرادة أسند ههنا ،﴾أ ش دَّ

عِقال يبلغا :أي ،هللا إاّل  عليه يقدر ال ،الحلم بلوغهما ألن هللا إلى  قوتهما وي دركا وي 

ا﴿ ،تعالى هللا بإرادة ْخِرج  ْست  ي  ا و  م  ه  ْنز  ، ﴾ك  ةً ﴿ :وقوله حينئذ  ْحم  بِّك   ِمنْ  ر   هذا :أي ﴾ر 

 أصحاب من ذكرنا بمن هللا رحمة من هو إّنما ،الثالثة األحوال هذه في فعلته الذي

ا﴿ الصالح الرجل وولديّ  ،الغالم ووالديّ  ،السفينة م  ْلت ه   و  نْ  ف ع   أ ِمرت   :أي ،﴾أ ْمِري ع 

الخضر بنبوءة قال لمن داللة وفيه ،عليه تووقف ،به
(2)

 :قوله من تقدم ما مع ،

ا﴿ د  ج  ٗدا ف و  ب  ن   ع  ا   مِّ اِدن  ه   ِعب  ن َٰ ي  ات  ةٗ  ء  م  ح  ن   ر  ا مِّ ه   ِعنِدن  ن َٰ لَّم  ع  ا ِمن و  نَّ ٗما لَّد  (3)﴾ِعل 
 وقال 

الماوردي) نقله ملكاً  كان بل: وقيل رسوالً، كان: آخرون
(4)

(تفسيره في 
(5)

 وذكر ،

(قتيبة ابن) وذكر .(أعلم هللا)و ولياً، كان بل نبياً، يكن لم أنه إلى كثيرون
(6)

 اسم أن :

                                                           
 نعلمه ال الحديث وهذا: وقال ،4065: يرقم ذر أبي عن حجيرة ابن حديث 9/454 مسنده في البزار أخرجهـ  1

ى    خيره القدر أن في باب 1/223 اإليمان شعب في والبيهقي. اإلسناد بهذا الوجه هذا من إال ذر أبي عن ي ْرو 

 باب 7/147 الزوائد مجمع في الهيثمي وذكره نحوه، طالب ابي بن علي عن 209: برقم وجل عز هللا من وشره

 بن الحارث عن المنذر بن بشر طريق من البزار رواه: وقال نحوه، ذر أبي عن 11151: برقم الكهف سورة

 . ثقات رجاله وبقية أعرفهما، ولم اليحصبي، عبدهللا
ا﴿: تعالى قوله تفسير في القرطبي يقولـ  2 م  ْلت ه   و  نْ  ف ع   بالتكليف إليه يوحى وأنه نبوته، علي يدل هذا،﴾أ ْمِري ع 

 ابن اإلمام يقولو (،. أعلم )وهللا برسول، ليس أنه غير ـ والسالم الصالة ـ عليهم لألنبياء أوحى كما واألحكام،
 قول: والثاني(. علما لدنا من وعلمناه: )تعالى قوله: أحدهما وجوه من نبوته على القصة سياق دل وقد: كثير

 بهذه موسى يخاطبه لم بنبي وليس وليا كان فلو ،(رشدا علمت مما تعلمن أن على أتبعك هل: )له موسى
 إليه للوحي إال ذاك وما الغالم ذلك قتل على أقدم الخضر أن: والثالث الرد، هذا موسى على يرد ولم المخاطبة،

 تأويل الخضر فسر لما أنه: والرابع. عصمته على ظاهر وبرهان نبوته على مستقل دليل وهذا العالم الملك من
 ؛(أمري عن فعلته وما ربك من رحمة: )كله ذلك بعد قال وجلى أمره حقيقة عن له ووضح لموسى األفاعيل تلك
 حصول ذلك ينافي وال نبوته على الوجوه هذه فدلت فيه، إلي وأوحى به، أمرت بل نفسي تلقاء من فعلته ما: أي

 .الكهف سورة تفسير 28 ، 11/16 القرطبي تفسيرو ،1/328 والنهاية البداية ينظر. رسالته وال بل واليته
ا﴿ـ    3 د  ج  ٗدا ف و  ب  ن   ع  ا   مِّ اِدن  ه   ِعب  ن َٰ ي  ات  ةٗ  ء  م  ح  ن   ر  ا مِّ ه   ِعنِدن  ن َٰ لَّم  ع  ا ِمن و  نَّ ٗما لَّد   من سور الكهف ﴾65﴿اآلية  ﴾ِعل 
 والواو الميم بفتح بالماوردي الشهير البغدادي البصري حبيب بن محمد بن علي الحسن أبو: الماورديـ   4

 وكان ، الشافعية فقهاء وجوه من وكان ، وعمله الورد ماء بيع إلى نسبة المهملة الدال آخرها وفي الراء وسكون
 عند مقدماً  القدر عظيم للمذهب حافظاً  وكان ، االسفراييني حامد وأبي ، الصيمري القاسم أبي يد على تفقه ، ثقة

 المصنفات من العديد وله ، ووثقه الخطيب أبوبكر عنه وحدث ، الجبلي علي بن الحسن عن حدث ، السلطان

 وسير الالم، حرف 5/181 األنساب ينظر( . هـ 450: ت) ،(العيون و النكت: )وسماه القرآن تفسير في أشهرها

 . 77: برقم 1/83 للسيوطي المفسرين وطبقات ،29: برقم 18/64 النبالء أعالم
 هللا أمر ملكا كان أنه:  أحدهما: قولين على بشرا؟ أو ملكا؟ كان هل: الخضر في واختلفوا: الماوردي يقولـ   5

 هذا قال من واختلف اإلنس، من بشرا كان أنه: والثاني. الباطن علم من إياه حمله مما عنه يأخذ أن موسى تعالى
 من النبي فوق يكون أن يجوز وال ؛ فوقه هو من إال يتبع وال يتعلم ال اإلنسان ألن نبيا كان: أحدهما: قولين على
 ما األمور باطن علم من تعالى هللا أودعه صالحا عبدا كان وإنما نبيا، يكن لم أنه: والثاني: مقاتل قال ، بنبي ليس

 .3/325 الماوردي تفسير ينظر. غيره يودع لم
 وجمع وصنف بغداد نزل الكبير، العالمة المروزي، وقيل: الدينوري، مسلم بن عبدهللا محمد أبو: قتيبة ابنـ  6

د   ع   وعبدهللا القاضي، ابنه: عنه وحدث وطائفة، السجستاني حاتم وأبي راهويه، بن اسحاق عن حدث صيته، وب 
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اء" : الخضر ْلي   نوح بن سام بن أرفخشد بن شالخ بن عامر بن فالع بن ملكان بن ب 

" السالم عليه
(1)

 أبو روى لما ،بالخضر وي لقّب العباس، أبو ي كّنى كان :قالوا ،

ّمي إنما: "  قال أنهـ  وسلم عليه هللا صلىـ  النبي عن هريرة  جلس ألنه الخضر س 

" خضراء خلفه من تهتز هي فإذا ،بيضاء فروة على
(2)

 والمراد البخاري، رواه 

 ذكره الملوك، أبناء من وكان النبات، من الهشيم وهو :اليابس الحشيش: ههنا بالفروة

 (األسماء تهذيب في النووي)
(3)

 إلى ثم ،اآلن إلى باقياً  كونه في ،وغيره هو وحكى ،

الصالح وابن هو قوالن، ومال القيامة يوم
(4)

 حكايات ذلك في وذكروا بقائه، إلى 

 من شيء يصح وال ،األحاديث بعض في ذكره وغيرهم، وجاء السلف من وأثاراً 

 :تعالى بقوله واحتجوا ،ذلك خالف وغيرهم ،المحدثين من آخرون ذلك، ورّجح

ا﴿ م  ا و  ْلن  ع  ر   ج  ش  ْلد   ق ْبلِك   ِمنْ  لِب  (5)﴾اْلخ 
 :بدر يوم ـ وسلم عليه هللا صلىـ  النبي ويقول ،

األرض " في ت عبد ال العصابة هذه ت هلِك أن اللهم" 
(6)

 إلى جاء أنه ي نقل لم وبأنه ،

 لكان حياً  كان ولو ،معه قاتل وال عنده حضر والـ  وسلم عليه هللا صلىـ  هللا رسول

                                                                                                                                                                      

ناً  ثقة كان: الخطيب قال وغيرهم، جعفر بن  والمعارف،  الحديث وغريب القرآن، غريب: تصانيفه من فاضالً  ديِّ

 ، 4601:  برقم 14/503 والنهاية البداية ينظر هـ(. 276 رجب في )مات كثير، وغيرها القرآن ومشكل

 3/42 ياناألع ووفيات
 عظيما ملكا أبوه وكان نوح بن سام بن أرفخشذ بن شالح بن عابر بن فالغ بن ملكان بن بليا: الخضر واسم" ـ   1

: قالوا لقب، والخضر وفتحها، الخاء كسر مع الضاد إسكان ويجوز الضاد، وكسر الخاء بفتح والخضر". جدا

 ينظر . " )كليمان( :وقبل الالم، وإسكان الميم بفتح تحت، مثناة ثم ساكنة، الم ثم مفتوحة، بموحدة( بليا،) واسمه

 ( من سورة الكهف في هذا البحث.64.وتفسير اآلية )1/42 والمعارف ،1/177 واللغات األسماء تهذيب
 بلفظ 3151:  برقم السالم عليه موسى مع الخضر حديث باب:  برقم 2/474 صحيحه في البخاري أخرجه ـ  2

 حسن حديث هذا: عيسى أبو وقال ،3151برقم:  5/313والترمذي في سننه  ،" خضراء تحته فأهتزت" 

 صحيح.
ي بن شرف بن يحيـ  3  والنووي ، الحاء بكسر والِحزامي بالمدينة أقام الشافعي الدمشقي الحوراني الِحزامي مرِّ

 اسمه  ألن زكريا أبو وكني ، ألف بغير يكتبها هو وكان ،"  النواوي"  باأللف كتابتها ويجوز ، نوى إلى نسبة
 كان ، أبيه مع وحج ، السالم عليه زكريا هللا نبي إلى التفاتاً  زكريا بأبي كذلك كان من ت كنى والعرب ، يحيى
 من سمع ، الطلبة جميع على وتقدم ، األقران فاق ، وتصحيحاً  شرحاً  مشائخه على درساً  عشر أثني يقرا

:  ت ، وهيبة سكينة تعلوه وكانت ، ومطعمه ملبسه في مقتصداً  باليسير قانعاً  وكان ، وغيره الحموي عبدالعزيز

 ، 1162:  رقم النووي باب 4/174 الحفاظ ، وتذكرة 330:  برقم 246/ 50  اإلسالم تاريخ ينظر.  هـ 676

  ، للهجرة وسبعين ست 3/334 والعبر.  5/353 الذهب وشذرات
 وصفاء ، الذكاء في غاية كان ، الشافعي الكردي الدين صالح المفتي ابن عثمان عمر أبو:  الصالح ابنـ  4

 من يقبل ال وكان العلوم، جميع في مثله ير لم بأنه عليه اإلجماع وقع بحيث الرياضية العلوم في والنقاء الحس،
  الجاللة وافر وكان المتعلمين، تأويل عن كافَّاً  االعتقاد حسن سلفياً  وكان الحديث، دار مشيخة ولي صلة، الوالة
 علي بن محمود ، السمين بن عبدهللا من سمع ، والحديث التفسير في عصره فضالء أحد وهو الهيبة، كثير

 الحفاظ وتذكرة ،37/341 اإلسالم تاريخ ينظر.  هـ( 643: )ت وغيرهم، عبدالصمد، الدين وجمال الموصلي،

 من ـ فهو السالم ـ عليه الخضر ماوأ: وقال ابن الصالح. 6/354 الزاخرة والنجوم ،1141: برقم 4/149

 أهل بعض ذلك بإنكار شذ وإنما ذلك، في معهم والعامة والصالحين العلماء من الخاصة جماهير عند األحياء

 األسماء وتهذيب.  36: رقم 1/185 والمستفتي المفتي أدب ينظر. أعلم وهللا مرسال، كونه في واختلفوا الحديث

 . 1/185وفتاوى ابن الصالح  . 1/248 واللغات
ا ﴿ـ  5 م  ا و  ْلن  ع  ر   ج  ْبلِك   ِمنْ  لِب ش  ْلد   ق  ون   ف ه م   ِمتَّ  أ ف إِنْ  اْلخ  الِد   .األنبياء سورة من ﴾34﴿ا آلية ﴾اْلخ 
 العصابة هذه"  بلفظ 1763: برقم بدر غزوة في بالمالئكة اإلمداد باب 3/1383 صحيحه في مسلم أخرجهـ  6

 حديث الترمذي: هذا وقال به، 3081: برقم األنفال سورة باب 5/269 سننه في والترمذي ،" اإلسالم أهل من

 اسمه أبو زميل و زميل أبي عن عمار بن عكرمة حديث من إال عمر حديث من نعرفه ال غريب صحيح حسن
 .بدر يوم هذا كان وإنما الحنفي سماك
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 إلى مبعوثاً  كان ـ والسالم الصالةـ  عليه ألنهـ  وسلم عليه هللا صلىـ  النبي أتباع من

 على هو ممن يبقى ال أنه بقليل بشهر موته قبل وأخبر واأِلنس، الجن الثقلين جميع

 كالم آخر منفوسة ونفس عين تطرف، ليلته من سنة مائة إلى األرض وجه

(الشيخ)
(1)

 يكون أن الزمان آخر إلى وبقائه عمره طول من يلزم ال أنه :والجواب .

لُّ ﴿ :تعالى قوله في داخل فإنه ،الخلد له ْيء   ك  الِكٌ  ش  ه   إاِلَّ  ه  ْجه  (2)﴾و 
 أن ويمكن ،

 من اإلسالم بيضة لحراسة بالرصد يكون أنه نقل كما ،ببدر حاضراً  كان الخضر

 وسلم عليه هللا صلىـ  هللا رسول إلى وصل وأنه ،وي نقل ي عرف ظاهراً  تكون أن غير

 الصالة عليهـ  وأنه عنه ي نقل كما ،للعادة الخارقة األمور من عليه كان ما وكانـ 

صهـ  والسالم  ،حينئذ   العادة على األرض وجه على هو ممن يكن لم وأنه، لذلك رخَّ

 بقاؤه الصحيح فإن ،هللا حكمة تقتضيها لمصالح البحر أو على ،الهواء على كان بل

(أعلم وهللا) الزمان آخر إلى ودوامه
(3)

لِك  ﴿ :وقوله .
ِويل   ذ َٰ أ  ا ت  ِطع ل م   م  س  هِ  ت  ل ي   عَّ

ٗرا ب   اولمَّ  ابتداًء، به ا خبرك حتى تصبر ولم ،ذرعاً  به ت  قْ ضِ  ما تفسير هذا :أي ،﴾ص 

ْسِطعْ ﴿ :قال ،الشكل وأزال ووضحه وبّينه له هر  سَّ ف   نْ أ    اإلشكال كان ذلك ل، وقب﴾ت 

ئ ك  ﴿ فقال: ،ثقيالً  قوياً  بِّ أ ن  أِْويلِ  س  ا ِبت  ِطعْ  ل مْ  م  ْست  ل ْيهِ  ت  ْبًرا ع  ، باألثقل األثقل فقابل ،﴾ص 

ا﴿ :قال كما باألخف واألخف وا ف م  اع  وه   أ نْ  اْسط  ر  ْظه   ،أعاله إلى الصعود وهو ،﴾ي 

ا﴿ م  وا و  اع  ْقًبا ل ه   اْست ط  (4)﴾ن 
ومعنًى،  لفظاً  ،ي ناسبه بما كاّلً  فقابل ،ذلك من أشق وهو 

 . (أعلم وهللا)

ًرا   َ َويَسح ﴿ ِنحُه ذِكح تحلُواْ َعلَيحُكم م 
َ
ن قُلح َسأ ِ َننيح َقرح

ۡرِض   ٨٣لُونََك َعن ذِي ٱلح
َ نها ََّلُۥ ِِف ٱۡلح إِنها َمكه

ء   ِ ََشح
 ﴾٨٤ا َسبَب   َوَءاَتيحَنُٰه مِن ُك 

 إلى بعثت مكة كفار أن سبق وقد ،القرنين ذي خبر عن محمد يا ويسألونك :يعني

 سلوه ":فقالواـ  وسلم عليه هللا صلىـ  النبي به يمتحنون ما منهم يسألون الكتاب أهل

 فنزلت ،الروح وعن صنعوا ما ي درى ال فتية وعن األرض، في طواف رجل عن

                                                           
 تفسير)شيخنا( شيخ في نظرت لما: " نصه ما المقدمة في ذكر ألنه كثير ابن اإلمام بـ)الشيخ( لعله يقصدـ  1

 ابن تفسير في وبالبحث. " القرشي ضوء بن كثير بن اسماعيل الفداء ابن الدين عماد األعالم األئمة قدوة اإلسالم

 /أ .2المخطوط  مقدمة ينظر. الموضع هذا ( في )الشيخ كلمة  أجد لم كثير
ال  ﴿ـ  2 ْدع   و  ع   ت  ِ  م  ر   إِل ًها هللاَّ و   إاِلَّ  إِل ه   ال   آخ  لُّ  ه  ْيء   ك  الِكٌ  ش  ه   إاِلَّ  ه  ْجه  ْكم   ل ه   و  إِل ْيهِ  اْلح  ون   و  ع   من ﴾88﴿اآلية ﴾ت ْرج 

 القصص. سورة
ث ون   رجحه ما أراه  والذيـ  3 دِّ ح  ال  ﴿: تعالى لقوله حياً، بقائه عدم وهو الم  ْدع   و  ع   ت  ر   إِل ًها هللاَِّ  م  و   إاِلَّ  إِل ه   ال   آخ   ه 

لُّ  ْيء   ك  الِكٌ  ش  ه   إاِلَّ  ه  ْجه  ْكم   ل ه   و  إِل ْيهِ  اْلح  ون   و  ع   أخرجه الذي الحديث( من سورة القصص، وكذلك 88اآلية ) ﴾ت ْرج 

 منفوسة نفس األرض وعلى سنة مائة تأتي )ال ـ سلم و عليه هللا صلى ـ قوله باب 4/1966 صحيحه في مسلم

 يموت أن قبل يقول ـ سلم و عليه هللا صلى ـ النبي سمعت:  قال أنه عبدهللا بن جابر عن 2538:  برقم اليوم(

 مائة عليها تأتي منفوسة نفس من األرض على ما باهلل وأقسم هللا، عند علمها وإنما ؟ الساعة عن تسألوني بشهر،
 ".سنة

ا﴿ـ  4 اْ  ف م  و  ع 
ط َٰ وه   أ ن ٱس  ر  ه  ا ي ظ  م  واْ  و  ع  ت ط َٰ ۥ ٱس  ٗبا ل ه  ق   من سورة الكهف ﴾97﴿اآلية  ﴾ن 
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" الكهف سورة
(1)

 يصح ال ،منكر شأنه في وغيره ،جرير ابن رواه الذي والحديث ،

 الثاني، وهو االسكندر هو: الرومي وإنما ، كذلك وليس ،الروم من أنه نكارته ومن

 قبل كان وقد مملكته، من الروم به ي ؤّرخ الذي المقدوني اليوناني (ف ْيل ِقس) ابن

سطاطاليس) وزيره وكان سنة، ثالثمائة بنحو المسيح  وأما المشهور، الفيلسوف (أر 

 األزرقي ذكر وقد الخليل، زمن في فكان ،القرآن في المذكور األول
(2) 

 أنه: وغيره

 قرباناً  هللا إلى وقّرب ،وأتبعه ،به وآمن ،بناه ما أّول الخليل إبراهيم مع بالبيت طاف

 منبه بن وهب قال الخضر، وزيره وكان
(3)

مي وإنما ،ملكاً  كان:   إن) القرنين ذا س 

(صفحتي
(4)

 كان نهإ: وقيل فارس،و ،الروم ملك ألنه: وقيل نحاس، من كانتا رأسه 

ئل القرنين، شبه رأسه في  كان: " فقال القرنين ذي ـ عن عنه هللا رضيـ  علي وس 

ح   عبداً  ه هللا ناص  ح   هللا فأحياه فمات، قرنه على فضرب ،هللا إلى قومه دعا فناص 

ّمي فمات قرنه على فضربوه ،هللا إلى قومه ودعا القرنين " ذا فس 
(5)

 بلغ ألنه:  وقيل ،

ا﴿ :وقوله ،وتغرب ،الشمس قرنا تطلع حيث من والمغارب المشارق ا إِنَّ نَّ كَّ  فِي ل ه   م 

 من الملوك يؤتى ما جميع من له فيه متمكناً  عظيماً  ملكاً  أعطيناه :أي ،﴾اأْل ْرِض 

 األرض مشارق ملك ولهذا والحصارات، ،الحرب وآالت ،والجنود ،التمّكن

 العرب من األمم وخدمته ،العباد ملوك له وخضعت ،البالد له ودانت ،ومغاربها

ه  ﴿ :وقوله ،والعجم ن َٰ ي  ات  ء  لِّ  ِمن و  ء   ك  ٗبا ش ي  ب   يعني:  واحد وغير عباس ابن قال، ﴾س 

 إاّل  قوماً  يغزو ما كان األلسنة تعليم: وقيل وأعالمها، األرض منازل: وقيل علماً،

                                                           
 أصحاب يعنون: الماضي الزمان في عجيبة قصة لهم فتية وعن القرنين، ذا به يعنون: الطواف الرجلـ  1

 . الكهف سورة 3/253 البيان أضواء ينظر الكهف.
 من حي األزرق وبنو ، مكة أهل من يماني مؤرخ األزرق بن الوليد أبو أحمد بن عبدهللا بن محمد:  األزرقيـ  2

 ي نسب وإليهم ، اسرائيل بنو منها أخرجهم أن إلى الحجاز في منازلهم وكانت ، العاربة من العماليق من جاسم
 ، وغيرهم العجلي هارون بن وعلي ، األزرقي محمد بن أحمد جده وعن ، ماجه ابن:  عن يروي ، األزرقي

  الثانية الطبقة 5/537 الكبرى الطبقات ينظر.  هـ( 250: )ت ، الخزاعي إسحاق بن محمد:  عنه يروي

 . 236:  برقم 1/33 األرب ونهاية ، الزاي مع األلف باب 1/47 واللباب ، 1/162 والفهرست
 إلى كسرى بهم بعث الذي الفرس أبناء من أصله التابعين من الصنعاني اليماني أبوعبدهللا: منبه بن وهبـ  3

 األخبار كثير مؤرخ ، العزيز عبد بن عمر عهد في القضاء وولي ، بصنعاء ومات ولد حمير من وأمه اليمن
  فاضالً  عابداً  وكان ، سنة عشر ثالث ولزمه ، عباس ابن صحب األولين بأساطير عالم القديمة الكتب عن

 بن والمغيرة ، دينار بن عمر:  عنه ويروي ، منبه بن همام وأخيه ، عباس وابن ، عبدهللا بن جابر عن يروي

 أخبار ينظر.  هـ 113:  ت ، إخوة خمسة وهم ، ثقة:  زرعة أبو عنه قال ، وغيرهم النعمان بن والمنذر ، حكيم

 كان: وقال ، وهب باب 2565:  برقم 8/164 الكبير والتاريخ ، الذماري باب 3/11 واألنساب.  3/303 القضاة

ّمي فلم:  له فقيل ملكا، القرنين ذو . وفارس الروم ملك: بعضهم فقال. الكتاب أهل فيه اختلف: قال القرنين، ذا س 

 .18/93 الطبري تفسير ينظر. القرنين شبه رأسه في كان: بعضهم وقال
 /ب.282يتطلب: ] ألن [  لعلها سقطت من الناسخ. ينظر اللوحة: ـ  في المخطوط: ] أن [ والسياق  4
 هللا، إلى قومه فدعا فناصحه، هللا ناصح عبدا كان: " فقال القرنين، ذي عن عليه هللا رضوان عليّ  سئلـ  5

 ،واختلف" القرنين ذا فسمي فمات، قرنه على فضربوه هللا إلى قومه فدعا هللا، فأحياه فمات، قرنه على فضربوه
 طالب أبي بن علي حكى ما على رأسه جانبي في لقرنين:  أحدها: أقاويل أربعة على القرنين بذي تسميته في

ي   ضفيرتان له كانت ألنه:  لثانيوا . عنه هللا رضي مِّ  بلغ ألنه:  الثالثو . الحسن قاله ، القرنين ذو بهما ف س 
ي   والمغرب، المشرق من األرض طرفي مِّ  والرابع. الزهري قاله ، القرنين ذو األرض قرني على.  الستيالئه ف س 

 ، 18/93 الطبري تفسير ينظر  وغربها شرقها في بقرنيها أخذ حتى الشمس من دنا أنه منامه في رأى ألنه: 

 . الكهف سورة تفسير 3/337 الماوردي وتفسير
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ر هللا أن والمراد ،بلسانهم كلمهم  فتح إلى والوسائل الطرق :أي األسباب؛ له يسَّ

 من ا وتي وأنه ،األرض ملوك وتسخير ،األعداء وكسر واألراضي، والبالد األقاليم

 .                              سببا مثله إليه يحتاج ما شيء كل

تحبََع َسبَبًا ﴿
َ
ٍ َۡحِئَة   ٨٥فَأ ُرُب ِِف َعنيح ِس وََجَدَها َتغح مح رَِب ٱلشه ٰٓ إِذَا بَلََغ َمغح َووََجَد ِعنَدَها  َحِته
َب ِإَومه  ا  قُلحنَاقَوحم   ِ ن ُتَعذ 

َ
ٓ أ ا ِ إِمه َننيح َقرح

ن  َيَٰذا ٱلح ن َتتهِخَذ فِيهِمح ُحسح
َ
ٓ أ ا َمن َظلََم  ٨٦ا ا مه

َ
قَاَل أ

بُُهۥ ُثمه يَُردُّ إَِلٰ َرب ِهِۦ  ِ بُُهۥ َعَذاب  فََسوحَف ُنَعذ  ِ ر  َفُيَعذ  ا َمنح َءاَمَن وََعِمَل َصٰلِح   ٨٧ا ا نُّكح مه
َ
ا َوأ

رِنَا آًء فَلَُهۥ َجزَ  مح
َ
ن وََسنَُقوُل ََّلُۥ مِنح أ َِنٰ ُسح  ﴾٨٨ ايُسح  ٱۡلح

ع  ﴿: عباس ابن قال أ ْتب  ًبا ف  ب   وقال والمغرب، المشرق بين ما وطريقاً  منزالً  :أي ،﴾س 

قتادة
(1)

تَّى﴿ :وقوله ،ومعالمها األرض منازل:  ا ح  ل غ   إِذ  ْغِرب   ب   :، أي﴾الشَّْمسِ  م 

من فسلك طريقاً حتى وصل إلى أقصى ما ي سلك فيه من األرض من ناحية المغرب 

خرافات  السماء، فمن ، وما قيل من وصوله إلى مغرب الشمس مناألرض ال غير

ا﴿ :وقوله وكذبهم، زنادقتهم واختالف ،الكتاب أهل ه  د  ج  ب   و  ْغر  ْين   ِفي ت  ة   ع  ِمئ   ﴾ح 

 إلى انتهى من كل شأن وهذا ،المحيط البحر في غربت منظره في الشمس رأى :أي

 يفارقه ال فيه مثبتة هي التي الرابع الفلك تفارق ال وهي ،فيه تغرب رآها ساحله

الروايتين ىحدإ في (الحمئة)و
(2)

ئل الطين، وهي الحماة من مشتقة  كعب وس 
(3)

 عن 

، سوداء طينة في تغيب الكتاب في أجدها ولكّني ،مّني بالقرآن أعلم أنتم: فقال ذلك

ا  فهو القارئ قرأ فأّيهما مشهورتان، والقراءتان حارة، فهي :باأللف (حامّية) وأمَّ
                                                           

ع  ﴿: تعالى قوله في قتادة قال ـ 1 ب  با فاتَّ ب    المنازل،: الضحاك وقال طريقاً، أي: مجاهد وقال األرض، منازل ﴾س 

 فاتبع" عمرو وأبو المدينة أهل وقرأ األلف، مقطوعة" سببا فأتبع" والكسائي وحمزة وعاصم عامر ابن وقرأ
اه   أوتيها التي األسباب من سببا اتبع أي ؛ بوصلها" سببا ْين  أ ت  لِّ  ِمن و  ْيء   ك  باً  ش  ب   القراءات في السبعة بنظر ،  س 

 كل من:  أحدهما:  وجهان فيه وقال  تفسيره سبباً  شيء كل من وأتيناه تعالى قوله في الماوردي وأورد  1/398

 األعداء وقتل الملوك لقاء على به يستعين ما:  والثاني ، وقتادة عباس ابن قاله ، إرادته إلى به ينتسب علماً  شيء
 حاتم أبي ابن تفسير ينظر. وهيبة سلطاناً  وليها أرض كل من له وجعلنا:  ثالثاً  وجهاً  ويحتمل. البالد وفتح

   .3/338 الماوردي وتفسير ،18/61 الطبري وتفسير ،12944 ـ 12942 ـ 12941: رقم/ 2383
 عين" في وحفص عمرو وأبو كثير وابن نافع وقرأ ، حارة:  أي"  حامية"  والكسائي وحمزة عاصم ابن قرأـ  2

 مجاهد قاله ، حمأة ذات ماء عين أحدها:  وجهان ذلك وفي ، السوداء الطبقة وهي ، الحمأة كثيرة أي ،"  حمئة
 العين تكون ان فجائز بينهما تنافي ال:  الزمخشري يقول ، كعب قاله ، سوداء طبقة يعني:  والثاني ، وقتادة
 ذلك في القول من والصواب:  جرير ابن يقوا ، أسود وحمأ طين ذي ماء عين في أي ، جميعاً  للوصفين جامعة
  ومعنى صحيح وجه منهما واحدة ولكل األمصار، قراءة في مستفيضتان قراءتان إنهما: يقال أن عندي

 القرطبي تفسير ينظر ، 2/744 الزمخشري تفسير ينظر صاحبه، أحدهما مفسد غير وجهيه وكال مفهوم،

 . 3/338 الماوردي وتفسير،  18/97 الطبري وتفسير ،10/247
بَّاس   اْبنِ  إِنَّ ـ  3 ِضي   ع  ا هللا   ر  ْنه م  اِوية إِنَّ  ل ه   ذكر ع  ع  ة في التي اآلية قرأ سفيان، أ ِبي بن م  ور   تغرب: ﴿الكهف س 

ِضي   عباس ابن ق ال   ،﴾حامية عين في ا هللا   ر  ْنه م  ِضي   لمعاوية فقلت: ع  ْنه   هللا   ر  ا: ع  ة  : " إال نقرؤها م  ِمئ   فسأل ، ح 
اِوية، ع  ْبد م  ْبد فقال تقرؤها؟ كيف: عمرو بن هللا ع  ِضي   عباس ابن ق ال   قرأتها، كما: هللا ع  ا هللا   ر  ْنه م   فقلت: ع 
، إِل ى فأرسل القرآن، نزل بيتي في: لمعاوية ْعب  ْعب   ل ه   فقال التوراة؟ في تغرب الشمس تجد أين: ل ه   فقال ك   ك 
ِضي   ْنه   هللا   ر   وطين ماء في التوراة في تغرب الشمس أجد فإني أنا وأما بها، أعلم فإنهم العربية، أ ْهل سل: ع 

 . 2383/12947 حاتم أبي بن تفسير ينظر". المغرب إِل ى بيده وأشار
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 عند الشمس وهج لمجاورتهما حار يكون قد إذ ،معنييهما بين منافاة وال ،م صيب

 حاتم أبي ابن وروى أسود، طين فيها وحمئة غروبها
(1)

 أن ذكر عباس ابن نإ: 

 سفيان أبي بن معاوية
(2)

: لمعاوية فقلت:  عباس ابن قال حامية، عين في قرأ 

(نقرأها) ما
(3)

عمرو بن عبدهللا معاوية فسأل حمئة، إاّل  
(4)

 قال ؟نقرأها كيف: 

 ،القرآن نزل بيتي في :لمعاوية فقلت: عباس ابن قال قرأتها، كما: عبدهللا

كعب إلى فأرسل
(5)

 أهل سل: كعب فقال ؟التوراة في الشمس تجد أين :له فقال ،

 ،وطين ماء في التوراة في تغرب الشمس أجد فإّني أنا وأما بها، أعلم فإنهم ،القرية

(حاضر ابن) قال المغرب، إلى بيده وأشار
(6)

 أفدتك قد عندهما أّني لو: عباس البن 

                                                           
 إمام ، كبارهم من للحديث حافظ ، محمد أبو الحنظلي التميمي الرازي محمد بن عبدالرحمن:  حاتم أبي ابنـ  1

 أخذ ، والرحلة والحفظ بالفضل الموصوفين العلماء من وهو ، الحديث مشكالت في إليه والرجوع ، عصره
 روى ، النحوي يزيد وأبا ، األنصاري عبدهللا بن محمد سمع  ، زاهداً  وكان ،  زرعة أبي وعن ، أبيه عن العلم
 الحديث أطلب أبي يدعني لم:  وقال وغيرهم الحاكم أحمد وأبو ، مدرك بن وعلي ، حيان ابن الشيخ أبو:  عنه
 فسرَّ  ، احتلمت الحليفة ذا بلغنا فلما ، بعد احتلمت وما وخمسين خمس سنة أبي رحل:  وقال ، القرآن قرأت حتى

 الشافعية وطبقات ، 812:  رقم 3/34 الحفاظ تذكرة.  هـ 327:  ت ، اإلسالم حجة أدركت حيث لذلك أبي

 . 2/287 الفوات وفوات،  3/324 للسبكي
 بن ربيعة بن عتبة بنت هند وأمه ، القرشي شمس عبد بن أ مية بن حرب بن صخر بن سفيان أبي بن معاويةـ  2

 من وأبوه هو وكان الفتح، في وأمه يزيد وأخوه وأبوه هو أسلم شمس، عبد في وأمه أبوه يجتمع شمس، عبد
  حليما ، الفصحاء الحسبة الكتبة من كان: نعيم أبو قال وسلم، عليه هللا صلى هللا لرسول وكتب قلوبهم، المؤلفة
 وعبدهللا ، الحكم بن مروان التابعين ومن ، وغيرهم الزبير بن وعبدهللا عباس، ابن الصحابة عنه روى وقوراً،

  4969: برقم 5/220 الغابة وأسد، 2435: برقم 3/1416 االستيعاب ينظر. هـ(60: )ت وآخرون، الحارث بن

 . 1405: برقم 7/326 الكبير والتاريخ ،8074: برقم 6/51 واإلصابة
 أو مفتوحاً، قبلها ما كان سواء مشددة، أو كانت مخففة مطلقاً، )واواً( ت كت بْ  المضمومة المتوسطة الهمزة ـ  3

 : ذلك أمثلة ومن معتالً، أو صحيحاً، ساكناً، أو أومكسوراً، مضموماً،

ف: )نحو ، قبلها ما المفتوح ـ 1 ؤ  ب)و ،( ر   .للمرعى أبّ  جمع( أ ؤ 

مٌ : )نحو قبلها، ما المضموم ـ 2 ن ق) بوزن ،(ل ؤ  وم((ع   : جمع )ل ؤ 

 (.ِفئ ون) و ،(ِمئ ون: )نحو قبلها، ما المكسورة ـ 3

س: )نحو قبلها، ما الساكن ـ 4 ل) و( أ ْرؤ  ف اؤ    .172 ـ 170/ص النصرية المطالع ينظر ،(الت 
 باثنتي أبيه من أصغر كان ، عبدالرحمن أبو وقيل ، محمد أبا يكنى ، وائل بن العاص بن عمرو بن عبدهللاـ  4

 عليه هللا صلى النبي واستأذن المتقدمة والكتب القرآن قرأ ، عالماً  فاضالً  وكان ، أبيه قبل أسلم ، سنة عشرة
 ال فإني نعم:  قال ، الغضب وفي الرضا في أسمع ما أكتب هللا رسول يا:  فقال ، له فأ ِذن   ، عنه يكتب أن وسلم
 بن عبدهللا إال ، مني وسلم عليه هللا صلى هللا رسول لحديث أحفظ أحد كان ما: هريرة أبو قال ، حقَّاً  إال أقول

 ومجاهد، وعطاء، عبدالرحمن، بن سلمة وأبو المسيب، بن سعيد: عنه روى أكتب، وال يكتب كان فإنه عمرو،
 سنة في ا ْخت لِف   وقد صفين، أيضاً  معه وشهد اليرموك، يوم أبيه راية معه وكانت الشام، فتح أبيه مع وشهد

 واإلصابة  ،3079: برقم 3/356 الغابة وأسد عبدهللا، باب 3/965 االستيعاب ينظر .(هـ 97 ــ هـ 63: )وفاته

 . 6: رقم العين باب 5/5 الكبير والتاريخ ، 4850: برقم 4/192
 من هذا البحث.  64ص/ ينظر ترجمته سبقت: التابعين من إسحاق أبا يكنى ماتع بن كعب هو: األحبار كعبـ  5
 العباس أبو سمع األزدي،: ويقال الحميري، حاضر بن عثمان:  حاضرة وأبو حاضر، وأبو حاضر، ابنـ  6

 الرابعة، من صدوق وهو القرشي، أمية بن وإسماعيل الخراساني، سعد بن زياد: عنه روى العباس، بن عبدهللا
 األسامي ينظر.  ثقة حميري يماني:  فقال عباس، ابن عن روى الذي الحميري حاضر أبي عن زرعة أبو وسئل

 ،4457: برقم 2/382 التهذيب وتقريب ،2212 :برقم 6/218 الكبير والتاريخ ،1839:  برقم 4/162 والكنى

 . 2367: برقم 1/276 الباب وفتح
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ت بَّع قول ،حمئة   في بصيرة فيه تزداد بكالم
(1)

 تخلُّقه في القرنين ذا به ر  ك  ذ   فيما :

 .هذا وهو إّياه وإّتباعه بالعلم

 م رِشد حليم من أمر   أسباب....     يبتغي والمغارب المشارق بلغ

لب   ذي عين في....  غروبها عند الشمس مغار فرأى دِ  وثاط   خ  ْرم  ج 
(2)

 

عباس ابن فقال
(3)

ْلب   ما:  : قال ؟ الثاط فما: قال  ِحْمي ر، بكالم الطين: قال ؟الخ 

 .قوله عن ذلك وكتب عباس ابن فأمر د،و  سْ األ  : قال ؟دْ م  رْ الح   فما: قال الحماة،

د  ﴿ :وقوله ج  و  ا و  ه  ا﴿ :وقوله آدم، بني من عظيمة األمم من أمة :أي ،﴾ق ْوًما ِعْند   ق ْلن 

ا ا ي  ْينِ  ذ  ا اْلق ْرن  ب   أ نْ  إِمَّ ذِّ ا ت ع  إِمَّ ِخذ   أ نْ  و  تَّ ْسًنا ِفيِهمْ  ت   منهم مّكنه تعالى هللا أن :يعني ،﴾ح 

ه ،عليهم وأظفره م  كَّ  فعرف فدى، أو منَّ  شاء وإن وسبا، قتل شاء إن وخّيره ،فيهم وح 

ا﴿ :قوله في وبيانه وعدله ،أبداه فيما وإيمانه ،عدله نْ  أ مَّ ل م   م   على استمر :أي ؛﴾ظ 

قتادة قال ي ّعذبه، فسوف ،برّبه وشركه ،ك فره
(4)

ّدي وقال بالقتل،:  الس 
(5)

 يحمي كان: 

 عذاباً  في عذبه رّبه إلى ي ردُّ  ثم﴿ :وقوله يذوبوا، حتى فيها ويضعهم ،النحاس ن ق ر لهم

ا﴿ :وقوله والجزاء، المعاد إثبات هذا وفي أليماً، وجيعاً  بليغاً  شديداً  :أي ؛﴾ن كراً  أ مَّ  و 

                                                           
 ويقال الثالث تبع هو هذا كرب بووأ. األقرن حسان بن تبع ابن كليكرب بن أسعد كرب أبو هوت بَّع اليماني: ـ  1

 شرق من آباؤه بلغه ما جميع مغازيه في بلغ ألنه الملوك، من افترق ما فيه اجتمع الكامل، وهو االوسط هو
ل مات، إلى سار ثم والجنوب، الشمال بلوغ في عليهم وزاد وغرب،  بلغة كليكرب وتفسير فارس بالد ودخل الظ 
لِّى حمير ْجه   ك   االشعار ويقول. النجوم بسعد يسير منجما، شاعرا هذا ت بَّع وكان فالح، وجه فكأنه فالح، وكرب و 

 1/218 للصحاري األنساب ينظر. لغتهم في القاعد وهو مونثان، حمير سمته حتى يغزو ال زمانا ومكث فيكثر،

 .1/404 الطبري وتاريخ 15/38 واألغاني
 باب في الشاعر ديوان في وجدتها ، الكامل البحر من  قصيدة من وهي،  الصلت أبي بن أ مية هو الشاعرـ  2

 :  ومطلعها"  غيره وإلى إليه ن ِسب   وما الديوان صلة"  بعنوان مستقل
ةً  فيها القرنين ذو وأقام           جَّ  المتوقِّدِ  اللظى على يطوف خوفاً        ح 
 :  بقوله والرابع الثالث البيت في وجدته عندنا والشاهد
 م رشدِ  حكيم من أمر   أسباب       يبتغي والمغارب المشارق طاف          

لب   ذي عين في      غروبها عند الشمس مغيب فرأى            . 162: ص الشاعر ديوان ينظر.  حرمدِ  وثأط خ 
ل ب: " الماوردي يقولـ  3  في تغرب أنها: أحدهما: وجهان فيها ثم األسود،: والحرمد. الحمأة: والثأط. الطين: الخ 

 الماوردي تفسير ينظر"  العين. نفس في تغيب كأنها حتى العين وراء تغرب وجدها أنه: والثاني العين، نفس

 .   الكهف سورة تفسير 3/339
ا﴿ـ  4 نْ  أ مَّ ل م   م  ْوف   ظ  ب ه   ف س  ذِّ  .عنهم العفو أو عقابهم في خيره أنه: أحدهما :وجهان فيه بالقتل :عباس ابن قال ﴾ن ع 

سناً  فيهم تتخذ أن وإما الشرك على لمقامهم بالقتل تعذب أن إما: الثانيو  الهدى، لتعلمهم األسر بعد تمسكهم بأن ح 

 وتفسير.  12956 ـ 2386/12955 حاتم أبي ابن تفسير ينظر ، واحد رجل إال منهم يؤمن لم أنه مقاتل فحكى

 . 3/338 الماوردي
يـ  5 دِّ ي، عبدالرحمن بن إسماعيل: السُّ دِّ  وتشديد المهملة، السين بضم والسدي: ، األصل حجازي تابعي السُّ

ِرف الدال،  والمغازي التفسير صاحب ، الكوفة سكن ، السدة له ي قال موضع في بالمدينة يجلس كان ألنه بذلك وع 
دُّ  قيس، بنت زينب مولى عمر ابن رأى وقد الناس، وأيام بالوقائع عارفاً  إماماً  وكان والسير،  الكوفيين، من ي ع 

ي يذكر أحداً  سمعت ما:  سعيد بن يحيى قال دِّ  عنه، وروى مالك بن أنس سمع أحد، تركه وما بخير، إال السُّ
: يقول خالد أبي ابن سمعت:  سعيد بن يحيى قال ، وغيرهم والثوري وشعبة الصيرفي سالم حماد أبو منه سمع

ي دِّ ي: حنبل ابن وقال الشعبي، من بالقرآن أعلم السُّ دِّ  البأس عدي ابن وقال الضعفاء، في العقيلي وذكره ثقة، السُّ

 ،625: برقم 2/184 والتعديل والجرح األلف، باب 4/20 الثقات ينظر. هـ( 127: )عام بالكوفة مات به،

 . 101: برقم األلف باب 1/87 والضعفاء
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نْ  ن   م   له شريك ال وحده هللا عبادة من إليه ندعوه ما على تابعنا :أي ؛﴾آم 

ل ه  ﴿ اءً  ف  ز  ْسن ى ج  ق ول  ﴿ ،هللا عند اآلخرة في :أي ،﴾اْلح  ن  س  ا ِمنْ  ل ه   و   :أي ،﴾ي ْسًرا أ ْمِرن 

  معروفاً.

تحبََع َسبَبًا ﴿
َ
ٰٓ  ٨٩ُثمه أ م  َحِته ٰ قَوح

لُُع لََعَ ِس وََجَدَها َتطح مح لَِع ٱلشه ِن  إَِذا بَلََغ َمطح هُهم م   لهمح ََّنحَعل ل
يحهِ ُخُبح  َكَذٰلَِك   ٩٠ا ُدونَِها ِسَتح   نَا بَِما ََّلَ َحطح

َ
 ﴾٩١ اَوقَدح أ

 بأّمة مرّ  كلما وكان ،مطلعها إلى الشمس مغرب من فسار نطريقاً  سلك ثم :أي

 أنافهم وأرغم ،لّهمأذ وإاّل  أطاعوه فإنـ  وجلّ  عزّ ـ  هللا إلى ودعاهم وغلبهم قهرهم

 اإلقليم قتال على جيوشه مع به يستعين ما أ مة كل من واستخدم ،أموالهم واستباح

 األرض يجوب سنة وستمائة ألفاً  عاش أنه اسرائيل بني أخبار وفي ،لهم المخالف

 من الشمس مطلع إلى انتهى ولما والمغارب، المشارق بلغ حتى وعرضها طولها

ا﴿ :تعالى قال كما األرض ه  د  ج  ْطل ع   و  ل ى ت  لْ  ل مْ ﴿ ،أ ّمة   :أي ؛﴾ق ْوم   ع  ْجع   ِمنْ  ل ه مْ  ن 

ا وِنه   حرّ  من وتسترهم ،تظلهم أشجار وال ،يكنهم بناء لهم ليس :أي ؛﴾ِسْتًرا د 

بير ابن قال الشمس، مراً  : " كانواج   من معايشهم أكثر الغيران مساكنهم ِقصاراً  ح 

السمك "
(1)

الحسن وقال 
(2)

 تغّوروا الشمس طلعت فإذا البناء تحمل ال  أرضهم إن: " 

 أ ذنان ألحدهم: قيل ،" البهائم ترعى كما ،يتراعون خرجوا غابت وإذا ،المياه في

 السرب وِاّما ،البحر ِاّما ومدخلهم ،الّزنج هم: وقيل أخرى، وتلبس واحدة تفرش

لِك  ﴿ :وقوله ذ  ق دْ  ك  ا و  ْطن  ا أ ح  ْيهِ  ِبم  ْبًرا ل د   على مّطلعون نحن يعني ِعلماً، :أي ؛﴾خ 

ق وأن ،شيء منهم يخفى ال جيشه وأحوال ،أحواله جميع  بهم وتقّطعت ،أ ممهم ي ف رِّ

  السماء. في وال ،األرض في شيء عليه يخفى ال تعالى فإنه األرض،

تحبََع َسبًَبا ُثمه ﴿
َ
يحِن وََجَد ِمن ُدونِِهَما قَوحم   ٩٢أ ده َ ٱلسه ٰٓ إَِذا بَلََغ َبنيح َقُهوَن ا َحِته َله يََكاُدوَن َيفح
َل   ُجوَج  ٩٣ قَوح

ح
ِ إِنه يَأ َننيح َقرح

ۡرِض َفَهلح ََّنحَعُل لََك َخرحًجا قَالُواْ َيَٰذا ٱلح
َ ِسُدوَن ِِف ٱۡلح ُجوَج ُمفح

ح
َوَمأ

                                                           
 يثبت ال بأرض وأنهم ، ستراً  الشمس وبين بينهم يكن لم:  قتادة وقال ، البناء تحمل ال أرضهم:  الحسن قالـ  1

 لهم فيلقى:  جبير بن سعيد ،وقال خرجوا الشمس زالت إذا حتى أسراب في دخلوا طلعت إذا فهم شيء فيها لهم

 11/54 القرطبي وتفسير ، 12965 ـ 12962 ـ2387/12961 حاتم أبي ابن تفسير ينظر ، معيشتهم أكثر سمك

 . الكهف سورة تفسير
 على األنصاري، وهو والمهملة بالتحتانية يسار أبيه واسم البصري، الحسن أبي بن الحسن: البصري الحسنـ  2

 عثمان، خالفة في هللا كتاب وحفظ بالمدينة، نشأ سلمة أم موالة خيرة وأمه التابعين، من الوسطى الطبقة رأس
 حدث النُّساك، الشجعان الفصحاء الفقهاء العلماء أحد وهو  زمانه، في األمة وحبر البصرة، أهل إمام كان تابعي
 وأمم يزيد، بن وأبان قتادة،: عنه حدث وطائفة، شعبة، بن والمغيرة حصين، بن وعمران عفان، بن عثمان: عن

 حافظاً  وسيماً  جميالً  فصيحاً  العلم كثير ناسكاً  عابداً  مأموناً  حجة ثقة رفيعاً  عالماً  جامعاً  كان: سعد ابن قال سواهم،
دلِّس وهو: "  الذهبي وقال ،" وي دلِّس كثيراً  يرسل كان: " حجر ابن وقال ،" العلم بحور من عالمة  ي حت ج فال م 

 األسماء وتهذيب ،1227: برقم 1/160 التهذيب وتقريب ،1/57 الحفاظ تذكرة ينظر.  هـ( 110: )ت"  بقوله

 . 7/156 الكبرى ، والطبقات223برقم:  4/563وسير أعالم النبالء  ،122 برقم 1/216 للنووي
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ن ََتحَعَل بَيحنََنا َوبَيحَنُهمح َسد   
َ
ٰٓ أ ِعينُوِِن  ٩٤ا لََعَ

َ
ٞ فَأ ِ َخيح ِن ِ فِيهِ َرّب 

َعلح قَاَل َما َمكه جح
َ
ٍة أ بُِقوه

ْ   ٩٥ا َوبَيحَنُهمح َردحمً بَيحنَُكمح  ِ قَاَل ٱنُفُخوا َدَفنيح َ ٱلصه ٰٓ إِذَا َساَوٰى َبنيح َِديدِن َحِته
َءاتُوِِن ُزَبَر ٱۡلح

ٰٓ إِذَا َجَعلَُهۥ نَار   ر   ا قَاَل َءاتُوِِنٓ َحِته فحرِغح َعلَيحهِ قِطح
ُ
 ﴾٩٦ اأ

تَّى﴿ ،األرض مشارق من ومنازل ،طريقاً  سلك ثم :أي ا ح  ل غ   إِذ  ْين   ب  ْينِ  ب  دَّ  وهما ﴾السَّ

 ي عيثون الترك بالد على ومأجوج يأجوج منهما يخرج ثغرة بينهما متقابالن جبالن

هلكون ،فساداً  فيهم  في ثبت كما آدم، ساللة من ومأجوج ويأجوج  ،والنسل الحرث وي 

ْعث   ثْ عِ بْ ا   فيقول وسعديك، لبيك: فيقول آدم، يا: يقول تعالى هللا أن"   الصحيح  ب 

 إلى وتسعون وتسعة تسعمائة ألف كل من: فيقول النار؟ ث  عْ ب   وما: فيقول ؟النار

: حملها، وقيل حمل ذات كل وتضع ،الصغير يشيب الجنة، فحينئذ   إلى وواحد ،النار

" ومأجوج ،يأجوج كثرتاه إاّل  شيء في كانتا ما أ متين فيكم نإ
(1)

 ويالنو حكى وقد ،

(مسلم شرح) في
(2)

لِقوا :ومأجوج يأجوج أن إلى ذهب أنه ؛الناس بعض عن:   من خ 

لِقوا ،بالتراب فاختلط ،آدم من خرج منيّ   ماء من مخلوقون همهذا  فعلى ،ذلك من فخ 

(جداً  غريب وهذا)"  حواء من وليسوا ،آدم
(3)

 ،نقالً  وال ،عقالً  ال عليه دليل ال ثم ،

 جندب بن سم رة وعن الكتاب، أهل أكاذيب من هذا ولعلّ 
(4) 

 صلىـ  هللا رسول أن

ل د: " قالـ  وسلم عليه هللا  ويافث السودان، أبو وحام العرب، أبو سام:  ثالثة نوح و 

" الترك أبو
(5)

 ماإن: وقال الترك، :أي ؛يافث نسل من هؤالء: العلماء بعض فقال ،

                                                           
 نحوه الخدري سعيد أبي عن 3170:  برقم ومأجوج يأجوج باب 3/1221 صحيحه في البخاري أخرجهـ  1

 . الخدري سعيد أبي عن 379:  برقم"  النار بعث أخرج آلدم هللا يقول"  قوله باب 1/201 صحيحه في ومسلم
 .( الجنة أهل نصف االمة هذه كون بيان باب)  باب 3/98 الحجاج بن مسلم صحيح شرح المنهاج ينظر ـ  2
 وقال الترك، من جيل هم: الضحاك وقال نوح، بن يافث ولد من هم: سليمان بن ومقاتل منبه، بن وهب قالـ  3

 نطفته فامتزجت احتلم ـ وسلم عليه هللا صلى ـ آدم أن وذلك: قال حواء، غير من آدم ولد من بادرة هم: كعب
 ال السالم عليهم األنبياء بأن االحتالم دعوى وتعقب(. أعلم وهللا) وماجوج يأجوج منها تعالى هللا فخلق بالتراب،
 السالم عليه آدم احتالم فلعل بنسائهم، يحتلموا أن فيجوز لهم، تحل ال بمن االحتالم المنفي بأن وأجيب يحتلمون،

 وقال ،.يجامع أنه نفسه يرى أن غير من إنزال السالم عليه. منه يكون أن: أيضا ويحتمل الجائز، القسم من
 ذرية من أنهم المرفوع الحديث ويرده األحبار كعب عن إال السلف من أحد على ذلك يرد لم: حجر ابن الحافظ

 والمنهاج ،13/106 الباري وفتح ،16/38 المعاني روح ينظر(.  قطعا حواء ذرية من ونوح السالم، عليه نوح)

 .3/98 الحجاج بن مسلم صحيح شرح
 وأبو سعيد، أبو كنيته الرياستين، ذو أو الرأسين ذو وهو ، األنصار حليف  هالل بن جندب بن سمرةـ  4

وي سليمان، وأبو عبدالرحمن،  ـ غالماً  وسلم عليه هللا ـ صلى هللا رسول عهد على كنت لقد: "  قال أنه عنه ور 
 عليه هللا ـ صلى الرسول مع وغزا ،" مني أسن هم رجاالً  هنا ها أن إال القول من منعني وما عنه، أحفظ فكنت
 ، الخوارج على شديد وكان ، الكوفة سار إذا عليها يستخلفه زياد وكان ، البصرة وسكن ، غزوة ـ غير وسلم
:  ت سيرين وابن ، البصري والحسن ، الشعبي عنه روى ، عليه يثنون البصرة أهل وفضالء سيرين ابن وكان

 أصابه شديد كزاز من عليه بالقعود يتعالج كان حاراً  ماء قدر في سقط وقد بالبصرة، ،(هـ 159 ــ هـ 158)

 واإلصابة ، 2231:  برقم السين باب 2/527 الغابة وأسد  ، 1/197 االستيعاب ينظر.  فيها فمات فسقط

 . 563:  برقم 3/174 والثقات ، 3477:  برقم 3/178
 أبو وحام ، الروم أبو يافث"  بلفظ 3931:  برقم العرب فضل مناقب باب 5/725 سننه في الترمذي أخرجهـ  5

 باب 7/210 الكبير في والطبراني ، 20111:  برقم جندب بن سمرة حديث 5/9 مسنده في وأحمد ،" الحبش
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ّموا  ولكن ،أولئك أقرباء فهم وإاّل  الجهة، هذه من السد وراء من ت ِركوا ألنهم ،ت ركاً  س 

رأة، ،وفساد ،بغي أولئك في كان جرير ابن ذكر وقد وج 
(1)

 بن وهب نـع ههنا

منبه
(2)

له،  جرى ما وكيفية ،السد وبناء ،القرنين ذي سير في (عجيباً  طويالً  أثراً ) 

رِ  ،وطولهم ،وصفاتهم ،أشكالهم في ونكارة ،(وغرابة طولٌ ) وفيه  ،بعضهم وِقص 

د  ﴿ :وقوله ،(به الكتاب نطّول ال) وآذانهم ج  ا ِمنْ  و  وِنِهم  ون   ال   ق ْوًما د  اد  ك  ْفق ه ون   ي   ي 

ا ق ال وا﴿ ،الناس عن وب عدهم ،كالمهم الستعجام :أي ؛﴾ق ْواًل  ا ي  ْينِ  ذ  وج   إِنَّ  اْلق ْرن  أْج   ي 

وج   أْج  م  ون   و  ْفِسد  ل   ف ه لْ  اأْل ْرِض  ِفي م  ْجع  ْرًجا ل ك   ن   عباس ابن قال ،﴾خ 
)3)

 :أي: 

 إّياه حتى يعطونه ماال بينهم من له يجمعوا أن أرادوا أنهم :يعني ،" عظيماً  أجراً "

ل  ﴿ ْجع  ا ت  ن  ْين  ه مْ  ب  ْين  ب  ا و  ّدً ا﴿ للخير وقصداً  ،وِديانةً  ِعفةً : القرنين ذو فقال ،﴾س  نِّي م  كَّ  م 

بِّي ِفيهِ  ْيرٌ  ر  لكِ  من هللا أعطاني الذي :أي ؛﴾خ   ،تجمعونه الذي من خيرٌ  والتمكين الم 

لْ ﴿ ،البناء وآالت ،بعملكم :أي ؛بقوة ساعدوني ولكن مْ  أ ْجع  ك  ْين  ه مْ  ب  ْين  ب  ْدًما و   :أي ؛﴾ر 

ر   آت وِني﴿ ،إليكم يصلون فال ،حاجزاً  سّداً  ب  ِديدِ  ز  برة جمع هي ،﴾اْلح   القطعة وهي: ز 

تَّى﴿ عليه يزيد أو ،قنطار   ِزنة لبنة كل :يقال ،كاللبنة وهي ،منه ا ح  ى إِذ  او  ْين   س   ب 

ف ْينِ  د   الجبلين رؤوس به حاذى حتى األساس من بعض على بعضه وضع :أي ؛﴾الصَّ

]طوالً[
(4) 

وا﴿ :وقال أقوال، على مساحته في واختلفوا ،وعرضاً   أججوا :أي ؛﴾اْنف خ 

ل ْيهِ  أ ْفِرغْ  آت وِني ق ال  ﴿، ناراً  كله صار حتى فأجّجت النار عليه  ابن قال، ﴾ِقْطًرا ع 

ا﴿ بقوله، مستشِهداً  الم ذاب النحاس: هو واحد وغير عباس ْلن  أ س  ْين   ل ه   و   ع 

(5)﴾اْلِقْطرِ 
 رسول يا قال رجالً  أن لنا " ذكر: قتادة قال المحّبر بالب رد تشّبه ولهذا ،

دّ  رأيت هللا: قد بَّر كالب رد: قال لي، انعته: قال ،ومأجوج يأجوج س  ح   طريقةً  :الم 

                                                                                                                                                                      

وقال :  3231:  برقم 7/231 الترمذي سنن وضعيف وأورده األلباني في صحيح6871:  برقم جندب بن سمرة

 .حسن حديث اهذ:  عيسى أبو قال و"  ويفث ، ويافت ، يافث: "  ويقال " ضعيف ". 
 ذو كان نحاس، وقال: من كانتا رأسه صفحتي أن القرنين ذا سمي إنما: قال اليماني، منبه بن وهب عنـ  1

ّمي فلم: له فقيل ملكا، القرنين  وقال. وفارس الروم ملك: بعضهم فقال. الكتاب أهل فيه اختلف: قال القرنين؟ ذا س 

 .18/111 الطبري تفسير ينظر ، القرنين شبه رأسه في كان: بعضهم
 كطول طولهم صنف: أصناف ثالثة ومأجوج يأجوج إن: "  قوله وهب ابن عن الطبري تفسير في وجدتهاـ  2

. جسده سائر فتغطي باألخرى، ويلتحف أذنه، أحدهم يفترش وصنف سواء، وعرضه طوله وصنف األرز،

 . الكهف سورة من 92 اآلية تفسير 18/111الطبري تفسير ينظر
 قرأو ،أجراً : أي: (خراجاً ): قتادة عن معمر، وعن عباس، ابن عن الخراسانّي، عطاء عن جريج، ابن عنـ  3

اجاً : والكسائي حمزة ر  ْرجاً،: الباقون وقرأ خ   الغلة، :الخراج أن: أحدها: أوجه ثالثة القراءتين اختالف وفي خ 
 أبو قاله الرقاب، عن يؤخذ ما والخرج: األرض، من يخرج لما اسم :الخراج أن: الثانيو .األجرة: والخرج
 ينظر. ثعلب قاله سنة، كل في مأخوذ ثابت :والخراج دفعة، يؤخذ ما :الخرج أن: الثالثو .العالء بن عمرو

 .3/342 الماوردي تفسير، و18/111تفسير الطبري 
 .5/196 ابن كثير /ب، وتفسير283اللوحة رقم:  . ينظرسقطت من الناسخ تطلبها السياق ـ ضرورة  4
ن  ﴿ـ  5 م َٰ ل ي  لِس  يح   و  ا ٱلرِّ ه  وُّ د  ر   غ  ه  ا ش  ه  اح  و  ر  ر    و  ه  ا ش  ن  ل  أ س  ۥ و  ن   ل ه  ي  ِر   ع  ِقط  ِمن   ٱل  ِجنِّ  و  ن ٱل  ل   م  م  ع  ن   ي  ي  هِ  ب  ي  د  نِ  ي  ِهۦ   ِبإِذ  بِّ  ر 

ن م  ِزغ   و  ه م   ي  ن   ِمن  ا ع  ِرن  ه   أ م  ابِ  ِمن   ن ِذق  ذ  ِعيرِ  ع   .سبأ سورة من﴾ 12﴿ :اآلية ﴾ٱلسَّ
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" رأيته قد: قال حمراء، وطريقةً  سوداء،
(1)

 بعث وقد م ختصراً، نحوه البخاري وفي ،

 باهلل الواثق الخليفة
(2) 

 إلى لينظروا ،سرّية جيشاً  معه وجّهز ،أمرائه بعض دولته في

لك   ومن ،بالد إلى بالد من فتوصلوا ،إذا رجعوا له وينعتوا ،ويعاينوه ،السد  إلى م 

لك    باباً  رأوا أنهم وذكروا والنحاس، الحديد من بناءه ورأوا ،إليه وصلوا حتى م 

 عنده وإنّ  هناك برج في والعمل اللّبن بقية ورأوا ،عظيمة أقفال وعليه عظيماً،

ال الملوك من حرساً  نيف عال   نهوإ ،والِرج   من حوله ما وال يستطاع، ال شاهق م 

 ،أهواالً  وشاهدوا ،سنتين من أكثر غيبتهم وكانت ،بالدهم إلى رجعوا ثم الجبال،

 .  وعجائب

ب  ﴿ َتَطُٰعواْ ََّلُۥ َنقح َهُروهُ َوَما ٱسح ن َيظح
َ
َطُٰعٓواْ أ َةٞ  ٩٧ا َفَما ٱسح ن فَإَِذا جَ  قَاَل َهَٰذا رَۡحح ِ ّب  ِن ره ُد م  آَء وَعح

ُد َرب ِيَحق    َٓء  َوََكَن وَعح ِ َجَعلَُهۥ َدَكه َضُهمح يَوحَمئِ  ٩٨ا َرّب  نَا َبعح
ن  ذ  ۞َوتََركح َونُفَِخ ِِف  َيُموُج ِِف َبعحض 

ورِ  َنُٰهمح َُجحع  ٱلصُّ  ﴾٩٩ افََجَمعح

 وال ،السد هذا فوق من يصعدوا أن قدروا ما أنهم ومأجوج ،يأجوج عن تعالى أخبر

ْقِبهِ  أسهل عليه الظهور كان ولما ،أسفله من ي نّقبوا  ي ناسبه، وهذا بما كالً  قابل من ن 

 أحمد م سند في الذي الحديث وأّما منه، شيء وال ،نقبه على يقدروا لم أنهم على دليل

 ومأجوج يأجوج إنَّ : " قالـ  وسلم عليه هللا صلىـ  هللا رسول عن ه ريرة أبي عن

 رجعواا عليهم الذي قال ،الشمس ش عاع يرون كادوا إذا حتى يوم كل السد ل ي حفرون

 تركوه حين كهيئته وهو ،إليه فيعودون ،ويستثني ،هللا شاء إن غداً  فستحفرونه

 في منهم الناس ويتحّصن ،المياه فيسقون ،الناس على ويخرجون ،فيحفرونه

 قهرنا فيقولون ،الدم كهيئة وعليها ،فيرجع ،السماء إلى بسهامهم فيرمون ،حصونهم

(نغفاً ) هللا فيبعث السماء أهل وعلونا ،األرض أهل
(3) 

 قال بها، فيقتلهم ،أعناقهم في

 األرض دواب إن ،بيده محمد نفس والذي" : ـ وسلم عليه هللا صلىـ  هللا رسول

" ودمائهم لحومهم من شكراً  وتشكر ،لتسمن
(4)

 :وقال والترمذي ماجه ابن رواه، 

                                                           
 هكذا"  الم حّبر البرد مثل"  بلفظ: ومأجوج يأجوج قصة باب 12/1219 صحيحه في البخاري أخرجهـ  1

 2658: برقم يسمهم لم رجال عن قتادة باب 4/71 الشاميين مسند في والطبراني نحوه، 3345: برقم مختصراً 

 "   حديد من حمراء وطريقة نحاس، من حمراء طريقة"  بلفظ:
 ورد هـ 231 عام وفي هـ، 227: عام للخالفة بويع الرشيد بن المعتصم بن جعفر أبو هارون باهلل الواثقـ  2

 مليح األدب، وافر وكان أمره، آخر في رجع ثم القرآن بخلق األئمة يمتحن أن يأمره البصرة أمير إلى كتابه
 فثقات : "األلوسي يقول السد عن للكشف إرساله بشأن أما وفضله، ألدبه األصغر المأمون ي سمى وكان الشعر،

 تاريخو 10/308 والنهاية البداية ينظر. " اآلية عنه تأبى مما فيه لما كذب أنه وعندي ، تضعيفه على المؤرخين

 .10/306 النبالء أعالم وسير ،42/ 16 المعاني وروح ،1/340 الخلفاء ، وتاريخ7351: برقم 14/15 بغداد
ق ر للذي ويقال، نغفة: واحدتها  وقت، أقرب في به فتموت والغنم اإلبل أنوف في يوجد دود :نغفاً ـ  3  إنما :ي ْحت 

  5/193 الحديث غريب في ، والنهاية4/8 الحديث غريب في الفائق . ينظرلحماً  وتمتلئ تسمن: وتشكر نغفة أنت
 كتاب 5/207 سننه في ماجه وابن ، 3153:  برقم الكهف سورة تفسير 5/313 سننه في الترمذي أخرجهـ  4

:  برقم والمالحم الفتن كتاب 4/534 مستدركه في والحاكم نحوه، 4080: برقم الدجال المسيح فتنة باب الفتن
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 ،ارتقائه من يتمكنوا لم أنهم على تدل اآلية ظاهر ألن نكارة، رفعه في ولكن غريب.

وي   قد لكن وشدته، وصالبته ،بنائه إلحجام نقبه من وال  كعب عن معناه نحوه ر 

 كان ما كثيراً  فإنه كعب، من تلقاه هريرة أبا ولعلّ  التأويل، يقبل وذلك األحبار،

 ،مرفوع أنه عنه الرواة بعض فتوّهم ،أبو هريرة به فحّدث ،وي حادثه ي جالسه

]رضي هللا عنها[جحش بنت زينب عن الصحيحين وفي (.أعلم وهللا) فرفعه
 (1)

 

ر   وهو نوم منـ  وسلم عليه هللا صلىـ  النبي استيقظ: " قالت ْحم   :يقول وهو ،وجهه م 

ْدم من ،اليوم فتح اقترب قد شر   من للعرب ويلٌ  ،هللا إاّل  إله ال  مثل ومأجوج يأجوج ر 

ل ق   هذا ح  ق د  "  هريرة أبي رواية وفي " و  ع   أ ن هلِك   هللا: رسول يا قلت ،تسعين و 

ب ث   إذا نعم: قال الصالحون؟ وفينا كثر الخ 
 
"
(2)

ا﴿ :وقوله . ذ  ةٌ  ه  ْحم  بِّي ِمنْ  ر   :أي ؛﴾ر 

 يأجوجـ  وبين بينهم جعل حيث بالناس رّبي من رحمة هذا :قال ،القرنين ذو بناه ما

ا﴿ األرض في الفساد من يمنعهم حائالً  ـ  ومأجوج اء   ف إِذ  ْعد   ج  بِّي و   اقترب :أي ؛﴾ر 

ل ه  ﴿ ،الحق الوعد ع  اء   ج  كَّ  كان إذا ،دّكاء   ناقة: العرب يقول ،باألرض ساواه :أي ؛﴾د 

ها هر  ان  ﴿ ،كان كما ،مفتوحاً  طريقاً  :لها، وقيل: أي سنام ال مستوياً  ظ  ك  ْعد   و  بِّي و   ر 

قًّا ا﴿ :المحالة، وقوله كائن، ﴾ح  ْكن  ر  ت  ه مْ  و  ْعض   :أي ؛﴾يومئذ  ﴿ الناس بعض :أي ؛﴾ب 

 ،أموالهم عليهم وي فسدون ،الناس في فيموجون ،هؤالء ويخرج ،السد هذا كّ د  ي   يوم

ْتلِف   ي   هللا شاء إن بيانه سيأتي كما ،الدجال وبعد ،القيامة يوم قبل وهذا ،أشياءهم ون  و 

ت إذا﴿ :قوله عند (3)﴾ومأجوج يأجوج ف ِتح 
 الجن: " عباس ابن وعن اآلية، ،

 بعض في بعضهم يختلط الساعة قيام عند وهذا ،بعض في بعضهم يموج واإلنس

" الماء كموج لكثرتهم
(4)

ن ِفخ  ﴿ :وقوله  ورِ  ِفي و  :  الحديث في جاء كما هو ،﴾الصُّ

                                                                                                                                                                      

 حديث هذا: الحاكم وقال هذا، مثل الوجه هذا من نعرفه إنما غريب، حسن حديث هذا: الترمذي وقال به، 8501

  .ي خّرجاه ولم الشيخين شرط على صحيح
 أسد من أسدية وهي.  جحش بن هللا عبد أخت ، النبي زوج (المؤمنين أم) عنها هللا رضي جحش بن زينب ـ  1

يمة بن ز   و عليه هللا صلى هللا رسول تزوجها ، الحكم أ م وتكنَّى ، النبي عمة ، المطلب عبد بنت أ ميمة وأ مها ، خ 
 وسلّم عليه هللا صلّى النَِّبيّ  نساء من أحد يكن لم: عنها هللا رضي عائشة قالت ، خمس سنة وقيل ثالث سنة سلم

ا﴿  تعالى قوله فيها نزل التي ،وهي جحش ِبْنت زينب إال عنده المنزلة حسن في تساميني ل مَّ ى ف  ْيدٌ  ق ض  ا ز   ِمْنه 

ًرا ط  ا و  ه  اك  ْجن  وَّ  أم حبيبة وأم الرحمن عبد بن محمد أخيها ابن عنها روى  األحزاب سورة من 37 اآلية﴾ ز 

 به. لحوقا سلم و عليه هللا صلى النبي نساء أول وهي هـ(20)ت:  وغيرهم، سلمة أبي بنت وزينب المؤمنين

 12/449 التهذيب وتهذيب ،1/34المبطأ وإسعاف ،6941: رقم 7/138 الغابة وأ سد ،4/1849 االستيعاب ينظر

 .2800: رقم
 صحيحه في ومسلم ، نحوه 3168:  برقم ومأجوج يأجوج قصة 3/1221 صحيحه في البخاري أخرجه ـ 2

 كانت وإن الزنا، أوالد العلم أهل عند الحديث هذا في الخبث(. و)نحوه 2880: برقم الفتن اقتراف باب 4/2207

: وقيل والفجور، بالفسوق الجمهور فسره والباء الخاء بفتح )الخبث(: المنهاج وفي ولغيره، لذلك محتملة اللفظة

 الحجاج بن مسلم صحيح شرح في والمنهاج ،7/509 االستذكار ينظر الزنى. أوالد: وقيل خاصة، الزنى المراد

   2880:  رقم الساعة وأشراط الفتن باب 18/4
تَّى﴿ ـ  3 ا ح  تْ  إِذ  وج   ف ِتح  أْج  وج   ي  أْج  م  مْ  و  ه  لِّ  ِمنْ  و  ب   ك  د  ْنِسل ون   ح   . األنبياء سورة من ﴾ اآلية96اآلية ﴿ ﴾ي 
 الخالئق جميع أنهم:  والثالث ، الكفار أنهم:  والثاني ، ومأجوج يأجوج أنهم:  أحدها:  أقوال ثالثة ذلك وفيـ  4

وي الذي وهو الهول شدة من وجنهم إنسهم يختلط واألنس الجن  16/43 المعاني روح ينظر.  عباس ابن عن ر 

 .5/195 المسير وزاد
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" فيه ينفخ قرن الصور"
(1)

 وعن كثيرة، أحاديث وفيه ،إسرافيل فيه ينفخ الذي: أي ؛

أنعم  كيف: " ـ  وسلم عليه هللا صلىـ  هللا رسول قال: " قال الخدري سعيد أبي

 ،بالنفخ ي ْؤمر متى ينتظر جبهته وحنى ،سمعه وأصغى ،التقمه قد الصور وصاحب

" الوكيل ونعم هللا حسبنا قولوا: قال ،تأمرنا وما :هللا رسول يا فقالوا
(2)

 رواه 

ه م  ﴿ :وقوله الترمذي، ن َٰ ع  م  ٗعا ف ج  م  . صعيد   في للحساب الجميع أحضرنا :أي ؛﴾ج     واحد 

نَا َجَهنهَم يَوحَمئِذ  ﴿ رِي  ١٠٠ل ِلحَكٰفِرِيَن َعرحًضا  وََعَرضح يُنُُهمح ِِف ِغَطآٍء َعن ذِكح عح
َ
ِيَن ََكنَتح أ ٱَّله

ًعا  تَِطيُعوَن َسمح ۚۡ  ١٠١َوََكنُواْ ََل يَسح ِّلَآَء وح
َ
ن َيتهِخُذواْ ِعبَادِي مِن ُدوِِنٓ أ

َ
ِيَن َكَفُرٓواْ أ فََحِسَب ٱَّله

َ
أ
نَا َجَهنهَم لِلحَكٰفِرِيَن  تَدح عح

َ
 ﴾١٠٢ نُُزَل  إِنهآ أ

 لهم ي برزها :أي ؛عليهم يعرض أنه القيامة يوم بالكفار يفعله عما تعالى أخبر

 تعجيل من أبلغ ذلك ليكون ،دخولها قبل والنكال العذاب من فيها ما ليروا ،وي ظهرها

مسعود ابن وعن ، لهم والحزن الهمِّ 
(3)

 وسلم عليه هللا صلىـ  هللا رسول قال: قال 

 الف سبعون زمام كل مع زمام ألف بسبعين القيامة يوم قادت   بجهنم يؤتى: " ـ

"ملك
(4)

ان تْ  الَِّذين  ﴿ :وقال ،عنهم أخبر ثم مسلم. رواه  اء   ِفي أ ْعي ن ه مْ  ك  نْ  ِغط   ع 

ان وا﴿ ،الحق واّتباع الهدي قبول عن وتغافلوا تعاموا أي ﴾ِذْكِري ك  ون   ال   و  ِطيع  ْست   ي 

ْمًعا ِسب  ﴿ :قال ثم ونهيه، أمره هللا عن يعقلون ال :أي ﴾س  وا الَِّذين   أ ف ح  ف ر  وا أ نْ  ك  ِخذ  تَّ  ي 

اِدي وِني ِمنْ  ِعب  اء   د   ،بذلك وينتفعون ذلك لهم يصلح أنهم واعتقدوا ظنوا :أي ؛﴾أ ْولِي 

                                                           
 سورة باب 6/392 سننه في والنسائي ،4744: برقم البعث ذكر باب 4/378 سننه في أبوداود أخرجه ـ  1

 في والحاكم به، 2430: برقم الصور في جاء ما باب 4/620 سننه في والترمذي به، 11312: برقم الكهف

جاه، ولم اإلسناد صحيح حديث هذا: وقال ،3870: برقم 2/506 مستدركه  حديث هذا: عيسى أبو وقال ي خرِّ

 .التيمي سليمان حديث من نعرفه إنما حسن،
 4/420 سننه في والترمذي ،11082:  برقم عمران آل سورة تفسير باب 6/316 سننه في النسائي أخرجهـ  2

 يؤمر متى اإلذن واستمع القرن التقم قد القرن وصاحب"  بلفظ ، نحوه 2431:  برقم الصور باب في جاء ما

 .سعيد أبي عن عطية عن أيضا األعمش رواه وقد ، حسن حديث هذا عيسى أبو . وقال" في ْنف خ بالنفخ
 جهر من أول وهو ، اإلسالم أول قديماً  إسالمه كان ، عبدالرحمن أبو حبيب بن غافل بن مسعود بن عبدهللاـ  3

 على أجهز الذي وهو ، المشاهد وسائر ، واليرموك ، بدراً  شهد ، وسلم عليه هللا صلى الرسول بعد بمكة بالقرآن
  وسلم عليه هللا صلى النبي عن روى ، بالجنة وسلم عليه هللا صلى الرسول له وشهد ، بدر غزوة في جهل أبي

: وغيرهم، )ت ومسروق علقمة، التابعين ومن هريرة وأبو عمر، وابن عباس، ابن: الصحابة من عنه وروى

:  3169:  رقم 3/394 الغابة وأسد ،1659: رقم 3/987 االستيعاب ينظر. أوصى كما ليالً  بالبقيع ودفن هـ(32

 . 686: رقم 5/149 والتعديل والجرح ، 308:  رقم 3/308 والثقات ،703
 صفة 4/701 سننه في والترمذي ، 2842:  برقم جهنم ارن شدة باب 4/2184 صحيحه في مسلم أخرجهـ  4

 وأورده ، نحوه 10428:  برقم مسعود بن عبدهللا مسند 10/192 الكبير في والطبراني ،2573:  برقم النار أهل

 زمام كل مع زمام ألف بسبعين ت قاد بجهنم ي جاء"  :بلفظ 18582: برقم 10/710 الزوائدمجمع  في الهيثمي

 الصباح، بن عمر بن حفص غير الصحيح رجال رجاله: وقال الطبراني إلى وعزاه"  يجرونها ملك ألف سبعون
 . حبان ابن وثَّقه وقد
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الَّ ﴿ ون   ك  ْكف ر  ي  ِتِهمْ  س  اد  ون ون   ِبِعب  ك  ي  ل ْيِهمْ  و  ا ع  (1)﴾ِضّدً
 هيأنا :أي ؛﴾أعتدنا إّنا﴿ :وقوله ،

 .للضيف النزل ي هيأ كما ،منزالً  جهنم للكافرين

َمًٰل ﴿ عح
َ
َسِيَن أ خح

َ نحيَا وَُهمح  ١٠٣قُلح َهلح نُنَب ِئُُكم بِۡۡلح ِ ٱَّلُّ َيَٰوة ُيُهمح ِِف ٱۡلح ِيَن َضله َسعح ٱَّله
نهُهمح َُححِسنُوَن ُصنحًعا 

َ
ِيَن  ١٠٤ََححَسبُوَن أ ْوَلٰٓئَِك ٱَّله

ُ
ْ أَِبأ َيِٰت َرب ِهِمح َولَِقآئِهِۦ فََحبَِطتح َكَفُروا

ن   َمٰلُُهمح فََل نُقِيُم لَُهمح يَوحَم ٱلحقَِيَٰمةِ َوزح عح
َ
ٓ  ١٠٥ا أ َُذٓواْ َذٰلَِك َجَزا ْ َوٱَّته ؤُُهمح َجَهنهُم بَِما َكَفُروا

 ﴾١٠٦ َءاَيِِٰت َورُُسِِل ُهُزًوا

 سعد بن م صعب عن البخاري في
(2) 

وقاص أبي بن سعد أي أبي سألت: قال
(3) 

  والنصارى اليهود هم .ال: قال ؟الحرورية: هم  ،أعماالً  باألخسرين ننبئكم هل قل" 

  كفروا النصارى وأما ،ـ  وسلم عليه هللا صلىـ  محمداً  فكذبوا اليهود أما

 بعد من هللا عهد ينقضون الذين :والحرورية شراب، وال فيها طعام ال وقالوا بالجنة

" ميثاقه
(4)

 إن"  :وغيره طالب أبي بن علي وقال  الفاسقين، يسميهم سعدٌ  وكان 

 في نزلت أنها ال وغيرهم، والنصارى اليهود تشمل كما ،الحرورية تشمل اآلية هذه

 قبل ،مكية اآلية هذه ألن ،هذا من أعم بل هؤالء، وال الخصوص، على هؤالء

 من كل في عامة هي وإنما بالكلية، الخوارج وجود وقبل ،والنصارى اليهود خطاب

  مقبول عمله وأن ،فيها م صيب أنه يحسب مرضية طريقة غير على تعالى هللا عبد

 أعماالً، ثم باألخسرين نخبركم هل :محمد يا :قل :أي ؛مردود وعمله م خطئ وهو

لَّ  ٱلَِّذين  ﴿ :فقال ،فّسرهم ي ه م   ض  ع  ةِ  ِفي س  وَٰ ي  ح  ا ٱل  ي  ن   على باطلة أعماالً  عملوا :أي ،﴾ٱلدُّ

مْ ﴿ ،مشروعة شريعة غير ه  ب ون   و  ْحس  ه مْ  ي  ْنًعا ي ْحِسن ون   أ نَّ  يظنون :أي ؛﴾ص 

ثابون مقبولون وأنهم ،شيء على أنهم ويعتقدون ِئك  ﴿ :وقوله ،م 
واْ  ٱلَِّذين   أ ْول َٰ  ف ر  تِ     بِ  ك   اي َٰ

ِهم   بِّ ا ِئِهۦ ر  لِق   وحدانيته على أقام الذي وبراهينه الدنيا في هللا آيات جحدوا :أي ؛﴾ف ح و 

ِقيم   ف ال  ﴿ ،اآلخرة بالدار وكّذبوا ،رسله وصدق م   ل ه م   ن  و  ةِ  ي  م  ِقي َٰ ٗنا ٱل  ز   يثقل ال :أي ،﴾و 

                                                           
الَّ  ﴿ـ    1 ون   ك  ْكف ر  ي  ِتِهمْ  س  اد  ك ون ون   ِبِعب  ي  ل ْيِهمْ  و  ا ع   .سورة مريم ﴾ من82اآلية ﴿ ﴾ِضّدً
 علي وعن سعد، أبيه عن يروي ، زرارة أبا ٌيكنى مشهور تابعي ، الزهري وقاص أبي بن سعد بن مصعبـ  2

 ثقة كان: سعد ابن قال، بهدلة بن وعاصم السبيعي، اسحاق أبو: عنه وروى عمر، وابن وطلحة،، طالب أبي بن

 والثقات ،6688: برقم 1/533 التهذيب وتقريب الميم، باب 1/173 اإليثار ينظر (هـ 103: ت) الحديث كثير

 . الميم باب 5/411
 ، أربعة بعد وقيل ، ستة بعد أسلم ، أمية بن سفيان بنت حمنة وأوه اسحاق أبا يكنى: وقاص أبي بن سعدـ  3

 ، الشورى أصحاب الستة أحد ، بالجنة وسلم عليه هللا صلى الرسول لهم شهد الذين أحد سنة،17 عمره وكان

 الذين أحد هو أنه عنه هللا رضي الفاروق وأخبر هللا سبيل في بسهم رمى من أول وهو كلها، والمشاهد بدراً  شهد
، عنهم وهوـ  وسلم عليه هللا صلىـ  الرسول توفي  إمارة في بالمدينة توفي الصحابة، سادات العشرة وهم راض 

ينظر  (.هـ 54: عام) موتاً  بالجنة المبشرين العشرة آخر وهو عباس، وابن عمر، ابن عنه روى ، معاوية

 . 1908: رقم سعد باب 4/43 الكبير والتاريخ ،2029: رقم 2/433 الغابة وأسد ،963: رقم 2/606 االستيعاب
 6/392 سننه في والنسائي به، 4451:  برقم الكهف سورة تفسير 4/1758 صحيحه في البخاري أخرجهـ  4

 به. 11313:  برقم الكهف سورة تفسير
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ـ  هللا رسول عن هريرة أبي عن الصحيحين وفي الخير، عن خالية ألنها موازينهم

 يزن ال القيامة يوم السمين العظيم الرجل ليأتي: "  قال أنهـ  وسلم عليه هللا صلى

"  بعوضة جناح هللا عند
(1)

م   ل ه م   ن ِقيم   ف ال  ﴿ :شئتم إن وأقرأوا  و  ةِ  ي  م  ِقي َٰ ٗنا ٱل  ز   ،﴾و 

لِك  ﴿ :وقوله
م   ذ َٰ ه  ا ؤ  ز  م   ج  نَّ ه  ا ج  واْ  ِبم  ف ر   بسبب ،الجزاء بهذا جازيناهم إنما :أي ؛﴾ك 

  .تكذيب أشدّ  وكذبوهم ،بهم استهزءوا هزواً  ورسله هللا آيات واتخاذهم ،كفرهم

َدوحِس نُُزًَل ﴿ ُٰت ٱلحفِرح ٰلَِحِٰت ََكنَتح لَُهمح َجنه ِيَن َءاَمنُواْ وََعِملُواْ ٱلصه َخِِٰلِيَن فِيَها ََل  ١٠٧إِنه ٱَّله
  ﴾١٠٨ َيبحُغوَن َعنحَها ِحَوَل  

سله باهلل آمنوا الذين وهم ،السعداء عباده عن تعالى أخبر  جاءوا فيما وصّدقوهم ،ور 

بالرومية"  البستان "هو :واحد وغير مجاهد وقال، الفردوس جنات لهم أن به
(2)

 :

 عن سمرة عن جاء كما وأفضلها، وأوسطها الجنة ربوة وهو ،األعناب فيه الذي

" وأحسنها أوسطها هي الجنة ربوة الفردوس"  :وسلم عليه هللا صلى النبي
(3)

 رواه 

 أعلى فإنه ،الفردوس فاسألوه الجنة هللا سألتم الصحيحين: " إذا وفي جرير، ابن

ط   ،الجنة " الجنة أنهار تفجر ومنه ،الجنة وأوس 
(4)

 ضيافة :أي ؛﴾ن زالً ﴿ :، وقوله

لِِدين  ﴿ ون   ال﴿ ،أبداً  عنها يظعنون ال فيها ساكنين مقيمين :أي ؛﴾خ َٰ ْبغ  ا ي  نه  الً  ع   ؛﴾ِحو 

:الشاعر قال كما سواها ي حبون وال ،غيرها يختارون ال :أي
(5)

   

 أتحّول حبها عن وال ِسواها...    باغياً  أنا ال القلب سويداء فحلّت            

ون   ال  ﴿ :وقوله ْبغ  ا ي  ْنه  اًل  ع   وال ،سآمة بال لها وحبهم ،فيها رغبتهم على تنبيه ﴾ِحو 

  .بديالً  وال ،رحلة وال ،انتقاالً  وال ،متحوالً  يتوقعون ال وأنهم، ماللة

                                                           
 4/2147 صحيحه في ومسلم به، 4552: برقم الكهف سورة تفير 4/1759 صحيحه في البخاري أخرجه ـ  1

 .، 2785:  برقم المنافقين صفات كتاب
ْوسِ  في الماوردي أوردـ  2  قاله ، فيها موضع وأطيب الجنة وسط الفردوس أن:  أحدها: أقاويل خمسة اْلِفْرد 

 مجاهد قاله ، بالرومية البستان أنه:  الثالث.  مرفوعاً  ضمرة رواه ، وأحسنها الجنة أعلى أنه:  الثاني.  قتادة
 قاله ، األعناب فيه الذي البستان أنه:  الخامس.  الزجاج قاله ، بستان كل محاسن جمع الذي البستان أنه:  الرابع
 وقال األعناب، شجر فيه الذي وهو ، فرداساً  وأصله ، بالنبطية الكرم هو الفردوس:  السدي وقال ،.  كعب

 مجاهد وتفسير ، 3/348 الماوردي وتفسير ، 337/ص السدي تفسير ينظر ، المؤمن سرة الفردوس:  مجاهد

 .451/ص
مرة باب 7/213 الكبير في الطبراني أخرجهـ  3  الجنة ربوة الفردوس"  بلفظ 6886:  برقم جندب بن س 

ر ومنها وأوسطها وأعالها :  برقم الفردوس جنات باب 10/734 الزوائد في الهيثمي وأورده"  الجنة أنهار ت فجَّ

ثِّقوا رجاله الطبراني أسانيد أحد:  "  وقال ، والبزار الطبراني إلى وعزاه ، 18648  " . ضعف بعضهم وفي ، و 
 .2637:  برقم هللا سبيل في المجاهدين درجات باب 3/1028 صحيحه في البخاري أخرجه ـ 4
 :  بلفظ ديوانه في البيت وجدت وقد الجعدي النابغة هو الشاعر ـ  ـ    5

  متراخياً  حبها عن وال سواها        باغياً  أنا ال القلب سواد وحلَّت          

 1/316، ومغني اللبيب 3/316وخزانة األدب  .186:  ص الشاعر ديوان ينظر            
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ُر ِمَداد  ﴿ َحح ِ َِلَفَِد قُل لهوح ََكَن ٱِبح ََِكَِمِٰت َرّب 
ِ َولَوح ِجئحنَا ا ل  ن تَنَفَد َكَِمُٰت َرّب 

َ
ُر َقبحَل أ َحح ٱِبح

  ﴾١٠٩ ابِِمثحلِهِۦ َمَدد  

 وحكمته ،هللا كلمات به يكتب الذي لألقالم مداداً  البحر ماء كان لو: محمد يا قل :أي

ل وْ ﴿ ذلك كتابة يفرغ أن قبل البحر لنفد ،عليه والدالالت وآياته ا و   :أي ،﴾ِبِمْثلِهِ  ِجْئن 

 كلمات نفدت لما بها ويكتب يمّده بحوراً  جّرا وهلم ،آخر ثم ،آخر بحراً  البحر بمثل

ل و  ﴿هللا كما قال:  ا و  م  ِض  ِفي أ نَّ ة   ِمن ٱأل  ر  ر  م   ش ج 
ل َٰ ر   أ ق  ب ح  ٱل  هۥ  و  دُّ م  (1)﴾ي 

 لو: يعني. اآلية 

 البحر ماء وفني ،األقالم النكسرت أقالم كلها والشجر ،هللا لكلمات مدادا البحر كان

 .شيء يفنيها ال قائمة هللا كلمات وبقيت

﴿ ٓ ۠ بََّشٞ قُلح إِنهَما نَا
َ
ْ  أ ٓ إَِلُٰهُكمح إَِلٰهٞ َوِٰحٞد  َفَمن ََكَن يَرحُجوا نهَما

َ
ِثحلُُكمح يُوَِحٰٓ إَِله أ لَِقآَء َرب ِهِۦ م 

َملح َعَمل   ِكح بِعِبَ  َصٰلِح  فَلحيَعح َحَدَۢاا َوََل يُّشح
َ
  ﴾١١٠ اَدةِ َرب ِهِۦٓ أ

ا﴿ :إليهم برسالتك المكذبين المشركين لهؤالء محمد يا قل :أي م  ا إِنَّ رٌ  أ ن  ش  مْ  ب   ﴾ِمْثل ك 

 به أخبرتكم فيما الغيب أعلم ال فإّني ،به جئت ما بمثل فليأت ،كاذب أّني زعم فمن

 هو مما القرنين ذي وخبر ،الكهف أصحاب قصة عن سألتم عما الماضي من

ا  ﴿ أخبركم، وأنا ،عليه هللا لعنيأطْ  ما لوال ،األمر نفس في المطابق م  م   أ نَّ ه ك   الذي، ﴾إِل َٰ

ن﴿ له، شريك ال واحد إله عبادته إلى أدعوكم ان   ف م  واْ  ك  ج  ر  ِهۦ لِق ا ء   ي  بِّ  في :أي ؛﴾ر 

ل  ﴿ الصالح وجزائه ،ثوابه مع اآلخرة الدار م  ع  ي  اٗل  ف ل  م  لِٗحا ع   كان ما وهو، ﴾ص َٰ

ال   ﴿ ،هللا لشرع موافقاً  ِرك   و  ةِ  ي ش  اد  ِهۦ  ِبِعب  بِّ ا ر  د َۢ ّحد بل ،﴾أ ح   ،له شريك ال وحده هللا ي و 

ق ّبل العمل ركنا وهذان ت   لشريعة موافقاً  ،هلل خالِصاً  صواباً  صالحاً  يكون أن البد ،الم 

طاوس عنـ  وسلم عليه هللا صلىـ  رسوله
(2)

 إّني هللا رسول يا: قال رجالً  أن: " 

ـ  هللا رسول عليه يرد فلم ،موطني ي رى أن وأ ِحب ،هللا وجه أ ريد المواقف أقف

" وسلم عليه هللا صلى
3)

ان   ف م ن﴿ :اآلية هذه فنزلت  ، واْ  ك  ج  ر  ِهۦ لِق ا ء   ي  بِّ  إلى ،﴾ر 

أوس ابن شداد وعن ،حاتم أبي ابن رواه  ،آخره
(4)

ـ  هللا رسول سمعت: قال 

                                                           
ل و  ﴿ـ  1 ا و  ِض  ِفي أ نَّم  ة   ِمن ٱأل  ر  ر  م   ش ج 

ل َٰ ر   أ ق  ب ح  ٱل  هۥ  و  دُّ م  ِدِهۦ ِمنَۢ  ي  ع  ة   ب  ع  ب  ر   س  ح  ا أ ب  ت   مَّ ِفد  ت   ن  لِم َٰ ِ   ك  ِزيزٌ  ٱهللَّ   إِنَّ  ٱهللَّ  ع 

ِكيم    لقمان سورة من( 27: )اآلية ﴾ح 
 . البحث هذا من (3) رقم ، هامش88ص/ ينظر ترجمته سبقت وقد كيسان بن طاوسـ  2
 5/341 اإليمان شعب في والبيهقي نحوه، 2527: برقم الجهاد كتاب 2/122 مستدركه في الحاكم أخرجهـ  3

 والترهيب الترغيب ضعيف في األلباني وأورده نحوه، 6438:  برقم القراءة فيه ي ستحب ما مقدار في فصل

جاه ولم الشيخين، شرط على صحيح حديث هذا"  الحاكم وقال.  836: برقم الجهاد كتاب 1/208  . ي خرِّ
 أبو وقيل يعلى، أبا يكنى الخزرجي، األنصاري ثابت بن حسان أخي ابن المنذر بن ثابت بن أوس بن شدادـ  4

 وسلم، عليه هللا صلى النبي عن روى والحلم، العلم أ وتي ممن شداد كان: الصامت بن عبادة قال عبدالرحمن،
 بيت في توفي الصنعاني، األشعث وأبو لبيد، بن ومحمود يعلى، وابنه الشام، أهل عنه وروى األحبار، وكعب

  1158: برقم 1/694 ينظر االستيعاب(. هـ64 ــ هـ41) وفاته سنة في ا ْخت لِف   وقد هناك، ودفن المقدس

 . 4/276 التهذيب وتهذيب ،621: برقم 3/185 والثقات ، 3851:  برقم 3/319 واإلصابة
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 فقد ،ي رائي صام ومن أشرك، فقد ي رائي صلى من"   :يقولـ  وسلم عليه هللا صلى

 بي أشرك لمن قسيم خير أنا يقول هللا إن ، أشرك فقد ،ي رائي تصّدق ومن أشرك،

" غني عنه أنا به أشرك الذي لشريكه وكثيره ،قليله عمله فإن شيئاً، بي أشرك من
(1)

 

ـ  وسلم عليه هللا صلىـ  هللا رسول سمعت قال أيضاً، شداد وعن ،أحمد رواه

تك أ ت شرك  : هللا رسول يا قلت الخفية، والشهوة ،الشرك أ متي على أتخّوف  " : يقول  أ م 

 ولكن وثناً، وال ،حجراً  وال ،قمراً  وال ،شمساً  يعبدون ال إنهم أما نعم: قال ؟بعد من

(نوراءي  )
(2)

 شهوة له فتعرض ،صائماً  أحدهم ي صِبح أن :الخفية والشهوة بأعمالهم، 

" صومه فيترك ،شهواته من
(3)

لبيد بن محمود وعن ماجه، وابن أحمد رواه 
(4)

 أن ،

 الشرك عليكم أخاف ما أخوف إن: " ـ قال وسلم عليه هللا ـ صلى هللا رسول

 القيامة يوم هللا يقول الريا،: قال  هللا، رسول يا األصغر الشرك وما: قالوا األصغر،

 عندهم يجدون هل فانظروا الدنيا، في لهم ت راءون الذين إلى أعمالهم الناس جزى إذا

" جزاء
(5)

بكرة أبي وعن أحمد، رواه 
(6)

 عليه هللا ـ صلى هللا رسول قال: قال 

ع   من: "ـ  وسلم ع   سمَّ " به هللا رايا رايا ومن به، هللا سمَّ
(7)

 سعيد أبي رواية وفي ،

ع ومن به هللا ي رائي ي رائي من"  مِّ ع ي س  مِّ " به هللا ي س 
(8)

 سعيد أبي وعن أحمد، رواه 

                                                           
 4/365 والحاكم في مستدركه به، 17180: برقم أوس بن شداد مسند 28/365 مسنده في أحمد أخرجهـ  1

 رواه الحديث هذا: وقال ،5412: برقم 4/2329الحفاظ  ذخيرة في المقدسي وأورده ،7938كتاب الرقاق برقم: 

 . ضعيف وشهر أوس، بن شداد عن غنم بن عبدالرحمن عن شهر
( من هذا 2.هامش رقم: )104ص/ الواو في هذه الحالة، وهو األصل.  ينظرويجوز كتابة الهمزة على ـ  2

 البحث.
 باهلل اإلشراك أ متي على أخاف ما أخوف إن"  بلفظ والسمعة الرياء باب 2/1406 سننه في ماجه ابن أخرجهـ  3

 الزوائد في الهيثمي وأورده به، 17120: برقم أوس بن شداد مسند 28/346 مسنده في وأحمد ،4205: برقم

 وهو زيد، بن عبدالواحد وفيه أحمد، رواه: وقال ،5226: برقم يفطر ثم صائماً، يصبح فيمن باب 3/458

 . ضعيف
 النبي عهد على ولد صحبة، له ووالده صحبة، له كانت ، القيس امرئ بن رافع بن عقبة بن لبيد بن محمودـ  4

ث  وسلم عليه هللا صلى  إبراهيم بن ومحمود الزهري، عنه روى العلماء، من وكان، كثيرة أحاديث عنه وحدَّ
لّ  صغير صحابي: حجر ابن وقال التابعين، في حبان ابن وذكره التيمي،  حاتم أبو وقال الصحابة، عن روايته وج 

 برقم: 6/42 واإلصابة ،5/122 الغابة أسد ينظر. هـ( 96: )ت الحديث، قليل ثقة أنصاري مديني: الرازي

 .األولى الطبقة 5/77 الكبرى والطبقات ،6517: برقم 1/522 التهذيب وتقريب ،7826
 مجمع الزوائد في الهيثمي وأورده ،23680:  برقم لبيد بن محمود مسند 5/428 مسنده في أحمد أخرجهـ  5

 . الصحيح رجال ورجاله أحمد رواه: وقال 375: برقم الرياء في جاء ما باب 1/290
 أبي له وقيل ، حديثاً  132 له الطائف أهل من صحابي الثقفي بكر أبو كلدة بن الحارث بن نقيع بكرة أبيـ  6

 من وكان ، الفتنة اعتزل ممن وهو ، وسلم عليه هللا صلى النبي إلى الطائف حصن من ببكرة تدلى ألنه بكرة
 في أشرافاً  أوالده وكان ، مات حتى العبادة كثير ، القدر كبير وكان ، وسلم عليه هللا رسول أصحاب فضالء
 وروى ، وسلم عليه هللا صلى النبي عن روى،  ألمه سفيان أبي بن زياد أخو وهو ، والعلم المال بكثرة البصرة

 وأسماء ، 5724:  يرقم 6/41 الغابة أسد ينظر.  هـ 52:  عام معاوية خالفة في بالبصرة توفي ، أوالده عنه

 . 7/15  الكبرى والطبقات . 22/63 والنهاية والبداية ، ، 3/571 واإلصابة ، 1/12 ، بكنيته ي عرف من
 ما باب 10/382 مجمع الزوائد في الهيثمي وأورده ،به 20456: برقم 34/108 مسنده في أحمد أخرجهـ  7

 .صحيحة أسانيدهم: وقال والطبراني، احمد إلى وعزاه ،17661: برقم الرياء في جاء
 صحيح حسن حديث هذا: وقال به، 2556: برقم والسمعة الرياء باب 9/203 سننه في الترمذي أخرجه ـ  8

 .11357: برقم الخدري سعيد أبي مسند 17/453 مسنده في وأحمد ،الوجه هذا من غريب
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الصحابي  األنصاري فضالة أبي بن
)1)

ـ  وسلم عليه هللا ـ صلى هللا قال رسول: قال 

 من مناد   نادى فيه الريب ليوم القيامة ليوم واآلخرين األولين هللا جمع " إذا:  يقول

ِمل   في أشرك ل ه   ع  م   الشركاء أغنى هللا فإن هللا غير  عند من ثوابه فليطلب أحداً  هلل ع 

الشرك" عن
(2)

  .(وهللا أعلم)رواه أحمد والترمذي وابن ماجه  

                                                           
 أبو جزم وبه )سْعد( العين بسكون البعض عند وقع ، فضالة بن سعد أبو ويقال:  فضالة أبي بن سعيد أبيـ  1

 النبي عن روى الرياء، في الترمذي له أخرج فضالة، أبي بن سعد أبو هو الصحيح حاتم أبو وقال الحاكم، أحمد
 رسول أصحاب من وكان الخندق، أهل طبقة في سعد ابن وذكره مبنا بن زياد عنه وروى وسلم، عليه هللا صلى
 التي المصادر في وفاته أقف على تاريخ ولم صالح. سنده: المديني بن علي وقال وسلم، عليه هللا صلى هللا

لعت    وتهذيب 311: برقم 9/36 الكبير والتاريخ ،10002: برقم السين حرف 7/172 اإلصابة ينظر. عليها اطَّ

  .1/36للبخاري  ، والكنى486 برقم 12/116 التهذيب
 الرياء باب 2/1406 سننه في ماجه وابن به، 3154: برقم الكهف سورة 5/314 سننه في الترمذي أخرجهـ  2

 .  بكر بن محمد حديث من إال نعرفه ال غريب، حسن حديث هذا: عيسى أبو وقال به، 4203: برقم والسمعة

 .15838: برقم فضالة أبي ابن مسند 25/161 مسنده في وأحمد
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تفسير سورة مريم
(1)

 وهي مكية 

 ﴾الَرِحيمِ  الَرْحَمنِ  ّللَاِ  بِْسمِ ﴿

ِ  ٣ا إِۡذ نَاَدٰى َربَُّهۥ نَِدآًء َخفِي    ٢ذِۡكُر رَۡۡحَِت َرب َِك َعۡبَدهُۥ َزَكرِيَّآ  ١ٓكهيٓعٓص ﴿ قَاَل َرب 
ُس َشيۡب  إِّن ِ وََهَن ٱلَۡعۡظُم مِّن ِ 

ۡ
أ ِ َشقِي   َوٱۡشتََعَل ٱلرَّ ُكۢن بُِدََعٓئَِك َرب 

َ
ِخۡفُت ِإَوّن ِ  ٤ا ا َولَۡم أ

ِِت ََعقِر  
َ
نٱلَۡمَوِِٰلَ مِن َوَرآءِي َوََكنَِت ٱۡمَرأ ُ َءاِل يَرِثُِّن َوَيرُِث مِۡن  ٥ا َك َوِل   ا َفَهۡب ِِل مِن َّلَّ

ِ رَِضي     ﴾٦ا َيۡعُقوَبَۖ َوٱۡجَعلُۡه رَب 

سبق الكالم في حروف أوائل السور في أول سورة البقرة، قال ابن عباس
(2)

 :

وكبير، والهاء من هاِد، والياء من رحيم، والعين، من عليم وعظيم الكاف من كريم 

هذا ذكر رحمة هللا بعبده  :أي ؛﴾ِذْكُر َرْحَمِت َربِّكَ ﴿ :والصاد من صادق، وقوله

زكريا، والمد والقصر فيه قراءتان مشهورتان
(3)

ياً عظيماً من أحبار بني وكان نب ،

كان زكريا " : ـ قالهللا عليه وسلم هللا صلى ـ ن رسول : أ، وفي البخارياسرائيل

نّجاراً "
(4)

ُه ِنَداًء إِْذ نَ ﴿ :وقوله النجارة، في يديه عمل من يأكل كان أنه: أي ؛ اَدى َربَّ

اً   ي طلب الولد إلى الرعونةه لئال ُينسب فؤُ إنما خفي ندا" قال بعضهم:  ،﴾َخِفيَّ

                                                           
 أن وبما 289/رقم واللوحة 288/رقم واللوحة 287/رقم اللوحة من جزء في بياضاً  يوجد السورة هذه فيـ  1

 ذلك لسد كثير النسخة المقابلةالحافظ ابن  جعلت تفسير فقد ،هقيمت ضياع من وخوفاً  واحدة، نسخة من المخطوط

 . مريم سورة تفسير 5/224كثير ابن تفسير ينظر البياًض.
من  بالكبير، الكاف يعني كبير،: قال ﴾ٓكهيٓعصٓ ﴿اآلية  هذه في عباس ابن عن جبير، بن سعيد عن ـ 2

 من الهاء في يقول كان: قال عباس، ابن عن. ﴾ٓكهيٓعصٓ ﴿:قوله في مزاحم بن الضحاك وعن. ﴾ٓكهيٓعصٓ ﴿

 قوله في عباس، ابن وعن. صادق:  صاد. عزيز: عين. عالم من عين. يمين ياء و. هاد: هاء:  ﴾ٓكهيٓعصٓ ﴿
 من اسم: قال ﴾ٓكهيٓعصٓ ﴿ :قوله في قتادة وعن. هللا أسماء من وهو به، هللا أقسم قسم فإنه: قال ﴾ٓكهيٓعصٓ ﴿

 في صادق ، بهم عالم ، أيديهم فوق يده ، لعباده هاد   ، لخلقه كاف   عباس أيضاً: معناه ابن وعن. القرآن أسماء

 .11/74 القرطبي وتفسير. 18/142الطبري تفسير ينظر. وعده
آ  َعۡبَدهُۥ َربِّكَ  َرۡحَمتِ  ِذۡكرُ ﴿ يعمر بن يحيى وقرأ. ـ 3 ا(. ﴾َزَكِريَّ  وكان. مشهورتان قراءتان ويقصر يمد:  )َزَكِريَّ

 غير من بالقصر خلف وكذا والكسائي، وحمزة فحفص( زكريا) في واختلف.. إسرائيل بني أنبياء من عظيًما نبّيًا
 حفص همز بال بالقصر(  زكريا) وقرأ.  والمد بالهمز والباقون واألعمش الحسن وافقهم القرآن جميع في همزة

. 1/222إتحاف فضالء البشر  ينظر .وخلف والكسائي حمزة ) نادى ( َوأََمالَ  وخلف،  والكسائي وحمزة

 .4/4 الوجيز المحرر، و5/211 كثير ابن وتفسير .1/376
 سننه في ماجه وابن به، 2379: رقم السالم عليه زكريا فضائل من باب 4/1847 صحيحه في مسلم أخرجه ـ 4

 عليه النبي آدن بن زكريا باب ذكر 2/645والحاكم في مستدركه  به، 2150:  رقم الصناعات باب 2/727

 البخاري أخرجه ما يخرجاه، أما لم و مسلم شرط على صحيح حديث هذا :، وقال 4145برقم:  السالم و الصالة

 يأكل كان السالم عليه داود هللا نبي وإن"  بلفظ 1966: برقم يده وعمل الرجل كسب باب 2/730 صحيحه في

 ." يده عمل من
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لِكَبره"
(1)

ألن النداء الخفي أحبُّ إلى هللا، قال قتادة :وقيل ،الماوردي حكاه ،
 

في هذه 

ويسمع الصوت الخفي " ،قييعلم القلب الن" إنَّ هللا  :اآلية
(2)

َقاَل َربِّ إِنِّي َوَهَن ﴿، 

ْأُس َشْيَباً ﴿َضُعَف ورقَّ  :أي ؛﴾الَعْظُم ِمنِّي اضطرم المشيب في  :أي ؛﴾َواْشَتَعَل الرَّ

والكبر، ودالئله الظاهرة  ،والمراد اإلخبار عن الضعف ،وصار أشمط ،السواد

ولم أعهد منك إاّل اإلجابة في  :أي ؛﴾أَُكن ِبُدَعاِئَك َربِّ َشقياً  ولَمْ ﴿ :والباطنة، وقوله

ني قط فيما سألتك قوله ِليَ  ِخۡفتُ  َوإِنِّي﴿ ،الدعاء، ولم تُردَّ ، قال ﴾َوَرٓاِءي ِمن ٱۡلَمَوَٰ

سائيوسكنها الكِ  ،الموالي على أنه مفعولاألكثرون: بنصب الياء من 
(3)

، قال 

ة، وقرأ عثمان بن عفانلَ اَل الكَ  :مجاهد: المراد بالموالي الَعَصَبة وقيل
(4 )

رضي هللا ـ 

لِيَ إّنيِ َخفَِّت ﴿ ـعنه  َقلَّت عصباتي من بعدي، ووجه خوفه  :أي ؛بتشديد الفاء ﴾ٱۡلَمَوَٰ

فوا من بعده في الناس تصّرفاً سيئاً  ل هللا فسأ على القراءة األولى أنه خشى أن يتصرَّ

فأُجيب في ذلك، ال إنه خشي من  ،وما ُيوحى إليه ،يهم بنبوتهمن بعده لُيَسوِّ  ولداً نبياً،

ن ُيشِفَق على ماله إلى ما وراثتهم له ماله، فإن النبي أعظم منزلًة وأجّل قدراً من أ

هذا حّده أن يأنف من وراثة عصباته له، ويسال أن يكون له ولداً ليحوز ماله دونهم 

كما عاهده من بني  ،وتغيير أحكامه من بني عمه ،بل خاف تبديل الدين في تضييعه

ومثل  ،بل كان نجاراً يأكل من كسب يده ،اسرائيل، وألنه لم يذكر أنه كان ذا مال  

، وقد ثبت في إنهم كانوا أزهد الناس في الدنياهذا ال يجمع ماالً وال سّيما األنبياء، ف

: " نحن معاشر األنبياء ال ُنورث ـ قالصلى هللا عليه وسلم ـ الصحيح أن رسول هللا 

ما تركنا فهو صدقة "
(5)

 على ،﴾ي ِمن لَُدْنَك ولياً َيِرُثِنيَفَهْب لِ  ﴿ :فيتعّين حمل قوله ،

                                                           
 النقي القلب يعلم هللا إن قتادة وقال.  فيه رياء ال سراً  ، جريج ابن قاله:  أحدهما:  قوالن فيه ، ﴾َخِفّياً  َندآءً  ﴿ـ  1

 يهزأ لئال أخفى إنما ، مقاتل قاله:  الثاني. فيه الرياء إلى ينسب لئال نداءه زكريا فأخفى الخفي الصوت ويسمع
 وأرجى للدعاء أخلص الدعاء إخفاء أن:  ثالثاً  ويحتمل. الولد يسأل الشيخ هذا إلى انظروا فيقولون ، به الناس

 8823: برقم 5/255 سننه في النسائي أخرجه"  بأصم ليس تدعونه الذي إن:"  فيه الواردة للسنة لإِلجابة

وتفسير  ، 208تفسير ابن جريج ص/ ينظر . .حسن حديث هذا وقال ،2374: برقم5/457 سننه في والترمذي

 .2/306، وتفسير مقاتل 3/352 الماوردي
 .3/354 الماوردي وتفسير ،18/142 الطبري تفسير ينظر ـ   ـ   2
 وهو الكوفة أهل من والقراءة والنحو اللغة في إمام الحسن أبو األسدي عبدهللا بن حمزة بن علي:  الكسائيـ  3

 بن سليمان معاذ وأبا ، حبيب بن حمزة عمارة أبا سمع ، الحديث مستقيم ، األمين وابنه العباسي الرشيد مؤدب
 بن وأحمد ، سالم بن القاسم عبيد أبو:  عنه وروى ، النجود أبي بن وعاصم ، األعمش:  عن وروى ، أرقم

 ينظر.  والفقه اللغة اليوم دفنت:  الرشيد وقال ، واحد يوم في الشيباني الحسن بن محمد مع هـ 289:  ت ، جبير

 .14414:  رقم العين باب 8/457 والثقات ، 3/484 واألنساب ، 1432:  رقم 3/329 والكنى األسامي
 الفعل بصيغة المشددة والفاء الخاء بفتح ﴾الَمَوالي َخفَّتِ  وإّني ﴿: قرأه أنه عفان بن عثمان عن ورويـ  4

:  بالموالي الظرف فيتعلق ، وبعدي خلفي بمعنى ،﴾َوَراِئي﴿ يكون أن:  أحدهما ، معنيين على وهذا الماضي

 بمعنى يكون أن:  والثاني.  يرزقه بوليّ  ومظاهرتهم تقويتهم ربه فسأل ، الدين أمر إقامة عن وعجزوا قلوا أي
يقول الشنقيطي :  واعتضاد، به تقوّ  من منهم يبق ولم ودرجوا قدامه خفوا أنهم ويريد ، بخفت فيتعلق ، قدامي
 هللا رضي وغيرهم ، الحسين بن علي بن ومحمد ، عفان بن عثمان عن رويت ، وإن بها القراءة تجوز ال شاذة

 .4/62، والكشاف 3/367أضواء البيان  ينظر. عنهم
 صحيحه في ومسلم ، نحوه 2926:  برقم الخمس فرض باب 3/1126 صحيحه في البخاري أخرجه ـ  5

 . نحوه 1757: برقم الفيء حكم باب 3/1376
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(1)﴾ََۖداوُۥدَ  ُسلَۡيَمٰنُ  َوَورَِث ﴿ :، كما قال﴾َوَيرُِث ِمْن آِل َيْعُقوَب ﴿النبوءة ، ولهذا قال: 
 

ه من بين إخوته بذلك، قال مجاهد: ،في النبوءة :أي  إذ لو كان في المال لما خصَّ

"  :كان وراثته من آل يعقوب علماً وكان زكريا من ذرية يعقوب "، وقال الحسن"

" يعقوب آل ونبوءة ،وعلمه ،نبوءته يرث
(2)

يِرُث مالي، ويرث من آل "  :، وقيل

، وهذا اختيار ابن جرير" يعقوب النبوءة
(3 )

ِ رضي اً ﴿ :وقوله ْجَعلُه رَب 
َ
 :أي ،﴾َوأ

 .وُتَحِبَبه إلى خلقك في دينه ،وعند خلقك ُتِحبُّه ،مرضياً عندك

َك بُِغَلٍٰم َيَٰزَكرِيَّآ إِنَّا ﴿   ُ ِ ُۥ مِن َقۡبُل َسِمي    َيٰ ٱۡسُمُهۥ َيۡ نُبَّش   ﴾٧ا لَۡم ََنَۡعل َّلَّ

آ ﴿ :فقيل له ،أن زكريا أُجيب إلى ما سأل في دعائ :يعني َزَكِريَّ ا َيَٰ م   ُنَبشُِّركَ  إِنَّ
، ﴾ِبُغلََٰ

ِنَ ﴿ :إلى قوله ،﴾َربَّهُ  َزَكرِيَّا َدَعَ  ُهَنالَِك ﴿ :كما في قوله ىاسمه يحي ٰلِِحيَ  م  (4)﴾ٱلصَّ
 

لم ُيَسمِّ أحد قبله بهذا االسم وهو  :أي :قالوا ،﴾َعْل ََّلُ ِمْن َقبُْل َسِميَّالَْم ََنْ ﴿ :وقوله

ا لَُهۥ َتۡعلَمُ  َهلۡ ﴿ :شبهاً، كما في قوله :يأوقال مجاهد:  ؛المختار َشَبَهاً،  :أَي؛(5)﴾َسِمّيّٗ

لم تلد العواقر قبله مثله " :: " أيوقال ابن عباس
(6)

ل على أن زكريا كان وهذا دلي ،

 ،بخالف إبراهيم وسارة ،وكذلك امرأته كانت عاقراً من أول عمرهاال يولد له، 

 ال لعقرهما. ،فإنهما تعجبا من البشارة بإسحاق لكبرهما

                                                           
َۖ َوقَاَل  ُسلَۡيَمٰنُ  َوَورَِث ﴿ ـ  1 َها يَا َداوُۥَد يُّ

َ
ْيِ  َمنِْطقَ  ُعل ِْمنَا انلَّاُس  أ وتِيَنا الطَّ

ُ
ءٍ  ُك ِ  مِنْ  َوأ  ﴾الُْمبِيُ  الَْفْضُل  لَُهوَ  َهَذا إِنَّ  ََشْ

 من سورة النمل. ﴾﴾16﴿ اآلية
   حاتم أبي ابن ينظر تفسير وعلمه، نبوته: َقالَ  ،﴾َيْعقُوبَ  الِ  ِمنَ  َوَيِرثُ  َيِرُثِني﴿: َقْولِهِ  ِفي الحسن، َعنْ ـ  2

2398/13038 
: السدي وقال وعلمه، نبوته: الحسن وقال النبوة، يعقوب آل من ويرث مالي، يرثني:  قال: عباس ابن عنـ  3

 مالي، وفاتي بعد من يرثني جرير ابن وقال والعلم، الحكمة: القرطبي وقال يعقوب، آل ونبوة نبوتي، يرث

 وتفسير ،338/ص تفسير السدي ينظر. يعقوب ولد من كان زكريا أن وذلك النبوة، يعقوب آل من ويرث

 .5/480 المنثور والدر ،11/78 القرطبي وتفسير ،18/146 الطبري
ا َدَعا ُهَنالِكَ  ﴿ـ  4 ُهۥۖ َزَكِريَّ يَّةّٗ  لَُّدنكَ  ِمن لِي َهبۡ  َربِّ  َقالَ  َربَّ   ُذرِّ

ۖ
َبًة َعآءِ  َسِميعُ  إِنَّكَ  َطيِّ ِئَكةُ  َفَناَدۡتهُ  (39) ٱلدُّ

ٓ  َوُهوَ  ٱۡلَملََٰ

َ  أَنَّ  ٱۡلِمۡحَرابِ  فِي ُيَصلِّي َقآِئم   ا ِبَيۡحَيىَٰ  ُيَبشُِّركَ  ٱّللَّ َقَۢ نَ  ِبَكلَِمة   ُمَصدِّ ا ٱّللَِّ  مِّ دّٗ ا َوَسيِّ ا َوَحُصورّٗ نَ  َوَنِبّيّٗ لِِحينَ  مِّ  ﴾(39﴿ٱلصََّٰ
 .عمران آل سورة من

بُّ ﴿ـ  5 تِ  رَّ َوَٰ َمَٰ َدِتِهۦۚ َوٱۡصَطِبرۡ  َفٱۡعُبۡدهُ  َبۡيَنُهَما َوَما َوٱأۡلَۡرِض  ٱلسَّ ا لَُهۥ َتۡعلَمُ  َهلۡ  لِِعَبَٰ  من سورة مريم. (65)﴾َسِمّيّٗ
 أسلم وابن وقتادة عباس ابن قاله ، االسم بهذا يحي قبل أحدا نسم لم أي ،﴾َسِمّياً  َقْبلُ  ِمنْ  لَهُ  َنْجَعلْ  لَمْ  ﴿ـ    6

 كرامة وهي دعائه إجابة:  أحدها: أشياء ثالثة البشرى هذه تضمنت: تفسيره في الماوردي ويقول والسدي،
.  به اختصاصه:  أحدهما: أمرين على ذلك فدل.  بتسميته يفرد أن:  والثالث ، قوة وهو الولد إعطاؤه: والثاني
 لَمْ ﴿: تعالى قوله وفي عجوز، وأم شيخ أب بين صبي ألنه يحيى سماه مقاتل قال.  له اصطفائه على: والثاني
اً  َقْبلُ  ِمن لَّهُ  َنْجَعل  له نجعل لم المعنى فيكون. عباس ابن قاله العواقر، مثله تلد لم أي: أحدها :اقاويل ثالثة ،﴾َسِميَّ

  أحد باسمه قبله يسم لم أي: والثالث. مجاهد قاله ولداً، يحيى قبل من لزكريا نجعل لم أنه:  الثاني. نظيراً  وال مثالً 

 . 3/375 الماوردي وتفسير ،11/83 القرطبي وتفسير ،2395/13044 حاتم أبي ابن تفسير ينظر.  قتادة قاله
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ٰ يَُكوُن ِِل ُغَلٰم  ﴿ ّنَّ
َ
ِ أ ِِت ََعقِر   قَاَل رَب 

َ
قَاَل  ٨ا َوقَۡد بَلَۡغُت مَِن ٱلِۡكََبِ ِعتِي   ا َوََكنَِت ٱۡمَرأ

ِ  َكَذٰلَِك قَاَل  َّ َهي   ﴾٩ا     لَۡقُتَك مِن َقۡبُل َولَۡم تَُك َشۡي َوقَۡد خَ  َربَُّك ُهَو لََعَ

ب من زكريا حين أُِجيَب إلى ما سألهذا   ،ففرح به فرحاً شديداً  ،وُبِشر بالولد ،تعجَّ

مع إنَّ امرأته كانت عاقراً  ،والوجه الذي يأتيه منه الولد ،وسأل عن كيفية ما ُيولد له

 ،الشيخ يعتو عِتّياً  (عتا) :ُيبسها ونحول عظمها، يقال :أي ؛ال تلد مع كبرها وعِتّيها

العود إذا يبس  :بحيث لم يبق فيه لقاح وال جماع، تقول العرب ،إذا انتهى سنه وكبره

ـ هللا  " ال أدري أكان رسول: قال ابن عباس ،نحول العظم والُيبس :والمراد ،عتا

 :أي ؟يقرأ هذه الحرف وقد بلغت من الكبر ِعِتّياً أو ِعِسّياً ـ صلى هللا عليه وسلم 

وكالهما بمعنى " لتاء أو بالسينبا
(1)

 اُمجيباً لزكريا عمّ  ،الملك :أي ؛﴾الَ قَ ﴿، 

ِك ُهَو َعلَّي َهيِّن  َكِذلَِك قَ ﴿ ،استعجب منه د منك من زوجتك اتخاذ الول :أي ؛﴾اَل َربُّ

ب مما سهل يسير على هللا، ثم ذكر ما هو أعج :أي ؛﴾هّين  ﴿ هذه ال من غيرها 

 ولم تكن موجوداً. ى،من قبل  يحي :أي سأل عنه، وقد خلقتك من قبل؛

﴿ َۖ ٓ َءايَة  ِ
ِ ٱۡجَعل ِل  َّلَّ  قَاَل رَب 

َ
ٰ  ١٠ا َسوِي    تَُكل َِم ٱنلَّاَس ثََلَٰث َلَال  قَاَل َءاَيتَُك أ فََخَرَج لََعَ

ن َسب ُِحواْ بُۡكَرة  قَۡوِمهِۦ مَِن 
َ
وََۡحٰٓ إَِلۡهِۡم أ

َ
 ﴾١١ا وََعِشي    ٱلِۡمۡحَراِب فَأ

عالمة ودليالً على وجود  :أي؛ ﴾َربِّ اْجَعْل لِي آَية  ﴿ :أخبر تعالى عن زكريا أنه قال

ِني َربِّ أَرِ ﴿ويطمئن قلبي بما وعدتني، كما قال إبراهيم  ،ما وعدتني لتستقر نفسي

(2)﴾َكْيَف ُتْحييِ اَْلَمْوَتى
ثَ  ٱلنَّاسَ  ُتَكلِّمَ  أاَلَّ ﴿ ،عالمتك :أي ؛﴾آَيُتَك ﴿ :قال .، اآلية  َثلََٰ

ا لََيال   وأنت صحيح سوّي من غير  ،يحتبس لسانك عن الكالم ثالث :أي ؛﴾َسِوّيّٗ

وال يستطيع  ،وكان يقرأ ويسبِّح ،لسانه من غير مرضاعتقل  :، وال علة قالمرض

أن ُيكلَِّم إاّل باإلشارة، وعن ابن عباس
(3)

متتابعات واألول عنه،  :أي ؛﴾َسِوّياً ﴿ 

                                                           
 َعَسا: األصمعي قال ،العسي ومثله والجفاف، واليبس الكبر في النهاية يعني ﴾ِعِتّياً  اْلِكَبرِ  ِمنَ  َبلَْغتُ  َوَقدْ  ﴿ـ  1

 أبي ابن يقول. َعَتا، مثل وَكِبر َولَّى َيْعُسو الشيخُ  عسا وقد وَصلَُب، يِبس :أي ممدود وَعَساء ُعُسّوا َيْعُسو الشيءُ 
 ومعناهما ،وعتا عسا قد: كبر إذا للشيخ قولهم من بيّ أُ  مصحف في كذلك وهي ِعِسّياً،: عباس ابن وقرأ: حاتم

البحر  ينظر. وعاس عات فهو كفر، أو فساد، أو كبر في غايته إلى متناه وكلّ  وعسّوا، ِعِسيا يعسو وعسى واحد،

 .3/357 الماوردي وتفسير ، 11/83 القرطبي ،وتفسير 18/149 الطبري تفسير، و6/166المحيط 
هِ  َقالَ  َوإِذۡ  ﴿ـ  2 ِكن َبلَىَٰ  َقالَ  ُتۡؤِمنۖ  لَمۡ  أَوَ  َقالَ  ٱۡلَمۡوَتىَٰۖ  ُتۡحيِ  َكۡيفَ  أَِرِني َربِّ  مُ  ۧإِۡبَرَٰ نَ  أَۡرَبَعةّٗ  َفُخذۡ  َقالَ  َقۡلِبيۖ  لَِّيۡطَمِئنَّ  َولََٰ  مِّ

ۡيرِ  ۡنُهنَّ  َجَبل   ُكلِّ  َعلَىَٰ  ٱۡجَعلۡ  ُثمَّ  إِلَۡيكَ  َفُصۡرُهنَّ  ٱلطَّ ا مِّ اۚ  َيۡأِتيَنكَ  ٱۡدُعُهنَّ  ُثمَّ  ُجۡزءّٗ َ  أَنَّ  َوٱۡعلَمۡ  َسۡعيّٗ  اآلية ﴾َحِكيم   َعِزيز   ٱّللَّ
 .البقرة سورة من ﴾260﴿
 قاله متتابعات، ليال ثالث: والثاني .قتادة قاله خرس، غير من صحيحاً : أحدهما :تأويالن وفيه ،﴾َسِوّياً ﴿ ـ  3

 لسانه حبس: َزْيد   اْبنِ  وَعنِ   الليالي، إلى الثاني وعلى ، لسانه إلى راجعاً  األول الوجه على السوي فيكون عطية،
 ،"يكلمهم إِنَّ  يستطع لَمْ  الناس كالم أراد فإذا التوراة، ويقرأ يسبح، َذلِكَ  في وهو أحداً، يكلم إِنَّ  يستطيع ال فكان
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الذي ُبشِّر  :أي ؛﴾َى َقْوِمِه ِمَن اَْلِمْحَرابِ َفَخَرَج َعلَ ﴿ :وعن الجمهور أصّح . وقوله

َسبُِّحوْا ُبْكرًة  أَنْ ﴿أشار إشارة خفية سريعة  :أي ؛﴾َفأَْوَحَى إِلَْيِهم﴿ ،فيه بالوالدة

موافقة له فيما أُِمر في هذه األيام الثالثة زيادة على أعماله ُشكراً ّلل  :أي ؛﴾َوَعِشّياً 

 ُكِتَب لهم في األرض أن سبِّحوا.  :أي :تعالى على ما أواله ، وقيل

﴿ ٰ ة    ۡحَيٰ يَ َي َۖ وََحنَان   ١٢ا َوَءاَتۡيَنُٰه ٱۡۡلُۡكَم َصبِي    ُخِذ ٱلِۡكَتَٰب بُِقوَّ نَّا َوَزَكٰوة  ُ ِن َّلَّ  اَوََكَن تَقِي    ا م 
يۡهِ َولَۡم  ١٣ ۢا بَِوَِّٰلَ َويَۡوَم ُيۡبَعُث وََسَلٌٰم َعلَۡيهِ يَۡوَم ُوَِّلَ َويَۡوَم َيُموُت  ١٤ا يَُكن َجبَّاًرا َعِصي   َوَبرَّ
 ﴾١٥ا َحي   

عليه السالم، وأن هللا علّمه الكتاب  ىوهو يحي ،الم الُمَبشَّر بهلما ُوِجد هذا الغ :يعني

وكان سّنه إذ ذاك  ،ويحكم بها النبيون ،وهو التوراة التي كانوا يتدراسونه بينهم

َيۡحَيىَٰ ﴿ :فقال ،وعلى والديه ،وبما أنعم به عليه ،ولهذا عرض بذكره ،صغيراً   ُخذِ  َيَٰ

بَ  هُ ﴿ ،ِبِجدٍّ وِحرص واجتهاد :أي ؛﴾ِبقَُوة  ﴿تعلّم الكتاب  :أي ؛﴾ٱۡلِكَتَٰ  ﴾ٱۡلُحۡكمَ  َوَءاَتۡيَنَٰ

ر  ، الفهم والِعلم والِجّد والعزم واالجتهاد فيه وهو صغير حدث  :أي قال ُمَعمَّ
(1)

قال :

 :فلهذا أنزل هللا :لِْقنا، قالما للعب خُ  :ِاذهب بنا نلعب، فقال ى:الصبيان ليحي

هُ ﴿ ا ٱۡلُحۡكمَ  َوَءاَتۡيَنَٰ غير واحد: قال ابن عباس و ﴾َوَحَناناً ِمْن َلُدّنا﴿ :وقوله ،﴾َصِبّيّٗ

فاً  ،غيرنا عليها يقدر ال ،زكريا على عندنا من ورحمة  " " عليه منا وَتَعطُّ
(2)

 ، وقيل:

معطوف على مفعول (حناناً )محبًة وتعظيماً، والظاهر أن  :أي
(3)

هُ ﴿،  ي: أ ؛﴾َوَءاَتۡيَنَٰ

أي: وجعلناه ذا حنان  وزكاة، فالحنان: هو المحبة في  وزكاة؛وأتيناه الحكم، وحناناً 

شفقة وميل، كما يقول العرب َحَنت الناقة على ولدها، والمرأةُ على زوجها، ومنه 

، وفي ومنه التعّطف والرحمة ،ل إلى وطنهُسّميت المرأة حنَّة من الحّنة، وحنَّ الرج

                                                                                                                                                                      

 الطبري وتفسير ، 2399/13054 حاتم أبي ابن تفسير ينظر. متتابعات ليال ثالث: قال عباس، ابن وعن

 .3/358 الماوردي وتفسير ،18/152
  العجاج بن رؤبة عن روى والشعر، األدب معرفة عليه الغالب كان تيمي النحوي عبيدة أبو المثنى، بن معمرـ  1

(   هـ211 ، هـ209:) ت سالم بن القاسم عبيد وأبو ، عرعرة بن محمد بن وإبراهيم ، حفص بن قيس عنه روى

 .1175:  رقم 8/259 والتعديل والجرح ، 9/196 الثقات ينظر
 اآلخر والقول ، بالرحمة عليه وجل عز هللا تعطف:  قال:  أحدهما:  قوالن عباس ابن عن الحنان معنى وفيـ  2

ولدهان ويقول  على الناقة حنين من وأصله. والشرك الكفر من يخلصهم حتى الناس رحمة من أعطيه ما
ن َوَحَناناً ﴿ الماوردي في قوله تعالى:  ا مِّ  عباس ابن قاله ، عندنا من رحمة:  أحدها:  تأويالت ستة فيه ﴾لَُّدنَّ

 جبير ابن قاله ، بركة:  والرابع.  عكرمة قاله ، محبة:  والثالث. مجاهد قاله ، تعطفاً :  والثاني ، وقتادة
 الماوردي وتفسير ،11/87 القرطبي تفسير ينظر.  العباد على تحنناً  آتينا يعني:  والسادس. تعظيماً :  والخامس.

3/360. 
ا ِمنْ ) حنانا، وآتينا: أي الحكم، على معطوف( حنانا)و عاطفة الواو( َوَحناناً )ـ    3  محذوفة بصفة متعلقان( لَُدنَّ

 إعراب ينظر.  مصدر هو: وقيل ،(تحننا) له وهبنا أي الحكم على معطوف: وقيل إليه، مضاف( نا)و(  حنانا)لـ

 ،16/279 القرآن إعراب في والجدول ،2/868 القرآن إعراب في والتبيان ،2/238( دعاس) الكريم القرآن

 .2/450 القرآن إعراب ومشكل
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ل: " يبقى رجل في النار ُينادي ألف قاـ صلى هللا عليه وسلم ـ الحديث أن رسول هللا 

سنة يا حّنان يا مّنان "
 (1)

ةّٗۖ ﴿: اه أحمد ، وقولهرو   ﴾اناً نَ حَ وَ ﴿ :معطوف على ،﴾َوَزَكوَٰ
" الزكاة العمل الصالح"  :وقال قتادة كاة الطهارة من الّدَنس واآلثام،فالز

(2)
: وكان  

ا﴿ :وقوله قاله ابن عباس ،تقّياً طاِهراً لم يعمل بذنب لَِدۡيهِ  َوَبرََّۢ لّما ذكر تعالى  ﴾ِبَوَٰ

ه َوبرِّ  ،َعَطف بذكر طاعِتِه لوالديه ،يً قَ وأنه َخلََقُه ذا رحمة  وزكاة وتُ  ،طاعته لِربِّهِ 

اراً ﴿ :ولهذا قال ،بهما وُمجانبِتِه ُعقُوَقُهَما قوالً وِفعالً أمراً ونهياً  َولَْم َيُكن جبَّ

ثم قال بعد هذه األوصاف الثالثة  ،ياً وال عاص ،لم يُكن ُمَتَكبِّراً  :أي ؛﴾َعِصياً 

األحوال، قال ابن ُعيينة
 (3)

 ،ي ثالثة مواطن، يوم ُيولد" أوحش ما يكون الخلق ف :

فيرى قوماً لم يكن عاينهم، ويوم ُيبعث  ،نفسه خاِرجاً مّما كان فيه، ويوم يموتفيرى 

ُه  ،بن زكريا ىفيرى نفسه في محشر  عظيم، قال: فأكرم هللا فيها يحي ،حّياً  فَخصَّ

صلى هللا عليه ـ وقال ابن الُمسّيب: " قال النبي  .رواه ابن جريرفيها "بالسالم عليه 

بن زكريا " ىإاّل يحي ،ما من أحد  يلقى هللا يوم يلقى إاّل ذا ذنب    :ـ  وسلم
(4)

 قال ،

فقال له  ،وعيسى التقيا ىقال الحسن: " إن يحي َهمَّ ِبَذنب  "وال  : " ما أذنبقتادة

استغفر لي أنت خير  ِمّني سلَّْمُت  :فقال له اآلخر ،استغفر لي أنت خير  ِمّني :عيسى

".وهللا فضلهما فَ رِ عُ فَ  ،وَسلََّم هللا عليك ،على نفسي
(5) 

ۡهلَِها َمََكن  مِۡن َوٱۡذُكۡر ِِف ٱلِۡكَتِٰب َمۡريََم إِذِ ٱنتََبَذۡت ﴿ 
َ
قِي   أ ََذۡت مِن ُدونِهِۡم  ١٦ا ا ََشۡ فَٱَّتَّ

ٓ إَِلَۡها ُروَحَنا َفَتَمثََّل لََها بََّش  ا ِحَجاب   رَۡسلۡنَا
َ
ٓ  ١٧ا ا َسوِي   فَأ م ِنَٰم مِنَك إِن قَالَۡت إِّن ِ ُعوذُ بِٱلرَّ

َ
 أ

۠ رَُسوُل  ١٨ا ُكنَت تَقِي    نَا
َ
ٓ أ َما َهَب قَاَل إِنَّ

َ
ٰ يَُكوُن ِِل  ١٩ا ا َزكِي   لَِك ُغَلٰم  َرب ِِك ِِل ّنَّ

َ
 قَالَۡت أ

                                                           
:  برقم 7/214 مسنده في يعلى وأبو ، 13411:  برقم مالك بن أنس مسند 21/99 مسنده في أحمد أخرجهـ  1

 في الهيثمي وأورده ، نحوه 4154:   برقم علي اسمه من باب 4/265 أوسطه في والطبراني ، نحوه 4210

:  وقال يعلى وأبو أحمد إلى وعزاه ، 18559:  برقم هللا رحمة في جاء ما باب 10/699 مجمع الزوائد

 . حبان ابن ووثقه ، الجمهور ضعفه ظالل أبي غير الصحيح رجال ورجالهما
 كما عليه الثناء بحسن زكيناه المعنى: وقيل. يهديهم للناس مباركا جعلناه :أي ؛ والبركة التطهير" الزكاة"ـ  2

 .3/360 الماوردي وتفسير ،11/88 القرطبي تفسير ينظر. إنسانا الشهود تزكي
 تفسير ينظر كثير، ابن أورد كما عيينة ابن إلى وليس ، عطية ابن إلى منسوب الطبري تفسير في وجدته ـ  3

 .18/161 الطبري وتفسير ،5/217 كثير ابن
 ابن مسند 2/166 مسنده في والبزار ، 13802: برقم عباس بن عبدهللا مسند4/144 مسنده في أحمد أخرجه ـ 4

 8/383 الزوائد مجمع في الهيثمي وأورده ، 4149:  برقم 2/647 مستدركه في ، والحاكم4784 :برقم عباس

 يعملهما، ولم لهما يهم لم أنه وزاد ، والبزار يعلى وأبي أحمد إلى وعزاه السالم عليهما زكريا بن يحيى ذكر باب
 وأورده.  الصحيح رجال أحمد وبقية ُوثَِّق، وقد الجمهور، ضعفه زيد، بن علي وفيه:  وقال ، الطبراني وإلى

 ..." أخطأ وقد إال آدمي من ما"  أخرى أطراف وللحديث.16/44 تفسيره في الطبري
 وأورده ،11/89 القرطبي ،وتفسير 18/161 الطبري وتفسير ، 2402/13069 حاتم أبي ابن تفسير ينظر ـ 5

 علي بن الحسن أخبار باب 3/36الكبير في الطبراني وأخرج. عيسى حكمة باب 1/76الزهد كتاب في أحمد

ُ  صلى هللاَِّ  رسول قال: " بلفظ حديثاً  2603: برقم عنهما هللا رضي ُ  رضي لَِفاِطَمةَ  وسلم عليه هللاَّ  ما َوهللاَِّ  عنها هللاَّ

َدا اْبَنْيكِ  َوإِنَّ  َغْيِري األَْنِبَياءَ  َوَولَدَ  إاِل َنِبيٍّ  من ةِ  أَْهلِ  َشَبابِ  َسيِّ  ." َوِعيَسى يحيى اْلَخالَةِ  اْبَنيِ  إاِل اْلَجنَّ
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ُك بَغِي    ُغَلٰم  
َ
َۖ قَاَل َكَذٰلِِك  ٢٠ا َولَۡم َيۡمَسۡسِّن بََّش  َولَۡم أ  ِ َّ َهي  ۥٓ َءايَة  َونِلَۡجَعلَ  قَاَل َربُِّك ُهَو لََعَ  ُه

ۡمر   ل ِلنَّاِس َورَۡۡحَة  
َ
ۚ َوََكَن أ ِنَّا ۡقِضي   م   .                     ﴾٢١اا مَّ

وُعْقِم زوجته ولداً زكياً  ،وأنه وجد منه في حال كبره ،لما ذكر تعالى قصة زكريا

منها ـ عليه السالم ـ عيسى  اولده اطاهراً مباركاً عطف بذكر قصة مريم في إيجاده

 ،ولهذا ذكرهما في آل عمران ،ومشابهة ،من غير أب، فإن بين القصتين مناسبة

وسورة األنبياء (ههنا)و
(1)

ليدل على  ،قارناً بين القصتين لتقارب بينهما في المعنى 

هي بنت عمران من  ،﴾َمۡريَمَ  ٱلِۡكَتٰبِ  ِِف  َوٱۡذُكرۡ ﴿ :فقال ،قدرته وعظمة سلطانه

، وكانت من بيت  طاهر  طّيب  في بني اسرائيل، وقد ذكر ـ  عليه السالمـ ساللة داود 

يخدم  :أي ؛وأنها نذرتها محررة ،(آل عمران)فيلها هللا تعالى قصة والدة أمها 

كما سبق في  ،َفَقِبلََها ربها بقبول حسن ،نوكانوا يتقربون بذلك ،مسجد بيت المقدس

عليه )عبده عيسى  اأن ُيوجد منهـ وله الحكمة ـ فلما أراد هللا تعالى  ،(آل عمران)

أحد الُرُسل أُولي العزم الخمسةالسالم(، 
(2)

ْهلَِها مِنْ  انْتَبََذتْ ﴿ ،
َ
 :أي ؛﴾ََشْقِيًّا َمََكنًا أ

لحيض ": قال السّدي ،شرقي المسجد المقدسوذهبت إلى  ،وتنّحت عنهم ،اعتزلتهم

" أصابها
(3)

: إّني ألعلُم َخْلِق هللا ألي شيء اتخذت النصارى  قال ابن عباس 

فاتخذوا ميالد المسيح  ،﴾أَْهلَِها َمَكاَناً َشْرِقَياً  إِْذ ِاْنَتَبَذْت ِمنْ ﴿ :لقول هللا ،المشِرق قبلةً 

اتخذت لها منزالً "  :، وقيل"أي مكاناً شاسعاً منتحياً " قال قتادة :  "،  عيسى قبلةً 

"تتعّبُد فيه
(4)

 ،وتوارت ،استترت منهم :أي ؛﴾َخَذْت ِمْن ُدوِنِهْم ِحَجاَباً َفاَتَ ﴿ :وقوله ، 

 ،على سورة إنسان تام كامل :أي ؛﴾َتمّثَل لََها َبَشَراً َسِوّياً ف﴿فأرسل هللا إليها جبريل 

قال ـ تعالى ـ وهذا هو الظاهر، فإنه  ،جبريل :يعني ﴾َفأَْرَسْلَنا إِلَْيِه ُروَحَنا﴿ :قولهو

                                                           
لََها﴿:ـإشارة إلى قوله تعالى  1 َها َفَتَقبَّ ا َوَكفَّلََها َحَسًنا َنَباًتا َوأَْنَبَتَها َحَسن   ِبَقُبول   َربُّ ا َعلَْيَها َدَخلَ  ُكلََّما َزَكِريَّ  َزَكِريَّ

َ َيرْ  ِ إِنَّ هللاَّ َيَشاُء ِبَغْيِر ِحَساب  ُزُق َمْن اْلِمْحَراَب َوَجَد ِعْنَدَها ِرْزًقا َقاَل َيا َمْرَيُم أَنَّى لَِك َهَذا َقالَْت ُهَو ِمْن ِعْنِد هللاَّ
َعاِء﴿37﴿ َبًة إِنََّك َسِميُع الدُّ ًة َطيِّ يَّ ُه َقاَل َربِّ َهْب لِي ِمْن لَُدْنَك ُذرِّ ا َربَّ ﴾ من سورة آل عمران. 38﴾ ُهَنالَِك َدَعا َزَكِريَّ

إِنَُّهْم َكاُنوا ُيَساِرُعوَن ِفي اْلَخْيَراِت َوَيْدُعوَنَنا َرَغًبا وقال تعالى: ﴿َفاْسَتَجْبَنا لَُه َوَوَهْبَنا لَُه َيْحَيى َوأَْصلَْحَنا لَُه َزْوَجُه 
﴾َوالَِّتي أَْحَصَنْت َفْرَجَها َفَنَفْخَنا ِفيَها ِمْن ُروِحَنا َوَجَعْلَناَها َواْبَنَها آَيًة لِْلَعالَِميَن 90َوَرَهًبا َوَكاُنوا لََنا َخاِشِعيَن ﴿

 .األنبياء سورة من. ﴾(91﴿
 خمسة األنبياء سيد"  4007:  برقم 2/546 هريرة أبي عن مستدركه في الحاكم أخرج ، الخمسة العزم أوليـ  2

 عليهم وسالمه هللا صلوات ومحمد وموسى وعيسى وإبراهيم نوح الخمسة، ـ سيد وسلم عليه هللا ـ صلى ومحمد
 هريرة. أبي على موقوفاً  كان وإن اإلسناد، صحيح حديث هذا:  وقال" 
 . 5/495 المنثور ، والدر18/162وتفسير الطبري   ،339/ص السدي تفسير ينظرـ    3
ا َمَكاًنا أَْهلَِها ِمنْ  اْنَتَبَذتْ ﴿:  تعالى قولهـ  4  ولذلك األخفش قاله المشرق، ناحية: أحدها أوجه، ثالثة فيه ،﴾َشْرِقّيً

 شاسعاً  مكاناً :  والثالث  عطية، قاله ،الشمس تظلها التي داره مشرقة: والثاني قبلة، المشرق النصارى اتخذت
 في أهلها من واعتزلت فتنحت: " الحسن وقال"   متنحياً  شاسعاً  المشرق، قبل: " قتادة وَقالَ .  قتادة قاله ، بعيداً 

 لحيض المحراب جانب إلى مريم " خرجت: قال السدّي، وعن ،" َمغربها دون الشمس َمشرق ِقَبلَ  موضع

. 3402/13070 حاتم أبي ابن تفسير ينظر فيه ".  تتعبد منزال لها البكالي: " اتخذتأصابها "، وقال نوف 

 .3/361 الماوردي وتفسير ،18/162 الطبري ، وتفسير5/219وتفسير ابن كثير
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(1)﴾وُح اأَلَِميِن َعلََى َقْلِبكَ َنَزَل ِبِه اَلرُّ ﴿ :في آية أخرى
 :، اآلية، وقال أَُبّي بن كعب

وهو الذي  ،عيسى من حملة األرواح التي أخذ عليهم العهد في زمان آدمإن روح "

"ها فيفي فحملت الذي خاطبها دخل  ،عيسى :أي ؛َتَمّثَل لها َبَشَراً َسِوياً 
(2)

، وهذا في 

ْحَمنِ  أَُعوذُ  إِنِّي َقالَتْ ﴿، غاية الغرابة والنكارة ا ُكْنتَ  إِنْ  ِمْنكَ  ِبالرَّ ا تبدى لها ﴾َتِقّيً ، َلمَّ

الملك في صورة بشر، وهو في مكان منفرد، وبينها وبين قومها حجاب خافتة 

(3) ]أن يريدها[وظنت
 ؛﴾حَمِن ِمنَك إِن ُكْنَت َتِقّياإِنِّي أَُعوُذ بالرَّ ﴿ :فقالت ،على نفسها 

وهذا هو الشروع في الدفع أن يكون باألسهل  ،كنت تخاف هللا تذكير له باّلل :أي

إنِّي ﴿ :حين قالت ن التقي ُذو ُنْهَية  قد َعِلَمت إو ،ـ  عّز وجلّ ـ ّلل َفَخوَفتُه با ؛فاألسهل

ْحَمِن إَْن ُكْنَت َتِقّياً أَُعوُذ ِباِ  َما أََنا َرُسوُل َربُّكِ ﴿ ،﴾لرَّ فقال لها الملك  :أي ؛﴾َقاَل إِنَّ

ُمِجيباً وُمزيالً لما حصل عندها من الخوف على نفسها مما َتُظِنيَن، ولكّني رسول 

وعاد  ،نها لما ذكرت الرحمن انتفض جبريل فزعاً إ : بعثني إليك، فيقال :أي ؛رّبك

ِك ليهب لك ُغالماً زكياً إِّنَما أنا رسو  :إلى هيئته، وقال ، قرأ أبو عمروُل ربُّ
(4 )

هكذا 

 َيُكونُ  أَنَّىَٰ  َقالَۡت  ﴿بالياء، وقرأ آخرون: ألهب باأللف وِكال القراءتين حسن صحيح  

م   لِي
بت مريم من هذا، فقالت :أي ؛﴾ُغلََٰ على أي  :أي ؟كيف يكون لي غالم :فتعجَّ

ر ِمّني الفجور ،صفة  ُيوَجد هذا الغالم ِمّني ولهذا  ؟ولَْسُت ِبذات زوج وال ُيَتَصوَّ

، ولهذا جاء في هي الزانية :يّ غِ والبَ  ،﴾َيْمَسْسِني َبَشر  َولَم أَُك َبِغّياً ولم ﴿ :قالت

" َنهي عن َمْهِر الَبِغيِّ " :الحديث
ِك ُهو َعلّي َهيِّن  َكَذلَِك  َقالَ ﴿،(5) فقال  :أي ؛﴾َقاَل َربُّ

َسُيوجد منِك ولد ُغالماً، وإن لم يُكن لِك  :نَّ هللا قد قالإ :الملك ُمِجيباً لها عما سألت

 آَيةً  َولَِنْجَعلَهُ ﴿ :َبْعل، وال يوجد منِك فاحشة، فإنه على ما يشاء قادر، ولهذا قال

وخالقهم الذي تنوع في  ،وعالمًة للناس على قُدرة باريهم ،داللةً  :أي ؛﴾لِلنَّاسِ 

                                                           
مُِي ﴿ـ  1

َ
وُح ٱِۡل ٰ قَۡلبَِك ِِلَُكوَن مَِن ٱلُۡمنِذرِيَن  ١٩٣نََزَل بِهِ ٱلرُّ ِِ    ِ ١٩٤لََعَ بِي لَِساٍن َعَر  .الشعراء سورة من.﴾١٩٥ ۖ مُّ

َناتِ  َفَجاُءوُهمْ  َقْوِمِهمْ  إِلَى ُرُساًل  َبْعِدهِ  ِمنْ  َبَعْثَنا ُثمَّ ﴿ :قوله في كعب بن أبي عنـ  2 ُبوا ِبَما لُِيْؤِمُنوا َكاُنوا َفَما ِباْلَبيِّ  َكذَّ

 تلك من ـ السالم عليهـ  عيسى فكان به، يكذب به، ومن يصدق من به، اقروا يوم علمه في كان ،﴾َقْبلُ  ِمنْ  ِبهِ 

 .1972/10498حاتم أبي ابن تفسير ينظر. آدم زمان في والميثاق العهد عليها أخذ التي االزواج
 لعل المقصود يراودها وهللا أعلم. .5/220كثير ابن تفسير في كذلك وجدتها ] يريدها [ـ  3
 أبو السيد اإلمام ، العريان بن عمار بن العالء بن زبانالقراءات ، واسمه :  صاحب العالء بن عمرو هو أبوـ  4

 أنه فيه أشك ال والذي الذهبي:  قال، اسمه في اُْخُتلِفَ  وقد، السبعة اءالقرَّ  البصري ، أحد المازني التميمي عمرو
 على والبصرة بالكوفة أيضاً  وقرأ والمدينة، بمكة فقرأ الحجاج، من هرب لما أبيه مع وتوجه، بالزاي زبان

 أبي بن الحسن على وقرأ وغيره، مالك بن أنس سمع، منه شيوخاً  أكثر السبعة القراء في فليس كثيرة، جماعة
 مولى وعكرمة، النجود أبي بن الصحيح، وعاصم على الرياحي مهران ابن رفيع العالية البصري، وأبي الحسن

 وكان، النحوي زيد واألصمعي، وأبو وة كيع، عبدالوارث،روى عنه:  ،جبر، وغيرهم بن ومجاهد عباس، ابن

، 6/345ينظر الثقات  هـ(. 157هـ ـ 148والثقة، والزهد، ت: ). الصدق مع والعربية بالقرآن، الناس أعلم

 .1234رقم:  1/286، وغاية النهاية في طبقات القراء 6/407، وسير أعالم النبالء 3/616والجرح والتعديل 
 باب 3/1199 صحيحه في ومسلم ، به 2122:  برقم الكلب ثمن باب 2/779 صحيحه في البخاري أخرجهـ  5

 ". الحجام وكسب الكلب، وثمن البغي، مهر الكسب شر: " بلفظ 1568:  برقم الكاهن وحلوان الكلب ثمن تحريم
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بال أنثى، وخلق  ء من ذكرذكر وال اُنثى، وخلق حواخلقهم، فخلق أباهم آدم من غير 

فتمت القسمة  ،من أنثى بال ذكر هدَ جَ وْ أَ بقية الذرية من ذكر وأُنثى إاّل عيسى، فإنه 

 :، أي﴾َوَرْحِمًة ِمّنا﴿ :سلطانه، وقوله الرباعية، والدالة على كمال قدرته، وعظيم

، قال وتوحيدهياء يدعو إلى عبادة هللا ويجعل هذا الغالم رحمة من هللا نبيا من األنب

وكلَّمني وهو في بطني، وإذا  ،قالت مريم كنت إذا خلوت حدثني عيسى" ُمجاهد:

كنت مع الناس َسبَّح في بطني وَكبَّر"
(1)

أن  :يحتمل ،﴾ّياً َوَكاَن أَْمَراً َمْقضِ ﴿ :، وقوله

وقدرته  ،ر  في علم هللانَّ هذا أمر ُمَقدّ هذا من تمام كالم جبريل لمريم ُيخبرها أ

وأنَّه كنَّى  ـ  صلى هللا عليه وسلمـ وأن يكون من خير هللا لرسوله محمد  ،ومشيئته

 َفَنَفْخَنا َفْرَجَها أَْحَصَنتْ  الَِّتي ِعْمَرانَ  اْبَنتَ  َوَمْرَيمَ ﴿عن النفخ في َفَرِجَها كما قال:  بهذا

(2)﴾ُروِحَنا ِمنْ  ِفيهِ 
(اسحق)قال ابن  

(3)
على هذا فليس منه ُبدٌّ ": " إن هللا قد عزم 

(4)
 ،

 وهو اختيار ابن جرير.

َجآَءَها ٱلَۡمَخاُض إَِِلٰ ِجۡذِع ٱنلَّۡخلَةِ  ٢٢ا ا قَِصي   َمََكن  فََحَملَۡتُه فَٱنتَبََذۡت بِهِۦ ﴿
َ
قَالَۡت فَأ

نَيٰلَۡيتَِّن مِتُّ َقۡبَل َهَٰذا َوُكنُت نَۡسي    ﴾٢٣ا ِسي   ا مَّ

قال لها جبريل عن هللا ما قال استسلمت لِقضاء هللا أخبر تعالى عن مريم أنها لما 

فنزلت النفخة حتى ولجت  ،عند ذلك ُنِفَخ في َجْيِب ِدرِعها ،فذكر أن الملك هو جبريل

الفرج، فحملت بالولد بإذن هللا، فلما حملت به ضاقت ذرعاً به، ولم تدر ماذا تقول 

 به غير أنها أفشت سرها ما تخبرهمفإنها علمت أن الناس ال يصدقونها في ،للناس

وذلك أن زكريا كان قد سأل هللا الولد  ،وذكرت أمرها ألختها أخت امرأة زكريا

أشعرت يا  :فقالت ،فاعتنقتها ،فدخلت عليها مريم ،فحملت امرأته ،فأُجيب إلى ذلك

وما  ،نهاوذكرت لها شأ ؟هل علمِت أّني ُحبلىو :فقالت لها مريم ؟مريم أّني ُحْبلَى

كان من خبرها، وكانوا بيت إيمان وتصديق، ثم كانت امرأة زكريا بعد ذلك إذا 

مه ويخضع  :أي ؛واجهت مريم تجد الذي في جوفها يسجد للذي في بطن مريم ُيَعظِّ

                                                           
َثِني خلوت إَِذا كنت: السالم عليها مريم قالت: " ُمَجاِهدَ  قالـ   1  مع كنت َوإَِذا بطني، في وهو وكلمني ِعيَسى َحدَّ

 . 14131: برقم حاتم أبي ابن تفسير". وكبر بطني في سبح الناس
َقتْ  ُروِحَنا ِمنْ  ِفيهِ  َفَنَفْخَنا َفْرَجَها أَْحَصَنتْ  الَِّتي ِعْمَرانَ  اْبَنتَ  َوَمْرَيمَ  ﴿ـ  2 َها ِبَكلَِماتِ  َوَصدَّ  ِمنَ  َوَكاَنتْ  َوُكُتِبهِ  َربِّ

 . سورة التحريم ﴾ من12﴿اآلية  ﴾اْلَقاِنِتينَ 
 في عرف القواعد اإلمالئية كثيراً ما يحذفون األلف من بعض األسماء المشتهرة في االستعمال مثل:  ـ   3

 . 264ينظر المطالع النصرية ص/ ". ...وهارون، وعثمان،  إبراهيم، وإسماعيل، وإسحاق،" 
 َفْرجُ  بالَفْرج المراد أن: الفاحشة، والثاني عن فامتنعت عّفت: أحدها: وجهان فيه ﴾َفْرَجَها أَْحَصَنتْ  الَِّتي﴿ ـ  4

ا أَْمًرا َوَكانَ ﴿ تعالى: وقوله رسول، أنه تعلم أن قبل جبريل منه منعت درعها  منك خلقه وكان: يقول ، ﴾َمْقِضّيً

 : إسحاق ابن عن تفسيره، في جرير ابن ذكر منك، كائن أنه علمه وسابق حكمه، في ومضى هللا، قضاه قد أمرا
ا أَْمًرا َوَكانَ ﴿ منبه بن وهب عن أتهم، ال من حدثني  ينظر. بدّ  منه فليس ذلك، على عزم قد هللا أن أي ﴾َمْقِضّيً

 .3/469 الماوردي ، وتفسير 18/165 الطبري تفسير
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م عند السالم مشروعاً، كما سجد ليوسف أبواه وأخوته، هِ تِ لَّ فإن السجود كان في مِ  ،له

سجد آلدم، ولكن َحُرَم في ملتنا هذه تكميالً لتعظيم جمال وكما أمر هللا المالئكة أن ت

ر أن مريم حملت الجمهو دثم اختلفوا في مدة حمله، فالمشهور عن ،الرب تعالى

 .ولهذا ال يعيش ولد الثمانية أشهر ،: ثمانية أشهروقال عكرمة ،بعيسى تسعة أشهر

ووضعت " وهذا : " لم يكن إاّل أن حملت عن حمل مريم قال وُسِئل ابن عباس

غريب
(1)

ا َمَكاًنا ِبهِ  َفاْنَتَبَذتْ  َفَحَملَْتهُ  ﴿ :، وكأنه مأخوذ عن ظاهر قوله فالفاء  ،﴾َقِصّيً

ْطَفَة ﴿ :كما في قوله ،لكن تعقيب كل شيء بحسبه ،وإن كانت للتعقيب ُثمَّ َخلَْقنا اَلنُّ

(2)﴾اَلُمْضَغَة ِعَظاَماً َخلَْقَنا َعلََقًة َفَخلَْقَنا اَلَعلََقَة ُمْضَغًة فَ 
، فهذه الفاء للتعقيب ِبَحَسِبها، 

" أن بين كل صفتين أربعين يوماً " :وفي الصحيحين
(3)

، فالمشهور الظاهر أنها 

ا استشعرت مريم من قومها بالريبة،  ،حملت به كما تحمل النساء بأوالدهن ولمَّ

ت وانفردت مكاناً َقِصّياً  :أي ؛انتبذت منهم لئاّل  ،اصيا منهم بعيداً عنهمق :أي ؛تنحَّ

يراهم وال يروها، قال ابن اسحاق
(4)

وظهر  ،:" فلّما َحَملَت استمسك عنها الحيض

فما دخل على بيت ما دخل على بني اسرائيل، فقالوا  ،عليها ما يظهر على الحوامل

 ،ولم يكن معها في الكنيسة غيره ،إنَّما صاحبها يوسف الذي يخدم المسجد معها

 :وال تراه " وقوله ،من الناس، واتخذت من دونهم ِحَجاباً فال يراها أحدوتوارت 

ْخلَةِ ﴿ ضطرها وألجأها الطلق إلى ِجذع نخلة فا :أي ؛﴾َفاَجأََها اَلَمَخاُض إِلََى ِجْذِع اَلنَّ

ديالذي تنحت إليه، وقد اختلفوا فيهفي المكان  ، فقال السُّ
(5)

: كان شرقي ِمحرابها 

                                                           
َها درعها، جيب في نفخ جبريل أن: أحدهما :قولين على حملها سبب في واختلفواـ  1  ابن قاله َفَحَملَْت، وُكمِّ

: أقاويل أربعة على حملها مدة في عباس، واختلفوا ابن قاله فولدته، حملت أن إال كان ما أنه: الثاني جريج،
 هذا وكان ، أشهر ثمانية:  والرابع.  واحداً  يوماً : والثالث أشهر.  ستة: والثاني الكلبي. أشهر قاله تسعة: أحدها

 .3/362 الماوردي تفسير ، و210ينظر ابن جريج ص/.  سواه أشهر لثمانية مولوداً  يعش لم فإنه عيسى آية
ۡطَفةَ  َخلَۡقَنا ُثمَّ ﴿ـ  2 ا ٱۡلُمۡضَغةَ  َفَخلَۡقَنا ُمۡضَغةّٗ  ٱۡلَعلََقةَ  َفَخلَۡقَنا َعلََقةّٗ  ٱلنُّ مّٗ مَ  َفَكَسۡوَنا ِعَظَٰ ا ٱۡلِعَظَٰ هُ  ُثمَّ  لَۡحمّٗ  َءاَخرَۚ  َخۡلًقا أَنَشۡأَنَٰ

ُ  َفَتَباَركَ  لِِقينَ  أَۡحَسنُ  ٱّللَّ  .المؤمنون سورة من﴾ 14﴿ اآلية ﴾١٤ٱۡلَخَٰ
 بطن في يجمع أحدكم إن: "  بلفظ 3036:  برقم المالئكة ذكر باب 3/1174 صحيحه في البخاري أخرجهـ  3

 في ومسلم ،..."  ملكاً  هللا يبعث ثم ، ذلك مثل مضغة يكون ثم ، ذلك مثل علقة يكون ثم ، يوماً  أربعين أمه

 ...." خلقه يجمع أحدكم إن: "  بلفظ 2643:  برقم أمه بطن في آلدمي الخلق كيفية باب 4/2036 صحيحه
 بالتدليس مشهور صدوق المغازي، صاحب الحديث، حفاظ من المدني، المطلبي يسار بن اسحاق بن محمدـ  4

 الزهري عن يروي وأبوبكر عبدهللا، أبو كنيته المدينة، أهل من قيس بن عبدهللا مولى والمجهولين الضعفاء عن
: المديني بن علي عنه قال وشعبة، الثوري، سفيان: عنه ويروي عمر، ابن مولى ونافع جبير، بن ونافع ،

 ببغداد.( هـ52 ــ هـ 51: )ت الدجاجلة، من دجال:  مالك عنه وقال ثقة،: سعد ابن عنه وقال صدوق، وثقة،

 آخر 7/321 والطبقات  1087 :برقم 7/191 والتعديل والجرح الميم، باب 10534: برقم 7/380 الثقات ينظر

 .1623: برقم 6/102 الرجال ضعفاء في والكامل البصريين،
ْخلَةِ  ِجْذعِ  إِلَى اْلَمَخاضُ  َفأَجآَءَها﴿ـ  5   ومجاهد ، عباس ابن قاله ، ألجأها معناه:  أحدهما:  وجهان فيه ،﴾النَّ

 ما ووجدت مريم، يعني والُدها، حضر لما: قال منبه، بن وهب وعن. المخاض فجأها معناه:  والثاني وقتادة،
 ستة على إيلياء من قرية إلى الوالدة تدركها حتى إيلياء، من مغربة المدينة من خرجت ، الطلق من المرأة تجد

 لما خرجت بل:  السدي وقال. عندها فوضعته ، نخلة أصل إلى المخاض فأجاءها لحم، بيت لها يقال أميال

 وتفسير ، 18/170 الطبري تفسير ينظر  منه الشرقي المحراب جانب إلى بطنها في ما وضعها حضر

 .3/363الماوردي 
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: كان ذلك على ثمانية أميال من فيه من بيت المقدس، وعن وهب قال الذي ُتصلّي

(بيت لحم) :ُيقال لها ،بيت المقدس في قرية هناك
(1)

، وال يشك فيه النصارى، وقوله 

لَۡيَتِني َقالَۡت  ﴿ :تعالى إْخَباراً عنها َذا َقۡبلَ  ِمتُّ  َيَٰ فيه جواز تمّني الموت عند الفتنة،  ﴾َهَٰ

قونها في خبرها وبعد ما  ،فإنها عرفت إنها َسُتْبَتلى وُتْمَتحن بهذا المولود الذي ال ُيَصدِّ

لَۡيَتِني﴿ :فقالت ،فيما يظنون َعاِهرة زانية ،كانت عندهم عابدة ناسكة ُتْصِبُح عندهم  َيَٰ

َذا َقۡبلَ  ِمتُّ  أي: لم أُْخلَق، َولَم أُك  ؛﴾ُت ِنْسَياً َمْنِسّياً َوُكنْ ﴿ قبل هذا الحال، :أي ؛﴾َهَٰ

وال ُتْذَكر" ُكنُت شيئاً متروكاً ال ُتْعَرف :" أي ، وقال قتادة:شيئاً، قاله ابن عباس
(2)

 

ولم  ،ُتْطلَبوهو الِسْقُط الذي ُينَسى وال ُيْطلَب َكِخَرق الحيض التي أُْلِقَيت وُطِرَحت لم 

 .، قاله السّدي وغيرهفهي َنِسيّ  وُتِرك ،ُتَتَذكر كل شيء ُنسي

َّلَّ ََتَۡزِِن قَۡد َجَعَل َربُِّك ََتۡتَِك ََسِي   ﴿
َ
ِٓي إَِلِۡك ِِبِۡذِع ٱنلَّۡخلَةِ  ٢٤ا َفنَاَدىَٰها مِن ََتۡتَِهآ أ وَُهز 

ِي َعۡين   ٢٥ا ا َجنِي   تَُسٰقِۡط َعلَۡيِك ُرَطب   ِِ َوقَر  ا فَلُُكِ َوٱَۡشَ َۖ فَإِمَّ َحد  ا
َ
 ا َفُقوِلٓ تََريِنَّ مَِن ٱۡلبََّشِ أ

م ِنَٰم َصۡوم   َكل َِم ٱۡلَۡوَم إِنِسي   إِّن ِ نََذۡرُت لِلرَّ
ُ
  .﴾ ٢٦ا ا فَلَۡن أ

، وقُرئ بالكسر على أّنه حرف : الذي تحتهاأي ؛ها بفتح الميمقرأ بعضهم َمن َتحتَ 

جر >.....<
(3)

.....<، وعن مجاهد >من أسفل الوادي ناداها :أي ؛
(4)

 وابن جرير  

 

                                                           
 مريم على تساقطت التي النخلة وبه السالم، عليه المسيح ولد وبه الشام، أرض من إيليا بقرب:  لحم بيتـ  1

 ولدته، حين المسيح فيه جعلت الذي والمهد به، وتطهرت منه فشربت تحتها هللا جعل الذي والسري جنياً، رطباً 
 عيسى مهد ومكان وبازارات سوق فيه حفل عامر المقدس البيت قرب بليد المهملة الحاء وسكون بالفتح لحم بيت

 . 1/521البلدان ومعجم. 1/123المعطار الروض ينظر . السالم عليه مريم بن
نِسّياً  َنْسياً  َوُكنتُ ﴿ ـ  2  ال: والثاني .عباس ابن قاله ، شيئاً  أكن ولم أخلق، لم: أحدها: تأويالت خمسة فيه ،﴾مَّ

:  والرابع. العالية وأبو ، الربيع قاله ، السقط هو المنسي النسي:  والثالث. قتادة قاله ، أنا من يدرى وال أعرف
 ينظر.  أطلب لم ذكرت إذا وكنت معناه:  والخامس. الحيض خرق بمعنى ، عكرمة قاله ، الملقاة الحيضة هو

 .3/363 الماوردي تفسير
 واختلف >.جر حرف أنه على ﴾َتْحِتَها ِمنْ ﴿ بالكسر وقريء. تحتها الذي أي ﴾َتْحَتَها َمنْ ﴿ بعضهم قرأـ  3

 يتكلم ولم جبريل، ﴾َتْحِتَها ِمنْ  َفَناَداَها﴿: عباس ابن عن وغيره، العوفي فقال هو؟ من بذلك المراد في المفسرون

 الصالة عليه جبريل الملك إنه: وقتادة والسدي، والضحاك، جبير، بن سعيد قال وكذا قومها، به أتت حتى عيسى

 نافع قرأه: قراءتين الحرف هذا في أن .5/224الوادي. ينظر تفسير ابن كثير  أسفل من ناداها: أي. والسالم،<
 تاء وخفض جر، حرف ()ِمنْ  أن على الميم بكسر ﴾َتْحِتَهآ ِمن َفَناَداَها ﴿ والكسائي وحمزة عاصم عن وحفص

الميم  بفتح عاصم عن وشعبة عامر، وابن عمرو، وأبو كثير، ابن وقرأه )ِمْن(ـب مجرور الظرف ألن ،تحتها
 النداء ففاعل القراءة فعلى )َتحَتها( وفتح.  تحتها الذي ناداها أن نادى، فاعل هو موصول اسم أنه )َمْن( على

، والبحر 3/393ينظر أضواء البيان  .)َمن( هو الذي الموصول االسم فالفاعل الثانية وعلى. محذوف ضمير

 .2/218، والنشر في القراءات 6/173المحيط 
: قال قتادة عن َمْعَمر، عن الرزاق، عبد قال وكذا مريم، ابن عيسى: قال ﴾َتْحِتَها ِمنْ  َفَناَداَها﴿>  مجاهد وعنـ  4

 في جرير وابن زيد،< ابن واختاره ابنها، أنه: جبير بن سعيد عن الروايتين إحدى وهو. ابنها هو: الحسن قال

 .5/224 كثير ابن تفسير ينظر . تحزني أال وقوله ، تفسيره
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>.....<، ﴾َتْحَزِني أاَلَّ ﴿ :وقوله
(1)

،قاله ابن جبير
(2)

، وغير واحد >.....<
(3)

َقْد ﴿ 

ِك َتْحَتكِ  >.....< ﴾َجَعَل َربُّ
(4)

أظهر >......< :السالم، واألول 
(5)

 ابن عباس 

وأنها >.....< ،ُمْثِمرة :وقيل
(6)

فقال: >....< ،وشراباً  ،عندها طعاماً  
(7)

من التمر  

>.....< ِقطُ اَتسَّ  :وقرأ بعضهم ،والرطب
(8)

(9)﴾ُيساِقطُ ﴿: قرأ البراءُ و ،
 :أي ؛

>.....< ،والكل متقارب ،الِجذع
(10)

اإلشارة إليه  :المراد بهذا القول ،الرحمن صوماً  

بذلك >.....<
(11)

وذلك أنهم كانوا إذا صاموا َيحُرُم عليهم في شريعتهم  ،صمتاً  :أي؛ 

>.....<
(12)

 وأنت  ،وكيف ال أحزن :قالت، ﴾َتْحَزِني الَّ أَ ﴿ :ولما قال عيسى لمريم ،

 

                                                           
ا َتْحَتكِ  َربُّكِ  َجَعلَ  َقدْ  ﴿ تحزني، ال :قائال ناداها: > أي ﴾َتْحَزِني أاَل﴿: وقولهـ  1  الثوري سفيان قال ﴾ َسِرّيً

ا َتْحَتكِ  َربُّكِ  َجَعلَ  َقدْ ﴿: عازب بن البراء عن إسحاق، أبي عن وشعبة، : عباس ابن عنو ،الجدول: قال ﴾َسِرّيً

 . بالنبطية الصغير النهر: السري: ُجَبْير بن سعيد < وقال. بالسريانية النهر هو: مجاهد وقال، النهر: السريّ 

  .5/224 كثير ابن تفسير ينظر
  . من هذا البحث.62ص/ الكهف سورة هامش ينظر ترجمته سبقت جبير بن سعيدوهو  ـ  2
 َتْحَتكِ  َربُّكِ  َجَعلَ  َقدْ ﴿ <: عازب بن والبراء  قتادة، وقال الماء، ربيع هو: السري: ُمَنبِّه بن وهب وقال> ـ  3

ا  .5/224 كثير ابن تفسير ينظر .الجدول: قال .﴾َسِرّيً
 قتادة، عن الروايتين إحدى وهو الحسن، قال وبه السالم، عليه عيسى،: بالسري المراد: آخرون > وقالـ  4

 .5/224 كثير ابن تفسير ينظر .أظهر األول والقول أسلم <، بن زيد بن الرحمن عبدو
ي﴿: بعده قال > ولهذا ـ 5 ْخلَةِ  ِبِجْذعِ  إِلَْيكِ  َوُهزِّ  ابن < قاله يابسة، كانت: قيل. النخلة بجذع إليك وخذي: أي ﴾النَّ

 .5/224 كثير ابن تفسير ينظر .مثمرة: وقيل. عباس
 أن بذلك، عليها امتن ولهذا منبه؛ بن وهب قاله ثمرها، إبان في تكن لم ولكن شجرة، كانت أنها > والظاهر ـ 6

 .5/224 كثير ابن تفسير ينظر وشراباً. طعاًما < عندها جعل
ا ُرَطًبا َعلَْيكِ  ُتَساِقطْ ﴿>: فقال ـ  7 ي َواْشَرِبي َفُكلِي َجِنّيً  خير شيء من ما: قيل ولهذا نفًسا؛ طيبي: أي ﴾َعْيًنا َوَقرِّ

 .5/225 كثير ابن تفسير ينظر .والرطب التمر < من للنفساء
اقط﴿> : قوله بعضهم وقرأـ  8  ُرَطًبا َعلَْيكِ  ُتَساِقطْ ﴿: نِهيك أبوَ  وقرأ بتخفيفها، وآخرون السين، بتشديد ﴾تسَّ

ا  .5/225 كثير ابن تفسير ينظر .متقارب والكل. الجذع: أي ،﴾ُيَسِاقُط﴿< البراء  وقرأ  ﴾َجِنّيً
 بالياء (:الثالث)و ،األوجه أحد وهو تتساقط واألصل والتشديد أوجه: بالتاء تسعة على ويقرأ :﴾ُيَسِاقُط﴿ ـ 9

 على والفاعل الثانية حذف على والتخفيف بالتاء (:الرابع)و .السين في التاء فأدغمت يتساقط واألصل والتشديد
 (:السادس)و .القاف وضم والتخفيف بالتاء (:الخامس)و .عليها الكالم لداللة الثمرة وقيل ،النخلة األوجه هذه

 (:الثامن)و .القاف وكسر وباأللف مضمومة بتاء  تساقط (:السابع)و .الثمر أو الجذع والفاعل بالياء أنه إال كذلك
 بالياء. كذلك يقرأ أنه وأظن ألف غير من القاف وكسر ،مضمومة بتاء  تسقط (:التاسع)و .بالياء أنه إال كذلك

 .18/180 الطبري وتفسير 3/13 الزمخشري وتفسير ،القرآن إعراب في التبيانو ،6/175ينظر البحر المحيط 

 . 2/318، والنشر في القراءات 1/422 القراءات وحجة
ا﴿> : وقوله ـ  10 ْحَمنِ  َنَذْرتُ  إِنِّي َفقُولِي﴿ أحد من رأيت مهما: أي ﴾أََحًدا اْلَبَشرِ  ِمنَ  َتَرِينَّ  َفإِمَّ  َفلَنْ  َصْوًما لِلرَّ

ا اْلَيْومَ  أَُكلِّمَ   .5/225ينظر تفسير ابن كثير  .بذلك إليه < اإلشارة: القول بهذا المراد ﴾إِْنِسّيً
ا اْلَيْومَ  أَُكلِّمَ  َفلَنْ  ﴿لئال ينافي اللفظي  القول به المراد أن ال>  ،بذلك إليه إلشارةا  ـ  11  ابن تفسير ينظر < ﴾إِْنِسّيً

  .5/225 كثير
ْحَمنِ  َنَذْرتُ  إِنِّي﴿: قوله في مالك بن أنس قال ـ  12  في صاموا إذا كانوا أنهم والمراد .صمتاً  < :أي ﴾َصْوًما لِلرَّ

 .5/225 كثير ابن تفسير ينظر .والكالم الطعام عليهم يحرم شريعتهم
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>.....<
(1)

فإّما ترين من  ،أنا أكفيك الكالم :قال لها عيسى ،ِمتُّ قبل هذا ،

>.....<
(2)

ووافقه َوْهب  هذا كله كالم عيسى  :، قال
(3)

. 

تَۡت ﴿
َ
ۖۥَ قَالُواْ َيَٰمۡريَُم فَأ ۡخَت َهُٰروَن َما ََكَن  ٢٧ا ا فَرِي       لََقۡد ِجۡئِت َشۡي بِهِۦ قَۡوَمَها ََتِۡملُُه

ُ
َيٰٓأ

 َسوۡء  
َ
بُوِك ٱۡمَرأ

َ
ِك بَغِي    َوَما ََكنَۡت  أ مُّ

ُ
َشارَۡت إَِلۡهِ  قَالُواْ َكۡيَف نَُكل ُِم َمن ََكَن ِِف  ٢٨ا أ

َ
ٱلَۡمۡهِد فَأ

ِ َءاتَىِّٰنَ ٱۡلِكَتَٰب قَاَل إِّن ِ َعۡبُد ٱ ٢٩ا َصبِي    ۡيَن َما ُكنُت وََجَعلَِّن ُمَبارَ  ٣٠ا وََجَعلَِّن نَبِي    َّللَّ
َ
ًَك أ

َكٰوةِ َما ُدۡمُت َحي    لَٰوةِ َوٱلزَّ ۡوَصِّٰن بِٱلصَّ
َ
ِِت َولَۡم ََيَۡعلِّۡن  ٣١ا َوأ ۢا بَِوَِّٰلَ  ٣٢ا ا َشقِي   َجبَّار  َوبَرَّ

ُموُت 
َ
َّ يَۡوَم ُوَِّلتُّ َويَۡوَم أ َلُٰم لََعَ ۡبَعُث َحي   َوَيۡوَم َوٱلسَّ

ُ
 ﴾٣٣ا أ

فإنَّها  ،ن ال ُتَكلَِم أحداً من البشر، أُمْخِبراً عن مريم حين أُِمرت أن تصوم يومها ذلك

تهابوُيقام  ،أمرهاستكفي   ،وأخذت ولدها ،واستسلمت لِقضائه ،َفَسلَّمت ألمر هللا ،ُحجَّ

 ،واستنكروه جداً  ،فلما رأوها كذلك أعظموا أمرها ،﴾َتۡحِملُُهۥ َقۡوَمَها ِبِهۦ َفأََتۡت ﴿

َمۡرَيمُ  َقالُواْ ﴿ ا ا  ّٗ َشيۡ  ِجۡئتِ  لََقدۡ  َيَٰ قاله مجاهد وغير واحد   ،أمراً عظيماً  :أي ؛﴾َفِرّيّٗ
(4)

 ،

وقال نوف الِبكالي
(5)

 ،وشرف ،وكانت من أهل بيت نبوءة ،خرج قومها في طلبها"  :

وا منها شيئاً  : ولكن ، قالوكذا نعُتها ،رأيت فتاة كذا :فقالوا ،فلقوا راعي بقر   ،فلم َيِحسُّ

[دسج]رأيت الليلة من بقري مالم أره قط ، قالوا وما رأيت قال : رأيتها الليلة 
(6) 

نحو 

هوا حيث قال لهم  ،رأيت نوراً ساِطعاً  :" قال هذا الوادي"، وفي رواية: فتوجَّ

فجاءوا حتى قاموا  ،وحملت ابنها في حجرها ،فلما رأتهم قعدت ،فاستقبلتهم مريم
                                                           

 ذاتُ  ال معي وأنت أحزن > ال  وكيف: قالت﴾ َتْحَزِني أاَل: ﴿لمريم عيسى قال لما: زيد بن الرحمن عبد وقالـ  1
ا نسًيا وكنت﴿ ،< هذا قبل مت ليتني يا الناس؟ عند عذري شيء أي مملوكة، وال زوج  ابن تفسير ينظر .﴾منسّيً

 .5/225 كثير
ا﴿>   الكالم أكفيك أنا: عيسى لها قالـ  2 ْحَمنِ  َنَذْرتُ  إِنِّي َفقُولِي أََحًدا اْلَبَشرِ  ِمنَ  َتَرِينَّ  َفإِمَّ  أَُكلِّمَ  َفلَنْ  َصْوًما لِلرَّ

ا اْلَيْومَ   .5/225 كثير ابن تفسير ينظر .وهب قال وكذا. ألمه عيسى < كالم من كله هذا: زيد ابن قال ،﴾إِْنِسّيً
ا﴿  وهب ووافقه ألمه عيسى كالم كله هذا زيد ابن قالـ  3  إما"  الماوردي يقول ، ﴾أََحداً  اْلَبَشرِ  ِمنَ  َتَرِينَّ  َفإِمَّ

  له والدتك وسبب ولدك وأمر أمرك عن يكلمك أحدا آدم بني من رأيت فإن. لك للسؤال وإما عليك لإِلنكار
ْحَمنِ  َنَذْرتُ  إِنِّي َفقُولِي﴿  ينظر ، اليوم آدم بني من أحًدا أَُكلِّم أال صمتا ّلل نفسي على أوجبت :أي ،﴾َصْوًما لِلرَّ

 3/367 الماوردي وتفسير. 18/182 الطبري تفسيرو ،5/225 كثير ابن تفسير
. عظيما َفِرّياً :  مجاهد قال. يفتريه بالشيء كاآلتي عظيم بأمر جئت :أي،﴾َفِرّياً  َشْيئاً  ِجْئتِ  لََقدْ  َمْرَيمُ  َيا َقالُوا﴿ـ  4

 كالشيء الزنى من والولد. واحد بمعنى وأفريت فريت:  يقال ؛ مفتعال مختلقا أي:  مسعدة بن سعيد وقال
 العمل أنه:  والثاني. الكلبي قاله اإلفتراء، من القبيح أنه:  أحدها: تأويالت خمسة فيه  َفِرّياً  َشْيئاً .  المفترى
 مأخوذ المتصنع أنه:  والرابع. والسدي وقتادة، مجاهد، قاله األمر، من العظيم:  والثالث. األخفش قاله العجيب،

 الماوردي وتفسير ،11/99 القرطبي تفسير.  الباطل أنه:  والخامس. اليزيدي قاله الكذب، وهو الفرية من

3/368. 
 من هذا البحث، ( 3)  ( هامش93ـ سبقت ترجمته ينظر )ص:   5
َداً  /ب.287،.ينظر اللوحة (المتن)ـ  هكذا في   6  والدر ،5/226 كثير ابن تفسير ينظر [.وعند ابن كثير ]ُسجَّ

 .5/498 المنثور
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اً َيا َمرْ ﴿ :عليها وقالوا أُۡختَ ﴿عظيماً،  ،﴾َيُم لََقد ِجئِت َشيئاً فريَّ ٓ ُرونَ  َيَٰ  ، يا ﴾َهَٰ

كِ  َكاَنۡت  َوَما َسۡوء   ٱۡمَرأَ  أَُبوكِ  َكانَ  َما﴿شبيهة هارون في العبادة،  ا أُمُّ   :أي ؛﴾َبِغّيّٗ

 ، فكيف َصَدَر  والزهادة،  والعبادة ، معروف بالصالحأنِت من بيت َطّيب  طاهر  

وقال السّدي وغيره ؟هذا منك
(1)

أُۡختَ ﴿ :: قيل لها ٓ ُرونَ  َيَٰ  أخي  :أي ؛﴾َهَٰ

[تميمأخي ]يا  :موسى، وكانت من نسله، كما ُيقال للتميمي
(2)

 وقد ُنِسَبت إلى  

  ،والزهادةنت ُتقاس به في العبادة رجل صالح كان فيهم اسمه هارون، فكا

 ، وأغرب (وهذا غريب)هارون،  :َشبَّهوها ِبَرُجل  َفاِجر  كان فيهم ُيقال له :وقيل

ب القَُرظيـمن ذلك ما ن ِقَل عن محمد بن كع
(3)

 وسى ـارون ومـ: أنها أُخَت ه

أ ظاِهر>....<ـطـذا خـوراة، وهـب التـم هللا صاحـكلي
(4)

  ،عيسىكان بين  

 وليس  ،وأن عيسى آخر األنبياء ،نبياء ال يحصونوبينهما قرون كثيرة وأ

 كما في الصحيح ـ، صلى هللا عليه وسلم ـ بعده إاّل محمد رسول هللا 

 لى : " أنا أونَّه قالأـ صلى هللا عليه وسلم ـ عن رسول هللا  عن أبي هريرة

ليس بيننا نبي "، الناس بعيسى ابن مريم >.....<
(5)

ُشعبة، وعن الُمغيرة بن 
(6)

  

                                                           
: وقيل ،منهم واحدا يا: أي همدان، أخا يا يقال كما هرون، أخت يا: قيل وإنما أوالده، من كانت: السدى عنـ  1

 هرون أن وذكر به، شتموها أو الصالح، في مثله عندنا كنت: أي به، شبهوها زمانها، في طالح أو صالح رجل
 وأورد  ،هذا بهارون نشبهك كنا: فقالوا وباسمه، به تبركا هرون يسمى كلهم ألفا أربعون جنازته تبع الصالح

 بني من صالحاً  رجالً  كان أنه:  أحدها: أقاويل أربعة إليه نسبت الذي هذا وفي: قوله تفسيره في الماوردي
 أخو هارون أنه: والثاني. شعبة بن والمغيرة ، وكعب مجاهد قاله ، بالصالح يعرف من إليه ينسب إسرائيل
 وأمها، ألبيها أخاها كان أنه: والثالث. السدي قاله فالن، بني أخا يا :يقال كما ولده، من ألنها إليه فنسبت موسى
 الزمخشري تفسير ينظر .جبير ابن قاله إليه، ونسبت بالفسق معلناً  فاسقاً  رجالً  كان أنه: والرابع. الضحاك قاله

 .3/18 الماوردي وتفسير ،340/ص السدي وتفسير 3/14
 .5/227ينظر تفسير ابن كثير  [. أخا تميم يا ] ـ  الصواب  2
 النبي حياة في ولد مشهور تابعي األنصار حليف المدينة أهل من القرظي عمرو بن سليم بن كعب بن محمدـ  3

 سمع ، وفقهاً  علماً  المدينة أهل أفاضل من وكان ، النظير بني من وأمه قريظة أبي من وأباه وسلم عليه هللا صلى
:  ت ، عجالن وابن ، عتبة بن الحكم:  منه وسمع ، وأنس هريرة أبي عن وروى ، أرقم بن وزيد ، عباس ابن

 معه وجماعة هو فمات سقف أصحابه وعلى عليه فسقط يقص كان( هـ 120 ، هـ118 ،  هـ 117 ، هـ108)

 5/361 والثقات ، 679:  رقم 1/216 الكبير والتاريخ ، 2343:  برقم 1/429 االستيعاب ينظر.  السقف تحت

 .303:  برقم 8/67 والتعديل والجرح ، 5164:  برقم
 األنبياء آخر أنه على فدل الرسل، < بعد بعيسى قفَّى أنه كتابه في ذكر قد تعالى هللا فإن> ظاهر خطأ وهذاـ  4

 .227/ص كثير ابن تفسير ينظر". عليه وسالمه هللا صلوات محمد إال بعده وليس بعًثا
 وأذكر باب 3/1270 صحيحه في البخاري أخرجه ".نبي وبينه بيني ليس أنه إال مريم؛ بابن الناس أولى أناـ  5

 وبينه بيني ليس عالت أوالد واألنبياء مريم بابن الناس أولى أنا"   بلفظ ، نحوه 3258:  برقم مريم الكتاب في

 إخوة األنبياء" بلفظ. نحوه 2365:  برقم السالم عليه عيسى فضائل باب 4/1837 صحيحه في ومسلم" ،  نبي

 .227/ص كثير ابن تفسير ينظر". نبي بيننا فليس واحد ودينهم شتى وأمهاتهم عالت من
 أسلم صحابي ووالتهم وقادتهم ، العرب دهاة أحد عبدهللا أبو الثقفي مسعود بن عامر أبي بن شعبة بن المغيرةـ  6

  الكوفة واله ثم ، البصرة عمر واله ، عيسى أبا وسلم عليه هللا صلى الرسول وكناه ، الحديبية وشهد الخندق عام
  عثمان مقتل بعد الفتنة واعتزل ، باليرموك عينه وذهبت ، الشام وفتوح ، اليمامة شهد ، عثمان وعزله

 الباهلي أمامة أبو:  الصحابة عنه روى ، هـ 50:  عام بالطاعون فيها مات حتى الكوفة على معاوية واستعمله

 ينظر.  وغيرهم ، حازم أبي بن وقيس ، وغفار وحمزة ،  عمر أوالده:  التابعين ومن ، مخرمة بن والمسور
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>.....< قال:
(1)

>.....< :وقوله ،وكذا، بكذا ىعيسوموسى قبل  
(2)

ون   كانوا ُيتَسمُّ

>.....< ،باألنبياء والصالحين
(3)

أنهم لما استرابوا في  :أي ؛كان في المهد صبّياً  

>.....< ،أمرها
(4)

فأحالت الكالم >.....< ،وقد كانت يومها صائمة 
((5)

أنَّ تزدري  

>.....< ،وتلعب بهم كيف ُنَكلُِّم من كان في المهد صبّياً 
(6)

 :وقالوا ،َكلّموه َغِضبوا 

>.....< ،لُِسخريتها بنا حتى تأمرنا أن ُنَكلَِّم هذا الصبي
(7)

من هو موجود في  :أي ؛

>.....< ؟كيف يتكلم ،مهده في حال ِصباه َوِصَغره
(8)

وأثبت لنفسه  ،، عن الولد

ِنيَ ﴿ :وقوله ،ية لَِربِّهالعبود بَ  َءاَتىَٰ ا َوَجَعلَِني ٱۡلِكَتَٰ ألمه مما ُنسبت إليه من  تبرئة ﴾َنِبّيّٗ

، قال نوفالفاحشة
(9)

ا قالوا ألّمه ما قالوا كان يرتضع ثديه فنزع الثدي من فمه  : لمَّ

ِنيَ  ٱّللَِّ  َعۡبدُ  إِنِّي﴿ :وأتكأ على جنبه األيسر وقال بَ  َءاَتىَٰ ما ُدْمُت ﴿ :إلى قوله ﴾ٱۡلِكَتَٰ

>.....< ،﴾َحّياً 
(10)

ِنيَ  ٱّللَِّ  َعۡبدُ  إِنِّي﴿وهو يقول:  فوق منكبيه،  بَ  َءاَتىَٰ ، قال ﴾ٱۡلِكَتَٰ

قضى أن >.....< :: أيعكرمة
(11 )

 :درس اإلنجيل وأحكمها في بطن أمه، فذلك قوله

ِنيَ  ٱّللَِّ  َعۡبدُ  إِنِّي﴿ بَ  َءاَتىَٰ >.....<، ﴾ٱۡلِكَتَٰ
(12)

بركته األمر  :للخير نفاعاً، وقيل 

                                                                                                                                                                      

 رقم 6/197 والغين، واإلصابة الميم باب 5056:  رقم5/261 الغابة وأسد  ،2483:  رقم 4/1445 االستيعاب

 الميم. باب 3/372 والثقات والغين، الميم 8185: 
:  تقرءون ما أرأيت: فقالوا نجران، إلى وسلم عليه هللا صلى هللا رسول > بعثني: قال شعبة بن المغيرة عن  ـ 1

أُۡختَ ﴿ ٓ ُرونَ  َيَٰ  .227/ص كثير ابن تفسير ينظر. وكذا. بكذا عيسى قبل < وموسى ﴾َهَٰ
  َيَتَسّمون كانوا<  أنهم أخبرتهم أال: "فقال وسلم عليه هللا صلى هللا لرسول ذلك فذكرت > فرجعت: قالـ  2

 .227/ص كثير ابن تفسير ينظر. .قبلهم والصالحين باألنبياء
ا اْلَمْهدِ  ِفي َكانَ  َمنْ  ُنَكلِّمُ  َكْيفَ  َقالُوا إِلَْيهِ  َفأََشاَرتْ ﴿> : وقولهـ  3  ينظر. .أمرها في استرابوا < لما إنهم: أي ﴾َصِبّيً

 .227/ص كثير ابن تفسير
 صائمة، ذلك يومها كانت وقد ،< بالفْرية، ورميها بقذفها معرضين قالوا ما لها وقالوا>  قضيتها، واستنكرواـ  4

 .227/ص كثير ابن تفسير ينظر. . صامتة
 بهم < تزدري أنها ظانين بها، متهكمين فقالوا وكالمه، خطابه إلى لهم وأشارت > عليه الكالم فأحالتـ  5

 .228/ص كثير ابن تفسير ينظر. .بهم وتلعب
 .228/ص كثير ابن تفسير ينظر . لَُسْخرَيُتها: وقالوا غضبوا، إليه أشارت لما: السدي وقالـ  6
ا اْلَمْهدِ  فِي َكانَ  َمنْ  ُنَكلِّمُ  َكْيفَ  َقالُوا﴿. زناها من علينا أشد الصبي > هذاـ  7  مهده في موجود هو من: أي ﴾َصِبّيً

 .228/ص كثير ابن تفسير ينظر. يتكلم.< . كيف وصغره، صباه حال في
 العبودية لنفسه وأثبت الولد، عن هللا وبرأ تعالى ربه جناب نزه أن به تكلم شيء أول ﴾هللاَِّ  َعْبدُ  إِنِّي﴿> : قالـ  8

 .228/ص كثير ابن تفسير ينظر.<. لربه
 البحث هذا من( 3)  هامش 93 /ص ينظر ويقصد به نوف الِبكالي وقد سبقت ترجمته  ـ 9

 هللاَِّ  َعْبدُ  إِنِّي﴿: يقول وهو منكبه، < فوق السبابة إصبعه رفع: الُبَناني ثابت عن سلمة، بن حماد وقالـ >  10

ا َوَجَعلَِني اْلِكَتابَ  آَتاِنيَ   .228/ص كثير ابن تفسير ينظر .﴾َنِبّيً
 عيسى كان: قال عنه، هللا رضي مالك، بن أنس عن. قضى فيما الكتاب يؤتيني قضى > أنه أي: عكرمة قالـ  11

ِ  َعْبدُ  إِنِّي أمه بطن في وأحكمه اإلنجيل درس < قد مريم ابن ا َوَجَعلَِني اْلِكَتابَ  آَتاِنيَ  هللاَّ  ابن تفسير ينظر. .َنِبّيً

 .228/ص كثير
 < وفي.للخير معلًما وجعلني: والثوري قيس، بن مجاهد، وعمرو قال ﴾ُكْنتُ  َما أَْينَ  ُمَباَرًكا َوَجَعلَِني﴿>ـ  12

 .228/ص كثير ابن تفسير ينظر. اً.َنفَّاعً : مجاهد رواية عن
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>.....< :أينما كان، وقوله ،بالمعروف، والنهي عن المنكر
(1)

ـ ،كقوله تعالى لمحمد 

َك َحتى َيأتيك اليقينعْ َوا﴿ :ـصلى هللا عليه وسلم  (2)﴾ُبد َربَّ
بالزكاة والمراد ، 

>.....<
(3)

ألنَّ هللا تعالى كثيراً ما  ،وأمرني ِبِبرِّ والدتي، ذكره بعد طاعة َرّبه :أي ؛

اراً َشقِ ﴿ :وقوله ،وبين طاعة الوالدين ،يقرن بين األمر ِبِعبادِته  ،﴾ّياً ولم َيْجَعْلني َجبَّ

اراً ُمسَتْكِبراً عن طاعته وعبادته فأشقى بذلك، قال  ،وِبّر والدتي ،أي: ولم يجعلني َجبَّ

اراً َشقّياً َجبَّ بعضهم: " ال نجد أحداً عاقّاً لوالديه إاّل وجدته 
"(4)

امرأة  : " أنقال قتادة 

]رأت[
(5)

مريم(  عيسى بن) 
(6)

واألبرص في آيات  ،وُيبرئ األكمه ،الموتى ُيحييّ  ،

والثدي الذي  ،لبطن الذي حملك: طوبى ل، فقالتوأَِذن له فيهن ،َسلََّطه هللا عليهن

بع ما فيه ،طوبى لمن تال كتاب هللا" : ، فقال عيسى ُيِجيبهابه تَ عْ أُرضِ  ولم َيُكن  ،فأتَّ

اراً َشِقّياً "، َلٰمُ ﴿ :وقوله جبَّ َّ  َوٱلسَّ ـ َعزَّ وَجّل إثبات منه لِعبوديته ّلل  ،إلى آِخِره ،﴾لََعَ

الخالئق، ولكن له السالمة وت، وُيْبَعُث كسائر مُ ، ويَ هللا َيْحَيا قِ لْ وأنه مخلوق من خَ ـ 

 العباد. في هذه األحوال التي هي أَشّق ما تكون على

﴿ ِ وَن َذٰلَِك ِعيََس ٱۡبُن َمۡريََمَۖ قَۡوَل ٱۡۡلَق  ِي فِيهِ َيۡمََتُ ن َيتَِّخَذ مِن َوََّل    ٣٤ٱَّلَّ
َ
ِ أ  َما ََكَن َّلِلَّ

ۥٓۚ  ۡمر  ُسۡبَحَٰنُه
َ
ۚ ِإَونَّ ٱ ٣٥ا فَإِنََّما َيُقوُل ََّلُۥ ُكن َفيَُكوُن إِذَا قَََضٰٓ أ ِ َوَربُُّكۡم فَٱۡعبُُدوهُ  ِ َ َر  َّللَّ

ۡستَقِيم   َهَٰذا ِصَرٰط   ۡحَزاُب مِۢن  ٣٦مُّ
َ
ِيَن كَ  بَيۡنِهِۡمَۖ فََوۡيل  فَٱۡختَلََف ٱِۡل ۡشَهِد ل َِّلَّ ْ مِن مَّ َفُروا

  ﴾٣٧يَۡوٍم َعِظيٍم 

                                                           
الةِ  َوأَْوَصاِني﴿> : وقولهـ  1 َكاةِ  ِبالصَّ ا ُدْمتُ  َما َوالزَّ  : وسلم عليه هللا صلى < لمحمد تعالى كقوله ﴾َحّيً
 .229/ص كثير ابن تفسير ينظر..﴾ اْلَيِقينُ  َيأِْتَيكَ  َحتَّى َربَّكَ  َواْعُبدْ ﴿
 ﴾ من سورة الحجر99اآلية ﴿ ﴾اْلَيِقينُ  َيأِْتَيكَ  َحتَّى َربَّكَ  َواْعُبدْ ﴿ـ  2
ِني﴿ـ >  3 ةِ  َوأَۡوَصَٰ لَوَٰ ةِ  ِبٱلصَّ َكوَٰ ا ُدۡمتُ  َما َوٱلزَّ  أثبتها ما ، يموت أن إلى أمره من كائن هو بما أخبره: قال ﴾َحّيّٗ

ا﴿:وقوله. القدر ألهل  كثيًرا تعالى هللا ألن  ربه هللا طاعة بعد ذكره والدتي، ببر وأمرني: <، أي ﴾ِبَوالَِدتِي َوَبّرً

 .229/ص كثير ابن تفسير ينظر. .الوالدين وطاعة بعبادته األمر بين يقرن ما
 وجدته إال( الملِكة سيِّئ تجد ال: )قال الهرويّ  رجاء أبي واقد بن هللا عبد عن:  تفسيره في جرير ابن أوردـ    4

ُنُكۡم   َملََكتۡ  َوَما ﴿ :وتال. فخوًرا مختاال َ  إِنَّ  أَۡيَمَٰ ( عاّقًا) وال ،36 اآلية النساء ﴾َفُخوًرا ُمۡخَتاالّٗ  َكانَ  َمن ُيِحبُّ  اَل  ٱّللَّ

ا﴿: وتال. شقًيا جباًرا وجدته إال اًرا َيْجَعْلِني َولَمْ  ِبَوالَِدِتي َوَبّرً ا َجبَّ  والدر ،8/350 الطبري تفسير ينظر. ﴾َشِقّيً

 .2/62 الوجيز والمحرر ،2/537 المنثور
 .5/230ـ ] رأت[ يبدو أن هذه اللفظة قد سقطت من الناسخ، وقد وجدتها في تفسير ابن كثير   5
 :مواضع ثالثة في( ابن) ألف تحذفـ    6

 محمد؟ أبنك: تقول كأن االستفهام همزة عليها دخلت إذا.  1

 .آدم بن يا القاسم، بن يا: نحو النداء ياء عليها دخلت إذا.  2

( ابن) من األلف تحذف: الحريري ويقول للسابق أبا ثانيهما يكون بأن متناسبين، علمين بين( ابن) وقع إذا.  3

 االسم بمنزلة قبله االسم مع بتنزله ليؤذن األلقاب أو الكنى، أو األسماء، أعالم من علمين بين صفة وقع إذا

 ،1/46 للحريري الغواص درة ينظر منه، الجزء محل وحلوله بالموصوف، الصفة اتصال لشدة الواحد،

  .342/ص النصرية والمطالع
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 ِفيهِ  الَِّذي اْلَحقِّ  َقْولَ ﴿ :بر عيسىخ : ذلك الذي قصصناه عليك يا محمدأي

َوَكَفَر به، ولهذا قرأ  ،والُمِحقُّون بمن آمن به ،يختلف الُمبِطلونَ  :أي ؛﴾َيْمَتُرونَ 

وقرأ عاصم ،مرفوعاً  ﴾قالحَ  لُ وْ قَ ﴿األكثرون 
(1)

وابن عامر، 
(2)

عن ومنصوباً، ، 

والرفع أظهر ،" قال الحق مريم بنا ذلك عيسى : "أنه قرأ ابن مسعود
(3)

ويشهد  ،

ولّما ذكر تعالى أّنه  ،(4)﴾اْلُمْمَتِرينَ  ِمنَ  َتُكوَننَّ  َفاَل  َربِّكَ  ِمنْ  اْلَحقُّ ﴿ :له قوله تعالى

ه نفسه الُمَقّدسة عّما يقول  :فقال ما كان ّلل أن يتخذ من ولد سبحانه أي ،خلقه نبّياً َنزَّ

َما أَْمًرا َقَضى إَِذا﴿هؤالء الجاهلون المعتدون علّواً كبيراً  ، ﴾َفَيُكونُ  ُكنْ  لَهُ  َيقُولُ  َفإِنَّ

إنَّ َمَثَل ِعيَسى ﴿ :كما قال تعالى ،فإّنما يأمر به، ويصير كما يشاء ،إذا أراد شيئاً  :أي

(5)﴾ُثمَّ َقاَل لَُه ُكْن َفَيُكون ِعْنَد هللِا َكَمثِل آَدَم َخلََقه ِمن ُتراب  
وإنَّ هللَا َرّبي ﴿ :، وقوله

ومما أمر به عيسى َقوَمه في َمْهِده  :أي ؛﴾اْعُبدوه هذا ِصَراط  ُمْسَتِقيموَرِبُكم فَ 

>.....<
(6)

هذا  :أي ؛﴾ُمْسَتِقيم   ِصَراط   َهَذا َفاْعُبُدوهُ ﴿ :فقال ،وأمرهم ِبِعبادته ،ورّبهم 

>.....< ،الذي جئتكم به
(7)

 َفاْخَتلَفَ ﴿ :وقوله ،َوَهَدى ومن خالف ضلَّ وَغوى 

>.....< :أي ؛﴾َبْيِنِهمْ  ِمنْ  اأْلَْحَزابُ 
(8)

وكلمته  ،وأنه عبد هللا ورسوله ،ووضوح حاله 

                                                           
 الجيم، وضم النون بفتح ، بهدلة النجود أبى اسم كان بهدلة، بن عاصم وهو األسدي النجود أبى بن عاصم  ــ  1

 بكر أبو كنيته أمه، اسم وبهدلة ذلك، غير أسم له يعرف ال أبيه، أسم النجود أبو ويقال النون، ضم من غلط وقد
 في صدوقاً . القرآن في حجةً  خيراً  صالحاً  وكان. السبعة وأَحدُ  زمانه، في بالكوفة القارئ الكوفة، أهل من

 وهو التابعين، كبار من وطائفة السلمي، الرحمن عبد وأبي حبيش، بن زر  عن عرضاً  القراءة أخذ. الحديث
 بن وحماد سليمان، بن وحفص يزيد، بن وأبان تغلب، بن أبان: عنه القراءة روى التابعين، صغار في معدود
 بن والحارث أحمد، بن والخليل العالء، بن عمرو أبو القرآن من حروفاً : عنه وروى يحصون، ال وخلق سلمة،

والسبعة في القراءات  ،5/256 النبالء أعالم سير. 7/256 الثقات ينظر(. هـ130 ـ هـ120: ت) وغيرهم، نبهان

  .1440: رقم 1/343 النهاية وغاية هـ،128 سنة باب 1/167 ، والعبر70ص/البن مجاهد  
 ، دهمان بن يحصب إلى نسبة وكسرها الصاد، بضم اليحصبي، عامر بن هللا عبد عمران أبو هو:  عامر ابنـ  2

 عفان بن عثمان عن المغيرة وأخذها المخزومي، شهاب أبي بن المغيرة: عن القراءة أخذ قد هللا عبد وكان
 الدرداء، أبي على قرأ أنه أيضا وورد القرآن، نصف نفسه عثمان على قرأ إنه: وقيل عنه، تعالى هللا رضي
 والغالب نافع، قراءة ينتحلون فإنهم مصر، أهل من نفرا إال الجزيرة وبالد الشام، أهل عامر ابن قراءة وعلى

 النهاية وغاية ،1/149والعبر ،85/ص القراءات في السبعة ينظر. هـ118: ت. عامر ابن قراءة الشام، أهل على

1/425  . 
 لمضمون مؤكد مصدر أنه على الالم، بنصب ويعقوب وعاصم عامر ابن فقرأ( الحق قول) في َواَْخُتلِفَ ـ  3

 وخبره برفعها، الباقون وقرأ لغيرها، منسوبا ليس صدق ثابت مريم ابن أنه عيسى عن اإلخبار هذا: أي الجملة،
 مثل للمصدر اسم( القال)و ،(الحق قال) وُيْقَرأُ  الحق، قول فقط أمه إلى نسبته: أي هو،: أي محذوف مبتدأ

 إعراب في والتبيان ،1/377 البشر فضالء إنحاف ينظر. الروح مثل القاف بضم( الحق قُول) وُحِكىَ  ،(القيل)

 . 2/318 العشر القراءات في والنشر ،2/874 القرآن
 َفاَل  َربِّكَ  ِمنْ  اْلَحقُّ ﴿من سورة البقرة. وقال تعالى: ﴾ 147﴿ اآلية ﴾اْلُمْمَتِرينَ  ِمنَ  َتُكوَننَّ  َفاَل  َربِّكَ  ِمنْ  اْلَحقُّ ﴿ـ  4

 من سورة آل عمران  ﴾60﴿اآلية  ﴾اْلُمْمَتِرينَ  ِمنَ  َتُكنْ 
 من سورة آل عمران  ﴾59﴿اآلية  ﴾َفَيُكونُ  ُكنْ  لَهُ  َقالَ  ُثمَّ  ُتَراب   ِمنْ  َخلََقهُ  آَدمَ  َكَمَثلِ  هللاَِّ  ِعْندَ  ِعيَسى َمَثلَ  إِنَّ ﴿ـ   5
 : فقال بعبادته، وأمرهم وربه <، ربهم هللا أن ذاك إذ أخبرهم > أن مهده، في وهو قومه  به عيسى أمرـ  6

  .5/230 كثير ابن تفسير ينظر .﴾ُمْسَتِقيم   ِصَراط   َهَذا َفاْعُبُدوهُ ﴿
 .وغوى ضل خالفه ومن وهدي، رشد اتبعه من قويم،: أي مستقيم، صراط هللا عن به جئتكم الذي هذاـ  7
<  أمره بيان بعد عيسى في الكتاب أهل أقوال > اختلفت: أي ﴾َبْيِنِهمْ  ِمنْ  األْحَزابُ  َفاْخَتلَفَ ﴿: وقولهـ  8

 .5/231 كثير ابن تفسير ينظر. .حاله ووضوح
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>.....< ،ألقاها إلى مريم ُوروح ِمنه
(1)

، وقالت كالمه هذا سحر :وقالوا ،ة  ْنيَ ولد زِ  

>.....< :وقال آخرون ،إّنما ُيكلم هللا :طائفة أخرى
(2 )

 هو عبد هللا :وقال آخرون

.....<> ،رشد هللا إليه المؤمنينورسوله وهذا هو قول الحق الذي أ
(3)

اجتمع بنو  

، فأمروا في عيسى حين أخرج كل قوم عالَِمهم ،فأخرجوا منهم أربعة َنَفر ،سرائيلإ

>.....< ُرِفع
(4)

ثم َصِعد إلى  ،مات من أماتوأ ،فأحيا من أحيا ،إلى األرض 

(اليعقوبية)وهم  ،السماء
(5)

قل أنت  :الثالثة كذبت، ثم قال اثنان منهم للثالث :وقال 

(النسطورية)فيه، قال: هو ابن هللا، وهم 
(6)

م قال أحد األثنين كذبت، ث، فقال االثنان 

ه إله"، وهم  ،وهو إله ،لههو ثالث ثالثة : "هللا إ :قال ،قل فيه لآلخر: وأُمُّ

(سرائيليةاإل)
(7)

كذبت هو عبد هللا ورسوله وروحه  :قال الرابع ،ملوك النصارى 

فكان لكل رجل أتباع على ما قالوا فاقتتلوا، وظهروا على  (،المسلمون)وكلمته، وهم 

(8)﴾ِبٱۡلِقۡسطِ  َيۡأُمُرونَ  ٱلَِّذينَ  َوَيۡقُتلُونَ ﴿ :المسلمين، وذلك قوله تعالى
، وهم الذين قال 

 مرّ  كما أحزاباً  فصاروا فيه ، قال قتادة: فاختلفا﴾ْحَزاُب ِمْن َبْيِنِهمَفاْخَتلََف األ﴿ :هللا

                                                           
َمت ـ  1  كثير ابن تفسير ينظر. زْنَية. ولد أنه <، على هللا لعائن عليهم اليهود، جمهور وهم- طائفة > فَصمَّ

5/231. 
 .ورسوله < هللا عبد هو بل: آخرون وقال. ثالثة ثالث: آخرون وقال هللا، ابن > هو: آخرون وقال ـ  2
 إسرائيل بنو <اجتمع: قال ، ﴾َيْمَتُرونَ  ِفيهِ  الَِّذي اْلَحقِّ  َقْولَ  َمْرَيمَ  اْبنُ  ِعيَسى َذلِكَ ﴿: قوله في قتادة > عنـ   3

 .5/231 كثير ابن تفسير ينظر. . منهم فأخرجوا
 .231 كثير ابن تفسير ينظر..األرض < إلى هبط هللا > هو: أحدهم فقالـ  4
 جوهر المسيح أن أكثرهم وزعم الثالثة، باألقانيم وقالوا الكوفي، علي بن يعقوب أصحاب اليعقوبية: وهمـ  5

 وجوهر القديم اإلله فجوهر طبيعتين من واحدة طبيعة:  قالوا وربما جوهرين، من أنه إال واحد أقنوم واحد
 كله إنسان وهو واحدا، أقنوما واحدا جوهرا فصارا والبدن، النفس، تركبت كما تركيبا تركبا المحدث اإلنسان

 الناسوت فصار بالناسوت الالهوت ظهر:  قال من ومنهم  تعالى هللا هو المسيح إن:  قال من فمنهم كله، وإله
 وقتل، وصلب، مات، كفرهم عظيم عن تعالى هللا وأن نفسه، تعالى هللا هو المسيح أن اليعقوبية قالت المسيح، و

 وأن محدثا، عاد تعالى هللا وأن كان، كما ورجع، قام، ثم مدبر، بال والفلك مدبر، بال أيام ثالثة بقي العالم وأن
 في فدخل نزل هللا أن وقالوا  باللبن، الماء اختالط عيسى ببدن اختلط البارئ، روح أن قديما يقولون عاد المحدث

 واحداً. ) تعالى هللا جل في عاله علواً كبيراً(.  ينظر الجسد مع هللا فصار جسداً، لحمها من فاتخذ مريم بطن

 الملل في والفصل ،1/224 والنحل الملل في الثاني، بحوث الفصل 1/84 والمشركين المسلمين اعتقادات

 .1/220  للشهرستاني والنحل والملل ،1/48 حزم البن والنحل واألهواء
  رأيه، بحكم األناجيل في وتصرف المأمون، زمان في ظهر الذي الحكيم نسطور أصحاب وهم : النسطوريةـ  6

 والعلم الوجود:  ثالثة أقانيم ذو واحد تعالى هللا إن:  قال  الشريعة، هذه إلى المعتزلة إضافة إليهم وإضافته
 على ال السالم عليه عيسى بجسد الكلمة واتحدت هو، هي وال الذات على زائدة ليست األقانيم وهذه ، والحياة
 في الشمس كإشراق ولكن اليعقوبية، قالت كما به، الظهور طريق على وال الملكانية، قالت كما االمتزاج، طريق
 وأن اإلنسان، ولدت وإنما اإلله تلد لم مريم إن وقالوا بالخاتم، طبع إذا الشمع في النقش وكظهور بلورة على كوة
 والعراق، الموصل، على غالبة الفرقة وهذه ،(كفرهم عن هللا تعالى) اإلله، ولد وإنما اإلنسان، يلد لم تعالى هللا

 ، هللا هي النفس تلك ليست ويقولون  بالقسطنطينية،، بطريركا نسطور إلى منسوبون وهم وخراسان، وفارس،
 الفساد من النصارى دين في بما اإلعالم ينظر ، إنسان كل بطالنه يعلم الذي البهتان هو وهذا ، بعضه هي وإنما

 1/223 للشهرستاني والنحل والملل ،1/48 حزم البن والنحل الملل في والفصل. 1/127.  واألوهام
 .21/186 الرازي تفسير ينظر"  إله وأمه إله، وهللا إله، المسيح نإ يقولون الذين وهو:  اإلسرائيليةـ  7
تِ   َ بِ  َيۡكفُُرونَ  ٱلَِّذينَ  إِنَّ ﴿ـ  8 ِبيِّ  َوَيۡقُتلُونَ  ٱّللَِّ  اَيَٰ ۡرُهم ٱلنَّاسِ  ِمنَ  ِبٱۡلِقۡسطِ  َيۡأُمُرونَ  ٱلَِّذينَ  َوَيۡقُتلُونَ  َحّق   ِبَغۡيرِ  نَ  ۧٱلنَّ  ِبَعَذاب   َفَبشِّ

 .عمران آل سورة من﴾ 21﴿ :اآلية ﴾أَلِيم  
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" آِنفاً 
(1)

تهديد أكيد ووعيد شديد  ،﴾َعِظيم   َيْوم   َمْشَهدِ  ِمنْ  َكَفُروا ِللَِّذينَ  َفَوْيل  ﴿ :وقوله، 

 ،إلى يوم القيامة مْ هُ رَ ظَ نْ ولكن أَ  ،، وزعم أن له ولداً لمن كذب على هللا وافترى

، وفي الصحيحين عن ، فإّنه ال ُيعّجل على من عصاهوأّجلهم حلماً وثقًة ِبقُدرته عليهم

ال أحد أصبر على ـ  أنه قال صلى هللا عليه وسلم: " صلى هللا عليه وسلمـ رسول هللا 

"ن له الولد، وهو يرزقهم ويعافيهمأذًى سمَعه من هللا، أنهم يجعلو
(2)

 :ولهذا قال ،

الصحيحين عن ، وفي : يوم القيامةأي ؛﴾ُروا ِمن َمْشَهد  َيوم  َعِظيم  َفَويل  للِذيَن َكفَ ﴿

ُعبادة بن الصامت
(3)

" من َشِهد أن :ـ  صلى هللا عليه وسلمـ : قال رسول هللا قال 

 ،وأنَّ عيسى عبد هللا ،ال إله إاّل هللا وحده ال شريك له وأنَّ محمداً عبده ورسوله

على أَدَخلَه هللا الجنة  ،وكلمته ألقاها إلى مريم وُروح  منه وأنَّ الجنة حق والنار حق

كان من العمل" ما
(4) 

ٰلُِموَن ٱۡلَۡوَم ِِف َضَلٰل  ﴿ َۖ َلِٰكِن ٱلظَّ تُوَننَا
ۡ
بِِۡصۡ يَۡوَم يَأ

َ
ۡسِمۡع بِهِۡم َوأ

َ
بِي   أ نِذرُۡهۡم يَۡوَم  ٣٨ مُّ

َ
َوأ

ۡمُر وَُهۡم ِِف َغۡفلَة  
َ
ةِ إِۡذ قَُِضَ ٱِۡل ۡرَض  ٣٩ۡؤمِنُوَن وَُهۡم ََّل يُ  ٱۡۡلَۡۡسَ

َ
َها َوَمۡن َعلَيۡ إِنَّا ََنُۡن نَرُِث ٱِۡل

 ﴾٤٠ ِإَوَلۡنَا يُرَۡجُعونَ 

 :َصَره، كما قال تعالىشيء وأَبْ  عَ مَ سْ أخبر تعالى عن الكفار يوم القيامة أنهم يكونون أَ 

(5)﴾َربِِّهمۡ  ِعندَ  ُرُءوِسِهمۡ  َناِكُسواْ  ٱۡلُمۡجِرُمونَ  إِذِ  َتَرىَٰٓ  َولَۡو ﴿
أي:  ؛اآلية، فقال أسمع بهم 

ِكنِ ﴿ ،يعني يوم القيامة، ﴾َيۡأُتوَنَناۖ  َيۡومَ ﴿ما أسمعهم، وأبصرهم  ِلُمونَ  لََٰ
 ﴾ٱۡلَيۡومَ  ٱلظََّٰ

فحيث  ،وال يعقلون ،وال يبصرون ،ال يسمعون :أي ؛في الدنيا في ضالل ُمبين :أي

ُمطيعين حيث ال ينفعهم ذلك، ثم قال تعالى  فال يهتدون ويكونون ،لب منهم الهدىيط
                                                           

 فاختلفت بينهم ما أي أحزابا، فصاروا فيه اختلفوا ،﴾َبْيِنِهمْ  ِمنْ  األَْحَزابُ  َفاْخَتلَفَ ﴿: في قوله تعالى قتادة قال ـ  1

 هو:  منهم النسطورية قالت والنصارى،. والسحر بالقدح فاليهود السالم عليه عيسى أمر في الكتاب أهل الفرق
. وقصرت اليهود وفرطت ، وغلت النصارى فأفرطت ؛ هللا هو:  اليعقوبية وقالت. ثالثة ثالث والملكانية. هللا ابن

 .1/455مجاهد وتفسير. 11/106 القرطبي . ينظر تفسير الكتاب أهل هم األحزاب:  مجاهد وقال
 ال باب صحيحه في ومسلم ، األذى على الصبر باب 5748:  برقم 5/2262 صحيحه في البخاري أخرجهـ  2

 .نحوه 2804:  برقم وجل عز هللا من أذى على أصبر أحد
 والثانية األولى العقبة شهد ، جسيماً  طويالً  جميالً  وكان ، الوليد أبو األنصاري قيس بن الصامت بن عبادةـ  3

 القرآن جمع ، الصدقات بعض على وسلم عليه هللا صلى الرسول واستعمله ، كلها والمشاهد وأحداً  ، بدراً  وشهد
  الوليد بن عبادة وحفيده ، الوليد ابنه عنه روى ، الصحابة سادات من وكان ، وسلم عليه هللا صلى النبي زمن في

 إذا الجاهلية في كانوا ألنهم قواقل وسموا ، عوف بني قواقل على نقيباً  وكان ، نفير بن وجبير ، مالك بن وأنس
 في ألنك األمان لك فإن ، شئت ما وقل ، شئت حيث اذهب يريدون شئت حيث قوقل له قالوا ، الضيف بهم نزل

 ،واألنساب العين حرف 1/15 المبطأ وإسعاف ، 2778:  برقم 3/158 الغابة أسد ينظر.  هـ 34: ت ، ذمتي

 .3/302 والثقات  ، والياء الدال باب 3/513
 في ومسلم ، نحوه 3252:  برقم دينكم في تغلو ال الكتاب أهل يا باب 3/1267 صحيحه في البخاري أخرجهـ  4

 .به 46:  برقم الجنة دخل التوحيد على مات من أن على الدليل باب 1/57 صحيحه
ِهمۡ  ِعندَ  ُرُءوِسِهمۡ  َناِكُسواْ  ٱۡلُمۡجِرُمونَ  إِذِ  َتَرىَٰٓ  َولَۡو ﴿ـ  5 َنآ  َربِّ لًِحا َنۡعَملۡ  َفٱۡرِجۡعَنا َوَسِمۡعَنا أَۡبَصۡرَنا َربَّ ا َصَٰ  ﴾ُموِقُنونَ  إِنَّ

 ﴾ من سورة السجدة.12اآلية ﴿
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 :أي ؛﴾اأْلَْمرُ  قُِضيَ  إِذْ ﴿ ،أنذر الخالئق يوم الحسرة :أي ؛﴾اْلَحْسَرةِ  َيْومَ  َوأَْنِذْرُهمْ ﴿

 ﴾َوُهمْ ﴿ ،ودخل كلٌّ إلى ما صار إليه مخلّداً فيه ،وأهل النار ،فصل بين أهل الجنة

ا أُنِذروا به ﴾َغْفلَة   ِفي﴿اليوم  :أي ال ُيَصّدقون به،  :أي ؛﴾ُيْؤِمُنونَ  اَل  َوُهمْ ﴿ ،عمَّ

" إذا ـ هللا صلى هللا عليه وسلم ـ قال : قال رسول  ن أبي سعيدوفي الصحيحين ع

كأنه كبش أملح، َفُيوِقف بين  ،دخل أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار، ُيجاء بالموت

نعم  :ويقولون ،: فيشَرِئُبون، قاليا أهل الجنة هل تعرفون هذا :الجنة والنار، فيقال

َفيؤمر به َفُيذَبح، قال: وُيقال يا أهل الجنة خلود  وال موت، و يا أهل  :قال ،هذا الموت

النار خلود  فال موت "
(1)

 َوأَنِذۡرُهمۡ ﴿ ـ صلى هللا عليه وسلمـ ثم قرأ رسول هللا  :، قال

أهل الدنيا في غفلة "  :وأشار بيده وقال ﴾َغۡفلَة   ِفي َوُهمۡ  ٱأۡلَۡمرُ  قُِضيَ  إِذۡ  ٱۡلَحۡسَرةِ  َيۡومَ 

الدنيا "
(2)

:" الحسرة من أسماء يوم ، قال ابن عباس، رواه أحمد، والسياق له

مه هللا وحّذره ِعباده " وهو إشارة إلى قوله  ،القيامة  َحْسَرَتا َيا َنْفس   َتقُولَ  أَنْ ﴿َعظَّ

ْطتُ  َما َعلَى (3)﴾هللاَِّ  َجْنبِ  ِفي َفرَّ
ا﴿ وقوله:،   ،﴾َعلَْيَها َوَمنْ  اأْلَْرضَ  َنِرثُ  َنْحنُ  إِنَّ

رف :أخبر تعالى تعالى ـ وأن الخلق كلهم يهلكون ويبقى هو  ،أنه الخالق المال الُمَتصِّ

س  >.....<ـ وَتقدَّ
(4)

ومرجعهم  ،الحاكم فيهم وإليه مصيرهم ،والباقي بعدهم ،خلقه ،

 .فيجزيهم بأعمالهم

يق  ﴿ ِ بَِت  ٤١ا نَّبِيًّا َوٱۡذُكۡر ِِف ٱۡلِكَتِٰب إِبَۡرٰهِيَمۚ إِنَُّهۥ ََكَن ِصد 
َ
أ بِيهِ َيٰٓ

َ
لَِم َتۡعبُُد َما ََّل إِۡذ قَاَل ِِل

تَِك  ٤٢ا     يَۡسَمُع َوََّل ُيۡبِِصُ َوََّل ُيۡغِّن َعنَك َشۡي 
ۡ
بَِت إِّن ِ قَۡد َجآَءِّن مَِن ٱۡلعِلِۡم َما لَۡم يَأ

َ
أ َيٰٓ

ۡهِدَك ِصَرٰط  
َ
بَِت ََّل َتۡعبُ  ٤٣ا ا َسوِي   فَٱتَّبِۡعِّنٓ أ

َ
أ م ِنَٰم َيٰٓ ۡيَطَٰن ََكَن لِلرَّ ۡيَطَٰنَۖ إِنَّ ٱلشَّ ا َعِصي   ِد ٱلشَّ

٤٤  ِ َك َعَذاب  م  ن َيَمسَّ
َ
َخاُف أ

َ
ٓ أ بَِت إِّن ِ

َ
أ ۡيَطِٰن َوِل   َيٰٓ م ِنَٰم َفَتُكوَن لِلشَّ  ﴾٤٥ اَن ٱلرَّ

ذكر ، واتله على قومك هؤالء الذين يعبدون األصنامكر في الكتاب إبراهيم واذْ اُ  :أي 

ُعوَن أنهم على  ،ما كان من خبر إبراهيم خليل الرحمن الذي هم من ُذريته لهم وَيدَّ

يقاً نِبّياً مع أبيه كيف نهاه عن عبادة األصنام ،ملَِّته أََبتِ ﴿ :فقال ،وقد كان ِصدِّ ٓ  لِمَ  َيَٰ

وال يدفع عنك  ،ال ينفعك :أي ؛﴾ ا  ّٗ َشيۡ  َعنكَ  ُيۡغِني َواَل  ُيۡبِصرُ  َواَل  َيۡسَمعُ  اَل  َما َتۡعُبدُ 

                                                           
 صحيحه في ومسلم نحوه، 4453: برقم مريم سورة تفسير 4/1760 صحيحه في البخاري أخرجه ـ  1

 .نحوه 2849:  برقم الضعفاء يدخلها والجنة الجبارون يدخلها النار باب 4/2188
 غفلة في الدنيا أهل" لفظ بدون. 11066: برقم الخدري سعيد أبي مسند 17/120 مسنده في أحمد أخرجه ـ  2

 الطبري تفسير ينظر. عباده وحّذره هللا، عظمه القيامة، يوم أسماء من(  اْلَحْسَرةِ : عباس ابن وقال".  الدنيا

18/201. 
ْطتُ  َما َعلَى َحْسَرَتا َيا َنْفس   َتقُولَ  أَنْ ﴿ ـ  3 اِخِرينَ  لَِمنَ  ُكْنتُ  َوإِنْ  هللاَِّ  َجْنبِ  ِفي َفرَّ  ﴾ من سورة56اآلية ﴿ ﴾السَّ

 .الزمر
   .5/234ينظر تفسير ابن كثير .. فيهم الحاكم بعدهم والباقي خلقه<  لجميع الوارث>  وتقدس ـ  4
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أََبتِ ﴿ ضرراً، ٓ وتراني  ،، وإن كنت من ُصلِبكَ ﴾َيۡأِتكَ  لَمۡ  َما ٱۡلِعۡلمِ  ِمنَ  َجآَءِني َقدۡ  إِنِّي َيَٰ

لعُت من ينِّ أَ علم فا ،أصغر منك ألَّني ولدك  ،نتالعلِم من هللا على مالم تعلمه أ قد اطَّ

ِبْعِني﴿ ،وال جاءك بعدُ  ،عليه وال اّطلعتَ  ا ِصَراًطا أَْهِدكَ  َفاتَّ طريقاً  :أي ؛﴾َسِوّيً

أََبتِ ﴿والنجاة من المرهوب  ،ُمستقيماً موصالً إلى نيل المطلوب ٓ نَۖ  َتۡعُبدِ  اَل  َيَٰ ۡيَطَٰ  ؛﴾ٱلشَّ

والراضي به، كما  ،فإنه هو الداعي إلى ذلك ،ال ُتِطعُه في عبادتك هذه األصنام :أي

نَۖ ا َبِني آََدَم أأّلتعبد أَلَْم أَْعَهد إِلَيَك يَ ﴿ :قال تعالى ۡيَطَٰ (1)﴾ٱلشَّ
نَ  إِنَّ  ﴿ :،وقوله ۡيَطَٰ  َكانَ  ٱلشَّ

نِ  ۡحَمَٰ ا لِلرَّ فال تتبعه  ،َفَطَرده وأَبَعَدهُ ،ُمَخالِفاً ُمْسَتْكِبراً عن طاعة ربه :أي ؛﴾َعِصّيّٗ

أََبتِ ﴿ ،َتِصر مثله ٓ كَ  أَن أََخافُ  إِنِّيٓ  َيَٰ ْحَمنِ  ِمنَ  َعَذاب  ﴿ُيِصيبك  :أي ؛﴾َيَمسَّ  :أي ،﴾الرَّ

نِ  َفَتُكونَ ﴿ ،وِعصيانك لِما أمرك به ،على ِشركك ۡيَطَٰ ا لِلشَّ ال يكون لك  :يعني ﴾َولِّيّٗ

 . فيكون ُموِجباً إلحاطة العذاب بك ،وال ُمِغيثاً إاّل إبليس ،ناِصراً  ،وال ،مولىً 

نَت َعۡن َءالَِهِِت ﴿
َ
َراِغٌب أ

َ
إِبَۡرٰهِيُمَۖ لَئِن لَّۡم قَاَل أ رُُۡجَنََّكَۖ َوٱۡهُجۡرِِن َملِي   َيٰٓ

َ
قَاَل  ٤٦ا تَنَتهِ َِل

  ٓ ِ  ِ ۡسَتۡغفُِر لََك َر
َ
ۡعََتِلُُكۡم َوَما تَۡدُعوَن مِن ُدوِن  ٤٧ا إِنَُّهۥ ََكَن ِِب َحفِي    َسَلٌٰم َعلَۡيَكَۖ َسأ

َ
َوأ

ِ َشقِي     ِ ُكوَن بُِدََعٓءِ َر
َ
ٓ أ َّلَّ

َ
ِ َعََسٰٓ أ  ِ ۡدُعواْ َر

َ
ِ َوأ  ﴾٤٨ اٱَّللَّ

 َعۡن  أَنتَ  أََراِغب   َقالَ ﴿ :هيم إذ دعاه إليه أنهأخبر تعالى عن جواب آزر لولده إبرا

ِهيمُۖ  َءالَِهِتي إِۡبَرَٰ ٓ ها هِ تَ انْ فَ  ،وال ترضاها ،يد عبادتهارِ  تُ اَل  ذْ ا إِ مَ ، أَ ﴾َيَٰ  ،وَشتمها ،عن سبِّ

وغير  عباسقاله ابن ، ﴾أَلَرُجَمنَّكَ ﴿ :وهو قوله ،وشتمتك ،وإاّل اقتصصت منك

واحد
(2)

دهراً وزماناً طويالً قبل أن ُتصيبك  :، قالوا: أي﴾هُجرِني َملِّياً وا﴿ :وقوله 

م  ﴿ :فعندها قال إبراهيم ألبيه ،مني عقوبة
كما قال تعالى في وصفه  ،﴾َعلَۡيكَۖ  َسلََٰ

ِهلُونَ  َخاَطَبُهمُ  َوإَِذا﴿المؤمنين  ا َقالُواْ  ٱۡلَجَٰ مّٗ (3)﴾َسلََٰ
ا أنا فال ينالك مّني  :، يعني أمَّ

ة ،وال أذىً  ،مكروه سأسأل هللا فيك  :أي ؛﴾َربِّي لَكَ  َسأَْسَتْغِفرُ ﴿ ،وذلك لُِحرمِة األُبوَّ

هُ ﴿ويغفر ذنبك  ،أن يهديك ا ِبي َكانَ  إِنَّ وغير واحد ، قال ابن عباس﴾َحِفّيً
(4)

 :أي :

                                                           
ْيَطانَ  َتْعُبُدوا اَل  أَنْ  آَدمَ  َبِني َيا إِلَْيُكمْ  أَْعَهدْ  أَلَمْ ﴿ـ  1 هُ  الشَّ  .يس سورة من ﴾60﴿اآلية  ﴾ُمِبين   َعُدوٌّ  لَُكمْ  إِنَّ
. بالحجارة يعني: الحسن قال ﴾أَلَْرُجَمنَّكَ  َتْنَتهِ  لَمْ  لَِئنْ ﴿غيرها، إلى عنها أترغب ﴾َءالَِهِتي َعۡن  أَنتَ  أََراِغب  ﴿ـ  2

 السدي ينظر تفسير. أمرك ألظهرن: وقيل. ألضربنك: عباس ابن وقال. ألشتمنك أي بالقول:  الضحاك وقال

 .3/374وتفسيرالماوردي ،11/111 القرطبي وتفسير ،18/205 الطبري ،وتفسير341
ْحَمنِ  َوِعَبادُ ﴿ـ  3  سورة ﴾ من63اآلية ﴿ ﴾َساَلًما َقالُوا اْلَجاِهلُونَ  َخاَطَبُهمُ  َوإَِذا َهْوًنا اأْلَْرِض  َعلَى َيْمُشونَ  الَِّذينَ  الرَّ

 .الفرقان
 البر في المبالغ الحفي بأمره، يهتم الذي الحفي: السدي وقال لعبادته، هداني أن في لطيفاً  أي: عباس: ابن قالـ  4

 بي وقال الفراء: " كان. وحفوة حفاوة بي حفي:  يقال الكسائي وقال. بره إذا وتحفى به حفي:  يقال ؛ واإللطاف
باً :  أحدها: أوجه خمسة وفيه دعوته "، إذا دعائي يجيب لطيفا عالما   رحيماً :  والثالث. ُمْكِرماً :  والثاني. ُمَقرِّ

 القرطبي وتفسير ،341/ ص السدي تفسير ينظر. متعهداً :  والخامس. الكلبي قاله ، عليماً :  والرابع. مقاتل قاله

 . 2/169ن ومعاني القرآن للفراء 3/375 الماوردي ، وتفسير11/113
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الَحِفّي الذي يهتم " : قال السّدي ،في أن هداني لِِعباِدته واإلخالص له :أي ؛لطيفاً 

"بأمره 
(1)

َنا﴿ يه مدة طويلة مديدة بقوله:وقد استغفر إبراهيم ألب   َولَِوالَِديَّ  لِي اْغِفرْ  َربَّ

(2)﴾اْلِحَسابُ  َيقُومُ  َيْومَ  َولِْلُمْؤِمِنينَ 
وكذا المسلمون يستغفرون لقراباتهم من المشركين  ،

ِهيمَ  ِفيٓ  َحَسَنة   أُۡسَوة   لَُكمۡ  َكاَنۡت  َقدۡ  ﴿ :هللافي ابتداء اإلسالم حتى أنزل   َمَعُهۥٓ َوٱلَِّذينَ  إِۡبَرَٰ

ا لَِقۡوِمِهمۡ  َقالُواْ  إِذۡ  ُؤاْ  إِنَّ ٓ ( 3)﴾ ِمنُكمۡ  ُبَرَءَٰ
 ،ثم بيَّن تعالى أنَّ إبراهيم أقلع عن ذلك .اآلية

ِبيِّ  َكانَ  َما﴿ :فقال تعالى ،ورجع عنه ، إلى ﴾لِْلُمْشِرِكينَ  َيْسَتْغِفُروا أَنْ  آَمُنوا َوالَِّذينَ  لِلنَّ

ِهيمَ  إِنَّ  ﴿ :قوله ه   إِۡبَرَٰ (4)﴾َحلِيم   أَلَوََّٰ
، ﴾هللاَِّ  ُدونِ  ِمنْ  َتْدُعونَ  َوَما َوأَْعَتِزلُُكمْ  ﴿، وقوله 

 :أي، ﴾َربِّي َوأَْدُعو﴿أجتنبكم وأتبرأُ منكم ومن آلَِهِتُكم التي تعبدونها من دون هللا  :أي

ا َربِّي ِبُدَعاءِ  أَُكونَ  أاَلَّ  َعَسى﴿وأعُبد ربِّي وحده ال شريك له  ، وعسى هذه  ﴾َشِقّيً

ه عليه السالم َسيِّد األنبياء بعد محمد  ـ صلى هللا عليه وسلم ـ موجبة ال محالة، َفإنَّ

عسى أالَّ أشقى بعبادته وُدَعاِئه، كما يشقون بعبادة األصنام، وأن ُيجيبني إذا  :أي

 .دعوته

لَُهۡم َوَما َيۡعُبُدوَن مِن ﴿ ا ٱۡعََتَ  فَلَمَّ
ۥٓ إِۡسَحَٰق َوَيۡعُقوَبَۖ َوُُك   ِ وََهۡبنَا ََّلُ  ٤٩ا  َجَعلَۡنا نَبِي   ُدوِن ٱَّللَّ

ِن رَّۡۡحَتَِنا وََجَعلَۡنا لَُهۡم لَِساَن ِصۡدٍق َعلِي     ﴾٥٠ا َووََهۡبَنا لَُهم م 

لّما اجتنب الخليل أباه، وقومه في هللا، وأعرض عنهم، أبدله هللا بمن هو خير  :أي

قَ  َوَرٓاءِ  َوِمن﴿ :كما قال ،ابنه وابن ابنه :يعني ،منهم َوَهَب له إسحاق ويعقوب  إِۡسَحَٰ

(5)﴾َيۡعقُوبَ 
 إِذْ  ُشَهَداءَ  ُكْنُتمْ  أَمْ ﴿ ،ن اسحاق والد يعقوب بنص القرآنوال شك أ ،

(6)﴾اْلَمْوتُ  َيْعقُوبَ  َحَضرَ 
صلى هللا عليه ـ ، اآلية ، وفي الصحيحين أن رسول هللا 

قال: " الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق ـ وسلم 

                                                           
 .341/ص السدي تفسير ينظرـ   1
 .إبراهيم  ة﴾ من سور41﴿اآلية  ﴾اْلِحَسابُ  َيقُومُ  َيْومَ  َولِْلُمْؤِمنِينَ  َولَِوالَِديَ  لِي اْغفِرْ  َرَبَنا﴿ـ  2
ْ مِ ﴿ـ  3 ْ لَِقۡومِهِۡم إِنَّا بَُرَٰٓءُؤا ۥٓ إِۡذ قَالُوا ِيَن َمَعُه ۡسَوةٌ َحَسنَة  ِِفٓ إِبَۡرٰهِيَم َوٱَّلَّ

ُ
ا َتۡعبُُدوَن مِن ُدونِ قَۡد ََكنَۡت لَُكۡم أ  نُكۡم َومِمَّ

 ِ ۥٓ ٱَّللَّ ِ وَۡحَدهُ ٰ تُۡؤمِنُواْ بِٱَّللَّ بًَدا َحِتَّ
َ
ۡستَۡغفَِرنَّ  َكَفۡرنَا بُِكۡم َوبََدا بَيۡنَنَا َوبَيۡنَُكُم ٱلَۡعَدَٰوةُ َوٱۡۡلَۡغَضآُء أ

َ
بِيهِ َأ

َ
إَِّلَّ قَۡوَل إِبَۡرٰهِيَم ِِل

ء   رَّ  ِ مِن ََشۡ ۡملُِك لََك مَِن ٱَّللَّ
َ
ۡ لََك َوَمآ أ نَبَۡنا ِإَوَلَۡك ٱلَۡمِصيُ بََّنا َعلَۡيَك تََوّكَّ

َ
 .الممتحنة سورة من .﴾٤ َنا ِإَوَلَۡك أ

بُ  لَُهمۡ  َتَبيَّنَ  َما َبۡعدِ  ِمنَۢ  قُۡرَبىَٰ  أُْولِي َكاُنٓواْ  َولَۡو  لِۡلُمۡشِرِكينَ  َيۡسَتۡغِفُرواْ  أَن َءاَمُنٓواْ  َوٱلَِّذينَ  لِلنَِّبيِّ  َكانَ  َما ﴿  ـ 4 ُهۡمأَۡصَحَٰ  أَنَّ

ِهيمَ  ٱۡسِتۡغَفارُ  َكانَ  َوَما ١١٢ ٱۡلَجِحيمِ  ۡوِعَدة   َعن إاِلَّ  أِلَِبيهِ  إِۡبَرَٰ اهُ  َوَعَدَهآ  مَّ ا إِيَّ ُهۥ لَُهۥٓ َتَبيَّنَ  َفلَمَّ ِ  َعُدّو   أَنَّ َّ أَ  ّللِّ ِهيمَ  ِمۡنهُۚ  َتَبرَّ  إِنَّ إِۡبَرَٰ

ه    . التوبة سورة من ﴾١١٤َحلِيم أَلَوََّٰ
َها َفَضِحَكتۡ  َقآِئَمة   َوٱۡمَرأَُتُهۥ﴿ـ  5 ۡرَنَٰ قَ  َفَبشَّ قَ  َوَرآءِ  َوِمن ِبإِۡسَحَٰ   من سورة هود. ﴾71﴿اآلية  ﴾َيۡعقُوبَ  إِۡسَحَٰ
َهكَ  َنۡعُبدُ  َقالُواْ  َبۡعِديۖ  ِمنَۢ  َتۡعُبُدونَ  َما لَِبِنيهِ  َقالَ  إِذۡ  ٱۡلَمۡوتُ  َيۡعُقوبَ  َحَضرَ  إِذۡ  ُشَهَدآءَ  ُكنُتمۡ  أَمۡ ﴿ ـ 6 هَ  إِلََٰ هِ  َءاَبآِئكَ  َوإِلََٰ  مَ  ۧإِۡبَرَٰ

ِعيلَ  قَ  َوإِۡسَمَٰ ا َوإِۡسَحَٰ هّٗ ا إِلََٰ ِحدّٗ  سورة البقرة. ﴾ من133اآلية ﴿ ﴾ُمۡسلُِمونَ  لَُهۥ َوَنۡحنُ  َوَٰ
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بن إبراهيم "
(1)

إنما هو ما بسط لهم في  :قالوا، ﴾َرْحَمِتَنا ِمنْ  لَُهمْ  َوَوَهْبَنا﴿ :، وقوله

الثناء  :أي، ﴾ِصْدق   لَِسانَ  لَُهمْ  َوَجَعْلَنا﴿الدنيا من َسَعة الرزق وكثرة األوالد الُنجباء 

 وَيمَدُحوَنُهم . ،واألديان يثنون عليهم ،فإن جميع الملل ،الحسن

ۚ إِنَُّهۥ ََكَن ُُمۡلَص  ﴿ َوَنَٰديَۡنُٰه مِن َجانِِب  ٥١ا نَّبِي    ا َوََكَن رَُسوَّل  َوٱۡذُكۡر ِِف ٱۡلِكَتِٰب ُموَسٰٓ
ۡبَنُٰه ََنِي    ۡيَمِن َوقَرَّ

َ
ورِ ٱِۡل َخاهُ َهُٰروَن نَبِي   َووَ  ٥٢ا ٱلطُّ

َ
 .﴾٥٣ا َهۡبَنا ََّلُۥ مِن رَّۡۡحَتَِنآ أ

هُ ﴿موسى  ـ  وهو القرآنـ ذكر أيضاً يا محمد في الكتاب : واأي  ، ﴾ُمْخلًَصا َكانَ  إِنَّ

بكسر الالم :قرأ بعضهم
(2)

يا روح هللا  :، قال الحواريون، من اإلخالص في العبادة

 وقرأ ،الذي يعمل ّلل وال يحب أن يحمده الناس :أخبرنا عن المخلص ّلل، قال

 (3)﴾اَلنَّاسِ إِّني اَْصَطَفْيُتَك َعلََى ﴿ :كما قال ،اآلخرون ِبَفتِحها بأنه كان ُمصطفىً 

فإنه كان من اُولي العزم الخمسة جمع له بين الوصفين، ﴾َوَكاَن َرُسوالً نبّياً ﴿
(4 )

وعلى سائر األنبياء ـ صلى هللا عليه : " نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد وهم

هُ ﴿ ـ وَسلِّم َدۡيَنَٰ ورِ  َجاِنبِ  ِمن َوَنَٰ الجبل من جانبه األيمن من موسى حين  :أي ؛﴾ٱلطُّ

فوجدها من جانب الطور  ،َقَصَدهافَ  ،ذهب يبتغي من تلك النار َجذوة رآها تلوح

َبهوَفَكلَّمه تعالى  ،األيمن منه شاطئ الوادي ، قال ابن عباس وغير ، وناجاهناداه وَقرَّ

واحد
(5)

، وقال َصِريف القلم بكتابة التوراة :عنيي ،حتى سمع َصِريف األقالم يَ نِ دْ أُ  :

" في السماء َفُكلِّم لَ خِ دْ أُ " : السّدي
(6)

الصحابة:" لما قرب هللا موسى ، وقال بعض 

                                                           
 2/399 المفرد األدب وفي ، به 3202:  برقم شهداء كنتم أم باب 3/1237 صحيحه في البخاري أخرجهـ  1

 به 5712:  برقم عمر ابن مسند 9/523 مسنده في وأحمد ، نحوه 624:  برقم الدعاء من غيره في دعا من باب

 سورة تفسير 2/377 مستدركه في والحاكم ، نحوه 5776:  برقم التفاخر باب 13/92 صحيحه في حبان وابن

 .2657باب من اسمه إبراهيم برقم:  3/116والطبراني في األوسط  .3325:  برقم يوسف
 مخلصون فهم هللا أخلصهم قولك من به المفعول اسم أراد أنه )َفَتَح( لمن فالحجة وكسرها الالم بفتح يقرأ ـ  2

 َكانَ  إِنَّهُ ﴿ مريم سورة في تعالى قوله ومنه مخلص فهو أخلص من الفاعل اسم أراد أنه )َكَسَر( لمن والحجة

 عامر وابن عمرو وأبو ونافع كثير ابن فقرأ  مريم، سورة في وكسرها الالم فتح في واختلفوا ،﴾ ُمْخلًَصا

 رواية في عاصم ،وقرأ الالم بكسر )ُمْخلَِصاً( عاصم عن والمفضل بكر أبى عن الكسائي رواية في وعاصم
  أيضا، الالم بفتح )ُمْخلََصاً( والكسائي حمزة وقرأ ، الالم بفتح )ُمْخلََصاً( عنه وحفص بكر أبى عن آدم بن يحيى

 .1/410القراءات في والسبعة. يوسف سورة تفسير 1/194السبعة القراءات في الحجة ينظر
اآلية  ﴾ الشَّاِكِرينَ  ِمنَ  َوُكنْ  آَتْيُتكَ  َما َفُخذْ  َوِبَكاَلِمي ِبِرَسااَلِتي النَّاسِ  َعلَى اْصَطَفْيُتكَ  إِنِّي ُموَسى َيا َقالَ  ﴿ـ  3

 األعراف سورة ﴾ من144﴿
 عليه هللا ـ صلى ومحمد وعيسى وموسى وإبراهيم نوح"  أنهم الخراساني عطاء عن:  الخمسة العزم أولي ـ  4

 . مريم سورة من 35:  اآلية تفسير 22/144 الطبري تفسير ينظر" ـ  وسلم
هُ ﴿ـ  5 ۡبَنَٰ ا َوَقرَّ :  والثاني. كالمه بسماع وعظمه شرفه الذي الموضع من قربه أنه:  أحدها:  أوجه ثالثة فيه ﴾َنِجّيّٗ

 الذي القلم صرير سمع حتى:  غيره وقال ، عباس ابن قاله ، القلم صريف سمع حتى الحجب أعلى من قربه أنه
 بالحلول يوصف ال ألنه وإدناء اجتذاب تقريب ال واصطفاء كرامة تقريب قربه أنه:  والثالث. التوراة به كتب

 الطبري وتفسير ،341 السدي تفسير ينظر".  َفُكلِّمَ  السماء في أُدخ لَ : " السدي وقال. مكان دون مكان في

 .3/375 الماوردي ،وتفسير18/210
 . 5/515. والدر المنثور 342 السدي تفسير ينظرـ    6
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اً بطور سينا (1)]إنِّي[ :قال يا موسى ،نجيَّ
 ،ولِساناً ذاكراً  ،، خلقت لك قلباً شاكراً 

فلم أفتح  ،ومن أخزن عنك هذا ،فلم أخزن عنك من الخير ،وزوجًة َتِعيُن على الخير

له من الخير شيئاً "
(2)

، جبنا له سؤالهوأ :أي ؛﴾َرْحَمِتَنا ِمنْ  لَهُ  َوَوَهْبَنا﴿ :وقوله ،

ُرونُ  َوأَِخي ﴿ :كما قال في آية أُخرى وشفاعته في أخيه، فجعلناه نبّياً،  أَۡفَصحُ  ُهوَ  َهَٰ

ا ِمنِّي (3)﴾َمِعيَ  َفأَۡرِسۡلهُ  لَِسانّٗ
حد  في أحد  شفاعة ، قال بعض السلف: " ما شفع أاآلية ،

أن يكون نبّياً " ،في الدنيا أعظم من شفاعة موسى في هارون
(4)

: ، قال ابن عباس

له ُنبّوته" أكبر من موسى، ولكن أراد أن َيَهب " كان هارون
(5)

 . 

ۚ إِنَُّهۥَوٱۡذُكۡر ِِف ٱلۡ ﴿ ۡ ٱََكَن َصادَِق  ِكَتِٰب إِۡسَمٰعِيَل   ٥٤ا  نَّبِي   ِد َوََكَن رَُسوَّل  وَعۡ ل
ۡ
ُمر ُ َوََكَن يَأ

هۡ 
َ
ِ  ۥلَهُ أ لَٰوةِ ٱب َكٰوةِ َوََكَن ِعنَد  لصَّ  .﴾٥٥ا َرب ِهِۦ َمۡرِضي   َوٱلزَّ

وهو والد عرب  ،ـ  عليهما السالمـ أثنى هللا على نبيه إسماعيل بن إبراهيم الخليل 

: ، قال ابن ُجريج﴾اْلَوْعدِ  َصاِدقَ  َكانَ ﴿بأنه  ،الحجاز كلهم
 

" لم َيِعد رّبه ِعَدًة إاّل 

إاّل قام بها َوَوفاها حقَّها " ،أنجزها يعني َما ألتزم عبادة قط بنذر
(6)

وقال ابن عيينة:  ،

، ونسي الرجل، فأقام بهذا المكان ينتظره َحوالً  ،نه وعد رجالً مكاناً أن يأتيه" إ

حتى جاءه "، وعن عبدهللا بن أبي الحمساء تخذ ذلك الموضع مسكناً وا
(7 )

: قال

فوعدته أن آتيه  ،وبقيت له بقيةقبل أن ُيبَعث ـ صلى هللا عليه وسلم ـ بايعت النبي "

 ،قد َشَقْقَت َعليَّ  :فقال ،فإذا هو في مكانه ،فذكرت بعد ثالث ،فنسيت ،بها في مكانه

                                                           
 .5/238ينظر تفسير ابن كثير  [. إذا:] بلفظ كثير ابن تفسير في وجدتهاـ  1
 .5/515والدر المنثور  .يكرب معد بن عمرو ،عن2411/13147 تفسيره في حاتم أبي ابن أوردهـ  2
ِ لَِسان  ﴿ـ  3 ۡفَصُح ِمّن 

َ
ِِخ َهُٰروُن ُهَو أ

َ
رِۡسۡلُه َمِِعَ رِۡدء  ا َوأ

َ
بُوِن فَأ ِ ن يَُكذ 

َ
َخاُف أ

َ
ٓ أ قُِّنٓ  إِّن ِ ِ  القصص سورة من ﴾٣٤ا يَُصد 

  .5/238 كثير ابن تفسير ينظر"  هارون في موسى شفاعة من أعظم أحد   في أحد   شفع ما"  ـ 4
  بثالث:  وقيل ، بسنة موسى من أكبر هارون  أن وقيل ،"  موسى من أكبر هارون كان: "  عباس ابن قالـ  5

، وقيل  القرطبي وتفسير 13/300 الطبري وتفسير ،4211/13146حاتم  أبي ابن تفسير ينظر بأربع 

11/193،197. 
:  الرقاشي يزيد وقال.  أتاه حتى حوالً :  عباس ابن قال ، ينتظره أن رجالً  وعد ألنه الوعد بصدق وصفهـ  6

 السالم عليه إسماعيل أن: "  عقيل بن سهل وعن.  أيام ثالثة انتظره:  مقاتل وقال.  يوماً  وعشرين اثنين انتظره
 :  وقيل" . الغد من الرجل جاء حتى وبات إسماعيل، به فظلّ  الرجل، ونسي فجاء يأتيه، أن مكانا رجال وعد
تفسير ابن  ينظر. الذبيح أنه يرى من قول في وهذا" .  فدى حتى فصبر الذبح على بالصبر نفسه من وعد إنه" 

 .3/376 الماوردي وتفسير. 11/114 القرطبي وتفسير.18/211 الطبري ، وتفسير212جريج ص/
 وله ، البصريين من عداده ساكنة الميم وبينهما المفتوحتين بالمهملتين العامري الحمساء أبي بن عبدهللا ـ 7

 منه باع ـ أنه وسلم عليه هللا ـ صلى النبي عن روى  ، داود أبو رواه إسناده في مختلف واحد حديث له ، صحبة
 يفرق نسباً  يذكرا لم ألنهما واحداً  رأياه  ُنعيم وأبو منده وابن ، الجدعاء أبي ابن أنه وقيل ، ُيبعث أن قبل بيعاً 

.  وفاته سنة على أقف ولم غيره، أنه والصحيح ، الجدعاء أبي بن عبدهللا أنه يقال: "  حجر ابن ويقول ، بينهما

: برقم 3/239 والثقات ،4/63 واإلصابة ،2/98 الغابة وأسد ،1515: برقم عبدهللا باب 3/893 االستيعاب ينظر

776. 
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منذ ثالث انتظرك " (ههنا)أنا 
(1)

ما قيل له صادق  :رواه أبوداود، وقال بعضهم  إنَّ

َفِصْدُق  ،َفَصَدَق في َذِلكَ  ،ستجدني إن شاء هللا من الصابرين :ألبيه :ألنه قال ،الوعد

 َيا﴿ :كما أنَّ ُخْلَفُه من الصفات الذميمة، كما قال تعالى ،الَوْعِد من الصفات الحميدة

َها (2)﴾َتْفَعلُونَ  اَل  َما َتقُولُونَ  لِمَ  آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ
وفي الحديث الصحيح في صفة  ،

المنافقين " وإذا َوَعَد أخلف "
(3)

ا َرُسواًل  َوَكانَ ﴿ :، وقوله ى َشَرف ، َداللة عل﴾َنِبّيً

وإسماعيل وصف  ،نه إنما ُوِصَف بالنبوءة فقطأ :إسماعيل على أخيه إسحاق

ـ صلى هللا عليه وسلم ـ بالرسالة والنبوءة، وقد ثبت في صحيح مسلم أن رسول هللا 

: " إنَّ هللا اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل "قال
(4)

فدل على  ،، وذكر تمام الحديث

اَلةِ  أَْهلَهُ  َيأُْمرُ  َوَكانَ ﴿ :وقوله ،إسحاق ىوفضله عل ،شرفه هذا أيضاً من  ،﴾ِبالصَّ

حيث كان ُمداِوماً على طاعة ربِّه آِمراً بها أهله، كما  ،والصفة الحميدة ،الثناء الجميل

ُمرۡ ﴿ :ـ صلى هللا عليه وسلم ـ قال تعالى لرسوله
ۡ
ۡهلََك  َوأ

َ
لَٰوةِ  أ (5)﴾بِٱلصَّ

 :، وقوله

ۡهلَُهۥ﴿
َ
َها َيا﴿:كما قال تعالى ،جميع أمته :وقيل ،قومه :أي ؛﴾أ  قُوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ

(6)﴾َناًرا َوأَْهلِيُكمْ  أَْنفَُسُكمْ 
وانهوهم عن المنكر، وعن  ،مروهم بالمعروف :أي .، اآلية

" إذا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ رسول هللا  :قال: قاال وأبي هريرة أبي سعيد

ُكِتبا من الذاكرين هللا كثيراً  ،قظ امرأته فصليا ركعتين، وأياستيقظ الرجل من الليل

والذاكرات "
(7)

 ؛﴾وكان عند َربِّه َمرضّياً ﴿ .، رواه أبوداود والنسائي وابن ماجه

 .رضّياً لرسالته ونبوءته :وقيل ،قائماً ّلل بطاعته: أي

                                                           
 من باب 10/198 سننه في والبيهقي ، نحوه 4996:  برقم العدة في باب 2/717 سننه في أبوداود أخرجهـ  1

 داود أبي سنن وضعيف صحيح في األلباني أورده ، نحوه 21356:  برقم به يفئ أن نيته ومن شيئاً  غيره وعد

 اإلسناد. ضعيف:  وقال:  برقم 10/496
َها َيا ﴿ـ  2  .الصف  سورة ﴾ من2﴿اآلية  ﴾َتْفَعلُونَ  اَل  َما َتقُولُونَ  لِمَ  آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ
 في ومسلم ـ"  ثالث المنافق آية: "  بلفظ 33:  برقم المنافق عالمة باب 1/21 صحيحه في البخاري أخرجهـ  3

 ." ثالث المنافق آية"   بلفظ 107:  برقم المنافق خصال بيان باب 1/78 صحيحه
 هللا إن" بلفظ 2276:  برقم وسلم عليه هللا صلى النبي نسب فضل باب 4/1782 صحيحه في مسلم أخرجهـ  4

 برقم وسلم عليه هللا صلى النبي فضل في باب 5/583 سننه في والترمذي ،..."  اسماعيل ولد من كنانة اصطفى

 22/66 الكبير في والطبراني ، 17028:  برقم األسقع بن واثلة مسند 28/194 مسنده في وأحمد ، 3605: 

 . 1328:  برقم هللا ذكر إدامة في فصل 2/139 اإليمان شعب في والبيهقي ، 161:  برقم واثلة اسمه من باب

 صحيح حسن حديث هذا: الترمذي  وقال
ةِ  أَۡهلَكَ  َوۡأُمرۡ ﴿ـ  5 لَوَٰ اۖ  لُكَ   َ َنسۡ  اَل  َعلَۡيَهاۖ  َوٱۡصَطِبرۡ  ِبٱلصَّ ِقَبةُ  َنۡرُزقَُك   نَّۡحنُ  ِرۡزقّٗ ۡقَوى َوٱۡلَعَٰ  سورة ﴾ من132﴿ اآلية ﴾لِلتَّ

 .طه
ا َوقُوُدَها ٱنلَّاُس َوٱۡۡلَِجاَرةُ َعلَۡيَها َمَلٰٓ  ﴿ـ  6 ۡهلِيُكۡم نَار 

َ
نُفَسُكۡم َوأ

َ
ْ أ ْ قُوٓا ِيَن َءاَمنُوا َها ٱَّلَّ يُّ

َ
أ ئَِكٌة ِغََلظ  ِشَداد  َّلَّ َيٰٓ

َمرَُهۡم َويَۡفَعلُوَن َما يُۡؤَمُروَن 
َ
َ َمآ أ  .التحريم سورة من ﴾6﴿ اآلية ﴾٦َيۡعُصوَن ٱَّللَّ

 ثواب 1/413 سننه في والنسائي ، 1453:  برقم الليل قيام على الحث باب 4/455 سننه في أبوداود أخرجهـ  7

 من أهله أيقظ فيمن جاء ما باب 1/423 سننه في ماجه وابن ، 1310:  برقم فصليا امرأته وأيقظ استيقظ من

 .نحوه 2568:  برقم النوافل باب 6/307 صحيحه في حبان وابن ، نحوه 1335:  برقم الليل
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يق   إِنَُّهۥ ََكنَ َوٱۡذُكۡر ِِف ٱلِۡكَتِٰب إِۡدرِيَسۚ ﴿ ِ  ﴾٥٧َفۡعَنُٰه َمََكنًا َعلِيًّا َورَ  ٥٦ا ا نَّبِي   ِصد 

يقاً نبيا ،هذا ثناء من هللا على إدريس وقد  ،وأن هللا رفعه مكاناً علياً  ،بأنه كان صدِّ

وهو في  ،مرَّ بهـ عليه الصالة والسالم ـ تقدم في قصة اإلسراء والمعراج " أنه 

السماء الرابعة "
(1)

، ، فمات بها:أنَّه ُرِفع إلى السماء السادسة ، وعن ابن عباس 

(ههنا)روى ابن جرير 
(2)

سأل كعباً عن قوله  أمراً غريباً عجيباً أن ابن عباس 

هُ ﴿ :تعالى ا َمَكاًنا َوَرَفۡعَنَٰ إنِّي أدفع لك  ،: " إن هللا أوحى إلى إدريسقال كعب ؛﴾َعلِّيً

فأتاه خليل  ،زداد عمالُ فأحب أن ا ،كل يوم مثل عمل جميع أهل زمانه من بني آدم

زداد فليؤخرني حتى أ ،َفَكلِّم إلّى ملك الموت ،وكذا ،إن هللا أوحى كذا ،من المالئكة

فلما كان السماء الرابعة تلقَّاهم  ،ثم صعد إلى السماء ،فحمله بين جناحه ،عمالُ 

هو ذا  :فقال ؟وأين إدريس :فقال ،فكلم ملك الموت في الذي كلَّمه إدريس ،ُمنحِدراُ 

فجعلت  ،لي أقبض روح إدريس في السماء الرابعة :قيل ،فالعجب :قال ،على ظهري

فقبض روحه  ؟وهو في األرض ،وكيف أقبض روحه في السماء الرابعة ،أقول

"هناك
(3)

كم  ؟هل لك أن تسأل ملك الموت " قال إدريس لذلك الملك: وفي رواية: 

فنظر  ،ال أدري حتى أنظر :ولما سأله قال ،زداد من العمللكي أ ؟من أجلي يَ قِ بَ 

فنظر الملك إلى  ،إنك تسألني عن رجل ما بقي من عمره إاّل طرفة عين :فقال

هذا من أخبار كعب   ،ا هو قد قُِبض روحه وال يشعر به "فإذ ،إدريس تحت جناحه

(وفي بعضه نكارة) ،سرائيلياتمن اإل
(4)

اطاً ، قال ابن عباس  ،: " وكان إدريس َخيَّ

وليس في األرض  ،يوكان يمشي حين يمش ،سبحان هللا :وكان ال يغرز إبرة إاّل قال

أحد  أفضل عمالً منه"
(5)

وهو  ،: إدريس ُرِفَع ولم َيُمت كما رفع عيسى، وقال مجاهد

ي إدريساً لكثرة َدْرِسه الكتب" ،جد أبي نوح واسمه أُخُنوخ ُسمِّ
(6). 

                                                           
 باب 1/145 صحيحه في ومسلم ،3035: برقم المالئكة ذكر باب3/1173 صحيحه في البخاري أخرجهـ  1

 .الصحيحين في مطوالً  ورد والحديث. 162 برقم وسلم عليه هللا صلى هللا برسول اإلسراء
 ( من هذا البحث.2هامش رقم:) 71والصواب: )هاهنا( ينظر ص/ـ   2
 فيه كلمه الذي في الموت ملك فكلم منحدرا، الموت ملك تلقاهم الرابعة، السماء في كان فلما: " كعب قال ـ  3

 في إدريس روح أقبض بعثت فالعجب: الموت ملك قال ظهري، على ذا هو: فقال.  إدريس وأين: فقال ، إدريس
 فذلك هناك، روحه فقبض األرض؟ في وهو الرابعة السماء في روحه أقبض كيف: أقول فجعلت الرابعة، السماء
ا َمَكاًنا َوَرَفْعَناهُ ﴿:وتعالى تبارك هللا قول  ينظر" .  مات وفيها الرابعة السماء في يعني: " مقاتل وقال ﴾َعلِّيً

 .2/316 سليمان بن مقاتل وتفسير. 18/212 الطبري تفسير
 .5/241 كثير ابن تفسير ينظرـ  4
 .5/241 تفسيره في كثير ابن أورده"  هللا سبحان قال إال إبرة يغرز ال خياطاً  إدريس كان"  عباس ابن قال ـ  5
 ولبس الثياب خاط من وأول بالقلم خط من أول السالم عليه إدريس.  يمت ولم رفع إدريس مجاهد قالـ  6

 ينظر تعالى، هللا لكتاب درسه لكثرة إدريس وسمي. وسيرها والحساب النجوم علم في نظر من وأول ، المخيط

 .11/117 القرطبي تفسير
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ۡنَعَم ﴿
َ
ِيَن أ ْوَلٰٓئَِك ٱَّلَّ

ُ
ِ أ َِن ٱنلَّبِي  ُ َعلَۡيهِم م  ۡن َۡحَلۡنَا َمَع نُوح   ۧٱَّللَّ ِيَّةِ َءاَدَم َومِمَّ َومِن  َن مِن ُذر 

ۡن َهَدۡينَا  ٰٓءِيَل َومِمَّ ِيَّةِ إِبَۡرٰهِيَم ِإَوۡسَر م ِنَٰم ْۤاوُّرَخُذر   ۤاٗدَّجُس َوٱۡجَتبَۡينَاۚٓ إِذَا ُتۡتََلٰ َعلَۡيهِۡم َءاَيُٰت ٱلرَّ
 ﴾٥٨ا۩ َوبُِكي   

فاستطرد  ،هؤالء النبيون، والمراد جنسهم ال المذكورون في هذه السورة فقط :أي

ُ  أَۡنَعمَ  ٱلَِّذينَ ﴿ ،من ذكر األشخاص إلى الجنس نَ  َعلَۡيِهم ٱّللَّ ِبيِّ  مِّ ةِ  ِمن نَ  ۧٱلنَّ يَّ ، ﴾َءاَدمَ  ُذرِّ

، والذي إبراهيم :به ممن حملنا مع نوح ُعِنيَ قال السّدي وابن جرير: " فالذي  .اآلية

به من ذرية  ينِ ، والذي عُ ، وإسماعيلويعقوب ،إسحاق :به من ذرية إبراهيم ينِ عُ 

َق رَّ ى وعيسى بن مريم "، ولذلك فَ ويحي ،وزكريا ،وهارون ،موسى :سرائيلا

ألن فيهم من ليس من ولد من كان مع نوح في  ،وإن كان يجمع جميعهم آدم ،أنسابهم

على األظهر"ـ عليهم السالم ـ وهو جد نوح  ،وهو إدريس ،السفينة
(1)

إنه  :،وقد قيل

ـ حيث قال في َسالِمِه على النبي  ،نبياء بني اسرائيل أَْخذاً من حديث اإلسراءمن أ

مرحبا بالنبي الصالح واألخ الصالح "ـ صلى هللا عليه وسلم 
(2)

واالبن  :ولم يقل 

وأنها  ،نبياءؤيد أن المراد بهذه اآلية جنس األومما ي .الصالح، كما قال آدم وإبراهيم

ُتَنآ  َوِتۡلكَ ﴿ :كقوله في سورة األنعام َهآ  ُحجَّ ِهيمَ  َءاَتۡيَنَٰ ت   َنۡرَفعُ  َقۡوِمِهۦۚ َعلَىَٰ  إِۡبَرَٰ ن َدَرَجَٰ  مَّ

َشآُء   (3)﴾نَّ
لَِمينَ  ِذۡكَرىَٰ  إاِلَّ  ُهوَ  إِۡن ﴿: ، إلى قوله َوِمْنُهْم َمْن َقَصْصَنا ]، وقال تعالى  ﴾لِۡلَعَٰ

[َعلَْيَك َوِمْنُهْم َمْن لَْم َنْقُصْص َعلَْيَك َوَكلََّم هللَاَ ُموَسَى َتْكلِْيَماً 
(4)

وفي البخاري عن  ،

قال : نعم " ؟: " أفي ص سجدة مجاهد أنه سأل ابن عباس
(5)

ثم تال هذه اآلية  ،

ِئكَ ﴿
ٓ ُۖ  َهَدى ٱلَِّذينَ  أُْولََٰ ُهمُ  ٱّللَّ (6)﴾ٱۡقَتِدۡه   َفِبُهَدىَٰ

: وهو أن يقتدي بهم، قالمن أُِمر كم ميِّ ، َفَنب

تُ  َعلَۡيِهمۡ  ُتۡتلَىَٰ  إَِذا﴿في هذه اآلية  :وقال تعالى ،منهم يعني داود نِ  َءاَيَٰ ۡحَمَٰ  :أي ؛﴾ٱلرَّ
                                                           

ۡن ﴿ وحده إدريس يريد ﴾آدم ذرية من النبيين من عليهم هللا أنعم الذين أولئك﴿ـ  1  يريد ﴾ُنوح   َمعَ  َحَمۡلَنا َوِممَّ

ةِ  َوِمن﴿ وحده إبراهيم يَّ ِهيمَ  ُذرِّ ِءيلَ ﴿ ، ويعقوب وإسحاق إسماعيل يريد ﴾إِۡبَرَٰ ٓ  وزكريا وهارون موسى ﴾َوإِۡسَرَٰ

 وإلسماعيل نوح، من القرب شرف وإلبراهيم ، آدم من القرب شرف ونوح إلدريس فكان ، وعيسى ويحيى
ۡن ﴿ إبراهيم من القرب شرف ويعقوب وإسحاق  تفسير ينظر باإليمان ﴾واجتبينا﴿ اإلسالم إلى أي ﴾َهَدۡيَنا َوِممَّ

 .11/120 القرطبي وتفسير ،18/214 الطبري
 في ومسلم ،342 برقمك اإلسراء في الصلوات فرضت كيف باب1/135 صحيحه في البخاري أخرجه ـ  2

 .163: برقم وسلم عليه هللا صلى هللا برسول اإلسراء باب 1/148 صحيحه
ُتَنآ  َوِتۡلكَ  ﴿ـ  3 َهآ  ُحجَّ ِهيمَ  َءاَتۡيَنَٰ ت   َنۡرَفعُ  َقۡوِمِهۦۚ َعلَىَٰ  إِۡبَرَٰ ن َدَرَجَٰ َشآُء   مَّ  األنعام سورة من﴾83﴿﴾َعلِيم   َحِكيم   َربَّكَ  إِنَّ  نَّ
 مختلفتين سورتين من آيتين خلط الموضع قد هذا في فاستشهاده الناسخ فيه، وقع يكون قد( فادح خطأ) وهذاـ  4

 قوله: هو فبدت كأنهما آية واحدة، والصواب ذلك، إلى يشير أن دون  غافر وسورة النساء، سورة من ،ببعضهما
ُ  َوَكلَّمَ  َعلَْيكَ  َنْقُصْصُهمْ  لَمْ  َوُرُساًل  َقْبلُ  ِمنْ  َعلَْيكَ  َقَصْصَناُهمْ  َقدْ  َوُرُساًل  ﴿:  تعالى  من ﴾164﴿ ﴾َتْكلِيًما ُموَسى هللاَّ

 لَِرُسول   َكانَ  َوَما َعلَْيكَ  َنْقُصصْ  لَمْ  َمنْ  َوِمْنُهمْ  َعلَْيكَ  َقَصْصَنا َمنْ  ِمْنُهمْ  َقْبلِكَ  ِمنْ  ُرُساًل  أَْرَسْلَنا َولََقدْ ﴿. النساء سورة

 .غافر سورة ﴾ من78﴿اآلية  ﴾اْلُمْبِطلُونَ  ُهَنالِكَ  َوَخِسرَ  ِباْلَحقِّ  قُِضيَ  هللاَِّ  أَْمرُ  َجاءَ  َفإَِذا هللاَِّ  ِبإِْذنِ  إاِلَّ  ِبآَية   َيأِْتيَ  أَنْ 
 .4356: برقم األنعام سورة 4/1695 صحيحه في البخاري أخرجهـ  5
ِئكَ  ﴿ـ  6

ٓ ُۖ  َهَدى ٱلَِّذينَ  أُْولََٰ ُهمُ  ٱّللَّ ٓ  قُل ٱۡقَتِدۡه   َفِبُهَدىَٰ لَِمينَ  ِذۡكَرىَٰ  إاِلَّ  ُهوَ  إِۡن  أَۡجًراۖ  َعلَۡيهِ  لُُكمۡ   َ أَسۡ  الَّ  من﴾ 90﴿ اآلية ﴾ لِۡلَعَٰ

 .األنعام سورة
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داً  ،إذا سمعوا كالم هللا المتضمن ُحَجَجه ودالئله وبراهينه وا ُسجَّ سجدوا  :أي ،خرُّ

، على ما فيه من النعم العظيمة باكين ،وشكراً  ،وحمداً  ،واستكانة ،خضوعاً  ،لربهم

ِاْقِتداًء  (ههنا)فلهذا أجمعوا على السجود على شرعية السجود  ،جمع باك   :كيُّ والب

  .وِاِتباعاً لهم ،بهم

َهَوِٰت  فََسوَۡف يَلَۡقۡوَن َغيًّافََخلََف مِۢن َبۡعِدهِۡم ﴿ ْ ٱلشَّ َبُعوا لَٰوةَ َوٱتَّ ْ ٱلصَّ َضاُعوا
َ
إَِّلَّ  ٥٩َخلٌۡف أ

ْوَلٰٓئَِك يَۡدُخلُوَن ٱۡۡلَنََّة َمن تَاَب َوَءاَمَن وََعِمَل َصٰلِح  
ُ
 ﴾٦٠ا     َوََّل ُيۡظلَُموَن َشۡي ا فَأ

من القائمين  ومن اتبعهمـ عليهم السالم ـ وهم األنبياء ـ لما ذكر تعالى ِحزب السعداء 

قرون أَُخر أضاعوا الصالة  :أي ؛ذكر أنه خلف من بعدهم خلف بأوامر هللا وحدوده،

وقوامه  ،ألنها ِعماد الدين ،فهم لِما سواها من الواجبات أضيع ،فإذا أضاعوا الصالة

ورضوا بالحياة الدنيا  ،وَمالَذها ،وأقبلوا على شهوات الدنيا ،وخير أعمال العباد

وقد اختلفوا في إضاعة  ،خساراً يوم القيامة :أي ؛فهؤالء سيلقون غّياً  ،واطمأنوا بها

، ولهذا ذهب من ذهب من األئمة راد تركها بالكليةالم :بعضهم فقال ،(ههنا)الصالة 

كما هو المشهور عن أحمد
(1)

"" إلى تكفير تارك الصالة :يشافعال، وقول عن 
(2)

 ،

" بين العبد والكفر ترك الصالة " :للحديث
(3)

" العهد الذي بيننا  :، وفي حديث آخر

وبينهم الصالة فمن تركها فقد كفر "
(4 )

. وقال هنا محل بسط هذه المسألةوليس 

أنه  ، وعن ابن مسعودولو كان تركاً كان ُكفراً  ،مواقيت: المراد إضاعة البعضهم

(5)﴾َعْن َصاَلِتِهْم َساُهونَ ﴿ن هللا ُيكِثُر ذكر الصالة في القرآن الكريم إ :قيل له
 ،

                                                           
 أدركه فلما الصالة في فرط رجل قلت الميت، جاء في مسائل اإلمام أحمد:  عن وقضائها الصالة تارك حكمـ  1

 إذا قال: يصل، ولم تركها، فإن قلت: وجاء أيضاً:  عنه. يصدق ولكن ُتْقَضى، ال الصالة فقال: بذلك أقر الموت
 دعي جاحد غير أو لها، جاحدا عاقل بالغ وهو الصالة ترك من قتل،  وإال تاب، فإن ثالثا، استتبته عامدا كان

 من في الحكم باب 2/297 قدامة البن المغني ينظر قتل. وإال صلى، فإن أيام، ثالثة صالة كل وقت في إليها

  349ــ   348: رقم مسائل 1/375أحمد اإلمام ومسائل الصالة، ترك
 تصلي؟ ال لم له: قيل االسالم، في دخل ممن المكتوبة الصالة ترك من تعالى هللا رحمه اإلمام الشافعي قال ـ  2

 مضطجعا أو قاعدا، أو قائما، أطقت: كيف َفَصلِّ  قلنا: مرضا، ذكر: وإن ذكرت، إذا َفَصلِّ  قلنا: نسينا، ذكر فإن
 عليك الصالة له: قيل فرضا، على كانت وإن أصلى، ال ولكن وأحسنها، الصالة أطيق أنا قال: فإن موميا، أو

  األم ينظر. " قتلناك وإال تبت، فإن استتبناك، وإال صليت، فإن بعملك، إال تكون وال غيرك، عنك يعمله ال شيء

 . الصالة ترك في الحكم باب 2/297 قدامة البن والمغني ،1/291
  نحوه 134: برقم الصالة ترك من على الكفر اسم إطالق بيان باب 1/88 صحيحه في مسلم أخرجه ـ 3

 برقم الصالة ترك باب 5/13 سننه في والترمذي اإلرجاء، رد في باب 4680:  برقم 4/353 سننه في وأبوداود

 غريب صحيح حسن حديث هذا: الترمذي وقال نحوه، 2618: 
 5/13 سننه في والترمذي به، 463: برقم الصالة تارك في الحكم باب 1/231 سننه في النسائي أخرجه  ـ 4

  به 1079: برقم الصالة ترك في جاء ما باب 1/342 سننه في ماجه وابن ، به 2621: برقم الصالة ترك باب

 صحيح حسن حديث قال الترمذي: هذاو به، 22937: برقم حصيب بن بريدة مسند 38/20 مسنده في وأحمد

  غريب.
 .﴾ من سورة الماعون5اآلية ﴿ ﴾َساُهونَ  َصاَلِتِهمْ  َعنْ  ُهمْ  الَِّذينَ ﴿ـ  5
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(1)﴾َدٓاِئُمونَ  َصاَلِتِهمۡ  َعلَىَٰ  ُهمۡ  ٱلَِّذينَ ﴿
ِتِهمۡ  َعلَىَٰ  ُهمۡ  َوٱلَِّذينَ ﴿،  (2)﴾ُيَحاِفُظونَ  َصلََوَٰ

 

على مواقيتها، قالوا: ما ُكّنا نرى ذلك إاّل على الترك قال: ذاك  :،فقال ابن مسعود

الكفر "
(3)

َبُعواْ ﴿ :، وعن مجاهد في قوله تِۖ  َوٱتَّ َهَوَٰ  : "عند قيام الساعة "قال ﴾ٱلشَّ

والطرق ال  ،بعضهم على بعض في األزقة يَينَزو ،وذهاب صالحّي هذه األُمة

الناس"من وال يستحيون  ،يخافون
(4)

ع رسول أنه سم :وعن أبي سعيد الخدري ،

ةَ  أََضاُعواْ ﴿كون خلف بعد ستين سنة يقول: " يـ صلى هللا عليه وسلم ـ هللا  لَوَٰ  ٱلصَّ

َبُعواْ  تِۖ  َوٱتَّ َهَوَٰ ا َيۡلَقۡونَ  َفَسۡوفَ  ٱلشَّ ف يقرأون القرآن، ال يعدو يكون خل :ثم ،﴾َغّيً

 :والمنافق ،مؤمن به :مؤمن ومنافق وفاجر، المؤمن :، ويقرأ القرآن ثالثةتراقّيهم

يتآكل به " :والفاجر ،كافر به
(5)

 :، وقال الحسن :" أيرواه أحمد وابن أبي حاتم 

لوا المساجد ولَِزموا الضيعات " َعطَّ
(6)

ا َيۡلَقۡونَ  َفَسۡوفَ ﴿ :، وقوله قال ابن  ،﴾َغّيً

جهنم بعيد الَقعر خبيث  هو واد  في: "وقال قتادة وغيره، : خسراناً : أيعباس

الطعم من قيح  ودم "
(7)

قذف  ،" لو أنَّ صخرة َزَنة عشر عشراوات :وفي الحديث 

                                                           
ٰ َصََلتِِهۡم َدآئُِموَن ﴿ـ  1 ِيَن ُهۡم لََعَ  .﴾  من سورة المعارج23اآلية ﴿ ﴾٢٣ٱَّلَّ
َذا﴿ـ  2 ب   َوَهَٰ هُ  ِكَتَٰ قُ  ُمَباَرك   أَنَزۡلَنَٰ َصدِّ  ِبٱأۡلِٓخَرةِ  ُيۡؤِمُنونَ  َوٱلَِّذينَ  َحۡولََهاۚ  َوَمۡن  اۡلقَُرىََٰ  أُمَّ  َولُِتنِذرَ  َيَدۡيهِ  َبۡينَ  ٱلَِّذي مُّ

 َعلَىَٰ  ُهمۡ  َوٱلَِّذينَ ﴿األنعام، وقال تعالى: ﴾ من سورة 92اآلية ﴿ ﴾ُيَحاِفُظونَ  َصاَلِتِهمۡ  َعلَىَٰ  َوُهمۡ  ِبِهۦۖ ُيۡؤِمُنونَ 

ِتِهمۡ  ِينَ ﴿وقال تعالى:  ( من سورة المؤمنون،9اآلية: ) ﴾ُيَحاِفُظونَ  َصلََوَٰ ٰ  ُهمۡ  َوٱَّلَّ اآلية:  ﴾ُيَافُِظونَ  َصََلتِِهمۡ  لََعَ

 ( من سورة المعارج. 34)
 يلتفتوا لم صلوا إذا الذين هم: عامر بن عقبة وقال. مواقيتها على :أي ؛﴾َداِئُمونَ  َصالِتِهمْ  َعلَى ُهمْ  الَِّذينَ ﴿ـ  3

 مسعود ابن ،وقال منها التطوع فعل يكثرون الذين هم: والحسن جريج ابن وقال الساكن، والدائم. شماال وال يمينا
 يصلونها الذين:  مسعود ابن قال. المكتوبة الصالة يؤدون الذي بالمصلين والمراد مواقيتها، على: عنه هللا رضي

 ،18/216 الطبري تفسير ينظر .عامة المؤمنون هم: وقيل. الصحابة هم: وقيل. فكفر تركها فأما ، لوقتها

 .18/291وتفسيرالقرطبي
 للكعبات لعانين للشهوات، تباعين للقهوات، شرابين: التوراة في المنافقين صفة ألجد إني وهللا: "َكْعب  ـ قال  4

 ِمنْ  َفَخلَفَ ﴿: اآلية هذه تال ُثمَّ  للجمعات، تراكين للصلوات، تراكين الغدوات، في مفرطين العتمات، َعنِ  رقادين

الةَ  أََضاُعوا َخْلف   َبْعِدِهمْ  َهَواتِ  َواتََّبُعوا الصَّ :  قال مجاهد عن جريج ابن عن حجاج حدثنا:  عبيدة أبو قال. ﴾الشَّ

 .11/121القرطبي تفسير حاتم أبي ابن ينظر تفسير. األمة هذه صالحي وذهاب ، الساعة قيام عند ذلك
 مستدركه في والحاكم نحوه، 11340: برقم الخدري سعيد أبي مسند 17/440 مسنده في أحمد أخرجهـ  5

 يكون ثم"  بلفظ، 2412/13159تفسيره في حاتم أبي ابن وأورده نحوه، 3416: برقم مريم سورة تفسير 2/406

 حديث هذا. وقال الحاكم: "وفاجر ومنافق مؤمن: ثالثة القرآن ويقرأ تراقيهم، يعدو ال القرآن يقرؤون ،خلف
 .يخرجاه لم و أثبات شاميون و حجازيون رواته صحيح

ةَ  أََضاُعواْ ﴿ـ  6 لَوَٰ لََواتِ  أََضاُعوا﴿ والحسن هللا عبد وقرأ ﴾ٱلصَّ  إضاعة أن في ونص ذم، وهو. الجمع على ﴾الصَّ

 قوالن الصالة إضاعتهم وفي: " الماوردي يقول ذلك، في خالف وال صاحبها بها يوبق التي الكبائر من الصالة
 ويحتمل. القرظي قاله ، تركها:  الثاني. العزيز عبد بن وعمر مسعود ابن قال ، أوقاتها عن تأخيرها:  أحدهما:

 ولو المواقيت، أضاعوا: قال مخيمرة، بن القاسم وعن".  شروطها باستيفاء اإلِخالل إضاعتها تكون أن:  ثالثاً 

 .3/379الماوردي وتفسير ،11/121القرطبي تفسير ينظر.. كفارا بتركها لصاروا تركوها
 فيه ﴾َغّياً  َيْلَقونَ  َفَسْوفَ ﴿ الماوردي ويقول. كعب قال وبه جهنم، في واد هو: مسعود بن هللا عبد قال. ﴾غيا﴿ـ  7

 ، الخسران أنه:  والثاني. عنهما هللا رضي مسعود وابن عائشة قالته ، جهنم في واد أنه:  أحدها: أقاويل خمسة
:  الخامس.  الجنة عن الضالل:  الرابع. زيد ابن قاله ، الشر أنه:  والثالث. عنه هللا رضي عباس ابن قاله

 الطبري وتفسير حاتم، أبي ابن تفسير ينظر جهنم، في واد أنه أيضاً  وعنه ، سوءاً : قتادة وقال ،،الخيبة

 .3/380وتفسيرالماوردي.11/125القرطبي وتفسير ،18/218
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 :قال ،ثم ينتهي إلى غيٍّ وآثام ،ما بلغت قعرها خمسين خريفاً  ،بها من شفير جهنم

فيهما صديد أهل النار" ،نيران في أسفل جهنم :قال ؟،وماغيٍّ وآثام :قلت
(1)

، وهما 

ةَ  أََضاُعواْ ﴿ :ذكرهما هللا في كتابهاللذان  لَوَٰ َبُعواْ  ٱلصَّ تِۖ  َوٱتَّ َهَوَٰ ا َيۡلَقۡونَ  َفَسۡوفَ  ٱلشَّ  ﴾َغّيً

(2)﴾ْفَعْل َذلَِك َيْلَقى آََثاَماً َواَل َيْزُنوَن َوَمْن يَ ﴿ :وقوله في الفرقان
 َتابَ  َمن إاِلَّ ﴿ :، وقوله

ا َوَعِملَ  َوَءاَمنَ  لِحّٗ أي: إاّل من رجع عن ترك الصالة ، واّتباع الشهوات ، فإن  ؛﴾َصَٰ

أُْولَِئَك ﴿ :، ولهذا قالاقبته ويجعله من ورثة جنة النعيمهللا يتقبل توبته وُيحسن ع

، وفي الحديث ذلك ألن التوبة َتُجبٌّ ما قبلهاو ،﴾َة َواَل ُيْظلَُموَن َشْيَئاً َيْدُخلُوَن اْلَجنَّ 

ب كمن ال ذنب له "" التائب من الذن :اآلخر
(3)

ولهذا ال ُينَقُص هؤالء التائبون من  ،

عملوه بعدها،  أعمالهم التي عملوها شيئاً، وال قوبلوا بما عملوه قبلها، فينقص لهم ما

 وِحلم الحليم. ،وترك مجاناً من كرم الكريم ،ألن ذلك ذهب هدراً 

ِٰت َعۡدٍن ٱلَِِّت وََعَد ٱلرَّۡحَمُٰن ِعبَاَدهُۥ ﴿ تِي   َجنَّ
ۡ
َّلَّ يَۡسَمُعوَن  ٦١ا بِٱلَۡغۡيِبِۚ إِنَُّهۥ ََكَن وَۡعُدهُۥ َمأ

َۖ َولَُهۡم رِزُۡقُهۡم فِيَها بُۡكَرة  ۡغًوا إَِّلَّ َسَلٰم  فِيَها لَ  نُورُِث مِۡن ِعبَادِنَا تِلَۡك ٱۡۡلَنَُّة ٱلَِِّت  ٦٢ا وََعِشي    ا
  ﴾٦٣ اَمن ََكَن تَقِي   

إقامة  التي وعد الرحمن  :أي ،جنات عدن :أي ،الجنات التي يدخلها التائبون :أي

شدة ايقانهم ، ذلك لالغيب الذي يؤمنون به، وما رأوه وهي من ،عباده بظهر الغيب

ُهۥ﴿:وقوة إيمانهم، وقوله ا َوۡعُدهُۥ َكانَ  إِنَّ وثبوته  ،، تأكيد لحصول ذلك﴾َمۡأِتّيّٗ

(4)﴾هُ َمْفُعواَلً َكاَن َوْعدُ ﴿ :كقوله ،فإن هللا ال يخلف الميعاد ،ستقرارهوا
، وقوله 

ا﴿ (:ههنا) ا﴿ :وسيأتونه ومنهم من قال ،العباد صائرون إليه :أي ،﴾َمۡأِتّيّٗ  ،﴾َمۡأِتّيّٗ

أَتت علّي خمسون سنًة "  :فقد أتيته كما تقول العرب ،ألن كل ما أتاك :تياً : آبمعنى

 ﴾ِفْيَها لَْغَواً   َيْسَمُعونَ اَل ﴿ :وقوله ،كالهما بمعنى واحد"، وأتيُت على خمسين سنًة 

  :هـولـوق ،دنياـا يوجد في المك ،نى لهـه ال معـط تافـالم ساقـات كـليس في هذه الجن
                                                           

 أن لو"  بلفظ 7731:  برقم الباهلي أُمامة أبي عن عامر بن لقمان باب 8/175 الكبير في الطبراني أخرجهـ  1

 4/255 والترهيب الترغيب في المنذري وأخرجه ،..."  جهنم شفير من بها قذف َخلِفات   عشر وزنت صخرة

 أبي على موقوفاً  غيرهما ورواه ، مرفوعاً  والبيهقي الطبراني رواه:  وقال ، 5569:  برقم قعرها بعد في فصل

 بعد باب 10/713 الزوائد في الهيثمي وأورده ،  الحامل الناقة وهي خلفة جمع:  والخلفات ،  أصح وهو  أُمامة

 . ُيخطئون وقد حبان ابن وثقهم قد ضعفاء وفيه:  وقال الطبراني إلى وعزاه 18591:  برقم قعرها
مَ  الَِّتي النَّْفسَ  َيْقُتلُونَ  َواَل  آَخرَ  إِلًَها هللاَِّ  َمعَ  َيْدُعونَ  اَل  َوالَِّذينَ ﴿ـ  2 ُ  َحرَّ  َيْلقَ  َذلِكَ  َيْفَعلْ  َوَمنْ  َيْزُنونَ  َواَل  ِباْلَحقِّ  إاِلَّ  هللاَّ

 .﴾ من سور الفرقان68اآلية ﴿ ﴾أََثاًما
 حديث 10/150 الكبير في والطبراني به، 4250: برقم التوبة ذكر باب 2/1419 سننه في ماجه ابن أخرجه ـ 3

 ال كمن الذنب من التائب باب 10/330 زوائده في الهيثمي وأورده به، 10281: برقم الهذلي مسعود بن عبدهللا

 لم عبيدة أبا أن إال الصحيح رجال رجاله: وقال الكبير، في الطبراني إلى وعزاه ، به 17526:  برقم له ذنب

 أبيه. من يسمع
َماءُ ﴿ـ  4  المزمل سورة ﴾ من18﴿: اآلية ﴾َمْفُعواًل  َوْعُدهُ  َكانَ  ِبهِ  ُمْنَفِطر   السَّ
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(1)﴾َساَلَماً إاِّل ِقْياَلً َساَلَماً ﴿ :استثناء منقطع كقوله ،﴾َساَلًما إاِلَّ ﴿
َولَُهْم ﴿ :،وقوله 

اً ِرْزقُهُ  يَّ ال أن هناك  ،ووقت العشيات ،البكراتفي مثل وقت أي:  ؛﴾ْم ِفْيَها ُبْكَرًة َوَعش 

كما في  ،وأنوار ،ولكنهم في أوقات تتعاقب يعرفون مضيهم بأضواء ،اً أو نهار ،ليالً 

قال: " أول ُزمرة تلج الجنة ـ صلى هللا علي وسلم ـ الصحيحين أن رسول هللا 

وال  ،وال يمتطخون فيها ،صورهم على صورة القمر ليلة البدر ال يبصقون فيها

ة ،آنيتهم وأمشاطهم الذهب والفضة ،طونيتغوَّ  ورشحهم  ،ومجامرهم من األَلُوَّ

ال  ،ُيرى مخ ساقها من وراء اللحم من الحسن ،ولكل واحد منهم زوجتان ،المسك

حون هللا ُبكرًة وعشيًة "قلوبهم على قلب واحد ُيسبِّ  ،اختالف بينهم وال تباغض
(2)

 

صلى هللا عليه ـ : " قال رسول هللا قال ، وعن ابن عباسد والسياق لهرواه أحم

في قبِة خضراء يخرج عليهم رزقهم من  ،الشهداء على بارق نهر بباب الجنةـ وسلم 

الجنة بكرة وعشية "
(3)

د به أحمد مقادير الليل  :: " المراد، قال ابن عباس، تفرَّ

 ،ق األبوابوإغال ،بِ جُ أبداً يعرفون مقدار الليل بإرخاء الحُ  ،فإنهم في نور   ،والنهار

وفتح األبواب" ،ويعرفون مقدار النهار برفع الُحُجب
(4)

وقال  قاله ابن جرير، ،

دنيا ـلى ما كانوا يشتهون في الـون به عـلكن يؤت ،شيّ ـمجاهد : " ليس هناك ُبكرة وع

"
(5)

ليس   ،والعشّي يرد على البكور ،لى العشيّ ـرد عـكور يـ: " البنـال الحسـوق 

فيها ليل "
(6)

ةُ  ِتْلكَ ﴿ :وقوله  ا َكانَ  َمنْ  ِعَباِدَنا ِمنْ  ُنوِرثُ  الَِّتي اْلَجنَّ هذه  :أي ،﴾َتِقّيً

وهم  ،هي التي نورثها عبادنا المتقين ،ا بهذه الصفات العظيمةهَ فُ صْ الجنة التي وَ 

                                                           
ا ِفيَها َيۡسَمُعونَ  اَل ﴿  ـ  1 ا ِقيالّٗ  إاِلَّ  (٢٥) َتۡأِثيًما َواَل  لَۡغوّٗ مّٗ ا َسلََٰ مّٗ  الواقعة سورة من ﴾(٢٦) َسلََٰ
 صحيحه في ومسلم ، نحوه 3073:  برقم الجنة أهل صفة باب 3/1185 صحيحه في البخاري أخرجهـ  2

 . به 2834:  برقم وأهلها الجنة باب 4/2178
 فضل باب 10/515 صحيحه في حبان وابن ،2390: برقم عباس ابن مسند 4/220 مسنده في أحمد أخرجهـ  3

 ما باب 5/535 زوائده في الهيثمي وأورده، 2403:  برقم 2/84 مستدركه في والحاكم ،4658:  برقم الشهادة

 .واألوسط الكبير في الطبراني وإلى ثقات، ورجاله وقال أحمد إلى وعزاه 9524: برقم وفضلها الشهادة في جاء

 . يخرجاه ولم مسلم شرط على اإلسناد صحيح حديث هذا:  وقال الحاكم
 فيها رزقهم أي وقيل. فنزلت الناعم هو فذلك معا وعشاء غداء وجد من زمانها في العرب كانت:  قتادة قالـ  4

 .11/126 القرطبي تفسير مرتان اليوم في المؤمنين طعام أنس بن مالك وقال.  منقطع غير
 يشتهون كانوا ما على به يؤتون ولكن عشّي، وال بكرة ليس: قال أنه مجاهد عن تفسيره في جرير ابن أوردـ  5

 الجنة في لهم أن هللا فأخبرهم له، عجب والعشاء الغداء أحدهم أصاب إذا العرب كانت:  : قتادة وقال. الدنيا في

 .    18/221الطبري تفسير ينظر. والعشاء الغداء ذلك قدر وعشيا، بكرة
 ولهم أبداً  نور في هم قمر، وال شمس، وال ليل، اْلَجنَّة في ليس: َقالَ  محمد بن زهير عن جرير ابن أوردـ  6

 الحجب برفع النهار مقدار ويعرفون األبواب، وإغالق الحجب، بإرخاء الليل مقدار يعرفون والنهار، الليل مقدار

 .18/221جرير ابن تفسير ينظر نهار، وال الجنة في ليل ال ألنه".. األبواب وفتح
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فۡلَحَ  قَدۡ  ﴿ :كما قال تعالى ،المطيعون ّلل في السراء والضراء
َ
ِينَ  ١ ٱلُۡمۡؤمُِنونَ  أ  ُهمۡ  ٱَّلَّ

ونَ  ﴿ :إلى قوله ،﴾٢َخِٰشُعونَ  َصََلتِهِمۡ  ِِف   .(1)﴾ َخِِٰلُ

ۡمرِ َرب َِكَۖ ََّلُۥ ﴿
َ
ُل إَِّلَّ بِأ يِۡديَنا َوَما َخلَۡفنَا َوَما َبۡيَ َذٰلَِكۚ َوَما ََكَن َربَُّك نَِسي   َوَما نَتَََنَّ

َ
ا َما َبۡيَ أ

ۡرِض َوَما بَيۡنَُهَما ٦٤
َ
َمَٰوِٰت َوٱِۡل   ﴾٦٥ا فَٱۡعُبۡدهُ َوٱۡصَطَِبۡ لِعَِبَٰدتِهِۦۚ َهۡل َتۡعلَُم ََّلُۥ َسِمي    رَّبُّ ٱلسَّ

: لجبريلـ صلى هللا عليه وسلّم ـ قال: قال رسول هللا  في البخاري عن ابن عباس

لُ  َوَما﴿: فنزلت أكثر مما أن تزورنا " قال ،ما منعك ان تزورنا "  ِبأَْمرِ  إاِلَّ  َنَتَنزَّ

"اآليةإلى آخر  ،﴾َربِّكَ 
(2)

صلى هللا عليه ـ : " لبث جبريل عن محمد ، وقال مجاهد

علّي  تَ ثْ : لقد رِ ، قال يا جبريلفلما جاءه ، ويقولون قُلِي،اثنتي عشرة ليلةـ وسلم 

ُل إاِّل ِبأَْمِر َربِّكَ ﴿فنزلت  ،حتى ظن المشركون كل ظن (3)" ﴾َوَما َنَتَنزَّ
اآلية، وهذه  

اآلية كالتي في الضحى
(4)

: " أبطأت الرسل رواية ابن أبي حاتم، قال مجاهد ي، وف

 ؟: ما حبسك يا جبريلـ ، ثم أتاه جبريل، فقال له صلى هللا عليه وسلمـ  على النبي

وال  ،وال تنقون براجمكم ،وأنتم ال تقصون أظفاركم ؟وكيف آتيكم :فقال جبريل

ُل إاِّل َوَما َنتَ ﴿ :ثم قرأ ،وال تستاكون ،تأخذون شواربكم (5)﴾ِبأَْمِر َربِّكَ َنزَّ
 .، اآلية

وروى أحمد نحوه
(6)

المراد باألول  :، قيل﴾َن أَْيِدْيَنا َوَما َخْلَفَنالَُه َما َبيْ ﴿ :، وقوله

                                                           
ِشُعونَ  َصاَلِتِهمۡ  ِفي ُهمۡ  ٱلَِّذينَ  (1) ٱۡلُمۡؤِمُنونَ  أَۡفلَحَ  َقدۡ  ﴿ـ    1  ُهمۡ  َوٱلَِّذينَ  (3) ُمۡعِرُضونَ  ٱللَّۡغوِ  َعنِ  ُهمۡ  َوٱلَِّذينَ  (2) َخَٰ

ةِ  َكوَٰ ِعلُونَ  لِلزَّ ِفُظونَ  لِفُُروِجِهمۡ  ُهمۡ  َوٱلَِّذينَ  (4) َفَٰ ِجِهمۡ  َعلَىَٰٓ  ( إاِلَّ 5) َحَٰ ُنُهمۡ  َملََكتۡ  َما أَۡو  أَۡزَوَٰ ُهمۡ  أَۡيَمَٰ  (6) َملُوِمينَ  َغۡيرُ  َفإِنَّ
لِكَ  َوَرآءَ  ٱۡبَتَغىَٰ  َفَمنِ  ِئكَ  َذَٰ

ٓ ِتِهمۡ  ُهمۡ  َوٱلَِّذينَ  (7) ٱۡلَعاُدونَ  ُهمُ  َفأُْولََٰ َنَٰ ُعونَ  َوَعۡهِدِهمۡ  أِلََمَٰ ِتِهمۡ  َعلَىَٰ  ُهمۡ  َوٱلَِّذينَ  (8) َرَٰ  َصلََوَٰ

ِئكَ  (9) ُيَحاِفُظونَ 
ٓ ِرُثونَ  ُهمُ  أُْولََٰ لُِدونَ  ِفيَها ُهمۡ  ٱۡلِفۡرَدۡوسَ  َيِرُثونَ  ٱلَِّذينَ  (10) ٱۡلَوَٰ  . من سورة المؤمنون.﴾(11) َخَٰ

 تفسير 5/316 سننه في والترمذي ،4454:  برقم مريم سورة تفسير 4/1760 صحيحه في البخاري خرجهأ ـ 2

: الترمذي وقال نحوه، 3365: برقم عباس بن عبدهللا مسند 5/363 مسنده في وأحمد ،3158: برقم مريم سورة

 .غريب حسن حديث هذا
 فلما قُلي،: ويقولون ليلة، عشرة اثنتيـ صلى هللا عليه وسلم ـ  محمد عن جبرائيل لبث: " قال مجاهد، عنـ  3

 َما لَهُ  َربِّكَ  ِبأَْمرِ  إاِل َنَتنزلُ  َوَما﴿فنزلت "  َظنّ  ُكلَّ  الُمْشِرُكونَ  َظنَّ  لََقدْ  حتى َعلَيَّ  ِرْثتَ  لََقدْ  َجْبراِئيلُ  أيْ : قال جاءه

ا َربُّكَ  َكانَ  َوَما َذلِكَ  َبْينَ  َوَما َخْلَفَنا َوَما أَْيِديَنا َبْينَ   الطبري تفسير، و1/103اإلتقان في علوم القرآن  ينظر .﴾َنِسّيً

 .1/145، ولباب النقول في أسباب النزول 3/381 الماوردي وتفسير ،18/223
َحى﴿ـ  4 َعكَ  َما ﴾2﴿َسَجى إَِذا َواللَّْيلِ  ﴾1﴿ َوالضُّ  الضحى سورة من ﴾﴾3﴿َقلَى َوَما َربُّكَ  َودَّ
، َعنْ ـ  5 ِسل أبطأت: َقالَ  ُمَجاِهد   عني، حبسك َما:" فقال جبريل، أتاه َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاُ  َصلَّى هللا َرُسول َعلَى الرُّ

 : وقرأ تستاكون، وال شواربكم تأخذون وال براجمكم، تنقون وال أظفاركم، تقصون ال وأنتم نأتيكم كيف: َقالَ 
لُ  َوَما﴿  حاتم أبي ابن تفسير، و291ـ  1/290أسباب النزول )الواحدي(  ، ينظر﴾َربِّكَ  ِبأَْمرِ  إاِل َنَتَنزَّ

 . 1/145، ولباب النقول )السيوطي( 2414/13172
 3/24 اإليمان شعب في والبيهقي، نحوه 2181:  برقم عباس بن عبدهللا مسند 4/68 مسنده في أحمد أخرجهـ  6

 عليّ  ُيبطئ ال ولِمَ : قال السالم، عليه جبريل عنك أبطأ أنه: وسلم عليه هللا صلى للنبي قيل: " بلفظ 2765: برقم

مجمع  في الهيثمي وأورده "، براجمكم تنتفون وال شواربكم تقصون وال تقلمون وال تستنون، ال حولي وأنتم

 مولى كعب أبو وفيه: وقال والطبراني، أحمد إلى وعزاه 8855:  برقم األظافر تقليم في باب 5/302 الزوائد

 ثقات. ورجاله الحديث هذا في إال يعرف ال:  حاتم أبو قال ، عباس ابن
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، وما بين ذلك بين النفختين "وبالثاني اآلخرة ،الدنيا
(1)

، ، قاله مجاهد وغير واحد 

ما مضى من  ﴾َخْلَفَنا َوَما﴿ ،ما نستقبل من أمر اآلخرة ،﴾أَْيِديَنا َبْينَ  َما﴿ :وقيل

واختاره ابن جرير ،ما بين الدنيا واالخرة ﴾َذلِكَ  َبْينَ  َوَما﴿ ،الدنيا
(2)

 َكانَ  َوَما﴿، 

ا َربُّكَ  كما في سورة الضحى" ،ما نسيك ربك :أي ، قال مجاهد والسّدي:﴾َنِسّيً
(3)

 ،

وعن أبي الدرداء
(4 )

حالل، وما حّرم فهو فهو : " ما أحّل هللا في كتابه يرفعه قال

شيئاً  فإن هللا لم يكن لينسى ، عافيتهقبلوا من هللا، وأ، وما سكت عنه فهو عافيهحرام

ا َربُّكَ  َكانَ  َوَما﴿ :، ثم تال هذه اآلية (5) ﴾َنِسّيّٗ
بُّ ﴿ :، رواه ابن أبي حاتم ، وقوله  رَّ

تِ  َوَٰ َمَٰ والمتصرف  ،خالق ذلك، ومدّبره، والحاكم فيه :أي ؛﴾َبۡيَنُهَما َوَما َوٱأۡلَۡرِض  ٱلسَّ

َدِتِهۦۚ َوٱۡصَطِبرۡ  َفٱۡعُبۡدهُ ﴿ ،الذي ال ُمعقِّب لحكمه ا لَُهۥ َتۡعلَمُ  َهلۡ  لِِعَبَٰ قال ابن  ﴾َسِمّيّٗ

: " هل تعلم للرب مثالً أو شبهاً "عباس
(6)

ليس  :وعنه أيضاً  ،، وبه قال آخرون

 .أحد  ُيسمى الرحمن غيره تبارك وتعالى

                                                           
   اآلخرة من  ﴾أَْيِديَنا َبْينَ  َما﴿: أحدهما :قوالن وفيه: الماوردي يقول ﴾َخْلَفَنا َوَما أَْيِديَنا َبْينَ  َما لَهُ ﴿ ـ 1
 مضى ما أي ﴾أَْيِديَنا َبْينَ  َما﴿:  والثاني. قتادة قاله ، النفختين بين ما يعني  ذلِكَ  َبْينَ  َوَما. الدنيا من ﴾َخْلَفَنا َوَما﴿

 يكون وما قبل من مضى ما ﴾ذلِكَ  َبْين َوَما﴿ .واآلخرة الدنيا من بعدنا يكون ما ﴾َخْلَفَنا َوَما﴿ الدنيا، من أمامنا

 بين ما ﴾ذلِكَ  َبْينَ  َوَما﴿. األرض  ﴾خْلَفَنا َوَما﴿ السماء ﴾أَْيِديَنا َبْينَ  َما﴿ ثالثاً  ويحتمل. جرير ابن قاله ، بعد من

 ،18/224الطبري تفسير ينظر. الدنيا من ﴾َخْلَفَنا َوَما﴿ اآلخرة ﴾أَْيِديَنا َبْينَ ﴿ عباس ابن وعن. واألرض السماء

  .3/382الماوردي وتفسير
 الدنيا من مضى ما{ َخْلَفَنا َوَما} اآلخرة أمر من{ أَْيِديَنا َبْينَ  َما: أيضاً  ومجاهد ومقاتل قتادة  عن ذلك وُرِويَ ـ    2

 الطبري وتفسير ،489/2588 حاتم أبي ابن تفسير ينظر. سنة أربعون وبينهما النفختين بين ما{ َذلِكَ  َبْينَ  َوَما}

 .2/16 المنثور والدر ،11/129 القرطبي وتفسير.5782:  برقم 5/336
 عنك تأخر وإن ينسك لم المعنى: وقيل أرسل، إليك يرسل أن شاء إذا ناسيا أي ﴾َنِسّياً  َربُّكَ  َكانَ  َوَما ﴿ـ  3

 فيه  الماوردي وقال. منها شيئا ينسى وال متأخرها و متقدمها األشياء بجميع عالم أنه المعنى وقيل الوحي،

 وتفسير ،342/ص السدي تفسير ينظر. نسيان ذا ربك كان وما:  والثاني. ربك نسيك ما أي:  أحدهما: وجهان

 .457/ص مجاهد وتفسير ،3/382الماوردي وتفسير ن11/130القرطبي
 ، عويمر له يقولون وكانوا ، عامر اسمه وكان ، األنصاري أُمية بن قيس بن مالك بن عويمر:  الدرداء أبوـ  4

 حديثاً  179 عنه ُروي ، للعبادة انقطع ثم المدينة في تاجراً  البعثة قبل كان القضاة الفرسان الحكماء من صحابي

 ، بالل ابنه:  عنه وروى ، ثابت بن وزيد ، عنها هللا رضي عائشة عن روى ، أُحد وشهد ، بدر يوم أسلم

 من أسماء ، 4128:  برقم والواو العين باب 4/340 الغابة أسد.  وخلق ، نفير بن وجبير ، الدرداء أم وزوجته

 عويمر. اسمه من 8/156 التهذيب تهذيب ، 52:  برقم  1/42 بكنيته ُيعرف
 ،" عفو فهو عنه سكت وما"  بلفظ 3800:  برقم تحريمه يذكر لم ما باب 2/382 سننه في أبوداود أخرجهـ  5

 تفسير 2/406وكذلك ،"  عفو فهو"  بلفظ 2336:  برقم األنعام سورة تفسير 2/347 مستدركه في والحاكم

:  برقم مريم سورة تفسير 7/150 الزوائد في الهيثمي وأورده ،"  عافية فهو"  بلفظ 3419:  برقم مريم سورة

 .ثقات ورجاله البزار رواه:  وقال ، 11160
 أسلم وابن وقتادة عباس ابن قاله ، االسم بهذا يحيى قبل أحدا نسم لم أي: ﴾َسِمّياً  َقْبلُ  ِمنْ  لَهُ  َنْجَعلْ  لَمْ ﴿ـ  6

 من مأخوذ ، ومجاهد عباس، ابن قاله وشبيهاً، ِمْثالً  يعني: أحدها: أوجه أربعة وفيه: قتادة وقال، والسدي
 يسمى إلهاً  أن أحد يستحق ال أنه: والثالث.  والكلبي قتادة، قاله ، غيره باّلل يَسمى أحد ال أنه: والثاني.  المساماة

أبي  ابن تفسير ينظر .الضحاك قاله ولد، من له تعلم هل: والرابع. غيره

 .3/382الماوردي وتفسير ،11/83القرطبي ،وتفسير342/ص وتفسيرالسدي.2414/13176،13177حاتم
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ن﴿  ۡخَرُج َحيًّا َوَيُقوُل ٱۡۡلِ
ُ
ءِذَا َما ِمتُّ لََسۡوَف أ

َ
نَّا َخلَۡقَنُٰه مِن  ٦٦َسُٰن أ

َ
نَسُٰن أ َو ََّل يَۡذُكُر ٱۡۡلِ

َ
أ

نَُّهۡم َحۡوَل جَ  ٦٧ا     َقۡبُل َولَۡم يَُك َشۡي  َيِٰطَي ُثمَّ نَلُۡحِِضَ نَُّهۡم َوٱلشَّ ا َهنََّم ِجثِي   فََوَرب َِك نَلَۡحُّشَ
م ِنَٰم ِعتِي   ُثمَّ نَلََنِ  ٦٨ َشدُّ لََعَ ٱلرَّ

َ
ُهۡم أ يُّ

َ
ِ ِشيَعٍة أ

ِيَن ُهۡم ُثمَّ نَلَحۡ  ٦٩ا َعنَّ مِن ُك  ۡعلَُم بِٱَّلَّ
َ
ُن أ

ۡوَلٰ بَِها ِصلِي   
َ
 .﴾٧٠ا أ

 َوإِن﴿ :كقوله تعالى ،نه يتعجب وُيبعد إعادته بعد موتهأ ،خبر تعالى عن اإلنسانأ

ا أَِءَذا َقۡولُُهمۡ  َفَعَجب   َتۡعَجۡب  ًبا ُكنَّ ا ُتَرَٰ (1)﴾َجِديد    َخۡلق   لَِفي أَِءنَّ
نُ  َيرَ  لَمۡ  أَوَ ﴿ :، وقال   ٱإۡلِنَسَٰ

ا هُ  أَنَّ ۡطَفة   ِمن َخلَۡقَنَٰ (2)﴾نُّ
نُ  َوَيقُولُ ﴿ :، وقال ههنا﴾عليم﴿ :إلى قوله   ِمتُّ  َما أَِءَذا ٱإۡلِنَسَٰ

ا أُۡخَرجُ  لََسۡوفَ  نُ  َيۡذُكرُ  اَل  أَوَ  ٦٦ َحّيً ا ٱإۡلِنَسَٰ هُ  أَنَّ ، استدل ﴾ا  ّٗ َشيۡ  َيكُ  َولَمۡ  َقۡبلُ  ِمن َخلَۡقَنَٰ

يُك شيئاً أفال ُيعيده  عني انه تعالى قد خلق اإلنسان ولمتعالى بالبداءة على اإلعادة ي

: " يقول هللا ـ قالرسول هللا صلى هللا عليه وسلم ـ وفي الصحيح أن  ،وقد صار شيئاً 

ا تكذيبه  ،ولم يكن له أن يؤذيني ،وآذاني ،ولم يكن له أن ُيكذبني ،كذبني ابن آدم أمَّ

وأما أذاه  ،وليس أول خلق بأهون علّي من آخره ،لن ُيعيدني كما بدأني :فقوله ،إيَّاي

ولم يُكن لي كفّواً  ،وأنا األحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ،اً قوله: إن لي ولدإيَّاي 

"أحد
(3)

ُهمۡ  كَ َفَوَربِّ ﴿ :وقوله ، ِطينَ  لََنۡحُشَرنَّ َيَٰ ، أقسم تبارك وتعالى بنفسه الكريمة ﴾َوٱلشَّ

 ُثمَّ ﴿ ،وشياطينهم الذين كانوا يعبدون من دون هللا ،أنه البد أن يحشرهم جميعاً 

ُهمْ  مَ  َحْولَ  لَُنْحِضَرنَّ ا َجَهنَّ ة  َجاِثَيةً وَ   :قعوداً كقوله :، يعني﴾ِجِثّيً (4)﴾َتَرَى ُكلَّ أُمَّ
وعن  

قياماً، وبه قال السّدي :: ُجثّياً يعنيابن مسعود
(5)

 ُكلِّ  ِمنْ  لََنْنِزَعنَّ  ُثمَّ ﴿ :، وقوله

، قاله مجاهد: من كل أمةأي ؛﴾ِشيَعة  
(6)

ُهمْ ﴿:  ْحَمنِ  َعلَى أََشدُّ  أَيُّ ا الرَّ ، قال ابن ﴾ِعِتّيً

                                                           
ا أَِءَذا َقۡولُُهمۡ  َفَعَجب   َتۡعَجبۡ  َوإِن ﴿ـ  1 ًبا ُكنَّ ا ُتَرَٰ ِئكَ  َجِديد    َخۡلق   لَِفي أَِءنَّ

ٓ ِهمۖۡ  َكَفُرواْ  ٱلَِّذينَ  أُْولََٰ ِئكَ  ِبَربِّ
ٓ لُ  َوأُْولََٰ   ِفيٓ  ٱأۡلَۡغلََٰ

ِئكَ  أَۡعَناِقِهمۖۡ 
ٓ بُ  َوأُْولََٰ لُِدونَ  ِفيَها ُهمۡ  ٱلنَّارِۖ  أَۡصَحَٰ  .الرعد سورة من﴾ 5﴿ اآلية ﴾َخَٰ

نُ  َيرَ  لَمۡ  أَوَ ﴿ـ  2 ا ٱإۡلِنَسَٰ هُ  أَنَّ ۡطَفة   ِمن َخلَۡقَنَٰ ِبين   َخِصيم   ُهوَ  َفإَِذا نُّ  ُيۡحيِ  َمن َقالَ  َخۡلَقُهۥۖ َوَنِسيَ  َمَثالّٗ  لََنا َوَضَربَ ( 77) مُّ

مَ  لَ  أَنَشأََهآ  ٱلَِّذيٓ  ُيۡحِييَها قُلۡ ( 78) َرِميم   َوِهيَ  ٱۡلِعَظَٰ ة ۖ  أَوَّ  .يس سورة من اآليات ﴾﴾79﴿َعلِيم   َخۡلق   ِبُكلِّ  َوُهوَ  َمرَّ
 بشرح سننه في والنسائي ، نحوه 4690:  برقم اإلخالص سورة باب 4/1903 صحيحه في البخاري أخرجهـ  3

 267:  برقم الصفات في جاء ما باب 1/500 صحيحه في حبان وابن ، نحوه 2077:  برقم 4/418 السيوطي

 . نحوه 10751:  برقم عباس بن عبدهللا حديث 10/308 الكبير في والطبراني ، نحوه
ة   ُكلَّ  َوَتَرى﴿ـ  4 ة   ُكلُّ  َجاِثَيةً  أُمَّ  سورة من ﴾28﴿أآلية  ﴾َتْعَملُونَ  ُكْنُتمْ  َما ُتْجَزْونَ  اْلَيْومَ  ِكَتاِبَها إِلَى ُتْدَعى أُمَّ

 .الجاثية
 . 5/245، ومعالم التنزيل 343/ص السدي تفسير المكان. ينظر لضيق الركب على قائمينوقيل: ـ    5
مَ  َحْولَ ﴿ـ  6  ما لشدة أنهم أي وقتادة مجاهد وعن القعود، يعني: عباس ابن قال ركبهم، على جثيا أي ،﴾ِجِثّياً  َجَهنَّ

مَ  َحْولَ ﴿ القيام، على يقدرون ال فيه هم  أي: البيت، حول القوم جلس: تقول كما داخلها، يكون أن يجوز ،﴾َجَهنَّ

ُهمْ  ِشيَعة   ُكلِّ  ِمن لََننِزَعنَّ  ُثمَّ ﴿ تعالى وقوله قياماً، أي: السدي وقال به، مطيفين داخله  الجماعة الشيعة  ﴾أَيُّ

 وتفسير، 343/ص السدي تفسير ينظر. وتعاونهم الجتماعهم األمة بالشيعة والمراد:  مجاهد قال.  المتعاونون

 .11/132 القرطبي وتفسير 18/228الطبري
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بدأ  مَّ أتاهم جميعاً ثُ  ،تكاملت العدةحتى إذا  ،: ُيحبس األول على اآلخرمسعود

ثم لننزعن من كل أهل دين قادتهم ورؤوسهم في  :أي ؛فاألكابر ُجرماً  ،باألكابر

الشر، قاله ابن ُجريح وغير واحد
(1)

 ِبَها أَْولَى ُهمْ  ِبالَِّذينَ  أَْعلَمُ  لََنْحنُ  ُثمَّ ﴿ :وقوله 

ا أعلم بمن ـ تعالى ـ أنه  :والمراد ،لعطف الخبر على الخبر (ههنا) :، ثم﴾ِصلِّيً

 ،العبادومن يستحق تضعيف  ،وُيخلد فيها ،يستحق من العباد أن ُيصلى بنار جهنم

  ﴿ :كما قال سابقاً 
(2)﴾َتۡعلَُمونَ  َّلَّ  َوَلِٰكن ِضۡعف   لُِك 

. 

ٰ َرب َِك ﴿ ۚ ََكَن لََعَ ِنُكۡم إَِّلَّ َوارُِدَها ۡقِضي   َحۡتم  ِإَون م  ِينَ مَّ ُننَج ِ ثُ  ٧١ا ا مَّ نََذرُ   ٱَّلَّ ْ وَّ  ٱتََّقوا
ٰلِِمَي فِيَها ِجثِي     ﴾٧٢ا ٱلظَّ

: " ال ـ يقولصلى هللا عليه وسلم ـ قال سمعت رسول هللا  عن جابر بن عبد هللا

كما كانت على  ،فتكون على المؤمن برداً وسالماً  ،إاّل دخلها ،يبقى بّر وال فاجر

ي ُثمَّ ﴿ ،حتى أن للنار ضجيجاً من بردهم ،إبراهيم َقواْ  ٱلَِّذينَ  ُنَنجِّ َنَذرُ  ٱتَّ لِِمينَ  وَّ
 ِفيَها ٱلظََّٰ

ا د به أحمد ﴾ِجِثّيّٗ تفرَّ
(3)

،وكان أبو ميسرة
(4 )

يا ليت أمي لم " : إذا آوى إلى فراشه قال

، ولم ُيخبرنا أّنا صادرون عنها ،أخبرنا أّنا واردوها ؟وما ُيبكيك :فقيل ،تلدني ثم بكى

وقد جاء نافع بن األزرق
(5)

 َوإِنْ ﴿ :: " أرأيت قول هللا تعالىفقال له ،إلى ابن عباس 

                                                           
 بعض قاله ، تميم بني بلغة االِفتراء أهل:  أحدها: أوجه خمسة﴾ عتيا﴿  كلمة في: تفسيره في الماوردي أوردـ  1

 أشد أيهم﴿ مجاهد وعن. تمرداً :  والرابع. عطية قاله ، كفراً :  والثالث. الكلبي قاله ، جرأة:  والثاني. اللغة أهل

 الشر، في ورؤساءهم قادتهم دين كل أهل من لننزعن أي: جريج ابن يقول كفرا، يعني ،﴾عتيا الرحمن على

 .388/ص مجاهد وتفسير. 3/383وتفسيرالماوردي ،214/ص جريج ابن تفسير ينظر
نَ  َقۡبلُِكم ِمن َخلَتۡ  َقدۡ  أَُمم   ِفيٓ  ٱۡدُخلُواْ  َقالَ ﴿ـ  2 ة   َدَخلَتۡ  ُكلََّما ٱلنَّارِۖ  ِفي َوٱإۡلِنسِ  ٱۡلِجنِّ  مِّ  إَِذا َحتَّىَٰٓ  أُۡخَتَهاۖ  لََّعَنتۡ  أُمَّ

اَرُكواْ  ا ِفيَها ٱدَّ ُهمۡ  َقالَتۡ  َجِميعّٗ ُهمۡ  أُۡخَرىَٰ َنا أِلُولَىَٰ ُؤاَلٓءِ  َربَّ ٓ ا اِتِهمۡ   َ فَ  أََضلُّوَنا َهَٰ ا َعَذابّٗ نَ  ِضۡعفّٗ ِكن ِضۡعف   لُِكّل   َقالَ  ٱلنَّارِۖ  مِّ  الَّ  َولََٰ

 .األعراف سورة من ﴾38﴿اآلية  ﴾َتۡعلَُمونَ 
 لجهنم قال أو للنار إن حتى"  بلفظ 14520:  برقم عبدهللا بن جابر مسند 22/396 مسنده في أحمد أخرجهـ  3

 الزوائد في الهيثمي وأورده،  8744كتاب األهوال برقم:  4/630 مستدركه في والحاكم، " بردهم من ضجيجاً 

 وعزاه  هذا غير موقوف شيء الورود في الصحيح في لجابر: وقال 11159:  برقم مريم سورة باب 7/150

 يخرجاه لم و اإلسناد صحيح حديث هذاوقال الحاكم:  .ثقات رجاله: وقال أحمد إلى
 معين ابن ووثقه ، التابعين في البخاري ذكره ثقة كبير تابعي وهو الهمذاني شرحبيل بن عمرو:  ميسرة أبوـ  4

 أبو: عنه روى وغيرهم، مسعود، وابن وعلي، عمر،: عن روى  السبيعي، إسحاق أبي شيوخ من ،  وآخرون
 شهد ، الصالة كثرة من البعير كركبة ركبتيه كانت: حاتم أبي ابن وقال المنتشر، بن ومحمد السبيعي، إسحاق

 6/341 الكبير والتاريخ ، 6493:  برقم 5/146 اإلصابة ينظر. (هـ63: ت) عنه هللا رضى علي مع صفين

 .1320:برقم ،6/237 والتعديل والجرح ، 4402:  برقم العين باب 5/68 والثقات ، 2575:  برقم
 قومه أمير كان تهم،نسب وإليه األزارقة، رأس أبوراشد الحروري البكري الحنفي قيس بن األزرق بن نافعـ  5

 ووالوا عثمان، على الثورة أصحاب منالخوارج  رؤوس من فهو ، عباس ابن صحب البصرة، أهل من وفقيههم
 بالخروج ونادوا الكوفة، ضواحي من قرية وهي )حروراء(، في فاجتمعوا التحكيم، قضية جاءت أن إلى علّياً 
 عباس، ابن أصحاب من أمره أول في وكان علي، بن الحسين وبين بينه مناقشة ـ وله عنه هللا ـ رضي علي على
 من عباس ابن مسند في بعضها الطبراني وأخرج نافع، عن روايته من جزء في مجموعةه، مع أسئلة وله

 العرب أنساب جمهرةو ، 7/351 األعالمينظر . (هـ 65: ت) الضعفاء في الجوزجاني ذكره وقد الكبير، المعجم
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[راشد] : أما أنا وأنت يا؟ قال﴾َواِرُدَها إاِلَّ  ِمْنُكمْ 
(1 )

هل نصدر  ،نظرفا ،فسنردها

" ؟عنها
(2)

ُ الصراط ، وورودهم قيامهم  ،وعن ابن مسعود قال: " يرد الناس جميعا

ومنهم  ،فمنهم من يمر مثل البرق ،ثم يصدرون عن الصراط بأعمالهم ،حول النار

 ،كأجود الخيل ،ومنهم من يمر ،ومنهم من يمر مثل الطير ،من يمر مثل الريح

ن آخرهم مّر أرجل حتى إ ،ومنهم من يمر كعدو الرجل ،ومنهم من يمر كأجود اإلبل

لَة عليه طنوره على موضع إبهامي قدميه َيمرُّ يتكفأ به الصرا ، والصراط َدِحض  َمزَّ

ك  َكَحَسِك القتاد حافتاه مالئكة معهم كالليب من نار يختطفون بها الناس "َحسَ 
(3)

. 

رواه ابن أبي حاتم
 

 ،، وفي رواية عنه قال : " الصراط على جهنم مثل َحّد السيف

والرابعة كأجود  ،والثالثة كأجود الخيل ،والثانية كالريح ،فتُمّر الطبقة األولى كالبرق

والمالئكة يقولون اللهم َسلِّم َسلِّم " ،ُثّم يمّرون ،البهائم
(4)

رواه ابن جرير، ولهذا  

، وعن حفصةالسنن من رواية جماعة من الصحابةو ،شواهد في الصحاح
(5)

 

إنِّي ألرجو أن ال يدخل النار إن "  :ـ  عليه وسلمـ صلى هللا قال رسول هللا  :قالت

 إاِلَّ  ِمْنُكمْ  َوإِنْ ﴿ :أليس هللا يقول : فقلتقالت ،د  َشِهد بدراً أو الحديبيةشاء هللا أحَ 

ي ُثمَّ ﴿: قالت: فسمعته يقول ﴾َواِرُدَها َقواْ  ٱلَِّذينَ  ُنَنجِّ َنَذرُ  ٱتَّ لِِمينَ  وَّ
ا ِفيَها ٱلظََّٰ (6)﴾ِجِثّيّٗ

 

صلى هللا عليه ـ قال رسول هللا  قال::، وفي الصحيحين عن أبي هريرةدرواه أحم

                                                                                                                                                                      

 من المغني ، نافع اسمه من 506:  برقم 6/144 الميزان ولسان ، العرب أجذام انقسام في الكالم باب 2/311

 . 6581:  برقم النون حرف 2/692 الضعفاء
 .5/253ينظر تفسير ابن كثير  .الناسخ من سقطت أنها يبدو ] راشد أبا [  والصحيح ـ  1
 كان أنه عنه وروي. للكفار خطاب هذا:  قال ﴾َواِرُدَها إاِلَّ  ِمْنُكمْ  َوإِنْ ﴿. تعالى قوله في قال أنه عباس ابن عنـ  2

 قال أنه أيضاً  وعنه والفاجر البر يردها:  قال أيضاً  وعنه الكفار، في قبلها التي اآليات على ردا" منهم وإن" يقرأ

 ،5/535المنثور والدر .457/ص مجاهد وتفسير ،11/138 القرطبي تفسير ينظر ،" دخلها إال أحد يبقى ال
 2/376 مستدركه في والحاكم ، نحوه 3159:  برقم مريم سورة تفسير 5/317 سننه في الترمذي أخرجهـ  3

 الناس يرد: "  بلفظ الجنة ومآبهم المؤمنين دار باب 1/370 اإليمان شعب في والبيهقي ، نحوه 3421:  برقم

 حديث هذاقال الحاكم: ، و حسن حديث هذا قال يلجونها". قال الترمذي: :  قال أو يدخلونها"  رواية وفي"  النار
 .يخرجاه لم و مسلم شرط على صحيح

 فتمر السيف حد مثل جهنم على الصراط: " بلفظ نحوه 3423:  برقم 2/407 مستدركه في الحاكم أخرجهـ  4

 يمرون ثم، والبهائم اإلبل كأجود والرابعة الخيل، كأجود والثالثة كالريح، والثانية كالبرق، األولى الطائفة

 حديث نحوه، وقال الحاكم: هذا 362: برقم 1/336 اإليمان شعب في والبيهقي ،"  سلم سلم رب: تقول والمالئكة

 .يخرجاه لم و الشيخين شرط على صحيح

 بن ُخنيس تحت وكانت المهاجرات، من كانت المؤمنين، أم عنهما هللا رضي الخطاب بن عمر بنت ـ  حفصة5 

 عند ثالث سنة وسلم عيه هللا صلى الرسول وتزوجها بالمدينة، وتوفي بدراً، شهد ممن وكان السهمي، حذافة
 بذلك، جبريل رهأم ارتجعها ثم واحدة، تطليقة طلقها ثم عنها، هللا رضي عائشة من زواجه بعد العلماء، أكثر
: عنها وروى عنه، هللا رضي أبيها وعن وسلم، عليه هللا صلى هللا رسول عن قوامة، روت صوامة إنها: له وقال
 سنة في اُْخُتلِفَ  ، وجماعة مجلز، وأبو الحارث، بن وعبدالرحمن عبدهللا، بن حمزة وابنه عمر، بن عبدهللا أخوها

. 2763: رقم 12/439 التهذيب وتهذيب ،6838:رقم 7/74 .الغابة أُسد ينظر(.  هـ 45 ـ هـ 40) وفاتها،

       . 8/81 والطبقات ،327: رقم 3/98 والثقات
:  برقم 6/362 مسنده في وأحمد ، نحوه 4281:  برقم البعث ذكر باب 2/1431 سننه في ماجه ابن أخرجهـ  6

 مبشر أم حديث 23/206 الكبير في والطبراني ، نحوه عنها هللا رضي الخطاب بنت حفصة عن 27087

:  برقم المؤمنين أم حفصة حديث 12/472 مسنده في يعلى وأبو ، نحوه 358:  برقم حفصة عن األنصارية

 به. 7044
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 ،فتمّسه النار إاّل تحلّة القسم ،المسلمين ثالثة من الولد: " ال يموت ألحد من ـوسلم 

الورود " :يعني
(1)

هو الممر ،﴾َواِرُدَها إاِلَّ  ِمْنُكمْ  َوإِنْ ﴿ :في قوله :، وقال قتادة 

، وقال ابن زيدعليها
(2)

وورود  ،ورود المسلمين على الحشر بين ظهرانيها" : 

" المشركين أن يدخلوها
(3)

وقد  ،" الزالّون والزااّلت يومئذ  كثير :، وفي الحديث

يا هللا سلم " :دعاؤهم ،أحاط بالجسر سماطان من المالئكة
(4)

 َعلَى َكانَ  ﴿ :وقوله 

ا َحْتًما َربِّكَ  :" قسماً واجباً "قال ابن مسعود، ﴾َمْقِضّيً
(5)

ي ُثمَّ ﴿ :وقوله ،  ٱلَِّذينَ  ُنَنجِّ

َقواْ  وأهل  ،وسقط فيها من سقط من الكفار ،النارأراد أمر الخالئق كلهم على ، ﴾ٱتَّ

فجوازهم على  ،هللا المؤمنين المتقين منها بحسب أعمالهم وبحسبهم نّجى ،الكبائر

ثم يشفعون في أهل الكبائر  ،وسرعتهم بقدر أعمالهم التي كانت في الدنيا ،الصراط

قاً كثيراً قد أكلتهم خل نَّ ال ُيْخِرجَ ف ،المالئكة والنبيون والمؤمنون فيشفع ،من المؤمنين

وإخراجهم من النار بحسب ما في  ،وهي مواضع السجود ،النار إاّل دارات وجوههم

فُيخِرجون أوالً من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان، ثم الذي  ،قلوبهم من اإليمان

ثم ُيخِرج هللا من  ،في قلبه أدنى أدنى مثقال ذّرة من إيمان يليه، حتى ُيخِرجون من 

وال يبقى في  ،وإن لم يعمل خيراً قط ،ال إله إاّل هللا :النار من قال يوماً من الدهر

كما ورد بذلك األحاديث الصحيحة ،النار إاّل من َوَجَب عليه الخلود
(6)

. 

يُّ ٱۡلَفرِيَقۡيِ َخۡي   َبي َِنٰت  ِإَوذَا ُتۡتََلٰ َعلَۡيهِۡم َءاَيٰتُنَا ﴿
َ
ْ أ ِيَن َءاَمنُٓوا ْ لَِّلَّ ِيَن َكَفُروا قَاَل ٱَّلَّ

َقام   ۡحَسُن نَِدي   مَّ
َ
َثٰث   ٧٣ا ا َوأ

َ
ۡحَسُن أ

َ
ِن قَۡرٍن ُهۡم أ ۡهلَۡكَنا َقۡبلَُهم م 

َ
 ﴾٧٤ا ا َورِۡءي  َوَكۡم أ

                                                           
 في ومسلم ، نحوه 1193:  برقم فاحتسب ولد له مات من فضل باب 1/421 صحيحه في البخاري أخرجهـ  1

 القسم به ينحل ما القسم تحلة: "  الشارح وقال ، نحوه 2632:  برقم فيحتسبه ولد له من باب 4/2028 صحيحه

 ".  اليمين وهو
،  سليم بن وصفون ، أبيه عن روى ، المديني القرشي الخطاب بن عمر مولى أسلم بن زيد بن عبدالرحمنـ  2

 ليس: " المديني بن علي وقال ضعيف، هو الفرج، بن وأصبغ عبدالعزيز، بن ومرحوم ، وهب ابن ، عنه وروى

 5/233 والتعديل والجرح ،922: برقم 5/284 الكبير التاريخ ينظر هـ(. 182: )ت"   ثقة أسلم بن زيد ولد في

:  برقم 1/396 الرجال ضعفاء في والكامل ،208: برقم العين باب 1/71 الصغير والضعفاء ،1107: برقم

213. 
 .5/256 المسير وزاد ،16/122 المعاني وروح ،18/233 الطبري وتفسير ،5/256 كثير ابن تفسير ينظرـ   3
 كثير يومئذ   والزاالت الزالون"  بلفظ أنس عن 360:  برقم 1/331 اإليمان شعب في البيهقي أخرجهـ  4

 فيه روي ما معنى أن غير ضعيف إسناده وهذا: "  وقال"  سلم اللهم سلم اللهم ينادون قيام بجانبيه والمالئكة
 ."  الصراط ذكر في وردت التي الصحيحة األحاديث في موجود

 تعالى هللا قضاه :أي ،﴾َمْقِضّياً . ﴿حتما ذلك كان :أي ،القضاء إيجاب :الحتم ﴾َمْقِضّياً  َحْتماً  َربِّكَ  َعلَى َكانَ ﴿ـ  5

.  مجاهد قاله مقتضياً، قضاء: أحدهما: تأويالن فيه: الماوردي قال واجبا، قسما :أي :مسعود ابن وقال عليكم

 .3/389الماوردي وتفسير ،11/141 القرطبي تفسير ينظر .مسعود ابن قاله واجباً، قسماً : والثاني
 ﴾ناظرة ربها إلى ناضرة يومئذ   وجوه﴿ :تعالى هللا قول باب 6/2706 صحيحه في البخاري أخرجـ  6

لِيبِ  أَْصَحابُ  َفَيْذَهبُ .  َيْعُبُدونَ  َكاُنوا َما إِلَى َقْوم   ُكلُّ  لَِيْذَهبْ  ُمَناد   ُيَناِدى:  " بلفظ مطوالً  حديثاً  7001:برقم  َمعَ  الصَّ

َ  َيْعُبدُ  َكانَ  َمنْ  َيْبَقى ىَحتَّ  آلَِهِتِهمْ  َمعَ  آلَِهة   ُكلِّ  َوأَْصَحابُ  ، أَْوَثاِنِهمْ  َمعَ  األَْوَثانِ  َوأَْصَحابُ  ، َصلِيِبِهمْ   أَوْ  َبرٍّ  ِمنْ  هللاَّ
 ". عرفوا من فيخرجون فأخرجوه إيمان من ذرة مثقال قلبه في وجدتم فمن" ... آخره وفي..."  َفاِجر  
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واضحة  ،ّجةأخبر تعالى عن الكفار حين ُتتلى عليهم آياته ظاهرة الداللة بّينة الحُ 

 ،ويقولون للمؤمنين مفتخرين ،ويعرضون ،إنهم يصّدون عن ذلك ،البرهان

ا َوأَْحَسنُ  َمَقاًما َخْير  ﴿، ومحتجين على صحة ما هم عليه من الدين الباطل  ﴾َنِدّيً

ناديهم أعمر  :أي راً، والندي: مجتمع القوم للحديث؛وأرفع دو ،أحسن منازل :أي

وطارقاً يعنون، وكيف نكون نحن بهذه المثابة على باطل أولئك الذين  ،وأكثر وارداً 

ون مستترون في دار األرقمفهم مخت
(1)

كما  ،، ونحوها من الدور الحقيرة على الحق

 َسَبقُوَنا َما َخْيًرا َكانَ  لَوْ  آَمُنوا لِلَِّذينَ  َكَفُروا الَِّذينَ  َوَقالَ ﴿ ،قال تعالى ُمخِبراً عنهم

(2)﴾إِلَْيهِ 
لَْكَنا َوَكْم أَهْ ﴿ :، وغيرها من اآليات، ولهذا قال تعالى راّداً عليهم شبهتهم

 ُهمْ ﴿ ،وقرن من المكذبين قد أهلكناهم بالكفر ،وكم من آية :أي ؛﴾َقْبلَُهْم ِمْن َقْرن  

 ُ ا قال  ، وأشكاالً.ة، وأمواالً، ومناظركانوا أحسن هؤالء أمتع :أي، ﴾أَْحَسُن أََثاَثاً َوِرِئيَّ

ابن عباس
(3)

 :المتاع، والِريّ  :المجلس، واألثاث :المنزل، والندي :المقام :

المنظر، وقال قتادة
 (4)

فعرض أهل  ،وقشافة ،:لما رأوا في عيش المؤمنين خشونة

ا َخۡير   ٱۡلَفِريَقۡينِ  أَيُّ ﴿الشرك بما يستمعون  َقامّٗ ا َوأَۡحَسنُ  مَّ هو المال  ، قيل: األثاث:﴾َنِدّيّٗ

: "الري: ، وقال الحسنوالمتاع والثياب، والرّي: المنظر، كما قال ابن عباس

الصورة"
(5) 

ا ٱۡلَعَذا﴿ ْ َما يُوَعُدوَن إِمَّ ۡوا
َ
ٰٓ إِذَا َرأ اۚ َحِتَّ َلٰلَةِ فَلۡيَۡمُدۡد ََّلُ ٱلرَّۡحَمُٰن َمدًّ َب قُۡل َمن ََكَن ِِف ٱلضَّ

اَعَة فََسيَۡعلَُمونَ  ا ٱلسَّ ََكن   َمۡن ُهَو ََش    ِإَومَّ ۡضَعُف ُجند  مَّ
َ
   ﴾٧٥ا ا َوأ

                                                           
 كان قيل ، اإلسالم إلى السابقين من وكان ، األرقم أبي بن األرقم الجليل الصحابي دار وهي:  األرقم دار  ـ 1

 رسول استخفى الذي وهو ، الصدقات ـ على وسلم عليه هللا ـ صلى الرسول واستعمله ، بدراً  شهد ، عشر ثاني
 بها كملوا حتى بها يزالوا فلم المشركين خافوا لما بمكة معه والمسلمون ، داره في  وسلم عليه هللا صلى هللا

قيل:  موته سنة في اُْخُتلِف خرجوا، أربعين به كملوا فلما ، الخطاب بن عمر إسالماً  آخرهم وكان ، رجالً  أربعين

 المنصور جعفر ألبي باعوها ذلك بعد أحفاده وأن ، األرقم حبسها الدار هذه وأن ، هـ 55 عام :وقيلهـ، 53عام 

 1/43 واإلصابة ،70: برقم الراء مع الهمزة باب 1/94 الغابة ،وأُسد 116:  برقم 2/18 والمثاني اآلحاد ينظر

 .األلف باب 3/14 والثقات ،73: برقم الراء بعدها األلف
اآلية  ﴾ َقِديم   إِْفك   َهَذا َفَسَيقُولُونَ  ِبهِ  َيْهَتُدوا لَمْ  َوإِذْ  إِلَْيهِ  َسَبقُوَنا َما َخْيًرا َكانَ  لَوْ  آَمُنوا لِلَِّذينَ  َكَفُروا الَِّذينَ  َوَقالَ ﴿ ـ  2

 .األحقاف سورة من ﴾11﴿
 أََثاثاً  أَْحَسنُ  ُهمْ ﴿. وجماعة أمة من :أي ؛﴾َقْرن   ِمنْ  َقْبلَُهمْ  أَْهلَْكَنا َوَكمْ ﴿ :تعالى قوله في القرطبي يقول ـ  3

ئي المال،: األثاث: عباس ابن عن. أمواال أكثر ،أيضاً  وعنه. كثير متاعا :أي ؛﴾َوِرْئياً  . الحسن المنظر: والرِّ

 ،18/241 الطبري تفسير ينظر. "المتاع: واألثاث المنظر،:  الرئ: قال ﴾َوِرْئًيا أََثاًثا أَْحَسنُ ﴿:ايضاً  وعنه

 .11/142القرطبي وتفسير
 صورهم وأفسد أموالهم، هللا فأهلك ومستقرا، منزلة وأحسن متاعا أكثر أي: قتادة قال ﴾َوِرْئًيا أََثاًثا أَْحَسنُ ﴿ـ  4

 .18/241الطبري تفسير   ينظر. وتعالى تبارك عليهم
ئي المتاع، أحسن: األثاث: قال ﴾َوِرْئًيا أََثاًثا﴿:قوله في الحسن، عنـ  5  الطبري تفسير ينظر. المال: والرِّ

18/241. 
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 :وأنكم على الباطل ،قل يا محمد لهؤالء المشركين المّدعين أنهم على الحق :أي 

اَللَةِ  ِفي َكانَ  َمنْ ﴿ ْحَمُن َمّداً  ﴿ومنكم  ،مّنا :أي ؛﴾الضَّ ما يملكه  :أي ؛﴾َفْلُيْمُدْد لَُه اَْلرَّ

يدعه في  :أي ؛وينقضي أجله، وهذا أمر بمعنى خير ،حتى يلقى ربه ،هللا فيما هو فيه

وهو األسر  ،﴾َحَتى إَذا َرأُوا َما ُيوَعُدون إّما العذاب﴿وُيمهله في كفره  ،طغيانه

ا﴿والقتل في الدنيا  اَعةَ  َوإِمَّ فيدخلون النار  ،القيامة :وهي ،، بغتة تأتيه﴾السَّ

، في مقابلة ما احتجوا به ﴾رٌّ َمَكاَناً َوأَْضَعُف ُجنداً شَ َمن ُهو ﴿ حينئذ  ،﴾َفَسَيْعلَُمونَ ﴿

ووافقه  ،فليدعه هللا في طغيانه : : أي، وُحسن الَنِدي، وقال مجاهدمن خيرية المقام

ابن جرير
(1)

كما ذكر تعالى  ،، وهذه مباهلة للمشركين الذين زعموا على هدى

َها قُلۡ ﴿ :ولهـود في قـة اليهـلـمباه أَيُّ ٓ ُكمۡ  َزَعۡمُتمۡ  إِن َهاُدٓواْ  ٱلَِّذينَ  َيَٰ (2)﴾ّلِلَِّ  أَۡولَِيآءُ  أَنَّ
اآلية  

ارُ  لَُكمُ  َكاَنۡت  إِن﴿ :وقوله (3)﴾َخالَِصةّٗ  ٱّللَِّ  ِعندَ  ٱأۡلِٓخَرةُ  ٱلدَّ
كما سبق في سورة  .اآلية 

وكما ذكر مباهلة النصارى في سورة آل عمران ،البقرة
(4)

[حتى] 
(5) 

صمموا على 

ر هللا ،والغلو في دعواهم أن عيسى ولد هللا ،الكفر  حججه على أنه عبد  مخلوق وقرَّ

(.6)﴾َمَثِل آَدَم َخلََقُه من ُتراب  إنَّ َمًثَل ِعيَسى ِعْنَد هللِا كَ ﴿ :، كما قال تعالىكآدم
 

ْ ُهد  َويَزِيُد ٱ﴿ ِيَن ٱۡهتََدۡوا ُ ٱَّلَّ ٰلَِحُٰت َخۡيٌ ِعنَد  ى  َّللَّ ا وََخۡي  ثََواب   َرب َِك َوٱلَۡبٰقَِيُٰت ٱلصَّ
َردًّا  ﴾٧٦مَّ

إيماناً  :أي ؛أخبر بزيادة المهتدين هدىً  ،لما ذكر تعالى إمداد من هو في الضاللة

ن َفِمۡنُهم ُسوَرة   أُنِزلَۡت  َمآ  َوإَِذا﴿ :كما قال ،على يقينهم ويقيناً  ُكمۡ  َيقُولُ  مَّ ۦٓ  َزاَدۡتهُ  أَيُّ ِذِه  َهَٰ

                                                           
 القوم، وجوه باجتماع النادي، حسن إن حيث من ﴾نديا أحسن﴿ به قابل وأنصارا فئة، أي: ﴾جندا وأضعف﴿ـ  1

 حينئذ تنكشف أي: ،﴾ُجْنداً  َوأَْضَعفُ  َمَكاناً  َشرٌّ  ُهوَ  َمنْ  َفَسَيْعلَُمونَ ﴿ واستظهارهم شوكتهم، وظهور وأعيانهم،

 الطبري وتفسير ،1/30 التنزيل أنوار ينظر ﴾َنِدّياً  َوأَْحَسنُ  َمَقاماً  َخْير   اْلَفِريَقْينِ  أَيُّ ﴿:  لقولهم رد وهذا الحقائق،

 .11/144 القرطبي ، وتفسير18/244
َها قُلۡ ﴿ـ  2 أَيُّ ٓ ُكمۡ  َزَعۡمُتمۡ  إِن َهاُدٓواْ  ٱلَِّذينَ  َيَٰ ُواْ  ٱلنَّاسِ  ُدونِ  ِمن ّلِلَِّ  أَۡولَِيآءُ  أَنَّ ِدِقينَ  ُكنُتمۡ  إِن ٱۡلَمۡوتَ  َفَتَمنَّ  من﴾ 6﴿ اآلية ﴾َصَٰ

 .الجمعة سورة
ارُ  لَُكمُ  َكاَنتۡ  إِن قُلۡ  ﴿ـ  3 ن َخالَِصةّٗ  ٱّللَِّ  ِعندَ  ٱأۡلِٓخَرةُ  ٱلدَّ ُواْ  ٱلنَّاسِ  ُدونِ  مِّ ِدِقينَ  ُكنُتمۡ  إِن ٱۡلَمۡوتَ  َفَتَمنَّ  ﴾94﴿اآلية  ﴾ َصَٰ

 .البقرة سورة من
 ومعنى ، العنته:  اي فالناً  باهلتُ :  يقال ، المالعنة:  والمباهلة ، اللعنة وهي ، البهلة من مفاعلة:  المباهلةـ  4

 في الفائق ينظر.  منا الظالم على هللا لعنة أو ، منا الظالم على هللا بهلة فيقولوا اختلفوا إذا يجتمعوا أن:  المباهلة

 عمران آل سورة من ﴾61﴿ اآلية هي:  المباهلة وآية.  بهل 11/71 العرب ولسان ، 1/140 الحديث غريب
كَ  َفَمنْ ﴿ تعالى قوله وهي  َوِنَساَءُكمْ  َوِنَساَءَنا َوأَْبَناَءُكمْ  أَْبَناَءَنا َنْدعُ  َتَعالَْوا َفُقلْ  اْلِعْلمِ  ِمنَ  َجاَءكَ  َما َبْعدِ  ِمنْ  ِفيهِ  َحاجَّ

 .عمران آل سورة ﴾ من61﴿ اآلية ﴾اْلَكاِذِبينَ  َعلَى هللاَِّ  لَْعَنتَ  َفَنْجَعلْ  َنْبَتِهلْ  ُثمَّ  َوأَْنُفَسُكمْ  َوأَْنفَُسَنا
ـ لعلها ]حين[ كما وجدتها في تفسير ابن كثير، وأشار إلى أنها وردت ]حتى[ في بعض النسخ. ينظر تفسير   5

 . 5/258 ابن كثير
ِ َكَمَثِل آَدَم َخلََقُه ِمْن ُتَراب  ﴿ـ  6  .﴾ من سورة آل عمران59اآلية ﴿ ﴾ُثمَّ َقاَل لَُه ُكْن َفَيُكونُ إِنَّ َمَثَل ِعيَسى ِعْنَد هللاَّ
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اۚ  نّٗ (1)﴾إِيَمَٰ
[كافرين] :إلى قوله 

(2)
تُ ﴿ :وقوله ، ِقَيَٰ تُ  َوٱۡلَبَٰ لَِحَٰ سبق تفسيره   ﴾َخۡير   ٱلصََّٰ

وبعض األحاديث المتعلقة به في سورة الكهف
(3)

جزاًء  :أي ؛﴾خير  عند َربِّك ثواباً ﴿ 

" أن رسول  :، عن أبي الدرداء، ومرّداً على صاحبهاعاقبة :أي ؛﴾َوَخير  َمَرّداً ﴿

نَّ : إثم قال ،َفَحطَّ ورقه ،وداً يابساً عُ  ذَ خَ فأَ  ،جلس ذات يوم ـصلى هللا عليه وسلم ـ هللا 

كما َيُحط  ،َيُحُط الخطايا ـ وسبحان هللاـ والحمد ّلل  ـ وهللا أكبرـ ال إله إاّل هللا ـ قول 

الباقيات  هن :وبينهن ،خذهن يا أبا الدرداء قبل أن ُيحال بينك ،هذه الشجرة الريح

"الجنةوهن من كنوز ، الصالحات
(4)

 .ماجهرواه ابن  

ِي َكَفَر أَِب﴿ فََرَءيَۡت ٱَّلَّ
َ
وَتَيَّ َماَّل  أ

ُ
ا َيٰتَِنا َوقَاَل َِل ََذ ِعنَد  ٧٧ َوَوََّلً ِم ٱَّتَّ

َ
لََع ٱلَۡغۡيَب أ طَّ

َ
أ

م ِنَٰم َعۡهد   ۚ  ٧٨ا ٱلرَّ َونَرِثُُهۥ َما َيُقوُل  ٧٩ا َسنَۡكُتُب َما َيُقوُل َوَنُمدُّ ََّلُۥ مَِن ٱلَۡعَذاِب َمد   ّلََكَّ
تِينَا فَۡرد  

ۡ
 ﴾٨٠ا َوَيأ

في الصحيحين عن خّباب بن األرت
(5 )

فعملت للعاص بن  ،" كنُت َقيناً بمكة

وائل
(6)

ـ صلى هللا  ال وهللا ال أقضيك حتى تكفر بمحمد   :فقال ،فجئت أتقاضاه ،سيفاً  

ثم  ،حتى تموت[ وسلم ـ ]ـ صلى هللا عليهوهللا ال أكفر بمحمد   :فقلت عليه وسلم ـ ،

 :فأنزل هللا ،فأعطيتك ،مال وولد ثم ُبِعثت جئتني ولي َثمَّ  ،إنِّي إذا متُّ  :قال ،ُتْبَعث

ِتَنا  َ بِ  َكَفرَ  ٱلَِّذي أََفَرَءۡيتَ ﴿ (7)﴾ويأتينا فرداً ﴿ :إلى قوله ﴾َوَوَلًدا َماالّٗ  أَلُوَتَينَّ  َوَقالَ  اَيَٰ
 ،

ـ صلى هللا عليه وسلم ـ من أصحاب رسول هللا  ن رجاالً :" إقال وعن ابن عباس
                                                           

ن َفِمۡنُهم ُسوَرة   أُنِزلَتۡ  َمآ  َوإَِذا﴿ـ  1 ُكمۡ  َيقُولُ  مَّ ِذِهۦٓ َزاَدۡتهُ  أَيُّ اۚ  َهَٰ نّٗ ا إِيَمَٰ ا َفَزاَدۡتُهمۡ  َءاَمُنواْ  ٱلَِّذينَ  َفأَمَّ نّٗ  َيۡسَتۡبِشُرونَ  َوُهمۡ  إِيَمَٰ

ا (124) َرض   قُلُوِبِهم ِفي ٱلَِّذينَ  َوأَمَّ ِفُرونَ  َوُهمۡ  َوَماُتواْ  ِرۡجِسِهمۡ  إِلَىَٰ  ِرۡجًسا َفَزاَدۡتُهمۡ  مَّ  التوبة سورة من ﴾(125﴿ َكَٰ
 الخطأ وقع من الناسخ. لعلَّ  [،﴾َكاِفُرونَ  َوُهمْ  َوَماُتوا﴿]ـ  الصحيح قوله تعالى:   2
ْنَيا اْلَحَياةِ  ِزيَنةُ  َواْلَبُنونَ  اْلَمالُ ﴿تعالى:  قوله تفسير ينظرـ  3 الَِحاتُ  َواْلَباِقَياتُ  الدُّ  َوَخْير   َثَواًبا َربِّكَ  ِعْندَ  َخْير   الصَّ

 من هذا البحث. الكهف سورة ﴾ من46اآلية ﴿ ﴾أََماًل 
 ّلل والحمد هللا، بسبحان عليك: "  بلفظ 3813:  برقم التسبيح فضل باب  4/718 سننه في ماجه ابن أخرجه ـ  4

 مجمع الزوائد في والهيثمي" ،  ورقها الشجرة تحط كما الخطايا يحططن يعني: فإنها أكبر، وهللا هللا، إال  إله وال

 بن عمر أحدهما في ادينبإسن الطبراني إلى وعزاه 16856:  برقم الصالحات الباقيات في جاء ما باب 10/104

   الصحيح. رجال رجاله وبقية ضعفه، على ُوثِّقَ  وقد اليمامي، راشد
 وقد ، عربي وهو ، زهرة بني حليف أنه يختلف ولم ، نسبه في اُْخُتلِفَ :  األرت بن خباب األرت بن خبابـ  5

  خباب بن عبدهللا ابنه:  عنه روى  ، اإلسالم في ستة سادس ،وهو تميمي أنه والصحيح الجاهلية في السبي لحقه

 أسد ينظر.  هـ 19 وقيل ، هـ 37: ت  وغيرهم مضرب، بن وحارثة وهب، بن وسعيد ، حازم أبي بن وقيس

 .351: برقم 3/106 والثقات ،2212: برقم 2/258 واإلصابة ،1400: برقم 2/141 الغابة
 ، قريش من عمر أجار الذي وهو ، قريش من السهمي هاشم بن وائل بن العاصي أو:  وائل بن العاصـ  6

 ، السهمية قيس بنت الشفاء وأمها ، المغيرة بن هاشم بنت حنتمة هي عمر أم ألن خالي:  له يقول عمر وكان
 وأدرك ، عبدالملك بن لهشام نديماً  وكان ، الجاهلية في الحكام أحد وهو أخوال كلهم األم وأهل خاله جعله فلهذا

: ت ، سهم بني رأس على وكان ، وثنيين كفاراً  ماتوا الذين المستهزئين من ويعد ، الشرك على وظل ، اإلسالم

 وائل. بن العاص 3/247 واألعالم ، الخطاب بن عمر هجرة باب 4/162 الغابة أسدينظر ( .  هـ. ق 3) 
 صحيحه في ومسلم ،1985: برقم الشراء في والسماحة السهولة باب 2/736 صحيحه في البخاري أخرجهـ  7

 .2795: برقم الروح عن وسلم عليه هللا صلى النبي اليهود سوأل باب 4/2153
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فقال : ألستم تزعمون  ،فلقوه يتقاضونه ،كانوا يطلبون العاص بن وائل السهمي ِبَدين

فإن  :قال ،: بلى؟ قالواومن كل الثمرات ،وحريراً  ،وفضةً  ،ذهباً  :أن في الجنة

مثل كتابكم الذي جئتم به ،فو هللا ألوتين ماالً وولداً وألوتين ،موعدكم في اآلخرة
(1)

 "

َفَضَرَب هللا مثله في القرآن
 

ِتَنا  َ بِ  َكَفرَ  ٱلَِّذي أََفَرَءۡيتَ  ﴿ :، فقال  َماالّٗ  أَلُوَتَينَّ  َوَقالَ  اَيَٰ

هكذا قالوا أنها نزلت في العاص بن وائل  ،﴾َوَيأِْتْيَنا َفْرَداً ﴿ :إلى قوله ،﴾َوَولًَدا

وآخرون ، ﴾ولداً ﴿، قرأ بعضهم بفتح الواو من ﴾َوَولََداً أَلُْوَتَيَن َماالً ﴿ :وقوله

بضمها
(2)

، قال رؤبة وهو بمعناه، 
(3)

 :  

 الحمد ّلل العزيز فرداً ... لم يتخذ من ولد شيء ُوْلَداً.                 

وقال آخر
(4)

 : 

 فليت فالناً كان في بطن أمه ... وليت فالناً كان ُوْلَد حمار.               

لَعَ ﴿ :وهي لغة قيس، وقوله ،الُوْلد بالضم جمع  ،وبالفتح مفرد :وقيل  ﴾ٱۡلَغۡيبَ  أَطَّ

أعلم ماله في  :أي يعني يوم القيامة؛ ؛﴾أَلُوَتَينَّ َمااَلً َوَولََداً ﴿إنكار  على هذا القائل 

ْحَمِن َعْهَداً أَْم اّتخَ ﴿ ،وحلف على ذلك ،اآلخرة حتى تألى عند هللا م له أ ،﴾َذ ِعْنَد اَلرَّ

                                                           
 وائل بن العاص يطلبون كانوا وسلم، عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب من رجاال أن عباس، ابن عنـ  1

 الثمرات، كلّ  ومن وحريرا، وذهبا، فضة، الجنة في أن تزعمون ألستم: فقال يتقاضونه، فأتوه بدين، السهمي
 فضرب به، جئتم الذي كتابكم مثل ، وألُوتينّ ﴾َوَولًَدا َمااًل  أَلُوَتَينَّ ﴿ هللا فو اآلخرة، موعدكم فإن: قال بلى،: قالوا

 .18/246 الطبري تفسير ينظر ﴾َماال ألُوَتَينَّ  َوَقالَ  ِبآَياِتَنا َكَفرَ  الَِّذي أََفَرأَْيتَ ﴿فقال القران، في مثله هللا
 الالم وسكون الواو، بضم وُوْلدا( )ماال والِكسائي حمزة، قرأ، ﴾َوَولًَدا َمااًل  أَلُوَتَينَّ ﴿ الواو بفتح بعضهم قرأـ  2

 الُبخل مثل لغتان " هما الفراء: قال  والالم، الواو، بفتح الباقون وقرأ الزخرف، وفي السورة، هذه في ما جميع
 المدينة قّراء فقرأته ،﴾َوَولًدا﴿ قوله قراءة في القّراء واختلفت: قوله الطبري وأورد والَحزن، والُحزن، والَبخل،

 خص العالء بن عمرو أبا أن غير القرآن، كلّ  في الولد، من الواو بفتح ﴾َوَولَدً ﴿:الكوفة أهل وبعض والبصرة،

ةُ  ، وأما﴾َوُوْلُدهُ  مالُهُ ﴿ فقرأها بالضّم، نوح سورة في التي  هذه من قرءوا فإنهم عاصم، غير الكوفة قّراء عامَّ

 بفتح ، يقرأ﴾وولدا ماال﴿: تعالى قوله في خالويه ابن يقول  السورة، آخر إلى ﴾َوَولًَدا َماال﴿:قوله من السورة

 لمن فالحجة نوح، وفي الزخرف، وفي مواضع، أربعة في هنا ها الالم، وإسكان الواو، وبضم والالم، الواو،
 َعدم كقولهم الواحد، في لغتان هما وقيل ولد جمع أراد أنه ضم: لمن والحجة األوالد، من الواحد أراد أنه فتح:

 القراءات في والحجة. 18/246 الطبري تفسير، و2/281التبيان في إعراب القرآن  ينظر  وُسقم. وَسقم، وُعدم،

  .1/477القراءات )البن زنجلة(  وحجة ،1/239السبعة )البن خالويه( 
 مخضرمي من ، البصرة أعراب من وهو الجحاف أبو السعدي التميمي رؤبة بن العجاج عبدهللا بن رؤبةـ  3

از من وهو ، والعباسية األموية الدولتين  وبني ، أُمية بني مدح ، المقدمين والمذكورين وفصحائهم اإلسالم ُرجَّ
 عن أبيه عن روى ، إماماً  ويجعلونه بشعره ويحتجون به يقتدون وكانوا اللغة أهل وجوه عنه أخذوا وقد العباس

 األسامي ينظر.  هـ 145:  ت ، القطان سعيد بن ويحيى ، رؤبة بن هللا عبيد ابنه:  عنه وروى ، هريرة أبي

 والتعديل الجرح ،7869:  برقم 6/310 الثقات رؤبة، أخبار 20/359 األغاني ، 1195:  برقم 3/152 والكنى

 .2352:  برقم 3/521
 ، 1/402 المنطق إصالح ترتيب ينظر األخطل. فيها يهجو قصيدة في الصفار( بن )نافع هو القائل أن قيل:ـ  4

 ولم أقف له على ديوان. .5/36 الكمال إكمال ينظر الصفار(. بن )نفيع أن اسمه  يقول: من وهناك
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: " يعني ال إله إال هللا فيرجو بها "، قال ابن عباسعهد أن سيؤتيه ذلك
(1)

 :وقوله .

من  :أي ؛﴾َيقُولُ  َما َسَنْكُتبُ ﴿ ،، وتأكيد لما بعدهاهي حرف ردع لما قبلها :﴾الَّ كَ ﴿

ا اْلَعَذابِ  ِمنَ  لَهُ  َوَنُمدُّ ﴿وكفره باّلل العظيم ،وحكمه لنفسه ما تمّناه  ،طلبه ذلك  ﴾َمّدً

من  :أي؛﴾َيقُولُ  َما َوَنِرُثهُ ﴿، وكفره باّلل في الدنيا، في اآلخرة على قوله ذلك :أي

وولداً زيادة على  ،مال  وولد  نسلبه منه عكس ما قال أنه يؤتى في الدار اآلخرة ماالً 

داً من المال :أي، ﴾ويأتينا فرداً ﴿ :ولهذا قال ،الذي في الدنيا ، والولد قال ابن ُمَجرَّ

، وقال  ﴾َمااًل  أَلُوَتَينَّ ﴿ :وهو قوله : ما عنده،أي ؛يرثه ﴾َوَنِرُثُه َما َيقُولُ ﴿: عباس

(2)﴾َفْرًدا َوَيأِْتيَنا﴿ ،وما عمل فيها ،ما جمع في الدنيا ::" أيابن زيد
من ذلك ال يتبعه  

 وال كثير. ،قليل

َُذواْ مِن ُدوِن ٱ﴿ ِ َءالَِهة  َوٱَّتَّ ْ لَُهمۡ  َّللَّ َُكونُوا ِ ۚ َسيَۡكُفُروَن بِعِبَاَدتِهِۡم َويَُكونُوَن  ٨١ا ِعز    ل  ّلََكَّ
ا  ز    ٨٢َعلَۡيهِۡم ِضدًّ

َ
َيِٰطَي لََعَ ٱلَۡكٰفِرِيَن تَُؤزُُّهۡم أ رَۡسلۡنَا ٱلشَّ

َ
ٓ أ ا نَّ

َ
لَۡم تََر أ

َ
فَََل َتۡعَجۡل  ٨٣ا أ

 ﴾٨٤ا َعلَۡيهِۡمَۖ إِنََّما َنُعدُّ لَُهۡم َعد   

ّزاً ليكون لهم تلك اآللهة عِ  ،أنهم اتخذوا من دونه آلِهةً  ،همبربأخبر تعالى عن الكفار 

 َكالَّ ﴿ :فقال ،، ثم أخبر أنه ليس األمر كما زعمواويستنصرون منهم ،يعتزون بهم

ا َعَلۡيِهمۡ  َوَيُكوُنونَ ﴿، يوم القيامة :أي ؛﴾ِبِعَباَدِتِهمْ  َسَيْكفُُرونَ  : بخالف ما أي ؛﴾ِضّدً

َنَهْيك  ، وقرأ أبو ظنوا فيهم
(3)

 ﴿ ۚ (4)"﴾ِبِعَباَدِتِهمۡ  َسَيۡكفُُرونَ  َكالَّ
يوم القيامة  :أي ؛

                                                           
َخذَ  أَمِ  ﴿ ـ 1 ْحَمنِ  ِعْندَ  اتَّ  الوعد من هو وقيل التوحيد، هو وقيل: صالحا، عمال أي: والثوري قتادة، قال ﴾َعْهداً  الرَّ

ْحَمنِ  ِعْندَ  اتََّخذَ  َمنِ  إاِل﴿قوله عباس، ابن عن الجنة، يدخله أن تعالى هللا عاهد الكلبي وقال : العهد: قال ﴾َعْهًدا الرَّ

 ،18/255 الطبري تفسير ينظر. هللا إال يرجو وال والقّوة الحول من هللا إلى ويتبرأ هللا، إال إله ال أن شهادة

 .11/146 القرطبي وتفسير
 وال ولي بال:  والثاني. ولد وال مال بال:  أحدهما: وجهان فيه: الماوردي قال ﴾َفْرداً  َوَيأِْتيَنا﴿ تعالى وقولهـ  2

:  قال ﴾َفْرًدا َوَيأِْتيَنا﴿ فيها عمل وما الدنيا من جمع ما: قال ،﴾َيقُولُ  َما َوَنِرُثهُ ﴿قوله في زيد، ابن قال ناصر

 .3/388وتفسيرالماوردي ن18/249 الطبري تفسير ينظر.. كثير وال قليل يتبعه ال ذلك، من فردا
عثمان بن نهيك بفتح النون األزدي الفراهيدي البصري، القارئ، صاحب القراءات، مقبول من :  َنهيك أبوـ  3

الرابعة، روى عن ابن عباس، وأبي زيد عمرو بن أخطب، وروى عنه: زياد بن سعد الخراساني، وأبو المنيب 
د، ينظر تاريخ اإلسالم العتكي، والحسين بن واقد، وقتادة، وغيرهم، روى له البخاري في األدب المفرد، وأبوداو

من اسمه  19/501، تهذيب الكمال 312رقم: 7/142، تهذيب التهذيب 1/387، تقريب التهذيب 4رقم: 7/301

 عثام، وعثمان، وعثيم.          
ومعناه الزجر عن قول منكر يتقدمها، وُيقرأ بالتنوين،  تنوين، غير من الكاف بفتح يقرأ﴾  كال﴿  تعالى قوله ـ  4

هان: أحدهما مصدر َكّل أي: أعيا، أي َكلُّوا، في دعواهم، والثاني: بمعنى الثقل أي حملوا الثقل، وُيْقرأ وفيه وج
:  نهيك أبو وقرأ وردع، زجر(  َكالَّ : )الجمهور قرأ بضم الكاف والتنوين، وهو حال، أي: سيكونون جميعاً،

 بضم﴾ ُكالً ﴿ الداني عمرو أبو عنه وحكى  ،(آلهة)لــ نعت وهو الفتح أبو عنه، حكاه والتنوين، الكاف بفتح( َكالً )
 أو يجحدون، أو ينكرون أو يرفضون تقديره سيكفرون عليه يدل مضمر بفعل منصوب وهو والتنوين، الكاف

، 11/149القرطبي ، وتفسير6/202المحيط البحر وتفسير ،2/881 القرآن إعراب في التبيان ينظر نحوه،

 .4/40 الوجيز ، والمحرر3/41 والكشاف
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ّدي: (الكاف)يهم بضم بخالف ما ظنوا ف :أي ؛﴾َعلَْيِهْم ِضّداً َوَيُكوُنوَن ﴿ ، قال السُّ

 :منهم، بل ابخالف ما رجو :، أي﴾َوَيُكوُنوَن َعلَْيِهْم ِضّداً ﴿ :بعبادة األوثان" وقوله"

يلعن  ،: " قرناء في النار، وقال قتادةأعواناً عليهم يخاصمهم، ويكذبهما يكونو

بعضهم بعضا، ويكفر بعضهم ببعض "
(1)

 :وقوله ،والبالء ،الِضد الحسرة :، وقيل

آ  َترَ  أَلَمۡ ﴿ ِطينَ  أَۡرَسۡلَنا أَنَّ َيَٰ ِفِرينَ  َعلَى ٱلشَّ ُهمۡ  ٱۡلَكَٰ ا َتُؤزُّ  :أي :، قال ابن عباس﴾أَّزّٗ

تغويهم إغواًء وتحرضهم على المعاصي والطغيان "
(2)

، واألّز والهّز: التحريك، 

َمافال تعجل عليهم ﴿ :، وقولهم إزعاجاً من الطاعة إلى المعصيةيزعجه :يعني  َنُعدُّ  إِنَّ

َما﴿ ،ال تعجل يا محمد على هؤالء في وقوع العذاب بهم :أي ؛﴾َعّدا لَُهمْ   َنُعدُّ  إِنَّ

وهم صائرون ال محالة إلى عذاب  ،نؤخرهم ألجل معدود مضبوط: إنما أي ؛﴾لَُهمْ 

والساعات"،  ،واأليام ،واألعوام ،والشهور ،:" أي السنين، وقال السّدي، ونكالههللا

َيُعدُّ أنفاسهم في الدنيا" :أي ؛" : وقال ابن عباس
(3)

. 

م ِنَٰم َوفۡد  ﴿ َّلَّ َيۡملُِكوَن  ٨٦ا إَِِلٰ َجَهنََّم وِۡرد  َونَُسوُق ٱلُۡمۡجرِِمَي  ٨٥ا يَۡوَم ََنُّۡشُ ٱلُۡمتَّقَِي إَِِل ٱلرَّ
ََذ  َفَٰعَة إَِّلَّ َمِن ٱَّتَّ م ِنَٰم َعۡهد  ٱلشَّ  ﴾٨٧ا ِعنَد ٱلرَّ

وصدقوهم فيما  ،وأتبعوا رسله ،وليائه المتقين الذين خافوه في الدنياأخبر تعالى عن أ

وركوبهم  ،هم القادمون ركباناً  :والوفد ،أخبروهم أنه يحشرهم يوم القيامة وفداً إليه

وهم قادمون على خير موفود إليه إلى دار  ،على نجائب من نور من مراكب اآلخرة

ُيساقون ُعنفاً إلى النار  ،ما المجرمون المكذبون للرسلأو ،كرامته ورضوانه

وكثيرون اله ابن عباسَعطاشا ق: ﴾ِوْرًدا﴿
(4)

 َخۡير   ٱۡلَفِريَقۡينِ  أَيُّ ﴿ :وههنا ُيقال ،

                                                           
. عاقبتها سوء من شاهدوا لما عبدوها يكونوا أن سيجحدون:  أحدهما: وجهان فيه ﴾ِبِعَباَدِتِهمْ  َسَيْكفُُرونَ ﴿ـ  1

:  أحدها: أوجه خمسة فيه ﴾ِضّداً  َعلَْيِهمْ  َوَيُكوُنونَ ﴿ تعالى قوله وفي ويكذبونهم، بمعبوداتهم سيكفرون  والثاني

 أعداء لهم يكونون:  والثالث. قتادة قاله ، يلعنونهم النار في قرناء:  والثاني. مجاهد قاله ، خصومتهم في أعواناً 
 وأّملوه فيهم قدروه ما ضد على يكذبون أنهم:  والخامس. زيد ابن قاله ، عليهم بالء:  والرابع. الضحاك قاله ،

" . بعض من بعضهم ويتبرأ بعضا، بعضهم يلعن النار، في قرناء:  "قوله قتادة عن جرير ابن وأورد.  منهم

 .3/338 الماوردي وتفسير ،11/148 القرطبي تفسير18/250 الطبري تفسير ينظر
آ ﴿ـ  2 ِطينَ  أَۡرَسۡلَنا أَنَّ َيَٰ ِفِرينَ  َعلَى ٱلشَّ ُهمۡ  ٱۡلَكَٰ ا َتُؤزُّ  بن نافع أن:  أيضاً  وعنه. إغواء تغويهم:  عباس ابن قال ﴾أَّزّٗ

 ، والهزّ  ، األز الزمخشري يقول  وقودا توقدهم:  قال أزا تؤزهم:  قوله عن أخبرني:  له قال األزرق
.  بالوساوس لها وتهيجهم المعاصي على تغريهم:  أي ، اإلزعاج وشدة التهييج ومعناها ، أخوات:  واالستفزاز

 .3/42 والكشاف ،5/537 الدر المنثور الدر ينظر
 يهلكوا بأن عليهم تعجل ال: أي منه، استعجلته إذا: بكذا عليه عجلت :الزمخشري يقول ﴾َعلَْيِهمْ  َتْعَجلْ  َفاَل ﴿ ـ  3

 تطلب ما وبين بينك فليس ، دابرهم بقطع األرض وتطهر شرورهم، من والمسلمون أنت تستريح حتى ويبيدوا،
 معدودة فهي الدنيا، في يتنفسون التي أنفاسهم: عباس ابن وعن معدودة، وأنفاس محصورة أيام إال هالكهم من

 .3/42 والكشاف ،18/252 الطبري تفسير ينظر. وآجالهم كسنهم
مَ  إِلَى اْلُمْجِرِمينَ  َنُسوقُ ـ  4  نعم كأنهم واستخفاف بإهانة النار إلى يساقون أنهم على يدل  َنُسوقُ :   فقوله ورداً  َجَهنَّ

 وأبو  عباس ابن وقال. للعطش إال يرده ال الماء يرد من ألن ، للعطاش اسم والورد ، الماء إلى تساق عطاش
 هريرة وأبو عباس ابن وقال ، مشاة حفاة:  األعرابي وابن والفراء واألخفش والحسن عنهما هللا رضي هريرة
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ا َقامّٗ ا َوأَۡحَسنُ  مَّ  ،يستقبل المؤمن عند خروجه من القبر أحسن صوره :قيل ،(1)﴾َنِدّيّٗ

 ،وهكذا كنت في الدنيا َحَسن العمل ،أنا عملك :فيقول ؟من أنت :فيقول ،وأطيبه ريحاً 

 َنْحُشرُ  َيْومَ ﴿ :فذلك قوله ،فركبه ،َفَهلُمَّ اركبني ،فطالما ركبُتك في الدنيا ،طّيب الريح

ِقينَ  ْحَمنِ  إِلَى اْلُمتَّ : " ال وهللا ما على أرجلهم وقال علي رضي هللا عنه ،﴾َوْفًدا الرَّ

فيركبون عليها  ،عليها رحائل من ذهب   ،ُيحشرون ولكن ِبُنوق  لم تر الخالئق مثلها

أبواب الجنة " حتى يضربوا
(2)

وزاد عليها  ،، هكذا رواه ابن أبي حاتم، وابن جرير

ُتَها من الزبرجد وقد روى ابن أبي حاتم، حديثاً مبسوطاً في غاية الغرابة ، وأَزمَّ

وبالوقف أشبه، فلهذا لم نذكره ههنا ،مرفوعاً عن عليّ 
(3)

وَنُسوُق ﴿ :وقوله ،

َم ِوْرَد اً الُمْجِرمِ  َعةَ  َيۡملُِكونَ  الَّ ﴿عطاشا  :أي ؛﴾يَن إِلََى َجَهنَّ َفَٰ ليس لهم من  :أي ؛﴾ٱلشَّ

َفَمالََنا ِمْن ﴿  :كما قال تعالى مخبراً  ،كما يشفع المؤمنون بعضهم لبعض ،يشفع لهم

(4)﴾اِفِعيَن َواَل َصِديق  َحِميم  شَ 
ْحَمِن َعْهَداً إاِّل َمْن اتَّخَ ﴿ :، وقوله هذا  ،﴾َذ ِعْنَد الرَّ

َخذَ  َمنِ ﴿لكن استثناء منقطع بمعنى:  ْحَمنِ  ِعْندَ  اتَّ  إله الـ وهو شهادة أن  ،﴾َعْهًدا الرَّ

 :، ثم قالقرأ هذه اآلية ، وُروي أن عبد هللا بن مسعودوالقيام بحقِّها ـ  إاّل هللا

َخذَ  ْحَمنِ  ِعْندَ  وااتَّ : ، قالوافليقُم ،من كان له عهد :فإن هللا يقول يوم القيامة ،َعْهًدا الرَّ

َنا، قال  ،: قولوا اللهم فاطر السموات واألرض عالم الغيبيا أبا عبد الرحمن َفَعلِمَّ

ال إله إاّل ـ بأني أشهد أنك أنت هللا  ،فإني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا ،والشهادة

ل  وإنك إن َتِكلُِني إلى َعمَ  ،وأن محمداً عبدك ورسولك ـ وحدك ال شريك لكـ انت 

جعله لي عندك فا ،وإنِّي ال أثق إاّل برحمتك ،ي من الخيرنِ دُ اعِ بَ َوتُ  ،ي إلى الشرنِ بُ رِّ قَ تُ 

ي إنَّك ال ُتْخلُِف الميعاد " ،يوم القيامة ىَّ لَ إِ  هِ عهداً ُتؤدِّ
(5 )

 رواه ابن أبي حاتم.

                                                                                                                                                                      

 الطبري ،وتفسير21/215 الرازي تفسير ينظر النار، في ظمأ: قتادة وقال عطاشا،: والحسن عنهما، هللا رضي

 .11/152 القرطبي وتفسير. 18/255
ُتَنا َعلَۡيِهمۡ  ُتۡتلَىَٰ  َوإَِذا﴿ـ  1 ت   َءاَيَٰ َنَٰ ا َخۡير   ٱۡلَفِريَقۡينِ  أَيُّ  َءاَمُنٓواْ  لِلَِّذينَ  َكَفُرواْ  ٱلَِّذينَ  َقالَ  َبيِّ َقامّٗ ا َوأَۡحَسنُ  مَّ ( 73اآلية:  ﴾َنِدّيّٗ

 من سورة مريم
 مستدركه في والحاكم ، نحوه 1333:  برقم طالب أبي بن علي مسند 2/447 مسنده في أحمد أخرجه ـ  2

 الذهب من رحل عليها"  بلفظ ، يخرجاه ولم مسلم شرط على صحيح حديث هذا:  وقال ، 3425:  برقم 2/409

 وعزاه ،11161: برقم السالم عليها مريم سورة تفسير 7/151 زوائده في الهيثمي وأورده ." الزبرجد وأزمتها

 ضعيف. وهو الواسطي إسحاق بن عبدالرحمن وفيه أحمد، إلى
 إذا إنهم بيده نفسي والذي: " وسلم عليه هللا صلى النبي قال:  قال أنه البصري معاذ أبي عن ورد والحديثـ  3

 كل تألألُ  نور   نعالهم شرك الذهب، رجال عليها أجنحة، لها بيض بنوق يؤتون أو يستقبلون، قبورهم من خرجوا
 بطونهم في ما فيغسل إحداهما، من فيشربون عينان، أصلها من ينبغ شجرة إلى فينتهون البصر، مد منها خطوة

 .1480/8487 حاتم أبي ابن تفسير ينظر مطوال. ورد والحديث ،...."االخرى  من ويغتسلون دنس، في
 من سورة الشعراء. ﴾(101﴾ َواَل َصِديق  َحِميم  ﴿100َشاِفِعيَن ﴿ ِمنْ  لََنا َفَما ﴿ـ   4
 تفسير 2/409 مستدركه في والحاكم ،3916:برقم مسعود بن عبدهللا مسند 7/32 مسنده في أحمد أخرجه ـ  5

 هللا رسول عن المأثورة األدعية باب 10/274 الزوائد مجمع في الهيثمي ،وأورده3462: برقم مريم سورة

 لم عبدهللا بن عون إال الصحيح رجال رجاله: وقال ، أحمد إلى وعزاه ،17368: برقم وسلم عليه هللا صلى

 يخرجاه. ولم اإلسناد صحيح حديث هذا: الحاكم وقال ، مسعود ابن من يسمع
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ََذ ٱلرَّۡحَمُٰن َوََّل  ﴿ ْ ٱَّتَّ ۡرَن مِۡنُه  ٨٩ا ا إِد     ً ِجۡئتُۡم َشۡي لََّقۡد  ٨٨ا َوقَالُوا َمَٰوُٰت َيتََفطَّ تََكاُد ٱلسَّ
ا  بَاُل َهدًّ ۡرُض َوََّتِرُّ ٱۡۡلِ

َ
م ِنَٰم َوََّل   ٩٠َوتَنَشقُّ ٱِۡل ن َدَعۡواْ لِلرَّ

َ
ن َيتَِّخَذ  ٩١ا أ

َ
م ِنَٰم أ َوَما يَۢنبَِِغ لِلرَّ

ا  ٓ َءاِِت ٱلرَّ  ٩٢َوََّلً ۡرِض إَِّلَّ
َ
َمَٰوِٰت َوٱِۡل ۡحَص  ٩٣ا م ِنَٰم َعۡبد  إِن ُكُّ َمن ِِف ٱلسَّ

َ
ُهۡم لََّقۡد أ ىُٰهۡم وََعدَّ

 .﴾٩٥ َوُّكُُّهۡم َءاتِيهِ يَۡوَم ٱلۡقَِيَٰمةِ فَۡرًدا ٩٤ا َعد   
َر تعالى في هذه السورة عبودية عيسى  ا قرَّ وِذكر خلقه من مريم بال أب  شرع  ،لمَّ

ه ـ في اإلنكار على من زعم أن له ولداً  َوَقالُوْا اّتَخَذ ﴿ :فقال ،عن ذلكـ تعالى وَتَنزَّ

ْحَمُن َولًَداً لََقْد ِجْئُتمْ  اً ﴿أيها الجاهلون في قولكم هذا  :، يعني﴾اَلرَّ  :أي ،﴾َشْيَئاً إِدَّ

ها أيضاً ثالث لغات ،بكسر الهمزة (إِّداً ) :عظيماً، ويقال أشهرها  ،وفتحها ومع مدِّ

األولى
(1)

رنَ َتكَ ﴿ :،وقوله َمَواِت َيَتَفطَّ َوَتْنَشقُّ اأَلَْرُض ﴿يتشققن منه  :أي ؛﴾اُد اَلسَّ

اً  ْحَمِن َولَداً أَ ﴿ ،انطباقاً  :أي ؛﴾َوَتِخرُّ اَلِجَباُل َهدَّ يكاد يكون ذلك  :أي ؛﴾ْن َدُعوْا لِلرَّ

وإجالالً ألنهن  ،إعظاماً للرب ،عند سماِعِهنَّ هذه المقالة من َفَجَرة بني آدم

وال ولد  إله إاّل هو ـ وأنه ال شريك له ــ ال مخلوقات، ومؤسسات على توحيده، وأنه 

  يه:بل هو األحد الصمد بال نظير، وال شب ـ وال كفوا له ـ  له

على أنه واحد  تدل  ...  وفي كل شيء له آية                    
(2)

  

وجميع  ،: " إن الشرك فزعت منه السموات واألرض والجبال وقال ابن عباس

وكما ال ينفع مع الشرك إحسان  ،وكادت أن تزول منه لعظمة هللا ،الخالئق إاّل الثقلين

لموحدين "، كذلك نرجو أن يغفر هللا للمشركا
(3)

صلى هللا عليه ـ ، وقال رسول هللا 

                                                           
ا﴿ قرئ...  ولدا الرحمن اتخذ ـ  1  العظيم:  وقيل. العجب:  و)األّد( )اإلّد(:  خالويه ابن قال. والفتح بالكسر ﴾إِّدً

ِنى األمر، وأدنى. الشّدة: و)اإلّدة(. المنكر ا( شيئا أثقلنى: وأدَّ  ويقرأ العظيم، وهو الهمزة، كسر على الجمهور )إدَّ
  التعظيم. على الداهية نفس ، وجعله( أدّ  ذا)  شيئا أي بداهية جاءك )أّدا( يؤد )أد( مصدر أنه على بفتحها،( أذا)

 .4/34 الوجيز والمحرر ،3/44 ،والتبيان في إعراب القرآن، والكشاف6/205البحر المحيط  ينظر
 البديهة على ظهره على فكتب كتاباً، فأخذ وراق، دكان في جلس أنه وروي ، العتاهية أبي والبيت للشاعرـ  2

 :  ومطلعها أبيات، خمس
  خالُد          . آدم بني وأي...  بائد كلنا إننا أال           

                   :واختتمها بقوله
  الواحد           أنه على تدل ...آية له شيء كل وفي          

 لوددتها: فقال العتاهية، ألبي: له فقيل هذا، لمن: فقال األبيات، فرأى بالموضع، نواس أبو اجتاز انصرف ولما

 .122/الشاعر ص ديوان ينظر. شعري بجميع لي
تُ  َتَكادُ ﴿قوله: عباس، ابن عنـ   3 َوَٰ َمَٰ ۡرنَ  ٱلسَّ ا ٱۡلِجَبالُ  َوَتِخرُّ  ٱأۡلَۡرضُ  َوَتنَشقُّ  ِمۡنهُ  َيَتَفطَّ نِ  َدَعۡواْ  أَن ٩٠ َهّدً ۡحَمَٰ  لِلرَّ

ا  تزول أن وكادت الثقلين، إال الخالئق وجميع والجبال، واألرض السماوات منه فزعت الشرك إن: قال ﴾٩١ َولَدّٗ

 تفسير ينظر الموحدين، ذنوب هللا يغفر أن نرجو كذلك المشرك، إحسان الشرك مع ينفع ال وكما هللا، لعظمة منه

 .18/258 الطبري
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َوَجَبت له  ،فمن قالها عند موته ،: " لَقِّنوا موتاكم شهادة أن ال إله إاّل هللاـ وسلم 

تهفمن قال ،يا رسول هللا :قالوا ،الجنة  :ثم قال ،تلك أوجب وأوجب :قال ؟ها في ِصحَّ

وما  ،وما بينهن ،وما فيهن ،واألرض ،والذي نفسي بيده لو ِجيء بالسموات" 

في الكفة ـ ال إله إاّل هللا ـ َوُوِضعت شهادة أن  ،فيوضع في كفة الميزان ،تحتهن

لرجحت ِبِهّن " ،األخرى
(1)

وهللا ) ،البطاقة، هكذا رواه ابن جرير، ويشهد له حديث 

 ٱۡلِجَبالُ  َوَتِخرُّ ﴿ ـعز وجل ـ : " َتْنشقُّ األَرض غضباً ّلل ، قال ابن عباس (أعلم

ا هْدماً يكسر بعضه على بعض متتابعات"  :أي ؛﴾َهّدً
(2)

وفي  ،جبير ابن قاله، 

: " ال ـصلى هللا عليه وسلم ـ قال : قال رسول هللا  الصحيحين عن أبي موسى

 ،وهو يعافيهم ،ل لَُه ولدعَ وُيجْ  ،هبِ  كُ رَ نه ُيشْ إ ،أذًى يسمعه من هللاحد أصبر على أ

ويرزقهم " ،ويدفع عنهم
(3)

ْحَمنِ  َيْنَبِغي َوَما﴿ :وقوله ،  ِخذَ  أَنْ  لِلرَّ ال  :أي ؛﴾َولًَدا َيتَّ

ألن جميع الخالئق عبيد  له،  ،اً له، وعظمته ألنه ال كفُووال يليق به لجالله ،يصلح له

ْحَمُن َعْبَداً ﴿ :ولهذا قال َمَواِت َواأَلَْرِض إاِلَّ آَتى اَلرَّ إاّل آتيه  :أي ؛﴾إْن ُكلٌّ َمْن ِفي اَلسَّ

ُهْم َعّداً ﴿ ،يوم القيامة عبداً ذليالً خاِضعاً  قد َعلَِم عددهم منذ  :أي ؛﴾لقد أَْحَصاُهْم َوَعدَّ

َوُكلُُّهْم آِتيِه ّيْوَم ﴿ ،رهم، وإناثهم، صغيرهم، وكبيرهمخلقهم إلى يوم القيامة، ذك

ال ناصر له، وال ُمجير إاّل هللا وحده ال شريك له، فيحكم في  :أي ؛﴾اَلِقَياِمِة َفْرَداً 

 خلقه بما يشاء.

ٰلَِحِٰت َسَيۡجَعُل لَُهُم ٱلرَّۡحَمُٰن ُود   ﴿ ِيَن َءاَمنُواْ وََعِملُواْ ٱلصَّ َنُٰه بِلَِسانَِك  ٩٦ا إِنَّ ٱَّلَّ ۡ فَإِنََّما يَۡسَّ
َ بِهِ  ِ ۡهلَۡكنَا َقۡبلَُهم  ٩٧ا ا َّلُّ   ٱلُۡمتَّقَِي َوتُنِذَر بِهِۦ قَۡوم  ِِلُبَّش 

َ
ِۡن َوَكۡم أ ِن قَۡرٍن َهۡل َُتِسُّ مِۡنُهم م  م 

ۡو تَۡسَمُع لَُهۡم رِۡكَزۢا
َ
َحٍد أ

َ
 ﴾٩٨ أ

ةً أخبر تعالى أنه َيْغِرُس لعباده المؤمنين  ة  ،في قلوب عباده المخلصين َمَحبَّ ومودَّ

وهذا أمر  البد منه  ،واألعمال الصالحة الموجبة لرضا الرحمن ،ةلمتابعتهم الشريع

أن  وقد َوَرَدت بذلك األحاديث الصحيحة، كما في الصحيحين عن أبي هريرة

فقال يا  ،ن هللا إذا أَحبَّ عبداً دعا جبريلقال: " إـ صلى هللا عليه وسلم ـ النبي 

                                                           
 وأورده ، به 13024:  برقم عباس ابن عن طلحة أبي بن علي عن 12/254 الكبير في الطبراني أخرجهـ  1

:  وقال الكبير، في الطبراني إلى وعزاه ، 3916:  برقم هللا إال إله ال الميت تلقين باب 3/65 الزوائد في الهيثمي

 عباس. ابن من يسمع لم طلحة أبي ابن أن إال ثقات رجاله
ا اْلِجَبالُ  َوَتِخرُّ ﴿ قوله عباس، ابن عن" شديد بصوت تسقط أي هدما: " عباس ابن قالـ  2 . هدما:  يقول ﴾َهّدً

 القرطبي وتفسير ،18/259 الطبري تفسير ينظر. ّلل غضبا: زيد ابن وقال. االنقضاض: الهد  أيضاً  وعنه

11/157. 
 ليس أو أحد ليس: "  بلفظ 5748:  برقم األذى على الصبر باب 5/2262 صحيحه في البخاري أخرجهـ  3

 وجل عز هللا من أذى على أصبر أحد ال باب 4/2160 صحيحه في ومسلم ،"  سمعه أذى على أصبر شيء

 .نحوه 2804:  برقم
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، ثم ينادي في أهل السماِء إن هللا يحب ، فُيِحبُّه جبريلفأِحبه ،إنِّي اُِحبُّ فالناً  :جبريل

ه أهل السماِء، ثم ُيوَضع له القبول في األرضوهبُّ فالناً فأحِ  ، وإن هللا إذا ، قال: فُيِحبُّ

: فُيْبِغضه ، فقالبغضها، فَ فقال: يا جبريل إنِّي اُْبِغُض فالناً  ،أبغض عبداً دعا جبريل

قال: فُيْبِغضه أهل  ،بغضوهفا ،، ثم ينادي في أهل السماء إن هللا ُيْبِغُض فالناً جبريل

، ثم توضع له البغضاء في األرض "السماء
(1)

صلى هللا عليه ـ وعنه أيضاً أن النبي  

ه فينادي في  ،إنِّي قد أحببت فالناً  ،إذا أًَحبَّ هللا عبداً نادى جبريل" قال : ـ وسلم  فأِحبَّ

ِينَ  إِنَّ ﴿ :فذلك قول هللا ،ثم ُينِزُل المحبة في أهل األرض ،السماء ْ  ٱَّلَّ ْ  َءاَمنُوا  وََعِملُوا
ٰلَِحٰتِ  ا ٱلرَّۡحَمٰنُ  لَُهمُ  َسَيۡجَعُل  ٱلصَّ (2)﴾ُود  

 :أي ﴾ُوّداً ﴿: ، رواه مسلم، قال ابن عباس

ُيِحُبهم وُيَحّبُبهم إلى خلقه  :أي"  :في الدنيا "، وقال سعيد بن جبير محبًة في الناس

[ المسلمين نَ مِ  الُودُّ ] : " أيضاً  المؤمنين "، وعن ابن عباس
(3)

 ،نسَ الحَ  قُ زْ الرِّ و ،

الصادق " سانُ اللِّ وَ 
(4)

ان أنَّ  رَ كِ ذُ ، وَ  َهِرم بن حيَّ
(5)

: " ما أقبل عبد  إلى كان يقول 

ورحمتهم "، وقال  ،حتى يرزقه موّدتهم ،إاّل أقبل هللا بقلوب المؤمنين إليه ،هللا بقلبه

إاّل كساه هللا  ،أو شّراً  ،: " ما من عبد  يعمل خيراً ـ رضي هللا عنه ـ عثمان بن عفان 

ِرداء عمله "
(6)

َما﴿ :قوله،  هُ  َفإِنَّ ۡرَنَٰ وهو  ،يا محمد :أي ؛القرآن بلسانك :، يعني﴾َيسَّ

: المستجيبين المتصدقين أي ؛لُتبشِّر به المتقين ،اللسان العربّي الُمبين الفصيح

ا َقْوًما ِبهِ  َوُتْنِذرَ ﴿لرسوله  : حق مائلون إلى الباطل، قال مجاهدعوجاً عن ال :أي ؛﴾لُّدً

                                                           
 له يوضع ثم: "  آخره بلفظ ، نحوه 3037:  برقم المالئكة ذكر باب 3/1175 صحيحه في البخاري أخرجهـ  1

:  برقم عباده إلى حببه عبداً  هللا أحب إذا باب والصلة البر كتاب 8/40 صحيحه في ومسلم"  األرض في القبول

 نحوه. 6873
 6873:  برقم عباده إلى حببه عبداً  هللا أحب إذا باب والصلة، البر كتاب 8/40 صحيحه في مسلم أخرجهـ  2

هُ  فاُلًَنا أُِحبُّ  إِنِّي َفَقالَ   فأحبه فالناً  أحب إني: فقال جبريل دعا عبداً  أحب إذا هللا إن" بلفظ هُ  - َقالَ  - َفأَِحبَّ  َفُيِحبُّ
َماءِ  ِفي ُيَناِدى ُثمَّ  ِجْبِريلُ  َ  إِنَّ  َفَيقُولُ  السَّ هُ . َفأَِحبُّوهُ  فاُلًَنا ُيِحبُّ  هللاَّ َماءِ  أَْهلُ  َفُيِحبُّ  ِفي اْلَقُبولُ  لَهُ  ُيوَضعُ  ُثمَّ  - َقالَ  - السَّ
 أَْهلِ  ِفي ُيَناِدى ُثمَّ  ِجْبِريلُ  َفُيْبِغُضهُ  - َقالَ  - َفأَْبِغْضهُ  فاُلًَنا أُْبِغضُ  إِنِّي َفَيقُولُ  ِجْبِريلَ  َدَعا َعْبًدا َغضَ أَبْ  َوإَِذا. األَْرِض 
َماءِ  َ  إِنَّ  السَّ  ذكره الذي  اللفظ أما. األَْرِض  ِفي اْلَبْغَضاءُ  لَهُ  ُتوَضعُ  ُثمَّ  َفُيْبِغُضوَنهُ  - َقالَ  - َفأَْبِغُضوهُ  فُالًَنا ُيْبِغضُ  هللاَّ

 هذا: وقال.3161: برقم مريم سورة 5/317 الترمذي سنن في بلفظه عليه وقفت وإنما عليه، أقف فلم المصنف

 مسلم أخرج: وقال. 2208:برقم5/233 والصحيحة الضعيفة السلسلة في األلباني وصححه صحيح، حسن حديث

 .  اللفظ  يسق ولم إسنادها
 .18/262 الطبري وتفسير ،5/269 كثير ابن تفسير ينظر[.  الدنيا في المسلمين ِمنَ  الُودُّ ]  ـ    3
 ابن عن جبير، بن سعيد وعن خلقه، إلى ويحببهم هللا يحبهم يعني: ومجاهد ، عنهما هللا رضي عباس ابن عنـ  4

 .3/49 الكشافو .495/ص مجاهد ، وتفسير18/262الطبري تفسير ينظر. ويحببهم يحبهم: قال عباس،
 بن عمر أيام الواليات ولي وقد الصحابة، صغار من الزاهد البصري، األزدي، العبدي، حيان بن هرمـ  5

ُرونَ  ال وكانوا،  عنه هللا رضي الخطاب  البصري، الحسن عنه روى الصحابة، إال عمر أيام الفتوح في ُيؤمَّ

:  برقم 8/243 الكبير التاريخ ، 5342:  برقم 5/406 الغابة أُسد ينظر.  هـ( 26 )سنة بعد توفي  البصرة وأهل

 .463:  برقم 9/110 والتعديل والجرح ، 6000:  برقم الهاء باب 5/513 الثقات ، 2868
 في والبيهقي ،777: برقم عنه هللا رضي عثمان فضائل باب 1/479 الصحابة فضائل كتابه في أحمد أوردهـ  6

 رفعه وقد عثمان، على موقوفاً  الصحيح:  وقال ،6542: برقم القرآن تعليم في فصل 5/359 اإليمان شعب

 .الضعفاء بعض



 (مريم سورة تفسير)       كثير ابن تفسير من الملخص المنير البدر    القسم الثاني ) التحقيق ( 

 164 

، وقال القرطبيأي ال يستقيمون
(1)

ا َقْوًما﴿: ، وقال الحسنالكذاب " :: " األلُدّ   ﴾لُّدً

" ُصّماً يعني آذان قلوبهم "أي: 
(2) 

اراً ظلوماً  :أي"  :وقيل،  فُجَّ
(3)

َوَكْم ﴿ :قوله"،  

بوا رسله ،أمة كفروا بآيات هللا :أي ؛﴾لَْكَنا َقْبلَُهْم ِمْن َقْرنِ أَهْ  َهْل ُتِحسُّ ِمْنُهْم ﴿ ،وكذَّ

أو تسمع لهم صوتاً، هكذا  ،هل ترى منهم أحداً  :أي ؛﴾أَْو َتْسَمُع لَُهْم ِرْكَزاً  ِمْن أََحد  

قالوه، وقال الحسن وقتادة
(4)

، والِركز في أصل " ، أو تسمع صوتاً هل ترى عيناً " :  

الصوت الخفي، قال الشاعر :اللغة
(5)

 : 

 َفَتَوجَسْت ِركِز األَِنيِس فراَعَها .. َعن َظهر غيب  واألنيس مقامها.

                                                           
 سمع ، الركبان به سارت الذي المشهور التفسير مصنف ، عبدهللا أبو بكر أبي بن أحمد بن محمد: القرطبيـ  1

 العلم في متبحر متفنن إمام:  الذهبي قال ، أحمد الدين شهاب ولده باإلجازة عنه روى ، والحميري ، رواج ابن

 ينظر الديباج. هـ 671:  بالصعيد مات ، فضله ونور ، اطالعه وكثرة ، إمامته على تدل عديدة تصانيف له

 .           1/200 بالوفيات والوافي 88:  برقم 1/92 للسيوطي المفسرين وطبقات ، 1/317 المذهب

 تفسير وفي( . القرظي) ُذِكرَ  مريم، سورة آخر 3/184 كثير ابن تفسير وفي ،(القرطبي)المصنف  ُذِكرَ  هنا

 .الخصومة " شديد هو األلد " أن: يقول ، مريم سورة ﴾ من97﴿ اآلية تفسير في 11/148نفسه  القرطبي
: الحسن وقال الظلوم، األلد: زيد ابن وقال بالباطل، جداالً : قتادة وقال يستقيمون، ال أي لدا قوما: مجاهد قالـ  2

 .459/ص مجاهد وتفسير ،18/264 الطبري ، وتفسير5/270تفسير ابن كثير  ينظر. الحق عن صماً 
ماً   3  [ وهي األنسب في الوزن ، ولم أقف عليها في تفسير ابن كثير. ـ  لعلها ] ُظالَّ
 اليزيدي وقال ِحّساً، أيضاً  عباس ابن وعن ، والضحاك عباس ابن عن صوتا أي ﴾ِرْكزاً  لَُهمْ  َتْسَمعُ  أَوْ ﴿ـ  4

 أو صوت من تسمع هل: مجاهد وقال ِحّساَ،: زيد وابن عباس ابن وقال حركة، أو صوت من يفهم ال ما: الركز

 .3/390 الماوردي وتفسير ،11/162 القرطبي وتفسير ن18/265 الطبري تفسير ينظر.  عين من ترى
  بلفظ : ديوانه في وجدتها وقد ربيعة بن لبيد للشاعر البيت هذاـ  5

 .102ص/ الشاعر ديوان ينظر.  سقامها واألنيس غيب ظهر عن... فراعها األنيس ِرزَّ  وتوجست
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ة  سورة طه وهي مكيَّ

" إن هللا قرأ َطَه ـ صلى هللا عليه وسلم ـ : قال رسول هللا قال عن أبي هريرة

ا سمعت المالئكة  ،بألف عام ،وَيس قبل أن يخلق السماوات واألرض  فلمَّ

ى وطوب ،وطوبى ألجواف تحمل هذا ،طوبى ألمة ينزل هذا عليها :قالوا ،القرآن

أللسنة تتكلم بهذا "
(1)

 ، رواه الدارمي. 

 ﴾ بِْسِم اهللِ الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ  ﴿

ََقٰٓ  ١طه ﴿ َا َعلَينَك ٱلنُقرنَءاَن لِتَشن نَزۡلن
َ
كَِرة   ٢َمآ أ ل َََ تزَنِيل   ٣ل َِمن ََينََشٰ  إَِّلَّ تَذن ََ نن  ِمَّ  ِّ 

 
َ ِٰ  ٱلنُلَى ٱلن َٰ ٰ َٰ تََوٰى  ٤ َضۡرَ  َٱٱلسَّ ُٰن لََعَ ٱلنَلرنِش ٱسن َٰ ِٰ  َٱَما ِِف  ٥ٱلرَّحن َٰ ٰ َٰ ََلُۥ َما ِِف ٱلسَّ

ٰى  َ َضۡرِ  َٱَما بَينَنُهَما َٱَما ََتنَت ٱلَّثَّ
َ ََف  ٦ٱلن َن َ

َّ َٱأ ِ لَُم ٱلّس  ِل فَإِنَُّهۥ َيلن ُ  ٧ِإَون ََتنَهرن بِٱلنَقون ٱهللَّ
َمآُء  سن

َ َنٰ ََّلٓ إَِلَٰه إَِّلَّ ُهَوَۖ ََلُ ٱلن ُسن  ﴾٨ ٱۡلن

أنَّ : واألكثر سبق ذكر حروف أوائل السور في أول سورة البقرة، قال ابن عباس 

يعني: )يا رجل بالنبطية( :َطهَ 
(2)

وفي الشفاء للقاضي عياض 
(3)

عن الربيع بن  

                                                           

 ،"  عام بألف آدم يخلق أن قبل... : "بلفظ 2225:  رقم 2/477 اإليمان شعب في أخرجه البيهقي(. 1) 

 وفيه:  وقال ، األوسط في الطبراني إلى وعزاه ، 11163:  رقم طه سورة باب 6/151 الزوائد في والهيثمي

 الموضوعات في الجوزي ابن وأورده ، معين ابن ووثقه ، الحديث بهذا البخاري ضعفه المهاجر بن إبراهيم

 . موضوع حديث هذا:  وقال ، 1/109
 أبي ابن وأخرجه جبير، ابن عن 227: برقم طه سورة تفسير  باب 4/1762 صحيحه في البخاري أخرجهـ    2

ر َما باب ، القرآن فضائل كتاب مصنفه في شيبة  الضحاك وعن ،30596: برقم جبير بن سعيد عن بالنبطية، فُسِّ

 30598: برقم عكرمة وعن ،30597: برقم

 كان ، وقته في الحديث أهل وإمام ، المغرب عالم ، الفضل أبو ، اليحصبي عياض بن موسى بن عياض(. 3)

 اإلمام لمذهب حافظا   ، أصوليا   فقيعا   ، علومه وجميع بالتفسير عالما   ، وأنسابهم العرب بكالم الناس أعلم من
 علي أبو له وأجاز،  المازري عبدهللا وأبي ، الصدفي علي أبي والقاضي ، حمدين ابن القاضي عن أخذ ، مالك

 وكتابه ، شيخ مائة له أجاز من وبين ، منه سمع من بين له اجتمع ، رشد بن الوليد أبو:  شيوخه ومن ، الغساني
 االنفراد من أحد ينازعه ولم فيه، كفايته أكفاؤه له وسلم ، اإلبداع كل فيه أبدع المصطفى حقوق بتعريف الشفاء

 تاريخ ينظر.  (هـ 544:  ت) وغربا ، شرقا   نسخه وطارت عنه، الناس وحمله منه، االستفادة في وأنصفوا به،

 من خبر في والعبر ، موسى بن عياض 1/145 ، والصلة عياض القاضي 1/100 ، والديباج 198/ 37 اإلسالم

 . هـ 544 سنة ، 2/467  غبر
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أنس
(1)

ورفع  ،إذا صلى قام على رجلـ صلى هللا عليه وسلم ـ : " كان النبي قال  

ثم   ،﴾لَِتْشَقى اْلقُْرآنَ  َعلَْيكَ  أَْنَزْلَنا َما﴿األخرى "، فأنزل هللا طه : يعني طأ األرض 

لتتعنى وتتعب " :وُحسن المعاملة، أي ،وال خفاء بما في هذا من اإلكرام ،قال
(2)

. 

هذا  : ما أُْنِزلَ قالوا ،أن المشركين من قريش يَ وِ ، ورُ العناء :وأصل الشقاء في اللغة

ليس األمر كما زعمه  :فأنزل هللا هذه اآلية، أي ،إالا ليشقى ،القرآن على محمد

 ﴾إالا َتْذِكَرة  لَِمْن َيْخَشىَ ﴿ ،فقد أراد به خيرا  كثيرا   ،بل من آتاه هللا الِعلم ،المبطلون

صلى ـ سول هللا وقد ثبت في الصحيحين " أن ر ،لكن أنزلناه ِعظة  لمن يخشى :أي

: من ُيرد هللا به خيرا  ُيفقهه في الدين "قالـ هللا عليه وسلم 
(3)

، وعن ثعلبة بن 

الحكم
(4)

: " يقول هللا تعالى للعلماء ـ عليه وسلم ـ صلى هللا : قال رسول هللا قال 

وحكمتي فيكم  ،إنِّي لم أجعل علمي ،إذا قعد على كرسياه لقضاء عباده ،يوم القيامة

وال أبالي " ،وأنا أريد أن أغفر لكم على ما كان ،إالا 
(5)

رواه أبو القاسم الطبراني 
(6)

 ،

                                                           

 سلمة أم عن أحاديث وله ، عنه هللا رضي مالك بن أنس عن يروي ، البكري زياد بن أنس بن الربيع(. 1)

 والحسن الثوري، وسفيان أقرانه، من وهما واألعمش التميمي، سليمان عن وروى يدركها، ولم عنها، هللا رضي
 فيها وسكن مرو فأتى الحجاج من هرب وكان ، الرازي جعفر وأبو ، المبارك بن عبدهللا: عنه وروى البصري،

: يقول أبي سمعت: الرازي حاتم أبو قال ، ُمْخَتف   وهو حديثا   أربعين المبارك بن عبدهللا منه وسمع سنة، ثالثين

 الربيع، اسمه من 3/207 التهذيب تهذيب ينظر.  هـ( 139:  )ت بأس، به ليس: النسائي وقال صدوق، هو

 .، 7/369 الكبرى والطبقات،  2054:  رقم 3/228 والتعديل والجرح
 عليه هللا صلى جهته في تعالى قوله من ورد فيما فصل 1/42 الشفاء كتابه في عياض بن الفضيل أورده .(2)

 . بنحوه وال ، اللفظ بهذا ال األحاديث كتب في أجده ولم ، واإلكرام الشفقة مورد وسلم
 صحيحه في ومسلم ، معاوية عن 71:  رقم والعمل القول قبل العلم باب 1/37 صحيحه في البخاري أخرجه (.3)

 . معاوية عن 1037:  رقم المسألة عن النهي باب 2/718

 صلىـ  هللا رسول عهد على غالما   كنت: وقال الكوفة، إلى انتقل ثم البصرة، نزل :الليثي الحكم بن ثعلبة(. 4)

 وعن وسلم، عليه هللا صلى النبي عن روى خيبر، وشهد حنينا ، شهد صحبة، له: البخاري وقال ،ـ وسلم عليه هللا

. (هـ80 ـ هـ70: ت) وغيرهما، زياد أبي بن ويزيد ، حرب بن سماك عنه وروى عنه، هللا رضي مالك بن أنس

 باب 3/46 والثقات ،2099: رقم 2/173 الكبير والتاريخ ،932: رقم العين بعدها الثاء 1/401 اإلصابة ينظر

 . 157: رقم الثاء

 وأورده ،"  وحكمي علمي: "  بلفظ 1381:  رقم الحكم بن ثعلبة باب 2/84 الكبير في الطبراني أخرجه(. 5)

 وأورده ، موثقون رجاله:  وقال ، 527:  رقم ومجالستهم العلماء فضل في باب 1/336 الزوائد في الهيثمي

 موضوع الحديث هذا إن: "  الخالصة في وقال 867:  رقم 2/257 والموضوعة الضعيفة األحاديث في األلباني

 في اللفظة هذه أعرف وال الكرسي، على وتعالى تبارك هللا قعود وهي جدا   منكرة لفظة وفيه ، السياق بهذا
  " . متواترة هي بل ، جدا   كثيرة وهي ، النزول أحاديث وخاصة ، صحيح حديث

 بيت إلى اليمن من قدموا العرب من قبيلة ولخم اللخمي، مطير بن أيوب بن أحمد بن سليمان :الطبراني(. 6)

 طبرية، إلى النسبة هذه والنون، األلف  بعدها والراء الموحدة، والباء المهملة، الطاء بفتح: والطبراني المقدس،
 كثير واألبواب، والرجال، بالعلل، بصيرا   الحفظ، واسع صدوقا،، ثقة كان طبرستان، إلى نسبة: والطبري

 أبي مسند سوى المسند وهو الكبير، المعجم وصنف والصغير، ،واألوسط الكبير المعاجم، وأشهرها التصانيف،
 كل عن فيه يأتي شيوخه معجم على كبار مجلدات ست في األوسط والمعجم مصنف، في أفرده فكأنه هريرة
 ألف عن وحدث واحد، حديث له شيخ كل عن وهو الصغير المعجم وصنف والعجائب، الغرائب من له بما شيخ

 3/85 الحفاظ ينظر تذكرة. هـ 360: ت. الدبري واسحاق الدمشقي، زرعة أبي: عن روى يزيدون، أو شيخ

 .1/215 األعيان ووفيات ،4/59الزاهرة والنجوم هـ،360 سنة باب 2/50 والعبر  ،587: رقم
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"ودليال  إلى الجنة ،ورحمة ،ولكن جعله نورا   ،: " ال وهللا ما جعله شقاء  قال قتادة
(1)

، 

 ،وبعث رسوله رحمة  يرحم بها العباد ،إن هللا أنزل كتابه ،﴾َيْخَشى لَِمنْ  َتْذِكَرة   إاِلَّ ﴿

 ،وهو ذكٌر أنزل هللا فيه حالله ،ليتذكر ذاكر، وينتفع رجل بما يستمع من كتاب هللا

نْ  َتزْنِيًل ﴿ :وقوله ،وحرامه لَ ََ  ِِّمَّ رَْ   ََ
َ
 هذا القرآن الذي  :أي ؛﴾اْل

 وهو منزل من ربك الذي خلق األرض  ،أنزلناه تنزيال   ،جاءك يا محمد

 ولطافتها، وقد جاء في  ،في ارتفاعها ىَ لَ وخلق السموات العُ  ،وكثافتها ،بانخفاضها

والتي  ،وبعد ما بينها  ،أن سمك كل سماء مسيرة خمسمائة عام : "وغيره ،الترمذي

تليها مسيرة خمسمائة عام "
(2)

سبق الكالم ، ﴾اْسَتَوى الَْلرِْش  لََعَ  الرَّْْحَنُ ﴿ :وقوله ،

عليه في سورة األعراف
(3)

وهو إمراره  ،السلف وأن المسلك األسلم في ذلك طريقة، 

(وال تمثيل ،وال تشبيه ،تكييف)على ما أراد هللا في علمه من غير 
(4)

ََلُ َما ﴿ :وقوله 
َمَوا ِ   ،وتصرفه وإرادته ،وتحت قدرته ،وفي قبضته ،الجميع ملكه :أي ؛﴾ِِف السَّ

 ال إله إالا  ،وإالههما ،ومالكهما ،السموات واألرض، وما بينهماخالق  وهو

ىَ ﴿ :وقوله ،هو َ ما تحت األرض السابعة من عجائب  :أي ؛﴾ٱَما ََتَْت الَّثَّ

                                                           

 هللا جعله ولكن شقيا، هللا جعله َما وهللا ،ال﴾لَِتْشَقى اْلقُْرآنَ  َعلَْيكَ  أَْنَزْلَنا َما﴿: مجاهد في قوله تعالى قال(. 1)

 هللا، كتاب ِمنْ  سمع بما رجل وينتفع ذاكر، ليذكر بها رحم رحمة رسله وبعث كتابه، أنزل هللا إِنَّ  ونورا رحمة
 وقال.. الصالة في بصدوره الحبال يعلقون كانوا: أيضا   مجاهد ،وعن" وحرامه حالله، فيه هللا أنزله ذكر وهو
 من يلقى كان ما بسبب ذلك له قيل أنه وُذِكر العمل، من به لك طاقة ال ما فنكلفك عليك أنزلناه ما: جرير ابن

 ،وتفسير18/269 الطبري وتفسير. 2416/13382 حاتم ابن تفسير ينظر. الليل قيام في والسهر والعناء النَّصب

 .1/393مجاهد

 في وأحمد هريرة، أبي عن نحوه، 3298: رقم الحديد سورة من باب 5/403 سننه في الترمذي أخرجه(. 2)

 الحديد سورة باب 7/157 مجمع الزوائد في الهيثمي وأرده نحوه، 8814: رقم هريرة أبي مسند 2/370 مسنده

 واألرض أرض كل بين أن ذكر أنه غير الترمذي رواه وقال: وأحمد، الترمذي، إلى وعزاه هريرة، أبي عن
وقال  ضعيف. وهو عبدالملك، بن الحكم وقال: وفيه أحمد وعزاه إلى سبعمائة، وهنا عام، خمسمائة األخرى

 .الوجه هذا من غريب حديث هذاالترمذي: 
ُكمُ  إِنَّ ﴿(. 3) ُ  َربَّ َماَواتِ  َخلَقَ  الَِّذي هللاَّ ةِ  ِفي َواأْلَْرضَ  السَّ ام   ِستَّ  َيْطلُُبهُ  النََّهارَ  اللَّْيلَ  ُيْغِشي اْلَعْرشِ  َعلَى اْسَتَوى ُثمَّ  أَيَّ

ا َرات   َوالنُُّجومَ  َواْلَقَمرَ  َوالشَّْمسَ  َحِثيث  ُ  َتَباَركَ  َواأْلَْمرُ  اْلَخْلقُ  لَهُ  أاََل  ِبأَْمِرهِ  ُمَسخَّ  من 54: يةآلا ﴾اْلَعالَِمينَ  َربُّ  هللاَّ

 .األعراف سورة
 بذات الباري ذات شبهوا صنف: صنفان وهم بالمحدثات، ومثلوه بالمخلوقات، تعالى هللا شبهوا قوم: المشبهة ـ 4

 أصناف على مفترقون الصنفين هذين من صنف وكل غيره، بصفات صفاته شبهوا آخرون وصنف غيره،
 داوود الى المنسوبة المشبهة ومنهم الغالة، الروافض من أصناف عن صادر التشبيه ظهور وأول شتى،،

 بتعطيل  يقولون من فهم: المعطلة أما. واللحية الفرج اال االنسان أعضاء بجميع معبوده وصف الذى الجواري
 ال ، مجردة ألفاظ - تعالى - أسماءه إن:  تبعهم ومن الجهمية كقول ، حقائقها وجحد ، معانيها عن األسماء
:  ويقولون ، والمريد والمتكلم ، والرحيم والحي والبصير السميع اسم عليه فيطلقون ، معاني وال صفات تتضمن

 ولغة عقال فيها اإللحاد أعظم من وهذا ، به تقوم إرادة وال ، كالم وال ، بصر وال ، سمع وال ، له حياة ال
 مجهول، غير االستواء: قال استوى؟ كيف: مالك اإلمام وسئل المشركين، إللحاد مقابل وهو وفطرة، وشرعا

 الزنادقة على والرد ،13/242 الذخيرة ينظر. .واجب به واإليمان بدعة، عنه والسؤال معقول، غير والكيف

 .1/128 البهية األنوار ولوامع ،1/214 الفرق بين والفرق ،1/20
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قال : " كنت مع  مخلوقاته، وفي مسند أبي يعلى الموصلي عن جابر بن عبدهللا

إذ جاء رجل  ،فأقبلنا راجعين ،في غزوة تبوكـ صلى هللا عليه وسلم ـ رسول هللا 

 عليه صلى هللاـ فقال رسول هللا  ؟،: يا محمد أينام النبي، فقالفأخذ بحطام راحلته

حمد من أين يشبه الولد يا م :ثم قال  ،: صدقتتنام عيناه، وال ينام قلبه، قال :ـ  وسلم

: ماء الرجل غليظ أبيض وماء ـ صلى هللا عليه وسلمـ فقال رسول هللا  ؟أباه وأمه

قت، ، قال: صدين غلب على اآلخر غلبه على الولدفأي الماء ،المرأة رقيق أصفر

: للرجل العظام والعروق والعصب، لفقا ؟وما للمرأة منه ؟للرجل من الولد: ما فقال

 ؟هذه : يا محمد، ما تحت الثرىوللمرأة اللحم والدم والشعر، قال: صدقت، ثم قال

قال:  ،؟قال: فما تحتهم ،: َخْلقٌ صلى هللا عليه وسلم يعني األرض، فقال رسول هللا

قال: ظلمة، قال:  ؟، قال: فما تحت الماءقال: الماء ؟، قال: فما تحت األرضأرض

قال: الثرى، قال: فما تحت  ؟: الهواء، قال: فما تحت الهواءقال ؟فما تحت الظلمة

بالُبكاء، وقال: انقطع علم ـ صلى هللا عليه وسلم ـ ففاضت عينا رسول هللا  ؟الثرى

(المسئول)المخلوقين عند علم الخالق، أيها السائل ما 
(1)

: نها بأعلم من السائل قالع 

: أيها ـ  هللا صلى هللا عليه وسلم ـ  ، فقال رسولفقال: صدقت أشهد أنك رسول هللا

، قالوا هللا ورسوله أعلم، قال: هذا جبريل ؟الناس هل تدرون من هذا
(2 )

هذا . "

عن كعب نحوه مختصرا   يَ وِ وفيه خلط ودخل، وقد رُ ، (حديث غريب جدا  )
(3)

،وقوله 

َّ  َيْللَمُ  َفإِنَّهُ  بِالَْقْولِ  ََتَْهرْ  ِإَونْ ﴿ ِ ََف  الّس  َْ َ
 ،أنزل هذا القرآن الذي خلق األرض :أي ؛﴾َٱأ

َّ ﴿: " وأخفى، قال ابن عباس ،الذي يعلم السر ىَ لَ والسموات العُ  ِ ما أسره  ﴾ٱلّس 

ََف ﴿ابن آدم في نفسه،  َن َ
قبل أن يعلمه،  ،ما أخفى على ابن آدم مما هو فاعله ،﴾َٱأ

وجميع  ،وما بقي علم واحد ،فيما مضى من ذلك ،فإن علمه ،فاهلل يعلم ذلك كله

                                                           
 .6/207وهو الصواب. ينظر تفسيره . ]المسؤول[ :كثير ابن وعند. أ/294: رقم اللوحة ينظرـ   1

د  عجيب وسياق جدا ، غريب حديث هذا: وقال طه، سورة تفسير 5/274 تفسيره في كثير ابن أورده(. 2)  تفرَّ

 ال: عدي ابن وقال حاتم، أبو وضعفه شيئا ، يساوي ليس ، معين بن ىيحي فيه قال وقد عبدالرحمن، بن القاسم به

 ولم ، يعلى أبي إلى وعزاه ، طه سورة من (3) اآلية تفسير 5/552 المنثور الدر في السيوطي وأورده ، ُيعَرف

 .مسنده في عليه أقف

 جابر عن: " وطرفه مطوال ، حديثا  7731: برقم محمد اسمه من باب 7/360 األوسط في الطبراني أخرج(. 3)

ـ  سلم و عليه هللا ـ صلى النبي وأن لخديجة، عير في كان باألنصاري، وليس ثابت، بن خزيمة أن هللا عبد بن
 وقد تهامة، من يخرج الذي النبي أنك وأشهد خصاال، فيك أرى إني محمد: يا له فقال العير، تلك في معه كان
 وللمرأة والعصب، والعروق العظام للرجل فإن للمرأة؟ وما الولد؟ من للرجل ما وأما: " وختامه..." بك آمنت

 المخلوقات عجائب باب 8/242الزوائد مجمع في الهيثمي وأورده ." فمكة األمين البلد وأما والشعر، والدم اللحم

 تضعيفه ينقل ولم ترجمته، في الحديث هذا الذهبي ذكر:  ،وقال  األوسط في الطبراني إلى وعزاه 13368: برقم

 .292:برقم 1/460 والموضوعة الضعيفة السلسلة في األلباني وأورده. أحد عن
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"كنفس واحدة ،الخالئق في ذلك عنده
(1)

لُْقُكمْ  َما﴿ :كما قال ،  إَِّلَّ  َبْلُثُكمْ  َٱََّل  ََ
(2)﴾َٱاِحَدة   َكَنْفس  

مالم تحدث  ،: " السر ما تحدث به نفسك، وأخفى، وقال الضحاك

وهللا  ،به نفسك بعد "، وقال ابن جبير: " أنت تعلم ما تسر اليوم وال تعلم ما تسر غدا  

يعلم كل ذلك "
(3)

أي: الذي أنزل  ؛﴾اْلُحْسَنى اأْلَْسَماءُ  لَهُ  ُهوَ  إاِلَّ  إِلَهَ  اَل ﴿ :، وقوله

 ،والصفات العلى ،له األسماء الحسنى، هو هللا الذي ال إله إال هو ،عليك القرآن

األحاديث في األسماء الحسنى في أواخر سورة األعرافوسبق بعض 
(4)

. 

تَىَٰك َحِديُث ُِّوََسٰٓ  ﴿
َ
ُت نَار  ا إِذن رََءا نَار   ٩ٱََهلن أ ٓ َءانَسن ْ إِّن ِ ُكثُٓوا لِهِ ٱمن هن

َ
ٓ َفَقاَل ِل ِ

ا لََّلى 
ِننَها بَِقبَس   ِجُد لََعَ ٱۡلَّارِ َءاتِيُكم م 

َ
ٱن أ

َ
 ﴾ ١٠ى ُهد  أ

وتكليمه إياه وذلك بعد ما  ،شرع تبارك وتعالى في كيفية ابتداء الوحي إلى موسى

وسار بأهله قاصدا   ،قضى موسى األجل الذي كان بينه وبين صهره في رعاية الغنم

[منها]بالد مصر بعد ما طالت الغيبة 
(5)

فأقبل ] ،ومعه زوجته ،أكثر من عشر سنين 

[على الطريق
(6)

 ،وبرد ،وجبال ،نزل منزال  بين شعابو ،وكانت ليلة شاتية 

فجعل  ،كما جرت له العادة ،ويقدح بزند  معه ليوري نارا   ،وظالم وضباب ،وسحاب

 ؛، فبينا هو كذلك إذ أنس من جانب الطور نارا  وال يخرج منه شررٌ  ،ال يقدح شيئا  

إنِّي ﴿ ،فقال ألهله يبشرهم، ن جانب الجبل الذي هناك عن يمينهظهرت له نار م :أي

في و]بشهاب من نار،  :أي؛ ﴾ِبَقَبس   ِمْنَها آِتيُكمْ  لََعلِّي﴿أبصرتها  :أي ؛﴾أنسُت نارا  

                                                           

( عباس: ابن قال (.1) رَّ  يحدث لم مما نفسه في أضمر ما منه( و)أخفى خفاء، في غيره اإلنسان به حدث ما )السِّ

 ما تعلم أنت كائن وهو يكن لم مما نفسك به ستحدث ما السر من وأخفى نفسك حديث السر أيضا: وعنه غيره به
رَّ ﴿ أن:  أحدها:  تأويالت ستة فيه:  الماوردي يقول غدا، تسربه ما تعلم وال اليوم نفسك به تسر ث : ما﴾السِّ  حدَّ

ث ولم ، نفسه في أضمره : ما﴾وأَْخَفى﴿،السر في غيره العبد به  أن:  والثاني. عباس ابن قاله غيره، به يحدا

. جبير بن وسعيد قتادة قاله نفسه، في أحد أضمره وال يكن لم ما منه وأخفى. نفسه في العبد أَضمره ما السر
: وأخفى  الناس أسره ما السر أن: والرابع. زيد ابن قاله خلقه، عن نفسه سر وأخفى عباده، أسرار يعلم: والثالث

 عمله من يعلمه وما: وأخفى السالف، وعمله علمه من أسره ما السر أن: والخامس. مجاهد قاله ، الوسوسة
 ابن تفسير ينظر. العزيمة دون الذي الهم هو: أخفى هو وما العزيمة،: السر: والسادس. الكلبي قاله المستأنف،

 .3/394 الماوردي وتفسير 11/170 والقرطبي ،2416/13387 حاتم أبي

َ  إِنَّ  َواِحَدة   َكَنْفس   إاِلَّ  َبْعُثُكمْ  َواَل  َخْلقُُكمْ ما ﴿(. 2)  . .لقمان سورة من ﴾28اآلية﴿ ﴾َبِصيرٌ  َسِميعٌ  هللاَّ
رَّ  َيْعلَمُ ﴿ :قوله في يقول أن الضحاك عن(. 3)  من أخفى وأما نفسك، في أسررت فما: السرا  أما ﴾َوأَْخَفى السِّ

 .18/278 الطبري تفسير. كله ذلك هللا يعلم عامله، وأنت تعمله لم فما: السرا 
 اآلية ﴾َيْعَملُونَ  َكاُنوا َما َسُيْجَزْونَ  أَْسَماِئهِ  ِفي ُيْلِحُدونَ  الَِّذينَ  َوَذُروا ِبَها َفاْدُعوهُ  اْلُحْسَنى اأْلَْسَماءُ  َوهلِلَِّ ﴿(. 4)
 األعراف. سورة من﴾ 180﴿
 .5/275/ب، وعند ابن كثير: ]عنها[، وهو الصواب. ينظر تفسيره 294ـ ينظر اللوحة رقم:   5
 .5/275]فأضل الطريق[. ينظر تفسير ابن كثير  /ب، والصواب:294: رقم ـ هكذا في المتن اللوحة  6
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رواية أخرى[
ارِ  ِمنَ  َجْذَوة   أَوْ ﴿،(1)  لََعلَُّكمْ ﴿وهي الجمرة التي معها لهب  ،﴾النَّ

: وجود الظالم، وقوله دال على :﴾ِبَقَبس  ﴿ :دال على وجود البرد ،وقوله ﴾َتْصَطلُونَ 

ارِ  َعلَى أَِجدُ  أَوْ ﴿ ى النَّ دال على أنه تاه عن  ،من يهديني الطريق ": أي؛﴾ُهد 

الطريق، كما قال ابن عباس
(2)

لم أجد أحدا  قال: إن  ،، فلما رأى النارنحوه :

  يهديني أتيتكم بنار توقدون.

تَ  ﴿
َ
آ أ ٓ  ١١ىَٰها نُودَِي َيُٰموََسٰٓ فَلَمَّ ِس ُطو  إِّن ِ نُمَقدَّ نَوادِ ٱل لَينَك إِنََّك بِٱل لَعن َنلن َن نَا۠ َربَُّك فَٱ

َ
 ١٢ى أ

َتِمعن لَِما يُوََحٰٓ  تَُك فَٱسن ََتن َن نَا ٱ
َ
رِٓي  ١٣َٱأ لَٰوةَِِلِكن قِِم ٱلصَّ

َ
ِّن َٱأ بُدن نَا۠ فَٱعن

َ
ٓ أ ُ ََّلٓ إَِلَٰه إَِّلَّ نَا ٱهللَّ

َ
إِنَِّنٓ أ

اَعَة َءاتِيٌَة  ١٤ ََعٰ إِنَّ ٱلسَّ ِۢس بَِما تَسن َزٰى ُُكُّ َنفن فِيَها ِِلُجن َن ُ
َكاُد أ

َ
نََّك َعننَها  ١٥أ فََل يَُصدَّ

ِمُن بَِها َٱٱتَّبََع َهَوىُٰه َفََتنَدٰى   ﴾١٦َمن َّلَّ يُؤن

ٓ  ١١نُودَِي َيُٰموََسٰٓ  ﴿ ،فلما أتى إلى النار واقترب منها :أي نَا۠ َربَُّك  إِّن ِ
َ
وفي اآلية  ،﴾أ

  ِمن ُنوِديَ ﴿: األخرى
ِ 
ِطي َرَكةِ  ٱۡلُبۡقَعةِ  ِفي ٱأۡلَۡيَمنِ  ٱۡلَوادِ  َشَٰ َجَرةِ  ِمنَ  ٱۡلُمَبَٰ ُموَسىَٰ   أَن ٱلشَّ  َيَٰ

ُ  أََنا إِنِّي   لَِمينَ  َربُّ  ٱهللَّ (3)﴾ٱۡلَعَٰ
الذي يكلمك  :أي ؛﴾َربُّكَ  أََنا إِنِّي﴿ :وقال ههنا ،

،قال علي ،﴾َنْعلَْيكَ  َفاْخلَعْ ﴿،ويخاطبك
 

وأبو ذر،
 

وأبو أيوب
 (4 )

وغير واحد من 

السلف رضي هللا عنهم: " كانتا من جلد حمار غير ُمَذكَّى "
(5)

إنما أمره  :، وقيل
                                                           

ا﴿: القصص سورة من 29 اآلية في تعالى قوله [ وهي أخرى آية ] في المقصود لعل(. 1)  ُموَسى َقَضى َفلَمَّ

ورِ  َجاِنبِ  ِمنْ  آَنسَ  ِبأَْهلِهِ  َوَسارَ  اأْلََجلَ  ا الطُّ ا آَنْستُ  إِنِّي اْمُكُثوا أِلَْهلِهِ  َقالَ  َنار   َجْذَوة   أَوْ  ِبَخَبر   ِمْنَها آِتيُكمْ  لََعلِّي َنار 

 . ﴾َتْصَطلُونَ  لََعلَُّكمْ  النَّارِ  ِمنَ 
 أخطأ قد وكان ، مصر يريد مدين من مقبل وهو بأهله وسار األجل قضي حين هذا:  وغيره عباس ابن قال(. 2)

 يروا لئال ، منه غيرة بالنهار ويفارقهم بالليل الناس يصحب ، غيورا رجال السالم عليه موسى وكان ، الطريق
 من:  قال هدى النار على أجد أو  نارا أحسست أي: ،﴾نارا آنست إني﴿: قوله في قتادة ،  الرفقة، فأخطأ امرأته

 الطريق، إلى يهديني من: قال هدى النار على أجد أو: قوله في - عنهما هللا رضي - عباس ابن وعن يهديني،
 أجد أو:  قوله في مجاهد وعن. الطريق على يدل من: يقول هدى النار على أجد أو: قوله في عباس ابن وعن
 الماء. إلى يهديني هاد: قال هدى النار على أجد أو: قوله في عكرمة وعن ، الطريق يهديه:  قال هدى النار على

 .5/554 المنثور ، والدر 11/171القرطبي تفسير ينظر.

ا  ﴿(.3) َها َفلَمَّ   ِمن ُنوِديَ  أََتىَٰ
ِ 
ِطي َرَكةِ  ٱۡلُبۡقَعةِ  ِفي ٱأۡلَۡيَمنِ  ٱۡلَوادِ  َشَٰ َجَرةِ  ِمنَ  ٱۡلُمَبَٰ ُموَسىَٰ   أَن ٱلشَّ ُ  أََنا إِنِّي   َيَٰ لَِمينَ  َربُّ  ٱهللَّ  ﴾ٱۡلَعَٰ

 .القصص سورة من (30﴿اآلية: 
 وسائر ، وبدر ، العقبة شهد ، النجار بني من ، ثعلبة بن كليب بن زيد بن خالد هو:  األنصاري أيوب أبو (. 4)

 مهاجرا   المدينة وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قدم ولما ، والجهاد للغزو محبا   تقيا   صابرا   شجاعا   كان ، المشاهد

 عمر، وابن عباس، ابن: الصحابة من عنه روى حديثا ، 155 له ومسجده حجره، بنى حتى وأقام عنده، نزل

 في ودفن توفي ،.وغيرهم سلمة، وأبو يسار، بن وعطاء المسيب، بن سعيد: التابعين ومن .وغيرهم وأنس،

  1/6 بكنيته ُيعرف من وأسماء ،1354: رقم 2/116 الغابة أسد ينظر.  (هـ52: عام) القسطنطينية حصن
 .2165: رقم 2/234 واإلصابة

 هللا رضي طالب أبي بن علي قاله ، المقدس الوادي بركة بقدميه باشر: أحدهما:  قوالن بخلعهما أمْره وفي(. 5)

 وقول وقتادة، ، وعكرمة ، كعب قاله ، ميت حمار جلد من كانتا نعليه ألن:  والثاني. جريج وابن والحسن، عنه،
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 :كما يؤمر الرجل أن يخلع نعليه عند دخول الكعبة ،قيل ،بخلع نعليه تعظيما  للبقعة

قال ابن  ،﴾وى  طُ ﴿ :وقوله ،ليطأ األرض المقدسة بقدميه حافيا  غير ُمنتِعل  

" هو اسم للوادي " :سعبا
(1)

(عطف بيان)، فعلى هذا يكون 
(2)

عبارة عن  :، وقيل

 واألولُ  ،تْ رَ رِّ كُ وَ  ،طوى له البركةوَ  ،مرتين سَ دِّ ه قُ نَّ ألَ  :األمر بالوطء بقدميه، وقيل

اِس ِبِرَسااَلِتي اْصَطَفْيُتَك َعلََى النَّ إنِّي ﴿ كقوله: ،﴾وأنا أخترتك﴿:وقوله .أصح

 (3)﴾َوِبَكاَلِمي
 َفاْسَتِمعْ ﴿ :وقوله ،على جميع الناس من الموجودين في زمانه :أي؛ 

ُ  أََنا إِنَِّني﴿وأوحيه إليك  ،استمع اآلن ما أقول لك :أي ؛﴾ُيوَحى لَِما  إاِلَّ  إِلَهَ  اَل  هللاَّ

، هذا أول واجب على المكلفين أن يعلموا أنه ال إله إال هللا وحده ال شريك له، ﴾أََنا

اَلةَ  َوأَِقمِ ﴿ ،وقم بعبادتي من غير شريك ،دنيوحا  :أي ؛﴾َفاْعُبْدِني﴿ :وقوله  الصَّ

 عند ذكرك لي ويشهد لهذا ما رواه أنس :لتذكرني، وقيل: أي :، قيل: أي﴾لِِذْكِري

 ،أو غفل عنها ،قال : " إذا رقد أحدكم عن الصالةـ صلى هللا عليه وسلم  ـأن النبي 

ةَ  َوأَِقمِ ﴿:فلُيصلِّها إذا ذكرها، فإن هللا تعالى قال لَوَٰ (4)"﴾لِِذۡكِري   ٱلصَّ
، وفي رواه أحمد 

" من نام ـ: صلى هللا عليه وسلم ـ أيضا  قال : قال رسول هللا  الصحيحين عن أنس

                                                                                                                                                                      

 األعظم على المحتوية بتربتها برا بالمدينة دابة ركوب لنفسه يرى ال مالك كانو ايضا ، عنه هللا رضي علي عن

 وتفسير القرطبي. 18/278 الطبري وتفسير، 13393 ــ 2412/13390 حاتم أبي ابن تفسير ينظر .الشريفة

 ..3/396 الماوردي وتفسير ،11/173

 ، فطواه ليال   بواديها مر ألنه طوى، من اسم أنه:  أحدها: تأويالت  خمسة  ُطوى    وفي: الماوردي يقول(. 1)

 الثانية ألن ، مرتين بمعنى كالمهم في وطوى.  مرتين ناداه تعالى هللا ألن طوى سمي:  والثاني. عباس ابن قاله
. الحسن قاله ، مرتين قدس الوادي ألن بذلك سمي بل:  والثالث. عليها كالمطوية صارت األولى أعقبتها إذا

 ابن قاله ، قديما   للوادي االسم أنه:  والخامس. مجاهد قاله ، بقدمك الوادي َطإِ :  طوى معنى أن:  والرابع
. الطوي مثل مستدير عميق واد هو الضحاك وقال. وغيرهما ومجاهد عباس ابن عن الوادي اسم ﴾ُطوي  ﴿،زيد

 ، وتضم طاؤه تكسر ، بالشام موضع اسم{ طوى: } الجوهري قال{. ُطوى  } الباقون{ . ِطوى  } عكرمة وقرأ
ينظر . وبقعة بلدة جعله يصرفه لم ومن ، نكرة وجعله ومكان واد اسم جعله صرفه فمن ، يصرف وال ويصرف

 .             4/49، والمحرر الوجيز 3/396وتفسيرالماوردي.11/175 القرطبي ، وتفسير6/216البحر المحيط 

 وأبي المدينة أهل وقراءة ، والكسائي عامر، ابن قراءة الطاء، وضم بالتنوين، يقرأ ،( طوى  )  تعالى قوله ـ 2)

 الذي بالوادي عنده ومعناه والتنوين الطاء، بكسر(  ِطَوى)  الحسن وقراءة الطاء، وبضم تنوين، بغير عمرو
سَ   اسم أنه على والتنوين الطاء، بضم والقراءة منه، بدل وهو للوادي، علم اسم وهو فيه، ونودي مرتين، قُدِّ

 إال معدوال،( عمر) كـ جعله يصرفه لم ومن صرف، فلذلك ،(حطم) قولك مثل هو إنما بمعدول، وليس للوادي
 اسم مؤنث معرفة أنه على تنوين بغير َوُيْقَرأ ،(طوى) هو: أي رفعا يكون أن ويجوز:  فقال ذلك ينكر الفراء أن

 ،(جمع)كـ ذلك، في فهو ،(طاوي) أصله فكأن عنه، المعدول لفظ يعرف لم وإن معدول، هو: وقيل للبقعة،
 -بيان عطف( طوى)و .الصفات في( سوى)و( عدا)و األسماء في( عنب) مثل أنه على بالكسر وُيْقَرأ ،(كتع)و

رة الكسرة الجرا  وعالمة مجرور، -الوادي من بدل أو  ،5/143 للنحاس القرآن إعراب ينظر. األلف على المقدا

 .16/352 القرآن إعراب في والجدول .2/886 القرآن إعراب في والتبيان

ُموَسىَٰ   َقالَ ﴿(. 3) ِتي ٱلنَّاسِ  َعلَى ٱۡصَطَفۡيُتكَ  إِنِّي َيَٰ لََٰ ِمي ِبِرَسَٰ نَ  َوُكن َءاَتۡيُتكَ  َما   َفُخذۡ  َوِبَكلََٰ ِكِرينَ  مِّ  (144﴿ اآلية ﴾ ٱلشََّٰ

 اآلعراف سورة من
  عنه هللا رضي مالك بن أنس عن 684: رقم الفائتة الصالة قضاء باب 1/477 سننه في مسلم أخرجه(. 4)

 .به 12909:  رقم عنه هللا رضي هريرة أبي مسند 20/255 مسنده في وأحمد
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ال كفارة لها إال ذلك " ،فكفَّارتها أن ُيصلِّها إذا ذكرها ،عن صالة أو نسيها
(1)

 :وقوله 

اَعةَ  إِنَّ ﴿ ، قال ﴾أُْخِفيَها أََكادُ ﴿ :وقوله ،قائمة ال محالة كائنة البد منها :أي ؛﴾آِتَيةٌ  السَّ

عليها أحدا  غيري "، قال  لِعُ ال أُطْ  ،وغير واحد: " أي من نفسي ابن عباس

إال قد أخفى هللا عنه علم  ،: " ليس أحد من أهل السموات واألرضالسداي

"الساعة
(2)

أكاد أُخفيها من نفسي، يعني كتمتها  عباس وابن مسعود وقراءة ابن. 

 اءة ابن جبير: ، وقراستطعت أن أكتمها من نفسي لفعلت حتى لو ،عن الخالئق

أظهرها " :أي  (:أخفيها)
(3)

كما قال كعب بن زهير ،
(4)

: 

 ُمْخِفَيات  ُعمير.  بأريكين ... داب شهرين ثم شهرا  دميكا                     

األسديقال 
(5)

، نبت في خالل يبس، واألريكين موضعنبت رطب ي :مير: الغ

والدميك الشهر التام "
(6)

أقيمها  :أي ؛﴾َزى ُكلُّ ِنْفس  ِبَما َتْسَعىلُِتجْ ﴿، وقوله سبحانه: 

نَّكَ  َفاَل ﴿:وقوله ،عملهعامل ب ال محالة ألجزي كل   ، ﴾ِبَها ُيْؤِمنُ  اَل  َمنْ  َعْنَها َيُصدَّ
                                                           

 بن أنس عن 572: رقم ذكرها إذا فليصلها الصالة نسي من باب 1/215 صحيحه في البخاري أخرجه(. 1)

 رضي أنس عن 684:  رقم الفائتة الصالة قضاء باب 1/477 صحيحه في ومسلم نحوه، عنه هللا رضي مالك

 . نحوه عنه هللا

 بمعنى الهمزة، بفتح( أَخفيها) أكاد: ومجاهد الحسن، عن ورويت جبير، بن وسعيد وعاصم، كثير، ابن قرأ(. 2)

: تقول والعرب المعلوم، األجل إلى تنحجب لكن تظهر، تكاد كونه وتيقن وقوعها، صحة من أنها: أي أُظهرها،
: وقيل محالة، ال ظهر ساتره، عنه زال وإذا ِخفاءه، عنه َسلَْبتُ ( : فأخفيُته: )وقيل أظهرته، بمعنى الشيء، خفيت

نفسي (، وكذلك قراءة أَُبيا رضي  من أخفيها عنه )أكاد هللا عباس رضي ابن وعن أخفيها، أريد( : أخفيها أكاد)
 قاله أحدا ، عليها أظهر ال أي:  أحدها :تأويالت أربعة الماوردي في ذلكوأورد  ، مجاهد قول وهو هللا عنه،
 ويكون ومجاهد، عباس، ابن قاله ، نفسي من أخفيها )أكاد(: والثاني .أريد بمعنى )أكاد( ويكون الحسن،
:  والثالث.  لك أظهرها فكيف نفسي من أخفيها كنت إذا: وتقديره  علمها، إلى الوصول تبعيد ذلك من المقصود

:  أخفيها معنى أن:  الرابع ،﴾تسعى بما نفس   كل لتجزى أخفيها﴿ استأنف ثم. )أكاد( آتية الساعة أن معناه

 ،3/397 الماوردي وتفسير ،5/563 ، وتفسير القرطبي2419/13304 حاتم أبي ابن تفسير ينظر. أظهرها

 .4/49 الوجيز ، والمحرر2/47 القراءات شواذ وجوه تبيين في المحتسبو
. أظهره إذا يخفيه الشيء خفى يقال جعفر أبو قال الهمزة بضم ﴾أخفيها أكاد﴿ :قرأ أنه جبير بن سعيد عن(. 3)

 االمرين تحتمل الضم وقراءة أظهرته، وإذا سترته اذا الشيء اخفيت: يقال اظهرها، أي األلف بفتح وقرأها

 .4/138 القرآن علوم في والبرهان. 3/35 للنحاس القرآن إعراب ينظر.  االظهار، غير تحتمل ال الفتح وقراءة

ب أبو ، ُسلمى أبي بن زهير بن كعب (.4)  بعدما دمه وسلم عليه هللا صلى النبي وأهدر ، صحبة له  ، المضرا

ض ، إسالمه بجيرا   أخيه علي أنكر  عند التي وهي له بردة وأعطاه ، تاب بعدما عنه عفا ثم ، لإلسالم وتعرَّ
    :مطلعها والتي ، وسلم صلى هللا عليه هللا رسول فيها مدح التي الشهيرة قصيدته وقال بعده، من الخلفاء

مٌ ..  متبول اليوم وقلبي سعاد بانت                             َمْكُبولُ  ُيْفدَ  لم إثرها ُمَتيَّ
 حينئذ   لها فصنع ، األنصار فكلمته ، األنصار فيها ُيذكر ولم ، المهاجرين على ثناء فيها بأسرها القصيدة وكانت 

 الغابة وأسد ،2191:  رقم كعب باب 3/1313 االستيعاب ينظر هـ(.26: ت ،) الطبقة عالي شاعر وهو ، شعرا  

 .  525:  رقم 2/77 األسماء وتهذيب ، 4450:  رقم العين مع الكاف 4/501

 الكسائي حمزة بن علي: عنه روى عمر، بن وورقاء بهدلة، بن عاصم عن روى األسدي، سهل بن محمد(. 5)

 ،12/366 اإلسالم تاريخ ينظر وفاته، تاريخ المصادر ُتذكر ولم الحارث، بن ومنجاب القراءات، صاحب

 .1502:  رقم 7/277 والتعديل والجرح ، 15132:  برقم 9/51 والثقات

 ما غمر قد أخضر نبات هو وقيل اليبس، بعد المطر عن البقل نبت هو: الميم وكسر الغين بفتح: الغمير(. 6)

 وأريك األسود، أريك وهما األراك، كثير ألنه أريكا   سمي وإنما الصغير، الجبل: واألريك اليبس، من قبله

 األدب وخزانة ،1/6698: العروس تاج ينظر. دميكا   شهرا   عنده أقمت يقال. التام الشهر:  والدميك. األبيض

 .1/144 استعجم ما ومعجم 2/399
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وأقبل  ،ال تتبعوا سبيل من كذب بالساعة :أي ؛د المكلفيناحالخطاب آالمراد بهذا 

وأتبع هواه فمن وافقهم على ذلك فقد خاب  ،وعصى مواله ،على مالذه في الدنيا

  .هلك وعطب من بايعهم :أي ؛﴾َفَتۡرَدىَٰ ﴿ ،وخِسر

ْ  ١٧َٱَما تِلنَك بِيَِمينَِك َيُٰموََسٰ ﴿ ُؤا تََوكَّ
َ
ٰ َغنَِِم َٱِِلَ قَاَل ِِهَ َعَصاَي أ ُهشُّ بَِها لََعَ

َ
َعلَينَهاَٱأ

َرٰى   َ فِيَها َم  َن ُ
لنقَِها َيُٰموََسٰ  ١٨ارُِ  أ

َ
لنَقىَٰها فَإَِذا ِِهَ َحيَّة   ١٩قَاَل أ

َ
ََعٰ  فَأ َها  ٢٠تَسن ذن َُ قَاَل 

ٱَِلٰ 
ُ َۖ َسنُلِيُدَها ِسرَيَتَها ٱلن  ﴾٢١َٱََّل ََتَفن

مة على أنه ال يقدر على مثل هذا إالا هللا ومعجزة عظي ،هذا برهان من هللا لموسى

ُموَسىَٰ  ِبَيِميِنكَ  ِتۡلكَ  َوَما﴿ :وأنه ال يأتي به إالا نبي ُمرَسل فقوله : إنما ، قال بعضهم﴾َيَٰ

قال ذلك على سبيل اإليناس له "
(1)

 :أي ؛على وجه التقرير، استفهام تقرير :، وقيل

ا هذه التي في يمينك عصاك تعرفها  ِهيَ  َقالَ  ﴿فسترى ما ُيصنع بها اآلن، ،أما

ُ  َعَصايَ  أ ، ﴾َوأَُهشُّ ِبَها َعلََى َغَنِمي﴿ ،اعتمد عليها في حال المشي :أي ؛﴾َعلَْيَها أََتَوكَّ

، وقال مالكالشجرة ليسقط ورقها وترعاه غنمي أهز بها :أي
 (2)

أن يضع  :: " الهش

وال يكسر  ،ورقه وثمرهكه حتى يسقط ثم ُيحرا  ،الرجل الِمحجن على الغصن

العود"
(3)

مصالح ومنافع وحاجات أخر  :أي ؛﴾أُْخَرى َمآِربُ  ِفيَها َولِيَ ﴿ :، وقوله

كانت  :أُْبِهَمت، قيلالتي غير ذلك، وقد تكلَّف بعضهم لذكر شيء من تلك المآرب 

وغير ذلك من األمور  ،وتحرس له الغنم إذا نام وتصير شجرة تظله ،تضئ بالليل

وإالا لما استنكر موسى صيرورتها  ،والظاهر أنها لم تكن كذلك ،الخارقة للعادة

نها سرائيليات، وكذا قول بعضهم: إاإل منولم يفر منها هاربا ، ولكن كل ذلك  ،ثعبانا  

قبل يوم القيامة "، وعن ابن  نها هي الدابة التي تخرج، وقول اآلخر: " إكانت آلدم

                                                           

 موسى على خفي قد أمرا لها أن علم قد تعالى هللا فإن اإلفهام به المراد: فارس ابن وقال: الزركشي يقول(. 1)

 ينظر. حية انقلبت إذا ينفر ال حتى يده في ما فيعرف للتقرير هو: وقيل ، يعلم لم ما حالها من فأعلم السالم عليه

 .2/343 القرآن علوم في البرهان
 قال المثبتين، وكبير المتقنين، رأس الفقيه، الهجرة، دار إمام المدني عبدهللا أبو عامر أبي بن أنس بن مالك. (2)

 عبدالرحمن، بن بكر أبي مولى ُسميا : عن روى عمر، ابن عن نافع عن مالك كلها األسانيد أصح: البخاري عنه
 قال وهب، وابن المبارك، ابن: منهم يحصون، يكادون ال أمم: عنه حدث وغيرهم، صالح، أبي بن وسهيل
: عام بالمدينة مات شيء، كل في أثبت مالك: قال الزهري، أصحاب أثبت من ألبي قلت: أحمد بن عبدهللا

 17/380الكمال وتهذيب. 6425: رقم1/516 التهذيب وتقريب ،199: رقم1/207 الحفاظ ينظر تذكرة. هـ179

 ،6318: رقم

 حتى يحركه ثم الغصن في المحجن الرجل يضع أن :الهش: قال أنس بن مالك عن حاتم أبي ابن وأخرج(. 3)

يِّ  وعنِ . يخبط وال الهش فهذا العود يكسر وال وثمره ورقه يسقط دِّ  َمآِربُ  َولِيا : )َقْولِهِ  ِفي َعْنُه، هللاُ  َرِضيَ  السُّ
 ينظر ." بالليل لَهُ  تضيء كانت: َقالَ  ، َقَتاَدة وَعنْ ". والسقاء المزود عليها أحمل اخرى حوائج: َيقُولُ  ،{أُْخَرى

 .5/564 المنثور والدر. 2420/13413 حاتم أبي ابن تفسير
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" (ماشا)نه كان اسمها " إ :عباس
(1)

 ؛﴾ُموَسى َيا أَْلِقَها َقالَ ﴿ :وقوله. (وهللا أعلم)، 

َها﴿ :ألقها ،هذه العصا التي في يدك يا موسى :أي ة   ِهيَ  َفإَِذا َفأَۡلَقىَٰ  :أي ؛﴾َتۡسَعىَٰ  َحيَّ

 ،فإذا هي تهتز ،صارت في الحال حية عظيمة ثعبانا  طويال  يتحرك حركة سريعة

في غاية  ،فهذه في غاية الكبر ،ولكنه صغير ،كأنها جان، وهو أسرع الحيات حركة

: ولم تكن قبل ذلك وتضطرب، قال ابن عباس ،تمشي ﴾َتْسَعىَ ﴿سرعة الحركة 

، فجعل موسى يسمع وقع فأكلتها، ومرت بصخرة فابتلعتها ،فمرت بشجرة ،حية

، فقيل له في ﴾َتَخفْ  َواَل  ُخْذَها﴿:فنودي الثانية أن ،الصخرة في جوفها فولاى ُمدِبرا  

، قال وهب: فقال " خذها بيمينك وال تخف "إنك من اآلمنين فأخذها :الثالثة
(2)

 ،

من صوف قد خلاها بخالل  وعلى موسى حينئذ  ِمْدَرَعة ،﴾اأْلُولَىَ  ِسيَرَتَها َسُنِعيُدَها﴿

: أو رأيت فقال له ملك ،الِمدرعة على يده، فلما أمره بأخذها أدلى طرف من عيدان

ولكنايِ  ،قال : ال ،أكانت الِمدرعة تغني عنك شيئا   ،يا موسى لو أذن هللا بما تحاِذر

 ،ثم وضعها على فم الحية حتى سمع مس األضراس ،فكشف عن يده ،ضعيف

وإذا يده في موضعه الذي كان  ،ثم قبض فإذا هي عصاه التي عهدها ،واألنياب

حالتها  :، أي﴾َسُنِعْيُدَها ِسْيَرُتَها األُْولَىَ ﴿إذا توكأ بين الشعبتين، ولهذا قال يضعها 

  التي تعرف قبل ذلك.

ِ ُسوٓء   ﴿ ُممن يََدَك إََِلٰ َجنَاِحَك ََتنُرجن َبينَضآَء مِنن َغرين َرٰى  َٱٱضن َن ُ
لُُِنِيََك مِنن َءاَيٰتِنَا  ٢٢َءايًَة أ

َى  َن إِنَُّهۥ َطََغٰ  ٢٣ٱلنُكۡبن رِي  ٢٤ٱذنَهبن إََِلٰ فِرنَعون حن َِل َصدن َ ِ ٱۡشن رِي  ٢٥قَاَل رَ   ِّن
َ
ن َِلٓ أ ِ َٱيَّس 

َدة   ٢٦ لُلن ُعقن ِن  َٱٱحن ِِل  ٢٧ل َِساِّن م  َقُهواْ قَون ِ َٱزِير   ٢٨َيفن
َلل َل  ِنن َٱٱجن ِى  ا م  هن

َ
ِِخ َهٰرُ  ٢٩أ

َ
ٱَن أ

زنرِي  ٣٠
َ
ُددن بِهِۦٓ أ رِي  ٣١ٱشن ِّن

َ
ُه ِِفٓ أ ِكن ۡشن

َ
ُكَرَك َكثرًِيا  ٣٣ا ََكن نَُسب َِحَك َكثرِي   ٣٢َٱأ  ٣٤َٱنَذن

 . ﴾ ٣٥ا إِنََّك ُكنَت بِنَا بَِصري  

ح به في  هذا برهان ثان  لموسى وهو أن هللا أمره أن ُيْدِخل يده في جيبه كما صرَّ

 :: أي، قال مجاهد﴾َجَناِحكَ  إِلَى َيَدكَ  َواْضُممْ ﴿ :ية األخرى، وأراد ههنا ذلك بقولهاآل

                                                           

 قاله السباع، بها يطرد كان أنه: أحدها: أوجه ثالثة وفيه ،أخرى حاجات :أي ؛﴾أُْخَرى َمآِربُ  ِفيَها َولِيَ ﴿(. 1)

 .الضحاك قاله بالليل، له تضيء كانت أنها: والثالث. بها الماء ويستخرج النار، بها َيْقَدحُ  كان أنه: والثاني مقاتل
 موسى عصا كانت: قال جبير ابن وعن ماشا، موسى عصا اسم كان: قال ، عباس ابن عن جبير، بن سعيد عن

 .3/383 الماوردي  تفسير ينظر.  عوسج من السالم عليه

 هيئتها:" ُمَجاِهد   وقال". األولى حالتها: َقالَ  ،﴾األُولَى ِسيَرَتَها َسُنِعيُدَها﴿ َعْنُهَما: هللاُ  َرِضيَ  َعبَّاس   اْبنِ  َعنْ (. 2)

ها أي: وهب ،وقال" األولي  الطبري وتفسير ـ 2421/13419 حاتم أبي ابن تفسير ينظر. .كانت كما عصا سنردا

 .1/396 مجاهد وتفسير ،18/296
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كفه تحت ]َعُضدك[
(1)

ثم أخرجها  ،وذلك أن موسى كان إذا أدخل يده في جيبه ،

 من غير َبَرص   :أي ؛﴾ُسوء   َغْيرِ  ِمنْ  َبْيَضاءَ  َتْخُرجْ ﴿ :وقوله ،كأنه ِفْلَقُة قمر   ،يتألأل

وكثيرون ،، قاله ابن عباسشين وال، وال أذى
(2)

أخرجها وهللا "  ، وقال الحسن:

فعلم موسى أنه قد لقي ربه " ،مصباح ،كأنها
(3)

ِتَنا ِمۡن  لُِنِرَيكَ ﴿ :، ولهذا قال  َءاَيَٰ

 إِلَى اْذَهبْ ﴿ :: " كانت يد موسى أكبر آياته "، وقولهقال ابن عباس ﴾ٱۡلُكۡبَرى

ا  منه، وهاربا  فا، ملك مصر الذي ﴾ِفْرَعْونَ  دعه إلى عبادة هللا وحده ال خرجت فارا

وال يعذبهم، فإنه قد  طغى، وبغى، وآثر  ،وُمرهُ فلُيْحِسن إلى بني اسرائيل ،شريك له

، هذا سؤال من ﴾َصْدِري لِي اْشَرحْ  َربِّ  َقالَ ﴿الحياة الدنيا ونسي الرب األعلى 

فإنه قد أمره أن يحتج بأمر  ،فيما بعثه ،موسى لربه عز وجل أن يشرح له صدره

، وخطب جسيم بعثه إلى أعظم ملك على وجه األرض إذ ذاك وأجبرهم عظيم

هم كفرا   عى أنه ال يعرف ، وأطغاهم تمردا  وأكثرهم جنودا   ،وأشدَّ ، بلغ من أمره أن ادَّ

هذا وقد مكث موسى في داره وليدا  مدة عندهم في ِحْجِر  ه،وال يعلم لرعاياه إلها  غير

فهرب منه هذه المدة  ،فخافهم أن يقتلوه ،ثم قتل منهم نفسا   ،ون على فراشهفرع

، وال ثم بعد هذا بعثه ربه تعالى إليهم نذيرا  يدعوهم إلى هللا أن يعبدوه ،بكمالها

، إن لم يكن أنت عوني ﴾َصْدِري لِي اْشَرحْ  َربِّ  َقالَ ﴿ :، ولهذا قالبه شيئا   يشركوا

ن ُعۡقَدة   َوٱۡحلُلۡ ﴿ ،يكون لي طاقة بذلك ال ،وظهيري ،وعضدي ،ونصيري  ٢٧لَِّساِني مِّ
والجمرة،  ،لما كان أصابه من اللثغ حين عرض عليه التمرة :أي ؛﴾َقۡولِي َيۡفَقُهواْ 

ث يبح :بل ،فوضعها على لسانه، كما سيأتي بيانه، وما سأل أن يزول ذلك بالكلية

، ولو سأل الجميع لزال ،وهو قدر الحاجة ،فهم ما يريد منه يزول الِعيا ويحصل لهم

قال الحسن : " أي ُحلَّ ُعقدة  واحدة  "، وقال ابن عباس :" شكا موسى إلى ربه ما 

يتخوف من آل فرعون في القتيل، وعقدة لسانه، فإنه كان يمنعه من كثير من الكالم 

ا ال َيفَصح به وسأل ربه أن ُيِعيَنُه بأخيه هارون يكون له ردء  ويتكلم عنه بكثير مم

                                                           

 .5/280ينظر تفسير ابن كثير  .في تفسير ابن كثير ] عضده[(. 1)
 :البيضاوي ويقول عضدك، تحت كفك أدخل: َقالَ  ،{َجَناِحكَ  إِلَى َيَدكَ  َواْضُممْ :  تعالى قوله في مجاهد عن(. 2)

 عند يجنحهما ألنه بذلك سميا الطائر، جناحي من استعارة جناحين، ناحيتين لكل يقال العضد، تحت جنبك
 واألصل ، جنباه:  اإلنسان وجناحا: الزمخشري ويقول عضدك، تحت كفك أدخل أي: السيوطي وقال الطيران،

 وتفسير ،4/46 التنزيل أنوار ينظر. الطيران عند يجنحهما ألنه جناحين سميا. الطائر جناحا منه المستعار

 .1/395مجاهد ، وتفسير3/59والكشاف ،5/565 القرطبي

 بيضاء﴿: تعالى قوله في ومجاهد وقتادة، والضحاك، والسدي، والحسن، عنه، هللا رضي عباس ابن عن(. 3)

 نفرة عنه وبهم ، العرب إلى شيء أبغض والبرص: الزمخشري يقول برص، غير من ، يعني﴾سوء غير من

 للمفاصل أحز وال ألطف وال أحسن نرى وال ، عنه يكنى بأن جديرا فكان ، مجاجة السمه وأسماعهم ، عظيمة

 .1/395 مجاهد وتفسير ،3/59 الكشاف وتفسير ،18/298 الطبري تفسير ينظر. وآدابه القرآن كنايات من
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لسانه فأتاه ُسْؤلَُه فحلَّ عقدة من لسانه "
(1)

ِ َٱزِير  ﴿وقوله  
َلل َل  ِى َٱٱجن هن

َ
ِنن أ ٱَن َهٰرُ  ٢٩ا م 

ِِخ 
َ
موسى في أمر  خارجي عنه وهو مساعدة أخيه من ، وهذا أيضا  سؤال ﴾٣٠أ

ظهري " :قال مجاهد: " أي ،﴾أَْزِري ِبهِ  اْشُددْ ﴿: هارون له وقوله
(2)

 َوأَْشِرْكهُ ﴿ 

ا ُنَسبَِّحكَ  َكيْ ﴿في مشاورتي  :أي ؛﴾أَْمِري ِفي : " ال يكون العبد قال مجاهد ،﴾َكِثير 

ومضطجعا  " ،وقاعدا   ،حتى يذكر هللا قائما   ،من الذاكرين هللا كثيرا  
(3)

 إِنَّكَ ﴿ :وقوله 

ا ِبَنا ُكْنتَ  انا ال ،ناأي: في اصطفائك ل ؛﴾َبِصير  نا إلى وبعثتك بنبوءة، وإعطائك إيَّ

 فلك الحمد على ذلك. ،عدوك فرعون

لََك َيُٰموََسٰ قَاَل قَدن  ﴿ ٱتِيَت ُسؤن
ُ
َرىٰٓ  ٣٦أ َن ُ

ةً أ َِك  ٣٧َٱلََقدن َمنَنَّا َعلَينَك َِّرَّ م 
ُ
ٱنَحيننَآ إََِلٰٓ أ

َ
إِذن أ

َم ِ فَلنيُلنقِ  ٣٨َما يُوََحٰٓ  ِن ٱقنِذفِيهِ ِِف ٱِلَّابُوِ  فَٱقنِذفِيهِ ِِف ٱۡلن
َ
هُ َعُدٱ   أ ذن َُ ن

اِحِل يَأ َمُّ بِٱلسَّ ِ  هِ ٱۡلن
َل 

لنَقينُت 
َ
ۥۚ َٱأ ُ ٰ َعينِنٓ  َعلَينَك ََمَبَّة  ٱََعُدٱ   َلَّ نََع لََعَ ِن ِ َٱِِلُصن تَُك َفَتُقوُل َهلن إِ  ٣٩م  َن ُ

َِشٓ أ ذن َتمن
َِك ََكن َتَقرَّ  م 

ُ
َنَٰك إََِلٰٓ أ ۖۥَ فَرََجلن ُفلُُه ٰ َمن يَكن ُدلُُّكمن لََعَ

َ
س   أ ا َعيننَُها َٱََّل ََتنَزَنۚ َٱَقتَلنَت َنفن

َٰك ُفتُون   ينَنَٰك مَِن ٱلنَغم ِ َٱَفتَنَّ ۚ َفَنجَّ   ﴾ ا

وتذكير له بنعمه  ،فيما سأل ربه ،ـ  عليه السالمـ هذه إجابة من هللا لرسوله موسى 

 ،وتحذر عليه من فرعون ،مما كان ألهم أمه حين كانت ُترضعه ،السالفة عليه

فاتخذت له  ،ألنه كان قد ولد في السنة التي يقتلون فيها الغلمان ،ومالئه أن يقتلوه

وهو النيل، وتمسكه إلى  ،وترسله في البحر ،ثم تضعه فيه ،فكانت ُترضعه ،تابوتا  

[منزله]
(4) 

ة  لتربط الحبل ،بحبل   فحصل  ،نفلت منها، وذهب به البحرفا ،فذهبت مرا

                                                           

 النار جمرة من فيه كانت التي العجمة ، يعني﴾لَِساِني ِمنْ  ُعْقَدة   َواْحلُلْ ﴿: تعالى قوله في القرطبي يقول(. 1)

 الجمرة من بلسانه كانت عقدة أنها:  أحدها: أوجه ثالثة فيه: الماوردي ويقول طفل، وهو فيه في أطفأها التي
 إال غيره يكلم ال حتى ، لربه مناجاته عند بلسانه كانت عقدة:  الثاني  فرعون، عند صغر في بفيه ألقاها التي

 الطبري وتفسير ،11/192 القرطبي تفسير ينظر. مناجاته بعد غيره كالم من هللا من استحيائه:  والثالث. بإذنه

 .3/400الماوردي وتفسير ،18/299
 وجهان فيه:  الماوردي ويقول ظهري، به اشدد: أي ﴾أَْزِري ِبهِ  اشُددْ ﴿:تعالى قوله في عباس ابن قال(. 2)

: زيد ابن وعن أمري، به يستقيم عونا   يكون أن:  والثاني.  نفسي به فقوا  ومعناه الظهر،:  األزر أن:  أحدهما:
 بفتح ،﴾أْزِري ِبهِ  أْشُدد﴿يقرأ كان أنه إسحاق أبي بن هللا عبد وعن ،" قوه به لي فإن به، وقوتي أمري به اشدد

 ذلك، يفعل أنه نفسه، عن موسى من الخبر بمعنى أشركه، من األلف بضم ﴾أَْمِري ِفي وأُْشِرْكهُ ﴿أشدد  من األلف

 الماوردي وتفسير ،18/301 الطبري وتفسير ،2421/13429 حاتم أبي ابن تفسير.  الدعاء وجه على ال

3/401. 
 واذكر:  يعني مجاهد عن نجيح أبي بن عن ، سفيان ثنا ، عمر أبي ابن ثنا ، أبي حدثنا حاتم، أبي ابن قال(.  3)

 حاتم أبي ابن تفسير. ومضطجعا قائما هللا يذكر حتى كثيرا هللا الذاكرين من العبد يكون ال:  قال كثيرا ربك

646/3483. 
 .5/235كثير والصواب: ] منزلها[. ينظر تفسير ابن /ب، 295اللوحة ـ هكذا في المخطوط   4



 سورة طه ( تفسيرالبدر المنير الملخص من تفسير ابن كثير         )  القسم الثاني ) التحقيق (  

 178 

ا ُموَسى أُمِّ  فَُؤادُ  َوأَْصَبحَ ﴿ :كر هللا عنها في قولهوالهما ما ذ ،لها من الغما   إِنْ  َفاِرغ 

(1)﴾اْلُمْؤِمِنينَ  ِمنَ  لَِتُكونَ  َقْلِبَها َعلَى َرَبْطَنا أَنْ  لَْواَل  ِبهِ  لَُتْبِدي َكاَدتْ 
، فذهب به البحر 

ا لَُهمْ  ِلَيُكونَ  ِفْرَعْونَ  آلُ  َفاْلَتَقَطهُ ﴿ ،إلى دار فرعون ا َعُدوا  (2)﴾َوَحَزن 
وكان من قضاء  

ى ،وحكمته البالغة أن يرباي موسى على فراش فرعون ،هللا وقدره  ،بطعامه ،وتغذا

 َعلَْيكَ  َوأَْلَقْيتُ  لَهُ  َوَعُدو   لِي َعُدو   َيأُْخْذهُ ﴿ :، ولهذا قالوزوجته له ،وشرابه مع محبته

ة   : َك إلى عبادي، قال ابن عباسوَحَبْبتُ  ،فأََحبَّكَ  ،في قلب عدو له :أي ؛﴾ِمنِّي َمَحبَّ

ى  ،لُِتربَّى بمرأى  مني :أي ؛﴾يَعْينِ  َعلَى َولُِتْصَنعَ ﴿ ،ما رآه أحد إالا أحباه "" وُتَغذا

 َعلَى أَُدلُُّكمْ  َهلْ  َفَتقُولُ  أُْخُتكَ  ْمِشيإِْذ ت﴿ :ِبغذاء الملك وِنَعِمِه محفوظا  بعيني ، وقوله

إلى أمك كي تقرَّ عينها، وذلك أنه لما استقر عند آل فرعون ، فرددناك ﴾َيْكفُلُهُ  َمنْ 

ۡمَنا﴿ :كما قال تعالى ،عرضوا عليه المراِضَع فأباها  َقۡبلُ  ِمن ٱۡلَمَراِضعَ  َعلَۡيهِ  َوَحرَّ

ِصُحونَ  لَُهۥ َوُهمۡ  لَُكمۡ  َيۡكفُلُوَنُهۥ َبۡيت   أَۡهلِ  َعلَىَٰ   أَُدلُُّكمۡ  َهلۡ  َفَقالَۡت  (3)﴾َنَٰ
هل أدلكم  :تعني 

فقبله  ،فعرضت عليه ثديها ،وهم معها إلى أمه ،فذهبت به ،رةعلى من ترضعه باألج

ورفعة   ،فنالها بسببه سعادة   ،على إرضاعه وهاواستأجر ، فرحا  شديدا ،ففرحوا بذلك

: " مثل الصانع الذي ، ولهذا جاء في الحديثل، واآلخرة أعظم، وأجزفي الدنيا

ثل أم موسى ُتْرِضع ولدها وتأخذ أجرهايحتسب في صنعته الخير كم
 ( "4)

قال  

كَ ﴿تعالى:  كَ  إِلَىَٰ   َفَرَجۡعَنَٰ يعني القبط  عليك وقتلت نفسا   :، أي﴾َعۡيُنَها َتَقرَّ  َكيۡ  أُمِّ

كَ ﴿ ۡيَنَٰ فر منهم ف (بقتله)، وهو ما حصل له بسبب عزم آل فرعون ﴾ٱۡلَغمِّ  ِمنَ  َفَنجَّ

 ٱۡلَقۡومِ  ِمنَ  َنَجۡوتَ  َتَخۡف   اَل ﴿ :الرجل الصالحذلك ، وقال له هاربا  حتى ورد ماء مدين

لِِمينَ 
 (5)﴾ٱلظََّٰ

كَ ﴿ :وقوله، 
ا   َوَفَتنََّٰ [  ؟قال ابن ]  ﴾فُُتون 

(6)
، اختبرناك اختبارا  " :أي ؛

                                                           

ا   ُموَسىَٰ  أُمِّ  فَُؤادُ  َوأَۡصَبحَ ﴿(. 1) ِرغ  َبۡطَنا أَن لَۡواَل   ِبِهۦ لَُتۡبِدي َكاَدتۡ  إِن َفَٰ اآلية  ﴾ٱۡلُمۡؤِمِنينَ  ِمنَ  لَِتُكونَ  َقۡلِبَها َعلَىَٰ  رَّ

 القصص. سورة من ﴾10﴿
ا لَُهمۡ  لَِيُكونَ  ِفۡرَعۡونَ  َءالُ  َفٱۡلَتَقَطُهۥ ﴿ـ  2 ا   َعُدوا  نَ  ِفۡرَعۡونَ  إِنَّ  َوَحَزن  َمَٰ طِ  َكاُنواْ  َوُجُنوَدُهَما َوَهَٰ  ﴾ من8اآلية ﴿ ﴾ينَ   َِخَٰ

 سورة القصص.

ِل َبينت  ﴿(. 3) هن
َ
ٰٓ أ ُدلُُّكمن لََعَ

َ
نَمَراِضَع ِمن َقبنُل َفَقالَتن َهلن أ َنا َعلَينهِ ٱل من ُفلُونَُهۥ َلُكمن َٱُهمن ََلُۥ َنِٰصُحوَن  ۞ٱََحرَّ  ﴾١٢يَكن

 القصص. سورة ﴾ من12﴿اآلية 

 يغزون الذين مثل: "  بلفظ أبيه عن نفير بن جبير عن 310:  برقم 1/366 مراسيله في أبوداود أخرجه(. 4)

 والبيهقي ،" أجرها وتأخذ ، ولدها ترضع موسى أم مثل ، عدوهم على يتقوون يعني الجعل، ويأخذون أمتي من

 18296:  برقم السلطان من فيه الرخصة في جاء ومما ، الجعائل أخذ كراهية في جاء ما باب 9/27 سننه في

 9/481 والموضوعة الضعيفة األحاديث سلسلة في األلباني وأورده ، أبيه عن نفير بن جبير بن عبدالرحمن عن

 . ضعيف:  وقال ، 4500:  برقم
ُهَما َفَجا َءۡتهُ ﴿ـ  5 ا لََنا   َسَقۡيتَ  َما أَۡجرَ  لَِيۡجِزَيكَ  َيۡدُعوكَ  أَِبي إِنَّ  َقالَتۡ  ٱۡسِتۡحَيا ء   َعلَى َتۡمِشي إِۡحَدىَٰ  َعلَۡيهِ  َوَقصَّ  َجا َءهُۥ َفلَمَّ

لِِمينَ  ٱۡلَقۡومِ  ِمنَ  َنَجۡوتَ  َتَخۡف   اَل  َقالَ  ٱۡلَقَصصَ 
 ( من سورة القصص.25اآلية ) ﴾ٱلظََّٰ

 أعثر ولم.18/306 الطبري تفسير في ووجدتها  الناسخ من سقطت لعلها ،[  عنهما هللا رضي عباس ابن] (. 6)

  . كثير ابن عند عليها
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 " ابن عباس  وقال مجاهد :" وقد أخلصناك إخالصا  "، وعن وقيل :" ابتليناك ابتالء 

الفتون وقوعه في ِمَحن خلَّصه هللا منها أولها أن أمه : " أن في رواية سعيد بن جبير

 ،ثم القاؤه في البحر في التابوت ،حملته في السنة التي كان فرعون يذبح فيه األطفال

ثم تناوله  ،ثم أخذه بلحية فرعون حتى همَّ بقتله ،ثم منعه الرضاع إالا من ثدي أمه

ين خائفا ، وغير ذلك من الوقائع، ثم قتله القبطي، وخروجه إلى مد ،الجمرة بدل الذرة

والمشاق التي كانت في بني اسرائيل، كما تبين كل يغض عنها في موضعه من هذا 

يفتن الذهب  بالنار فيخلص من  الكتاب فعلى هذا معناه أخلصناك من تلك الِمَحن كما

خبث فيه "كل 
(1)

مصدر، وفي النسائي، وتفسير ابن جرير وابن أبي حاتم،  :والفتون 

وهي  قصة طويلة في حديث الفتون، برواية سعيد بن جبير عن ابن عباس

مذكورة كما هي في األصل، فمن أرادها فعليه بمطالعته
(2)

. 

ٰ قََدر  ﴿ َيَن ُثمَّ ِجئنَت لََعَ ِل َمدن هن
َ
طَ ٤٠َيُٰموََسٰ  فَلَبِثنَت ِسننَِي ِِفٓ أ ِِس َٱٱصن ُتَك ِۡلَفن  ٤١نَلن

وَك أَِب َُ َ
نَت َٱأ

َ
رِي ٱذنَهبن أ َن إِنَُّهۥ َطََغٰ  ٤٢َيِٰ  َٱََّل تَنَِيا ِِف ذِكن َفُقوََّل ََلُۥ  ٤٣ٱذنَهَبآ إََِلٰ فِرنَعون

َّل   ٱن ََينََشٰ ۡلَّ ِن   قَون
َ
ُر أ   .﴾٤٤ا لََّللَُّهۥ َيتََذكَّ

[مالئه]فرعون ول مدين حين فررت من لبثت مقيما  في أه :أي
(3)

بحسب ، ثم جئت 

، وقال أي موعد ﴾َقَدر   َعلَى ِجْئتَ  ُثمَّ  ﴿ :، كما قالقدرتي وإرادتي من غير ميعاد

اصطفيتك  :، أي﴾لَِنْفِسي َواْصَطَنْعُتكَ ﴿ :وقوله، على قدر الرسالة والنبوءةبعضهم :

 كما أريد وأشاء، وفي الصحيحين عن أبي هريرة :أي ؛واجتبيتك رسوال  لنفسي

: " التقى آدم وموسى فقال موسى: أنت سول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ قالأن ر

م: أنت الذي اصطفاك هللا برسالته الذي أشقيت الناس وأخرجتهم من الجنة فقال آد

فوجدته قد ُكِتب عليا قبل أن  ،واصطفاك لنفسه، وأنزل عليك التوراة، قال: نعم

                                                           

كَ ﴿:" َقْولِهِ  ِفي عنه هللا رضي عباس ابن قال(. 1) ا   َوَفَتنََّٰ  ببالء ابتليناك:  أيضا   وعنه" ابتالء ابتليناك ،﴾فُُتون 

/ 2423 حاتم أبي ابن تفسير ينظر إخالصا أخلصناك:  مجاهد وقال. بالء بلوناك:  قتادة قال و النعمة،

 .11/198 القرطبي وتفسير.18/106 جرير ابن وتفير ،13436ـ 13435 ـ13434:رقم
 فيها يذبح فرعون كان التي السنة في أمه حملته أولها ، الرسالة قبل بأشياء اختبرناك: عباس ابن قال(. 2)

 بدل الجمرة تناوله ثم فرعون، بلحية جره ثم أمه، ثدي من إال الرضاع من منعه ثم اليم، في إلقاؤه ثم األطفال،
 على بها ليتدرب الغنم رعايته ثم يترقب، خائفا وخروجه القبطي قتله ثم فرعون، قتل عنه ذلك فدرأ الدرة،

: قر طه سورة تفسير 6/396 سننه في النسائي . وأخرجه11/198 القرطبي تفسير ينظر الخلق، رعاية

 وفتناك"  السالم عليه لموسى وجل عز هللا قول عن عباس بن عبدهللا سألت: قال جبير، بن سعيد عن ،11326

 في الهيثمي وأورده ،" طويال   حديثا   لها فإن جبير ابن يا النهار استأنف: قال هو، ما الفتون عن فسألته"  فتونا  

 غير الصحيح رجال رجاله: وقال يعلى، أبي إلى وعزاه ،11166: رقم طه سورة باب 7/152 بطوله الزوائد

 . ثقتان وهما أيوب، أبي بن والقاسم زيد، بن أصبغ
  ، وتصح أيضا : ]مإله[.5/293/أ، وعند ابن كثير ]ملئه[ 296اللوحة: بهذا الرسم ]مالئه[. وردتـ   3
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قال: نعم فَحَج آدم موسى " ،يخلقني
(1)

ِتي  َ بِ  َوأَُخوكَ  أَنتَ  ٱۡذَهۡب ﴿ :وقوله   :أي ؛﴾اَيَٰ

ال ُتبطئا  :أي :، قال ابن عباس﴾ِذْكِري ِفي َتِنَيا َواَل ﴿ِبُحَجِجي وبراهيني ومعجزاتي 

هللا في حال مواجهة فرعون  يذكرابل  ،في ذكر هللا اأن ال يفتر :ا، والمرادفَ عُ ضْ وال تَ 

وقوة وسلطانا  كاسرا  له، كما جاء في الحديث " إن عبدي  ،عونا  لهما هللاِ  رُ كْ ليكون ذِ 

كل عبدي الذي يذكرني وهو مناجز قرنه "
(2)

هُ  ِفْرَعْونَ  إِلَى اْذَهَبا﴿،   ،﴾َطَغى إِنَّ

د وع :أي ا َقْوال   لَهُ  َفقُواَل ﴿ ،تا وتجبَّر وتجهرم على هللا وعصىتمرَّ ن  رُ  لََعلَّهُ  لَيِّ  أَوْ  َيَتَذكَّ

 وهو أن فرعون في غاية العتو واالستكبار ،، في هذه اآلية عبرة عظيمة﴾َيْخَشى

خاطب فرعون إال ، ومع هذا أََمر أن ال يوموسى صفوة هللا من خلقه إذ ذاك

، كما قال يزيد الرقاشيبالمالطفة واللين
(3)

تحبب إلى من : عند هذه اآلية " يا من ي

يعاديه فكيف بمن يتواله ويناديه "، وقال وهب: " هذا إلى العفو والمغفرة أقرب منه 

إلى الغضب والعقوبة "
(4)

اعذرا إليه وقوال أن لك  :، وقال الحسن البصري: " أي

ا   ولك معادا  وأن بين يديك جنة  ِه "  :" أي: ونارا  "، وقال علي رضي هللا عنهربا كنِّ

ة "نِّ : " كَ وقال سفيان الثوري ِه بأبي ُمرا
(5)

، والحاصل أن دعوتهما له يكون بكالم 

 أُْدُع إِلَىَ ﴿ :رقيق ليِّن قريب سهل ليكون أوقع في النفوس وأبلغ وأنجع، كما قال

                                                           

 4/2042 صحيحه في ومسلم ، به 4459:  رقم طه سورة تفسير 4/1764 صحيحه في البخاري أخرجه(. 1)

 " . موسى آدم فحجَّ  وموسى آدم تحاجَّ : "  بلفظ نحوه 2281:  رقم وموسى آدم حجاج باب

 يذكرني الذي عبدي إن يقول وجلَّ  عز هللا إن: "  بلفظ 3580:  رقم 5/570 سننه في الترمذي أخرجه(. 2)

 1/408 اإليمان شعب في والبيهقي ، الوجه هذا من إال نعرفه ال غريب حديث هذا:  وقال"   قرنه مالق   وهو

أورده األلباني في سلسلة األحاديث " . قرنه مالقيا   كان وإن: "  بلفظ 553:  برقم عباده عن هللا يجاوز فيما باب

 وقال: ضعيف . 3135برقم:  7/131 الضعيفة والموضوعة 

 أبان أبيه وعن ، مالك بن أنس عن يروي ، البصري عمرو أبو ، القاف بتخفيف الرقاشي أبان بن يزيد(. 3)

 أبو وقال ، سلمة بن وحماد ، واألعمش ، والعراقيون ، البصرة أهل عنه وروى ، البصري والحسن ، الرقاشي
 ، وحفظها ، الحديث صناعة عن غفل ممن وكان ، الخلوات في بالليل البكائين من هللا عباد خيار من كان:  حاتم

 متروك:  والحاكم النسائي وقال ، أنس عن فيجعله الحسن كالم يقلب كان حتى وأسبابها ، بالعبادة واشتغل

  ينظر.  هـ 20 قبل:  ت ، فيه يتكلم شعبة كان:  البخاري وقال ، ضعيف هو معين بن يحي وقال ، الحديث

 32/64 الكمال وتهذيب ،3166:  برقم األلف باب 8/320 الكبير والتاريخ ، والقاف الراء باب 3/81 األنساب

 . 6958:  برقم يزيد اسمه من

ا َقْوال لَهُ  َفقُوال ﴿: اآلية هذه تال أنه الرقاشي، عيسى بن الفضل َعنِ (. 4) ن   ِمنْ  إِلَى يتحبب ِمنْ  يا: فقال ،﴾لَيِّ

 قاله ، كناياه:  والثاني. رقيقا   لطيفا  :  أحدهما: وجهان فيه: الماوردي وقال" .ويناديه يتولى بمن فكيف يعاديه،
 وقال ، الرهبة قبل بالرغبة يبدأه أن:  ثالثا   ويحتمل. الوليد أبو وقيل  مرة أبو فرعون كنية إن: وقيل السدي،
 حاتم أبي ابن تفسير ينظر واالك، بمن رفقك فكيف عاداك، لمن رفقك هذا رب يا:  المتصوفة بعض

 .3/405 تفسير الماوردي وينظر ،2424/13445

ا َقْوال لَهُ  َفقُوال ﴿: تعالى قوله فِي َعْنُه، هللاُ  َرِضيَ  َعلِي   َعنْ (. 5)  كنياه: َقالَ   الثوري ُسْفَيانَ  ،وَعنْ  كنه: َقالَ  ،﴾لَيِّن 

 ابن قال". ونارا جنه يديك بين وإن معادا، ولك ربا لك إِنَّ  لَهُ  وقوال إليه، أعذر"  الَحَسِن، وَعنِ   ،"مره أبا يا
: معاذ بن يحيى قال كنياه،: السدي وقال. يكنياه أن هو له، يقواله أن هللا أمرهما الذي اللين القول أن ُذكر: جرير

حاتم  أبي ابن تفسير ينظر ،" اإلله أنت يقول بمن رفقك فكيف إله أنه يزعم بمن  رفقك هذا وسيدي إلهي" 

 باب 4/121 اإليمان وأخرجه البيهقي في شعب ،18/313 الطبري ، وتفسير13444 ـ13443 ـ2424/13442

 .4193: رقم وسلم عليه هللا صلى النبي على الصالة فضل في
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( 1)﴾اْلَحَسَنةِ  َواْلَمْوِعَظةِ  ِباْلِحْكَمةِ  َربِّكَ  َسِبيلِ 
رُ  لََعلَّهُ ﴿ :اآلية، وقوله ، ﴾َيْخَشى أَوْ  َيَتَذكَّ

يوجد طاعة  :أي ؛﴾َيْخَشى أَوْ ﴿لعله يرجع عما هو فيه من الضالل والهلكة،  :أي

تحصيل الطاعة، ونقل عن  :الرجوع من المحذور، والخشية :، فالتذكرمن خشية ربه

زيد بن عمرو بن نفيل ههنا شعرا  
(2)

هو ألمية بن ابي الصلت :وقيل، 
(3)

: 

  مناديا رسوال موسى إلى بعثت ...  ورحمة َمن   فضل من الذي وأنت          

  باغيا كان الذي فرعون هللا إلى  ... فادُعَوا وهارون اذهب  :له فقلت          

يت هذه ... آأن :وقوال له             أرفق إذا بك بانيا بال عمد  ت سوَّ

 بال وتد حتى استقلت كما هيا ...  آأنت رفعت هذه :وقوال له          

ا...  وسطها سويت آأنت :له وقوال           ه ما إذا منير    هاديا الليل َجنَّ

  ضاحيا األرض من مست ما فيصبح...   بكرة   الشمس يخرج من :له وقوال          

  ،رابيا يهتز البقل منه فيصبح ... الثرى في الحب ينبت من :له وقوال          

  .واعيا كان لمن آيات ذاك ففي     ...            حبٌة في رويبة   منه ويخرج          

ََغٰ  ﴿ ن َيطن
َ
ٱن أ

َ
ٓ أ ُرَط َعلَيننَا ن َيفن

َ
ٓ إِنَّنَا ََنَاُف أ َمُع  ٤٥قَاََّل َربَّنَا سن

َ
ٓ أ َٓۖ إِنَِّن َمَلُكَما قَاَل ََّل ََتَافَا

َرىٰ 
َ
َۖ قَدن ِجئنَنَٰك  ٤٦ َٱأ بنُهمن ِ ٰٓءِيَل َٱََّل ُتَلذ  َر رنِسلن َمَلنَا بَِنٓ إِسن

َ
تَِياهُ َفُقوََّلٓ إِنَّا رَُسوََّل َرب َِك فَأ

ن
فَأ

                                                           

 َعنْ  َضلَّ  ِبَمنْ  أَْعلَمُ  ُهوَ  َربَّكَ  إِنَّ  أَْحَسنُ  ِهيَ  ِبالَِّتي َوَجاِدْلُهمْ  اْلَحَسَنةِ  َواْلَمْوِعَظةِ  ِباْلِحْكَمةِ  َربِّكَ  َسِبيلِ  إِلَى اْدعُ ﴿(. 1)

 . من سورة النحل. ﴾125﴿اآلية  ﴾ِباْلُمْهَتِدينَ  أَْعلَمُ  َوُهوَ  َسِبيلِهِ 

 وهو. الحكماء وأحد الجاهلية، في المرأة نصير  العدوي، القرشي العزى عبد بن نفيل بن عمرو بن زيد (. 2)

 إلى ورحل عليها، ذبح مما يأكل وال االوثان، عبادة يكره وكان االسالم، يدرك لم. الخطاب بن عمر عم ابن
 وامتنع األوثان، عبادة اعتزل من أحد وهو النصرانية، وال اليهودية، تستمله فلم أهلها، عبادات عن باحثا الشام
 السائمة ويخلق األرض، بقل وينبت السماء، قطر هللا أَُيْرِسل قريش: معشر يا يقول وكان ذبائحهم، أكل من

 األعالم ينظر غيري. إبراهيم دين على أحدا األرض، ظهر على أعلم ما وهللا لغيره، وتذبحوها فيه، فترعى

 صلة:  بعنوان مستقل باب في الصلت أبي بن أمية ديوان في وجدتها القصيدة ، وهذه 3/117 واألغاني  3/60

 نفيل بن عمرو بن زيد إلى ُنسبت وقد ، بيتا   23 من تتألف قصيدة في ، غيره وإلى إليه ُينسب ما أو الديوان

 :  قوله وهو العاشر البيت منها وسقط(  17 البيت إلى 9 البيت من)  المذكورة والشواهد  أيضا  

ي ابن يا أعنِّي فقال                       جناحيا لي صل رب يا به كثير..  فإنني أُمِّ

 .194:  ص الصلت أبي بن أُمية ديوان ينظر
 كان إنه: وقيل اإلسالم، وأدرك الجاهلية، شعراء من كان ربيعة، أبي بن الصلت أبي بن عبدهللا بن أمية(. 3)

 وكان العرب، تعرفها ال بأشياء شعره في يأتي وكان ، عنه زاغ ثم اإليمان على أمره أول في كان وإنه مستقيما،
ْلِطيطُ ): فقال السلطيط شعره فيـ  جل و عزـ  هللا يسمى  آخر موضع في وسماه( ُمْقَتِدرُ  األرض فوق والسِّ

 إبراهيم ذكر ممن وكان وقرأها، الكتب في نظر قد الصلت أبي بن أمية وكان ،(التغرور وأيده) فقال التغرور،
 العرب من يبعث نبيا أن الكتب في قرأ ألنه النبوة، في ،وطمع الدين والتمس األوثان، في وشك الخمر، وحرم
 إنما وقال هللا عدو فحسده  فيه، وتقول تستريث كنت الذي هذا: " له قيل النبي بعث فلما يكونه، أن يرجو فكان
 وفاته دنت ولما ، كتبهم أول في فجعلوها اللهم باسمك مكة أهل على قدم أمية إن ويقال.    أكونه، أن أرجو كنت
ْيُكما: )يقول وهو أفاق ثم قليال عليه أغمي  هللا صلى بالنبي يؤمن ولم نحبه قضى ثم، (لديكما هأنذا...  لبيكما لَبَّ

 .3/274 والنهاية والبداية.4/127 واألغاني ،2/23 األعالم ينظر. هـ 5: ت. وسلم عليه
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نُهَدىٰٓ  يَة  أَِب ٰ َمِن ٱتَّبََع ٱل َلُٰم لََعَ ب َِكَۖ َٱٱلسَّ ِن رَّ ٰ مَ  ٤٧ م  نَّ ٱلنَلَذاَ  لََعَ
َ
ٓ أ ٱَِحَ إَِۡلننَا

ُ
 نإِنَّا قَدن أ

 ٰ َ  َٱتََوِلَّ  .﴾ ٤٨َكذَّ

َنا﴿أخبر تعالى عن موسى وهارون أنهما قاال ُمستجيرين باهلل شاكيين إليه   َنَخافُ  إِنَّ

أو يعتدي عليهما  ،يعنيان أن يبدر إليهما بعقوبة ﴾َيْطَغى أَنْ  أَوْ  َعلَْيَنا َيْفُرطَ  أَنْ 

أي يبسط علينا  :، وقيللمعنى يفرط ُيعجِّ  :، قيلاقبهما، وهما ال يستحقان منه ذلكفيع

يعتدي " :: " أي، قال ابن عباس﴾َيْطَغى أَنْ  أَوْ ﴿
(1)

قال ال  :أي ؛﴾َتَخاَفا اَل  َقالَ ﴿ 

ومكانه ال يخفى عليا من  ،مكانكما  ﴾َوأََرىَٰ ﴿ ،وكالمه ،كالمكما ﴾أَۡسَمعُ ﴿تخافا منه 

موسى إلى : لما بعث هللا ، وتأييدي، قيلونصري ،فأنا معكما بحفظي ،أمركم شيء

، قال األعمش(هيا شراهيا): ، قال: قلربِّ أيا شيء أقول :قال ،فرعون
(2)

ر  : فسَّ

: مكثا في بابه  ، قال ابن عباسقبل كل شيء، والحي بعد كل شيء ذلك الحيا 

" أن  سحاق:ما بعد حجاب شديد، وذكر محمد بن إحينا  ال يؤذن لهما، ثم أَِذَن له

ا رسول  ،فوقفا بباب فرعون يلتمسان اإلذن ،موسى وهارون خرجا وهما يقوالن إنَّ

 ،ويروحان ال يعلم بهما ،فمكثا سنتين يغدوان ،فآذنوا بنا هذا الرجل ،رب العالمين

ال له ُيالعبه وُيضحكه ،وال يجترئ أحد على أن يخبره بشأنهما  ،حتى دخل عليه بطَّ

فقال له: أيها الملك إن على بابك رجال ] يقول [
(3)

قوال  عجيبا  يزعم أن له إلها   

: أدخلوه ، فدخل ومعه أخوه هارون وفي : ببابي قال: نعم قالليك، قالغيرك أرَسلَه إ

ول هللا رب العالمين فعرفه قال: إنِّي رس ،يده عصاه، فلما وقف على فرعون

"فرعون
(4)

ي: " أنه لما قدم بالد مصر ضاف أمه وهما ال  ،وأخاه ،، وذكر السدا

                                                           

َنا﴿: قوله في عباس ابن عن(. 1)  وعن يعتدي،:  قال ﴾َيْطَغى أَنْ  أَوْ ﴿ يعجل: قال ﴾َعلَْيَنا َيْفُرطَ  أَنْ  َنَخافُ  إِنَّ

:  قال فرعون إلى موسى هللا بعث لما:  قال مسعود ابن عن جيد بسند حاتم أبي وابن منه، عقوبة: قال مجاهد
 شيء كل بعد والحي شيء كل قبل الحي ذلك تفسير:  األعمش قال  هيا شرا أهيا قل:  قال ؟ أقول شيء أي رب

 ؟ أقول شيء أي رب:  قال فرعون، إلى موسى هللا بعث لما: قال مسعود ابن عن جيد بسند حاتم أبي وروى ابن
: : عباس ابن َقالَ  شيء، كل بعد والحي شيء، كل قبل الحي ذلك تفسير: األعمش وقال  هيا، شرا أهيا قل:  قال

ي واإلشطاط اإلسراف فهو: اإلفراط وأما: جرير ابن يقول منه، عقوبة: مجاهد وقال يعتدي، : منه يقال ، والتعدا
ى فيه أسرف إذا: قولك في أفرطت : فات حتى األمر هذا في فرطت: منه يقال التواني، فإنه: التفريط وأما. وتعدا

 والدر ،18/314 الطبري ، وتفسير13448 ـ13447: رقم/ 2424 حاتم أبي ابن تفسير ينظر. فيه توانى إذا

 .5/580 المنثور

  والقراءات الحديث، في األئمة أحد مشهور، تابعي محمد أبو كنيته األسدي مهران بن سليمان: األعمش(. 2)

 منه له يثبت ولم عنه، هللا رضي مالك بن أنس عن روى يدلس، ولكنه ، ورع بالقراءات، حافٌظ عارفُ  ثقةٌ 
 بن وزيد أوفى، أبي بن عبدهللا عن ويروي أنس، أصحاب عن أخذه إرسال، فهو أنس، عن يرويه وما سماع،
 شيوخه من وهو السبيعي، اسحاق وأبو عتبة، بن الحكم: عنه وروى كثير، وغيرهم الشعبي، وعامر وهب،

 التهذيب تقريب ينظر. هـ 148: ت كثير، وغيرهم ، والسفيانان ، وشعبة أقرانه، من وهو صالح أبي بن وسهيل

 .4/302 والثقات  ،386: رقم 4/195 التهذيب وتهذيب ،2615: رقم 1/254

 .الناسخ من سقطت لعلها الضرورة اقتضتها إضافة[  يقول]  (3)

ار   ِبُكلِّ  َيأُْتوكَ ﴿ أورد ابن أبي حاتم قوله:(. 4) السحرة من يأتي أي: كابره بالسحر لعلك تجد في ؛ ﴾َعلِيم   َسحَّ

راه موسى من سلطان هللا ما أراه وبعث فرعون أ بمثل ما جاء به وقد كان موسى وهارون خرجا من عنده حين
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 :ه، وكان طعامهم ليلتئذ  الطفسل، وهو اللفت، ثم عرفاه وَسلَّما، عليه فقال لهيعرفان

وأمرك أن  ،موسى: يا هارون إنَّ ربي قد أمرني أن آتي فرعون، فأدعوه إلى هللا

فضرب موسى باب  ،وكان ذلك ليال   ،تعاونني، قال: افعل ما أمرك ربك، فذهبا

فقال: من يجترئ على هذا الصنيع، فأخبره  ،فسمع فرعون فغضب ،القصر بعصاه

: عليا به، فلما رسول هللا، فقال نهيقول: إ ،أن ههنا رجال  مجنونا   :والبوابون ،السدنة

قاال: وقال لهما ما ذكر هللا في كتابه " ،وقفا بين يديه
(1)

كَ  َقدۡ ﴿ :، "وقوله  ؛﴾اَية    َ بِ  ِجۡئَنَٰ

اَلمُ ﴿بداللة ومعجزة من ربك،  :أي َبعَ  َمنِ  َعلَى َوالسَّ والسالم عليك  :أي ؛﴾اْلُهَدى اتَّ

إلى هرقل ـ صلى هللا عليه وسلم ـ إن اتبعت الهدى، ولهذا، " لما كتب رسول هللا 

سالم على من اتبع الهدى" : " عظيم الروم كتابه كتب في مطلعه
(2)

،وقوله" إنا قد 

كما قال  ،اعتهوتولى عن ط ،أوحي إلينا أن العذاب متمحض لمن كذب بآيات هللا

ٰ ﴿ :تعالى َق َٱََّل َصىَّ ٰ ٣١فََل َصدَّ َ  َٱتََوِلَّ (3)﴾٣٢َٱَلِٰكن َكذَّ
كذب بقلبه وتولى  :أي ؛

 بفعله. 

بُُّكَما َيُٰموََسٰ ﴿ لنَقُهۥ ُثمَّ َهَدٰى  ٤٩قَاَل َفَمن رَّ ََ ء   َطٰى ُُكَّ ََشن عن
َ
ِٓي أ قَاَل  ٥٠قَاَل َربُّنَا ٱِلَّ

ٱَِلٰ َفَما بَاُل ٱلنُقُرٱِن 
ُ ِ ِِف كَِتٰب    ٥١ٱلن ِ َٱََّل يَنَِس  قَاَل ِعلنُمَها ِعنَد َرّب   .﴾٥٢َّلَّ يَِضلُّ َرّب 

لصانع الخالق إله كل شيء أخبر تعالى عن فرعون أنه قال لموسى منكرا  وجود ا

ُكَما َفَمن﴿ومليكه،  بُّ ُموَسىَٰ  رَّ  ،بعثكالذي  فمن ربكما  ،إن لم أكن أنا ربكما :أي ؛؟﴾َيَٰ

َنا َقالَ  ﴿وما علمت لكم من إله غيري  ،؟فإناي ال أعرفه ،وأرسلك  ُكلَّ  أَْعَطى الَِّذي َربُّ

: أي خلق لكل شيء زوجة، وجعل اإلنسان ، قال ابن عباس﴾َهَدى ُثمَّ  َخْلَقهُ  َشْيء  

مجاهد: " أعطى كل شيء صورته "، حمار حمارا ، والشاة شاة ، وقال إنسانا ، وال

: " أعطى كل ذي خلق ما يصلحه من خلقهوقال ابن مسعود
(4)

وقال بعضهم:  "

                                                                                                                                                                      

. سورة 2762/15614في مملكته مكانه، فلم يترك في سلطانه ساحرا  إال اتي به. ينظر تفسير ابن أبي حاتم 
 الشعراء.

 فعرفه العالمين رب رسول اني قال فرعون على وقف فلما:  قال: قوله تفسيره في حاتم أبي ابن روى (. 1)

 اي الكافرين من وانت فعلت التي فعلتك وفعلت سنين عمرك من فينا ولبثت وليدا فينا نربك الم:  قال فرعون
 عبد وروى عن. شيعتي من رجال قتلت ثم ، صنيعي وال نعمتي تشكر ولم ، عليك وفضلي اليك إلحساني
 كافاتنا الذي فهذا وليدا فينا ربيناك: قال الكافرين من وانت فعل التي فعلتك وفعلت:  هللا قول في زيد بن الرحمن

 .2762/15562تفسير ابن أبي حاتم ." الضالين من وانا إذا فعلتها قال: بنعمتنا،  نفسا، وكفرت منا قتلت ان
 7: برقم  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إلى الوحي بدء كيف باب 1/7 صحيحه في البخاري أخرجه(. 2)

 .4707 :برقم لإلسالم يدعوه هرقل إلى وسلم عليه هللا صلى النبي كتاب 5/163 صحيحه في ومسلم
 ( من سورة القيامة. 32( ـ )31ـ  اآليات: ) 3

 هداه ثم ، جنسه من زوجه شيء كل أعطى:  أحدها:  تأويالت ثالثة فيه ﴾َهَدى ُثمَّ  َخْلَقهُ  َشْيء   ُكلَّ  أَْعَطى﴿ (. 4)

 ومشربه، ومطعمه معيشته إلى هداه ثم ، صورته شيء كل أعطى:  والثاني. والسدي عباس ابن قاله لنكاحه،
: رابعا   ويحتمل: قوله الماوردي أضاف ثم.  قتادة قاله ، له هداه ثم ، يصلحه ما كال   أعطى:  والثالث مجاهد، قاله

.  أتقنه:  قال{ َخلََقهُ  َشْيء   ُكلَّ  أَْحَسنَ } مجاهد عن.  معرفته إلى وهداه صناعة أو علم من ألهمه ما شيء   كل أعطى



 سورة طه ( تفسيرالبدر المنير الملخص من تفسير ابن كثير         )  القسم الثاني ) التحقيق (  

 184 

ِي﴿ :هو كقوله تعالى رَ  َٱاِلَّ (1)﴾َفَهَدى قَدَّ
ر قدرا  وهدى الخالئق إليه  :يأ؛   :أيقدَّ

شون على ذلك ال يميلون عنه وال واآلجال واألرزاق ثم الخالئق ما كتب األعمال

ر القدر وَجَبَل الخليقة  يقدر أحٌد على الخروج منه يقول" ربنا الذي خلق الخلق وقدَّ

أصح األقوال في معناه: إن فرعون  ،﴾اأْلُولَى اْلقُُرونِ  َبالُ  َفَما َقالَ ﴿على ما أراد، 

ر فهدى  ،سله هو الذي خلق ورزقلما أخبره موسى أن ربه الذي أر  جُّ تَ حْ شرع يَ وقدا

 ،فما بالهم إذا كان األمر كذلك لم يعبدوه :أي ؛بالقرون األولى من الذين لم يعبدوا هللا

 عند هللا (علمهم)وإن لم يعبدوه " فإن  :بل عبدوا غيره، فقال له موسى مجيبا  عنه

 لفي كتابه، وهو اللوح المحفوظ، وكتاب األعما مضبوط عليهم وسيجزيهم بعملهم

وال يفوته صغير وال كبير  ،شيء (عليه)ال يشذ  :أي :﴾َيْنَسى َواَل  َربِّي َيِضلُّ  اَل ﴿

، وأنه ال ينسى شيئا  تبارك صف علمه تعالى بأنه بكل شيء محيطوال ينسى شيئا  ي

واآلخر  ،( أحدهما عدم اإلحاطة بالشيءنقصان)وتقدس فإن علم المخلوقين يعتريه 

ه  تعالى نفسه عن ذلك. نسيانه بعد علمه َفَنزَّ

د   ﴿ َضۡرَ  َِّهن
َ ِي َجَلَل لَُكُم ٱلن نَزَل مِنَ ا ٱََسلََك لَُكمن فِيَها ُسبُل  ٱِلَّ

َ
َمآءِ َمآء    َٱأ  ٱلسَّ

َوٰج   زن
َ
نَا بِهِۦٓ أ رَجن َن َ

ِن نَّبَا   فَأ ٰ  ا م  ْ  ٥٣َش َّ ۚ إِنَّ ِِف َذٰلَِك ٓأَلَيٰت  ُُكُوا ننَعَٰمُكمن
َ
ْ أ ا ْٱِِل  َٱٱرنَعون

ُ
ِ ل 

َرٰى ۞مِننَها  ٥٤ٱۡلََُّهٰ  َن ُ
َنُٰكمن َٱفِيَها نُلِيُدُكمن َٱمِننَها َُننرُِجُكمن تَاَرةً أ لَقن َرينَنُٰه  ٥٥ََ

َ
َٱلََقدن أ

ََبٰ 
َ
َ  َٱأ  .﴾٥٦َءاَيٰتِنَا ُُكََّها فََكذَّ

هذا من تمام كالم موسى حين سأله فرعون عنه أي الذي جعل لكم األرض قرارا  

 لَُكمۡ  َوَسلَكَ ﴿ ،عليها ، وتقومون ، وتنامون بها ، وتسافرون على ظهرهاتستقرون 

َماءِ  ِمنَ  َوأَْنَزلَ ﴿ ،جعل لكم طرقا  تمشون في مناكبها :أي؛﴾ُسُبال   ِفيَها  َماء   السَّ

ا ِبهِ  َفأَْخَرْجَنا من زروع، وثمار من  من ألوان النبات :أي ؛﴾َشتَّى َنَبات   ِمنْ  أَْزَواج 

، وسائر األنواع َمُكۡم   َوٱۡرَعۡواْ  ُكلُواْ ﴿،حامض وحلو وُمرا أي شيء لطعامكم  ؛﴾أَۡنَعَٰ

لِكَ  ِفي إِنَّ ﴿خضر ويابس أوشيء ألنعامكم ألقواتها  وفاكهتكم
ت   َذَٰ  :أي ؛﴾أَل َيَٰ

لذوي العقول السليمة المستقيمة على  :أي ؛وبراهين ألولي النهى (وحجج)لدالالت 

                                                                                                                                                                      

: عباس ابن وَقالَ  ،" الجماع إِلَى( َهَدى ُثمَّ )  شاته، والشاة حمارة، والحمار انسانة، اإلنسان أعطى مثله: َيقُولُ 
ى ُثمَّ ) زوجه،  شيء لكل خلق  ُكلا  أُْعِطيَ : " مجاهد وقال"  ومسكنه ومشربه ومطعمه لمنكحه هداه: َقالَ  ،(ُهد 
 خلق في الكلب وال الكلب، خلق في الدابة وال الدابة خلق في اإلنسان يجعل ولم خلقه، ِمنْ  يصلحه َما خلق ذي

 في فعاله في شيئا يملك شيء منها ليس َذلَِك، َعلَى شيء ُكلا  وهيأ النكاح ِمنَ  لَهُ  ينبغي َما شيء ُكلا  وأعطى الشاه،

 الماوردي وتفسير  13453 ـ 13452 ـ 2425/13451 حاتم أبي ابن تفسير ينظر والنكاح، والرزق الخلق

3/406. 

ِي﴿(. 1) رَ  َٱاِلَّ  . األعلى سورة من 3 اآلية ﴾َفَهَدى قَدَّ
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ُكمۡ  ِمۡنَها﴿ ،أنه ال إله إالا هللا وال رب سواه من األرض مبدؤكم فإن أباكم  :أي ؛﴾َخلَۡقَنَٰ

وإليها تصيرون إذا  :أي ؛﴾ُنِعيُدُكمْ  َوِفيَها﴿آدم مخلوق من تراب من أديم األرض 

 َوَتُظنُّونَ  ِبَحْمِدهِ  َفَتْسَتِجيُبونَ  َيْدُعوُكمْ  َيْومَ ﴿، ﴾أُْخَرى َتاَرة   ُنْخِرُجُكمْ  َوِمْنَها﴿متم وُبليتم 

(1)﴾َقلِْياَل   إاِلَّ  لَِبْثُتمْ  إِنْ 
 َوِمْنَها َتُموُتونَ  َوِفيَها َتْحَيْونَ  ِفيَها َقالَ ﴿ :، وهذه اآلية كقوله

( 2)﴾ُتْخَرُجونَ 
فلما  ،وفي السنن " أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حضر جنازة  

 ،ثم أخرى ،: منها خلقناكمالتراب فألقاها في القبر، وقالن ُدِفن الميت أخذ قبضة  م

منها تارة أخرى " :وقال ،ثم أخرى ،وفيها نعيدكم :وقال
(3)

هُ  َولََقدۡ ﴿ :وقوله   أََرۡيَنَٰ

ِتَنا بَ  ُكلََّها َءاَيَٰ ، يعني فرعون أنه قامت عليه الحجج والبراهين، وعاين ﴾َوأََبىَٰ  َفَكذَّ

ب بها، وأبا  ها ِعنادا  وكفرا  وبغيا . ذلك وأبصره، فكذَّ

رَِك َيُٰموََسٰ  ﴿ َضۡرِضنَا بِِسحن
َ
رَِجَنا ِمنن أ ِجئنتََنا ِِلُخن

َ
ر   ٥٧قَاَل أ تِيَنََّك بِِسحن

ن
ِثنلِهِۦ  فَلَنَأ َللن م  فَٱجن

نَت َمََكن  بَيننَنَا َٱبَيننََك َِّونِعد  
َ
ِينَةِ  قَاَل  ٥٨ى ُسو  ا ا َّلَّ َُننلُِفُهۥ ََننُن َٱََّلٓ أ َِّونِعُدُكمن يَونُم ٱلز 

ن ُُينََشَ ٱۡلَّاُس ُضح  
َ
 .﴾٥٩ َٱأ

أخبر تعالى عن فرعون أنه قال لموسى حين أرآه اآلية الكبرى وهي أنه ألقى 

[ضاء]فخرج مُ ونزع يده من تحت جناحه،  ،عصاه، فصارت ثعبانا  عظيما  
(4)

من  

فيتبعونك  ،على الناس" هذا سحر جئت لتسحرنا وتستولي به  :غير سوء، فقال

فال يغرنك ما أنت فيه  ،وتكاثرنا بهم وال يتم هذا معك فإن عندنا سحرا  مثل سحرك

ا َوَبْيَنكَ  َبْيَنَنا َفاْجَعلْ ﴿  وأنت فيه فنعارض ما جئت ،يوما  نجتمع نحن :أي ؛﴾َمْوِعد 

 َمْوِعُدُكمْ ﴿ :مكان معيان، فعند ذلك قال لهم موسىبه بما عندنا من السحر في زمان و

يَنةِ  َيْومُ  وهو يوم عيدهم ونيروزهم وتفرغهم من أعمالهم واجتماع جميعهم  ،﴾الزِّ

ضة السحر وبطالن معار ،ومعجزات األنبياء ،ليشاهد الناس قدرة هللا على ما يشاء

ى النَّاسُ  ُيْحَشرَ  َوأَنْ ﴿:، ولهذا قاللخوارق العادات النبوية ضحوة  :يعني ،﴾ُضح 

ان واضحا  ون أظهر وأجلى وأبين " وهذا شأن األنبياء كل أمرهم كمن النهار ليك

نا  ليس فيه خفاء : " وكان ولهذا لم يقل ليال  ولكن نهارا  واضحا ، قال ابن عباس، َبيِّ

                                                           

 .اإلسراء سورة نم ﴾52﴿اآلية  ﴾َقلِيال   إاِلَّ  لَِبْثُتمْ  إِنْ  َوَتُظنُّونَ  ِبَحْمِدهِ  َفَتْسَتِجيُبونَ  َيْدُعوُكمْ  َيْومَ ﴿(. 1)

 .األعراف سورة من ﴾25﴿اآلية  ﴾ُتْخَرُجونَ  َوِمْنَها َتُموُتونَ  َوِفيَها َتْحَيْونَ  ِفيَها َقالَ ﴿(. 2)
 حديث 36/524 مسنده في أحمد اإلمام أخرجه فقد بمعناه أما بلفظه، السنة كتب في عليه أعثر لم الحديث هذاـ  3

 فيـ  وسلم عليه هللا صلىـ  الرسول ابنة عنها، هللا رضي كلثوم أم وضعت لما"  بلفظ ،22187: رقم أُمامة أبي

 والحاكم"  أخرى تارة نعيدكم ومنها نعيدكم، وفيها خلقناكم، منها ـ وسلم عليه هللا صلىـ  هللا رسول قال القبر،

 عند يقال ما باب 3/160 الزوائد في الهيثمي وأورده ،3433: رقم طه سورة تفسير 3/231 المستدرك في

 .ضعيف إسناده: وقال أحمد، إلى وعزاه ،4239:  رقم القبر الميت إدخال
 .5/299تفسير ابن كثير  وهو الصواب: ]فخرجت بيضاْ[.عند ابن كثير/أ، و297اللوحة رقم:  :هكذا في المتنـ 4
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ا﴿يوم عاشوراء "، قال مجاهد: وغير واحد  ى َمَكان  أي: " منصفا  عدال   ؛﴾ُسو 

مستويا  يتبين الناس وما فيه "
 (1)

 اجعل قال فرعون يا موسى:  " وهب بن منبه، قال 

ا  ﴿ أجال  ينظر فيه، قال موسى: لم أُؤمر بهذا إنما أُِمرُت  :﴾َبْيَنَنا َوَبْيَنَك َمْوِعد 

فأوحى هللا إلى موسى، اجعل بينك وبينه  ،بمناجزتك إن أنت لم تخرج دخلت إليك

 ، ففعل. : إلى أربعين يوما  أجال  تريده، فقال فرعون

ََتٰ  ﴿
َ
ُن فََجَمَع َكينَدهُۥ ُثمَّ أ ٰ فِرنَعون ِ  ٦٠َفتََوِلَّ ْ لََعَ ٱهللَّ ٱا ََتُ وََسٰ َٱينلَُكمن ََّل َتفن قَاَل لَُهم مُّ

ِحتَُكم بَِلَذا    َكِذب   ٰى  ا فَيُسن ََتَ اَ  َمِن ٱفن ََ ٱاْ  ٦١َٱقَدن  ََسُّ
َ
رَُهم بَيننَُهمن َٱأ ِّن

َ
ْ أ َفتََنٰزَُعٓوا

َوٰى  رِهَِما ٦٢ٱۡلَّجن َضۡرِضُكم بِِسحن
َ
ِنن أ ن َُينرَِجاُكم م 

َ
ْ إِنن َهَٰذِٰن لََسِٰحَرِٰن يُرِيَداِن أ  قَالُوٓا

نُمثنَىٰ  َهَبا بَِطرِيَقتُِكُم ٱل ْ َصف    ٦٣َٱَيذن ْ َكينَدُكمن ُثمَّ ٱئنتُوا ُِلوا ۡجن
َ
ۚ َٱقَدن فَأ َونَم َمِن  ا فنلََح ٱۡلن

َ
أ

َىٰ  َتلن  . ﴾ ٦٤ ٱسن

أنه لما تواعد هو وموسى إلى وقت  ومكان معلومين تولى أخبر تعالى عن فرعون 

ُثمَّ ﴿ ،وكان السحر فيهم كثيرا  نافقا  جدا   ،شرع في جمع السحرة من مدائن ملكه :أي

[، ]أي﴾أََتىَ 
(2)

اجتمع الناس لميقات يوم معلوم وهو يوم الزينة وجلس فرعون على  

سرير ملكه واصطف له أكابر دولته، ووقفت الرعايا َيمنة  وَيسرة ، وأقبل موسى 

عليه السالم متوكئا  على عصاه، ومعه أخوه هارون، ووقف السحرة بين يدي 

ذلك اليوم  فرعون صفوفا  وهو يحرضهم ويحثهم ويرغبهم في إجادة عملهم في

ا هللاَِّ  َعلَى َتْفَتُروا اَل  َوْيلَُكمْ ﴿ويتمنون ، ويعدهم ويمنايهم ، فقال لهم موسى :   ؛﴾َكِذب 

فتكونون قد كذبتم على هللا  ،لوا للناس بأعمالكم اتحاد أشياء ال حقائق لهايَّ أي: ال تخ

خسر  :أي ؛﴾َوَقْد َخابَ ﴿يهلكهم بعقوبة هالكا  ال بقية له  :أي ؛﴾َفُيْسِحَتُكْم ِبَعَذاب  ﴿

ٰى ﴿ ََتَ رَُهم بَيننَُهمن َفتََنٰ  ٦١َمِن ٱفن ِّن
َ
ْ أ ، قيل: معناه تشاجروا فيما بينهم، فقائل يقول ﴾زَُعوٓا

ليس هذا ساحر، إنما هذا كالم نبي، وقائل يقول بل هو ساحر، وقيل غير ذلك وهللا 

وا﴿أعلم وقوله  نِ  إِۡن ﴿م فتناجوا فيما بينه :أي ؛﴾النَّْجَوى َوأََسرُّ َذَٰ نِ  َهَٰ ِحَرَٰ هذه  ،﴾لََسَٰ

إن هذين ﴿ راءة على إعرابها، ومنهم من قرأ:لغة بعض العرب، جاءت هذه الق

                                                           

ا) (1) ى َمَكان   صوت يكون ال فيه سواء الناس يتبين مستويا مكانا: زيد ابن وقال َبْيَنُهْم، منصفا: مجاهد َقالَ  ،(ُسو 

يَنةِ  َيْوم َمْوِعُدُكمْ : ) تعالى قوله وفي شيء، وال  َيْوم: " زيد ابن وقال".  السوق َيْوم: " جبير بن سعيد َقالَ  ،( الزِّ
 قال: قال وهب، ابن عن الطبري تفسير وفي"  ويرون ويحضرون، ويشهدون، األعمال ِمنَ  الناس يتفرغ العيد
يَنةِ  َيْومُ  َمْوِعُدُكمْ  َقالَ ) قوله في زيد، ابن  ويشهدون األعمال، من الناس يتفرغ يوم العيد، يوم: قال(  الزِّ

 .18/323 الطبري وتفسير.13469 ـ 13467 ـ 2427/13466 حاتم أبي ابن تفسير ينظر. ويرون ويحضرون

 الناسخ. من لعلها سقطتيتطلبها السياق [  أي] (. 2)
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وهذه اللغة المشهورة ﴾لساحران
(1)

تعلمون  :، والغرض أن السحرة قالوا فيما بينهم

أن يريدان في هذا اليوم  ،إن هذا وأخاه ساحران عالمان خبيران بصناعة السحر

[يستوليان]و ،يغلباكم وقومكم
(2)

على الناس، ويتبعهما العامة، ويقاتال فرعون  

 ؛﴾اْلُمْثلَىَ  ِبَطِريَقِتُكمُ  َوَيْذَهَبا﴿ :وقوله ،صرا عليه ويخرجاكم من أرضكمتوجنوده فين

وهي السحر معظمين بسببها لهم أموال وأرزاق عليها،  ،بهذه الطريقة اويستبدَّ  :أي

يصرفا وجوه الناس إليهما، قال قتادة:" وطريقتهم المثلى يومئذ  بنو  :أي :وقيل

: فقال: عدو هللا يريد أن يذهبا ألنفسهما، وقوله ،اسرائيل كانوا أكثر عددا  وأمواال  "
ا   ٱۡئُتواْ  ُثمَّ  َكۡيَدُكمۡ  َفأَۡجِمُعواْ ﴿ [أجمعوا] :أي ؛﴾َصفا 

(3)
كلكم صفا  وألقوا ما في أيديكم مرة   

[وأخاكم]واحدة  ليبهروا األبصار ويغلبوا هذا 
(4)

 :أي ،﴾اْسَتْعلَى َمنِ  اْلَيْومَ  أَْفلَحَ  َوَقدْ ﴿ 

اسة ، وأما هذا فينال الريد وعدنا هذا الملك العطاء الجزيلمنا ومنه أما نحن فق

  العظيمة. 

ن ﴿
َ
ٓ أ ا ْ َيُٰموََسٰٓ إِمَّ لنََقٰ قَالُوا

َ
َل َمنن أ ٱَّ

َ
ن نَُّكوَن أ

َ
ٓ أ ا َْۖ فَإِذَا ِحبَالُُهمن  قَاَل بَلن  ٦٥تُلنَِقَ ِإَومَّ لنُقوا

َ
أ

ََعٰ  نََّها تَسن
َ
رِهِمن أ يَفة   ٦٦ٱَِعِصيُُّهمن َُيَيَُّل إَِۡلنهِ مِن ِسحن َِ ِسهِۦ  ٱنَجَس ِِف َنفن

َ
وََسٰ  فَأ قُلننَا  ٦٧مُّ

نَت ََّل ََتَفن إِنََّك 
َ
ٰ أ َ لَعن

َ لن َِ َما ِِف يَِمينَِك تَلنَقفن َما َصَنُلوٓ  ٦٨ٱلن
َ
َْۖ إِنََّما َصَنُلواْ َكينُد َسِٰحر   َٱأ  ا

ََتٰ َٱََّل يُ 
َ
اِحُر َحينُث أ لُِح ٱلسَّ د   ٦٩فن َحَرةُ ُسجَّ لنَِقَ ٱلسَّ

ُ
ِ َهُٰرٱَن َٱُِّوََس ا فَأ  ﴾٧٠ٰٰقَالُوٓاْ َءاَمنَّا بَِر  

ا﴿ :نهم قالوا لموسىوا مع موسى أعن السحرة حين تعارض أخبر تعالى  أَنْ  إِمَّ

ا﴿، أنت أوال   :أي ؛﴾ُتْلِقيَ  لَ  َنُكونَ  أَنْ  َوإِمَّ  :أي ؛﴾أَْلقُوا َبلْ ﴿فقال:  ،﴾أَْلَقى َمنْ  أَوَّ

 ِحَبالُُهمْ  َفإَِذا﴿ ،وليظهر للناس جلية أمرهم ،ليرى ماذا تصنعون من السحر ،أنتم أوال  

ُهمْ  َها ِسْحِرِهمْ  ِمنْ  إِلَْيهِ  ُيَخيَّلُ  َوِعِصيُّ من الزئبق ما ، وذلك أنهم أودعوها ﴾َتْسَعى أَنَّ

إلى الناظر أنها تسعى  بحيث ُيخيال ،دتميو ،ضطربكانت تتحرك بسببه وت

فألقى كل واحد منهم عصا  وحبال   ،وكانوا جمعا  كثيرا   ،، وإنما كانت حيلة  باختيارها

 َنْفِسهِ  ِفي َفأَْوَجسَ ﴿ :وقوله ،بعضا   حتى صار الوادي مآلن حيات تركب بعضها
                                                           

 الم، وبغير أن بفتح:  ساحران هذان أن:  مسعود ابن وقرأ. ساحران إال ذان إن: عنه هللا رضي أبىا  وقرأ (.1)

 قوله في األلف لفظ على وأجمعوا خففاها فإنهما عاصم عن وحفصا كثير ابن إال إن نون تشديد على القراء أجمع
 لمن فالحجة شددها فإنه كثير ابن إال التثنية في النون تخفيف على وأجمعوا بالياء قرأها فإنه عمرو أبا إال هذان
 القرآن هذا أنزل تعالى هللا أن ، عنه هللا رضي عباس ابن بخبر احتج أنه هذان في بألف واتى إن في النون شدد
 كل في باأللف التثنية يجعلون ألنهم خاصة، كعب بن بلحارث بلغة اللفظة وهذه العرب أحياء من حي كل بلغة
 بعدها كان ما ورد عملها فأزال الشديدة من خفيفة جعلها أنه النون خفف لمن والحجة. لنصب يقلبونها ال وجه

 .3/72 والكشاف. 1/242 السبعة القراءات في الحجة ينظر . وخبره المبتدأ وهو أصله إلى منصوبا
 .5/301/ب ، والصواب: ]يستوليا[. ينظر تفسير ابن كثير 297ـ هكذا وردت في المتن. ينظر اللوحة:   2
 .5/302/ب، وعند ابن كثير ]اجتمعوا[. تفسير ابن كثير 297ـ اللوحة رقم:   3
 .5/303/ب، وعند ابن كثير: ]أخاه[. تفسير ابن كثير 297ـ اللوحة رقم:  4
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وا بهم، قبل أن يلقى ويغترُّ  ،خاف على الناس أن يفتتنوا بسحرهم :، أي﴾ُموَسى ِخيَفة  

فإذا  عصاه فألقاها :، يعني﴾َيِميِنكَ  فِي َما﴿ ه، فأوحى هللا إليه تلك الساعةما في يمين

ينا  عظيما  ذا قوائم وعين ورأس ْنا وذلك أنها صارت تِ  ،﴾َصَنُعوا َما َتْلَقفْ ﴿هي 

والعصي حتى لم يبق منها شيئا  إال ابتلعته  ،فجعلت تبتلع تلك الحبال ،وأضراس

نهارا  ضحوة ، فقامت المعجزة، والسحرة والناس ينظرون إلى ذلك عيانا  جهرة  

َما﴿ :فلهذا قال تعالى ،ووقع الحق وبطل السحر ،ح البرهانواتض  َكۡيدُ  َصَنُعواْ  إِنَّ

ِحر    اِحرُ  ُيْفلِحُ  َواَل ﴿ساحر حيلة الذي صنعوا  :أي ؛﴾َسَٰ ، قال ابن ﴾أََتىَ  َحْيثُ  السَّ

ال يسعد حيث كان "عباس: " 
(1)

وعن جندب بن عبد هللا البجلي ،
(2)

قال رسول  ،

هللا صلى هللا عليه وسلم: " إذا أخذتم يعني الساحر فاقتلوه "
(3)

 ُيْفلِحُ  َواَل ﴿، ثم قرأ  

اِحرُ  ألومن حيث وجد[]: قال ،﴾أََتى َحْيثُ  السَّ
(4)

رواه ابن أبي حاتم، وقد رواه ، 

 ،علموا علم يقين، وشاهدوه ،، فلما عاين السحرةا  أرسله موقوفا  ومرفوعو ،الترمذي

وال  ،وأنه حق ال مرية فيه ،والحيل ،أن هذا الذي فعله موسى ليس من قبيل السحر

ْ ﴿وقعوا ُسجدا  هلل  ،إالا هللا فعند ذلك ،يقدر على ذلك ِ  َءاَمنَّا قَالُٓوا ِ  ٱلنَعٰلَِمنيَ  بَِر    َر  
(5)﴾َٱَهُٰرٱنَ  ُِّوََسٰ 

وآخر  ،وغيره:" كانوا أول النهار سحرة ولهذا قال ابن عباس 

                                                           

 فرعون قوم قول أنه:  والثاني. السحرة قول أنه:  أحدها: أقاويل ثالثة وفي هذه ﴾اْلُمْثلَى ِبَطِريقِتُكمْ  َوَيْذَهَبا﴿(. 1)

 ﴾اْلُمْثلَى ِبَطِريَقِتُكمُ  َوَيْذَهَبا﴿:" َقْولِهِ  ِفي َعْنُه، هللاُ  َرِضيَ  ُمَجاِهد   وَعنْ  قومه، بين من فرعون قول:  والثالث.
 ،وعن الناس سراة أي:  الثوري سفيان وقال". عليه انتم بالذي يذهبا: زيد ابن وقال"  والشرف العقل أولو: قالوا

 ـ 13475 ـ 2427/13473 حاتم أبي ابن تفسير ينظر". إليهما الناس وجوه يصرفا :عنه هللا رضي علي

 .3/411 الماوردي وتفسير ،1/194الثوري وتفسير، 13476
  سفيان بن خالد بن جندب ويقال ، جده إلى أحيانا   وُينسب ، عبدهللا أبو ، البجلي سفيان بن عبدهللا بن جندب(. 2)

 بن ُحذيفة وعن ، وسلم عليه هللا صلى النبي عن روى ، قاف ثم بفتحتين العلقي ، وُتَضم ُتْفَتح والدال ، أوله بضم

 ينظر . هـ 64:  ت وغيرهم ، سيرين وابن الجوني عمران وأبو ، البصري الحسن:  عنه وروى ، اليمان

  . 973:  برقم 5/137 الكمال وتهذيب ، 2/101 التهذيب تهذيب ، ، جندب باب 1/258 االستيعاب

 هللا صلى هللا رسول قال: "  بلفظ ، نحوه 1460:  برقم الساحر حد باب 4/60 سننه في الترمذي أخرجه(. 3)

 على والعمل ، موقوف جندب عن والصحيح ، ضعيف:  األلباني وقال  ،" بالسيف ضربة الساحر حد وسلم عليه
  أنس بن مالك اإلمام قول وهو ، وغيرهم ، وسلم عليه هللا صلى النبي أصحاب من العلم أهل عند الحديث هذا
 نر فلم الكفر دون عمال   عمل فإذا ، الكفر به يبلغ ما سحره في يعمل كان إذا الساحر ُيقتل " إنما:  الشافعي وقال

 ، 1666:  برقم عبدهللا بن جندب عن البصري الحسن روى ما باب 2/161 الكبير في والطبراني " ، قتال   عليه

 اإلسناد، صحيح حديث هذا:  وقال ، الخير جندب عن 8073:  برقم الحدود كتاب 4/401 مستدركه في والحاكم

 الترمذي سنن ضعيف في األلباني وأورده الوجه، هذا من مرفوعا   إال نعرفه ال حديث هذا: الترمذي وقال

 .  244:  برقم الساحر حد في جاء ما باب 1/168
 وهو الصواب. .5/303ينظر تفسير ابن كثير [. وجد حيث به يؤمن ال] وعند ابن كثير: ـ  4

لَِميَن ﴿(. 5) ا ِبَربِّ ٱۡلَعَٰ ْا َءاَمنَّ ُروَن  (١٢١)َقالُو  ْا ﴿من سورة األعراف. وقوله تعالى:  ﴾(١٢٢)َربِّ ُموَسىَٰ َوَهَٰ َقالُو 

لَِميَن  ا ِبَربِّ ٱۡلَعَٰ ُروَن  (٤٧)َءاَمنَّ  الشعراء. سورة من ﴾(٤٨)َربِّ ُموَسىَٰ َوَهَٰ
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النهار شهداَء بررة  "
(1)

ي:  ، قيل:" كانوا ثمانين ألفا " وقيل: سبعين ألفا ، وقال السدا

وثالثين ألفا  ، وقيل ثمانية عشر ألفا ، وقيل خمسة عشر ألفا  ، وقيل اثني عشر ستة 

: سبعين رجال  أصبحوا سحرة وأمسوا شهداء، قال ألفا  ، وعن ابن عباس

األوزاعي
(2)

دا  ُرِفعت لهم الجنة حتى نظروا إليها.  : لما خرَّ السحرة ُسجَّ

نن َءاذَنَ  ﴿
َ
َلنَّ  قَاَل َءاَمنتُمن ََلُۥ َقبنَل أ ِ َقط 

ُ
َۖ فَََل َر حن ِ ِي َعلََّمُكُم ٱلس  َۖ إِنَُّهۥ لََكبرِيُُكُم ٱِلَّ لَُكمن

َلٰف   َِ ِنن  رنُجلَُكم م 
َ
ينِديَُكمن َٱأ

َ
ِل َٱَِلَلن  أ َصل ِبَنَُّكمن ِِف ُجُذٱِع ٱۡلَّخن

ُ
َشدُّ َٱَل

َ
ٓ أ نَا يُّ

َ
لَُمنَّ أ

بنََقٰ َعَذاب  
َ
ْ لَن نُّ  ٧١ا َٱأ ٰ َماقَالُوا ثَِرَك لََعَ نَت  َجآَءنَا مِنَ  ؤن

َ
ٓ أ َۖ فَٱقنِض َما ِي َفَطَرنَا َي َِنِٰت َٱٱِلَّ ٱۡلن

 ٓ ننيَا َيَٰوةَ ٱدلُّ ِ ٱۡلن ِِض َهِٰذه تَنَا  ٧٢ قَا    إِنََّما َتقن رَهن كن
َ
ٓ أ َطَٰيٰنَا َٱَما ََ فَِر َۡلَا  ٓ َءاَمنَّا بَِرب ِنَا ِۡلَغن إِنَّا

رين   ََ  ُ رِِۗ َٱٱهللَّ حن ِ بن  َعلَينهِ مَِن ٱلس 
َ
 ﴾٧٣ ََقٰٓ َٱأ

حين رأى ما رأى من  ،ومكابرته الحق بالباطل ،وبغيه ،أخبر تعالى عن كفر فرعون

وُغلِب كل الَغلَِب  ،ورأى الذين استنصرهم قد آمنوا بحضرة الناس ،المعجزة الباهرة

سلطانه في السحرة، وهددهم  (ستكمالا)وَعَدَل إلى  ،والُبهت ،شرع في المكابرة

دهم ووافقتموه ، في ذلك ﴾لَُكمْ  آَذنَ  أَنْ  َقْبلَ ﴿صدقتموه  :أي، ﴾ِبهِ  آَمْنُتمْ ﴿وقال:  ،وتوعَّ

هُ ﴿ ْحرَ  َعلََّمُكمُ  الَِّذي لََكِبيُرُكمُ  إِنَّ ، أي أنتم إنما أخذتم السحر من موسى واتفقتم ﴾السِّ

َعنَّ ﴿ :وإيااه على لتغلِبوا وتسلِبوا ُملكي ثم أخذ يتهددهم فقال  ِمنْ  َوأَْرُجلَُكمْ  أَْيِدَيُكمْ  َفأَلَُقطِّ

[مْ كُ نَّ رَ هِّ شَ ُمْثلة  و]ألُ أل جعلنكم  :أي ؛﴾ِخاَلف  
(3)

" فكان أول من فعل  :، قال ابن عباس

ذلك "
(4)

َنا َولََتْعَلُمنَّ ﴿ :، وقوله ا أََشدُّ  أَيُّ نهم يقولون إنِّي وقومي : أ، أي﴾َوأَْبَقى َعَذاب 

تعلمون من يكون له م مع موسى وقومه على الهدى، فسوف وأنت ،على ضاللة

عليهم بذلك وتوعدهم هانت عليهم أنفسهم في هللا،  (طال)العذاب ويبقى فيه، فلما 
                                                           

َنا﴿: قالوا حين: عنه هللا رضي عباس بن هللا عبد قول  تفسيره في حاتم أبي ابن أورد (. 1) ا َعلَْيَنا أَْفِرغْ  َربَّ  َصْبر 

 ابن وعن ومجاهد، قتادة، قال وبه. شهداء النهار اخر وفي ، سحرة النهار أول في فكانوا:  قال ﴾ُمْسلِِمينَ  َوَتَوفََّنا

 ،" إسرائيل بني من وسبعون القبط من اثنان منهم ، ساحرا   وسبعين اثنين كانواْ  أنهم: "عنه هللا رضي عباس

 .3/413 الماوردي وتفسير ،13/36الطبري وتفسير. 1538/8818 حاتم أبي ابن تفسير ينظر

  الفقه في الشامية الديار إمام ، األوزاع قبيلة من األوزاعي، محمد بن عمرو بن عبدالرحمنهو : األوزاعي(. 2)

 زمانه واحد كان المفضل، والمقدام المبجل، اإلمام ،المشهور والحكم المنشور، العلم المترسلين الُكتَّاب وأحد
 بن عطاء:  عن روى والعبادة، الفقه في رأسا   وكان الئم، لومة هللا في يخاف ال مما وكان وأوانه، عصره وإمام
 بن سعيد بن ويحي المبارك، وابن والثوري، مالك،: عنه وروى عمر، ابن مولى ونافع ومكحول، رباح، ابي

 2/580 االعتدال وميزان ،3278:  رقم 1/638 الكاشف  6/135 األولياء حلية ينظر (.هـ 157: ت) القطان،

 .4929: رقم
 . 5/304 كثير اين تفسير ينظر[. ِبُكمْ  أَلَُشهَِّرنَّ ] يقصد ولعله الرسم، بهذا أيضا   كثير بنـ  وجدتها في تفسير ا 3

َعنَّ ﴿: تعالى لقوله  تفسيره في جرير ابن أورد(.4)  أيديكم فألقطعن: يقول ﴾ِخالف   ِمنْ  َوأَْرُجلَُكمْ  أَْيِدَيُكمْ  َفألَُقطِّ

 الرجلين، ويمنى اليدين، يسرى أو الرجلين، ويسرى اليدين يمنى يقطع أن وذلك ذلك، قطع بين مخالفا وأرجلكم

ل ُذكر فيما وكان خالف، من قطعا ذلك فيكون  .8/339 الطبري ينظر تفسير فرعون، ذلك فعل من أوا
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ۡؤِثَركَ  لَن َقالُواْ ﴿ تِ  ِمنَ  َجا َءَنا َما َعلَىَٰ  نُّ َنَٰ لن نختارك على ما حصل لنا من  :أي؛﴾ٱۡلَبيِّ

معطوفا  على وأن يكون  ،يحتمل أن يكون قسما   ،﴾َفَطَرَنا َوالَِّذي﴿الهدى واليقين 

ال نختارك على خالقنا الذي أنشأنا من العدم المبتدئ خلقا  من الطين  :أي ؛البينات

َما﴿ فعل ما شئت، فا﴾َقاض   أَْنتَ  َما َفاْقِض ﴿فهو المستحق للعبادة ال أنت   إِنَّ

وإنما نحن رغبنا في الدار الباقي  ،إنما لك تسلَّط في هذه الدار الفاني :أي ؛﴾َتْقِضي

ا  ﴿ ا إِنَّ َنا َءاَمنَّ َنا لََنا لَِيۡغِفرَ  ِبَربِّ َيَٰ وخصوصا  ما  ،ما كان بنا من اآلثار :، أي﴾َخَطَٰ

ْحرِ  ِمنَ  َعلَْيهِ ﴿أكرهتنا،   :عباسابن ، قال لتعارض به آية هللا ومعجزة نبياه، ﴾السِّ

فأمرهم أن يتعلموا السحر إكراها   ،فرعون أربعين غالما  من بني اسرائيل " أخذ

فهم الذين قالوا وما أكرهتنا عليه من  ،وال يعلمهم أحد من الناس ،كيال يذهب أصله

السحر"
(1)

ُ ﴿ :وقوله  ثوابا  مما كنت  ،خير لنا منك وأجزل :، أي﴾َوأَْبَقىَ  َخْيرٌ  َوهللاَّ

 منك عقابا   ﴾َوأَْبقىَ ﴿ إن أُِطيعَ منك ثوابا   ﴾َخْيرُ ﴿وعدتنا ومنيتنا، وقال ابن عباس: 

"  ُعِصيَ  إن
(2)

َنا َولََتْعلَُمنَّ ﴿ه: ، وهذا جواب لقول ا أََشدُّ  أَيُّ  .﴾َوأَْبَقى َعَذاب 

ِ  َربَُّهۥ ُُمنرِم  ﴿
ن
مِن   ٧٤ََّل َيُموُ  فِيَها َٱََّل َُينََيٰ فَإِنَّ ََلُۥ َجَهنََّم ا إِنَُّهۥ َمن يَأ تِهِۦ ُِّؤن

ن
ا َٱَمن يَأ

َرَجُٰت ٱلنُلَىٰ قَدن  ْٱَلٰٓئَِك لَُهُم ٱدلَّ
ُ
ٰلَِحِٰت فَأ ن   ٧٥َعِمَل ٱلصَّ ُٰت َعدن رِي مِن ََتنتَِها َجنَّ  َٰجن

 ٰ ننَهُٰر َخِِٰلِيَن فِيَهاۚ َٱَذٰلَِك َجَزآُء َمن تََزَّكَّ
َ  .﴾٧٦ٱلن

 ،هذا من تمام كالم السحرة لفرعون تحذيرا  له من عذاب هللا الدائمالظاهر أن 

هُ ﴿: فقالوا ،راغبين في ثوابه األبدي هُ  َيأْتِ  َمنْ  إِنَّ ا َربَّ يلقى هللا يوم  :أي ؛﴾ُمْجِرم 

 :كقوله تعالى ، ﴾َُينََيٰ  َٱََّل  فِيَها َيُموُ   ََّل  َجَهنَّمَ  ََلُۥ فَإِنَّ ﴿ ،القيامة وهو مجرم

ََق ﴿ شن
َ ٰى  ١١َٱَيَتَجنَُّبَها ٱلن َ َى ٱۡلَّاَر ٱلنُكۡبن ِي يَصن (3)﴾١٣ُثمَّ ََّل َيُموُ  فِيَها َٱََّل َُينََيٰ  ١٢ٱِلَّ

، 

: أما أهل النار ـ  صلى هللا عليه وسلمـ : " قال رسول هللا قال وعن أبي سعيد

ولكن أناس تصيبهم النار  ،وال يحيون ،فإنهم ال يموتون فيها ،الذين هم أهلها

                                                           

ْحرِ  ِمنَ  َعلَْيهِ  أَْكَرْهَتَنا َوَما﴿ تعالى َقْولِهِ  ِفي َعبَّاس   اْبنِ  َعنْ  تفسيره في حاتم أبي ابن أورد (. 1)  أخذ: َقالَ  ﴾السِّ

 في أحد يعلمه ال تعليما علموهم: َوَقالَ  بالفرما، السحر يعلموا إِنَّ  فأمر إسرائيل، بني ِمنْ  غالما أربعين فرعون

ا﴿: قالوا الذين وهم بموسى، أمنوا الذين ِمنَ  فهم: عباس ابن َقالَ  األَْرض، َنا آَمنَّ  أَْكَرْهَتَنا َوَما َخَطاَياَنا لََنا لَِيْغِفرَ  ِبَربِّ

ْحرِ  ِمنَ  َعلَْيهِ   .2428/13482حاتم  أبي ابن تفسير ينظر.،﴾السِّ

ُ ﴿:تعالى قوله في الماوردي يقول(.  2)  إن ثوابا   وأبقى منك خير وهللا:  أحدهما: وجهان فيه ﴾َوأَْبَقى َخْيرٌ  َوهللاَّ

: كعب بن محمد وعن.  ُعِصي إن عقابا   منك وأبقى أطيع إن ثوابا   منك خير:  والثاني.  ُعِصي إن وعقابا   ، أُطيع
 ينظر. عذابا وأبقى ثوابا، منك خير: إسحاق ابن وعن".  ُعصي إن عذابا منك وأبقى أطيع، إن منك خيرا" 

 .3/415 الماوردي وتفسير ،18/41 الطبري تفسير

 األعلى سورة من ﴾13ـ  12ـ  11﴿اآليات:  (.3)
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فجئ بهم ضبائر  ،فتميتهم إماتة حتى إذا صاروا فحما  أُذن في الشفاعة ،بذنوبهم

، فينبتون نبات : يا أهل الجنة أفيضوا عليهم، فبثوا على أنهار الجنة، فيقالضبائر

صلى هللا عليه ـ كأن رسول هللا  : "، فقال رجل من القومفي حميل السيل الحبة تكون

"كان بالباديةـ وسلم 
(1)

ا َيأِْتهِ  َوَمنْ ﴿رواه مسلم، وقوله:   الَِحاتِ  َعِملَ  َقدْ  ُمْؤِمن  ، ﴾الصَّ

ِئكَ  ﴿ ،وعمله ،ومن لقي ربه يوم المعاد مؤمن القلب قد صدق ضميره بقوله :أي
 َفأُْولََٰ 

تُ  لَُهمُ  َرَجَٰ والُغرف اآلمنات، عن  ،الجنة ذات الدرجات العاليات :أي ؛﴾ٱۡلُعلَىَٰ  ٱلدَّ

قال: " الجنة مائة درجة ما ـ صلى هللا عليه وسلم ـ عن النبي عبادة بن الصامت

ومنها تخرج  ،والفردوس أعالها درجة ،واألرض ،كما بين السماء ،بين كل درجتين

"ا سألتم فاسألوا الفردوسفإذ ،والعرش فوقها ،األنهار األربعة
(2)

 ،رواه أحمد،

تُ ﴿ :والترمذي، وقوله
(بدل)إقامة وهو  :أي ؛﴾َعۡدن   َجنََّٰ

(3)
، من الدرجات العلى 

ى َمنْ  َجَزاءُ  َوَذلِكَ ﴿ ،ماكثين أبدا   :أي؛﴾ِفيَها َخالِِدينَ ﴿ طهَّر نفسه من  :أي ؛﴾َتَزكَّ

د هللا ،والشرك ،الدنس والخبث  بع الحق .تا وا ،ووحَّ

﴿ ِ َسن
َ
نن أ

َ
ٓ إََِلٰ ُِّوََسٰٓ أ ٱنَحيننَا

َ
ِ ن لَُهمن َطرِيق  َٱلََقدن أ رِ يَبَس  ا بِلِبَادِي فَٱۡضن َحن ا َّلَّ تََخُٰف ِِف ٱۡلن

ُن ٧٧  َٱََّل ََتنََشٰ َدَرك   تنبََلُهمن فِرنَعون
َ
َ فَأ َِن ٱۡلن َضلَّ ٧٨ م ِ َما َغِشَيُهمن ِِبُنُودِهِۦ َفَغِشيَُهم م 

َ
ُن  َٱأ فِرنَعون

 .﴾٧٩ قَونَمُهۥ َٱَما َهَدىٰ 

ن يسري فرعون أن ُيرسل معه بني اسرائيل أأخبر تعالى أنه أمر موسى حين أبى  

وقد بسط هللا هذا المقام في غير هذه  ،ويذهب بهم من قبضة فرعون ،بهم بالليل

ا خرج ببني اسرائيل أصبحوا ،السورة وليس منهم بمصر ال  ،وذلك أن موسى لما

رنِسلن ﴿ ،فغضب فرعون غضبا  شديدا   ،وال ُمجيب ،داع  
َ
نَمَدآئِنِ  ِِف  َٱأ  ٱل

                                                           

 أبي عن 306: رقم النار من الموحدين وإخراج الشفاعة إثبات باب 1/172 صحيحه في مسلم أخرجهـ  (1)

: أيضا   ويقال الكسر، أشهرها وكسرها، الضاد بفتح ضبارة جمع:  ضبائر عنه، هللا رضي الخدري سعيد

:  رقم الشفاعة ذكر باب 2/1441 سننه في ماجه وابن تفرقة، في جماعات الضبائر: اللغة أهل قال إضبارة،

4309. 
 هريرة أبي عن 2638:  رقم هللا سبيل في المجاهدين درجات باب 3/1028 صحيحه في البخاري أخرجه ـ 2

 جبل بن معاذ عن 2530:  رقم الجنة درجات صفة باب 4/675 سننه في والترمذي نحوه، عنه هللا رضي

: بلفظ ،22965:  رقم عنه هللا رضي الصامت بن عبادة مسند 37/369 مسنده في وأحمد نحوه، عنه هللا رضي

 بن عبادة عن يسار بن عطاء عن الحديث روى هكذا: الترمذي قالو " عام مائة مسيرة درجتين كل بين ما" 
 .عمر خالفة في مات ، الموت قديم ومعاذ ، جبل بن معاذ ُيدرك لم وعطاء الصامت،

تُ ﴿ تعالى: قوله ـ 3  فيها خالدين ألن جنات(، )هي التقدير يكون أن يجوز وال الدرجات، من بدل ، هي﴾َعۡدن   َجنََّٰ

 االستقرار. الحال في العامل يكون األول وعلى الحال، في يعمل ما الكالم في يكون ال التقدير هذا وعلى .حال

 القرآن إعراب في والجدول ،2/898 القرآن إعراب في والتبيان ،2/266 للدعاس، القرآن إعراب ينظر

16/396. 
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(1)﴾َحَِٰشِينَ 
َقلِيلُوَن  لَِشْرِذَمةٌ  َهُؤاَلءِ  إِنَّ ﴿: ، يقولمن يجمعون له الجند من بلدانه :أي،

ُهمْ  (2)﴾لََغاِئُظونَ  َلَنا َوإِنَّ
(3)﴾ُمْشِرِقينَ  َفأَْتَبُعوُهمْ ﴿ ،ثم لما جمع جنده ساق في طلبهم ،

 ،

ا﴿عند طلوع الشمس  :أي َءا َفلَمَّ بُ  َقالَ  ٱۡلَجۡمَعانِ  َتَرَٰ  ا ُموَسىَٰ   أَۡصَحَٰ ( 61)لَُمۡدَرُكونَ  إِنَّ

(4)﴾(62)َسَيۡهِدينِ  َربِّي َمِعيَ  إِنَّ  َكالَّ    َقالَ 
 ،ووقف موسى ببني اسرائيل البحر أمامهم، 

 اْلَبْحرِ  ِفي َطِريق ا﴿ضرب لهم فعند ذلك أوحى هللا إليه أن ا ،وفرعون وراءهم

ا فكان كل فرق  ،نفلقفا ،: انفلق عليا بإذن هللاوضرب البحر بعصاه، وقال ،﴾َيَبس 

حتى صار يابسا  كوجه  ،كالطود العظيم، وأرسل هللا الريح على أرض البحر فلقحته

وال  ،ال تخف أن يدركك فرعون :أي ﴾َيَبسا  ال تخاف َدَركا  ﴿ :ولهذا قال، األرض

 َفَغِشَيُهمْ  ِبُجُنوِدهِ  ِفْرَعْونُ  َفأَْتَبَعُهمْ ﴿ :ثم قال ،خشى يعني من البحر أن يغرق قومكت

الذي هو معروف ومشهور كما  :أي ؛فأصابهم من البحر ما غشيهم :أي ؛﴾اْلَيمِّ  ِمنَ 

َها﴿:قال ىَٰ (5)﴾َغشَّىَٰ  َما َفَغشَّ
وقال الشاعر ،

(6)
: 

 ...              ِشْعري وِشْعري النَّْجم أُبو أَنا                          

وما  ،فأضلهم ،فسلك بهم في اليم ،وكما تقدمهم ،مشهور وهو يعرف، الذي: أي

 هداهم إلى سبيل الرشاد" كذلك يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. 

َنُٰكمن  ﴿ ِنن َعُدٱ ُِكمن َٱَوَٰعدن جنَينَنُٰكم م 
َ
ٰٓءِيَل قَدن أ َر َمَن  َيَٰبِنٓ إِسن ين

َ ورِ ٱلن َا َجانَِب ٱلطُّ ۡلن َٱنَزَّ
لنَوٰى  نَمنَّ َٱٱلسَّ َغوناْ فِيهِ َفيَِحلَّ َعلَينُكمن  ُُكُواْ مِن ٨٠َعلَينُكُم ٱل َطي َِبِٰت َما َرزَقنَنُٰكمن َٱََّل َتطن

ار   ٨١َغَضِِب  َٱَمن َُينلِلن َعلَينهِ َغَضِِب َفَقدن َهَوٰى  ا َ  َٱَءاَمَن ٱََعِمَل َصٰلِح  ل َِمن تَا ِإَوّن ِ لََغفَّ
تََدٰى ثُ   .﴾ ٨٢مَّ ٱهن

                                                           

اْ ﴿(. 1) ِشِرينَ  ٱۡلَمَدا ِئنِ  ِفي َوأَۡرِسلۡ  َوأََخاهُ  أَۡرِجهۡ  َقالُو   .األعراف سورة من ﴾111اآلية: ) ﴾َحَٰ

ُهْم لََنا لََغاِئُظوَن ﴿54َقلِيلُوَن ﴿ لَِشْرِذَمةٌ  إِنَّ هُؤاَلءِ ﴿(. 2َ)  .الشعراء سورة من ﴾(55﴾ َوإِنَّ

 الشعراء.من سورة  (60اآلية: ﴿ ﴾ُمْشِرِقينَ  َفأَْتَبُعوُهمْ ﴿(. 3)

(4.) ﴿ ٰٓ ا تََر َرُكوَن  َءافَلَمَّ َحُٰب ُِّوََسٰٓ إِنَّا لَُمدن صن
َ
َلاِن قَاَل أ َمن َۖ ٦١ٱۡلن ٓ ِدينِ  قَاَل ََكَّ ِ َسَيهن  من سورة الشعراء. ﴾٦٢إِنَّ َمَِعَ َرّب 

َها﴿(. 5) ىَٰ  النجم. سورة من اآليات ﴾(55) َتَتَماَرىَٰ  َربِّكَ  َءااَل ءِ  َفِبأَيِّ  (54) َغشَّىَٰ  َما َفَغشَّ

 وربما الرجز، في العجاج طبقة من الراجز العجلي النجم أبو وهو العجلي، قدامة بن الفضل هو الشاعر(. 6)

 ،(هـ 130: ت) األموي، العصر في نبغ وغيره، عبدالملك بن هشام في مدائح له العجاج، على بعضهم قدمه

 :كامال   والبيت
ي هلل ... شعري وشعري النجم أبو أنا                            .                 صدري أََجنَّ ما  درِّ

 . 7/178 بالوفيات ، والوافي198وديوان الشاعر  ،7/447 اإلسالم وتاريخ ،22/341 األغاني ينظر
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يذكر هللا ِنَعُمه الِعظام وِمَنَنه الِجسام على بني اسرائيل حيث نجاهم من عدوهم 

بحيث لم ينج منهم أحد  ،وأغرق فرعون وجنوده بنظرهم في ساعة واحدة ،فرعون

ـ  رسول هللا صلى هللا عليه وسلمـ قال : " لما قدم  وفي الصحيحين عن ابن عباس

هللا فيه  هذا اليوم الذي أظهر :فقالوا ، فسألهم:واليهود تصوم عاشوراء، المدينة

: نحن أولى بموسى فصوموه "موسى على فرعون، فقال
(1)

تعالى واعد ، ثم أنه 

وهو الذي كلمه  ،وبني اسرائيل بعد هالك فرعون إلى جانب الطور األيمنموسى 

[غبور]في و ،وأعطاه التوراة هناك ،وسأل فيه الرؤية ،تعالى عليه
(2)

ذلك عبد بنو  

قريبا ، وقد سبق الكالم على المن والسلوى في سورة  اسرائيل العجل كما يجئِ 

البقرة
(3)

والسلوى طائر يسقط  حلوى كانت تنزل عليهم من السماء وغيرها، فالمن 

 :عليهم فيأخذون من كل  قدر الحاجة إلى الغد لطفا  من هللا ورحمة  بهم ، ولهذا قال

تِ  ِمن ُكلُواْ ﴿ َبَٰ ُكمۡ  َما َطيِّ َواَل ﴿كلوا من هذا الرزق الذي رزقتكم  :أي ؛﴾َرَزۡقَنَٰ

 َعلَْيُكمْ  َفَيِحلَّ ﴿ ،وتخالفوا ما أمرتكم به ،فتأخذوه من غير حلاة ،في رزقي ﴾َتْطُغوا

، قال ابن ﴾َهَوى َفَقدْ  َغَضِبي َعلَْيهِ  َيْحلِلْ  َوَمنْ ﴿ ،أغضب عليكم :أي ؛﴾َغَضِبي

: " أي: فقد شقى "عباس
(4)

وقال ابن ماتع ،
(5)

: في جهنم قصر يرمي الكافر من 

،  ﴾َفَقْد َهَوىَ ﴿ :أعاله فيهوي في جهنم أربعين قبل أن يبلغ قعرها، وذلك قوله

عليه من كل ذنب كان  تُ بْ كل من تاب إليا تُ  :أي ‘﴾َوإِناي لََغفَّاٌر لَِمْن َتابَ ﴿ :وقوله

رجع عما كان فيه، من كفر، أو شرك، أو نفاق، أو  :حتى الشرك، ومعنى تاب

ا َوَعِملَ ﴿ ،قلبه :أي ؛﴾َوآَمنَ ﴿ :معصية وقوله لِح  ُثمَّ ﴿ :بجوارحه و قوله :أي ؛﴾َصَٰ

                                                           

: رقم المدينة قدم حين وسلم عليه هللا صلى النبي اليهود إتيان باب 3/1434 صحيحه في البخاري أخرجه(. 1)

 عباس ابن عن 2712:  رقم عاشوراء يوم صوم باب 7/211 صحيحه في ومسلم نحوه، عباس ابن عن 3727

 " .  بصومه فأمر: " بلفظ نحوه
 .5/308/أ،  وعند ابن كثير ]غضون[ ينظر تفسير ابن كثير 299ـ  ]غبور[ هكذا في المتن، اللوحة:   2

ْلَوى اْلَمنَّ  َعلَْيُكمُ  َوأَْنَزْلَنا اْلَغَمامَ  َعلَْيُكمُ  َوَظلَّْلَنا ﴿:البقرة سورة في تعالى قوله إلى إشارة(.  3) َباتِ  ِمنْ  ُكلُوا َوالسَّ  َطيِّ

ْعَناُهمُ ﴿: األعراف سورة في تعالى وقوله (57﴿اآلية:  ﴾َيْظلُِمونَ  أَْنفَُسُهمْ  َكاُنوا َولَِكنْ  َظلَُموَنا َوَما َرَزْقَناُكمْ  َما  َوَقطَّ

ا َعْشَرةَ  اْثَنَتيْ  ا أَْسَباط   اْثَنَتا ِمْنهُ  َفاْنَبَجَستْ  اْلَحَجرَ  ِبَعَصاكَ  اْضِربْ  أَنِ  َقْوُمهُ  اْسَتْسَقاهُ  إِذِ  ُموَسى إِلَى َوأَْوَحْيَنا أَُمم 
ا َعْشَرةَ  ْلَوى اْلَمنَّ  َعلَْيِهمُ  َوأَْنَزْلَنا اْلَغَمامَ  َعلَْيِهمُ  َوَظلَّْلَنا َمْشَرَبُهمْ  أَُناس   ُكلُّ  َعلِمَ  َقدْ  َعْين  َباتِ  ِمنْ  ُكلُوا َوالسَّ  َما َطيِّ

 األعراف. سورة من ﴾160﴿. ﴾َيْظلُِمونَ  أَْنفَُسُهمْ  َكاُنوا َولَِكنْ  َظلَُموَنا َوَما َرَزْقَناُكمْ 

 أي هويا يهوي هوى من ، النار قعر وهي الهاوية، إلى صار أي ، هلك فقد:  الزجاج قال ﴾َهَوى َفَقدْ ﴿(. 4)

 النار في هوى فقد:  أحدهما: وجهان فيه:  الماوردي وبقول. مات أي فالن وهوى ، سفل إلى علو من سقط

 11/231 القرطبي تفسير ينظر".  شقى: قال ـ عنه هللا رضيـ  َعبَّاس اْبنِ  َعنْ . الدنيا في هلك فقد:  والثاني

 .3/416 الماوردي وتفسير

 ، عبيد أبو ويقال األصبحي، سهل أبو الياء، وتشديد الفاء، وفتح ، الشين بضم ماتع بن ُشَفيا : ماتع ابن(. 5)

 التابعين، في مشهور عمرو، بن ويزيد حسين، ابنه: عنه وروى هريرة، وأبي العاص، بن عمرو ابن: عن روى
 في مختلف: وغيره الطبري وقال ، ثقة تابعي: العجلي وقال الثقات، في حبان ابن وذكره ثقة،: النسائي قال

: رقم الفاء بعدها الشين 3/399 اإلصابة ينظر. هـ 105:  عام عبدالملك بن هشام خالفة في توفي صحبته،

 . 1704: رقم 4/389 والتعديل والجرح. 616: رقم 4/315 التهذيب وتهذيب 7/107 اإلسالم وتاريخ ،4021
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استقام على السنة والجماعة، ولزم اإلسالم حتى يموت من غير شك،  :أي ؛﴾اْهَتَدىَ 

 هكذا قالوه.

َجلََك َعن  ﴿ عن
َ
ٓ أ َِِّك ۞َٱَما ِ  ٨٣َيُٰموََسٰ قَون ثَرِي ٱََعِجلنُت إَِۡلنَك رَ  

َ
ٰٓ أ ْٱََّلٓءِ لََعَ

ُ
قَاَل ُهمن أ

اِِّرِيُّ  ٨٤لََِتنََضٰ  َضلَُّهُم ٱلسَّ
َ
ِدَك َٱأ ََِّك مِۢن َبلن فَرََجَع ُِّوََسٰٓ إََِلٰ  ٨٥قَاَل فَإِنَّا قَدن َفتَنَّا قَون

ِسف  
َ
َبَٰن أ ۚ قَاَل قَونِمهِۦ َغضن لَمن يَلِ ا

َ
ُد َيَٰقونِم أ َفَطاَل َعلَينُكُم ٱلنَلهن

َ
ۚ أ ًدا َحَسًنا ُكمن َربُُّكمن ٱَعن دن

ن َُيِلَّ َعلَينُكمن َغَضب  
َ
َردتُّمن أ

َ
من أ

َ
تُم  أ لَفن َن َ

ب ُِكمن فَأ ِن رَّ ونِعِدي م  نَا  ٨٦مَّ لَفن َن َ
ٓ أ ْ َما قَالُوا

َزار   ٱن
َ
ِن زِينَةِ ٱلنقَ َِّونِعَدَك بَِملنِكنَا َٱَلِٰكنَّا ُْح ِلننَآ أ اِِّرِيُّ ا م  لنََق ٱلسَّ

َ
 ٨٧ونِم َفَقَذفنَنَٰها فََكَذٰلَِك أ

ل   َرَج لَُهمن ِعجن َن َ
َوار  َفَقالُواْ َهَٰذآ إَِلُٰهُكمن  َجَسد  فَأ َُ ُۥ  َن  ٨٨ِإَوَلُٰه ُِّوََسٰ فَنَِِسَ ا َلَّ فََل يََرٱن

َ
أ

َّل   َّلَّ يَرنِجُع إَِۡلنهِمن قَون
َ
لُِك لَُهمن َۡض    أ ل  ا َٱََّل نَ َٱََّل َيمن  .﴾٨٩ا فن

 ،وواعده ربه ثالثين ليلة ،وسار موسى ببني اسرائيل ،لما أهلك هللا فرعون بالغرق

ت له أربعين ليلة فسارع موسى  ،يصومها ليال  ونهارا   :أي ،ثم أتمها له بعشر فتمَّ

: واستخلف على بني اسرائيل أخاه هارون، ولهذا قال تعالى ،مبادرا  إلى الطور

ُموَسىَٰ  َقۡوِمكَ  َعن أَۡعَجلَكَ  َوَما  ﴿ ينزلون قادمون  :أي ؛﴾أََثِري َعلَى أُواَلءِ  ُهمْ  َقالَ  َيَٰ

 َقالَ ﴿ ،لتزداد عنِّي رضا   :أي ؛﴾لَِتْرَضى َربِّ  إِلَْيكَ  َوَعِجْلتُ ﴿، قريبا  من الطور

ا َقْوَمَك ْمن ا َقْد َفَتنَّ اِمِريا  َفإِنَّ بما كان  ،موسى، أخبر تعالى نبيه ﴾َبْعِدِك َوأََضلَُّهْم السَّ

وعبادتهم العجل الذي عمله السامري، وكان اسمه  ،سرائيلبعده من الحدث في بني إ

 :وكتب تعالى له في هذه المدة األلواح المتضمنة للتوراة، كما قال ،هارون أيضا  

(1)﴾َشْيء   ُكلِّ  ِمنْ  اأْلَْلَواحِ  ِفي لَهُ  َوَكَتْبَنا﴿
 َقۡوِمِهۦ إِلَىَٰ  ُموَسىَٰ   َفَرَجعَ ﴿ :اآلية، وقوله 

نَ  ا   َغۡضَبَٰ عليهم والجزع  ،بعد ما أخبر هللا تعالى بذلك في غاية الغضب :أي ؛﴾أَِسف 

حزينا  على ما صنع قومه  :أي ؛﴾أِسفا  ﴿ :وقوله ،مع ما كان فيه من االعتناء بأمرهم

ُكْم ْم َيا َقْوِم أَلَْم َيِعُدكُ ﴿ :قال ،شدة الغضب :واألسف  ،من بعده من عبادة العجل َربُّ

أما وعدكم على لساني كل خير في الدنيا واآلخرة، وحسن  :أي ؛﴾َوْعَدا  َحَسَنا  

اكم  على عدوكم اه ،العاقبة، كما قد شاهدتم من نصرته إيَّ وغير ذلك من  ،وإهالكه إيَّ

في انتظار ما وعدكم هللا ونسيان ما  :أي ؛﴾اْلَعْهدُ  َعلَْيُكمُ  أََفَطالَ ﴿ ،أياديه عندكم

ُكمْ  ِمنْ  َغَضبٌ  َعلَْيُكمْ  َيِحلَّ  أَنْ  أََرْدُتمْ  أَمْ ﴿سلف من ِنَعِمه  ، بل :ههنا بمعنى (مْ أَ )، ﴾َربِّ

                                                           
ۡوِعَظة   َشۡيء   ُكلِّ  ِمن ٱأۡلَۡلَواحِ  ِفي لَُهۥ َوَكَتۡبَنا﴿ـ  1 ة   َفُخۡذَها َشۡيء   لُِّكلِّ  َوَتۡفِصيال   مَّ  ِبأَۡحَسِنَها   َيۡأُخُذواْ  َقۡوَمكَ  َوۡأُمرۡ  ِبقُوَّ

ِسِقينَ  َدارَ  َسأُْوِريُكمۡ   .األعراف سورة من (145﴿ :اآلية ﴾ٱۡلَفَٰ
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: بل أردتم ، والعدول إلى الثاني، كأنه يقولوهي لإلضراب عن الكالم األول

بنو  :أي :، قالوا﴾َمْوِعِدي َفأَْخلَْفُتمْ ﴿بصنيعكم هذا أن يحل عليكم غضب من ربكم 

بَ  عَ قَ وَ  ،به موسى مْ هُ اسرائيل في جواب َما َثرَّ  ﴾ِبَمْلِكَنا َمْوِعَدكَ  أَْخلَْفَنا َما َقالُوا﴿ ،مْ هُ رَّ

بقدرتنا واختيارنا، ثم شرعوا يعتذرون إليه بالعذر الواهي يخبرون عن تورعهم  :أي

كانوا قد استعاروه منهم حين خرجوا من مصر  عما كان بأيديهم من حلي القبط الذي

َها﴿ ألقيناها عنا، وذلك أن هارون عليه السالم هو الذي أمرهم بإلقاء  :أي ؛﴾َفَقَذۡفَنَٰ

الحلي في ُحفرة، فيها نار، ثم جاء السامري
(1)

فألقى عليها تلك القبضة التي  ،إليها

أخذها من أثر الرسول، وسأل هارون أن يدعو هللا أن يستجيب له في دعوة فدعا له 

: عند ذلك أسأل هللا أن يكون فقال السامري ،لهفأجيب  ،ال يعلم ما يريد هارون وهو

 أَْلَقى َفَكَذلِكَ ﴿ :، ولهذا قالاستدراجا  ومحنة  واختبارا  لهم صوت :أي ؛عجال  له خوار

اِمِريُّ  ، وهو ينحت العجل ،ن هارون مرَّ بالسامري: ثم إ، قال ابن عباس﴾السَّ

[ينفع وال أصنع ما يضر] فقال له: ما تصنع؟ قال:
(2)

ا ه معطِ اللهم ا :فقال هارون ،

اللهم إنِّي اسألك أن يخور " : وقال السامري ،سأل على ما في نفسه ومضى هارون

رؤوسهم "وإذا خار رفعوا  ،سجدوا لهفخار، فكان إذا خار 
(3) 

،رواه ابن حاتم، 

، ﴾َفَنِسيَ  ُموَسى َوإِلَهُ  إِلَُهُكمْ  َهَذا﴿ :وعبدوه ،الذين افتتنوا بالعجل لُ الَّ الضُّ  :أي :فقالوا

فعكفوا  ،فنسي أن يذكر لكم أن هذا إلهكم :أي :وقيل ،وذهب يطلبه ،ههنا ،ونسيه :أي

ا  لم يحبوا ساقط ،إليه ترك ما كان عليه  :أي ؛﴾َفَنِسيَ ﴿ :،  قال هللامثله ا  وأحبوه حبا

ردا  عليهم وتقريعا  لهم وبيانا  لفضيحتهم يعني السامري، قال تعالى  ،من اإلسالم

أفال يرون العجل  :أي ؛﴾َقْوال   إِلَْيِهمْ  َيْرِجعُ  أاَلَّ  َيَرْونَ  أََفاَل ﴿ :ما ذهبوا إليهيوضاللتهم ف

ا لَُهمْ  َيْملِكُ  َواَل ﴿ ،وال إذا خاطبوه ،أنه ال يجيبهم إذا سألوه ا َواَل  َضرا  ال  :أي ؛﴾َنْفع 

ن يدخل إال أ ،: " ال وهللا ما كان خوارهعباس، وال في آخرتهم، قال ابن في دنياهم

آل  ُحليا  :والمراد باألوزار ،فيسمع له صوت " ،فيخرج من فمه ،الريح في دبره

وهاألنهم أخذ ،وا أوزارا  مُّ سُ  ،فرعون ، وحاصل ما وها على وجه العارية، فلم يردا

 ،وعبدوا العجل ،فألقوها عنهم ،عتذر به هؤالء الجهلة أنهم تورعوا عن زينة القبطا

 وفعلوا األمر الكبير.  ،رفتورعوا عن الحقي

                                                           
 إلى منسوب أنه: وقيل ،" سامراء اسمها قرية من كان: " قتادة وقال ظفر، بن موسى اسمه كان: السامريـ  1

 فدخل ، مصر بأرض فوقع ، البقر يعبدون قوم من وكان منافقا ، وكان السامرة،: لها يقال اسرائيل بني من قبيلة
 الطبري وتفسير ،1/64 التنزيل أنوار ينظر. البقر عبادة من فيه ما قلبه وفي بظاهره، إسرائيل بني دين في

 .11/233 القرآن ألحكام والجامع البقرة، سورة تفسير 2/67
 [. ] ما ال يضر وال ينفعلعلها: ـ  2
 عنه هللا رضي عباس ابن عن 3251:  رقم األعراف سورة تفسير 2/351 مستدركه في الحاكم أخرجه ـ 3

 ، يخرجاه لم و مسلم شرط على صحيح حديث خار" وقال: هذا رأسه رفع إذا و خار، سجد إذا كان بلفظ: " و

 .14385:  برقم ،7/2429:  اآلية طه لسورة تفسيره في حاتم أبي ابن وأورده
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ُٰن فَٱتَّبُِلوِِن َٱلََقدن قَاَل لَُهمن َهُٰرٱُن  ﴿ َٰ  ِمن َقبنُل َيَٰقونِم إِنََّما فُتِنتُم بِهۖۦَِ ِإَونَّ َربَُّكُم ٱلرَّحن
رِي  ِّن

َ
ِطيُلٓواْ أ

َ
ٰ يَرنِجعَ  ٩٠َٱأ َح َعلَينهِ َعِٰكفِنَي َح َّ َ  . ﴾٩١ٰٰ إَِۡلنَنا ُِّوََس  قَالُواْ لَن نَّۡبن

اهم إنما هذا فتنة لكم  أخبر تعالى عن نهي هارون لهم عن عبادة العجل وإخباره إيَّ

ُكمُ  َوإِنَّ ﴿ ْحَمنُ  َربَّ ِبُعوِني﴿ ،الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا  ، ﴾الرَّ فيما أمرتكم  ﴾َفاتَّ

ۡبَرحَ  لَن َقالُواْ ﴿ ،واتركوا ما أنهاكم ،به وأطيعوا أمري ِكِفينَ  َعلَۡيهِ  نَّ  إِلَۡيَنا َيۡرِجعَ  َحتَّىَٰ  َعَٰ

ال يترك عبادته حتى يسمع كالم موسى منه، وخالفوا هارون في ذلك  :أي ؛﴾ُموَسى

 وحاربوه حتى كادوا أن يقتلوه.

َتُهمن َضلُّٓواْ ﴿ ين
َ
رِي  ٩٢قَاَل َيَٰهُٰرٱُن َما َمنََلَك إِذن َرأ ِّن

َ
َفَلَصينَت أ

َ
َّلَّ تَتَّبَِلِن  أ

َ
ََّل قَاَل يَبننَُؤمَّ  ٩٣أ

ِِل  ٰٓءِيَل َٱلَمن تَرنقُبن قَون َر َ بَِنٓ إِسن ن َتُقوَل فَرَّقنَت َبنين
َ
ِشيُت أ ََ َِسٓ  إِّن ِ 

ن
يَِ  َٱََّل بَِرأ ذن بِلِحن َُ ن

 تَأ
٩٤﴾.  

 فرأى ما قد حدث فيهم من األمر ،مهحين رجع إلى قوأخبر تعالى عن موسى 

 َوأََخذَ ﴿ األلواح اإللهية، ا كان في يده منوألقى م ،فامتأل عند ذلك غضبا   ،العظيم

هُ  أَِخيهِ  ِبَرْأسِ  ، وقد سبق بسط ذلك في سورة األعراف﴾إِلَْيهِ  َيُجرُّ
(1)

، وطفق يلوم أخاه 

فتخبرني بهذا األمر أول  :أي ؛﴾نِ عْ بِ تَّ أال تَ ﴿ال: ما منعك إذ رأيتهم ضلوا هارون فق

 َقْوِمي ِفي اْخلُْفِني﴿ :ما وقع فعصيت أمري، أي فيما كنت تقدمت إليك، وهو قوله

ِبعْ  َواَل  َوأَْصلِحْ  (2)﴾اْلُمْفِسِدينَ  َسِبيلَ  َتتَّ
ترفق له بذكر األم مع أنه  ،﴾َيا اْبَن أُمِّ ﴿ :قال 

 :والعطف، ثم أعتذر بقوله ،أرق وأبلغ في الحنو (ههنا)شقيقه ألبويه، ألن ذكر األم 

فيخبره بما كان من  ،يلحقه ، إلى آخره في سبب تأخره عنه حيث لم﴾إِنِّيِ َخِشْيتُ ﴿

فنقول لم تركتهم وحدهم  ،فأخبرك بهذا ،هذا الخطب العظيم، إنِّي خشيت أن أتبعك

وما راعيت ما أمرتك به حيث استخلفتك  :أي ؛﴾َولَْم َتْرقٌْب َقْولِي﴿، وفرقت بينهم

فيهم، قال ابن عباس: " وكان هائبا  له مطيعا  "
(3)

. 

                                                           

ا َقاَل ِبۡئَسَما َخلَۡفُتُموِني ِمۢن ﴿: األعراف سورة من ﴾150﴿ اآلية في(. 1) َن أَِسف  ا َرَجَع ُموَسىَٰ  إِلَىَٰ َقۡوِمِهۦ َغۡضَبَٰ َولَمَّ

ۥ  إِلَۡيِه  َقاَل ٱۡبنَ  هُ ُكۡم  َوأَۡلَقى ٱأۡلَۡلَواَح َوأََخَذ ِبَرۡأِس أَِخيِه َيُجرُّ أُمَّ إِنَّ ٱۡلَقۡوَم ٱۡسَتۡضَعفُوِني َوَكاُدوْا  َبۡعِدي   أََعِجۡلُتۡم أَۡمَر َربِّ
لِِمينَ 

       .﴾َيۡقُتلُوَنِني َفاَل ُتۡشِمۡت ِبَي ٱأۡلَۡعَدا َء َواَل َتۡجَعۡلِني َمَع ٱۡلَقۡوِم ٱلظََّٰ
َعۡدَنا﴿ـ  2 ِثينَ  ُموَسىَٰ  َوَوَٰ َها لَۡيلَة   َثلََٰ تُ  َفَتمَّ  ِبَعۡشر   َوأَۡتَمۡمَنَٰ ِهۦ  ِميَقَٰ   أَۡرَبِعينَ  َربِّ

ُرونَ  أِلَِخيهِ  ُموَسىَٰ  َوَقالَ  لَۡيلَة    فِي ٱۡخلُۡفِني َهَٰ

ِبعۡ  َواَل  َوأَۡصلِحۡ  َقۡوِمي  األعراف. سورة ﴾ من142اآلية ﴿ ﴾ٱۡلُمۡفِسِدينَ  َسِبيلَ  َتتَّ

 تنتظر لم: والثاني .مقاتل قاله بوصيتي، تعمل لم: أحدهما :وجهان فيه :الماوردي قال ﴾َقْولِي َتْرقُبْ  َولَمْ ﴿ .(3)

ۡبَرحَ  لَن﴿ القوم قال لما: قال عباس، ابن عن جبير، بن سعيد وعن. عبيدة أبو قاله عهدي، ِكِفينَ  َعلَۡيهِ  نَّ  َحتَّىَٰ  َعَٰ

 العجل، عبادة على العجل يعبد من وأقام ُيفتتن، لم ممن المسلمين من تبعه فيمن هارون أقام،﴾ُموَسى إِلَۡيَنا َيۡرِجعَ 
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بَُك ﴿ طن ََ ُت َقبنَضة   ٩٥َيَٰسِٰمرِيُّ قَاَل َفَما  ْ بِهِۦ َفَقبَضن ٱا ثَرِ  قَاَل بَُُصنُ  بَِما لَمن َيبنُُصُ
َ
ِنن أ م 

ِِس  لَتن َِل َنفن ُتَها َٱَكَذٰلَِك َسوَّ ن َتُقوَل ََّل  ٩٦ٱلرَُّسوِل َفنَبَذن
َ
َيَٰوةِ أ قَاَل فَٱذنَهبن فَإِنَّ لََك ِِف ٱۡلن

ِي َظلنَت َعلَينهِ َِِّساَسَۖ ِإَونَّ لََك َِّونِعد   ۖۥَ َٱٱنُظرن إََِلٰٓ إَِلٰهَِك ٱِلَّ َُحر َِقنَُّهۥ ُثمَّ ََعكِف  ا لَّن َُتنلََفُه َۖ ۡلَّ ا
ًفا  َم ِ نَسن ء  ِعلنم  إِنَّمَ  ٩٧َۡلَنِسَفنَُّهۥ ِِف ٱۡلن ِي ََّلٓ إَِلَٰه إَِّلَّ ُهَوۚ ٱَِسَع ُُكَّ ََشن ُ ٱِلَّ  ﴾٩٨اآ إَِلُٰهُكُم ٱهللَّ

ك ـرض لـذي عـا الـمو ؟تـا صنعـلى مـلك عـما حم :ريـامـللسوسى ـال مـق :أي

؟لتـعـا فـلت مـعـتى فـح
(1)

ن أهل ـمـال  ري رجـامـان السـ" ك  :اسـن عبـال ابـق 

(باجرما)
(2)

وكان قد أظهر اإلسالم مع بني  ،ويحبوه ،وكان من قوم يعبدون البقر 

(كرمان)نه من إ :وقيل ،وكان في نفسه من عبادة العجل ،اسرائيل
(3)

"، وقال قتادة :  

(سامرة)كان من قرية اسمها 
(4)

رأيت  :أي ؛﴾ِبهِ  َيْبُصُروا لَمْ  ِبَما َبُصْرتُ  َقالَ ﴿ 

، هذا ت قبضة من أثر فرسه من تحت حافرهفقبض ،جبريل حين جاء لهالك فرعون

َذُتَها﴿ :، وقولهر عند األكثرين والقبضة مأل الكفهو المشهو ألقيت ما  :أي ؛﴾َفَنبا

كان في يدي من تلك القبضة على حلية بني اسرائيل فأْنَسَبَك عجال  جسدا  له خوار 

لَتْ  َوَكَذلِكَ ﴿ :وقوله  ؛﴾َفٱۡذَهۡب ﴿ :حسنته وأعجبنه، إذ ذاك قال :أي ؛﴾َنْفِسي لِي َسوَّ

ه  :أي ُسولِ  أََثرِ  ِمنْ ﴿كما أخذت ومسست ما لم يكن لك أخذه ومسُّ ، فعقوبتك في ﴾الرَّ

ا   لَكَ  َوإِنَّ ﴿ ،كنال تماس الناس وال يمسو :أي؛ ﴾ِمَساسَ  اَل  َتقُولَ  أَنْ ﴿لدنيا ا  ؛﴾َمْوِعد 

 إِلَى َواْنُظرْ ﴿ :، وقوله: ال تجاوزه ولن تغيب عنهأي ؛﴾ُتْخلََفهُ  لَنْ ﴿يوم القيامة  :أي

أقمت على عبادته يعني  :أي ؛﴾َعاِكف ا   َعلَْيهِ  َظْلتَ ﴿معبودك الذي  :، أي﴾إِلَِهكَ 

هُ ﴿ ،العجل َقنَّ استحال العجل من الذهب لحما  فحرقه بالنار ثم " ، قال قتادة: ﴾لَُنَحرِّ

                                                                                                                                                                      
ف ْقتَ ﴿:موسى له يقول أن المسلمين من معه بمن سار إن هارون وتخوا  ،﴾َقْولِي َتْرقُبْ  َولَمْ  إِْسَراِئيلَ  َبِني َبْينَ  َفرَّ
 .3/421 الماوردي وتفسير ،18/359 الطبري ينطر تفسير. مطيعا هائبا له وكان

 ﴾آلَِهةٌ  لَُهمْ  َكَما إِلَها   لََنا اْجَعلْ  ُموَسى َيا َقالُوا﴿ لهم أصنام على يعكفون وهم بالعمالقة، إسرائيل بنو مرت لما (.1)
 َخۡطُبكَ  َفَما﴿:قوله في زيد، ابن وقال. العجل فاتخذ العجل عبادة إلى يميلون أنهم وعلم السامري فاغتنمها

ِمِريُّ  َسَٰ  َخۡطُبكَ  َفَما﴿ :في قوله السديا  وعن. فيه دخلت فيما أدخلك الذي هذا ما شأنك؟ ما أمرك؟ ما: قال ﴾َيَٰ

ِمِريُّ  َسَٰ  تفسير ينظر عليها، يخاطب التي الجليلة األمور من يحدث ما والخطب ؟سامري يا لك ما: قال ﴾َيَٰ

 .3/421 الماوردي وتفسير 11/239 القرطبي وتفسير. 18/361 الطبري
 أرض من الرقة قرب البليخ أعمال من قرية مقصورة وألف وميم الراء وسكون الجيم بفتح: باجرما (.2)

 .واأللف الباء باب 1/313 البلدان معجم ينظر الجزيرة

 مشهورة والية وهي، درجة ثالثون وعرضها درجة، تسعون طولها بالصحة، أشهر والفتح: كرمان  (.3)

 السنةفتحت في  .وخراسان وسجستان ومكران فارس بين واسعة وُمدن وقرى بالد ذات معمورة كبيرة وناحية
 أميرها وكان كرمان فتح فيها - الهجرة من وعشرين ثالث سنة وهي مصر على األولى عمرو والية من الرابعة

 . 1/77الزاهرة والنجوم ، 3/477 البلدان معجم ينظر عدي. بن سهل
 المنشقة اسرائيل مملكة عاصمة وكانت نابلس، مدينة أنقاضها على أقامت التي القديمة المدينة وهيالسامرة: ـ  4

 ويشرف ،(شكيم) :مدينة ،فلسطين أرض اليهود أقدام تطرق أن قبل تسمى وكانت وفاته، بعد سليمان عرش عن

 .     247/ص اإلسرائيلي الديني الفكر ينظر(. جرزيم) :يسمى مقدس جبل عليها
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"ألقى رماده في البحر
(1)

هُ  ُثمَّ ﴿ :قال ولهذا ، البحر،  في لنذرينه :أي ؛﴾اْلَيمِّ  ِفي َلَنْنِسَفنَّ

 فبرده المبارد عليه فوضع العجل، إلى عمد موسى نإ: " عنه هللا رضي علي وقال

 صفرا ا إال العجل يعبد كان ممن ذلك من أحد يشرب فلم نهر، شط على وهو بها

كما سبق في  " بعضا   بعضكم يقتل: قال توبتنا ما: لموسى فقالوا الذهب، مثل وجهه

سورة البقرة
(2)

،
 

َما﴿ :وقوله ُ  إِلَُهُكمُ  إِنَّ موسى: ليس ، قال لهم ﴾ُهوَ  إاِلَّ  إِلَهَ  اَل  الَِّذي هللاَّ

َما﴿ ،هذا إلهكم ُ  إِلَُهُكمُ  إِنَّ ال يستحق ذلك على العباد إال   :أي ؛﴾ُهوَ  إاِلَّ  إِلَهَ  اَل  الَِّذي هللاَّ

 ُكلَّ  َوِسعَ ﴿ :وقوله ،ل شيء فقير إليه وعبد لديهفإن ك ،لههو وال ينبغي العبادة إال 

ا َشْيء   التمييز نصب على ﴾ِعْلم 
(3)

هو عالم لكل شيء ومحيط بكل شيء علما ،  :أي ؛

 .وأحصى كل شيء عددا  

ر  ﴿ نَّا ذِكن ُ ۚ َٱقَدن َءاَتينَنَٰك مِن دلَّ ۢنَبآءِ َما قَدن َسبَ ََ
َ
َرَ   ٩٩ا ََٰذٰلَِك َنُقصُّ َعلَينَك مِنن أ عن

َ
نن أ مَّ

ًرا َعننُه فَإِنَُّهۥ َُينِمُل يَونَم ٱلنقَِيٰمَ   ﴾١٠١ َسآَء لَُهمن يَونَم ٱلنقَِيَٰمةِ ِْحنل  َخِِٰلِيَن فِيهِ  ٱَ  ١٠٠ةِ ٱِزن

وما  ،كما قصصنا عليك خبر موسىـ صلى هللا عليه وسلم ـ قال تعالى لنبيه محمد 

كذلك نقص عليك األخبار  ،واألمر الواقع ،ةليا وجنوده على الج ،جرى له مع فرعون

كَ  َوَقدۡ ﴿الماضية كما وقعت من غير زيادة وال نقصان هذا  ا ِمن َءاَتۡيَنَٰ  :أي ؛﴾لَُّدنَّ

ا﴿ عندنا وال  ،لم ُيعط نبي من األنبياء كتابا  مثله ،وهو القرآن العظيم الذي،﴾ِذْكر 

وأعرض عن  ،كذب به :، أي﴾َعْنهُ  أَْعَرضَ  َمنْ ﴿ :ولهذا قال تعالى، أكمل منه

ويهديه إلى سواء  ،فإن هللا يضله ،وابتغى الهدى في غيره ،باعه أمرا  وطلبا  تا ا

ُهۥ﴿ :ولهذا قال ،الجحيم َمةِ  َيۡومَ  َيۡحِملُ  َفإِنَّ ا ٱۡلِقَيَٰ وهذا عام في كل من  ،إثما   :أي ؛﴾ِوۡزر 

                                                           

: اْبنِ  َعنْ (. 1)  يسحل بالنار، يحرقان ال والفضة الذهب، إِنَّ : َيقُولُ  خفيفة، ،(لنحرقنه:" )يقرأ َكانَ  أنه َعبَّاس 

َثَنا-".رمادا فيصير النَّار، علي يلقي ُثمَّ  بالمبرد،  خفيفة، لنحرقنه، ُثمَّ  لنذبحنه: القراءة بعض في: " َقالَ  َقَتاَدة، َحدَّ
َقنَّه﴿:  تعالى قوله في جرير ابن يقول". ودم لحم لَهُ  وكان: َقَتاَدة َقالَ  اء اختلفت ﴾لَنحرا  فقرأته ذلك، قراءة في القرا

ة اء عامَّ هُ ﴿ والعراق الحجاز قرا َقنَّ  وُروي قطعة، قطعة بالنار لنحرقنه بمعنى الراء، وتشديد النون بضم ﴾لَُنَحرا

هُ  ﴿ذلك يقرأ كان أنه البصري الحسن عن  إحراقة بالنار لنحرقنه: بمعنى الراء، وتخفيف النون، بضم ﴾لَُنْحِرَقنَّ

هُ :) القارئ جعفر أبو وقرأه واحدة،  ينظر ، حرقته من بالمبارد لنبردنه: بمعنى الراء وضم النون بفتح( لََنحُرَقنَّ

والنشر في القراءات العشر .18/365 الطبري وتفسير. 13513 ـ 13512رقم: /7/2433حاتم  أبي ابن تفسير

2/322. 

َقۡومِ  لَِقۡوِمِهۦ ُموَسىَٰ  َقالَ  َوإِذۡ ﴿ :البقرة سورة من﴾ 54﴿ اآلية في تعالى قوله في (. 2) ُكمۡ  َيَٰ َخاِذُكمُ  أَنفَُسُكم َظلَۡمُتمۡ  إِنَّ  ِبٱتِّ

اْ  ٱۡلِعۡجلَ  اْ  َباِرِئُكمۡ  إِلَىَٰ  َفُتوُبو  لُِكمۡ  أَنفَُسُكمۡ  َفٱۡقُتلُو  ُهۥ َعلَۡيُكۡم   َفَتابَ  َباِرِئُكمۡ  ِعندَ  لَُّكمۡ  َخۡير   َذَٰ ابُ  ُهوَ  إِنَّ ِحيمُ  ٱلتَّوَّ  .﴾ٱلرَّ
 أعطى والمعنى مفعولين، إلى يتعدى وهو والفتح، بالتشديد، َوُيْقَرأ شيء، كل علمه وسع :أي ،تمييز{ علما} ـ 3

 هو أو ،والسماء، كاألرض عظيم، شيء كل خلق عظم بمعنى يكون أن وهو آخر، وجه وفيه علما، شيء كل

 .2/903 القرآن إعراب في التبيان ينظر. تمييزا   علما فيكون بسط، بمعنى
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(1)﴾ِبهِ  أِلُْنِذَرُكمْ ﴿ :واألحمر، كما قال ،بلغه القرآن من األسود
وكل من  ،، ومن بلغ 

 ،ومن خالفه وأعرض عنه ضل ،تبعه َهَدىفمن ا ،فهو نذير له وَداع   ،بلغه القرآن

َمةِ  َيۡومَ  لَُهمۡ  َوَسا ءَ ﴿والنار موعده يوم القيامة  ،وسعى في الدنيا وبئس  :أي ؛﴾ٱۡلِقَيَٰ

 .ودوامهم في ذلك ،الحمل حملهم خلودهم

رِمِنَي يَونَمئِذ  يَونَم يُنَفُخ ﴿ نُمجن ِۚ َٱََننَُشُ ٱل ورِ ِثنتُمن إَِّلَّ بَينَنُهمن َيَتَخَٰفتُوَن  ١٠٢ا ُزرنق   ِِف ٱلصُّ إِن ۡلَّ
لَُم بَِما َيُقولُونَ  ١٠٣ا َعَشن   عن

َ
نُن أ ِثنتُمن إَِّلَّ يَونم   َنَّ ثَلُُهمن َطرِيَقًة إِن ۡلَّ من

َ
 .﴾١٠٤ اإِذن َيُقوُل أ

" قرن ينفخ   :فقال ،الصور عن ـ صلى هللا عليه وسلم ُسئل ـ قد ثبت أن رسول هللا 

فيه "
(2)

، الدارة منه بقدر " أنه قرن عظيم ي حديث أبي هريرة، وقد جاء ف

سرافيل "ت واألرض ينفخ فيه إالسموا
(3)

" كيف أنعم وصاحب  :وفي الحديث ،

يا ينتظر متى يؤمر بالنفخ، قالوا  ،وحنى جبهته ،وأصغى سمعه ،الصور قد التقمه

ونعم الوكيل " ،: قولوا حسبنارسول هللا : وما تأمرنا ، قال
(4 )

رواه الترمذي ، وقوله 

، قيل: معناه، زرق العيون من شدة ما هم فيه من ﴾ُزْرق ا َيْوَمِئذ   اْلُمْجِرِمينَ  َوَنْحُشرُ ﴿

َفُتونَ ﴿ ،األهوال ون بين، قال ابن عباس﴾َبۡيَنُهمۡ  َيَتَخَٰ أي: يقول:  هم؛: " يتسارا

ا " بعضهم لبعض سرا 
(5)

ا إاِلَّ  لَِبْثُتمْ  إ نْ ﴿  لبثكم كان في الدار الدنيا، لقد  ؛ أي:﴾َعْشر 

في حال تناجيهم  :أي ؛﴾َيقُولُونَ  ِبَما أَْعلَمُ  َنْحنُ ﴿ :، قال تعالىفيها قليال  عشرة أيام

ا إاِلَّ  لَِبْثُتمْ  إِنْ ﴿ ،،أي العاقل الكامل فيهم﴾َطِريَقة   أَْمَثلُُهمْ  َيقُولُ  إِذْ ﴿بينهم   :أي ؛﴾َيْوم 

وإن تكررت أوقاتها وتعاقبت  ،لقصر مدة الدنيا في أنفسهم يوم المعاد ألن الدنيا كلها

                                                           
َدة    أَۡكَبرُ  َشۡيء   أَيُّ  قُلۡ ﴿ ـ 1 ُ   قُلِ  َشَهَٰ َذا إِلَيَّ  َوأُوِحيَ  َوَبۡيَنُكۡم   َبۡيِني َشِهيدُۢ  ٱهللَّ ُكمۡ  َبلََغ   َوَمۢن  ِبِهۦ أِلُنِذَرُكم ٱۡلقُۡرَءانُ  َهَٰ  أَِئنَّ

َما قُلۡ  أَۡشَهُد   الَّ   قُل أُۡخَرىَٰ   َءالَِهة   ٱهللَِّ  َمعَ  أَنَّ  لََتۡشَهُدونَ  ه   ُهوَ  إِنَّ ِحد   إِلََٰ ء   َوإِنَِّني َوَٰ ا َبِري  مَّ من ( 19اآلية: ) ﴾ُتۡشِرُكونَ  مِّ

 سورة األنعام

 سورة باب 6/392 سننه في والنسائي ،4744: برقم البعث ذكر باب 4/378 سننه في أبوداود أخرجه(. 2)

 في وأحمد ، به 2430: برقم الصور في جاء ما باب 4/620 سننه في والترمذي به، 11312: برقم الكهف

 عن واحد غير روى وقد حسن حديث هذا الترمذي: قالو  6507: برقم عمر بن عبدهللا مسند 2/162 مسنده،

 . حديثه من إال نعرفه وال التيمي سليمان

 وما هللا رسول يا " قلت ، بلفظ : 36حديث الصور ، رقم :  1/266أخرج الطبراني نحوه في الطوال (. 3)

 السماوات ، كعرض فيه دارة عظم إن بالحق بعثني ، والذي : عظيم ، قال : كيف هو قلت : القرن قال الصور
 القيام : نفخة والثالثة الصعق ،  : نفخة ، والثانية الفزع : نفخة األولى ، النفخة نفخات ثالث فيه ينفخ واألرض

 أيضا  .، والحديث ُذِكر بطوله  10رقم :  1/84لرب العالمين " والحديث طويل ، وابن راهويه في مسنده 

 سننه في والترمذي ، 11082:  برقم عمران آل سورة تفسير باب 6/316 سننه في النسائي أخرجه(. 4)

 متى اإلذن واستمع القرن التقم قد القرن وصاحب"  بلفظ ، نحوه 2431:  برقم الصور باب في جاء ما 4/620

 أبي مسند 3/73 ،وكذلك  نحوه 3010:  برقم عباس ابن مسند 1/326 مسنده في وأحمد ،" فُيْنَفخ بالنفخ يؤمر

 حسن حديث هذاوقال الترمذي:  به، 11714:  برقم سعيد

 بعضهم يقول أي يتسارون،:  مجاهد قال  خفته، صوته خفض لمن قيل ثم ، السكون اللغة في الخفت أصل (.5)

 ابن تفسير ينظر يتسارون، أي يتخافتون:  قوله عباس ابن عن حاتم أبي ابن وأورد ، سرا الموقف في لبعض

 .11/244 القرطبي وتفسير ،2423/13523 حاتم أبي
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ولهذا يستقصر الكافرون مدة الحياة الدنيا  ،لياليها وأيامها وساعاتها كأنها يوم واحد

 :، ولهذا قال تعالى، عنهم لقصر المدةفع قيام الحجةوغرضهم في ذلك د ،يوم القيامة

اَعةُ  َتقُومُ  َوَيْومَ ﴿ (1)﴾َساَعة   َغْيرَ  لَِبُثوا َما اْلُمْجِرُمونَ  ُيْقِسمُ  السَّ
  اآلية.

ف    َ َٱيَسن  ﴿ ِ نَسن بَاِل َفُقلن يَنِسُفَها َرّب  ِ
َصف  َفيََذرَُها قَاع   ١٠٥ا لُونََك َعِن ٱۡلن َّلَّ تََرٰى  ١٠٦ا ا َصفن

ت  فِيَها ِعوَج   من
َ
اِعَ  يَونَمئِذ   ١٠٧ا ا َٱََّلٓ أ َواُ  يَتَّبُِلوَن ٱدلَّ صن

َ َشَلِت ٱلن ََ ۖۥَ َٱ ِنَٰمۡح فََل  ََّل ِعَوَج ََلُ لِلرَّ
س   َمُع إَِّلَّ َهمن  .﴾١٠٨ اتَسن

 َربِّي َيْنِسفَُها َفقُلْ ﴿ ؟، أو تزول؟: هل تبقى يوم القيامةويسألونك عن حال الجبال :أي

ا َنْسف ا َفَيَذُرَها  بسطا  واحدا ، والقاع :أي ؛﴾َصْفَصف ا َقاع 
(2)

 : هو المستوي من األرض

 ِفيَها َتَرى اَل ﴿ :تأكيد لمعنى ذلك، وقيل: الذي ال نبات فيه، ولهذا قال ،والصفصف

ا ا  منخفضا ، وال مكانيومئذ  واديا ، وال رابية، وال  ،: ال ترى في األرضأي ؛﴾ِعَوج 

ِبُعونَ  َيْوَمِئذ  ﴿ ،: ما ُنِشَر من الروابيمرتفعا ، واألمتُ  اِعيَ  َيتَّ يوم يرون  :أي ؛﴾الدَّ

حيث ما أمروا بادروا إليه، ولو كان  ،هذه األهوال يستجيبون مسرعين إلى الداعي

" يحشر هللا  هذا في الدنيا لكان أنفع، ولكن حيث ال ينفعهم، قال ابن كعب القرظي:

ويذهب الشمس والقمر  ،وتتناثر النجوم ،ويطوي السماء ،الناس يوم القيامة في ظلمة

ِبُعونَ  َيْوَمِئذ  ﴿ :وينادي مناد  فيتبع الناس الصوت يأتونه، فذلك قوله اِعيَ  َيتَّ  ِعَوجَ  اَل  الدَّ

ال يميلون عنه"  :أي ؛﴾لَهُ 
(3)

ْحَمنِ  اأْلَْصَواتُ  َوَخَشَعتِ ﴿ :، وقوله سكنت  :أي ؛﴾لِلرَّ

يسعى الناس إلى  :والمراد: الصوت الخفي، األقدام، وقيل فال تسمع إال وطءَ 

 .في سكون وخضوع وهو مشيهم ،المحشر

ُٰن َٱرََِضَ ََلُۥ  يَونَمئِذ   ﴿ َٰ ذَِن ََلُ ٱلرَّحن
َ
َفَٰلُة إَِّلَّ َمنن أ َّل  َّلَّ تَنَفُع ٱلشَّ ينِديهِمن  ١٠٩ قَون

َ
َ أ لَُم َما َبنين َيلن

لنَفُهمن َٱََّل ُُيِي ََ اَ  َمنن َْحََل ٱََعنَِت ۞ ١١٠ا ُطوَن بِهِۦ ِعلنم  َٱَما  ََ َح ِ ٱلنَقيُّوِم  َٱقَدن 
نوُُجوهُ لِلن ٱل

ٰلَِحِٰت ٱَُهَو ُِّ  ١١١ا ُظلنم   َملن مَِن ٱلصَّ مِن  َٱَمن َيلن م  ُظلنم  فََل ََيَاُف  ؤن   ﴾١١٢ اا َٱََّل َهضن

                                                           

اَعةُ  َتقُومُ  َوَيْومَ ﴿(. 1)  من سورة الروم.(55)اآلية  ﴾ُيْؤَفُكونَ  َكاُنوا َكَذلِكَ  َساَعة   َغْيرَ  لَِبُثوا َما اْلُمْجِرُمونَ  ُيْقِسمُ  السَّ

  عباس ابن قاله ، فيه نبات ال الذي المستوي الموضع أنه: أحدها :أقاويل ثالثة القاع في: الماوردي يقول (.2)

:  وجهان الصفصف وفي. الفراء قاله ، الماء مستنقع:  والثالث. الملساء األرض:  والثاني. زيد وابن ، ومجاهد
 الماوردي ينظر تفسير. مجاهد قاله المستوي، المكان أنه:  والثاني. الكلبي قاله ، فيه نبات ال ما أنه:  أحدهما

 .9/149 العرب ولسان .3/426

د عن ،2435/13530تفسيره في حاتم أبي ابن أورده (.3)  َيْوم الناس هللا يحشر:" َقالَ  القرظى، َكْعب   بن ُمَحمَّ

َماء، تطوى ظلمة في اْلِقَياَمة  الصوت الناس فيسمع مناد وينادي والقمر، الشمس وَتْذَهبْ  النجوم وتتناثر السَّ
ِبُعونَ  َيْوَمِئذ  ﴿: هللا قول فذلك يأتونه، اِعيَ  َيتَّ  ".عنه عوج ال: َقالَ  ﴾لَهُ  ِعَوجَ  ال الدَّ
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َعةُ  َتنَفعُ  الَّ ﴿يوم القيامة، :يأ َفَٰ ْحَمنُ  لَهُ  أَِذنَ  َمنْ  إاِلَّ ﴿ ،ألحد   ﴾ٱلشَّ  لَهُ  َوَرِضيَ  الرَّ

(1)﴾ِبإِْذِنهِ  إاِلَّ  ِعْنَدهُ  َيْشَفعُ  الَِّذي َذا َمنْ ﴿ :كقوله ،﴾َقْوال  
، وغيره من اآليات البينات 

وهو سيد ولد ـ صلى هللا عليه وسلم ـ وفي الصحيحين من غير وجه عن رسول هللا 

ويفتح عليا : " أتى تحت العرش فأخرَّ ساجدا  وأكرم الخالئق على هللا أنه قال ،آدم

رفع يا محمد ا: فيدعني ما شاء هللا أن يدعني ثم يقول ،بمحامد ال أحصيها اآلن

ثم أعود "، ، فأدخلهم الجنةُ فيحد لي حدا   ،شفع تشفعوا ،تسمع وقل ،رأسك
(2)

، فذكر 

خرجوا من النار من كان في قلبه : " يقول هللا: أأربع مرات، وفي الحديث أيضا  

أخرجوا من النار من كان في  :يقولفيخرجون خلقا  كثيرا ، ثم  ،ن إيمانمثقال ذرة م

أخرجوا من النار من كان في قلبه ما يزن ذرة من  ،قلبه نصف مثقال ذرة من إيمان

كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان "
(3)

 َما َيْعلَمُ  ﴿الحديث ، وقوله  

 ،كلهم وال يحيطون به علما   ،يحيط علما  بالخالئق :أي ،﴾َخْلَفُهمْ  َوَما أَْيِديِهمْ  َبْينَ 

(4)﴾َشاءَ  ِبَما إاِلَّ  ِعْلِمهِ  ِمنْ  ِبَشْيء   ُيِحيُطونَ  َواَل ﴿ كقوله:
 اْلُوُجوهُ  َوَعَنتِ ﴿ :، وقوله

واستسلمت الخالئق  ،وغير واحد: " خضعت وذلت قال ابن عباس ﴾اْلَقيُّومِ  لِْلَحيِّ 

 ،وهو قيام على كل شيء يدبره ويحفظه ،للحي الذي ال يموت القيوم الذي ال ينام

وهو الكامل في نفسه الذي كل شيء فقير إليه ال ِقوام إال به "
(5)

 َخابَ  َوَقدْ ﴿ :، وقوله

ا َحَملَ  َمنْ   حتى يقتص ،فإن هللا سيؤدي كل حق  إلى صاحبه ،: يوم القيامةأي ؛﴾ُظْلم 

)الجلحاء(للشاة 
(6)

تِ  ِمنَ  َيۡعَملۡ  َوَمن﴿ :، وقولهمن الشاة القرناء  لَِحَٰ  ُمۡؤِمن   َوُهوَ  ٱلصََّٰ

                                                           

ُ اٱل﴿(. 1) هَ  اَل   هللَّ تِ  ِفي َما لَُّهۥ َنۡوم    َواَل  ِسَنة   َتۡأُخُذهُۥ اَل  ٱۡلَقيُّوُم   ٱۡلَحيُّ  ُهوَ  إاِلَّ  إِلََٰ َوَٰ َمَٰ  ٱلَِّذي َذا َمن ٱأۡلَۡرِض   ِفي َوَما ٱلسَّ

نۡ  ِبَشۡيء   ُيِحيُطونَ  َواَل  َخۡلَفُهۡم   َوَما أَۡيِديِهمۡ  َبۡينَ  َما َيۡعلَمُ  ِبإِۡذِنِهۦ   إاِلَّ  ِعنَدهُۥ  َيۡشَفعُ   ُكۡرِسيُّهُ  َوِسعَ  َشا َء   ِبَما إاِلَّ  ِعۡلِمِهۦ  مِّ

تِ  َوَٰ َمَٰ ُ يَ  َواَل  َوٱأۡلَۡرَض   ٱلسَّ  . البقرة سورة من 255 اآلية وهي الكرسي آية ﴾مُ ٱۡلَعِظي ٱۡلَعلِيُّ  َوُهوَ  ِحۡفُظُهَما   وُدهُۥ  

"   بلفظ ، 7072:  برقم القيامة يوم وجل عزَّ  الرب كالم باب 6/2727 صحيحه في البخاري أخرجه(. 2)

 بتلك فأحمده اآلن تحضرني ال بها أحمده محامد ويلهمني لي فيؤذن ربي على فأستأذن لها أنا فأقول فيأتونني
 أمتي رب يا فأقول تشفع واشفع تعط وسل لك يسمع وقل رأسك ارفع محمد يا فيقال ساجدا له وأخر المحامد

 هللا رضي مالك بن أنس عن ، 500:  برقم فيها منزلة الجنة أهل أدنى باب 2/97 صحيحه في ومسلم ،"  أمتي

 .   نحوه عنه

: برقم ناظرة ربها إلى ناضرة يومئذ   وجوه تعالى هللا قول باب 6/2706 صحيحه في البخاري أخرجه  (.3)

 ،326:  برقم ، فيها منزلة الجنة أهل أدنى باب 1/180 صحيحه في ومسلم ،" مطوال   ورد والحديث .7001
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(4.) ﴿ ُ هَ  اَل   ٱهللَّ تِ  ِفي َما لَُّهۥ َنۡوم    َواَل  ِسَنة   َتۡأُخُذهُۥ اَل  ٱۡلَقيُّوُم   ٱۡلَحيُّ  ُهوَ  إاِلَّ  إِلََٰ َوَٰ َمَٰ  َيۡشَفعُ  ٱلَِّذي َذا َمن ٱأۡلَۡرِض   ِفي َوَما ٱلسَّ

ۡن  ِبَشۡيء   ُيِحيُطونَ  َواَل  َخۡلَفُهۡم   َوَما أَۡيِديِهمۡ  َبۡينَ  َما َيۡعلَمُ  ِبإِۡذِنِهۦ  إاِلَّ  ِعنَدهُۥ  هُ  َوِسعَ  َشا َء   ِبَما إاِلَّ  ِعۡلِمِهۦ  مِّ تِ  ُكۡرِسيُّ َوَٰ َمَٰ  ٱلسَّ
ُ يَ  َواَل  َوٱأۡلَۡرَض    البقرة. سورة من (255: )اآلية ﴾ٱۡلَعِظيمُ  ٱۡلَعلِيُّ  َوُهوَ  ۡفُظُهَما  حِ  وُدهُۥ  

 قاله خشعت،: والثاني. عباس ابن قاله ذلت، أي: أحدها :أوجه خمسة وفيه  ،﴾اْلَقيُّومِ  لِْلَحيِّ  اْلُوُجوهُ  َوَعَنتِ ﴿ (.5)

 قاله عملت،: والثالث. طاعة لذي يتذلل أن:  والخشوع ، النفس ذليل يكون أن الذل أنا  هو: بينهما والفرق مجاهد
 السجود في األرض على واألنف الجبهة وضع أنه: والخامس. العوفي عطية قاله استسلمت،:  والرابع. الكلبي
" والسجود الركوع: قال ،(الوجوه وعنت: )قوله في عنهما، هللا رضي عباس ابن وعن حبيب، بن طلق قاله

 .3/427 الماوردي وتفسير. 2436/13537 حاتم أبي ابن تفسير ينظر.
اء الرأس، جلح من  كالجماء،: اْلجلحاءـ  6  الشََّعر اْنحَسر الذي:  الناس من واألْجلَح.  لها َقْرنَ  ال الَّتي: والجمَّ

 .1/787 األثر غريب في والنهاية ،1/231 الحديث غريب في الفائق ينظر. َرأسه َجاِنبيْ  عن
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ا َيَخافُ  َفاَل  ا َواَل  ُظۡلم  وحكمهم، ، لما ذكر الظالمين ووعيدهم ثنى بالمتقين ﴾َهۡضم 

وال ينقص من  ،: ال يزاد في سيئاتهأي ون وال ُيهضمون؛ال ُيظلم ،هموهو أن

بأن يحمل عليه ذنب غيره،  وغير واحد: " والظلم: الزيادة، حسناته، قال ابن عباس

النقص :والهضم
(1)

. 

نَزلنَنُٰه قُرنَءانًا َعَربِي    ﴿
َ
نَ َٱَكَذٰلَِك أ فن ر  ا َٱََصَّ ٱن ُُينِدُث لَُهمن ذِكن

َ
نوَِعيِد لََللَُّهمن َيتَُّقوَن أ ا ا فِيهِ مَِن ٱل

ِ  َفَتَعَٰى  ١١٣ ۖۥَ َٱقُل رَّ   ُيُه َِضٰٓ إَِۡلنَك ٱَحن ن ُيقن
َ
َجلن بِٱلنُقرنَءاِن مِن َقبنِل أ ُّۗ َٱََّل َتلن َُّ َ نَملُِك ٱۡلن ُ ٱل ٱهللَّ

 .﴾ ١١٤ ازِدنِّن ِعلنم  

 أنزلنا القرآن بشيرا  ونذيرا  بلسان ،والجزاء واقعا  ال محالة ،ولما كان يوم المعاد :أي

ْفَنا﴿ يا عربي مبين فصيح ال لبس فيه وال عِ  أي: وصرفنا  ؛﴾اْلَوِعيدِ  ِمنَ  ِفيهِ  َوَصرَّ

 ،والمحارم والفواحش ،لكي يتركوا المآتم أي: فيه بذكر الوعيد لعلهم يتقون؛القول 

ا َلُهمْ  ُيْحِدثُ  أَوْ ﴿والعبادة  ،ويشتغلوا بالطاعة  ،يحدث لهم القرآن عبرة   :أي ؛﴾ِذْكر 

س الملك الحق الذي أي الحق؛ ، فتعالى الملك، ويتعظوافيعتبروا ،وِعَظة   ه وتقدَّ : تنزَّ

تعالى أن يعذب أحد قبل  ،وكل شيء منه حق وعدل ،ووعيده حق ،هو وعده حق

 :، وال شبهة وقولهر إلى خلقه لئالا يبقى ألحد  حجةاإلنذار، وبعثه الرسل واألعذا

كۡ  اَل ﴿ :هو كقوله،﴾َوْحُيهُ  إِلَْيكَ  ُيْقَضى أَنْ  َقْبلِ  ِمنْ  ِباْلقُْرآنِ  َتْعَجلْ  َواَل ﴿  ِبِهۦ ُتَحرِّ

ۦ   لَِتۡعَجلَ  لَِساَنكَ  (2)﴾(17) َوقُۡرَءاَنُهۥ َجۡمَعُهۥ َعلَۡيَنا إِنَّ  (16)ِبِه
، وثبت في الصحيح اآلية 

كان يعالج من التنزيل ـ صلى هللا عليه وسلم ـ أن رسول هللا : "عن ابن عباس

فكان مما يحرك به لسانه " ،شدة
(3)

عليه الصالة ـ أنه  :يعني، فأنزل هللا هذه اآلية 

ليقرأ معه قبل أن يفرغ جبريل منه  ،إذا جاء جبريل بالقرآن يبادر ،كانـ والسالم 

، لئالا ، وأرشده إلى ما هو األسهل واالخف في حقهخافة النسيان، فنهاه هللا عن ذلكم

كْ  اَل ﴿يشقا عليه، فقال:  ( 4)﴾ِبهِ  لَِتْعَجلَ  لَِساَنكَ  ِبهِ  ُتَحرِّ
 َتْعَجلْ  َواَل ﴿ :،وقال ههنا

نصت فإذا فرغ الملك من قراءته : اأي ؛﴾َوْحُيهُ  إِلَْيكَ  ُيْقَضى أَنْ  َقْبلِ  ِمنْ ِباْلقُْرآِن 

ا ِزْدِني َربِّ  َوقُلْ ﴿فاقرأه بعده  ،عليك زدني منك علما  بالقرآن ومعانيه،  :أي ؛﴾ِعْلم 

                                                           

 َيَخافُ  َفاَل ﴿: قوله في عنهما، هللا رضي عباس ابن عن ،2436/13539 تفسيره في حاتم أبي ابن أورد(.  1)

ا ا َواَل  ُظۡلم   َواَل ﴿ أيضا ، وعنه". حسناته من يهضم وال سيئاته، في فيزاد يظلم إن يخاف ال: قال ،﴾َهۡضم 

ا  ."غصبا: قال :﴾َهۡضم 

كۡ  اَل ﴿(. 2)  القيامة. سورة اآليات من﴾(17) َوقُۡرَءاَنُهۥ َجۡمَعُهۥ َعلَۡيَنا إِنَّ  (16) ِبِهۦ  لَِتۡعَجلَ  لَِساَنكَ  ِبِهۦ ُتَحرِّ

 ابن وقال نحوه، عنه هللا رضي عباس ابن عن 5:  برقم الوحي بدء باب 1/6 صحيحه في البخاري أخرجه (.3)

 باب 1/330 صحيحه في ومسلم ،" يحركهما وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان كما لكم أحركهما فأنا: عباس

  نحوه. عباس ابن عن 147: برقم للقراءة االستماع

كْ  اَل ﴿(. 4)  .القيامة سورة من﴾ 16آلية﴿ا﴾ِبهِ  لَِتْعَجلَ  لَِساَنكَ  ِبهِ  ُتَحرِّ
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نفعني يقول" اللهم اـ صلى هللا عليه وسلم ـ قال: كان رسول هللا  عن أبي هريرة

والحمد هلل على كل حال" ،بما علمتني وعلمني بما ينفعني وزدني علما  
(1)

رواه  

 .الترمذي

نَآ  ﴿ ُجُدٱاْ ِإَوذن قُلننَا  ١١٥ا إََِلٰٓ َءاَدَم مِن َقبنُل فَنَِِسَ َٱلَمن جَنِدن ََلُۥ َعزنم  َٱلََقدن َعِهدن لِلنَمَلٰٓئَِكةِ ٱسن
ََبٰ 

َ
ٓ إِبنلِيَس أ لََّك َٱلَِزٱنِجَك فََلَُينرَِجنَُّكَما  ـ َاَدُم إِنَّ َهَٰذا َعُدٱ   َفُقلننَا َيٰٓ  ١١٦ٓأِلَدَم فََسَجُدٓٱاْ إَِّلَّ

ََقٰٓ  َنَّةِ فَتَشن َرٰى  ١١٧ِمَن ٱۡلن َّلَّ ََتُوَع فِيَها َٱََّل َتلن
َ
نَّكَ  ١١٨إِنَّ لََك أ

َ
ْ فِيَها َٱََّل ََّل تَ  َٱأ َمُؤا ظن

َحٰ  ِ َٱُِّلنك   ١١٩تَضن ُِلن ٰ َشَجَرةِ ٱۡلن ُدلَُّك لََعَ
َ
ينَطُٰن قَاَل َيٰٓـ َاَدُم َهلن أ وََس إَِۡلنهِ ٱلشَّ  ١٢٠ َّلَّ َيبنَىٰ  فَوَسن

َٰءُتُهَما َٱَطفَِقا ََينِصَفاِن َعلَينهَِما مِن َٱَرقِ  َكَل مِننَها َفَبَد ن لَُهَما َسون
َ
َنَّةِِۚ ٱََعََصٰٓ َءاَدُم  فَأ ٱۡلن

تََبٰ  ١٢١َربَُّهۥ َفَغَوٰى   . ﴾١٢٢ ُه َربُُّهۥ َفتَاَ  َعلَينهِ ٱََهَدىٰ ُثمَّ ٱجن

ألنه عهد إليه فنسي وترك " ،: " إنما سمي اإلنسان إنسانا  قال ابن عباس
(2)

 

ا لَهُ  َنِجدْ  َولَمْ  ﴿: وقوله ، قال العوفي:﴾َعْزم 
(3)

" به رَ مِ أُ لما حفظا   :" أي 
(4)

: والعزم ،

ِئَكةِ  قُۡلَنا َوإِذۡ ﴿: وقوله ،الفعل على النفس توطين
فذكر هللا تعالى  ،﴾أِل َدمَ  ٱۡسُجُدواْ  لِۡلَملََٰ 

                                                           

 باب 1/92 سننه في ماجه وابن ،3599: برقم والعافية العفو باب 5/578 سننه في الترمذي أخرجه(. 1)

 1879 :برقم والتهليل والتكبير الدعاء كتاب 1/690 مستدركه في والحاكم ،251: برقم به والعمل بالعلم االنتفاع

 وقال الترمذي : هذا . يخرجاه ولم مسلم شرط على صحيح حديث هذا: وقال"  به تنفعني علما   وارزقني"  :بلفظ
 الوجه هذا من غريب حسن حديث

 وأكثر مجاهد، قول وهذا ؛ والعهد األمر ترك أي  ترك،:  أحدهما معنيان له الياء، بإسكان( َفَنِسي)(.  2)

 إليه عهد ألنه منه اإلنسان أخذ وإنما ، والنسيان السهو من هنا" نسي"  عباس ابن قال:  وثانيهما المفسرين،
 إليه، عهد ألنه اإلنسان، سمي إنما: " قال عباس، ابن وعن. ذلك في إليه هللا عهد ما نسى:  زيد ابن قال. فنسي

  .11/251 القرطبي وتفسير ،2437/13546 تفسيره في حاتم أبي ابن تفسير ينظر". فنسي

 وروى عباس، وابن عمر، وابن هريرة، أبي: عن روى الحسن أبو ، جنادة بن سعد بن عطية: العوفي. (3)

 ضعيف،: فقال العوفي، عطية وذكر أبي: سمعت: أحمد بن عبدهللا وقال واألعمش، مرزوق، بن الفضيل: عنه
 شاء إن ثقة كان: سعد ابن وقال الحديث، ضعيف هو: فقال العوفي عطية عن سئل عندما معين، بن يحي وقال
 سعيد، أبو مات فلما أحاديث، الخدري سعيد أبي من ،وسمع به يحتج ال من الناس ومن صالحة، أحاديث وله هللا،
 فيحفظه، بكذا،  ـ وسلم عليه هللا صلى ـ هللا رسول قال الكلبي: قال فإذا قصصه، ويحضر الكلبي، يجالس جعل
 سعيد أبا يريد أنه فيتوهمون سعيد، أبو حدثني: فيقول بهذا؟ حدثك من له قيل فإذا عنه، ويروي سعيد، أبا وكناه

 وطريق: " اإلتقان في السيوطي يقول حديثه، كتابة وال به، االحتجاج يحل فال الكلبي، به أراد وإنما الخدري،
نَ  وربما بواه، ليس ضعيف، والعوفي كثيرا، حاتم أبي وابن جرير ابن منها أخرج عباس ابن عن العوفي  له َحسَّ

اإلتقان في علوم  ينظر.  هـ 111: ت يفعل، فلم علي يشتم أن على سوط 400 الحجاج ضربه وقد الترمذي،

 3/359 والضعفاء ،2125: برقم 6/382 والتعديل والجرح ،35: برقم 7/8 الكبير ، والتاريخ4/239القرآن 

 .. 807: رقم.2/176 والمجروحين ،6/304 الكبرى والطبقات ،1392 :برقم

. قتادة قاله ، صبرا  :  أحدها: تأويالت أربعة فيه ،﴾َعْزما   لَهُ  َنِجدْ  َولَمْ ﴿: تعالى قوله في الماوردي يقول(. 4)

 على حلمه لرجح آدم بحلم آدم بني أعمال قرنت لو:  أمامة ابن قال.  ثباتا  :  والثالث. عطية قاله حفظا ،:  والثاني
ا: العوفي عطية وقال صبرا ،: قاال وشعبة قتادة وعن.  ثانيا   الذنب إلى العودة في عزما  :  والرابع حلمهم،  حفظ 

 وتفسير ،18/383 الطبري تفسير ينظر. الشيء على القلب اعتقاد العزم وأصل: جعفر أبو وقال به، أمر لما

  .5/297 التنزيل ومعالم ،3/430 الماوردي
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ِذْكُر وقد سبق  ،وما فضله به على كثير ممن خلق تفضيال   ،وتكريمه ،تشريف آدم

ص هذه القصة في سورة البقرة واألعراف والحجر والكهف وسيأتي في آخر
(1)

 

إبليس آلدم  ةَ اوَ دَ ن عَ يَّ بَ وَ  ،له تشريفا  وتكريما   بالسجودِ  المالئكةَ  هُ رَ مْ أَ وَ  مَ دَ آَ  رَ كَ ذَ وَ 

 َيا َفقُْلَنا﴿. امتنع واستكبر :أي ؛﴾أََبى إِْبلِيسَ  إاِلَّ  َفَسَجُدوا﴿ :ولهذا قال ،وألوالده قديما  

ُكَما َفاَل ﴿حواء  :يعني ،﴾َولَِزْوِجكَ  لَكَ  َعُدو   َهَذا إِنَّ  آَدمُ  ةِ  ِمنَ  ُيْخِرَجنَّ  ؛﴾َفَتْشَقى اْلَجنَّ

، فإنك ، فتتعب وتفنى وتشقى في طلب رزقكسعى في إخراجك منها: إيَّاك أن تأي

، ﴾َتْعَرى َواَل  ِفيَها َتُجوعَ  أاَلَّ  لَكَ  إِنَّ ﴿ ،، وال مشقة كلفةفي عيش هنيء بال (ههنا)

 اَل  َوأَنَّكَ ﴿بين الجوع والُعِري، ألن الجوع ذل الباطن، والُعِري ذل الظاهر  إنما قرن

 ُ ، وهذان أيضا  متقابالن، فالظمأ حر الباطن، وهو العطش، ﴾َتْضَحى  َواَل  ِفيَها َتْظَمأ

ْيَطانُ  إِلَْيهِ  َفَوْسَوسَ ﴿ :حر الظاهر، وقوله والضحى ُهَما﴿ قد تقدم أنه ﴾الشَّ  َفَدالَّ

(2)﴾ِبُغُرور  
ِصِحينَ  لَِمنَ  َلُكَما إِنِّي َوَقاَسَمُهَما  ﴿ ،

وأن هللا تعالى عهد إلى آدم  ،(3)﴾ٱلنََّٰ

فلم يزل  ،وال يقربا هذه الشجرة المعينة في الجنة ،وزوجته أن يأكال من كل الثمار

من أكل منها َخلََد، ودام َمْكُثُه،  :يعني ﴾اْلُخْلدِ  َشَجَرةِ ﴿بهما إبليس حتى أكال منها، 

، أي: فسقط عنهما لباسهما، فظهر ﴾َسْوآُتُهَما لَُهَما َفَبَدتْ  ِمْنَها َفأََكاَل ﴿ :وقوله

: فعان عليهما الهيئة: الثوب، وقيلأي: ير ؛﴾ْخِصَفانِ يَ  َوَطِفَقا﴿تهما، وقوله: عور

هُ  آَدمُ  َوَعَصى﴿ :يحمالن ورق التين على سوأتهما، وقوله يأكل  :أي ؛﴾َفَغَوى َربَّ

، وضل حيث طلب الخلد بالمعصية فمات ،أخطأ طريق الحق :أي ،الشجرة فغوى

: ـ قالصلى هللا عليه وسلم ـ عن رسول هللا  وفي الصحيحين عن أبي هريرة

: أنت آدم الذي خلقك هللا ، قال موسىفحجَّ آدم موسى ،احتج آدم موسى عند ربهما"

لناس أهبطت اثم  ،وأسكنك في جنته ،واسجد لك مالئكته ،ونفخ فيك من روحه ،بيده

 ،: أنت موسى الذي اصطفاك هللا برسالته وبكالمهبخطيئتك إلى األرض، قال آدم

بك نجياا ،وأعطاك األلواح فيها تبيان كل شيء هللا كتب التوراة قبل  تَ دْ جَ وَ  مْ كَ بِ فَ  ،وقرَّ

هُ  آَدمُ  َوَعَصى﴿م: فهل وجدت فيها عاما  قال آد : بأربعين؟ قال موسىأن أُْخلَق  َربَّ

: أتلومني على أن عملت عمال  كتب هللا عليَّ أن أعمله قبل قال: نعم، قال ؟﴾َفَغَوى

                                                           

ِئَكةِ  قُۡلَنا َوإِذۡ ﴿:في سورة البقرة(. 1)
اْ  أِل َدمَ  ٱۡسُجُدواْ  لِۡلَملََٰ  ِفِرينَ  ِمنَ  َوَكانَ  َوٱۡسَتۡكَبرَ  أََبىَٰ  إِۡبلِيسَ  إاِلَّ   َفَسَجُدو    ﴾(٣٤)ٱۡلَكَٰ

ُكمۡ  لََقدۡ ﴿ .وفي سورة األعراف: ُكمۡ  ُثمَّ  َخلَۡقَنَٰ ۡرَنَٰ ِئَكةِ  قُۡلَنا ُثمَّ  َصوَّ
اْ  أِل َدمَ  ٱۡسُجُدواْ  لِۡلَملََٰ  نَ  َيُكن لَمۡ  إِۡبلِيسَ  إاِلَّ   َفَسَجُدو   مِّ

ِجِدينَ  ۡيُتُهۥ َفإَِذا﴿:وفي سورة الحجر ،﴾(١١)ٱلسََّٰ وِحي ِمن ِفيهِ  َوَنَفۡختُ  َسوَّ ِجِدينَ  لَُهۥ َفَقُعواْ  رُّ ِئَكةُ  َفَسَجدَ  (٢٩) َسَٰ
 ٱۡلَملََٰ 

ِجِدينَ  َمعَ  َيُكونَ  أَن أََبىَٰ   إِۡبلِيسَ  إاِلَّ   (٣٠) أَۡجَمُعونَ  ُكلُُّهمۡ  ِئَكةِ  قُۡلَنا َوإِذۡ ﴿وفي سورة الكهف:   ﴾(٣١) ٱلسََّٰ
 ٱۡسُجُدواْ  لِۡلَملََٰ 

اْ  أِل َدمَ  ِهۦ    أَۡمرِ  َعۡن  َفَفَسقَ  ٱۡلِجنِّ  ِمنَ  َكانَ  إِۡبلِيسَ  إاِلَّ   َفَسَجُدو  َتُهۥ  أََفَتتَِّخُذوَنُهۥ َربِّ يَّ ۚ   لَُكمۡ  َوُهمۡ  ُدوِني ِمن أَۡولَِيا ءَ  َوُذرِّ  َعُدوُّۢ
لِِمينَ  ِبۡئسَ 

ِئَكةُ  َفَسَجدَ ، وفي سورة ص: ﴿ ﴾(٥٠) َبَدال   لِلظََّٰ
 ِمنَ  َوَكانَ  ٱۡسَتۡكَبرَ  إِۡبلِيسَ  إاِلَّ   (٧٣) أَۡجَمُعونَ  ُكلُُّهمۡ  ٱۡلَملََٰ 

ِفِرينَ   .﴾(٧٤) ٱۡلَكَٰ
ُهَما ﴿ (.2) ا ِبُغُرور    َفَدلَّىَٰ َجَرةَ  َذاَقا َفلَمَّ ُتُهَما لَُهَما َبَدتۡ  ٱلشَّ ِة   َوَرقِ  ِمن َعلَۡيِهَما َيۡخِصَفانِ  َوَطِفَقا َسۡوَءَٰ ُهَما ٱۡلَجنَّ  َوَناَدىَٰ

ُهَما   َجَرةِ  ِتۡلُكَما َعن أَۡنَهُكَما أَلَمۡ  َربُّ نَ  إِنَّ  لَُّكَما   َوأَقُل ٱلشَّ ۡيَطَٰ بِ  َعُدوا   لَُكَما ٱلشَّ  من سورة األعراف.﴾ 22﴿اآلية ﴾ين  مُّ

ِصِحينَ  لَِمنَ  لَُكَما إِنِّي َوَقاَسَمُهَما  ﴿(.  3)  األعراف سورة من ﴾21﴿ ﴾ٱلنََّٰ
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قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: فحجَّ آدم موسى " ؟أن يخلقني بأربعين سنة
(1)

 

هُ  ُثمَّ ﴿ :وقوله ُهۥ ٱۡجَتَبَٰ ثم اختاره واصطفاه وعفى عنه  :أي ؛﴾َوَهَدىَٰ  َعلَۡيهِ  َفَتابَ  َربُّ

 فتاب عليه. ،وهداه إلى التوبة

﴿  َۖ َۖ َبلنُضُكمن ِۡلَلنض  َعُدٱ   بَِطا مِننَها َۡجِيَلۢا ِن ِ ُهد   قَاَل ٱهن تِيَنَُّكم م 
ن
ا يَأ َفَمِن ٱتَّبََع ى فَإِمَّ

ََقٰ  َرَ   ١٢٣ُهَداَي فََل يَِضلُّ َٱََّل يَشن عن
َ
رِي فَإِنَّ ََلُۥ َملِيَشة  َٱَمنن أ هُۥ َضنَك   َعن ذِكن  َٱََننَُشُ

َِمٰ يَونَم ٱلنقَِيَٰمةِ  عن
َ
َِمٰ َٱقَدن ُكنُت بَِصري   ١٢٤أ عن

َ
تَِنٓ أ ِ لَِم َحََشن َتتنَك  ١٢٥ا قَاَل رَ  

َ
قَاَل َكَذٰلَِك أ

َونَم تُنَِسٰ  َۖ َٱَكَذٰلَِك ٱۡلن  ﴾ ١٢٦ َءاَيٰتُنَا فَنَِسيتََها

وقد  ،مع إبليس :أي ،من الجنة جميعا   :أي ،﴾ِمْنَها اْهِبَطا ﴿وحواء قال تعالى آلدم

سبق بسط ذلك في سورة البقرة "
(2)

 ،آدم وذريته :، أي﴾َعُدو   لَِبْعض   َبْعُضُكمْ  ﴿،

ا﴿: وقوله ،وإبليس وذريته ُكمْ  َفإِمَّ ى ِمنِّي َيأِْتَينَّ والهدى  وأتباعهم ،، وهم األنبياء﴾ُهد 

َبعَ  َفَمنِ ﴿الكتاب والسنة  في  :أي ﴾لُّ َفاَل َيضِ ﴿والرسول  ،الكتاب :أي ؛﴾ُهَدايَ  اتَّ

 خالف  :أي ؛﴾ِذْكِري َعنْ  أَْعَرضَ  َوَمنْ ﴿في اآلخرة  :﴾َواَل َيْشَقى﴿الدنيا 

 َمِعيَشة   لَهُ  َفإِنَّ ﴿وأخذ هذا من غيره  ،وتناساه ،وما أنزلته على رسولي ،أمري

ا يق فال طمأنينة له، وال انشراح لصدره، بل صدره ض، ضياقا  في الدنيا :أي ؛﴾َضْنك 

م ظاهره ، فهو في ، والهدى، فإن قلبه ما لم يخلص إلى اليقينحرج لضالله، وإن تنعَّ

: ، وقال ابن عباسدد، فهذا من ضنك المعيشةوشك، فال يزال في ريبة يتر ،حيرة

ه، فال خير فيه "، َقلا أو َكُثر ال يتقيني فيعني كل ما أعطيته عبدا  من عباديي"
(3)

 

وكانوا  ،ن قوما  ُضالال  أعرضوا عن الحقو الضنك في المعيشة، ويقال أيضا : إوه

نهم يرون أن هللا ليس ، وذلك أفكانت معيشتهم ضنكا   ،في سعة من الدنيا متجبرين

 وقال الضحاك:  ،فاشتدت عليهم معايشهم من سوء ظنهم باهلل ،بمخلف عليهم

                                                           

 ، نحوه هريرة أبي عن 3228:  برقم بعد وذكره موسى وفاة باب 3/1251 صحيحه في البخاري أخرجه(. 1)

 .  به هريرة أبي عن 2652:  برقم وموسى آدم حجاج باب 4/2042 صحيحه في ومسلم

ا ِمْنَها اْهِبَطا َقالَ ﴿(. 2) ا َعُدو   لَِبْعض   َبْعُضُكمْ  َجِميع  ُكمْ  َفإِمَّ ى ِمنِّي َيأِْتَينَّ َبعَ  َفَمنِ  ُهد   ﴾َيْشَقى َواَل  َيِضلُّ  َفاَل  ُهَدايَ  اتَّ
 .﴾ من سورة البقرة123اآلية ﴿

:" قوله في وسلم، عليه هللا صلى النبي عن  هريرة أبي ،عن2439/13562 تفسيره في حاتم أبي ابن أورد(.  3)

 حتي لحمه تنهش حية وتسعون تسعة عليه يسلط إنه: هللا قال التي الضنك المعيشة: قال ،{ضنكا معيشة له فإن" 
 الواحد فيه يستوي ضنك وعيش ضنك منزل يقال ؛ ضيقا عيشا أي: َضْنكا   َمِعيَشة   القرطبي ويقول". الساعة تقوم

:  والثاني. عكرمة قاله ، حراما كسبا:  أحدها: تأويالت أربعة فيه: الماوردي ويقول ، والجمع والمؤنث واالثنان
 أنه:  ،والرابع القبر عذاب أنه: والثالث. عباس ابن قاله ، بالخلف يوقن ال من ينفق بأن منغصا عيشه يكون أن

 وتفسير حاتم، أبي ابن تفسير ينظر. زيد وابن  وقتادة الحسن، قاله جهنم، في والزقوم الضريع الطعام

 .3/431 الماوردي وتفسير. 11/285القرطبي
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والرزق الخبيث " هو العمل السيئ،"
(1)

حتى تختلف  ،يضيق عليه قبره"  :، وقيل

عليه أضالعه فيه "
(2)

قاله أبوسعيد الخدري  وفي الحديث المرفوع " أنه عذاب  ،

القبر "
(3)

د وغيره: " أي: ال قال مجاه  ،﴾أَْعَمى اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  َوَنْحُشُرهُ ﴿ :وقوله ،

شيء إالا جهنم "عكرمة: " عمي عليه كل وقال  حجة له ".
(4)

يعني يحشر إلى النار  

ا ُكْنتُ  َوَقدْ  أَْعَمى َحَشْرَتِني لِمَ  َربِّ ﴿:، ولهذا يقولوالبصر أعمى البصيرة  ؛﴾َبِصير 

ِلكَ  َقالَ ﴿في الدنيا  :أي ُتَنا أََتۡتكَ  َكَذَٰ  ،لما أعرضت عن آيات هللا :أي ؛﴾َفَنِسيَتَها   َءاَيَٰ

كذلك  ،وأعرضت عنها ،وعاملتها معاملة من لم يذكرها بعد بالغها إليك فتناسيتها

وأما نسيان لفظ القرآن  ،فإن الجزاء من جنس العمل ،معاملة من نسيكنعاملك اليوم 

وإن كان  ،فليس داخال  في هذا الوعيد الخاص ،والعمل بمقتضاه ،مع فهمه معناه

والوعيد في ذلك ،عن سعد  ،ردت السنة بالنهيفإنه قد و ،يتوعد عليه من جهة أخرى

بن عبادة
(5)

" ما من رجل يقرأ ـ صلى هللا عليه وسلم ـ قال: قال رسول هللا  ،

وهو أجذم " ،القرآن فنسيه إالا لقى هللا يوم القيامة
(6 )

 رواه أحمد.

مِۢن أَِب ﴿  ََف َٱلَمن يُؤن َسن
َ
بنََقٰٓ َيِٰت َرب ِهِۦۚ َٱَكَذٰلَِك جَننزِي َمنن أ

َ
َشدُّ َٱأ

َ
َرةِ أ َِ  ﴾١٢٧ َٱلََلَذاُ  ٱٓأۡل

                                                           

ا َمِعيَشة   لَهُ  َفإِنَّ ﴿(. 1)  عباس ابن وعن. السيئ والرزق الخبيث، العمل أيضا   وعنه الخبيث، الكسب: ، قيل﴾َضْنك 

 ينظر ، المعيشة في الضنك وهو فيه، خير ال فيه، يتقيني ال كثر، أو قلا  عبادي من عبدا أعطيته مال كلا : قوله

 .18/392الطبري تفسير
 مستدركه في والحاكم ،12270: برقم عنه هللا رضي مالك بن أنس حديث 19/290 مسنده في أحمد أخرجه ـ 2

 .اإلسناد صحيح حديث هذا: وقال ،1403: برقم الجنائز كتاب 1/535
 مستدركه في والحاكم ، 3119:  برقم به يتعلق وما المريض باب 7/388  صحيحه في حبان ابن أخرجه(. 3)

 في الشيخين شرط على صحيح حديث هذا: وقال نحوه، عنه هللا رضي هريرة أبي عن، 1405: برقم 1/537

 .يخرجاه لم و القبر، عذاب من التعوذ
  الحجة عن :قوله مجاهد عن،﴾أَْعَمى اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  َوَنْحُشُرهُ ﴿ تعالى لقوله تفسيره في حاتم أبي ابن أورد. (4)

 حال، في أعمى: أحدها: تأويالت ثالثة فيه: الماوردي وقال جهنم، إال شيء كل عليه عمي: عكرمة وعن
 لشيء يهتدي ال الخير وجهات عن أعمى:  والثالث. مجاهد قاله الحجة، عن أعمى: والثاني. حال في وبصير

 .3/431 الماوردي وتفسير ،23577 ـ13576 ـ2440/13575 حاتم أبي ابن تفسير ينظر.  منها
 كان ، واإلسالم الجاهلية في األشراف أهل من ثابت، أبو الخزرجي، حارثة بن دليم بن عبادة بن سعد(. 5)

 وشهد ، األنصار من السبعين مع العقبة وشهد والسباحة، والرمي، الكتابة، لمعرفته بالكامل الجاهلية في يلقب
  ، كلها المشاهد في األنصار راية صاحب وهو عشر، األثني النقباء أحد وكان ، بعدهما وما ، والخندق أحدا  
 بن شرحبيل ابنه وابن وسعيد، وإسحاق، قيس، أوالده: عنه وروى ـ  وسلم عليه هللا صلىـ  النبي عن روى
:  قال وسلم عليه هللا صلى النبي أن: "  حديث عباس ابن عنه ،وروى البصري والحسن ، المسيب وابن ، سعيد

 2/422 الغابة أسد ينظر( .  هـ 15 أو هـ 14: ) ت  ،"  أجذم وهو هللا لقى إال نسيه ثم القرآن تعلم رجل من ما

 1/231 التهذيب وتقريب ، 3175:  رقم العين بعدها السين 3/65 واإلصابة  ، 2003:  رقم والعين السين باب

 . 883:  رقم سعد اسمه من 3/412 التهذيب وتهذيب ، 2243:  برقم

 ما 6/23 الكبير في والطبراني به، 22463:  رقم عبادة بن سعد مسند 37/129 مسنده في أحمد أخرجه(. 6)

 الزوائد في الهيثمي وأورده ،"  القرآن يقرأ أحد من ما: " بلفظ نحوه، 5391: رقم عبادة بن سعيد إلى أسند

 وفي  ثقات ورجاله أحمد، بن عبدهللا إلى وعزاه نحوه، 11682: رقم وعلمه القرآن تعلم فيمن باب 7/346

 .خالف بعضهم
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 ِفي َعَذاب   لَُّهمۡ  ﴿واآلخرة  ،هكذا نجازي المسرفين المكذبين بآيات هللا في الدنيا :أي

ةِ  ۡنَيا   ٱۡلَحَيوَٰ   ٱأۡل ِخَرةِ  َولََعَذابُ  ٱلدُّ
نَ  لَُهم َوَما أََشقُّ  (1)﴾َواق ِمن ٱهللَِّ  مِّ

 َولََعَذابُ ﴿:، ولهذا قال

، ولهذا ، وأدوم فهم مخلدون فيهأشد ألما  من عذاب الدنيا :أي ،﴾َوأَْبَقى أََشدُّ  اآْلِخَرةِ 

: " إن عذاب الدنيا أهون من عذاب للمتالعنينـ الصالة والسالم ـ عليه  قال

"اآلخرة
(2)

 

ُشوَن ِِف ﴿ َِن ٱلنُقُرٱِن َيمن َنا َقبنلَُهم م  لَكن هن
َ
ِد لَُهمن َكمن أ فَلَمن َيهن

َ
ۚ إِنَّ ِِف َذٰلَِك ٓأَلَيٰت  أ  َمَسِٰكنِهِمن

ْٱِِل ٱۡلََُّهٰ 
ُ
ِ ََّل َُكَِمة   ١٢٨ل  ب َِك لَََكَن لَِزام   َٱلَون َسِم   َسَبَقتن مِن رَّ َجل  مُّ

َ
ٰ َما ١٢٩ ا َٱأ ِۡبن لََعَ  فَٱصن

َۖ ٱَ  ِس َٱَقبنَل ُغُرٱبَِها من ِد َرب َِك َقبنَل ُطلُوِع ٱلشَّ نلِ  مِنن َءانَآي  َيُقولُوَن ٱََسب ِحن ِِبَمن فََسب ِحن  ٱۡلَّ
َراَف ٱۡلََّهارِ لََللََّك تَرنََضٰ  طن

َ
 .﴾١٣٠ َٱأ

" كم أهلكنا من األمم المكذبين  :: أفلم يهِد لهؤالء المكذبين بما جئتهم به يا محمدأي

، كما تشاهدون ذلك من وال أثرفليس لهم باقية، وال عين،  ،فبادوا ،بالرسل قبلهم

لِكَ  ِفي إِنَّ ﴿،ويترددون في مساكنهم ،الذي هم فيها يمشونديارهم الخالية 
ت   َذَٰ  أَل َيَٰ

ُْولِي َهىَٰ  ألِّ  ِفي َيِسيُروا أََفلَمْ ﴿ :: ذوي العقول الصحيحة، كما قال تعالىأي ؛﴾ٱلنُّ

(3)﴾ِبَها َيْعِقلُونَ  قُلُوبٌ  لَُهمْ  َفَتُكونَ  اأْلَْرِض 
 ﴾َسَبَقتْ  َكِلَمةٌ  َولَْواَل ﴿ :، ثم قال تعالىاآلية 

عد قيام الحجة عليه، ، وهو أنه ال يعذب أحدا  إال بأي: لوال الكلمة السابقة من هللا

 المشركين المكذبين إلى مدة معينةواألجل المسمى الذي ضربه تعالى لهؤالء 

كما لزم القرون الماضية، ولهذا قال  ،وكان الزما  لهم في الدنيا ،لجاءهم العذاب بغتة

 َربِّكَ  ِبَحْمدِ  َوَسبِّحْ ﴿من تكذيبهم لك  :أي ؛﴾َيقُولُونَ  َما َعلَى َفاْصِبرْ ﴿ :لنبيه مسليا  له

كما  صالة العصر :يعني ﴾ُغُروِبَها َوَقْبلَ ﴿صالة الفجر  :يعني ،﴾الشَّْمسِ  ُطلُوعِ  َقْبلَ 

في الصحيحين عن جرير بن عبد هللا
(4)

صلى ـ : " كنا جلوسا  عند رسول هللا قال 

                                                           

ةِ  ِفي َعَذاب   لَُّهمۡ ﴿ (.1) ۡنَيا   ٱۡلَحَيوَٰ   ٱأۡل ِخَرةِ  َولََعَذابُ  ٱلدُّ
نَ  لَُهم َوَما أََشقُّ  ِ  مِّ  .الرعد سورة من ﴾34﴿اآلية﴾َواق ِمن ٱهللَّ

 سننه في وأبوداود ، نحوه عمر ابن عن 1493:  رقم اللعان كتاب 2/1130 صحيحه في مسلم أخرجه(.  2)

 الرجل اإلمام عظة باب 6/175 سننه في والنسائي ، نحوه عباس ابن عن 2256:  برقم اللعان في باب 1/685

:  رقم النور سورة تفسير 5/329 سننه في والترمذي ، نحوه عمر ابن عن 3473:  رقم اللعان عند والمرأة

 .صحيح حسن حديث هذا: الترمذي وقال ،3178

َها ِبَها   َيۡسَمُعونَ  َءاَذان   أَۡو  ِبَها   َيۡعِقلُونَ  قُلُوب   لَُهمۡ  َفَتُكونَ  ٱأۡلَۡرِض  ِفي َيِسيُرواْ  أََفلَمۡ  ﴿(. 3) رُ  َتۡعَمى اَل  َفإِنَّ ِكن ٱأۡلَۡبَصَٰ  َولََٰ

ُدورِ  ِفي ٱلَِّتي ٱۡلقُلُوبُ  َتۡعَمى  . الحج سورة من(46﴿ :اآلية ﴾ٱلصُّ

 ، وسلم عليه هللا صلى النبي:  عن روى ، عبدهللا أبو وقيل ، عمر أبو ، البجلي جابر بن عبدهللا بن جرير(. 4)

 وكان ، إليها نسبوا أمهم بجيلة أن وقيل ، وأيوب،  هللا وعبيد،  المنذر أوالده:  عنه وروى ، ومعاوية ، وعمر
 في إسالمه وكان ، حسنه في يعني ، األمة هذه يوسف عبدهللا بن جرير:  يقول عنه هللا رضي الخطاب بن عمر
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كما ترون هذا  ،إنكم سترون ربكم :فقال ،فنظر إلى القمر ليلة البدرـ هللا عليه وسلم 

فإن استطعتم أن ال تغلبوا على صالة قبل طلوع  ،ال تضامون في رؤيته ،القمر

فعلوا "وقبل غروبها فا ،الشمس
(1)

: ـ مالصالة والسالـ ، وقال عليه هذه اآلية ، ثم قرأ

وقبل غروبها " ،بل طلوع الشمسلن يلج النار أحٌد صلى ق "
(2)

 :رواه مسلم ،وقوله 

أي: ومن ساعاتها فسبحه، أي: فتهجد به، وحمله بعضهم على  ؛﴾َوِمْن آََناِء اللْيل﴿

َهارِ ﴿المغرب والعشاء،   :أي ؛﴾لََعلََّك َتْرَضىَ ﴿في مقابله آناء الليل  ﴾َوأْطَراِف النَّ

(بالفتح)وقرئ  ،أو بالشفاعة ،تعطي ثوابه
(3)

أي: ترضى ثوابه في العادة، كما قال  ؛

َك َفَتْرَضىَ َولََسوْ ﴿ :تعالى (4)﴾َف ُيْعِطيَك َربُّ
: ، قال، وفي الصحيحين عن أبي سعيد

 ،ن هللا يقول ألهل الجنة يا أهل الجنةإ" : ال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" ق

فيقولون ما لنا ال  ،فيقول هل رضيتم ،والخير في يديك ،فيقولون لبيك ربنا وسعديك

فيقول أال أعطيكم أفضل من  ،وقد أعطيتنا ما لم ُتعط أحدا  من خلفك ،نرضى يا رب

فيقول أحل عليكم رضواني فال  ،وأي شيء أفضل من ذلك ،فيقولون يا رب ،ذلك

."أسخط عليكم بعده أبدا  
(5) 

َوٰج   ﴿ زن
َ
َنا بِهِۦٓ أ نَّ َعيننَينَك إََِلٰ َما َمتَّلن ننيَا ِۡلَفن َٱََّل َتُمدَّ َيَٰوةِ ٱدلُّ َرةَ ٱۡلن ِننُهمن زَهن ُق ا م  تِنَُهمن فِيهِِۚ َٱرِزن

رين   ََ بنََقٰ  َرب َِك 
َ
لََك  ١٣١َٱأ هن

َ
ُِّرن أ

ن
َۖ ََّل نَسن َٱأ َطِۡبن َعلَينَها ِ َٱٱصن لَٰوة زُقَُكُّۗ لَُك رِزنق    َ بِٱلصَّ نُن نَرن َۖ َنَّ ا

َوٰى َٱٱلنَعٰقَِبُة   .﴾١٣٢لِلتَّقن

                                                                                                                                                                      

  1/237 االستيعاب ينظر( .  هـ 54 أو هـ 51: )  ت ، وسلم عليه هللا صلى الرسول فيه توفي الذي العام

 . 770:  رقم 1/291 والكاشف . 115:  رقم الجيم حرف 2/63 التهذيب وتهذيب

 هللا صلى النبي عند كنا" بلفظ ،529: برقم العصر صالة فضل باب 1/203 صحيحه في البخاري أخرجه(. 1)

 .633: برقم والعصر الصبح صالتي فضل باب 1/439 صحيحه في ومسلم ،..."وسلم عليه

 سننه في وأبوداود ، به 634:  رقم والعصر الصبح صالتي فضل باب 1/440 صحيحه في مسلم أخرجه(. 2)

 سننه في والنسائي ،"  تغرب ان وقبل:"  بلفظ ، نحوه 427: رقم الصلوات وقت على المحافظة باب 2/169

 في حبان وابن ، به 17220:  رقم 28/465 مسنده في ، وأحمد به 471: رقم العصر صالة فضل باب 1/235

 وأورده  ،1830: رقم 2/230 األوسط في ، والطبراني1738: رقم الخمس الصلوات فضل باب 5/30 صحيحه

:  وقال األوسط في الطبراني إلى وعزاه ، 1789:  رقم الصبح صالة وقت في باب 2/69 الزوائد في الهيثمي

 . موثقون رجاله
 طلحة وقرأ به، ترضى بما األعمال، هذه على( ُتَثاب) لعلك: أي التاء، بفتح( َتْرَضى) لعلك الجمهور قرأـ    3

 ما( ُتْعَطى) ولعلك  ربك، يرضيك أي التاء، بضم( ُتْرَضى) لعلك  حفص عن وغيرهم بكر وأبو والكسائي
 دل أنه ضم لمن  والحجة ثالثي، فعل من ألنه ففتح ،(له الفعل بكون) قصده أنه فتحها، لمن فالحجة . يرضيك

: تعالى قوله ودليله رضي، فقد أرضي من ألن قريب، فيهما واألمر ،(فاعله يسم لم لما) الفعل بناء على بذلك
ة   َراِضَية  ﴿  المحيط والبحر ،1/153 السبع القراءات في التيسير . ينظر﴾28﴿سورة الفجر اآلية  ﴾َمْرِضيَّ

 .4/87 الوجيز والمحرر ،1/248، والحجة في القراءات السبعة 6/269
 الضحى. سورة من ﴾5﴿ اآلية ﴾َفَتْرَضى َربُّكَ  ُيْعِطيكَ  َولََسْوفَ ﴿(. 4)

  به عنه هللا رضي سعيد أبي عن:  برقم والنار الجنة أهل صفة باب 5/2398 صحيحه في البخاري أخرجه(. 5)

 .  2829:  رقم الجنة أهل على الرضوان إحالل باب 4/2176 صحيحه في ومسلم
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[ن]المترفو تنظر يا محمد إلى هؤالء أي: ال
(1)

فإنما هو  ،وأشباههم فيه من النعيم ،

: " أزواجا  منهم يعني حائلة لنختبرهم بذلك، وقال مجاهدونعمة  ،زهرة زائلة

األغنياء، فقد أتيناك خيرا  مما أتيناهم "
(2)

كَ  َولََقدۡ ﴿: ، كما قال في آية أخرى  َءاَتۡيَنَٰ

ا نَ  َسۡبع  (3)﴾ٱۡلَمَثاِني مِّ
 : الجنةأي ؛﴾َربِّكَ  َوِرْزقُ ﴿والزهرة: الزينة والبهجة  اآلية 

" أزهد الناس في الدنيا" ـ عليه الصالة والسالم ـ كان  ،﴾َوأَْبَقى َخْيرٌ ﴿
(4)

مع  

 :وقوله ،القدرة عليها إذا حصلت ينفقها في عباد هللا من غير أن يدخر لنفسه شيئا  لغد  

اَلةِ  أَْهلَكَ  َوْأُمرْ ﴿  ﴾َواْصَطِبرْ ﴿ ،بإقامة الصالة ،أي: أنقذهم من عذاب هللا؛ ﴾ِبالصَّ

َها َيا﴿ :كما قال تعالى ،أنت على فعلها ا َوأَْهلِيُكمْ  أَْنفَُسُكمْ  قُوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ (5)﴾َنار 
 

ا   لُكَ   َ َنسۡ  اَل ﴿ :وقوله ،اآلية  َنْحنُ ﴿ ،ال نكلفك أن ترزق أحدا  من خلقنا :أي ؛﴾ِرۡزق 

ـ  وكان النبي" إذا أقمت الصالة أتاك الرزق من حيث ال تحتسب،  :أي،﴾َنْرُزقُكَ 

يا أهاله صلوا صلوا " :نادى أهله ،إذا أصابه خصاصةصلى هللا عليه وسلم ـ 
(6 )

قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  ، وعن أبي هريرةرواه ابن أبي حاتم

غ لعبادتي أهللا يا ابن آدم يقول "   ،وإن لم تفعل ،وأسدا فقرك ،مأل صدرك غنى  تفرَّ

ولم أسدا فقرك " ،مألت صدرك شغال  
(7)

 :وقوله ،، رواه الترمذي وابن ماجه

َوىٰ  َٱٱلنَعٰقَِبةُ ﴿  تقى.اوهي الجنة لمن  :خرةواآل حسن العاقبة في الدنيا :أي ؛﴾لِلتَّقن

                                                           
 ـ السياق الصحيح ] المترفين [ .  1
ا﴿(. 2)  وقال الغنى، في بعض أمثال بعضهم األغنياء أي النعم في أمثاال أي:  القرطبي يقول ﴾ِمْنُهمْ  أَْزَواج 

 زياد بن بكر أبو قاله األصناف أنهم:  والثاني. مجاهد قاله ، األشباه أنهم:  أحدها: أوجه ثالثة وفيه: الماوردي
 تفسير ينظر"  األشباه األمثال، األغنياء، يعني: " مجاهد وعن.  نجيح أبي ابن قاله  األغنياء أنهم:  والثالث.

  .2/275 مجاهد وتفسير. 3/171 الماوردي وتفسير ،10/56 القرطبي

كَ  َولََقدۡ ﴿ (.3) ا َءاَتۡيَنَٰ نَ  َسۡبع   . الحجر سورة من( 87) اآلية ﴾ٱۡلَعِظيمَ  َوٱۡلقُۡرَءانَ  ٱۡلَمَثاِني مِّ

 َيْخُطبُ  اْلَعاِص  ْبنَ  َعْمَرو أن"   17773: برقم العاص بن عمرو حديث 29/307 مسنده في أحمد أخرجه(. 4)

ُكمْ  َهْديِ  ِمنْ  َهْدَيُكمْ  أَْبَعدَ  َما َيقُولُ  ِبِمْصرَ  النَّاسَ  ُ  ـ َصلَّى َنِبيِّ ا َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ ْنَيا، ِفي النَّاسِ  أَْزَهدَ  َفَكانَ  ُهَو، ـ أَمَّ  الدُّ

ا  في ثميالهي أورده و ،7927: برقم الرقاق كتاب 4/362 مستدركه في والحاكم ِفيَها، النَّاسِ  َفأَْرَغبُ  أَْنُتمْ  َوأَمَّ

والطبراني،  أحمد إلى وعزاه ـ والسلف، وسلم عليه اله ـ صلى النبي عيش في باب 10/568 الزوائد مجمع

 .يخرجاه ولم اإلسناد صحيح حديث هذا: الحاكم وقال. الصحيح رجال أحمد ورجال وقال:
َها﴿. (5) أَيُّ اْ  َءاَمُنواْ  ٱلَِّذينَ  َيَٰ  ا َوأَۡهلِيُكمۡ  أَنفَُسُكمۡ  قُو  ِئَكةٌ  َعلَۡيَها َوٱۡلِحَجاَرةُ  ٱلنَّاسُ  َوقُوُدَها َنار 

 َيۡعُصونَ  الَّ  ِشَداد   ِغاَلظ   َملََٰ 

 َ  .التحريم سورة من﴾ 6﴿ اآلية ﴾ُيۡؤَمُرونَ  َما َوَيۡفَعلُونَ  أََمَرُهمۡ  َما   ٱهللَّ

 3/155 اإليمان شعب في والبيهقي به، عنه هللا رضي ثابت عن 42: ص الزهد كتاب في أحمد أخرجه(. 6)

 عن 14462: رقم تفسيره في حاتم أبي ابن وأورده ،2915: برقم ونهارا   ليال   منها واإلكثار الصالة تحسين باب

 .ثابت
 باب 2/1376 سننه في ماجه وابن به، 2466:  رقم القيامة صفة كتاب 4/642 سننه في الترمذي أخرجه(. 7)

 وابن ،به 8696: رقم عنه هللا رضي هريرة أبي مسند 14/321 مسنده في وأحمد به، 4107: رقم بالدنيا الهم

 في والحاكم ،" شغال   يدك مألت: " بلفظ ،393: رقم السر وأعمال اإلخالص باب 2/119 صحيحه في حبان

 حسن حديث هذا: الترمذي وقال .يخرجاه ولم اإلسناد، صحيح حديث هذا: وقال ، 3657: رقم 2/444 مستدركه

 . غريب
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تِينَا أَِب﴿
ن
ََّل يَأ ْ لَون َٱ لَمن  يَة  َٱقَالُوا

َ
ب ِهِۦٓۚ أ ِن رَّ ٱَِلٰ  م 

ُ ُحِف ٱلن تِهِم بَي ِنَُة َما ِِف ٱلصُّ
ن
نَّآ  ١٣٣تَأ

َ
َٱلَون أ

َنُٰهم بَِلَذا    لَكن هن
َ
رنَسلنَت إَِۡلننَا رَُسوَّل   أ

َ
ََّلٓ أ ْ َربَّنَا لَون ِن َقبنلِهِۦ لََقالُوا َءاَيٰتَِك مِن َقبنِل  َفنَتَّبَِع م 

ن نَِّذلَّ َٱََننَزٰى 
َ
ب ِص   قُلن ُُك    ١٣٤أ ََتَ وِي ِ  مُّ َرِٰط ٱلسَّ ِ َحُٰب ٱلص  صن

َ
لَُموَن َمنن أ َْۖ فََسَتلن بَُّصوا َفََتَ

َتَدىٰ   .﴾١٣٥ َٱَمِن ٱهن

 ِمنْ  ِبآَية  ﴿محمد  ﴾َيأِْتيَنا﴿هال  :أي ؛﴾اَل وْ لَ ﴿ :أخبر تعالى عن الكفار في قولهم

َنةُ  َتأِْتِهمْ  أََولَمْ ﴿ :قال تعالى ،بعالمة دالة على صدق دعواه :أي ؛﴾َربِّهِ   ِفي َما َبيِّ

ُحفِ  وهو أُمِّي ال يحسن  ،القرآن العظيم الذي أنزله هللا عليه :، يعني﴾اأْلُولَى الصُّ

ولم ُيدارس أهل الكتاب، وجاء فيه أخبار األولين بما كان منهم في سالف  ،الكتابة

فإن القرآن مهيمن عليها  ،الدهور بما يوافقه عليه الكتب المتقدمة الصحيح منها

ق الصحيح وُيبيان خطأ المكذوبين فيها وعليها، وفي الصحيحين أن رسول هللا  ،يصدا

ما آمن على مثله  ،قال:" ما من نبي إالا وقد أُوتي من اآلياتـ صلى هللا عليه وسلم ـ 

بعا  يوم وأرجو أن أكون أكثرهم تا ،وإنما كان الذي أٌوتيته وحيا  أوحاه هللا إليا  ،البشر

القيامة "
(1)

ا   َوَلۡو ﴿ :ثم قال تعالى ، ُهم أَنَّ ن ِبَعَذاب   أَۡهلَۡكَنَٰ لو أناا أهلكنا  :أي ؛﴾َقۡبلِِهۦ مِّ

وينزل عليهم هذا الكتاب  ،هؤالء المكذبين قبل أن يرسل إليهم هذا الرسول الكريم

 ،قبل أن تهلكنا حتى نؤمن به ،﴾إِلَْيَنا َرُسواَل   تَ لْ سَ رْ أَ لَْواَل ﴿ا:لكانوا قالو ،العظيم

ِبعَ ﴿ :كما قال ،ونتبعه ِتكَ  َفَنتَّ ِذلَّ  أَن َقۡبلِ  ِمن َءاَيَٰ ، بيان تعالى أن هؤالء ﴾َوَنۡخَزىَٰ  نَّ

المكذبين متعنتون معاندون ال يؤمنون " ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب 

نِ  َجۡهدَ  ِبٱهللَِّ  َوأَۡقَسُمواْ ﴿ :كما قال  ،األليم" (2) ﴾َنِذير   َجا َءُهمۡ  لَِئن ِهمۡ أَۡيَمَٰ
اآلية، وغيرها  

واستمر على  ،وخالفك ،،أي: يا محمد لمن كذبك﴾قُلْ  ﴿:ثم قال تعالى ،من اآليات

فانتظروا  :أي ؛﴾َفَتَرَبُصوا﴿: مناا ومنكم أي ؛﴾ُكل  ُمَتَربِّصٌ ﴿وعناده  ،كفره

ِويِّ  َفَسَتْعلَُموَن َمنْ ﴿ َرِط السَّ َوَمِن ﴿ ،الطريق المستقيم :أي ؛﴾أَْصَحاُب الصِّ

 .إلى الحق وسبيل الرشاد ﴾اْهَتَدىَ 

                                                           

 من ما: " بلفظ نحوه، 4696:  رقمب الوحي نزول كيف باب 4/1905 صحيحه في البخاري أخرجه(. 1)

 برسالة اإليمان وجوب باب 1/134 صحيحه في ومسلم ،" البشر عليه آمن مثله ما أعطي قد إال نبي من األنبياء

 . نحوه 239: رقمب ـ وسلم عليه هللا صلىـ  نبينا

ِنِهمۡ  َجۡهدَ  ِبٱهللَِّ  َوأَۡقَسُمواْ ﴿(. 2) ا ٱأۡلَُمِم   إِۡحَدى ِمۡن  أَۡهَدىَٰ  لََّيُكوُننَّ  َنِذير   َجا َءُهمۡ  لَِئن أَۡيَمَٰ ا َنِذير   َجا َءُهمۡ  َفلَمَّ  إاِلَّ  َزاَدُهمۡ  مَّ

ا  . فاطر سورة من ﴾(42﴿ اآلية ﴾ُنفُور 
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 ﴾سورة األنبياء﴿               

: " بنو قال ، عن ابن مسعودوهي مكية ،تفسير سورة األنبياء عليهم السالم

وهن من  ،هن من العتاق األول ،واألنبياء ،وطه ،ومريم ،والكهف ،اسرائيل

"تالدي
(1)

وهن أول ما أخذته  ،من السور التي أنزلت أوالً بمكة :رواه البخاري أي، 

 .وتعلمته بها

 ﴾بِْسِم اهللِ الرَّْْحَِن الرَِّحيِم﴿

ۡعرُِضوَن  ٱۡقََتََب لِلنَّاِس ِحَساُبُهۡم وَُهۡم ِِف َغۡفلَة  ﴿ ِن  ١مُّ تِيهِم م 
ۡ
ِن رَّ  ذِۡكر  َما يَأ َۡدٍث  ب ِهِمم  ُّمُّ

ِيَن  ََّلهِيَة   ٢إَِّلَّ ٱۡستََمُعوهُ وَُهۡم يَۡلَعبُوَن  واْ ٱنلَّۡجَوى ٱَّلَّ ََسُّ
َ
 َظلَُمواْ َهۡل َهََٰذآ إَِّلَّ بََشر قُلُوبُُهۡمۗۡ َوأ

نتُۡم 
َ
ۡحَر َوأ ِ تُوَن ٱلس 

ۡ
َفتَأ
َ
ِۡثلُُكۡمۖۡ أ وَن م  ِ َيۡعلَُم ٱلَۡقوۡ  ٣ُتۡبِِصُ َمآءِ قَاَل َرّب  ۡرِضِۖ وَُهَو  َل ِِف ٱلسَّ

َ
َوٱۡۡل

ِميُع ٱلَۡعلِيُم  َُٰه بَۡل ُهَو َشاِعرر  ٤ٱلسَّ ى ۡحَلَِٰۢم بَِل ٱۡفََتَ
َ
ۡضَغَُٰث أ

َ
تَِنا أَِب بَۡل قَالُوٓاْ أ

ۡ
رِۡسَل  يَة  فَلۡيَأ

ُ
َكَمآ أ

لُوَن  وَّ
َ
ٓۖۡ  ٥ٱۡۡل ۡهلَۡكَنََٰها

َ
ِن قَۡريٍَة أ َفُهمۡ  َمآ َءاَمنَۡت َقۡبلَُهم م 

َ
 .﴾٦ يُۡؤِمنُونَ  أ

ال  :أي ؛وأنهم في غفلة منها ،ودنوها ،قد نبه هللا تعالى الناس على اقتراب الساعة

لَة   ِفي َوُهم  ﴿وال يستعدون ألجلها  ،يتنبهون لها ِرُضونَ  َغف  ، وقد في الدنيا :أي ؛﴾ُمع 

 : أجاد أبو العتاهية حيث قال

ورحى المنية يطحن  غفالتهم    .....    الناس في                  
(2) 

 

أنهم ال يصغون إلى الوحي المنزل  ثم أخبر تعالى ،خذ هذا من هذه اآليةوقد أ

ر   ِمن   َيأ ِتيِهم   َما﴿ :فقال ،ومن شابههم من الكفار ،والخطاب مع قريش ِهم   ِمن   ِذك   َربِّ

                                                           
: ما كان قديماً والتالد، به 4431واالسراء برقم: سورة بني اسرائيل  4/1741ـ  أخرجه البخاري في صحيحه  1

اإلسالم، ألنها مكية، والتالد: ما أُخذ من قديم، شبههن  ، المنزلة في أوللمال ، يريد أنها من أوائل السورمن ا

 حرف التاء. 1/154، ينظر الفائق في غريب الحديثبتالد المال
 العتاهية بأبي لقبوه الجرار، يبيع وكان ، العيني سويد بن القاسم بن اسماعيل هو: العتاهية أبو الشاعرـ  2

 وانتشر قوله سار من أحد وهو. لعتوه العتاهية بأبي فكني الخالعة يحب كان بل وقيل. فيه كان الضطراب
 أبو وكان. وأبلغ فأحسن والمواعظ، الزهد في وقال. بآخره نسك وقد. لكثرته شعر ديوان ألحد   يجتمع ولم. شعره
  التكلف قليل االفتنان كثير األلفاظ سهل المعاني لطيف البحر غزير شعره وكان له، ويخضع يعظمه نواس

 األبيات وهذه  ،15/458 اإلسالم وتاريخ ،4/3 األغاني ينظر. هـ(211: )ت واألمثال الزهد في شعره وأكثر

  :  ومطلعها ، بيتاً  14 من قصيدة في

َها يا                         نُ  لَِمن لِي قُل  ..  الُمَتّسِمنُ  أَيُّ   ؟ َتَتَسمَّ

 429ديوان الشاعر ص/ ينظر ،13البيت: هو المذكور والشاهد
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َدث   َتَمُعوهُ  إاِلَّ ﴿ ،جديد إنزاله :أي ؛﴾ُمح  ما يحدث هللا من تنزيل شيء  :يعني ،﴾اس 

وال يتعظون  ،ويعظهم به إال استمعوه العبين ال يعتبرون ،من القرآن يذكرهم

وهذا في اإلعراب  ،وغافلة قلوبهم معرضة عن ذكر هللا ،ساهية :أي ؛﴾الهية﴿

ًعا﴿ :كقوله ُرُهمۡ  ُخشَّ (1)﴾أَۡبَصَٰ
وا﴿ :وقوله ، َوى َوأََسرُّ  ،قائلين :أي ؛﴾َظلَُموا الَِّذينَ  النَّج 

لُُكم   َبَشر   إاِلَّ  َهَذا َهل  ﴿ ،فيما بينهم خفية ـ صلى هللا عليه وسلم ـ يعنون رسول هللا  ﴾ِمث 

 :ولهذا قال ،ختص بالوحي دونهمفكيف ا ،ألنه بشر مثلهم ،يستبعدون كونه نبياً 

رَ  أََفَتأ ُتونَ ﴿ ح   ،وهو يعلم أنه سحر ،فتكونون كمن يأتي السحر ،أفتتبعونه :أي ؛﴾السِّ

لَمُ  َربِّي َقالَ ﴿ :فقال تعالى مجيباً لهم لَ  َيع  َماءِ  ِفي ال َقو  ِض  السَّ َر  الذي يعلم  :، أي﴾َواأل 

وهو الذي أنزل القرآن الذي ال يستطيع أحد أن يأتي بمثله  ،خافية عليه  ذلك ال يخفى

ثُ  َقالُٓوا   َبلۡ ﴿ :وقوله ،واألرض ،إال الذي يعلم السر في السموات ِم   أَۡضَغَٰ  َبلِ  أَۡحلََٰ

هُ  فيما يصفون به  ،واختالفهم ،وإلحادهم ،هذا إخبار عن تعنت الكفار ،﴾ٱۡفَتَرىَٰ

وتارة يجعلونه شعراً  ،فتارة يجعلونه سحراً  ،وضاللهم عنه ،وحيرتهم فيه ،القرآن

 َكَما ِبآَية   َفل َيأ ِتَنا﴿ :وقوله ،وتارة يجعلونه مفتًرى، وتارة يجعلونه أضغاث أحالم

ِسلَ  لُونَ  أُر  َوَّ عليهم السالم(، وقد ) وعيسى ،وآيات موسى ،كناقة صالح :يعنون ،﴾األ 

ۡرِسلَ  أَن َمَنَعَنآ  َوَما﴿ قال تعالى: تِ  نُّ ٓ  ِبٱأۡلَٓيَٰ بَ  أَن إاِلَّ لُوَن   ِبَها َكذَّ (2)﴾ٱأۡلَوَّ
ولهذا  .، اآلية

ن َقۡبلَُهم َءاَمَنۡت  َمآ ﴿قال تعالى:  َهآ   َقۡرَية   مِّ ما أتينا قرية من  :أي ،﴾ُيۡؤِمُنونَ  أََفُهمۡ  أَۡهلَۡكَنَٰ

بل كذبوا فأهلكناهم  ،فآمنوا بها ،القرى التي بعث فيهم الرسل آية على يدي نبيها

 َحقَّۡت  ٱلَِّذينَ  إِنَّ  ﴿ كال بل؟، أفهؤالء يؤمنون  باآليات لو رأوها دون أولئك ،بذلك

(3)﴾ُيۡؤِمُنونَ  اَل  َربِّكَ  َكلَِمتُ  َعلَۡيِهمۡ 
 ،، هذا كله وقد شاهدوا من اآليات الباهرات

وأجلى  ،ما هو أظهرـ صلى هللا عليه وسلم ـ والدالئل البينات على يدي رسول هللا 

 وأقطع مما شوهد مع غيره من األنبياء عليهم السالم.

رَۡسلَۡنا َقۡبلََك إَِّلَّ رَِجاَّل   ﴿ 
َ
ٓ أ ٓ َوَما ِِ ِۡكرِ إِن ُكنتُۡم ََّل َتۡعلَُموَن   َ إََِلۡهِۡمۖۡ فَۡس  نُّو

ۡهَل ٱَّل 
َ
ْ أ  ٧لُٓوا

ْ َخَِِٰلِيَن ا َوَما َجَعلَۡنَُٰهۡم َجَسد   َعاَم َوَما ََكنُوا ُكلُوَن ٱلطَّ
ۡ
ُثمَّ َصَدقَۡنَُٰهُم ٱلۡوَۡعَد  ٨َّلَّ يَأ

ۡهلَۡكَنا ٱلُۡمۡۡسِفِيَ 
َ
ََّشآُء َوأ جنَۡيَنَُٰهۡم َوَمن ن

َ
 .﴾ ٩ فَأ

كانوا  ،جميع الرسل الذين تقدموا :أي ؛هذا رد على من أنكر بعثة الرسل من البشر

 َوَمآ ﴿  :كما قال في آية أخرى ،لم يكن فيهم أحد من المالئكة ،رجاالً من البشر

                                                           
1
ًعا ﴿ـ    ُرُهمۡ  ُخشَّ ُهمۡ  ٱأۡلَۡجَداثِ  ِمنَ  َيۡخُرُجونَ  أَۡبَصَٰ نَتِشر   َجَراد   َكأَنَّ  .القمر سورة من ﴾(7﴿ مُّ
2
تِ  نُّۡرِسلَ  أَن َمَنَعَنآ  َوَما ﴿ـ     ٓ  ِبٱأۡلَٓيَٰ بَ  أَن إاِلَّ لُوَن   ِبَها َكذَّ اَقةَ  َثُمودَ  َوَءاَتۡيَنا ٱأۡلَوَّ  ُنۡرِسلُ  َوَما ِبَها   َفَظلَُموا   ُمۡبِصَرة   ٱلنَّ

تِ  ا إاِلَّ  ِبٱأۡلَٓيَٰ  .اإلسراء سورة من ﴾(59﴿ َتۡخِويف 
3
 .يونس سورة من ﴾(96﴿ ُيۡؤِمُنونَ  اَل  َربِّكَ  َكلَِمتُ  َعلَۡيِهمۡ  َحقَّتۡ  ٱلَِّذينَ  إِنَّ  ﴿ـ    
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ۡن  إِلَۡيِهم نُّوِحيٓ  ِرَجاال   إاِلَّ  َقۡبلِكَ  ِمن أَۡرَسۡلَنا   أَۡهلِ  مِّ
 ٓ (1)﴾ٱۡلقَُرىَٰ

 أَۡهلَ  لُٓوا    َ َفسۡ ﴿ :، ولهذا قال

ۡكرِ  وسائر الطوائف هل كان  ،والنصارى ،كاليهود ،أهل العلم من األمم :أي ؛﴾ٱلذِّ

، وذلك من تمام نعمة هللا على اً إنما كانوا بشر ؟أو مالئكة ،الرسل الذين يأتونهم بشراً 

 يتمكنون من تناول البالغ منهم واألخذ عنهم وقوله منهم، إذ بعث فيهم رسالً  ،خلقه

َعامَ  َيأ ُكلُونَ  اَل  َجَسًدا َجَعل َناُهم   َوَما﴿ يأكلون  ،من البشر اً قد كانوا بشر :أي ؛﴾الطَّ

مه المشركون في كما توسّ  ،وال ناقص منهم ،وليس بضائر لهم ،ويشربون مثل الناس

ُسولِ  َهَذا َمالِ ﴿ :قولهم َعامَ  َيأ ُكلُ  الرَّ ِشي الطَّ َواقِ  ِفي َوَيم  َس  (2)﴾األ 
 َوَما﴿ :وقوله ،

لِِدينَ  َكاُنوا    ِمن   لَِبَشر   َجَعل َنا َوَما﴿ثم يموتون  ،بل كانوا يعيشون ،في الدنيا :أي ؛﴾َخَٰ

لِكَ  (3)﴾ال ُخل دَ  َقب 
 عليهم بما وخاصتهم أنهم يوحى إليهم بنزول المالئكة من عند هللا 

ُهمُ  ُثمَّ ﴿ :، وقولهيحكمون به في خلقه ن كالذي وعدهم ربهم ليهل :أي؛﴾ٱۡلَوۡعدَ  َصَدۡقَنَٰ

ُهمۡ ﴿ :ولهذا قال ،ففعل ذلك ،الظالمين صدقهم هللا وعده َشآءُ  َوَمن َفأَنَجۡيَنَٰ من  ﴾نَّ

َنا﴿ ،أتباعهم المؤمنين َلك  ِرِفينَ  َوأَه   المكذبين بما جاءت به الرسل. :أي ؛﴾ال ُمس 

ٓ إََِلُۡكۡم كَِتَٰب  ﴿ نَزنۡلَا
َ
فَََل َتۡعقِلُوَن لََقۡد أ

َ
ََكنَۡت  َوَكۡم قََصۡمنَا مِن قَۡرَية   ١٠ا فِيهِ ذِۡكرُُكۡمۚۡ أ

نَا َبۡعَدَها قَۡوم   َظالَِمة  
ۡ
نَشأ
َ
ِۡنَها يَۡرُكُضوَن  ١١ا َءاَخرِيَن َوأ ٓ إِذَا ُهم م  َسَنا

ۡ
ْ بَأ وا َحسُّ

َ
ٓ أ ا ََّل  ١٢فَلَمَّ

تۡرِۡفتُمۡ 
ُ
ٓ أ ْ إََِلَٰ َما ْ َوٱرِۡجُعٓوا ٓ إِنَّا  ١٣لُوَن   َ فِيهِ َوَمَسَِٰكنُِكۡم لََعلَُّكۡم تُۡس  تَۡرُكُضوا ْ َيََٰوۡيلَنَا قَالُوا

ا َخَِٰمِديَن  َفَما َزالَت ت ِۡلكَ  ١٤ُكنَّا َظَٰلِِمَي  َٰ َجَعلَۡنَُٰهۡم َحِصيد  َُٰهۡم َحَّتَّ   .﴾١٥َدۡعَوى

ا إِلَۡيُكمۡ  أَنَزۡلَنآ  لََقدۡ ﴿ :ومحرضاً على معرفة قدره ،قال تعالى على شرف القرآن ب   ِفيهِ  ِكَتَٰ

ِقلُونَ  أََفاَل ﴿ ،وشرفكم ،دينكم :أي ؛﴾ِذۡكُرُكۡم    ،وتتلقونها بالقبول ،هذه النعمة :أي ؛﴾َتع 

هُ ﴿ :كما قال تعالى ر   َوإِنَّ ِمكَ  لَكَ  لَِذك  (4)﴾َولَِقو 
َنا َوَكم  ﴿ :اآلية ، وقوله  َية   ِمن   َقَصم   ؛﴾َقر 

َنا َوَكم  ﴿ :كما قال ،وهذه صيغة تكثير ،الكسر :، والقصمأهلكنا أهلها :أي لَك   ِمنَ  أَه 

(5)﴾ ال قُُرونِ 
َشأ َنا﴿ :، وقوله، وغيره من اآليات َدَها َوأَن  ًما َبع  وأنشأنا  :أي ﴾آَخِرينَ  َقو 

ا﴿ ،أمة أخرى بعدهم وا َفلَمَّ كما  ،يتيقنوا أن العذاب واقع بهم :أي ؛﴾َبأ َسَنا أََحسُّ
                                                           

ۡن  إِلَۡيِهم نُّوِحيٓ  ِرَجاال   إاِلَّ  َقۡبلِكَ  ِمن أَۡرَسۡلَنا َوَمآ ﴿ـ   1   أَۡهلِ  مِّ
 ٓ ِقَبةُ  َكانَ  َكۡيفَ  َفَينُظُروا   ٱأۡلَۡرِض  ِفي َيِسيُروا   أََفلَمۡ  ٱۡلقَُرىَٰ  َعَٰ

َقۡوا    لِّلَِّذينَ  َخۡير   ٱأۡلِٓخَرةِ  َولََدارُ  َقۡبلِِهۡم   ِمن ٱلَِّذينَ   يوسف. سورة من ﴾109﴿ اآلية ﴾َتۡعِقلُونَ  أََفاَل  ٱتَّ
َذا َمالِ  َوَقالُوا  ﴿ـ  2 ُسولِ  َهَٰ َعامَ  َيۡأُكلُ  ٱلرَّ  من ﴾(7﴿َنِذيًرا َمَعُهۥ َفَيُكونَ  َملَك   إِلَۡيهِ  أُنِزلَ  لَۡواَلٓ  ٱأۡلَۡسَواقِ  ِفي َوَيۡمِشي ٱلطَّ

 .الفرقان سورة
ن لَِبَشر   َجَعۡلَنا َوَما﴿ـ   3 ن ٱۡلُخۡلَد   َقۡبلِكَ  مِّ تَّ  أََفإِي  لُِدونَ  َفُهمُ  مِّ  .األنبياء سورة ن﴾ م34﴿اآلية:  ﴾ٱۡلَخَٰ
ُهۥ﴿ـ   4  .الزخرف سورة من ﴾44﴿ اآلية ، ﴾ لُونَ   َ ُتسۡ  َوَسۡوفَ  َولَِقۡوِمَك   لَّكَ  لَِذۡكر   َوإِنَّ
ا ِعَباِدِهۦ ِبُذُنوبِ  ِبَربِّكَ  َوَكَفىَٰ  ُنوح    َبۡعدِ  ِمن   ٱۡلقُُرونِ  ِمنَ  أَۡهلَۡكَنا َوَكمۡ ﴿ـ  5 ا َخِبيَر   سورة من ﴾17اآلية ﴿ ﴾َبِصير 

 اإلسراء
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َها ُهم   إَِذا﴿ ،وعدهم نبيهم ُكُضونَ  ِمن   َوٱۡرِجُعٓوا   َتۡرُكُضوا   اَل ﴿يفرون هاربين  :، أي﴾َير 

ِكِنُكمۡ  ِفيهِ  أُۡتِرۡفُتمۡ  َمآ  إِلَىَٰ  قيل لهم قدراً ال تركضوا  :أي ،، هذا تهكم بهم قدراً ﴾َوَمَسَٰ

، والعيشة ،وأرجعوا إلى ما كنتم فيه من النعمة والسرور ،هاربين من نزول العذاب

استهزاء بهم " والمساكن الطيبة، قال قتادة 
أَلُونَ  لََعلَُّكم  ﴿:(1) عما كنتم فيه  :أي ؛﴾ُتس 

َوۡيلََنآ  َقالُوا  ﴿ ،من أداء شكر النعم ا َيَٰ ا إِنَّ لِِمينَ  ُكنَّ
، اعترفوا بذنوبهم حين ال ينفعهم ﴾َظَٰ

ۡلكَ  َزالَت َفَما﴿ذلك  ُهمۡ  تِّ ُهمۡ  َحتَّىَٰ  َدۡعَوىَٰ ِمِدينَ  َحِصيًدا َجَعۡلَنَٰ فما زالت تلك  :أي ؛﴾َخَٰ

ماهُ يرَ هجِّ وهي االعتراف بالظلم  ،المقالة
(2)

 ،كما يحصد الزرع ،حتى حصدناهم ،

 وأصواتهم خموداً. ،وخمدت حركاتهم

ۡرَض َوَما بَيَۡنُهَما َلَٰعِبَِي ﴿ 
َ
َمآَء َوٱۡۡل ن نَّتَِّخَذ لَۡهو   ١٦َوَما َخلَۡقنَا ٱلسَّ

َ
ٓ أ َرۡدنَا

َ
َۡذَنَُٰه مِن لَۡو أ َّتَّ ا َّلَّ

َٰعِلَِي  ٓ إِن ُكنَّا َف ا نَّ ُ ِ  ١٧َّلَّ ۚۡ بَۡل َنۡقِذُف بِٱۡۡلَق   ٱلَۡبَِٰطِل َفيَۡدَمُغُهۥ فَإَِذا ُهَو َزاهِقر
َولَُكُم  لََعَ

ا تَِصُفوَن  وَن عَ  ١٨ٱلَۡوۡيُل مِمَّ ۡرِضِۚ َوَمۡن ِعنَدهُۥ ََّل يَۡستَۡكِِبُ
َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو ۡن َوََلُۥ َمن ِِف ٱلسَّ

وَن  َۡل َوٱنلََّهاَر ََّل َيۡفَُتُونَ  ١٩ِعَباَدتِهِۦ َوََّل يَۡسَتۡحِۡسُ   .﴾٢٠ يَُسب ُِحوَن ٱَلَّ

 ٱلَِّذينَ  لَِيۡجِزيَ  ﴿والقسط  ،بالعدل :واألرض بالحق أي ،أخبر تعالى أنه خلق السموات

ـ ُوا  
ٓ (3)﴾ِبٱۡلُحۡسَنى أَۡحَسُنوا   ٱلَِّذينَ  َوَيۡجِزيَ  َعِملُوا   ِبَما أََسَٰ

وأنه لم يخلق ذلك عبثاً وال لعباً  

ِخذَ  أَن أََرۡدَنآ  لَۡو  ﴿ :وقوله تَّ ا نَّ هُ  لَۡهو  َخۡذَنَٰ آ  ِمن َّلَّتَّ  :، قال مجاهد: أي: من عندناأي ؛﴾لَُّدنَّ

وال حساباً " ،وال حياة ،وال موتاً  ،اً وال نار ،جنةً وما خلقنا 
(4)

المرأة بلسان  :، واللهو

وغيره، وقال النخعي ، قاله الحسنأهل اليمن
(5)

 التخذناه من الحور العين"  :: " أي

                                                           
: أوجه ثالثة وفيه: الماوردي قال بهم، استهزاء دنياكم، من شيئا تسألون لعلكم أي: قتادة قال ﴾لُونَ   َ ُتسۡ  لََعلَُّكمۡ ﴿ـ   1

 مجاهد قاله ، بالمسألة تقنعون لعلكم: والثاني. قتادة قاله ، بهم استهزاء ، شيئا دنياكم عن تسألون لعلكم: أحدها

 الطبري وتفسير ،2446/13612 حاتم أبي ابن تفسير ينظر. بحر ابن قاله ، تعملون كنتم عما لتسألوا:  والثالث.

 .3/439 الماوردي وتفسير ،11/275 القرطبي وتفسير ،18/418
يرُ  ـ 2 يق ِمثالُ  الِهجِّ أ بُ : الِفسِّ يرى مالَه: ، ويقال والعادة الدَّ أ بُ  هي ،" غيُرها ِهجِّ َدن والعادةُ  الدَّ ي   تاج ينظر .والدَّ

 ، 5/577 واألثر الحديث غريب في ، والنهاية2/852والصحاح  ،1/3625 العروس
تِ  ِفي َما َولِِلَِّ ﴿ـ  3 َوَٰ َمَٰ ـ ُوا   ٱلَِّذينَ  لَِيۡجِزيَ  ٱأۡلَۡرِض  ِفي َوَما ٱلسَّ

ٓ  ﴾ِبٱۡلُحۡسَنى أَۡحَسُنوا   ٱلَِّذينَ  َوَيۡجِزيَ  َعِملُوا   ِبَما أََسَٰ
  ( من سورة النجم31اآلية:)

 جنة خلقنا وما يقول عندنا من يعني لدنا من التخذناه لهوا نتخذ أن اردنا لو مجاهد عن نجيح أبي ابن عنـ   4

 وجاءه: قال بمكة، الحسن شهدت: قال حمزة، أبي بن عقبة وعن  حسابا، وال حياة وال موتا وال نارا وال
ِخذَ  أَن أََرۡدَنآ  لَۡو ﴿:وتعالى تبارك هللا قول عن فسألوه ومجاهد، وعطاء طاووس تَّ ا نَّ هُ  لَۡهو  َخۡذَنَٰ : الحسن قال ﴾َّلَّتَّ

 .470/ص مجاهد وتفسير. 18/420 الطبري تفسير ينظر. المرأة: اللهو
 للحديث، وحفظاً  وصدقاً  صالحاً  التابعين كبار من وهو عمران، أبو األسود بن قيس بن إبراهيم هو: النخعي  ـ 5

 صبي، وهو عائشة المؤمنين أم على ودخل وطائفة، واألسود، ومسروق، علقمة، عن روى الكوفة، أهل من
 ُيهاب كما إبراهيم نهاب كنا:  شعبة بن مغيرة قال واألعمش، عيينة، بن والحكم حرب، بن سماك عنه وأخذ
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: " المراد باللهو ههنا الولد "وقال السّدي وغيره "،
(1)

 أََرادَ  لَو  ﴿ :، وهو كقوله تعالى

 ُ ِخذَ  أَن   هللاَّ َطَفى َولًَدا َيتَّ ا اَلص  لُقُ  ِممَّ (2)﴾َيَشاءُ  َما َيخ 
ا إِن ﴿ :اآلية، وقوله  ِعلِينَ  ُكنَّ ، ﴾َفَٰ

فهو  (إن  )بعد  قال مجاهد: " كل شيء في القرآن  ،ما كنا فاعلين :أي :قالوا

" إنكار 
(3)

ِطلِ  َعلَى ِبٱۡلَحقِّ  َنۡقِذفُ  َبلۡ ﴿ :وقوله ، فيدحض الباطل  ،نبين الحق :أي ؛﴾ٱۡلَبَٰ

َمُغهُ ﴿ :ُيسلِّط اإليمان على الكفر، ولهذا قال :أي :قيل  :فيهلكه وأصل الدمغ :أي ؛﴾َفَيد 

لُ  َولَُكمُ ﴿ذاهب مضمحل  :أي ؛﴾َزاِهق   ُهوَ  َفإَِذا﴿ ،شج الرأس حتى يبلغ الدماغ  ﴾ال َوي 

ا﴿ ،أيها القائلون لِل ولد :أي ، ثم أخبر تعالى وتفترون ،تقولون :أي ؛﴾َتِصفُونَ  ِممَّ

 :وجهاراً، كما قال ،ونهاراً سّراً  ،ودوامهم على طاعته ليالً  ،عن عبودية المالئكة له

ُصونَ  اَل ﴿ َ  َيع  َعلُونَ  أََمَرُهم   َما هللاَّ َمُرونَ  َما َوَيف  (4) ﴾ُيؤ 
زاموعن حكيم بن ح 

(5)
قال:  

هل تسمعون ما  :إذ قال لهم ،بين أصحابه ـ  صلى هللا عليه وسلمـ " بينا رسول هللا 

إني ألسمع  ـ:صلى هللا عليه وسلم ـ فقال رسول هللا  ،قالوا ما نسمع من شيء ؟أسمع

أو  ،وعليه ملك ساجد ،ر إالبوما فيها موضع ش ،وما تالم أن تأط ،أطيط السماء

"قائم
(6)

 . كالنفس لبني آدم ،: التسبيح لهمابن أبي حاتم ، قال كعب األحبار رواه 

                                                                                                                                                                      

 تذكرة ينظر. (هـ 96: ت)  مثله بعده خلف ما: إبراهيم موت بلغه لما الشعبي وقال الشهرة، يتوقى وكان األمير،

 .325:  رقم 1/155 التهذيب وتهذيب ، 270:  رقم 1/95 التهذيب وتقريب ، 70:  رقم 1/59 الحفاظ
َنا لَو  ﴿:قوله في النخعي ابراهيم عنـ   1 ِخذَ  أَن   أََرد  ًوا َنتَّ  من: قال لدنا، من ألتخذناه قوله وفي نساء،: قال ﴾لَه 

َنا لَو  ﴿:قوله في السدى ،وعن العين الحور ِخذَ  أَن   أََرد  ًوا َنتَّ  المالئكة".  من ألتخذت ولدا أتخذ إن أردت لو: قال ﴾لَه 

 .350/ص السدي وتفسير ،13620 ـ 2448/13616 حاتم أبي ابن ينظر تفسير
ُ  أََرادَ  لَو  ﴿ـ   2 ِخذَ  أَن   هللاَّ َطَفى َولًَدا َيتَّ ا اَلص  لُقُ  ِممَّ َحاَنهُ  َيَشاءُ  َما َيخ  ُ  ُهوَ  ُسب   الزمر. سورة من ﴾(4﴿ال َقهَّارُ  ال َواِحدُ  هللاَّ
هُ ﴿: قوله في مجاهد عن حاتم أبي ابن أوردـ   3 َخۡذَنَٰ آ  ِمن َّلَّتَّ اإ ن  ﴿ عندنا من: قال ﴾لَُّدنَّ ِعلِينَ  ُكنَّ  كنا ما :أي ؛﴾َفَٰ

 ينظر إنكار، فهو إن القرآن في شيء وكل حسابا وال بعثا وال موتا وال نارا وال جنة خلقنا وما: ويقول فاعلين،

 .5/620 المنثور والدر ،2448/13622 حاتم أبي ابن تفسير
َهايَ  ﴿ـ   4 ا َوأَۡهلِيُكمۡ  أَنفَُسُكمۡ  قُٓوا   َءاَمُنوا   ٱلَِّذينَ  أَيُّ ِئَكة   َعلَۡيَها َوٱۡلِحَجاَرةُ  ٱلنَّاسُ  َوقُوُدَها َنار 

ٓ  َيۡعُصونَ  الَّ  ِشَداد   ِغاَلظ   َملََٰ

 َ  .التحريم سورة من ﴾6﴿ اآلية ﴾ ُيۡؤَمُرونَ  َما َوَيۡفَعلُونَ  أََمَرُهمۡ  َمآ  ٱلِلَّ
 أخي ابن وهو ، الكعبة في ولد أنه يقال ، قرشي صحابي ، العزى عبد بن أسد بن خويلد بن حزام بن حكيمـ   5

 للنبي صديقاً  وكان ، الفجار حرب شهد ، عنهما هللا رضي ، العوام بن الزبير عم وابن ، المؤمنين أم خديجة

 ووجوهها في قريش، أشراف من وكان ، حديثاً  40 الحديث كتب في له ، البعثة قبل وسلم عليه هللا صلى

 ، المسيب بن وسعيد ، الحارث بن وعبدهللا حزام، ابنه عنه روى ، قلوبهم المؤلفة من وكان ، واإلسالم الجاهلية

 4/234 والكنى اآلسامي ينظر.  هـ 54:  ت ، سنة ستين اإلسالم وفي ، سنة ستين الجاهلية في عاش ، وغيرهم

:  رقم حكيم اسمه من ذكر 2/112 واإلصابة ،1227:  رقم والكاف الحاء باب 2/58 الغابة وأسد ،1912:  رقم

 .224: رقم الحاء باب 3/70 والثقات ، 1802
 ،حديث3/201 الكبير في والطبراني حزام، بن حكيم حديث 202/1072 تفسيره في حاتم أبي ابن أورده ـ  6

 بن صفوان باب 2/217 الحلية في نعيم وأبو ،3122: برقم حزام بن حكيم عن المازني محرز بن صفوان

د محرز، بن صفوان حديث من غريب حديث هذا:  وقال محرز،  ومن عروبة، أبي بن سعيد قتادة عن به تفرَّ
 أثقلها قد المالئكة من فيها ما كثرة أي وحنينها، أصواتها: اإلبل وأطيط األقتاب، صوت أطيط: الحديث غريب

ت حتى  .   الطاء مع الهمزة باب 1/129 الحديث غريب في النهاية ينظر. أطَّ
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ْ َءالَِهة   ﴿ َُذٓوا ِم ٱَّتَّ
َ
ۡرِض ُهۡم يُن أ

َ
َِن ٱۡۡل وَن م  ٓ َءالَِهٌة  ٢١ِشُ ۚۡ لَۡو ََكَن فِيهَِما ُ لََفَسَدتَا إَِّلَّ ٱهللَّ

ا يَِصُفوَن  ِ ٱۡلَعۡرِش َعمَّ ِ َرب  ا َيۡفَعُل وَُهۡم يُۡس   َ ََّل يُۡس  ٢٢فَُسۡبَحََٰن ٱهللَّ   ﴾ ٢٣ لُونَ   َ ُل َعمَّ

َخُذوا أَمِ ﴿ :فقال ،أنكر تعالى على من اتخذ من دونه آلهةً  ِض  ِمنَ  آلَِهةً  اتَّ َر   ُهم   األ 

ِشُرونَ  ِض  ِمنَ وتى وينشرونهم حيون المَ يُ  م  هُ أَ  :، أي﴾ُين  َر  ال يقدرون على  :أي ؛؟األ 

ثم أخبر أنه لو كان في الوجود  ،وعبدوها معه ،فكيف جعلوها لِل نّداً  ،شيء من ذلك

ِهَما﴿ :فقال ،آلهة غيره لفسدت األرض والسموات في السماء  :أي ،﴾لَو  َكاَن ِفي 

َخذَ  َما﴿ :كقوله، ﴾لََفَسَدَتا﴿غير هللا  ﴾آلَِهةً ﴿واألرض  ُ  اتَّ  ِمن   َمَعهُ  َكانَ  َوَما َولَد   ِمن   هللاَّ

(1)﴾إِلَه  
ا﴿ :اآلية ،وقوله  ه  ،ن له ولداً أو شريكاً عما يقولون، إ :أي ،﴾َيِصفُونَ  َعمَّ تنزِّ

ا لُ   َ ُيسۡ  اَل ﴿ :وقوله ،و يأفكون علّواً كبيراً  ،قدِّس عن الذين يفترونوت  َوُهمۡ  َيۡفَعلُ  َعمَّ

وال يعترض أحد عليه لعظمته  ،ال معقِّب لحكمه هو الحاكم الذي :أي ؛﴾لُونَ   َ ُيسۡ 

 َواَل  ُيِجيرُ  َوُهوَ ﴿: وهو سائل خلقه عما يعملون كقوله :أي ؛﴾لُونَ   َ ُيسۡ  َوُهمۡ ﴿وجالله 

هِ  (2)﴾ُيَجاُر َعلَي 
.  

﴿  ۡۖ ْ مِن ُدونِهِۦٓ َءالَِهة  َُذوا ِم ٱَّتَّ
َ
ِۚ بَۡل  أ ِِعَ َوذِۡكُر َمن َقۡبِِل ْ بُۡرَهَٰنَُكۡمۖۡ َهََٰذا ذِۡكُر َمن مَّ قُۡل َهاتُوا

ۡعرُِضوَن  ۖۡ َفُهم مُّ ۡكََثُُهۡم ََّل َيۡعلَُموَن ٱۡۡلَقَّ
َ
ٓ  ٢٤أ ِِ رَۡسلَۡنا مِن َقۡبلَِك مِن رَُّسوٍل إَِّلَّ نُو

َ
ٓ أ َوَما

نَا۠ فَٱعۡ 
َ
ٓ أ ََٰه إَِّلَّ نَُّهۥ ََّلٓ إَِل

َ
 ﴾٢٥بُُدوِن إََِلۡهِ أ

َنُكۡم   َهاُتوا  ﴿يا محمد  :﴾قُل  ﴿بل اتخذوا من دون هللا آلهة  :أي حجتكم  :أي ؛﴾ُبۡرَهَٰ

فكل كتاب أنزل على كل نبي أرسل بالحق بأنه  ،وتزعمونودليلكم على ما تقولون، 

 :ولهذا قال ،فأنتم معرضون عنه ،ولكن أنتم أيها المشركون ال تعلمون ،ال إله إال هللا

َسل َنا َوَما﴿ لِكَ  ِمن   أَر  هِ  ُنوِحي إاِلَّ  َرُسول   ِمن   َقب  هُ  إِلَي  ُبُدونِ  أََنا إاِلَّ  إِلَهَ  اَل  أَنَّ ، وكل ﴾َفاع 

والفطرة شاهدة بذلك أيضاً  ،نبي بعثه هللا دعا إلى عبادة هللا وحده ال شريك له

 ،وعليهم غضب من هللا ،وحجتهم داحضة عند ربهم ،والمشركون ال برهان لهم

 .ولهم عذاب شديد

                                                           
َخذَ  َما﴿ـ   1 ُ  اتَّ ُضُهم   َولََعاَل  َخلَقَ  ِبَما إِلَه   ُكلُّ  لََذَهبَ  إًِذا إِلَه   ِمن   َمَعهُ  َكانَ  َوَما َولَد   ِمن   هللاَّ ض   َعلَى َبع  َحانَ  َبع   هللاَِّ  ُسب 

ا  .المؤمنون سورة من ﴾91﴿ اآلية ﴾َيِصفُونَ  َعمَّ
ء   ُكلِّ  َملَُكوتُ  ِبَيِدهِ  َمن   قُل  ﴿ـ   2 هِ  ُيَجارُ  َواَل  ُيِجيرُ  َوُهوَ  َشي  ُتم   إِن   َعلَي  لَُمونَ  ُكن   سورة من ﴾88﴿ اآلية ﴾َتع 

 المؤمنون.



 القسم الثاني ) التحقيق ( البدر المنير الملخص من تفسير ابن كثير  ) تفسير سورة األنبياء (

 218 

ََذ ٱلرَّۡحَمَُٰن َوََّل   ﴿ ْ ٱَّتَّ ۚۥۡ َوقَالُوا ۡكَرُموَن  بَۡل ِعَبادر اۗۡ ُسۡبَحَٰنَُه ََّل يَۡسبُِقونَُهۥ بِٱلَۡقۡوِل وَُهم  ٢٦مُّ
ۡمرِهِۦ َيۡعَملُوَن 

َ
يِۡديهِۡم َوَما َخۡلَفُهۡم  ٢٧بِأ

َ
ِۡن َوََّل يَۡشَفُعوَن إَِّلَّ لَِمِن َيۡعلَُم َما َبۡيَ أ ٱۡرتَََضَٰ وَُهم م 

َٰهر  ٢٨َخۡشيَتِهِۦ ُمۡشفُِقوَن  ٓ إَِل َٰلَِك جَنۡزِيهِ  ۞َوَمن َيُقۡل مِۡنُهۡم إِّن ِ ِن ُدونِهِۦ فََذ َٰلَِك م  َجَهنََّمۚۡ َكَذ
َٰلِِميَ   .﴾٢٩ جَنۡزِي ٱلظَّ

ۥ َبلۡ  ﴿ :بقوله ،ردَّ هللا تعالى على من زعم أن له ولداً من المالئكة َنُه  ِعَباد   ُسۡبَحَٰ

ۡكَرُمونَ  وهم له في غاية  ،المالئكة عباد لِل مكرمون عنده في منازل عالية :أي ؛﴾مُّ

ِبقُوَنهُ  اَل ﴿وفعالً  ،الطاعة قوالً  لِ  َيس  وال يخالفونه  ،ال يتقدمون بين يديه بأمر ،﴾ِبال َقو 

فال يخفى عليه منهم  ،وعلمه تعالى محيط بهم ،بل مبادرون لفعله ،فيما أمرهم به

لَمُ يَ ﴿خافية  نَ  َما ع  ِديِهم   َبي   َواَل ﴿ :وقوله ،وماهم عاملون ،ما عملوا :أي،﴾َخل َفُهم   َوَما أَي 

َفُعونَ  َتَضى لَِمنِ  إاِلَّ  َيش  د هللا :أي ؛﴾ار   ِمن   َوُهم  ﴿ ،ورضي هللا عنه ،لمن وحَّ

َيِتهِ  ِفقُونَ ﴿ ،ورهبته ،من خوفه :أي ؛﴾َخش   َيقُل   َوَمن  ﴿ خائفون ال يأمنون :أي ؛﴾ُمش 

ُهم   عى منهم أنه إله من دون هللا :أي ؛﴾ُدوِنهِ  ِمن   إِلَه   إِنِّي ِمن  مع هللا ذلك  :أي ؛ومن ادَّ

فإنه لم  ،وهذا شرط ، والشرط ال يلزم وقوعه ،كل من قال ذلك :أي ؛يجزيه جهنم

بل المراد إبليس حين دعا إلى عبادة  ،يقل أحد من المالئكة إنّي إله من دون هللا

قاله قتادة ،نفسه
(1)

لِكَ ﴿ ،
لِِمينَ  َنۡجِزي َكَذَٰ

الذين وضعوا اآللهة غير  :أي ؛﴾ٱلظََّٰ

 موضعها. 

ۡرَض ََكَنتَا َرتۡق   ﴿
َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو نَّ ٱلسَّ

َ
ْ أ ِيَن َكَفُرٓوا َو لَۡم يََر ٱَّلَّ

َ
ۖۡ وََجَعلۡنَا مَِن ٱلَۡمآءِ ا َفَفَتقۡ أ َنَُٰهَما

فَََل 
َ
ۚۡ أ ٍ َِ ٍء  ن تَِميَد بِهِۡم وََجَعلۡنَا فِيَها فَِجاج   ٣٠يُۡؤِمنُوَن ُُكَّ ََشۡ

َ
ۡرِض َرَوَِِٰسَ أ

َ
ا وََجَعلَۡنا ِِف ٱۡۡل

َمآَء َسۡقف   ٣١َيۡهتَُدوَن  لََّعلَُّهۡم ُسبَُل   ُۡفوظ  وََجَعلۡنَا ٱلسَّ ۖۡ وَُهۡم عَ ا ُّمَّ َٰتَِها ُمۡعرُِضوَن ا وَُهَو  ٣٢ۡن َءاَي
َۡل َوٱنلَّ  ِي َخلََق ٱَلَّ ر ٱَّلَّ ۖۡ ُُك  ۡمَس َوٱۡلَقَمَر  ﴾٣٣ يَۡسَبُحونَ  ِِف فَلَك   َهاَر َوٱلشَّ

 :نبه هللا تعالى على قدرته التامة في خلقه األشياء وقهره لجميع مخلوقاته بقوله  

يعلموا أن  ألم ،ن أللوهيته العابدين معه غيرهالجاحدي :أي ؛﴾َكَفُروا الَِّذينَ  َيرَ  أََولَم  ﴿

أو  ،فكيف يليق أن ُيعبد أن ُيعبد غيره ،المستبد بالتدبير ،هللا هو المستقل بالخلق

تِ  أَنَّ ﴿ألم يروا  ،ُيشرك به ما سواه َوَٰ َمَٰ ا َكاَنَتا َوٱأۡلَۡرضَ  ٱلسَّ كان الجميع  :أي ،﴾َرۡتق 

                                                           
ُهم   َيقُل   َوَمن   ﴿ـ   1  أدعى حيث إبليس اآلية بهذه عني:  وغيرهما والضحاك قتادة قال ﴾ُدوِنهِ  ِمن   إِلَه   إِنِّي ِمن 

 أبي ابن تفسير ينظر. غيره إله إني المالئكة من أحد يقل ولم المالئكة، من وكان نفسه عبادة إلى ودعا الشركة،

 .11/282 القرطبي وتفسير ،18/430 الطبري وتفسير ،2450/13636 حاتم
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ففتق هذه من  ،في ابتداء األمر ،متراكماً بعضه فوق بعض ،متصالً بعضه ببعض

وفصل بين سماء الدنيا واألرض  ،واألرض سبعاً  ،فجعل السموات سبعاً  ،هذه

ء   ُكلَّ  ال َماءِ  ِمنَ  َوَجَعل َنا﴿ :ولهذا قال ،وأنبتت األرض ،فأمطرت السماء ،بالهواء  َشي 

ِمُنونَ  أََفاَل  َحي   وذلك كله  ،وهم يشاهدون المخلوقات تحدث شيئاً فشيئاً عياناً  :أي ؛﴾ُيؤ 

: " الليل كان قبل أو وسئل ابن عباس  ،دليل على وجود الصانع الفاعل المختار

هل كان بينهما إال ظلمة ذلك  ،فقال : أرأيتم أن السموات واألرض كانتا رتقاً  ؟النهار

واألرض رتقاً ال  ،لتعلموا أن الليل قبل النهار، قال: وكانت السموات رتقاً ال تمطر

وفتق األرض بالنبات" ،فلما خلق األرض رتق السماء بالمطر ،تنبت
(1)

، وقال سعيد 

وأبرز األرض كل  ،فلما رفع السماء ،واألرض ملتزقتين ،بن جبير: " كانت السماء

ذلك ففتقهما الذي ذكر هللا في كتابه "
(2)

ء   ُكلَّ  ال َماءِ  ِمنَ  َوَجَعل َنا﴿ :وقوله،   :أي ،﴾َشي 

إنِّي إذا رأيتك  :: " قلت يا رسول هللاقال األحياء منه، وعن أبي هريرة أصل كل

ت عيني فأنبئني عن كل ،طابت نفسي : كل شيء خلق من ماء "شيء قال وقرَّ
(3)

 

ِض  ِفي َوَجَعل َنا﴿ :وقوله. رواه أحمد َر  جباالً أرسى األرض بها  :أي ؛﴾َرَواِسيَ  األ 

[تحركو]ي ،بالناس [ضطربوثقلها لئاّل ]ي ،وقررها
(4)

 ،عليها قرار   فال يحصل لهم  ،

والشمس ليشاهد أهلها  ،فإنه بادي الهواء ،ألنها غامرة في الماء إاّل مقدار الربع

لئال تميد بهم  :أي ؛﴾ِبِهم   َتِميدَ  أَن  ﴿ :ولهذا قال ،وما فيها من اآليات والِحكم ،السماء

في الجبال يسلكون فيها طرقاً من  (ثغراً ) أي: ،﴾ُسُباًل  ِفَجاًجا ِفيَها َوَجَعل َنا﴿ :وقوله،

يكون الجبل حائال  بين  ،قطر إلى قطر، وإقليم إلى إقليم، كما هو المشاهد في األرض

[ثغر]فيجعل هللا فيه فجوة  ،هذه البالد وهذه البالد
(5)

ليسلك الناس فيها من ههنا إلى  ،

َتُدونَ  لََعلَُّهم  ﴿ :ولهذا قال ،ههنا جعلنا  :أي ،الطريق الواسع بين الجبلين :والفج ﴾َيه 

َماءَ  َوَجَعل َنا﴿ :وقوله ،بين الجبال طرقاً لكي يهتدوا إلى مقاصدهم ًفا السَّ  َسق 

فُوًظا َمآءَ  ﴿ :كما قال ،وهي كالقبة عليها ،على األرض :أي ؛﴾َمح  َها َوٱلسَّ د   َبَنۡيَنَٰ  ِبأَۡيي 

                                                           
 هل رتقا كانتا حيث السماوات أرأيتم: قال النهار، أو قبل كان الليل عن عباس، ابن سئل: قال عكرمة عنـ   1

 وتفسير ،2717/15136 حاتم أبي ابن ينظر تفسير النهار، قبل كان الليل ان لتعلموا ذلك. ظلمة اال بينهما كان

 .200/ص الثوري
 وابتزها السماء هللا رفع فلما ملتزقتين واألرضون السموات كانت:  قال عنه هللا رضي جبير بن سعيد عنـ   2

 ملتزقتين كانتا: يقول عنه هللا رضي عباس ابن كان  الضحاك وقال. هللا ذكر الذي فتقها فكان األرض من

  ،5/626 المنثور والدر. 18/431 الطبري تفسير ينظر هللا، ففتقهما
:  برقم 4/176 مستدركه في والحاكم به، 7932:  برقم هريرة أبي مسند 13/314 مسنده في أحمد أخرجهـ   3

 رجاله: وقال أحمد إلى وعزاه ، 7865: برقم الطعام إطعام باب 5/7 الزوائد في الهيثمي وأورده به، 7278

 .يخرجاه لم و اإلسناد صحيح حديث وقال الحاكم: هذا. ثقة وهو ، ميمونة أبي خال الصحيح رجال
 ينظر[. بالتاء]  وتتحرك، تضطرب، :والصواب ، أ/304: رقم  اللوحة ينظر[.  بالياء  ]  المتن في هكذاـ  4

 .   5/340 كثير ابن تفسير
 .5/340]ثغرة[. ينظر تفسير ابن كثير  /أ. وعند ابن كثير:304لمتن. ينظر اللوحة رقم: ـ هكذا في ا 5
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ا (1)﴾لَُموِسُعونَ  َوإِنَّ
ُبني اإلسالم : " كما في الحديث الصحيح ،هو نصب القبة :والبناء 

على خمس  "
(2)

[خمسة] :أي ؛
(3)

فُوَظاً ﴿ :وقوله ،دعائم  : عالياً محروساً أي ؛﴾َمح 

ِتَها َعۡن  َوُهمۡ ﴿ :، وقولهأن تنال ال يتفكرون فيما خلق هللا فيها  :أي ؛﴾ُمۡعِرُضونَ  َءاَيَٰ

وفي  ،والثوابت في ليلها ،وما ُزينت به من الكواكب السيارات ،من االتساع العظيم

وليلة فتسير غاية ال يعلم  ،النهار من هذه الشمس التي تقطع الفلك بكماله في يوم

رها رها وسخَّ  َخلَقَ  الَِّذي َوُهوَ ﴿  :ثم قال منبهاً على آياته ،وسيَّرها ،قدرها إال الذي قدَّ

لَ  َهارَ  اللَّي   ،وأُنسه يطول هذا تارة ،وهذا بضيائه ،وسكونه ،ذا في ظالمهه :أي ،﴾َوالنَّ

سَ ﴿وعكسه اآلخر  ،ثم يقصر أخرى هذه لها نور يخصها وفلك  ﴾َوال َقَمرَ  َوالشَّم 

وسير آخر  ،وفلك آخر ،وهذا بنور آخر ،وسير خاص ،وزمان على حدة   ،بذاته

َبُحونَ  َفلَك   ِفي ُكل  وَ  ﴿وتقدير آخر  كما يدور المغزل في الفلكة  ،يدورون :أي ،﴾َيس 

قاله ابن عباس
(4)

 وغير واحد. 

ِن َقۡبلَِك  َوَما َجَعلۡنَا لِبََش  ﴿  وَن م  ِتَّ َفُهُم ٱۡلَخَِِٰلُ فَإِيْن م 
َ
ۖۡ أ ٱلَۡموِۡتِۗ ذَآئَِقُة  ُُكُّ َنۡفس   ٣٤ٱۡۡلُِۡلَ

 ۡۖ ِ َوٱۡۡلَۡۡيِ فِۡتنَة   ﴾٣٥ ِإَوََلۡنَا تُرَۡجُعونَ  َوَنۡبلُوُكم بِٱلشَّ 

َها َمن   ُكلُّ ﴿من قبلك الخلود في الدنيا بل آلدمي : ما جعلنا أي  َقى َفان   َعَلي  هُ  َوَيب   َوج 

َرامِ  ال َجاَللِ  ُذو َربِّكَ  ِك  (5)﴾َواإل 
لُِدونَ  َفُهمُ ﴿يا محمد  :أي ؛﴾أََفإِن  ِمتَّ ﴿ :،وقوله  ﴾ٱۡلَخَٰ

 َنف س   ُكلُّ ﴿: أي ال يأملون أن يعيشوا بعدك ال يكون هذا بل كل إلى فناء، ولهذا قال

تِ  َذاِئَقةُ  لُوُكم  ﴿ :وقوله،﴾الَمو  نختبركم بالمصائب تارة وبالنعم أخرى  :أي ؛﴾َوَنب 

: " يختبركم بالشدة من يصبر ومن يقنط، قال ابن عباسلينظر من يشكر ومن يكفر و

سقم والغنى والفقر والحالل والحرام والطاعة والمعصية والرخاء والصحة وال

والهدى والضالل "
(6 )

َنا﴿ :وقوله َجُعونَ  َوإِلَي   فيجازيكم بأعمالكم.  :أي ؛﴾ُتر 

                                                           
َمآءَ ﴿ـ   1 َها َوٱلسَّ د   َبَنۡيَنَٰ ا ِبأَۡيي   .الذاريات سورة من( 47﴿ ﴾لَُموِسُعونَ  َوإِنَّ
 خمس على اإلسالم بني وسلم عليه هللا صلى النبي وقول ، اإليمان باب 1/12 صحيحه في البخاري أخرجهـ   2

 .به  21:  برقم ودعائمه اإلسالم أركان باب 1/45 صحيحه في ومسلم ، به 8:  برقم
وأشار إلى  .5/340[. ينظر تفسير ابن كثير /أ. وعند ابن كثير: ]خمس304نظر اللوحة ـ هكذا في المتن. ي  3

 أن بعض النسخ وردت ]خمسة[. 
: قال ،﴾يسبحون﴿ المغزل كفلكة فلكة: قال ﴾فلك في كل﴿:قوله في عنهما هللا رضي عباس ابن عنـ   4

 .2452/13694 حاتم أبي ابن تفسير". المغزل في الفلكة تدور ما السماء أبواب في يدورون
 الرحمن. سور من  (27﴿ـ  ﴾26﴿اآليات:  ـ  5
  َوٱۡلَخۡيرِ  ِبٱلشَّرِّ  َوَنۡبلُوُكم﴿ـ  6

: الشر أن:  والثاني. عباس ابن قاله والرخاء، بالشدة: أحدها: أوجه أربعة فيها ﴾ِفۡتَنة  

: والخير النفس، على الهوى غلبة: الشر أن: الثالثو. الضحاك قاله ، والصحة الغنى والخير ، والمرض الفقر
 على وصبركم تحبون، لما شكركم لنعلم. تكرهون وما تحبون ما: والرابع. التستري قاله المعاصي، من العصمة

 بالشدة، نبتليكم:  عباس ابن وقال. ابتالء: والثاني. اختبارا: أحدهما: وجهان فيه وفتنة. زيد ابن قاله تكرهون، ما
 وعنه والضاللة، والهدى والمعصية،، والطاعة والحرام والحالل، والفقر، والغنى، والسقم،، والصحة والرخاء،
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ِي يَۡذُكُر َءالَِهتَُكۡم وَُهم بِِذۡكرِ ﴿ َهََٰذا ٱَّلَّ
َ
ا أ ِيَن َكَفُرٓواْ إِن َيتَِّخُذونََك إَِّلَّ ُهُزو   ِإَوَذا رََءاَك ٱَّلَّ

ِۚ  ٣٦ٱلرَِّنَٰمۡح ُهۡم َكَٰفُِروَن  نَسَُٰن مِۡن َعَجل  ْورِيُكۡم  ُخلَِق ٱۡۡلِ
ُ
 ﴾٣٧ َءاَيََِّٰت فَََل تَۡسَتۡعِجلُونِ َسأ

ِخُذوَنكَ  إِن  ﴿، وإذا رأوك يا محمد يعني كفار قريش كأبي جهل وأشباهه :أي  إاِلَّ  َيتَّ

ُكرُ  الَِّذي أََهَذا﴿: يستهزئون بك وينتقصونك قائلين :أي ؛﴾ُهُزًوا يسّبها ، ﴾آلَِهَتُكم   َيذ 

نِ  ِبِذۡكرِ  َوُهم﴿ :قال تعالى ،ويسفه أحالمكم ۡحَمَٰ ِفُرونَ  ُهمۡ  ٱلرَّ وهم كافرون  :أي ؛﴾َكَٰ

كَ  َوإَِذا﴿ :بالِل ومع هذا يستهزئون برسول هللا كما قال في آية أخرى  إِن   َرأَو 

ِخُذوَنكَ  ُ  َبَعثَ  الَِّذي أََهَذا ُهُزًوا إاِلَّ  َيتَّ (1)﴾َرُسواًل  هللاَّ
نُ  ُخلِقَ ﴿ :اآلية، وقوله   ِمۡن  ٱإۡلِنَسَٰ

نُ َوَكاَن ﴿ :كما قال في آية أخرى ،﴾َعَجل    (2)﴾َعُجوالً  ٱإۡلِنَسَٰ
، قال في األمور :أي ؛

فلما أحيا  ،: خلق هللا آدم بعد كل شيء من آخر النهار من يوم خلق الخلقمجاهد

يا رب استعجل لخلقي قبل غروب  :قال ،لم يبلغ أسفله ،الروح عينيه ولسانه ورأسه

الشمس "
(3)

، أنه لما ذكر المستهزئين (ههنا)والحكمة في ذكر عجلة اإلنسان  

 ُخلِقَ ﴿ :فقال هللا ،واستعجلت ذلك ،وقع في النفوس سرعة االنتقام منهم ،بالرسول

َسانُ  ِن  ألنه تعالى" ُيملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته" ،﴾َعَجل   ِمن   اإل 
(4)

، ُيؤجل ثم ُيعجل 

ِريُكمۡ ﴿ :ولهذا قال ،ُينظر ثم ال يؤخر ِتي َسأُو  نقمي وحكمي واقتداري على  :أي ؛﴾َءاَيَٰ

  صاني".من ع

ِيَن  ٣٨َوَيُقولُوَن َمََّتَٰ َهََٰذا ٱلۡوَۡعُد إِن ُكنتُۡم َصَِٰدقَِي ﴿ وَن لَۡو َيۡعلَُم ٱَّلَّ َكَفُرواْ ِحَي ََّل يَُكفُّ
وَن  تِيهِم َبۡغتَة   ٣٩َعن وُُجوهِهُِم ٱنلَّاَر َوََّل َعن ُظُهورِهِۡم َوََّل ُهۡم يُنَِصُ

ۡ
َفتَۡبَهُتُهۡم فَََل  بَۡل تَأ

َها َوََّل ُهۡم يُنَظُرونَ   .  ﴾٤٠ يَۡسَتِطيُعوَن َردَّ

وجحوداً  ،بوقوع العذاب بهم تكذيباً  ،أخبر تعالى عن المشركين المستعجلين أيضاً 

َذا َمَتىَٰ  َوَيقُولُونَ  ﴿واستعباداً بقوله  ،وعناداً  ِدِقينَ  ُكنُتمۡ  إِن ٱۡلَوۡعدُ  َهَٰ  :قال تعالى ﴾َصَٰ

لَمُ  لَو  ﴿ ارَ  ُوُجوِهِهمُ  َعن   َيُكفُّونَ  اَل  ِحينَ  َكَفُروا الَِّذينَ  َيع  لو  :أي ؛﴾ُظُهوِرِهم   َعن   َواَل  النَّ

                                                                                                                                                                      

 حاتم أبي ابن تفسير ينظر. فتنة والخير بالء، بالشر نبلوكم:  قتادة وقال بالء، وكالهما والشدة، بالرخاء: أيضاً 

 .3/446الماوردي وتفسير ،18/439 الطبري وتفسير ،2452/13654
كَ  َوإَِذا﴿ـ  1 ِخُذوَنكَ  إِن   َرأَو  ُ  َبَعثَ  الَِّذي أََهَذا ُهُزًوا إاِلَّ  َيتَّ  .الفرقان سورة من ﴾(41﴿ َرُسواًل  هللاَّ
عُ ﴿ـ  2 َسانُ  َوَيد  ِن  رِ  ُدَعاَءهُ  ِبالشَّرِّ  اإل  َسانُ  َوَكانَ  ِبال َخي  ِن   .اإلسراء سورة من ﴾(11) َعُجواًل  اإل 
َسانُ  ُخلِقَ ﴿ـ  3 ِن   وطلب ، استعجل رأسه هللا أحيا فلما ، النهار آخر في. الجمعة يوم آدم خلق وقيل. ﴾َعَجل   ِمن   األ 

 وتفسير ،18/442 الطبري تفسير ينظر ومجاهد، الكلبي قاله ؛ الشمس غروب قبل فيه الروح نفخ تتميم

 .5/630المنثور والدر .471/ص مجاهد وتفسير ،11/289 القرطبي
 في ومسلم عنه، هللا رضي موسى أبي عن ،4409: برقم هود سورة 4/1726 صحيحه في البخاري أخرجهـ   4

 عنه. هللا رضي موسى أبي عن ،2583: برقم الظلم تحريم باب 4/1997 صحيحه
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لو يعلمون حين يغشاهم العذاب من  ،لما استعجلوا به ،أنها واقع بهم ال محالةيتيقنوا 

 ُهم   َواَل ﴿فالعذاب يحيط بهم من جميع جهاتهم  ،ومن تحت أرجلهم ،فوقهم

َصُرونَ  (1)﴾َواق   ِمن   هللاَِّ  ِمنَ  لَُهم   َوَما﴿ :أي ال ناصر بهم كما قال ؛﴾ُين 
 َبل  ﴿، وقوله 

َتةً  َتأ ِتيِهم   َهُتُهم  ﴿فجأة  :أي ،تأتيهم النار بغتة :أي ؛﴾َبغ  تذعرهم ويستسلمون  :أي ،﴾َفَتب 

َتِطيُعونَ  َفاَل ﴿لها حائرين ال يدرون ما يصنعون  َها َيس  ليس لهم حيلة في  :أي ،﴾َردَّ

َظُرونَ  ُهم   َواَل ﴿ذلك   . وال يؤخر عنهم ذلك ساعًة واحدةً  :أي ،﴾ُين 

ا ََكنُواْ  َولََقِد ٱۡسُتۡهزَِئ بِرُُسل  ﴿  ِيَن َسِخُرواْ مِۡنُهم مَّ ِن َقۡبلَِك فََحاَق بِٱَّلَّ  ٤١بِهِۦ يَۡستَۡهزُِءوَن م 
ۡعرُِضوَن  ِنَٰمۡحۚۡ بَۡل ُهۡم َعن ذِۡكرِ َرب ِهِم مُّ ِۡل َوٱنلََّهارِ مَِن ٱلرَّ

ۡم لَُهۡم  ٤٢قُۡل َمن يَۡكلَؤُُكم بِٱَلَّ
َ
أ

ۚۡ ََّل يَۡستَِطيُعوَن نَِۡصَ  َءالَِهةر  ِن ُدونِنَا ِنَّا يُۡصَحبُونَ َتۡمنَُعُهم م  نُفِسهِۡم َوََّل ُهم م 
َ
 .﴾٤٣ أ

عن أذى المشركين له من االستهزاِء ـ صلى هللا عليه وسلم ـ هذه تسلية لرسول هللا 

ُهم   َسِخُروا ِبالَِّذينَ  َفَحاقَ ﴿ :والتكذيب فقوله نزل لهؤالء بالعذاب جزاء  :أي ،﴾ِمن 

ثم ذكر تعالى نعمته على عبده في حفظه  ،استهزائهم الذي كانوا يستبعدون وقوعه

 ،لهم بالليل والنهار وكالءته وحراسته لهم بعينه التي ال تنام وكنفه الذي ال ُيرام

لَُؤُكم   َمن   قُل  ﴿ :فقال لِ  َيك  َهارِ  ِباللَّي  َمنِ  ِمنَ  َوالنَّ ح   َعن   ُهم   َبل  ﴿ :وقوله ،عنه بدالً  ،﴾الرَّ

رِ  ِهم   ِذك  ِرُضونَ  َربِّ بل  ،ال يعترفون بنعمة هللا عليهم وإحسانه إليهم :أي ،﴾ُمع 

َنُعُهم   آلَِهة   لَُهم   أَم  ﴿ :ثم قال ،يعرضون عن آياته وآالئه  ،استفهام إنكار   ،﴾ُدوِنَنا ِمن   َتم 

وال  ،ليس األمر كما توهموا ؟ألهم آلهة تمنعهم وتكلؤهم غيرنا :أي ،وتقريع وتوبيخ

َتِطيُعونَ  اَل ﴿ :ولهذا قال .زعموا رَ  َيس  فُِسِهم   َنص  هذه اآللهة التي استندوا  :أي ،﴾أَن 

ا ُهم   َواَل ﴿ :وقوله ،إليها غير هللا ال يستطيعون نصر أنفسهم َحُبونَ  ِمنَّ قال ابن  ،﴾ُيص 

: " ال يصحبون من هللا بخير "ويمنعون "، وقال قتادةي ُيحارون :" أعباس
(2)

. 

ۡرَض نَ ﴿
َ
ِِت ٱۡۡل

ۡ
نَّا نَأ

َ
فَََل يََرۡوَن أ

َ
ۗۡ أ َٰ َطاَل َعلَۡيهُِم ٱلُۡعُمُر  نُقُصَهابَۡل َمتَّۡعنَا َهَُٰٓؤََّلٓءِ وََءابَآَءُهۡم َحَّتَّ

 ۡۚٓ ۡطَرافَِها
َ
َٰلِبُونَ  ِمۡن أ َفُهُم ٱلَۡغ

َ
ٓ  ٤٤ أ ََعَٓء إِذَا َماقُۡل إِنََّما مُّ ٱَّلُّ ِۚ َوََّل يَۡسَمُع ٱلصُّ ِ ِۡ نِذرُُكم بِٱلَۡو

ُ
 أ

                                                           
َيا ال َحَياةِ  ِفي َعَذاب   لَُهم  ﴿ـ   1 ن  ِخَرةِ  َولََعَذابُ  الدُّ  .الرعد سورة من ﴾(34﴿ َواق   ِمن   هللاَِّ  ِمنَ  لَُهم   َوَما أََشقُّ  اآل 
ا ُهم   َوال﴿ـ  2 َحُبونَ  ِمنَّ  أنا:  العرب تقول. الطبري اختيار وهو ، يجارون:  وعنه. يمنعون: عباس ابن قال ﴾ُيص 

 وفيه: الماوردي قال. لهم صاحبا رحمته يجعل وال ، بخير هللا يصحبهم ال أي:  قتادة وقال. وصاحب جار لك
: والثاني مجيرا، أي ، صاحبا فالن من لك إن:  قولهم من ، عباس ابن قاله ، يجارون:  أحدها: تأويالت أربعة

. قتادة قاله ، بخير هللا من يصحبون وال:  والرابع مأثور، وهو ، ينصرون:  والثالث مجاهد، قاله يحفظون،

 .3/448 الماوردي وتفسير. 11/291 القرطبي وتفسير ،18/447 الطبري تفسير ينظر
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ۡتُهۡم َنۡفَحةر  ٤٥يُنَذُروَن  سَّ ِۡن َعَذاِب َرب َِك  َولَئِن مَّ ََٰوۡيلَنَآ إِنَّا ُكنَّا َظَٰلِِمَي م  َونََضُع ٤٦ََلَُقولُنَّ َي
َٰزِيَن ٱلۡقِۡسَط َِلَۡوِم ٱۡلقَِيََٰمةِ فَََل ُتۡظلَ  ۖۡ ِإَون ََكَن مِۡثَقاَل َحبَّة      َشۡي  ُم َنۡفسر ٱلَۡمَو تَيۡنَا  ا

َ
ِۡن َخۡرَدٍل أ م 

ۗۡ َوَكََفَٰ بِنَا َحَِٰسبِيَ   . ﴾ ٤٧ بَِها

هم وحملهم على ما هم فيه من الضاللة أنهم  ،أخبر تعالى عن المشركين إنما غرَّ

 ،فاعتقدوا أنهم على شيء ،وطال عليهم العمر فيها ،ونعموا ،متعوا في الحياة الدنيا

نَ  أََفاَل ﴿ :ثم وعظهم بقوله ا َيَرو  ضَ  َنأ ِتي أَنَّ َر  قُُصَها األ  َراِفَها ِمن   َنن  وقد سبق بيانه  ﴾أَط 

في سورة الرعد
(1)

نَ  َحۡولَُكم َما أَۡهلَۡكَنا َولََقدۡ ﴿ :قوله تعالى ،وأحسن ما فُسر به ،  مِّ

ۡفَنا ٱۡلقَُرىَٰ  تِ  َوَصرَّ (2)﴾َيۡرِجُعونَ  لََعلَُّهمۡ  ٱأۡلَٓيَٰ
قال الحسن البصري 

(3)
: " يعني بذلك 

وإهالكه  ،أفال يعتبرون بنصرة أوليائه على أعدائه ،ظهور اإلسالم على الكفر يعني

وإنجائه لعباده المؤمنين " ،والقرى الظالمة ،األمم المكذبة
(4)

 أََفُهمُ ﴿ :ولهذا قال 

لُِبونَ  َما قُل  ﴿ :بل هم المغلوبون األرذلون األخسرون وقوله :يعني ،﴾ٱۡلَغَٰ ِذُرُكم   إِنَّ  أُن 

يِ  لغ  عن هللا ما أنذركم به من العذاب :أي ؛﴾ِبال َوح  والنكال ليس ذلك إال  ،إنما أنا ُمبِّ

ِدىَ  ،ما أوحاه هللا إليَّ   ،، وختم على سمعههللا بصيرتهى مَ ع  أَ  ن  مَّ ا عَ ذَ هَ لِ  ولكن ال ُمج 

َمعُ  َواَل ﴿ :، ولهذا قالوقلبه ،وبصره مُّ  َيس  َعاءَ  الصُّ َذُرونَ  َما إَِذا الدُّ  َولَِئن  ﴿ :، وقوله﴾ُين 

ُهم   ت  َحة   َمسَّ ولئن مسَّ هؤالء المكذبين أدنى شيء من عذاب هللا ليعترفن  :أي ،﴾َنف 

ِزينَ  َوَنَضعُ ﴿ :وقوله ،وأنهم كانوا ظالمين ألنفسهم في الدنيا ،بذنوبهم  ٱۡلَمَوَٰ

إنما هو ميزان  : األكثر على أنه ،ونضع الموازين العدل ليوم القيامة :أي،﴾ٱۡلِقۡسطَ 

لَمُ  َفاَل ﴿وإنما باعتبار تعّدد األعمال الموزونة فيه  ،واحد ًئا َنف س   ُتظ  كما  ،اآلية ﴾َشي 

لِمُ  َواَل ﴿ :قال تعالى َك  َيظ  (5)﴾أََحًداَربُّ
ِسِبينَ  ِبَنا َوَكَفىَٰ ﴿،وغيرها من اآليات   :أي ؛﴾َحَٰ

عالمين حافظين ألن من حسب شيئاً فقد علمه وحفظه، ومعنى الحسب العّد، وعن 

إن هللا تعالى  ـ: صلى هللا عليه وسلم ـ قال رسول هللا " : قال عبد هللا بن عمرو

يستخلص رجالً من أُمتي على رؤوس الخالئق يوم القيامة فينشر عليه تسعة 

                                                           
ا َيَرۡوا   لَمۡ  أَوَ ﴿ـ  1 ُ  أَۡطَراِفَها   ِمۡن  َننقُُصَها ٱأۡلَۡرضَ  َنۡأِتي أَنَّ   اآلية ﴾ٱۡلِحَسابِ  َسِريعُ  َوُهوَ  لُِحۡكِمِهۦ  ُمَعقِّبَ  اَل  َيۡحُكمُ  َوٱلِلَّ

 الرعد سورة من ﴾41﴿
2
نَ  َحۡولَُكم َما أَۡهلَۡكَنا َولََقدۡ ﴿ـ     ۡفَنا ٱۡلقَُرىَٰ  مِّ تِ  َوَصرَّ  األحقاف. سورة من ﴾27﴿: اآلية ﴾َيۡرِجُعونَ  لََعلَُّهمۡ  ٱأۡلَٓيَٰ
 من هذا البحث. 106ـ سبقت ترجمته ينظر ص/  3
 قاله بلد، بعد بلدا وفتحها أرض بعد أرضا عليها الظهور عند أطرافها من ننقصها: أحدها: أوجه أربعة فيهـ   4

: والرابع. الكلبي حكاه والسبي، بالقتل: والثالث .طلحة أبي ابن قاله بركتها، وقلة أهلها بنقصان: والثاني .الحسن
 ينظر. المشركين على المسلمين ظهور هو: يقول الحسن وكان. والضحاك عطاء، قاله وعلمائها، فقهائها بموت

 .3/449 الماوردي وتفسير ،20517: برقم 16/494 الطبري وتفسير ،4/666 المنثور الدر تفسير
ِرِمينَ  َفَتَرى ال ِكَتابُ  َوُوِضعَ ﴿ـ  5 ِفِقينَ  ال ُمج  ا ُمش  لََتَنا َيا َوَيقُولُونَ  ِفيهِ  ِممَّ  َواَل  َصِغيَرةً  ُيَغاِدرُ  اَل  ال ِكَتابِ  َهَذا َمالِ  َوي 

َصاَها إاِلَّ  َكِبيَرةً  لِمُ  َواَل  َحاِضًرا َعِملُوا َما َوَوَجُدوا أَح   .الكهف سورة من ﴾49﴿ :اآلية ﴾أََحًدا َربُّكَ  َيظ 
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ثم يقول أتنكر من هذا شيئاً أظلمك كتبتي  ،مّد البصروتسعين سجالً كل سجل مثل 

علّي إن  :فيقول : ال يا رب، فيقول ؟: أفلك عذر، فيقول: ال يا رب؟  فيقولالحافظون

فيخرج بطاقة فيها أشهد أن ال إله إال هللا  ،وأنه ال ظلم عليك اليوم ،لك عندنا حسنةً 

: يا ربِّ ما هذه البطاقة مع ، فيقول: أحضر وزنك، فيقولوأن محمداً عبده ورسوله

والبطاقة في  ،: فتوضع السجالت في كفة، قال: إنك ال ُتظلم؟ فيقولهذه السجالت

فال يثقل مع اسم هللا شيء " ،وثقلت البطاقة ،كفة فطاشت السجالت
(1)

رواه أحمد  

 لترمذي وابن ماجه.وا

﴿ ٓ ِيَن ََيَۡشۡوَن َربَُّهم ٤٨ل ِلُۡمتَّقَِي ا َوذِۡكر   ء  َولََقۡد َءاتَيَۡنا ُموَِسَٰ َوَهَُٰروَن ٱلُۡفۡرقَاَن َوِضيَا  ٱَّلَّ
اَعةِ ُمۡشفُِقونَ  َِن ٱلسَّ نتُۡم ََلُۥ ُمنِكُرونَ  َوَهََٰذا ذِۡكرر  ٤٩بِٱۡلَغۡيِب وَُهم م 

َ
فَأ
َ
نَزلَۡنَُٰهۚۡ أ

َ
بَاَرٌك أ  ﴾٥٠مُّ

تعني  :وقيل ،والحالل والحرام، التوراة المفرق بين الحق والباطل :المراد بالفرقان

تشتمل على التفرقة بين الحق  :وجامع القول في ذلك أن الكتب السماوية ،النصر

ل نوراً في القلوب  ،والغّي والرشاد ،والهدى والضالل ،والباطل وعلى ما يحصِّ

َقانَ ﴿ :ولهذا قال ،وخشيةً  ،وإنابةً  ،وخوفاً  ،وهداية ًرا َوِضَياءً  ال فُر  ِقينَ  َوِذك  أي   ﴾لِل ُمتَّ

نَ  الَِّذينَ ﴿ :، ثم وصفهم فقالتذكيراً، وِعظةً  َشو  ُهم   َيخ  بِ  َربَّ  َخِشيَ  َمن  ﴿ :كقوله ﴾ِبال َغي 

َمنَ  ح  بِ  الرَّ (2)﴾ُمِنيب   ِبَقل ب   َوَجاءَ  ِبال َغي 
اَعةِ  ِمنَ  َوُهم  ﴿وقوله  ، ِفقُونَ  السَّ  :أي ،﴾ُمش 

َذا﴿ :، ثم قالخائفون وجلون َباَرك   ِذۡكر   َوَهَٰ ُه   مُّ القرآن العظيم الذي ال  :يعني ،﴾أَنَزۡلَنَٰ

ُتم  ﴿ ،وال من خلفه تنزيل من حكيم حميد ،يأتيه الباطل من بين يديه  لَهُ  أََفأَن 

ِكُرونَ    !!وروهو في غاية الجالء والظه ،، أفتنكرونه﴾ُمن 

َٰهِيَم رُۡشَدهُۥ مِن َقۡبُل َوُكنَّا بِهِۦ ۞وَ ﴿ َٰلِِمَي لََقۡد َءاتَيۡنَآ إِبَۡر بِيهِ َوقَۡوِمهِۦ َما َهَِٰذهِ  ٥١َع
َ
إِۡذ قَاَل ِۡل

َِٰكُفوَن  نتُۡم لََها َع
َ
َٰبِِديَن  ٥٢ٱتلََّماثِيُل ٱلََِّّتٓ أ نتُۡم  ٥٣قَالُواْ وََجۡدنَآ َءابَآَءنَا لََها َع

َ
قَاَل لََقۡد ُكنتُۡم أ

بِي   َوَءابَآؤُُكۡم ِِف َضَلَٰل   ِجۡئتَنَا  ٥٤ مُّ
َ
ِ قَالُٓواْ أ َٰعِبَِي ب نَت مَِن ٱللَّ

َ
ۡم أ
َ
ِ أ بُُّكۡم  ٥٥ٱۡۡلَق  قَاَل بَل رَّ

َِٰهِدينَ  َِن ٱلشَّ َٰلُِكم م  َٰ َذ نَا۠ لََعَ
َ
ِي َفَطرَُهنَّ َوأ ۡرِض ٱَّلَّ

َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو    ﴾٥٦ َربُّ ٱلسَّ

                                                           
 في ماجه وابن ،2639: برقم هللا إال إله ال أن يشهد وهو يموت فيمن باب 5/24 سننه في الترمذي أخرجهـ    1

 ،"..أمتي من برجل ُيصاح: "  بلفظ،  نحوه 4300: برقم القيامة يوم هللا رحمة من يرجى ما باب 2/1437 سننه

 .غريب حسن حديث هذا: الترمذي وقال به، 6994: برقم عمرو بن عبدهللا مسند 11/570 مسنده في وأحمد
 .ق سورة من (33) :اآليةـ   2
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الحق  مَ هِ ل  من صغره أُ  :أي ،أخبر تعالى عن خليله عليه السالم أنه أتاه برشده من قبل

ُتَنآ  َوِتۡلكَ ﴿ :كما قال ،والحجة على قومه َهآ  ُحجَّ ِهيمَ  َءاَتۡيَنَٰ ۦ   َعلَىَٰ  إِۡبَرَٰ (1)﴾َقۡوِمِه
: وقوله 

ا﴿ لِِمينَ  ِبِهۦ َوُكنَّ ِمهِ  أِلَِبيهِ  َقالَ  إِذ   ﴿،  ثم قال: والنبوءة ،أنه أهل  للهداية :أي ؛﴾َعَٰ  َوَقو 

َماِثيلُ  َهِذهِ  َما ِكفُونَ  لََها أَنُتمۡ  ٱلَِّتيٓ ﴿صور األصنام  :أي ؛﴾التَّ هذا هو الرشد الذي  ﴾َعَٰ

معتكفون  :أي ،اإلنكار على قومه في عبادة األصنام من دون هللا ،تيه من صغرهوأ

ِبِدينَ  لََها َءاَبآَءَنا َوَجۡدَنآ ﴿ ،مقيمون على عبادتها لم يكن لهم حجة سوى صنيع  ﴾َعَٰ

ل   ِفي َوَءاَبآُؤُكمۡ  أَنُتمۡ  ُكنُتمۡ  لََقدۡ  َقالَ ﴿قال: ولهذا  ،آبائهم الضالل
ِبين   َضلََٰ  :أي ؛﴾مُّ

 مَ لِ فأنتم وهم على الضاللة فَ  ،كالكالم معكم ،الكالم مع آبائكم الذين احتججتم بصنيعهم

 ِمنَ  أَنتَ  أَمۡ  ِبٱۡلَحقِّ  أَِجۡئَتَنا َقالُٓوا  ﴿؟ وحقَّر آلهتهم ؟هموضلل آباء ؟سفََّه أحالمهم

ِعِبينَ 
ا لم نسمع به قبلك  ،أو ُمِحقَّاً فيه ،هذا الكالم الذي يقوله العباً  :أي ؛﴾ٱللََّٰ فإنَّ

ُكمۡ  َبل َقالَ ﴿ بُّ تِ  َربُّ  رَّ َوَٰ َمَٰ  ،ربكم الذي ال إله غيره :أي ؛﴾َفَطَرُهنَّ  ٱلَِّذي َوٱأۡلَۡرِض  ٱلسَّ

 ،لقهنخ وما حوت من المخلوقات الذي ابتدأ ،وهو الذي خلق السموات واألرض

لُِكم َعلَىَٰ  َوأََنا  ﴿ وهو الخالق لجميع األشياء نَ  َذَٰ ِهِدينَ  مِّ
وأنا أشهد أنه ال إله  :أي ؛﴾ٱلشََّٰ

  وال رب سواه ،غيره

ْ ُمۡدبِرِيَن  ﴿ ن تَُولُّوا
َ
ۡصَنََٰمُكم َبۡعَد أ

َ
ِكيَدنَّ أ

َ
ِ َۡل َُّهۡم فََجَعلَُهۡم ُجَذَٰذ ا إَِّلَّ َكبِۡي   ٥٧َوتَٱهللَّ ا ل

َٰلِِمَي قَالُواْ َمن َفَعَل َهََٰذا أَِب ٥٨لََعلَُّهۡم إََِلۡهِ يَرِۡجُعوَن   قَالُواْ َسِمۡعنَا فََّت   ٥٩لَِهتَِنآ إِنَُّهۥ لَِمَن ٱلظَّ
َٰهِيُم  يَۡذُكرُُهمۡ  ۥٓ إِبَۡر َ  ٦٠ُيَقاُل ََلُ ۡعُيِ ٱنلَّاِس لََعلَُّهۡم ي

َ
َٰٓ أ ْ بِهِۦ لََعَ تُوا

ۡ
ْ فَأ قَالُٓواْ  ٦١ۡشَهُدوَن قَالُوا

نَت َفَعلَۡت َهََٰذا أَِب
َ
َٰهِيُم َءأ إِبَۡر َٰٓ َٓ واْ لُوُهۡم إِن ََكنُ   َ قَاَل بَۡل َفَعلَُهۥ َكبِۡيُُهۡم َهََٰذا فَۡس  ٦٢لَِهتَِنا 

 .﴾٦٣ يَنِطُقونَ 

هم على آذا نَّ صَ رِ ح  يَ لَ  :أي ،ثم أقسم الخليل قسماً أسمعه بعض قومه ألكيدن أصنامهم

بعد أن تدبروا منطلقين إلى عيدهم وكان لهم  :أي ؛بعد أن يولوا مدبرينوكسرهم 

يا بني لو  :قال أبوه ،قترب وقت عيدهم: " لما ادي، قال السيخرجون إليهعيد 

ألقى  ،فلما كان ببعض الطريق ،فخرج معهم ،خرجت معنا إلى عيدنا ألعجبك ديننا

ون ،نفسه إلى األرض، وقال إنِّي سقيم  ، فيقولون:وهو صريع ،عليه فجعلوا يمرُّ

إني سقيم" :، فيقول(همَ )
(2)

 أَلَِكيَدنَّ  َوَتٱلِلَِّ ﴿ :قال ،وبقي ضعفاؤهم ،، فلما جاز عامتهم

                                                           
ُتَنآ  َوِتۡلكَ ﴿ـ  1 َهآ  ُحجَّ ِهيمَ  َءاَتۡيَنَٰ ت   َنۡرَفعُ  َقۡوِمِهۦ  َعلَىَٰ  إِۡبَرَٰ ن َدَرَجَٰ َشآُء   مَّ  سورة ﴾ من83﴿ اآلية ﴾َعلِيم   َحِكيم   َربَّكَ  إِنَّ  نَّ

 .األنعام
 .18/458 الطبري وتفسير. 352/ص األنبياء سورة من 57 اآلية الكبير السدي تفسير ينظرـ   2
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َمُكم ًذا َفَجَعلَُهمۡ ﴿ :،فسمعه أُولئك، وقوله﴾أَۡصَنَٰ  :وِقطعاً جمع جذيذ ِكسراً  :أي ؛﴾ُجَذَٰ

هِ  لََعلَُّهم  ﴿ :الكبير عندهم وقوله، إال الصنم ﴾لَُهم   َكِبيًرا إاِلَّ ﴿وهو الهشيم   إِلَي 

ِجُعونَ  لعلهم يعتقدون أنه هو الذي غار  ،، ذكروا أنه وضع القدوم في يد كبيرهم﴾َير 

َذا َفَعلَ  َمن َقالُوا  ﴿ ،فكسرها ،لنفسه وأنف أن ُتعبد معه هذه األصنام الصغار  الَِهِتَنآ   َ بِ  َهَٰ

ُهۥ لِِمينَ  لَِمنَ  إِنَّ
وشاهدوا ما فُِعل بأصنامهم من اإلهانة  ،لما رجعوا :أي ؛﴾ٱلظََّٰ

َذا َفَعلَ  َمن َقالُوا  ﴿واإلذالل   بِ  َهَٰ
ُهۥ الَِهِتَنآ   َ لِِمينَ  لَِمنَ  إِنَّ

َنا َقالُوا﴿ في صنيعه هذا ﴾ٱلظََّٰ  َسِمع 

ُكُرُهم   َفًتى  :يقال له ،نه ليكيدنهم سمعنا شاباً يذكرهمقال الذي سمعه يحلف إ :أي ؛﴾َيذ 

إال وهو  ،ي العلم عالمت  وال أُو: " ما بعث هللا نبياً إال شاباً ،، قال ابن عباسهيمإبرا

"شاب
(1)

على رؤوس  :أي ؛﴾ٱلنَّاسِ  أَۡعُينِ  َعلَىَٰٓ  ِبِهۦ َفۡأُتوا  ﴿ :وقوله ،وتال هذه اآلية ،

وكان هذا هو المقصود األكبر إلبراهيم أن يبين في  ،األشهاد يحضره الناس كلهم

وقلة عقلهم في عبادة هذه األصنام التي ال تدفع عن  ،هذا المجمع العظيم كثرة جهلهم

 َءأَنتَ  َقالُٓوا  ﴿من ذلك  فكيف يطلب منهم شيء   ،وال تستطيع لها نصراً  ،نفسها ضراً 

َذا َفَعۡلتَ   بِ  َهَٰ
ِهيمُ  الَِهِتَنا  َ إِۡبَرَٰ ٓ ولم يكسره  ،الذي تركه :يعني ﴾َكِبيُرُهمۡ  َفَعلَُهۥ َبلۡ  َقالَ  ٦٢ َيَٰ

أَلُوُهم  ﴿ ِطقُونَ  َكاُنوا إِن   َفاس  فيعترفوا  ،وإنما أراد هذا أن ُيبادروا من تلقاء أنفسهم ،﴾َين 

، وفي الصحيحين عن ال يصدر عن هذا الصنم ألنه جماد وإن هذا ،أنهم ال ينطقون

قال: " إن إبراهيم لم يكذب إال ـ صلى هللا عليه وسلم ـ أن رسول هللا  أبي هريرة

(2)﴾َسِقيم   إِنِّي﴿ :قوله ،ين منهن في ذات هللاتثالث كذبات اثن
 َفَعلَهُ  َبل  ﴿ :وقوله .

 :فقيل له ،إذ أتى على جبار من الجبابرة ،وسارة ،بينا هو ذات يوم :، وقال﴾َكِبيُرُهم  

: ؟ قالمن هذه  ،فسأله عنها ،فأرسل إليه ،الناسة من أحسن إن ههنا رجالً معه إمرأ

فإن  ،تي يغلبني عليكا الجبار إن يعلم أنك إمرأإن هذ :فقال ،ى سارةتَ أَ فَ  ،أختي

، وغيرك فأخبريه أنك أختي في اإلسالم ليس على وجه األرض مؤمن غيري ،سألك

َسلَ  َها َفأَر  َراِهيمُ  َفَقامَ  ِبَها َفأُِتىَ  إِلَي  هِ ] إِب  الَمُ  َعَلي  ا ،يصلي[ السَّ ِه  َدَخلَت   َفلَمَّ ذهب َعلَي 

[حتى ركض برجله طَّ َفغُ ] :ىَ ور  ويُ  ،َفأُِخذَ  ،يتناولها بيده
(3)

ِعىاُ ، فقال:  َ  د  لي وال هللاَّ

ي هللا عِ د  : اُ ، فقالأو أشد ،فأخذ مثلها ،ثم تناولها الثانية ،نطلق، فافدعت هللا ،أضرك

 َتأ ِتِنى: إنك لم ، فقالفدعا ببعض حجبته ،نطلقفا ،فدعت هللا ،وال أضرك ،لي

َسان   َما ،ِبإِن  َتِنى إِنَّ َطان   أََتي  فأومأ بيده  ،وهو قائم يصلي ،فأتته ،راجَ ا هَ هَ مَ دَ خ  أَ فَ  ،ِبَشي 

                                                           
َنا ﴿: قرأ ثم. شابا إال نبيا هللا أرسل ما: عباس ابن قالـ   1 ُكُرُهم   َفتىً  َسِمع   شابا إال نبيا هللا بعث ما: وعنه. ﴾َيذ 

 .11/299 القرطبي وتفسير ،2455/13671 حاتم أبي ابن تفسير ينظر. شاب وهو إال عالم العلم أوتى وال
َرًة ِفي النُُّجوِم ﴿ ﴿ـ   2 ِبِريَن ﴿89﴾ َفَقاَل إِنِّي َسِقيم  ﴿88َفَنَظَر َنظ  ُه ُمد  ا َعن   الصافات. سورة من ﴾(90﴾ َفَتَولَّو 
/ب، وتفسير القرطبي 305ـ هذه العبارة وردت عند القرطبي، ولم أقف عليها عند ابن كثير. ينظر اللوحة  3

10/186 . 



 القسم الثاني ) التحقيق ( البدر المنير الملخص من تفسير ابن كثير  ) تفسير سورة األنبياء (

 227 

(م  يَ ه  مَ )
(1)

 : "قال أبو هريرة ، وأخدم هاجر،قال: رّد هللا كيد الكافر في نحره ،

فتلك أمكم يا بني ماء السماء"
(2)

                         .  

َٰلُِموَن ﴿ نتُُم ٱلظَّ
َ
ْ إِنَُّكۡم أ نُفِسهِۡم َفَقالُٓوا

َ
ْ إََِلَٰٓ أ َٰ رُُءوِسهِۡم لََقۡد  ٦٤فَرََجُعٓوا

ْ لََعَ ُثمَّ نُِكُسوا
ِ َما ََّل يَنَفُعُكۡم َشۡي  ٦٥َعلِۡمَت َما َهَُٰٓؤََّلٓءِ يَنِطُقوَن  َفتَۡعُبُدوَن مِن ُدوِن ٱهللَّ

َ
ا َوََّل     قَاَل أ

ف    ٦٦يَُُضُُّكۡم 
ُ
فَََل َتۡعقِلُوَن لَُّكۡم َولَِما َتۡعُبُدوَن مِن ُدوِن ٱ أ

َ
ِۚۡ أ    .﴾٦٧هللَّ

بالمالمة ،﴾أَنفُِسِهمۡ  إِلَىَٰٓ  َفَرَجُعٓوا  ﴿،أخبر تعالى عن قوم إبراهيم حين قال لهم ما قال

ُكمۡ  َفَقالُٓوا  ﴿ ،في عدم حراستهم آللهتهم ِلُمونَ  أَنُتمُ  إِنَّ
في ترككم لها مهملة ال  :أي ؛﴾ٱلظََّٰ

 ،أطرقوا في األرض حيرًة وعجزاً  :أي، ﴾ُرُءوِسِهم   َعلَى ُنِكُسوا ُثمَّ ﴿، حافظ عندها

تَ  لََقد  ﴿ :فقالوا ِطقُونَ  َهُؤاَلءِ  َما َعلِم   ،وأنت تعلم أنها ال تنطق ؟كيف نسألهم :أي ،﴾َين 

ُبُدونَ  ﴿ :فعند ذلك قال لهم إبراهيم َفُعُكم   اَل  َما هللاَِّ  ُدونِ  ِمن   أََفَتع  ًئا َين  ُكم   َواَل  َشي   ،﴾َيُضرُّ

ُبُدونها من دون هللا :أي  َولَِما لَُكم   أُف  ﴿ ؟إذا كان ال ينطق وال يضر وال ينفع َفلَِم تع 

ُبُدونَ  ِقلُونَ  أََفاَل  هللاَِّ  ُدونِ  ِمن   َتع  أفال تدبرون ما أنتم فيه من الضالل والكفر  :أي ؛﴾َتع 

 .فأقام عليهم الحجة وألزمهم بها ،الغليظ الذي ال يروح إال على جاهل ظالم ناجز

َٰعِلَِي ﴿  ْ َءالَِهتَُكۡم إِن ُكنتُۡم َف ٓوا ِقُوهُ َوٱنُِصُ ْ َحر  َٰنَاُر ُكوِِن بَۡرد   ٦٨قَالُوا َٰٓ قُلۡنَا َي ا لََعَ ا وََسَلَٰم 
َٰهِيَم  َراُدواْ بِهِۦ َكۡيد   ٦٩إِبَۡر

َ
ۡخَۡسِينَ ا فَ َوأ

َ
  ﴾٧٠ َجَعلَۡنَُٰهُم ٱۡۡل

قُوهُ  َقالُوا  ﴿ ،لّب ملكهمعدلوا إلى استعمال تغ ،جزواعلما ظهر الحق و  َوٱنُصُرٓوا   َحرِّ

ِعلِينَ  ُكنُتمۡ  إِن َءالَِهَتُكمۡ  : " حتى إن كانت المرأة ال السدي، قفجمعوا حطباً كثيراً  ،﴾َفَٰ

من  ة  بَ و  ثم جعلوه في جَ  ،إن عوفيت أن تحمل حطباً لحريق إبراهيمتمرض فتنذر 

َقُد نار   ولهب   ،عظيم   أو كان لها شرر   ،وأضرموها ناراً  ،األرض قط  مرتفع لم ُتو 

وجعلوا إبراهيم عليه السالم في كفة المنجنيق بإشارة رجل من أكراد فارس ، مثلها

(هيزن)اسمه 
(3)

إلى يوم القيامة، فلّما فهو يتجلجل بها فيها  ،فخسف هللا به األرض ،

: حسبي هللا ونعم الوكيل "ألقوه قال
(4)

: ال إله إال َوُروَي أنه لما جعلوا يوثقونه، قال ،

                                                           
َيم(ـ  1 َيم) وزن على أعلم وال األزهري قال .؟ شأنك وما حالك ما: معناها بها، يستفهم كلمة: )َمه   غير كلمة( َمه 

 .12/564، ولسان العرب 6/316 الصحاح ينظر مريم.
 أبي عن 3179:  برقم خليالً  إبراهيم هللا واتخذ تعالى قوله باب 3/1226 صحيحه في البخاري أخرجهـ  2

 هريرة. أبي عن 2371:  برقم الخليل إبراهيم فضائل من باب 4/1840 صحيحه في ومسلم هريرة،
 .1/337. ينظر البداية والنهاية المجانيق صنع من أول وكان )هيزن(:ـ    3
 الكبير السدي تفسير ينظر. ثمرته ويطرح شجره إلى يرجع أن شجرة من عود كل هللا وأمر: السدي قال ـ  4

 . 11/304 القرطبي وتفسير ،353
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 ،، وذكر أنه عرض له جبريلال شريك لك ،ولك الملك ،لك الحمد ،كأنت سبحان

َنارُ ﴿ :قال هللا ،قال: أما إليك فال ؟فقال ألك حاجة ،وهو في الهواء ا ُكوِني َيَٰ  َبۡرد 

ًما ِهيمَ  َعلَىَٰٓ  َوَسلََٰ ، قال كعب:" لم ينتفع طفئتقيل:  لم تبق نار في األرض إال  ،﴾إِۡبَرَٰ

ولم تحرق النار من إبراهيم سوى وثاقه " ،أحد يومئذ  بنار
(1)

قال أبو العالية ،
(2)

 :

ا﴿ :لوال أن هللا قال" ا "هَ دُ ر  إبراهيم بَ  ألكلَ  ،﴾وََسَلَٰم 
(3)

وُروي أن جبريل كان معه  ،

(هيمصبه منها شيء غير ذلك، وكان )إبرفلم يُ  ،يمسح وجهه عن العرق
(4)

ما فيها إ 

فيها  تُ ن  أياماً وليالي قط أطيب علينا إذ كُ  تُ ن  : ماكُ خمسين وإما أربعين يوماً، قال

يومئذ  : " لم يأت فيها، قال قتادة تُ ن  كُ  ذ  أن عيشي وحياتي كلها مثل عيشي إِ  تُ د  دِ وَ 

إال الوزغ " ،دابة إال أطفأ عنه النار
(5)

ـ عليه الصالة والسالم ـ أمر النبي " ولهذا  ،

وسماه فويسقاً " ،بقتله
(6)

ا ِبِهۦ َوأََراُدوا  ﴿ :، وقوله ُهمُ  َكۡيد   :أي ؛﴾ٱأۡلَۡخَسِرينَ  َفَجَعۡلَنَٰ

 ،ونجاه من النار ،فكادهم هللا ،ألنهم أرادوا بخليل الرحمن كيداً  ،المغلوبين األخسرين

 ،وقال العوفي: " لما أُل ِقي إبراهيم في النار جاء ملكهم لينظر إليه، فغلبوا هنالك

فأحرقته مثل الصوفة " ،فوقعت على إبهامه ،فطارت شررة
(7)

.  

ََٰرۡكنَا فِيَها لِلَۡعَٰلَِمَي  ﴿ ۡرِض ٱلََِّّت َب
َ
ا إََِل ٱۡۡل ۥٓ إِۡسَحََٰق َويَۡعُقوَب َووََهۡبنَا  ٧١َوجَنَّۡيَنَُٰه َولُوط  ََلُ

 ۡۖ   نَافِلَة 
ة   ٧٢ َجَعلۡنَا َصَٰلِِحَي َوُُك   ئِمَّ

َ
ۡمرِنَا وَ  وََجَعلَۡنَُٰهۡم أ

َ
وَۡحۡينَآ إََِلۡهِۡم فِۡعَل ٱۡۡلَۡيَرَٰتِ َيۡهُدوَن بِأ

َ
 أ

                                                           
 من يقرب أن أحد يقدر لم أيام، سبعة النار في فأقام وثاقه، إال إبراهيم من النار تحرق لم:  وقتادة كعب قالـ   1

 .11/304 القرطبي وتفسير ،3048/17237 حاتم أبي ابن تفسير ينظر يصلي، قائم هو فإذا جاؤوا، ثم النار،

 .5/639المنثور والدر
ياحي، الميم، بكسر ِمهران، بن الراء، بضم ُرفيع، واسمه: العالية أبوـ   2   األولى الياء وتخفيف الراء، بكسر الرِّ

 رضي عباس وابن مسعود وابن وعلي عمر عن روى ، التابعين في مشهور ، المفسر المقرئ التميمي البصري
 أَُبيّ  على القرآن قرأ ، سيرين بن ومحمد ، هند أبي بن وداود ، الحذاء خالد:  عنه وروى ، وغيرهم ، عنهم هللا
 الصحابة بعد أحد ليس: أبوداود وقال ، ثقة:   حاتم وأبو ، زرعة وأبو ، معين ابن قال ، عنه هللا رضي كعب بن

 ، وتاريخ  2742: رقم الشين، بعدها الراء باب 2/514 اإلصابة ينظر. هـ 93العالية ت:  أبي من بالقرآن أعلم

 وتسعين. ثالث سنة باب 1/81 والعبر .539: رقم 3/246 التهذيب وتهذيب ،529/ 6 اإلسالم
داً  ﴿ يقل لم ولو:  العالية أبو قالـ   3 َراِهيمَ  َعلَى﴿ يقل لم ولو ، حرها من عليه أشد بردها لكان ﴾َوَسالماً  َبر   ﴾إِب 

 .3/454 الماوردي وتفسير.11/304 القرطبي تفسير ينظر. األبد على باقيا بردها لكان
: وبعضهم وإسحق، وإسماعيل إبراهيم من واأللف داود، من الواو كثير ونقص: " الرضي الشيخ يقولـ    4

 .3/329 الحاجب ابن شافية شرح ينظر" .  ومعاوية وسليمان، عثمان، من األلف
. عليه تنفخ كانت فإنها الوزغ إال ، النار إبراهيم عن يطفيء من إال يومئذ األرض في يبق لم:  كعب وقالـ   5

 .3/453 الماوردي تفسير ينظر
 في ومسلم ،3180: برقم خليالً  إبراهيم هللا واتخذ تعالى قوله باب 3/1226 صحيحه في البخاري أخرجهـ   6

 الحل في تقتل التي الفواسق فنظير فويسقاً  تسميته أما. 2238: برقم الوزغ قتل استحباب باب 4/1753 صحيحه

 .الخروج الفسق وأصل ، والحرم
 ينظر فجاء ملكهم إلى فأرسلوا فيها قعد النار في إبراهيم ألقي لما: قال عطية عن حاتم أبي ابن أخرجـ   7

 ابن فقال:: جرير ابن وقال الصوفة، تشتعل كما فاشتعل رجله إبهام على فوقعت شرارة منه فطارت متعجبا،
. فأحرقته النار من ُعُنقا عليه هللا فأرسل قرابة، بينهما وكان أجلي من تحرقه لم النار إن: لوط أخي ابن أو لُوط ،

 .5/640 المنثور والدر .21/71 الطبري تفسير ينظر
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َٰبِِديَن  َكوَٰةِِۖ َوََكنُواْ نَلَا َع لَوَٰةِ ِإَويَتآَء ٱلزَّ ا َوجَنَّۡيَنَُٰه مَِن ا وَِعلۡم  َءاَتۡيَنَُٰه ُحۡكم  ا َولُوط   ٧٣ِإَوقَاَم ٱلصَّ
ْ قَۡوَم َسوۡء   ئَِثۚۡ إِنَُّهۡم ََكنُوا َِٰسقَِي  ٱۡلَقۡرَيةِ ٱلََِّّت ََكنَت تَّۡعَمُل ٱۡۡلََبَٰٓ ٓۖۡ  ٧٤َف ۡدَخلَۡنَُٰه ِِف رَْۡحَتِنَا

َ
 َوأ

َٰلِِحيَ   . ﴾٧٥ إِنَُّهۥ مَِن ٱلصَّ

وأخرجه من بين أظهرهم مهاجراً  ،هقومأخبر تعالى عن إبراهيم أنه سلمه من نار 

ما من ماء عذب إال يخرج من تحت  :قالوا ،إلى بالد الشام إلى األرض المقدسة منها

وبها يهلك الدجال،  ،يسىوبها نزل ع ،وهي أرض المحشر والمنشر ،الصخرة بها

وهي ابنة ملك حران ،: " انطلق إبراهيم ولوط ِقبل الشام، فلقي سارةقال السدي
(1)

. 

فتزوجها على أن ال يغيرها " ،وقد طعنت على قومها في دينهم
(2)

رواه ابن جرير  

 :وأنها خرج بها مهاجراً من بالده، وقوله ،وهو غريب، والمشهور أنها ابنة عمه

قَ  لَُهۥٓ َوَوَهۡبَنا﴿   َوَيۡعقُوبَ  إِۡسَحَٰ
" ، قال ابن زيد:: ولد الولدوالنافلة ،عطية :أي :﴾َناِفلَة  

 

لِِحينَ  ِمنَ  لِي َهۡب  َربِّ ﴿ :واحداً فقالسأل  (3)﴾ٱلصََّٰ
وزاده  ،، فأعطاه هللا إسحاق

يعقوب نافلة "
لِِحينَ  َجَعۡلَنا َوُكاّل  ﴿ (4) الجميع أهل خير وصالح  :أي ؛﴾َصَٰ

ةً  َوَجَعل َناُهم  ﴿ ُدونَ ﴿بهم  ىَ دَ تَ ُيق   :أي ،﴾أَِئمَّ ِرَنا َيه  يدعون إلى هللا بإذنه  :أي ؛﴾ِبأَم 

َنا﴿ :ولهذا قال َحي  ِهم   َوأَو  ل إِلَي  َراتِ  ِفع  عطف الخاص على )وهو من باب  ،﴾ ال َخي 

(العام
(5)

ِبِدينَ  لََنا َوَكاُنوا  ﴿  ثم عطف بذكر  ،فاعلين لما يأمرون الناس به :أي ؛﴾َعَٰ

 :كما قال تعالى ،تبعه وهاجر معهوا ،لوط بن هاران بن آزر كان آمن بإبراهيم

(6)﴾َربِّي إِلَى ُمَهاِجر   إِنِّي َوَقالَ  لُوط   لَهُ  َفآَمنَ ﴿
 ،وأوحى إليه ،ماً ل  وعِ  ،اً مَ ك  فأتاه هللا حُ  ،

فأهلكهم هللا كما سبق في  ،وخالفوه ،فكذبوه ،وأعمالها (سدوم)وبعثه إلى  ،وجعله نبياً 

هُ ﴿ :ولهذا قال ،موضعه ۡيَنَٰ ۡعَملُ  َكاَنت ٱلَِّتي ٱۡلَقۡرَيةِ  ِمنَ  َوَنجَّ ِئَث   تَّ ٓ من إتيان  :أي؛ ﴾ٱۡلَخَبَٰ

                                                           
َرى ال عتيقة، قديمة مضر، ديار من مدينة: حرانـ   1 ، متى ُيد   السالم عليه إبراهيم أخو هران بناها يقال: ُبِنَيت 

 مصالهم، عليه تل بها ولهم الصابئين مدينة وهي حران، تنسب وإليه هارن، ويقال السالم، عليه لوط أبو وهو

 .1/191المعطار الروض ينظر. والشجر الماء قليلة وهي السالم، عليه إبراهيم إلى وينسبونه يعظمونه وهم
 .المصادر من غيره في عليه أقف ولم ،18/469 تفسيره في جرير ابن أوردهـ   2
 .افاتصال سورة ﴾ من100﴿: اآليةـ   3
. ولده ولد ويعقوب يعقوب، وزاده إسحاق هللا فأعطاه: فقال واحًدا سأل: أسلم بن زيد بن الرحمن عبد وقالـ   4

 .18/457 الطبري وتفسير ،5/354 كثير ابن تفسير ينظر
 من فهو ، الخيرات جملة من الزكاة وإيتاء الصالة، وإقام بفعلها، الناس ويأمروا الطاعات، يفعلوا أن: أيـ  5

 الصالة إقام وكذلك الخيرات، فعل ثم الخيرات، فعل ثم الخيرات، تفعل أن: وأصله العام، على الخاص عطف
 ألن لشأنهما؛ تعظيماً  العام على الخاص عطف من{ الزكاة وإيتاء الصالة وإقام: }تعالى وقوله. الزكاة وإيتاء

 المنير والسراج ،4/167 البيان أضواء ينظر. الخلق إلى إحسان والزكاة تعالى، الحق إلى العبد تقرب الصالة

1/2531 
هُ  َربِّي إِلَى ُمَهاِجر   إِنِّي َوَقالَ  لُوط   لَهُ  َفآَمنَ ﴿ ـ 6  .العنكبوت سورة من ﴾(26﴿ ال َحِكيمُ  ال َعِزيزُ  ُهوَ  إِنَّ
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ُهمۡ ﴿ ،الذكران في أدبارهم ِسِقينَ  َسۡوء   َقۡومَ  َكاُنوا   إِنَّ  ،خارجين عن الهدى :أي ،﴾َفَٰ

َخل َناهُ ﴿ ُهۥ َرۡحَمِتَنآ   ِفي﴿لوط  :أي؛ ﴾َوأَد  لِِحينَ  ِمنَ  إِنَّ  .الفائزين ﴾ٱلصََّٰ

ا إِۡذ نَاَدىَٰ مِن ﴿  ۡهلَُهۥ مَِن ٱلَۡكۡرِب ٱۡلَعِظيِم َونُوح 
َ
ۡيَنَُٰه َوأ  ٧٦َقۡبُل فَٱۡسَتَجۡبنَا ََلُۥ َفَنجَّ

بُواْ أَِب ِيَن َكذَّ َنَُٰه مَِن ٱۡلَقۡوِم ٱَّلَّ ٓۚۡ إِنَُّهۡم ََكنُواْ قَۡوَم َسوۡء  َونََِصۡ َٰتَِنا ۡغَرقَۡنَُٰهۡم  َي
َ
ۡۡجَعِيَ فَأ

َ
 ﴾٧٧ أ

 َفَدَعا﴿ حين دعا على قومه لما كذبوهـ عليه السالم ـ أخبر تعالى على استجابته لنوح 

هُ  لُوب   أَنِّي َربَّ َتِصر   َمغ  (1)﴾َفان 
ِض  َعلَى َتَذر   اَل  َربِّ  ُنوح   َوَقالَ ﴿ ، َر   ال َكاِفِرينَ  ِمنَ  األ 

اًرا (2)﴾َديَّ
هُ  لَُهۥ َفٱۡسَتَجۡبَنا َقۡبلُ  ِمن َناَدىَٰ  إِذۡ ﴿ :، ولهذا قال ههنا ۡيَنَٰ  :أي ؛﴾َوأَۡهلَُهۥ َفَنجَّ

بِ  ِمنَ ﴿الذين آمنوا به  فإنه لبث  ،واألذى ،والتكذيب ،من الشدة :أي ؛﴾ال َعِظيمِ  ال َكر 

 :، وقولهفلم يؤمن به منهم إال القليل ،فيهم ألف سنة إال خمسين عاماً يدعوهم إلى هللا

هُ ﴿ ُبوا   ٱلَِّذينَ ﴿ ،نجيناه وخلصناه منتصراً من القوم :أي ؛﴾ٱۡلَقۡومِ  ِمنَ  َوَنَصۡرَنَٰ ِتَنآ    َ بِ  َكذَّ  اَيَٰ

ُهمۡ  ُهمۡ  َسۡوء   َقۡومَ  َكاُنوا   إِنَّ أهلكهم هللا بعذاب عام ولم يبق على  :أي ؛﴾أَۡجَمِعينَ  َفأَۡغَرۡقَنَٰ

  وجه األرض منهم أحداً.

َشَِٰهِديَن  ٱلَۡقۡوِم َوُكنَّا ِۡلُۡكِمهِمۡ َوَداوُۥَد وَُسلَۡيَمََٰن إِۡذ ََيُۡكَماِن ِِف ٱۡۡلَۡرِث إِۡذ َنَفَشۡت فِيهِ َغنَُم ﴿
ۡمَنََٰها ُسلَۡيَمََٰنۚۡ َوُُكً  ٧٨ ۡرنَا ا وَِعلۡم   َءاتَۡينَا ُحۡكم  َفَفهَّ ۚۡ وََسخَّ ۚۡ ا ۡۡيَ بَاَل يَُسب ِۡحَن َوٱلطَّ َمَع َداوُۥَد ٱۡۡلِ

َٰعِلَِي  ِ  وََعلَّۡمَنَُٰه َصۡنَعَة ََلُوس   ٧٩َوُكنَّا َف ِسُكۡمۖۡ لَُّكۡم تِلُۡحِصنَُكم م 
ۡ
نتُۡم َشَِٰكُروَن ۢن بَأ

َ
َفَهۡل أ

ِيَح ََعِصَفة   ٨٠ ۚۡ َوُكنَّاَتۡ  َولُِسلَۡيَمََٰن ٱلر  ۡرِض ٱلََِّّت َبََٰرۡكنَا فِيَها
َ
ۡمرِهِۦٓ إََِل ٱۡۡل

َ
ٍء  رِي بِأ ِ ََشۡ

بُِكل 
َٰلِِميَ  َيَِٰطِي َمن َيُغوُصوَن ََلُۥ َويَۡعَملُوَن َعَمَل   ٨١ َع َٰلَِكۖۡ َوُكنَّا لَُهۡم َحَٰفِِظَي  ُدوَن َومَِن ٱلشَّ َذ

٨٢﴾.   

: " كان ذلك الحرث كرماً قد تدلَّت عناقيده "قال ابن مسعود وغيره
(3)

،وقال ابن 

والهمل بالنهار وكالهما بال راع  " ،:" النفش الرعي بالليلعباس
(4)

، فمعنى 

                                                           
هُ  َفَدَعا﴿ ـ 1 لُوب   أَنِّي َربَّ َتِصر   َمغ   .القمر سورة من (10﴿ اآلية ﴾َفان 
ِض  َعلَى َتَذر   اَل  َربِّ  ُنوح   َوَقالَ ﴿ـ  2 َر  اًرا ال َكاِفِرينَ  ِمنَ  األ   .نوح سورة ﴾ من26﴿ اآلية ﴾َديَّ
َمانَ  َوَداُوودَ ﴿ـ  3 ُكَمانِ  إِذ   َوُسلَي  ثِ  ِفي َيح   قتادة قاله ليال، الغنم فيه وقعت زرعا كان أنه: أحدها: قوالن فيه ﴾ال َحر 

 .3/456 الماوردي تفسير ينظر. وشريح مسعود، ابن قاله عناقيده، نبتت كرما كان: والثاني.
: قال إسحاق ابن وعن بالليل، الرعي النفش:  قال نفشت:  قوله عن سأله األزرق بن نافع أن عباس ابن عنـ   4

 الطبري تفسير ينظر بالنهار، والهمل بالليل، إال يكون ال النفش: الزهري وقال. الليل تحت الرعية: النفش

 .5/647المنثور الدرو .18/478
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عنب، إال أكلت  فلم يدع الغنم فيه ورقة وال عنقود من :، قيلنفشت رعيته ليالً 

فقال  ،م لصاحب الكرمــ" فقضى داود الغن : ، قال ابن مسعودفترافعوا إلى داود

[]سليمان وهو ابن إحدى عشرة سنة
(1)

: : أَو غير هذا يا نبي هللا؟ قال: وما ذاك؟ قال

وتدفع الغنم إلى  ،فيقوم عليه حتى يعود كما كان ،تدفع الكرم إلى صاحب الغنم

دفعت الكرم إلى صاحبه  ،ب منها حتى إذا كان الكرم كما كانفيصي ،صاحب الكرم

ۡمَنََٰها﴿ :فذلك قوله ،ودفعت الغنم إلى صاحبها (2)"﴾ُسلَۡيَمََٰنۚۡ  َفَفهَّ
رواه ابن جرير،  

وقريب من ذلك ما رواه ابن ُمَحيَِّصة ،وهكذا عن ابن عباس
(3)

" أن ناقة للبراء بن  

على ـ صلى هللا عليه وسلم ـ فقضى رسول هللا  ،فأفسدت فيه ،دخلت حائطاً  عازب

وما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها " ،أهل الحوائط حفظها بالنهار
(4)

رواه  

ا ومرأًى منا كان ذلك بعلمن :أي ،﴾َشَِٰهِدينَ  ِۡلُۡكِمِهمۡ  َوُكنَّا﴿ :وقوله ،أحمد وأبوداود

[اثنانأقل الجمع ]، وفيه دليل على أن ال يخفى علينا علمه
(5)

، ألن المراد حكم داود 

َها﴿ :وقوله ،وسليمان ۡمَنَٰ َن   َفَفهَّ ا َءاَتۡيَنا َوُكاّلً  ُسلَۡيَمَٰ ، في الصحيحين عن عبد هللا ﴾ُحۡكم 

إذا حكم " قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  قاال:  عن أبي هريرة بن عمرو

فله أجر واحد " ،فأخطأوإذا حكم فأجتهد ، الحاكم فأجتهد فأصاب فله أجران
(6)

. 

ولهذا أثنى هللا على سليمان ولم يذم داود، قاله الحسن، مع أن األنبياء عليهم السالم 

                                                           
بين األسطر  بالحاشية وجدتها إنما المتن في موجود غير العبارة هذه[ سنة عشرة إحدى ابن وهو سليمان]ـ  1

 /ب.306اللوحة:  .الشارح من إضافة أنها يبدو
: برقم الملك هللا وآتاه السالم عليهما داود بن سليمان هللا نبي ذكر باب 2/643 مستدركه في الحاكم أخرجهـ   2

 فيه يسوغ فيما الحاكم اجتهاد باب 10/118 سننه في والبيهقي التلخيص، في الذهبي عنه سكت: وقال ،4238

 . األنبياء سورة تفسير 18/475 تفسيره في جرير ابن وأورده ،20152: برقم االجتهاد أهل من وهو االجتهاد،
ن، وقد التحتانية، وتشديد المهملة، الميم بفتح َمحّيصة، بن سعد بن  حرام هو: ُمَحيِّصة ابنـ   3  األنصاري ُتَسكَّ

 صلى هللا رسول عن أبيه عن يروي ، الجموح بن عمرو بنت هند وأمه ،  ساعدة بن حرام:  ويقال ، الحارثي
 الحديث قليل ، ثقة كان:  سعد بن محمد وقال ، الزهري:  عنه وروى ، عازب بن البراء وعن ، وسلم عليه هللا

  الحاء باب 4/184 والثقات والعين، السين باب 2/438 الغابة أسد ينظر.  (هـ 113: عام) بالمدينة توفي

 .1258:  رقم 3/281 والتعديل والجرح
 2/747 الموطأ في ومالك ،3570: برقم قوم زرع تفسد المواشي باب 2/321 سننه في أبوداود أخرجهـ   4

 مسند 39/97 مسنده في وأحمد به، محيصة بن حرام عن 1435: برقم والحريسة الضواري في القضاء باب

 به. 23691:  برقم مسعود بن محيصة
 واألستاذ بكر، أبي والقاضي وداود، ومالك، ثابت، بن وزيد عمر، مذهب وهو اثنان، أقله إن :االول المذهبـ  5

 الجمع أقل نإ: الثاني والمذهب. وغيره كالغزالي عنه هللا رضي الشافعي أصحاب من وجماعة ،إسحاق أبي
: الشوكاني يقول سيبويه، مذهب وهو النحاة، جمهور عن النحوي الدهان ابن وحكاه الجمهور، قال وبه ثالثة،
: الثالث والمذهب. الجمع إطالق عند الفهم إلى السابق وهو والشرع، اللغة أهل عليه الذي الحق القول هو وهذا

 إلى الجمع لفظ رد يمتنع ال أنه إلى الحرمين إمام وذهب األصول، أهل بعض حكاه هذا واحد، الجمع اقل نإ
 إحكام ينظر. الزم فالوقف وإال الترجيح، في االجتهاد الناظر فعلى الوقف: الرابع والمذهب. الواحد

 ،1/214 الفحول وإرشاد ،4/413 حزم ابن وإحكام ، 2/242اآلمدي
 عن 6919:  برقم أخطأ أو فأصاب اجتهد إذا الحاكم أجر باب 6/2676 صحيحه في البخاري أخرجهـ   6

 .به العاص بن عمرو عن 3/1342 صحيحه في ومسلم ، به العاص بن عمرو
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(دون من عند هللا باالتفاقؤيَّ كلهم معصومون مُ )
(1)

: ، وأما غيرهم فقد ورد في السنن

القضاة ثالثة : قاض  في الجنة وقاضيان في النار، رجل عرف الحق وقضى به "

فهو في الجنة، ورجل حكم بين الناس على جهل فهو في النار، ورجل عرف الحق 

وقضى بخالفه فهو في النار"
(2)

 ، وقريب مما سبق في الصحيحين عن أبي هريرة

ان لهما جاء قال: " بينما امرأتان معهما ابنـ صلى هللا عليه وسلم ـ أن رسول هللا 

وقالت األخرى: إنما  ،إنما ذهب بابنك فأخذ أحد االبنين، فقالت صاحبتها: ،الذئب

فدعاهما سليمان  ،فخرجتا ،فقضى به للكبرى ،فتحاكمتا إلى داود ،ذهب بابنك

فأخبرتاه، فقال: هاتوا السكين أشقّه بينهما، فقالت الصغرى: ال تفعل يرحمك هللا هو 

فقضى به للصغرى " ،ابنها
(3)

َباَل ﴿ :، وقوله ۡرنَا َمَع َداوُۥَد ٱۡۡلِ ۚۡ  وََسخَّ ۡۡيَ يَُسب ِۡحَن َوٱلطَّ
َٰعِلِيَ  ، ولطيب صوته بتالوة كتابه الزبور كان إذا ترنم به يقف الطير في ﴾َوُكنَّا َف

ح الجبال يسب: كان داود إذا فتر يسمعه هللا تفيجاوبه وترد عليه الجبال، قيل ،الهواء

القرآن من  قراءةـ صلى هللا عليه وسلم ـ والطير لينشطه فيه، ولهذا سمع رسول هللا 

لقد أوتي هذا مزماراً من مزامير آل  " :، قالوكان له صوت جيد ،ليالً  أبي موسى

داود "
(4)

هُ ﴿ :وقوله  صنعة الدروع، قال قتادة: " إنما  :يعني ،﴾لَُبوس   َصۡنَعةَ  َوَعلَّۡمَنَٰ

كانت الدرع قبله صفائح وهو أول من سردها حلقاً "
(5)

ا لَُه ﴿ :،كما قال تعالى َوأَلنَّ

                                                           
 النبوة، قبل عصمتهم في واختلفوا باختالف، الصغائر وعن السنة، أهل فاقبات الكبائر من معصومون األنبياءـ  1

 بعد وأما غيره، أو كفرا كان سواء ذنب عليهم يمتنع ال أنه أصحابنا أكثر إليه ذهب ما وهو الحق: اآلمدي فقال
 أيضا وأجمعوا الجواز، فاألشبه ،غلطا كان فإن. األحكام في الكذب تعمد من عصمتهم على أجمعوا فقد :النبوة
 اختلفوا فقد ذلك عدا وما الخسة، على الدالة الصغائر وتعمد الكبائر، تعمد من عصمتهم على المبتدعة بعض إال
 أنهم: والثاني. سهوا ال عمدا الصغائر ومن وسهوا، عمدا الكبائر من معصومون أنهم: أحدها أقوال على .فيه

 وينبهوا ،يتذكروه أن بشرط لكن ،كبيرة أو صغيرة كان سواء، سهوه دون مطلقا الذنب تعمد عن معصومون
 كتمان من معصومون أنهم خالف ال وكذلك ، فقط الكبائر تعمد عن معصومون أنهم: والثالث عليه، غيرهم
 فإنهم ،الشيء بعض منهم وقع إنـ  وسالمه عليهم هللا صلواتـ  أنهم شك وال. التبليغ في والتقصير الرسالة

 إرشاد ينظر. ذلك منه يقع لم من درجة من أعال درجة بذلك يبلغوا حتى ،هللا إلى اإلنابة بصدق يتداركونه

 ونهاية ،4/13 والموافقات ،2/144 والشفا ،4/176 البيان وأضواء ،1/224 اآلمدي وإحكام ،1/98 الفحول

 .2/10 لالسو
 في واحد:  ثالثة القضاة: "  وطرفه ، 3575:  برقم يخطئ القاضي باب 3/234 سننه في أبوداود أخرجه ـ 2

 في وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن جاء ما باب 3/612 سننه في والترمذي ،" النار في واثنان الجنة،

 هذا:  وقال ،نحوه 7012:  برقم األحكام كتب 4/101 مستدركه في والحاكم ، نحوه 1322:  برقم القاضي

  .يخرجاه ولم اإلسناد صحيح حديث
 به هريرة أبي عن 3244:  برقم لداود ووهبنا تعالى هللا قول باب 3/1360 صحيحه في البخاري أخرجه ـ 3

 .به هريرة أبي عن 1720:  برقم المجتهدين اختالف بيان باب 3/1344 صحيحه في ومسلم
 يا: "  بلفظ ، نحوه 4761:  برقم للقرآن بالقراءة الصوت حسن باب 4/1925 صحيحه في البخاري أخرجه ـ 4

 الصوت تحسين استحباب باب 1/546 صحيحه في ومسلم ،"  داود آل مزامير من مزماراً  أُوتيت لقد موسى أبا

 آل مزامير من مزماراً  أُوتيت لقد ، البارحة لقراءتك استمع وانا رأيتني لو ":  بلفظ ، نحوه 793 برقم: بالقرآن

 ". داود
هُ ﴿: تعالى قوله في القرطبي قالـ   5 : واللبوس ، له الحديد بإالنة الدروع اتخاذ يعني ﴾لَُّكمۡ  لَُبوس   َصۡنَعةَ  َوَعلَّۡمَنَٰ

 كانت: قتادة وقال. رمحا أو سيفا أو كان درعا كله، السالح: العرب عند واللبوس ودرع، ثياب من ُيل َبس ما كل
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(1)﴾الَحِديدَ 
ولهذا قال:  ،المسمار، وال تغلظ فيقد الحلقة قُ لُ ف  تَ فال توسع الحلقة فَ  .اآلية 

ِصَنُكم﴿  َفَهل  ﴿وتمنعكم من حرب عدوكم من وقع السالح فيكم  ،لتحرسكم :أي ؛﴾لُِتح 

ُتم   م هللا عليكم لما ألهم به عبده داود فعله ذلك من أجلكم، عَ نِ  :أي ؛﴾َشاِكُرونَ  أَن 

نَ ﴿:وقوله يحَ  َولُِسلَۡيَمَٰ وسخرنا لسليمان الريح العاصفة تجري  :أي ؛﴾َعاِصَفة   ٱلرِّ

ا﴿ ،أرض الشام :يعني ،بأمره إلى األرض التي باركنا فيها لِِمينَ  َشۡيء   ِبُكلِّ  َوُكنَّ  ﴾َعَٰ

 ،وذلك أنه كان له بساط من خشب يوضع عليه كل ما يحتاج إليه من أمور المملكة

 ،فتدخل تحته ثم تحمله ،ثم يأمر الريح أن تحمله ،والجند ،والخيام ،والجمال ،والخيل

 ،فينزل آالته ،وتظله الطير من الحر إلى حيث يشاء من األرض ،وتسير به ،وترفعه

َنا﴿ :وحشمه، قال تعالى ر  يحَ  لَهُ  َفَسخَّ ِري الرِّ ِرهِ  َتج  ( 2)﴾ِبأَم 
اآلية، قال ابن جبير: كان 

ثم يجلس من  ،فيجلس مما يليه مؤمنو األنس ،ائة الف كرسييوضع لسليمان ستم

فتحمله "ثم يأمر الريح  ،فتظلهم ،ثم يأمر الطير ،ورائهم مؤمنو الجن
(3)

 :وقوله ،

ِطينِ  َوِمنَ ﴿ َيَٰ  ،والآللئ ،في البحر يستخرجون الجواهر :أي ؛﴾لَُهۥ َيُغوُصونَ  َمن ٱلشَّ

َملُونَ ﴿ ،وغير ذلك َياِطينَ ﴿:غيره وكما قال :أي،﴾َذلِكَ  ُدونَ  َعَماًل  َوَيع  اء   ُكلَّ  َوالشَّ  َبنَّ

اص   (4)﴾َوَغوَّ
ا﴿ :اآلية، وقوله  ِفِظينَ  لَُهمۡ  َوُكنَّ حارسين لهم يعني يحرسه هللا  :أي ؛﴾َحَٰ

ال يتجاسر أحد  ، بل كل في قبضته وتحت قهرهأن يناله أحد من الشياطين بسوء

 .والقرب منه يحكم فيهم بما يشاء ،منهم على الدنو إليه

َِْٰحَِي ﴿ رَۡحُم ٱلرَّ
َ
نَت أ

َ
ُّ َوأ ِِنَ ٱلُضُّ ّن ِ َمسَّ

َ
ۥٓ أ يُّوَب إِۡذ نَاَدىَٰ َربَُّه

َ
فَٱۡسَتَجۡبنَا ََلُۥ فََكَشۡفنَا  ٨٣۞َوأ

ۡهلَُهۥ  َما بِهِۦ مِن ُض  ۖۡ 
َ
َعُهۡم رَْۡحَة  َوَءاَتۡيَنَُٰه أ ِۡن ِعنِدنَا َوذِۡكَرىَٰ لِلَۡعَٰبِِدينَ  َوِمۡثلَُهم مَّ   ﴾٨٤ م 

وذلك  ،ذكر هللا تعالى ما أصاب أيوب عليه السالم من البالء في ماله وولده وجسده

 ،ومنازل مرضية ،وأوالد كثيرة ،أنه كان له من الدواب واألنعام والحرث كثير

ولم  ،ثم ابتلي بجسده بالجذام في سائر جسده ،وذهب عن آخره ،في ذلك كله يَ لِ تُ اب  فَ 

وأفرد ناحية من  ،حتى عافه الجليس ،يذكر هللا بهما ،يبق منه سليم إال قلبه ولسانه

: ويقال ،كانت تقوم بمصالحه ،ولم يبق من الناس أحد يحنو عليه إال زوجته ،البلد

ى هللا عليه صلـ قال رسول هللا  ، وقدفصارت تخدم الناس من أجله ،نها احتاجتإ

                                                                                                                                                                      

 ،5/650 المنثور الدر ينظر. السالم عليه داود وسرد الحلق هذا صنع ومن وحلقها، مدها من فأول صفائح

 ،11/320 القرطبي وتفسير ،18/480 الطبري وتفسير ،2458/13688 حاتم أبي ابن وتفسير

ا َداُوۥدَ  َءاَتۡيَنا َولََقدۡ ۞﴿ـ  1 ِجَبالُ  َفۡضال    ِمنَّ ِبي َيَٰ ۡيَر   َمَعُهۥ أَوِّ ا َوٱلطَّ  .سبأ سورة ﴾ من10﴿ اآلية ﴾ٱۡلَحِديدَ  لَهُ  َوأَلَنَّ

ۡرَنا ﴿ـ  2 يحَ  لَهُ  َفَسخَّ  .ص سورة من﴾ 36﴿اآلية:  ﴾أََصابَ  َحۡيثُ  ُرَخآءً  ِبأَۡمِرِهۦ َتۡجِري ٱلرِّ
 31851: برقم السالم عليهما داود بن سليمان هللا أعطى ما باب 6/336 مصنفه في شيبة أبي ابن أخرجهـ   3

 .2458/13689 تفسيره في حاتم أبي ابن وأورده
ِطينَ  ﴿ـ  4 َيَٰ آء   ُكلَّ  َوٱلشَّ اص   َبنَّ  . ص سورة من﴾ 37﴿ اآلية ﴾َوَغوَّ
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ثم األمثل فاألمثل " ،ثم الصالحون ،األنبياء ،: " أشد الناس بالءـ  وسلم
(1)

وفي  ،

َتلى الرجل على قدر دينه في  دَ ي  زِ  ،فإن كان في دينه صالبة ،حديث آخر: " ُيب 

بالئه"
(2)

وبه ُيضرب المثل في ذلك،  ،غاية في الصبرـ عليه السالم ـ وكان أيوب  ،

ةقال يزيد بن ميسر
(3)

، ولم يبق له وفات األهل والمال والولد ،: " لما ابتلى هللا أيوب

فإنك أحسنت إلّي أعطيتني المال  ،مدك رب األرباب: أحأحسن الذكر، ثم قال ،شيء

وفرغت قلبي  ،فأخذت ذلك كله مني ،دخله ذلكقد إال شعبة فلم يبق في قلبي  ،والولد

لم يعلم عدّوي إبليس بالذي صنعت بي حسدني يا  ،ليس يحول بيني وبينك شيء

وأنت  ،فلم يقم على بابي أحد يشكوني لظلم ظلمته ،إنك أعطيتني المال والولد ،رب

 وأقول يا نفس أنك لم تخلقي لوطء ،فأتركها ،وأنه كان يوطأ لي الفراش ،تعلم ذلك

ذلك إال ابتغاء وجهك " تُ ك  رَ ما تَ  ،الفراش
(4)

أنه مكث  يَ وِ رُ ، وَ رواه ابن أبي حاتم 

قال الحسن وغيره: " ابتلي سبع سنين وأشهر ملقى على  ،في البالء مدة طويلة

 ،ففّرج هللا عنه وعظم األجر له ،كناسة بني اسرائيل تختلف الدواب في جسده

ه الثناء "ـن عليـوأحس
(5)

دي : ـال السـال وهب : مكث في البالء ثالث سنين ، وقـق 

، فكانت امرأته تقوم عليه ،لم يبق إال العصب والعظام " تساقط لحم أيوب حتى

يا أيوب لو دعوت ربك : وتأتيه بالزاد يكون فيه، فقالت له امرأته لما طال وجعه

فهو قليل لِل أن أصبر له سبعين  ،: قد عشت سبعين سنة صحيحاً ؟ فقاليفرج عنك

 ،تصيبوتأتيه بما  ،وكانت تعمل للناس باألجر ،فخرجت ،فجزعت لذلك ،سنة

 ،إن زوجك قد طال سقمه :فقال لها ،في صورة طبيب اثم أن إبليس أتاه ،فتطعمه

فإنه يبرأ ويتوب بعد  ،فليذبحها باسم صنم بني فالن ،فليأخذ سحلة ،فإن أراد أن يبرأ

                                                           
 4/601 سننه في والترمذي نحوه، 7481:  برقم بالء أشد الناس أي باب 4/352 سننه في النسائي أخرجهـ   1

 ثم األنبياء،: قال بالء، أشد الناس أي: هللا رسول يا قلت: "  بلفظ نحوه، 2395: برقم البالء على الصبر باب

 حديث هذا: الترمذي وقال نحوه، 120: برقم اإليمان كتاب 1/99 مستدركه في والحاكم ،" فاألمثل ، األمثل

 .صحيح حسن
َتلى: "  بلفظ ، نحوه 2398:  برقم البالء على الصبر باب 4/601 سننه في الترمذي أخرجهـ   2  على الرجل ُيب 

 1481:  برقم وقاص أبي بن سعد مسند 3/78 مسنده في وأحمد ،" بالؤه اشتد صلباً  فيه كان فإن ، دينه حسب

 ،" بالؤه اشتد الدين صلب كان إن: "  بلفظ ، نحوه 121:  برقم اإليمان كتاب 1/55 مستدركه في والحاكم به،

 الشيخين شرط على صحيح حديث هذا. وقال الحاكم: .صحيح حسن حديث هذا:  قال الترمذيو
 عن ويروي الدرداء أم سمع عارفاً، زاهداً   واعظاً  كان يوسف، وأبو الدمشقي، حلبس أبو:  ميسرة بن يزيدـ   3

 ينظر. وفاته تاريخ على أقف ولم عمرو، بن وصفوان ، صالح بن معاوية: عنه روى  الخوالني إدريس أبي

 .11801: رقم 7/627 والثقات  3315: رقم الميم باب 8/355 الكبير والتاريخ .4: رقم 7/505 اإلسالم تاريخ
 .2459/13694:  برقم األنبياء لسورة تفسيره عند تفسيره في حاتم أبي ابن أوردهـ   4
 وولد وبناته بنيه عليه رد ضره هللا كشف فلما ، بالئه في فماتوا بنات وسبع بنين سبع أليوب كان الفراء قالـ   5

 أعطاهم حتى أبقاه هللا وأن ، آجالهم فوفاهم هللا فأحياهم آجالهم قبل ماتوا وكانوا:  الحسن قال ، مثلهم ذلك بعد له
 وقلبه عيناه إال السالم عليه أيوب من بقي كان ما:  قال الحسن عن الزهد في أحمد وأخرج. مثلهم نسلهم من

 ؛ البالء في أيوب بقي كم واختلف . وأياما سنين سبع الكناسة في ومكث جسده في تختلف الدواب فكانت ولسانه
 البالء أيوب أصاب:  منبه بن وهب وقال. ساعات وسبع أيام وسبعة أشهر وسبعة سنين سبع:  عباس ابن فقال

 .15/211 ،11/323 القرطبي أشهر. ينظر وتفسير وستة سنين تسع بذلك مكث:  الحسن وقال. سنين سبع

 .1/42 أحمد لإلمام والزهد ، ،5/654 المنثور الدرو . 3/464وتفسير الماوردي 
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أن أجلدك مائة  ،رأتُ : قد أتاك الخبيث لِل علّي إن بَ فقال ،فقالت ذلك أليوب ،ذلك

ا  ،فجعلت ال تأتي أهل بيت إال ردوها ،عنها رَ ظِ حُ فَ  ،فخرجت تسعى عليه ،جلدة فلمَّ

فباعت من  ،حلقت من شعرها قرناً  ،الجوع على أيوبَ  توخاف ،اشتد عليها ذلك

فلما رآه  ،فأتت به أيوب ،فأعطوها طعاماً طيباً كثيراً  ،صبية من بني األشراف

فلما كان  ،فأكل منه ،عملت ألناس فأطعموني :؟ قالتأين لِك هذا ن  مِ  :، وقالأنكره

 ،فباعته من ذلك الجارية ،فعلَّقت قرناً آخر ،فلم تجد ،خرجت فطلبت أن تعمل ،الغد

 ؟: وهللا ال أطعمه حتى أعلم من أين هوفأتت به أيوب، فقال ،ذلك الطعام فأعطوها

فعند ذلك ]حين[ ،جزع جزعاً شديداً  ،فلما رأى رأسها محلوقاً  ،فوضعت خمارها
(1)

 

ِنيَ  أَنِّي﴿ :دعا هللا رُّ  َمسَّ ِحِمينَ  أَۡرَحمُ  َوأَنتَ  ٱلضُّ وُروي أنه كان أليوب أخوان  ،﴾ٱلرََّٰ

 أحدهما لآلخر: ، فقال ، فقاما من بعيدهِ نِ تَ فلم يستطيعا أن يدنو منه من نَ  ،فجاءاه يوماً 

فجزع أيوب من قولهما جزعاً لم ، بتاله بهذا كان هللا علم من أيوب خيراً ما ا لو

وانا أعلم  ،شيء قط فقال: " اللهم إن كنت تعلم أنِّي لم أبت ليلًة قط شبعاناً يجزع من 

: اللهم إن كنت تعلم ق من السماء وهما يسمعان، ثم قالي فُصدِّ قنفصدِّ  ،مكان جائع

ِني َفُصدِّ وأنا أعلم مكان عار   ،أّني لم يكن لي قميصان قط ق  وهما  ،من السماء قَ ، َفَصدِّ

فما  ،اللهم بعزتك ال أرفع رأسي حتى تكشف عني :فقال ،داً ثم خرَّ ساج ،يسمعان

ُكض  ﴿ ،فأوحى هللا إليه في مكانه ،عنه فَ شِ رفع رأسه حتى كُ  لِكَ  أ ر  َتَسل   َهَذا ِبِرج   ُمغ 

(2)﴾َوَشَراب   َباِرد  
: " وألبسه هللا قال ابن عباس ،غتسل من ذلك الماء وشرب، فا

فلم تعرفه" ، وجاءت امرأته،فجلس في ناحية ،فتنحى أيوب ،حلة من الجنة
(3)

 ،

أو  ،لعل الكالب ذهبت به ؟فقالت: يا عبدهللا أين ذهب هذا الُمبتلى الذي كان ههنا

 ؟، فقالت : أتسخر مني يا عبد هللا، فقال: ويحك أنا أيوبفجعلت تكلمه ساعة ،الذئاب

 ،: " ورّد عليه مالهقد رّد هللا علّي جسدي، قال ابن عباس ،فقال: ويحك أنا أيوب

ومثلهم معهم  ،وولده عياناً 
("4)

: " أوحى هللا إلى أيوب أن قد رددت ال وهب، وق

عن  ب  رِّ قَ وَ  ،فإن فيه شفاءك ،بهذا الماء ل  سِ تَ غ  اَ فَ  ،ومالك ومثلهم معهم ،عليك أهلك
                                                           

 ـ  ]حين[ لعلها زائدة، ولم أقف عليها في تفسير ابن كثير.  1
ُكض  ﴿ـ   2 لِكَ  ار  َتَسل   َهَذا ِبِرج   ص. سورة من ﴾42﴿ اآلية ﴾َوَشَراب   َباِرد   ُمغ 
: فقالت تعرفه، قلم امرأته وجاءت ناحية، في فجلس أيوب فتنحى الجنة من حلة هللا ألبسه: "قال عباس، ابنـ   3

 على هللا رد قد  ويحك: فقال الذئاب، أو به ذهبت الكالب لعل هاهنا؟ كان الذي المبتلى هذا ذهب أين هللا، عبد يا

 .2461/13699 حاتم أبي ابن تفسير ينظر". جسدي
 وجل عز هللا فأحياهم امرأته إال ماتوا قد أيوب أهل كان: قال مسعود بن هللا عبد وعن. عباس ابن عن نقلـ   4

 عليه رد تعالى هللا أن: أحدها: أقاويل خمسة وفيه: الماوردي يقول.  معهم مثلهم وآتاه البصر، طرف من أقل في
. الحسن قاله مثلهم، أوالدهم من له ووهب ابتالء، آجالهم قبل أماتهم تعالى ألنه بأعيانهم، ومواشيه وولده أهله

 عليه رد أنه: والثالث. عباس ابن قاله غيرهم من مثلهم له ووهب بأعيانهم عليه ردهم سبحانه هللا أن: والثاني
 امرأته وأصاب الجنة، في أهله عليه رد أنه: والرابع. السدي قاله الدنيا، في مثلهم له ووهب الجنة في ثوابهم
 هللا، فوهب ابنا عشرا ثالثة وكانوا أحدا، موتهم بعد منهم عليه يرد لم أنه: والخامس. الدنيا في بمثلهم فجاءته
 القرطبي تفسير ينظر. الضحاك قاله ابنا، وعشرين ستة فولدت مثلهم، مات من أم هي التي زوجته من له تعالى

 5/102 الماوردي وتفسير. 11/326
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هُ ﴿ :فإنهم قد عصوني فيك "، كما قال تعالى ،واستغفر لهم ،صحابتك قرباناً   َوَءاَتۡيَنَٰ

َعُهمۡ  َوِمۡثلَُهم أَۡهلَُهۥ فإن شئت  ،يا أيوب إن أهلك في الجنة :، قال مجاهد: " قيل له﴾مَّ

ضناك مث ،وإن شئت تركناهم لك في الجنة ،أتيناك بهم : بل أتركهم في قال له؟وعوَّ

مثلهم في الدنيا " ضَ وِّ عُ وَ  ،وا في الجنةكُ رِ تُ : فَ قال ،الجنة
(1)

َمةً ﴿ :، وقوله  ِمن   َرح 

ِدَنا ِبِدينَ  َوِذۡكَرىَٰ ﴿ ،فقلنا ذلك رحمة من عندنا به :أي ؛﴾ِعن  فجعلناه ذلك  :أي ؛﴾لِۡلَعَٰ

إنما فُِعَل ذلك بهم لهوانهم علينا، وليتأسوا به في الصبر لئاّل يظن أهل البالء  ،قدوة

 وله الحكمة في ذلك.والبالء، 

ر ِإَوۡسَمَٰعِيَل ِإَوۡدرِيَس َوَذا ﴿ َِِٰبِيَن  ٱلِۡكۡفِلِۖ ُُك  َِن ٱلصَّ َِن  ٨٥م  ٓۖۡ إِنَُّهم م  ۡدَخلَۡنَُٰهۡم ِِف رَْۡحَتِنَا
َ
َوأ

َٰلِِحيَ   .﴾٨٦ ٱلصَّ

وذكر إدريس في  ،وقد سبق ذكرهـ، عليهما السالم ـ هو ابن خليل هللا ف أما إسماعيلُ 

بل كان رجالً نه نبي فالظاهر أنه قُِرَن مع األنبياء ال أ ،وأما ذو الكفل سورة مريم،

ابن جرير في ذلك فَ ، وتوقَّ مقسطاً  ـً ، وحكماعادالً  اً وملك ،صالحاً 
(2)

هد: " ، وقال مجا

ويقضي بينهم  ،ويقيمهم له ،ه أن يكفيه أمر قومهلنبي  قوم لَ فَّ كَ هو رجل صالح تَ 

: " كان قاض  في بني ، قال ابن عباس، ففعل ذلك، فسمي ذا الكفل "بالعدل

، فقال رجل: أنا، وت فقال : من يقوم مقامي على أن ال يغضباسرائيل فحضره الم

فيقضي بين الناس، قال:  ،ثم ُيصبح صائماً  ،: وكان ليلة ُيصلِّيفسمي ذا الكفل، قال

عند نومه، فقال له أصحابه: َما لََك؟  فكان بذلك، فأتاه الشيطان ،فله ساعة ُيقّيُل فيها

 قالوا: كما أنت حتى ،وقد غلبني عليه ،: إنسان مسكين له على رجل حققال

: فجعل يصيح عمداً حتى ُيغيضه، قال: فسمع، تستيقظ، قال: وهو فوق نائم، قال

فقال: مالك، قال : إنسان مسكين له على رجل حق، قال: اذهب فقل له يعطيك ، 

 قال: ويأتي، قال: اذهب انت إليه، قال : فذهب ثم جاء من بعد قال: مالك قال: ذهبت

ل : فذهب، ثم : اذهب إليه فقل له يعطيك حقك، قايه فلم يرفع بكالمك رأسه، قالإل

يء كل يوم : أخرج فعل هللا بك يجله أصحابه: فقال جاء من الغد حين قال، فقال

لو كنت غنياً، : فجعل يصيح من أجل أّني إنسان مسكين حين ينام ال يدعه ينام، قال

                                                           
 في مثلهم وتعطى اآلخرة في لك كانوا شئت وإن لك، أحييناهم شئت إن: له قيل مجاهد عن جريج، ابن عنـ  1

 .18/506 الطبري ينظر تفسير. اآلخرة في يكونوا أن فاختار الدنيا،
 ذو كان " ما:  قال عنه هللا رضي األشعري موسى أبي عن حاتم أبي وابن المنذر وابن جرير أورد ابنـ  2

  بعده من الكفل ذو له لففتك فتوفي صالة مائة يوم كل يصلي صالح رجل إسرائيل بني في كان ولكن بنبي الكفل
 نبيا يكن ولم صالحا رجال الكفل ذو كان ": قال مجاهد وعن. الكفل " ذا فسمي صالة، مائة يوم كل يصلي فكان
 يكن " لم: األشعري موسى أبو قال. الكفل " ذا سمي فلذلك بالعدل، بينهم ويقضي قومه يكفيه أن لنبي تكفل وكان
 الكفل". ذا سمي فلذلك ، بصالته فكفل ، صالة مائة يوم كل يصلي كان رجل بصالة كفل ولكنه نبيا الكفل ذو

 .5/664 النثور ، والدر 2/552 مجاهد وتفسير. 18/510 الطبري ينظر تفسير
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شِ ل: ذهبت إليه فضربني، قال: ؟ قاكَ لَ  ا: مَ قال: فسمع أيضاً، فقال حتى أجيء  ِام 

، فلما رآه ذهب معه نزع يده منه وفّر "معك، قال: هو ممسك بيده
(1)

 :وقوله .

ُهمۡ ﴿ خر لهم في دّ وما ا ،والوالية ،ما أنعم عليه من النبوءة :أي ؛﴾َرۡحَمِتَنآ   ِفي َوأَۡدَخۡلَنَٰ

 الجنة من التواب.

ن لَّن نَّۡقِدَر َعلَۡيهِ ُمَغَِٰضب  َوَذا ٱنلُّوِن إِذ ذََّهَب ﴿
َ
ٓ ا َفَظنَّ أ ََٰه إَِّلَّ ٓ إَِل ن َّلَّ

َ
لَُمَِٰت أ َفنَاَدىَٰ ِِف ٱلظُّ

َٰلِِمَي  نَت ُسۡبَحَٰنََك إِّن ِ ُكنُت ِمَن ٱلظَّ
َ
َٰلَِك ُن  ٨٧أ ۚۡ َوَكَذ ِِج  ۨفَٱۡسَتَجۡبنَا ََلُۥ َوجَنَّۡيَنَُٰه مَِن ٱۡلَغم ِ

 ﴾٨٨ٱلُۡمۡؤِمنَِي 

وفي سورة  ،فهي مذكورة في سورة الصافات ،هذه القصة كما هي مذكورة ههنا 

نون
(2)

من أرض الموصل  ،بعثه هللا إلى أهل قرية نينوى ىتَّ ، وذلك أن يونس بن مَ 

فخرج من بين أظهرهم مغاضباً  ،وتمادوا على أمرهم ،وا عليهفأب ،فدعاهم إلى هللا

وعلموا أن النبي ال يكذب  ،فلما تحققوا منه ذلك ،ووعدهم العذاب بعد ثالث ،لهم

 ،وفرقوا بين األمهات ،ومواشيهم ،وأنعامهم ،خرجوا إلى الصحراء بأطفالهم

]ثم[واألوالد 
(3)

ها وغارت البقر النض  فُ وجاروا ورغت اإلبل وَ  ،تضرعوا إلى هللا 

 ،نه ذهب، وأما يونس فإها، فرفع هللا عنهم العذابوحمالن وثغت الغنم ،وأوالدها

فاقترعوا على رجل يلقونه  ،وخافوا أن يغرق بهم ،فركب مع قوم بسفينة فلججت بهم

، ثم أعادوا ،فأبوا أن يلقوه ،فوقعت القرعة على يونس ،من بينهم يتحففون منه

َحِضينَ  ِمنَ  َفَكانَ  َفَساَهمَ ﴿ :قال هللا ،فوقعت عليه (4)﴾ال ُمد 
 ،وقعت عليه القرعة :أي ،

د عن ثيابهفقام يونس  ه من ثم ألقى نفسه في البحر، وقد أرسل هللا سبحان ،وتجرَّ

[البحر األخضر]
(5)

لتقم يونس حين ألقي في البحر، فأوحى إلى فا ،حوتاً حتى جاء 
                                                           

 الموت، فحضره إسرائيل، بني في قاض كان:" عباس ابن قول األعمش عن مسلم  قول أورد ابن أبي حاتمـ   1

 حاتم أبي ابن تفسير ينظر .الكفل ذا فسمى أنا رجل فقال:: قال يغضب ال أن على مقامي يقوم من: فقال

2462/13703. 
 (١٤١) ٱۡلُمۡدَحِضينَ  ِمنَ  َفَكانَ  َفَساَهمَ  ١٤٠ ٱۡلَمۡشُحونِ  ٱۡلفُۡلكِ  إِلَى أََبقَ  إِذۡ  (١٣٩) ٱۡلُمۡرَسلِينَ  لَِمنَ  ُيوُنسَ  َوإِنَّ ﴿ـ  2

ُهۥ َفلَۡواَلٓ  (١٤٢) ُملِيم   َوُهوَ  ٱۡلُحوتُ  َفٱۡلَتَقَمهُ   (١٤٤) ُيۡبَعُثونَ  مِ َيۡو  إِلَىَٰ  َبۡطِنِهۦٓ ِفي لَلَِبثَ  (١٤٣) ٱۡلُمَسبِِّحينَ  ِمنَ  َكانَ  أَنَّ
هُ  َبۡتَنا (١٤٥) َسِقيم   َوُهوَ  ِبٱۡلَعَرآءِ  َفَنَبۡذَنَٰ ن َشَجَرة   َعلَۡيهِ  َوأَن  هُ  (١٤٦) َيۡقِطين   مِّ  َيِزيُدونَ  أَۡو  أَۡلف   ِما َئةِ  إِلَىَٰ  َوأَۡرَسۡلَنَٰ

ُهمۡ  اَمُنوا    َ فَ  (١٤٧) ۡعَنَٰ اآليات من سورة الصافات ، وقوله تعالى : بسم هللا الرحمن الرحيم :  ﴾(١٤٨) ِحين   إِلَىَٰ  َفَمتَّ

َرَكُهۥ أَن لَّۡواَلٓ  (٤٨) َمۡكُظوم   َوُهوَ  َناَدىَٰ  إِذۡ  ٱۡلُحوتِ  َكَصاِحبِ  َتُكن َواَل  َربِّكَ  لُِحۡكمِ  َفٱۡصِبرۡ ﴿ ن ِنۡعَمة   َتَدَٰ ِهۦ مِّ بِّ  لَُنِبذَ  رَّ

هُ  (٤٩) َمۡذُموم   َوُهوَ  ِبٱۡلَعَرآءِ  ُهۥ َفٱۡجَتَبَٰ لِِحينَ  ِمنَ  َفَجَعلَُهۥ َربُّ  .القلم سورة من اآليات ﴾(٥٠) ٱلصََّٰ
 [ زيادة يقتضيها السياق. ثم ـ  ]  3
َحِضينَ  ِمنَ  َفَكانَ  َفَساَهمَ ﴿ ـ 4  القلم. وفي الحاشية: )فقارع فكان من المقروعين.( سورة من﴾ 141ة ﴿اآلي ﴾ال ُمد 

 /أ.308اللوحة: 
 األعظم الهند بحر من شعبة وهو ،(األخضر البحر) :يسمىو ،والعجائب الجزائر من فيه وما: فارس بحرـ   5

 العجائب ينظر خريدة. غيره إلى بالنسبة الهيجان قليل ،الظهر وطيء ،السالم دائم ،الخير كثير مبارك بحر وهو

1/53. 
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وإنما  ،ذلك الحوت أن ال يأكل له لحماً، وال يهشم له عظماً، فإن يونس ليس لك رزقاً 

وصحت اإلضافة إليه  ،ذا الحوت :أي، ﴾النُّونِ  َوَذا﴿ :فقوله ،يكون بطنك له سجناً 

َهبَ  إِذ﴿بهذه النسبة  ا ذَّ ِضب  ِدرَ  لَن   أَن   َفَظنَّ ﴿لقومه  :أي ،﴾ُمَغَٰ هِ  َنق  لن  :أي ؛﴾َعلَي 

وهو اختيار  ،في بطن الحوت :أي ؛أو لن نضّيق عليه الحبس ،يقضي عليه بالعقوبة

قول الشاعر كثيرين، وعلي األول
(1)

:-  

 تباركت ما تقدر يكن ذلك األمر ذاك الزمان الذي مضى ...  فال عائد            

ر تِ  ِفي َفَناَدىَٰ ﴿ :وقوله ،وقدر بمعنى واحد ،فإن عند العرب قدَّ لَُمَٰ إلى آخره  ،﴾ٱلظُّ

"وظلمة الليل ،وظلمة البحر ،:" ظلمة بطن الحوتقال ابن مسعود
(2)

، وعن ابن 

وت في بطن حوت آخر في ظلمة بطن الح :وغير واحد مثله، وقيل عنهم عباس

، وذلك أنه ذهب به الحوت في البحار يشقّها حتى انتهى به إلى قرار ظلمة البحر

تَ  إاِلَّ  إِلَهَ  اَل ﴿ :فسمع يونس ُيسّبح الحصى هناك فعند ذلك قال ،البحر َنكَ  أَن   إِنِّي ُسۡبَحَٰ

لِِمينَ  ِمنَ  ُكنتُ 
أربعين يوماً "، قال الحسن: " مكث في بطنه ﴾ٱلظََّٰ

(3)
، قال أبو 

مرفوعاً: " فلما سمعت المالئكة تسبيحه قالوا: يا ربنا إنا نسمع صوتاً  هريرة

ضعيفاً بأرض  غريبة  ، قال : ذلك عبدي يونس عصاني فحبسته في بطن الحوت في 

 قالوا: العبد الصالح الذي كان يصعد إليك منه في كل يوم وليلة عمل  ،البحر

فقذفه في الساحل " ،فأمر الحوت ،: فشفعوا له عند ذلك، قالعمصالح ، قال: ن
(4)

. 

هُ ﴿ :كما قال تعالى (5)﴾َسِقيم   َوُهوَ  ِبٱۡلَعَرٓاءِ  َفَنَبۡذَنَٰ
رواه ابن جرير وروى هذا المعنى  

                                                           
 أبو ، الشيباني سيار بن زيد بن يحي بن أحمد ثعلب، وهو الشاعر إلى الطبري تفسير في البيت هذا ُنِسبَ ـ   1

 هـ. وُنِسَب في تفسير 291:  عام ببغداد ومات ، للشعر راوية وكان ، واللغة النحو في الكوفيين إمام ، العباس

زاد المسير إلى الشاعر أبي صخر الهذلي واسمه عبدهللا بن مسلم من شعراء الدولة األموية ومتعصباً لهم ت: 

، وتفسير 1/3688 الطبري ، وتفسير24/98واألغاني  ،1/267 األعالم ينظر هـ ولم أقف لهما على ديوان. 80

 .5/382زاد المسير 
 ،3186: برقم السالم عليه متى بن يونس به فضل فيما ذكر ما باب 6/338 مصنفه في عبدالرزاق أخرجه ـ 2

 شرط على صحيح حديث هذا: وقال ، 3445: برقم األنبياء سورة تفسير باب 2/415مستدركه في والحاكم
تِ  فِي َفَناَدىَٰ ﴿.يخرجاه ولم الشيخين، لَُمَٰ  وظلمة الليل ظلمة أنها: أحدهما: قوالن فيه:  الماوردي ويقول ،﴾ٱلظُّ

 أنها: والثاني. جبير، وابن اسحاق، وابن جريج، وابن وقتادة، عباس، ابن قاله ، الحوت جوف وظلمة البحر
 وال لحماً، له تضر ال أن الحوت إلى هللا أوحى بأن الجعد أبي بن سالم قاله الحوت، بطن في الحوت ظلمة

 تفسير ينظر".  الشدة، وظلمة ، الخطيئة ظلمة أنها:  ثالثا ويحتمل. آخر حوتاً  الحوت ابتلع ثم عظماً،

 .3/466 الماوردي وتفسير 517 ـ 18/516الطبري
 ثم كلها، البحار به فطاف أيام، سبعة الحوت بطن في يونس لبث: قال عنه هللا رضي جبير بن سعيد عنـ   3

 جوفه في ثالثا لبث وانه ، نجم:  له يقال الحوت فالتقمه:  قال عنه هللا رضي قتادة وعن دجلة، شاطئ على نبذه
 يوم إلى الحوت بطن له لصار الرخاء، في الصالة كثير كان:  قال المسبحين من كان انه فلوال:  قوله في و ،

 .18288 ـ 18285: أرقام/ 3229 حاتم أبي ابن تفسير ينظر. القيامة
 الهيثمي وأورده ، نحوه هريرة أبي عن 8227:  برقم هريرة أبي مسند 2/419 مسنده في البزار أخرجهـ   4

 ولم ، أصحابه بعض عن البزار إلى وعزاه ، نحوه 11302:  برقم الصافات سورة باب 7/219 الزوائد في

 مد وهو ، إسحاق ابن وفيه ، يسمه
هُ ﴿ـ   5  .الصافات ة﴾ من سور145﴿ اآلية ﴾َسِقيم   َوُهوَ  ِبٱۡلَعَرآءِ  َفَنَبۡذَنَٰ
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هُ  لَُهۥ َفٱۡسَتَجۡبَنا﴿: وقوله، مرفوعاً أيضاً  ۡيَنَٰ أخرجناه من بطن  :، أي﴾ٱۡلَغمِّ   ِمنَ  َوَنجَّ

ِجي َوَكَذلِكَ ﴿ ،الحوت وتلك الظلمات ِمِنينَ  ُنن   ،إذا كانوا في الشدائد :، أي﴾ال ُمؤ 

، فقد جاء الترغيب ذا دعوا بهذا الدعاء وحال البالءوال سيما إ ،ودعونا منيبين إلينا

: ـ قالعليه وسلم ـ صلى هللا أن رسول هللا ، عن سعد بن أبي وقاصبهافي الدعاء 

ٓ ﴿وهو في بطن الحوت  ،هإذا دعادعوة ذي النون "  هَ  الَّ ٓ  إِلََٰ َنكَ  أَنتَ  إاِلَّ  ُكنتُ  إِنِّي ُسۡبَحَٰ

لِِمينَ  ِمنَ 
فإنه لم يدُع بها رجل مسلم ربه في شيء قط إال استجاب له " ،﴾ٱلظََّٰ

(1)
 

، وعن كثير بن معبدي والنسائي في عمل اليوم والليلةرواه أحمد والترمذ
(2)

: قال 

 لَ ئِ وإذا سُ  به أجاب؟ يَ الحسن قلت: يا أبا سعيد اسم هللا األعظم الذي إذا ُدعِ سألت "

َهبَ  إِذ ٱلنُّونِ  َوَذا﴿ :قال ابن أخي: أما تقرأ القرآن قول هللا؟ به أعطى ا ذَّ ِضب  إلى  ﴾ُمَغَٰ

ِمِنينَ ﴿ :قوله  لَ ئِ وإذا سُ  ،به أجاب يَ عِ هذا اسم هللا األعظم الذي إذا دُ  :ابن أخي ﴾ال ُمؤ 

َطىَ به  " أَع 
(3)

 رواه  ابن أبي حاتم. 

ِ ََّل تََذۡرِِن فَۡرد  ﴿ َٰرِثَِي َوَزَكرِيَّآ إِۡذ نَاَدىَٰ َربَُّهۥ رَب  نَت َخۡۡيُ ٱلَۡو
َ
فَٱۡسَتَجۡبنَا ََلُۥ َووََهۡبنَا  ٨٩ا َوأ

ْ يَُسَٰرُِعوَن ِِف ٱۡۡلَۡيَرَِٰت َويَۡدُعوَننَا رََغب   ََلُۥ ََيَۡيَٰ  ۥٓۚۡ إِنَُّهۡم ََكنُوا ۡصلَۡحنَا ََلُۥ َزوَۡجُه
َ
ۖۡ ا َورََهب  َوأ  ا

 ﴾٩٠ َوََكنُواْ نَلَا َخَِٰشعِيَ 

كما سبق  ،أخبر تعالى عن عبده زكريا حين طلب أن يهبه ولداً يكون من بعده نبياً 

في سورة مريم وآل عمران
(4)

هُ  َناَدى إِذ  ﴿ ،(منها)وههنا أخصر  ، خفية  :أي ؛﴾َربَّ

ِني اَل  َربِّ ﴿ ،من قومه ًدا َتَذر   س، وال وارث يقوم بعدي في النا: ال ولد ليأي ،﴾َفر 

ِرِثينَ  َخۡيرُ  َوأَنتَ ﴿ َنا﴿ :قال هللا ،وثناًء مناسباً للمسألة ،دعاءً  ﴾ٱۡلَوَٰ َتَجب  َنا لَهُ  َفاس   لَهُ  َوَوَهب 

َيى َنا َيح  لَح  َجهُ  لَهُ  َوأَص  ابن  :قاله ،فولدت ،وكانت عاقراً ال تلد ،امرأته :أي ؛﴾َزو 

                                                           
 في النون ذي دعوة باب 5/529 سننه في والترمذي نحوه، 10491: برقم 6/168 سننه في النسائي أخرجهـ   1

 وقال نحوه، 1462:  برقم وقاص أبي بن سعد مسند 3/66 مسنده في وأحمد ،3505: برقم الحوت بطن

 . أبيه عن فيه يذكر ولم إبراهيم، عن اسحاق أبي بن يونس عن واحد غير الحديث هذا روى قد: الترمذي
 تاريخ على أقف ولم ، مسنداً  حديثاً  له ُيعلم وال ، األزدي وضعفه ، ُيعرف يكاد ال ، القيسي معبد بن كثيرـ   2

 وميزان كثير، اسمه من 4/484 الميزان ولسان ،6951: رقم 3/410 والمتروكين الضعفاء ينظر. وفاته

 . 6951: رقم 3/410االعتدال
باب الدعاء  1/685، والحاكم في مستدركه  14579:  برقم ، األنبياء سورة تفسير في حاتم أبي ابن أوردهـ   3

، وقال: 2775برقم:  6/292، وأورده األلباني في السلسلة الضعيفة والموضوعة 1865والتكبير والتهليل برقم: 

سكت عنه الحاكم والذهبي مع أنه أورد عمرو بن بكر السكسكي في الميزان، وقال: واه ، وأحاديثه شبه 
      .ضعفاء، اتهمه ابن حبانموضوعة، وقال في ال

هُ ﴿ـ   4 َرابِ  ِفي ُيَصلِّي َقاِئم   َوُهوَ  ال َماَلِئَكةُ  َفَناَدت  َ  أَنَّ  ال ِمح  َيى ُيَبشُِّركَ  هللاَّ ًقا ِبَيح  ًدا هللاَِّ  ِمنَ  ِبَكلَِمة   ُمَصدِّ  َوَحُصوًرا َوَسيِّ

ا الِِحينَ  ِمنَ  َوَنِبّيً ا َيا﴿:  مريم سورة في تعالى وقوله ، عمران آل سورة ﴾ من39اآلية ﴿ ﴾الصَّ ا َزَكِريَّ  ُنَبشُِّركَ  إِنَّ

ُمهُ  ِبُغاَلم   َيى اس  َعل   لَم   َيح  لُ  ِمن   لَهُ  َنج  ا َقب   . مريم سورة من﴾ 7﴿ اآلية ،﴾َسِمّيً
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وغير واحد عباس
(1)

[هال قِ ]خُ أو في  ،كان في لسانها طول :، وقيل
(2)

 ،شيء 

ُهم  ﴿ :واألول أظهر، وقوله ،فأصلحه هللا ِرُعونَ  َكاُنوا   إِنَّ تِ  ِفي ُيَسَٰ : في أي ،﴾ٱۡلَخۡيَرَٰ

ُعوَنَنا﴿ ،وفعل الطاعات، عمل القربات : رغباً فيما عندنا من أي ؛﴾َوَرَهًبا َرَغًبا َوَيد 

ِشِعينَ  لََنا َوَكاُنوا  ﴿ ،، ورهباً مما عندنا من النارالجنة : مصدقين بما أنزل أي ؛﴾َخَٰ

، والخشوع هو الخوف الالزم للقلب ال : مؤمنين حقاً خائفين متواضعين، وقيلهللا

 .يفارقه أبداً 

ٓ َءايَة  ﴿ وِحنَا وََجَعلَۡنََٰها َوٱۡبنََها ۡحَصنَۡت فَرَۡجَها َفَنَفۡخنَا فِيَها مِن رُّ
َ
ِ  َوٱلََِّّتٓ أ   .﴾٩١لَۡعَٰلَِمَي ل 

، وذلك أنها ريا عليهم السالم لمناسبة بينهماقرن تعالى قصة مريم وابنها بقصة زك 

وأعجب منها  ،وعجوز عاقر لم تكن تلد في حال شبابها ،إيجاد ولد من شيخ كبير

َصَنت   َوالَِّتي ﴿قصة مريم وقوله  َجَها أَح   ِمن ِفيَها َفَنَفۡخَنا﴿ :، وقولهمريم :يعني، ﴾ َفر 

وِحَنا َها رُّ لَِمينَ  َءاَية   َوٱۡبَنَهآ  َوَجَعۡلَنَٰ لة على أن هللا على كل شيء قدير، دال :أي ؛﴾لِّۡلَعَٰ

َما﴿ ما يشاء،وأنه يخلق  ُرهُ  إِنَّ ًئا أََرادَ  إَِذا أَم  (3)﴾َفَيُكونُ  ُكن   لَهُ  َيقُولَ  أَن   َشي 
 :كما قال ،

َعلَهُ ﴿ (4)﴾لِلنَّاسِ  آَيةً  َولَِنج 
 .للعالمين من الجن واإلنس :: أي، قال ابن عباس

ة  ﴿ مَّ
ُ
تُُكۡم أ مَّ

ُ
نَا۠ َربُُّكۡم فَٱۡعبُُدوِن  َوَِٰحَدة   إِنَّ َهَِٰذهِۦٓ أ

َ
ۡمرَُهم بَيۡنَُهۡمۖۡ ُُكٌّ إََِلَۡنا  ٩٢َوأ

َ
ُعٓواْ أ َوَتَقطَّ

َٰلَِحَِٰت وَُهوَ  َمۡل مِنَ َفَمن َيعۡ ٩٣َرَِٰجُعونَ   ﴾٩٤َكَٰتِبُوَن لَِسۡعيِهِۦِإَونَّا ََلُۥُكۡفَراَن فَََل  ُمۡؤمِنر ٱلصَّ
وضعت )هذه شريعتكم التي  :أي ؛دينكم دين واحد وسنتكم سنة واحدة :أي :قالوا

ة  ﴿ :وقوله ،لكم (وفتحت مَّ
ُ
ُكم  ﴿ :ولهذا قال ،نصب على الحال ﴾َوَِٰحَدة   أ َوأََنا َربُّ

ُبُدونِ  :" نحن معاشر األنبياء أوالد َعالت  وديننا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ ، وقال ﴾َفاع 

                                                           
َنا: }تعالى قوله في القرطبي بقولـ   1 َيى لَهُ  َوَوَهب  َنا َيح  لَح  َجهُ  لَهُ  َوأَص   وأكثر جبير، بن وسعيد قتادة، قال{ َزو 

 فأصلحها اللسان، طويلة الخلق، سيئة كانت: وعطاء عباس ابن وقال ولودا، فجعلت عاقرا كانت إنها: المفسرين
 جعفر أبو قال ولودا، الخلق حسنة فجعلت المعنيين جمعت تكون أن ويحتمل:  قلت. الخلق حسنة فجعلها هللا

 جعلها بأن ذكره تعالى أخبر كما ، زوجه لزكريا أصلح هللا إن: يقال أن ذلك في القول من والصواب: " الطبري
 بعض دون بعضا بذلك ثناؤه جلّ  هللا يخُصِص  ولم ، إياها إصالحه معاني من ذلك كل ألن ، الُخلُق حسنة ولودا

 أرقام/2465 حاتم أبي ابن تفسير .ينظر" داللة ذلك خصوص على وضع، وال رسوله، لسان على وال كتابه، في

 .3/468 الماوردي وتفسير. 11/336القرطبي وتفسير ،18/520 الطبري وتفسير ،13717 ـ 13715
 خلقها في كان" : عطاء عن: قوله حاتم أبي ابن أوردو ./ب308ـ هكذا في المتن بالضم، ينظر اللوحة رقم:   2

وعند ابن  .13715: رقم حاتم أبي ابن تفسير ينظر. منها ذلك هللا فأصلح البذاء، وهو طول، لسانها وفي سوء،

 .5/370: بالفتح. ينظر تفسير ابن كثير كثير
َما﴿ـ   3 ُرهُ  إِنَّ ًئا أََرادَ  إَِذا أَم   من سورة يس ﴾ 82﴿اآلية  ﴾َفَيُكونُ  ُكن   لَهُ  َيقُولَ  أَن   َشي 
َعلَهُ  َهيِّن   َعلَيَّ  ُهوَ  َربُّكِ  َقالَ  َكَذلِكِ  َقالَ ﴿ـ  4 َمةً  لِلنَّاسِ  آَيةً  َولَِنج  ا َوَرح  ًرا َوَكانَ  ِمنَّ ا أَم  ِضّيً  سورة من ﴾21﴿اآلية  ﴾َمق 

 .مريم
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واحد "
(1)

مشروعة لرسله ، يعني أن المقصود عبادة هللا وحده ال شريك له بشرائع 

ُكم   َجَعل َنا لُِكل   ﴿ :كما قال تعالى َعةً  ِمن  َهاًجا ِشر  (2)﴾َوِمن 
ُعوا﴿ :وقوله  َرُهم   َوَتَقطَّ  أَم 

َنُهم   باختلفوا األمم على رسلها :أي؛﴾َبي  ق لهم وُمكذِّ  :، ولهذا قال، فمن بين ُمصدِّ

ِجُعون إِلَۡيَنا ُكل  ﴿  ،إن خيراً فخير ،بحسب عمله (كالً )فيجازى  ،يوم القيامة :أي ؛﴾َرَٰ

تِ  ِمنَ  َيۡعَملۡ  َفَمن﴿ :وإن شراً فشر، ولهذا قال لَِحَٰ قلبه مصدق  :أي ؛﴾َوُهَوُمۡؤِمن   ٱلصََّٰ

َرانَ  َفاَل ﴿وعمل عمالً صالحاً  ِيهِ  ُكف  بل يشكر،  ،وهو عمله :ال يكفر سعيه :أي ؛﴾لَِسع 

اوَ  ﴿ :ولهذا قال ِتُبونَ  إِنَّ   .فال نضّيع عليه منه شيء ،يكتب جميع عمله :أي ؛﴾لَُهۥَكَٰ

نَُّهۡم ََّل يَرِۡجُعوَن ﴿
َ
ٓ أ ۡهلَۡكَنََٰها

َ
َٰ قَۡريٍَة أ ٌَٰم لََعَ ُجوُج وَُهم  ٩٥وََحَر

ۡ
ُجوُج َوَمأ

ۡ
َٰٓ إِذَا فُتَِحۡت يَأ َحَّتَّ

ِ َحَدب  
ِن ُُك  ِيَن َكَفُرواْ َوٱۡقََتََب ٱلۡوَۡعُد ٱۡۡلَقُّ فَإَِذا ِِهَ َشَِٰخَصٌة  ٩٦ِسلُوَن يَن م  بَۡصَُٰر ٱَّلَّ

َ
أ

ََٰوۡيلَنَا قَۡد ُكنَّا ِِف َغۡفلَة   ِۡن َهََٰذا بَۡل ُكنَّا  َي  . ﴾٩٧ َظَٰلِِميَ م 

حرام على أهل قرية أهلكناها أن يرجعوا بعد الهالك " :" أي :قال ابن عباس
(3)

. 

 ()الوقال آخرون: " الحرام بمعنى الواجب وحينئذ  يكون  صلة، (وحينئذ  تكون )ال

 :مـهـهم ألنـمالـل أعـبـهم أن تتقـالكـهـا بـكمنـمعناه: واجب على أهل قرية ح ،ثابتاً 

ِجُعونَ  اَل ﴿ ل ال ـبَ ـق  ـن ال يُ ـؤمـل المـمـق أن عـا سبـل مـيـون بدلـوبـال يت :أي؛﴾َير 

 إَِذا تَّىـحَ ﴿ :هـولـل ،وقـبـقـر ال يُ ـافـمل الكـيه أن عـبـقـن عـه وبيـيـعـران لسـفـك

وح ـل نـسـم من نـل هـة آدم بـاللـن سـهم مـق أنـد سبـ، ق﴾وجُ ـأ جُ ـأ ُجوُج َومَ ـيَ  ت  ـحَ ـفُتِ 

ن وراء ـوا مـركـم تـنهـة مـرذمـشِ  :ركـوالت .ركـث أبي التـافـضاً من أوالد يـأي

ِسلُونَ ﴿ :هـولـن، وقـرنيـاه ذو القـنـذي بـد الـسـال شي ـي المـون فـرعـيس :أي ؛﴾َين 

ر ـوغي اسـن عبـال ابـق ن األرض،ـرتفع مـو المـدب: هـحـاد، والـسـى الفـإل

ك "ـذلـد لـشاهـع مـامـن السأـهم كـروجـال خـهم في حـتـفـذه صـد: " هـواح
(4)

  

                                                           
ُكر  ﴿ :تعالى هللا قول باب 3/1270 صحيحه في البخاري أخرجهـ   1 َيمَ  ال ِكَتابِ  ِفي َواذ  َتَبَذت   إِذِ  َمر  لَِها ِمن   ان   ﴾أَه 

 أوالد األنبياء: " بلفظ 2365: برقم السالم عليه عيسى فضائل باب 4/1837 صحيحه في ومسلم ،3258: برقم

 ". مختلفة أمهات ومن واحد ألب األخوة هم: عالت أوالد . " نبي وبينه بيني وليس عالت ،
بَ  إِلَۡيكَ  َوأَنَزۡلَنآ ﴿ـ  2 ا ِبٱۡلَحقِّ  ٱۡلِكَتَٰ ق  بِ  ِمنَ  َيَدۡيهِ  َبۡينَ  لَِّما ُمَصدِّ ُ   أَنَزلَ  ِبَمآ  َبۡيَنُهم َفٱۡحُكم َعلَۡيِه   َوُمَهۡيِمًنا ٱۡلِكَتَٰ ِبعۡ  َواَل  ٱلِلَّ  َتتَّ

ا أَۡهَوآَءُهمۡ    ِمنَ  َجآَءكَ  َعمَّ
ا   ِشۡرَعة   ِمنُكمۡ  َجَعۡلَنا لُِكّل   ٱۡلَحقِّ  ُ  َشآءَ  َولَۡو  َوِمۡنَهاج  ة   لََجَعلَُكمۡ  ٱلِلَّ ِحَدة   أُمَّ ِكن َوَٰ  َمآ  ِفي لَِّيۡبلَُوُكمۡ  َولََٰ

ُكۡم   ِت   َفٱۡسَتِبقُوا   َءاَتىَٰ ِ  إِلَى ٱۡلَخۡيَرَٰ ا َمۡرِجُعُكمۡ  ٱلِلَّ ُئُكم َجِميع   .المائدة سورة ﴾ من48﴿ اآلية ﴾َتۡخَتلِفُونَ  ِفيهِ  ُكنُتمۡ  ِبَما َفُيَنبِّ
 أن"  :عباس ابن عن 8يرجعون برقم: ال أنهم أهلكناها قرية على وحرام باب 6/2438 البخاري أخرجهـ  3

م  ﴿:  قوله في عباس ابن ،عن5/672في الدر المنثور السيوطي وأورد. " وجب بالحبشية حرم  َقۡرَية   َعلَىَٰ  َوَحَرَٰ

َهآ   ال هلكت إذا أنها عليها وجب أي: " قتادة وعن. الدنيا إلى يرجعون ال وإنهم إهالكها، وجب: قال ،﴾أَۡهلَۡكَنَٰ

 ." بالحبشية وجب حرم، :عكرمة وقال دنياها إلى ترجع
 تفسير ينظر يسرعون معناه: والثاني يخرجون، معناه: أحدها: وجهان ﴾ينسلون﴿ :قوله في: الماوردي يقولـ   4

 3/371 الماوردي
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ُئكَ  َواَل ﴿ لُ  ُيَنبِّ (1)﴾َخِبير   ِمث 
رأى صبياناً ينزو  أن ابن عباس : " ، روى ابن جرير

بعضهم على بعض يلعبون، فقال: هكذا يخرج يأجوج ومأجوج "
(2)

وقد ورد ذكر  

: سمعت ، قالخروجهم في أحاديث متعددة، منها ما رواه أبو سعيد الخدري

فيخرجون على  ،: " يفتح يأجوج ومأجوجيقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

ِسلُونَ  َحَدب   ُكلِّ  ِمن   َوُهم  ﴿ :الناس، كما قال تعالى ، وينحاز المسلمون ، فيغشون﴾َين 

، ويشربون مياه األرض حتى نهم، ويضمون إليهم مواشيهمعنهم إلى مدائنهم وحصو

من بعدهم ليمّر  نَّ ، حتى إِ فيشربون ما فيه حتى يتركوه يبساً  ،بعضهم يمر بالنهر نَّ إِ 

يبق من الناس أحد  إال أخذ في  حتى إذا لم ،مرة   قد كان ههنا ماء   :بذلك النهر، فيقول

 .هم، بقي أهل السماءهذا أهل األرض قد فرغنا من :أو مدينة ، قال قائلهم ،حصن

ًة دماً بَ ضَ تَ خ  رجع إليه مُ تف ،ثم يرمي بها إلى السماء ،ثم يُهّز أحدهم حربته :قال

كنغف ) ،فبينا هم على ذلك حتى بعث هللا تعالى دوداً في أعناقهم ،والفتنة ،للبالء

(الجراد
(3)

، فيقول بحون موتى، ال ُيسمُع لهم ِحس  فيص ،الذي يخرج من أعناقه 

د رجل منهم فينظر ما فعل هذا العدو، قال ،فسهالمسلمون أال رجل يشري لنا ن : فتجرَّ

فينادى يا  ،فينزل فيخدم بعضهم على بعض ،ُمحتسباً لنفسه قد أوطنها على أنه مقتول

 ،فيخرجون من مدائنهم ،ن هللا قد كفاكم عدوكموا إأال أبشر :معشر المسلمين

فما يكون لها رعي إال لحومهم فتشكر عنهم كأحسن  ،وحصونهم ويسرحون مواشيهم

ما َشِكَرت  عن شيء من النبات أصابته قط "
(4)

رواه أحمد وابن ماجه، وعن النواس  

بن سمعان الكالبي
(5)

الدجال ذات ـ صلى هللا عليه وسلم ـ قال: " ذكر رسول هللا  

 ،حتى ظنناه في ناحية النخل غير الدجال أخوفني عليكم ،فخفض فيه ورفع ،غداة  

                                                           
َمةِ  َوَيۡومَ  لَُكۡم   ٱۡسَتَجاُبوا   َما َسِمُعوا   َولَۡو  ُدَعآَءُكمۡ  َيۡسَمُعوا   اَل  َتۡدُعوُهمۡ  إِن﴿ـ  1 ُئكَ  َواَل  ِبِشۡرِكُكۡم   َيۡكفُُرونَ  ٱۡلِقَيَٰ  ِمۡثلُ  ُيَنبِّ

 .فاطر سورة من﴾ 14﴿اآلية  ﴾َخِبير  
 عبيد حديث 1/250 مسنده في الجعد وابن. 96 اآلية األنبياء سورة 18/528 تفسيره في جرير ابن أوردهـ   2

 عن به حدث وال الحديث، هذا غير يزيد بن هللا عبيد عن شعبة يرو لم: وقال ،1658: برقم يزيد أبي بن هللا

 .37544: برقم الدجال فتنة في ذكر ما باب 7/501 مصنفه في شيبة أبي وابن. شعبة غير هللا عبيد
 وتمتلئ تسمن:  عليها تشكر ، نغفة:  واحدتها ، والغنم اإلبل أنوف في تكون تأكل دودة:  الجراد نغفـ    3

 باب 4/7الحديث غريب في الفائق ينظر فسمن، أُعلف إذا: شكور وفرس  سمنت إذا الناقة شكرت:  يقال ، شحماً 

 .نغف: باب 2/409 الحديث غريب وجامع الغين، مع النون
:  برقم السالم عليه مريم بن عيسى وخروج ، الدجال المسيح فتنة باب 2/1363 سننه في ماجه ابن أخرجهـ   4

 يأجوج يفتح: "  بلفظ 11730:  برقم الخدري سعيد أبي مسند 18/257 مسنده في وأحمد ، نحوه 4079

 عن اإلخبار ذكر)  ، يكون عما وسلم عليه هللا صلى إخباره باب 15/244 صحيحه في حبان وابن ،"  ومأجوج

وقال:  ،8504: برقم 488/ 4 وكذلك ،2966: برقم 2/246 مستدركه في والحاكم ،6830: برقم ،(الفتنة وصف

 .يخرجاه ولم مسلم شرط على صحيح حديث هذا
:  عنه وروى ، وسلم عليه هللا صلى النبي عن روى ، الشام وسكن ، صحبة له ، الكالبي سمعان بن النواسـ   5

 عليه هللا صلى النبي على وفد خالد بن سمعان أباه أن يقال ، الشام وأهل ، نفير بن وجبير ، الخوالني إدريس أبو
  وسلم عليه هللا صلى النبي من أخته وزّوج ، فقبلهما نعلين وسلم عليه هللا صلى النبي إلى وأهدى ، له فدعا وسلم
ذت وسلم عليه هللا صلى النبي على دخلت فلما  تاريخ التراجم تذكر ولم ، وسلم عليه هللا صلى فتركها ، منه تعوَّ

 اسمه من ، 6486:  رقم 37/ 30 الكمال وتهذيب ، نواس باب 5299:  رقم 5/384 الغابة أسد ينظر.  وفاته

 . 1355:  رقم 3/411 والثقات نواس،
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ُرؤ   ،وإن يخرج ولست فيكم ،ه دونكمفأنا حجيجُ  ،فإن يخرج وأنا فيكم  حجيجُ َفام 

د قَطط، عينه طافية   ،وهللا خليفتي على كل مسلم ،هِ سِ ف  نَ  نه يخرج ، وإإنه شاب َجع 

[ةلَ خَ ]
(1)

يا ثبتوا، قلنا فا :وعاث شماالً يا عباد هللا ،، فعاث يميناً ، والعراقبين الشام 

، ويوم ويوم كشهر، قال: أربعون يوماً، يوم كسنة ؟: ما لبثه في األرضرسول هللا

نا فيه : فذلك اليوم الذي هو كسنة أيكفيامه كأيامكم، قلنا يا رسول هللاكجمعة وسائر أي

فما إسراعه في  :يا رسول هللا أقدروا له قدره، قلنا ،: ال؟ قالصالة يوم وليلة

فيستجيبون  ،، فيدعوهم: فيمر بالحي: : كالغيث استدبرته الريح، قالقال ؟األرض

، وهي أطول ما ، وتروح عليهم سارحتهمواألرض فتنبت ،لسماء فتمطر، فيأمر اله

فيدعوهم فيردون عليه  ،، ويمر بالحيوأمّده خواصراً، وأسبغه ضروعاً  ،كانت ذرىً 

، ويمر بالخربة ،فيصبحون ممحلين ليس لهم من أموالهم شيء ،فتتبعه أموالهم ،قوله

ويأمر برجل فُيقتل : النحل، قال فتتبعه كنوزها كيعاسيب ،: أخرجي كنوزكفيقول لها

بل إليهِض رَ الغَ  يةَ م  فيضربه بالسيف، فيقطعه جزلتين رَ  فبيناهم على  ،، ثم يدعوه فُيق 

ارة فينزل عند المن )عليه السالم(، بن مريماالمسيح ـ عز وجل ـ ك إذ بعث هللا ذل

ر (وَدَتينِ البيضاء شرقي دمشق بين )َمه 
(2)

 ،فيتبعه ،واضعاً يديه على أجنحة ملكين 

إذ أوحى هللا إلى عيسى بن  ،: فبينا هم كذلكقال ،لُّد الشرقي فيقتله عند باب ،فُيدركه

عبادي إلى  َفَحّوز ،ال يدان لك بقتالهم ،أني قد أخرجت عباداً من عبادي :مريم

 َحَدب   ُكلِّ  ِمن  ﴿ :وهم كما قال تعالى ،الطور فيبعث هللا يأجوج ومأجوج

ِسلُونَ  اً في رقابهم فيرسل عليهم نغف ،وأصحابه إلى هللا ،فيرغب عيسى،﴾َين 

(يسَ ر  فَ )بحون فيص
(3)

فال يجدون في  ،وأصحابه ، فيهبط عيسىكموت نفس واحدة 

(إال قد مأله  ،األرض بيتاً  )ُزَهُمُهم 
(4)

، فيرغب عيسى وأصحابه إلى هللا وَنَتُنُهم 

[ختالبُ ]فيرسل عليهم طيراً كأعناق 
(5)

وفي ، طرحهم حيث شاء هللاحملهم وت، فت

                                                           
َنُهما َطِريق في: أيـ    1 ريق :وقيل. َبي  ِبيل للطَّ ن ما َخلَّ  ألّنه (َخلَّة) :والسَّ  (والعراق الشام بين خلة) .الَبلَدين َبي 

 الجهتين هاتين من طريق في :أي ؛خلة في خارج أنه :والمعنى ،الرمل من الطريق :والخل ،الخل واحدة :الخلة

 األثر غريب في النهاية. و1/1135كشف المشكل من حديث الصحيحين  ينظر الشيء في الدخول :والتخلل

2/145. 
زل:  يقالـ    2 ن) بين َين  ُروَدَتي  ن في: أي(: َمه  ن، أو ُشّقَتي  ُرودُ  الثَّوبُ : وقيل ُحلَّتي  َبغ الذي: الَمه  ِس، ُيص   ثم بالَور 

َفران، ع  ُنه فَيجيء بالزَّ لَ  لَو  نِ  ِمث  رة لَو  رودتين: ) قتيبة ابن ويقول الَحوَذاَنة، َزه   بعض من َغلَط   عندي هذا(: َمه 
تين) إال أراه وال الحديث، َنَقلةِ  روَّ َتها إذا الِعمامةَ  َهّري تُ : يقال َصف راوين، ُمالءتين يريد(: َمه   ينظر. َصف راء لَِبس 

  .5/588 األثر غريب في والنهاية ،1/389( قتيبة ابن) الحديث غريب
َسىَ )ـ    3 لى: أي(: َفر  ئبُ  َفرس من( َفِريس: )الواِحد َقت  اة، الذِّ َترَسها الشَّ  ،6/159 العرب لسان ينظر. َقَتلها إذا واف 

  .3/822 األثر غريب في والنهاية
َهمـ    4 َمة)و اللحم، َراِئحة من( تزَهمُ ) يُده( َزِهمت  ) مصَدرُ .  بالتحريك الزَّ ه  ِتَنة الّريحُ : بالضم( الزُّ  أن أرادَ  الُمن 

ِتن األرض   .2/808 األثر غريب في النهاية ينظر. ِجَيِفهم من ُتن 
تـ  5 مع األعناق، ِطَوال ِجمال وهي :الُبخ  ت   على وُتج  ِتية ،(معّربة) واللفظة وَبَخاِتّي، ُبخ   من األنثى:  والُبخ 

ِتي   والذكر الِجمال،  .1/251 األثر غريب في النهاية ينظر. ُبخ 
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رواية
(1)

[هبل]بالنطرحهم فت ،
(2)

بيت ومدر  : ويرسل هللا مطراً إال يكن له منه، قال

أنبتي  :، ويقال لألرضفيغسل األرض حتى يتركها كالمزلقة  ،وال وبر أربعين يوماً 

، ، ويستظلون بقحفها: فيومئذ  يأكل النفر من الرمانة، قالثمرتك ورّدي بركتك

(الفئام)ويبارك في الرسل حتى أن اللقحة من اإلبل لتكفي 
(3)

س، واللقحة من النا، 

إذ  ،، قال: فبينا هم على ذلكالشاة من الغنم تكفي أهل البيتو ،من البقر لتكفي الفخذ

 ،ـ قال مؤمن ـفتقبض روح كل مسلم أو  ،بعث هللا ريحاً طيبة تأخذ تحت آباطهم

"وعليهم تقوم الساعة ،ويبقى شرار الناس يتهارجون تهارج الحمير
(4)

م تفّرد به مسل 

ى بن مريم يحج أن عيسوقد ثبت في الحديث:  ،دون البخاري مع بقية أهل السنن

 :ـصلى هللا عليه وسلم ـ : " قال رسول هللا ، قالروى أبوسعيدالبيت العتيق، كما 

"وليعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج ليحجن هذا البيت،" 
(5)

 .تفّرد به البخاري 

َتَربَ ﴿ :وقوله دُ  َواق  هذه األهوال، يوم القيامة إذا أوجدت  :يعني ،﴾ال َحقُّ  ال َوع 

 :، أزفت الساعة واقتربت، فإذا كانت ووقعت، قال الكافرونوالزالزل، والبالبل

م   َهَذا﴿ (6)﴾َعِسر   َيو 
بَۡصَٰرُ  َشَِٰخَصةٌ  ِِهَ  فَإَِذا﴿ :، ولهذا قال

َ
ِينَ  أ ْ  ٱَّلَّ من  :أي ؛﴾َكَفُروا

لََنا َيا﴿شدة ما يشاهدونه من األمور الِعظام  لََنا َيا﴿ :يقولون :أي ؛﴾َوي  ا َقد   َوي   ِفي ُكنَّ

لَة   يعترفون بظلمهم على أنفسهم حيث  ﴾َظَٰلِِميَ  ُكنَّا بَۡل ﴿في الدنيا  :أي ،﴾َهَذا ِمن   َغف 

  .ال ينفعهم ذلك

نتُۡم لََها َوَٰرُِدوَن ﴿
َ
ِ َحَصُب َجَهنََّم أ لَۡو ََكَن َهَُٰٓؤََّلٓءِ  ٩٨إِنَُّكۡم َوَما َتۡعبُُدوَن مِن ُدوِن ٱهللَّ

وَن  َءالَِهة   ر فِيَها َخَِِٰلُ ۖۡ َوُك  ا َوَرُدوَها ِيَن  ١٠٠وَُهۡم فِيَها ََّل يَۡسَمُعوَن  لَُهۡم فِيَها زَفِۡير  ٩٩مَّ إِنَّ ٱَّلَّ
ِنَّا ٱۡۡلُۡسَِنَٰٓ  ْوَلَٰٓئَِك َعۡنَها ُمۡبَعُدونَ  َسبََقۡت لَُهم م 

ُ
ۖۡ وَُهۡم ِِف ١٠١أ  َما ََّل يَۡسَمُعوَن َحِسيَسَها

                                                           
َنةِ  فِي َجاءَ  َما باب  8/468 سننه في الترمذي أخرجهـ  1 الِ  ِفت  جَّ  29/174 مسنده في وأحمد ،2406: برقم الدَّ

 (.  بالنهبل) وليس( بالمهبل: )وقد وردت بلفظ.17629: برقم سمعان بن النواس حديث
ِبل[/]، وعند ابن كثير: ]بالمَ 209هكذا في المتن: اللوحة:  ـ 2 ِحم، من الَولدِ  موضعُ : الباء بكسر :ه  : وقيل الرَّ

ِملُهم) الدّجال: حديث وفيأق صاه،  رحهم فَتح  ِبل فَتط  ة هو(: بالَمه  تفسير ابن كثير  ينظر. األرض في الذاِهبةُ  الهوَّ

  .5/544 األثر غريب في النهاية، و5/544
، والنهاية في 1/28، والفائق في غريب الحديث 8/405 العين ينظر. وغيرهم الناس، من الجماعة: الفئام ـ 3

 .3/767غريب األثر 
 6/235 سننه في والنسائي النواس، عن 7560:  برقم الدجال ذكر باب 8/197 صحيحه في مسلم أخرجهـ   4

 باب 4/510 سننه في والترمذي ،10783:برقم ذلك في للخبر الناقلين اختالف وذكر الدجال من يجير ما بلب

: الترمذي وقال النواس، عن 4075: برقم الفتن كتاب 5/192 سننه في ماجه وابن ،2240: برقم الدجال فتنة

 جابر. بن يزيد بن عبدالرحمن حديث من إال نعرفه ال غريب صحيح حسن حديث هذا
:  برقم للناس قياماً  الحرام البيت الكعبة هللا جعل تعالى هللا قول باب 2/578 صحيحه في البخاري أخرجهـ   5

 .." ومأجوج يأجوج خروج بعد وليعتمرن البيت ليحجن: "  بلفظ 1516
ِطِعينَ ﴿ـ     6 اعِ  إِلَى ُمه  م   َهَذا ال َكاِفُرونَ  َيقُولُ  الدَّ  ( من سورة القمر.8اآلية: ) ﴾َعِسر   َيو 
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نُفُسُهۡم َخَٰ 
َ
وَن ٱۡشَتَهۡت أ َُٰهُم ٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة َهََٰذا يَۡوُمُكمُ  ١٠٢ِِلُ ى ۡكَِبُ َوَتتَلَقَّ

َ
 ََّل ََيُۡزُنُهُم ٱلَۡفَزُع ٱۡۡل

ِي ُكنتُۡم تُوَعُدونَ   .﴾١٠٣ ٱَّلَّ

[دان دينهم]خاطب تعالى المشركين من قريش ومن 
(1)

 :من عبدة األصنام بقوله 

ُكم  ﴿ ُبُدونَ  َوَما إِنَّ مَ  َحَصبُ  هللاَِّ  ُدونِ  ِمن   َتع  : حطب جهنم ووقودها، وما أي ؛﴾َجَهنَّ

َمى به فيها نُتمۡ ﴿ :، وقولهُير 
َ
 َما آلَِهةً  َهُؤاَلءِ  َكانَ  لَو  ﴿داخلون  :أي ؛﴾َوَٰرُِدونَ  لََها أ

واألنداد الذي اتخذتموها من دون هللا آلهة  ،لو كانت هؤالء األصنام :أي ؛﴾َوَرُدوَها

ر ﴿، ولما دخلوها ،صحيحًة لما وردوا النار ونَ  فِيَها َوُك  العابدون  :أي ،﴾َخَِِٰلُ

 ،وهو خروج النفس عن الحسرة ﴾َزِفير   ِفيَها لَُهم  ﴿ ،والمعبودات كلهم فيها خالدون

َمُعونَ  اَل  ِفيَها َوُهم  ﴿ ي النار جعلوا في خلد فمن مُ  قال ابن مسعود: " إذا َبِقيَ  ،﴾َيس 

فيها مسامير من نار فال يرى في النار أحد منهم يعذب في النار  توابيت من نار 

غيره وال يسمعون شيئاً"
(2)

ا لَُهم   َسَبَقت   الَِّذينَ  إِنَّ ﴿ :وقوله ، َنى ِمنَّ ، أي الرحمة ﴾ال ُحس 

َها أُولَِئكَ ﴿والسعادة  َعُدونَ  َعن  ، لما ذكر هللا تعالى األشقياء، وعذابهم، ذكر ﴾ُمب 

[]هللا السعداء من المؤمنين وثوابهم وهم الذين سبقت لهم من 
(3)

وأسلفوا  ،السعادة 

األعمال الصالحة في الدنيا، وكما أحسنوا العمل في الدنيا أحسن هللا ثوابهم، 

َها أُولَِئكَ ﴿:فقال ،وجزاؤهم في العقبى َعُدونَ ﴿عن النار  :أي ؛﴾َعن  َمُعونَ  اَل  ُمب   َيس 

 :وقوله ،الصوت الخفي :والحسيس ،وصوتها ،حريقها في األجساد :أي ؛﴾َحِسيَسَها

نُفُسُهمۡ  ٱۡشَتَهۡت  َما ِِف  وَُهمۡ ﴿
َ
ونَ  أ فسلمهم من المحذور والمرهوب فازت  ،﴾َخَِِٰلُ

: " أولئك أولياء هللا يمّرون على الصراط بالمطلوب والمحبوب، قال ابن عباس

ونحو ذلك  ،وعيسى نهم المالئكة وعزيررق " وعنه أيضاً " إمّراً هو أسرع من الب

كالشمس والقمر " ،مما تعبدون من دون هللا
(4)

وعنه أيضاً قال: جاء عبد هللا بن  

َرىع  بِ الزِّ 
(5)

فقال: " تزعم أن هللا أنزل عليك ـ صلى هللا عليه وسلم ـ إلى النبي  

                                                           

 .5/377تفسير ابن كثير ان بدينهم[ لعلها سقطت من الناسخ. ينظر من د/ب، والصواب: ]309اللوحة رقم:  ـ  1
 بن عبدهللا حديث 9/224 الكبير في الطبراني وأخرجه ،1098/6156 تفسيره في حاتم أبي ابن أوردهـ   2

 والخيالء والصلف الزهو وترك التواضع في فصل 6/289اإليمان شعب في والبيهقي ،9087: برقم مسعود

: برقم السالم عليهم األنبياء سورة باب 7/169 الزوائد مجمع في الهيثمي وأورده ،8287: برقم والمدح والفخر

 .ضعيف وهو الحماني يحيى فيه: وقال الطبراني إلى وعزاه ،11179
 /ب. 309ـ ] زيادة يقتضيها السياق[، لعلها سقطت من الناسخ، رقم اللوحة:   3
 .102:اآلية األنبياء سورة تفسير. 2469/13735 تفسيره في حاتم أبي ابن أوردهـ   4
َرى بكسر بن عبدهللاـ   5 ِبع   بن قيس ابن مقصورة، راء، وألف  بعدها المهملة، وسكون والموحدة، الزاي، الزِّ

 ـ في وسلم عليه هللا ـ صلى هللا رسول على الناس أشد وكان أُهيب، بن عمير بنت عاتكة وأمه سعد، ابن عدي
 قريش، أشعر من وكان المسلمين، ويهاجي قريش، عن يناضل وكان ونفسه، بلسانه، أصحابه وعلى الجاهلية،

 هللا ـ صلى هللا رسول إلى  واعتذر إسالمه، وحسن الفتح، بعد فأسلم ـ، وسلم عليه هللا ـ صلى هللا رسول على قدم
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ُكم  ﴿هذه اآلية  ُبُدونَ  َوَما إِنَّ مَ  َحَصبُ  هللاَِّ  ُدونِ  ِمن   َتع  وقد عبدت الشمس والقمر  ﴾َجَهنَّ

ا﴿ :والمالئكة وعزير وعيسى بن مريم كل هؤالء في النار مع آلهتنا فنزلت  َولَمَّ

ونَ  ِمۡنهُ  َقۡوُمكَ  إَِذا َمَثاًل  َمۡرَيمَ  ٱۡبنُ  ُضِربَ  لَِهُتَنا َوَقالُٓوا  (57)َيِصدُّ
 َما ُهَو   أَمۡ  َخۡير   َءأََٰ

(1)﴾(58)َخِصُمونَ  َقۡوم   ُهمۡ  َبلۡ  َجَداَل    إاِلَّ  لَكَ  َضَرُبوهُ 
 لَُهم   َسَبَقت   الَِّذينَ  إِنَّ ﴿ثم نزلت ، 

ا َنى ِمنَّ َها أُولَِئكَ  ال ُحس  َعُدونَ  َعن  (2)"﴾ُمب 
ُدَويه ، رواه ابن َمر 

(3)
وهذا الذي قاله ابن  ،

إنما نزلت خطاباً ألهل مكة في عبادتهم األصنام  ،ألن اآلية ،خطأ عظيم رىالَزبع  

ُكم  ﴿ :ليكون ذلك تقريعاً وتوبيخاً لعابديها، ولهذا قال ،التي هي جماد ال يعقل  َوَما إِنَّ

ُبُدونَ  فكيف يورد على هذا المسيح والعزير ونحوهما ممن له عمل صالح ولم  ﴾َتع 

ل ابن جرير في الجواب:  على أن  َقل ()َمايرض بعبادة من عبده ، وعوَّ  لَِما اَل ُيع 

ُزُنُهمُ  اَل ﴿: بعد ذلك، وكان يعتذر وقوله عند العرب، وقد أسلم ابن الزبعرى  ال َفَزعُ  َيح 

َبرُ  َك  النفخة في الصور، قاله ابن عباس واختاره  :ه الموت، وقيلالمراد ب :، قيل﴾األ 

ابن جرير
(4)

 :وقوله ،حين يذبح الموت :حين يؤمر بالعبد إلى النار، وقيل :، وقيل

َُٰهمُ ﴿ ى تقول لهم المالئكة تبشرهم يوم معادهم إذا خرجوا من  :يعني ،﴾ٱلَۡمَلَٰٓئَِكةُ  َوَتَتلَقَّ

ُمُكمُ  َهَذا﴿، قبورهم ُتم   الَِّذي َيو    .فأقبلوا ما يسركم :أي ،﴾ُتوَعُدونَ  ُكن 

ق   ﴿
َل َخلۡ وَّ

َ
ٓ أ نَا
ۡ
ِ لِۡلُكتُِبِۚ َكَما بََدأ

ِجل  ِ َمآَء َكَطي ِ ٱلس  ٓۚۡ إِنَّا  يَۡوَم َنۡطوِي ٱلسَّ ا َعلَۡينَا ۚۥۡ وَۡعد  نُّعِيُدهُ
َٰعِلِيَ    .﴾ ١٠٤ ُكنَّا َف

                                                                                                                                                                      

 العين باب 3/242 الغابة أسد ينظر. هـ(15:  )ت المشاهد، من الفتح بعد ما شهد ثم عذره، ـ فقبل وسلم عليه

 المهملة العين 1/374 األسماء وتهذيب ،4682: رقم المهملة باب العين 4/87واإلصابة  ،2933 :رقم والباء

 .17/90، والوافي بالوفيات 296: رقم
 الزخرف سورة من (58﴿ ( ـ57اآليات: )ـ   1
 2/416 مستدركه في والحاكم ، نحوه عباس ابن عن رزين أبو باب 12/153 الكبير في الطبراني أخرجهـ   2

 هللا دون من ُيعبدون وعزير ، وعيسى ، المالئكة:  المشركون فقال: "  بلفظ 3449:  برقم األنبياء سورة تفسير

 األنبياء سورة باب 7/169 الزوائد في الهيثمي وأورده ، ُيخرجاه ولم ، اإلسناد صحيح حديث هذا:  وقال ،" 

ثَّقَ  وقد ، بهدلة بن عاصم وفيه:  وقال ، الطبراني إلى وعزاه ، 11178:  برقم  .جماعة وضعفه ، و 
 التفاسير صنَّف الكبير، مردويه ابن له ويقال أبوبكر، األصبهاني، مردويه بن موسى بن أحمد: مردويه ابنـ   3

ج والشيوخ والتاريخ  الشأن، هذا بمعرفة قيِّماً  وكان البخاري، صحيح على المستخرج عمل ، األئمة حديث وخرَّ
ث التصانيف، مليح ، البال طويل ، بالرجال بصيراً   بن وعبدهللا اسحاق، بن وميمون زياد، بن سهل أبي: عن حدَّ
 وآخرون وأخوه، منده، بن وعبدالرحمن أحمد، بن محمد الخير أبو: عنه روى وغيرهم، الخراساني، اسحاق

 النبالء أعالم وسير ،965 :رقم 3/168 الحفاظ وتذكرة ،28/200 اإلسالم تاريخ ينظر. هـ 410: ت كثيرون،

 .188: رقم 17/309
 لم من أن وذلك ، اآلخرة النفخة عند ذلك: قال من قول بالصواب، ذلك في األقوال وأولى: جرير ابن قالـ   4

 عليه مأمون فغير ذلك أفزعه من وأن ، يفَزع ال أن أحرى بعَده مما فهو ، منه وآمن األكبر الفزع ذلك يحزنه
ُزُنُهمُ  اَل ﴿:قوله في عباس ابن وعن. بعده مما الفزع َبرُ  ال َفَزعُ  َيح  َك   ابن تفسير ينظر".  اآلخرة النفخة: يعني ﴾األ 

 .18/542 الطبري وتفسير ،2469/13749 حاتم أبي
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 ـ قال: صلى هللا عليه وسلمـ : " أن رسول هللا ، عن ابن عمرهذا كائن يوم القيامة

وتكون السموات بيمينه " ،إن هللا يقبض يوم القيامة األرضين
(1)

 تفرد به البخاري. 

: يطوي هللا السموات السبع بما فيها من الخليقة واألرضين السبع وقال ابن عباس

 :وقوله، يطوي ذلك كله بيمينه يكون ذلك في يده بمنزلة َخرَدلة ،بما فيها من الخليقة

ِجلِّ  َكَطيِّ ﴿ فإذا صعد  ،السجل ههنا ملك يكتب أعمال العباد : "قيل ،﴾لِل ُكُتبِ  السِّ

فإذا مات  ،وكل بالصحفهو ملك م : "، قال هللا: أكتبها نوراً، وقال السديباالستغفار

ورفعه إلى يوم القيامة " ،كتابه إلى السجل فطواهاإلنسان دفع 
(2)

هو اسم  : "، وقيل

صحابي كان يكتب للنبي الوحي "
(3)

، رواه أبوداود وبه قال ابن عباس ،

وهذا غير محفوظ  ،كذلك نطوي السماء ،كما يطوي السجل الكتاب :، أيوالنسائي

[شيخنا]قال  وإن كان في بعض السنن، هكذاضعه بو :،بل قيل عن ابن عباس
(4)

 

أبو الحجاج الِمّزي
(5)

، الصحابة أحد  اسمه السجل في فُ عرَ يُ ال  :وقال ـ رحمه هللا ـ  

: أن السجل هو الصحيفة، نصَّ على ذلك مجاهد وغير والصحيح عن ابن عباس

ختاره ابن جرير ألنه المعروف في اللغة، واواحد
(6)

فعلى هذا يكون معناه كطي  

ا﴿ :الصحيفة على مكتوبها كقوله لََما َفلَمَّ (7)﴾لِل َجِبينِ  َوَتلَّهُ  أَس 
على الجبين،  :أي ؛

                                                           
 7412:  برقم بيدي خلقت لما تعالى هللا قول باب ، التوحيد كتاب 9/123 صحيحه في البخاري أخرجهـ   1

   األرض القيامة يوم يقبض هللا إن: "  بلفظ
مَ ﴿: قوله في عمر ابن عن تفسيره في حاتم أبي ابن أوردـ   2 ِوي َيو  َماء َنط  لِّ  َكَطي السَّ ج  : قال ،﴾للُكًتبِ  السِّ

 أن:  والسدي عمر وابن عباس ابن  قول: القرطبي وأورد". نورا اكتبها: قال باالستغفار، صعد فإذا ملك، السجل
:  أحدها: أقاويل ثالثة ذلك في:  الماوردي ويقول إليه، رفعت إذا آدم بني كتب يطوي الذي وهو ، ملك الّسجل

 أنه: والثالث. الملك أنه: والثاني. وقتادة ، مجاهد قول وهذا ، الكتابة من فيها ما على تطوى الصحيفة السجل أن
 حاتم أبي ابن تفسير ينظر. عباس ابن قول وهذا وسلم، عليه هللا صلى هللا رسول يدي بين يكتب كاتب

 .3/474 الماوردي وتفسير ،11/347 القرطبي وتفسير ،2470/13753
 في والنسائي ، نحوه عباس ابن عن 2937:  برقم الكاتب اتخاذ في باب 3/93 سننه في أبوداود أخرجهـ   3

 والطبراني ، نحوه 11335:  برقم السجل كطي السماء نطوي يوم تعالى هللا قول باب طه سورة 6/408 سننه

 يدعى كاتب وسلم عليه هللا صلى للنبي كان: "   بلفظ 12790:  برقم عباس ابن عن 170/ 12 الكبير في

 السجل
روني( أيضاً، ألن هذه )اللفظة( لم   4 ي( هو من شيوخ )اإلمام الكاز  ـ  ]شيخنا[: وهذا تأكيد أن )اإلمام الِمزِّ

 يحذفها اإلمام في ملخصه. 
 في الشامية الديار محدث ، الحجاج أبو ، عبدالرحمن الزكي بن يوسف الحجاج أبو هو:  المزي الحجاج أبوـ   5

 وقرأ ، الكريم القرآن حفظ ، وكتاب جزء 250 في ، الرجال أسماء في الكمال تهذيب كتاب صاحب ، عصره

 وأما ، للشافعي تمذهب ، والتصريف النحو وأتقن ، فيها وبرع ،  لوائها حامل فهو الرجال معرفة وأما ، العربية
 وكان ، ورجاله الحديث علم في إليها سبق ما ومعضالت مشكالت وأوضح ، لوائها حامل فهو الرجال معرفة

 كثير ، بفضائله يتكثر ال وكان ، ويجيد فيجيب ُيسأل أنه إال ، الكالم وقلة ، وقناعة ، وحلم ، وسكينة ، حياء فيه

  هـ 742:  سنة 4/126 والعبر ، 2/178 الكامنة الدرر ينظر.  هـ( 742: )ت أحد، عنده ُيغتاب ال ، السكوت

 .4/353 الفوات وفوات
لَّ  َكَطيّ ﴿ :قوله ، عباس ابن عن ونقلـ   6 جِّ : قوله أيضاً  وعنه. الكتاب على الصحيفة كطي: يقول ﴾لِلُكُتبِ  السِّ

: قيل صحيفة؟ السجل كان إن بالكتاب الصحيفة نطوي وكيف: قائل قال فإن: الطبري وأضاف. الصحف كطيّ 
 نطوي جعل ثم ، الكتاب من فيه ما على السجل كطيّ  السماء نطوي يوم: معناه وإنما ، كذلك المعنى ليس

لَّ  َكَطيّ ﴿:فقيل ، مصدرا جِّ  .18/543 الطبري تفسير ينظر. على بمعنى للكتاب قوله في والالم ﴾لِلُكُتبِ  السِّ
ا ﴿ـ  7 لََما َفلَمَّ  .الصافات سورة من ﴾103﴿ اآلية ﴾لِل َجِبينِ  َوَتلَّهُ  أَس 
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لَ  َبَدأ َنا َكَما﴿ :وقوله هذا كائن ال محالة يوم يعيد هللا الخالئق  :يعني ،﴾ُنِعيُدهُ  َخل ق   أَوَّ

ألنه من جملة  ،، وذلك واجب الوقوع، وهو القادر على إعادتهمخلقاً جديداً كما بدأهم

ا﴿ :ل وهو القادر على ذلك ولهذا قالدِّ بَ وال يُ  ،فلِ خ  وعد هللا الذي ال يُ  ا إِنَّ ِعِلينَ  ُكنَّ  ﴾َفَٰ

: ـ بموعظة، فقالصلى هللا عليه وسلم ـ قال: قام فينا رسول هللا  عن ابن عباس

لَ  َبَدۡأَنآ  َكَما﴿ ،إنكم محشورون إلى هللا حفاًة عراةً  ِعيُدهُۥ  َخۡلق   أَوَّ ا َعلَۡيَنآ   َوۡعًدا نُّ ا إِنَّ  ُكنَّ

ِعلِينَ  الصحيحينوذكر تمام الحديث هكذا في ، ﴾َفَٰ
(1)

. 

َٰلُِحوَن َولَ ﴿ ۡرَض يَرُِثَها ِعَبادَِي ٱلصَّ
َ
نَّ ٱۡۡل

َ
ِۡكرِ أ

بُورِ ِمۢن َبۡعِد ٱَّل  إِنَّ ِِف  ١٠٥َقۡد َكَتبۡنَا ِِف ٱلزَّ
َٰغ   َٰبِِديَن ا ل َِقۡوٍم َهََٰذا ََلََل رَۡسلَۡنََٰك إَِّلَّ رَْۡحَة   ١٠٦َع

َ
  .﴾١٠٧ ل ِلَۡعَٰلَِميَ  َوَمآ أ

وقضاه لعباده الصالحين من السعادة في الدارين ووراثة  أخبر تعالى عما حتمه

ضَ  إِنَّ ﴿: األرض فيهما كقوله َر   َوال َعاِقَبةُ  ِعَباِدهِ  ِمن   َيَشاءُ  َمن   ُيوِرُثَها لِِلَِّ  األ 

ِقينَ  (2)﴾لِل ُمتَّ
، وغيره من اآليات، وأخبر أن هذا مسطور في الكتب الشرعية 

َنا َولََقد  ﴿ :ولهذا قالوالقدرية، فهو كائن ال محالة ،  ُبورِ  ِفي َكَتب  دِ  ِمن   الزَّ رِ  َبع  ك   ﴾الذِّ

:" الزبور: الكتاب "الكتب المنزلة على األنبياء، قال مجاهد :أي
(3)

، وقيل: الزبور: 

كتاب عيسى، والذكر: التوراة، وقيل: الذكر: القرآن، وقيل: الذكر: أم الكتاب عند هللا 

: " أخبر تعالى في اللوح المحفوظ ، قال ابن عباسوهو الكتاب األول، وقيل: هو 

التوراة والزبور وسابق علمه قبل أن تكون السموات واألرض أن يورث أمة محمد 

األرض "ـ  عليه الصالة والسالمـ 
(4)

هم ، قالوا ، ويدخلهم الجنة وهم الصالحون

َذا ِفي إِنَّ ﴿ :وقوله ،أرض الجنة :والمرادالمؤمنون،  ا َهَٰ غ  َقۡوم   لََبلََٰ
ِبِدينَ  لِّ إن  :أي ؛﴾َعَٰ

وكفاية  ،لمنفعة ـ يه وسلمـ صلى هللا علفي هذا القرآن الذي أنزلناه على عبدنا محمد 

                                                           
 حفاة محشورون إنكم: "   بلفظ نحوه ، 4349:  برقم المائدة سورة 4/1691 صحيحه في البخاري أخرجهـ   1

 ، بلفظ  2859القيامة برقم:  يوم الحشر وبيان الدنيا فناء باب 4/2194ومسلم في صحيحه  . "غرال عراة

 ".غرال عراة حفاة القيامة يوم الناس يحشر" 
ِقَبةُ  ِعَباِدِهۦ  ِمۡن  َيَشآءُ  َمن ُيوِرُثَها لِِلَِّ  ٱأۡلَۡرضَ  إِنَّ  َوٱۡصِبُرٓوا    ِبٱلِلَِّ  ٱۡسَتِعيُنوا   لَِقۡوِمهِ  ُموَسىَٰ  َقالَ ﴿ـ  2 ِقينَ  َوٱۡلَعَٰ   ﴾لِۡلُمتَّ

 .األعراف سورة من ﴾128﴿ اآلية
َنا َولََقد  ﴿: تعالى قوله في الماوردي يقولـ  3 ُبورِ  ِفي َكَتب  دِ  ِمن   الزَّ رِ  َبع  ك   هللا أنزلها التي الكتب: الزبور أن: ﴾الذِّ

 الكتب من الزبور أن:  والثاني. مجاهد قول وهذا السماء، في عنده الذي الكتاب أم: والذكر ، أنبيائه على تعالى
 التي الكتب: الزبور: قال: زيد ابن وعن. الشعبي قول وهذا أنبيائه، من موسى بعد من على تعالى هللا أنزلها التي

  التوراة: الذكر: عباس ابن وعن. ذلك قبل األشياء فيه تكتب الذي الكتاب أمّ : والذكر ، األنبياء على أُنزلت

 .3/474: الماوردي وتفسير. 18/547 الطبري تفسير ينظر. الكتب: والزبور
لُِحونَ  ِعَباِديَ  َيِرُثَها ٱأۡلَۡرضَ  أَنَّ ﴿ ـ 4  وهذا الطاعة أهل يرثها الجنة أرض أنها: أحدها :أقاويل ثالثة فيها،﴾ٱلصََّٰ

:  والثالث. الكلبي قول وهذا ، إسرائيل بنو يرثها المقدسة األرض أنها: والثاني. زيد وابن جبير، بن سعيد قول
: قال  أيضاً  وعنه. عباس ابن قول وهذا ،ـ  وسلم عليه هللا صلىـ  محمد أمة يرثها والذي الدنيا، أرض أنها

 ينظر. الصالحون عبادي يرثها الجنة أرض واألرض هللا، عند الكتاب أم الذكر: مجاهد وعن".  الجنة أرض

 .476مجاهد وتفسير ،3/475 الماوردي وتفسير ،2470/13759 حاتم أبي ابن تفسير
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 .وآثروا طاعة هللا على طاعة الشيطان ،وأوجبه ورضيه ،لقوم عبدوا هللا بما شرعه

كَ  َوَمآ ﴿ :وقوله لَِمينَ  َرۡحَمة   إاِلَّ  أَۡرَسۡلَنَٰ الى أن هللا جعل محمداً رحمًة ، أخبر تع﴾لِّۡلَعَٰ

وشكر هذه النعمة سِعد  ،الرحمة أرسله رحمة لهم كلهم فمن قبل هذه :أي ،للعالمين

لُوا الَِّذينَ  إِلَى َترَ  أَلَم  ﴿ :كما قال تعالى ،في الدنيا واآلخرة َمتَ  َبدَّ ًرا هللاَِّ  ِنع  (1)﴾ُكف 
اآلية  

ُع على: : قيلوعن أبي هريرة  ،: إني لم أُبعث لعاناً ، قالالمشركين يا رسول هللا أُد 

وإنما ُبعثت رحمة "
(2)

د به مسلم.  مرفوعاً " إنما أنا رحمة مهداة وعنه أيضاً  تفرَّ
("3)

 ،

: إن هللا بعثني رحمة ـ صلى هللا عليه وسلم ـ : قال رسول هللا قال وعن ابن عمر

وخفض آخرين " ،مهداة ُبِعثُت برفع قوم
(4)

  ،لمن كفر به: فأي رحمة حصلت قيل 

َبت ُكتِ  ،: من آمن بالِل واليوم اآلخر، قالفي هذه اآلية فالجواب ما رواه ابن عباس

ُعوفي مما أصابه األمم  ،، ومن لم يؤمن بالِل ورسولهله الرحمة في الدنيا واآلخرة

من الخسف والقذف "
(5)

 .هكذا رواه ابن أبي حاتم  والطبراني 

﴿ َٰٓ َِ َٰهر قُۡل إِنََّما يُو َُٰهُكۡم إَِل نََّمآ إَِل
َ
ۡسلُِموَن  إََِلَّ أ نتُم مُّ

َ
ۖۡ َفَهۡل أ فَإِن تََولَّۡواْ َفُقۡل َاذَنتُُكۡم ١٠٨َوَِٰحدر

َٰ َسوَ  م بَعِيدر  آء ِۖ لََعَ
َ
قَرِيٌب أ

َ
ۡدرِٓي أ

َ
ا تُوَعُدوَن  ِإَوۡن أ ٱۡۡلَۡهَر مَِن ٱلَۡقۡوِل َوَيۡعلَُم َما إِنَُّهۥ َيۡعلَُم  ١٠٩مَّ

ۡدرِي لََعلَُّهۥ فِۡتنَةر  ١١٠َن تَۡكتُُمو
َ
ُكۡم َوَمَتٌَٰع إََِلَٰ ِحي   ِإَوۡن أ

ِ ٱۡحُكم  ١١١ لَّ ََٰل رَب  ِۗ َق ِ بِٱۡۡلَق 
َٰ َما تَِصُفوَن   . ﴾ ١١٢َوَربَُّنا ٱلرَّۡحَمَُٰن ٱلُۡمۡستََعاُن لََعَ

َما ﴿على أن يقول للمشركين ـ عليه الصالة والسالم ـ أمر تعالى رسوله    ُيوَحى إِنَّ

َما إِلَيَّ  ُتم   َفَهل   َواِحد   إِلَه   إِلَُهُكم   أَنَّ لُِمونَ  أَن  مشغوفون على ذلك مستسلمون  :، أي﴾ُمس 

ا َفإِن  ﴿ ،منقادون له  اَذنُتُكمۡ  َفقُلۡ ﴿ ،وتركوا ما دعوتهم إليه ،فإن أعرضوا :، أي﴾َتَولَّو 

منكم كما أنكم  بريءا أنكم حرب  لي، كم ،أعلمتكم أني حرب  لكم :أي ؛﴾َسَوٓاء    َعلَىَٰ 

                                                           
لُوا الَِّذينَ  إِلَى َترَ  أَلَم  ﴿ـ  1 َمتَ  َبدَّ ًرا هللاَِّ  ِنع  َمُهم   َوأََحلُّوا ُكف   .إبراهيم سورة من ﴾28﴿ اآلية ﴾ال َبَوارِ  َدارَ  َقو 
 صحيحه في ومسلم ، به هريرة أبي عن 321:  برقم الكافر لعن باب 1/119 األدب في البخاري أخرجه ـ 2

  نحوه.  2599:  برقم وغيرها ، الدواب لعن عن النهي باب 5/17
 األعمش عن يروه لم:  وقال ، 264:  برقم اسماعيل اسمه من باب 1/168 الصغير في الطبراني أخرجهـ   3

 هريرة أبي عن صالح أبي عن 2981:  برقم اسماعيل اسمه باب من 3/223 األوسط وفي ، سعير بن مالك إال

 .شرطهما على صحيح حديث هذا:  وقال ، هريرة أبي عن 100:  برقم 1/35 مستدركه في والحاكم  به
: وقال ،عساكر ابن إلى وعزاه ،1707: برقم األلف حرف باب 1/141 الصغير الجامع في السيوطي أوردهـ  4

 ضعيف
 تبعه من: "  بلفظ ، 12358:  برقم عباس ابن عن جبير بن سعد حديث 12/23 الكبير في الطبراني أخرجهـ   5

 في الهيثمي وأورده ،"  والقذف ، والخسف ، المسخ من"  آخره وفي ،"  واآلخرة الدنيا في رحمة له كان

 وهو ، سويد بن أيوب وفيه:  وقال ، الطبراني إلى وعزاه ، 11189:  برقم األنبياء سورة باب 7/169 الزوائد

 . الخطأ كثير إنه:  وقال ، عنه يروي فيمن ، بشروط حبان ابن وثقه وقد ، جداً  ضعيف
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بُوكَ  ِإَونْ ﴿ :كقوله ،ُبرآء مني (1)﴾َعَملُُكمْ  َولَُكمْ  َعَمِِل  َِل  َفُقلْ  َكذَّ
يعني  ،، اآلية

ِري َوإِن   ﴿ :، وقولهلعلمي بذلك ،، وبراءتكم منيأعلمتكم ببراءتي منكم  أَم   أََقِريب   أَد 

هُ ﴿ ،وال ببعده ،هو واقع ال محالة، ولكن ال علم لي بقربه :أي ؛﴾ُتوَعُدوَن  َما َبِعيد    إِنَّ

لَمُ  رَ  َيع  لِ  ِمنَ  ال َجه  لَمُ  ال َقو  ُتُمونَ  َما َوَيع  أن هللا يعلم الغيب جميعه  ويعلم ما  :أي ؛﴾َتك 

، ويعلم ما ، والضمائر، ويعلم السر وأخفى، ويعلم الظواهر، وما يسرونُيظِهُر العباد

 ،ليل والجليلوسيجزيهم على ذلك على الق ،وإجهارهم ،في إسرارهمالعباد عاملون 

ِري َوإِن  ﴿ :وقوله َنة   لََعلَّهُ  أَد  َنة  ﴿وما أدري لعل هذا  :أي ،﴾ِحين   إِلَى َوَمَتاع   لَُكم   ِفت   ِفت 

فتنة  ،: لعل تأخير ذلك عنكم، قال ابن جرير: عن ابن عباس﴾ِحين   إِلَى َوَمَتاع   لَُكم  

لكم "
(2)

ُكم   َربِّ  َقالَ ﴿ :، وقولهومتاع إلى حين أجل مسمى ، أفصل  :أي ؛﴾ِبال َحقِّ  اح 

 :: كان األنبياء عليهم السالم يقولون، وبين قومنا المكذبين بالحق، قال قتادةبيننا

َنا﴿ َتح   َربَّ َنَنا اف  نَ  َبي  ِمَنا َوَبي  (3)﴾ِبال َحقِّ  َقو 
أن ـ صلى هللا عليه وسلم ـ ، وأمر رسول هللا 

ُكم   َربِّ ﴿ :يقول يقول ذلك" ،، وكان إذا شهد غزاة﴾ِبال َحقِّ  اح 
(4)

 َوَربَُّنا﴿ :وقوله ،
َٰ  ٱلُۡمۡسَتَعانُ  ٱلرَّۡحَمَٰنُ   ،على ما يقولون ويفترون من الكذب :أي ؛﴾تَِصُفونَ  َما لََعَ

 .في ذلك وهللا المستعان عليكم ،والتكذيب ،ويتنوعون من اإلفك

                                                           
ُبوكَ  َوإِن  ﴿ـ  1 ُتم   َعَملُُكم   َولَُكم   َعَملِي لِي َفقُل   َكذَّ ا َبِريُئونَ  أَن  َملُ  ِممَّ ا َبِريء   َوأََنا أَع  َملُونَ  ِممَّ  ﴾ من41اآلية ﴿﴾َتع 

 .يونس سورة
ِري َوإِن  ﴿: عباس ابن عنـ   2 َنة   لََعلَّهُ  أَد    والساعة العذاب من لكم أقرب ما لعل: يقول ﴾ِحين   إِلَى َوَمَتاع   لَُكم   ِفت 

 .18/554 الطبري تفسير ينظر. فتنة لكم ذلك قولي فيصير حين، إلى ومتاع لمدتكم، عنكم يؤخر أن
ِ  َعلَى ٱۡفَتَرۡيَنا َقدِ ﴿ـ   3 َنا إِذۡ  َبۡعدَ  ِملَِّتُكم ِفي ُعۡدَنا إِنۡ  َكِذًبا ٱلِلَّ ىَٰ ُ  َنجَّ ٓ  ِفيَهآ  نَُّعودَ  أَن لََنآ  َيُكونُ  َوَما ِمۡنَها   ٱلِلَّ ُ  َيَشآءَ  أَن إاِلَّ  ٱلِلَّ

َنا   َنا َوِسعَ  َربُّ ۡلَنا   ٱلِلَِّ  َعلَى ِعۡلًما   َشۡيء   ُكلَّ  َربُّ َنا َتَوكَّ ِتِحينَ  َخۡيرُ  َوأَنتَ  ِبٱۡلَحقِّ  َقۡوِمَنا َوَبۡينَ  َبۡيَنَنا ٱۡفَتحۡ  َربَّ  ﴾89﴿ اآلية ﴾ٱۡلَفَٰ

 األعراف. سورة من
 في عباس ابن قول جرير ابن وأورد. األنبياء سورة تفسير ،2471/13766 تفسيره في حاتم ابي ابن أوردهـ   4

ُكم   َربِّ ﴿:تعالى قوله  إذا كان ، وسلم عليه هللا صلى النبيّ  أن: َقتادة وعن هللا، إال بالحقّ  يحكم ال: قال ﴾ِبال َحقِّ  اح 

ُكم   َربِّ ﴿ :قال قتاال شهد  .18/554 الطبري تفسير .﴾ِبال َحقّ  اح 
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 ﴾ 19﴿ :اآلية ﴾۞َهََٰذاِن َخۡصَمانِ ﴿ :وهي مكية غير ست آيات من قوله تعالى
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 سورة الحج 

نِ  ٱّلَلِ  بِۡسمِ   ٱلَرِحيمِ  ٱلَرۡحم َٰ

إلى  ﴾۞َهََٰذاِن َخۡصَمانِ ﴿ :تفسير سورة الحج وهي مكية غير ست آيات من قوله

(1)﴾٢٤ ٱۡۡلَِميدِ ﴿ :قوله
 . 

ِن الَرِحيمِ  ﴿ ْحم   ﴾بِْسِم هللاِ الرِّ

ْ َربَُّكۡمۚۡ إِنَّ َزلَۡزلََة ﴿ َها ٱنلَّاُس ٱتَُّقوا يُّ
َ
أ ٌء َعِظيم  َيَٰٓ اَعةِ ََشۡ يَۡوَم تََرۡوَنَها تَۡذَهُل ُُكُّ  ١ ٱلسَّ

ََٰرىَٰ  ََٰرىَٰ َوَما ُهم بُِسَك ۡرَضَعۡت َوتََضُع ُُكُّ ذَاِت ََحٍۡل ََحۡلََها َوتََرى ٱنلَّاَس ُسَك
َ
آ أ ُمۡرِضَعٍة َعمَّ

ِ َشِديد    .﴾٢ َوَلَِٰكنَّ َعَذاَب ٱَّللَّ

وزالزلها  ،وأخبرهم بما يستقبلون من أهوال يوم القيامة ،بتقواهأمر تعالى عباده 

هل هي بعد قيام الناس من قبورهم يوم نشورهم إلى  ،فاختلفوا في زلزلة الساعة

 إَِذا﴿ :كما قال تعالى ،قبل ذلك ،أو ذاك عبارة عن زلزلة األرض ؟عرصات القيامة

(2)﴾ِزْلَزالََها اأْلَْرضُ  ُزْلِزلَتِ 
فقال بعضهم هذه الزلزلة كائنة في ، وغيره من اآليات، 

ـ قال: قال رسول هللا  وأول أحوال القيامة، كما روى أبو هريرة ،آخر عمر الدنيا

 ،واألرض خلق الصور ،" إن هللا لما فرغ من خلق السمواتـ: صلى هللا عليه وسلم 

فهو واضعه على فيه شاخص ببصره إلى العرش ينتظر متى  ،فأعطاه إسرافيل

األولى:  ،ه ثالث نفخاتينفخ في ،ل عليه الصالة والسالم: فهو قرن عظيمقا  ،يؤمر

والثانية: نفخة الصعق، والثالثة: نفخة القيام لرب العالمين، يأمر هللا  نفخة الفزع،

وأهل ، ففزع أهل السموات ،أنفخ نفخة الفزع :فيقول ،إسرافيل بالنفخة األولى

وال يفتر، وهي التي يقول هللا  ،ويطولها ،فيمدها ،ويأمره ،إال من شاء هللا ،األرض

(3)﴾َفَواق   ِمنْ  لََها َما َواِحَدة   َصْيَحة   إاَِل  َهُؤاَلءِ  َيْنُظرُ  َوَما﴿
 فتكون ،فتسير الجبال ،

اِجَفُة  ﴿ :هللا يقول التي وهي رَجا ، بأهلها األرض وترج سرابا ،  ٦يَۡوَم تَرُۡجُف ٱلرَّ

                                                           
ْ  َخۡصَمانِ  َهََٰذانِ ﴿ـ  1 ِينَ  َرب ِِهۡم   ِف  ٱۡخَتَصُموا ْ  فَٱَّلَّ َعۡت  َكَفُروا ِ ِن ثَِياب   لَُهمۡ  ُقط   ١٩ ٱۡۡلَِميمُ  رُُءوِسِهمُ  فَۡوقِ  ِمن يَُصبُّ  نَّار   م 

َقَِٰمعُ  َولَُهم ٢٠ َوٱۡۡلُلُودُ  ُبُطونِِهمۡ  ِف  َما بِهِۦ يُۡصَهرُ  ٓ  ٢١ َحِديد   ِمنۡ  مَّ ْ  ُُكََّما َراُدٓوا
َ
ن أ

َ
ْ  أ ْ  َغم ٍ  ِمنۡ  ِمۡنَها ََيۡرُُجوا ِعيُدوا

ُ
ْ  فِيَها أ  َوُذوقُوا

َ  إِنَّ  .٢٢ ٱۡۡلَرِيقِ  َعَذاَب  ِينَ  يُۡدِخُل  ٱَّللَّ ْ  ٱَّلَّ ْ  َءاَمُنوا َٰلَِحَِٰت  وََعِملُوا َٰت   ٱلصَّ نَۡهَٰرُ  ََتۡتَِها ِمن ََتۡرِي َجنَّ
َ
 ِمنۡ  افِيهَ  ُُيَلَّۡونَ  ٱۡۡل

َساوِرَ 
َ
ْ ٢٣َحرِير   فِيَها َوِِلَاُسُهمۡ  َولُۡؤلُٗؤا   َذَهب   ِمن أ ي ِبِ  إََِل  َوُهُدٓوا ْ  ٱۡلَقۡولِ  ِمنَ  ٱلطَّ  سورة الحج ﴾٢٤ ٱۡۡلَِميدِ  ِصَرَِٰط  إََِلَٰ  َوُهُدٓوا
 .من سورة الزلزلة ﴾1اآلية ﴿ ﴾ِزْلَزالََها اأْلَْرضُ  ُزْلِزلَتِ  إَِذا﴿ـ  2
 ﴾ من سورة ص .15اآلية ﴿ ﴾َفَواق   ِمنْ  لََها َما َواِحَدة   َصْيَحة   إاَِل  َهُؤاَلءِ  َيْنُظرُ  َوَما﴿ـ  3
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ادِفَُة  (1)﴾٨قُلُوب  يَۡوَمئِذ  َواِجَفٌة  ٧تَتَۡبُعَها ٱلرَّ
فتكون األرض كالسفينة الموثقة في  ،

 ،ل المعلق بالعرش ترجحه األرواحوكالقندي ،تكفيها بأهلها ،البحر تضربها األمواج

 :أي ،وتضع الحوامل ،فتذهل المراضع ،فيمتد الناس على ظهرها (،الرياح) :أي

وتطير الشياطين هاربة حتى تأتي األقطار تتلقاها  ،وتشيب الولدان ،جنينها()

وهو  ،فترجع ويولّي الناس مدبرين ينادي بعضهم بعضا   ،فتضرب وجوهها ،المالئكة

نَ  لَُكم َما ُمۡدِبِرينَ  ُتَولُّونَ  َيۡومَ  (32) ٱلَتَنادِ  َيۡومَ  ﴿ :الذي يقول هللا  َوَمن َعاِصم    ِمۡن  ٱّللَِ  مِّ

(2)﴾(33)َهاد   ِمۡن  لَُهۥ َفَما ٱّلَلُ  ُيۡضلِلِ 
فبينا هم على ذلك إذ صدعت األرض من قطر  

، ثم نظروا إلى م لذلك من الكرب ما هللا أعلم بهفأخذه ،ورأوا أمرا  عظيما   ،إلى قطر

، ثم وانتثرت نجومها ،وُخِسَف قمرها ،، ثم ُكِسف شمسها، فإذا هي كالمهلالسماء

:" واألموات ال يعلمون بشيء ـ صلى هللا عليه وسلم ـ ، قال رسول هللا ُكِشطت عنهم

تِ  ِفي َمن َفَفِزعَ ﴿،: "فمن استثنى هللا حين يقول"من ذلك "، قال أبو هريرة َوَٰ  ٱلَسَمَٰ

(3)﴾ٱّلَلُه  َشآءَ  َمن إاَِل  ٱأۡلَۡرِض  ِفي َوَمن
، وإنما يصل الفزع إلى ، قال أولئك الشهداء

وهو  ،وقاهم هللا شر ذلك اليوم وآمنهم ،أولئك أحياء عند ربهم يرزقون ،األحياء

َها َيا﴿ :وهو الذي يقول هللا ،ُيبعث إلى شرار خلقه ،عذاب هللا  إِنَ  َرَبُكمْ  اَتقُوا الَناسُ  أَيُّ

وابن أبي  ،رواه ابن جرير ،(4)﴾َشِديد  ﴿ :إلى قوله،﴾َعِظيم   َشْيء   الَساَعةِ  َزْلَزلَةَ 

أنه دل على أن هذه الزلزلة كائنة قبل يوم  :والغرض ،والطبراني مطّوال  جدا   ،حاتم

وهللا أعلم، وقال آخرون:  ،ونحو ذلك ،لقربها منها، كما يقال أشراط الساعة ،القيامة

" بل ذلك هول وفزع وزلزال وبلبال كائن يوم القيامة في العرصات بعد القيام من 

القبور "
(5)

ير، محتجين بأحاديث منها في الصحيحين عن أبي وهو اختيار ابن جر 

يقول هللا تعالى: يا آدم " قال: ـ صلى هللا عليه وسلم ـ عن النبي  سعيد الخدري

قال: وما بعث  ؟: لبيك وسعديك والخير في يديك ،قال: أخرج بعث النار يقول

 ُكلُّ  َوَتَضعُ ﴿فعنده يشيب الصغير،  ،، قال من كل ألف  تسعمائة وتسعة وتسعين؟النار

َرىَٰ  ٱلَناسَ  َوَتَرى َحۡملََها َحۡمل   َذاتِ  َرىَٰ  ُهم َوَما ُسَكَٰ ِكنَ  ِبُسَكَٰ قالوا  ،﴾َشِديد   ٱّللَِ  َعَذابَ  َولََٰ

                                                           
 . النازعات سورة ( من8(، )7(، )6) اآليات ـ  1
َقۡومِ  ﴿ـ   2 نَ  لَُكم َما ُمۡدِبِرينَ  ُتَولُّونَ  َيۡومَ  (32) ٱلَتَنادِ  َيۡومَ  َعلَۡيُكمۡ  أََخافُ  إِنِّيٓ  َوَيَٰ  َفَما ٱّلَلُ  ُيۡضلِلِ  َوَمن َعاِصم    ِمۡن  ٱّللَِ  مِّ

 . غافر سورة من آليات﴾(33) َهاد   ِمۡن  لَُهۥ
ورِ  ِفي ُينَفخُ  َوَيۡومَ ﴿ـ  3 تِ  ِفي َمن َفَفِزعَ  ٱلصُّ َوَٰ ِخِرينَ  أََتۡوهُ  َوُكل   ٱّلَلُه  َشآءَ  َمن إاَِل  ٱأۡلَۡرِض  ِفي َوَمن ٱلَسَمَٰ  اآلية ﴾َدَٰ

 .النمل سورة من ﴾87﴿
 مسنده في راهويه وابن ، بطوله أورده وقد 36:  برقم الصور حديث 1/266 الطوال في الطبراني أخرجهـ   4

 طويل. والحديث 10:  برقم الفضل أم عن يروى ما باب 1/85
: قال ﴾َعِظيم   َشْيء   الَساَعةِ  َزْلَزلَةَ  إِنَ ﴿ قوله: في علقمة عن حاتم أبي وابن المنذر وابن جرير ابن أوردـ   5

 ، ظهورها أشراط وهي ، الدنيا في أنها:  أحدهما: قوالن زلزلتها في: الماوردي الساعة، وقال قبل الزلزلة
 عند أنها:  والثاني للبعث الصور نفخ أنها:  أحدهما: قوالن وفيها. القيامة في أنها:  والثاني. مجيئها وآيات

 الماوردي وتفسير ،18/557 الطبري وتفسير2473/13771 حاتم أبي ابن تفسير ينظر.  الخلق بين القضاء

4/5. 
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ومأجوج  ،ومن يأجوج ،أبشروا فإن منكم رجال   :قال ؟أُينا ذلك الواحد :يا رسول هللا

: فكبرنا، فقال ،أهل الجنة والذي نفسي بيده أرجو أن تكونوا ربع: "ثم قال ،ألف

، : أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنةقال ،فكبرنا ،ثلث أهل الجنة ،أن تكونواأرجو 

أو كشعرة  ،في جلد ثور أبيض ،سوداء: ما أنتم في الناس إال كشعرة فكبرنا قال

في جلد ثور أسود " ،بيضاء
(1)

(فيهما أيضا  )، و
(2)

عن  ]رضي هللا عنها[ عن عائشة 

، يوم القيامة ُحفاة ُعراة ُغرال   : " إنكم تحشرونـ قالصلى هللا عليه وسلم ـ النبي 

[رضي هللا عنها  قالت عائشة
(3)

والنساء ينظر بعضهم إلى  ،جاليا رسول هللا الر : "

: يا عائشة إن األمر أشد مما يهمهم ذاك "قال ،بعض
(4 )

: قلت يا وعنها أيضا  " قالت

": يا عائشة أما عند ثالث فال، قالبه يوم القيامةهل يذكر الحبيب حبي :رسول هللا
(5)

، 

وفي رواية أبي داود
(6)

 ،ان" أما في ثالث مواطن فال يذكر أحد  أحدا  عند الميز :

ِبَيه﴿ :وعند الكتاب حين يقال ؟حتى يعلم أيخف ميزانه أم يثقل (7)﴾َهآُؤُم ٱۡقَرُءوْا ِكَتَٰ
 

إذا وعند الصراط،  ؟أم في شماله من وراء ظهره ؟حتى تعلم أين يقع كتابه أفي يمينه

" وضع بين ظهراني جهنم
(8)

 إِنَ ﴿ :، ولهذا قالاألحاديث في أهوال القيامة كثيرةو ،

                                                           
 صحيحه في ومسلم  . 3170:  برقم ومأجوج يأجوج قصة باب 3/1221 صحيحه في البخاري أخرجهـ  1

 . 379:  برقم النار بعث أخرج آلدم هللا يقول باب 1/201
 ـ إشارة إلى الصحيحين. 2
يق بكر أبي بنتُ  َعاِئَشةُ  المؤمنين أمـ  3 دِّ يقة عنهما، هللا رضي الصِّ دِّ يق بنت الصِّ دِّ  أم ،كنيتها المؤمنين أُم الصِّ

 عن يسألونها الصحابة أكابر وكان بالمدينة، سنين تسع بنتُ  وهي بها وبنى. نسائه وأشهر النبي زوج عبدهللا،
:  عروة قال.  العامة في رأيا الناس وأحسن الناس أفقه من عائشة كانت:  رباح أبي بن عطاء وقال ، الفرائض

 لكفى اإلفك قصة إال الفضائل من لعائشة يكن لم ولو ، عائشة من بشعر وال بطب وال بفقه أعلم أحدا رأيت ما
 عنها روى ، كثيرا النبي عن وروت القيامة، يوم إلى يتلى ما القرآن من فيها نزل فإنها ، مجد وعلو فضال بها

 4/1881 االستيعاب ينظر. هـ 57: ت يحصى، ال ما التابعين ومن ، الصحابة من وكثير الخطاب ابن عمر

 .11457: رقم 8/16 واإلصابة ،7079:رقم 7/43 الغابة وأسد ،2029: رقم
 4/2194 صحيحه في ومسلم ،6162: برقم الحشر كيف باب: برقم 5/2391 صحيحه في البخاري أخرجهـ  4

 ". غرال   القيامة يوم الناس يحشر"  بلفظ 2859: برقم القيامة يوم الحشر وبيان الدنيا فناء باب
 في شيبة أبي وابن ،24793: برقم عنها هللا رضي عائشة السيدة مسند 41/302 مسنده في أحمد أخرجهـ  5

 الزوائد مجمع في الهيثمي وأورده ،34406: برقم وسلم عليه هللا صلى نبينا عن ذكر ما باب 7/88 مصنفه

 وهو لهيعة، ابن وفيه: وقال أحمد، إلى وعزاه ،18440: برقم والصراط الميزان في جاء ما باب 10/650

 .الصحيح رجال رجاله وبقية ُوثَِّق، وقد ضعيف،
 وعلما فقها الدنيا أئمة أحد داود أبو وكان داود، أبو السجستاني إسحاق بن األشعث بن سليمان: داود أبوـ  6

  الطيالسي داود وأبي ، القعنبي مسلمة بن هللا عبد عن روى وصنف، جمع ممن وإتقانا وورعا ونسكا وحفظا
 وأبو االشناني إبراهيم بن أحمد الطيب وأبو اللؤلؤي عمرو بن أحمد بن محمد عنه وروى حنبل، بن وأحمد
 وصالح وحرمة جاللة ذا. الفقه في رأسا   الحديث، في رأسا   وكان  البصري، الحسن بن علي بن أحمد عمرو

 298:رقم 4/149 التهذيب تهذيب ينظر. هـ 275:ت. حنبل بن أحمد اإلمام بشيخه يشبه كان إنه حتى وورع،

 . هـ 275/سنة1/396 والعبر ،456: رقم 4/101 والتعديل والجرح ،13458: رقم 8/282 والثقات
َبُهۥ أُوِتيَ  َمۡن  َفأََما﴿ـ   7 ِبَيهۡ  ٱۡقَرُءواْ  َهآُؤمُ  َفَيقُولُ  ِبَيِميِنِهۦ ِكَتَٰ  .الحاقة سورة من﴾ 19﴿ اآلية ﴾ِكَتَٰ
 ما 3/740 مسنده في راهويه وابن ،4757: برقم الميزان ذكر في باب 4/385 سننه في أبوداود أخرجهـ   8

 ثالث في أما: فقال القيامة يوم حميمه الرجل يذكر هل: " بلفظ ،1349: برقم عنها هللا رضي عائشة عن يروى

 شرط على صحيح حديث وهذا: وقال ، 7822: برقم األهوال كتاب 4/622 مستدركه في والحاكم ،" فال مواطن

 .الشيخين
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هوما  :والزالزل وخطب جسيم  ،أمر عظيم :أي ؛﴾َعِظيم   َشْيء   الَساَعةِ  َزْلَزلَةَ 

هذا من باب ضمير  ﴾َتَرْوَنَها َيْومَ ﴿ :ثم قال ،والرعب ،يحصل للنفوس من الفزع

 :أي ؛﴾أَْرَضَعتْ  َعَما ُمْرِضَعة   ُكلُّ  َتْذَهلُ ﴿ :، ولهذا قال ُمفِسرا  له، والقصةالشأن

عليه تدهش عنه والتي هي أشفق الناس   ،تشغل لهول ما ترى عن أحب الناس إليها

 َعَما﴿ م قال:ث، ، ولم يقل ُمرضع﴾ُمْرِضَعة   ُكلُّ ﴿ :، ولهذا قالفي حال إرضاعها له

[تضّيعها] :أي ؛﴾أَْرَضَعتْ 
(1)

 ؛﴾َحْمَلَها َحْمل   َذاتِ  ُكلُّ  َوَتَضعُ ﴿ :وقوله ،قبل فطامه 

َرىَٰ  ٱلَناسَ  َوَتَرى﴿،قبل تمامه لشدة الهول :أي (2) ﴾َسْكَرى﴿ وقرئ: ،﴾ُسَكَٰ
 :أي ؛

فمن رآهم  ،هانهموغابت أذ ،قد دهشت عقولهم ،من شدة األمر الذي قد صاروا فيه

َرىَٰ  ُهم َوَما﴿،حسب أنهم ُسكارى ِكنَ  ِبُسَكَٰ  .﴾َشِديد   ٱّللَِ  َعَذابَ  َولََٰ

َۡ ِِۡ ِعلۡم  َومَِن ٱنلَّ ﴿ ِ ِ ب رِيد   َوَيتَّبُِع ُُكَّ َشۡيَطَٰن   اِس َمن يَُدَِٰدُل ِف ٱَّللَّ نَُّهۥ  ٣ مَّ
َ
ُكتَِب َعلَۡيهِ أ

نَُّهۥ يُِضلُُّهۥ 
َ
هُ فَأ ع ِِِ  َويَۡهِديهِ إََِلَٰ َمن تََوَّلَّ  .﴾٤َعَذاِب ٱلسَّ

وأنكر قدرة هللا على إحياء الموتى ُمعرضا  عما أنزله  ،لقد ذم هللا من كذب بالبعث

 ،هل الضاللأوهم  ،على أنبيائه متبعا  في كفره كل شيطان مريد من الجن واألنس

يتركون ما أنزل هللا على رسوله  ،والبدع المعرضون عن الحق المتبعون عن للباطل

 ،ويتبعون إخوان رؤوس الضاللة الدعاة إلى البدع باألهواء ،من الحق المبين

ِدلُ  َمن ٱلَناسِ  َوِمنَ ﴿ :ولهذا قال في شأنهم وأشباههم، واآلراء  ؛﴾ِعۡلم   ِبَغۡيرِ  ٱّللَِ  ِفي ُيَجَٰ

ن   ُكلَ  َوَيَتِبعُ ﴿علم صحيح  :أي
كتب على الشيطان  :أي؛ ﴾َعلَۡيهِ  ُكِتبَ  ٣ َمِريد   َشۡيَطَٰ

ويقوده في  ،وقلّده فإنه يضله أي في الدنيا ،بعهتّ ا :أي ؛﴾َتَواَلهُ  َمنْ  أََنهُ ﴿كتابه القدري 

نزلت هذه اآلية  :، قالوا: الحار المؤلم المزعج المقلقأي ؛اآلخرة إلى عذاب السعير

] الذي [ في النضر بن الحرث
(3)

وإحياء من صار  ،ينكر البعث ،كان كثير الجدل 

 .أساطير األولين، والقرآن ،  ويقول المالئكة بنات هللاترابا  

                                                           
/ب. وعند ابن كثير ]رضيعها[ وهو الصواب. ينظر 311ـ  جاءت بهذا الرسم في المتن ينظر اللوحة رقم:   1

 .5/394تفسير ابن كثير 
 بضم يقرآن سكران، لجمع لغتان وهما ﴾ُسكارى﴿ الباقون. ألف بغير ﴾َسْكَرى﴿ والكسائي حمزة وقرأـ   2

 األلف وأثبت السين ضم لمن فالحجة وسكرانة لسكران جمعان وهما األلف وطرح وبفتحها األلف وإثبات السين
 كان لما أنه األلف وحذف فتح لمن والحجة وكسالى، بكسالن شبه اإلنسان حركة يضعف السكر كان لما أنه

 ُهم َوَما َسْكَرىَٰ  ٱلَناسَ  َوَتَرى ﴿: الكسائي حمزة قرأ. وهلكى بمرضى شبه اإلنسان على داخلة آفة السكر

َرىَٰ   الباقون وقرأ وجرحى(، )وجريح ومرضى(، )مريض مثل: ضرر ذي كل جمع فعلى أن وحجتهما: ﴾ِبَسك 

 في الحجةينظر . فعالى( على يجمع )فعالن باب أن وحجتهم: سكران(: )جمع وهو: فيهما باأللف سكارى

 .1/472 القراءات وحجة.1/252 السبع القراءات
 ـ  ] الذي [ إضافة يقتضيها السياق لعلها سقطت من الناسخ.   3
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َها ٱنلَّاُس إِن ُكنتُۡم ِف َرۡيب   ﴿ يُّ
َ
أ ِن تَُراب   َيَٰٓ َِن ٱِۡلَۡعِث فَإِنَّا َخلَۡقَنَُٰكم م  ُثمَّ  ُثمَّ ِمن نُّۡطَفة   م 

َۡة   ِمۡن َعلََقة   ۡض َلََّقة   ُثمَّ مِن مُّ َ  وََغ ِِۡ ُُّمَلََّقة   ُّمُّ ِ ُبَّي  ِ رَۡحاِم َما نََشآُء إََِلَٰٓ نل 
َ
 لَُكۡمۚۡ َونُقِرُّ ِف ٱۡۡل

َجل  
َ
َسم ٗ  أ َبۡ ُُنۡرُِجُكۡم ِطۡفٗل ُثمَّ  مُّ ِِ ن يَُردُّ  ُثمَّ  َٰ َوِمنُكم مَّ ن ُيتََوَّفَّ ُكۡم  َومِنُكم مَّ ُشدَّ

َ
ٓواْ أ ُۡ لُ

ۡرَذِل ٱۡلُعُمرِ لَِكۡيَل يَ 
َ
ۡرَض َهامَِدةٗ   ٗ َشۡي  ۡعلََم مِۢن َبۡعِد ِعلۡم  إََِلَٰٓ أ

َ
ۚۡ َوتََرى ٱۡۡل نَزنۡلَا َعلَۡيَها  ا

َ
ٓ أ فَإِذَا

ِ َزۡوِۢج بَهِيج  
ۢنبَتَۡت مِن ُُك 

َ
نَُّهۥ يُۡۡحِ  ٥ ٱلَۡمآَء ٱۡهََتَّۡت َوَربَۡت َوأ

َ
َ ُهَو ٱۡۡلَقُّ َوأ نَّ ٱَّللَّ

َ
َٰلَِك بِأ َذ

َٰ ُُك ِ  نَُّهۥ لََعَ
َ
ء   ٱلَۡمۡوََتَٰ َوأ نَّ ٱ ٦ قَِدير   ََشۡ

َ
اَعَة َءاتِيَة  َّلَّ َرۡيَب فِيَها َوأ نَّ ٱلسَّ

َ
َ َوأ َيۡبَعُث َمن  َّللَّ

 ﴾٧ِف ٱۡلُقبُورِ 

المعاد  والنشور ذكر الدليل على قدرته تعالى على ،لما ذكر هللا تعالى المنكر للبعث

في شك  من البعث وهو  :، أي﴾َرْيب   ِفي ُكْنُتمْ  إِنْ ﴿ :، فقالبما يشاهد من بدئه للخلق

ُكم َفإَِنا﴿ ،وإحياء األجساد يوم القيامة ،المعاد ن َخلَۡقَنَٰ أصل بدئه لكم  :أي ؛﴾ُتَراب   مِّ

ۡطَفة   ِمن ُثمَ ﴿ ،وهو الذي خلق منه آدم ،من تراب لَة   ِمن َنۡسلَُهۥ َجَعلَ  ُثمَ ﴿ :أي ؛﴾نُّ  ُسلََٰ

ن (1)﴾َمِهين َمآء   مِّ
ۡضَغة   ِمن ُثمَ  َعلََقة   ِمۡن  ُثمَ ﴿ ، وذلك أنه إذا استقرت النطفة في  ،﴾مُّ

كذلك يضاف إليه ما يجتمع إليها، ثم تنقلب علقة  ،رحم المرأة مكث أربعين يوما  

، ثم يستحيل فيصير مضغة قطعة ، فتمكث كذلك أربعين يوما  حمراء بإذن هللا تعالى

فيصور منها  ،والتخطيط ،ثم يشرع في التشكيل ،وال تخطيط ،اال شكل فيه ،من لحم

، فتارة تسقطها ، وسائر األعضاءورجالن ،وفخذان ،وبطن ،وصدر ،ويدان ،رأس

وقد صارت ذات شكل وتخطيط، ولهذا  ،، وتارة تلقيها، والتخطيطالتشكيل المرأة قبل

ۡضَغة   ِمن ُثمَ ﴿ :قال تعالى َخلََقة   مُّ  لَُكمْ  لُِنَبيِّنَ ﴿ ،كما يشاهدونها :أي ؛﴾ُمَخلََقة   َوَغۡيرِ  مُّ

وتارة تستقر في الرحم ال تلقيها  :أي ؛﴾ُمَسّم ى أََجل   إِلَى َنَشاءُ  َما األْرَحامِ  ِفي َوُنِقرُّ 

، وغير ، كما قال مجاهد: في هذه اآلية " هو السقط مخلوق، وال تسقطهاالمرأة

خ فيها فنف ،وهي مضغة أرسل هللا إليها ملكا   ،، فإذا مضى عليه أربعون يوما  مخلوق

، وأجلها ،، وكتب رزقهاوأنثى، وذكر اها كما يشاء هللا من َحسن وقبيحوسوَ  ،الروح

سعيد " ووشقي، أ
(2)

: " حدثنا قال ، كما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود

إن خلق أحدكم يجمع  " و الصادق المصدوق:ـوهـ صلى هللا عليه وسلم ـ رسول هللا 

ثم  ،ثم يكون مضغة مثل ذلك ،ثم يكون علقة مثل ذلك ،في بطن أمه أربعين ليلة
                                                           

ن َمآء  َمِهين﴿ـ  1 لَة  مِّ  .السجدة ﴾ من سورة8﴿ اآلية: ﴾ُثَم َجَعَل َنۡسلَُهۥ ِمن ُسلََٰ
 وغير مخلوق السقط: مجاهد وقال". سقط من كان ما: مخلقة وغير ، حيا كان ما: المخلقة: عباس ابن قال ـ  2

ى أََجل   إِلَى َنَشاءُ  َما اأْلَْرَحامِ  ِفي َوُنِقرُّ ﴿، "مخلوق  2475 حاتم أبي ابن تفسير ينظر التمام،: قال ،﴾ُمَسّم 

 .477/ص مجاهد وتفسير ،12784 ـ13782/
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أو  ،وشقي ،وأجله ورزقه ،فيكتب عمله ،فيؤمر بأربع كلمات ،يبعث هللا إليه الملك

ثم ينفخ فيه الروح " ،سعيد
(1)

، وعن حذيفة بن أُسيد
(2)

صلى هللا ـ يبلغ به النبي  

أو  ،في الرحم أربعين : " يدخل المالئكة على النطفة بعدما تستقرقالـ عليه وسلم 

فيقول  ،ويكتبان :فيقول هللا ؟أي رب أشقي أم سعيد :فيقول نخمسا  وأربعين يوما  

ثم تطوى  ،ورزقه وأجله ،وأثره ،ويكتب عمله ،ويكتبان :فيقول هللا ؟أذكر أم أنثى

وال ينقص" ،فال ُيزاد فيها ،الصحف
(3)

رواه ابن أبي حاتم ، وروى مسلم نحوه 
(4)

 ،

[فا  يضع]أي:  ؛﴾ِطْفال    ُنْخِرُجُكمْ  مَ ثُ ﴿ :وقوله
(5)

وحواسه  ،وبصره ،في سمعه 

ف به ،فشيئا   ،ثم يعطيه هللا القوة شيئا   ،وبطشه وُيحنن عليه والديه في آناء  ،ويلطِّ

 ،يتكامل القوي ويتزايد :أي ؛﴾أَُشَدُكمْ  لَِتْبلُُغوا ُثمَ ﴿ :ولهذا قال ،وأطراف النهار ،الليل

في حال  :أي ؛﴾ُيَتَوَفى َمنْ  َوِمْنُكمْ ﴿وحسن النظر  ،ويصل إلى عنفوان الشباب

والهرم  ،وهو الشيخوخة ،﴾اْلُعُمرِ  أَْرَذلِ  إِلَى ُيَردُّ  َمنْ  َوِمْنُكمْ ﴿ ،وقواه ،شبابه

ا ِعْلم   َبْعدِ  ِمنْ  َيْعلَمَ  لَِكْياَل ﴿ :ولهذا قال ،والفكر ،والفهم ،والعقل ،وضعف القوة  ﴾َشْيئ 

 قَُوة   َبْعدِ  ِمنْ  َجَعلَ  ُثمَ ﴿ :كما في آية أخرى ،يبلغ من السن ما يتغير عقله شيئا   :أي

(6)﴾َوَشْيَبة   َضْعف ا
: " إذا بلغ الرجل أربعين عاما  قال ، وفي مسند أحمد عن أنس

، فإذا بلغ الخمسين لَين هللا الباليا من الجنون، والجذام، والبرص آمن من أنواع

، وأحبه ، وإذا بلغ السبعين أحبه هللاهاعليستين رزقه هللا إنابة يحبه وإذا بلغ ال ،حسابه

، وإذا بلغ التسعين عنه سيئاته ىومحي ،، وإذا بلغ الثمانين تقبل هللا حسناتهأهل السماء

وُشِفع له في  ،، وسمي أسير هللا في األرض، وما تأخرغفر هللا ما تقدم من ذنبه

أهله"
(7)

 ،، وقد رواه أنس أيضا  مرفوعا  مثله مرفوعا   عمر بن الخطاب ، وروى

                                                           
 باب 4/2036 صحيحه في ومسلم ،7016: برقم المالئكة ذكر باب 6/2713 صحيحه في البخاري أخرجهـ   1

 .2643: برقم أمه بطن في اآلدمي خلق كيفية
 بايع  عجيبة وزن بمهملتين: سريحة أبو واقفة، بن بالسين أغوس: وقيل األغوز، بن خالد بن أ سيد بن حذيفةـ  2

 روى أربعا ، عليه وكبر أرقم، بن زيد عليه وصلى بها، وتوفي الكوفة، ونزل ، الحديبية وشهد الشجرة، تحت
 بن والربيع والشعبي، واثلة، بن عامر الطفيل: عنه يروى عنهما، هللا رضي ذر وأبي وعلي، بكر، أبي:  عن

 باب 1/47 بكنيته يعرف من وأسماء ،1102: رقم 1/570 الغابة أسد ينظر .بأرمينية (هـ 42: ت) عميلة،

 .1646: رقم 2/43 واإلصابة ،78:  رقم السين
 تفسيره في حاتم أبي ابن وأورده ،16142: برقم أسيد بن حذيفة حديث 26/64 مسنده في أحمد أخرجهـ  3

 في والبيهقي ،3039: برقم واثلة بن عامر الطفيل أبي حديث 3/176 الكبير في والطبراني.3176/17958

 . 15200: برقم سقطا   تضع المرأة باب 7/421 سننه
 الملك يدخل: "  بلفظ 2644برقم:  أمه بطن في اآلدمي خلق كيفية باب 4/2037 صحيحه في مسلم أخرجه ـ 4

 ." النطفة على
 .5/396/ب، وهي مثبتة عند ابن كثير 311ـ ]ضعيفا [: زيادة يتطلبها السياق، ينظر اللوحة رقم:  5
ن َخلََقُكم ٱلَِذي ٱّلَلُ ﴿ـ   6 ا قَُوة   َبۡعدِ  ِمن   َجَعلَ  ُثمَ  قَُوة   َضۡعف   َبۡعدِ  ِمن   َجَعلَ  ُثمَ  َضۡعف   مِّ   َضۡعف 

 َيَشآُءه  َما َيۡخلُقُ  َوَشۡيَبة ه

 . الروم سورة من﴾ 54﴿ اآلية ﴾ٱۡلَقِديرُ  ٱۡلَعلِيمُ  َوُهوَ 
 اإلسالم في يعمر معمر من ما: " بلفظ 13279: برقم مالك بن أنس حديث 21/12 مسنده في أحمد أخرجهـ  7

 في الهيثمي وأورده ،4249: برقم أنس عن عمران أبي حديث 7/243 مسنده في يعلى وأبو ،" سنة أربعين

 إلى وعزاه  عنه هللا رضي أنس عن 17564:  برقم المسلمين من عمره طال فيمن باب 10/342 الزوائد مجمع
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هذا دليل آخر على قدرته تعالى على إحياء ،﴾َهاِمَدة   اأْلَْرضَ  َوَتَرى﴿ :وقوله

 َفإَِذا﴿وهي القحلة التي ال ينبت فيها شيء  ،األرض الميتة الهامدة ىكما يحي ،الموتى

تحركت  :أي ،فإذا أنزل هللا عليها المطر اهتزت :أي؛﴾اْهَتَزتْ  اْلَماءَ  َعلَْيَها أَْنَزْلَنا

، ثم انبتت ارتفعت لما سكن فيها الثرى :أي ؛﴾َوَرَبتْ ﴿ ،وحييت بعد موتها ،بالنبات

 ،وأشتات النباتات باختالف ألوانها ،وزروع ،والفنون من ثمار ،لما فيها من األلوان

 َزْوج   ُكلِّ  ِمنْ  َوأَْنَبَتتْ ﴿ :، ولهذا قال، ومنافعهاوأشكالها ،وروائحها ،وطعومها

 :أي؛﴾اْلَحقُّ  ُهوَ  هللَاَ  ِبأَنَ  َذلِكَ ﴿ :وقوله ،حسن المنظر طّيب الريح :أي ؛﴾َبِهيج  

 ،كما أحيا األرض الميتة :أي؛﴾اْلَمْوَتى ُيْحِيي َوأََنهُ ﴿، يشاءالخالق المدبر الفعال لما 

 ،، وأنه على كل شيء قديرالموتىن الذي أحياها لمحي إ ،وأنبت منها هذه األنواع

[كائن] :أي ؛﴾ِفيَها َرْيبَ  اَل  آِتَية   الَساَعةَ  َوأَنَ ﴿
(1)

 ٱّلَلَ  َوأَنَ ﴿، وال مرية ال شك فيها 

، ويوجدهم بعد ورهم ِرمما  يعيدهم بعد ما صاروا في قب :أي ؛﴾ٱۡلقُُبورِ  ِفي َمن َيۡبَعثُ 

 َوِهيَ  اْلِعَظامَ  ُيْحِيي َمنْ  َقالَ  َخْلَقهُ  َوَنِسيَ  َمَثال لََنا َوَضَربَ ﴿ :، كما قال تعالىالعدم

 (2)﴾َرِميم  
وعن أبي رزين الُعقيلي .اآليات

(3)
أُكلّنا يرى ]يا رسول هللا " : أنه قال، 

[؟وما آية ذلك ؟ربه عز وجل
(4)

كلكم   : أليسال رسول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم ـفق 

: قلت يا رسول هللا : كيف قلنا: بلى، قال : فاّلل أعظم، قال ؟ينظر إلى القمر مخليا  به

أهلك ُمْمِحال ؟ قال: : أما مررت بوادي ؟ قالوما آية ذلك في خلقه  ؟هللا الموتى ىيحي

، وذلك آيته هللا الموتى ى، وكذلك يحيقال: بلى بلى، قال: ثم مررت به يهتز َخِضرا ؟

في خلقه "
(5)

  رواه أحمد و أبوداود. 

َۡ ِِۡ ِعلۡم  ﴿ ِ ِ ب ن ِِ   َوََّل كَِتَٰب  ى َوََّل ُهدٗ  َومَِن ٱنلَّاِس َمن يَُدَِٰدُل ِف ٱَّللَّ ثَاِِنَ ِعۡطفِهِۦ  ٨ مُّ
ۡنيَا ِخۡزي   ِِلُِضلَّ َعن َسبِيِل ٱ ِ  ََلُۥ ِف ٱدلُّ َٰلَِك  ٩َونُِذيُقُهۥ يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِ َعَذاَب ٱۡۡلَرِيِق  َّللَّ َذ

َمۡت  َٰم  بَِما قَدَّ َ لَۡيَس بَِظلَّ نَّ ٱَّللَّ
َ
 . ﴾١٠ل ِلَۡعبِيِد  يََداَك َوأ

                                                                                                                                                                      

 ثقات، رجاله ولكن يدركه، ولم بكر، أبي بن عبدهللا عن عمرو بن عبدهللا رواية من وقال الكبير، في الطبراني
 مجاهيل. إسناده وفي: وقال شديد، باختصار البزار إلى وعزاه

 .5/398ينظر تفسير ابن كثير  ،وهو الصواب.[كائنة]/أ، وعند ابن كثير: 312ـ ينظر اللوحة  1
مَ  ُيۡحيِ  َمن َقالَ  َخۡلَقُهۥۖ َوَنِسيَ  َمَثال   لََنا َوَضَربَ ﴿ ـ 2  . يس سورة من﴾ 78﴿ اآلية ﴾َرِميم   َوِهيَ  ٱۡلِعَظَٰ
 على ووفادة صحبة له معروف، صحابي وهو عامر، بن المنتفق بن عامر بن لقيط هو: العقيلي رزين أبوـ   3

 بن عامر بن لقيط وهو جده، إلى ينسبه من وهناك كنيته، عليه غلبت ممن وهو وسلم، عليه هللا صلى هللا رسول
 والمزي  حبان ابن وقال البر، عبد وابن مسلم، قال كما ، صبرة بن لقيط عامر، غير بن لقيط أن وقيل ، صبرة
 أوس، بن وعمرو ، لقيط بن عاصم ابنه عنه روى جده، إلى نسبه فقد صبرة، بن لقيط قال ومن واحد، أنهما

 ،4527: رقم 4/548 الغابة أسد ينظر وفاته. تاريخ التراجم تذكر حاجب، لم بن وعبدهللا عدس، بن ووكيع

  .1187: رقم 3/359 والثقات .5012: رقم 24/248 الكمال وتهذيب ،7561: رقم 5/686 واإلصابة
 .5/398[. خلقه؟ في ذلك آية وما القيامة؟ يوم وجل عز ربه يرى أكلنا: ]كثير ابن وعند أ،/312: اللوحةـ  4
 أنكرت فيما 1/64 سننه في ماجه وابن ،4733: برقم الرؤية في باب 4/375 سننه في أبوداود أخرجهـ   5

  ،16198: برقم العقيلي رزين أبي حديث 26/117 مسنده في وأحمد ،180: برقم الجهمية
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 َوِمنَ ﴿ :، فقال، والبدعوس الكفرثم ذكر تعالى حال الدعاة إلى الضالل من رؤ

 :، بل، وال نقل صحيحبال عقل صريح :أي ؛﴾ِعْلم   ِبَغْيرِ  هللاَِ  ِفي ُيَجاِدلُ  َمنْ  الَناسِ 

مستكبر عن الحق  :أي :، قال ابن عباس﴾ِعْطِفهِ  َثاِنيَ ﴿والهوى  ،بمجرد الرأي

يعني يعرض عما يعرض إليه من الحق  ،وقال غيره: الوي عنقه ،إذا دعي إليه

ويثني رقبته استكبارا  "
(1)

 َرُسولُ  لَُكمْ  َيْسَتْغِفرْ  َتَعالَْوا لَُهمْ  ِقيلَ  َوإَِذا﴿ :كما قال تعالى، 

( 2) ﴾ُرُءوَسُهمْ  لََوْوا هللاَِ 
يل: هذه )الم ق ،﴾هللاَِ  َسِبيلِ  َعنْ  لُِيِضلَ ﴿ :وقوله ،اآلية

الم التعليل(كون )ألنه قد ال يقصد ذلك، ويحتمل أن ت ،(العاقبة
(3)

 ِفي لَهُ ﴿ :م قالثُ ، 

ْنَيا فعوقب  ،، كما أنه استكبر عن آيات هللا في الدنيا، والذلوهو اإلهانة ﴾ِخْزي   الدُّ

َمِة َعَذاَب ٱۡلَحِريقِ َوُنِذيقُُهۥ ﴿ ،فيها بالقتل ببدر لَِك ِبَما َقَدَمۡت َيَداكَ  (9) َيۡوَم ٱۡلِقَيَٰ
 :أي ؛﴾َذَٰ

م  لِّۡلَعِبيدِ ﴿،  وتوبيخا   ،يقال لهم هذا تقريعا  
بلغني أن : "قال الحسن ،﴾َوأََن ٱّلَلَ لَۡيَس ِبَظلََٰ

أحدهم يحرق في اليوم سبعين ألف مرة"
(4)

. 

َٰ َحۡرف   َمن َيۡعبُُد َوِمَن ٱنلَّاِس  ﴿ َ لََعَ نَّ بِهۦِ  ِإَوۡن  ٱَّللَّ
َ
َصابَُهۥ َخ ٌِۡ ٱۡطَمأ

َ
َصاَبۡتُه فِۡتنٌَة فَإِۡن أ

َ
أ

اُن ٱلُۡمبُِّي  َٰلَِك ُهَو ٱۡۡلُِۡسَ ۚۡ َذ ۡنيَا َوٱٓأۡلِخَرةَ َٰ وَۡجهِهِۦ َخِِسَ ٱدلُّ ِ  ١١ٱنَقلََب لََعَ  يَۡدُعواْ ِمن ُدوِن ٱَّللَّ
هُۥ َوَما ََّل يَنَفعُ  َُٰل ٱِۡلَعِيُد َما ََّل يَُُضُّ َل َٰلَِك ُهَو ٱلضَّ ۚۥۡ َذ قَۡرُب مِن نَّۡفعِهِۚۦۡ  ١٢ُه

َ
ۥٓ أ هُ يَۡدُعواْ لََمن ََضُّ

  ﴾١٣ۡوََلَٰ َوَِلِۡئَس ٱۡلَعِش ُِ َِلِۡئَس ٱلۡمَ 

على شك " :أي ؛﴾َحۡرف ۖ  َعَلىَٰ ﴿: قال مجاهد وقتادة
(5)

 :أي ؛على طرف :وقيل ،

دخل في الدين على طرف، وأصله من حرف الشيء وهو طرفه، فقيل للشاك في 
                                                           

 في متكبرا: " قال أيضا   وعنه" ذكري عن يعرض: يقول ،(عطفه ثاني:) عنهما هللا رضي عباس ابن عن  ـ  1

 وعن ،" له قيل ما يسمع إن يريد ال موليا معرضا رأسه الوى: " قال ، عنه هللا رضي زيد ابن وعن".  نفسه
 ثاني فالن جاءني: تقول أنها العرب عن وذكر:  جرير ابن وقال ،" عنقه الوي: قال  عنه هللا رضي قتادة

 الطبري وتفسير ،13795 ـ 13791/ 2476حاتم أبي ابن تفسير ينظر. الكبر من متبخترا جاء إذا: عطفه

18/573. 
ونَ  َوَرأَْيَتُهمْ  ُرُءوَسُهمْ  لََوْوا هللاَِ  َرُسولُ  َلُكمْ  َيْسَتْغِفرْ  َتَعالَْوا لَُهمْ  ِقيلَ  َوإَِذا﴿ـ  2  من﴾ 5﴿ اآلية ﴾ُمْسَتْكِبُرونَ  َوُهمْ  َيُصدُّ

 .المنافقون سورة
 والجملة ،(هو: )وفاعله التعليل، الم بعد المضمرة، بأن منصوب مضارع( يضل)و للتعليل، الالم( لُِيِضلَ )ـ   3

 ال قد ألنه العاقبة(؛ )الم هذه: بعضهم قال:  كثير ابن وأورد، (يجادل)بـ ومتعلقان جر محل في مصدر تأويل في
 الفاعل هذا أن بها المراد يكون أو المعاندين، بها المراد يكون أن إما التعليل(، )الم تكون أن ويحتمل ذلك، يقصد

 ،2/303 للدعاس القرآن إعراب ينظر. هللا سبيل عن يضل ممن يجعله الذي الخلق هذا على جبلناه إنما لهذا،

 .،17/91 القرآن إعراب في والجدول ،5/399 كثير ابن وتفسير
 وأكلت نضجت كلما مرة ألف سبعين اليوم في أحدهم يحرق أنه بلغني:  قوله الحسن عن حاتم أبي ابن أوردـ   4

 .5/485 الطبري وتفسير ،983/5496 حاتم أبي ابن تفسير ينظر ، فعادوا عودوا لهم قيل لحومهم
 على: قال ﴾َحْرف   َعلَى هللَاَ  َيْعُبدُ  َمنْ  الَناسِ  َوِمنَ ﴿: قوله في عنه، هللا رضي قتادة عن حاتم أبي ابن أوردـ   5

 مجاهد وتفسير ،18/576 الطبري وتفسير 2477/13800 حاتم أبي ابن تفسير ينظر. مجاهد قال وبه شك،

 .477/ص
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ال ابن ــ، ق، وإال انشمرد ما يحب استقرــفإن وج ،رفـنه يعبد هللا على حإالدين: 

: خيله، قال تْ جَ ، وُنتِ فإن ولدت امرأته غالما   ،: " كان الرجل يقدم المدينةاسـعب

: هذا دين سوء "، قالخيله جْ تَ ، ولم ُينْ ولدا  ، وإن لم تلد امرأته هذا دين صالح
(1)

رواه  

، وإن إن صلحت دنياه أدام على العبادة " ذلك المنافق: وقال ابن زيد ،البخاري

إال لما يصلح من دنياه ،  ،، فال يقيم على العبادة، وتغَيرت انقلبفسدت عليه دنياه

ورجع إلى الكفر" ،هأو ضيق ترك دين ،أو اختبار ،أو شدة ،فإذا أصابته فتنة
(2)

 ،

ْنَيا َخِسرَ ﴿ :وقوله ،ارتد كافرا   :أي ؛﴾َوْجِههِ  َعلَى اْنَقلَبَ ﴿ :ولهذا قال  ﴾َواآْلِخَرةَ  الدُّ

 اْلُخْسَرانُ  ُهوَ  َذلِكَ ﴿ :، ولهذا قالغاية الشقاء، واإلهانةوهو في  ،بالخلود في النار

 ِمنْ  َيْدُعو﴿ :هذه هي الخسارة العظيمة والصفقة الخاسرة ، وقوله :أي ،﴾اْلُمِبينُ 

هُ  اَل  َما هللاَِ  ُدونِ   ،واألنداد يستغيث بها ،من األصنام :أي ،﴾َيْنَفُعهُ  اَل  َوَما َيُضرُّ

ُل ٱۡلَبِعيُد ﴿وال تضره  ،ويسترزقها وهي ال تنفعه لَِك ُهَو ٱلَضلََٰ
َيۡدُعوْا لََمن  (12)َذَٰ

هُۥٓ أَۡقَرُب ِمن َنۡفِعِهۦه وأما ، أقرب من نفعه فيها، ضره في الدنيا قبل اآلخرة :أي ؛﴾َضرُّ

بئس  :أي ؛﴾اْلَعِشيرُ  َولَِبْئسَ  اْلَمْولَى لَِبْئسَ ﴿ :وقوله ،فضرره ُمحقق  ُمتيقّن   ،في اآلخرة

 َولَِبْئسَ ﴿وناصرا   ،وليا   :أي ؛مولى   ، يعني الوثن، قاله مجاهد،الذي دعاه من دون هللا

وهو المخالط والمعاشر" ﴾اْلَعِشيرُ 
(3)

ابن العم  أن المراد  لبئس :ختار ابن جرير، وا

والصاحب من يعبد هللا على حرف "
(4)

 . (وهللا أعلم)واألول أقرب،  ،

َٰت  ﴿ َٰلَِحَِٰت َجنَّ ِيَن َءاَمنُواْ وََعِملُواْ ٱلصَّ َ يُۡدِخُل ٱَّلَّ َ  إِنَّ ٱَّللَّ ۚۡ إِنَّ ٱَّللَّ َُٰر نَۡه
َ
ََتۡرِي مِن ََتۡتَِها ٱۡۡل

 .﴾١٤َيۡفَعُل َما يُرِيُد 

لما ذكر أهل الضاللة األشقياء عطف بذكر األبرار السعداء من الذين آمنوا بقلوبهم 

وترك ] ،وصدقوا إيمانهم بأفعالهم فعملوا الصالحات من جميع أنواع القربات

[المنكرات
(5)

ولما  ،فأورثهم ذلك سكنى الدرجات العاليات في روضات الجنات  ،

 . ﴾ُيِريدُ  َما َيْفَعلُ  هللاََ  إِنَ ﴿ :قال ،وَهَدى هؤالء ،ل أولئكبَين أنه أض

                                                           
 .به تفرد وقد. 4465:  برقم الحج سورة تفسير 4/1768 صحيحه في البخاري أخرجهـ   1
 دنياه عليه فسدت وإن العبادة، على أقام دنياه له صلحت إن المنافق:: أسلم بن زيد بن الرحمن عبد قالـ   2

 ترك ضيق، أو اختبار أو شدة أو فتنة أصابته فإن دنياه، من صلح لَِما إال العبادة على يقيم فال انقلب وتغيرت،

 .18/577 الطبري وتفسير ،5/401 كثير ابن تفسير ينظر. الكفر إلى ورجع دينه
 حاتم أبي ابن تفسير ينظر. الصاحب هو العشير: أيضا   وعنه الوثن، يعني العشير: مجاهد وقالـ   3

 .478/ص مجاهد وتفسير ،2477/13802
 َولَِبْئسَ  ﴿حرف، على هللا يعبد الذي هذا العم ابن لبئس:  ﴾ اْلَمْولَى لَِبْئسَ  ﴿: تعالى قوله في جرير ابن يقولـ   4

 .18/578 الطبري تفسير ينظر. والصاحب المعاشر الخليط ولبئس: يقول ﴾اْلَعِشيرُ 
 .5/401/ ب، أما عند ابن كثير ]تركوا[. ينظر تفسير ابن كثير 312ـ هكذا وردت في المتن اللوحة  5
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َمآءِ ُثمَّ ﴿ ۡنيَا َوٱٓأۡلِخَرةِ فَلۡيَۡمُدۡد بَِسبٍَب إََِل ٱلسَّ ُ ِف ٱدلُّ هُ ٱَّللَّ ن لَّن يَنُُصَ
َ
ِۡلَۡقَطۡع  َمن ََكَن َيُظنُّ أ

نَزلَۡنَُٰه َءاَيَٰتِۢ َبي َِنَٰت   ١٥فَلۡيَنُظۡر َهۡل يُۡذهََِبَّ َكۡيُدهُۥ َما يَِۡيُظ 
َ
َٰلَِك أ نَّ ٱ َوَكَذ

َ
َ َيۡهِدي َمن َوأ َّللَّ

 .﴾١٦يُرِيُد 

عليه الصالة ـ دا  مَ حَ مُ  ٱّلَلُ  َينُصرَ  لَن أَن َيُظنُّ  َكانَ  َمنقال ابن عباس وموافقوه: 

فليمدد بحبل إلى سماء بيته ليختنق به " ،في الدنيا واآلخرةـ والسالم 
(1)

، وقال ابن 

فإنما النصر   ،ليتوصل إلى بلوغ السماء :أي ؛﴾الَسَماءِ  إَِلى ِبَسَبب   َفْلَيْمُددْ ﴿زيد: 

، ثم ليقطع ذلك عنه إن قدر على ذلك "يأتي محمدا  من السماء
(2)

، واألول أظهر في 

 ،فإن المعنى من ظن أن هللا ليس بناصر محمدا  وكتابه ،وأبلغ في التهكم ،المعنى

فإن هللا ناصره ال محالة قال  ،فليقتل نفسه إن كان ذلك غائظه ،فليذهب ،ودينه

(3)﴾آَمُنوا َوالَِذينَ  ُرُسَلَنا لََنْنُصرُ  إَِنا﴿ :تعالى
 ُيْذِهَبنَ  َهلْ  َفْلَيْنُظرْ ﴿ :، ولهذا قالاآلية 

 :وقوله ى ذلك ما يجد في صدره من الغيظ ،: فلينظر هل ُيْشفِ أي ؛﴾َيِغيظُ  َما هُ َكْيدُ 

لِكَ ﴿
هُ  َوَكَذَٰ ِت  ﴿القرآن  :أي؛ ﴾أَنَزۡلَنَٰ ت   َءاَيَٰ َنَٰ حجة  واضحات لفظا  ومعنى   :أي ؛﴾َبيِّ

يضل من يشاء ويهدي من  :أي ؛﴾ُيِريدُ  َمنْ  َيْهِدي هللَاَ  َوأَنَ ﴿  على الناسمن هللا

 لك.  والحجة القاطعة في ذ ،وله الحكمة البالغة ،يشاء

َِٰب  ﴿ ِيَن َهاُدواْ َوٱلصَّ ِيَن َءاَمنُواْ َوٱَّلَّ َ   ِإِنَّ ٱَّلَّ ُكٓواْ إِنَّ ٱَّللَّ ۡۡشَ
َ
ِيَن أ َّي َوٱنلََّصََٰرىَٰ َوٱلَۡمُجوَس َوٱَّلَّ

ء   ِ ََشۡ
َٰ ُُك  َ لََعَ  . ﴾١٧َشهِيٌد  َيۡفِصُل بَيَۡنُهۡم يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِِۚ إِنَّ ٱَّللَّ

اليهود ، ومن سواهم من ذه األديان المختلفة من المؤمنينأخبر تعالى عن أهل ه

، وقد سبق تفسيره في سورة البقرةوالصابئين
(4)

، الناس فيهمواختالف  ،، وتعريفهم

يفصل  ،فإنه تعالى ،فعبدوا غير هللا معه ،والذين أشركوا، والمجوس ،والنصارى

بالعدل، فيدخل من آمن به الجنة، ومن كفر به إلى يحكم بينهم و ،بينهم يوم القيامة

                                                           
 إلى حبال فليربط:  قال بسبب فليمدد واآلخرة الدنيا في محمدا هللا ينصر لن أن يظن كان من: عباس ابن قال ـ  1

 تفسير. 6/15 المنثور الدر ينظر. يموت حتى به يختنق ثم:  قال ليقطع ثم السقف بيته سماء إلى:  قال السماء

 .2478/13803حاتم أبي ابن
 زيد ابن قال. البيت سقف أي ﴾الَسَماءِ  إِلَى﴿. الشيء إلى به يتوصل ما والسبب. بحبل أي ﴾ِبَسَبب   َفْلَيْمُددْ  ﴿ـ  2

 أصله فإن يأتيه، حتى اصله من ذلك فليقطع عنه، ليقطعه األمر هذا ويكابد نبيه هللا ينصر لن إن يظن كان من

 .12/22 القرطبي وتفسير ،2478/13805 حاتم أبي ابن تفسير ينظر. المعروفة السماء هي ،" السماء في
ْنَيا اْلَحَياةِ  ِفي آَمُنوا َوالَِذينَ  ُرُسلََنا لََنْنُصرُ  إَِنا ﴿ـ   3  غافر سورة من ﴾51﴿ اآلية ﴾اأْلَْشَهادُ  َيقُومُ  َوَيْومَ  الدُّ
ِينَ  إِنَّ ﴿: تعالى قوله في  ـ 4 ْ  ٱَّلَّ ِينَ  َءاَمُنوا ْ  َوٱَّلَّ َِٰب  َوٱنلََّصََٰرىَٰ  َهاُدوا ِ  َءاَمنَ  َمنۡ  ّيَ   َِوٱلصَّ  َصَٰلِٗحا وََعِمَل  ٱٓأۡلِخرِ  َوٱِۡلَۡومِ  بِٱَّللَّ

ۡجُرُهمۡ  فَلَُهمۡ 
َ
 .البقرة سورة من﴾ 62﴿ اآلية ﴾َُيَۡزنُونَ  ُهمۡ  َوََّل  َعلَۡيِهمۡ  َخۡوٌف  َوََّل  َرب ِِهمۡ  ِعندَ  أ
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عليم بسرائرهم وما ُتِكن  ،ألفعالهم ، حفيظ، فإنه تعالى شهيد على أفعالهمالنار

 ضمائرهم.

نَّ ٱ﴿
َ
لَۡم تََر أ

َ
َ ُۤدُجۡسَيأ ۡمُس َوٱلَۡقَمُر َوٱنلُّ  ۤۥُهَل َّللَّ ۡرِض َوٱلشَّ

َ
َِٰت َوَمن ِف ٱۡۡل َمََٰو ُجوُم َمن ِف ٱلسَّ

َوآبُّ َوَكث ِِ   َجُر َوٱدلَّ بَاُل َوٱلشَّ َِن  َوٱۡۡلِ ُ َفَما م  ٱنلَّاِس  َوَكث ٌِِ َحقَّ َعلَۡيهِ ٱۡلَعَذاُبُۗ َوَمن يُهِِن ٱَّللَّ
َ َيۡفَعُل َما يََشآُء۩  ۡكرٍِمِۚ إِنَّ ٱَّللَّ   ﴾١٨ََلُۥ مِن مُّ

كما  ،وكرها   ،فإنه يسجد لعظمته كل شيء طوعا   ،أخبر تعالى أنه المستحق للعبادة

تِ  ِفي َمن لَُهۥ  َيۡسُجُد   ٱّلَلَ  أَنَ  َترَ  أَلَمۡ ﴿ :قال َوَٰ من  :أي ؛﴾ٱأۡلَۡرِض  ِفي َوَمن ٱلَسَمَٰ

 ،والجن ،والحيوانات في جميع الجهات من اإلنس ،المالئكة، وأقطار السموات

 َواْلَقَمرُ  َوالَشْمسُ ﴿ :وقوله،(1)﴾ِبَحْمِدهِ  ُيَسبِّحُ  إاَِل  َشْيء   ِمنْ  َوإِنْ ﴿،والطير ،والدواب

ُجومُ  فيبين أنها  ،ألنها قد عبدت من دون هللا ،إنما ذكر على التنصيص ،﴾َوالنُّ

 ّلِلَِ  َواْسُجُدوا لِْلَقَمرِ  َوال لِلَشْمسِ  َتْسُجُدوا ال﴿ ،تسجد لخالقها،  وأنها مربوبة مسخرة

(2)﴾إَِياهُ َتْعُبُدون ُكْنُتمْ  إِنْ  َخلََقُهنَ  الَِذي
: " قال قال وفي الصحيحين عن أبي ذر ،

ـ: أتدري أين تذهب هذه الشمس، قلت هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم ـ رسول هللا 

فيوشك أن يقال لها  ،ثم تستأمر ،وتسجد تحت العرش ،: فإنها تذهبأعلم، قال

ارجعي من حيث جئت "
(3)

وال  ،وال شمس ،ما في السماء نجم، قال أبو العالية: " 

ذ ذات اليمين فيأخ ،حتى يؤذن له ،نصرفثم ال ي ،غيبإال يقع ّلل ساجدا  حين ي ،قمر

ظاللهما عن اليمين  فيئبفسجودهما والشجر  ،، وأما الجبالحتى يرجع إلى مطلعه

والشمال "
(4)

 إني رأيتني الليلة :: " جاء رجل فقال يا رسول هللا، وقال ابن عباس

فسمعتها  ،َفَسَجَدْت الشجرة لسجودي ،َفَسَجْدتُ  ،كأني أصلي خلف شجرة ،وأنا نائم

جعلها لي عندك وا ،وَضْع عني بها ِوزرا   ،اللهم أكتب لي بها عندك أجرا   :وهي تقول

صلى ـ : فقرأ النبي ، قال ابن عباس، كما تقبلتها من عبدك داودوتقّبلها مني ،ذخرا  

وهو يقول مثل ما أخبره الرجل عن قول  ،فسمعته ،فسجد ،َسْجدة ـ  هللا عليه وسلم

                                                           
تُ  لَهُ  ُتَسبِّحُ  ﴿ـ   1 َوَٰ ن َوإِن ِفيِهَنه  َوَمن َوٱأۡلَۡرضُ  ٱلَسۡبعُ  ٱلَسَمَٰ ِكن ِبَحۡمِدِهۦ ُيَسبِّحُ  إاَِل  َشۡيء   مِّ  َتۡسِبيَحُهۡمه  َتۡفَقُهونَ  اَل  َولََٰ

ا َكانَ  إَِنُهۥ ا َحلِيم   االسراء سورة من ﴾44﴿ اآلية ﴾َغفُور 
ِتهِ  َوِمۡن ﴿ـ  2 ِ   َوٱۡسُجُدوْا   لِۡلَقَمرِ  َواَل  لِلَشۡمسِ  َتۡسُجُدواْ  اَل  َوٱۡلَقَمُره  َوٱلَشۡمسُ  َوٱلَنَهارُ  ٱلَۡيلُ  َءاَيَٰ  إَِياهُ  ُكنُتمۡ  إِن َخلََقُهنَ  ٱلَِذي ّلِلَ

 .فصلت سورة من ﴾37﴿ اآلية ﴾َتۡعُبُدونَ 
 حتى تذهب فإنها: "  بلفظ ، نحوه 4524:  برقم يس سورة تفسير 4/1806 صحيحه في البخاري أخرجهـ   3

  .159: برقم اإليمان فيه يقبل ال الذي الزمن بيان باب 1/138 صحيحه في ومسلم"  العرش تحت تسجد
 ساجدا ّلل يقع إال قمر، وال شمس وال نجم السماء في ما: " قوله الرياحي العالية أبي عن جرير ابن أوردـ   4

.  مطلعه إلى يرجع حتى: جعفر بن محمد وزاد ،" اليمين ذات فيأخذ له، يؤذن حتى ينصرف ال ثم يغيب، حين

 .12/24 القرطبي وتفسير ،18/586 الطبري تفسير ينظر
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الشجرة "
(1)

الحيوانات كلها  :أي ؛﴾َوالَدَوابُّ ﴿ :، وقولهرواه الترمذي، وابن ماجه 

عن اتخاذ ظهور الدواب منابر ، فرّب ـ صلى هللا عليه وسلم ـ نهى رسول هللا " فقد 

وأكثر ذكرا  ّلل من راكبها " ،مركوبة أجزل خيرا  
(2 )

 ِمنَ  َوَكِثير  ﴿ :، وقولهرواه أحمد

 :أي ؛﴾اْلَعَذابُ  َعَلْيهِ  َحقَ  َوَكِثير  ﴿ ،يسجد ّلل طوعا  مختارا  متعبدا  بذلك :أي،﴾الَناسِ 

فال  ،من يذله هللا :أي؛ ﴾ُمْكِرم   ِمنْ  لَهُ  َفَما هللَاُ  ُيِهنِ  َوَمنْ ﴿واستكبر  ،وأبى ،من امتنع

، فالسعادة والشقاوة بمشيئته ،نـيكرم ويهي ﴾َيَشاءُ  َما َيْفَعلُ  هللَاَ  إِنَ ﴿ ،يكرمه أحد

" إذا قرأ ـلم:ه وسـلى هللا عليـصـ : قال رسول هللا لـاق ، عن أبي هريرةهوإرادت

فله  ،فسجد ،: يا ويله أُِمر ابن آدم بالسجودالسجدة اعتزل الشيطان يبكي يقول ابن آدم

فلي النار" ،فأََبْيتُ  ،واُِمْرُت بالسجود ،الجنة
(3)

وعن عقبة بن عامر .رواه مسلم 
(4)

 

: نعم ومن لم ت سورة الحج بأن فيها سجدتين قالفُِضلَ :  قال : قلت يا رسول هللا

يسجدهما فال يقرأهما "
(5)

وعن عمرو بن العاص ،رواه أبوداود والترمذي 
(6)

 قال 

عليه وسلم خمس عشرة سجدة في القرآن منها ثالث أقرأني رسول هللا صلى هللا " 

في المفّصل ، في سورة الحج سجدتان "
(7)

 رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه.  

                                                           
 سننه في ماجه وابن ،3424:  برقم القرآن سجود في يقول ما باب 5/489 سننه في الترمذي أخرجهـ   1

 ، 2768:  برقم التالوة سجود باب 6/473 صحيحه في حبان وابن ، 1053:  برقم التالوة سجود باب 1/334

 . الوجه هذا من إال نعرفه ال غريب حديث هذا: الترمذي وقال
 الكبير في والطبراني ،15629: برقم عنه هللا رضي أنس بن معاذ حديث 24/392 مسنده في أحمد أخرجهـ   2

 في النهي باب 8/199 الزوائد في الهيثمي وأورده ،432: برقم عنه هللا رضي أنس بن معاذ حديث 20/193

 الصحيح رجال ورجاله أحمد أسانيد وقال: أحد والطبراني أحمد إلى وعزاه 13325: برقم كراسي الدواب اتخاذ

 .ضعف وفيه حبان ابن وثقه أنس بن معاذ بن سهل غير
 أبي عن 81:  برقم الصالة ترك من على الكفر اسم إطالق بيان باب 1/87 صحيحه في مسلم أخرجه  ـ 3

 .1052:  برقم القرآن سجود باب 1/334 سننه في ماجه وابن ، هريرة
 معاوية، مع صفين شهد عمرو، وأبو حماد، أبو وقيل عامر، أبو كنيته عمرو، بن عبس بن عامر بن عقبةـ   4

 ، وسلم عليه هللا صلى النبي عن روى بالسواد، يصبغ وكان الرماة، من وكان مصر، على ذلك بعد وأَمره
 بن وسعيد الخوالني، إدريس أبو: التابعين ومن أمامة، وأبو وأيوب، عباس، ابن: الصحابة من عنه وروى

 الغابة أُسد ينظر.  هـ 88 سنة النهروان يوم شهيدا   قُِتلَ :  وقيل هـ 58:  ت ، مصر أهل من وخلق ، المسيب

 .909:  رقم 3/280 والثقات ، 2885:  رقم 6/430 الكبير والتاريخ ، 3697: رقم 4/59
 والترمذي ، 1404:  برقم القرآن في سجدة وكم السجود أبواب تفربع باب 1/530 سننه في أبوداود أخرجهـ   5

  القوي بذاك إسناده ليس حديث هذا: . وقال578:  برقم الحج في السجدة في جاء ما باب 2/470 سننه في

 .هذا في العلم أهل واختلف
 مع الفتح قبل أسلم ، محمد وأبا ، عبدهللا أبا يكنى بالتصغير سعيد بن هاشم بن وائل بن العاص بن عمروـ   6

 ، السالسل ذات إلى وسلم عله هللا صلى هللا رسول بعثه عنهم هللا رضي الوليد بن وخالد ، طلحة بن عثمان
 هللا صلى النبي عن روى ، أميرا   بها توفي أن إلى مصر واله ثم معاوية مع صفين شهد ، وعثمان لعمر وعمل
:  ت ن وغيرهم عبدالرحمن بن سلمة وأبو حازم أبي بن وقيس ن ومحمد عبدهللا ولداه:  عنه وروى وسلم، عليه
 4/650 واإلصابة ،3957:  رقم 4/259 الغابة وأسد ،1931:  رقم 3/1184 ينظر االستيعاب.  هـ 43 سنة

 .868: رقم 3/265 والثقات ، 5886: رقم
 وابن ، العاص بن عمرو عن 1401:  برقم السجود أبواب تفريع باب 1/445 سننه في أبوداود أخرجهـ   7

والذي وقفت  .المؤلف إلى الترمذي  عزاه وقد ، 1057:  برقم القرآن سجود عدد باب 1/335 سننه في ماجه

 هللا رسول مع " سجدت:  قال الدرداء أبي عنبلفظ :  568: برقم  التالوة سجود باب 2/457عليه عند الترمذي 

 ". النجم في التي منها سجدة عشرة إحدى سلم و عليه هللا صلى
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َعۡت لَُهۡم ثِيَاب  ﴿ ِ ْ ُقط  ِيَن َكَفُروا ْ ِف َرب ِهِۡم  فَٱَّلَّ ِن نَّار   ۞َهََٰذاِن َخۡصَماِن ٱۡختََصُموا َصبُّ يُ  م 
َقَِٰمُع مِۡن َحِديد   ٢٠يُۡصَهُر بِهِۦ َما ِف ُبُطونِهِۡم َوٱۡۡلُلُوُد  ١٩ٱۡۡلَِميُم ِمن فَۡوِق رُُءوِسهُِم   َولَُهم مَّ

ِعيُدواْ فِيَها َوذُوقُواْ َعَذاَب ٱۡۡلَرِيِق ُُكََّمآ  ٢١
ُ
ن ََيۡرُُجواْ ِمۡنَها مِۡن َغم ٍ أ

َ
َراُدٓواْ أ

َ
 .﴾٢٢أ

ي ذرـن أبــن عـحيـحيـت في الصــثب
(1)

ة ـذه اآليـا  أن هـمـسـم قـسـان يقـكه ـأن"  :

ْ  َخۡصَمانِ  َهََٰذانِ ﴿  ،ةـتبـيه، وعـبـوصاح ،نزلت في حمزة ﴾َرب ِِهۡم   ِف  ٱۡخَتَصُموا

در"ـرزوا في بـوم بـه يـيـبـاحـوص
(2)

 :الـه قـأن بـالـي طـن أبـبـلي ن عـ، وع

ة"ـامـيـقـوم الـة يـومـصـخـن للـمـرحــدي الـن يـيـو بـثـن يجـأول م"
(3)

س ـيــال قـق .

ادـبـن عــب
(4)

ْ  َخۡصَمانِ  َهََٰذانِ ﴿ :تــزلـم نـهـيــ: وف م ــ: هالــق ،﴾َرب ِِهۡم   ِف  ٱۡخَتَصُموا

يـلــع :درــوم بــارزوا يــن بــذيــال
(5)

زةــمــوح ،
(6)

دةــيــبــوعُ  ،
(7)

  

                                                           
 وهو سلم و عليه هللا صلى النبي إلى هاجر غفار، من سفيان بن جنادة بن جندب هو: عنه هللا رضي ذر أبوـ  1

 سنين، بثالث النبي مبعث قبل تعالى هللا يعبد وكان اإلسالم، بتحية سلم و عليه هللا صلى هللا رسول حيي من أول
 وابن عمر ابن: عنه روى. مرا كان وإن الحق، يقول أن وعلى الئم، لومة هللا في تأخذه ال أن على النبي وبايع
 رجع ثم خمسة خامس المبعث أول في أسلم. األولين السابقين أحد ذر، أبى أخي بن الصامت بن هللا وعبد عباس
 لم واإلخالص اللهجة وصدق والجهاد والزهد العلم في رأسا وكان المدينة، إلى هاجر حين   بعدَ  ثم قومه بالد إلى

 الغابة أسد ينظر. هـ( 32: )ت العلم، في مسعود ابن يوازي وكان القراء مع ألحقه عمر ولكن بدرا يشهد

: رقم 2/510 والتعديل والجرح ،182: رقم 3/55 ، والثقات7: رقم 1/18 الحفاظ وتذكرة ،797: رقم 1/440

2101.    
 في ومسلم به، 4466: برقم ربهم في اختصموا خصمان هذان باب 4/1768 صحيحه في البخاري أخرجهـ  2

 في نزلت أنها: "  بلفظ 3033:  برقم ربهم في اختصموا خصمان هذان تعالى قوله في باب 4/2323 صحيحه

 .عتبة بن والوليد ، ربيعة ابنا وشيبة وعتبة  الحارث بن وعبيدة وعلي حمزة بدر يوم برزوا الذين
 باب 4/2323 صحيحه في ومسلم ،3747: برقم جهل أبي قتل باب 4/458  صحيحه في البخاري أخرجهـ  3

 .3133: برقم ربهم في اختصموا خصمان هذان تعالى قوله
 أبي ابن قال البصرة، نزيل الضبعي عبدهللا أبو القيسي، الموحدة وتخفيف أوله بضم المنقري عباد بن قيسـ  4

 وروى وغيرهم، عنهم، هللا رضي وعمار وعلي ذر وأبي عمر: عن روى عمر، خالفة في المدينة قدم: حاتم
 ابن وذكره النسائي، ووثقه الحديث، قليل ثقة، كان: سعد ابن قال مجلز، وأبو سيرين، وابن عبدهللا، ابنه:  عنه

 اإلصابة ينظر هـ(. 85: )ت شيعيا ، ولكنه والغزو، العبادة كثير وكان مع، الحجاج قتله التابعين، ثقات في حبان

  .5023:رقم 5/317 والثقات، 5582 رقم: 1/457التهذيب ،وتقريب6/173 اإلسالم ،وتاريخ7307:رقم 5/535
 .من هذا البحث 89ص/ ينظر ترجمته سبقت وقد عنه هللا رضي طالب أبي بن عليـ  5
 صلى الرسول عم وهو ، بابنيه كني يعلى وأبو ، عمارة أبو ، مناف عبد بن هاشم بن عبدالمطلب بن حمزةـ  6

 عليه هللا صلى هللا رسول من أسن وكان ، لهب أبي موالة ثويبة أرضعته ، الرضاعة من وأخوه ، وسلم عليه هللا
 أسلم فلما شكيمة، وأشدها قريشا ، أعز وكان المبعث، من الثانية السنة في أسلم الشهداء سيد وهو بسنتين، وسلم

 وشهد بدر، غزوة في مبارزة ربيعة بن شيبة َقَتلَ  وامتنع، عز قد وسلم عليه هللا صلى الرسول أن قريش عرفت

 وأسد ،1748: رقم 3/1020 االستيعاب ينظر نفسا ، 31 يقتل أن قبل المشركين من وقتل فيها، واستشهد أحدا  

  .5379:  رقم 4/434 واإلصابة ،3520: رقم 573/ 3 الغابة
 من أسن كان معاوية، أبو وقيل: الحارث، أبا يكنى الباء، وفتح العين بضم المطلب، بن الحارث بن عبيدةـ  7

 بن وعثمان ، األرقم بن هللا وعبد األسدي، سلمة وأبو هو أسلم سنين، بعشر وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
 هللا رسول له وقال ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عند كبيرة ومنزلة قدر له وكان ، واحد يوم في مظعون
 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مع وعاد رجله، فقطعت فبارز عبيدة يا قم: بدر غزوة في وسلم عليه هللا صلى
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وشيبة بن ربيعة
(1)

وعتبة بن ربيعة ،
(2)

والوليد بن عتبة، 
(3)

انفرد به " 

البخاري
(4)

نبينا قبل  :وأهل الكتاب، فقال أهل الكتاب نوقال قتادة:" اختصم المسلمو.

، وقال المسلمون: كتابنا يقضي على باّلل منكمفنحن أولى  ،وكتابنا قبل كتابكم، نبيكم

فأفلج هللا اإلسالم على من  ،، فنحن أولى باّلل منكماألنبياءونبينا خاتم  ،الكتب كلها

ِهْم  ِفي اْخَتَصُموا َخْصَمانِ  َهَذانِ  ﴿:وأنزلناوأه  (5)"﴾َربِّ
، وقال مجاهد: " المراد 

الكافر والمؤمن اختصموا في البعث "
(6)

وهذا   ،والكافرون ،، وقيل: " هم المؤمنون

ن المؤمنين يريدون ، فإ، وغيرهموينتظم فيه قصة يوم بدر ،يشمل األقوال كلها

يريدون إطفاء نور اإليمان "، والكافرون نصرة دين هللا
(7)

 .وهذا اختيار ابن جرير، 

َعتْ  َكَفُروا َفالَِذينَ ﴿ :ولهذا قال ،وهو حسن : فصلت لهم أي ؛﴾َنار   ِمنْ  ِثَياب   لَُهمْ  قُطِّ

إذا حمى  ،وهو أشد األشياء حرارة ،، قال ابن جبير: " من نحاسمقطعات من نار

                                                                                                                                                                      

 ينظر بدر، يوم المسلمين أسن من كان أنه وقيل سنة، وستين ثالثا   عمره وكان بالصفراء، فتوفي بدر من

  ،1828: رقم 2/121 واإلصابة ،1244: رقم 2/66 الغابة وأسد. 541  رقم 1/369 االستيعاب
 قريش، سائر بخالف ، حج إذا بعرفة يقف شيبة وكان. ، قريش زعماء من ، شمس عبد بن ربيعة بن شيبةـ   1

 يتجهزون وهم لقريش المطعمين أحد وكان الدعوة، أمر في  ليفاوضوه طالب أبي إلى مشوا الذين أحد وكان
 تسعا، ربيعة بن شيبة لهم فنحر يوما بها وأقاموا فيها فظلوا البحر نحو مياه إلى قديد من مالوا عندما بدر ليوم

 .3/417 والنهاية والبداية ،4/147 والتاريخ البدء ينظر. كافرا   بدر يوم وقتل
 سفيان أبا يا:  الصلت أبي ابن أمية وسأل بدر، يوم قريش قاد الذي وهو شمس، عبد بن ربيعة بن عتبةـ   2

 إي قلت  ،.بصلتها ويأمر الرحم ويصل: قال وهللا إي: قلت والمجارم المظالم أيجتنب ربيعة بن عتبة عن حدثني
 ال وهللا، ال:  قلت ، منه أشرف قرشيا تعلم فهل قال ، نعم:  قلت العشيرة، في وسط الطرفين وكريم قال ، وهللا
 عليه هللا صلى الرسول ليحاوروا قريش اجتمع كثير، وعندما مال ذو هو بل ال قلت هو أمحوج: قال ، أعلم
 وعاب أمرنا وشتت جماعتنا فرق الذي الرجل هذا فليأت والشعر والكهانة بالسحر أعلمكم أنظروا: قالوا وسلم
 امسكوا الذين األربعة أحد وكان. ربيعة بن عتبة غير أحدا نعلم ما فقالوا ؟ عليه يرد ماذا ولينظر فليكلمه ديننا

 عليه ووضعه مكانه من أدنوه حتى فرفعوه الحجر وسلم عليه هللا صلى الرسول فيه ووضع الثوب أطراف
 هللا صلى رسولنا أخيه ابن أمر على ليفاوضوه طالب أبي إلى ذهبوا الذين قريش أشراف أحد وكان بيده السالم

 3/80 ،2/28 والنهاية والبداية  ،4/189 والتاريخ البدء ينظر. كافرا   بدر يوم وقتل الدعوة أمر في وسلم عليه

 .2/409 خلدون ابن وتاريخ ،1/48 النبوية والسيرة
 وقد شيبة وعمه عتبة أبيه مع بدر معركة في للمبارزة خرجوا الذين أحد وهو ربيعة، بن عتبة بن الوليدـ   3

 عنهم، فقتلوا هللا رضي الحارث بن وعبيدة طالب، أبي بن وعلي المطلب، عبد بن حمزة المسلمين من قابلهم
 الحرب في قتل من أول وهو فقتلوه بسهم هللا عبد بن مهجع  المشركون رمى ثم المبارزة، في الثالثة المشركون

 هللا رضي علي فقتلهما السهمي الحجاج بن منبه بن للعاص نديما   ربيعة بن عتبة بن الوليد وكان. المسلمين من

 .1/366 قريش أخبار في الُمَنَمق ينظر. بدر يوم عنه
  اللفظ. بهذا به وانفرد به، 3747: برقم جهل أبي قتل باب 4/1458 صحيحه في البخاري أخرجهـ   4
 حين والمشركون المسلمون أنهما: أحدها أقاويل: أربعة وفيهما فريقان، هنا ها الخصمان:  الماوردي قالـ   5

 وكتابنا ، نبيكم قبل نبينا: قالوا الكتاب أهل أنهم: والثاني. سيرين بن ومحمد ذر، أبي قول وهذا بدر، في اقتتلوا
 البعث في اختالفهم في والشرك اإليمان هلأ أنهم: والثالث. قتادة قول وهذا منكم، خير ونحن .كتابكم قبل

 هللا خلقني: النار فقالت اختصمتا، والنار الجنة هما: والرابع. وعطاء والحسن، مجاهد، قول وهذا والجزاء

 .4/13 الماوردي تفسير ينظر. عكرمة قول وهذا لرحمته، هللا خلقني: الجنة وقالت لنقمته،
 ربهم، في اختصموا والمؤمنون الكافرون هم: قال والحسن رباح أبي بن وعطاء مجاهد عن جرير ابن أخرجـ  6

 .6/20 المنثور والدر. 18/589 الطبري ينظر تفسير
 أيّ  من الكفار جميع بالخصمين عني: قال من قول اآلية، بتأويل وأشبهها عندي: والصواب: جرير ابن يقولـ   7

 صنفين ذلك قبل ذكر ذكره، تعالى ألنه بالصواب، أولى ذلك قلت وإنما المؤمنين، وجميع كانوا الكفر أصناف
 تفسير ينظر.  العذاب عليه حقّ  قد له، معصية أهل: واآلخر له، بالسجود له طاعة أهل أحدهما: خلقه من

 .18/589الطبري 
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(1)﴾٢٠َوٱۡلُجلُودُ  ُبُطوِنِهمۡ  ِفي َما ِبِهۦ ُيۡصَهرُ  ١٩ ٱۡلَحِميمُ  ُرُءوِسِهمُ  َفۡوقِ  ِمن ُيَصبُّ ﴿
 :أي ؛

ُيذاب ما في  ،وهو الماء الحار في غاية الحرارة ،على رؤوسهم الحميم بَ إذا صُ 

قاله ابن عباس وأتباعه، وكذلك يذوب جلودهم، قال  ،بطونهم من الشحم واألمعاء

ابن جبير: " هو النحاس الُمذاب أذاب ما في بطونهم وجلودهم"
(2)

وعن أبي  ،

 ،: " إن الحميم لُيصّب على رؤوسهمـ قالصلى هللا عليه وسلم ـ عن النبي  هريرة

 ،يهفيسلت ما في جوفه حتى يمرق من قدم ،فينفذ الجمجمة حتى يخلص إلى جوفه

وهو الصهر، ثم ُيعاد كما كان "
(3)

 َمَقاِمعُ  َولَُهمْ ﴿ :وقوله وصححه.  ،، رواه الترمذي

صلى ـ عن رسول هللا  عن أبي سعيد ،واحدتها مقمعة سياط: :أي؛ ﴾َحِديد   ِمنْ 

ما  ،جتمع الثقالنفا ،لو أن ِمقمعا  من حديد ُوضع في األرض" ـ قال هللا عليه وسلم 

"أقلوه من األرض
(4)

: " يضربون بها فيقع كل عضو قال ابن عباس  ،رواه أحمد 

على حياله فيدعو بالثبور"
(5)

 أُِعيُدوا َغم   ِمنْ  ِمْنَها َيْخُرُجوا أَنْ  أََراُدوا ُكلََما﴿ :، وقوله

والكرب الذي  ،لما يلحقهم من الغم ،كلما حاولوا الخروج من النار :أي ؛﴾ِفيَها

، قال الفضيل بن عياض:بأنفاسهم ُرّدوا إليها بالمقامع يأخذهم
(6)

وهللا ما طمعوا في " 

وتردهم  ،ولكن يدفعهم لهبها ،ن األيدي لموثقةوإ ،ن األرجل لمقيدةإ ،الخروج

ذوقوا عذاب  ،تقول لهم المالئكة :أي ؛﴾اْلَحِريقِ  َعَذابَ  َوُذوقُوا﴿ :مقامعها " وقوله

 .وفعال   ،أنهم يهانون بالعذاب قوال   :المحرق يعني :أي ؛الحريق

                                                           
 في المذكورة السرابيل وهي أذيبت قد نحاس من الثياب فتلك ؛ نحاس من ﴾َنار   ِمنْ ﴿:  جبير بن سعيد قالـ   1

 الطبري تفسير ينظر. منه حرا أشد يكون حمي إذا شيء اآلنية في وليس ﴾50﴿اآلية  إبراهيم سورة ﴾َقِطَران  ﴿

 .12/26 القرطبي وتفسير ،18/591
 على يذاب النحاس: قال ﴾اْلَحِميمُ  ُرُءوِسِهمُ  َفْوقِ  ِمنْ  ُيَصبُّ ﴿ قوله: جبير بن سعيد عن حاتم أبي ابن أوردـ   2

 يقوم حتى جلودهم تتناثر: قال والجلود، أمعاؤهم تسيل: قال ،﴾ُبُطوِنِهمْ  ِفي َما ِبهِ  ُيْصَهرُ  ﴿: قوله وفي رؤوسهم،

 حاتم أبي ابن تفسير ينظر. وجلودهم تساقط وأمعاؤهم يمشون: قال: عباس ابن وعن"  بحياله عضو كل

2481/13820 ، 13825. 
 مستدركه في والحاكم ،2582: برقم 4/705 النار أهل شراب صفة 4/705 سننه في الترمذي أخرجهـ   3

 هذا: الترمذي وقال يخرجاه، ولم اإلسناد صحيح حديث هذا: وقال ،3458: برقم الحج سورة تفسير 2/419

 .غريب صحيح حسن حديث
 4/642 مستدركه في والحاكم به، 11233: برقم الخدري سعيد أبي مسند 17/710 مسنده في أحمد أخرجه ـ  4

 يخرجاه. ولم ، اإلسناد صحيح حديث هذا: وقال به، 8773: برقم األهوال كتاب
: جبير ابن وعن".  حياله على عضو كل فيقع بها يضربون: " قوله عباس ابن عن حاتم أبي ابن أوردـ  5

 حاتم أبي ابن تفسير". والثبور بالويل يدعون حياله علي عضو كل فيسقط حديد من بمقامع يضربون

2481/13825، 13824. 
 عبد يقول  الحديث، كثير ورعا عابدا فاضال نبيال ثقة وكان ، اإلسالم شيخ القدوة اإلمام عياض بن الفضيلـ   6

 بن وأبان بشر بن وبيان المعتمر بن منصور عن حدث عياض، بن فالفضيل الناس أورع وأما:  المبارك بن هللا
. كثير وخلق والشافعي القطان ويحيى المبارك ابن عنه روى. بالكوفة وطبقتهم السائب بن وعطاء عياش، أبي
 الحفاظ تذكرة ينظر. هارون خالفة في ومئة وثمانين سبع سنة أول في بها مات أن إلى فنزلها مكة إلى انتقل

: قال ﴾ِمْنَها َيْخُرُجوا أَنْ  أََراُدوا ُكلََما ﴿: تعالى قوله في قوله وأما. 23/288 الكمال وتهذيب ،232:رقم1/180

 ينظر".  مقامعها وتردهم لهبها يرفعهم ولكن موثقة، واأليدي مقيدة األرجل ألن الخروج، في طمعوا ما وهللا"

 .2482/13832 حاتم أبي ابن تفسير
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َٰت   ﴿ َٰلَِحَِٰت َجنَّ ِيَن َءاَمنُواْ وََعِملُواْ ٱلصَّ َ يُۡدِخُل ٱَّلَّ َُٰر ُُيَلَّۡوَن  إِنَّ ٱَّللَّ نَۡه
َ
ََتۡرِي مِن ََتۡتَِها ٱۡۡل

َساوَِر مِن ذََهب  
َ
ُ  فِيَها مِۡن أ ْ  ٢٣ا  َوِِلَاُسُهۡم فِيَها َحرِير  ۡؤلُؤٗ َول ي ِِب مَِن ٱۡلَقۡوِل وَُهُدٓوا إََِل ٱلطَّ

 . ﴾٢٤ وَُهُدٓواْ إََِلَٰ ِصَرَِٰط ٱۡۡلَِميدِ 

 َءاَمُنواْ  ٱلَِذينَ  ُيۡدِخلُ  ٱّلَلَ  إِنَ ﴿ :فقال ،ذكر أهل الجنة ،لما أخبر تعالى عن أهل النار

تِ  َوَعِملُواْ  لَِحَٰ ت   ٱلَصَٰ
َٰ
وتحت وأرجائها  ،من أكنافها :أي ؛﴾َتۡحِتَها ِمن َتۡجِري َجَن

رُ ﴿وأشجارها  ،قصورها  ِفيَها ُيَحلَْونَ ﴿وإن شاءوا   ،يصرفونها حيث شاءوا ﴾ٱأۡلَۡنَهَٰ

ا َذَهب   ِمنْ  أََساِورَ  ِمنْ  ، قال كعب األحبار: في أيديهمأي ؛﴾َولُْؤلُؤ 
(1)

ن في الجنة : " إ

 :أي ؛لو أُبرز قلب منها ،ملكا  يصوغ ألهل الجنة الحلي منذ خلقه هللا إلى يوم القيامة

كما ترّد الشمس نور القمر " ،لُرَد شعاع الشمس منها ـ سوار
(2)

َولَِباُسُهْم ﴿  :وقوله ،

فإن لباس هؤالء من  ،هذا في مقابله لباس أهل النار التي فُِضلَْت لهم ،﴾َحِرير   ِفيَها

لَِيُهمۡ ﴿ :الحرير االستبرق والسندس، كما قال (3)﴾ُخۡضر   ُسنُدس   ِثَيابُ  َعَٰ
 اآلية، وفي

لم   ،فإنه من لَِبَسه في الدنيا ،وال الديباج في الدنيا ،الصحيح: " ال تلبسوا الحرير

يلبسه في اآلخرة "
(4)

قال ابن الزبير، 
(5)

لم يدخل  ،: " ومن لم يلبسه في اآلخرة 

الجنة "
(6)

 ِمنَ  الَطيِّبِ  إِلَى َوُهُدوا﴿ :، وقوله﴾َحِرير   ِفيَها َولَِباُسُهمْ ﴿ :قال تعالى ،

                                                           
. تابعي ، يره ولم وسلم عليه هللا صلى النبي عهد أدرك. إسحاق أبا يكنى األحبار، كعب وهو ماتع، بن كعبـ  1

 فأخذ عمر، دولة في المدينة وقدم بكر، أبي زمن في وأسلم اليمن، في اليهود علماء كبار من الجاهلية في كان
 إلى وخرج. الصحابة عن والسنة الكتاب من هو وأخذ الغابرة، االمم أخبار من كثيرا وغيرهم الصحابة عنه

: رقم 4/514 الغابة أسد ينظر عفان، بن عثمان قبل وثالثين أربع سنة فيها وتوفي حمص، فسكن الشام،

  .906: رقم 7/161 والتعديل والجرح ،333/ص والثقات ،7501:  رقم 5/647 واإلصابة ،.4469
 أن شئت لو ملك، الجنة في: "  لفظ وفي ،" ملكا ّلل إن: " قال األحبار كعب عن تفسيره في السيوطي أوردـ    2

 شعاع لرد أخرج، منها، حليا أن ولو الساعة، تقوم أن إلى خلق، يوم من الجنة أهل حلى يصوغ لسميته، أسميه،

 .5/387 المنثور الدر ينظر. الشمس
لَِيُهمۡ ﴿ـ  3 ُهمۡ  ِفَضة   ِمن أََساِورَ  َوُحلُّٓواْ  َوإِۡسَتۡبَرق ۖ  ُخۡضر   ُسنُدس   ِثَيابُ  َعَٰ ُهمۡ  َوَسَقىَٰ ا َربُّ ا َشَراب   من﴾ 21﴿ اآلية: ﴾َطُهور 

 . اإلنسان سورة
 في ومسلم ، نحوه 5110:  برقم مفضض إناء في األكل باب 5/2069 صحيحه في البخاري أخرجهـ   4

 .نحوه 2067:  برقم الذهب إناء استعمال تحريم باب 3/1637 صحيحه
 وأمه ، المضمومة بالخاء ُخبيب أبو أخرى كنية وله ، أبوبكر ، األسدي القرشي العوام بن الزبير بن عبدهللاـ   5

 طويل ، قّواما   صّواما   وكان ، الهجرة بعد المدينة في مولود أول وهو ، النطاقين ذات بكر أبي بنت أسماء
 الرسول رآه فلما ، سنين سبع وعمره وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عند أبوه أحضره ، الشجاعة عظيم الصالة
 وعمر ، العوام بن الزبير أبيه وعن ، وسلم عليه هللا صلى النبي عن روى ، وبايعه تبَسم وسلم عليه هللا صلى

  والشعبي ، وعطاء ، وعباد عامر وابناه ، الزبير بن عروة أخوه:  عنه وروى ، جميعا   عنهم هللا رضي وعثمان
 إلى رأسه وُحِملَ  ، بها وُصلِبَ  ، بمكة وقتل ، عنه هللا رضي عثمان زمن إفريقية فتح وشهد ، العبادلة أحد وهو

 3/245 الغابة وأُسد ، عبدهللا باب 3/905 االستيعاب ينظر.  هـ 74 سنة فيها وُدِفن خراسان إلى وُبِعثَ  ، المدينة

 .707:  رقم 3/212 ، والثقات  469:  رقم 2/99 والكنى واألسامي ، الزبير بن عبدهللا
 هللا عبد ،وأضاف: )قال251: برقم عنه هللا رضي الخطاب بن عمر مسند 1/364 مسنده في أحمد أخرجهـ    6

: برقم الحرير ثياب عن الرجال نهي باب 2/422 الكبرى السنن في والبيهقي عنده(، من الزبير بن

 (.نفسه قبل من الزبير بن هللا عبد .وأضاف: )قال4003
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، قال ابن الطيب فهدوا وأرشدوا إلى المكان الذي تسمعون فيه الكالم :أي ؛﴾اْلَقْولِ 

والتحميد " ،والتهليل ،: " هو التكبيرعباس
(1)

، وقيل: هو قول أهل الجنة الحمد ّلل 

ذوقوا  :كما يقال ألهل النار توبيخا   ،وسالما   ،وُيلقون فيها تحية   ،الذي صدقنا وعده

المكان الذي ُيحمدون فيه ربهم  :أي ؛﴾اْلَحِميدِ  ِصَراطِ  إِلَى﴿ :هعذاب الحريق، وقول

 ،وأنعم عليهم ، كما جاء في الصحيح: " ُيلهمون التسبيح ،على ما أحسن إليهم

والتهليل كما ُيلهمون النفس"
(2)

والكل قريب  ،في الدنيا ،إلى الطريق المستقيم :وقيل 

  ر.من اآلخ

﴿  ْ ِيَن َكَفُروا ِي َجَعلَۡنَُٰه لِلنَّاِس إِنَّ ٱَّلَّ ِ َوٱلَۡمۡسِجِد ٱۡۡلََراِم ٱَّلَّ وَن َعن َسبِيِل ٱَّللَّ َويَُصدُّ
ِۢ بُِظلۡم   ِۚ َوَمن يُرِۡد فِيهِ بِإِۡۡلَاد ِِلم   َسَوآًء ٱلَۡعَِٰكُف فِيهِ َوٱِۡلَادِ

َ
 ﴾٢٥ نُِّذقُۡه مِۡن َعَذاٍب أ

 ،رامـجد الحـانهم المسـن إتيـع ،ؤمنينـم المـار في صدهـفـلى الكـكرا  عـقال تعالى من

ونَ  َكَفُروا الَِذينَ  إِنَ ﴿ دون عن ـم يصـهـأنمع كفرهم هم ـن صفتـوم :أي ؛﴾َوَيُصدُّ

ويصدون عن المسجد الحرام من أراده من المؤمنين، الذين هم أحق  ،سبيل هللا

هُ  ٱلَِذي﴿ :وقولهفي نفس األمر، وفيه دليل على أن هذه اية مدنية،  الناس به  َجَعۡلَنَٰ

ِكفُ  َسَوٓاء  ﴿ ،يمنعون الناس عن الوصول إلى المسجد الحرام :أي ؛﴾لِلَناسِ   ِفيهِ  ٱۡلَعَٰ

ائي عنه ـوالن هـم فيـن المقيـوبي ،رق بينهـواء  ال فـرعا  سـه هللا شـجعل :أي ؛﴾َوٱۡلَباِده 

الة ـل الصـوفض بة،ـالكعارة ـوية في زيـهو التس :ويةـومعنى التس ،ار منهـالبعيد الدي

 ،واءـادي سـم والبـلمقيا، وأن رمـع الحـه جميـراد منـل المـ، وقيرامـجد الحـي المسـف

ن ـج مـزعـه ال يـأن ،رـه من اآلخـزول فيـق بالنـا أحـدهمـس أحـلي ،زول بهـفي الن

]...[
(3)

ب ـذهـقه، فـل الفـه أهـلف فيـثم اخت قوهـومواف ،اسـن عبـه قال ابـوب 

رُ جَ ؤْ يُ وَ  ،ثُ رَ ُيوَ وَ  ،كُ لَ ى أن ِرباع مكة ُيمَ ـإل :عيـالشاف
("4)

 ،تجا  بما في الصحيحينـمح 

                                                           
 هللا إال إله ال يريد: "قال ﴾اْلَقْول ِمنَ  الَطيِّبِ  إِلَى َوُهُدوا﴿:تعالى قوله في عنه هللا رضي عباس ابن عنـ  1

 البحر ينظر ،"  أُْلِهُموا: " قال أيضا   عنه هللا رضي عباس ابن وعن ،"أكبر وهللا: " زيد ابن وزاد". ّلل والحمد

 .12/30 القرطبي وتفسير ،18/595 الطبري تفسير و ،6/335 المحيط
 يلهمون"  بلفظ 2835:  برقم وتسبيحهم وأهلها الجنة صفات في باب 4/2180 صحيحه في مسلم أخرجهـ  2

 سننه في والدارمي ، نحوه 14768:  برقم الخدري سعيد أبي مسند 23/87 مسنده في وأحمد"  والتحميد التسبيح

 الجنة وصف باب 16/462 صحيحه في حبان وابن ن نحوه 2827:  برقم ونعيمها الجنة أهل في باب 2/431

 .مسلم شرط على صحيح إسناده:  شعيب وقال ، 7435:  برقم
 وإنما كثير، ابن تفسير في أيضا   أجدها ولم الفقرة في بياض[  منزله إلى سبق قد كان إذا أحدا   أحد يزعج ال]ـ   3

 ابن تفسير في أما ، اللفظ بنفس.5/377 البغوي وتفسير الحج، سورة تفسير 5/11 الخازن تفسير في وجدتها

 .  18/586[  منزل إلى سبق أحد يكون أن إال أحد من بمنزله أحق أحد ليس ]: بلفظ وجدتها جرير
 أبي عن ". وُرِويَ  أعلم وهللا أرضها بيع ويكره مكة بيوت بناء ببيع بأس الـ أورد محمد بن الحسن: " أنه  4

 َفاَل  َواْلُمَجاِورِ  اْلُمِقيمِ  من َفأََما َواْلُمْعَتِمرِ  اْلَحاجِّ  من اْلَمْوِسمِ  في َمَكةَ  ُبُيوتِ  إَجاَرةُ  ُكِرهَ  قال أََنهُ  عنه هللَاُ  رضي َحِنيَفةَ 
 عمر كان وقال مكة بيوت يكره مالك فكان  ودورها وكرائها مكة أرض بيع في العلماء واختلف. ِبَذلَِك  َبأْسَ 
 في بيوتها كراء وكره أرضها بيع وكره مكة بيوت بناء ببيع بأسا يرى ال حنيفة أبو وكان  مكة، أبواب ينزع
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عن أسامة بن زيد
(1)

: فقال ،دا  في دارك بمكةـأننزل غ : "يا رسول هللا لتـق قال: 

وهل ترك لنا عقيل
(2)

منزال  " 
(3)

" َباع  من رِ  " :، وفي رواية
(4)

، وبما ثبت عن  

ةـيـن اُمـوان بـفـن صـرى مـتـاشه ـأن ابـطـخـن الـر بـمـع
 (5)

ة ـمكـب دارا   

"ا ـ نـجـا سـهـلـعـجـف ،مــة أالف درهـعـأربـب
(6)

اقـحـب اسـوذه .
(7)

ن ـة مـفـ،وطائ

ن ـث رواه ابـديـحـوا بـكـسـوتم"، رْ ـؤجَ ـتُ ال ا ـنهألَ  ،ثْ ورَ ـا ال تُ ـف: " إلى أنهـلـالس

، رـمـكر وعـوبـو أبـ لم ـليه وسـلى هللا عـصـ ول هللا ـوفي رسـه تـنه: " إـاجـم

وما ُيدعى ِرباع بمكة إال السوائب من احتاج سكن ومن استغنى أسكن "
(8)

، ولما 

                                                                                                                                                                      

 ابن وعمل طاوس قول وهو وكرائها " بيعها بين ما ألربابها وديارها وبيوتها مكة أرض الشافعي قال ، الموسم
بأسا ". ينظر االستذكار  بالشراء يرى وال الموسم في الكراء يتوقى أن يعجبه حنبل بن أحمد وكان الزبير،

 .1/481 للشيباني الصغير والجامع  ،5/146، وبدائع الصنائع 5/154
 واستعمله هللا، رسول ِحبّ  يسمى كان  خارجة وأبو أبوزيد، وقيل: محمد، أبا يكنى حارثة بن زيد بن أسامةـ   1

 ـ ، وسلم عليه هللا ـ صلى الرسول حاضنة أيمن أم وأمه سنة، عشرة ثمان ابن ـ وهو وسلم عليه هللا ـ صلى النبي
: التابعين ومن عباس، وابن هريرة، أبو: الصحابة من عنه روى حروبه، من شيئا   معه شهد وال عليا، يبايع لم

 1/101 الغابة أُسد ينظر هـ(. 54 )سنة معاوية خالفة في توفي عتبة، بن عبدهللا بن وعبدهللا النهدي، عثمان أبو

 .316: رقم 1/98 التهذيب وتقريب ،89: رقم 1/49 واإلصابة ،84: رقم
 وكان ، أكبرهما وهو ، ألبويهما وجعفر علي وأخو ، هللا رسول عم ابن عنه هللا رضي طالب أبي بن عقيلـ   2

 بدر إلى المشركين مع خرج ممن عقيل وكان سنين، بعشر علي من أكبر وجعفر ، سنين بعشر جعفر من أكبر
 سنة النبي إلى وهاجر ، الحديبية قبل مسلما أتى ثم.  العباس عمه ففداه له مال ال وكان يومئذ فأسر ، مكرها
 الطائف وال حنين وال الفتح غزوة في بذكر له يسمع فلم ، مرض له فعرض رجع ثم ، مؤتة غزوة وشهد ، ثمان
 إليهم، مبغضا كان ولكنه ، بأيامها وأعلمهم ، بالنسب قريش أعلم وكان ، للخصم المسكت الجواب سريع وكان

 4/70 الغابة وأسد ،350:رقم 1/115 والكنى األسامي ينظر. معاوية خالفة في وتوفي مساويهم، يعد كان ألنه

 .230: رقم 7/50 الكبير والتاريخ ،3718: رقم
:  برقم تسلموا( )اسلموا لليهود: وسلم عليه هللا صلى النبي قول باب 3/1113 صحيحه في البخاري أخرجهـ   3

 . 1351 :برقم دورها للحاج، وتوريث بمكة النزول باب 2/984 صحيحه في ومسلم ،2893
 مسجد في الناس وأن وشرائها، وبيعها، مكة، دور توريث باب 2/575 صحيحه في البخاري أخرجهـ    4

 .1351: برقم دورها وتوريث للحاج بمكة النزول باب 2/984 صحيحه في ومسلم ،1511: برقم سواء الحرام
 في قريش أشراف من فصيح ، أمية أبو وقيل ، وهب أبا يكنى ، الجمحي وهب بن خلف بن أمية بن صفوانـ   5

 رسوله على هللا فتح ولما كافرا ، بدر يوم أبوه قُِتلَ  قلوبهم، المؤلفة من وكان الفتح، بعد أسلم واإلسالم، الجاهلية
 هللا صلى هللا رسول من أمانا   له فطلب وهب بن عمير فأتى ، جدة إلى صفوان هرب مكة وسلم عليه هللا صلى

 وقيل: هـ(، 42: وطاوس، )ت مالك، بن وعامر الحارث، بن وعبدهللا عبدهللا، ابنه: عنه روى فأَمنه، وسلم، عليه

 واإلصابة ، 2497:  رقم 3/25 الغابة أسد ينظر ، عنه هللا رضي عثمان مقتل يوم وقيل معاوية، خالفة أول في

 .1846: رقم 4/421 والتعديل والجرح ،646: رقم 3/191 والثقات ،4077:  رقم 3/432
كتاب الخصومات باب الربط والحبس في الحرم قبل حديث:  2/853ـ  أخرجه البخاري في صحيحه تعليقا   6

 رضي إن عمر أن على أمية بن صفوان من بمكة للسجن دارا الحارث عبد بن نافع اشترىبلفظ: "   2291

  ".  بمكة الزبير ابن وسجن أربعمائة فلصفوان عمر يرض لم وإن بيعه فالبيع
 وعن حنبل بن أحمد قرين مجتهد حافظ ثقة  المروزي، راهويه بن محمد الحنظلي أبو إبراهيم بن إسحاق ـ  7

 عندنا إسحاق عنه يسأل إسحاق مثل: فقال راهويه بن إسحاق عن سئل أبى سمعت: قال حنبل بن احمد بن صالح
 السنن، وفرع الكتب، صنف ممن ونظرا، وحفظا وعلما فقها زمانه سادات من إسحاق وكان المسلمين، أئمة من

 آدم، بن ويحيى الوليد، بن بقية:  عنه وروى عيينة، وابن المبارك، ابن: عن روى خالفها، من وقمع عنها، وذب

 التهذيب وتهذيب ،332: رقم 1/100 التهذيب تقريب ينظر. يزار مشهور وقبره ‘بنيسابور هـ(238 )ت:

 .714: رقم 2/209 والتعديل والجرح ،12501: رقم 8/115 والثقات .408: رقم 1/191
 في والطبراني ، به نضلة بن علقمة عن 3107:  برقم مكة فضل باب 2/1037 سننه في ماجه ابن أخرجهـ   8

  3098:  برقم 1/243 ماجه ابن ضعيف في واأللباني به، 14715:  برقم نضلة بن علقمة حديث 18/8 الكبير

 .ضعيف: وقال
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روى أن عمر بن الخطاب
(1)

 مكة ال تتخذوا لبيوتكم أبوابا  لينزل  قال : " يا أهل

البادي حيث يشاء "
(2)

وتوسط أحمد ،
(3)

جمعا  بين )وال تؤجر  ،وتورث ،: تملكوقال

(األدلة
(4)

 (الباء) :قيل ،﴾أَلِيم   َعَذاب   ِمنْ  ُنِذْقهُ  ِبُظْلم   ِبإِْلَحاد   ِفيهِ  ُيِردْ  َوَمنْ ﴿ :وقوله ،

ْهنِ  َتْنُبتُ ﴿ :زائدة كقوله ﴾ِبإِْلَحاد  ﴿في   (5)﴾ِبالدُّ
كما قال األعشى ،إلحادا   :وتقديره

)6)
:  

 ا... بين المراجل والضريح األجرد ضمنت برزق عيالنا أرماحنا        

اآلخروقال 
(7)

: 

 بوادي يمان  ُينبت الثدُّ صدره ... وأسفله بالَمْرِخ والَشَبَهان.

                                                           
المغيرة،  بن هاشم بنت حنتمة وأمه حفص، أبو العدوي، القرشي العزى عبد بن نفيل بن الخطاب بن عمرـ  1

 به الرجال فكمل ، امرأة وعشرين رجال وثالثين تسعة بعد أسلم إنه: قيل سنة، عشرة بثالث الفيل بعد ولد
 عليه هللا صلى النبي: قالت الفاروق؟ عمر سمى من[ عنها هللا رضي] عائشة المؤمنين أم وسئلت رجال، أربعين
 ولقد ، رحمة إمارته وكانت ، نصرا هجرته وكانت فتحا، عمر إسالم كان:  مسعود بن هللا عبد وقال وسلم،
 أمير الكفار، على الناس أشد وكان المشاهد، شهد عمر، أسلم حتى البيت في نصلي أن نستطيع وما رأيتنا

 أوالده عنه روى كعب بن وأبي عنه هللا رضي بكر أبي وعن سلم و عليه هللا صلى النبي عن روى المؤمنين

 .725/رقم 7/385 التهذيب وتهذيب ،4/588 واإلصابة ،4/156 الغابة أسد ينظر. وحفصة وعاصم هللا عبد
: برقم بمنى، والكراء مكة دور ُتَبَوب وهل الحرم في الكراء باب 5/147 مصنفه في عبدالرزاق أخرجهـ  2

 من 37 الحديث ، البيع في فصل 4/266 الراية نصب في والزيلعي ،" أبوابا   لدوركم تتخذوا ال" بلفظ 9211

 .اللفظ بهذا غريب: وقال. الربا أكل فكأنما مكة أرض أجر
ا، حاضر حنبل بن وأحمد الِخيف، بمسجد راَهويه بن وإسحاق الشافعي، فيها اختلف المسألة وهذهـ  3  فذهب أيض 

 بيع إن وإجارتها، مكة دور بيع بجواز والقول وُتؤَجر، وُتوَرث، تملك، مكة رباع أن إلى هللا، رحمه الشافعي،
 ال أنها إال راَهويه بن إسحاق وذهب دينار، بن وعمرو طاوس، قول  وهو صلحا، فتحت ألنها جائز، مكة دور

: فقال أحمد، اإلمام وتوسط. "وعطاء مجاهد، عليه ونص السلف، من طائفة مذهب وهو ُتؤَجر، وال ُتوَرث،
 سكنى في يستويان إنهما:   الروايات بعض في عباس ابن وعن األدلة، بين جمعا ُتؤَجر، وال وُتوَرث ُتَملَك
 المنزل، إلى سبق أحدهما يكون أن إال اآلخر، من فيه يكون الذي بالنزول أحق أحدهما فليس بها، والنزول مكة،
 عادل ابن تفسير ينظر  وبيعها، مكة دور كراء تحريم هؤالء مذهب ومن ، جبير بن وسعيد قتادة قول وهو

 .1/369 الشافعي الفقه في واللباب ،5/385 الكبير والحاوي.5/409 كثير ابن وتفسير ،14/61
 عنه فروي ذلك، في أحمد اإلمام عن الروايات واختلفت فيها، الخالف طال وإجارتها مكة، بيوت بيع مسألةـ  4

 عنوة فتحت مكة أن على مبني وهو المنصوص، المذهب هو هذا: "اإلنصاف في المرداوي قال ذلك جواز عدم
 فيه جاء ما أكثر ما مكة، فقال: بيوت كري عن أبي سألت " األصحاب". وقد جاء في مسائل اإلمام أحمد: وعليه

 أجرة يعطهم ولم وهرب مكة رباع بعض في سكن سفيان أن روي قد إلّي". أحبّ  تنزه أن وقال: كراهية،
 الحديث إن األدلة(: بين )والجمع أعجبه. أنه هذا فظاهر فتبسم سفيان فعل ألحمد وذكر منه فأخذوها فأدركوه

 هللا صلى ـ الرسول وأقره ،(التملك يثبت) وهذا بالفعل، يملك كان عقيل أن يثبت الشافعي اإلمام به احتج الذي
 وأما ،(الشراء يثبت) فهذا. بالفعل اشترى قد أنه الفاروق، عن ُرويَ  الذي األثر وكذلك ذلك، على ـ وسلم عليه

 ،(األجرة ينفي) فهذا ،"أسكن استغنى ومن سكن، احتاج من" إسحاق به واحتج ماجة، ابن رواه الذي الحديث
ِويَ  الذي األثر وكذلك ،(التملّك ينفي ال)و ينظر  (.األجرة ينفي) فإنه". يشاء حيث البادي لينزل: " الفاروق عن ر 

 .4/330. والمغني 1/234، ومسائل اإلمام أحمد 4/208اإلنصاف 
ْهنِ  َتْنُبتُ  َسْيَناءَ  ُطورِ  ِمنْ  َتْخُرجُ  َوَشَجَرة  ﴿ـ  5  من سورة المؤمنون   ﴾20﴿اآلية  ﴾لِْْلِكلِينَ  َوِصْبغ   ِبالدُّ
 األولى الطبقة شعراء من بكر أعشى ويقال قيس، بأعشى المعروف جندل بن قيس بن ميمون هو: األعشىـ  6

ي بشعره ُيغنى وكان المعلقات، أصحاب وأحد الجاهلية، في : بلفظ: ديوانه في ووجدتها العرب صّناجة فُسمِّ

 . 1/56 الشاعر ديوان ينظر. األجردا الصريح لنا وضروعهن...  قدورنا إعجازهن لنا ضمنت
 ينبت"  أخرى ،وفي" صدره الشتَ  ينبت: " متعددة بألفاظ   ورد وقد يعلى، واسمه اليشكري لألحول البيت هذاـ  7

 عبد من رجل إلى البيت هذا نسب للجوهري الصحاح قاموس وفي ،13/503 العرب لسان ينظر" صدره السدر

 ولم أقف له على ديوان. .7/86 ينظر قيس.
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َن الفعل ههنا معنى " َيُهّم " ، ولهذا عداه بالباء فقال  ُيِردْ  َوَمنْ ﴿ :واألجود أنه ُضمِّ

 :أي ،﴾ِبُظْلم  ﴿ :، وقولهالكبار فيه بأمر فظيع من المعاصيَيُهّم  :أي ،﴾ِبإِْلَحاد   ِفيهِ 

رك "ـ: " هو الش اسـن عبـال ابـلم ، قـعامدا  قاصدا  أنه ظ
(1)

و ـضا  :هـه أيـ، وعن

ا  ، ـال  سيئـه عمـل فيـو أن يعمـل : هـه ، وقيـَرم هللا فيـرام ما حـحل من الحـأن يست

ن(ـدن أبيـو )بعـوه لمـاد  بظـه بإلحـال  أراد فيـو أن رجـ: " ل عودـال ابن مسـق
(2)

 

م "ـن العذاب األليـه هللا مـألذاق
(3)

 هـيـه فـوقـما فـادم فـم الخـر: " شتـن جبيـال ابـق 

م "ـلـظ
(4)

يةـن أمـبـلى عـن يـ، وع 
(5)

ـ م ـلـصلى هللا عليه وسـ ول هللا ـ: أن رس

ه "ـيـحاد فـرم " إلـحـة " في الـي روايـة " وفـكـمـام بـعـار الطـكـتـاح: "الـق
(6)

 

يه ـبـاء تنـيـذه األشـل في هـ، بكـن ذلـّم مـاد أعـحـق أن اإللـحـ، والوداودـرواه أب

لى هللا ـصـ ول هللا ـن أن رسـيـيحـصحـبت في الـد ثـا  وقـنهـظ مـلـو أغـلى ما هـع

تى إذا كانوا ببيداء من ـح ،يشـت جـيـبـذا الـزو هـغـ: " يالـقـ م ـلـه وسـليـع

وآخرهم " ،ُيْخَسُف بأولهم ،األرض
(7)

وفي مسند أحمد أن عبد هللا بن عمر 
(8)

  

                                                           
 :قال ﴾ِبُظْلم   ِبإِْلَحاد   ِفيهِ  ُيِردْ  َوَمنْ ﴿: تعالى قوله في عنه هللا رضي عباس ابن عن حاتم أبي ابن أوردـ  1

 ينظر". إلحاد بمكة الطعام بيع:" قال عمر، ابن وعن  متعمدا، استحالله يريد الذي: : أيضا   وعنه". بشرك" 

  .18/601 الطبري وتفسير. 13866 ، 2489/13864 حاتم أبي ابن تفسير
 بالد من أبين عدن تنسب إليه القديم الزمن في رجل اسم وهو وفتحها، األلف بكسر فيه قيل باليمن،: أبينـ   2

 .1/11المعطار الروض ينظر. ميال   عشر اثنا عدن وبين وبينها اليمن
 مستدركه في والحاكم ،4319: برقم عنه هللا رضي مسعود بن عبدهللا مسند 7/340 مسنده في أحمد أخرجهـ   3

 ولم مسلم شرط على صحيح حديث هذا: الحاكم وقال ،11184 ،3461: برقم الحج سورة تفسير 2/420

 .يخرجاه،
 .2484/13868 تفسيره في حاتم أبي ابن أورده ـ  4
 وهي النون وسكون الميم  بضم ُمْنية بن يعلى له: ويقال صحابي، صفوان، أبو عبيدة: أبي بن أُمية بن يعلىـ   5

 الطائف شهد الفتح بعد أسلم بالكرم، معروفا   جوادا   وكان لقريش، حليفا   مكة سكان من األسخياء األغنياء من أُمه،
 على عثمان واستعمله ، نجران على عمر استعمله ثم ، الردة في حلوان على أبوبكر واستعمله ، وتبوك وحنين
 ابنه عنه روى صفين، في وقتل علي، أصحاب من صار ثم عائشة، مع الجمل وشهد بصنعاء، فأقام اليمن

 ،5632:  رقم 5/541 الغابة أسد ينظر. للهجرة وأربعين بضع: ت وغيرهم ومجاهد وعكرمة، أمية، بن صفوان

 .1445: رقم 3/441 والثقات ،9365: رقم 6/685 واإلصابة ،360: رقم 1/117 حنبل البن والكنى واألسامي
 الطعام احتكار"  بلفظ أمية بن يعلى عن 2020: برقم مكة حرم تحريم باب 1/617 سننه في أبوداود أخرجهـ  6

 عطاء عن الحديث هذا يرو لم:  وقال به، 1485:  برقم 2/132 األوسط في والطبراني ،" فيه إلحاد الحرم في

 6479 ك برقم االختبار باب 4/181 الزوائد في الهيثمي وأوره المؤمل، بن عبدهللا به ، تفرد ُمحيصن ابن إال

  جماعة وضعفه ن وغيره حبان ابن وثقه المؤمل بن عبدهللا وفيه: وقال ، األوسط في الطبراني إلى وعزاه ، به
 الكعبة جيش يغزو"  وطرفه 2012:  برقم األسواق في ذكر ما باب 2/746 صحيحه في البخاري أخرجهـ   7

: برقم البيت يؤم الذي بالجيش الخسف باب 4/2209 صحيحه في ومسلم ،.." األرض من ببيداء كانوا فإذا

 في ببيداء كانوا إذا حتى جيش إليهم يبعث عدة وال عدد وال منعة لهم ليست قوم البيت بهذا سيعود"بلفظ:  2883

 " . بهم خسف األرض
 هجرة قبل هجرته وكانت الحلم، يبلغ لم السن صغير وهو أبيه مع أسلم العدوي، الخطاب بن عمر بن عبدهللاـ   8

 هللا رسول رده فقيل ، أُحدا   شهوده في واُْخُتلِفَ  ـ فرده، وسلم عليه هللا ـ صلى النبي استصغره بدرا   يشهد لم أبيه،
 أهل من كان والحديبية، الخندق مشاهده أول والصحيح ن الحلم يبلغ لم ممن غيره ـ مع وسلم عليه هللا ـ صلى
 ال وكان ، فتواه في والتوقي واالحتياط التحري شديد وسلم عليه هللا صلى النبي آلثار اإلتباع كثير والعلم الورع
 عن ،روى الحج بمناسك الصحابة أعلم وكان ـ ، وسلم عليه هللا ـ صلى هللا رسول عهد على السرايا عن يتخلف
 ابن: الصحابة من عنه روى عنهم، هللا رضي وعثمان وعمر، بكر، وأبي ـ ، وسلم عليه هللا ـ صلى النبي
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قال البن الزبير
(1)

صلى هللا ـ ، فإني سمعت رسول هللا إياك واإللحاد في حرم هللا :

بذنوب  ،لو وزنت ذنوبه ،أنه سُيلِحُد فيه رجل من قريش" : يقولـ عليه وسلم 

هو"نظر ال تكون فا ،لرجحت ،الثقلين
(2)

  

ن َّلَّ تُۡۡشِۡك ِِب َشۡي ﴿
َ
َٰهِيَم َمََكَن ٱِۡلَۡيِت أ بَۡر نَا ِِلِ

ۡ
ِۡر بَيِِۡتَ لِل  ٗ ِإَوۡذ بَوَّأ آئِفَِّي َوٱلَۡقآئِِمَّي ا َوَطه  طَّ

ُجودِ  ِع ٱلسُّ كَّ تُوَك رَِجاَّٗل  ٢٦َوٱلرُّ
ۡ
ذ ِن ِف ٱنلَّاِس بِٱۡۡلَج ِ يَأ

َ
َٰ َوأ ِ َضامِر   َولََعَ

تَِّي مِ  ُُك 
ۡ
ِ فَج ٍ يَأ

 ن ُُك 
 .﴾٢٧ َعِميق  

حيث أشركوا في البقعة التي أُسست من أول  ،وتوبيخ لمشركي قريش ،هذا فيه تقريع

أرشده إليه  :أي ،، فذكر تعالى أنه بوأ إبراهيم مكان البيت، والطاعةيوم على التوحيد

، اهيم هو أول من بني البيت العتيقبأن إبر ،ستدل به كثيرونوا ،وأذن له في بنائه

أي  ،يا رسول هللا :: قلتقال ، كما في الصحيحين عن أبي ذروأنه لم ُيْبَن قبله

: ، قال : بيت المقدس، قلت ؟، قلت : ثم أي؟ قال: المسجد الحراممسجد وضع أول

: أربعون سنة "؟ قالكم بينهما
(3)

ث وقد سبق ما ورد في بناء البيت من األحادي ،

ا ِبي ُتْشِركْ  اَل  أَنْ ﴿ :وقوله، واآلثار ما أغنى عن إعادته هنا ابنه على  :أي، ﴾َشْيئ 

َكعِ  َواْلَقاِئِمينَ  لِلَطاِئِفينَ ﴿ ،من الشرك :أي ؛﴾َبۡيِتيَ  َوَطهِّرۡ ﴿سمي وحدي ا  َوالرُّ

ُجودِ  ، فالطائف ذين يعبدون هللا وحده ال شريك لهاجعله خالصا  لهؤالء ال :أي ؛﴾السُّ

 :، ولهذا قال، والقائم في الصالةوهو أخص العبادات عند البيت ،معروفبه 

َكعِ ﴿ ُجودِ  َوالرُّ ، ، ألنهما ال يشرعان إال مختصينفقرن الطواف بالصالة ،﴾السُّ

، عند القبلة) :فالطواف به والصالة إليه في غالب األحوال إال ما استثني من الصالة

(والحرب والنافلة بالسفر
(4)

نْ ﴿ :، وقوله في الناس  نادِ  :أي ؛﴾ِباْلَحجِّ  الَناسِ  ِفي َوأَذِّ

                                                                                                                                                                      

 الناس، الفتن في اعتزل عمر، مولى وأسلم نفير، بن وجبير المسيب، بن سعيد: التابعين ومن وجابر، عباس،

  704:  رقم 3/209 والثقات ، 3069:  رقم 3/347 الغابة وأسد ،1/289 االستيعاب ينظر.  هـ( 73: )ت

 .4837:  رقم 4/181 واإلصابة
 (.5هامش: ) 267ص/ ينظر ترجمته سبقت وقد العوام بن الزبير بن عبدهللاـ   1
 2/389 مستدركه في والحاكم ، به 6200:  برقم عمر بن عبدهللا مسند 10/336 مسنده في أحمد أخرجه  ـ  2

 في باب 3/618 الزوائد في الهيثمي وأورده ، يخرجاه ولم ، اإلسناد صحيح حديث هذا:  وقال ، 3462:  برقم

 . ثقات رجاله:  وقال ، أحمد إلى وعزاه  5702:  برقم غزوها عن والنهي مكة حرمة
:  برقم أواب إنه العبد نعم سليمان لداود ووهبنا تعالى هللا قول باب 3/1260 صحيحه في البخاري أخرجه  ـ 3

 . به 52:  برقم الصالة ومواضع المساجد كتاب 1/370 صحيحه في ومسلم ، نحوه 3243
: يلي ما ذلك من ويستثنى والنافلة، الفريضة بين فرق وال الصالة، صحة شروط من القبلة استقبال يكونـ    4

، عليه تؤثر ال أو، عليه تؤثر الحركة كانت إذا الحركة، يستطيع ال الذي كالمريض: القبلة استقبال عن العاجز.1

 ومثل، الحرب اشتداد حال -2(.اْسَتَطْعُتمْ  َما هللَاَ  َفاَتقُوا: } تعالى هللا قول والدليل، القبلة إلى يوجهه من عنده وليس

 َواَتَفقُوا. سفره في السائر الراكب المتنفل. 3. نار من أو، سبع من أو، هربه المباح العدو من هاربا   كان إذا ذلك

 غسل لغير أَو لَهُ  اْلوُضوء بنسيان أَو َغالب حدث غسل لغير أَو قتال لغير عمدا اْلقْبلَة َعن تحول من أَن على
 َشْيء إمساك أَو َنار إطفاء أَو الَناس َبين إصالح أَو ِبَمْعُروف أمر من اْلَمْرء على اْفترض َما لغير أَو ُرَعاف
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وكيف  ،يا رب :أنه قال رَ كِ ، فذُ هإلى هذا البيت الذي أمرك ببنائداعيا  لهم إلى الحج 

على  :، وقيل، فقام على مقامهوعلينا البالغ : نادِ ؟ قيلهمدأبلغ الناس وصوتي ال ينف

على أبي قبيس :، وقيلر، وقيل: على الصفاالحج
(1)

: " يأيها الناس إن ربكم ، وقال

حتى بلغ الصوت أرجاء  ،ن الجبال تواضعت: إ، فحجوه " فيقالقد اتخذ بيتا  

أو  ،، وأجابه كل شيء سمعه من حجر، واألرحاموأسمع من في األصالب ،األرض

"يك اللهم لبيك أو شجر ومن كتب هللا أنه يحج إلى يوم القيامة لب ،مدر
(2)

 هذا 

 ،ُمطوال   حاتم أبي وابن جرير، ابن برواية وأصحابه عباس ابن رواه ما مضمون

قد استدل به من ، ﴾َعِميق   َفج   ُكلِّ  ِمنْ  َيأِْتينَ  َضاِمر   ُكلِّ  َوَعلَى ِرَجاال   َيأُْتوكَ ﴿ :وقوله

، قال ابن ، ألنه قدمهم في الذكرن الحج ماشيا  أفضل من الحج راكبا  قال: إ

إال أني َوِدْدُت أني كنت حججت ماشيا  ":" ما أساء على شيء عباس
(3)

 ،

ـ ، صلى هللا عليه وسلم ـ كثرون على أن الحج راكبا  أفضل اقتداء  برسول هللا واأل

، : طريق بعيدأي ؛﴾َعِميق   َفج   ُكلِّ  ِمنْ  َيأِْتينَ ﴿ :، وقولهفإنه حج راكبا  مع كمال قوته

 النوق. :والمراد ،لّ لمكان كُ  ،﴾َيۡأِتينَ ﴿وإنما جمع  ،البعيد :والعميق

﴿  ْ يَّام  ل ِيَۡشَهُدوا
َ
ِ ِفٓ أ ْ ٱۡسَم ٱَّللَّ ۡعلُوَمٍَٰت  َمَنَٰفَِع لَُهۡم َويَۡذُكُروا ِۢن بَهِيَمةِ مَّ َٰ َما َرزََقُهم م  لََعَ

ْ ٱِۡلَآئَِس ٱلَۡفقِ َِ  ۡطعُِموا
َ
ْ ِمۡنَها َوأ َِٰم  فَُُكُوا نَۡع

َ
ْ نُُذورَُهۡم  ٢٨ٱۡۡل ْ َتَفثَُهۡم َوِۡلُوفُوا ُثمَّ ِۡلَۡقُضوا

وَّفُواْ بِٱِۡلَۡيِت ٱلَۡعتِيِق   .﴾ ٢٩َوِۡلَطَّ

                                                                                                                                                                      

 ومراتب ،1/32 الراجح والقول. 3/169 الموقعين إعالم ينظر. َفاِسَدة صاَلته فان إكراه لغير أو َماله من َفائت

 .1/490 والمغني ،1/28 اإلجماع
 إن ويقال: مكة جبل  مكة، على المشرف الجبل اسم وهو النار قبس تصغير كأنه التصغير بلفظ قبيس أبو  ـ 1

 .1/80 البلدان ومعجم. 1/18 المعطار الروض ينظر.  األخشبين أحد قبيس أبي جبل
 على هللا خليل إبراهيم قام: قال ﴾بالَحجّ  الَناسِ  ِفي وأّذنْ ﴿:قوله: عباس ابن عن مجاهد عن: جرير ابن أوردـ   2

 آمن من فأجابه النساء، وأرحام الرجال أصالب في من فأسمع الحّج، عليكم ُكتب الناس أيها يا: فنادى الحجر،

 وتفسير ،4/299 البيان أضواء ينظر. لَبيك اللهمّ  لَبيك: القيامة يوم إلى يحج أن هللا علم في سبق من

 .18/606الطبري
ا اْلَحجَ : الحنفي السرخسي يقولـ   3 ْكَبانِ  َعلَى اْلُمَشاةَ  َقَدمَ  َتَعالَى هللَاَ  َفإِنَ  أَْفَضلُ  َماِشي    ِرَجاال   َيأُْتوك﴿ َفَقاَل: ، الرُّ

ا اْلَحجَ  َتْرِكهِ  َعلَى َيَتأََسفُ  َبَصُرهُ  ُكفَ  َما َبْعدَ  َعْنهُ  َتَعالَى هللَاُ  َرِضيَ  َعَباس   اْبنُ  َكانَ  َولََهَذا ،﴾َضاِمر   ُكلِّ  َوَعلَى   َماِشي 

 والسالم الصالة عليه فعله ألنه ماشيا الحج من أفضل غيرها أو اإلبل على راكبا الحج: المالكي الدسوقي ويقول
 الحد أحب ما: هللا رحمه الشافعي الشكر. ويقول إلى أقرب وألنه النفقة مضاعفة من فيه ولما المعروف على
 يبين وال المرأة، من عذرا أقل فيه والرجل امرأة أو رجل مركب على يقدر ولم عليه، قدر إذا ماشيا، الحج ترك
 عن أحاديث روى وقد ماشيا، يحج ان احد على أوجب أنه المفتين من أحد عن أحفظ لم ألني عليه، أوجبه أن لي

 َوُيْسَتَحبُّ  وجاء في اإلنصاف: " الحج. إلى أحد على المشي يجب ال أن على ـ تدل وسلم عليه هللا ـ صلى النبي

ا الَرْحَمةِ  َوَجَبلِ  ، الَصَخَراتِ  ِعْندَ  َيِقفَ  أَنْ   ،2/126 األم اأْلَْصَحاِب". ينظر أَْكَثرُ  اْلَمْذَهُب، َوَعلَْيهِ  َهَذا َراِكب 

 .4/233 المبسوطو ،2/10 الدسوقي وحاشية، 6/392واإلنصاف 
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فرضوان هللا، وأما  :منافع اآلخرة منافع الدنيا واآلخرة ،أما :قال ابن عباس : " أي

والتجارات " ،والذبائح ،فما يصيبون من منافع البدن :منافع الدنيا
(1)

 لَْيسَ ﴿ :كقوله 

(2)﴾َربُِّكمْ  ِمنْ  َفْضال   َتْبَتُغوا أَنْ  ُجَناح   َعلَْيُكمْ 
 أََيام   ِفيٓ  ٱّللَِ  ٱۡسمَ  َوَيۡذُكُرواْ ﴿ :وقوله ،

ت   ن   َرَزَقُهم َما َعلَىَٰ  َمۡعلُوَمَٰ مِۖ  َبِهيَمةِ  مِّ : األيام العشر، قاله ، " واأليام المعلومات﴾ٱأۡلَۡنَعَٰ

، وبه قال الشافعي وأحمدابن عباس وغير واحد
(3)

عليه الصالة ـ ، وقال النبي 

وال الجهاد في  ،، قالوام أفضل منها في هذه األيام العشر: " ما العمل في أياـ والسالم

وماله فلم يرجع  ،الجهاد في سبيل هللا ، إال رجل يخاطر بنفسهقال : وال  ،سبيل هللا

من ذلك بشيء"
(4)

صلى هللا ـ قال : قال رسول هللا  ، وعن ابن عمررواه البخاري 

وال أحب إليه العمل فيهن من هذه األيام  ،" ما من أيام أعظم عند هللا ـ : عليه وسلم

والتحميد " ،والتكبير ،فأكثروا فيهن من التهليل ،العشر
(5)

، وفي سنن أبي مدرواه أح 

كان يصوم هذا العشر"ـ صلى هللا عليه وسلم ـ داود " أن رسول هللا 
(6)

 :لـوقي  ،

ن ـة عـالك، وروايـذهب مـو مـ، وهدهـام بعـالثة أيـحر وثـوم النـات يـومـام المعلـاألي

دـأحم
(7)

ن   َرَزَقُهم َما َعلَىَٰ ﴿:الىـوله تعـده قـؤيـوي ، مِۖ  َبِهيَمةِ  مِّ ر ـه ذكـب :نيـيع ﴾ٱأۡلَۡنَعَٰ

                                                           
: وجل عز هللا قال عليه، يشق ما نفسه على يحمل أن إال أفضل الماشي الحج: راهويه بن إسحاق وقالـ   1
: تأويالت ثالثة ، وفيه﴾لَُهمْ  َمَناِفعَ  لَِيْشَهُدوا ﴿: تعالى قوله في الماوردي يقول. بالرجال بدأ ﴾ِرَجاال   َيأُْتوكَ ﴿

 أنها:  والثالث. الضحاك قاله ، لذنوبهم المغفرة أنها:  والثاني. المناسك وقضاء المواقف شهود أنه:  أحدها
ُ  وعنه ، األسواق: عباس ابن وقال مجاهد، قول وهذا ، اآلخرة في واألجر الدنيا في التجارة  ينظر. تجارة: أيضا

 أحمد اإلمام ومسائل .4/19 الماوردي وتفسير ،18/609 الطبري وتفسير ،2488/13889 حاتم أبي ابن تفسير

 .    5/2147 راهويه بن واسحاق
ن َفۡضال   َتۡبَتُغواْ  أَن ُجَناح   َعلَۡيُكمۡ  لَۡيسَ ﴿ـ  2 ُكۡمه  مِّ ۡن  أََفۡضُتم َفإَِذآ  َربِّ ت   مِّ َوٱۡذُكُروهُ  ٱۡلَمۡشَعرِ  ِعندَ  ٱّلَلَ  َفٱۡذُكُرواْ  َعَرَفَٰ  ٱۡلَحَراِمۖ

ُكمۡ  َكَما ن ُكنُتم َوإِن َهَدىَٰ   البقرة سورة ﴾ من198اآلية ﴿ ﴾ٱلَضآلِّينَ  َقۡبلِِهۦ لَِمنَ  مِّ
 "النحر يوم وآخرها ، الحجة ذي من يوم أول من العشر المعلومات األيام : "والشافعي حنيفة أبو قالـ   3

 أيام والمعدودات ، العشر المعلومات أن: " أيضا   وعنه عباس، ابن عن ذلك ورويا ذلك، في قولهما يختلف لم
 ويقول ، عرفة ويوم التروية ويوم بيوم التروية يوم قبل:  قال:  أيضا   وعنه الجمهور، قول وهو ،" التشريق
  والحسن عباس، ابن قول وهذا النحر، يوم آخرها الحجة ذي عشر أنها: أحدها: أقاويل ثالثة فيها: الماوردي

 التروية يوم أنها: والثالث.  العوفي عطية قول وهذا الثالثة، التشريق أيام أنها:  والثاني ، الشافعي مذهب وهو
 الطبري تفسير ينظر. التشريق أيام إنها: أيضا   عباس ابن وعن. الضحاك قول وهذا ، النحر ويوم عرفة ويوم

 .6/38 المنثور الدرو .4/19 الماوردي وتفسير ،3/2 القرطبي وتفسير ،18/610
 في العمل ما"  وطرفه 926:  برقم التشريق أيام في العمل فضل باب 1/329 صحيحه في البخاري أخرجهـ   4

 ..." هللا سبيل في الجهاد وال:  قالوا هذه في العمل من أفضل العشر أيام
 3/354 اإليمان شعب في والبيهقي به، 6154: برقم عمر بن عبدهللا مسند 10/296 مسنده في أحمد أخرجهـ   5

 . به عمر ابن عن 3475: برقم
 هللا صلى هللا رسول كان"  وطرفه ، 2437:  برقم العشر صوم في باب 1/741 سننه في داود أبو أخرجهـ   6

. " والخميس الشهر من اثنين أول شهر كل من أيام وثالثة عاشوراء ويوم الحجة ذي تسع يصوم وسلم عليه

 . كتاب الصوم باب في صوم العشر ، وقال: صحيح 2/78وأوره األلباني في صحيح سنن أبي داود 
 اْلَمْعلُوَماتِ  ِمنَ  الَنْحرِ  َوَيْومُ  َعَرَفةَ  َيْومُ (: َحِنيَفةَ  أَُبو بعض ما جاء في األيام المعدودات، والمعلومات: )قالَ  ـ 7

 اْلَمْعلُوَماتِ  ِفي ُمْشَتِرك   َعَشرَ  اْلَحاِدي َواْلَيْومُ  اْلَمْحَضةِ  اْلَمْعُدوَداتِ  ِمنَ  َعَشرَ  َوالَثالِثَ  َعَشرَ  الَثاِني َواْلَيْومُ  ، اْلَمْحَضةِ 
 ثالثة أنها الفخ ال وكذلك فيه خالف ال إجماع فذلك التشريق أيام المعدودات األيام(: َمالِك   َوَقالَ )َواْلَمْعُدوَداتِ 

 أيام وهي المعدودات األيام وهي منى أيام هي أسماء ثالثة المعدودات ولأليام  الذبح أيام النحر يوم بعد أيام
 الَتْشِريقِ  أََيامِ  آَخرُ  َوُهوَ  َعَشرَ  الَثالِثَ  َواْلَيْومُ  اْلَعْشِر، ِمنَ  َقْبلَهُ  َما ُدونَ  اْلَمْحَضةِ  اْلَمْعلُوَماتِ  ِمنَ  الَنْحرِ  َيْومُ   التشريق

 اختلفوا وإنما. َواْلَمْعُدوَداتِ  اْلَمْعلُوَماتِ  ِفي ُمْشَتِرَكانِ  َعَشرَ  َوالَثاِني َعَشَر، اْلَحاِدي َواْلَيْومُ  اْلَمْحَضةِ  اْلَمْعُدوَداتِ  ِمنَ 
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و ـوه ،دهـر بعـوم آخـوي :حرـوم النـوي ،رفةـوم عـهي ي :لـ، وقياـهللا عند ذبحه

فةـب أبي حنيـمذه
(1)

 ،لـاإلب :نيـيع ﴾اأْلَْنَعامِ  َبِهيَمةِ  ِمنْ  َرَزَقُهمْ  َما َعلَى﴿ :ولهـ، وق

(امـاألنعورة ـس)صل في ـو مفـا هـكم .مـوالغن ،رـوالبق
(2)

 ﴾ِمْنَها َفُكلُوا﴿ :هـولـوق ،

(األكل من األضاحي)وجوب  :ن ذهب إلىـاستدل بهذه اآلية م
(3)

، واألكثرون على 

ـ صلى هللا عليه وسلم ـ أن رسول هللا  كما ثبت ، واالستحباب،ب الرخصةأنه من با

وحسى من  ،فأكل من لحمها ،فطبخ ،لما نحر هديه أمر من كل بدنة ببضعة

"مرقها
(4)

فرخص أن المشركين لم يكونوا يأكلون من ذبائحهم  :وعن بعضهم ،

 َحلَۡلُتمۡ  َوإَِذا﴿وهذا األمر من قبيل  ،ومن شاء لم يأكل ،، فمن شاء أكلللمسلمين

                                                                                                                                                                      

  حنيفة أبو قال وبه عباس، ابن قول وهو النحر، يوم آخرها العشر أيام أنها أحدهما:  قولين على المعلومات في
 الَنْحِر، َيْومُ  آِخُرَها اْلِحَجةِ  ِذي ِمنْ  اْلَعْشرَ  اْلَمْعلُوَماتِ  اأْلََيامَ  أَنَ (:  الَشاِفِعيُّ  وقال.)الحسن بن ومحمد والشافعي
(: الحنابلة وعند. )َعَشرَ  َوالَثالِثَ  َعَشُر، يَوالَثانِ  َعَشَر، اْلَحاِدي َوِهيَ  الَثاَلَثةُ  الَتْشِريقِ  أََيامُ  اْلَمْعلُوَماتِ  َواأْلََيامَ 

 ،1/195 والبدائع .5/245ـ  4/237 االستذكار ينظر.  التشريق أيام والمعدودات العشر أيام المعلومات واأليام

  .2/245 المغني و ،4/368 الحاوي و
 عامال عالما ورعا إماما وكان ، العراق فقيه ، ثعلبة بن هللا تيم بنى مولى حنيفة أبو ثابت بن النعمان هوـ   1

 أبو أم الثوري: أفقه أيهما هارون بن يزيد وسئل. ويتكسب يتجر بل السلطان جوائز يقبل ال الشأن كبير متعبدا
: الشافعي وقال. الناس أفقه حنيفة أبو: المبارك ابن وقال. للحديث أحفظ وسفيان أفقه حنيفة أبو: فقال  حنيفة،
ا رأيت ما: يزيد وقال. حنيفة أبي على عيال الفقه في الناس  بن يحيى وقال. حنيفة أبي من أعقل وال أورع أحد 
 أبو وكان. قاضيا يكون أن فأبى القضاء على هبيرة بن عمر بن يزيد ضربه ولقد يتهم يكن لم به بأس ال:  معين
 على، بن محمد جعفر وأبى ونافع عطاء عن روى وعكرمة ونافعا عطاء وسمع أنسا رأى، الليل ينام ال حنيفة

 150: )ت.  ووكيع المبارك وابن العوام بن عباد والمقرئ نعيم وأبو يوسف أبو:  عنه وروى وغيرهم، وقتادة،

: رقم 2/322 والكاشف ،2062: رقم 8/449 والتعديل والجرح. 163: رقم 1/126 الحفاظ تذكرة ينظر. هـ(

5845 . 
مِ  َوِمنَ ﴿:وهو قوله تعالىـ   2 اه  َحُمولَة   ٱأۡلَۡنَعَٰ تِ  َتَتِبُعواْ  َواَل  ٱّلَلُ  َرَزَقُكمُ  ِمَما ُكلُواْ  َوَفۡرش  ِنه  ُخُطَوَٰ  َعُدّو   لَُكمۡ  إَِنُهۥ ٱلَشۡيَطَٰ

ِبين   ِنَيةَ  (١٤٢) مُّ ج ۖ  َثَمَٰ
نَ  أَۡزَوَٰ  َعلَۡيهِ  ٱۡشَتَملَتۡ  أََما ٱأۡلُنَثَيۡينِ  أَمِ  َحَرمَ  َءآلَذَكَرۡينِ  قُلۡ  ٱۡثَنۡيِن   ٱۡلَمۡعزِ  َوِمنَ  ٱۡثَنۡينِ  ٱلَضۡأنِ  مِّ

ُ َنبِّ  ٱأۡلُنَثَيۡينِۖ  أَۡرَحامُ  ِدِقينَ  ُكنُتمۡ  إِن ِبِعۡلم   وِني    أَمِ  َحَرمَ  َءآلَذَكَرۡينِ  قُلۡ  ٱۡثَنۡيِن   ٱۡلَبَقرِ  َوِمنَ  ٱۡثَنۡينِ  ٱإۡلِِبلِ  َوِمنَ  (١٤٣) َصَٰ
ُكمُ  إِذۡ  ُشَهَدآءَ  ُكنُتمۡ  أَمۡ  ٱأۡلُنَثَيۡينِۖ  أَۡرَحامُ  َعلَۡيهِ  ٱۡشَتَملَتۡ  أََما ٱأۡلُنَثَيۡينِ  َذاه  ٱّلَلُ  َوَصىَٰ ا ٱّللَِ  َعلَى ٱۡفَتَرىَٰ  ِمَمنِ  أَۡظلَمُ  َفَمۡن  ِبَهَٰ  َكِذب 
لِِمينَ  ٱۡلَقۡومَ  َيۡهِدي اَل  ٱّلَلَ  إِنَ  ِعۡلم ه  ِبَغۡيرِ  ٱلَناسَ  لُِّيِضلَ 

َٰ
  .األنعام سورة من اآليات ﴾(١٤٤) ٱلَظ

 أَبِي َقْولُ  َوُهوَ : )أََحُدُهَما(: أَْوُجه   َثاَلَثةِ  َعلَى ِفيهِ  أَْصَحاُبَنا اْخَتلَفَ  َفَقدِ  َوالَصَدَقةُ  اأْلَْكلُ  َفأََما: " الماوردي يقولـ    3
 َيَنالَ  لَنْ ﴿:  َتَعالَى هللَاِ  لَِقْولِ  َجازَ  ِبَجِميِعَها َتَصَدقَ  َوإِنْ  َجازَ  َجِميَعَها أََكلَ  َفإِنْ  ُمْسَتَحَبانِ  أََنُهَما ، ُسَرْيج   ْبنِ  اْلَعَباسِ 

يِّبِ  أَِبي َقْولُ  َوُهوَ : الَثاِني( )َواْلَوْجهُ [. 37: اْلَحجِّ ] ﴾ِمْنُكمْ  الَتْقَوى َيَنالُهُ  َولَِكنْ  ِدَماُؤَها َواَل  لُُحوُمَها هللَاَ   ْبنِ  الطِّ

 َبْينَ  َيْجَمعَ  َحَتى ُيْجِزهِ  لَمْ  ِبَجِميِعَها َتَصَدقَ  َوإِنْ  ُيْجِزِه، لَمْ  َجِميَعَها أََكلَ  َفإِنْ  َواِجَباِن، َوالَصَدَقةَ  ْكلَ اأْلَ  أَنَ )*( : َسلََمةَ 
 َعلَى َفَدلَ  ِبِهَما َوأََمرَ  َبْيَنُهَما، َفَجَمعَ  ،﴾اْلَفِقيرَ  اْلَباِئسَ  َوأَْطِعُموا ِمْنَها َفُكلُوا﴿: َتَعالَى هللاَِ  لَِقْولِ  َوالَصَدَقةِ  اأْلَْكلِ 

(: اْلَقِديمِ  ِفي: )قولين على َواِجَبة   َوالَصَدَقةَ  ُمْسَتَحب   اأْلَْكلَ  أَنَ  الَشاِفِعيِّ  َمْذَهبُ  َوُهوَ : الَثالُِث( )َواْلَوْجهُ  ُوُجوِبِهَما،
 اْلَباِئسَ  َوأَْطِعُموا ِمْنَها َفُكلُوا﴿:  َقالَ  َتَعالَى هللَاَ  أِلَنَ  ، ِبالنِّْصفِ  اْلفَُقَراءِ  َعلَى َوَيَتَصَدقُ  النِّْصفَ  َوُيْهِدي َوَيَدِخرُ  َيأُْكلُ 

لَُث، َوَيَدِخرَ  َيأُْكَل، أَنْ (: اْلَجِديدِ  ِفي: )الَثاِني َواْلَقْولُ [. 28:  اْلَحجِّ ] ﴾اْلَفِقيرَ  لَُث، َوُيْهِديَ  الثُّ  َقَراءِ اْلفُ  َعلَى َوَيَتَصَدقَ  الثُّ

لُثِ   المفضل بن محمد. )*(. 15/117: الحاوي ينظر(. َواْلُمْعَترَ  اْلَقاِنعَ  َوأَْطِعُموا ِمْنَها َفُكلُوا: )َتَعالَى هللاَِ  لَِقْولِ  ِبالثُّ

 وله الذكاء، بفرط موصوفا وكان سريج، ابن على تفقه البغدادي، الضبي سلمة بن الطيب أبو عاصم بن سلمة بن
 طبقات ينظر(. هـ 308: عام شاب وهو مات) جليال عالما وكان الفقهاء، كبار من وكان المذهب، في وجه

 .1/102)ابن شهبة( الشافعية
 سننه في ، والترمذي 3009:  برقم وسلم عليه هللا صلى النبي حجة باب 4/39 صحيحه في مسلم أخرجهـ   4

 حجة باب 2/1022 سننه في ماجه وابن ،820:  برقم وسلم عليه هللا صلى النبي حج كم جاء ما باب 3/386

 إال نعرفه ال سفيان حديث من غريب حديث هذا: الترمذي وقال. 3074:  ـ برقم وسلم عليه هللا ـ صلى الرسول

 . ُحباب بن زيد حديث من
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(1)﴾َفٱۡصَطاُدوْاه 
المضطر الذي عليه البؤس،  :أي؛ ﴾اْلَفِقيرَ  اْلَباِئسَ  َوأَْطِعُموا﴿ :وقوله 

قال مجاهد:" هو الذي ال يبسط يده "
(2)

 ْلَيْقُضوا ُثمَ ﴿ :، وقولهنمِ : هو الزَ وقيل 

وقلم  ،ولبس الثياب ،: " هو وضع اإلحرام من حلق الرأس، قال ابن عباس﴾َتَفَثُهمْ 

ونحو ذلك " ،األظفار
(3)

 ،ليزيلوا أدرانهم :أي ،والقذارة ،الوسخ :،وأصل التفث

ما نذر اإلنسان  :يعني، ﴾ُنُذوَرُهمْ  َوْلُيوفُوا﴿ :، وقولهالخروج من اإلحرام :والمراد

، وقال سفيانوالهدي ونحوه ،في شأن الحج
(4)

واجباتها من  :يعني ،: هي نذور الحج

ورمي الجمار على ما  ،والمزدلفة ،ووقوف عرفة ،كالسعي والطواف ،األعمال

قال مجاهد: " أي الطواف الواجب ،﴾اْلَعِتيقِ  ِباْلَبْيتِ  َوْلَيَطَوفُوا﴿ :وقوله  ،أُِمروا به

: "آخر المناسك الطواف بالبيت "يوم النحر" قال ابن عباس
(5)

، وهكذا صنع 

بدأ برمي  ،" فإنه لما رجع إلى منى  يوم النحر ـ صلى هللا عليه وسلم ـ رسول هللا

وطاف  ،ثم أفاض  ،ديه ، وحلق رأسهثم نحر ه ،جمرة العقبة فرماها بسبع حصيات

البيت من وراء الحجر، وأخبر أن الحجر من البيت "ب
(6)

ولهذا لم يستلم الركنين  ،

على قواعد إبراهيم، وقال عكرمة ألنهما لم يتمما ،الشاميين
(7)

 البيت سمي إنما" : 
                                                           

َها﴿ـ 1 أَيُّ ٓ ِئرَ  ُتِحلُّواْ  اَل  َءاَمُنواْ  ٱلَِذينَ  َيَٰ ٓ ِئدَ  َواَل  ٱۡلَهۡديَ  َواَل  ٱۡلَحَرامَ  ٱلَشۡهرَ  َواَل  ٱّللَِ  َشَعَٰ
ٓ ينَ  َواَلٓ  ٱۡلَقلََٰ  َيۡبَتُغونَ  ٱۡلَحَرامَ  ٱۡلَبۡيتَ  َءآمِّ

ن َفۡضال   ِهمۡ  مِّ اه  َربِّ ن  وُكمۡ  أَن َقۡوم   انُ   َ َشنَ  َيۡجِرَمَنُكمۡ  َواَل  َفٱۡصَطاُدوْاه  َحلَۡلُتمۡ  َوإَِذا َوِرۡضَوَٰ  َتۡعَتُدوْا   أَن ٱۡلَحَرامِ  ٱۡلَمۡسِجدِ  َعنِ  َصدُّ
ِنه  ٱإۡلِۡثمِ  َعلَى َتَعاَوُنواْ  َواَل  َوٱلَتۡقَوىَٰۖ  ٱۡلِبرِّ  َعلَى َوَتَعاَوُنواْ   من ﴾2﴿: اآلية ﴾ٱۡلِعَقابِ  َشِديدُ  ٱّلَلَ  إِنَ  ٱّلَلَۖ  َوٱَتقُواْ  َوٱۡلُعۡدَوَٰ

 .المائدة سورة
  الفقير البائس  وفي:  الماوردي يقول ،" الحاجة شدة من شيئا يجد لم الذي البائس: " قال عباس ابن عنـ   2

 والثالث. الجوع ضر به الذي الفقير:  والثاني. مجاهد قول وهو ، زمانة به الذي الفقير أن:  أحدها: أوجه خمسة
 أنه:  والخامس. بالطلب ويتكفف بالسؤال يده يمد الذي أنه:  والرابع. البؤس أثر عليه ظهر الذي الفقير أن: 

 وتفسير ،18/611 الطبري وتفسير ، ينظر. الفقير الَزِمن: يعني:  عباس ابن وعن ، مجالسته عن يؤنف الذي

 . 6/39 المنثور ، والدر4/20 الماوردي
 اإلبط ونتف العارضين، من واألخذ الرأس، حلق(:  التفث)  في قال أنه عنهما، هللا رضي عباس ابن عنـ   3

 الشارب وقص األظافر وقص الجمار، ورمي والمروة، الصفا بين والسعي بعرفة، والوقوف العانة، وحلق

  .18/612 الطبري وتفسير ،2489/13899 حاتم أبي ابن تفسير ينظر". والذبح
 وسكن بالكوفة ولد ، الموالي من وهم ، المكي الحرم محدث محمد أبو الهاللي ميمون بن عيينة بن سفيانـ   4

 المبارك، وابن يحي، بن همام: عنه ويروي واألعمش، دينار، بن وعمر الزهري،: عن يروي بها، وتوفي مكة
 وهم تالوته، وكثر هللا، كتاب علم ممن والذين الورع، وأهل المتقنين، الحفاظ كبار من وكان والشافعي، ووكيع،
 مالك لوال: الشافعي قال العلم، عنه حمل وكلهم عيينة، بنو وإبراهيم وعمران وآدم ومحمد سفيان: أخوة خمسة

 .205: رقم 4/104 التهذيب وتهذيب ، 2082: رقم 4/94 الكبير التاريخ ينظر. الحجاز علم لذهب وسفيان

 . 8300: رقم السين باب 6/403 والثقات
 وعنه"  بالبيت الطواف المناسك آخر " فإن:، قال﴾اْلَعِتيقِ  ِباْلَبْيتِ  َوْلَيَطَوفُوا ﴿: تعالى قوله في عباس ابن عنـ  5

  .18/616 الطبري وتفسير ،13910 ـ 2490/13909 حاتم أبي ابن تفسير ينظر". البيت زيارة أنها: " أيضا  
 الكبير في والطبراني ،2740: برقم الحجر وراء من الطواف باب 4/222 صحيحه في خزيمة ابن أخرجهـ   6

 1688: برقم المناسك كتاب 1/630 مستدركه في والحاكم ،10988: برقم عباس بن عبدهللا حديث 11/44

 البيت من الحجر باب 3/551 الزوائد مجمع في والهيثمي هكذا، يخرجاه ولم اإلسناد، صحيح حديث هذا: وقال

 .البيت من الحجر أن تؤكد األحاديث وهذه. الصحيح رجال ورجاله يعلى أبو رواه: وقال ،5519: برقم
  عمر ابن عن تكذيبه يثبت لم بالتفسير عالم ثبت ثقة بربري، أصله:  عباس ابن مولى عبدهللا أبو عكرمةـ   7

 هللا رضي لعلي البصرة ُولّي لما عباس البن فوهبه العنبري، الحر أبي بن لحصين كان بدعة، عنه ثبتت وال
 إبراهيم: عنه وروى كثير، وغيرهم هريرة وأبي علي بن والحسن طالب أبي بن وعلي مواله عن روى عنهم،
 زيادة ومنهم البلدان، من رجل ثالثمائة زهاء عنه وروى السبيعي، إسحاق وأبو والشعبي قبله، ومات النخعي
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ألنه لم يظهر عليه جبار قط،  : ، وقيل" نوح زمان ،الغرق يوم قَ تِ عْ أُ  ألنه العتيق،

 ألن هللا أعتقه من الجبابرة.  :إال هلك، وقيل ،ألنه لم ُيِرْدهُ أحد بسوء :وقيل

ِ َفُهَو َخ ِۡ   ﴿ ۡم ُحُرَمَِٰت ٱَّللَّ ِ َٰلَِك  َوَمن ُيَعظ  ُۥ ِعنَد  َذ َُٰم إَِّلَّ َما َلَّ نَۡع
َ
ِحلَّۡت لَُكُم ٱۡۡل

ُ
َرب ِهِۗۦُ َوأ

ورِ ُيۡتََلَٰ َعلَۡيُكۡم  فَٱجۡ  ْ قَۡوَل ٱلزُّ ۡوَثَِٰن َوٱۡجتَنُِبوا
َ
ْ ٱلر ِۡجَس مَِن ٱۡۡل ِ َغ َِۡ  ٣٠َتنِبُوا  ُحَنَفآَء َّلِلَّ

نََّما َخرَّ مِنَ 
َ
ِ فََكأ ِيُح  ُمۡۡشِكَِّي بِهِۚۦۡ َوَمن يُۡۡشِۡك بِٱَّللَّ ۡو َتۡهوِي بِهِ ٱلر 

َ
َمآءِ َفَتۡخَطُفُه ٱلطَّ ُِۡ أ ٱلسَّ

 .﴾٣١ َسِحيق   ِف َمََكن  

 َوَمنْ ﴿وما لفاعلها من الثواب الجزيل،  ،هذا الذي أمرنا به من أداء المناسك :أي

مْ   ِعْندَ  لَهُ  َخْير   َفُهوَ ﴿ه ومحارم ،ومن يجتنب معاصيه :أي ؛﴾هللاَِ  ُحُرَماتِ  ُيَعظِّ

، فكما أن على فعل الطاعات : فله على ذلك خير كثير، وثواب جزيلأي ،﴾َربِّهِ 

مُ  لَُكمُ  َوأُِحلَۡت ﴿ :وقوله ،ترك المحرمات أجر كبيرثواب جزيل ، فكذلك على   ﴾ٱأۡلَۡنَعَٰ

 َواَل  َوِصيلَة   َواَل  َساِئَبة   َواَل  َبِحيَرة   ِمنْ  هللَاُ  َجَعلَ  َما﴿ ،وأحللنا لكم جميع األنعام :أي

( 1)﴾َحام  
 اْلِخْنِزيرِ  َوَلْحمُ  َوالَدمُ  اْلَمْيَتةُ ﴿، أي من تحريم ﴾َعلَْيُكمْ  ُيْتلَى َما إاَِل  ﴿وقوله 

( 2)﴾َواْلُمْنَخِنَقةُ  ِبهِ  هللاَِ  لَِغْيرِ  أُِهلَ  َوَما
ْجسَ  َفاْجَتِنُبوا﴿ :إلى آخر اآلية، وقوله  ِمنَ  الرِّ

ورِ  َقْولَ  َواْجَتِنُبوا اأْلَْوَثانِ   اجتنبوا الرجس :أي ؛( هنا لبيان الجنسنَ ، )مِ ﴾الزُّ

]الذي[
(3) 

 َربِّيَ  َحَرمَ  إَِنَما قُلۡ  ﴿ :باّلل بقول الزور، كقولههو األوثان، وقرن الشرك 

ِحشَ   لَمۡ  َما ِبٱّللَِ  ُتۡشِرُكواْ  َوأَن ٱۡلَحقِّ  ِبَغۡيرِ  َوٱۡلَبۡغيَ  َوٱإۡلِۡثمَ  َبَطنَ  َوَما ِمۡنَها َظَهرَ  َما ٱۡلَفَوَٰ

لۡ  ا ِبِهۦ ُيَنزِّ ن  (4)﴾َتۡعَلُمونَ  اَل  َما ٱّللَِ  َعلَى َتقُولُواْ  َوأَن ُسۡلَطَٰ
،ومنه شهادة الزور، وفي 

الصحيحين عن أبي بكرة
(5)

أال " : ـ  صلى هللا عليه وسلمـ قال رسول هللا  قال : 

باّلل وعقوق الوالدين،  ،أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا: بلى يا رسول هللا، قال : اإلشراك

وكان ُمتكئا ، فجلس فقال: أال وقول الزور، أال وشهادة الزور، فما زال يكررها ، 

                                                                                                                                                                      

 7/234 التهذيب وتهذيب ، 4673:  رقم 1/396 التهذيب تقريب ينظر.  التابعين خيار من رجال   سبعين على

 .476:  رقم
ِكنَ  َحام   َواَل  َوِصيلَة   َواَل  َسآِئَبة   َواَل  َبِحيَرة   ِمن   ٱّلَلُ  َجَعلَ  َما﴿ـ  1  َوأَۡكَثُرُهۡم اَل  ٱۡلَكِذبَۖ  ٱّلَلِ  َعلَى َيۡفَتُرونَ  َكَفُرواْ  ٱلَِذينَ  َولََٰ

 .المائدة سورة من ﴾103﴿ :اآلية ﴾َيۡعِقلُونَ 
َمتۡ ﴿ـ  2 َيةُ  َوٱۡلَمۡوقُوَذةُ  َوٱۡلُمۡنَخِنَقةُ  ِبِهۦ ٱّللَِ  لَِغۡيرِ  أُِهلَ  َوَمآ  ٱۡلِخنِزيرِ  َولَۡحمُ  َوٱلَدمُ  ٱۡلَمۡيَتةُ  َعلَۡيُكمُ  ُحرِّ  َوٱلَنِطيَحُةَوَمآ  َوٱۡلُمَتَردِّ

ِمه  َتۡسَتۡقِسُمواْ  َوأَن ٱلنُُّصبِ  َعلَى ُذِبحَ  َوَما َذَكۡيُتمۡ  َما إاَِل  ٱلَسُبعُ  أََكلَ  لُِكمۡ  ِبٱأۡلَۡزلََٰ ِديِنُكۡم  ِمن َكَفُرواْ  ٱلَِذينَ  َيِئسَ  ٱۡلَيۡومَ  ِفۡسق    َذَٰ
مَ  لَُكمُ  َوَرِضيتُ  ِنۡعَمِتي َعلَۡيُكمۡ  َوأَۡتَمۡمتُ  ِديَنُكمۡ  لَُكمۡ  أَۡكَمۡلتُ  ٱۡلَيۡومَ  َوٱۡخَشۡوِنه  َتۡخَشۡوُهمۡ  َفاَل  اه  ٱإۡلِۡسلََٰ  ِفي ٱۡضُطرَ  َفَمنِ  ِدين 

ِۡثم   ُمَتَجاِنف   َغۡيرَ  َمۡخَمَصة  
 . المائدة سورة من ﴾3﴿ اآلية: ﴾َرِحيم   َغفُور   ٱّلَلَ  َفإِنَ  إلِّ

 .5/419/أ، إضافة يقتضيها السياق، ينظر تفسير ابن كثير 315ـ ينظر اللوحة رقم:   3
 .األعراف سورة من ﴾33﴿اآلية ـ   4
  من هذا البحث. 115ص/ ينظر ترجمته سبقت وقد الحارث بن نفيع:  بكرة أبيـ   5
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ليته سكت " :حتى قلنا
(1)

وفي ُمسند أحمد أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قام  

 :ثم قرأ ،ثالثا   ،خطيبا  فقال : " أيها الناس عدلت شهادة الزور باإلشراك باّلل

ۡجسَ  َتِنُبواْ َفٱجۡ ﴿ نِ  ِمنَ  ٱلرِّ ورِ  َقۡولَ  َوٱۡجَتِنُبواْ  ٱأۡلَۡوَثَٰ (2) ﴾ٱلزُّ
 :أي ؛﴾ّلِلَِ  ُحَنَفاءَ ﴿ :وقوله 

: غير مشركين قصدا  إلى الحق، ولهذا قال ،منحرفين عن الباطل .ينين له الدمخلص

 َخرَ  َفَكأََنَما ِباّللَِ  ُيْشِركْ  َوَمنْ ﴿ :وهالكه، فقال ،به، ثم ضرب للمشرك مثال  في ضالله

 أَوْ ﴿تقطعه الطير في الهواء  :، أي﴾الَطْيرُ  َفَتْخَطفُهُ ﴿ ،سقط منها :أي ؛﴾الَسَماءِ  ِمنَ 

يحُ  ِبهِ  َتْهِوي كما في حديث  ،بعيد ُمهلك لمن هوى فيه :أي ؛﴾َسِحيق   َمَكان   ِفي الرِّ

البراء
(3)

فال تفتح  ،السماء، وصعدوا بروحه إلى ن الكافر إذا توفته مالئكة الموت" أ

بل تطرح روحه طرحا  من هناك " ،أبواب السماء له
(4)

وقد سبق مبسوطا   ،الحديث 

في سورة إبراهيم
(5).  

ِ فَإِنََّها مِن َتۡقَوى ٱلُۡقلُوِب ﴿ ۡم َشَعَٰٓئَِر ٱَّللَّ ِ َٰلَِك  َوَمن ُيَعظ  َجل   ٣٢َذ
َ
 لَُكۡم فِيَها َمَنَٰفُِع إََِلَٰٓ أ

َسم ٗ   .﴾٣٣ُثمَّ ََمِلَُّهآ إََِل ٱِۡلَۡيِت ٱلَۡعتِيِق  مُّ

 ِمنْ  َفإَِنَها ﴿الذي ذكرنا من اجتناب الرجس، وقول الزور، ومن تعظيم أوامر هللا :أي

كما قال ابن عباس: تعظيما   ،ومنها تعظيم الهدايا، والبدن ،﴾اْلقُلُوبِ  َتْقَوى

، وقال أبو أُمامة بن سهلواستحسانها ،استسمانها
(6)

ُن األضحية  :" كنا ُنَسمِّ

نون " بالمدينة، وكان المسلمون ُيسمِّ
(7)

: " أن رواه البخاري، وفيه عن أنس 

                                                           
 صحيحه في ومسلم ، به 2511:  برقم الزور شهادة في قيل ما باب 2/939 صحيحه في البخاري أخرجهـ   1

 ". الزور وشهادة الوالدين وعقوق"  بلفظ ، 143:  برقم وأكبرها الكبائر بيان باب 1/91
 باب 4/547 سننه في والترمذي ، 3599:  برقم الزور شهادة في باب 2/329 سننه في أبوداود أخرجهـ   2

  غريب حديث هذا:  عيسى أبو قال ،"  باّلل إشراكا   الزور شهادة عدلت"  ولفظه ،2299: برقم الزور شهادة

 قام انصرف فلما الصبح صالة ـ صلى وسلم عليه هللا ـ صلى هللا رسول أن"  بلفظ 2300: برقم 4/547 وكذلك

  أصح. عندي هذا: عيسى أبو قال ،" مرات ثالث باّلل بالشرك الزور شهادة عدلت: فقال قائما  
 ( من هذا البحث.1هامش ) 58ص/ ينظر ترجمته، سبقت وقد عازب بن البراءـ   3
 مطوال   ورد والحديث نحوه، 18534: برقم عازب بن البراء حديث 30/502 مسنده في أحمد أخرجهـ  4

 الكبير الجامع في السيوطي وأورده أيضا ، مطوال   ورد والحديث ،390: برقم 1/610 اإليمان شعب في والبيهقي

 في العلم أهل اُْخُتلِف حديث هذا عوانة أبو قال: وقال والمسانيد، السنن أهل من كثير إلى وعزاه ،1/6580

  .الجماعة رسم على ثابت وهو مشهور، متصل إسناده: منده ابن وقال صحته،
ْنَيا اْلَحَياةِ  ِفي الَثاِبتِ  ِباْلَقْولِ  آَمُنوا الَِذينَ  هللَاُ  ُيَثبِّتُ  ﴿ـ  في قوله تعالى:  5  الَظالِِمينَ  هللَاُ  َوُيِضلُّ  اآْلِخَرةِ  َوِفي الدُّ

 .إبراهيم سورة من﴾ 27﴿اآلية  ﴾َيَشاءُ  َما هللَاُ  َوَيْفَعلُ 
 باسم وسلم عليه هللا صلى الرسول سماه سعد واسمه أوسي أنصاري وهو ، حنيف بن سهل بن أُمامة أبوـ   6

 هريرة وأبي سهل أبيه عن روى الحديث كثير ثقة وكان ، عليه وبرك بكنيته، وكناه ، زرارة بن أسعد ألمه جده

 ينظر’  هـ 100: ت حكيم، بن وعثمان والزهري وسهل محمد ولداه: عنه وروى ، عباس وابن وعثمان وعمر

 . 69:  رقم 3/20 والثقات .497: رقم 1/231 التهذيب تهذيب و ،5682:  رقم 6/21 الغابة أسد
 . به وقد انفرد 7: برقم وسلم عليه هللا صلى النبي أضحية في باب 5/2111 صحيحه في البخاري أخرجهـ   7
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ضحى بكبشين أملحين أقرنين"ـ صلى هللا عليه وسلم ـ رسول هللا 
(1 )

وعن أبي 

ضحى بكبش أقرن فحيل، يأكل في ـ  عليه وسلم صلى هللاـ " أن رسول هللا  سعيد

، ويمشي في سواد "وادوينظر في س، سواد
(2)

، وصححه الترمذي ،رواه أهل السنن 

أن  ـ  صلى هللا عليه وسلمـ قال: " أمرنا رسول هللا ـ رضي هللا عنه ـ وعن علي 

وال  ،وال شرقاء ،وال مدابرة ،واألذن، وأن ال نضحي بمقابلة ،نستشرف العين

خرقاء "
((3)

اللغويين: " إن ُكِسر ، قال بعض ، وصححه الترمذيرواه أهل السنن 

فهو َكْسُر األسفل ، وَعَضُب األُذن َقْطُع  :فهي َقْصَماء ، فأما الَعَضبُ  ،َقرُنها األعلى

َبْعضها "
(4)

، وعند الشافعي
(5)

تجوز الضحية بذلك مع ُكره   :
(6)

هي التي  :، والقابلة

، قطعت أُذنها طوال  التي  :والشرقاء ،من مؤخرة اُْذنها :، والمدابرةقُِطَع ُمعظُم أُْذِنها

، ما أحكامها فمبسوطة في كتب الفقه، وأتي خرقت أُذنها خرقا  ُمَدَورا  ال :والخرقاء

ِفعُ  ِفيَها لَُكمۡ ﴿ :وقوله وأوبارها  ،وصوفها ،لكم في الُبدن منافع من لبنها :أي ؛﴾َمَنَٰ

ى أََجل   إِلَىَٰٓ ﴿ ،وركوبها ،وأشعارها َسّم  ا بدنا  أو لم يسمه :: " أيقال ابن عباس ؛﴾مُّ

حتاج إلى ذلك كما إذا ا ،وإن كانت هديا   ،: " بل له أن ينتفع بهاهديا  " ، وقال آخرون

"روى جابر
(7)

رأى رجال  يسوق بدنة،  ـ صلى هللا عليه وسلمـ أن رسول هللا "  

                                                           
 ومسلم ، 5238:  برقم وسلم عليه هللا صلى النبي أضحية في باب 5/2113 صحيحه في البخاري أخرجهـ   1

 .عنه هللا رضي أنس عن 1966:  برقم مباشرة وذبحها الضحية استحباب باب 3/1556 صحيحه في
  عنه هللا رضي سعيد أبي عن 1496: برقم األضاحي من يستحب ما باب 4/85 سننه في الترمذي أخرجهـ   2

 13/223 صحيحه في حبان وابن ،3128:  برقم األضاحي من يستحب ما باب 2/1046 سننه في ماجه وابن

 في والطبراني ،" سواد في ويشرب سواد في وينظر سواد في يأكل"  بلفظ ،5902: برقم األضحية كتاب

 اللفظ بهذا عنه هللا رضي سعيد أبي عن الحديث هذا يرد لم: وقال ،5175: برقم محمد اسمه من 5/232 أوسطه

 إال نعرفه ال غريب صحيح حسن حديث هذا:  عيسى أبو وقال غياث، بن حفص به وتفرد ، علي بن محمد إال
 .غياث بن حفص حديث من

 باب 4/86 سننه في الترمذي و ، 2806:  برقم الضحايا من يكره ما باب 3/55 سننه في أبوداود أخرجهـ   3

:  برقم عنه هللا رضي طالب أبي بن علي مسند 2/419 مسنده في وأحمد ،1498:  برقم األضاحي من يكره ما

وقال  يخرجاه ولم كلها أسانيده صحيح حديث هذا:  وقال ، 7532:  برقم 4/249 مستدركه في والحاكم ، 1275

 . صحيح حسن حديث هذا الترمذي :
: تسمى الداخل والمكسورة أقصم، والذكر قصماء،: تسمى الخارج المكسورة أن:  الذخيرة في القرافي نقلـ  4

 والزاهر ،4/148 الذخيرة ينظر. أكثر القرن في أنه إال األذن في العضب يكون وقد". أعضب والذكر عضباء،

 .2/10 الناس كلمات معاني في
 مات التي السنة في ومائة خمسين سنة بمكة مولده وكان الشافع، بن عثمان بن العباس بن إدريس بن محمدـ   5

 يصيب وكان بالرمي، قريش أحذق من وكان العلم، أهل وجالس بها وترعرع بمكة ونشأ ببغداد، حنيفة أبو فيها
 والحديث، الفقه على أقبل ثم العرب، وأيام واللغة الشعر وفي ذلك، في برع قد أوال وكان عشرة، العشرة من

 الموطأ حفظ ثم مرة، ستين رمضان في يختم وكان مكة، مقرئ قسطنطين بن إسماعيل على القرآن وجود
 انس بن مالك عن روى دونها أو سنة عشرين ابن وهو بالفتوى خالد بن مسلم له وأذن مالك، على وعرضه
. وغيرهم يحيى بن وحرملة والحميدي حنبل بن احمد عنه روى وغيرهم، عيينة، بن وسفيان سعد بن وابراهيم

 .1/71 الفقهاء وطبقات ،15016: رقم 9/30 والثقات ،1/256 الحفاظ تذكرة ينظر(. هـ204: ت)
. َبْعَضَها أَْذَهبَ  َما َوُهوَ  اأْلُْضِحَيِة، َجَوازِ  ِمنْ  َمَنعَ  َما: أََحُدَها:  أَْضُرب   َثاَلَثةِ  َعلَى اأْلُُذنِ  رأي الشافعية: " َنْقصُ ـ  6

ا ُيْذِهبْ  لَمْ  َما َوُهوَ  ِمْنَها، َيْمَنعْ  لَمْ  َما: َوالَثاِني  َيْنَفِصلْ  َولَمْ  ، َفاَتَصلَ  َقَطعَ  َما َوُهوَ  ِفيِه، اْخُتلِفَ  َما: َوالَثالِثُ . ِمْنَها َشْيئ 

 .15/80 ينظر الحاوي. َمأُْكول   َغْيرُ  اأْلُُذنَ  أِلَنَ :  َجِميُعَها قُِطعَ  َوإِنْ  ، اأْلُْضِحَيةِ  ِمنَ  َيْمَنعُ  اَل :  َوِقيلَ . 
 من هذا البحث. 86ص/ ينظر ترجمته سبقت عبدهللا بن جابرـ   7
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إذا ألجئت لها " ،فقال له: اركبها بالمعروف
(1)

 إِلَى َمِحلَُّها ُثمَ  ﴿ :وقوله ،رواه مسلم 

وهو الكعبة كما قال  ،وانتهاؤه إلى البيت العتيق ،محل الهدي :أي ؛﴾اْلَعِتيقِ  اْلَبْيتِ 

ا﴿تعالى:  لِغَ  َهۡدَي   .(2)﴾ٱۡلَكۡعَبةِ  َبَٰ

ة   ﴿ مَّ
ُ
ِ أ

َۡذُكُرواْ ٱۡسَم ٱَسَٗك َجَعلۡنَا َمن َولُِك  ِ نَۡعَِٰمِۗ  ِل 
َ
ِۢن بَهِيَمةِ ٱۡۡل َٰ َما َرزََقُهم م  ِ لََعَ فَإَِلَُٰهُكۡم َّللَّ

َٰه   ۥٓ  إَِل ِ ٱلُۡمۡخبِتَِّي َوَِٰحد  فَلَُه ِ ُْۗ َوبَۡش  ۡسلُِموا
َ
ُ وَِجلَۡت  ٣٤أ ِيَن إَِذا ذُكَِر ٱَّللَّ َِِٰبِيَن  ٱَّلَّ قُلُوبُُهۡم َوٱلصَّ

ا َرزَقَۡنَُٰهمۡ  لَوَٰةِ َوِممَّ َصاَبُهۡم َوٱلُۡمقِيِم ٱلصَّ
َ
َٰ َمآ أ  .﴾٣٥يُنفُِقوَن  لََعَ

الدماء على اسم هللا مشروعا  في جميع  وإراقةُ  ،المناسك ذبحُ  لْ زَ أخبر تعالى أنه لم يَ 

 ٱۡسمَ  لَِّيۡذُكُرواْ ﴿  ،أي: عيدا ، أو مذبحا ، وهي مكة ؛﴾َمْنَسَكا  ﴿الملل ، قال ابن عباس:

ن   َرَزَقُهم َما َعلَىَٰ  ٱّللَِ  ِم   َبِهيَمةِ  مِّ قال:  ، كما ثبت في الصحيحين عن أنس﴾ٱأۡلَۡنَعَٰ

 ،ربَ كَ وَ  ،يمَ سَ فَ  ،بكبشين أملحين أقرنين ـ ، صلى هللا عليه وسلمـ أُتي رسول هللا "

على صفاحهما " ،ووضع ِرجله
(3)

ُهُكمۡ ﴿ :، وقوله ه   َفإِلََٰ ِحد   إِلََٰ  :أي ؛﴾أَۡسلُِموْا   َفلَُهۥٓ َوَٰ

، فالجميع يدعون بعضا   ابعضه خَ سَ ونَ  ،وإن تنوعت شرائع األنبياء ،معبودكم واحد

واستسلموا  ،أخلصوا  :أي ؛﴾أَْسلُِموا﴿ :وقوله ،عبادة هللا وحده ال شريك له إلى

ِر اْلُمْخِبِتينَ ﴿لحكمته ،وطاعته  ، قال : المطمئنين المتواضعين الوجلينأي،﴾َوَبشِّ

عمرو بن أوس
(4)

 :: المخبتون الذين ُيظلمون، وإذا ُظلِموا لم ينتصروا وقال الثوري

"هم الراضون بقضاء هللا المستسلمون له " 
(5)

وهو  ،واألحسن أن ُيفَسر بما بعده،  

                                                           
  عنه هللا رضي هريرة أبي عن 1604:  برقم البدن ركوب باب 2/606 صحيحه في البخاري أخرجهـ  1

 هريرة أبي عن 3273:  برقم إليها احتاج لمن المهداة البدنة ركوب جواز باب 8/364 صحيحه في ومسلم

 .به عن هللا رضي
َها﴿ـ  2 أَيُّ ٓ ا ِمنُكم َقَتلَُهۥ َوَمن ُحُرم ه  َوأَنُتمۡ  ٱلَصۡيدَ  َتۡقُتلُواْ  اَل  َءاَمُنواْ  ٱلَِذينَ  َيَٰ د  َتَعمِّ ۡثلُ  َفَجَزآء   مُّ  ِبِهۦ َيۡحُكمُ  ٱلَنَعمِ  ِمنَ  َقَتلَ  َما مِّ

نُكمۡ  َعۡدل   َذَوا ا مِّ لِغَ  َهۡدَي  َرة   أَۡو  ٱۡلَكۡعَبةِ  َبَٰ ِكينَ  َطَعامُ  َكَفَٰ لِكَ  َعۡدلُ  أَۡو  َمَسَٰ ا َذَٰ  َسلََفه  َعَما ٱّلَلُ  َعَفا أَۡمِرِهۦ  َوَبالَ  لَِّيُذوقَ  ِصَيام 
 .المائدة سورة ﴾ من95اآلية ﴿ ﴾ٱنِتَقام   ُذو َعِزيز   َوٱّلَلُ  ِمۡنُهه  ٱّلَلُ  َفَينَتِقمُ  َعادَ  َوَمۡن 

 في ومسلم نحوه، 5238:  برقم بيده األضاحي ذبح من باب 5/2113 صحيحه في البخاري أخرجهـ   3

 .نحوه 5199:  برقم مباشرة وذبحها الضحية استحباب باب 13/148 صحيحه
 بكر أبي بن وعبدالرحمن ، شعبة بن والمغيرة ، أبيه عن روى الثانية، من: الثقفي حذيفة بن أويس بن عمروـ  4

 ابنه عنه ويروي ، سيرين بن ومحمد ، دينار بن وعمرو ، السبيعي إسحاق أبو: عنه وروى  وغيرهم الصديق
 وقُِتلَ  ، جبير بن سعيد قبل توفي ، أوس بن عمرو والصحيح ، أوس بن عبدهللا بن عثمان عن: ويفال عثمان،

 وتقريب ، 2500: رقم 6/314 الكبير والتاريخ ، 3851: رقم 4/207 الغابة أُسد ينظر. هـ 95 سنة سعيد

 .4847:  رقم 8/9 التهذيب وتهذيب ، 4991: رقم 1/418 التهذيب
 عبد بن عثمان وعن المطمئنين،: قال ﴾اْلُمْخِبِتينَ  َوَبشِّرِ ﴿ مجاهد عن نجيح أبي ابن عن الثوري سفيان عنـ  5

:   الماوردي وقال. ينتصروا لم ظلموا وإذا يظلمون، ال الذين: المخبتون: قال أوس، بن عمرو عن أوس، بن هللا
 قول وهو المتواضعين، معناه:  والثاني. مجاهد قول وهو إلههم، ذكر إلى المطمئنين: أحدها: تأويالت تسعة فيه

 والخشوع األخالق في التواضع أن والخشوع التواضع بين والفرق. الحسن قول وهو الخاشعين،: والثالث .قتادة
. النخعي إبراهيم قول وهو المخلصين،: والخامس .سالم بن يحيى قول وهو الخائفين،: والرابع .األبدان في

 ومجاهد الكلبي قول وهو العبادة، في المجتهدون أنهم: والسابع .الكلبي قول وهو قلوبهم، الرقيقة: والسادس
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ِبِرينَ ﴿ خافت منه قلوبهم :أي؛ ﴾قُلُوُبُهمْ  َوِجلَتْ  هللَاُ  ُذِكرَ  إَِذا الَِذينَ ﴿ :قوله  َعلَىَٰ  َوٱلَصَٰ

ةِ  َوٱۡلُمِقيِمي﴿من المصائب  :أي ؛﴾أََصاَبُهمۡ  َمآ  وأصله المقيمين ،  ،بالنصب، ﴾ٱلَصلَوَٰ

، ف لإلضافة، لََوَجَب َخْفض الصالةتخفيفا  ، ولو كان الحذ ،وإنما ُحذف النون ههنا

فيما أوجب عليهم من أداء  ،المؤّدين حق هللا :أي ب فُنِصبت؛ولكن على سبيل القر

ُهمۡ  َوِمَما﴿فرائضه  على وينفقون مما أتاهم هللا من طيب الرزق  :أي ،﴾ُينِفقُونَ  َرَزۡقَنَٰ

مع محافظتهم   ،وقراباتهم، ومحاويجهم، ويحسنون إلى خلق هللا ،، وأرقائهمهليهمأ

 .على حدود هللا تعالى

ِ لَُكۡم فِيَها َخ ِۡ   ﴿ ِن َشَعَٰٓئِرِ ٱَّللَّ ْ ٱۡسَم ٱ َوٱِۡلُۡدَن َجَعلَۡنََٰها لَُكم م  ِ َعلَۡيَها فَٱۡذُكُروا َّللَّ
ۡرَنََٰها لَُكۡم َصَوآفَّ  فَإِذَا وََجبَۡت ُجنُوبَُها  َٰلَِك َسخَّ ۚۡ َكَذ ْ ٱلَۡقانَِع َوٱلُۡمۡعَتَّ ۡطعُِموا

َ
ْ مِۡنَها َوأ فَُُكُوا

 ﴾٣٦لََعلَُّكۡم تَۡشُكُروَن 

، وجعل لهم من شعائره هديا  إلى بيته ، فيما خلق لهم من الُبدنلقد مَن هللا على عبده

هما عن سبعة "الحرام، وهو اإلبل، والبقر على الصحيح، " ويجوز كل واحد من
(1)

 

أي ثواب في الدنيا واآلخرة ، وعن عائشة أن  ﴾َخْير   ِفيَها َلُكمْ ﴿ :رواه مسلم ، وقوله

أحب  ،: " ما عمل ابن آدم يوم النحر عمال  قالـ صلى هللا عليه وسلم ـ رسول هللا 

إلى هللا من ُهراقه دم  ، وأنه ليأتي يوم القيامة بقرونها ،وأظالفها ، وأشعارها ، وأن 

َفَطّيبوا بها نفسا  " ،الدم ليقع من هللا بمكان قبل أن يقع على األرض
(2)

رواه الترمذي  

قوائم قياما  على ثالثة  :أي ؛﴾َصَوافَ  َعَلْيَها هللاَِ  اْسمَ  َفاْذُكُروا﴿ :وحسنه ، وقوله

وعن جابر ا اليسرى ".معقولة يده
(3)

  صلى هللا ـ قال: " صليُت مع رسول هللا

م هللا وهللا أكبر : بسفذبحه، فقال ،فلما انصرف أُتي بكبش ،األضحىـ عليه وسلم 

من أُمتي حِّ ، وعمن لم ُيضَ اللهم هذا عني
(4)

" رواه أحمد، وأبوداود، والترمذي، وفي  

                                                                                                                                                                      

 ظلموا وإذا يظلمون، ال الذين هم: والتاسع .أيضا مجاهد عن مروي وهو المطمئنون، الصالحون أنهم: والثامن.

 وتفسير ،18/629 الطبري وتفسير ،213/683 الثوري تفسير ينظر .أحمد بن الخليل قول وهو ينتصروا، لم

 .4/25 الماوردي
 سبعة على منهما كل والبدنة البقرة وأجزاء الهدي في االشتراك باب 2/955 صحيحه في مسلم أخرجهـ   1

 جابر حديث: وقال ،904: برقم والبقرة البدنة في االشتراك باب 3/248 سننه في والترمذي ،1318: برقم

 صحيح. حسن حديث
:  برقم األضحية فضل باب 4/83 سننه في والترمذي ،19488: برقم 9/261 سننه في النسائي أخرجهـ   2

 صحيح حديث هذا: وقال ، 7523: برقم 4/222 مستدركه في والحاكم. غريب حسن حديث هذا: وقال ،1493

  يخرجاه. ولم اإلسناد
 من هذا البحث 86ـ جابر بن عبدهللا بن عمرو وقد سبقت ترجمته. ينظر ص/ 3
 سننه في والترمذي ،2810: برقم الجماعة عن بها ُيضَحي الشاة باب 2/108 سننه في أبوداود أخرجهـ   4

. 14837:  برقم عبدهللا بن جابر حديث 23/134 مسنده في وأحمد ،1521: برقم بالمصلي الذبح باب 4/100

 .الوجه هذا من غريب حديث هذا:  الترمذي وقال



 ) تفسير سورة الحج (     البدر المنير الملخص من تفسير ابن كثير    القسم الثاني ) التحقيق ( 

 282 

وهو ينحرها،  ،أتى على رجل قد أناخ بدنته: " أنه  الصحيحين: " عن ابن عمر

"ـ صلى هللا صلى هللا عليه وسلمـ فقال: ابعثها قياما  مقَيدة ُسنة أبي القاسم 
(1)

ن ـ، وع 

رون ـحـوا ينـانـه كـابـوأصحـ، لم ـه وسـلى هللا عليـصـ ول هللا ـأن رس: "  ابرـج

ها "ـمـوائـي من قـقـب اـلى مـمة عـائـق ،رىـيسـولة الـقـدن معـالب
(2)

 ـوداود.رواه أب 

وفي حرف عبدهللا
(3)

: ومن قرأها لة قياما ، قال مجاهدُمعقَ  :أي ؛" صواِفن " 

خالصة  ّلل  :يعني ،ره صوافي، وعن الحسن وغي: تصف بين يديهاأي ؛﴾َصَوافَ ﴿

وماتت بعد  ،سقطت على األرض :أي ؛﴾ُجُنوُبَها َوَجَبتْ  َفإَِذا﴿ :، وقولهعز وجل

(وتسكن حركتها ،ال يجوز األكل من الُبدنة إذا نحرت حتى تموت)فإنه  ،النحر
(4)

 ،

عند  ،هذا أمر إباحة واستحباب ،﴾َواْلُمْعَترَ  اْلَقاِنعَ  َوأَْطِعُموا ِمْنَها َفُكلُوا﴿ :وقوله

 ،أعطيتالُمْسَتْغِني بما : ﴾اْلَقاِنعَ ﴿واجب، قال ابن عباس:  :األكثر، وعند بعضهم

وال َيسأل  ،َوَيلُُم بك أن تعطيه من اللحم ،الذي يتعرض لك :﴾اْلُمْعَترَ ﴿وهو في بيته، 

، وبه قال قتادة وجماعة، : السائل﴾اْلُمْعَترّ ﴿:  المتعفف، ﴾اْلَقاِنعَ ﴿: "، وعنه أيضا  

 : الذي﴾اْلُمْعَترَ ﴿: هو الذي يقنع إليك ويسألك، ﴾القانع﴿وقال الحسن وغير واحد: 

 و : المسكين الذي يطوف،﴾اْلَقاِنعَ ﴿ :يعتريك يتضرع وال يسألك "، وقيل

 (.وهللا أعلم)غير ذلك،  :والضعيف الذي يزور" ، وقيل ،: الصدوق﴾رّ تَ عْ المُ ﴿

ألنه من أقنع بيده إذا رفعها للسؤال،  ،: هو السائل﴾اْلَقاِنعَ ﴿واختار ابن جرير: " أن 

وهو الذي يتعرض ألكل اللحم " ،من اإلعتراء ﴾اْلُمْعَترَ ﴿
(5)

وقد احتج بهذه اآلية ، 

                                                           
 عليه هللا صلى نبيكم سنة".. بفظ 1627: برقم مقّيدة اإلبل نحر باب 2/612 صحيحه في البخاري أخرجهـ   1

 .1320: برقم مقيدة قياما   البدن نحر باب الحج كتاب 2/956 صحيحه في ومسلم"  وسلم
 نحر باب 5/237 سننه في والبيهقي به، 1769: برقم البدن تنحر كيف باب 2/83 سننه في أبوداود أخرجهـ   2

 .نحوه 9999: برقم اليسرى معقولة أو معقولة غير قياما   اإلبل
 بفاء ـ صواف   1: أقوال ثالثة وفيها عنه هللا رضي مسعود بن عبدهللا قراءة به ويقصد( عبدهللا حرف وفي) ـ   3

 تحتها، من باثنتين معجمة بياء صوافي ـ 3 .مسعود بن عبدهللا قراءة بنون، صوافن ـ 2 .الجمهور قراءة ، مطلقة

 . 36.اآلية الحج تفسير سورة 5/426)ابن العربي(  الكريم القرآن أحكام ينظر. كعب بن أبي قراءة
 َقَتْلُتمْ  َفإَِذا َشيء   ُكلِّ  َعلَى اإلِْحَسانَ  َكَتبَ  هللَاَ  إِنَ " ـ  جاء في الحديث عن رسول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم  4

في صحيحه  أخرجه مسلم"  َذِبيَحَتهُ  َفْلُيِرحْ  َشْفَرَتهُ  أََحُدُكمْ  َوْلُيِحدَ  الَذْبحَ  َفأَْحِسُنوا َذَبْحُتمْ  َوإَِذا اْلِقْتلَةَ  َفأَْحِسُنوا

في سننه  أخرجه أبوداود" . ميتة فهي حية وهي يمةالبه من قطع ما" ، وقوله ـ صلى هللا عليه وسلم ـ: 3/1548

. 7150: برقم 4/137في مستدركه  والحاكم ،1480: برقم 4/74والترمذي في سننه  ،2858: برقم 2/123

 .غريب حسن حديث وهذا: الترمذي وقال يخرجاه، لم و اإلسناد صحيح حديث هذا: وقال
 وهذا ، يسأل وال يتعرض الذي و)المعتر( ، السائل )القانع( أن:  أحدها: والمعتر( القانع في) قيل ما بعضـ   5

 قول وهذا يسأل، الذي و)المعتر( يسأل، وال يقنع الذي )القانع( أن:  والثاني. جبير بن وسعيد ، الحسن قول
 أن:  والرابع.  أسلم بن زيد قول وهذا الزائر، الصديق: و)المعتر( الطواف، المسكين )القانع( أن:  والثالث. قتادة

 ابن وعن. عكرمة قول وهذا ، لحم عنده ليس ألنه للحم ويتعرض البدن يعتري الذي و)المعتر( ، الطامع )القانع(
  أيضا ، وعنه ،"بيته في يجلس الذي )القانع( أيضا ، وعنه السائل، و)المعتر( المتعفف، )القانع(: قال عباس،
 يقعد الذي: )القانع(: قال:  قتادة قول جرير ابن وأورد". يعترض الذي و)المعتر( أوتي، بما يقنع الذي )القانع(

:  جرير ابن يقول يعتريك، الذي: و)المعتّر(؛ يديه في بما يقنع الذي: )القانع(. يسأل الذي: و)المعتّر( بيته، في
 ، الموضع هذا في بالقانع المعنيّ  كان لو ألنه؛ السائل: )بالقانع( عني: قال من قول بالصواب األقوال هذه وأولى
 ذلك إتباع وفي. والمعترّ  القانع وأطعموا: يقل ولم والسائل، القانع وأطعموا: لقيل به والمستغني عنده بما المكتفي
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(األُضحية ُتَجَزَى ثالثة أجزاء)من ذهب إلى أن 
(1)

: " فثلث لصاحبها يأكلها، وثلث 

ـ " أن رسول هللا  :وثلث يتصدق به على الفقراء "، وفي الصحيح ،يهديه ألصحابه

عن ادخار لحوم األضاحي  قال للناس:  " إني كنت نهيتكم - صلى هللا عليه وسلم

ما بدا لكم " ،وادخروا، ، فكلوافوق ثالث
(2)

 ،وادخروا ،وفي رواية: " فكلوا 

وتصدقوا"
(3)

وتصدقوا ،وأطعموا ،، وفي رواية: " فكلوا
(4)

لِكَ ﴿ له:وقو 
َها َكَذَٰ  َسَخۡرَنَٰ

َها﴿من أجل هذا  :، أي﴾َتۡشُكُرونَ  لََعلَُكمۡ  لَُكمۡ  فجعلناها  ،ذللناها لكم :أي ؛﴾لَُكمۡ  َسَخۡرَنَٰ

، كما قال إن شئتم ركبتم، وإن شئتم حلبتم، وإن شئتم ذبحتم لكم خاضعة   نقادة  م

َما لَُهم َخلَۡقَنا أََنا َيَرۡواْ  لَمۡ  أَوَ ﴿ :تعالى ا أَۡيِديَنآ  َعِملَۡت  مِّ م  لُِكونَ  لََها َفُهمۡ  أَۡنَعَٰ إلى ، ﴾َمَٰ

(5).﴾َيْشُكُرون أََفاَل ﴿:قوله
                              

رََها لَُكۡم  ﴿ َٰلَِك َسخَّ َِّۡقَوىَٰ مِنُكۡمۚۡ َكَذ َ ُۡلُوُمَها َوََّل دَِمآؤَُها َوَلَِٰكن َينَاَُلُ ٱ لَن َينَاَل ٱَّللَّ
ِ ٱلُۡمۡحِسنَِّي  ِ َُٰكۡمُۗ َوبَۡش  َٰ َما َهَدى َ لََعَ واْ ٱَّللَّ ُ ِ َُكِب  ِِ٣٧ ﴾. 

                                                                                                                                                                      

 ـ 2495/13951حاتم  أبي ابن تفسير ينظر. السائل به معنيّ  القانع أن على الواضح الدليل و)المعتّر(،: قوله

 .2/27 الماوردي وتفسير ،18/636 الطبري وتفسير 214/ص الثوري وتفسير ،13953
 لقوله واالدخار واألكل اإلطعام ثالثة الجهات ألن( الثلث من الصدقة ينقص ال أن وندب(: )األحناف)ـ    1

لُثَ  َوَيَدِخرُ  َيأُْكلُ (: اْلَقِديمِ  ِفي َقْولُهُ (: )الشافعية{ ) والمعتر القانع وأطعموا}  تعالى لِينَ  إِلَى َوُيْهِدي الثُّ لُثَ  اْلُمَتَحمِّ  الثُّ
لُثِ  اْلَمَساِكينِ  َعلَى َوَيَتَصَدقُ  ا َفَجَعلَهُ  َفاْقَتَضى ،﴾َوٱۡلُمۡعَتَره  ٱۡلَقاِنعَ  َوأَۡطِعُمواْ  ِمۡنَها َفُكلُواْ ﴿: َتَعالَى لَِقْولِهِ  ؛ ِبالثُّ  ُمْشَتَرك 

ا َبْيَنُهمْ  َيُكونَ  أَنْ  َواْلُمْعَترِّ  اْلَقاِنعِ  َوَبْينَ  َبْيَنهُ   َيأُْكلَ  أَنْ  اْلُمْسَتَحبَ  إِنَ (: اْلَجِديدِ  ِفي َقْولُهُ ) َوُهوَ : الَثاِني َواْلَقْولُ . أَْثاَلث 
، ﴾اْلَفِقيرَ  اْلَباِئسَ  َوأَْطِعُموا ِمْنَها َفُكلُوا﴿ : َتَعالَى لَِقْولِهِ  ِبالنِّْصِف؛ اْلَمَساِكينِ  َعلَى َوَيَتَصَدقَ  النِّْصفَ  َوَيَدِخرَ 

 منها الكافر إطعام مالك وكره. ويتصدق يأكل: ويقول شيئا ذلك في يجد ال - هللا رحمه - مالك وكان(: المالكية)

 ويهدي األضحية من الثلث يأكل أن يستحب(: الحنابلة.  )القرب أهل من ليس ألنه مرضعة أو جارا كان وأن
 االستذكار ينظر. الوجوب يقتضي واألمر ﴾َوٱۡلُمۡعَتَره  ٱۡلَقاِنعَ  َوأَۡطِعُمواْ ﴿ تعالى هللا لقول بالثلث ويتصدق الثلث

 فقه في الكافي. 3/367 والذخيرة. 4/380 والحاوي ،8/203 الرائق والبحر ،5/80 الصنائع وبدائع ،5/234

 ،1/474 حنبل بن أحمد
 أمه قبر زيارة في وجل عز ربه وسلم عليه هللا صلى النبي استئذان باب 2/672 صحيحه في مسلم أخرجهـ   2

 4/94 سننه في والترمذي ، نحوه 2032:  برقم القبور زيارة باب 4/89 سننه في والنسائي ، نحوه 977:  برقم

 3/85 الزوائد في الهيثمي وأورده أبيه، عن بريدة بن سليمان عن 1510: برقم ثالث بعد أكلها في الرخصة باب

 بريدة حديث:  الترمذي وقال. أعرفه لم من إسناده في:  وقال ، الكبير في الطبراني إلى وعزاه ،4304:  برقم

 .وغيرهم وسلم، عليه هللا صلى النبي أصحاب من العلم أهل عند هذا على والعمل. صحيح حسن حديث
:   برقم ثالث بعد األضاحي لحوم أكل عن النهي من كان ما بيان 3/1561 صحيحه في مسلم أخرجهـ   3

 ، 2814:  برقم األضاحي لحوم حبس في باب 3/58 سننه في وأبوداود ، عنها هللا رضي عائشة عن 1971

 الموطأ في ومالك ، نحوه هذيل من رجل عن 4230:  برقم العتيرة تفسير باب 7/170 سننه في والنسائي

خار باب 2/484 خروا وتزودوا وتصدقوا كلوا" بلفظ 1029:  برقم األضاحي لحوم ادِّ  .جابر عن" وادِّ
 بن سلمة عن 5249:  برقم األضاحي لحوم من يؤكل ما باب 5/2115 صحيحه في البخاري أخرجهـ   4

 لحوم أكل عن النهي من كان ما بيان 3/1561 صحيحه في ومسلم ،"  وادخروا واطعموا كلوا"  بلفظ األكوع

 ." اّدخروا أو واحبسوا وأطعموا كلوا"  بلفظ 1973:  برقم ثالث بعد األضاحي
َما لَُهم َخلَۡقَنا أََنا َيَرۡواْ  لَمۡ  أَوَ  ﴿ـ   5 ا أَۡيِديَنآ  َعِملَتۡ  مِّ م  لُِكونَ  َفُهمۡ  أَۡنَعَٰ َها ٧١ لََها َمَٰ   َيۡأُكلُونَ  َوِمۡنَها َرُكوُبُهمۡ  َفِمۡنَها لَُهمۡ  َوَذلَۡلَنَٰ

ِفعُ  ِفيَها َولَُهمۡ  ٧٢  من سورة يس. ﴾٧٣ َيۡشُكُرونَ  أََفاَل  َوَمَشاِرُبه  َمَنَٰ
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فإنه الخالق  ،والضحايا لتذكروه عند ذبحها ،إنما شرع لكم نحر هذه الهدايا :أي

، فإنه تعالى هو الغني عما سواه ،وال دمائها ،نه يناله شيء من لحومهاال أ ،الرازق

 ،وضعوا عليها من لحوم قرابينهم ،إذا ذبحوها آللهتهم ،وقد كانوا في جاهليتهم

 َيَنالُهُ  َولَِكنْ  ِدَماُؤَها َواَل  لُُحوُمَها هللَاَ  َيَنالَ  لَنْ ﴿: ىونضحوا عليها من دمائها ، فقال تعال

، كما جاء في الصحيح " أن هللا ال ينظر : يقبل ذلك ويجزي عليهأي ،﴾ِمْنُكمْ  الَتْقَوى

وأعمالكم " ،إلى صوركم ،وال إلى ألوانكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم
(1)

 :، وقوله

ُرواْ ﴿ ،من أجل ذلك سخر لكم الُبُدن :أي؛ ﴾لَُكمْ  َسَخَرَها َكَذلِكَ ﴿  َما َعلَىَٰ  ٱّلَلَ  لُِتَكبِّ

ُكۡم   ، ونهاكم يرضاهما يحبه و، وهِ عِ رْ شَ وَ  ،ما هداكم لدينه ىَ لَ عَ  وهُ مُ ظِّ عَ تُ لِ  :أي ؛﴾َهَدىَٰ

بشر يا محمد المحسنين  :أي ؛﴾اْلُمْحِسِنينَ  َوَبشِّرِ ﴿ :، وقولهويأباه ،عن فعل ما يكرهه

قين الرسول فيما بلغهم ،  في أعمالهم القائمين بحدود هللا المتبعين ما شرع لهم الُمصدِّ

حية على من ملك نصابا  من بوجوب الض ومالك إلى القول:  ،وقد ذهب أبو حنيفة

وأحمد: " ال تجب األضحية بل هي مستحبة " ،وقال الشافعي المال،
(2)

، لما جاء في 

سوى الزكاة " ،ث " ليس في المال حقالحدي
(3)

الصالة ـ ، وقد تقدم أنه عليه  

 ، فأسقط ذلك وجوبها عنهم ، وقال بعضهم : ضحى عن أمتهـ والسالم 

سقط عن  ،أو بيت ،أو محلة ،إذا قام واحد من أهل دار ،" األضحية سنة كفاية

  إظهار الشعار. :ألن المقصود الباقين "، 

﴿ َ ِيَن َءاَمنُوٓ ۞إِنَّ ٱَّللَّ َٰفُِع َعِن ٱَّلَّ َ ََّل ُُيِبُّ ُُكَّ َخوَّان  يَُد ُْۗ إِنَّ ٱَّللَّ  .﴾٣٨َكُفوٍر  ا

ويحفظهم وينصرهم  ،فع عن عباده الذين توكلوا عليه شر األشرارأخبر تعالى أنه يد

(4)﴾َعْبَدهُ  ِبَكاف   هللَاُ  أَلَْيسَ ﴿ :كما قال تعالى
 َخَوان   ُكلَ  ُيِحبُّ  اَل  هللَاَ  إِنَ ﴿ :، وقوله

 ،، وهو الجناية في العهود: ال يحب من عباده من اتصف بهذاأي ؛﴾َكفُور  

  فال يعترف بها. ،والكفر الُجحد للنعم  ،والمواثيق
                                                           

"  الحديث آخر وفي ،2564:  برقم وخذله المسلم ظلم تحريم باب 4/1986 صحيحه في مسلم أخرجهـ   1

 مسنده في وأحمد ،4143: برقم القناعة باب 2/1388 سننه في ماجه وابن ،" صدره إلى بأصابعه وأشار

 .394: برقم السر وأعمال اإلخالص باب 2/119 صحيحه في حبان وابن ، نحوه 7827 برقم:  13/227
: َمَذاِهبَ  َثاَلَثةِ  َعلَى ُوُجوِبَها ِفي اْلفَُقَهاءُ  اْخَتلَفَ  َفَقدِ  ، ِبَها َمأُْمور   الَضَحاَيا أَنَ  َثَبتَ  َفإَِذا اأْلُْضِحَيةِ  ُحْكمِ  ِفي اْلَقْولُ ـ   2

 الَصَحاَبةِ  أَْكَثرِ  َقْولُ  َوُهوَ  ، ُمَساِفر   َواَل  ُمِقيم   َعلَى ِبَواِجَبة   َولَْيَستْ  ، ُمَؤَكَدة   ُسَنة   أََنَها ، الَشاِفِعيِّ  َمْذَهبُ  َوُهوَ :  أََحُدَها
 يرون العلم أهل أكثر عليها، يقدر لمن تركها يستحب ال سنة واألضحية َحْنَبل   ْبنُ  أَْحَمدُ  َقالَ  َوِبهِ .  َوالَتاِبِعينَ 
 َعلَى َواِجَبة   أََنَها:  َمالِك   َقْولُ  َوُهوَ :  الَثاِني َواْلَمْذَهبُ .  َوُمَحَمد   ُيوُسفَ  َوأَُبو  واجبة، غير ةمؤكد سنة األضحية

 أََنَها - َحِنيَفةَ  أَبِي َقْولُ  َوُهوَ  -:  الَثالِثُ  َواْلَمْذَهبُ .  َسْعد   ْبنُ  َواللَْيثُ  ، َواأْلَْوَزاِعيُّ  َرِبيَعةُ  َقالَ  َوِبهِ  ، َواْلُمَساِفرِ  اْلُمِقيمِ 

ا اْلُمَساِفرِ  ُدونَ  اْلُمِقيمِ  َعلَى َواِجَبة    ،3/394 والتحصيل والبيان ،.1/429 المجتهد بداية ينظر. اْلُوُجوبِ  ِفي اْحِتَجاج 

  .11/95 ، والمغني12/12 والمبسوط. 15/71 والحاوي الكبير
 سننه في ماجه وابن ،660: برقم الزكاة سوى حقا   المال أن جاء ما باب 3/48 سننه في الترمذي أخرجهـ   3

 عن الشعبي عامر حديث 24/403 الكبير في والطبراني ، 1789:  برقم بكنز ليس زكاته أَدى ما باب 1/570

 .ُيَضَعف األعور ميمون حمزة وأبو ، بذاك ليس اسناده حديث هذا: الترمذي وقال ،979: برقم قيس بنت فاطمة
فُوَنكَ  َعْبَدهُ  ِبَكاف   هللَاُ  أَلَْيسَ ﴿ـ  4  الزمر. سورة من ﴾(36﴿ َهاد   ِمنْ  لَهُ  َفَما هللَاُ  ُيْضلِلِ  َوَمنْ  ُدوِنهِ  ِمنْ  ِبالَِذينَ  َوُيَخوِّ
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ْۚۡ ِإَونَّ ٱ ﴿ نَُّهۡم ُظلُِموا
َ
ِيَن يَُقَٰتَلُوَن بِأ ذَِن لَِّلَّ

ُ
َٰ نَُۡصِهِۡم لََقِديرٌ أ َ لََعَ ْ  ٣٩ َّللَّ ۡخرُِجوا

ُ
ِيَن أ مِن ٱَّلَّ

ِ ٱنلَّاَس َبۡعَضُهم بِبَۡعض   ُۗ َولَۡوََّل َدۡفُع ٱَّللَّ ُ ْ َربُّنَا ٱَّللَّ ن َيُقولُوا
َ
ٓ أ َۡ ِِۡ َحق ٍ إَِّلَّ ِ َمۡت  دَِيَٰرِهِم ب ِ َُّهد   ل

َٰمُِع َوبِيَع   َٰت  َوَمَسَِٰجُد يُۡذَكُر فِيَها ٱۡسُم ٱ َصَو ِ وََصلََو نَّ ٱَكث ِِٗ  َّللَّ هُ اُۗ َوَِلَنُُصَ ُ َمن يَنُُصُ  ۥٓۚۡ إِنَّ َّللَّ
َ لََقوِيٌّ َعزِيٌز   .﴾٤٠ٱَّللَّ

وأصحابه حين ـ صلى هللا عليه وسلم ـ : " نزلت في رسول هللا  قال ابن عباس

أُخِرجوا من مكة "
(1)

ن ن قال: إجهاد، واستدل بهذه اآلية مَ ، وهذه أّول آية في ال

(السورة مدنية)
(2)

واعتدوا عليهم باإليذاِء  ،بسبب ما ظلموا :أي ؛﴾ُظلُِموا ِبأََنُهمْ ﴿ 

نصر عباده المؤمنين من غير هو قادر على  :أي ؛﴾لََقِدير   َنْصِرِهمْ  َعلَى هللَاَ  َوإِنَ ﴿

 لَِقيُتمُ  َفإَِذا﴿:كما قال ،ولكن هو يريد من عباده أن يبلوا جهدهم في طاعته قتال.

َقابِ  َفَضْربَ  َكَفُروا الَِذينَ  (3)﴾الرِّ
ِرِهم ِمن أُۡخِرُجواْ  ٱلَِذينَ ﴿ :اآلية، وقوله   ِبَغۡيرِ  ِدَيَٰ

من مكة إلى المدينة "،﴾أُْخِرُجوا﴿: قال ابن عباس ﴾َحق  
(4)

 أَنْ  إاَِل  َحق   ِبَغْيرِ ﴿ 

َنا َيقُولُوا ، وال كان لهم ذنب إال أنهم ساءة: ما كان لهم إلى قومهم إأي ؛﴾هللَاُ  َربُّ

بالنسبة إلى ما في نفس األمر  ،وهذا استثناء منقطع ،وعبدوه ال شريك له ،وحدوا هللا

َوإَِياُكْم  ُيْخِرُجوَن الَرُسولَ ﴿ :فهو أكبر الذنوب، كما قال تعالى ،وأما عند المشركين

(5)﴾ُتْؤِمُنواأَْن 
 :ويقولون ،في بناء الخندقولهذا لما كان المسلمون يرتجزون  .

  اهتدينا ..... وال تصدقنا وال صلينا [لما]اللهم لوال أنت            

                                                           
َتلُونَ  لِلَِذينَ  أُِذنَ ﴿: تعالى قوله فيـ  1 : برقم الجهاد وجوب باب 6/2 سننه في النسائي وأخرج ،﴾ُظلُِموْاه  ِبأََنُهمۡ  ُيَقَٰ

: برقم عباس بن عبدهللا مسند 3/359 مسنده في وأحمد القتال، في نزلت آية أول وهي: عباس ابن قول ،3085

 مستدركه في والحاكم ،30: برقم القتال في نزلت آية أول باب 1/58 األوائل كتاب في والطبراني ،1866

 .يخرجاه ولم الشيخين، شرط على صحيح حديث هذا: وقال ، 2376: برقم 2/76
 علوم في البرهان ،2/579  القرآن معاني عن البيان وإيجاز.1/148 النزول أسباب في النقول لباب ينظرـ    2

 سلم و عليه هللا صلى ـ النبي أُْخِرجَ  لما: " قال: عباس ابن رواه الذي الشريف الحديث وكذلك. 1/208 القرآن
َتلُونَ  لِلَِذينَ  أُِذنَ ﴿: فنزلت  ليهلكن، ـ راجعون إليه وإنا ّلل إنا ـ نبيهم أَْخَرُجوا: بكر أبو قال مكة، من ـ  ِبأََنُهمۡ  ُيَقَٰ

. القتال في نزلت آية أول فهي: عباس ابن قال ،"قتال سيكون أنه فعرفت ،﴾لََقِدير   َنۡصِرِهمۡ  َعلَىَٰ  ٱّلَلَ  َوإِنَ  ُظلُِموْاه 

 ،3172 الحج سورة5/325:  سننه في والترمذي. 3085 الجهاد وجوب باب.6/2 سننه في النسائي أخرجه

 .2376: برقم الجهاد باب 2/76  مستدركه في والحاكم
َقابِ  َفَضۡربَ  َكَفُرواْ  ٱلَِذينَ  لَِقيُتمُ  َفإَِذا﴿ـ  3 واْ  أَۡثَخنُتُموُهمۡ  إَِذآ  َحَتىَٰٓ  ٱلرِّ ا َفإَِما ٱۡلَوَثاقَ  َفُشدُّ  َتَضعَ  َحَتىَٰ  ِفَدآء   َوإَِما َبۡعدُ  َمَن 

لِكَۖ  أَۡوَزاَرَهاه  ٱۡلَحۡربُ  ِكن ِمۡنُهمۡ  َلَنَتَصرَ  ٱّلَلُ  َيَشآءُ  َولَۡو  َذَٰ  ُيِضلَ  َفلَن ٱّلَلِ  َسِبيلِ  ِفي قُِتلُواْ  َوٱلَِذينَ  ِبَبۡعض    َبۡعَضُكم لَِّيۡبلَُواْ  َولََٰ
لَُهمۡ   .محمد سورة من﴾ 4﴿اآلية  ﴾أَۡعَمَٰ

 يعني: جبير بن سعيد وقال المدينة، إلى مكة من أي: ؛ ﴾ِدَياِرِهمْ  ِمنْ  أُْخِرُجوا الَِذينَ  ﴿:عباس ابن عنـ    4

 .13966 ـ 2496/13965 حاتم أبي ابن تفسير ينظر". ديارهم من أخرجوهم حين مكة أهل ظلمهم
َها ﴿ـ   5 أَيُّ ٓ ي َتَتِخُذواْ  اَل  َءاَمُنواْ  ٱلَِذينَ  َيَٰ نَ  َجآَءُكم ِبَما َكَفُرواْ  َوَقدۡ  ِبٱۡلَمَوَدةِ  إِلَۡيِهم ُتۡلقُونَ  أَۡولَِيآءَ  َوَعُدَوُكمۡ  َعُدوِّ ٱۡلَحقِّ  مِّ

ُكمۡ  ِبٱّللَِ  ُتۡؤِمُنواْ  أَن َوإَِياُكمۡ  ٱلَرُسولَ  ُيۡخِرُجونَ  ا َخَرۡجُتمۡ  ُكنُتمۡ  إِن َربِّ د  ونَ  َمۡرَضاِتيه  َوٱۡبِتَغآءَ  َسِبيلِي ِفي ِجَهَٰ  ِهمإِلَيۡ  ُتِسرُّ
 .الممتحنة سورة ( من1اآلية: ) ﴾ٱلَسِبيلِ  َسَوآءَ  َضلَ  َفَقدۡ  ِمنُكمۡ  َيۡفَعۡلهُ  َوَمن أَۡعلَنُتۡمه  َوَمآ  أَۡخَفۡيُتمۡ  ِبَمآ  أَۡعلَمُ  َوأََنا   ِبٱۡلَمَوَدةِ 
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                           ناإن القيوثبت األقدام   فأنزلن سكينة علينـــــــا  .....            

[األُولى]إن            
(1)

  ـاأرادوا   فتنة أبينإذا   لينــا ..... عقد بغوا  

لوال أنه  :أي ،﴾َدْفُع هللَاِ الَناَس َبْعَضُهمْ َوَلْواَل ﴿ :يقول أبينا يُمدُّ بها صوته، ثم قال

ويقدره من األسباب  ،وَيُكَف شرور أناس عن غيرهم بما يخلقه ،عن قوم بقوم يدفع

َمۡت ﴿ لفسدت األرض، وأهلك القوي الضعيف ِمعُ  لَُهدِّ ، وهي المعابد الصغار ﴾َصَوَٰ

، ﴾وِبَيع  ﴿، وقال قتادة: " معابد الصابئين والمجوس " قاله ابن عباس ،للرهبان

وهي للنصارى أيضا  وقيل: " هي  ،، جمع ِبيعة، وأكثر عابدين فيهاوهي أوسع منها

ت  ﴿ :كنائس اليهود "، وقوله إنها كنائس "وأصحابه:  ، قال ابن عباس﴾َوَصلََوَٰ

اليهود، وهم يسمونها صلواتا  "، وقيل: " معابد الصابئين "
(2)

وأما المساجد فهي  

ا هللاَِ  اْسمُ  ِفيَها ُيْذَكرُ ﴿للمسلمين، وقوله   ُيْذَكرُ  ﴿، فقد قيل: الضمير في قوله ﴾َكِثير 

ميع يذكر فيها عائد إلى المساجد ألنه أقرب المذكورات، وقال الضحاك: " الج ﴾ِفيَها

مت صوامع الرهبان، وِبيع  اسم هللا كثيرا  ". وقال ابن جرير: " الصواب لُهدِّ

 ِفيَها ُيْذَكرُ ﴿النصارى، وصلوات اليهود، وهي كنائسهم ، ومساجد المسلمين التي 

ا هللاَِ  اْسمُ  ألن هذا هو المستعمل المعروف في كالم العرب " ،﴾َكِثير 
(3 )

قال بعض 

وهي  ،إلى أن انتهى إلى المساجد ،كبرمن األقل إلى األ ،العلماء: " هذا العطف َتَرق  

، وهم ذوو القصد الصحيح "أكثر ُعَمارا ، وأكثر ُعَبادا  
(4)

 هللَاُ  َوَلَيْنُصَرنَ ﴿ :وقوله .

َها ﴿ :، كقوله تعالى﴾َيْنُصُرهُ  َمنْ  أَيُّ ٓ ۡت  َينُصۡرُكمۡ  ٱّلَلَ  َتنُصُرواْ  إِن َءاَمُنٓواْ  ٱلَِذينَ  َيَٰ  َوُيَثبِّ

(5)﴾أَۡقَداَمُكمۡ 
بقوته فوالعزة  ،اآلية ، وقوله " إن هللا لقوي عزيز " وصف نفسه بالقوة 

، بل كل شيء وال يغلبه غالب ،، وبعزته ال يقهره قاهر، فقَدره تقديرا  خلق كل شيء

                                                           
 ،4/111 والنهاية البداية ينظرـ  في جميع المصادر وجدتها:  ] ما اهتدينا [، و ] األُلى [، وهو الصواب.   1

 .5/439 كثير ابن وتفسير
َمتۡ ﴿ قوله في عباس ابن عنـ   2 ِمعُ  لَُهدِّ  اليهود، مساجد والبيع الرهبان، فيها تكون التي الصوامع: قال  ﴾َصَوَٰ

 كنائس:  وصلوات النصارى، بيع البيع: قال وعنه المسلمين، مساجد والمساجد النصارى، كنائس: وصلوات
َمتْ ﴿.. اليهود  للقليل يكون فالتخفيف التكثير، على بالتشديد اآلخرون وقرأ الدال، بتخفيف الحجاز أهل قرأ ﴾لَُهدِّ

ِمعُ ﴿ بالتكثير، يختص والتشديد والتكثير، : قتادة وقال. الرهبان صوامع: يعني: والضحاك مجاهد قال ﴾َصَوَٰ

َمتۡ ﴿ النصارى، كنيسة وهي" بيعة" جمع النصارى ، بيع﴾َوِبَيع  ﴿ الصابئين، صوامع ِمعُ  لَُهدِّ  فيه ﴾َوِبَيع   َصَوَٰ

 أبي ابن تفسير ينظر. الصابئين مصلى أنها: والثاني .مجاهد قول وهذا الرهبان، صوامع أنها: أحدها: قوالن

 .3/458 القدير وفتح ،5/389البغوي وتفسير. 13974 ، 2497/13970 حاتم
مت: ذلك معنى: قال من قول بالصواب ذلك في األقوال هذه وأولى: جرير ابن يقولـ   3  الرهبان صوامع لهدِّ

 تفسير ينظر. كثيرا هللا اسم فيها يذكر التي المسلمين ومساجد كنائسهم، وهي اليهود، وصلوات النصارى، وِبَيع

 .18/650 الطبري
 .17/119 المراغي وتفسير. 5/436 كثير ابن تفسير ينظرـ   4
َها ﴿ـ  5 أَيُّ ٓ  .محمد سورة ﴾ من7اآلية ﴿ ﴾أَۡقَداَمُكمۡ  َوُيَثبِّتۡ  َينُصۡرُكمۡ  ٱّلَلَ  َتنُصُرواْ  إِن َءاَمُنٓواْ  ٱلَِذينَ  َيَٰ



 ) تفسير سورة الحج (     البدر المنير الملخص من تفسير ابن كثير    القسم الثاني ) التحقيق ( 

 287 

، فهو المنصور، وعدوه هو ، ومن كان القوي العزيز ناصرهذليل لديه فقير إليه

(1)﴾َعِزيز   َقِوي   ٱّلَلَ  إِنَ  َوُرُسِلٓيه  أََنا   أَلَۡغلَِبنَ  ٱّلَلُ  َكَتبَ ﴿: ، قال تعالىالمقهور
. 

﴿ ْ لَوَٰةَ َوَءاتَُوا ْ ٱلصَّ قَاُموا
َ
ۡرِض أ

َ
َُٰهۡم ِف ٱۡۡل نَّ كَّ ِيَن إِن مَّ ْ َعِن  ٱَّلَّ ْ بِٱلَۡمۡعُروِف َوَنَهۡوا َمُروا

َ
ةَ َوأ َكوَٰ ٱلزَّ

ُمورِ ٱلُۡمنَكرِِۗ وَ 
ُ
َٰقِبَُة ٱۡۡل ِ َع  .﴾٤١َّلِلَّ

إنا أُْخِرجنا من ف ،فينا ،: " نزلت هذه اآليةـ رضي هللا عنه ـ قال عثمان بن عفان 

ا ،وأقمنا الصالة إال أن قلنا ربنا هللا ،فهاجرن ،، ولم يكن لنا ذنبديارنا بغير حق

، ونهينا عن المنكر"،وأتينا الزكاة، وأمرنا بالمعروف
(2)

ُهمۡ ﴿ومعنى  ،
َٰ
 ﴾َمَكَن

: " هم الصحابة "، وقوله ى يتمكنوا من البالد ، قال قتادةحت ،نصرناهم على عدوهم

ِقَبةُ  َوّلِلَِ ﴿ ومصيرهم إليه ، يعني ُيبطل كل ُملك  ،أي آخر أمور الخلق ؛﴾ٱأۡلُُمورِ  َعَٰ

 .فتصير إليه بال منازع ،سوى ُملكه

بَۡت َقۡبلَُهۡم قَۡوُم نُوح  ﴿ بُوَك َفَقۡد َكذَّ ِ َٰهِيَم َوقَۡومُ  ٤٢وَََعد  َوَثُموُد  ِإَون يَُكذ   ٤٣لُوط   َوقَۡوُم إِبَۡر
 
َ
َخذۡ َوأ

َ
َٰفِرِيَن ُثمَّ أ ۡملَۡيُت لِلَۡك

َ
َب ُموَسَٰ  فَأ ِ  ٤٤ُتُهۡم  فََكۡيَف ََكَن نَِك ِِ ۡصَحَُٰب َمۡدَيَن  َوُكذ 

ۡهلَۡكَنََٰها َوِِهَ َظالَِمة  
َ
ِن قَۡرَيٍة أ ي ِن م 

َ
َٰ  فََكأ لَة   ُعُروِشَها َوبِۡئ  فَِِهَ َخاوِيٌَة لََعَ َعطَّ  َوقَُۡص   مُّ

ِشيدٍ  فَلَ  ٤٥مَّ
َ
ۡرِض َفتَُكوَن لَُهۡم قُلُوب  أ

َ
ْ ِف ٱۡۡل ۡو َءاَذان  يَۡسَمُعوَن بَِها   ۡم يَِس ُِوا

َ
ٓ أ َيۡعقِلُوَن بَِها

بَۡصَٰ فَإِنََّها 
َ
ُدورِ ُر َوَلَِٰكن َتۡعَم ٱۡلقُ ََّلَتۡعَم ٱۡۡل  .﴾٤٦لُوُب ٱلَِِّت ِف ٱلصُّ

في تكذيب من خالفه من ـ صلى هللا عليه وسلم ـ ال تعالى في تسلية نبيه محمد ق

ُبوكَ  َوإِنْ ﴿ :قومه بَ ﴿ :إلى أن قال ،﴾ُنوح   َقْومُ  َقْبَلُهمْ  َكَذَبتْ  َفَقدْ  ُيَكذِّ  ﴾ُموَسى َوُكذِّ

بَ  ِفِرينَ  َفأَۡملَۡيتُ ﴿، مع ما جاء به من اآليات البينات :أي ؛ُموَسى َوُكذِّ  :أي ؛﴾لِۡلَكَٰ

فكيف كان إنكاري عليهم ،  :أي؛ ﴾َنِكيرِ  َكانَ  َفَكْيفَ  أََخْذُتُهمْ  ُثمَ ﴿وأخرتهم   ،انظرتهم

أنا ربكم األعلى،  لقومهأنه كان بين قول فرعون ) :ومعاقبتي لهم ، وذكر بعضهم

(، أربعون سنةوبين إهالك هللا له
(3)

ـ ، وقد سبق الحديث الصحيح أن رسول هللا 

                                                           
 . المجادلة سورة من﴾ 21﴿ اآلية ﴾َعِزيز   َقِوي   ٱّلَلَ  إِنَ  َوُرُسلِٓيه  أََنا   أَلَۡغلَِبنَ  ٱّلَلُ  َكَتبَ ﴿ـ  1
ِرِهم ِمن أُۡخِرُجواْ  ٱلَِذينَ ﴿ اآلية هذه نزلت فينا: "قال عفان رضي هللا عنه بن عثمان عنـ   2  واآلية ﴾َحق   ِبَغۡيرِ  ِدَيَٰ

 بالمعروف أمرنا الزكاة، وآتينا الصالة، فأقمنا األرض في مكنا ثم ،﴾َحق   ِبَغْيرِ ﴿ ديارنا من أخرجنا بعدها،

 وكذلك في كنز ،2497/13967 تفسيره في حاتم أبي ابن أخرجه". وألصحابي لي فهي المنكر، عن ونهينا،

 .4526: برقم الحج سورة 2/471 العمال
 ،8/421 البيان أضواء ينظر.  ومجاهد عمر، بن عبدهللا: قال وبه سنة، أربعون بينهما كان: عباس ابن قالـ    3

 .8/410 المنثور والدر ،13/288 القرطبي وتفسير ،24/204 الطبري ،وتفسير8/414 المحيط والبحر
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قال : " إن هللا لُيملي للظالم حتى إذا أخذه لم ُيفلته "ـ صلى هللا عليه وسلم 
(1)

ثم  ،

ن َفَكأَيِّن﴿ :قال َها َقۡرَية   مِّ  َعلَى َخاِوَية   َفِهيَ ﴿مكذبة لرسلها  :أي ،﴾َظالَِمة   َوِهيَ  أَۡهلَۡكَنَٰ

، وتعطلت : ساقطة على سقوفها، قد ُخِربت منازلهاأي؛ ﴾ُعُروِشَها

وال يردها أحد بعد كثرة  ،ال يستقي منها :أي؛ ﴾ُمَعَطلَة   َوِبْئر  ﴿،رهاحواض

المنيف  ،المبَيض بالجصِّ  :يعني ،﴾َمِشيد   َوَقْصر  ﴿، واالزدحام عليها وارديها

 ،﴾اأْلَْرِض  ِفي َيِسيُروا أََفلَمْ ﴿ :، وقولهديد المنيع الحصينهو الش :وقيل المرتفع .

وتفكيرهم أيضا  ، وذلك كان كما قال مالك بن دينار ،بأبدانهم :أي
(2)

: أوحى هللا إلى 

 ،ثم ِسح في األرض ،وعصا   ،أن يا موسى اتخذ نعلين من حديد ،موسى عليه السالم

العصا " وُتكسر ،حتى تتخرق النعالن ،والعبر ،واطلب اآلثار
(3)

، ونقل ابن أبي 

الدنيا
(4)

ته  يِ يعن بعض الحكماء أنه قال: " أحْ   ره بالفكر، وموِّ قلبك بالمواعظ، ونوِّ

ه باليقين، وذّلَل بالموت ر  ،بالزهد، وقوِّ ره بجامع الدنيا، وحذِّ ره بالفناء، وبصِّ وقرِّ

وأعِرض عليه أخبار الماضين، وذكره ما أصاب  ،صوله الدهر، وفحش تقلب األيام

، وثم ين حلواا، وأوانظر ما فعلو، وآثارهم ،، وسّيرهم في ديارهممن كان قبله

والنكال " ،من النقم ،انقلبوا، فينظروا ما حل باألمم المكذبة
 (5)

 قُلُوب   لَُهمْ  َفَتُكونَ ﴿، 

                                                           
  عنه هللا رضي األشعري موسى أبي عن 4409:  برقم هود سورة 4/1726 صحيحه في البخاري أخرجه  ـ  1

 . نحوه األشعري موسى أبي عن 2583:  برقم الظلم تحريم باب 4/1997 صحيحه في ومسلم
 البصرة أهل من يحيى، أبو كنيته  القرشي، غالب بن لؤي بن سامة بن ناجية لبني مولى دينار بن مالكـ   2

 بن والحارث العطار يزيد بن وأبان عثمان، أخوه عنه روى عنه جبير، بن وسعيد ، مالك بن أنس عن يروى
 يكتب كان والصالحين، واألخيار التابعين زهاد من وكان ، النسائي وثقه ، العوذي مسلم بن وبسطام وجيه

 الخشن، والمتقشفة الصبر المتعبدة من وكان الطيبات، من شيئا يأكل وال ، بأجرته ويتقوت باألجرة، المصاحف
 الطاعون قبل مات أنه والصحيح: حبان ابن وقال ، وفاته سنة في اُْخُتلِفَ  ، الحديث قليل ثقة كان: سعد ابن وقال

: رقم 5/383 والثقات. 15: رقم 10/13 التهذيب تهذيب ينظر. ومائة وثالثين إحدى سنة الطاعون وكان

  ،5248: رقم 2/235 والكاشف ،5311
 السالم عليه موسى إلى تعالى هللا أوحى: " قال دينار، بن مالك عن الضبعي، سليمان بن جعفر روىـ   3

 وتنكسر نعالك تخلق أو نعليك، تخرق حتى والعبر العلم اطلب ثم حديد من وعصا حديد من نعلين اتخذ أن 

 .1/189 العلم بيان وجامع، 6/61 المنثور والدر .5/438 كثير ابن ينظر تفسير".  عصاك
 صاحب ، الحافظ البغدادي الدنيا أبي بن سفيان بن عبيد بن محمد بن هللا عبد بكر أبو هو: الدنيا أبي ابنـ   4

 الجرمي، محمد بن وسعيد الجعد، بن وعلي سليمان، بن سعيد سمع الخلفاء، أوالد ومؤدب المشهورة، التصانيف
 من وهو أسامة أبي بن والحارث  ، أقرانه من وهو الجنيد بن إبراهيم: عنه حدث وغيرهم، هشام بن وخلف
 في العباسي، المعتضد الخليفة أدب. وآخرون الشافعي بكر وأبو خزيمة بن وأحمد النجاد بكر وأبو ، شيوخه

 قرى الشدة، بعد الفرج ، الصمت ، المالهي ذم ( مصنفا  منها: القناعة،164المكتفي. له ) ابنه أدب ثم حداثته،

 التفكر النبوة، أعالم ، القيامة أهوال ، التوبة ، اليقين ، النفس محاسبة ، الموت بعد عاش من الضيف،

 الحفاظ تذكرة ينظر.  هـ( 281: )ت. كثير وغيرها المغازي، النار، صفة  الجنة، صفة ، الدنيا ذم واالعتبار،

 النبالء أعالم ، وسير3542: رقم 16/72 الكمال وتهذيب ،18: رقم 6/12 التهذيب وتهذيب ،699: رقم 2/181

13/197. 
 ـ رضي طالب أبي بن علي مسند 30/118 األحاديث وجامع ،44215: برقم 16/168 ينظر كنز العمالـ   5

 ومن مطولة، وصية في يعظه الحسن ابنه إلى كتب ـ أنه عته هللا ـ رضي علي عن ،32954: ـ برقم عنه هللا

 ، بحبه واالعتصام ، بذكره قلبك وعمارة ، أمره ولزوم هللا بتقوى بني يا أوصيك وإني: "  فيها ورد ما ضمن
 ، الموت بذكر وذّلل ، باليقين وقوه ، بالزهد وموته ، بالموعظة قلبك أحي بني يا ، وبينه بينك السبب أوثق فهو

 الماضين أخبار عليه وأعرض  االيام تقلب وفحش الدهر صولة وحذره ، الدنيا فجائع وبصره ، بالفناء وأكثره
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رُ  اَلَتۡعَمى َفإَِنَها﴿فيعتبرون بها  :أي ؛﴾َيْسَمُعونَ  آَذان   أَوْ  ِبَها َيْعِقلُونَ  ِكن ٱأۡلَۡبَصَٰ  َولََٰ

ُدورِ  ِفي ٱلَِتي ٱۡلقُلُوبُ  َتۡعَمى وإنما العمى عمى  ،ليس العمى عمى البصر :أي ؛﴾ٱلصُّ

فإنها ال تنفذ إلى العبر، وال تدري ما  ،وإن كانت القوة الباصرة سليمة، البصيرة

  .الخبر

لِۡف َسَنة  ﴿
َ
ۚۥۡ ِإَونَّ يَۡوًما ِعنَد َرب َِك َكأ ُ وَۡعَدهُ ا  َويَۡسَتۡعِجلُونََك بِٱۡلَعَذاِب َولَن َُيۡلَِف ٱَّللَّ ِمَّ م 

وَن  ِن  ٤٧َتُعدُّ ي ِن م 
َ
ۡملَۡيُت لََها َوِِهَ َظالَِمة  َوَكأ

َ
َخۡذُتَها ِإَوََلَّ ٱلَۡمِص ُِ  قَۡريٍَة أ

َ
 .﴾٤٨ُثمَّ أ

 َوإِذۡ ﴿ :، كما قال تعالى﴾ِباْلَعَذابِ  َوَيْسَتْعِجلُوَنكَ ﴿ورسوله  ،هؤالء المكذبين باّلل :أي

َذا َكانَ  إِن ٱللَُهمَ  َقالُواْ  نَ  ِحَجاَرة   َعلَۡيَنا َفأَۡمِطرۡ  ِعنِدكَ  ِمۡن  ٱۡلَحقَ  ُهوَ  َهَٰ  ٱۡئِتَنا أَوِ  ٱلَسَمآءِ  مِّ

(1)﴾أَلِيم   ِبَعَذاب  
الذي قد وعد من إقامة  :، أي﴾َوْعَدهُ هللَاُ  ُيْخلِفَ  َولَنْ ﴿ :، قوله

ا َوإِنَ ﴿واالنتقام من أعدائه، واإلكرام ألوليائه،  ،الساعة َما َسَنة   َكأَۡلفِ  َربِّكَ  ِعندَ  َيۡوم   مِّ

ونَ  ، كيوم بالنسبة ال يعجل ، فإن مقدار ألف سنة عند خلقه ،هو تعالى :أي ؛﴾َتُعدُّ

 وأَْنَظرَ  ،، وإن أَجلَ ، وأنه ال يفوته شيءنتقام قادرأنه على اإلب لعلمه ،إلى حلمه

 ، وعن أبي هريرةإلى آخره،﴾ لََها أَْملَْيتُ  َقْرَية   ِمنْ  َوَكأَيِّنْ  ﴿ :ولهذا قال  ،وأَْملَى

قبل  ،قال : " يدخل فقراء المسلمين الجنةـ صلى هللا عليه وسلم ـ أن رسول هللا 

خمسمائة عام " ،بنصف يوم األغنياء
(2)

والنسائي، وقال ابن  ،رواه الترمذي 

ا َوإِنَ ﴿: عباس ونَ  ِمَما َسَنة   َكأَْلفِ  َربِّكَ  ِعْندَ  َيْوم  " من األيام التي خلق ، أي: ﴾َتُعدُّ

واألرض" ،هللا فيها السموات
(3)

أنه قال : إن هللا  ،وعن رجل من أهل الكتاب أسلم 

ا َوإِنَ ﴿، ، واألرض في ستِة أيامخلق السموات  ِمَما َسَنة   َكأَْلفِ  َربِّكَ  ِعْندَ  َيْوم 

ونَ  ا َوإِنَ ﴿ ،وجعل الساعة في اليوم السابع  ،وجعل أيام الدنيا ستة أيام ،﴾َتُعدُّ  َيْوم 

ونَ  ِمَما َسَنة   َكأَْلفِ  َربِّكَ  ِعْندَ  ، وأتم في اليوم السابع ،فقد مضت الستة األيام ،﴾َتُعدُّ

  كمثل الحامل إذا دخلت شهرها ففي أية ولدت كان تماما . ،فمثل ذلك
                                                                                                                                                                      

 وأين ، انتقلوا وعمن ، فعلوا ما وانظر ، بآثارهم واعتبر ، ديارهم في وسر ، قبلك كان من أصاب ما وذكره
 مثواك فأصلح ، كأحدهم صرت قد قليل عن وكأنك ، الغربة دار وحلوا ، االحبة عن انتقلوا تجدهم فانك ، حلوا

 فان ، ضاللة خفت إذا السير عن وأمسك ، تكلف ال فيما ولدخول ، تعرف ال فيما القول ودع ، آخرتك واحرز
 .." . أهله من تكن بالمعروف وأمر ، االهوال ركوب من خير الضاللة حيرة عند الكف

 .األنفال سورة ﴾ من32﴿: اآليةـ   1
 ما باب 4/578 سننه في والترمذي ،11348: برقم الحج سورة تفسير 6/412 سننه في النسائي أخرجهـ   2

 في الهيثمي وأورده به، هريرة أبي عن 2353:  برقم أغنيائهم قبل الجنة يدخلون المهاجرين فقراء أن جاء

 رجاله:  وقال ، أحمد إلى وعزاه ،"  عام بأربعمائة"  بلفظ 1789: برقم الفقراء فضل باب 10/458 الزوائد

 .صحيح حسن حديث هذا: الترمذي وقال. ضعفه على ُوثِّقَ  وقد الحواري، أبي بن زيد غير الصحيح رجال
 أيام من يعني:  عكرمة. واألرض السموات فيها هللا خلق التي األيام من يعني: ومجاهد عباس ابن قالـ   3

 بن محمد عن"  آالف ستة منها مضى فقد سنة، آالف سبعة اآلخرة جمع من جمعة الدنيا: أيضا   وعنه اآلخرة،
 أبي ابن تفسير ينظر. أيام ستة في واألرض السموات خلق هللا إن: "قال أسلم، الكتاب اهل من رجل عن سيرين،

 .12/78 القرطبي وتفسير ،18/658 الطبري وتفسير ،13988 ـ 2499/13985 حاتم
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۠ لَُكۡم نَِذير  ﴿ نَا
َ
ٓ أ َها ٱنلَّاُس إِنََّما يُّ

َ
أ بِّي   قُۡل َيَٰٓ َٰلَِحَِٰت لَُهم فَٱ ٤٩مُّ ْ ٱلصَّ ْ وََعِملُوا ِيَن َءاَمنُوا َّلَّ

فَِرة   ۡۡ ۡصَحَُٰب ٱۡۡلَِحيِم  ٥٠َورِۡزق  َكرِيم   مَّ
َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
َٰتِنَا ُمَعَِٰجزِيَن أ ْ ِفٓ َءاَي ِيَن َسَعۡوا  ﴾٥١َوٱَّلَّ

 اأَيُّهَ  َيا قُلْ ﴿ ،حين طلب منه الكفار العذابـ عليه الصالة والسالم ـ قال تعالى لنبيه 

نذيرا  لكم بين يدي عذاب  ،إنما أرسلني هللا إليكم :أي ؛﴾ُمِبين   َنِذير   لَُكمْ  أََنا إَِنَما الَناسُ 

عّجل لكم  ،إنما أمركم إلى هللا إن شاء ،وليس إلّي من حسابكم من شيء ،شديد

وإن شاء اّخره عنكم ، وإن شاء تاب على من يتوب إليه ، وإن شاء أضَل   ،العذاب

تِ  َوَعِملُواْ  َءاَمُنواْ  َفٱلَِذينَ ﴿ ،من كتب عليه الشقاوة ، وهو الفَعال لما يشاء لَِحَٰ  ﴾ٱلَصَٰ

، ﴾َكِريم   َوِرْزق   َمْغِفَرة   لَُهمْ ﴿بأعمالهم الصالحة  ،وصدقوا إيمانهم ،آمنت قلوبهم :أي

، قال ازاة حسنة على القليل من حسناتهمومج ،مغفرة لما سلف من سيئاتهم :أي

، فهو الجنة "﴾ َكِريم   َوِرْزق   ﴿ :القَُرظي: " إذا سمعت هللا يقول
(1)

 َوٱلَِذينَ ﴿ :، وقوله

ِتَنا ِفيٓ  َسَعۡواْ  ِجِزينَ  َءاَيَٰ  ـ يثبطون الناس عن متابعة النبي :: " أيجاهدقال م ،﴾ُمَعَٰ

" .ومراغمين لهمـ صلى هللا عليه وسلم 
(2)

ِئكَ ﴿ 
ٓ بُ  أُْولََٰ ، وهي النار ﴾ٱۡلَجِحيمِ  أَۡصَحَٰ

   أجارنا هللا منها. ،ونكالها ،الموجعة الشديدة عذابها

رَۡسلَۡنا مِن َقۡبلَِك مِن رَُّسول  ﴿
َ
ٓ  َوَمآ أ ۡيَطَُٰن ِفٓ َوََّل نَِب ٍ إَِّلَّ لََۡق ٱلشَّ

َ
َٰٓ أ ۡمنِيَّتِهِۦ َفيَنَسُخ إِذَا َتَمَّنَّ

ُ
أ

ُ َعلِيٌم َحِكيم   َٰتِهِۗۦُ َوٱَّللَّ ُ َءاَي ۡيَطَُٰن ثُمَّ ُُيِۡكُم ٱَّللَّ ُ َما يُلَِۡق ٱلشَّ َۡجَعَل  ٥٢ ٱَّللَّ ِ  َما يُلَِۡق ِل 
ۡيَطَُٰن فِۡتنَةٗ  َرض  َوٱۡلَقاِسيَةِ قُلُ  ٱلشَّ ِيَن ِف قُلُوبِهِم مَّ َٰلِِمَّي لَ ل َِّلَّ  ٥٣ ِِف ِشَقاقِۢ بَعِيد  وبُُهۡمُۗ ِإَونَّ ٱلظَّ

َ َوِِلَۡعلََم  ْ بِهِۦ َفُتۡخبَِت ََلُۥ قُلُوبُُهۡمُۗ ِإَونَّ ٱَّللَّ ب َِك َفيُۡؤمِنُوا نَُّه ٱۡۡلَقُّ مِن رَّ
َ
ْ ٱۡلعِلَۡم أ وتُوا

ُ
ِيَن أ ٱَّلَّ

ِيَن َءاَمنُٓواْ إََِلَٰ ِصَرَٰط   ۡستَقِيم   لََهادِ ٱَّلَّ  ﴾٥٤ مُّ

(قصة الغرانيق) ،قد ذكر كثير من المفسرين ههنا
(3)

، وما كان من رجوع كثير من 

رووا من طرق لم  ، ولكنظنا  منهم أن قريشا  قد أسلموا ،مهاجري الحبشة إلى مكة

                                                           
كّل : " جريج ابن عن. الجنة فهو ، ﴾َكِريم   َوِرْزق  ﴿ :يقول تعالى هللا سمعتَ  إذا: القَُرِظيّ  كعب بن محمد قالـ  1

 الدرو .17/393 الطبري تفسير ينظر".  الجنة فهو كريم( ورزق كريم، أجر كبير، )أجر القرآن: في شيء

 .5/246المنثور

ِزينَ  ﴿: قوله مجاهد، عنـ 2  ئين: قال ﴾ُمَعجِّ ئون مبطِّ  ينظر . وسلم عليه هللا صلى النبيّ  اتباع عن الناس يبطِّ

 .483 مجاهد وتفسير ،18/661 الطبري وتفسير ،2500/13994 حاتم أبي ابن تفسير
 والسنة القرآن من لوجوه موضوعة باطلة الرواية هذه:  فقالوا التحقيق أهل وأما: " اللباب تفسير في جاءـ  3

{ اْلَوِتينَ  ِمْنهُ  لََقَطْعَنا ُثمَ  ِباْلَيِمينِ  ِمْنهُ  ألََخْذَنا األََقاِويلِ  َبْعضَ  َعلَْيَنا َتَقَولَ  َولَوْ : }تعالى فقوله(: القرآن أما: )والمعقول

 وضع من هذا:  فقال القصة هذه عن سئل أنه إسحاق بن محمد عن فروي(: السنة وأما)،( 46 ـ 44: )الحاقة]

 فيها وسجد النجم سورة قرأ - السالم عليه - أنه صحيحه في البخاري روى وقد. كتابا   فيه وصنف الزنادقة
 من أن: أحدها: وجوه فمن(: المعقول وأما) الغرانيق، ذكر فيه وليس واإلنس، والجن والمشركون المسلمون
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ما ُروي عن سعيد بن جبير  ومنقطعة منها ،، بل كانت مرسلةتبلغ درجة الصحة

غ هذا الموضع فلما بل ،﴾َوالَنْجمِ ﴿بمكة ـ صلى هللا عليه وسلم ـ : " قرأ رسول هللا قال

ىَٰ ﴿ ََٰت َوٱۡلُعزَّ فََرَءۡيُتُم ٱللَّ
َ
ۡخَرىَٰٓ  ١٩أ

ُ
ةَ ٱثلَّاثِلََة ٱۡۡل (1)﴾٢٠َوَمَنوَٰ

: فألقى الشيطان على  ، قال

ما ذكر آلهتنا بخير قبل  :، قالوا، وأن شفاعتهم لُتْرَتجىلسانه تلك الغرانيق العلى

 َواَل  َرُسول   ِمنْ  َقْبلِكَ  ِمنْ  أَْرَسْلَنا َوَما﴿ :فأنزل هللا هذه اآلية ،وسجدوا ،اليوم  فسجد

(2)"﴾َحِكيم  ﴿:إلى قوله ﴾َنِبي  
وابن أبي حاتم مرسال   ،رواه ابن جرير 

(3 )
قال: " وكان 

والنصارى ال يذكرون آلهتنا بمثل الذي نذكر من  ،إن اليهود :المشركون يقولون

اشتد عليه ما ناله قد ـ صلى هللا عليه وسلم ـ الشتم والشر، وكان رسول هللا 

وأحزنه ضاللتهم، فكان يتمنى هداهم، فلما أنزل هللا  ،وتكذيبهم ،وأصحابه من أذاهم

في أسماع المشركين ما ألقى من  وألقى الشيطان ،وقرأ منها ما قرأ ،سورة النجم

، لك الكلمتان في قلب كل مشرك بمكة، وزلت بها ألسنتهموفتنته، ووقعت ت ،سجعه

، ولما سجد في آخر النجم ، ودين قومهقد رجع إلى دينه األول إن محمدا   :وقالوا

أو مشرك غير الوليد بن المغيرة ،سجد معه كل من حضر من مسلم
(4)

، فإنه كان 

                                                                                                                                                                      

. األوثان نفي في كان سعيه أعظم أن بالضرورة المعلوم من ألن، كفر فقد األوثان تعظيم الرسول على جَوز

 .14/117 الكتاب علوم اللباب في تفسير ينظر
َعلََّمُهۥ  ٤إِۡن ُهَو إَِّلَّ وَۡۡح  يُوَۡحَٰ  ٣َوَما يَنِطُق َعِن ٱلَۡهَوىَٰٓ  ٢َما َضلَّ َصاِحُبُكۡم َوَما َغَوىَٰ  ١َوٱنلَّۡجِم إَِذا َهَوىَٰ  ﴿ـ  1

ة  فَٱۡسَتَوىَٰ  ٥َشِديُد ٱۡلُقَوىَٰ  َٰ  ٦ُذو ِمرَّ لَۡعَ
َ
فُِق ٱۡۡل

ُ
َٰ  ٧َوُهَو بِٱۡۡل ۡدَِنَٰ فَََكَن قَ ٨ُثمَّ َدنَا َفَتَدَلَّ

َ
ۡو أ

َ
ۡوَۡحَٰٓ إََِلَٰ  ٩اَب قَوَۡسّۡيِ أ

َ
فَأ

ۡوَۡحَٰ 
َ
ٓ أ ىَٰٓ  ١٠َعۡبِدهِۦ َما

َ
َٰ َما يََرىَٰ  ١١َما َكَذَب ٱۡلُفَؤاُد َما َرأ َفُتَمَُٰرونَُهۥ لََعَ

َ
ۡخَرىَٰ  ١٢أ

ُ
ِعنَد ِسۡدَرةِ  ١٣َولََقۡد رََءاهُ نَۡزلًَة أ

َوىَٰٓ  ١٤ٱلُۡمنَتَِهَٰ 
ۡ
ََۡۡشَٰ إِ  ١٥ِعنَدَها َجنَُّة ٱلَۡمأ ۡدَرةَ َما َي ِ ََۡۡش ٱلس  ىَٰ ِمۡن َءاَيَِٰت َرب ِهِ  ١٧َما َزاَغ ٱِۡلََُصُ َوَما َطََغَٰ  ١٦ۡذ َي

َ
لََقۡد َرأ

ىَٰٓ  ىَٰ  ١٨ٱۡلُكِۡبَ ََٰت َوٱۡلُعزَّ فََرَءۡيُتُم ٱللَّ
َ
ۡخَرىَٰٓ  ١٩أ

ُ
ةَ ٱثلَّاثِلََة ٱۡۡل   .النجم سورة من ﴾٢٠َوَمَنوَٰ

 ُثمَ  الَشْيَطانُ  ُيْلِقي َما هللَاُ  َفَيْنَسخُ  أُْمِنَيِتهِ  ِفي الَشْيَطانُ  أَْلَقى َتَمَنى إَِذا إاَِل  َنِبي   َواَل  َرُسول   ِمنْ  َقْبلِكَ  ِمنْ  أَْرَسْلَنا َوَما﴿ـ  2

 .الحج سورة من  ﴾(52﴿ َحِكيم   َعلِيم   َوهللَاُ  آَياِتهِ  هللَاُ  ُيْحِكمُ 
 الكبير في والطبراني ، 5096:  برقم عنهما هللا رضي عباس ابن مسند 11/296 مسنده في البزار أخرجهـ   3

 سورة 7/248 مجمع الزوائد في الهيثمي وأورده ، 12450:  برقم عباس ابن عن جبير بن سعيد حديث 12/53

 ال:  قال الطبراني أن إال الصحيح رجال رجالهما:  وقال ، والطبراني البزار إلى وعزاه ، 11376:  برقم النجم

 األئمة من جمع قرر كما باطلة الغرانيق وقصة: )أقول(. وسلم عليه هللا صلى النبي عن عباس ابن عن إال أعلمه

 الشفا في عياض والقاضي ،5/444 تفسيره في العربي أبوبكر: الحصر ال المثال سبيل على ومنهم والحفاظ

 ــ 52 من اآليات 23/44 الغيب مفاتيح في والرازي ، 2/124 سوأالت الطاعنين لبعض ههنا توجهت وقد فصل

 وأورده .12/80 تفسيره في والقرطبي 177 ــ 17/176 المعاني روح في واأللوسي ، الحج سورة من 57

  .4548: برقم 10/457 الضعيفة السلسلة في األلباني
 قريش عدل كان ألنه العدل وهو شمس، عبد أبا يكنى مخزوم، بن عمر بن هللا عبد بن المغيرة بن الوليدـ   4

 الناس إن وقال قريشا جمع الذي وهو وحده، يكسوها الوليد وكان جميعها، البيت تكسو كانت قريشا ألن كلها،
 ومات) وزوجته، وأخيه المرء بين يفرق ألنه: ساحر فيه قيل ما أصلح محمد عن فيسألونكم الحج أيام يأتونكم

 يريش خزاعة من برجل مر وكان بالحجون ودفن سنة، وتسعين خمس ابن وهو( أشهر ثالثة بعد الهجرة بعد
 بنيه إلى فأوصى منه ومات فانتقض بيده، الخدش ذلك إلى جبريل أومأ ثم فخدشه، منهما سهم على فوطئ له نبال

 التاريخ في والكامل ،1/140 حبان البن السيرة ينظر ديته، خزاعة فأعطت خزاعة، من ديته يأخذوا أن

1/592. 
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فسجد عليه ، فتعجب الفريقان من اجتماعهم في السجود   ،كبيرا  فرفع ِمأل كفيه ُترابا  

، ولم يكن المسلمون ير إيمانسجود المشركين معهم من غفأما المسلمون تعجبوا من 

، واطمأنت نفوس المشركين لما ألقى الشيطان في مسامع المشركين سمعوا الذي

 ،قد قرأها في السورةـ صلى هللا عليه وسلم ـ أسمعهم الشيطان أن رسول هللا 

رها الشيطان حتى بلغت وأظه، ففشت تلك الكلمة في الناس، فسجدوا لتعظيم آلهتهم

وقد نسخ هللا  ما  ،فأقبلوا ِسراعا   ،وا أن المسلمين قد آمنوا بمكة، وحدثأرض الحبشة

 ِمنْ  أَْرَسْلَنا َوَما﴿وأنزل هللا  ،وحفظه من الِفرية ،وأحكم هللا آياته  ،ألقى الشيطان

انقلب  ،ع الشيطانوبرأه من سج ،، فلما بّين هللا قضاءهاآلية ﴾َرُسول   ِمنْ  َقْبلِكَ 

 :، قال الشيخ رحمه هللادوا عليهمواشت ،وعداوتهم مع المسلمين ،المشركون بضاللتهم

ثم قال البغوي
(1)

: كيف وقع هذا مع العصمة ، وقال(يعني المعالم) في تفسيره 

ألطفها أن  ،ثم حكى أجوبة ؟ـعليه الصالة والسالم ـ المضمونة من هللا لرسوله 

صلى هللا ـ فتوهموا أنه صدر عن رسول هللا  ،الشيطان أوقع مسامع المشركين ذلك

، وليس كذلك في نفس األمر، وإنما كان من صنيع الشيطان ال عن عليه وسلم ـ

بتقدير  ،، وهكذا تنوعت أجوبة المتكلمين عن هذاـ  صلى هللا عليه وسلمـ رسول هللا 

صحته، وهللا أعلم "
(2)

نُ  أَۡلَقى َتَمَنىَٰٓ  إَِذا إاَِلٓ ﴿ :، وقوله ، هذا فيه ﴾أُۡمِنَيِتِهۦ ِفيٓ  ٱلَشۡيَطَٰ

صاب مثل هذا من قبلك فقد أ ،فال يهمّنَك ذلك ،وسالمه عليه ،تسلية له صلوات هللا

: " إذا حَدث ألقى الشيطان في حديثه "، قال ابن عباسمن المرسلين
(3)

 :قالوا 

الشاعروقراءته ، قال  ،واُمنيته بتالوته ،وقرأ كتاب هللا ،تال ﴾َتَمَنى﴿ :معنى قوله
(4)

 

 :: في عثمان رضي هللا عنه

 الَمَقادر حَمامَ  الَقى وآخَرها ..      ...        لَْيلة أّول هللا كَتابَ  َتَمّنى            

                                                           
:ـ   1 ُ  ويلقبونه السّنة( )محيي البغويُّ  الشافعيُّ  الّفراء بن مسعود بن الحسين محمد أبو هو: الدين( )ركن أيضا

 عمر أبي عن حدث ويبيعه، الفراء يصنع أبوه وكان. خراسان أهل وعالم التصانيف صاحب المفّسر المحّدث
 منصور أبو عنه روى وطبقتهما، الداودي، محمد بن الرحمن عبد الحسن وأبي المليحي، أحمد بن الواحد عبد

 العلماء من كان  وقد مرو، وأهل الطائي محمد بن محمد الفتوح وأبو بحفدة، المعروف العطاري أسعد بن محمد
 التفسير وهو التفسير في التنزيل معالم: تصانيفه أشهر ومن. باليسير وقناعة ونسك تعبد ذا وكان الربانيين،
  طهارة على إال الدرس يلقي ال وكان نيته، لحسن القبول فيها ورزق تصانيفه في له بورك وقد  المشهور

 .197: رقم 1/158 المفسرين وطبقات ،1062: رقم 4/37 الحفاظ ينظر تذكرة. األرجح على هـ( 516:)ت

 .التنزيل( )معالم تفسيره واسم . هـ 516:سنة 2/409 والعبر
 ذكر الشيطان ولكن يقرأ، لم وسلم عليه هللا صلى الرسول إن: بعضهم فقال عنه، الجواب في الناس اختلفـ   2

 على الشيطان بإلقاء لسانه على ذلك جرى: قالوا واألكثرون. قرأه الرسول أن المشركون فظن قراءته، بين ذلك

 .5/394 التنزيل معالم ينظر.  عليه هللا نبهه أن يلبث ولم والنسيان السهو سبيل
 إذا{  أمنيته في}  عباس ابن وقال: " بلفظ. الحج سورة تفسير باب 4/1766 صحيحه في البخاري أخرجهـ    3

 .آياته ويحكم الشيطان يلقي ما هللا فيبطل حديثه في الشيطان ألقى حدث
 في عليه أقف ولم ، البقرة سورة تفسير 2/6 القرطبي تفسير ينظر ، ثابت بن حسان للشاعر نسب البيت هذاـ   4

 .5/222 اللغة ، ومقاييس1/210الدر المصون  ينظر مالك. بن كعب أيضا  للشاعر وينسب ديوانه،
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(اإلزالة والرفع) :حقيقة النسخ: لغة ﴾هللَاُ  َفَيْنَسخُ ﴿ :وقوله 
(1)

أي: " فيبطل هللا ما  ؛

ألقى الشيطان في تالوته، ويثبت آياته "،قاله ابن عباس
(2)

، ﴾َحِكيم   َعلِيم  ﴿ :وقوله 

 َما لَِيْجَعلَ ﴿ :أي في تقديره وخلقه وأمره له الحكمة التامة والحجة البالغة ، ولهذا قال

 ،ونفاق ،وكفر ،وشرك ،شك :أي ،﴾َمَرض   قُلُوِبِهمْ  ِفي لِلَِذينَ  ِفْتَنة   الَشْيَطانُ  ُيْلِقي

لِِمينَ  َوإِنَ ﴿المشركين  :أي ؛﴾قُلُوُبُهمْ  َواْلَقاِسَيةِ ﴿
َٰ
في  :أي ؛﴾َبِعيد   ِشَقاِق   لَِفي ٱلَظ

 أُوُتوا الَِذينَ  َولَِيْعلَمَ ﴿ :والصواب، وقوله ،بعيد عن الحق وعناد ،ومخالفة ،ضالل

أن ما  ،المؤمنون باّلل ورسوله ،والباطل ،الذين يفرقون به بين الحق :أي ؛﴾اْلِعْلمَ 

وحرسه أن يختلط به  ،وحفظه ،أوحيناه إليك هو الحق من ربك الذي أنزله بعلمه

 ِمنْ  َتنزيل   َخْلِفهِ  ِمنْ  َوال َيَدْيهِ  َبْينِ  ِمنْ  اْلَباِطلُ  َيأِْتيهِ  ال﴿بل هو كتاب حكيم  ،غيره

(3)﴾َحِميد َحِكيم  
 لَهُ  َفُتْخِبتَ ﴿ وينقادوا له ،يصدقوه :أي ؛﴾ِبهِ  َفُيْؤِمُنوا﴿:وقوله ،

 :أي ؛﴾ُمْسَتِقيم   ِصَراط   إِلَى آَمُنوا الَِذينَ  لََهادِ  هللَاَ  َوإِنَ ﴿وُتذل  ،تخضع :أي ؛﴾قُلُوُبُهمْ 

ويوفقهم لمخالفة  ،باعهواتّ  ،فيرشدهم إلى الحق ،أما في الدنيا  ،واآلخرة ،في الدنيا

يهديهم الصراط المستقيم الموصل إلى درجات وفي اآلخرة ، واجتنابه ،الباطل

 والدركات.  ،ويزحزحهم عن العذاب األليم ،الجنات

ْ ِف ِمۡريَة  ﴿ ِيَن َكَفُروا َٰ  َوََّل يََزاُل ٱَّلَّ ِۡنُه َحِتَّ تِيَُهۡم َعَذاُب يَۡوٍم م 
ۡ
ۡو يَأ

َ
َتًة أ ۡۡ اَعُة َب تِيَُهُم ٱلسَّ

ۡ
تَأ

ِ  ٱلُۡملُۡك يَۡوَمئِذ   ٥٥َعقِيٍم  َّ ِ َِٰت  َّلل  َٰلَِحَِٰت ِف َجنَّ ْ ٱلصَّ ْ وََعِملُوا ِيَن َءاَمنُوا َُيُۡكُم بَيَۡنُهۡمۚۡ فَٱَّلَّ
بُواْ أَِب ٥٦ٱنلَّعِيِم  ِيَن َكَفُرواْ َوَكذَّ ْوَلَٰٓئَِك لَُهۡم َعَذاب  َوٱَّلَّ

ُ
َٰتِنَا فَأ هِّي   َي  ﴾٥٧ مُّ

                                                           
 ٱّلَلُ  َفَينَسخُ ﴿: تعالى هللا قول ومنه وإعدامه الشيء إزالة: أحدهما: معنيين على العرب لغة في النسخ يطلقـ    1

نُ  ُيۡلِقي َما ِتِهۦ  ٱّلَلُ  ُيۡحِكمُ  ُثمَ  ٱلَشۡيَطَٰ  الشيب ونسخ الظل، الشمس نسخت: " قولهم ومنه  ،﴾َحِكيم   َعلِيم   َوٱّلَلُ  َءاَيَٰ

 محكمات آيات مكانه ويبدل ويبطله، يزيله،: أي: وقيل نفسه، في بقائه مع وتحويله الشيء نقل واآلخر الشباب،
نُ  ُيۡلِقي َما ٱّلَلُ  َفَينَسخُ ﴿: تعالى قوله في عباس ابن عن روى  من وهذا الشيطان يلقي ما هللا فيبطل: ، قال﴾ٱلَشۡيَطَٰ

 واحد من الميراث تحويل بمعنى المواريث كتناسخ التحويل: بمعنى ويأتي وأجل، وأعاله اآلية في قيل ما أحسن
 النسخ وهو الشيطان، يلقي ما تأثير إزالة: فالمراد ،(هللَاُ  َفَيْنَسخُ :  )تعالى قوله وأما: " النيسابوري قال واحد، إلى

( الجصاص) القرآن أحكام ،3/66 السيوطي اإلتقان ينظر. األحكام في المستعمل الشرعي النسخ ال اللغوي

 الفرقان ورغائب القرآن وغرائب ،2/29 الزركشي والبرهان ،3/101( النحاس) القرآن وإعراب ،1/72

 .2/137 العرفان ومناهل ،1/1426
 فيبطل(  الَشْيَطانُ  ُيْلِقي َما هللَاُ  َفَيْنَسخُ :) عباس ابن عن علّي، عن معاوية، عن تفسيره في جرير ابن أوردهـ   2

 .18/668 الطبري تفسير ينظر. الشيطان ألقى ما هللا
 .فصلت سورة من﴾ 42﴿ اآلية: ﴾َحِميد   َحِكيم   ِمنْ  َتْنِزيل   َخْلِفهِ  ِمنْ  َواَل  َيَدْيهِ  َبْينِ  ِمنْ  اْلَباِطلُ  َيأِْتيهِ  اَل ﴿ـ   3
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هذا رية أي في شك وريب من أنهم ال يزالون في م"  :أخبر تعالى عن الكفار

القرآن"
(1)

مما  :أي ،﴾هُ نْ مِ ﴿ :وابن زيد ،، وقال ابن جبيروهو اختيار ابن جرير ، 

"أُلقي الشيطان
فإن هللا ما أخذ  ،، قال مجاهد: " فجأة﴾َبْغَتة   الَساَعةُ  َتأِْتَيُهمُ  َحَتى﴿،(2)

فال تغتروا باّلل " ،ونعمتهم ،وغرتهم ،إال عند سكرتهم ،قوما  قط
(3)

 َيأِْتَيُهمْ  أَوْ ﴿ 

ذا هو ال ليلة له، وه ،قالوا: هو يوم بدر، وقيل: يوم القيامة، ﴾َعِقيم   َيْوم   َعَذابُ 

 :، كما قال﴾َبْيَنُهمْ  َيْحُكمُ  ّلِلَِ  َيْوَمِئذ   اْلُمْلكُ ﴿ :، ولهذا قالالصحيح، وأن هذا هو المراد

(4)﴾لِلَرْحَمنِ  اْلَحقُّ  َيْوَمِئذ   اْلُمْلكُ ﴿
آمنت قلوبهم وصدقوا  :أي ؛﴾آَمُنوا َفالَِذينَ  ﴿، ،اآلية

 ِفي﴿،وأقوالهم وأعمالهم ،وتوافق قلوبهم ،وعملوا بمقتضى ما علموا ،ورسوله ،هللا

 َكَفُروا َوالَِذينَ ﴿، وال يزول الذي ال يحول ،لهم النعيم المقيم :أي ،﴾الَنِعيمِ  َجَناتِ 

 ،وكذبوا وخالفوا الرسل ،وجحدوا ،كفرت قلوبهم بالحق :أي ؛﴾ِبآَياِتَنا َوَكَذُبوا

 ،في مقابلة استكبارهم :أي ؛﴾ُمِهين   َعَذاب   لَُهمْ  َفأُولَِئكَ ﴿باعهم تّ واستكبروا عن ا

 .وإبائهم عن الحق

ِيَن َهاَجُرواْ ِف َسبِيِل ٱ ﴿ ُ َوٱَّلَّ زَُقنَُّهُم ٱَّللَّ ۡو َماتُواْ لَ َِۡ
َ
ِ ُثمَّ قُتِلُٓواْ أ ۚۡ ِإَونَّ ٱرِزۡقًا َحَسنٗ َّللَّ َ لَُهَو ا َّللَّ

َٰزِقَِّي  ۡدَخٗل  ٥٨َخ ُِۡ ٱلرَّ ۚۥۡ َِلُۡدِخلَنَُّهم مُّ َ لََعلِيٌم َحلِيم   يَۡرَضۡونَُه َٰلَِك  َوَمۡن  ٥٩ ِإَونَّ ٱَّللَّ ۞َذ
َ ََعقََب بِِمۡثِل  ۚۡ إِنَّ ٱَّللَّ ُ نَُّه ٱَّللَّ  ﴾٦٠ لََعُفوٌّ َغُفور  َما ُعوقَِب بِهِۦ ُثمَّ بَُِغَ َعلَۡيهِ َِلَنُُصَ

وترك األوطان  ،ابتغاء مرضاته ،أخبر تعالى عمن خرج مهاجرا  في سبيل هللا

 أَۡو ﴿ ،في الجهاد :أي ؛﴾قُِتلُٓواْ  ُثمَ ﴿ ،ورسوله ، وفارق بالده في هللا ،واألهلين

والثناء  ،فقد حصلوا على األجر الجزيل ،كان على فراشهم بأي حتف   ،﴾َماُتواْ 

ا َبْيِتهِ  ِمنْ  َيْخُرجْ  َوَمنْ ﴿ :كما قال تعالى ،الجميل  ُيْدِرْكهُ  ُثمَ  َوَرُسولِهِ  هللاَِ  إِلَى ُمَهاِجر 

(5)،﴾هللاَِ  َعلَى أَْجُرهُ  َوَقعَ  َفَقدْ  اْلَمْوتُ 
ا ِرْزق ا هللَاُ  لََيْرُزَقَنُهمُ ﴿ :وقوله   :أي ؛﴾َحَسن 

 َخۡيرُ  لَُهوَ  ٱّلَلَ  َوإِنَ  ﴿ما تقر به أعينهم  ،ورزقه من الجنة ،ليجزين عليهم من فضله

                                                           
 القرآن هذا أمر من شك في الكفار هؤالء يزال ال ،﴾الَساَعةُ  َتأِْتَيُهمُ  َحَتى﴿: تعالى قوله في جرير ابن يقولـ   1

 الطبري تفسير. فجأة: يقول بغتة، الحساب لموقف الناس حشر ساعة وهي ﴾َبْغَتة  ﴿الساعة  تأتيهم أن إلى

18/670. 
 قلوبهم من يخرج ال إبليس الخبيث به جاء مما: " قال ،﴾ِمْنهُ  ِمْرَية   ِفي﴿ زيد ابن عن: حاتم أبي ابن أوردـ   2

 2503/14007 حاتم أبي ابن تفسير". بدر يوم: قال ،﴾َعِقيم   َيْوم   َعَذابُ ﴿ جبير: بن سعيد ، وعن" ضاللة زادهم

 .14008 ـ
 .321/ص  تفسيره ينظر".  ينظرون وهم يعني: جهرة أو آمنين فجأة يعني ﴾بغتة﴿: تفسيره في مجاهد قالـ   3
ِنه  ٱۡلَحقُّ  َيۡوَمِئذ   ٱۡلُمۡلكُ  ﴿ـ   4 ا َوَكانَ  لِلَرۡحَمَٰ ِفِرينَ  َعلَى َيۡوم  ا ٱۡلَكَٰ  . الفرقان سورة ﴾ من26﴿اآلية:  ﴾َعِسير 
ا ٱأۡلَۡرِض  ِفي َيِجدۡ  ٱّللَِ  َسِبيلِ  ِفي ُيَهاِجرۡ  َوَمن﴿ـ  5 َغم  ا ُمَرَٰ   َكِثير 

ا َبۡيِتِهۦ ِمن   َيۡخُرجۡ  َوَمن َوَسَعة ه  ٱّلَلِ  إِلَى ُمَهاِجر 

ا ٱّلَلُ  َوَكانَ  ٱّلَلِ   َعلَى أَۡجُرهُۥ َوَقعَ  َفَقدۡ  ٱۡلَمۡوتُ  ُيۡدِرۡكهُ  ُثمَ  َوَرُسولِِهۦ ا َغفُور   .﴾ من سورة النساء100﴿ :اآلية ﴾َرِحيم 
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ِزِقينَ  ۡدَخال   لَُيۡدِخلََنُهم ٥٨ ٱلَرَٰ بمن  :أي ؛﴾لََعلِيم   هللَاَ  َوإِنَ ﴿ ،ةـالجن :أي ؛﴾َيۡرَضۡوَنُهۥه مُّ

، ويغفر يصفح :أي ؛﴾َحلِيم  ﴿ ،ذلك وممن يستحق ،د في سبيل هللاـاهـويج :اجرـيه

، وأما من قتل في سبيل هللا ، وتوكلهم عليههجرتهم إليهبعنهم  ها، ويكفرلهم الذنوب

 َتْحَسَبنَ  َواَل ﴿ :كما قال تعالى ، فإنه حي عند هللا ُيرزق ، أو غير مهاجر ،من مهاجر

(1)﴾هللاَِ  َسِبيلِ  ِفي قُِتلُوا الَِذينَ 
أو غير  ،وأما من توفي في سبيل هللا من مهاجر  ،اآلية 

فقد تضمنت هذه اآلية الكريمة مع األحاديث الصحيحة إجراء الرزق عليه  ،مهاجر

، ذكر ابن ﴾ِبهِ  ُعوِقبَ  َما ِبِمْثلِ  َعاَقبَ  َوَمنْ  َذلِكَ ﴿:وقوله ،وعظيم إحسان هللا إليه

لقوا جمعا  من المشركين في شهر   ،جرير: " أنها نزلت في سرية من الصحابة

إال  ،فأبى المشركون ،في الشهر الحرام ،محرم فناشدهم المسلمون لئال يقاتلونهم

فنصرهم هللا عليهم " ،فقاتلهم المسلمون ،وبغوا عليهم ،قتالهم
(2)

، ﴾لََعفُو   هللَاَ  إِنَ ﴿ 

 .لذنوبهم ﴾َغفُور  ﴿لمساوئ المؤمنين 

نَّ ٱ ﴿
َ
َٰلَِك بِأ َ َذ َۡل ِف َّللَّ َ َسِميُعۢ بَِص ِ   يُولُِج ٱِلَّ نَّ ٱَّللَّ

َ
ِۡل َوأ َٰلَِك  ٦١ ٱنلََّهارِ َويُولُِج ٱنلََّهاَر ِف ٱِلَّ َذ

نَّ ٱ
َ
َ ُهَو ٱلَۡعَِلُّ ٱلَۡكب ُِِ بِأ نَّ ٱَّللَّ

َ
نَّ َما يَۡدُعوَن مِن ُدونِهِۦ ُهَو ٱلَۡبَِٰطُل َوأ

َ
َ ُهَو ٱۡۡلَقُّ َوأ  ﴾٦٢ َّللَّ

 اللَُهمَ  قُلِ ﴿ :كما قال تعالى ،بما يشاء ،الخالق المتصرف في خلقهنبه تعالى إلى أنه 

(3)﴾َتَشاءُ  َمنْ  اْلُمْلكَ  ُتْؤِتي اْلُمْلكِ  َمالِكَ 
، والنهار اآلية، ومعنى إيالجه الليل في النهار 

، فتارة يطول الليل ويقصر من هذا إلى هذاو ،إدخاله من هذا إلى هذا ،في الليل

 :، وقولهكما في الصيف ،ويقصر الليل ،وتارة يطول النهارالنهار في الشتاء ، 

نهم ال يخفى عليه م ،بصير  بهم ،سميع ألقوال عباده :أي؛ ﴾َبِصير   َسِميع   هللَاَ  َوأَنَ ﴿

 :قال ،، ولما بّين أنه المتصرف في الوجودناتهمكخافية في أحوالهم وحركاتهم وس

 َما َوأَنَ ﴿ ،إال له العبادةال ينبغي  ،له الحقاإل :أي ؛﴾اْلَحقُّ  ُهوَ  هللَاَ  ِبأَنَ  َذلِكَ ﴿

ِطلُ  ُهوَ  ُدوِنِهۦ ِمن َيۡدُعونَ  وكل ما ُعِبَد ، واألوثان ،واألنداد ،من األصنام :أي ؛﴾ٱۡلَبَٰ

 اْلَعلِيُّ  ُهوَ  هللاََ  َوأَنَ ﴿ :، وقولهطل ألنه ال يملك ضّرا  وال نفعا  من دونه فهو با

 .العظيم الذي دان له كل شيء ،العالي على كل شيء :أي ؛﴾اْلَكِبيرُ 

                                                           
اه  ٱّللَِ  َسِبيلِ  ِفي قُِتلُواْ  ٱلَِذينَ  َتۡحَسَبنَ  َواَل ﴿ـ  1 َت  ِهمۡ  ِعندَ  أَۡحَيآء   َبلۡ  أَۡمَوَٰ  ل عمران آ﴾من سورة 169﴿اآلية  ﴾ُيۡرَزقُونَ  َربِّ
 قوما لقوا المشركين من قوم في نزلت اآلية هذه أن يزعم بعضهم وكان: " قوله تفسيره في جرير ابن أوردـ   2

 المسلمون فسأل الحرم، األشهر في يومئذ القتال يكرهون المسلمون وكان المحّرم، من بقيتا لليلتين المسلمين من
 وثبت عليهم، فبَغْوا وقاتلوهم ذلك، المشركون فأبى الشهر، حرمة أجل من قتالهم عن يكفوا أن المشركين

 .18/675 الطبري ينظر تفسير".  اآلية هذه هللا فأنزل عليهم، فُنصروا لهم المسلمون
 ِبَيِدكَ  َتَشاءُ  َمنْ  َوُتِذلُّ  َتَشاءُ  َمنْ  َوُتِعزُّ  َتَشاءُ  ِمَمنْ  اْلُمْلكَ  َوَتْنِزعُ  َتَشاءُ  َمنْ  اْلُمْلكَ  ُتْؤِتي اْلُمْلكِ  َمالِكَ  اللَُهمَ  قُلِ ﴿ـ   3

 ن سورة آل عمران. ﴾ م26﴿اآلية  ﴾َقِدير   َشْيء   ُكلِّ  َعلَى إَِنكَ  اْلَخْيرُ 



 ) تفسير سورة الحج (     البدر المنير الملخص من تفسير ابن كثير    القسم الثاني ) التحقيق ( 

 296 

َمآءِ َمآءٗ ﴿ نَزَل مَِن ٱلسَّ
َ
َ أ نَّ ٱَّللَّ

َ
لَۡم تََر أ

َ
ۡرُض  أ

َ
َ لَِطيٌف َخب ِِ   َفتُۡصبُِح ٱۡۡل ۚۡ إِنَّ ٱَّللَّ ةً ُۥ  ٦٣ ُُّمَُۡضَّ َلَّ

َِٰت  َمََٰو َِّنُّ َما ِف ٱلسَّ َۡ َ لَُهَو ٱۡل ۡرِضِۚ ِإَونَّ ٱَّللَّ
َ
َر لَُكم  ٦٤ٱۡۡلَِميُد  َوَما ِف ٱۡۡل َ َسخَّ نَّ ٱَّللَّ

َ
لَۡم تََر أ

َ
أ

ۡرِض إَِّلَّ 
َ
ن َتَقَع لََعَ ٱۡۡل

َ
َمآَء أ ۡمرِهِۦ َوُيۡمِسُك ٱلسَّ

َ
ۡرِض َوٱۡلُفلَۡك ََتۡرِي ِف ٱِۡلَۡحرِ بِأ

َ
ا ِف ٱۡۡل  مَّ

َ بِٱنلَّاِس لَرَُءوف   ِٓي  ٦٥رَِّحيم   بِإِۡذنِهِۦٓۚۡ إِنَّ ٱَّللَّ  وَُهَو ٱَّلَّ
َ
ۡحيَاُكۡم ُثمَّ يُِميتُُكۡم ُثمَّ ُُيۡيِيُكۡمُۗ أ

نَسََٰن لََكُفور    ﴾٦٦ إِنَّ ٱِۡلِ

حَ  ُيۡرِسلُ ﴿وإنه  ،هذا أيضا  من دالئل قدرته الباهرة َيَٰ ا َفُتِثيرُ  ٱلرِّ (1)﴾َسَحاب 
فيمطر  ،

 اْلَماءَ  َعلَْيَها أَْنَزْلَنا َفإَِذا﴿ ،وهي هامدة يابسة ،التي ال نبات فيها ،على األرض الجرز

(2)﴾َوَرَبتْ  اْهَتَزتْ 
 ،خضراء بعد يباسها :، أي﴾ُمْخَضَرة   اأْلَْرضُ  َفُتْصِبحُ ﴿ :، وقوله 

 ،أنها تصبح عقب المطر خضراء ،وطولها، وقد ذكر عن بعض أرض الحجاز

وأجزائها  ،عليم بما في أرجاء األرض وأقطارها :، أي﴾َخِبير   لَِطيف   هللَاَ  إِنَ ﴿وقوله 

 ،قسطا  من الماء ،فتوصل إلى كل منهم ،وإن صغر ال يخفى عليه خافية ،من الحب

تِ  ِفي ٱۡلَخۡبءَ  ُيۡخِرجُ  ٱلَِذي ّلِلَِ  َيۡسُجُدوْا   أاََل  ﴿ :كما قال تعالى ،فينبت به َوَٰ  ٱلَسَمَٰ

(3)﴾َوٱأۡلَۡرِض 
أو زيد بن عمرو بن نفيل ،ولهذا قال أمية بن أبي الصلت ،

(4)
: 

 َرابَيا َيْهَتزُّ  الَبْقلُ  مْنهُ  .....     َفُيصبحَ   الَثَرى في الحبَ  ُيْنِبتُ  َمن:  لَه َوقُوال      

 اـَواعي انَ ـكَ  لَمنْ  اتـآي َذاك َففي     .....     هـُرُؤوس في هـَحبَ  هُ ـمنْ  رجُ ـوُيخْ      

تِ  ِفي َما لَُهۥ﴿ :قوله َوَٰ وهو غني عما  ،ملكه جميع األشياء ﴾ٱأۡلَۡرِضه  ِفي َوَما ٱلَسَمَٰ

 ِفي َما لَُكمْ  َسَخرَ  هللَاَ  أَنَ  َترَ  أَلَمْ ﴿ :عبد  لديه، وقوله ،وكل شيء فقير إليه ،سواه

 ِفي َما لَُكم َوَسَخرَ ﴿ :كما قال ،وثمار ،وزروع ،وجماد ،من حيوان :أي ؛﴾اأْلَْرِض 

                                                           
حَ  ُيۡرِسلُ  ٱلَِذي ٱّلَلُ  ﴿ـ  1 َيَٰ ا َفُتِثيرُ  ٱلرِّ ا َوَيۡجَعلُُهۥ َيَشآءُ  َكۡيفَ  ٱلَسَمآءِ  ِفي َفَيۡبُسُطُهۥ َسَحاب    ِمۡن  َيۡخُرجُ  ٱۡلَوۡدقَ  َفَتَرى ِكَسف 

لِِهۦۖ  من سورة الروم. ﴾48﴿اآلية  ﴾ َيۡسَتۡبِشُرونَ  ُهمۡ  إَِذا ِعَباِدِهۦٓ ِمۡن  َيَشآءُ  َمن ِبِهۦ أََصابَ  َفإَِذآ  ِخلََٰ
َها ﴿ـ  2 أَيُّ ٓ نَ  َرۡيب   ِفي ُكنُتمۡ  إِن ٱلَناسُ  َيَٰ ُكم َفإَِنا ٱۡلَبۡعثِ  مِّ ن َخلَۡقَنَٰ ۡطَفة   ِمن ُثمَ  ُتَراب   مِّ ۡضَغة   ِمن ُثمَ  َعلََقة   ِمنۡ  ُثمَ  نُّ َخلََقة   مُّ  مُّ

ى أََجل   إِلَىَٰٓ  َنَشآءُ  َما ٱأۡلَۡرَحامِ  فِي َوُنِقرُّ  لَُكۡمه  لُِّنَبيِّنَ  ُمَخلََقة   َوَغۡيرِ  َسّم   َمن َوِمنُكم أَُشَدُكمۖۡ  لَِتۡبلُُغٓواْ  ُثمَ  ِطۡفال   ُنۡخِرُجُكمۡ  ُثمَ  مُّ
 ٱۡلَمآءَ  َعلَۡيَها أَنَزۡلَنا َفإَِذآ  َهاِمَدة   ٱأۡلَۡرضَ  َوَتَرى اه     َشيۡ  ِعۡلم   َبۡعدِ  ِمن   َيۡعلَمَ  لَِكۡياَل  ٱۡلُعُمرِ  أَۡرَذلِ  إِلَىَٰٓ  ُيَردُّ  َمن َوِمنُكم ُيَتَوَفىَٰ 
َبَتتۡ َوأَ  َوَرَبتۡ  ٱۡهَتَزتۡ   .الحج سورة ﴾ من5اآلية ﴿ ﴾َبِهيج   َزۡوِج   ُكلِّ  ِمن ن 

تِ  ِفي ٱۡلَخۡبءَ  ُيۡخِرجُ  ٱلَِذي ّلِلَِ  َيۡسُجُدوْا   أاََل  ﴿ـ  3 َوَٰ   النمل سورة من ﴾٢٥ُتۡعلُِنونَ  َوَما ُتۡخفُونَ  َما َوَيۡعَلمُ  َوٱأۡلَۡرِض  ٱلَسَمَٰ
 وإلى إليه ُنِسبَ  ما أو الديوان صلة: بعنوان مستقل باب في موجود الصلت أبي بن أمية ديوان في وجدتهـ   4

 (.17 ـ 16: ) برقم المذكورة والشواهد بيتا ، 23 من وتتكون ،42:القصيدة  ورقم الطويل، من وهي ،" غيره

 .باقيا   الدهر يني ال رصينا   وقوال  ...      وثنائيا   مدحتي أهدي هللا إلى:  ومطلعها
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تِ  َوَٰ ا ٱأۡلَۡرِض  ِفي َوَما ٱلَسَمَٰ ۡنهُ  َجِميع  (1)﴾مِّ
 َواْلفُْلكَ ﴿ من إحسانه وفضله امتنانه :أي ؛

 وتالطم األمواج ،بتسخيره وتيسيره أي في البحر العجاج ﴾ِبأَْمِرهِ  اْلَبْحرِ  ِفي َتْجِري

ا من ما شاؤ ،فيحملون فيها ،وُتؤدة ،وِرفق   ،بريح  طيبة   ،تجري الفلك بأهلها

 َوُيْمِسكُ ﴿ ،رومن قُطر إلى قُط ،ومنافع من بلد إلى بلد ،والبضاعات ،التجارات

 لََرُءوف   ِبالَناسِ  هللاََ  إِنَ ﴿:ولهذا قال  ،﴾ِبإِْذِنهِ  إاَِل  اأْلَْرِض  َعلَى َتَقعَ  أَنْ  الَسَماءَ 

أي  ﴾ُيِميُتُكمْ  ُثمَ  أَْحَياُكمْ  الَِذي َوُهوَ ﴿ :وقوله ،وعنادهم ،مع ظلمهم :أي ؛﴾َرِحيم  

يوم  ،﴾ُيْحِييُكمْ  ُثمَ ﴿ ،عند انقضاء أجالكم ﴾ُيِميُتُكمْ  ُثمَ ﴿ ،ولم تكونوا شيئا   ،أنشأكم

وتعبدون معه غيره، وهو  ،والعقاب يعني كيف تجعلون مع هللا أندادا   ،البعث للثواب

نَ  إِنَ ﴿ ،والتصرف ،والرزق ،المستقل بالخلق  جحود.  :أي؛ ﴾لََكفُور   ٱإۡلِنَسَٰ

ة   ﴿ مَّ
ُ
ِ أ

ۡمرِِۚ َوٱۡدُع إََِلَٰ َرب َِك  إِنََّك لََعََلَٰ َسًَك ُهۡم نَاِسُكوهُ  َجَعلۡنَا َمن ل ُِك 
َ
فََل يَُنَٰزُِعنََّك ِف ٱۡۡل

ۡسَتقِيم  ى ُهدٗ  ۡعلَُم بَِما َتۡعَملُوَن  ٦٧ مُّ
َ
ُ أ ُ َُيُۡكُم بَيۡنَُكۡم يَۡوَم  ٦٨ِإَون َجََٰدلُوَك َفُقِل ٱَّللَّ ٱَّللَّ

 ﴾ ٦٩ٱۡلقَِيََٰمةِ فِيَما ُكنتُۡم فِيهِ ََتۡتَلُِفوَن 

: هم عاملون بها ، وقيللشريعة  :أي ،الى أنه جعل لكل أمة نبي َمنسكا  أخبر تع

ويتردد  ،هو الموضع الذي يعتاده اإلنسان :، والمنسك في كالم العربموضع عبادة

لتردد الناس إليها  ،أو ِبشر  ، ولهذا سميت مناسك الحج بذلك ،إما بخير   ،إليه

ِزُعَنكَ  َفاَل ﴿ :وعكوفهم عليها ، وقوله هؤالء المشركين في الحق  :أي ؛﴾ٱأۡلَۡمِره  ِفي ُيَنَٰ

ولهذا ، واإلهداء من التبليغ ،وال يصرفك ذلك عما أنت عليه ،فال تتأثر بمنازعتهم لك

ى لََعلَىَٰ  إَِنكَ  َربِّكَۖ  إِلَىَٰ  َوٱۡدعُ  ﴿ :قال ۡسَتِقيم   ُهد  طريق واضح موصل إلى  :أي ؛﴾مُّ

 َعَملِي لِي َفقُلْ  َكَذُبوكَ  َوإِنْ ﴿ :كقوله،﴾أَْعلَمُ  هللَاُ  َفقُلِ  َجاَدلُوكَ  َوإِنْ ﴿ :، وقولهالمقصود

(2)﴾َعَملُُكمْ  َولَُكمْ 
َمةِ  َيۡومَ  َبۡيَنُكمۡ  َيۡحُكمُ  ٱّلَلُ ﴿ :تهديد  شديد  ، ولهذا قال ،اآلية   ُكنُتمۡ  ِفيَما ٱۡلِقَيَٰ

واالختالف ذهاب كل واحد  ،من الباطل ،فتعرفون حينئذ  الحق :أي ؛﴾َتۡخَتلِفُونَ  ِفيهِ 

 .إلى خالف ما ذهب إليه اآلخر ،من الخصمين

﴿ ِ َٰلَِك لََعَ ٱَّللَّ َٰلَِك ِف كَِتٍَٰبِۚ إِنَّ َذ ۡرِضِۚ إِنَّ َذ
َ
َمآءِ َوٱۡۡل َ َيۡعلَُم َما ِف ٱلسَّ نَّ ٱَّللَّ

َ
لَۡم َتۡعلَۡم أ

َ
  يَِس ِ  أ
٧٠﴾ 

                                                           
تِ  ِفي َما لَُكم َوَسَخرَ ﴿ـ   1 َوَٰ ا ٱأۡلَۡرِض  ِفي َوَما ٱلَسَمَٰ ۡنُهه  َجِميع  لِكَ  فِي إِنَ  مِّ ت   َذَٰ َقۡوم   أَلَٓيَٰ

 من﴾ 13﴿ اآلية: ﴾َيَتَفَكُرونَ  لِّ

 الجاثية سورة
 ﴾ من41﴿ :اآلية ﴾َتْعَملُونَ  ِمَما َبِريء   َوأََنا أَْعَملُ  ِمَما َبِريُئونَ  أَْنُتمْ  َعَملُُكمْ  َولَُكمْ  َعَملِي لِي َفقُلْ  َكَذُبوكَ  َوإِنْ ﴿ـ  2

 .يونس سورة
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وما في األرض  ،بما في السموات أخبر تعالى عن كمال علمه بخلقه ، وأنه محيط

تِ  ِفي َذَرة   ِمۡثَقالُ  َعۡنهُ  َيۡعُزبُ  اَل ﴿ َوَٰ ِلكَ  ِمن أَۡصَغرُ  َواَلٓ  ٱأۡلَۡرِض  ِفي َواَل  ٱلَسَمَٰ (1)﴾َذَٰ
وأنه  

في كما ثبت   ،وكتب ذلك في كتابه اللوح المحفوظ ،قبل وجودها ،علم الكائنات كلها

إن  : ـ صلى هللا عليه وسلمـ : " قال رسول هللا قال صحيح مسلم عن ابن عمرو

وكان  ،واألرض بخمسين ألف سنة ،قبل خلق السموات ،هللا قَدَر مقادير الخالئق

عرشه على الماء "
(2)

: " خلق هللا اللوح المحفوظ كمسيرة مائة ، قال ابن عباس 

: علمي في قال ؟اكتب، فقال القلم: وما أكتب ،عام، وقال للقلم: قبل أن يخلق الخلق

فجرى القلم بما هو كائن في علم هللا إلى يوم القيامة "  ،خلقي إلى أن تقوم الساعة

(3)"﴾َواأْلَْرِض  الَسَماءِ  ِفي َما َيْعلَمُ  هللاََ  أَنَ  َتْعلَمْ  أَلَمْ ﴿ :فذلك قوله
رواه ابن أبي حاتم،  

وفي الترمذي معناه مرفوعا  
اللوح  :يعني ﴾ِكَتاب   ِفي﴿كله  :أي ﴾َذلِكَ  إِنَ ﴿( 4)

، وهو على هللا سهل يسير ، وعلمه بجميع ذلك محيط   . المحفوظ مضبوط 

ِۡل بِهِۦ ُسلَۡطَٰنٗ َويَۡعُبُدوَن ﴿ ِ َما لَۡم ُيَن  ُۗ ا َوَما لَۡيَس لَُهم بِهِۦ مِن ُدوِن ٱَّللَّ َٰلِِمَّي  ِعلۡم  َوَما لِلظَّ
َٰتُنَا  ٧١ ِمن نَِّص ِ   ْ ٱلُۡمنَكَر   َبي َِنَٰت  ِإَوذَا ُتۡتََلَٰ َعلَۡيهِۡم َءاَي ِيَن َكَفُروا ِ ٱَّلَّ َتۡعرُِف ِف وُُجوه

ِيَن َيۡتلُوَن َعلَۡيهِ  نَب ِئُُكم بَِۡش   يََكاُدوَن يَۡسُطوَن بِٱَّلَّ
ُ
فَأ

َ
ُۗ قُۡل أ َٰتِنَا ِن  ۡم َءاَي َٰلُِكُمۚۡ ٱنلَّاُر م  َذ

ِينَ  ُ ٱَّلَّ ْ  َوبِۡئَس ٱلَۡمِص ُِ  وََعَدَها ٱَّللَّ  ﴾٧٢ َكَفُروا

لۡ  لَمۡ  َما﴿ فيما عبدوا غير هللا، ،أخبر تعالى عن المشركين ا ِبِهۦ ُيَنزِّ ن   :يعني ﴾ُسۡلَطَٰ

فيما اختلقوه وائتفكوه  ،وال علم لهم :أي ،﴾ِعْلم   ِبهِ  لَُهمْ  لَْيسَ  َوَما﴿ وبرهانا ، ،حجة

وأصله مما سَول لهم  ،وحجة ،وأسالفهم بال دليل ،وإنما هو أمر تلقوه من آبائهم

لِِمينَ  َوَما﴿ :وزّينه لهم ، ولهذا توعدهم تعالى بقوله ،الشيطان
َٰ
 :، أي﴾َنِصير   ِمن لِلَظ

ُتَنا َعلَۡيِهمۡ  ُتۡتلَىَٰ  َوإَِذا﴿ :حين يحل بهم العذاب ، ثم قال ،من ناصر ينصرهم من هللا  َءاَيَٰ

ت   َنَٰ والدالئل الواضحات على  ،والحجج ،فإذا ذكرت لهم آيات القرآن :أي ؛﴾َبيِّ

 ُوُجوهِ  ِفي َتْعِرفُ ﴿ ،وصدق ،وأن رسله الكرام حق ،إنه ال إله إال هو ،توحيد هللا

                                                           
  َتۡأِتيَنا اَل  َكَفُرواْ  ٱلَِذينَ  َوَقالَ ﴿ـ  1

ۖ
لِمِ  لََتۡأِتَيَنُكمۡ  َوَربِّي َبلَىَٰ  قُلۡ  ٱلَساَعُة تِ  ِفي َذَرة   ِمۡثَقالُ  َعۡنهُ  َيۡعُزبُ  اَل  ٱۡلَغۡيبِۖ  َعَٰ َوَٰ  ٱلَسَمَٰ

لِكَ  ِمن أَۡصَغرُ  َواَلٓ  ٱأۡلَۡرِض  ِفي َواَل  ب   ِفي إاَِل  أَۡكَبرُ  َواَلٓ  َذَٰ ِبين   ِكَتَٰ  ﴾ من سورة سبأ .3﴿: اآلية ﴾مُّ
 عمر بن عبدهللا عن 2653: برقم السالم عليهما موسى آدم حجاج باب 4/2044 صحيحه في مسلم أخرجهـ   2

 11/144 مسنده في وأحمد ،" المقادير هللا قَدر"  بلفظ 2156:  برقم اإليمان كتاب 4/458 سننه في والترمذي

: الترمذي وقال نحوه، 5: برقم اإليمان كتاب 1/45 مستدركه في والحاكم ،6579: برقم عمر بن عبدهللا مسند

 .غريب صحيح حسن حديث هذا
 . 3390:  برقم عمران آل سورة تفسير  2/631 تفسيره في حاتم أبي ابن أوردهـ   3
: قال أكتب وما: فقال اكتب:  له فقال القلم هللا خلق ما أول إن"  بلفظ 2155:  برقم 4/457 الترمذي أخرجهـ   4

 . الوجه هذا من غريب حديث هذا: وقال"  األبد إلى كائن هو وما كان ما القدر اكتب
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 َيَكاُدونَ ﴿، في وجوه الكفار بحيث تبين اإلنكار :أي ؛﴾اْلُمْنَكرَ  َكَفُروا الَِذينَ 

ِتَنا   َعلَۡيِهمۡ  َيۡتلُونَ  ِبٱلَِذينَ ﴿يقعون  :أي ؛﴾َيْسُطونَ  يكادون أن يبادروا  :أي ؛﴾َءاَيَٰ

 ،ويبسطوا إليهم أيديهم ليهم، بالدالئل الصحيحة من القرآن،بالذين يحتجون ع

ُئُكمْ ﴿ :يا محمد لهؤالء :أي ؛﴾قُلْ ﴿وألسنتهم بالسوء   َوَعَدَها الَنارُ  َذلُِكمُ  ِمنْ  ِبَشر   أََفأَُنبِّ

ونكالها أشد وأشق مما  ،وعذابها ،النار :أي؛ ﴾اْلَمِصيرُ  َوِبْئسَ  َكَفُروا الَِذينَ  هللَاُ 

يخوفون به أولياء هللا المؤمنين في الدنيا، فإن عقاب اآلخرة على صنيعكم هذا أعظم 

  .وبئس النار منزال  ومرجعا   :أي ؛﴾اْلَمِصيرُ  َوِبْئسَ ﴿ :مما ينالون منهم ، وقوله

َها ٱنلَّاُس ﴿ يُّ
َ
أ ِيَن  َُضَِب َمثَل  َيَٰٓ ۥٓۚۡ إِنَّ ٱَّلَّ ِ لَن ََيۡلُُقواْ ُذبَابٗ فَٱۡستَِمُعواْ ََلُ ا تَۡدُعوَن مِن ُدوِن ٱَّللَّ

ۥ   ْ ََلُ بَاُب َشۡي َولَوِ ٱۡجتََمُعوا الُِب َوٱلَۡمۡطلُوُب ا َّلَّ يَۡستَنقُِذوهُ مِۡنُهۚۡ َضُعَف   ٗ ِإَون يَۡسلُۡبُهُم ٱَّلُّ ٱلطَّ
٧٣  َ َ لََقوِيٌّ َعزِيٌز  َحقَّ قَۡدرِهِۦٓۚۡ  َما قََدُرواْ ٱَّللَّ   .﴾٧٤إِنَّ ٱَّللَّ

َها َيا﴿نَبه هللا على حقارة األصنام وسخافة عقول عابديها بقوله  ُضِرَب  الَناسُ  أَيُّ

 إِنَ ﴿نصتوا وتفهموا ا :أي ؛﴾لَهُ  َفاْسَتِمُعوا﴿لما يعبده المشركون باّلل  :أي ؛﴾َمَثل  

ا َيْخلُقُوا لَنْ  هللاَِ  ُدونِ  ِمنْ  َتْدُعونَ  الَِذينَ  لو اجتمع جميع ما  :أي ؛﴾لَهُ  اْجَتَمُعوا َولَوِ  ُذَباب 

واألنداد على أن يقدروا على خلق ذباب واحد ما قدروا على  ،تعبدون من األصنام

قال : ـ صلى هللا عليه وسلم ـ عن النبي  كما في الصحيح عن أبي هريرة ،ذلك

وليخلقوا شعيرة " ،فليخلقوا ذرة ،ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي قال هللا:"
(1 )

، ثم 

َبابُ  َيْسلُْبُهمُ  َوإِنْ  ﴿ :قال أيضا   ا الذُّ هم عاجزون عن خلق  :أي ؛﴾ِمْنهُ  َيْسَتْنِقُذوهُ  اَل  َشْيئ 

لو سلبها شيئا   ،واالنتصار منه ،بل أبلغ من ذلك عاجزون عن مقاومته ،ذباب واحد

 ،لما قدرت على ذلك ، هذا ،ثم أرادت ان تستنفذه منه ،من الذي عليها من الطيب

 الَطالِبُ  َضُعفَ ﴿ :، ولهذا قال، وأحقرهاوالذباب من أضعف مخلوقات هللا

الذباب "، وهو اختيار  :الصنم ، والمطلوب :قال ابن عباس: " الطالب،﴾َواْلَمْطلُوبُ 

الصنم " :العابد، والمطلوب :ي:" الطالبابن جرير، وقال السد
(2)

 َما﴿، ثم قال: 

وعظمته حين عبدوا معه غيره من  ،ما عرفوا قدرة هللا :أي ؛﴾َقْدِرهِ  َحقَ  هللَاَ  َقَدُروا

                                                           
 فليخلقوا"  بلفظ هريرة أبي عن 5609:  برقم الصور نقض باب 5/2220 صحيحه في البخاري أخرجهـ   1

 الحيوان صورة تصوير تحريم باب والزينة اللباس كتاب 3/1671 صحيحه في ومسلم ،"  ذرة وليخلقوا حبة

 هريرة أبي عن 2111:  برقم
: ﴾والَمْطلُوبُ ﴿. آلهتهم: " قال ،﴾الَطالِبُ  َضُعفَ ﴿:قوله في عباس، ابن قول  تفسيره في جرير ابن أوردـ   2

 الطالب وعجز: معناه أن من عباس ابن عن ذكرته ما عندنا ذلك في القول من والصواب: أضاف ثم. الذباب
 يعني: السدي وقال ،" الذباب: والمطلوب؛ أشبهه وما الطيب وهو إياه، سلبها ما الذباب من تستنقذ أن اآللهة وهو

 وضعف منه، سلب ما يستفيد أن يستطيع وال ذباباُ،  يخلق ال الذي الصنم هذا إلى يطلب الذي الطالب ضعف

 .18/685 الطبري وتفسير ،358/ص السدي تفسير ينظر".  ذبابا   يخلق ال الذي إليه المطلوب



 ) تفسير سورة الحج (     البدر المنير الملخص من تفسير ابن كثير    القسم الثاني ) التحقيق ( 

 300 

 :أي؛﴾َعِزيز   لََقِوي   هللَاَ  إِنَ  ﴿وعجزها   ،لضعفها ،هذه األصنام التي ال تقاوم الذباب

 ُثمَ  اْلَخْلقَ  َيْبَدأُ  الَِذي َوُهوَ ﴿، وقوته لخلق كل شيء ،هو القوي بقدرته

    .وغلبه ،فقهره ،العزيز الذي عز كل شيء،(1)﴾ُيِعيُدهُ 

ُ يَۡصَطِِف مَِن ٱلَۡمَلَٰٓئَِكةِ رُُسٗل ﴿ ۢ بَِص ِ   ٱَّللَّ َ َسِميُع  َيۡعلَُم َما َبّۡيَ  ٧٥ َوِمَن ٱنلَّاِسِۚ إِنَّ ٱَّللَّ
يِۡديهِۡم َوَما 

َ
ُمورُ  َخۡلَفُهۡمۚۡ ِإَوََل أ

ُ
ِ تُرَۡجُع ٱۡۡل  .﴾٧٦ ٱَّللَّ

ومن الناس  ،وقدره ،ما يشاء من شرعهرسال  في ،أخبر تعالى أنه يختار من المالئكة

سميع ألقوال عباده  بصير بهم عليم  :أي ؛﴾َبِصير   َسِميع   هللاََ  إِنَ ﴿إلبالغ رساالته 

(2)﴾ِرَسالََتُهۥ  َيۡجَعلُ  َحۡيثُ  أَۡعلَمُ  ٱّلَلُ ﴿ :كما قال ،بمن يستحق ذلك منهم
 َيْعلَمُ ﴿ :قولهو 

، فيما أرسلهم به، فال يخفى عليه من يعلم ما يفعل رسله :أي ؛﴾أَْيِديِهمْ  َبْينَ  َما

ما هم  ،﴾َخْلَفُهمْ  َوَما﴿ ،ما عملوا ،﴾أَْيِديِهمْ  َبْينَ  َما﴿ أمورهم شيء، قال الحسن:

عاملون من بعد "
(3)

[ل أن َخلََقُهمقب ورسله ،مالئكته] ،﴾أَْيِديِهمْ  َبْينَ  َما﴿، وقيل: 
(4 )

 .﴾اأْلُُمورُ  ُتْرَجعُ  هللاَِ  َوإِلَى ﴿ :ما هو كائن من بعد فنائهم، ولهذا قال ،﴾َخْلَفُهمْ  َوَما﴿

ْ ٱۡرَكُعواْ َوْۤاوُدُجۡسٱ﴿ ِيَن َءاَمنُوا َها ٱَّلَّ يُّ
َ
أ ْ َربَُّكۡم َوٱ َيَٰٓ ْ َوٱۡعبُُدوا  ٱۡۡلَ َِۡ لََعلَُّكمۡ ۡفَعلُوا

 ﴾٧٧ُتۡفلُِحوَن۩ 

]فيها[هل هي مشروع السجود ،اختلفوا في هذه السجدة الثانية من هذه السورة
(5)

أم  

أن عقبة بن عامر :الحديث الصحيح ،وقد سبق عند األولى :على قولين ؟ ال
(6)

 

 ؟بأن فيها سجدتين ،: " فُِضلت سورة الحجل لرسول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ قا

                                                           
تِ  ِفي ٱأۡلَۡعلَىَٰ  ٱۡلَمَثلُ  َولَهُ  َعلَۡيِهه  أَۡهَونُ  َوُهوَ  ُيِعيُدُهۥ ُثمَ  ٱۡلَخۡلقَ  َيۡبَدُؤاْ  ٱلَِذي َوُهوَ ﴿ـ   1 َوَٰ ٱۡلَعِزيُز  َوُهوَ  َوٱأۡلَۡرِضه  ٱلَسَمَٰ

 سورة الروم.  ﴾ من27﴿اآلية:  ﴾ٱۡلَحِكيمُ 
ۡؤِمنَ  لَن َقالُواْ  َءاَية   َجآَءۡتُهمۡ  َوإَِذا﴿ـ  2  َسُيِصيبُ  ِرَسالََتُهۥ  َيۡجَعلُ  َحۡيثُ  أَۡعلَمُ  ٱّلَلُ  ٱّلَلِ   ُرُسلُ  أُوِتيَ  َمآ  ِمۡثلَ  ُنۡؤَتىَٰ  َحَتىَٰ  نُّ

 .األنعام سورة من﴾ 124﴿اآلية  ﴾َيۡمُكُرونَ  َكاُنواْ  ِبَما َشِديُد   َوَعَذاب   ٱّللَِ  ِعندَ  َصَغار   أَۡجَرُمواْ  ٱلَِذينَ 
 ينظر. الحسن قاله ، أعمالهم آخر خلفهم وما ، أعمالهم أول:  أيديهم بين ما  تفسيره في الماوردي أوردـ   3

 تفسير ينظر. بعد من عاملون هم ما" خلفهم وما" عملوا ما": أيديهم بين ما: "الحسن قول البغوي وأورد

 .5/401 التنزيل ومعالم ،4/41 الماوردي
 .18/687يخلقهم[. ينظر تفسير الطبري  أن قبل من ورسله، مالئكته أيدي بين كان ما لََعلََها: ] يعلمـ    4
 .5/455/ب، وتفسير ابن كثير 319ـ لعلها ]فيهما[ فهي األنسب للسياق. ينظر اللوحة رقم:   5
 قارئا كان المشهور الصحابي لبيد، أبو: وقيل حماد، أبا يكنى الجهني، عمرو بن عبس بن عامر بن عقبةـ  6

 و عليه هللا صلى ـ النبي عن روى القرآن، جمع من أحد وهو كاتبا، شاعرا اللسان فصيح والفقه بالفرائض عالما
 أبو: التابعين ومن أمامة، وأبو أيوب، وأبو عباس، وابن جابر، منهم الصحابة، من جماعة عنه روى كثيرا، سلم

 3/1073 واالستيعاب ،3697: رقم 4/59 الغابة أسد ينظر(.هـ58: ت. )وغيرهم المسيب، بن وسعيد الخير،

 .909: رقم 3/280 والثقات ،5605: رقم 4/529 واإلصابة ،1824: رقم
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فال يقرأهما " ،ومن لم يسجدهما قال: نعم،
(1)

 ،مذهب الشافعي وأحمد، وهو )

وموافقيهم(
(2)

الثوري وأبي )قول قوم إلى أنه ال يسجد ههنا، وهو  وذهب .

حنيفة(
(3)

 ،عند األكثر، منها ثالث في المفصلأربعة عشر  :، وعدد سجود القرآن

بن كعب، وابن أُبي المفصل سجود، ُروي ذلك عن )س في وذهب جماعة إلى أنه لي

(عباس، وبه قال مالك
(4)

ـ : سجدنا مع رسول هللا قال وقد صح عن أبي هريرة .

                                                           
 سجدتي باب سننه في والنسائي ، 1404:  برقم المسجد أبواب تفريغ باب 1/530 سننه في أبوداود أخرجهـ   1

 ، 578:  برقم الحج في السجدة في جاء ما باب 2/470 سننه في والترمذي ، 2545:  برقم 2/317 الحج سورة

 حديث 17/307 الكبير في والطبراني ، 17364:  برقم عامر بن عقبة حديث 28/593 مسنده في وأحمد ،

 حديث هذا: الترمذي وقال. 805:  برقم التأمين باب 1/343 مستدركه في والحاكم ، 847:  برقم عامر بن عقبة

 القوي بذاك إسناده ليس
 واحدة، سجدة: وهي التالوة سجدة وجوب على اتفقوا(: حنيفة أبي عند: )السجود في المذاهب تفصيلـ   2

 ألنها عذر، غير من الراحلة على اإليماء يجزئه ال. مقامه يقوم ما أو األرض، على الجبهة وضع: وركنها
 الصالة سجدة في وجدت لو كما إعادتها، وعليه والقهقهة والكالم، الحدث، من: الصالة يفسد ما ويفسدها واجبة،
 وال ،{يسجدون ال القرآن عليهم قرئ وإذا يؤمنون ال لهم فما: }جل و عز هللا لقول وأصحابه حنيفة أبو ،وأوجبه

(: والشافعي مالك) وقال الصالة، كسجود واجبا فكان الصالة، في يفعل سجود وألنه واجب، ترك على إال يذم
 معنى معناها التي واألخبار بالسجود األوامر مفهوم في اختالفهم الخالف وسبب. بواجب وليس مسنون هو

 يسجد ،ثم غيرها أو الصالة، في بعدها شيء وال قبلها شيء ال خاصة، قراءتها مالك وكره بالسجود، األوامر
 أَوْ  ، َكانَ  َصاَلة   ِفي لََها َيْسُجدَ  أَنْ  التالوة سجدة َيْقَرُؤَها َمنْ  َسِمعَ  أَوْ  الَسْجَدَة، َقَرأَ  لَِمنْ  ُيْسَتَحبُّ : الشافعي وعند بها،
ا َعلَْيهِ  َتِجبُ  َواَل  ، َصاَلة   َغْيرِ  ا، أَوْ  َكانَ  َقاِرئ   مؤكدة، سنة: التالوة سجود إن(: الحنبلي) قدامة ابن ويقول ُمْسَتِمع 
 البحر ينظر. هللا عبد وابنه عمر مذهب وهو والشافعي الليث و األوزاعي و مالك و إمامنا عند بواجب وليس

 .1/687 والمغني. 2/200 والحاوي ،2/60 واإلكليل التاج و ،1/222 المجتهد وبداية ،2/128 الرائق
 عنه هللا رضي الخطاب بن عمر أن: " استدلوا الوجوب بعدم قال فمن فريق، كل عليها استندوا الني األدلةـ   3

 الجمعة كانت إذا حتى الناس وسجد فسجد نزل السجدة جاء إذا حتى النحل بسورة المنبر على الجمعة يوم قرأ
 إثم فال يسجد لم ومن أصاب فقد سجد فمن بالسجود نمر إنا الناس أيها يا قال السجدة جاء إذا حتى بها قرأ القابلة
 السجود يفرض لم هللا أن ـ عنهما هللا رضي ـ عمر ابن عن نافع وزاد". عنه هللا رضي عمر يسجد ولم.  عليه

: برقم( السجود يوجب لم جل و عز هللا أن رأى من باب)  1/366 صحيحه في البخاري أخرجه".  نشاء أن إال

ا َعلَْيهِ  َتِجبُ  َواَل .  366 ا أَوْ  َكانَ  َقاِرئ   أخذوا واجب إنه قال ومن".  َمالِك   َمْذَهبُ  َوُهوَ  ، ُعَمرُ  َقالَ  َوِبهِ  ، ُمْسَتِمع 

 سورة(﴾ 21﴿ َيْسُجُدونَ  اَل  اْلقُْرآنُ  َعلَْيِهمُ  قُِرئَ  َوإَِذا﴾ 20﴿ ُيْؤِمُنونَ  اَل  لَُهمْ  َفَما: ﴿جل و عز هللا قول  من ذلك

 هللا صلى هللا رسول عن  2759:  برقم 6/465 صحيحه في حبان ابن رواه الذي الحديث وكذلك االنشقاق،

 االستذكار ينظر. الوجوب على هنا األمر وحمل"  الجنة فله فسجد بالسجود آدم ابن أُِمر: "  قال أنه وسلم عليه

 والحاوي ،1/179 الصنائع وبدائع ،4/45( العربي ابن) القرآن وأحكام القرآن، سجود في جاء ما باب 2/508

 .683/ 1 قدامة البن والمغني ،2/200
أخرجه البخاري . فيها يسجد فلم.  )َوالَنْجِم(ـ  سلم و عليه هللا ـ صلى النبي على قرأت: قال ثابت بن زيد عنـ   4

 زيد سأل أنه أخبره أنه يسار بن عطاء وعن .1023: رقم يسجد ولم السجدة قرأ من باب 1/364 في صحيحه

 عليه هللا صلى هللا رسول على قرأ أنه وزعم. شيء في اإلمام مع قراءة ال فقال اإلمام مع القراءة عن ثابت بن
ُرِوَي  .1326: برقم التالوة سجود باب 4/75 أخرجه مسلم في صحيحه. يسجد ، فلم﴾َهَوىَ  إَِذا َوالَنْجمِ ﴿وسلم: 

 هؤالء كل وأيوب وعطاء وطاوس ومجاهد وعكرمة جبير بن وسعيد البصري والحسن المسيب بن عن سعيد
 الذي وهو مالك عن مالك أصحاب من عنهم، وكذلك جمهور الصحاح باألسانيد سجود المفصل في ليس يقولون:

، والبيان 1/222، وبداية المجتهد 2/503ينظر االستذكار  المفصل. في سجود ال أن موطئه في إليه ذهب

 عباس وابن عمر وقول ابن المدينة من وطائفة أصحابه أكثر قول ، وهو2/25، والموطأ 18/106والتحصيل 

 كعب بن وأبي
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 وأبو هريرة،(2)﴾َوإَِذا الَسَماُء  اْنَشَقتْ ﴿،(1)﴾ِاْقَرأْ ﴿في ـ صلى هللا عليه وسلم 

 من متأخري اإلسالم.

ِ َحقَّ  ﴿ ْ ِف ٱَّللَّ ِۚ َوَجَٰهُِدوا ِيِن مِۡن َحَرج  َُٰكۡم َوَما َجَعَل َعلَۡيُكۡم ِف ٱدل  ِۚۦۡ ُهَو ٱۡجَتبَى  ِجَهادِه
َٰهِيَمۚۡ ُهَو َسمَّ  بِيُكۡم إِبَۡر

َ
ِلََّة أ َُٰكُم ٱلُۡمۡسلِِمَّي مِن َقۡبُل َوَِّف َهََٰذا ِِلَُكوَن ٱلرَُّسوُل َشهِيًدام   ى

قِ 
َ
ْ ُشَهَدآَء لََعَ ٱنلَّاِسِۚ فَأ ةَ َعلَۡيُكۡم َوتَُكونُوا َكوَٰ ْ ٱلزَّ لَوَٰةَ َوَءاتُوا ْ ٱلصَّ ِ ُهَو  يُموا ْ بِٱَّللَّ َوٱۡعَتِصُموا

 ۡ َُٰكۡم  فَنِۡعَم ٱل  .﴾٧٨ َمۡوََلَٰ َونِۡعَم ٱنلَِّص ُِ َمۡولَى

 ُهوَ ﴿ :، وقوله، وأنفسكموألسنتكم ،بأموالكم :أي ،في اعالء كلمة هللا حق جهاده :أي

ُكمۡ   ،مكُ لّ ضَ فَ وَ  ،اركم على سائر األمم، واختأيتها األمة اصطفاكم هللا :أي ؛﴾ٱۡجَتَبىَٰ

ينِ  ِفي َعلَْيُكمْ  َجَعلَ  َوَما﴿وأكمل شرع  ،م بأكرم رسولَصكُ وخَ  ،مكُ فَ وشرَ   ِمنْ  الدِّ

[فيشق] ،بشيء مْ كُ مَ زَ لْ وما أَ  ،أي ما كلفكم ما ال تطيقون ؛﴾َحَرج  
(3)

عليكم إال جعل  

لكم فرجا  ومخرجا ، كقصر الصالة في السفر، والتيمم، وأكل الميتة عند الضرورة، 

لَةَ ﴿ :واإلفطار في السفر، وبالمرض، والصالة قاعدا  عند العجز، وعلى هذا قوله  مِّ

ِهيَمه  أَِبيُكمۡ  ، قال ابن جرير: " نصب  على تقدير "﴾إِۡبَرَٰ
(4)

ينِ  ِفي َعلَْيُكمْ  َجَعلَ  َوَما﴿   الدِّ

أن يكون كملة أبيكم إبراهيم، ويحتمل  ،وَسعه عليكم ،من ضيق بل :أي ؛﴾َحَرج   ِمنْ 

ا﴿ى: قال تعال الزموا ملة أبيكم إبراهيم، كما :أي منصوبا  على فعل ُمقَدر؛ ا ِدين   ِقَيم 

لَةَ  ِهيمَ  مِّ اه  إِۡبَرَٰ (5)﴾َحِنيف 
ُكمُ  ُهوَ ﴿ :وقوله ، :  قال ابن عباس ﴾َقۡبلُ  ِمن ٱۡلُمۡسلِِمينَ  َسَمىَٰ

هللا سَماكم المسلمين :أي"
(6)

ُكمۡ  ُهوَ ﴿ :، كما قال ، وقيل : يعني إبراهيم نظرا   ،﴾ٱۡجَتَبىَٰ

َيِتَنا َوِمنْ  لَكَ  ُمْسلَِمْينِ  َواْجَعْلَنا َرَبَنا﴿ :إلى قوله (7)﴾لَكَ  ُمْسلَِمة   أَُمة   ُذرِّ
واألول أوجه،  

                                                           
 العلق سورة ﴾ من1اآلية:﴿ ﴾َخلَقَ  الَِذي َربِّكَ  ِباْسمِ  اْقَرأْ ﴿ـ  1
 .من سورة االنشقاق ﴾1اآلية:﴿ ﴾اْنَشَقتْ  الَسَماءُ  إَِذا﴿ـ  2
 .5/455، وهو الصواب. ينظر تفسير ابن كثير /ب، وعند ابن كثير ]َفَشَق عليكم[319ـ ينظر اللوحة رقم:   3
 حرج، من الدين في عليكم جعل وما: بمعنى ملة نصب ﴾إِْبَراِهيمَ  أَِبيُكمْ  ِملَةَ ﴿: تعالى قوله في جرير ابن أوردـ  4

 تكون أن نصبها يحتمل وقد فنصبت، قبلها الذي بالفعل اتصلت الكاف فيها يجعل لم فلما أبيكم، كملَة وسعه، بل
لَةَ ﴿ .إبراهيم أبيكم ملة والزموا واسجدوا اركعوا: قيل فكأنه أمر، قبله الكالم ألن بها، األمر وجه على  ﴾أَِبيُكمۡ  مِّ
 فحذف( إبراهيم ملة) مثل الدين، عليكم سهل المعنى ألن ،(ملة) مثل: تقديره وقيل أبيكم، ملة اتبعوا: أي

ا، ألعني به، مفعول( ملة: )وقيل مقامه، إليه المضاف وأقام المضاف،  ينظر(. أبيكم) من بدل( إبراهيم)و مقدر 

 .18/691 الطبري وتفسير .1/341 القرآن إعراب ومشكل ،2/949 التبيان
ِني إَِنِني قُلۡ ﴿ـ   5 ط   إِلَىَٰ  َربِّيٓ  َهَدىَٰ ۡسَتِقيم   ِصَرَٰ ا مُّ ا ِدين  لَةَ  ِقَيم  ِهيمَ  مِّ اه  إِۡبَرَٰ ﴾ 161﴿ اآلية ﴾ٱۡلُمۡشِرِكينَ  ِمنَ  َكانَ  َوَما َحِنيف 

 األنعام سورة من
ُكمُ  ُهوَ ﴿: قوله في مجاهد عنـ   6  كلها الكتب قبل من يعني قبل من المسلمين سماكم هللا يقول ،﴾ٱۡلُمۡسلِِمينَ  َسَمىَٰ

 .483/ص مجاهد تفسير ينظر. القرآن يعني. هذا وفي الذكر قبل ومن
َيِتَنا َوِمنْ  لَكَ  ُمْسلَِمْينِ  َواْجَعْلَنا َبَنارَ ﴿ـ  7 اآلية ﴾الَرِحيمُ  الَتَوابُ  أَْنتَ  إَِنكَ  َعلَْيَنا َوُتبْ  َمَناِسَكَنا َوأَِرَنا لَكَ  ُمْسلَِمة   أَُمة   ُذرِّ

 .﴾ من سورة البقرة128﴿
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 ِمنْ ﴿: أي ؛وفي الذكر" ،في الكتب المتقدمة ،من قبل قال مجاهد:" سماكم المسلمين

، وفي قبل هذا الوقت :وقيل: " أي : وفي القرآن،أي ؛﴾َهَذا َوِفي﴿ ،هذا القرآن ﴾َقْبلُ 

ا الَرُسولُ  ِلَيُكونَ ﴿ :وقولههذا الوقت "،  إنما جعل لكم هكذا أمة   :أي ؛﴾َعلَْيُكمْ  َشِهيد 

، يوم القيامة ﴾َوَتُكوُنوا﴿مشهودا  بعدالتكم عند جميع األمم  ،وسطا  عدال  خيارا  

وشرفهم على كل  ،، ألن جميع األمم معترفون يومئذ  بفضلهم﴾الَناسِ  َعلَى ُشَهَداءَ ﴿

فلهذا تقبل شهادتهم عليهم يوم القيامة أن الرسل بلغتهم رسالة ربهم،  ،أمة سواها

لِكَ ﴿بق في تفسير قوله تعالى: والرسول يشهد على هذه األمة بصدقهم، كما س
 َوَكَذَٰ

ُكمۡ  ا أَُمة   َجَعۡلَنَٰ (1)﴾َوَسط 
ةَ  َفأَِقيُمواْ ﴿ :وقوله  ةَ  َوَءاُتواْ  ٱلَصلَوَٰ قابلوا هذه  :أي ؛﴾ٱلَزَكوَٰ

وا حق هللا عليكم في أداء ما أفترض، وطاعة ما  ،النعمة العظيمة بالقيام بشكرها فأدُّ

وهو اإلحسان إلى  ،وترك ما حرم، ومن أتم ذلك إقام الصالة ،وإيتاء الزكاة  ،أوجب

 :وقوله ،وسائر المستحقين على أهل الثروة ،بما أوجب للفقير على الغني ،الخلق

(2)﴾ِباّللَِ  َواْعَتِصُموا﴿
وتأيدوا به  ،وتوكلوا عليه ،واستعينوا ،اعتضدوا باّلل :أي ؛

(3)﴾َمْواَلُكمْ  ُهوَ ﴿
(4)﴾اْلَمْولَى َفِنْعمَ ﴿ومعينكم  ،وناصركم ،حافظكم :أي ؛

هو  :ي؛ أ

 ونعم الناصر في دفع األعداء.

                                                           
َٰلَِك ﴿ـ  1 ةٗ  َجَعلَۡنَُٰكمۡ  َوَكَذ مَّ

ُ
ْ  وََسٗطا أ َُكونُوا ِ  ٱۡلقِۡبلَةَ  َجَعۡلنَا َوَما َشهِيٗداُۗ  َعلَۡيُكمۡ  ٱلرَُّسوُل  َويَُكونَ  ٱنلَّاِس  لََعَ  ُشَهَدآءَ  ِ 

ٓ  ُكنَت  ٱلَِِّت  ن ٱلرَُّسوَل  يَتَّبِعُ  َمن نِلَۡعلَمَ  إَِّلَّ  َعلَۡيَها َٰ  يَنَقلُِب  مِمَّ ِينَ  لََعَ  إَِّلَّ  لََكب َِِةً  ََكنَۡت  ِإَون َعقَِبۡيهِِۚ  لََعَ ُۗ  َهَدى ٱَّلَّ ُ  َوَما ٱَّللَّ
ُ  ََكنَ  َ  إِنَّ  إِيَمَٰنَُكۡمۚۡ  ِِلُِضيعَ  ٱَّللَّ  سورة البقرة ﴾ من143﴿اآلية  ﴾رَِّحيم   لَرَُءوف   بِٱنلَّاِس  ٱَّللَّ

 /أ320ـ  في الحاشية : " تقووا به في مجامع أموركم وال تطلبوا اإلعانة والنصرة إال منه ". اللوحة  2
 أ/320 اللوحة ـ  في الحاشية : " متولي أموركم " . 3
 أ/320 للوحةا ـ  في الحاشية : " إذ ال مثيل له في الوالية والنصرة بل ال مولى وال نصير سواه ". 4
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 مكية وهي المؤمنون سورة تفسير

 ﴾بِْسِم اهللِ الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ ﴿

فۡلََح ٱلُۡمۡؤمِنُونَ  ﴿
َ
ِيَن ُهۡم ِِف َصََلتِهِۡم َخَِٰشُعونَ ١قَۡد أ

ِيَن  ٢ٱَّلَّ ۡغوِ َوٱَّلَّ
ُمۡعرُِضوَن  ُهۡم َعِن ٱللَّ

َٰعِلُوَن  ٣ َكوَٰةِ َف ِيَن ُهۡم لِلزَّ ِيَن ُهۡم لُِفُروِجهِۡم َحَٰفُِظوَن  ٤َوٱَّلَّ
ۡو َما  ٥َوٱَّلَّ

َ
ۡزَوَِٰجهِۡم أ

َ
ٰٓ أ إَِّلَّ لََعَ

َٰنُُهۡم فَإِنَُّهۡم َغۡۡيُ َملُوِمنَي  يَۡم
َ
ْوَلٰٓ  ٦َملََكۡت أ

ُ
َٰلَِك فَأ  ٧ئَِك ُهُم ٱۡلَعاُدوَن َفَمِن ٱۡبتَََغَٰ َوَرآَء َذ

َمََٰنَٰتِهِۡم وََعۡهِدهِۡم َرَُٰعوَن 
َ
ِيَن ُهۡم ِِل َٰتِهِۡم ُُيَافُِظوَن  ٨َوٱَّلَّ َٰ َصلََو

ِيَن ُهۡم لََعَ ْوَلٰٓئَِك  ٩َوٱَّلَّ
ُ
أ

َٰرِثُوَن  ونَ  ١٠ُهُم ٱلَۡو ِيَن يَرِثُوَن ٱلۡفِۡرَدۡوَس ُهۡم فِيَها َخَِِٰلُ  .﴾ ١١ ٱَّلَّ

صلى ـ قال : " كان إذا نزل على رسول هللا ـ رضي هللا عنه ـ عن عمر بن الخطاب 

 فاستقبل  ،فمكثنا ساعة ،كدوي النحل ،الوحي يسمع عند وجههـ هللا عليه وسلم 

وال تحرمنا  ،وال تهنا ،وأكرمنا ،وال تنقصنا ،: " اللهم زدنا، فقالورفع يديه ،القبلة

: لقد أنزلت علّي عشر آيات ، ثم قال، وأرضناوأرض عنا ،وال تؤثر علينا ،وآثرنا

لَحَ  َقد  ﴿ :ثم قرأ ،من أقامهن دخل الجنة ِمُنونَ  أَف  حتى ختم العشر " ،﴾ال ُمؤ 
(1)

رواه  

لبنة من ذهب  ،خلق هللا الجنة" : قال ، وعن أبي سعيد، والنسائيوالترمذي ،أحمد

فدخلتها  ،: قد أفلح المؤمنون، فقال: تكلمي، فقال لهاوَغَرَسها ،ولبنة من فضة

: طوبى لك منزل الملوك "فقالت ،المالئكة
(2)

مرفوعاً  وفي رواية عن ابن عباس ،

 :فقال ،ثم نظر إليها ،وشق فيها أنهارها ،وداّل فيها ثمارها ،" خلق هللا جنة عدن بيده
لَحَ  َقد  ﴿ ِمُنونَ  أَف  (3)﴾ال ُمؤ 

وسعدوا وحصلوا على  ،قد فازوا :أي وموقوفاً أصح؛ ،

                                                           
 نعلم ال منكر حديث هذا: وقال ،1439: برقم الدعاء في اليدين رفع باب 1/450 سننه في النسائي أخرجهـ  1

 المؤمنون سورة 5/326 سننه في والترمذي ، أعلم وهللا نعرفه ال سليم بن ويونس سليم بن يونس غير رواه أحدا

: الترمذي وقال ،223: برقم عنه هللا رضي الخطاب بن عمر مسند 1/351 مسنده في وأحمد ، ،3173: برقم

 و المديني، بن علي و حنبل، بن أحمد روى يقول منصور، بن إسحاق سمعت األول الحديث من أصح هذا
 .الحديث هذا الزهري عن يزيد بن يونس عن سليم بن يونس عن الرزاق عبد عن إبراهيم بن إسحاق

 عن الحديث هذا يرو لم: وقال ،3701: برقم عثمان اسمه باب من 4/99 األوسط في الطبراني أخرجه ـ 2

 النار في النار  ألهل الخلِود باب 10/732 الزوائد مجمع في الهيثمي وأورده الفضل، بن عدي إال الجريري

 هللا صلى النبي عن:  قال أنه إال األوسط في والطبراني وموقوفا، مرفوعا البزار إلى وعزاه ،17642: برقم

 الموقوف ورجال بنحوه، والباقي".  فضة من ولبنة ذهب من لبنة بيده عدن جنة خلق هللا إن: "  قال سلم و عليه
 .بتوقيف إال هذا يقول ال سعيد وأبو الصحيح، رجال

 اال السدي عن الحديث هذا يرو لم: وقال ،5518: برقم محمد اسمه من 5/349 األوسط في الطبراني أخرجه ـ 3

 النار في النار ألهل الخلود باب 10/731 الزوائد مجمع في الهيثمي وأورده منجاب، به تفرد عيسى بن حماد
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 َصاَلِتِهم   ِفي ُهم   ٱلَِّذينَ ﴿ ،وهم المؤمنون المتصفون بهذه األوصاف ،الفالح

ِشُعونَ  خائفون ساكنون " :: " أيقال ابن عباس ،﴾َخَٰ
(1)

رضي هللا ـ ، وعن علي 

خشوع القلب " :: " الخشوعقالـ عنه 
(2)

 ،: " كان خشوعهم في قلوبهم، قال الحسن

وخفضوا الجناح " ،فغضوا بذلك أبصارهم
(3)

: " كانت الصحابة وقال ابن سيرين ،

 فلما نزلت هذه اآلية  ،في الصالة ،يرفعون أبصارهم إلى السماء
لَحَ  َقد  ﴿ ِمُنونَ  أَف  لى موضع سجودهم"، عصارهمخفضوا أب ،﴾ال ُمؤ 

(4)
والخشوع في  

غ قلبه لها ،الصالة وآثرها على غيرها  ،واشتغل بها عما عداها ،إنما يحصل لمن فرَّ

: ـ لم ـه وسـصلى هللا عليـ كما قال : رسول هللا  ،وقّرة عين ،وحينئٍذ يكون راحة له

" يا بالل أرحنا بالصالة "
(5)

يب  :ـ عليه الصالة والسالم ـ ، وقال  َب إلّي الطِّ " ُحبِّ

، وُجِعلَت قرة عيني في الصالة "والنساء
(6)

 وبعض أصحاب السنن  ،رواه أحمد 

وِ  َعنِ  ُهم   َوالَِّذينَ ﴿ :وقوله ِرُضونَ  اللَّغ  وهو يشمل الشرك  ،عن الباطل :أي ؛﴾ُمع 

وا َوإَِذا﴿ :كما قال تعالى ،واألفعال ،من األقوال ،وما ال فائدة فيه ،والمعاصي  َمرُّ

وِ  وا ِباللَّغ  (7)﴾ِكَراًما َمرُّ
ةِ  ُهم   َوٱلَِّذينَ ﴿ :قوله،  َكوَٰ ِعلُونَ  لِلزَّ على أنه  :األكثرون ،﴾َفَٰ

مع أن هذه اآلية مكية ،المراد زكاة األموال
(8)

، وإنما فُرضت الزكاة بالمدينة سنة 

                                                                                                                                                                      

 وأوره. جيد األوسط في الطبراني إسنادي وقال: أحد والكبير األوسط في الطبراني إلى وعزاه  18637: برقم

 .ضعيف:  وقال ،1284: برقم 3/443 والموضوعة الضعيفة السلسلة في األلباني
 ﴾خاشعون صالتهم في هم الذين﴿قوله: في عباس ابن عن حاتم أبي وابن المنذر وابن جرير ابن أخرجـ   1

 .6/84 المنثور الدرو ،19/9 الطبري وتفسير ،5/461 كثير ابن تفسير ينظر. ساكنون خائفون: قال
"   تلتفت وال كتفك المسلم للمرء تلين وأن القلب في الخشوع: " بلفظ 19/9 تفسيره في جرير ابن أوردهـ   2

 عنه هللا رضي علي عن 3482: برقم المؤمنون سورة تفسير باب 2/394 مستدركه في الحاكم وأخرجه

وقال . 3333: برقم عليها واإلقبال الصالة في الخشوع أبواب جماع باب 2/279 الكبرىالسنن  في والبيهقي

  ، يخرجاه ولم اإلسناد صحيح حديث هذا: الحاكم 
 ابن تفسير ينظر. الجناح وخفضوا أبصارهم، بذلك فغضوا قلوبهم، في خشوعهم كان: البصري الحسن وقالـ   3

 .6/84 المنثور الدر ، و19/8 الطبري وتفسير ،5/461 كثير
 إلى أبصارهم يرفعون - سلم و عليه هللا صلى - هللا رسول أصحاب كان: "  قال سيرين بن محمد عنـ   4

 الدرو .19/8 الطبري وتفسير ،5/461 كثير ابن تفسير ينظر".  وشماال يمينا ويلتفتون الصالة في السماء

 .6/83 المنثور
"  بها أرحنا الصالة أقم بالل يا"  بلفظ 4985: برقم العتمة صالة في باب 2/715 سننه في أبوداود أخرجهـ   5

 في والهيثمي ، 33088 برقم وسلم عليه هللا صلى النبي أصحاب من رجال باب 38/178 مسنده في وأحمد

 الطبراني إلى وعزاه ، 633: برقم وسلم عليه هللا صلى هللا رسول على كذب فيمن باب 1/174 الزوائد مجمع

 .  ضعيف وهو الثمالي حمزة ابو وفيه: وقال ، الكبير في
 حسن هذا: وقال ، عنه هللا رضي أنس عن 3939: برقم النساء حب باب 7/61 سننه في النسائي أخرجهـ   6

 5/241 األوسط في والطبراني ،12294: برقم عنه هللا رضي أنس مسند 19/307 مسنده في وأحمد صحيح،

 هللا رضي أنس عن المنذر بن سالم إال ثابت عن الحديث هذا يرو لم: وقال ،5203: برقم محمد اسمه من ابب

 ولم مسلم شرط على صحيح حديث هذا: وقال ،2676: برقم النكاح كتاب 2/174 مستدركه في والحاكم عنه،

 .13232: برقم النكاح في الرغبة باب 7/78 الكبرى في والبيهقي ، يخرجاه
َهُدونَ  اَل  َوالَِّذينَ ﴿ـ  7 ورَ  َيش  وا َوإَِذا الزُّ وِ  َمرُّ وا ِباللَّغ   الفرقان . سورة من ﴾72﴿ اآلية ﴾ِكَراًما َمرُّ
:  والمعنى الفقير إلى النصاب من المزكي يخرجه الذي القدر:  فالعين ، ومعنى عين بين مشترك اسم الزكاة ـ  8

 من ما ألنه ، غيره فيه يسوغ وال له فاعلين المزكين فجعل ، هللاّ  أراده الذي وهو التزكية هو الذي المزكي فعل
 فرضها التي أموالهم لزكاة هم والذين: جرير ابن ويقول فاعل، لمحدثه ويقال بالفعل معناه عن يعبر إال مصدر
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 ب  صُ إنما هي ذات النُ  ،اثنتين من الهجرة، والظاهر أن الذي فُِرضت بالمدينة

ويحتمل أن  ،كان واجباً بمكة ،فالظاهر أن أصل الزكاة ،وإال، والمقادير الخاصة

لَحَ  َقد  ﴿ :، كما قال تعالى، والدنسزكاة النفس من الشرك ،يكون المراد ههنا  َمن   أَف 

اَها (1)﴾َزكَّ
فإن المؤمن الكامل الذي زكَّى  ،ويحتمل أن يكون كال األمرين مراداً  ،

والذين قد  :أي ،﴾َحاِفُظونَ  لِفُُروِجِهم   ُهم   َوالَِّذينَ ﴿ :وقوله ،وماله من األدناس ،نفسه

، وال ما نهاهم هللا عنه من المنهيَّاتفال يقعون في  ،حفظوا فروجهم من الحرام

ومن  ،وما ملكت أيمانهم من السراري ،التي أحلها هللا لهم ،يقربون سوى أزواجهم

ُهم  ﴿ :وال حرج، ولهذا قال ،فال لوم عليه ،تعاطي ما أحل هللا له رُ  َفإِنَّ  َفَمنِ  َملُوِمينَ  َغي 

 :أي ؛﴾ال َعاُدونَ  ُهمُ  َفأُولَِئكَ ﴿ ،واإلماء ،غير األزواج :أي ،﴾َذلِكَ  َوَراءَ  َتَغىاب  

ومن وافقه على تحريم االستمناء ـ رحمه هللا ـ المعتدون، وقد استدل الشافعي 

باليد
(2)

ِتِهم   ُهم   َوٱلَِّذينَ ﴿ :فإن ذلك خارج عن القسمين، وقوله ،بهذه اآلية الكريمة َنَٰ  أِلََمَٰ

ِدِهم   ُعونَ  َوَعه  ، وإذا ، بل يردوا األمانات إلى أهلهالم يخونوا ،إذا ائتمنوا :أي ؛﴾َرَٰ

وإذا   ،فإنهم إذا حدثوا كذبوا ، وفوا بذلك، ال كصفات المنافقين،وعاقدوا ،عاهدوا

لَفُوا وإذا اُئُتِمنوا خانوا "، هكذا في الصحيحين ،ُوِعدوا أَخ 
(3)

 ُهم   َوٱلَِّذينَ ﴿ :، وقوله 

ِتِهم   َعلَىَٰ   ،: يواظبون عليها في مواقيتها، وقيل: في أول أوقاتهاأي ؛﴾ُيَحاِفُظونَ  َصلََوَٰ

، فدلَّ ،  واختتمها أيضاً بالصالةوقد افتتح هللا ذكر هذه الصفات الحميدة بالصالة

: " قالـ صلى هللا عليه وسلم ـ كما في الصحيح أن رسول هللا  ،على أفضليتها

 وال يحافظ على الوضوء، علموا أن خير أعمالكم الصالةوا ،استقيموا ولن تحصوا

"إال مؤمن
(4)

م هللا تعالى بالقيام بهذه الصفات الحميدة واألفعال الرشيدة هُ فَ صَ ا وَ مَّ لَ ، وَ 

ِئكَ ﴿ :قال
َٰٓ لََٰ ِرُثونَ  ُهمُ  أُو  َوَٰ سَ  َيِرُثونَ  ٱلَِّذينَ  ١٠ ٱل  َدو  ِفر  لُِدونَ  ِفيَها ُهم   ٱل  ثبت في  ،﴾َخَٰ

فاسألوه  ،: " إذا سألتم هللا الجنةـ قالصلى هللا عليه وسلم ـ الصحيحين أن رسول هللا 

                                                                                                                                                                      

 الصالح للعمل هم والذين: أي الصالح، العمل هو هاهنا الزكاة: قيل: البغوي ويقول مؤّدون، فيها عليهم هللا

 .5/409 التنزيل ومعالم ،3/176 والكشاف ،19/10 الطبري تفسير ينظر. فاعلون
لَحَ  َقد  ﴿ـ   1 َها َمن أَف  ىَٰ َها َمن َخابَ  َوَقد    ٩ َزكَّ ىَٰ  .الشمس سورة اآليات من ﴾١٠ َدسَّ
 من اليمين وملك األزواج أن وبين األيمان ملكت وما األزواج سوى ما تحريم: "  الشافعي اإلمام رأيـ   2

َتَغى َفَمنِ  ﴿ وجل عز فقال أكدها ثم البهائم دون اآلدميات  العمل يحل فال ﴾ال َعاُدوَن  ُهمُ  َفأُولَِئكَ  َذلِكَ  َوَراءَ  اب 

 .االستمناء باب 5/94 األم ينظر"  أعلم تعالى وهللا االستمناء، يحل وال اليمين ملك في أو الزوجة في إال بالذكر
 آية"  بلفظ ،33: برقم المنافق عالمة باب 1/21 صحيحه في البخاري أخرجه الذي الحديث إلى إشارةـ   3

 المنافق خصال باب 1/78 صحيحه في ومسلم ،"  خان اؤتمن وإذا أخلف وعد وإذا كذب حدث إذا ثالث المنافق

  .107: برقم
 37/60 مسنده في وأحمد ،277: برقم الوضوء على المحافظة باب 1/101 سننه في ماجه ابن أخرجه ـ 4

 ،1037: برقم الطهارة كتاب 3/311 صحيحه في حبان وابن ،22378: برقم  عنه هللا رضي ثوبان حديث

 إال ورقاء عن الحديث هذا يرو لم: وقال ،7019: برقم محمد اسمه من باب 7/116 األوسط في والطبراني

 حديث هذا: الحاكم وقال ،447: برقم الطهارة كتاب 1/220 مستدركه في والحاكم ، حاجب بن نصر بن يحيى

 .يخرجاه ولم الشيخين شرط على صحيح
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ر أنهار الجنة ،، وأوسط الجنة، فإنه أعلى الجنةالفردوس وفوق عرش  ،ومنه تفجَّ

الرحمن "
(1)

ِئكَ ﴿ :قال مجاهد في قوله ،
َٰٓ لََٰ ِرُثونَ  ُهمُ  أُو  َوَٰ ما من عبٍد إال وله  :﴾ٱل 

، فيبني بيته الذي في الجنة :ومنزل في النار، فأما المؤمن ،منزل في الجنة ،منزالن

ويبني بيته الذي  ،فيهدم بيته الذي في الجنة :، وأما الكافرويهدم بيته الذي في النار

في النار "
(2)

ـ صلى هللا قال رسول هللا  " قال: ما رواه أبو هريرة ،ويؤكد هذا 

 ،ومنزل في النار .إال وله منزالن منزل في الجنة ،ما منكم من أحدٍ  عليه وسلم ـ:

ِئكَ ﴿ :ولهـك قـذلـه فـمنزل ،ةـل الجنـَوِرث أه ،ارـل النـفدخ ،اتـفإن م
َٰٓ لََٰ  ُهمُ  أُو 

ِرُثونَ  َوَٰ (3)"﴾ٱل 
، رواه ابن أبي حاتم ، فالمؤمنون يرثون منازل الكفار ألنهم كلهم 

، وترك أولئك بما وجبت عليهم من العبادةؤمنون فلما قام هؤالء الم ،ُخلِقوا لعبادة هللا

لو كانوا أطاعوا ربهم ، بل ك، أحرز هؤالء نصيب أولئ ،مما ُخلِقوا له ،ما أُمروا به

: قالـ صلى هللا عليه وسلم ـ كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي  ،أبلغ من هذا أيضاً 

 ،هللا لهم فيغفرهاال ـمن المسلمين بذنوب أمثال الجب" يجيء يوم القيامة ناس 

"ارىـوالنص ،ويضعها على اليهود
(4)

صلى هللا عليه ـ ه قال رسول هللا ـظ لـوفي لف 

هذا  ، فيقول ، أو نصرانياً  ،يهودياً دفع هللا لكل مسلم  ،: " إذا كان يوم القيامةـوسلم 

َفَكاُكَك من النار"
(5)

هي الفردوس " : بالرومية: " الجنة ، قال ابن جبير 
(6)

، وقال 

"ه ِعَنبإال إذا كان في ،اً : " ال يسمى البستان فردوسبعضهم
(7)

 . 

                                                           
 في وأحمد ، 2637:  برقم هللا سبيل في المجاهدين درجات باب 3/1028 صحيحه في البخاري أخرجهـ  1

 .نحوه 8455:  برقم هريرة أبي مسند 2/338 مسنده
 هم النار، أهل من الذين ومنزل غيره، وأهل أهله الجنة أهل من الذي يرث: " مجاهد قال:  جريج ابن عنـ   2

ِني المؤمن فأما النار، في ومنزل الجنة، في منزل أنه وذلك وأهالن، الجنة في منزالن فلهم النار، أهل يرثون  َفَيب 
 في الذي منزله ويبني. الجنة في الذي منزله فيهدم الكافر وأما. النار في منزله ويهدم الجنة، في الذي منزله

 .7/40 والبيان الكشف ، و19/13 الطبري تفسير ينظر. النار
: برقم 2/427 مستدركه في والحاكم ،4341: برقم الجنة صفة باب 2/1453 سننه في ماجه ابن أخرجه ـ 3

 صحيح في األلباني وأورده ،377: برقم المؤمن فداء في فصل 1/342 اإليمان شعب في والبيهقي ،3485

 .5799: برقم الميم حرف 2/1010 الصحيح الجامع
 بأطراف جاء وقد ، ،2769: برقم قتله كثر وإن القاتل توبة قبول باب 4/2119 صحيحه في مسلم أخرجه ـ 4

 هللا أدخل إال مسلم رجل يموت ال"  بلفظ ،630: برقم التوبة باب 2/397 صحيحه في حبان ابن عند أخرى

 ،8035: برقم الياء حرف 2/1334 الصغير الجامع صحيح في األلباني وأورده". نصرانيا أو يهوديا النار مكانه

 .التفسير أورده الذي المتن بنفس
 في األلباني وأورده ،2767: برقم قتله كثر وإن للقاتل التوبة قبول باب 4/2119 صحيحه في مسلم أخرجه ـ 5

 الزيادة، تلك دون بردة أبي عن الجماعة رواه هكذا". النار من فكاكك هذا: "وقال ،1316: برقم 3/481 السلسلة

 . منكرة بل شاذة عندي فهي
ر بن وسعيد مجاهد، قالـ  6  بالرومية بستان: الفردوس: مجاهد أيضاً  وعن. الفردوس هي بالرومية الجنة: ُجَبي 

 .19/13 الطبري وتفسير ،5/465 كثير ابن وتفسير ،2394/13008 حاتم أبي ابن تفسير ينظر
".  والنخل الكرم يجمع الذي البستان وأصله ،الجنة درجات أعلى :الفردوس" : تفسيره في البيضاوي يقول ـ 7

ماً  غالبه كان ما: وقيل خاصة، الكرم من الجنةُ  هي: وقيل األشجار، الملتّفةُ  الجنة هو: الضحاك وقال   َكر 
 فيه البستان هو: كعب وقال،  الفردوس: له ويقال الكرم، وبستان والنخل الشجر بستان وهي جنة جمع: وجنات
: كعب قول تفسيره في الماوردي وأورد فراديس، وجمعها. األشجار الملتفة الجّنة هي: الضحاك وقال. األعناب
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َٰلَة   ﴿ نَسََٰن ِمن ُسَل ِن ِطني   َولََقۡد َخلَۡقنَا ٱۡۡلِ ِكني   ِِف قََرار   ثُمَّ َجَعلَۡنَُٰه ُنۡطَفة   ١٢ م  ُثمَّ  ١٣ مَّ
ا ا ٱۡلعَِظََٰم ََلۡم  ا فََكَسۡونَ ٱلُۡمۡضَغَة ِعَظَٰم  فََخلَۡقنَا  فََخلَۡقنَا ٱلَۡعلََقَة ُمۡضَغة   َخلَۡقنَا ٱنلُّۡطَفَة َعلََقة  

َنَُٰه َخلۡق  
ۡ
نَشأ
َ
ۡحَسُن ٱۡلَخَٰلِقنَِي ُثمَّ أ

َ
ُ أ َۚ َفتَبَاَرَك ٱهللَّ َٰلَِك لََمي ِتُوَن  ١٤ا َءاَخَر  ١٥ُثمَّ إِنَُّكم َبۡعَد َذ

 .﴾١٦ُثمَّ إِنَُّكۡم يَۡوَم ٱۡلقَِيََٰمةِ ُتۡبَعثُوَن 

هللا من صلصال من وهو آدم خلقه  ،خلق اإلنسان من ساللةأخبر تعالى عن ابتداء ال

من  :" أي: " الساللة صفوة الماء "، قال مجاهد :  ، قال ابن عباسحماٍء مسنون

ي آدم طيناً مني آدم "، قال ابن جرير : ، وقال قتادة، ألنه مخلوق منه: " إنما ُسمِّ

ُخلِق من طين الزب " ،وهذا أظهر في المعنى ألنه ،استلَّ آدم من طين"
(1)

كما  

: " إن هللا خلق آدم من ـ قالصلى هللا عليه وسلم ـ عن النبي  روى أبو موسى

جاء منهم األحمر  ،فجاء بنو آدم على قدر األرض ،قبضة قبضها من جميع األرض

والطيب وبين ذلك " ،، والخبيثوبين ذلك ،واألسود ،واألبيض
(2)

رواه أحمد  

الضمير عائٌد على جنس  ﴾ُنۡطَفة   َجَعۡلَنَٰهُ  ُثمَّ ﴿ :، وقولهوصححه ،وأبوداود والترمذي

أ له ،الرحم ُمَعدٌّ لذلك :يعني ،﴾َمِكينٍ  َقَرارٍ  ِفي﴿ ،اإلنسان َنا ُثمَّ ﴿ :وقوله ،ُمهيَّ  َخلَق 

َفةَ  وهي الماء الدافق الذي يخرج من صلب  ،ثم صيَّرنا النطفة :أي ؛﴾َعلََقةً  النُّط 

ما بين الترقوة إلى  ،وهي عظام صدرها ،وترائب المرأة، وهو ظهره ،الرجل

الثندوة
(3)

 فََخلَْقَنا﴿وهي دٌم  ،مستطيلة ،على شكل العلقة ،فصارت علقة حمراء ،
 فََخلَۡقَنا﴿وال تخطيط  ،ال شكل فيها ،كالبضعة من اللحم :هي قطعة، ﴾ُمْضَغة   الَْعلََقةَ 

                                                                                                                                                                      

 الماوردي وتفسير، 526/ 1  التنزيل وأنوار ،4/293 السليم العقل إرشاد ينظر. .األعناب فيه الذي البستان أنه

 .6/202 والبيان والكشف ،1/39 الحسان والجواهر، 3/348
نَسَٰنَ  َخلَۡقَنا َولََقدۡ ﴿:تعالى قوله في الماوردي يقولـ   1 َٰلَة   مِن ٱۡۡلِ ِن ُسَل  من استل آدم: أحدهما قوالن فيه ﴾ِطني   م 

 آدم إلى يرجع ألنه ، إنسان كل به المعني أن:  والثاني.  ربه قبل من استل ألنه:  وقيل ، قتادة قول وهذا ، طين
 بالصواب ذلك في األقوال وأولى: جرير ابن يقول ، ومجاهد ، عباس ابن قاله ، طين من ساللة من خلق الذي
 ابن وعن. منه ُخلق ألنه الطين؛ هو وآدم مائه، صفة وهي آدم، ُساللة من آدم ابن خلقنا ولقد: معناه: قال من قول

لَة   ِمن﴿هللا  قول في مجاهد وعن. الماء صفوة: قال: عباس  19/14 الطبريينظر تفسير . آدم منيّ  : من﴾ُسلََٰ

 .4/47 الماوردي وتفسير
 البقرة سورة 5/204 سننه في والترمذي ،4695: برقم القدر في باب 4/358 سننه في أبوداود أخرجهـ   2

 وقال ،19582: برقم عنه هللا رضي األشعري موسى أبي حديث 32/353 مسنده في وأحمد ،2955: برقم

 .صحيح حسن حديث هذا: الترمذي
. الثدي مغرز:  األصمعي وقال. للمرأة الثدي بمنزلة:  للرجل الثندوة:  الجوهري غير القرطبي: عنيقول ـ   3

  : الثندوة. و " تهمز لم فتحت وإذا ، همزت أولها ضممت إذا الثدي حول الذي اللحم هي:  السكيت ابن وقال

 .3/106. ولسان العرب 1/345والقاموس المحيط  .20/6ينظر تفسير القرطبي ، أصله أو الثدي لحمهي 



 البدر المنير الملخص من تفسير ابن كثير  ) تفسير سورة المؤمنون (  القسم الثاني ) التحقيق (  

 310 

ا ٱلُۡمۡضَغةَ  وعصبها  ،بعظامها ،ورجلين نويدي ،شكلناها ذات رأس :يعني ،﴾ِعَظَٰم 

ماً " :وعروقها، وقرأ بعضهم "َعظ 
(1 )

: " وهو عظم الصلب " ، قال ابن عباس
(2)

 

" كل ـ صلى هللا عليه وسلم ـ : قال رسول هللا قال وفي الصحيح عن أبي هريرة

لَىجسد ابن آ ُب الذَّ  ،دم ُيب  وفيه ُيركب" ،منه ُخلِق ،بِ نَ إال َعج 
(3)

َنا﴿    ال ِعَظامَ  َفَكَسو 

ًما َنَٰهُ  ُثمَّ ﴿ويقويه  ،ويشّده ،وجعلنا على ذلك ما يستره :أي ،﴾لَح 
ۡ
نَشأ
َ
ا أ َۚ  َخۡلق   ؛﴾َءاَخَر

ذا َسمٍع وَبَصٍر وإدراٍك وحركٍة  ،وصار خلقاً آخر ،فتحرك ،ثم نفخنا فيه الروح :أي

ُ  َفَتَباَركَ ﴿ ،واضطرابٍ  َسنُ  ٱّللَّ لِِقينَ  أَح  َخَٰ قال ابن عباس: "  قال األكثرون.، هكذا ﴾ٱل 

ثم صار  ،ثم احتلم ،ثم نشأ صغيراً  ،إلى أن خرج ِطفالً  ،ينقله من حال إلى حال :أي

ثم شيخاً " ،ثم كهالً  ،شاباً 
(4)

وال منافاة. فإن من ابتداء نفخ  ،، وعن بعضهم نحو ذلك 

قال: " مرَّ  واألحوال، وعن عبدهللا بن مسعود ،الروح شرع في هذه التنقالت

فقالت قريش: يا  ،وهو يحدث أصحابهـ صلى هللا عليه وسلم ـ يهودي برسول هللا 

إال نبي، قال: فجاء  ،سألنه عن شيء ال يعلمهألفقال:  ،يهودي إن هذا يزعم أنه نبي

: يا يهودي من ُكلٍّ ُيخلق من نطفة فقال ؟: يا محمد مَم يخلق اإلنسانفجلس فقال

 ،غليظة منها العظم والعصب نطفة :، فأما نطفة الرجلرأة، ومن نطفة المالرجل

: هكذا كان يقول فقال ،فقام اليهودي ،فنطفة رقيقة منها اللحم والدم :وأما نطفة المرأة

من كان قبلك "
(5)

: " يدخل الملك صلى هللا عليه وسلمـ رواه أحمد. وقال رسول هللا  

شقي أم ـ : يا رب ماذا ، فيقولبعد ما تستقر في الرحم بأربعين ليلة ،على النطفة
                                                           

َنا﴿ـ   1 َغةَ  َفَخلَق  ُمض  ٗما ٱل  ًما﴿ عاصم عن وشعبة عامر ابن ﴾ِعَظَٰ  ألف غير من الظاء وإسكان ، العين بفتح:  ﴾َعظ 

 عظما:  قرئ الجمع بصيغة بعدها وألف ، الظاء وفتح العين بكسر ِعَظاماً :  الباقون وقرأه ، فيهما المفرد بصيغة
 مكان الواحد وضع:  العظم فكسونا وعظاما. العظام فكسونا وعظما العظام فكسونا وعظاما. العظم فكسونا
 ذو اإلنسان ألنّ  بالجمع اآلخرون وقرأ ، الحرفين في الواحد على عظماً  عامر ابن وقرأ.   اللبس، لزوال الجمع
 قبل ليس واحدا العظم فكسونا عظما المضغة فخلقنا بكر أبى رواية في وعاصم عامر ابن فقرأ..  كثيرة عظام
 عن أبان عن وبكار عاصم عن وحفص والكسائي وحمزة عمرو وأبو ونافع كثير ابن الباقون وقرأ  ألف، الميم

. 1/444 القراءات في والسبعة ، 5/325 البيان أضواء ينظر ،".   جميعا باأللف العظام فكسونا عظاما عاصم

 .7/42 والبيان الكشف و ،3/178 للزمخشري الكشاف و
 .5/466 كثير ابن تفسير في إال اللفظ بهذا عليها أقف لم".  الصلب عظم وهو: " عباس ابن قالـ   2
 إال يبلى إال شيء اإلنسان من ليس"  بلفظ 4651: برقم النبأ سورة 4/1881 صحيحه في البخاري أخرجهـ   3

 بين ما باب 4/2270 صحيحه في ومسلم  ،" القيامة يوم الخلق يركب ومنه الذنب عجب وهو واحدا عظما

 .2955: برقم النفختين
ِفّي، وقالـ   4 َشأ َناهُ  ُثمَّ ﴿: عباس ابن عن الَعو   طفال خرج أن إلى حال، إلى حال من ننقله: يعني ،﴾آَخرَ  َخل ًقا أَن 

 ينظر.  ذلك نحو والضحاك قتادة، وعن.  هرما ثم شيًخا، ثم كهال ثم شاّبًا، صار ثم احتلم، ثم صغيًرا، نشأ ثم

 جعله حيث األّول، للخلق مباينا خلقا :أي: "   الحاشية وفي ،19/18 الطبري وتفسير  5/467 كثير ابن تفسير

 فيمن حنيفة أبو به احتجّ  وقد أكمه، وكان وبصيرا أصم، وكان وسميعا أبكم، وكان وناطقا جمادا، وكان حيوانا
 .البيضة سوى آخر خلق ألنه ، الفرخ يرد وال البيضة يضمن: قال عنده فأفرخت ، بيضة غصب

 7/437 مسنده في وأحمد ، 9075: برقم المرأة وماء الرجل ماء صفة 5/339 سننه في النسائي أخرجهـ   5

 13901: برقم منه باب 8/436 الزوائد مجمع في الهيثمي واورده ،4438: برقم مسعود بن عبدهللا حديث

 غيره وضعفه حبان، ابن وثقه مدرك، بن عامر إسناديه أحد وفي بإسنادين والبزار والطبراني أحمد إلى وعزاه
  . اختلط وقد السائب بن عطاء الجماعة إسناد وفي.  ثقات رجاله وبقية
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 ،ومصيبته ،وأثره ،ويكتبان وُيكتب عمله :فيقول هللا ؟ـ  ذكر أم أُنثىـ  ؟ـ  سعيد

".وال ينقص ،فال يزداد على ما فيها ،ثم ُتطوي الصحيفة ،ورزقه
(1)

 .رواه مسلم 

ُ  َفَتَباَركَ ﴿ ۡحَسنُ  ٱهللَّ
َ
 ،حين ذكر قدرته ولطفه في خلق هذه النطفة :يعني ،﴾ٱۡلَخَٰلِقِنيَ  أ

رت إلى ما صارت إليه من اإلنسان  ،وشكل إلى شكل  ،من حال إلى حال حتى تصوَّ

ي الكامل الخلق ُ  َفَتَباَركَ ﴿ :قال ،السوِّ وبأنه لم  ،والثناء ،استحق التعظيم :أي ﴾هللاَّ

(التقدير) :رين، والخلق في اللغةوالمقدّ  ،وال يزال أحسُن المصوّرين ،يزل
(2)

، وقال 

" يصنعون ويصنع وهللا خير الصانعين " :مجاهد
(3)

: " ، وقال عمر بن الخطاب

َنا َولََقد  ﴿وافقت رّبي في أربع نزلت هذه اآلية  نَ  َخلَق  ِنَسَٰ لَة   ِمن ٱإل  ن ُسلََٰ فلما  ،﴾ِطين   مِّ

ُ  َفَتَباَركَ ﴿ :نزلت قلت أنا فتبارك هللا أحسن الخالقين فنزلت َسنُ  ٱّللَّ لِِقينَ  أَح  َخَٰ (4)﴾ٱل 
 ،

ُكم   ُثمَّ ﴿ :رواه ابن أبي حاتم ، وقوله دَ  إِنَّ ُتونَ  َذلِكَ  َبع   ،بعد هذه النشأة األولى :أي ؛﴾لََميِّ

ُكم   ُثمَّ ﴿يصيرون إلى الموت  ،من العدم مَ  إِنَّ َمةِ  َيو  ِقَيَٰ َعُثونَ  ٱل  النشأة اآلخرة  :يعني ،﴾ُتب 

                                                           
 مسنده في وأحمد ،2644: برقم أمه بطن في اآلدمي خلق كيفية باب 4/2037 صحيحه في مسلم أخرجهـ   1

 3176/17958 تفسيره في حاتم أبي ابن وأورده ،16142: برقم عنه هللا رضي أسيد بن حذيفة حديث 26/64

 .3039: برقم عنه هللا رضي أسيد بن حذيفة حديث 3/176 الكبير في والطبراني
ُ  َفَتَباَركَ ﴿ـ  2 َسنُ  ٱّللَّ لِِقينَ  أَح  َخَٰ  أحسن: معناه ذلك إن: قيل ، بالخلق غيره يوصف أن يصح أنه على يدل ﴾ٱل 

 ههنا أن فاحسب: قيل فكأنه يبدع، هللا غير أن: ويزعمون يعتقدون، كانوا ما: تقدير على يكون أو المقدرين،
 -{ عليهم الخلق فتشابه كخلقه خلقوا: }قال كما. يعتقدون ما على إيجادا أحسنهم فاّلل وموجدين، مبدعين،

 يجري وما اللحية ونتف بالخصاء الخلقة من يشوهونه ما إلى إشارة قيل فقد ﴾هللا خلق فليغيرن وآلمرنهم﴿

 أبدعه: مثال على اإلنشاء: أحدهما وجهين على العرب كالم في والخلق.  حكمه يغيرون معناه: وقيل ، مجراه
ُ  َفَتَباَركَ ﴿ :تعالى قوله في وقيل التقدير،: واآلخر َسنُ  ٱّللَّ لِِقينَ  أَح  َخَٰ : تعالى قوله وكذلك المقدرين، أحسن: معناه ﴾ٱل 

 على لإليجاد وباالعتبار مقدر، وجودها منه ما باعتبار فهو التقدير،: والخلق. كذبا تقدرون: أي ؛(إفكا وتخلقون)
 خلق: المجاز ومن. ولينه ملسه:  خلقا الشيء وخلق افتراه، إذا: خلقا اإلفك خلق: المجاز ومن. خالق التقدير وفق

 1/157 القرآن غريب في والمفردات ،25/251 العروس تاج ينظر. اختالقاً  صنعه إذا:  وغيره الكالم
 إنما: جريج ابن وقال. صانع: أي خالق رجل: يقال الصانعين، خير وهللا هللا ويصنع يصنعون: مجاهد قالـ   3

لُقُ  أَنِّي﴿: قال كما يخلق كان عيسى ألن الخالقين جمع ينِ  ِمنَ  لَُكم   أَخ   عن هللا فأخبر (49 – عمران آل) ﴾الطِّ

 كل تسمي العرب ألن مجاهد؛ قول بالصواب ذلك في القولين وأولى:  جرير ابن وقال. الخالقين أحسن بأنه نفسه

  .5/412 التنزيل ومعالم ، 19/19 الطبري تفسير ينظر.  خالقا صانع
 القبلة غير في فصلى سها من على اإلعادة يرى ال ومن القبلة في جاء ما باب 1/157 البخاري صحيح فيـ   4

 الحجاب وآية... مصلى إبراهيم مقام من اتخذنا لو هللا رسول يا فقلت ثالث في ربي وافقت: " : بلفظ 393: برقم

 أزواجا يبدله أن طلقكن إن ربي عسى لهن فقلت عليه الغيرة في سلم و عليه هللا صلى النبي نساء واجتمع... 

 إبراهيم مقام في ثالث في ربي وافقت"   بلفظ جاء 2399: برقم 4/1865 مسلم  صحيح وفي".  منكن خيرا

 األفراد باب 1/46 مسنده في الطيالسي داود أبو اخرجه فقد المذكور األثر أما".  بدر أسارى وفي الحجاب وفي

:  فقلت أربع في وجل عز ربي وافقت: »  عنه هللا رضي عمر قال"    بلفظ 41: برقم عنه اله رضي عمر عن
ِخُذوا  ﴿ اآلية فنزلت المقام خلف صليت لو هللا رسول يا َقامِ  ِمن َوٱتَّ هِ  مَّ َرَٰ ى   مَ  ۧإِب   لو:  هللا رسول يا:  وقلت ﴾ُمَصلّٗ

 َمَتاًعا َسأَل ُتُموُهنَّ  َوإَِذا﴿ :وجل عز هللا فأنزل ، والفاجر البر عليك يدخل فإنه الحجاب نسائك على ضربت

أَلُوُهنَّ  نَسَٰنَ  َخلَۡقَنا َولََقدۡ ﴿ اآلية هذه ونزلت ، ﴾ِحَجابٍ  َوَراءِ  ِمن   َفاس  َٰلَة   ِمن ٱۡۡلِ ِن ُسَل :  أنا قلت نزلت فلما  ﴾ِطني   م 

 هللا ليبدلنه أو لتنتهن:  لهن فقلت وسلم عليه هللا صلى النبي أزواج على ودخلت فنزلت، الخالقين أحسن هللا تبارك
 .﴾َطلََّقُكنَّ  إِن   َربُّهُ  َعَسى﴿ اآلية فنزلت منكن خير بأزواج
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ُ  ُثمَّ ﴿ ِشئُ  هللاَّ أَةَ  ُين  ش  ِخَرةَ  النَّ (1)﴾اآل 
واألجساد،  ،يوم المعاد، وقيام األرواح :يعني 

 . إن خيراً فخير وإن شراً فشر ،فيحاسب الخلق، وُيوفى كل عامل بعمله

 .﴾١٧ َولََقۡد َخلَۡقنَا فَۡوقَُكۡم َسۡبَع َطَرآئَِق َوَما ُكنَّا َعِن ٱۡۡلَلِۡق َغَٰفِلنِيَ ﴿

قُ ﴿ :كما قال ،عطف بذكر خلق السموات السبع ،تعالى خلق اإلنسانلما ذكر   لََخل 

تِ  َوَٰ َمَٰ ِض  ٱلسَّ َر  َبرُ  َوٱأل  قِ  ِمن   أَك  (2)﴾ٱلنَّاسِ  َخل 
عَ ﴿ :، فقوله قال مجاهد:  ﴾َطَراِئقَ  َسب 

وهو أن بعضها فوق بعض " ،لمطارقتها ،يعني السموات السبع سميت طرائق"
(3)

 

ا َوَما﴿: ألنها طرائق المالئكة وقيل قِ  َعنِ  ُكنَّ َخل  ِفِلينَ  ٱل  كنا لهم حافظين  :، أي﴾َغَٰ

لَمُ ﴿ :أي ؛وألعمالهم حاضرين ِض  ِفي َيلِجُ  َما َيع  َر  ُرجُ  َوَما ٱأل  َها َيخ   ِمنَ  َينِزلُ  َوَما ِمن 

َمآَٰءِ  ُرجُ  َوَما ٱلسَّ نَ  َمَعُكم   َوُهوَ  ِفيَها   َيع  ُ  ُكنُتم    َما أَي  َملُونَ  ِبَما َوٱّللَّ (4)﴾َبِصير َتع 
 فإنه 

إال يعلم ما في  ، وال جبلسبحانه ال يحجب عنه سماٌء سماًء، وال أرٌض أرضاً 

 ، وال بحر إال يعلم ما في قعره.وعره

َۢ بَِقَدر  ﴿ َمآءِ َمآَء نَزنۡلَا مَِن ٱلسَّ
َ
َٰ  َوأ ۡرِضِۖ ِإَونَّا لََعَ

َ
َُٰه ِِف ٱِۡل ۡسَكنَّ

َ
 ١٨ بِهِۦ لََقَِٰدُرونَ َذَهابِۢ فَأ

َٰت   نَا لَُكم بِهِۦ َجنَّ
ۡ
نَشأ
َ
ِيل   فَأ

ِن َّنَّ ۡعَنَٰب   م 
َ
َٰكُِه َكثَِۡية  لَّ  َوأ ُكلُوَن  ُكۡم فِيَها فََو

ۡ
 ١٩َوِمۡنَها تَأ

ۡهِن َوِصۡبغ   وََشَجَرة   نۡ  ٢٠ل ٓأِۡلِِكنَِي  ََتُۡرُج مِن ُطورِ َسيۡنَآَء تَۢنبُُت بِٱدلُّ
َ
 َعَٰمِ ِإَونَّ لَُكۡم ِِف ٱِۡل

ا ِِف ُبُطونَِها َولَُكۡم فِيهَ  لَعِۡۡبَة    ِمَّ ُّۡسقِيُكم م  ُكلُوَن  ا َمَنَٰفُِع َكثَِۡية  ن
ۡ
وََعلَۡيَها  ٢١َوِمۡنَها تَأ

 ﴾٢٢ َولََعَ ٱۡلُفلِۡك ُُتَۡملُونَ 

بحسب  :أي ؛﴾ِبَقَدر  ﴿ ،في إنزاله القطر من السماء ،قد ذكر هللا ِنعمه على عبده

والشرب  ،قدر الحاجة إليه من السقي، والثمار، بل بفيفسد الزرع ،ال كثيراً  ،الحاجة

ن األراضي التي تحتاج ماًء كثيراً لزرعها، وال تحمل ِدمنتها حتى إ ،واالنتفاع به

تسوق الماء إليها من بالٍد إلى أخرى، كما في أرض مصر  ،إنزاله المطر عليها

                                                           
ِض  فِي ِسيُروا قُل  ﴿ـ   1 َر  ُظُروا األ  ُ  ُثمَّ  ال َخل قَ  َبَدأَ  َكي فَ  َفان  ِشئُ  هللاَّ أَةَ  ُين  ِخَرةَ  النَّش  َ  إِنَّ  اآل  ءٍ  ُكلِّ  َعلَى هللاَّ  ﴾َقِديرٌ  َشي 

 من سورة العنكبوت. (20﴿اآلية 
قُ ﴿ـ  2 تِ  لََخل  َوَٰ َمَٰ ِض  ٱلسَّ َر  َبرُ  َوٱأل  قِ  ِمن   أَك  ِكنَّ  ٱلنَّاسِ  َخل  َثرَ  َولََٰ لَُمونَ  اَل  ٱلنَّاسِ  أَك   .غافر سورة من (57)اآلية:  ﴾َيع 
 النعل طارقت: يقال بعض، فوق بعضها أن وهو لتطارقها، طرائق سميت سموات، سبع: "  البغوي يقولـ   3

 قاله ثوب على ثوباً  لَبس إذا:  الثوبين بين وطارق ، نعل على نعالً  أطبق إذا أو" .  بعض فوق بعضه جعلت إذا

 . 5/413 التنزيل ومعالم ،14/185 الكتاب علوم في اللباب ينظر. والفراء والزجاج الخليل
تِ  َخلَقَ  ٱلَِّذي ُهوَ ﴿ـ  4 َوَٰ َمَٰ ضَ  ٱلسَّ َر  ةِ  ِفي َوٱأل  ام   ِستَّ َتَوىَٰ  ُثمَّ  أَيَّ ِش   َعلَى ٱس  َعر  لَمُ  ٱل  ِض  ِفي َيلِجُ  َما َيع  َر  ُرجُ  َوَما ٱأل   َيخ 

َها َمآَٰءِ  ِمنَ  َينِزلُ  َوَما ِمن  ُرجُ  َوَما ٱلسَّ نَ  َمَعُكم   َوُهوَ  ِفيَها   َيع  ُ  ُكنُتم    َما أَي  َملُونَ  ِبَما َوٱّللَّ  سورة من (4﴿اآلية:  ﴾َبِصير   َتع 

  .الحديد
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يجترفه من  ،معه طين أحمر ،يلز يسوق هللا إليها ماء النرُ األرض الجُ  :ويقال لها

بالد الحبشة
 (1)

فيسقي أرض  ،فيأتي الماء يحمل طيناً أحمر ،في زمان أمطارها 

ألن أرضهم سباخ يغلب عليه  ،ليزدرعوا فيه ،ويقر الطين على أرضهم ،مصر

هُ ﴿ :وقوله  ،فسبحان اللطيف الخبير ،الرمال
َكنََّٰ ِض   ِفي َفأَس  َر  جعلنا الماء  :، أي﴾ٱأل 

ويتغذى به ما فيها  ،وجعل فيها قابلية يشربه ،إذا نزل من السحاب محله في األرض

ا﴿ :وقوله ،والنوى ،من الحب ِدُرونَ  ِبِهۦ َذَهاِب   َعلَىَٰ  َوإِنَّ لو شئنا أن ال  :أي ؛﴾لََقَٰ

[لصرفنا] ،أو شئنا ،يمطر لفعلنا
(2)

، ولو شئنا ، والبراري لفعلناعنكم إلى السباخ 

ينزل عليكم الماء من  ،ورحمته ،، ولكن بلطفهلفعلنا ال ينتفع به ،لجعلناه أُجاجاً 

، ويسلكه ينابيع فيها تفتح العيون، وتجري فيسكنه في األرض ،السحاب عذباً فُراتاً 

 ،وأنعامكم ،ودوابكم ،والثمار، وتشربون منه ،سقى بها الزروعاألنهار، وت

َنا﴿ :قولهفله الحمد، و، وتتنظفون وتتطهرون به ت   ِبِهۦ لَُكم َفأَنَشأ 
ن َجنََّٰ ِخيل   مِّ  نَّ

ب   َنَٰ َٰت  ﴿فأخرجنا لكم بما أنزلناه من السماء  :، يعني﴾َوأَع   :وقوله ،بساتين :أي ؛﴾َجنَّ

ِخيل   مِّن﴿ ب   نَّ َنَٰ أهل الحجاز ،، وهذا ما كان يألف: فيها نخيل وأعنابأي ؛﴾َوأَع 
(3)

  ،

ما يعجزون عن  ،ما عندهم من الثمار من نعمة هللا عليهم ،وكذلك في حق كل إقليم

كما قال  ،من جميع الثمار :أي ؛﴾َكِثيَرةٌ  َفَواِكهُ  ِفيَها لَُكم  ﴿ :، وقولهرهالقيام بشك

ِبتُ ﴿: تعالى عَ  ِبهِ  لَُكم   ُين  ر  ُتونَ  الزَّ ي  ِخيلَ  َوالزَّ (4)﴾َوالنَّ
ُرجُ  َوَشَجَرةً ﴿ ه:، وقولاآلية   َتخ 

َناءَ  ُطورِ  ِمن   إذا كان  ،طوراً  يَ مِّ سُ إنما و ،هو الجبل :، والطور: الزيتونيعني ،﴾َسي 

ـ ال طوراً ، وهذا الذي كلم هللا عليه موسى  ،عنها سمي جبالً  ىَ رِ فإن عُ  ،فيه شجر

ُبتُ ﴿ :وقوله ،وما حوله من الجبال التي فيها شجر الزيتونـ  عليه الصالة والسالم  َتن 

نِ  ه  تأتي بالدهن  ،: تقديره: تنبت الدهن، وقيلأي ؛ء زائدة: البا، قيل﴾ِبالدُّ
(5)

، ولهذا 

                                                           
 وغربها الزنج، وشرقها البر، وجنوبها البربري، الخليج شمالها واسعة أرض هي الحبشة بالد:  الحبشةـ   1

 وهم. قليل بها والمسلمون يعاقبة، نصارى أهلها وأكثر االحتراق، لشدة لونهم وسواد جداً، شديد بها الحر. البجة
األمطار  وقلة الماء لعدم صحارى أرضهم وأكثر قليلة بالدهم لكن أرضاً، وأطولهم عدداً  الناس أكثر من

 وأخبار البالد أثار ينظر. والقطن الجلود ولباسهم والرمان، والعنب الموز وعندهم والدخن، الحنطة وطعامهم

 .الحبشة باب 1/6 العباد
 5/470تفسير ابن كثير  رينظوهو الصواب.  عند ابن كثير ]لصرفناه[،. و/أ321المخطوط اللوحة ـ هكذا في   2
 مشرك يستوطنها ال تعالى، هللا حرسها مكة، قاعدتها شهر، مسيرة وهو والشام اليمن بين حاجز:  الحجازـ   3

 مناقب ويذكرون يتفاخرون قبائلهم بها فاجتمع سنة، كل الجاهلية في أسواق بها للعرب تقام كانت ذمي، وال
 حال ممتد جبل:  زاي وآخره بالكسر والحجاز. أحدثوا التي أشعارهم ويتناشدون األيام، من لهم كان وما آبائهم
 بني منازل وعامة. بينهما حاجز فهو باآلخر يختلط أن منهما واحد كل منع فكأنه ونجد تهامة َغور الَغور بين

 .2/218 البلدان ومعجم. 1/32 البالد أثار ينظر.  حجاز كله الشق فذلك المدينة إلى سليم
ِبتُ  ﴿ـ  4 عَ  ِبهِ  لَُكم   ُين  ر  ُتونَ  الزَّ ي  َنابَ  َوالنَِّخيلَ  َوالزَّ َع  مٍ  آَلَيةً  َذلِكَ  ِفي إِنَّ  الثََّمَراتِ  ُكلِّ  َوِمن   َواأل  ُرونَ  لَِقو   ﴾11﴿ َيَتَفكَّ

 النحل سورة من
 الدهن ومعها تنبت: والتقدير الباء وضم التاء بفتح ﴾تنبت﴿ :الجمهور قرأ ،﴾بالدهن تنبت﴿:  تعالى قولهـ   5

 هذه على التقدير في واختلف الباء وكسر التاء بضم عمرو وأبو كثير ابن وقرأ بسالحه زيد خرج:  تقول كما
 األَّول التاء فتح على القراء وأكثر زائدة الباء:  وقيل محذوف فالمفعول الدهن ومعه جناها تنبت التقدير  القراءة
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غٍ ﴿ :قال ِكلِينَ  َوِصب  كما قال   ،واالصطباغ ،فيها ما ينتفع به من الدهن :أي ؛﴾لِْل 

هنوا به، فإنه من شجرة  ،: " كلوا الزيتـ صلى هللا عليه وسلم ـ رسول هللا  وادَّ

مباركة "
(1)

رواه أحمد ، وفي رواية " ائتدموا بالزيت " 
(2)

وابن  ،الترمذي)ورواه  

(ماجه
(3)

مِ  ِفي لَُكم   َوإِنَّ ﴿ :من غير وجه، وقوله  َعَٰ َن  َرٗة   ٱأل  ِقيُكم لَِعب  س  ا نُّ مَّ  ﴾ُبُطوِنَها ِفي مِّ

من ألبانها  ،ذكر تعالى ما جعل لخلقه في األنعام من المنافع، وذلك أنهم يشربون

 ،وأوبارها ،الخارجة من فرث ودم، يأكلون من لحماتها، ويلبسون من أصوافها

ويحملون األحمال الثقال إلى البالد النائية عنهم، كما  ،ويركبون ظهورها ،وأشعارها

ِملُ  ﴿ :قال َقالَُكم   َوَتح  لِِغيهِ  َتُكوُنوا   لَّم   َبلَد   إِلَىَٰ  أَث  َنفُ  ِبِشقِّ  إاِلَّ  َبَٰ ُكم   إِنَّ  ِس  ٱأل   لََرُءوف   َربَّ

ِحيم   (4)﴾رَّ
َرةً ﴿وله: ـوق  َها﴿ ،آية تعتبرون بها :أي ؛﴾لَِعب  وعلى اإلبل  :أي ؛﴾َوَعَلي 

  ، في البحر.﴾ال فُل كِ  َوَعلَى﴿من األنعام في البر 

ْ ٱهللَّ ﴿ ا إََِلَٰ قَۡوِمهِۦ َفَقاَل َيََٰقۡوِم ٱۡعبُُدوا رَۡسلَۡنا نُوح 
َ
ۥَٓۚ َما  َولََقۡد أ ٍَٰه َغۡۡيُهُ ِۡن إَِل لَُكم م 
فَََلَتتَُّقوَن 

َ
ٓ إَِّلَّ بََش  ٢٣أ ْ مِن قَۡوِمهِۦ َما َهََٰذا ِيَن َكَفُروا ْ ٱَّلَّ ن  َفَقاَل ٱلَۡملَُؤا

َ
ِۡثلُُكۡم يُرِيُد أ م 

َل َعلَۡيُكۡم  نَزَل َمَلٰٓئَِكة  َيتََفضَّ
َ
ُ َِل ََٰذا ِِفٓ َءابَآئِنَا  َولَۡو َشآَء ٱهللَّ ا َسِمۡعنَا بَِه لنَِي مَّ وَّ

َ
إِۡن ُهَو  ٢٤ٱِۡل

رَُجُلَۢ بِهِۦ ِجنَّة   َٰ ِحني  َفَتَ  إَِّلَّ ََّ  . ﴾٢٥ صَّبَُّوواْ بِهِۦ َح

                                                                                                                                                                      

 فيه الباء أن:  أحدهما:  وجهان ولها الباء وكسر التاء بضم عمرو وأبو كثير ابن وقرأ ، بائه وضم تنبت قوله من
 يقرأ{  تنبت} . وأنبت نبت واحد بمعنى لغتان أّنهما:  اآلخر والوجه.  بثوبه وأخذت ثوبه أخذت:  يقال كما زائدة
 والباء جناها أو( ثمرها تنبت) تقديره محذوف والمفعول متعد، هو: أحدهما: وجهان وفيه الباء وكسر التاء بضم
 المفعول بل إذا حذف فال زائدة الباء وقيل  بثيابه زيد خرج كقولك الدهن وفيه: أي المحذوف، من حال هذا على

: أي مفعول، هي وقيل حال، الباء هذا فعلى، بمعنى وأنبت( البقل نبت: )يقال الزم، هو: الثاني والوجه الدهن،
. الثاني كالوجه وهو الباء وضم التاء بفتح ويقرأ معلوم، وهو الباء، وفتح التاء بضم: ويقرأ الدهن، بسبب( تنبت)

  .7/44 والبيان والكشف. 12/115 القرطبي تفسير، و2/952 للعكبري التبيان
 أكل في جاء ما باب 4/285 سننه في والترمذي ،7602: برقم الزيت باب 4/163 سننه في النسائي أخرجه ـ 1

 في والحاكم ،16054: برقم عنه هللا رضي أسيد أبي حديث 3/449 مسنده في وأحمد ،1852: برقم الزيت

 صحيح، بإسناد آخر شاهد وله ، يخرجاه ولم اإلسناد صحيح حديث هذا: وقال ، 3504: برقم 2/399 مستدركه

  .عيسى بن هللا عبد عن الثوري سليمان حديث من نعرفه إنما ، الوجه هذا من غريب حديث هذا الترمذي: وقال
 مولى أسلم حديث 1/397 مسنده في والبزار ،3319: برقم الزيت باب 2/1103 سننه في ماجه ابن أخرجه ـ 2

 شعب في والبيهقي ،7142: برقم 4/122 مستدركه في والحاكم ،275: برقم عنهم هللا رضي علي عن عمر

 الشيخين شرط على صحيح حديث هذا: الحاكم وقال ،5539: برقم القرآن تالوة إدمان في فصل 5/100 اإليمان

 يخرجاه ولم
 محرم وهو بالزيت يدهن كان سلم و عليه هللا صلى النبي أن: " بلفظ 962: رقم 3/294 الترمذي أخرجه ـ 3

 تكلم وقد السبخي، فرقد حديث من إال نعرفه ال غريب حديث وهذا: وقال المطيب،: المقتت: وقال ،" المقتت غير

: برقم المحرم به يدهن ما باب 2/1030 سننه في ماجه وابن. الناس عنه وروى السبخي فرقد في سعيد بن يحيى

 ،7/83 ماجه ابن وضعيف. 962: برقم 2/462 الترمذي سنن وضعيف صحيح في األلباني وأورده  ،3083

 .3083: برقم
 النحل سورة من( 7اآلية: )ـ  4



 البدر المنير الملخص من تفسير ابن كثير  ) تفسير سورة المؤمنون (  القسم الثاني ) التحقيق (  

 315 

وبأسه الشديد  ،لينذرهم عذاب هللا ه،أخبر تعالى عن نوح حين بعثه هللا إلى قوم

ب رس ،وخالف أمره ،وانتقامه ممن أشرك به مِ  َيا﴿ :فقال ،لهوكذَّ ُبُدوا َقو  َ  اع   َما هللاَّ

ُرهُ  إِلَهٍ  ِمن   لَُكم   قُونَ  أََفاَل  َغي  وهم  ،المأل :فقال ،شراككم بهإال تخافون في  :أي ؛﴾َتتَّ

لُُكم   َبَشرٌ  إاِلَّ  َهَذا َما﴿واألكابر منهم  ،السادة لَ  أَن   ُيِريدُ  ِمث  ُكم   َيَتَفضَّ يترفع  :أي ؛﴾َعَلي 

ُ  َشآَٰءَ  َولَو  ﴿فكيف أُوحي إليه دونكم  ،وهم بشر مثلكم ،ويتعاظم بدعوى النبوءة  ٱّللَّ

ِئَكةٗ  أَلَنَزلَ 
َٰٓ ، ولم يكن بشراً دهـمن عن اًـ كَ لَ ه مَ ـ، لبعثاًـ لو أراد أن يبعث نبي :أي ؛﴾َملََٰ

َنا َما﴿ لِينَ  آَباِئَنا ِفي﴿ ،يبعثه البشر :أي ﴾ِبَهَذا َسِمع  َوَّ ، وأجدادهم ،أسالفهم :أي ؛﴾األ 

ةٌ  ِبهِ  َرُجلٌ  إاِلَّ  ُهوَ  إِن  ﴿ :وقوله ه إليكم فيما يزعمه من هللا أرسل ،مجنون :أي ؛﴾ِجنَّ

انتظروا ريب المنون  :أي ؛﴾ِحينٍ  َحتَّى ِبهِ  َفَتَربَُّصوا﴿واختصه من بينكم، بالوحي 

 بموته.  ،حتى تستريحوا منه ،واصبروا عليه مدة

﴿  ِ بُوِن قَاَل َرب  ِِن بَِما َكذَّ ۡعُينِنَا َووَۡحيِنَا فَإِذَا  ٢٦ٱنُُصۡ
َ
ِن ٱۡصنَِع ٱلُۡفلَۡك بِأ

َ
ٓ إََِلۡهِ أ وَۡحۡيَنا

َ
فَأ

  
ۡمُرنَا َوفَاَر ٱتلَّنُّوُر فَٱۡسلُۡك فِيَها مِن ُك 

َ
ۡهلََك  َجآَء أ

َ
إَِّلَّ َمن َسبََق َعلَيۡهِ  َزوَۡجنۡيِ ٱثۡننَۡيِ َوأ

ِيَن َظلَُموٓ  ۡغَرقُوَن ٱۡلَقۡوُل مِۡنُهۡم  َوََّل تَُخَِٰطۡبِِن ِِف ٱَّلَّ َعَك  ٢٧اْ إِنَُّهم مُّ نَت َوَمن مَّ
َ
فَإِذَا ٱۡستََوۡيَت أ

ِي  ِ ٱَّلَّ َٰلِِمنَي َنَّ لََعَ ٱلُۡفلِۡك َفُقِل ٱَۡلَۡمُد هلِلَّ َٰنَا مَِن ٱلَۡقۡوِم ٱلظَّ نزِلِِۡن ُمزَنَّل  َوقُل رَّ  ٢٨َنٰى
َ
ِ أ  ب 

بَاَرك   نَت مُّ
َ
َٰلَِك ٓأَلَيَٰت   ٢٩َخۡۡيُ ٱلُۡمزنِلنَِي  َوأ  .﴾٣٠ نَّا لَُمۡبتَلنِيَ ِإَون كُ  إِنَّ ِِف َذ

فأمره هللا تعالى  ،أخبر تعالى عن نوح عليه السالم أنه دعا ربه استنصاراً على قومه

نِ  ُكلٍّ  ِمن  ﴿ا وأن يحمل فيه ،وإتقانها ،وإحكامها ،بصنعة السفينة َجي  نِ  َزو  َني   :أي ،﴾اث 

وأن  ،وغير ذلك ،والثمار ،والنباتات ،من الحيوانات ،من كل صنف ،أو أنثى ،ذكر

 ،وهم الذين لم يؤمنوا به ،إال من سبق عليه القول من هللا بالهالك ،يحمل فيها أهله

ِينَ  ِِف  تَُخَِٰطۡبِِن  َوََّل ﴿ :وقوله ،وزوجته ،بنه، كامن أهله ْ  ٱَّلَّ ۡغَرُقونَ  إِنَُّهم َظلَُمٓوا  :أي ؛﴾مُّ

وطمع في  ،وشفقة عليهم ،أخذ بقومك رأفة، ال تعند معاينة إنزال المطر العظيم

من الكفر  ،على ما هم عليه ،فإني قد قضيت أنهم مغرقون ،لعلهم يؤمنون ،تأخيرهم

مبسوطة في سورة هود ،وقد سبق القصة ،والطغيان
(1)

تَ  َفإَِذا﴿ :، وقوله  َتَوي   أَنتَ  ٱس 

َعكَ  َوَمن كِ  َعلَى مَّ فُل  دُ  َفقُلِ  ٱل  َحم  َنا ٱلَِّذي ّلِلَِّ  ٱل  ىَٰ مِ  ِمنَ  َنجَّ َقو  لِِمينَ  ٱل 
الكافرين  :أي ؛﴾ٱلظََّٰ

َكُبوا   َوَقالَ ﴿ :كما قال تعالى ،وقد امتثل نوح  أمر هللا مِ  ِفيَها ٱر  َها ٱّللَِّ  ِبس  ٜرىَٰ  َمج 

                                                           
ُهۥ ُنوحٍ  إِلَىَٰ  َوأُوِحيَ ﴿ـ  إشارة إلى قوله تعالى:  1 ِمنَ  لَن أَنَّ ِمكَ  ِمن ُيؤ  َتِئس   َفاَل  َءاَمنَ  َقد   َمن إاِلَّ  َقو   َكاُنوا   ِبَما َتب 

َعلُونَ  َنعِ  ٣٦ َيف  كَ  َوٱص  فُل  ُيِنَنا ٱل  ِيَنا ِبأَع  ِني َواَل  َوَوح  ِطب  ا   ٱلَِّذينَ  ِفي ُتَخَٰ َرقُوَن  إِنَُّهم َظلَُموَٰٓ غ   .هود سورة من ﴾٣٧مُّ
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َهآَٰ   َسىَٰ (1)﴾َوُمر 
 َربِّ  َوقُل  ﴿ :وعند انتهائه ، وقال تعالى ،عند ابتداء سيره ،، فذكر هللا

ِزل ِني َزاًل  أَن  بركة  :، وفي النزول بعد الخروج: النجاةفالبركة في السفينة ،﴾ُمَباَرًكا ُمن 

تَ ﴿النسل من أوالده الثالثة،  رُ  َوأَن  ِزِلينَ  َخي  ٌر ﴿ :و كقولهـه ،﴾ال ُمن  ُ َخي  ِفٗظاَفٱّللَّ (2)﴾َحَٰ
 

لِكَ  ِفي إِنَّ ﴿ :وقوله
ت   َذَٰ ، وإهالك وهو إنجاء المؤمنين :أن في هذا الصنيع :أي ؛﴾أَلََٰٓيَٰ

ت  ﴿ ،الكافرين فيما جاءوا  ،ودالالت واضحات على صدق األنبياء ،لحجج :أي ؛﴾أَلََٰٓيَٰ

 :، وقولهر على كل شيء، عليم بكل شيء، قاد، وأنه فاعل لما يشاءبه عن هللا تعالى

ا َوإِن  ﴿ َتِلينَ  ُكنَّ  بإرسال المرسلين.  ،لمختبرين للعباد :أي ؛﴾لَُمب 

نَا مِنَۢ َبۡعِدهِۡم قَۡرن  ﴿
ۡ
نَشأ
َ
َنا فِيهِۡم رَُسوَّل   ٣١ا َءاَخرِيَن ُثمَّ أ

رَۡسلۡ
َ
ْ فَأ ِن ٱۡعبُُدوا

َ
ِۡنُهۡم أ َ َما  م  ٱهللَّ

فَََل َتتَُّقوَن 
َ
ۥَٓۚ أ ٍَٰه َغۡۡيُهُ ِۡن إَِل ْ بِلَِقآءِ َوقَاَل  ٣٢لَُكم م  بُوا ْ َوَكذَّ ِيَن َكَفُروا  مِن قَۡوِمهِ ٱَّلَّ

ُ
ٱلَۡمََل

ٓ إَِّلَّ بََش   ۡنيَا َما َهََٰذا ِ ٱدلُّ تَۡرفَۡنَُٰهۡم ِِف ٱَۡلَيَوَٰة
َ
ِ َوأ ُكلُونَ  ٱٓأۡلِخَرة

ۡ
ا تَأ ُكُل مِمَّ

ۡ
ِۡثلُُكۡم يَأ مِۡنُه  م 

صَّبُوَن  ا تَۡشَ َطۡعتُم بََش   ٣٣َويَۡشَُب ِممَّ
َ
ِۡثلَُكۡم إِنَُّكۡم إِذ   اَولَئِۡن أ وَن م  يَعُِدُكۡم  ٣٤ا لََّخَِِٰسُ

َ
أ

نَُّكۡم إِذَا مِتُّۡم َوُكنتُۡم تَُراب  
َ
ۡرَُجوَن أ نَُّكم ُّمُّ

َ
ا أ  ٣٦۞َهۡيَهاَت َهۡيَهاَت لَِما تُوَعُدوَن  ٣٥ا وَِعَظَٰم 

ۡنيَا َنُموُت َوََنۡيَا َوَما ََنُۡن بَِمۡبعُ  إِۡن ُهَو إَِّلَّ رَُجٌل ٱۡفَتَىَٰ لََعَ  ٣٧وثنَِي إِۡن ِِهَ إَِّلَّ َحيَاُتنَا ٱدلُّ
ِ َكِذب   بُوِن  ٣٨ۡؤِمننَِي ا َوَما ََنُۡن ََلُۥ بِمُ ٱهللَّ ِِن بَِما َكذَّ ِ ٱنُُصۡ ا قَلِيل   ٣٩قَاَل َرب   قَاَل َعمَّ

ُۡوبُِحنَّ َنَٰ  َۚ ٤٠ِدمِنيَ َلَّ ِ فََجَعلَۡنَُٰهۡم ُغَثآء  ۡيَحُة بِٱَۡلَق  َخَذۡتُهُم ٱلوَّ
َ
َٰلِِمنيَ ا ل ِۡلَقۡوِم َفُبۡعد   فَأ  ﴾٤١ٱلظَّ

: المراد بهم )عاد(قرناً آخر، قيل ،أخبر تعالى أنه أنشأ بعد قوم نوح
(3)

فإنهم كانوا  

ُهمُ ﴿ :، وقيل المراد بهؤالء )ثمود( لقولهمستخلفين بعدهم َحةُ  َفأََخَذت  ي   ،﴾ِبال َحقِّ  الصَّ

 ،فدعاهم هللا إلى عبادة هللا وحده ال شريك له ،رسوالً منهم ،وأنه تعالى أرسل فيهم

واستنكفوا عن اتباع رسول  ،لكونه بشراً مثلهم ،هِ اعِ بَ تِّ ، وأبوا من إوخالفوه ،فكذبوه

ُكم   أََيِعُدُكم  ﴿ :، وقالوااد الجثمانيوأنكر المع ،وكذبوا بلقاء هللا في القيامة ،بشري  إَِذا أَنَّ

م   ًما ُتَراٗبا َوُكنُتم   ِمتُّ ُكم َوِعَظَٰ َرُجونَ  أَنَّ خ  َهاتَ (٣٥) مُّ َهاتَ  َهي  داً بعيداً ذلك ـيبع :أي؛﴾َهي 

                                                           
َكُبوا   َوَقالَ ﴿ـ   1 مِ  ِفيَها ٱر  َها ٱّللَِّ  ِبس  ٜرىَٰ َهآَٰ   َمج  َسىَٰ ِحيم   لََغفُور   َربِّي إِنَّ  َوُمر   . هود سورة من ﴾٤١ رَّ
هِ  َءاَمُنُكم   َهل   َقالَ ﴿ـ  2 َٰٓ  أَِمنُتُكم   َكَمآَٰ  إاِلَّ  َعلَي  لُ  ِمن أَِخيهِ  َعلَىَٰ ُ  َقب  رٌ  َفٱّللَّ ِفٗظا   َخي  َحمُ  َوُهوَ  َحَٰ ِحِمينَ  أَر   (64):اآلية ﴾ٱلرََّٰ

 . يوسف سورة من
. والحجاز الشام بين أقامت (:ثمودـ ) 2. .السالم عليه اً هود عليهم وأرسل اليمن سكنوا. العمالقة منهم: (عاد)ـ   3

 الجليل األنس ينظر. . السالم عليه صالح ونبيهم  والشام الشريفة المدينة بين مدينة وهي بالحجر مسكنهم كان

  . 1/11 العراق وعشائر ،1/297 المدينة وتاريخ ،1/45
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َتَرى َرُجلٌ  إاِلَّ  ُهوَ  إِن  ﴿ والنذارة  ،مما جاءهم من الرسالة :أي ؛﴾َكِذًبا هللاَِّ  َعلَى اف 

نُ  َوَما﴿واإلخبار بالمعاد  ِمِنينَ  لَهُ  َنح  ِني َربِّ  َقالَ ﴿ ؛﴾ِبُمؤ  ُصر  ُبونِ  ِبَما ان   :أي ؛﴾َكذَّ

ا َقالَ ﴿ :قال ،هفأجاب ُدعاءَ  ،واستنصر ربهم عليهم ،استفتح عليهم الرسول  َقلِيلٍ  َعمَّ

ِبُحنَّ  ُهمُ ﴿ ،ئتهم بهفيما ج ،كَ دِ انَ عِ وَ  ،كَ تِ فَ الَ خَ : من مُ ، أي﴾َناِدِمينَ  لَُيص  َحةُ  َفأََخَذت  ي   الصَّ

، والظاهر ، وطغيانهموعنادهم ،لكفرهم ،وكانوا يستحقون ذلك من هللا :أي ؛﴾ِبال َحقِّ 

 :وقوله ،الباردة ،القوي ،العاصف ،مع الريح الصرصر أنه اجتمع صيحه،

ُهم  ﴿ َنَٰ ال  ،وهو الشيء الحقير الهالك ،كغثاء السيل ،صرعى هلكى :أي ؛﴾ُغَثآَٰٗء   َفَجَعل 

ٗدا﴿، ينتفع بشيء منه مِ  َفُبع  َقو  لِِمينَ  لِّل 
َنَٰ  َوَما﴿ :، كقوله﴾ٱلظََّٰ ِكن ُهم  َظلَم   ُهمُ  َكاُنوا   َوَلَٰ

لِِمينَ 
(1)﴾ٱلظََّٰ

 .ومخالفتهم الرسول ،وعنادهم ،بكفرهم :أي ؛

نَا مِنَۢ َبۡعِدهِۡم قُُرون  ﴿
ۡ
نَشأ
َ
َجلََها َوَما يَۡسَت  ٤٢ا َءاَخرِيَن ُثمَّ أ

َ
ٍة أ مَّ
ُ
ُثمَّ  ٤٣ِخُروَن   ۡ َما تَۡسبُِق ِمۡن أ

ا  ُكَّ َما  رَۡسلَۡنا رُُسلََنا َتۡتَ
َ
ة  أ مَّ

ُ
ۡتبَۡعَنا َبۡعَضُهم َبۡعض   َجآَء أ

َ
بُوهُ  فَأ وََجَعلَۡنَُٰهۡم ا رَُّسولَُها َكذَّ

َحادِيَثَۚ َفُبۡعد  
َ
 ﴾٤٤ ۡؤِمُنونَ َّلَّ يُ  ا ل َِقۡوم  أ

ِبقُ  َما﴿وخالئق  ،أنشأنا بعد انقراضهم أُمماً  :أي ةٍ  ِمن   َتس  تَ  َوَما أََجلََها أُمَّ  ﴾ِخُرونَ     َيس 

 ، أمة بعد أمةوعلمهم قبل كونهم ،قدر لهم في الكتاب المحفوظ بل يؤخذون حسب ما

َسل َنا ُثمَّ ﴿، وخلفاً بعد سلف وقرناً بعد قرن َرى ُرُسلََنا أَر  ، يعني يتبع بعضهم بعضاً ﴾َتت 

ةً  َجاءَ  َما ُكلَّ ﴿ :، وقوله ُبوهُ  َرُسولَُها أُمَّ كقوله  ،وأكثرهم ،جمهورهم :يعني ،﴾َكذَّ

ِزُئونَ  ِبهِ  َكاُنوا إاِلَّ  َرُسولٍ  ِمن   َيأ ِتيِهم   َوَما﴿ :تعالى َته  (2)﴾َيس 
َنا﴿: ، وقوله َبع  َضُهم   َفأَت   َبع 

ًضا ُهم  ﴿ ،أهلكناهم متعاقباً  :، أي﴾َبع  َنَٰ وأحاديث للناس  ،أخباراً  :أي ؛﴾أََحاِديَث   َوَجَعل 

ٗدا﴿وشأنهم ] ،بأمرهم ،يتحدث من بعدهم مِ  َفُبع  َقو  لِِمينَ  لِّل 
(3)[﴾ٱلظََّٰ

أبعدهم هللا من  :أي ؛

 رحمته.

رَۡسلَۡنا ُموََسَٰ ﴿
َ
َخاهُ َهَُٰروَن أَِب ُثمَّ أ

َ
َٰتِنَا وَُسۡلَنَٰن  َوأ بنِيٍ  َي واْ  ََلَٰ فِرَۡعۡونَ إِ  ٤مُّ يْهِۦفَٱۡستَۡكَۡبُ َوَمََلِ
ا ََعلنَِي  ْ قَۡوم  ۡيِن مِۡثلِنَا  ٤٦َوَكنُوا نُۡؤِمُن لِبََشَ

َ
ْ أ َٰبُِدوَن َفَقالُٓوا بُوُهَما  ٤٧َوقَۡوُمُهَما نَلَا َع فََكذَّ

 ﴾٤٩ َولََقۡد َءاتَيۡنَا ُموََس ٱۡلِكَتََٰب لََعلَُّهۡم َيۡهَتُدونَ  ٤٨فَََكنُواْ مَِن ٱلُۡمۡهلَِكنَي 

                                                           
ُهم   َوَما﴿ـ  1 َنَٰ ِكن َظلَم  لِِمينَ  ُهمُ  َكاُنوا   َولََٰ

 .الزخرف سورة من (76) :اآلية ﴾ٱلظََّٰ
ِزُئونَ  ِبهِ  َكاُنوا إاِلَّ  َرُسولٍ  ِمن   َيأ ِتيِهم   َوَما﴿ـ  2 َته    . الحجر سورة من ﴾11﴿ :اآلية ﴾َيس 
ٗداـ ] 3 مِ  َفُبع  َقو  لِِمينَ  لِّل 

قوله  ،  والصواب:األرجح وهو ،الناسخ من كوني لعله أو ،[ وهذا خطأ أورده المصنفٱلظََّٰ
ًدا﴿تعالى:   مٍ  َفُبع  ِمُنونَ  اَل  لَِقو   وهو السياق الصحيح لترتيب اآليات. ﴾ُيؤ 
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ومالئه باآليات  ،وأخاه هارون إلى فرعون ،أخبر تعالى أنه أرسل رسوله موسى

واالنقياد ألمرهما  ،تكبروا عن اتباعهماوقومه اس ،ن فرعون، وأوالحجج القاطعات

ة الرسل من البشر تشابهت قلوبهم كما أنكرت األمم الماضية بعث ،لكونهما بشرين

غرقهم في يوم واحد أجمعين، وأنزل على موسى أو ،ومأله ،فأهلك هللا فرعون

 وأتباعه  ،وذلك بعدما قصم هللا فرعون ،ونواهيه ،وهو التوراة فيها أوامره ،الكتاب

 :كما قال ،وبعد أن أنزل التوراة، لم يهلك أمة بعامة، بل أمر المؤمنين بقتال الكافرين

َنا َولََقد  ﴿ بَ  ُموَسى َءاَتي  ِكَتَٰ دِ  ِمن   ٱل  َنا َمآَٰ  َبع  لَك  قُُرونَ  أَه  ُولَىَٰ  ٱل  (1)﴾ٱأل 
 ثم قال تعالى:  اآلية. 

ۥٓ َءايَة   ﴿ ُه مَّ
ُ
َرار   وََءاَوۡيَنَُٰهَمآ إََِلَٰ َرصَّۡبَوة   وََجَعلۡنَا ٱۡبَن َمۡريََم َوأ

 ﴾٥٠ َوَمعِني   َذاِت قَ

حجة  :أي ؛وأنه جعلهما آية للناس ،وأمه عليهما السالم، أخبر تعالى عن عيسى

أم ، وخلق حواء  وال ،فإنه خلق آدم من غير أب ،قاطعة على قدرته على ما يشاء

وخلق بقية الناس من ذكر ، بال ذكر ،بال أنثى، وخلق عيسى من أُنثى ،من ذكر

ُهَمآَٰ ﴿ ،وأُنثى َنَٰ َوة   إِلَىَٰ  َوَءاَوي   :: " الربوةقال ابن عباس ،﴾َوَمِعين   َقَرار   َذاتِ  َرب 

وهو أحسن ما يكون فيه النبات " ،المكان المرتفع من األرض
(2)

 :أي ؛وذات قرار 

واختلفوا أن هذه الربوة في  ،الماء الطاهر الصافي الجاري :والمعين ،ذات ِخصب

 ،، ولوال الُربىليس الُربا إال بمصر، عليها القرى: " قال ابن زيد أي أرض هو؟

وما حولها " ،: " هي دمشقلغرقت القرى "، وقال ابن المسيب
(3)

، ، وعليه األكثر

هي )الرملة( :وقيل
(4)

عليه الصالة ـ أنه  ،، كما ورد في الحديث الغريبمن فلسطين 

فمات بالرملة " ،قال للرجل: " إنك تموت بالربوة، م والسال
(5)

، وأقرب األقوال ما 

                                                           
َنا َولََقد  ﴿ـ  1 بَ  ُموَسى َءاَتي  ِكَتَٰ دِ  ِمن   ٱل  َنا َمآَٰ  َبع  لَك  قُُرونَ  أَه  ُولَىَٰ  ٱل  َمةٗ  َوُهٗدى لِلنَّاسِ  َبَصآَِٰئرَ  ٱأل  ُرونَ  لََّعلَُّهم   َوَرح   ﴾َيَتَذكَّ

 .القصص سورة من ﴾43﴿اآلية: 
  وربت بالنبات اخضرت إذا إال ربوة تسمى ال أنها: أحدهما :قوالن وفيها األرض من ارتفع ما :الربوةـ  2

 هريرة أبو قاله الرملة،: أحدها أقاويل أربعة هنا بها المراد وفي نبات، ذات تكن لم وإن ربوة تسمى: والثاني
 تفسير ينظر.  قتادة قاله. المقدس بيت: والرابع. زيد ابن قاله مصر،:  والثالث. جبير ابن قاله ، دمشق: والثاني

 .1/98ومختار الصحاح  .4/55 الماوردي
ُهَمآَٰ ﴿ :قوله في المسيب بن سعيد عن سعيد بن يحيى عن سفيان روىـ   3 َنَٰ َوة   إِلَىَٰ  َوَءاَوي   ﴾َوَمِعين   َقَرار   َذاتِ  َرب 

. ساكنوها عليها يستقر واسعة منبسطة مستوية: أي ؛﴾َقَرارٍ  َذاتِ ﴿:  تفسيره في البغوي يقولو. دمشق هي: قال

 التنزيل ومعالم ،1/216 الثوري سفيان تفسير ينظر العيون، تراه الذي الظاهر الجاري الماء فالمعين ﴾َوَمِعينٍ ﴿

5/419.  
 على التي يافا إلى ومنها وخرج، ودخل وتجارات أسواق بها عامرة مدينة وهي الشام مدن إحدى: الرملةـ  4

 مدينة الرمل واحدة الرملة. مرحلة قيسارية إلى ومنها يوم، نابلس إلى الرملة ومن يوم، نصف البحر ساحل

 ومعجم ،1/25 المعطار الروض ينظر. للمسلمين رباطا وكانت اآلن خربت قد قصبتها وكانت بفلسطين عظيمة

 .3/69 البلدان
 العكي شفى بن االقرع عن"  بلفظ 34534: برقم النبوءة ودالئل المعجزات باب 12/404 العمال كنز ينظرـ   5

:  قال مرضي، من ميت أني إال أحسب ال:  فقلت يعودني مرضي في وسلم عليه هللا صلى النبي عليّ  دخل:  قال
 ودفن عمر خالفة في فمات ، فلسطين أرض من بالربوة وتدفن وتموت الشام أرض إلى ولتهاجر لتبقين كال

 فتموت الشأم إلى وتهاجرن لتبعثن كال"   بلفظ جاء 98:  برقم 1/166 قانع البن الصحابة معجم وفي. بالرملة
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الماء الجاري " :: " المعين قال ابن عباس
(1)

 َجَعلَ  َقد  ﴿ :، وهو النهر الذي قال هللا

َتكِ  َربُّكِ  ا َتح  (2)﴾َسِرّيً
أن الربوة :وعن قتادة ،

(3)
: هي بيت المقدس "
(4)

، وهذا هو 

(آية أخرى)، لما جاء في األظهر
(5)

وثبتته األحاديث الصحيحة 
(6)

. 

ا  إِّن ِ بَِما َتۡعَملُوَن َعلِيم   ﴿ ي َِبَِٰت َوٱۡعَملُواْ َصَٰلِح  َها ٱلرُُّسُل ُِكُواْ مَِن ٱلطَّ يُّ
َ
أ ِ  ٥١ َيٰٓ ۦٓ ِإَونَّ َهَِٰذه

ة   مَّ
ُ
تُُكۡم أ مَّ

ُ
۠ َرصَّبُُّكۡم  َوَِٰحَدة   أ نَا

َ
ۡمرَُهم بَيۡنَُهۡم ُزصَُّبر   ٥٢فَٱتَُّقوِن َوأ

َ
ْ أ ُعٓوا  ِحۡزبِۢ بَِماَفتََقطَّ

 ا  ُكُّ
يۡهِۡم  َٰ ِحنٍي  ٥٣فَرُِحوَن دَلَ ََّ ال   ٥٤فََذرُۡهۡم ِِف َغۡمَرتِهِۡم َح ُهم بِهِۦ مِن مَّ نََّما نُِمدُّ

َ
َُيَۡسبُوَن أ

َ
 أ

َِٰتِۚ بَل َّلَّ يَۡشُعُروَن  ٥٥َوصََّبننَِي   .﴾٥٦نَُسارُِع لَُهۡم ِِف ٱۡۡلَۡيَر

إن ـمال ، فـوالقيام بالصالح من األع ،أمر تعالى عباده المرسلين بأكل الحالل

ل ـن كـوا بيـمعـام ، وجـقيـم الـذا أتـقاموا بهـف ،الحـل الصـمـلى العـون عـالل عـالح

: " أما وهللا ما أُِمُروا صريـن البـال الحسـصحاً، قـُ مالً ونـ، وعوالً ـر قـيـخ

انتهوا إلى الحالل  :، ولكن قال، وال حامضكموال حلوكم ،وال أحمركم ،بأصفركم

منه "
(7)

ـ ، وفي الصحيح أن رسول هللا ان عيسى بن مريم يأكل من غزل أمه، وك
                                                                                                                                                                      

 ولتهاجر لتبقين كال"  بلفظ جاء 986 برقم األرقم دار باب 3/275 نعيم ألبي الصحابة معرفة وفي".   بها وتدفن

 ". فلسطين أرض من بالربوة وتدفن ، وتموت ، الشام أرض إلى
َتكِ  َربُّكِ  َجَعلَ  َقد  ﴿:هللا قال الذي ِالنهر وهو الجاري، الماء: المعين: قال ﴾َوَمِعينٍ ﴿:عباس ابن عنـ  1   َتح 

ا  .19/38 الطبري تفسير.  ﴾َسِرّيً
َها﴿ـ   2 ِتَهآَٰ  ِمن َفَناَدىَٰ َزِني أاَلَّ  َتح  َتكِ  َربُّكِ  َجَعلَ  َقد   َتح  ا َتح   .مريم سورة من ﴾24﴿ :اآلية ﴾َسِرّيٗ
 عشر بثمانية السماء إلى أقرب المقدس بيت: يقول كعب كان: ه أيضاً وعن المقدس، بيت هو: قال قتادة عنـ   3

 كذلك وليس ظاهر، وماء ، استواء ذو مرتفع مكان أنها: ذلك بتأويل األقوال هذه وأولى: جرير ابن ويقول. ميال
ره تعالى وهللا َمِعين، بها ماء ال الرملة ألن الرملة؛ صفة  ينظر. وَمِعين قرار ذات بأنها الربوة هذه وصف ِذك 

 .19/38 الطبري تفسير
 كل من إليها يصعد جبل على جليلة قديمة مدينة وهي بالشام مدينة الهمزة، بفتح أيليا لها ويقال: المقدس بيتـ   4

 عليه داود قبة عليه الباب وهذا البحر باب الغربي طرفها وفي المشرق، إلى المغرب من طويلة وهي جانب،
 وفي مثله، إلى الزيتون عيد من إال يفتح ال مغلق وهو الرحمة باب يسمى باب الشرقي طرفها وفي السالم،

 .1/68 المعطار الروض ينظر. .القيامة بكنيسة المعروفة العظمى الكنيسة إلى شارع زقاق منها المشرق
ُكر  ﴿: تعالى قوله وهوـ  5 بِ  ِفي َوٱذ  ِكَتَٰ َيمَ  ٱل  لَِها ِمن   ٱنَتَبَذت   إِذِ  َمر  ا َمَكاٗنا أَه  ِقّيٗ  هللا رضيـ  عباس ابن عن ،﴾َشر 

. المشرق يلي مما المقدس بيت من خرجت كانت: قال شرقيا، مكانا أهلها من خرجت: أي ؛(شرقياً )ـ : عنهما

 المنثور والدر ،3/385 البيان أضواء ينظر. المقدس المسجد شرق إلى وذهبت عنهم، وتنحت اعتزلتهم: وقيل

 .5/219 كثير ابن وتفسير ،5/495
 التي الربوة فإنها فلسطين، من الرملة هذه الزموا: " هريرة أبي قول ،19/37 تفسيره في جرير ابن أوردـ   6

َناُهَما ﴿:هللا قال َوةٍ  إِلَى َوآَوي  : برقم محمد اسمه من باب 7/8 األوسط في والطبراني. ﴾َوَمِعينٍ  َقَرارٍ  َذاتِ  َرب 

: وقال".  الربوة :الرملة :يقولـ  سلم و عليه هللا صلىـ  هللا رسول سمعت قال البهزي مرة عن"  بلفظ 6694

. 754: برقم 20/317 الكبير وفي. " عباد بن عباد به تفرد ،اإلسناد بهذا إال مرة عن الحديث هذا يروى ال"

 باب 7/147 الزوائد مجمع في الهيثمي وأورده".  ومشرقة مغربة انها ذلك الربوة هي الرملة أن وحدثني"  بلفظ

 .أعرفهم لم من وفيه: وقال ، الطبراني إلى وعزاه ،11188: برقم المؤمنين سورة
َباتِ  ِمن   ُكلُوا ﴿:  هللا قول في الحسن عنـ   7 َناُكم   َما َطيِّ :  قال ولكنه ، وأصفركم أحمركم يذكر لم انه اما: ﴾َرَزق 

 .282/1515 حاتم أبي ابن تفسير ينظر. ذلك نحو مقاتل عن وروى.  حالله إلى تنتهون
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، قالوا : وأنت يا رسول : " ما من نبي إال وقد رعى الغنمقال ـ صلى هللا عليه وسلم 

، قال : نعم أرعاها على قراريط ألهل مكة " ؟هللا
(1)

وفيه أن داود كان يأكل من   ،

كسب يده "
(2)

" : ـ  صلى هللا عليه وسلمـ : قال رسول هللا قال وعن أبي هريرة، 

فقال:  ،بما أمر به المرسلين ،، وأن هللا أمر المؤمنين، ال يقبل إال طّيباً إن هللا طّيبٌ 

َها﴿ أَيُّ َٰٓ ُسلُ  َيَٰ تِ  ِمنَ  ُكلُوا   ٱلرُّ َبَٰ يِّ َملُوا   ٱلطَّ لًِحا   َوٱع  َها﴿، وقال: ﴾َصَٰ أَيُّ َٰٓ  ِمن ُكلُوا   َءاَمُنوا   ٱلَِّذينَ  َيَٰ

تِ  َبَٰ ُكم   َما َطيِّ َنَٰ (3)﴾َرَزق 
يمدُّ يديه إلى  ،أشعث أغبر ،ثم ذكر الرجل يطيل السفر ،

وُغذي  ،، وملبسه حرام، ومشربه حرامومطعمه حرام يارب يارب  ،السماء

" ؟فأنَّى ُيستجاب لذلك ،بالحرام
(4)

ُتُكم   َهِذهِ  َوإِنَّ ﴿ :وقوله رواه مسلم.  ةً  أُمَّ ، ﴾َواِحَدةً  أُمَّ

إلى عبادة هللا وهو الدعوة  ،وملَّة واحدة ،دين واحد ،دينكم يا معشر األنبياء :أي

ُكم   َوأََنا﴿ :ولهذا قال  ،وحده ال شريك له قُونِ  َربُّ ، وقد تقدم الكالم عليه في سورة ﴾َفاتَّ

األنبياء
(5)

ةً ﴿ :وأن قوله  ُعوا﴿ :وقوله ،منصوب على الحال ﴾َواِحَدةً  أُمَّ َرُهم   َفَتَقطَّ  أَم 

َنُهم   بٍ  ُكلُّ ﴿ ،األمم الذين ُبعث إليهم األنبياء :أي ؛﴾ُزُبًرا َبي  ِهم   ِبَما ِحز   ،﴾َفِرُحونَ  لََدي 

، ولهذا قال ، ألنهم يحسبون أنهم مهتدونمسرورون بما هم فيه من الضالل :أي

ُهم  ﴿ :متهدداً لهم َرِتِهم   ِفي َفَذر  أي إلى  ؛﴾ِحينٍ  َحتَّى﴿في غيِّهم وضاللهم  :أي ؛﴾َغم 

َسُبونَ ﴿:، وقولهحين هالكهم، وموتهم َما أََيح  ُهم   أَنَّ أتظن  :أي ؛﴾َوَبِنينَ  َمالٍ  ِمن   ِبهِ  ُنِمدُّ

، وقبولهم لكرامتهم علينا ،واألوالد ،أن ما نعطيهم من األموال ،هؤالء المغرورون

نُ ﴿ م:زعمون في قولهوي ،ظنون، كال ليس األمر كما يعندنا َثرُ  َنح  َوااًل  أَك  اَلًدا أَم   َوأَو 

نُ  َوَما ِبينَ  َنح  (6)﴾ِبُمَعذَّ
[أخطأوا]لقد  

(7)
، بل إنما ُيفعل ذلك في ذلك، وخاب رجاؤهم 

ُعُرونَ  اَل  َبل  ﴿ :وإمهاالً، ولهذا قال ،بهم استدراجاً وإنظاراً   :، كما قال تعالى﴾َيش 

كَ  َفاَل ﴿ ِجب  لُُهم   ُتع  َوَٰ ُدُهم    َواَلَٰٓ  أَم  لََٰ (8)﴾أَو 
اآليات الدالة عن استدراج  وغيرها من ،اآلية 

م ـصلى هللا عليه وسلم ـ قال : قال رسول هللا  ، وعن ابن مسعودحالهم " إن هللا قسَّ

م بينكم أرزاقكم ،بينكم أخالقكم ، ُيحب يعطي الدنيا من ُيحب ومن الوأن هللا  ،كما قسَّ
                                                           

 سننه في ماجه وابن ،2143: برقم قراريط على الغنم رعي باب 2/789 صحيحه في البخاري أخرجهـ   1

 .11421باب جواز اإلجارة برقم: 6/118، والبيهقي في السنن الكبرى 2149: برقم الصناعات باب 2/727
 الصغير في والطبراني ، 1966: برقم بيده وعمله الرجل كسب باب 2/730 صحيحه في البخاري أخرجه ـ  2

 يروه لم: "  وقال ،" يده كسب من إال يأكل ال السالم عليه داود كان"  بلفظ 17: برقم أحمد اسمه من باب 1/33

 .السري أبي ابن به تفرد ، الوليد إال األوزاعي عن
َها﴿ـ  3 أَيُّ َٰٓ تِ  ِمن ُكلُوا   َءاَمُنوا   ٱلَِّذينَ  َيَٰ َبَٰ ُكم   َما َطيِّ َنَٰ ُكُروا   َرَزق  اهُ  ُكنُتم   إِن ّلِلَِّ  َوٱش  ُبُدونَ  إِيَّ  .البقرة سورة من ﴾172﴿ ﴾َتع 
 سننه في والترمذي ،2393: برقم الطيب الكسب من الصدقة قبول باب 6/336 صحيحه في مسلم أخرجهـ   4

 فضيل حديث من نعرفه وإنما غريب حسن حديث هذا: الترمذي وقال ،2989: برقم البقرة سورة باب 5/220

 .األشجعية عزة مولى سلمان اسمه األشجعي هو حازم أبو و مرزوق بن
ُتُكم   َهِذهِ  إِنَّ  ﴿:  تعالى قوله إلى إشارةـ   5 ةً  أُمَّ ُكم   َوأََنا َواِحَدةً  أُمَّ ُبُدونِ  َربُّ  .األنبياء سورة من (92) ﴾َفاع 
نُ  َوَقالُوا﴿ـ  6 َثرُ  َنح  َوااًل  أَك  اَلًدا أَم  نُ  َوَما َوأَو  ِبينَ  َنح   من سورة سبأ . ﴾(35﴿ ِبُمَعذَّ
 .5/479تفسير ابن كثير  [. وهو الصواب.أخطؤوا/أ، وعند ابن كثير: ]323ـ ينظر اللوحة رقم:   7
كَ  َفاَل ﴿ـ  8 ِجب  لُُهم   ُتع  َوَٰ ُدُهم    َواَلَٰٓ  أَم  لََٰ َما أَو  ُ  ُيِريدُ  إِنَّ َبُهم ٱّللَّ ةِ  ِفي ِبَها لُِيَعذِّ َحَيوَٰ َيا ٱل  ن  َهقَ  ٱلدُّ ِفُرونَ  َوُهم   أَنفُُسُهم   َوَتز  اآلية  ﴾َكَٰ

 . التوبة سورة ﴾ من55﴿
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، والذي نفس محمد حبهفمن أعطاه هللا الدين فقد أ  ،وال يعطي الدين إال من ُيحب

: ،  وال يؤمن حتى يأمن جاره يوافقه، قالواولسانه ،حتى ُيسلم قلبه ،ال ُيسلم عبدٌ  ،بيده

، ه ، وال يكسب عبٌد ماالً من حراموظلم ،، قال : غشمه ؟وما يوافقه يا رسول هللا

وإال  ظهره، وال يتركه خلف ، فيقبل منه، وال يتصدق بهارك له فيه، فيبفينفق منه

، إن ، إن هللا ال يمحو السيء بالسيء، ولكن يمحو السيء بالحسنكان زاَده إلى النار

ال يمحو الخبيث " ،الخبيث
(1)

 .رواه أحمد 

ۡشفُِقوَن ﴿ ِۡن َخۡشيَةِ َرصَّب ِهِم مُّ ِيَن ُهم م 
ِيَن ُهم  ٥٧إِنَّ ٱَّلَّ ِيَن  ٥٨َيَِٰت َرصَّب ِهِۡم يُۡؤمِنُوَن أَِبَوٱَّلَّ َوٱَّلَّ

نَُّهۡم إََِلَٰ َرصَّب ِهِۡم َرَِٰجُعوَن  ٥٩ُهم بَِرصَّب ِهِۡم ََّل يُۡشُِكوَن 
َ
ِيَن يُۡؤتُوَن َمآ َءاتَواْ وَّقُلُوصَّبُُهۡم وَِجلٌَة أ  ٦٠َوٱَّلَّ

ْوَلٰٓئَِك يَُسَٰرُِعوَن ِِف ٱۡۡلَۡيَرَِٰت وَُهۡم لََها َسَٰبُِقوَن 
ُ
 .﴾٦١أ

هم مع إحسانهم وإيمانهم وعملهم الصالح مشفقون من هللا خائفون منه وجلون  :أي

خوفاً  وإن  :أي ،، وشفقةً ، كما قال الحسن: " إن المؤمن جمع إحساناً من مكره بهم

وأمناً " ،ساءةً المنافق جمع إ
(2)

تِ   َ بِ  ُهم َوٱلَِّذينَ ﴿  ِهم   اَيَٰ ِمُنونَ  َربِّ يؤمنون  :أي ؛﴾ُيؤ 

َقت  ﴿ :كما قال تعالى إخباراً عن مريم ،والشرعية ،بآياته الكونية تِ  َوَصدَّ َها ِبَكلَِمَٰ  َربِّ

(3)﴾َوُكُتِبِهۦ
 هللا شرعه وما وقضائه، هللا قدر عن هو فإنما كان ما أن أيقنت :أي  ؛

، وإن ويأباه يكرهه مما فهو  نهًيا كان وإن ويرضاه، يحبه فمما أمًرا كان إن فهو

ِهم   ُهم   َوالَِّذينَ ﴿:كما قال ،فهو حق ،كان خيراً  ِرُكونَ  اَل  ِبَربِّ ال يعبدون معه  :أي ؛﴾ُيش 

دونه، غيره ، لم يتخذ صاحبًة ال ولداً، أحداً صمداً ال إله إال هللا  ،ويعلمون أنه ،بل يوحِّ

[لهكفؤ ]وال  وأنه ال نظير له
(4)

ُتونَ  َوالَِّذينَ ﴿ :، وقوله ا َما ُيؤ   َوقُلُوُبُهم   آَتو 

لخوفهم أن  ،أن ال يقبل منهم ،وهم خائفون وجلون ،يعطون العطاء :أي؛﴾َوِجلَةٌ 

كما  ،اق واالحتياطشف، وهذا من باب اإلد قصروا في القيام بشروط اإلعطاءيكونوا ق

ُتونَ  َوالَِّذينَ ﴿: : " يا رسول هللا[ أنها قالت عنها]رضي هللا روت عائشة ا َما ُيؤ   آَتو 

وهو يخاف  ،ويزني ويشرب الخمر ،هو الذي يسرق ،، يا رسول هللا﴾َوِجلَةٌ  َوقُلُوُبُهم  

وهو يخاف  ،ويتصدق ،صوم، وي، ولكنه الذي يصليالصديققال: ال يا ابنة  ،هللا

                                                           
 مستدركه في والحاكم ،3672: برقم عنه هللا رضي مسعود بن عبدهللا مسند 6/189 مسنده في أحمد أخرجهـ   1

 في الهيثمي وأورده ، يخرجاه ولم اإلسناد صحيح حديث هذا:  وقال ، 7301: برقم والصلة البر باب 4/82

 اسناده أحمد ورجال: وقال أحمد إلى وعزاه ،164: برقم واإليمان اإلسالم في باب 1/213 الزوائد مجمع

 .أخرى وبألفاظ أخرى بطرق الحديث ورد وقد.  ثقات وأكثرهم مستور بعضهم
 كثير ابن تفسير ينظر. وأمًنا إساءة جمع المنافق وإن وشفقة، إحسانا جمع المؤمن إن: البصري الحسن قالـ   2

 .5/421 التنزيل ومعالم. 19/45 الطبري وتفسير ،5/480
َيمَ ﴿ـ  3 َنتَ  َوَمر  نَ  ٱب  َرَٰ َصَنت   ٱلَِّتيَٰٓ  ِعم  َجَها أَح  َنا َفر  وِحَنا ِمن ِفيهِ  َفَنَفخ  َقت   رُّ تِ  َوَصدَّ َها ِبَكلَِمَٰ  ِمنَ  َوَكاَنت   َوُكُتِبِهۦ َربِّ

ِنِتينَ  َقَٰ  التحريم سورة من ﴾12﴿: آليةا ﴾ٱل 
 .5/480له[، وهو الصواب. ينظر تفسير ابن كثير  /أ، وعند ابن كثير ]كفء323للوحة: ـ ا 4
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"هللا
(1)

وهم يخافون  ،، ويتصدقون: " ولكنهم الذين يصلون، ويصومونوفي رواية 

ِئكَ ﴿ ،أن ال يقبل منهم
َٰٓ لََٰ ِرُعونَ  أُو  تِ  ِفي ُيَسَٰ َرَٰ َخي  (2)" ﴾ٱل 

، وقرأ ، والترمذيرواه أجمد 

بعضهم:
(3)

ا َما َيأ ُتونَ  َوالَِّذينَ ﴿  وهم  ،يفعلون ما يفعلون :أي؛﴾َوِجلَةٌ  َوقُلُوُبُهم   آَتو 

" ـصلى هللا عليه وسلم ـ " وروى هذا مرفوعاً إلى النبي يخافون
(4)

لك. كذ أنه قرأ 

ألنه  ،، وهي قراءة الجمهور السبعة، وغيرهم أظهراألولىوالمعنى على القراءة 

ِئكَ ﴿ :قال
َٰٓ لََٰ ِرُعونَ  أُو  تِ  ِفي ُيَسَٰ َرَٰ َخي  ِبقُونَ  لََها َوُهم   ٱل  ، ولو كان من السابقين، فجعلهم ﴾َسَٰ

، بل من المقتصدين ،ألوشك أن ال يكونوا من السابقين ،المعنى على القراءة األخرى

 .(وهللا أعلم)، أو المقصرين

ۡيَنا كَِتَٰب   ﴿ َۚ َودَلَ ا إَِّلَّ وُۡسَعَها بَۡل  ٦٢وَُهۡم ََّل ُيۡظلَُموَن  يَنِطُق بِٱَۡلَق ِ  َوََّل نَُكل ُِف َنۡفس 
َٰلَِك  قُلُوصَّبُُهۡم ِِف َغۡمَرة   ِن ُدوِن َذ ۡعَمَٰل  م 

َ
ِۡن َهََٰذا َولَُهۡم أ َِٰملُوَن م  َخۡذنَا  ٦٣ُهۡم لََها َع

َ
ٰٓ إِذَآ أ ََّ َح

وَن   َ ََّل تَۡج  ٦٤ُروَن   َ بِٱلَۡعَذاِب إِذَا ُهۡم يَۡج ُمۡتَفِيهِم  ِنَّا ََّل تُنَُصُ ْ ٱَۡلَۡوَم  إِنَُّكم م  قَۡد  ٦٥ُروا
ۡعَقَٰبُِكۡم تَنِكُووَن 

َ
ٰٓ أ َِ ُتۡتََلَٰ َعلَۡيُكۡم فَُكنتُۡم لََعَ َٰ ا ُمۡستَۡكِۡبِيَن بِهِۦ َسَِٰمر   ٦٦ََكنَۡت َءاَي

 .﴾٦٧ َتۡهُجُرونَ 

ًسا ُنَكلِّفُ  َواَل ﴿أنه  ،في الدنيا ،وشرعه على عباده ،عدلهأخبر تعالى عن   إاِلَّ  َنف 

َعَها يحاسبهم بأعمالهم  ،وأنه يوم القيامة ،والقيام به ،إالَّ ما تطيق حمله :أي ؛﴾ُوس 

َنا﴿ :ولهذا قال ،ال يضيع منه شيء ،التي كتبها عليهم في كتاب مسطور ب   َولََدي   ِكَتَٰ

َحقِّ  َينِطقُ  َلُمونَ  اَل  َوُهم  ﴿كتاب األعمال  :يعني ،﴾ِبٱل  بخسون من ال ي :أي ؛﴾ُيظ 

وأما السيئات فيعفو ويصفح عن كثير منها لعباده المؤمنين، ثم قال  الخير شيئاً،
                                                           

 .25263: برقم عنها هللا رضي عائشة السيدة حديث 42/156 مسنده في أحمد أخرجهـ   1
 8/315 مسنده في يعلى وأبو عنه، وسكت ،3175: برقم المؤمنون سورة 5/327 سننه في الترمذي أخرجهـ   2

: برقم علي اسمه من باب 4/198 األوسط في والطبراني ،4917: برقم عنها هللا رضي عائشة السيدة مسند

 عن هريرة أبي عن حازم أبي عن سعيد بن الرحمن عبد عن الحديث هذا روي وقد:  الترمذي وقال. 3965

 .هذا نحو سلم و عليه هللا صلى النبي
ا ما يأتون والذين﴿:قوله عباس، ابن عنـ   3  رضي عائشة وقرأت. خائِفين يعملون: يقول ﴾َوِجلَةٌ  َوقُلُوُبُهم   آَتو 

ا َما َيأ ُتونَ  َوالَِّذينَ ﴿ والنخعي ،عباس وابن ،عنها هللا  هذه صحت ولو:  الفراء قال. اإلتيان من مقصورا ﴾أََتو 

 كيف: "  عنها هللا رضي عائشة سأل عبيد بن عمير عن يروى. الجماعة قراءة تخالف لم عائشة عن القراءة
 :فقالت  ؟﴾آتوا ما يأتون والذين﴿ أو ؟﴾آتوا ما يؤتون والذين﴿ :قال ؟يةآ يةأ :قالت ؟،يقرؤها هللا رسول كان

 يأتون والذين﴿ :قلت أيهما :قالت ،جميعا الدنيا من إلي أحب ألحدهما بيده نفسي والذي :قلت ،إليك أحب أيتهما

فَ  الهجاء ولكن أنزلت وكذلك ،يقرؤها كان كذلك هللا رسول أن أشهد :فقالت ،﴾آتوا ما  في اإلتقان ينظر".   ُحرِّ

 ،12/132 القرطبي وتفسير  ،19/46 الطبري وتفسير ،1/541 القرآن علوم
 مجمع في الهيثمي وأورده ،24641: برقم عنها هللا رضي عائشة حديث 41/185 مسنده في أحمد أخرجهـ   4

 وهو مسلم بن اسماعيل وفيه:  وقال أحمد إلى وعزاه ،11189: برقم نالمؤمنو سورة باب 7/174 الزوائد

 .ضعيف
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َرةٍ  ِفي قُلُوُبُهم   َبل  ﴿ :منكراً على مشركي قريش  ِمن  ﴿وضاللة  ،غفلة :أي ؛﴾َغم 

 :، وقولهـ صلى هللا عليه وسلمـ الذي أنزله هللا على رسوله  ،القرآن :أي ؛﴾َهَذا

ل   َولَُهم  ﴿ َمَٰ ن أَع  لِكَ  ُدونِ  مِّ
ِملُونَ  لََها ُهم   َذَٰ  ُهم   ﴿، يعني الشرك : سيئة غير ذلكأي ؛﴾َعَٰ

ِملُونَ  لََها البد أن يعملوها قاله ابن عباس وموافقوه :أي ؛﴾َعَٰ
(1)

 :أي :، وقال غيرهم

ليحق عليهم  ،ال محالة ،قبل موتهم ،البد أن يعملوها ،قد كتب عليهم أعمال سيئة

ـ أن رسول هللا  كما في الصحيح عن ابن مسعود ،كلمة العذاب، وهذا قوي حسن

إن الرجل ليعمل بعمل أهل  ،: " فو الذي ال إله غيرهـ قالصلى هللا عليه وسلم 

فيعمل بعمل أهل  ،فيسبق عليه الكتاب ،وبينها إال ذراع ـ،حتى ما تكون بينه ،الجنة

"فيدخلها ،النار
(2)

َنا إَِذا َحتَّى﴿ ه:، وقول َرِفيِهم   أََخذ  ، ﴾ُرونَ   َ َيج   ُهم   إَِذا ِبال َعَذابِ  ُمت 

ه ـوبأس ،هللا ا عذابُ ـفي الدني ،ونـداء المتنّعمـوهم السع ،حتى إذا جاء مترفيهم :يعني

 ُروا    َ َتج   اَل ﴿ :، وقوله: ويستغيثونيصرخون :أي ﴾ُرونَ   َ َيج   ُهم   إَِذا﴿ ،مـونقمته به

َم   َيو  ُكم ٱل  ا إِنَّ نَّ  :فقال ،ثم ذكر تعالى أكبر ذنوبهم  ،ال ُتمنعون منا :أي ؛﴾ُتنَصُرونَ  اَل  مِّ

ِتي َكاَنت   َقد  ﴿ لَىَٰ  َءاَيَٰ ُكم   ُتت  َٰٓ  َفُكنُتم   َعلَي  ِبُكم   َعلَىَٰ َقَٰ  ـم م أبيتـعيتإذا دُ  :أي ؛﴾َتنِكُصونَ  أَع 

هُ  َذلُِكم  ﴿، وإن ُطلبتم امتنعتم ُ  ُدِعيَ  إَِذا ِبأَنَّ ُتم   َدهُ ـَوح   هللاَّ َرك   َوإِن   َكَفر  ِمُنوا ِبهِ  ُيش   ،(3)﴾ُتؤ 

ِبِرينَ ﴿ :هـولـوق َتك  ِمٗرا ِبِهۦ ُمس  ُجُرونَ  َسَٰ في تفسيره قوالن :، قيل﴾َته 
(4)

أن  :أحدهما :

اه ،حين نكوصهم عن الحق ،حال منهممستكبرين  واستكباراً عليه  ،وإبائهم إيَّ

: أنه للحرم (أحدها) ( ثالثة أقوال:هله فعل هذا في الضمير في )ِبهِ وأل ،واحتقاراً له

 ،: هو ضمير القرآن(والثاني)ألنهم كانوا يسمرون الهجر من الكالم،  ،بمكة ذما

، إلى غير نه سحر، إنه شعر، إنه كهانةبالهجر من الكالم، إ ،كانوا يسمرون القرآن

رونه في سمرتهم كانوا يذكـ  صلى هللا عليه وسلمـ : أنه (والثالث)ذلك من األباطيل، 

كما سبق من أنه " ساحر مجنون  ،، ويضربون له األمثال الباطلةباألقوال الفاسدة

                                                           
 من لهم بد ال:  قال عاملون لها هم الشرك دون سيئة أعمال: يقول ذلك دون من أعمال ولهم: عباس ابن قالـ   1

 دون من يعملوها أن بد ال خطايا لهم أي:  ومجاهد قتادة قال يعملوها، أن لهم بد ال: مجاهد وقال. يعملوها أن
 يعملوها أن بد ال ، عليه هم ما دون من يعملوها لم رديئة أعمال ولهم المعنى:  زيد وابن الحسن وقال. الحق

 الدرو .12/134 القرطبي وتفسير ، 19/50 الطبري تفسير ينظر النار بها فيدخلون ، المؤمنين أعمال دون

 .6/107 المنثور
 صحيحه في ومسلم  ،7016: برقم شهيد فالن يقول ال باب 6/2713 صحيحه في البخاري أخرجهـ   2

 وهو للناس يبدو فيما الجنة أهل عمل ليعمل الرجل إن"  بلفظ. 179: برقم نفسه اإلنسان قتل تحريم باب1/106

 ". الجنة أهل من وهو للناس يبدو فيما النار أهل عمل ليعمل الرجل وإن النار أهل من
هُ  َذلُِكم  ﴿ـ  3 ُ  ُدِعيَ  إَِذا ِبأَنَّ َدهُ  هللاَّ ُتم   َوح  َرك   َوإِن   َكَفر  ِمُنوا ِبهِ  ُيش  مُ  ُتؤ   من سورة غافر﴾ 12﴿ ﴾ال َكِبيرِ  ال َعلِيِّ  ّلِلَِّ  َفال ُحك 
ِبِرينَ ﴿: الماوردي يقولـ  4 َتك    عباس ابن قول وهو ، أحد فيه عليهم يظهر أال ، هللا بحرمة :أي؛ ﴾ِبهِ  ُمس 

 اختلفوا.  يقبلوه أن وبالقرآن ، يطيعوه أن بمحمد مستكبرين:  آخر وجها ويحتمل. وقتادة ، ومجاهد ، والحسن
 متعظمين مستكبرين: أي مذكور، غير عن كناية الحرام البيت إلى تعود أنها األقاويل فأظهر الكناية، هذه في

 نخاف وال أحد، علينا يظهر فال بيته، وجيران هللا حرم أهل نحن يقولون كانوا أنهم به وتعظمهم الحرام، بالبيت
: أي" به مستكبرين: "وقيل وجماعة، ومجاهد، عباس ابن قول هذا الخوف، في الناس وسائر فيه فيأمنون أحدا،

   4/59 الماوردي وتفسير ،5/423 البغوي تفسير ينظر. أظهر واألول. به يؤمنوا فلم بالقرآن
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شاعر"
(1)

 الذي أظهره هللا عليهم ،، بل هو عبد هللا ورسوله، وكل ذلك باطل

، يفتخرون به مستكبرين بالبيت :، وقيلوأخرجهم من الحرم صاغرين أِذالء

  ،فال يظهر عليهم أحد ،وجيران بيته ،وأهل حرمه ،ويعتقدون أنهم أولياء هللا

، وأصل رون بالليل في مجالسهم حول البيت، ويفحشونأنهم كانوا يسم :والمراد

 .الباطلوالشروع في  ،الفحش :الهجر

مۡ ﴿
َ
بَُّرواْ ٱلَۡقۡوَل أ فَلَۡم يَدَّ

َ
لنَِي  أ وَّ

َ
ِت َءابَآَءُهُم ٱِۡل

ۡ
ا لَۡم يَأ ۡم لَۡم َيۡعرِفُواْ رَُسولَُهۡم َفُهۡم  ٦٨َجآَءُهم مَّ

َ
أ

ِ َكَٰرِهُ  ٦٩ََلُۥ ُمنِكُروَن  ۡكََثُُهۡم لِلَۡحق 
َ
ِ َوأ ۡم َيُقولُوَن بِهِۦ ِجنَُّۢةَۚ بَۡل َجآَءُهم بِٱَۡلَق 

َ
َولَوِ  ٧٠وَن أ

َتۡيَنَُٰهم بِِذۡكرِهِۡم َفُهۡم عَ 
َ
َۚ بَۡل أ ۡرُض َوَمن فِيهِنَّ

َ
َُٰت َوٱِۡل َمََٰو ۡهَوآَءُهۡم لََفَسَدِت ٱلسَّ

َ
َبَع ٱَۡلَقُّ أ ن ٱتَّ

ۡعرُِضوَن  ۡم تَۡس  ٧١ذِۡكرِهِم مُّ
َ
َٰزِقنَِي  ا فََخَراُج َرصَّب َِك َخۡۡي   لُُهۡم َخرۡج    َ أ  نَّكَ ِإَو ٧٢وَُهَو َخۡۡيُ ٱلرَّ
ۡستَقِيم   تَلَۡدُعوُهۡم إََِلَٰ ِصَرَٰط   َِٰط لََنَِٰكبُوَن  ٧٣ مُّ َر ِ ِيَن ََّل يُۡؤِمنُوَن بِٱٓأۡلِخَرةِ َعِن ٱلو   ٧٤ِإَونَّ ٱَّلَّ

ِن ُض    واْ ِِف ُطۡغَيَٰنِهِۡم  ۞َولَۡو رَِْحَۡنَُٰهۡم َوَكَشۡفنَا َما بِهِم م  لَجُّ
 .﴾٧٥ َيۡعَمُهونَ لَّ

وإعراضهم عنه  ،وتدبرهم فيه ،في ترك تفهمهم للقرآن ،أنكر تعالى على المشركين

وا بهذا الكتابمع أنهم فكان  هم الذين ماتوا في الجاهلية،ءآبا، ولم يبلغ ، قد ُخصُّ

كما فعله النجباء منهم  ،، والقيام بشكرها، بقبولهاالالئق بهؤالء أن يقابلوا تلك النعمة

فيعرفوا  ،وهو القرآن ،أفلم يدبروا ما جاءهم من القول :أي ،واتبع الحق ،ممن أسلم

، قال قتادة : " لو تّدبره ـ صلى هللا عليه وسلم ـ ما فيه من الداللة على صدق محمد 

فهلكوا " ،، ولكن أخذوا بما تشابه، لوجدوه ُمزاجراً عن المعاصيوعقلوه ،القوم
(2)

 ،

ِرفُوا لَم   أَم  ﴿ :ثم قال تعالى منكراً على مشركي قريش ِكُرونَ  لَهُ  َفُهم   َرُسولَُهم   َيع   ﴾ُمن 

؟ التي نشأ بها فيهم ،وصيانته ،وأمانته ،وصدقه ،هم ال يعرفون محمداً أف :أي

؟والمباهتة فيه ،قدرون على إنكار ذلكأفي
(3)

:، ولهذا قال جعفر بن أبي طالب
(4)

 

                                                           
لِِهم   ِمن   الَِّذينَ  أََتى َما َكَذلِكَ ﴿إشارة إلى قوله تعالى: ـ  1 ُنونٌ  أَو   َساِحرٌ  َقالُوا إاِلَّ  َرُسولٍ  ِمن   َقب   من﴾ 52﴿اآلية  ﴾َمج 

لِ  ُهوَ  َوَما﴿: تعالى وقوله الذاريات. سورة ِمُنونَ  َما َقلِياًل  َشاِعرٍ  ِبَقو  لِ  َواَل (41﴿ ُتؤ  ُرونَ  َما َقلِياًل  َكاِهنٍ  ِبَقو   َتَذكَّ

 .الحاقة سورة من ﴾(42﴿
بَُّروا أََفلَم  ﴿ :قوله في قتادة عن  ـ  2 لَ  َيدَّ  لو هللا معصية عن زاجرا القرآن في يجدون كانوا وهللا اذا:  قال ﴾ال َقو 

  .22/179 الطبري وتفسير ،6/110 المنثور الدر ينظر. ذلك عند  وعقلوه القوم تدبره
". قريش فتيان خير بأنه واتسامه وعقله وشهامته التعلم عدم مع علمه وكمال خلقه وحسن: " الحاشية في  ـ  3

 /ب.323اللوحة: 
 جعفر وهو ، ألبويه طالب أبي بن علي وأخو وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عم ابن :طالب أبي بن جعفرـ   4

 روي بقليل علي أخيه إسالم بعد أسلم ، وخلقا خلقا وسلم عليه هللا صلى هللا برسول الناس أشبه وكان ، الطيار
 صل: عنه هللا رضي لجعفر فقال ، يمينه عن وعلي ، يصليان عنه هللا رضي وعليا النبي رأى طالب أبا أن

  ، المدينة إلى وهجرة ، الحبشة إلى هجرة:  هجرتان وله ، إنسانا وثالثين واحد بعد أسلم:  قيل ، عمك ابن جناح
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للنجاشي
(1)

 ،نعرف نسبه ،رسوالً : " أيها الملك إن هللا قد بعث إلينا حبشةالملك  

حين بارزهم  ،لنائب كسرى وأمانته "، وكذا قال المغيرة بن شعبة ،وصدقه

ةٌ  ِبهِ  َيقُولُونَ  م  أَ ﴿ :وقوله عليه الصالة ـ  ،هذا حكاية قول المشركين في شأنه ،﴾ِجنَّ

ل القرآنـ والسالم  ال يدري ما يقول  ،، وأن به جنوناً : افتراه من عندهأي ،أنه تقوَّ

فإنهم  ،وهم يعلمون بطالن ما يقولون به ،أن قلوبهم ال تؤمن به ،تعالى عنهم وأخبر

عجزوا أن يأتوا بمثل  ،، وأن جميع أهل األرضأتاهم من كالم هللا ما ال يدافع قد

سورة قصيرة منه
(2)

َحقِّ  َجآََٰءُهم َبل  ﴿ :، ولهذا قال َثُرُهم   ِبٱل  َحقِّ  َوأَك  ِرُهونَ  لِل  يجوز  ﴾َكَٰ

صلى هللا عليه ـ رسول هللا  " ُروي أن  ،واو حالية، وأن يكون لالستئنافأن يكون ال

فقال الرجل : إنك لتدعوني إلى أمٍر أنا له كاره ،   ،: أسلملقي رجالً فقال لهـ وسلم 

: وإن كنت كارهاً "ـعليه الصالة والسالم ـ فقال 
(3)

َبعَ  َولَوِ ﴿ :وقوله   ال َحقُّ  اتَّ

َواَءُهم   : " الحق هو هللا "قال مجاهد وغيره ،﴾أَه 
(4)

هللا إلى ما في  لو أجابهم :أي 

تُ  لََفَسَدتِ ﴿  ،، وشرع األمور على وفق ذلكأنفسهم من الهوى َوَٰ َمَٰ ضُ  ٱلسَّ َر   َوَمن َوٱأل 

اَل  َوَقالُوا﴿ :، كما أخبر عنهم في قولهم، واختالفهالفساد أهوائهم :أي ؛﴾ِفيِهنَّ    لَو 

لَ  آنُ  َهَذا ُنزِّ نِ  ِمنَ  َرُجلٍ  َعلَى ال قُر  َيَتي  ِسُمونَ  أَُهم  ﴿، ثم قال: ﴾َعِظيمٍ  ال َقر  َمتَ  َيق   َرح 

(5)﴾َربِّكَ 
وأنه تعالى هو   ،وأهوائهم ،واختالف آرائهم ،وفيه بيان لعجز العباد ،

ُهم َبل  ﴿ :، ثم قال، وأحوالهوأفعاله ،وأقواله ،الكامل في جميع صفاته َنَٰ ِرِهم   أََتي   ﴾ِبِذك 
                                                                                                                                                                      

 وابن العاص بن وعمرو سلمة وأم أهله وبعض هللا عبد ابنه:  عنه ،وروى سلم و عليه هللا صلى النبي عن روى

 طعاما جعفر آلل اصنعوا قالو ،سلم و عليه هللا صلى هللا رسول نعيه،   هـ 8 سنة مؤتة يوم استشهد ، مسعود

 3/49 والثقات  146 :رقم 2/83 التهذيب وتهذيب ،757: رقم 1/421 الغابة أسد ينظر.  يشغلهم ما أتاهم فقد

 .2/482 والتعديل والجرح ،166:رقم الجيم حرف
 عهد في أسلم ،  له لقب والنجاشي عطية بالعربية واسمه الحبشة ملك النجاشي أبحر بن أصحمة:  النجاشيـ   1

 ومع معهم وأخباره ، أرضه إلى هاجروا الذين المسلمين إلى وأحسن  إليه يهاجر ولم  وسلم عليه هللا صلى النبي
 النبي عليه وصلى ، مكة فتح قبل ببالده وتوفي ، مشهورة المسلمين إليهم يسلم أن منه طلبوا الذين قريش كفار

 وقيصر ، للفرس كسرى مثل ، الحبشة ولملوك له لقب والنجاشي  اسمه وأصحمة ؛ أربعا عليه وكبر بالمدينة

 بعدها األلف باب 1/205 واإلصابة ،188: رقم 1/153 الغابة أسد ينظر.  هـ 9 عام في توفي أنه قيل.  للروم

 .473: رقم الصاد
ب   ِفي ُكنُتم   َوإِن ﴿: تعالى قوله إلى إشارةـ   2 ا َري  مَّ َنا مِّ ل  ِدَنا َعلَىَٰ  َنزَّ ُتوا   َعب  ن ِبُسوَرة   َفأ  لِِهۦ مِّ ث  ُعوا   مِّ  ُشَهَدآََٰءُكم َوٱد 

ن ِدِقينَ  ُكنُتم   إِن ٱّللَِّ  ُدونِ  مِّ   البقرة. سورة من ﴾(23) َصَٰ
 مسنده في يعلى وأبو ،12061: برقم عنه هللا رضي مالك بن أنس حديث 19/117 مسنده في أحمد أخرجهـ   3

 باب 5/554 الزوائد مجمع في والهيثمي ،3879: برقم عنهما هللا رضي أنس عن الطويل حميد حديث 6/471

 .الصحيح رجال ورجالهما يعلى وأبو أحمد إلى وعزاه ،9583: برقم القتال قبل إليه والدعاء اإلسالم عرض
 جريج ابن تفسير ينظر.  ومقاتل ، ومجاهد ، الثوري وسفيان ، والسدي ، جريج ابن قاله ، هللا هو الحقـ   4

 الطبري وتفسير ،359/ص السدي وتفسير ،217/ص الثوري وتفسير ،5/424 البغوي وتفسير ،19/57

  .12/140 القرطبيتفسير و 19/57
اَل  َوَقالُوا  ﴿ـ  5 لَ  لَو  َذا ُنزِّ َءانُ  َهَٰ قُر  نَ  َرُجل   َعلَىَٰ  ٱل  نِ  مِّ َيَتي  َقر  ِسُمونَ  أَُهم   ٣١ َعِظيمٍ  ٱل  َمتَ  َيق  َك   َرح  نُ  َربِّ َنا َنح  َنُهم  َقَسم  َبي 

ِعيَشَتُهم   ةِ  ِفي مَّ َحَيوَٰ َيا   ٱل  ن  َنا ٱلدُّ َضُهم   َوَرَفع  قَ  َبع  ض   َفو  ت   َبع  ِخذَ  َدَرَجَٰ ُضُهم لَِّيتَّ ٗضا َبع  ا   َبع  ِرّيٗ َمتُ  ُسخ  ر   َربِّكَ  َوَرح  ا َخي  مَّ  مِّ

َمُعونَ    .الزخرف سورة من ﴾٣٢ َيج 
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ِرِهم   َعن   َفُهم  ﴿ ،القرآن :يعني ِرُضونَ  ِذك  أَلُُهم   أَم  ﴿ :، وقوله﴾ُمع  ًجا َتس   :يأ ؛﴾َخر 

رٌ  َربِّكَ  َفَخَراجُ ﴿الً وُجع   ،أجراً  وال شيئاً  ،الً وال ُجع   ،أنت ال تسألهم أجرة :أي ؛﴾َخي 

كما  ،بل أنت في ذلك تحتسب عند هللا جزيل ثوابه ،على دعوتك إياهم على الهدى

رٍ  ِمن   َسأَل ُتُكم   َما قُل  ﴿ :قال (1)﴾لَُكم   َفُهوَ  أَج 
، إن أجري إال على هللا، ونحوه من 

ُعوُهم   َوإِنَّكَ ﴿:، وقولهاآليات َتِقيمٍ  ِصَراطٍ  إِلَى لََتد  : " أن عن ابن عباس ﴾ُمس 

] ؟ [أتاه فيما يرى النائم ملكانـ صلى هللا عليه وسلم ـ رسول هللا 
(2)

: إن مثله فقال ،

[قوم استبقوا]كمثل  ،ومثل أمته
(3)

فلم يكن معهم من الزاد ما  ،إلى رأس مفازة 

لٍّة حُ )إذ أتاهم رجل في  ،فبينا هم كذلك ،وال ما يرجعون به ،يقطعون به المفازة

(ِحَبَرةٍ 
(4)

بةً فقال ،  ، وِحياضاً ِرَواًء تتبعوني؟: أرأيتم إن وردت بكم ِرياضاً ُمَعشَّ

 ،فأكلوا ،وحياضاً ُرواءً  ،فأوردهم ِرياضاً ُمعّشبةً  ،: فأنطلق بهملوا: نعم، قالفقا

نوا ن وردت لكم فجعلتم لي إ ؟: ألم ألقكم على تلك الحال، فقال لهموشربوا وتسمَّ

أيديكم ِرياضاً : إن بين فقالوا: بلى، فقال ،ِرواًء أن تتبعوني ،وحياضاً  ،ِرياضاً ُمعشَّبةً 

 ،صدق :: فقالت طائفة، قالتبعونيفا أعشب من هذه، وحياضاً هي أروى من هذه

فنقيم عليه " ،: قد رضينا بهذا، وقالت طائفةهُ نَّ عَ بِ تَّ وهللا لنَ 
(5)

 :، وقولهرواه أحمد 

ِكُبونَ ﴿ كب فالن عن منحرفون ، تقول العرب: ن ،جائرون ،لعادلون :أي ؛﴾لََنَٰ

ُهم   َولَو  ﴿ :، وقولهعنها، إذا زاغ الطريق َنَٰ َنا َرِحم  ن ِبِهم َما َوَكَشف  وا   ُضّر   مِّ  ِفي لَّلَجُّ

ِنِهم   َيَٰ َمُهونَ  ُطغ  وأفهمهم ، بأنه لو أراح عللهم ،، أخبر تعالى عن ِغلظهم في كفرهم﴾َيع 

ولم ينزعوا  ،وضاللهم ،وطغيانهم ،وال استمروا على كفرهم ،القرآن لما انقادوا

ُ  َعلِمَ  َوَلو  ﴿ :كما قال ،عنه ًرا ِفيِهم   هللاَّ َمَعُهم   َخي  (6)﴾أَلَس 
 ،وغيرها من اآليات ،اآلية 

 . فهذا من باب علمه تعالى أال يكون لو كان كيف كان يكون

َعَذاِب َفَما ٱۡسَتََكنُواْ لَِرصَّب ِهِۡم َوَما َيَتََضَُّعوَن  ﴿
َخۡذَنَُٰهم بِٱلۡ

َ
ٰٓ إَِذا َفَتۡحنَا ٧٦َولََقۡد أ ََّ َعلَۡيهِم  َح

بَۡصََٰر  ٧٧إِذَا ُهۡم فِيهِ ُمۡبلُِسوَن َشِديٍد  ا َذا َعَذاب  بَاب  
َ
ۡمَع َوٱِۡل  لَُكُم ٱلسَّ

َ
نَشأ
َ
ِٓي أ وَُهَو ٱَّلَّ

                                                           
ُتُكم َما قُل   ﴿ـ  1 ن   َسأَل  ر   مِّ ِريَ  إِن   لَُكم    َفُهوَ  أَج  ِ   َعلَى إاِلَّ  أَج  ء   ُكلِّ  َعلَىَٰ  َوُهوَ  ٱّللَّ  .سبأ سورة من ﴾(47﴿َشِهيد   َشي 
 فقال رأسه، عند واآلخر رجليه، عند أحدهما فقعد/أ:  ]324سقط من المتن وهو في الحاشية في اللوحة رقم: ـ  2

[. ينظر تفسير ابن كثير أمته ومثل َمَثلَه إن: فقال. أمته ومثل هذا َمَثل اضرب: رأسه عند للذي رجليه عند الذي

5/485. 
 .5/485[. ينظر تفسير ابن كثير انتهوا ُسف ر قوم وعند ابن كثير: ]كمثل /أ،324اللوحة رقم:  هكذا في المتن،ـ  3
د وهو: ِعَنبة بوزن ِحبَرةـ   4  .1/871 الحديث غريب في النهاية ينظر.  وِحَبرات ِحَبرٌ  والجمع يَمانٍ  ُبر 
 مستدركه في والحاكم ،4202: برقم عنه هللا رضي عباس بن عبدهللا مسند 4/228 مسنده في أحمد أخرجهـ   5

: المفازةو  يخرجاه، ولم الشيخين شرط على صحيح حديث هذا:  وقال ،8200: برقم الرؤيا تعبير كتاب 4/439

 كانت إِذا: والمفازة  بالسالمة، فتفاءلوا مهلكة المفازة وأصل   فوز من مهلكة ألنها بذلك وسميت المفاوز، واحدة
 وقطعها منها خرج من ألَن مفاَزة الصحراء وسميت. َمفازة يعدّ  فال واليوم الليلة وأَما فيها، ماء ال أكثر أو ليلتين

 .5/392 العرب لسان ينظر.  فاز
ُ  َعلِمَ  َولَو  ﴿ـ  6 ًرا ِفيِهم   هللاَّ َمَعُهم   َخي  َمَعُهم   َولَو   أَلَس  ا أَس  ِرُضونَ  َوُهم   لََتَولَّو   .األنفال سورة من (23) ﴾ُمع 
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ۡف 
َ
َۚ قَلِيَل    َِوٱِۡل ا تَۡشُكُروَن َدةَ ۡرِض  ٧٨ مَّ

َ
ُكۡم ِِف ٱِۡل

َ
ِي ذََرأ وَن وَُهَو ٱَّلَّ وَُهَو  ٧٩ِإَوََلۡهِ ُُتَۡشُ

فَََل َتۡعقِلُوَن 
َ
ِۚ أ ِۡل َوٱنلََّهارِ

َُٰف ٱَلَّ ۦ َوُيِميُت َوََلُ ٱۡختَِل ِي يُۡۡحِ ْ ِمۡثَل َما قَاَل  ٨٠ٱَّلَّ بَۡل قَالُوا
لُوَن  وَّ

َ
 قَالُٓواْ  ٨١ٱِۡل

َ
 ا م  ا وَِعَظَٰ ذَا مِۡتنَا َوُكنَّا تَُراب  ءِ أ

َ
ۡد وُِعۡدنَا ََنُۡن َوَءابَآُؤنَا لَقَ  ٨٢ءِنَّا لََمۡبُعوثُوَن أ

لنِيَ  وَّ
َ
َسَِٰطُۡي ٱِۡل

َ
ٓ أ  ﴾٨٣ َهََٰذا مِن َقۡبُل إِۡن َهََٰذآ إَِّلَّ

َتَكاُنوا َفَما﴿والشدائد  ،قد ابتليناهم بالمصائب :أي ِهم   اس  فما ردهم ذلك عما  :، أي﴾لَِربِّ

َتَكاُنوا َفَما﴿وغيِّهم  ،بل استمروا على ضاللهم ،والمخالفة ،كانوا فيه من الكفر  ﴾اس 

ل ابن قا ُمصّراً على تمردهمبل  ،وما تضرعوا إلى ربهم بالدعاء ،ما خشعوا :أي

: جاء أبو سفيانعباس
(1)

 ،يا محمد: "ـ فقالصلى هللا عليه وسلم ـ إلى رسول هللا  

والرحم ،هللا أنشدك
(2)

 َولََقد  ﴿ :زل هللاـفأن ،دمـوال ،رـالوب :أي؛ فقد أكلنا الِعلهز، 

ُهم َنَٰ َعَذابِ  أََخذ  هكذا رواه النسائي .اآلية ﴾ِبٱل 
(3)

، وأصل هذا الحديث في الصحيحين 

اللهم  :دعا على قريش حين استعصوا ، وقالـ صلى هللا عليه وسلم ـ أن رسول هللا "

يوسف " عِ ب  سَ كَ  ،عٍ ب  سَ أِعنِّي بِ 
(4)

َنا إَِذا َحتَّى﴿ :وقوله  ِهم   َفَتح  حتى إذا  :أي ،﴾َعلَي 

ما لم يكونوا  ،وأخذهم من عذاب هللا ،وجاءتهم الساعة بغتة ،جاءهم أمر هللا

، وانقطعت آمالهم وأيسوا من كل راحة، ، فعند ذلك أُبلسوا من كل خيريحتسبون

 ،واألبصار ،بأن جعل لهم السمع ،، ثم ذكر تعالى نعمه على عبادهورجاؤهم

ويعتبرون بما يكون من   ،التي يدركون بها األشياء ،والفهوم ،، وهي العقولواألفئدة

 َما َقلِياًل ﴿ :، وقوله، وأنه الفاعل المختار لما يشاءاآليات الدالة على وحدانيته تعالى

ُكُرونَ  ، ثم أخبر عن قدرته العظيمة في أقلَّ ّلل على ما أنعم به عليكم وما :، أي﴾َتش 

                                                           
 وله معاوية والد وهو األموي، القرشي سفيان أبو شمس عبد ابن أمية بن حرب بن صخر هو: سفيان أبوـ   1

 صفية وأمه ، كافرا بدر يوم عنه هللا رضي طالب أبي بن علي قتله الذي  حنظلة بابنه ، حنظلة أبو:  أخرى كنية
 سلم و عليه هللا صلى النبي وتزوج  وسلم، عليه هللا صلى النبي زوجة  الحارث بنت ميمونة عمة حزن بنت
 أبي عين ،وفقئت والطائف حنينا وشهد ، الفتح ليلة وأسلم  سنين بعشر الفيل قبل ولد ، يسلم أن قبل حبيبة أم ابنته

 يقوده كان سفيان أبو عمى ولما ، اليرموك يوم فقئت األخرى سفيان أبي عين إن:  وقيل  الطائف يوم سفيان
 وابنه حازم، بن وقيس عباس، ابن: عنه وروى سلم و عليه هللا صلى النبي عن سفيان أبو ،روى له مولى

ُتلِفَ  وقد.  عنه هللا رضي عفان بن عثمان عليه وصلى بالمدينة، ومات  معاوية  32 ، هـ 31) موته سنة في اُخ 

: رقم 3/412 واإلصابة ،2473: رقم 3/10 الغابة أسدو ،1206: رقم 2/714 االستيعاب ينظر(. هـ 33 ، هـ

4050. 
 /ب.324اللوحة  . بهما وسألتك والرحم هللا أذكرك أي:  هللا أنشدك:  الحاشية فيـ   2
 2/428 مستدركه في والحاكم ،11352: برقم المؤمنون سورة تفسير 6/413 سننه في النسائي أخرجهـ   3

 الزوائد مجمع في والهيثمي ، يخرجاه ولم اإلسناد حديث هذا: وقال ،3488: برقم المؤمنون سورة تفسير

 وغيره النسائي وثقه واقد بن الحسين بن علي وفيه: " وقال ،11191: برقم المؤمنون سورة باب 7/175

 ". حاتم ابو وضعفه
 تفسير 4/1791 وكذلك ،962: برقم المشركين على الدعاء باب 1/341 صحيحه في البخاري أخرجهـ   4

 .2798: برقم الدخان باب 4/2155 صحيحه في ومسلم ،4496: برقم الروم سورة
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 ،على اختالف أجناسهم وصفاتهم ،رضوخلقه لهم في سائر أقطار األ ،برئه الخليقة

وال  ،فال يترك منهم صغيراً  ،واآلخرين ،ولغاتهم ، ثم يوم القيامة يجمع األولين منهم

ِيي الَِّذي َوُهوَ ﴿ :، ولهذا قالبدأهإال أعاده كما  ،كبيراً  ، : ُيحي الرممأي ؛﴾َوُيِميتُ  ُيح 

فُ  َولَهُ ﴿ ،وُيميت األمم ِتَلَٰ لِ  ٱخ  َهاِر   ٱلَّي  والنهار كل  ،وعن أمره تسخير الليل :أي ؛﴾َوٱلنَّ

، ، وال يفترقان بزمان غيرهماال يفتران ،يتعاقبان ،منهما يطلب اآلخر طلباً حثيثاً 

ِقلُونَ  أََفاَل ﴿ :وقوله ، الذي قد قهر كل ، أفليس لكم عقول تدلكم على العزيز العليم﴾َتع 

 َبل  ﴿ :أشبهوا من قبلهم من المكذبين، ثم قال مخبراً عن منكري البعث الذين شيء

لَ  َقالُوا لُون  َقالَ  َما ِمث  َوَّ ا  األ  َنا أَِءَذا َقالُوَٰٓ ا ِمت  ًما ُتَراٗبا َوُكنَّ ا َوِعَظَٰ ُعوُثونَ  أَِءنَّ  :أي ؛﴾لََمب 

َنا لََقد  ﴿قوع ذلك بعد صيرورتهم إلى البلى يستبعدون و نُ  ُوِعد  َذا َوَءاَبآَُٰؤَنا َنح   ِمن َهَٰ

لُ  َذآَٰ  إِن   َقب  َٰٓ  َهَٰ ِطيرُ  إاِلَّ لِينَ  أََسَٰ َوَّ إنما ُيخبر بها من تلقاها عن  ،اإلعادة محال :يعنون،﴾ٱأل 

 :ب منهم كقوله تعالى إخباراً عنهمـهم ، وهذا اإلنكار والتكذيِتالقِ خ  وا ،كتب األولين

َِرة  ﴿ ا َّنَّ ءَِذا ُكنَّا ِعَظَٰم 
َ
ة   ١١أ ةٌ َخاِِسَ ا َكرَّ (1)ا ﴾١٢ قَالُواْ تِلَۡك إِذ 

 آلية.

ۡرُض َوَمن فِيَهآ إِن ُكنتُۡم َتۡعلَُموَن  ﴿
َ
ُروَن  ٨٤قُل ل َِمِن ٱِۡل فَََل تََذكَّ

َ
َِۚ قُۡل أ قُۡل  ٨٥َسيَُقولُوَن هلِلَّ

ۡبِع َوَربُّ ٱلَۡعۡرِش ٱلَۡعِظيِم  َِٰت ٱلسَّ َمََٰو فَََل َتتَُّقوَن  ٨٦َمن رَّبُّ ٱلسَّ
َ
َِۚ قُۡل أ َمنَۢ قُۡل ٨٧َسيَُقولُوَن هلِلَّ

ء   ِ ََشۡ
َِۚ قُۡل  ٨٨ُكنتُۡم َتۡعلَُموَن وَُهَو ُُيُِۡي َوََّل ُُيَاُر َعلَۡيهِ إِن  بِيَِدهِۦ َملَُكوُت ُك  َسَيُقولُوَن هلِلَّ
َٰ تُۡسَحُروَن  ّنَّ

َ
َِٰذبُونَ  ٨٩فَأ ِ ِإَونَُّهۡم لََك َتۡيَنَُٰهم بِٱَۡلَق 

َ
 .﴾٩٠ بَۡل أ

والُملك  ،والتصرف ،واستقالله بالخلق ،ليِقّروا بوحدانيته ،ألزم تعالى الخالئق

ن " أـ :عليه الصالة والسالم ـ ، ولهذا قال لرسوله ال إله إال هو ليرشدوا إلى أنه

 يقول للمشركين المعاندين المعترفين له بالربوبية، ومع هذا قد أشركوا معه اآللهة

عتقدوا أنهم بل ا ،وال يملكون شيئاً  ،ال يخلقون شيئاً  ،فعبدوها مع اعترافهم أنهم

ضُ  لَِمنِ  قُل  ﴿ ،يقربونهم إليه ُزلفى َر   ا الذي كهَ الِ َمن مَ  أي: ؛﴾ِفيَها َوَمن   األ 

وسائر صنوف المخلوقات  ،والثمرات ،والنباتات ،والحيوانات ،وَمن فيها ،خلقها

ُتم   إِن  ﴿ لَُموَن َسَيقُولُونَ  ُكن   بأن ذلك ّلل وحده ال شريك  ،فيعترفون لك :أي ؛﴾ّلِلَِّ  َتع 

ُرونَ  أََفاَل ﴿ :قل ،فإذا كان ذلك ،له ال  ،ق الرازقـإال للخال ،، أنه ال يليق العبادة﴾َتَذكَّ

بُّ  َمن قُل  ﴿غيره ـل تِ  رَّ َوَٰ َمَٰ عِ  ٱلسَّ ب  بما فيه من  ،من هو خالق العالم العلوي :أي ؛﴾ٱلسَّ

ومن هو رب العرش  ،والمالئكة الخاضعين له في سائر أقطارها ،الكواكب النيِّرات

كما جاء في سنن أبي داود عن رسول هللا  ،يعني الذي هو سقف المخلوقات ،العظيم

                                                           
   .( من سورة النازعات12﴿ ـ ﴾11اآليات: ﴿ـ    1
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أن عرشه على سماواته  ،: " شأن هللا أعظم من ذلكـ أنه قالصلى هللا عليه وسلم ـ 

مثل القبة " ،وأشار بيده ،هكذا
(1)

 الرتفاعه " ،: " إنما ُسمِّي عرشاً  قال ابن عباس 

كالقنديل المعلَّق بين السماء  ،: " إن السموات في العرشوعن كعب األحبار قال

واألرض "
(2)

شِ  َوَربُّ ﴿ :، ولهذا قال ههنا ، يعني الكبير، وقال في ﴾ال َعِظيمِ  ال َعر 

شِ  َربُّ ﴿ :آخر السورة (3)﴾ال َكِريمِ  ال َعر 
جمع العرش بين  ، فقدالحسن البهيّ  :أي ؛

، ولهذا قال َمن قال: " إنه من ياقوتة حمراء "، والحسنوالعلوّ  ،واالتساع ،العظمة
(4)

 

وال نهار نور العرش من نور  ،: " إن ربكم ليس عنده ليلٌ  ، قال ابن مسعود

وجهه "
(5)

قُونَ  أََفاَل  قُل   ّلِلَِّ  َسَيقُولُونَ ﴿ :، وقوله فإذا كنتم تعترفون أنه رب  :أي ؛﴾َتتَّ

ه في إشراككم ذرون عذابوتح ،أفال تخافون ِعقابه ،ورب العرش ،السموات

به
ءٍ  ُكلِّ  َملَُكوتُ  ِبَيِدهِ  َمن   قُل  ﴿(6) ا﴿من بيده الملك  :أي؛ ﴾َشي  ةٍ  ِمن مَّ  ُهوَ  إاِلَّ  َدآَٰبَّ

 
 
(7)﴾ِبَناِصَيِتَهآَٰ   َءاِخُذ

رف ـالك المتصـالخالق الم ،انهـو سبحـ، فههاـ: متصرف فيأي ؛

هِ  ُيَجارُ  َواَل  ُيِجيرُ  َوُهوَ ﴿ ُتم   إِن   َعلَي  َلُمونَ  ُكن   ،كانت العرب إذا كان السيد فيهم ﴾َتع 

فف  ،لئالَّ يفتات عليه ،ن دونه أن ُيجير عليهـوليس لم ،وارهـر في جِ ـأجار أحداً ال ُيخ 

هِ  ُيَجارُ  َواَل  ُيِجيرُ  َوُهوَ ﴿ :ولهذا قال (8)﴾َعلَي 
الذي ال أعظم  ،وهو السّيد العظيم :أي ؛

وال ُيجار  ،الذي ُيجير ،سيعرفون أن السّيد العظيم :أي؛﴾ّلِلَِّ  َسَيقُولُونَ ﴿:وقوله ،منه

                                                           
 زيادات باب 2/121 مسنده في عوانة وأبو ،4726: برقم الجهمية في باب 2/644 سنه في أبوداود أخرجهـ   1

 تفسير 61/223 تفسيره في حاتم أبي وابن ،2517: برقم كتابه في هللا رحمه مسلم يخرجه مالم االستسقاء في

ومن . 1547: برقم أبيه عن مطعم بن جبير بن محمد باب 2/128 الكبير في والطبراني ،22 اآلية البقرة سورة

تدير صغير َبي تٌ   الخيام : من القُبَّةغريب الحديث   أعالها الصغيرة الخيمة أوهي. العرب بيوت من وهو ُمس 

 .1/16 الحديث غريب وجامع. الباء مع القاف باب 4/4 الحديث غريب في النهاية ينظر.  مستدير
 ان:  قال كعب عن االعمش  وعن.  الرتفاعه عرشا العرش سمى  وانما عباس ابن عن ، الضحاك عنـ   2

 سورة 1497/8578 حاتم أبي ابن تفسير ينظر.  واألرض السماء بين معلق كالقنديل العرش في السموات

  .18/558 الطبري وتفسير ،129 اآلية التوبة سورة 1920/10821  ،54 اآلية األعراف
ُ  َفَتَعالَى ﴿ـ   3 شِ  َربُّ  ُهوَ  إاِلَّ  إِلَهَ  اَل  ال َحقُّ  ال َملِكُ  هللاَّ  .المؤمنون سورة من ﴾116﴿ آليةا ﴾ال َكِريمِ  ال َعر 
 سورة".   حمراء ياقوتة العرش: "  يقول الطائي سعد عن 1497/8579 تفسيره في حاتم أبي ابن أخرجهـ   4

 ﴾3﴿: اآلية يونس سورة ،1925/10214 وكذلك ﴾،54﴿ : اآلية األعراف
 في والهيثمي ،8886: برقم عنه هللا رضي مسعود بن عبدهللا حديث 9/179 الكبير في الطبراني أخرجهـ   5

 قال السالم عبد أبو وفيه: " وقال الكبير في الطبراني إلى وعزاه 282: برقم ينام ال هللا إن باب 1/260 الزوائد

 ". ذكره من أر لم الشك على هللا عبيد أو مكرز بن هللا وعبد الثقات في حبان ابن ذكره وقد مجهول:  حاتم أبو
ينظر اللوحة رقم:  .(مقدوراته بعض على قدرته تنكروا وال مخلوقاته بعض به تشركوا فال): الحاشية فيـ  6

 /أ.325
تُ  إِنِّي ﴿ـ  7 ل  ُكم   َربِّي ٱّللَِّ  َعلَى َتَوكَّ ا َوَربِّ ةٍ  ِمن مَّ   ُهوَ  إاِلَّ  َدآَٰبَّ

 
ط   َعلَىَٰ  َربِّي إِنَّ  ِبَناِصَيِتَهآَٰ   َءاِخُذ َتِقيم ِصَرَٰ س   ﴾مُّ

  .هود سورة من ﴾56اآلية﴿
 من هللا وأجاره ، منه فأجاره فالن من واستجاره ظالم يظلمه أن من أجرته الذي الجار: " الحاشية فيـ  8

 أحد يغيث وال ، يشاء ممن يشاء من مغيث يعني ، ومنعته منه اغثته إذا فالن على فالناً  وأجرت  أنقذه،: العذاب
 .به وغدرت عهده نقضت إذا وأخفرته نمنعه، مجيراً  أي خفيراً  له وكنت أجرته إذا بالرجل وخفرت أحد، من

 /أ325ينظر اللوحة رقم: 
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َحُرونَ  َفأَنَّى قُل  ﴿ ،هو هللا تعالى ،عليه (1)﴾ُتس 
فكيف تذهب عقولكم في عبادتكم  :أي ؛

َحُرونَ ﴿ :، ومعنى، وعلمكم بذلكمع اعترافكم ،معه غيره ، تخدعون ﴾ُتس 

ُهم َبل  ﴿ :، ثم قالوتصرفون َنَٰ َحقِّ  أََتي  ، وأقمنا بأنه ال إله إال هللا ،وهو اإلعالم ،﴾ِبٱل 

ُهم  ﴿ ،األدلة الصحيحة الواضحة القاطعة على ذلك ِذُبونَ  َوإِنَّ في إشراكهم  :أي ؛﴾لََكَٰ

ال في الضالل كما ـوأسالفهم الُجهَّ  ،بل اتبعوا آبائهم ،وال دليل لهم على ذلك ،به

ا﴿قالوا: َنآَٰ  إِنَّ َٰٓ  َءاَبآََٰءَنا َوَجد  ة   َعلَىَٰ ا أُمَّ َٰٓ  َوإِنَّ ِرِهم َعلَىَٰ َتُدونَ  َءاَثَٰ ه  (2)﴾مُّ
 . 

ُ مِن َودَل   ﴿ ََذ ٱهللَّ ٍَٰهِۚ إِذ   َما ٱَتَّ ِۢ بَِما َخلََق َوَما ََكَن َمَعُهۥ مِۡن إَِل َٰه َهَب ُكُّ إَِل َ َولََعََل َبۡعُضُهۡم ا َّلَّ
 ِۚ َٰ َبۡعض  ا يَِوُفوَن ُسۡبَحََٰن ٱ لََعَ ِ َعمَّ ا يُۡشُِكونَ  ٩١هللَّ َهََٰدةِ َفَتَعَََٰلَٰ َعمَّ َٰلِِم ٱلَۡغۡيِب َوٱلشَّ  ﴾٩٢ َع

ه تعالى نفسه أن يكون له ولدٌ   إِلَهٍ  ِمن   َمَعهُ  َكانَ  َوَما﴿ :فقال ،أو شريك في الملك ،نزَّ

(3)﴾َخلَقَ  ِبَما إِلَهٍ  ُكلُّ  لََذَهبَ  إًِذا
ر تعدد اآللهة :أي ؛ نفرد كل منهم بما خلق ال ،لو قُدَّ

كل من العالم العلوي  ،أن الوجود منتظم ُمّتِسقٌ  :فما كان ينتظم الوجود، والشاهد

َمنِ  َخل قِ  ِفي َتَرى َما﴿في غاية الكمال  ،مرتِبٌط بعضه ببعض ،والسفلي ح   ِمن   الرَّ

(4)﴾َتَفاُوتٍ 
فيعلو بعضهم على بعض  ،وخالفه ،ثم لكان كل منهم يطلب قهر اآلخر ،

(والمتكلمون ذكروا هذا المعنى)
(5)

، وهو أنه لو فُِرَض ، وعّبروا عنه بدليل التمانع

فإن لم يحصل  ،، وأراد اآلخر تسكينه، فصاعداً، فأراد واحد تحريك جسمصانعان

ويمتنع اجتماع مراديهما  ،، والواجب ال يكون عاجزاً ، فكل منهما كانا عاجزيناألمر

فيكون ُمحاالً ، فأما إن حصل  ،وما جاء هذا المحال إال من فرض التعدد ،للتضاد

ألنه ال  ،، واآلخر المغلوب ممكناً ، كان الغالب هو الواجبمراد أحدهما دون اآلخر

                                                           
َحُرونَ  َفأَنَّىَٰ ﴿ـ  1 اللوحة رقم:  .والهوى الشيطان هو والخادع ، وطاعته توحيده عن يخدعون: " الحاشية في ﴾ُتس 

 /أ.325
ا   َبل  ﴿ـ  2 ا َقالُوَٰٓ َنآَٰ  إِنَّ َٰٓ  َءاَبآََٰءَنا َوَجد  ة   َعلَىَٰ ا أُمَّ َٰٓ  َوإِنَّ ِرِهم َعلَىَٰ َتُدونَ  َءاَثَٰ ه   من سورة الزخرف . (22اآلية: ) ﴾مُّ
 كل ألنفرد أي الشيخ فسره وهوكما محذوف، في الحاشية : إذاً جزاء شرط ﴾َهَب ُكلُّ إِلٍَه ِبَما َخلَقَ إًذا لَذَ ﴿ ـ 3

 ولغلت اآلخرين، ملك عن متميزاً  منهم واحد كل ملك ولرأيتم به، واستبدّ  خلقه الذي بخلقه اآللهة من واحد

 /أ.325اللوحة رقم:  .الدنيا كملوك بعضاً  بعضهم
عَ  َخلَقَ  ٱلَِّذي﴿ـ  4 ت   َسب  َوَٰ ا ِطَباٗقا   َسَمَٰ قِ  ِفي َتَرىَٰ  مَّ نِ  َخل  َمَٰ ح  ُوت    ِمن ٱلرَّ ِجعِ  َتَفَٰ َبَصرَ  َفٱر   :اآلية ﴾فُُطور   ِمن َتَرىَٰ  َهل   ٱل 

  .الملك ﴾ من سورة3﴿
 ،كبيراً  علواً  ذلك عن وتعالى سبحانه ولداً  يتخذ لم أنه( : األولى: )مسائل ثالث الكريمة اآلية هذهيستنتج من ـ   5

 استحالة على البرهان أقام أنه(: والثالثة. )كبيراً  علواً  ذلك عن وتعالى سبحانه آخر إله معه يكن لم أنه(: والثانية)
 إله كل ذهاب التسليم ذلك من لزم إلها وتعالى سبحانه معه أن سلم ولو إله من هللا مع ليس المعنى. اآللهة تعدد
 والواقع أحواله تنتظم وال حكم ينفذ وال أمر العالم في يتم فال بعض على بعضهم وعلو خلق بما االثنين من

 ملك من متميزا منهم واحد كل ملك ولرأيتم. المحال منه يلزم لما محال فصاعدا إلهين ففرض ذلك خالف
 أثرا تروا لم وحين ، متغالبون وهم متمايزة ممالكهم الدنيا ملوك حال ترون كما بعضا بعضهم ولغلب ، اآلخرين
 إله كل لذهب إله معه كان لو: " وتقديره. شيء كل ملكوت بيده واحد إله أنه فاعلموا وللتغالب، الممالك لتمايز

 ،3/468 ـ 3/214(للزركشي) والبرهان ،4/65 السيوطي واإلتقان ،5/351 البيان أضواء ينظر ".خلق بما

 .3/200 الزمخشري وتفسير ،19/65 الطبري وتفسير ،23/102  الرازي وتفسير
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ُضُهم   َولََعاَل ﴿ :، ولهذا قالليق بصفة الواجب أن يكون مقهوراً ي ض    َعلَىَٰ  َبع  نَ  َبع  َحَٰ  ُسب 

ا ٱّللَِّ  عما يقول الظالمون المعتدون في دعواهم الولد والشريك  :أي ؛﴾َيِصفُونَ  َعمَّ

لِمِ ﴿علّواً كبيراً  بِ  َعَٰ َغي  َدةِ  ٱل  َهَٰ يعلم ما يغيب عن المخلوقات وما  :، أي﴾َوٱلشَّ

لَىَٰ ﴿ ،يشاهدونه ا َفَتَعَٰ ِرُكونَ  َعمَّ س :أي ؛﴾ُيش  ه ،تقدَّ أنه أعظم  :يعني ،وتعالى ،وتنزَّ

 عن ذلك. م  ظَّ عَ ويُ  ،ف بهذا الوصفوصَ من أن يُ 

ا تُرِيَِن ِ َما يُوَعُدوَن  ﴿ ِ إِمَّ َٰلِِمنيَ  ٩٣قُل رَّب  ِ فَََل ََتَۡعلِِۡن ِِف ٱلَۡقۡوِم ٱلظَّ ن  ٩٤ َرب 
َ
ٰٓ أ ِإَونَّا لََعَ

ۡحَسُن  ٩٥نُّرَِيَك َما نَعُِدُهۡم لََقَِٰدُروَن 
َ
َِ ِِهَ أ

ۡعلَُم بَِما يَِوُفوَن ٱۡدَفۡع بِٱلَّ
َ
َۚ ََنُۡن أ ي ِئََة  ٩٦ٱلسَّ

َيَِٰطنِي  ُعوُذ بَِك مِۡن َهَمَزَِٰت ٱلشَّ
َ
ِ أ ونِ  ٩٧َوقُل رَّب  ن َُيَُۡضُ

َ
ِ أ ُعوُذ بَِك َرب 

َ
 .﴾٩٨ َوأ

، فال وأنا شاهد ذلك ،، وإن عاقبتهم: من العذابأي ،يعني إن أريتني ما يوعدون

، وفي الحديث الذي بهذا الدعاء عند حلول النقميدعى ، وقد أمر هللا أن تجعلني فيهم

فتوفني إليك غير مفتون " ،وصححه الترمذي: " وإذا أردت بقوم فتنة ،رواه أحمد
(1)

 

ا﴿  ئنا ألريناك ما يحل لهم من النقملو ش :أي،﴾لََقاِدُرونَ  َنِعُدُهم   َما ُنِرَيكَ  أَن   َعلَى َوإِنَّ

، وهو اإلحسان إلى الترياق النافع في مخالطة الناس إلى ،والبالء ، ثم قال ُمرشداً له

 :الـ، فقةـه صداقة، وبغضه محبـداوتـود عـره، فتعـب خاطـ، ليستجلمن ُيسيء

َفع  ﴿ َسنُ  ِهيَ  ِبالَِّتي اد  َئةَ  أَح  يِّ ، كما قال في ] رواية أخرى [ ﴾السَّ
َفع  ﴿(2)  ِهيَ  ِبٱلَِّتي ٱد 

َسنُ  َنكَ  ٱلَِّذي َفإَِذا أَح  َنُهۥ َبي  َوة   َوَبي  ُهۥ َعَدَٰ (3)﴾َحِميم   َوِليٌّ  َكأَنَّ
بالُخلَِّة التي هي  أدرأ :أي ؛

َئةَ ﴿والصبر  ،واإلعراض ،أحسن، وهي الصفح يِّ وعاملهم بالجميل  ،أي آذاهم ؛﴾السَّ

نُ ﴿ ،كـساءتهم إليمع إ لَمُ  َنح   :ولهـرك، وقـوالش ،ذبـن الكـم :أي ؛﴾َيِصفُونَ  ِبَما أَع 

بِّ  َوقُل﴿ تِ  ِمن   ِبكَ  أَُعوذُ  رَّ ِطينِ  َهَمَزَٰ َيَٰ  ،أمره تعالى أن يستعيد من الشياطين ،﴾ٱلشَّ

 أَن   َربِّ  ِبكَ  َوأَُعوذُ ﴿ :وقوله ،وال ينقادون بالمعروف ،ألنه ال ينفع معهم الجميل

ُضُرونِ  فإن  ،، ولهذا أمر بذكر هللا في ابتداء األمور: في شيء من أمريأي؛ ﴾َيح 

 ، وغير ذلك من األمور ، وعند الذبحوعند الجماع ،ذلك مطردة الشيطان عند األكل

: " اللهم إنِّي ـ كان يقولصلى هللا عليه وسلم ـ ولهذا روى أبوداود أن رسول هللا 

م، ومن الغرق، وأعوذ بك أن يتخبطني  ،أعوذ بك من الَهَرم وأعوذ بك من الَهد 

                                                           
 عبدهللا مسند 5/338 مسنده في وأحمد ،3235:  برقم ص سورة تفسير 5/368 سننه في الترمذي أخرجهـ  1

 عنه هللا رضي جبل بن معاذ حديث 20/141 الكبير في والطبراني ،2484: برقم عنه هللا رضي عباس بن

  .صحيح حسن حديث هذا عيسى أبو قال:  الترمذي وقال.  290: برقم
 . أخرى آية ويقصد[  أخرى رواية] ـ   2
َتِوي َواَل ﴿ـ  3 َحَسَنةُ  َتس    َواَل  ٱل 

 
َئُة يِّ َفع   ٱلسَّ َسنُ  ِهيَ  ِبٱلَِّتي ٱد  َنكَ  ٱلَِّذي َفإَِذا أَح  َنُهۥ َبي  َوة   َوَبي  ُهۥ َعَدَٰ اآلية:  ﴾َحِميم   َولِيٌّ  َكأَنَّ

 .فصلت سورة من (34)
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الشيطان عند الموت "
(1)

صلى ـ : " كان رسول هللا قال عبد هللا بن عمرو وعن ،

أعوذ  ،، من الفزع " بسم هللا، كان يقولهن عند النوميعلمنا كلماتـ  هللا عليه وسلم

وأن  ،ومن همزات الشياطين ،وشر عباده ،وعقابه ،بكلمات هللا التامة من غضبه

يحضرون "
(2 )

 .والنسائي ،والترمذي ،رواه أبوداود

﴿ ٰٓ ََّ ِ ٱرِۡجُعوِن َح َحَدُهُم ٱلَۡمۡوُت قَاَل رَب 
َ
ۡعَمُل َصَٰلِح   ٩٩إِذَا َجآَء أ

َ
ٓ أ ِ
َۚ لََعَل  ٓ  ا فِيَما تََرۡكُتَۚ ََكَّ
  ﴾١٠٠ إِنََّها َِكَِمٌة ُهَو قَآئِلَُها  َومِن َوَرآئِهِم بَۡرَزٌخ إََِلَٰ يَۡوِم ُيۡبَعثُونَ 

أو المفّرطين في أمر هللا  ،أخبر تعالى عن حال المحتضر عند الموت من الكافرين

، صلَِح ما كان أفسده في مدة حياتهلِيُ  ،وسؤالهم الرجعة إلى الدنيا ،وقيلهم ،تعالى

ِجُعونِ  َربِّ ﴿: َقالَ ولهذا  َملُ  لََعلِّيَٰٓ  ٱر  لِٗحا أَع  ُت   ِفيَما َصَٰ نه تعالى ذكر أنهم فإ، ﴾َتَرك 

َها َكالَّ ﴿: ، وقولهيسألون الرجعة، فال يخافون عند االحتضار  ﴾َقاِئلَُها ُهوَ  َكلَِمةٌ  إِنَّ

 :هـوقول ،ل منهـوال نقب ،بـبه إلى ما طلـال ُنجي :أي ،وزجر ،حرف ردع (:كاّل ـ)ف
َها﴿ البد أن يقولها ال محالة كل محتضر ظالم " :: " أيقال ابن زيد ،﴾َكلَِمةٌ  إِنَّ

(3)
 

: سؤاله الرجوع أي : ألنها كلمة،، أي﴾َكالَّ ﴿ :ويحتمل أن تكون ذلك علة لقوله

هو كالم منه ، وقول ال عمل معه ، ولو ُردَّ لما عمل صالحاً ، ولكان  ،ليعمل صالحاً 

وا   َولَو  ﴿ :هذه كما قال تعالى ،كاذباً في مقالته هُ  ُنُهوا   لَِما لََعاُدوا   ُردُّ ُهم   َعن   َوإِنَّ

ِذُبونَ  (4)﴾لََكَٰ
فيرى مقعده من النار،  ،: " إذا ُوِضع الكافر في قبره قال أبو هريرة ،

راً ، فيقول ربِّ ارجعون أتوب  ،وأعمل صالحاً، فيقال له: قد ُعمِّرَت ما ُكنَت معمَّ

 ،فيفزع تهوى إليه هوام األرض ،ينام ،: فهو كالمنهوش، قالفيضيق عليه قبره

                                                           
 اإلستعاذة باب 8/282 سننه في والنسائي ،1552: برقم اإلستعاذة باب 1/484 سننه في أبوداود أخرجهـ    1

 ،1948: برقم والتهليل والتكبير الدعاء كتاب 1/713 مستدركه في والحاكم ،5531: برقم والهدم التردي من

 أن التخبط في األصل: الحاشية وفي. 3885: برقم الموتات من منه ُيستعاذ فيما باب 3/57 الهيثمي وأوره

 تزل التي بنزعاته الموت عند الشيطان يمسني أن بك أعوذ:  والمعنى ، فتسقط يده بخف الشيء البعير يضرب
 .واألحالم العقول وتصارع األقدام،

 يفزع من يقول ما باب 6/191 سننه في والنسائي ،3895: برقم الرقي كيف باب سننه في أبوداود أخرجهـ   2

 وأورده ،غريب حسن حديث هذا قال، و3528برقم:  541/ سننه في والترمذي ،10602: برقم منامه من

 في الطبراني إلى وعزاه. 17067: برقم فزع أو أرق إذا يقول ما باب 10/176 الزوائد مجمع في الهيثمي

 . متروك وهو األيلي هللا عبد بن الحكم وفيه: وقال ، األوسط
 محتضر كل محالة ال يقولها أن بد ال أي: أسلم بن زيد بن الرحمن عبد قال: ﴾َقاِئلَُها ُهوَ  َكلَِمةٌ  إِنََّها َكال﴿ـ   3

وفي الحاشية: كال ردع عن طلب الرجعة وإنكار  .19/70 الطبري وتفسير ،5/494 كثير ابن تفسير ينظر. ظالم
َملُ  لََعلِّي﴿واستبعاد ن والمراد بالكلمة : الطائفة من الكالم المنتظم بعضها مع بعض وهو قوله:   ِفيَما َصالًِحا أَع 

تُ  وهو قائلها ال محالة ال ُيجليها ، وال يسكت عنها الستيالء الحسرة عليهن وتسلط الندم ، أو هو قائلها  ،﴾َتَرك 

 وحده ال يجاب إليهان وال يسمع منه. 
َٰذِ ﴿ـ  4 ُهۡم لََك واْ لََعاُدواْ لَِما ُنُهواْ َعۡنُه ِإَونَّ ا ََكنُواْ ُُيُۡفوَن ِمن َقۡبُل  َولَۡو ُردُّ   .األنعام سورة من ﴾٢٨بُوَن بَۡل بََدا لَُهم مَّ
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اتها وعقاربها " ،وحيَّ
(1)

، قال أبو صالح 
(2)

 َوَراِئِهم   َوِمن  ﴿ :: في قولهوغيره 

َزخٌ  الحاجز بين الدنيا واآلخرة،  :وغيره: " البرزخ ،أمامهم، قال مجاهد :أي ؛﴾َبر 

ُيجازى بأعمالهم " ،ويشربون، وال مع أهل اآلخرة ،ليس مع أهل الدنيا يأكلون
(3)

 ،

، وال هم في اآلخرة، فهم ُمقيمون إلى يوم : المقابر ال هم في الدنياالبرزخ :وقيل

 َوَرآَِٰئِهم   مِّن﴿:كما قال ،بعذاب البرزخ ،ء الظلمة، وفيه تهديد لهؤالُيبعثون

ُم   (4)﴾َجَهنَّ
مِ  إِلَى﴿ :وقوله ، َعُثونَ  َيو  إلى يوم البعث ،يستمر به العذاب :أي ؛﴾ُيب 

(5)
. 

نَساَب بَيۡنَُهۡم يَۡوَمئِذ  ﴿
َ
ورِ فَََلٓ أ َٰزِينُُهۥ َفَمن َثُقلَۡت  ١٠١َوََّل يَتََسآَءلُوَن  فَإَِذا نُفَِخ ِِف ٱلوُّ َمَو
ْوَلٰٓئَِك ُهُم ٱلُۡمۡفلُِحوَن 

ُ
نُفَسُهۡم ِِف َجَهنَّمَ  ١٠٢فَأ

َ
ٓواْ أ ِيَن َخِِسُ ْوَلٰٓئَِك ٱَّلَّ

ُ
َٰزِينُُهۥ فَأ ۡت َمَو  َوَمۡن َخفَّ

وَن   .﴾١٠٤ تَلَۡفُح وُُجوَهُهُم ٱنلَّاُر وَُهۡم فِيَها َكَٰلُِحونَ  ١٠٣َخَِِٰلُ
َسابَ  َفاَل ﴿ ة النشور وقام الناس من القبور،أخبر تعالى أنه إذا ُنفخ في الصور نفخ  أَن 

َنُهم   مَ ﴿ال ينفع األنساب يومئٍذ  :أي ؛﴾َبي  ءُ  َيِفرُّ  َيو  (6)﴾أَِخيهِ  ِمن   ال َمر 
قال ابن  

: أال من ، ثم نادى منادٍ واآلخرين ،جمع هللا األولين ،: " إذا كان يوم القيامةمسعود

                                                           
 مقعده قبره في الكافر وضع اذا:  قال هريرة أبي عن حاتم أبي وابن الموت ذكر في الدنيا أبي ابن أخرجـ   1

 الدر ينظر معمرا كنت ما عمرت قد:  فيقال صالحا أعمل أتوب حتى ارجعون رب:  قال النار من

 واحدتها: والهوام ، األسنان بمقدم اللحم أخذ هو: والنهش ، لسعته:  الحية نهشته:  الحاشية وفي. 6/114المنثور

  .األحناش من المخوف على إال االسم يقع وال ، هامة
 صالح بن معاوية عن روى الليث كاتب.  المصري صالح أبو  الجهني مسلم بن محمد بن صالح بن عبدهللاـ   2

 حديث صاحب هو ماجه،، وابن والترمذي داود أبو له وروى وغيرهم، ، وهب وابن سعد بن والليث الحضرمي
 الليث على الكتب هذه قرأ يكون أن أحواله أقل: يقول معين ابن سمعت: حاتم أبو وقال مناكير، وله مكثر، وعلم

 وقال أمين صدوق هو: حاتم أبو وقال. بأخره فسد ثم متماسكا، أمره أول كان: حنبل بن أحمد وقال له، وأجازها
 عليه أنكروها عمره آخر في أحاديث أخرج. الحديث حسن وكان الكذب، يتعمد ممن عندي يكن لم: زرعة أبو

 بن ويحيى بثقة، ليس: النسائي وقال. صالحا رجال كان الكذب، صالح أبى وزن يكن ولم الناحية، سليم وكان
 وقعت إنما صدوقا، نفسه في كان. حبان ابن وقال. شيئا عنه أروى ال: المديني ابن وقال. منه إلينا أحب بكير

 الكمال وتهذيب ،449: رقم 5/225 التهذيب تهذيب ينظر.  هـ 222:  ت.  له جار قبل من حديثه في المناكير

 .4383: رقم 2/440 اإلعتدال وميزان ،3336: رقم 15/98
َنُهَما﴿: تعالى قوله في الماوردي يقولـ   3 َزخ   َبي  ِغَيانِ  الَّ  َبر   الموت بين حاجز أنه:  أحدها: أقاويل خمسة فيه ﴾َيب 

 ورجوعه الميت بين حاجز: والثالث. الضحاك قاله.  واآلخرة الدنيا بين حاجز: والثاني. زيد ابن قاله والبعث،
 بين ما األجل هو: والخامس. عيسى ابن حكاه القيامة، ليوم اإلمهال البرزخ أن: والرابع. مجاهد قاله للدنيا،

 أيضاً  مجاهد وعن. زيد وابن ومجاهد الضحاك قول القرطبي وأورد. الكلبي قاله سنة، أربعون وبينهما النفختين
 ينظر. واآلخرة الدنيا بين ما هو: أيضاً  الضحاك وعن. الدنيا إلى والرجوع الموت، بين الحاجز هو: البرزخ أن

 4/66..وتفسيرالماوردي ،12/150 القرطبي تفسير
ُم   َوَرآَِٰئِهم   مِّن﴿ـ  4 ِني َواَل  َجَهنَّ ُهم ُيغ  ا َعن  َخُذوا   َما َواَل  ا  ٗ َشي   َكَسُبوا   مَّ لَِيآََٰء   ٱّللَِّ  ُدونِ  ِمن ٱتَّ اآلية  ﴾َعِظيمٌ  َعَذابٌ  َولَُهم   أَو 

 ﴾ من سورة الجاثية.10﴿
 الدنيا، إلى البعث يوم رجعة ال أنه علم لما الدنيا إلى الرجوع من كلي إقناط وهو: البعث يوم: الحاشية فيـ   5

 .اآلخرة في به تكون حياة إلى منه الرجوع وإنما

ِخيهِ  ءُ يَۡوَم يَفِرُّ ٱلَۡمرۡ ﴿ ـ (6)
َ
بِيهِ  ٣٤ِمۡن أ

َ
ِهِۦ َوأ م 

ُ
ِ ٱۡمرِي   ٣٦َوَصَِٰحَبتِهِۦ َوصَّبَنِيهِ  ٣٥َوأ

ن  ُيۡغنِيهِ  لُِك 
ۡ
ِۡنُهۡم يَۡوَمئِذ  َشأ  من ﴾٣٧م 

 .عبس سورة
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يفرح وهللا المرء أن يكون له الحق على : فقالء فليأخذ حقَّه، فليجى، كان له مظلمة

 ُنِفخَ  َفإَِذا﴿ :، ومصداق ذلك في كتاب هللا، وإن كان صغيراً وزوجته ،أو ولده ،والده

ورِ  ِفي َسابَ  َفاَل  الصُّ َنُهم   أَن  َمِئذٍ  َبي  (1)﴾َيَتَساَءلُونَ  َواَل  َيو 
، وعن رواه ابن أبي حاتم 

َور بن َمخَرمة الِمس 
(2)

" فاطمة  ـ  صلى هللا عليه وسلمـ قال : قال رسول هللا  

وإن األنساب تنقطع يوم  ،وُيبسطني ما ُيبسطها ،يقبُضني ما يقبُضها ،ِبضعة منِّي

وصهري " ،وسببي ،القيامة غير نسبي
(3)

، ولهذا الحديث أصل في رواه أحمد 

ُيِريُبني  ،ِبضعة ِمنِّيقال : " فاطمة ـ صلى هللا عليه وسلم ـ الصحيحين أن رسول هللا 

ويؤذيني ما آذاها " ،َما راَبها
(4)

وُروي أنه لما تزّوج عمر بن الخطاب أم كلثوم بنت  

علي بن أبي طالب
(5 )

صلى هللا ـ إال إني سمعُت رسول هللا  ،: " أما وهللا ما بيقال

                                                           
 هذا:  واآلخرين األولين رؤوس على مناد فينادي ، القيامة يوم واالمة بالعبد يؤتي:  مسعود بن هللا عبد قالـ   1

 على أو أخيها على أو ابيها على الحق لها يدور ان المرأة فتفرح ؛ حقه إلى فليأت حق له كان من فالن ابن فالن
ورِ  ِفي ُنِفخَ  َفإَِذا﴿ ؛ زوجها َنُهم   أَنَسابَ  َفاَلَٰٓ  ٱلصُّ َمِئذ   َبي   ابن وأورد السيوطي في تفسيره عن ﴾َيَتَسآََٰءلُونَ  َواَل  َيو 

 قال مسعود ابن عن عساكر وابن الحلية في نعيم وأبو حاتم أبي وابن المنذر وابن جرير وابن الزهد في المبارك
 رؤوس على القيامة يوم األمة أو العبد بيد يؤخذ:  لفظ وفي  واآلخرين االولين هللا جمع القيامة يوم كان اذا: 

 من:  لفظ وفي - حقه إلى فليأت قبله حق له كان فمن فالن بن فالن هذا أن إال مناد ينادي ثم  واآلخرين األولين
 كان وان زوجته أو ولده أو والده على الحق له يكون أن المرء وهللا فيفرح حقه فليأخذ فليجيء مظلمة له كان

ورِ  ِفي ُنِفخَ  َفإَِذا﴿ :هللا كتاب في ذلك ومصداق  صغيرا َنُهم   أَنَسابَ  َفاَلَٰٓ  ٱلصُّ َمِئذ   َبي  ينظر تفسير  .﴾َيَتَسآََٰءلُونَ  َواَل  َيو 

   .6/117المنثور ، والدر40ابن أبي حاتم النساء اآلية: 
 صحبة له ،الرحمن عبد أبو الزهري، القرشي زهرة بن مناف عبد بن أهيب بن نوفل بن مخرمة بن المسور ـ 2

 العلم أهل من فقيها وكان بسنتين، الهجرة بعد بمكة ولد ،عوف بن الرحمن عبد أخت عوف، بنت عاتكة وأمه
 قتل أن إلى بالمدينة وأقام علي مع فيها هواه وكان الشورى، أمر في الرحمن عبد خاله مع يزل ولم ، والدين
 بن وعمرو األربعة الخلفاء عن روى أحاديثـ  سلم و عليه هللا صلىـ  النبي من حفظ ،مكة إلى سار ثم ، عثمان
.  وآخرون الطفيل بن وعوف الحسين بن وعلي المسيب بن سعيد: عنه وروى وغيرهم، والمغيرة القرشي عوف
 حجر المسور أصاب ،الحرة وقعة بعد الزبير ابن لقتال الشام من جيش في مكة إلى نمير بن الحصين قدم ولما

 الغابة أسدو ،2405: رقم 3/1399 االستيعاب ينظر. (هـ 64: عام) فقتله الحجر، في يصلي وهو منجنيق

  ،7999: رقم 6/119 واإلصابة ،4911: رقم 5/185
 ما وينصبني آذاها ما يؤذيني مني بضعة فاطمة إنما"   ،بلفظ16123: برقم 26/46 مسنده في أحمد أخرجهـ   3

 ، 4734: برقم وسلم عليه هللا رسول بنت فاطمة مناقب ذكر باب 3/168 مستدركه في والحاكم ،" أنصبها

 بنت فاطمة مناقب باب 9/328 الزوائد مجمع في الهيثمي وأورده ،يخرجاه ولم اإلسناد صحيح حديث هذا: وقال

 ولم المسور بنت بكر أم وفيه: وقال الطبراني إلى وعزاه  ،15203: برقمـ  وسلم عليه هللا صلىـ  هللا رسول

 . وثقوا رجاله وبقية يوثقها ولم أحد يجرحها
 عليها فاطمة ومنقبة وسلم عليه صلى هللا رسول قرابة مناقب باب 3/1361 صحيحه في البخاري أخرجهـ   4

 باب 4/1902 صحيحه في ومسلم ،" أغضبني أغضبها فمن مني بضعة فاطمة"  بلفظ 3510: برقم السالم

 .2449: برقم وسلم عليه هللا صلى النبي بنت فاطمة فضائل
 صلى هللا رسول وفاة قبل ولدت ، عنهم هللا رضي الزهراء فاطمة وأمها طالب أبي بن علي بنت كلثوم أمـ   5

  األكبر عمر بن زيد له فولدت ، ألفا أربعين مهر على عنه هللا رضي الخطاب بن عمر تزوجها وسلم عليه هللا
 أن اإلخوة كتاب في قطني الدار ذكرها طالب، أبي بن جعفر بن عوف تزوجها عمر عنها قتل ولما  ، ورقية
 ألحد تلد ولم  عنده فماتت جعفر بن هللا عبد أخوه فتزوجها عنها مات ثم محمد أخوه فتزوجها عنها مات عوفا
 خرج عدي بني بين كانت حرب في أصيب قد زيد وكان ، واحد وقت في زيد وابنها كلثوم أم وتوفيت ، منهم

 عليهما وصلى ، وأمه هو مات ثم أياما فعاش ، وصرعه فشجه الظلمة في منهم رجل فضربه ، بينهم ليصلح
 االستيعاب ينظر.  موتا أولهما يعرف لم ألنه صاحبه من منهما واحد يورث لم أنه وذكروا عمر، بن هللا عبد

 .12233: رقم 8/298 واإلصابة ،7572: رقم 7/424 الغابة أسدو ،4204: رقم 4/154
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ونسبي " ،إال سببي ،ونسب منقطع يوم القيامة ،: كل سببـ يقولعليه وسلم 
(1)

واه ر 

 َخفَّت   َوَمن  ﴿ :إعظاماً لها، وقوله ،والطبراني، وذكر أنه أصدقها أربعين ألفاً  ،البيهقي

ِزيُنُهۥ حت حسناته على سيئاته :أي ؛﴾َمَوَٰ ِئكَ ﴿ولو بواحدة  ،فمن رجَّ
َٰٓ لََٰ  ُهمُ  َفأُو 

لُِحونَ  ُمف  : "  الذين فازوا فنجوا من النار وأُدِخلوا الجنة ، قال ابن عباس :أي ؛﴾ٱل 

ونجوا من شر ما منه هربوا " ،أولئك الذين فازوا بما طلبوا
 َخفَّت   َوَمن  ﴿( 2)

ِزيُنُهۥ فَُسُهم َخِسُروا الَِّذينَ  َفأُولَِئكَ ﴿  ،ثقلت سيئاته على حسناته :أي ؛﴾َمَوَٰ  :أي؛ ﴾أَن 

مَ  ِفي﴿وفازوا بالصفقة الخاسرة، ولهذا قال:  ،خابوا وهلكوا  :أي ؛﴾َخالُِدونَ  َجَهنَّ

ارُ  ُوُجوَهُهمُ  َتل َفحُ ﴿ ،ماكثون فيها دائمون مقيمون َشى﴿كما قال:  ،﴾النَّ  ُوُجوَهُهمُ  َوَتغ 

ارُ  (3)﴾النَّ
قال: " إن جهنم لما ـ صلى هللا عليه وسلم ـ عن النبي  ، عن أبي هريرة

إال سقط على  ،ثم تلفحهم لفحة ، فلم يبق لحمٌ  ،يلقاهم لهبها ،سيق إليها أهلها

"العرقوب
(4)

لُِحونَ  ِفيَها َوُهم  ﴿رواه ابن أبي حاتم ، وقوله   : "  ، قال ابن عباس﴾َكَٰ

الذي قد بدا أسنانه ،  ،: " ألم تر إلى الرأس الُمَشيَّطقال ابن مسعوديعني عابسون "

وَقلََصت شفتاه "
(5)

 َوُهم  ﴿: ـ قالصلى هللا عليه وسلم ـ عن النبي  ، وعن أبي سعيد

ِلُحونَ  ِفيَها ، حتى تبلغ وسط رأسه َفَتقلَُّص شفته العليا ،: تشويه النارقال، ﴾َكَٰ

ته " ،وتسترخي شفته السفلى حتى تضرب ُسرَّ
(6)

 ،وحسنه ،رواه الترمذي 

 . وصححه

                                                           
 عن الحديث هذا يروى ال: وقال ،4132 : برقم علي اسمه من باب 4/257 األوسط في الطبراني أخرجهـ   1

 هللا رضي علي بن الحسن أخبار باب 3/44 الكبير وفي عمر، بن سليمان به تفرد اإلسناد بهذا إال الزبير بنا

 بن حديث لفظ: "  وقال ،13171: برقم القيامة يوم منقطعة كلها األنساب باب 7/63 السنن في والبيهقي ، عنهما

 الزوائد مجمع في الهيثميأورده و ،" ومرسال موصوال أخر أوجه من روى وقد حسن مرسل وهو إسحاق

 .الصحيح رجال رجاله:  وقال الطبراني إلى وعزاه ، 7430: برقم الشريفات في باب 4/499
 بن يحيى قاله ، السعداء بمعنى:  أحدها:  أوجه أربعة فيه ﴾المفلحون هم وأولئك﴿ قوله في الماوردي يقولـ   2

 ما أدركوا الذين أنهم:  والرابع.  النقاش قاله ، الناجحون:  والثالث.  شجرة ابن قاله ، المنجحون:  والثاني. سالم

 5 اآلية البقرة سورة 39/88 حاتم أبي ابن تفسير ينظر.  عباس ابن قاله ، هربوا منه ما شر من ونجوا طلبوا
  .4/328 الماوردي وتفسير ،294: برقم البقرة سورة 1/250 الطبري وتفسير

َشى َقِطَرانٍ  ِمن   َسَراِبيلُُهم  ﴿ـ 3 اُر ﴿ َوَتغ  ُ ُكلَّ َنف ٍس َما َكَسَبت  إِ 50ُوُجوَهُهُم النَّ ِزَي هللاَّ َ َسِريُع ال ِحَسابِ ﴾ لَِيج   نَّ هللاَّ

 من سورة إبراهيم. ﴾(51﴿
 4/363 الحلية في نعيم وأبو ،9365: برقم هارون اسمه من باب  9/144 األوسط في الطبراني أخرجه ـ  4

: برقم أهلها النار تلقي باب 10/711 الزوائد مجمع في والهيثمي ،286: برقم الهذيل أبي بن عبدهللا حديث

 . ضعيف وهو األصبهاني بن سليمان بن محمد وفيه األوسط في  الطبراني إلى وعزاه ن18586
 الذي:  والكالح. عبوس في تكشر الكلوح:  اللغة أهل وقال. عابسون:  عباس ابن قال ﴾َكالُِحونَ  ِفيَها َوُهم  ﴿ـ  5

 البخاري وأخرج. 12/152 القرطبي وتفسير ،19/74 الطبري تفسير ينظر".  أسنانه وبدت شفتاه تشمرت قد

 وأخرج ، عابسون:  كالحون عباس ابن قول  237: برقم المؤمنون سورة تفسير 4/1769 صحيحه في

 إلى تنظر ألم"   بلفظ 9121: برقم عنه هللا رضي مسعود بن عبدهللا حديث 9/229 الكبير في الطبراني

 ". شفاههم وقلصت أسنانهم بدت قد متشيطة الرؤوس
 أبي مسند 2/516 مسنده في يعلى وأبو ،2587: برقم النار أهل صفة 4/708 سننه في الترمذي أخرجهـ   6

 لم و اإلسناد صحيح حديث هذا:  وقال ،3490: برقم 2/428 مستدركه في والحاكم ،1367: برقم سعيد

 . غريب صحيح حسن حديث هذا: الترمذي  وقال .يخرجاه
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﴿َۚ 
َ
بُوَن أ ِ َِ ُتۡتََلَٰ َعلَۡيُكۡم فَُكنتُم بَِها تَُكذ  َٰ ْ َرصَّبَّنَا َغلَبَۡت َعلَۡينَا  ١٠٥لَۡم تَُكۡن َءاَي قَالُوا

ۡخرِۡجنَا مِۡنَها فَإِۡن ُعۡدنَا فَإِنَّا َظَٰلُِمونَ  ١٠٦َضٓال نَِي ا ِشۡقَوُتنَا َوُكنَّا قَۡوم  
َ
 ﴾١٠٧ َرصَّبَّنَآ أ

والمآثم الِعظام التي  ،وتقريع لهم على ما ارتكبوا من الكفر ،هذا توبيٌخ ألهل النار

ِتي َتُكن   لَم  أَ ﴿ :فقال تعالى ،أوبقتهم في ذلك لَىَٰ  َءاَيَٰ ُكم   ُتت  قد أرسلنا إليكم  :أي ؛﴾َعلَي 

نا ُشُبهكموأنزلنا عليكم الكتب ،الرسل  :كما قال ،، ولم يبق لكم ُحجة تدلّون بها، وأََزح 

ةٌ  هللاَِّ  َعلَى لِلنَّاسِ  َيُكونَ  لَِئالَّ  ﴿ دَ  ُحجَّ ُسلِ  َبع  (1)﴾ الرُّ
ولهذا وغيرها من اآليات البيِّنات  ،

َنا﴿ :قالوا َنا َغلََبت   َربَّ َوُتَنا َعلَي  ا ِشق  ٗما َوُكنَّ  قد قامت علينا الحجة :أي ؛﴾َضآَٰلِّينَ  َقو 

َزَقها، ونتبعها، فضللنا عنهاولكّنا أشقى من أن ننقاد لها َنآَٰ ﴿ :ثم قالوا  ،، ولم ُنر   َربَّ

َنا ِرج  َها أَخ  َنا َفإِن   ِمن  ا ُعد  لُِمونَ  َفإِنَّ َنا إلى الدنيا  :أي؛﴾َظَٰ َنا َفإِن  ﴿ُردَّ إلى ما سلف  ،﴾ُعد 

َنا﴿ :كما قالوا ،منا فنحن ظالمون مستحقون للعقوبة َتَرف   ُخُروجٍ  إِلَى َفَهل   ِبُذُنوِبَنا َفاع 

(2)﴾َسِبيلٍ  ِمن  
ده  ،ال سبيل إلى الخروج :ي؛ أ ألنكم كنتم تشركون باّلل إذا وحَّ

 المؤمنون. 

ْ فِيَها َوََّل تَُكل ُِموِن   ُ قَاَل ٱۡخَس  ﴿ ٓ َءاَمنَّا  إِنَُّهۥ ََكَن فَرِيق   ١٠٨وا ِۡن ِعبَادِي َيُقولُوَن َرصَّبََّنا م 
َِْٰحِنَي  نَت َخۡۡيُ ٱلرَّ

َ
نَسوُۡكۡم ذِۡكرِي  ١٠٩فَٱۡغفِۡر نَلَا َوٱرَْۡحۡنَا َوأ

َ
ٰٓ أ ََّ َۡذُتُموُهۡم ِسۡخرِيًّا َح

فَٱَتَّ
ِۡنُهۡم تَۡضَحُكوَن  نَُّهۡم ُهُم ٱۡلَفآئُِزونَ إِّن ِ َجَزۡيُتُهُم ٱَۡلَۡوَم  ١١٠َوُكنتُم م 

َ
ٓواْ أ  .﴾١١١ بَِما َصَۡبُ

 :، قالاـة إلى الدنيـ، والرجعارـألوا الخروج من النـإذا س ،ارـهذا وعيٌد من هللا للكف

َسُئوا﴿ : ال ، أي﴾ُتَكلُِّمونِ  َواَل ﴿مكثوا فيها صاغرين ُمهانين أَِذالء ا :أي ؛﴾ِفيَها اخ 

: " هذا قول قال ، عن ابن عباسجواب لكم عنديتعودوا إلى سؤالكم هذا، فإنه ال 

حين انقطع كالمهم منه " ،الرحمن
(3)

: " إن أهل جهنم ، قال عبدهللا بن عمرو 

ُكم﴿: م يرد عليهمث ، فال يجيبهم أربعين عاماً،يدعون مالكاً  ِكُثونَ  إِنَّ : قال، (4)﴾مََّٰ

َنا﴿ :فيقولون ،، ثم يدعون ربهم، وربِّ مالكوهللا دعوتهم على مالك ،هانت  َغلََبت   َربَّ

َنا َوُتَنا َعلَي  ا ِشق  ٗما َوُكنَّ َنآَٰ  ١٠٦ َضآَٰلِّينَ  َقو  َنا َربَّ ِرج  َها أَخ  َنا َفإِن   ِمن  ا ُعد  لُِمونَ  َفإِنَّ قال: ،﴾١٠٧َظَٰ

                                                           
ِذِرينَ  ُمَبشِِّرينَ  ُرُساًل ﴿ـ  1 ِ  َعلَى لِلنَّاسِ  َيُكونَ  لَِئالَّ  َوُمن  ةٌ  هللاَّ دَ  ُحجَّ ُسلِ  َبع  ُ  َوَكانَ  الرُّ   :اآلية ﴾َحِكيًما َعِزيًزا هللاَّ

 ﴾ من سورة النساء.165﴿
َنا َقالُوا﴿ـ   2 َنا َربَّ نِ  أََمتَّ َنَتي  َتَنا اث  َيي  نِ  َوأَح  َنَتي  َنا اث  َتَرف   .غافر سورة من ﴾11﴿ ﴾َسِبيلٍ  ِمن   ُخُروجٍ  إِلَى َفَهل   ِبُذُنوِبَنا َفاع 
 عباس ابن عن 481: برقم القول صفة إثبات في جاء ما باب 1/554 والصفات االسماء في البيهقي أخرجهـ   3

سَ ﴿: قوله في ُ ٱخ   تفسير ينظر".  منه كالمهم انقطع حين وجل عز الرب قول هذا: " قال ،﴾ُتَكلُِّمونِ  َواَل  ِفيَها وا    

 .6/121 المنثور الدرو .19/79 الطبري وتفسير. المؤمنون سورة 2509/14047 حاتم أبي ابن
4
ا  ﴿ ـ    لِكُ  َوَناَدو  َمَٰ ِض  َيَٰ َنا لَِيق  َك   َعلَي  ِكُثونَ  إِنَُّكم َقالَ  َربُّ  ﴾ من سورة الزخرف.77﴿ :اآلية ﴾مََّٰ



 البدر المنير الملخص من تفسير ابن كثير  ) تفسير سورة المؤمنون (  القسم الثاني ) التحقيق (  

 337 

تين، ثم يرّد عليهم سَ  َقالَ ﴿ :فيسكت عنهم قدر الدنيا مرَّ ُ ٱخ  قال: ،﴾ُتَكلُِّمونِ  َواَل  ِفيَها وا    

: ، والشهيق في نار جهنم، قالوما هو إال الزفير ،وهللا ما َنَبَس القوم بعدها بكلمةف

أولها زفير، وآخرها شهيق " ،بأصوات الحمير ،فشبهت أصواتهم
(1)

رواه ابن أبي  

راً لهم بذنوبهم واستهزائهم بأوليائه المؤمنيحاتم ُهۥ َكاَن ﴿:نـ، ثم قال تعالى ُمذكِّ إِنَّ

ن   ِحِمينَ َفِريق  مِّ ُر ٱلرََّٰ َنا َوأَنَت َخي  َحم  ِفر  َلَنا َوٱر  ا َفٱغ  َنآَٰ َءاَمنَّ  ١٠٩ ِعَباِدي َيقُولُوَن َربَّ
ا ِرّيً ُتُموُهم  ِسخ  َخذ   َحتَّى﴿هم إلّي عوتضر ،فسخرتم منهم في ُدعائهم إيَّاي :أي ؛﴾َفٱتَّ

ُكم   َسو  ِري أَن  ُتم  وَ ﴿ ،على أن نسيتم معاملتي ،حملكم بعضهم :أي ؛﴾ِذك  ُهم   ُكن   ِمن 

َحُكونَ  َرُموا الَِّذينَ  إِنَّ ﴿ :كما قال ،ومن عبادتهم ،أي من صنيعهم ،﴾َتض   ِمنَ  َكاُنوا أَج 

َحُكونَ  آَمُنوا الَِّذينَ  (2)﴾َيض 
 إِنِّي﴿ :فقال ،ه أولياءهـا جازى بـالى عمـبر تعـ، ثم أخ

ُتُهمُ  مَ  َجَزي  [ له]  ، على أذاكم﴾َصَبُروا ِبَما ال َيو 
(3)

ُهم  ﴿ ،واستهزائكم منهم ،  ُهمُ  أَنَّ

 جعلناهم هم الفائزون بالسعادة والسالمة والجنة والناجون من النار. :أي ؛﴾ال َفاِئُزونَ 

ۡرِض َعَدَد ِسننَِي ﴿
َ
ََٰل َكۡم ََلِثۡتُۡم ِِف ٱِۡل ۡو َبۡعَض يَۡوم   ١١٢َق

َ
ا أ ْ ََلِثۡنَا يَۡوم  ِيَن   َ فَۡس  قَالُوا ِل ٱلَۡعآد 

ََٰل ١١٣ ِثۡتُۡم إَِّلَّ قَلِيَل   َق نَُّكۡم إِن َلَّ
َ
نََّما َخلَۡقَنَُٰكۡم َعبَث   ١١٤ُكنتُۡم َتۡعلَُموَن  لَّۡو أ

َ
فََحِسبۡتُۡم أ

َ
ا أ

نَُّكۡم  إََِلۡنَا ََّل تُرَۡجُعونَ 
َ
ََٰه إَِّلَّ َفَتَعَََٰل ٱ١١٥َوأ ُ ٱلَۡملُِك ٱَۡلَقُّ  ََّلٓ إَِل ُهَو َربُّ ٱلَۡعۡرِش هللَّ

 ﴾١١٦ٱۡلَكرِيمِ 

وعبادته لو  ،من طاعة هللا ،بَّه هللا الكفار على ما أضاعوه في عمرهم القصيرن

ُتم   َكم   َقالَ ﴿ ،لفازوا ، كما فاز أولياؤه المتقون ،صبروا عليها في الدنيا ِض  ِفي لَِبث  َر   األ 

َنا َقالُوا  ﴿ ،كم كانت إقامتكم في الدنيا :أي ؛﴾ِسِنينَ  َعَددَ  ًما لَِبث  ضَ  أَو   َيو  م   َبع   لِ   َ َفس   َيو 

ينَ  َعآَٰدِّ الحاسبين :أي ؛﴾ٱل 
(4)

ُتم   إِن   َقالَ ﴿،  ًة يسيرًة على كل  :أي ؛﴾َقلِياًل  إاِلَّ  لَِبث  ُمدَّ

                                                           
 العاص بن عمرو بن هللا عبد عن3492تفسير سورة المؤمنون برقم:  2/429 مستدركه في الحاكم أخرجهـ  1

 هللا و دعوتهم هانت:  قال ماكثون إنكم عليهم يرد ثم يوما أربعين يجيبهم فال مالكا يدعون النار أهل إن: قال
َنا َقالُوا﴿ مالك رب و مالك على َنا َغلََبت   َربَّ َوُتَنا َعلَي  ا ِشق  ًما َوُكنَّ َسُئوا َقالَ ﴿،﴾َضالِّينَ  َقو   هذا ﴾ُتَكلُِّمونِ  َواَل  ِفيَها اخ 

 النار، في النار ألهل الخلود باب 11/344 الزوائد في الهيثمي وأورده .يخرجاه لم و اإلسناد صحيح حديث

 عبد وعن. الصحيح رجال ورجاله الطبراني رواه الطبراني إلى وعزاه 18636: برقم الجنة في اإليمان وأهل
ا  ﴿:قال عمرو، بن هللا ِلكُ  َوَناَدو  َمَٰ ِض  َيَٰ َنا لَِيق  َك   َعلَي  ُكم  :﴿أجابهم ثم يجيبهم، ال عاما أربعين عنهم فخلى: قال ﴾َربُّ  إِنَّ

َنآَٰ ﴿: قالوا﴾ َماِكُثونَ  َنا َربَّ ِرج  َها أَخ  َنا َفإِن   ِمن  ا ُعد  لُِمونَ  َفإِنَّ َسُئوا:﴿أجابهم ثم الدنيا، مثلي عنهم فخلى ﴾َظَٰ  َوال ِفيَها اخ 

 والشهيق الزفيرُ  إال كان إن الكلمة، بعد القوم نبس ما هللا فو: قال﴾ ُتَكلُِّمونِ 
َرُموا َكاُنوا ِمنَ  الَِّذينَ  إِنَّ ﴿ـ   2 َحُكوَن ﴿ أَج  وا ِبِهم  َيَتَغاَمُزوَن ﴿29الَِّذيَن آَمُنوا َيض  َقلَُبوا إِلَى 30﴾َوإَِذا َمرُّ ﴾َوإَِذا ان 

َقلَُبوا َفِكِهيَن ﴿ لِِهُم ان   .المطففين سورة من ﴾(31أَه 
 ـ والصحيح ] لهم [ فهي األنسب مع السياق.  3
 الممتحن ألن العذاب، من فيه هم ولما خلودهم، إلى باإلضافة ، الدنيا في لبثهم مدة استقصروا: " الحاشية في ـ 4

 أو قصار، السرور وأيام سرور، في كانوا ألنهم أو الدعة، أيام من عليه مر ما ويستقصر محنته، أيام يستطيل
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ُكم   لَو  ﴿تقدير  ُتم   أَنَّ لَُمونَ  ُكن  فتم ، ولما : لما آثرتم الفاني على الباقي، أي﴾َتع  تصرَّ

 ،الذي استحققتم من هللا سخطه في تلك الُمّدة اليسيرة ،يءالس ألنفسكم هذا التصرف

 :، وقولهزوالفزتم كما فا ،كما فعل المؤمنون ،وطاعته ،ولو أنكم صبرتم على عبادته

ُتم  ﴿ َما أََفَحِسب  ُكم   أَنَّ َنَٰ ُكم   َعَبٗثا َخلَق  َنا  َوأَنَّ َجُعونَ  اَل  إِلَي  أفظننتم أنكم مخلوقون  :أي ؛﴾ُتر 

ُكم  ﴿ ،وال حكمة لنا ،وال إرادة منكم ،عبثاً بال قصد َنا َوأَنَّ َجُعونَ  اَل  إِلَي  ال  :أي ؛﴾ُتر 

َسبُ ﴿تعودون في الدار اآلخرة كما قال:   َسانُ  أََيح  ِن  َركَ  أَن   اإل    ،ُمهمالً  :أي ؛﴾ُسًدى ُيت 

ُ  َفَتَعالَى﴿ :وقوله س أن يخلق شيئاً عبثاً  :أي ؛﴾ال َحقُّ  ال َملِكُ  هللاَّ ه  ،تَقدَّ فإنه الحق الُمنزَّ

شِ  َربُّ  ُهوَ  إاِلَّ  إِلَهَ  اَل ﴿ ،عن ذلك (1)﴾ال َكِريمِ  ال َعر 
، ألنه سقف ، فذكر العرش

رجالً أن  : "حسن المنظر، َبهّي الشكل، وُرَوي :أي ، ووصفه بأنه كريم؛المخلوقات

ُتم  ﴿:فقرأ في أُذنه هذه اآلية ُمصاباً ُمرَّ به على عبدهللا بن مسعود َما أََفَحِسب   أَنَّ

ُكم   َنَٰ ُكم   َعَبٗثا َخلَق  َنا  َوأَنَّ َجُعونَ  اَل  إِلَي  لَى ١١٥ُتر  ُ  َفَتَعَٰ َملِكُ  ٱّللَّ   ٱل 
َحقُّ  ة حتى ختم السور ﴾ٱل 

، فأخبره ، فقال قرأت في أُذنه : بماذاـ صلى هللا عليه وسلمـ ، فقال رسول هللا فبرأ

قرأها  ،لو أنَّ رجالً موِقناً  ،والذي نفسي بيده : "ـ  صلى هللا عليه وسلمـ رسول هللا 

لزال " ،على جبلٍ 
(2)

 رواه ابن أبي حاتم. 

َٰه   ﴿ ِ إَِل ا َءاَخَر ََّل بُۡرَهََٰن ََلُۥ بِهِۦ فَإِنََّما ِحَسابُُهۥ ِعنَد َرصَّب ِهِۦَٓۚ إِنَُّهۥ ََّل ُيۡفلُِح َوَمن يَۡدُع َمَع ٱهللَّ
َٰفُِروَن  ِ  ١١٧ٱلَۡك َِْٰحِنيَ َوقُل رَّب  نَت َخۡۡيُ ٱلرَّ

َ
 .﴾١١٨ ٱۡغفِۡر َوٱرَۡحۡم َوأ

عُ  َوَمن  ﴿:فإنه قال، وعبد معه سواه ،هذا وعيد لمن أشرك باّلل  ﴾آَخرَ  إِلًَها هللاَِّ  َمعَ  َيد 

نَ  اَل ﴿من أشرك باّلل  :أي َهَٰ وهذه وفعله ،  ،ال دليل له على قوله :أي ؛﴾ِبِهۦ لَُهۥ ُبر 

َما﴿ :هو قوله، وجواب الشرط جملة معترضة دَ  ِحَساُبهُ  َفإِنَّ هللا يحاسبه  :، أي﴾َربِّهِ  ِعن 

ُهۥ﴿، ثم أخبر على ذلك لِحُ  اَل  إِنَّ ِفُرونَ  ُيف  َكَٰ وال  ،لديه يوم القيامة ال فالح لهم :أي ؛﴾ٱل 

بِّ  َوقُل﴿ :وقوله  ،نجاة ِفر   رَّ َحم   ٱغ  رُ  َوأَنتَ  َوٱر  ِحِمينَ  َخي  هذا إرشاٌد من هللا  ،﴾ٱلرََّٰ

ُر إذا أُطلَِق معناه محو الذنوب، وستره عن الناس والرحمة إلى هذا الدعاء ، فالَغف  

ِدهُ معناها  . (وهللا أعلم)، ، واألفعالوُيَوِفقه في األقوال ،: أن ُيسدِّ
                                                                                                                                                                      

 كانوا التي غفلتهم على ووبخهم الدنيا، في لبثتهم ِسنِّي تقالهم في هللا وصدقهم يكن، لم ما حكم في المنقضي ألن
 لما  يوم بعض أو يوماُ، ونحسبه نستقله، أننا إال السنين تلك عدد من يعرف ال :أي: العادين فاسألوا وقوله. عليها
: وقيل فكره، إليه يلقى أن يقدر ومن يعّد، أن فيه من فأسأل ؟ هي كم نعدها أن فينا وما العذاب، من فيه نحن

 /ب.326ينظر اللوحة رقم:  ". أعمالهم ويحصون العباد، أعمار يعدون الذين المالئكة فأسأل
 ،ب/326: رقم اللوحةينظر  ، واألحكام األقضية محكمات منه وينزل ،. باألجرام يحيط الذي:  الحاشية فيـ  1

  .1/171 البيضاوي تفسيرو
 تفسيره في حاتم أبي ابنو ،5045: برقم مسعود بن عبدهللا يثدح 8/458 مسنده في يعلى أبو أخرجه ـ 2

: برقم الجنون رقية باب 5/198 الزوائد مجمع في الهيثمي وأورده ،115 اآلية المؤمنون سورة 2513/14070

 الصحيح.  رجال رجاله وبقية حسن وحديثه ضعف وفيه لهيعة ابن وفيه: "وقال يعلى أبي إلى وعزاه 8469
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 النورسورة 

ِ الرهْْحَِن الرهِحيمِ ﴿  ﴾بِْسِم اَّلله

نَزۡۡلَا فِيَهآ َءاَيَٰتِۢ َبي َِنَٰت  ﴿
َ
نَزلَۡنََٰها َوفَرَۡضَنََٰها َوأ

َ
ُرونَ  ُسوَرةٌ أ انِيَةُ  ١لهَعلهُكۡم تََذكه اِِن  ٱلزه َوٱلزه

ْ ُُكه َوَِٰحد   وا ِۡنُهمَ  فَٱۡجِِلُ ة   م  ُخۡذُكم  ا ِماْئََة َجِۡلَ
ۡ
فَة  َوََل تَأ

ۡ
ِ إِنِِف دِيِن ٱ بِهَِما َرأ  ُكنتُمۡ  َّلله

ِ َوٱۡۡلَۡوِم ٱٓأۡلِخرِ  َولۡيَۡشَهۡد َعَذاَبُهَما َطآئَِفة   َِن ٱلۡمُ  تُۡؤمِنُوَن بِٱَّلله   ﴾٢ ۡؤِمنِيَ م 

نَزۡلَنََٰها ُسوَرةٌ ﴿ذه ـه :أي
َ
وال ينفي ما عداها  ،ه تنبيه إلى االعتناء بهاـفي ،﴾أ

 والنهي ، واألمربينا فيها الحالل والحرام :اهد وقتادة: " أيقال مج ،﴾َوَفَرْضَناَها﴿

وعلى من بعدكم " ،وفرضنا عليكم ،والحدود
(1)

نَزۡۡلَا﴿ 
َ
ٓ  َوأ  :أي ؛﴾َبي َِنَٰت   َءاَيَٰتِۢ  فِيَها

ُرونَ ﴿مفسرات واضحات  اِنَيُة الزَّ ﴿ :، ثم قال تعالىلكي تتعظوا :أي؛﴾َلَعلَُّكْم َتَذكَّ

اِني َفاْجلُِدوا ا أن  :، وفيه تفصيلفي هذه اآلية حكم الزاني ،﴾َوالزَّ ألنه ال يخلو إمَّ

 وهو الذي قد وطيء في نكاح صحيح ،، أو محصنا  وهو الذي لم يتزوج ،يكون ِبكرا  

كما في اآلية  ،فإن حّده جلد مائة ،فأما إذا كان ِبكرا  لم يتزوج  ،عاقلوهو حر بالغ 

ب عاما  عن بلده ،وزاد على ذلك هور العلماء، خالفا  ألبي حنيفة معند ج ،أن ُيَغرَّ

ب "وإن شاء لم ُيَغر   ،بإن شاء َغر   ،فإن عنده أن التغريب على رأي اإلمام"
(2)

 

                                                           
نَزۡلَنََٰها ُسوَرةٌ ﴿: أورد ابن أبي حاتم عن قتادة قولهـ   1

َ
ل : فرض هللا عز وجل فيها فرائضه  وأحأي ؛﴾َوفََرۡضَنََٰها أ

َها﴿وقال الماوردي:  .وحرم حرامه، وحد حدوده، وأمر بطاعته، ونهى عن معصيته " ،حالله فيه   ﴾َوَفَرۡضَنَٰ

حظر : فرضنا فيها إباحة الحالل و (أحدهما(قراءتان بالتخفيف وبالتشديد. فمن قرأ بالتخفيف ففي تأويله وجهان 

 :أي ؛237البقرة :  ﴾َفَرْضُتمْ  َما َفِنْصفُ ﴿: قدرنا فيها الحدود من قوله تعالى: (والثاني)الحرام، قاله مجاهد. 

ر ما فرض فيها من الحالل : معناه تكثي(أحدهما)لتشديد ففي تأويله وجهان: قدرتم، قاله عكرمة. ومن قرأ با

/ رقم: 2516، قاله ابن عباس. ينظر تفسير ابن أبي حاتم : معناه بيناها(والثاني)ابن عيسى. ، قاله والحرام

 . 489وتفسير مجاهد ص/ 70/ 4وتفسير الماوردي  14083ـ  14082
؛ قاله الخلفاء الراشدون، وهو قول ع الجلد؛ فالذي عليه الجمهور أنه ينفى مجلداختلفوا في نفي البكر مع الـ   2

ابن عمر رضوان هللا عليهم أجمعين ، وبه قال عطاء وطاوس وسفيان ومالك وابن أبي ليلى والشافعي وأحمد 
أبي حنيفة في وإسحاق وأبو ثور ، وقال بتركه حماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن. ورأي اإلمام 

ذلك : أن االستدالل به من وجهين: أحدهما أنه عز وجل أمر بجلد الزانية والزاني ولم يذكر التغريب، فمن 
أوجبه فقد زاد على كتاب هللا عز وجل، والزيادة عليه نسخ، وال يجوز نسخ النص بخبر الواحد. والثاني أنه 

به الكفاية مأخوذ من االجتزاء وهو االكتفاء، فلو أوجبنا  سبحانه وتعالى جعل الجلد جزاء والجزاء اسم لما تقع
التغريب ال تقع الكفاية بالجلد، وهذا خالف النص. وخالصة رأي المذهب الحنفي: " لإلمام أن ينفي إن رأى 

 ،427/2: المجتهد وبداية ،7/39صنائع المصلحة في التغريب، ويكون النفي تعزيرا ال حدا.  ينظر بدائع ال
 والمغني، 9/73: للسرخسي والمبسوط ،12/88 والذخيرة ،13/395 والحاوي ،5/87 القرطبي وتفسير

10/129،  
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وزيد بن خالد ،عن أبي هريرةوحجة الجمهور ما ثبت في الصحيحين 
(1)

في  

: يا رسول هللا فقال أحدهماـ صلى هللا عليه وسلم ـ األعرابيين اللذين أتيا رسول هللا 

فافتديت منه بمائة شاة  ،ا بامرأتهنَ زَ على هذا فَ ـ يعني أجيرا  ـ إن ابني كان عسيفا  

ب عام ، وأن وتغري ،فأخبروني إنما على ابني جلد مائة :فسألت أهل العلم ،ووليدة

ي بيده : " والذي نفسـ صلى هللا عليه وسلم ـ ، فقال رسول هللا الرجم ،على امرأة هذا

وتغريب  ،، وعلى ابنك جلد مائةوالغنم َردٌّ عليك ،: الوليدةألقضين بينكما بكتاب هللا

عام،  واغُد يا أَُنيس
(2) 

 فارجمها ،فإن اعترفت ،إلى امرأة هذا ـ لرجل من أسلمـ 

فاعترفت فرجمها " 
(3)

لد مائة إذا كان وفي هذا داللة على تغريب الزاني مع ج ،

ن عمر بن إفإنه ُيرجم كما في الصحيحين: "  ،، فأما إن كان محصنا  ِبكرا  لم يتزوج

: أما بعد أيُّها ثم قال  ،واُثنى عليه ـ فحمد هللا ـ قام خطيبا  ـ رضي هللا عنه ـ الخطاب 

آية  ،فكان فيما أنزل عليه ،وأنزل عليه الكتاب ،فإن هللا بعث محمدا  بالحق ،الناس

بعده ورجمنا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ ووعيناها، ورجم رسول هللا  ،فقرأناها ،الرجم

ال نجد آية الرجم في كتاب هللا  :أن يقول قائل ،فأخشى أن يطول بالناس زمان  

فالرجم في كتاب هللا حق على من زنى إذا أُحصن ، فُيضلوا بترك فريضٍة أنزلها هللا

أو االعتراف " ،أو الُحبل ،نةت البيّ ماء إذا قامن النسو ،من الرجال
(4)

 َواَل ﴿ :ولهـ، وق

في حكم هللا وليس  :أي ؛﴾ِفي ِديِن هللاَِّ ﴿ورقة  ،رحمة :أي ؛﴾َتأُْخْذُكْم ِبِهَما َرْأَفة  

يحمل الحاكم الرأفة  فإنها ليست اختياره، وإنما النهي أن ،المنهي عنه الرأفة الطبيعية

وغير واحد:  ،، ولهذا قال مجاهدفإنه ال يجوز له ذلك ،الطبيعية على ترك الحد

ل ،فُتقام ،المراد إقامة الحدود إذا ُرِفعت إلى السلطان" "وال ُتعطَّ
(5)

وعن أبي 

                                                           
زيد بن خالد الجهني اُْخُتلَِف في كنيته وفي وقت وفاته وسنه اختالفا  كثيرا  فقيل يكنى أبا عبد الرحمن. وقيل: ـ   1

ل هللا صلى هللا عليه وسلم، وكان معه لواء أبا طلحة. وقيل أبا زرعة. سكن المدينة، وشهد الحديبية مع رسو
جهينة يوم الفتح. روى عنه من الصحابة:  السائب بن يزيد الكندي، والسائب بن خالد األنصاري، رضي هللا 
عنهما، وغيرهما، ومن التابعين ابناه خالد، وأبو حرب، وابن المسيب، وأبو سلمة، وعروة وغيرهم. وتوفي 

يل: بالكوفة، وكانت وفاته سنة ثمان وسبعين، وهو ابن خمس وثمانين، وقيل: مات بالمدينة، وقيل: بمصر، وق
 سنة خمسين، وهو ابن ثمان وسبعين سنة، وقيل: توفي آخر أيام معاوية، وقيل: سنة اثنتين وسبعين. ينظر

 .2895رقم:  2/603، واإلصابة 1823رقم:  2/340أسد الغابة و. 1/163 االستيعاب
بالتصغير: هو أنيس بن الضحاك األسلمي، وهو الذي أرسله النبي صلى هللا عليه وسلم إلى  أنيس الصحابيـ   2

االمرأة األسلمية ليرجمها، إن اعترفت بالزنا، معدود في الشاميين. وقال ابن عبد البر: يقال له: أنيس بن مرثد. 
كان يقصد أن ال  -ى هللا عليه وسلم صل -قال ابن األثير: األول أشبه بالصحة؛ لكثرة الناقلين له، وألن النبي 

يؤمر في القبيلة إال رجل منها لنفورهم من حكم غيرهم، وكانت المرأة أسلمية، وهللا أعلم. . ينظر أسد 

 .1/247. ومعرفة الصحابة 73رقم:  1/138، وتهذيب األسماء واللغات 268رقم:  1/201الغابة
 3/1324، ومسلم في صحيحه 2190في الحدود برقم:  باب الوكالة 2/813خرجه البخاري في صحيحه ـ  أ 3

 .1398 / 1697باب رجم الثيب في الزنا برقم: 
باب رجم الثيب برقم:  3/1317، ومسلم 5441باب اإلعتراف بالزنا برقم:  6/2503أخرجه البخاري  ـ 4

1691. 
 ِفي َرْأَفة   ِبِهَما َتأُْخْذُكمْ  َواَل  ﴿أورد ابن أبي حاتم قول وكيع ، عن سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ـ   5

ن أبي : الرأفة اقامة الحدود إذا رفعت إلى السلطان ." وأن الحد يقام وال يعطل ".ينظر تفسير ابقال ﴾هللاَِّ  ِدينِ 

 .14097ـ  14096/ 2518حاتم 
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خير  ،إقامة حٍد من حدود هللاقال : " ـ صلى هللا عليه وسلم ـ أن رسول هللا  هريرة

في بالد هللا " ،من مطر أربعين ليلة
(1)

 وابن ماجه عن ابن عمر ،رواه النسائي 

في إقامة الحدود، وشّدة الضرب، فال يقيموا ﴾  َتأُْخْذُكْم ِبِهَما َرْأَفة  َواَل ﴿: المراد وقيل

حمن شدة الضرب الزاجر عن المأثم، وليس المراد الض ،الحد كما ينبغي ، رب المبر 

في شدة الضرب " ،وقال الشعبي: " هي رحمة
(2)

 ؛﴾ُكْنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِباّللَِّ  إِنْ ﴿ :، وقوله

: المؤمن ال تأخذه الرأفة الضرب هكذا ، وشّددوا عليهأقيموا الحد على من زنا :أي

 ،نِ يْ يَ انِ للزّ  يل  كِ نْ هذا تَ  ،﴾اْلُمْؤِمِنينَ ا َطاِئَفة  ِمَن َوْلَيْشَهْد َعَذاَبُهمَ ﴿ :، وقولهإذا أقام حد هللا

، فإن في ذلك فإن ذلك أبلغ في زجرهما، وأنجع في ردعهما ،بحضرة الناس اإذا ُجلِد

الرجل فما فوقه " "إذا كان الناس حضورا ، والطائفة :  ةحيوتوبيخا  وفض ،تقريعا  

ابن عباس، وقيل: " رجلين فصاعدا  "، وقيل: " ثالثة فصاعدا  " هقال
(3)

 :وعن مالك 

 فصاعدا ، فإنه ال يكون شهادة في الزنا دون أربعة شهداء ،الطائفة أربعة نفر

طائفة من  ،: " أمر هللا أن يشهد عذابهمافصاعدا  وبه قال الشافعي، وقال قتادة

وعبرة  ونكاال  " ،ذلك عظة  ليكون  ،نفر من المسلمين :أي ،المؤمنين
(4) 

: ليس وقيل، 

 .بالتوبة والمغفرة ،إنما ذلك ليدعو هللا لهما ،ذلك للفضيحة

ۡو ُمۡۡشَِكة  ﴿
َ
اِِن ََل يَنِكُح إَِله َزانِيًَة أ ۡو ُمۡۡشِك    ٱلزه

َ
انَِيُة ََل يَنِكُحَهآ إَِله َزاٍن أ َٰلَِك  َوٱلزه َِم َذ وَُحر 

 ﴾٣ ۡؤِمنِيَ لََعَ ٱلۡمُ 

                                                           
 3/575في سننه ، وابن ماجه 4905باب الترغيب في إقامة الحدود برقم:  8/76أخرجه النسائي في سننه ـ  1

باب فضل اإلمام العادل وما جاء في جور الوالة  6/19، والبيهقي في شعب اإليمان 2537كتاب الحدود برقم: 

برقم:  (باب إقامة الحدود) 5/357، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ، بلفظ" أربعين صباحا "6995رقم: ب

 بهذا إال عباس ابن عن يروى ال: وقال األوسط في الطبراني وعزاه إلى صباحا  ".أربعين بلفظ: "  10586

 .أعرفه ولم السحت بن زريق وفيه اإلسناد
ضرب الزنا أشد من القذف والقذف أشد : " ضرب في الحدود فقال الحسن البصرياختلف العلماء في شدة الـ  2

، وعلى هذا مذهب أصحابنا، وقال أبو حنيفة: التعزير " من الشرب، وضرب الشارب أشد من ضرب التعزير
أشد الضرب، وضرب الزاني أشد من ضرب الشارب وضرب الشارب أشد من ضرب القذف، وقال مالك: 
الضرب في الحدود كلها سواء غير مبرح . و قال عامر الشعبي : رحمة في شدة الضرب. وقال عطاء: ضرب 

ح. وقال سعيد بن أبي عَ  ُرُوبة، عن حماد بن أبي سليمان: يجلد القاذف وعليه ثيابه. ينظر تفسير ابن ليس بالمبر 

  من سورة النور . 2اآلية  .6/7وزاد المسير ، 6/133والدر المنثور ، 6/8كثير 
: أربعة فصاعدا، قاله مالك والشافعي. والثاني : ثالثة فصاعدا  أحدها ي عددهم على أربعة أقاويل:اختلف فـ  3

وإبراهيم ولما شرط  ان فصاعدا ، قاله عكرمة. والرابع: واحد فصاعدا، قاله الحسن: اثني. والثالثرقاله الزه
: ال يشهد مواضع التأديب إال من ال يستحق التأديب. عذابهما، قال بعض أصحاب الخواطرهللا إيمان من يشهد 

 4/72ينظر تفسير الماوردي 
، بعة قياسا على الشهادة على الزنى: ال بد من حضور أربن زيدقال ا: رجل فما فوقه إلى ألف. وقال مجاهدـ  4

؛ وهذا مشهور قول لليث والشافعي. وقال عكرمة وعطاء: ال بد من اثنينوهو قول مالك وا، وأن هذا باب منه
: واحد فصاعدا وعنه عشرة. وقال ألنه أقل الجمع. الحسن ،، فرآها موضع شهادة. وقال الزهري: ثالثةمالك 

 .12/166. ينظر تفسير القرطبي يكون ذلك عبرة وموعظة ونكاال لهمل قتادة: 
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إال  ،وال يطاوعه على مراده من الزنا ،أخبر تعالى بأن الزاني ال يطأ إال زانية

اِنيَ ﴿ :، وكذلكأو مشركة ال ترى حرمة ذلك ،زانية  :أي،﴾ُة اَل َيْنِكُحَها إاِلَّ َزانٍ َوالزَّ

: " المراد بالنكاح ال يعتقد بتحريمه، قال ابن عباس ،﴾أَْو ُمْشِرك  ﴿عاٍص بزناه 

(ال النكاح المشروع الجماع) :ههنا
(1)

(عليه كثيرون)، و
(2)

َم َذلَِك ﴿ :، وقوله  َوُحر 

م هللا الزنا على المؤمنين "، وقال قتادة  :: " أيقال ابن عباس ﴾اْلُمْؤِمِنينَ  َعلَى َحرَّ

م على المؤمنين نكاح البغايا " وغيره: " أي حرَّ
(3)

، ومن ههنا ذهب أحمد إلى أنه: 

حتى تستتاب  ،ما دامت كذلك يّ غِ على المرأة البَ  ،من الرجل العفيف ،ال يصح العقد"

فال " ،وإال ،صح العقد عليها ،فإن تابت
(4)

حتى يتوب  ،، وكذلك في جانب الزوج 

استأذن رسول  ،أن رجال  من المسلمين : "وعن عبدهللا بن عمرو  ،توبة  نصوحا  

أم مهزول :يقال لها ،في امرأةـ صلى هللا عليه وسلم ـ  هللا
(5)

كانت تسافح أن  
                                                           

اِني﴿عن ابن عباس :  ـ  1 ، ال يزني قال: ليس هذا بالنكاح، انما هو الجماع ﴾ُمۡشِرَكة   أَۡو  َزاِنَية   إاِلَّ  َينِكحُ  اَل  ٱلزَّ

.وعن ابن عباس أيضا : بها اال زان أو مشرك ، وروى عن الضحاك ، وسعيد بن جبير ، وعكرمة نحو ذلك 
النكاح هو الجماع ، فما كان منه حالل فهو حالل ، وما كان منه حرام فهو حرام .وعنه أيضا : الزاني ال يزني 
اال بزانية أو مشركة .وعن سعيد بن جبير:  ليس بالنكاح الحالل ولكنه السفاح .ينظر تفسير ابن أبي حاتم 

 .19/99، وتفسير الطبري 7/65ي (. وتفسير الثعلب 14214ـ  14121/ )2522
 هذه في بالنكاح المراد:  جماعة فقال ، اآلية هذه في بالنكاح المراد في اختلفوا العلماء إن:  ذلك تفصيلـ   2

 عقد هو اآلية هذه في بالنكاح المراد إن:  العلم أهل من أخرى جماعة وقالت الزنى، نفس هو الذي الوطء: اآلية
 القرينة وتلك ، صّحته عدم على تدلّ  قرينة اآلية نفس في: القول وهذا زانية، يتزّوج أن لعفيف يجوز فال. النكاح
 بالنكاح المراد أن على قرينة وذلك{. ُيْؤِمنَّ  َحتَّى اْلُمْشِرَكاتِ  َتْنِكُحواْ  َوالَ : }اآلية في والمشركة المشرك ذكر هي
 بحال، يحلّ  ال والمشرك المشركة فنكاح  النكاح، عقد ال الزنى، هو الذي الوطء، بصددها نحن التي اآلية في

 صح وأسلمن تبن فإذا ، بهن التزوج من ممنوع والمسلم ، الجاهلية بغايا في نزلت اآلية أن التأويالت فأقوى
اِني َمْعَناهُ : عباس ابن وقال النكاح، اِنَيةُ  ، ِبَزاِنَيةٍ  إالَّ  َيْزِني اَل  الزَّ  َيَرى َمْسُعودٍ  اْبنُ  َكانَ  َوَقدْ . ِبَزانٍ  إالَّ  َتْزِني اَل  َوالزَّ

ُجلَ  أَنَّ  ُهَما َنَكَحَها ُثمَّ  ِباْلَمْرأَةِ  َزَنى إَذا الرَّ لُهُ : "  َعبَّاسٍ  اْبنُ  َوَقالَ .  َعاَشا َما ، َزاِنَيانِ  أَنَّ " .  ِنَكاح   َوآِخُرهُ  ِسَفاح   أَوَّ
هُ  َفَرأَى ، َمْسُعودٍ  اْبنِ  ِبَقْولِ  َمالِك   َوأََخذَ  ، ِمْثلَهُ  ُعَمرَ  اْبنُ  َوَقالَ   َوَرَوى.  اْلَفاِسدِ  َماِئهِ  ِمنْ  َيْسَتْبِرَئَها َحتَّى َيْنِكُحَها اَل  أَنَّ

اِفِعيُّ   َطابَ  َما َفانِكُحواْ : )تعالى بقوله نسخت اآلية إن: المسيب ابن وقال .لَهُ  ُحْرَمةَ  اَل  اْلَماءَ  َذلِكَ  أَنَّ  َحِنيَفةَ  َوأَُبو الشَّ

نَ  لَُكم  وأضواء ،106(/5 للجصاص) القرآن  وأحكام ،5/494( العربي البن) القرآن أحكام ينظر(. النََّساءِ  م 

 .4/72 الماوردي وتفسير ،5/417 البيان
يقول اإلمام ابن جرير: " وأولى األقوال في ذلك عندي بالصواب، قول من قال: عنى بالنكاح في هذا ـ  3

الموضع الوطء، وأن اآلية نزلت في البغايا المشركات ذوات الرايات؛ وذلك لقيام الحجة على أن الزانية من 
من عبدة األوثان، فمعلوم إذ  المسلمات حرام على كل مشرك، وأن الزاني من المسلمين حرام عليه كل مشركة

كان ذلك كذلك، أنه لم ُيْعن باآلية أن الزاني من المؤمنين ال يعقد عقد نكاح على عفيفة من المسلمات، وال ينكح 
إال بزانية أو مشركة، وإذ كان ذلك كذلك، فبين أن معنى اآلية: الزاني ال يزني إال بزانية ال تستحّل الزنا أو 

، وتفسير 19/101، وتفسير الطبري 14129،  14127/ 2523ظر تفسير ابن حاتم بمشركة تستحله ". ين

 . 489، وتفسير مجاهد ص/171،  12/167القرطبي 
، لم يحل لمن يعلم ذلك نكاحها إال بشرطين ؛ أحدهما ، انقضاء عدتها ، فإن حملت من الزنى إذا زنت المرأة ـ  4

ه. وبهذا قال مالك وأبو يوسف. وهو إحدى الروايتين عن أبي فقضاء عدتها بوضعه ، وال يحل نكاحها قبل وضع
حنيفة. وفي األخرى قال : يحل نكاحها ويصح .وهو مذهب الشافعي ، ألنه وطء ال يلحق به النسب، فلم يحرم 
 النكاح ، كما لو لم تحمل . والشرط الثاني ، أن تتوب من الزنا ، وبه قال قتادة ، وإسحاق ، وأبو عبيد. وقال أبو
حنيفة، ومالك، والشافعي : ال يشترط ذلك. أما فقه اإلمام أحمد: الزانية يحرم نكاحها حتى تتوب لقوله تعالى: 

اِنَيةُ ﴿ باب المحرمات في النكاح،  7/63ينظر المبدع في شرح المقنع  .﴾ُمۡشِرك    أَۡو  َزانٍ  إاِلَّ  َينِكُحَها   اَل  َوٱلزَّ

  .7/515والمغني 
جارية السائب بن أبي السائب المخزومي وهي من البغايا التسع اللواتي كن في الجاهلية وكانت أُّم مهزول  ـ  5

 لهن رايات يعرفن بها، فأراد رجل من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يتزوجها . فأنزل هللا تعالى
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ـ : فقرأ عليه نبي هللا قال ،، وذكر له أمرهاوتشترط عليه أن تنفق عليه ،يتزوجها

اِنَيُة اَل َيْنِكحُ ﴿:ـ عليه وسلم هللا صلى  (1)"﴾َها إاِلَّ َزاٍن أَْو ُمْشِرك  َوالزَّ
. رواه أحمد  

قال : " ثالثة ـ صلى هللا عليه وسلم ـ أن رسول هللا  ، وعن ابن عمروالنسائي

م هللا عليهم الجنة والديوث الذي يقر في أهله الخبث " ،والعاقّ  ،ُمدِمن الخمر ،حرَّ
(2)

. 

، قال الجوهريرواه أحمد
(3)

(الصحاح)في  
(4)

رةُ ـذي ال َغيـوهو ال ،الديوث :القُْنُذعُ  :

ال  ـا ُروي أن رجـمـج " كـزويـه التـل لـه يحـإنـة، فـوبـه تـت لـا إذا حصلـأمـه، فـل

ُ نُت ألـ: " إن ي كُ الـفق اسـن عبـأل ابـس م هللا ـا حـها مـآتي من ،رأةـامـب مُّ ـ عز ـ رَّ

ن إاس: ـال أُنـقـف ،اـهـزوجـأن أتأردت ـة، فـوبـك تـن ذلـنا هللا مـرزقـف ،ليّ ـع ل ــوج

ما ـف ،اـحهـكِ ـذا، أَنـذا في هـهيس ـ: لاسـن عبـال ابـقـ، فيةـكح إال زانـزاني ال ينـال

" يْ لَـ عَ ـم فَ ـن إثـان مـك
(5)

عى ط)د ـ، وق (وخةـنسـم ةـذه اآليـأن ه :ةـفـائـادَّ
(6)

  

                                                                                                                                                                      
اِنَيةُ ﴿ هن تسمى المواخير في الجاهلية، وكانوا يؤاجرون فيها وكانت بيوت ﴾ُمۡشِرك    أَۡو  َزانٍ  إاِلَّ  َينِكُحَها   اَل  َوٱلزَّ

فتياتهن وكانت بيوتا معلومة للزنا، ال يدخل عليهّن وال يأتيهّن إال زان من أهل القبلة أو مشرك من أهل األوثان، 

 .6/9، ومعالم التنزيل  99ـ  19/98فحّرم هللا ذلك على المؤمنين. ينظر تفسير الطبري 
مسند عبدهللا بن  11/16، وأحمد في مسنده 3228باب تزويج الزانية برقم:  6/66في سننه أخرجه النسائي  ـ  1

، وقال: هذا حديث صحيح اإلسناد 2785كتاب النكاح برقم:  2/211والحاكم في مستدركه   6480عمرو برقم: 

والطبراني في  تفسير سورة النور ، وعزاه إلى أحمد 7/74ولم يخرجاه ، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 

 الكبير واألوسط بنحوه ، وقال: رجال أحمد ثقات.
، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 5372مسند عبدهللا بن عمر برقم:  9/272أخرجه أحمد في مسنده  ـ 2

، وعزاه إلى أحمد ، وقال: وفيه راو لم يسم، وبقية رجاه 7721باب فيمن يرضى ألهله بالخبث برقم:  4/599

د ورد في كتب أخرى بألفاظ متعددة : " ثالثة ال يدخلون الجنة:  العاق لوالديه والمدمن على الخمر ثقات. وق
والمنان بما أعطى " .ولفظ: " ثالثة ال يدخلون الجنة: العاق بوالديه والديوث ورجلة النساء ". ولفظ: " ثالثة ال 

 ل والديوث ".يدخلون الجنة: الرجل لبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرج
إسماعيل بن حماد الجوهري، أبو نصر: أخذ عن أبي علي الفارسي وأبي سعيد السيرافي  الجوهري: ـ 3

وغيرهما كان من أعاجيب الزمان ، ذكاء وفطنة وعلما . وأصله من فاراب من بالد الترك ، وكان إماما في 
واألصول .  وكان يطوف اآلفاق.  أشهر كتبه اللغة واألدب  والنحو والصرف وهو مع ذلك من فرسان الكالم 

)الصحاح( مجلدان. وله كتاب في )العروض( ومقدمته في )النحو( وخطه يضرب به المثل، ال يكاد يفرق بينه 
وبين خط ابن مقلة ، وصنف الصحاح لألستاذ أبي منصور البيشكي وأسمعه من أوله إلى باب الضاد المعجمة، 

ختباط، حتى قيل إنه قال: عملت في الدنيا شيئا لم أسبق إلى مثله وسأعمل لآلخرة ثم اعتراه اختالط ووسواس وا
مثله ثم ضم إلى جنبه مصراعي باب وشددهما بخيط ونهض للطيران من سطح داره فرمى بنفسه فمات سنة 

  .61: رقم 1/10واللغة النحو أئمة تراجم في البلغة ، و913رقم:  1/446هـ. ينظر بغية الوعاة 398
للجوهري وهو أبو النصر إسماعيل  :)الصحاح(بـوصحاح العربية ويعرف كتاب الصحاح .واسمه تاج اللغة  ـ 4

بن حماد وأصله من عشيرة تركية تولع باللغة العربية وأراد أن يقف على حالتها فكان يسوح بين البدو في 

فصال على عدد الحروف  28بابا كل باب منها  28جزيرة العرب ثم عاد إلى وطنه وقد رتب كتابه على 

وترتيبها واعتمد في ترتيبه األبجدي على أواخر الكلم وقيل إن كثيرا من الكلمات األصلية المجردة عن 
المزايدات الواردة فيه هو مما جمعه تلميذه إبراهيم الوراق، أخذها من المعلومات التي جمعها هو وأستاذه من 

 .1/322نظر اكتفاء القنوع قبله. وهو أصح من قاموس الفيروز آبادي. ي
 .2521/14120ينظر تفسير ابن أبي حاتم  ـ  5
اِني: }قال المسيب بن سعيد عن سعيد بن يحيى عن مالك روى ـ 6 اِنَيةُ  ُمْشِرَكة   أَوْ  َزاِنَية   إاِلَّ  َيْنِكحُ  ال الزَّ  ال َوالزَّ

 ابن وقاله ؛[32: النور{ ]ِمْنُكمْ  اأْلََياَمى َوأَْنِكُحوا} بعدها التي اآلية هذه نسخت: قال{ ُمْشِرك   أَوْ  َزانٍ  إاِلَّ  َيْنِكُحَها

 ينظر. العلماء أكثر عليه القول وهذا: النحاس جعفر أبو قال. المسلمين أيامى في الزانية دخلت: قال عمرو،

 التنزيل ومعالم ،12/167 القرطبي وتفسير ،19/101 الطبري وتفسير 5/164( الجصاص) القرآن أحكام

 .1/582( النحاس) والمنسوخ ،والناسخ6/9
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قال سعيد بن المسيب
(1)

َمىَٰ  َوأَنِكُحواْ ﴿: فنسختها التي بعدها  ، وهكذا رواه ﴾ِمنُكمۡ  ٱأۡلََيَٰ

أبو عبيد القاسم بن سالم
(2)

(والمنسوخالناسخ ) في كتاب ،
(3)

 وَنصَّ عليه الشافعي ،

.رضي هللا عنه
(4) 

 

ة  ﴿ وُهۡم ثََمَٰنَِي َجِۡلَ ۡربََعةِ ُشَهَدآَء فَٱۡجِِلُ
َ
ْ بِأ تُوا

ۡ
ِيَن يَۡرُموَن ٱلُۡمۡحَصَنَِٰت ُثمه لَۡم يَأ َوََل  َوٱَّله

بَد  
َ
ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلَۡفَِٰسُقوَن  ا  َتۡقبَلُواْ لَُهۡم َشَهََٰدةً أ

ُ
ۡصلَُحواْ  ٤َوأ

َ
َٰلَِك َوأ ِيَن تَابُواْ مِۢن َبۡعِد َذ إَِله ٱَّله

َ َغُفور    .﴾٥ رهِحيم   فَإِنه ٱَّلله

، فإذا كان ية بيان حكم جلد القاذف للمحصنة، وهي الحّرة البالغة العفيفةفي هذه اآل

، فأما إن أقام هذا نزاع بين العلماء، وليس في يجلد قاذفه أيضا   ،المقذوف رجال  

 َيۡأُتواْ  لَمۡ  ُثمَّ ﴿، ولهذا قال تعالى: حددرء عنه ال ،القاذف بّينة على صحة ما قاله

ِنينَ  َفٱۡجلُِدوُهمۡ  ُشَهَدا ءَ  ِبأَۡرَبَعةِ  َدة   لَُهمۡ  َتۡقَبلُواْ  َواَل  َجۡلَدة   َثَمَٰ ا   َشَهَٰ ِئكَ  أََبد 
ِسقُونَ  ُهمُ  َوأُْولََٰ   ﴾ٱۡلَفَٰ

ُيجلد : أن حكام: أحدهاأثالثة  ،م ُيِقْم بّينة على صحة ما قالهإذا ل ،فأوجب على القاذف

ليس بعدل ال  ،: أن يكون فاسقا  ثمانين جلدة، والثاني: أن ُترّد شهادته دائما ، والثالث

                                                           
سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي القرشي كنيته أبو محمد ولد لسنتين مضتا من خالفة عمر، وكان من  ـ 1

سادات التابعين فقها ودينا وورعا وعلما وعبادة وفضال، وكان أبوه يتجر في الزيت وكان سعيد سيد التابعين 
للرؤيا ما نودى بالصالة أربعين سنة إال وسعيد في المسجد ينتظرها، ويقال أنه  وأفقه أهل الحجاز واعبر الناس

ممن أصلح بين عثمان وعلى، روى عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلى بن أبى طالب وسعد بن أبى 
وقاص رضي هللا عنهم، وروى عنه الزهري وقتادة ويحيى بن سعيد األنصاري ، مات سنة ثالث أو أربع 

: رقم 1/241 التهذيب تقريب عين، وكان يقال لهذه السنة سنة الفقهاء من كثرة من مات من الفقهاء. ينظروتس

 . 262رقم:  4/59والجرح والتعديل  2882رقم:  4/273. الثقات 2396
م البغدادي بتشديد الالم وهو معدود فيمن أخذ الفقه عن الشافعي، وكان أحد أئ ـ 2 مة الدنيا أبو عبيد القاسم بن سالَّ

صاحب حديث وفقه ودين وورع ومعرفة باألدب وأيام الناس ممن جمع وصنف واختار وذب عن الحديث 
ونصره وقمع من خالفه وحاد عنه، وكان إماما بارعا في علوم كثيرة منها التفسير والقراءات والفقه واللغة 

م عبدا روميا لرجل من أهل هراة وسمع :سفيان بن عيينة  والنحو والتاريخ، قال الخطيب البغدادي كان أبوه سالَّ
ويزيد بن هارون ويحيى القطان وآخرين ، وروى عنه محمد بن إسحاق الصاغاني وابن أبي الدنيا وعلي بن 

 2/535 األسماء تهذيب . ينظر(هـ 224سنة )عبد العزيز البغوي وآخرون. وروى عنه أهل العراق مات بمكة 

 .4/60، ووفيات األعيان 14938رقم:  9/16الثقات و ،824: رقم
الناسخ والمنسوخ وهو كتاب في الناسخ والمنسوخ من القرآن الكريم الف فيه جماعة منهم أبو عبيد قاسم بن ـ  3

 2/1920، كتب الناسخ والمنسوخ،  وكشف الظنون 1/80هـ. ينظر الرسالة المستطرفة  224سالم المتوفي سنة 

 .باب الناسخ والمنسوخ
اِني﴿ :بن المسيب في قوله تعالى عن سعيدـ  4  نسختها  ،هي منسوخة :قال ،﴾ُمْشِرَكة   أَوْ  َزاِنَية   إاِلَّ  َيْنِكحُ  اَل  الزَّ
فهي من أيامى المسلمين، وقال اإلمام الشافعي: " فاالختيار للرجل أن ال ينكح  ،﴾ِمْنُكمْ  االيامى َوأَْنِكُحواْ ﴿

فليس ذلك بحرام على واحد منهما، ليست معصية واحد منهما في  ،وللمرأة أن ال تنكح زانيا، فإن فعال ،زانية
نفسه تحرم عليه الحالل إذا أتاه ، قال: وكذلك لو نكح امرأة لم يعلم أنها زنت، فعلم قبل دخولها عليه أنها زنت 

وال فسخ نكاحها، وكان له إن شاء أن يمسك  ،أو بعده لم تحرم عليه، ولم يكن له أخذ صداقه منها ،قبل نكاحه
أو  ،أو بعد ما نكحها قبل الدخول ،وكذلك إن كان هو الذي وجدته قد زنى قبل أن ينكحها ،وإن شاء أن يطلق

بعده، فال خيار لها في فراقه وهي زوجته بحالها وال تحرم عليه، وسواء حد الزاني منهما، أو لم يحد، أو قامت 
ترف ال يحرم زنا واحد منهما، وال زناهما، إال أن يختلف ديناهما بشرك وإيمان ". ينظر األم عليه بينة، أو اع

 . 18/87. وروح المعاني 6/130منثور ، والدر ال19/101وتفسير الطبري  .5/12
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 االسثتناء، هل ، اختلفوا في هذا﴾َتاُبوا الَِّذينَ  إاِلَّ ﴿ :، ثم قالوال عند الناس ،عند هللا

ويبقى مردود الشهادة دائما ،  ؟فقط قَ سْ الفِ  ةَ وبَ التَّ  عُ فَ رْ تَ فَ  ؟يعود إلى الجملة األخيرة فقط

(االئمة الثالثة)، فذهب  ؟، أو إلى الجملتين الثانية والثالثة؟وإن تاب
(1)

أنه إذا تاب  ،

وكثير من السلف  ،ونصَّ عليه ابن المسّيب ،قبلت شهادته، وارتفع عنه حكم الفسق

فيرتفع الفسق  ،إنما يعود االستثناء إلى الجملة األخيرة" : ، وقال أبو حنيفةأيضا  

 والضحاك، ال ُتقبل شهادته ،وبه قال الشعبي ،" ، ويبقى مردود الشهادة أبدا  بالتوبة

" فحينئٍذ ُتقبل شهادته، بأنه قد قال البهتان ،إال أن يعترف على نفسه ،وإن تاب
(2)

، 

  .(وهللا أعلم)

هُهۡم ﴿ ۡزَوََٰجُهۡم َولَۡم يَُكن ل
َ
ِيَن يَۡرُموَن أ ۡربَعُ َوٱَّله

َ
َحِدهِۡم أ

َ
نُفُسُهۡم فََشَهََٰدةُ أ

َ
ٓ أ  ُشَهَدآُء إَِله

َِٰدقَِي  ِ إِنهُهۥ لَِمَن ٱلصه ِ َعلَۡيهِ إِن ََكَن مِنَ  ٦َشَهََٰدَٰتِۢ بِٱَّلله نه لَۡعنََت ٱَّلله
َ
 َوٱۡلَخَِٰمَسُة أ

 َٰ َِٰذبَِي  ٧ ِذبِيَ ٱلَۡك ِ إِنهُهۥ لَِمَن ٱلَۡك ۡربََع َشَهََٰدَٰتِۢ بِٱَّلله
َ
ن تَۡشَهَد أ

َ
ْ َعۡنَها ٱۡلَعَذاَب أ  ٨َويَۡدَرُؤا

َِٰدقَِي  ٓ إِن ََكَن مَِن ٱلصه ِ َعلَۡيَها نه َغَضَب ٱَّلله
َ
ِ َعلَۡيُكۡم  ٩َوٱۡلَخَِٰمَسَة أ َولَۡوََل فَۡضُل ٱَّلله

نه ٱ
َ
َ تَوهاٌب َحِكيمٌ َورَْۡحَُتُهۥ َوأ  .﴾١٠ َّلله

                                                           
يقول ابن قدامة الحنبلي :" إن تاب لم يسقط عنه الحد وزال الفسق بال خوف وتقبل شهادته عندنا، وروي ـ    1

ذلك عن عمر وأبي الدرداء وابن عباس، وبه قال عطاء و طاووس و مجاهد و الشعبي و الزهري و عبد هللا بن 
عتبة و جعفر بن أبي ثابت و أبو الزناد، و مالك و الشافعي، وذكره ابن عبد البر عن يحي بن سعيد، وقال 

هادته إذا جلد وإن تاب، وعن أبي الحسن و النخعي و سعيد بن جبير و الثوري و أصحاب الرأي : ال تقبل ش
حنيفة ترد شهادته قبل الجلد، وإن لم يتب فالخالف معه في فصلين، أحدهما : أنه عندنا تسقط شهادته بالقذف إذا 
لم يحققه، وعند أبي حنيفة و مالك ال تسقط إال بالجلد.  والثاني : أنه إذا تاب قبلت شهادته وإن جلد وعند أبي 

ل مالك:  إذا تاب قبلت شهادته خالفا ألبي حنيفة ، وتوبته هو صالح حاله في دينه ، وقيل: حنيفة ال تقبل. وقا

 ،12/181وتفسير القرطبي  ،3/60التسهيل لعلوم التنزيل و ،7/27 ألموا، 7/107 االستذكار ينظرإكذاب نفسه. 

 .12/75 أحمد اإلمام فقه في والمغني
 مالك قول: عمر أبو قال شهادته، قبلت تاب إذا القاذف أن في الحرمين أهل بين خالفا أعلم ال: الشافعي قالـ    2

 قذفا - فيه حد فيما ُتْقَبل ال إنه: مذهبه من المشهور في عنده معناه - تاب إذا ُتْقَبل إنها المحدود شهادة في هاهنا
 ابن قول وهو القاسم، بن رواية هذه حالته، وحسنت عدال كان إذا ذلك، سوى فيما وُتْقَبل - غيره أو كان

 إذا: مالك وقال وسحنون، ومطرف، ومجاهد، وطاوس، وعكرمة، وعطاء، عباس، ابن: قال وبه، الماجشون،
 القاذف على بالقياس شهادته قبلت تاب إذا الفاسق وكذلك: المغني وفي. شيء كل في شهادته قبلت حالته حسنت

 أو بينة فحقق زوجا كان إن القاذف أن جملته يعود، ال أن والعزم الذنب من واالستغفار الندم: والتوبة تاب، إذا
 قذفه يحقق لم وإن شهادة رد وال حد وال فسق بقذفه يتعلق لم المقذوف بإقرار أو بالبينة فحققه أجنبيا كان أو لعان
 الفسق وزال الحد عنه يسقط لم تاب فإن شهادته ورد بفسقه والحكم عليه الحد وجب به المتعلق ذلك من بشيء

 في اْلَمْحُدودَ  اْثَنْينِ  إالَّ  َوَشَهاَدُتهُ  َتْوَبُتهُ  قُِبلَتْ  ِفْسِقهِ  عن َتابَ  َفاِسقٍ  ُكلُّ  اْلَبَداِئِع: وفي، عندنا شهادته وتقبل خوف بال
 إَذا اْلَفاِسقِ  ِبِخاَلفِ  َتْوَبِتهِ  من ِصْدقُهُ  ُيْعَرفُ  اَل  ِبهِ  َواْشُتِهرَ  ِباْلَكِذبِ  َمْعُروف ا َصارَ  من أِلَنَّ  ِباْلَكِذبِ  َواْلَمْعُروفَ  اْلَقْذفِ 

 7/79 الرائق والبحر ،7/48 واألم ،7/106 االستذكار ينظر.  ُتْقَبلُ  َشَهاَدَتهُ  فإن اْلِفْسقِ  أَْنَواعِ  َساِئرِ  عن َتابَ 

 .12/75 والمغني ،16/242 ،  16/122والمبسوط   ،2/247 والعدة ،6/269 الصنائع وبدائع
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ر عليه  ،إذا قذف أحدهم زوجته ،، وزيادة مخرجفي هذه اآلية فرج  لألزواج وتعسَّ

عي عليها ما  ،وهو أن يحضرها عند اإلمام ،كما أمر هللا ،أن يالعنها ،إقامة البّينة فيدَّ

أنه لمن  ،في مقابله أربعة شهداء ،فُيحل فه الحاكم أربع شهادات باّلل ،رماها به

ِمَسةُ ﴿، فيما رماها به من الزنا ،الصادقين  ِمنَ  َكانَ  إِن َعَلۡيهِ  ٱّللَِّ  لَۡعَنتَ  أَنَّ  َوٱۡلَخَٰ

ِذِبينَ  وكثيرين ،عند الشافعي ،بانت منه بنفس هذا اللعان ،فإذا قال ذلك ،﴾ٱۡلَكَٰ
(1)

 

كفُرقة الطالق، فإذا كذب الزوج  ،فُرقُة الل عان ،وعند أبي حنيفة ،وحُرمت عليه أبدا  

ه عليها حد الزنا ،جاز له أن ينكحها ،نفسه يدرء عنها  ، والويعطيها مهرها، ويتوجَّ

ِت   أَۡرَبعَ ﴿إال أن ُتالعن فتشهد  َدَٰ ُهۥ ِبٱّللَِّ  َشَهَٰ ِذِبينَ  َلِمنَ  إِنَّ ، هـا بـا رماهـفيم :أي ؛﴾ٱۡلَكَٰ

ِمَسةَ ﴿ ِدِقينَ  ِمنَ  َكانَ  إِن َعلَۡيَها   ٱّللَِّ  َغَضبَ  أَنَّ  َوٱۡلَخَٰ ها بالغضب ألن ﴾ٱلصََّٰ ، فخصَّ

ذور، ـإال وهو صادق مع ،ورميها بالزنا ،ال يتجشم فضيحة أهله ،الغالب أن الرجل

َضَب غَ ﴿ :ا أنـقّهـة في حـذا كانت الخامسـوله ،ا بهـا رماهـفيم ،هـم صدقـوهي تعل

 ،ويعرض عنه، ثم ذكر تعالى ،هو الذي يعلم الحق :والمغضوب عليه ،﴾َعَلْيَها هللاَِّ 

والمخرج من شدة ما يكون فيه من  ،في شرعه الفرج ،ورأفته بهم ،لطفه بخلقه

ِ َعلَْيُكْم َوَرْحَمُتهُ َولَْواَل َفْضُل ﴿ :فقال ،الضيق ولشق عليكم كثير  ،لخرجتم :أي ؛﴾هللاَّ

اب  ﴿ ،من أموركم َ َتوَّ  ،واأليمان المغلظة ،وإن كان بعد الحلف ،على عباده ﴾َوأَنَّ هللاَّ

وقد وردت األحاديث بمقتضى العمل  ،وينهى عنه ،ويأمر به ،فيما يشرعه ﴾َحِكيم  ﴿

: " أن وفيمن نزلت من الصحابة، عن ابن عباس  ،بهذه اآلية، وذكر سبب نزولها

هالل بن أُمية
(2)

بن بشريك ـ  صلى هللا عليه وسلمـ قذف امرأته عند النبي   ،

اءمَ حْ سَ 
(3)

أو حّدا  في ظهرك، فقال يا  ،البي نةـ صلى هللا عليه وسلم ـ ، فقال النبي  

ـ : إذا رأى أحُدنا على امرأته رجال  ينطلق يلتمس البّينة، فجعل النبي رسول هللا

: والذي بعثك فقال هالل ،وإال حّد في ظهرك ،: البّينةيقول ـ صلى هللا عليه وسلم

                                                           
وحده وهو  : بلعان الزوجذا تقع: فيه أربعة أقاويل :أحدها، وبمالعان وقعت الفرقة المؤبدة بينهماإذا تم الـ  1

ما معا، وهو مذهب مالك. والثالث: بلعانهما وتفريق الحاكم بينهما، وهو مذهب : بلعانهمذهب الشافعي. والثاني
 .أحمد بن حنبل، ثم حرمت عليه أبدا: بالطالق الذي يوقعه الزوج بعد اللعان. وهو مذهب أبي حنيفة. والرابع

أحدهما: تحل، وهو مذهب أبي حنيفة .والثاني: ال  د اللعان نفسه على قولين:واختلفوا في إحاللها له إن أكذب بع

، 2/221، وتحفة الفقهاء 1/531والبهجة في شرح التحفة ، 5/21األم ، وهو مذهب مالك والشافعي. ينظر تحل

 . 7/122والمغني البن قدامة  .4/77 الماوردي وتفسير
هالل بن أمية بن عامر بن قيس بن عبد األعلم بن عامر بن كعب ، مدني شهد بدرا وأحدا وكان قديم  ـ 2

سحماء  اإلسالم، وكان يكسر أصنام بني واقف، وكانت معه رايتهم يوم الفتح، وهو الذي قذف امرأته بشريك بن
وهو أحد الثالثة الذين تاب هللا عليهم، وذكرهم في سورة براءة، وهم هالل وكعب بن مالك ومرارة بن الربيع 

 5/422رضي هللا تعالى عنهم، روى عن عثمان بن عفان رضي هللا عنه، وروى عنه قتادة.  ينظر أسد الغابة 

  .277رقم:  9/72يل والجرح والتعد .654: رقم 2/437 األسماء وتهذيب، 5373رقم: 
اء بفتح السين، وسكون الحاء مَ حْ شريك بن عبدة بن مغيث البلوي، حليف األنصار، وهو شريك ابن السَ  ـ 3

المهملتين وهي أمه، صاحب اللعان نسب في ذلك الحديث إلى أمه .قيل: إنه شهد مع أبيه أحدا ، وهو أخو البراء 
بامرأته، قال هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن أنس: إنه أول بن مالك ألمه. وهو الذي قذفه هالل بن أمية 

 .3902رقم:  3/344. واإلصابة 2423برقم:  6/602من العن في اإلسالم. ينظر أسد الغابة 
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وأنزل  ،فنزل جبريل  ،ادق، ولينزلن هللا ما يبرئ ظهري من الحدإن ي لص ،بالحق

َجُهمۡ  َيۡرُمونَ  َوٱلَِّذينَ ﴿عليه  ِدِقينَ  ِمنَ  َكانَ  إِن﴿ :، فقرأ حتى بلغ﴾أَۡزَوَٰ فجاء ﴾،ٱلصََّٰ

 ،: " إن هللا يعلم أن أحدكما كاذبيقولـ صلى هللا عليه وسلم ـ فشهَد، والنبي  ،هالل

وقالوا إنها  ،فلما كانت عند الخامسة َوقَّفُوها ،فشهدت ،فهل منكما تائب، ثم قامت

: ال ونكصت حتى ظنّنا أنها ترجع، ثم قالت ،: فتلكأت، قال ابن عباسموجبة

 ،:" أَْبِصروهاـ صلى هللا عليه وسلم ـ فمضت، فقال النبي  ،أفضح قومي سائر اليوم

ريك بن فهو لشُ فإن جاءت به أكحل العينين، سابغ األليتين، خديج الساقين، 

: لوال ما مضى من ـ صلى هللا عليه وسلم ـ ، فجاءت به كذلك، فقال النبي سحماء

ولها شأن " ،لكان لي ،كتاب هللا
(1)

. رواه البخاري، وفي الصحيحين عن سهل بن 

سعد
(2)

ن عويمر العجالنيإ: " قال 
(3)

وجد  ،أرأيت رجال   ،: يا رسول هللاقال 

صلى هللا عليه ـ ، فقال رسول هللا ؟أم كيف يفعل ؟أيقتله فتقتلونه ،مع امرأته رجال  

: فتالعنا في قال سهل ذهب فأتي بهااف ،وفي صاحبتك ،: قد أنزل فيكـ وسلم 

قال  ،فلما فرغا ـ صلى هللا عليه وسلمـ عند رسول هللا  ،وأنا مع الناس ،المسجد

ـ ثم قال رسول هللا  ،فطلقها ثالثا   ،: كذبُت عليها يا رسول هللا إن أمسكُتهاعويمر

 ،عظيم األليتين ،فإن جاءت به أسحم أدعج العينين ،نظرواا: " ـصلى هللا عليه وسلم 

 ،أُحيمر هإال قد صدق عليها، وإن جاءت ب ،فال أحسب عويمرا   ،َخْدلَج الساقين

الذي قد كذب عليها فجاءت به على النعت  ،إال فال أحسب عويمرا   ،كأنه َوَحَرة

فكان بعد ُينسب إلى  ،من تصديق عويمرٍ ـ صلى هللا عليه وسلم ـ نعت رسول هللا 

أُّمه "
(4)

سعد بن عبادةقال : قال:  ، وعن المغيرة بن شعبة
(5)

: " لو رأيت رجال  

                                                           
باب في  1/684، وأبو داود في سننه 4470باب سورة النور برقم:  4/1774أخرجه البخاري في صحيحه  ـ  1

 . 2131بن عباس رضي ال عنه برقم: مسند عبدهللا  4/36ي مسنده ، وأحمد ف2254اللعان برقم: 
سهل بن سعد بن سعد بن مالك بن خالد، يكنى: أبا العباس، وقيل: أبو يحيى. وشهد قضاء رسول هللا صلى  ـ 2

سهال ، هللا عليه وسلم في المتالعنين، وأنه فرق بينهما، وكان اسمه حزنا  فسماه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
قال الزهري: رأى سهل بن سعد النبي صلى هللا عليه وسلم، وسمع منه، وذكر أنه كان له يوم توفي النبي صلى 

، روى عنه أبو هريرة وسعيد بن المسيب ، والزهري ، وأبو حازم، وابنه  هللا عليه وسلم خمس عشرة سنة 

ـ أنه آخر من بقي من أصحاب النبي  :لي( وقهـ 91 ـهـ  88َف في سنة وفاته )، وغيرهم اُْخُتلِ عباس بن سهل

. 2283رقم:  2/547أسد الغابة و ،1089رقم:  2/664 االستيعاب . ينظربالمدينةـ صلى هللا عليه وسلم 

 .2092رقم  4/97والتاريخ الكبير 
صاحب هو عويمر بن أبيض العجالني األنصاري، عويمر بزيادة راء في آخره هو بن أبي أبيض العجالني  ـ  3

اللعان، وقال الطبراني: هو عويمر بن الحارث بن زيد بن حارثة بن الجد العجالني، وهو الذى رمى زوجته 
بشريك بن سحماء، فالعن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بينهما، وذلك في شعبان سنة تسع من الهجرة وكان 

 3/1226 االستيعاب ه بعده يسيرا.  ينظرقدم تبوك فوجدها حبلى، وعاش ذلك المولود سنتين ثم مات وعاشت أم

 .926رقم:  3/286، والثقات 4/746، واإلصابة 4125رقم:  4/338أسد الغابة و .2004: رقم
باب في  1/682، وأبوداود في سننه 4468سورة النور برقم:  4/1771أخرجه البخاري في صحيحه ـ   4

وقال: إسناده  1945باب اللعان برقم:  7/19داود أورده األلباني في صحيح سنن أبي و، 2248اللعان برقم: 

  صحيح على شرط مسلم. وأخرجه البخاري. وصححه ابن الجارود.
سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة بن أبي خزيمة األنصاري الساعدي، يكنى أبا ثابت، وقيل: أبا قيس واألول  ـ 5

وماتت في زمن النبي صلى هللا عليه و سلم أصح، وكان نقيب بني ساعدة، وأمه عمرة بنت مسعود لها صحبة 



 ) تفسير سورة النور (        البدر المنير الملخص من تفسير ابن كثير  القسم الثاني ) التحقيق ( 

 349 

صلى هللا عليه ـ فبلغ ذلك رسول هللا  ،غير مصفح ،لضربته بالسيف ،مع امرأتي

، وهللا ال أنا أَْغَيُر منه ، ومن أجل غيرة  غيرة سعدٍ فقال : " أتعجبون من ـ وسلم 

م هللا الفواحش  ،هللا من  ،إليه الُعذُر من هللا أحبَّ  دَ وال أح ،ما ظهر منها وما بطنحرَّ

من هللا ، ومن أجل  الِمْدَحةُ  إليهِ  وال أحدَ  ،بعث هللا المنِذِرين والمبش رين ،أجل ذلك

وعد هللا الجنة " ،ذلك
(1)

 هكذا في الصحيحين.  

ۡفِك ُعۡصبَة  ﴿ ِيَن َجآُءو بِٱۡۡلِ ِنُكۡم   إِنه ٱَّله ِ  بَۡل ُهَو َخۡي   ا لهُكم  ََل ََتَۡسبُوهُ َش    م 
لهُكۡم  لُِك 

َٰ كِۡۡبَهُۥ مِۡنُهۡم ََلُۥ َعَذاٌب َعِظيم   ٱۡمرِي   ِي تََوَّله ثِۡمِۚ َوٱَّله ا ٱۡكتََسَب ِمَن ٱۡۡلِ ِۡنُهم مه  .﴾١١ م 

حين رماها ـ رضي هللا عنها ـ نزلت في شأن عائشة أم المؤمنين  ،هذه اآليات كلها

بما قالوا من الكذب البحت، والفرية التي غار هللا  ،والبهتان من المنافقين ،أهل اإلفك

فأنزل براءتها صيانة لِعِرض رسول  ـ صلى هللا عليه وسلمـ عز وجل لها، ولنبيه 

جماعة  :أي ؛﴾َن َجاُءوا ِباإْلِْفِك ُعْصَبة  إِنَّ الَِّذي﴿: فقالـ  عليه وسلمـ صلى هللا هللا 

عبدهللا بن سلول ،وكان يتقدمهم رأس المنافقين ،منكم
(2)

فإنه كان يجمعه  ،

زه آخرون  ،حتى دخل ذلك في أذهان بعض المسلمين ،ويستوشيه فتكلموا به، وجوَّ

نزل القرآن، وسياق ذلك في  ،قريبا  من شهر حتى ،وبقي األمُر كذلك ،منهم

الصحيحين عن الزهري األحاديث الصحيحة منها، في
(3)

: أخبرني سعيد بن قال 

                                                                                                                                                                      

سنة خمس، وشهد سعد العقبة، واختلف في شهوده بدرا، وكان من أعظم الناس جودا  وكرما  ، وكان غيورا  شديد 
الغيرة، وإياه أراد رسول هللا بقوله: " إن سعدا  لغيور، وإني ألغير من سعد، وهللا اغير منا ". وروى عنه بنوه: 

سحاق، وحفيده شرحبيل بن سعيد، وروى عنه من الصحابة أيضا: ابن عباس وأبو أمامة بن قيس وسعيد وإ
سهل، ولما توفي النبي صلى هللا عليه، طمع في الخالفة، وجلس في سقيفة بني ساعدة، ليبايع لنفسه، فبايع الناس 

 االستيعاب هـ. ينظر 15 هـ وقيل: 14 ت: .أبا بكر، وعدلوا عن سعد، فلم يبايع سعد أبا بكر. وأقام بحوران

 .3175رقم:  3/65، واإلصابة 2003رقم:  2/422أسد الغابة و ،944: رقم 2/594
، ومسلم في 6454باب من رأى مع امرأته رجال  فقتله برقم:  6/2511أخرجه البخاري في صحيحه  ـ 1

 .1499كتاب اللعان برقم:  2/1136صحيحه 
وهو عبد هللا بن أبي بن مالك بن الحارث، يكنى أبا الحباب بابنه الحباب من بني عوف ابن الخزرج. وسلول  ـ 2

أمه وهي امرأة من خزاعة، كان رأس المنافقين، وممن تولى كبر اإلفك في عائشة، وكانت الخزرج قد اجتمعت 
وسلم، فلما جاء هللا باإلسالم  وأخذته العزة  على أن يتوجوه، ويسندوا أمرهم إليه قبل مبعث النبي صلى هللا عليه

ونزل في ذمه آيات كثيرة مشهورة  وتوفي في زمن رسول هللا  اق حسدا  وبغيا .فلم يخلص اإلسالم، وأضمر النف
صلى هللا عليه وسلم وصلى عليه وكفنه في قميصه قبل النهي عن الصالة على المنافقين، وإنما صلى عليه 

وتهذيب  14/343، وإمتاع األسماع 1/286. ينظر االستيعاب (هـ 9ت: )وكرما وحلما،  لكرامة ابنه وإحسانا

 .1/246األسماء 
محمد بن مسلم بن عبيد هللا بن عبد هللا بن شهاب الزهري، الفقيه أبو بكر الحافظ المدني أحد األئمة االعالم ـ  3

ين بالمدينة، رأى عشرة من الصحابة رضوان هللا وعالم الحجاز والشام، أحد الفقهاء والمحدثين، واألعالم التابع
عليهم، وروى عنه جماعة من األئمة،  روى عن عبد هللا بن عمر بن الخطاب وسعيد بن المسيب وعروة بن 
الزبير وعلقمة بن وقاص رضي هللا عنهم ، وغيرهم . وكان إذا جلس في بيته وضع كتبه حوله فيشتغل بها عن 

. (هـ 123ت: )قالت له امرأته يوما: وهللا لهذه الكتب أشد علي من ثالث ضرائر. كل شيء من أمور الدنيا، ف

 .4/177، ووفيات األعيان 178رقم:  2/136، وصفة الصفوة 734رقم:  9/395ينظر تهذيب التهذيب 
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المسّيب
(1)

وعروة بن الزبير 
(2)

وعلقمة بن وقَّاص 
(3)

وعبيدهللا بن عبدهللا بن عتبة  

بن مسعود
(4)

 صلى هللا عليه ـ زوج النبي  ، []رضي هللا عنها عن حديث عائشة

وُكلُُهم قد حدثني طائفة من   ،فبّرأها هللا ،ال لها أهل اإلفك ما قالواحين قـ وسلم 

وقد وعيُت  ،وبعضهم كان أوعى لحديثها من بعض، وأثبُت له اقتصاصا   ،حديثها

ثني، وبعضـديث الـٍد الحـل واحـن كـع  ةـروا أن عائشـ، ذكـ  ق بعضاد  هم ُيصَ ـذي حدَّ

صلى ـ : كان رسول هللا قالتـ صلى هللا عليه وسلم ـ زوج النبي  [ ]رضي هللا عنها

فأيتهن خرج سهمها  خرج  ،قرع بين نسائه ،إذا أراد أن يخرج سفرا  ـ هللا عليه وسلم 

: فأقرع []رضي هللا عنها، قالت عائشة معهـ صلى هللا عليه وسلم ـ بها رسول هللا 

ى هللا عليه وسلم صلـ فخرج سهمي، فخرجت مع رسول هللا  ،بيننا في غزوة غزاها

وأنزل فيه مسيرنا حتى إذا  ،وأنا أحمل في هودجي ،وذلك بعدما ما أنزل الحجاب

آذن  ،( من المدينةوقفل )رجع ،من غزوةـ صلى هللا عليه وسلم ـ فرغ رسول هللا 

فمشيُت حتى حاذْيُت الجيش فلما قضيُت  ،فقمت حين آذنوا بالرحيل ،ليلة بالرحيل

قد انقطع  ،فإذا ِعقد  من َجْزِع َظَفار ،فلمسُت صدري ،أقبلت إلى الرحل ،شأني

                                                           
من  أبو محمد سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب، أحد الفقهاء السبعة بالمدينة، كان سعيد سيد التابعينـ  1

الطراز األول، جمع بين الحديث والفقه والزهد والعبادة والورع، قال عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما لرجل 
سأله عن مسألة: أئت ذاك فسله، يعني سعيدا ، ثم ارجع إلي فأخبرني، ففعل ذلك وأخبره، فقال: ألم أخبركم أنه 

، فقاال: سعيد بن المسيب، وروي عنه أنه قال: أحد العلماء، وسئل الزهري ومكحول: من أفقه من أدركتما
حججت أربعين حجة؛ وعنه أنه قال: ما فاتتني التكبيرة األولى منذ خمسين سنة، سمع سعد بن أبي وقاص وأبا 
هريرة رضي هللا عنهما. مات سنة ثالث أو أربع وتسعين وكان يقال لهذه السنة سنة الفقهاء من كثرة من مات 

 .2/375، ووفيات األعيان 2882رقم:  4/273، والثقات 1698رقم:  3/510لتاريخ الكبير من الفقهاء. ينظر ا
عروة بن الزبير بن العوام أبو عبد هللا القرشي األسدي، كنيته أبو عبد هللا أخو عبد هللا بن الزبير أمهما ـ   2

ئهم ويقرأ كل يوم ربع القرآن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي هللا عنهم ، وكان من أفاضل أهل المدينة وعلما
في المصحف نظرا ويقوم به ليلة ما ترك نصيبه من الليل وال ليلة، قطعت رجله وذلك أن األكلة وقعت فيها 
فنشرها فما زاد على أن قال: الحمد ّلل.  سمع ابن عباس وأبى هريرة والمغيرة بن شعبة وعائشة رضي هللا 

محمد وعبد هللا بنو عروة بن الزبير وابن عبد هللا بن عروة . عنهم، وروى عنه الزهري وعثمان ويحيى و

رقم:  5/194، والثقات 138رقم:  7/31هـ (. ينظر التاريخ الكبير 101هـ ـ 94اُْخُتلِف في سنة وفاته  :)ما بين 

 .2207رقم:  6/395. والجرح والتعديل 4515
من الثانية أخطأ من زعم أن له صحبة ، سمع عمر علقمة بن وقاص الليثي المدني يقول ابن حجر:  ثقة ثبت ـ  3

وعائشة رضي هللا عنهما، وروى عن أبيه، حدث عنه: ولداه؛ عمرو وعبد هللا، والزهري ومحمد بن إبراهيم بن 
الحارث، و روى له الجماعة، وكان قليل الرواية. له أحاديث ليست بالكثيرة. وثقه: ابن سعد والنسائي. مات في 

: رقم 5/283 التهذيب وتهذيب ،176رقم:  7/40ك بن مروان بالمدينة. ينظر التاريخ الكبير والية عبد المل

 .15رقم:  4/61، ، وسير أعالم النبالء 4560رقم:  5/209والثقات  ، 489
روى عن أبيه  عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة بن مسعود الهذلي األعمى ويقال كنيته أبو عبد هللا المدني،ـ  4

عن عم أبيه عبد هللا بن مسعود وعمار بن ياسر  وعن أبي هريرة وعائشة وابن عباس وابن عمر رضي وأرسل 
هللا عنهم، وروى عنه الزهري وأبو الزناد وأبو بكر بن ابي الجهم، وصالح بن كيسان، وقال العجلي: كان أعمى 

عبد العزيز وقال أبو زرعة ثقة  وكان أحد فقهاء المدينة تابعي ثقة رجل صالح جامع للعلم وهو معلم عمر بن

هـ . ينظر التاريخ  99مأمون إمام، ومات عبيد هللا قبل علي بن حسين سنة أربع أو خمس وتسعين وقيل سنة 

 .3867: رقم 5/63 والثقات .50رقم:  7/22، وتهذيب التهذيب 1239رقم: 5/385الكبير 
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(الرهط)فحبسني ابتغاؤه، وأقبل  ،فالتمسُت ِعقدي ،فرجعتُ 
(1)

 ،الذين يرحلون بي ،

(هودجي)فحملوا 
(2)

 ،وهم يحسبون إن ي فيه ،الذي كنُت أركب ،فرحلوه على بعيري ،

إنما يأكلن الُعلقة من  ،ولم يغُشهن اللحم ،ُيَهلَْبُهنَّ  ِخفافا  لم ،: وكانت النساء إذ ذاكقالت

لوه ،الطعام ، وكنُت جارية حديثة ورفعوه ،فلم يستنكر القوم ثقل الهودج حتى َرحَّ

 ،فجئت منازلهم ،ووجدُت ِعْقدي بعدما استمر الجيش ،وساروا ،فبعثوا الجمل ،السن

وظننُت أن القوم  ،فتيممُت منزلي الذي كنُت فيه ،وال ُمجيب ،وليس بها داعٍ 

فنمُت، وكان  ،عيني فيرجعون إلّي، فبينا أنا جالسة  في منزلي غلبتني ،سيفقدوني

صفوان بن المعّطل الُسلمي ثم الذكواني
(3)

لج فأصبح   قد َعَرَس من وراء الجيش، فأدَّ

وقد كان يراني قبل  ،فعرفني حين رآني ،فأتاني ،فرأى سواد إنسان نائم ،عند منزلي

فوطئ على  ،فاستيقظُت باسترجاعه حين أناخ راحلته ،أن ُيضَرب علّي الحجاب

دما نزلوا موغرين في بع ،فأنطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش ،وركبتها ،يدها

وكان الذي تولَّى ِكْبره عبدهللا بن أُبّي بن  ،، فهلك من هلك في شأنينحر الظهيرة

، والناس يفيضون في قول أهل فاشتكيُت حين قدمنا شهرا   ،المدينة فقدمتُ  ،سلول

وال أشعر بشيء من ذلك ، وهو ُيريبني في وجعي أني ال أعرف من رسول  ،اإلفك

إنما يدخل  ،اللُّطف الذي ُكْنُت أراه منه حين اشتكيـ صلى هللا عليه وسلم ـ هللا 

(ميكُ تِ كيف ثم يقول: ) ـ صلى هللا عليه وسلمـ رسول هللا 
(4)

وال  ،، قلُت: فذاك ُيريبني

، وَخرَجْت معي أُمُّ ِمْسَطحعر بالشر حتى خرجت بعدما َنِقهتُ أش
(5)

قبل المناصع  

زُ   بيوتنا، وذلك قبل أن تأخذ الُكُنف قريبا  من نا، وال نخرج إال ليال  إلى ليلوهو ُمَتَبرَّ

ى بالُكنُ و  ، أن نتخذها في بيوتنافأمرنا أمر العرب األول في البرية، وكما نتأذَّ

وأُمها ابنة  ،وهي ابنة أبي ُرهم بن المطلب بن عبد مناف ،وأُم ِمسطح ،فانطلقُت أنا

                                                           
تخفيف الرهط أحسن من تثقيله : قوم الرجل وقبيلته   الرهط ، بالفتح ويحرك نقله الصاغاني ، وقال الليث :ـ   1

يقال: هو رهطه دنية ، قاله الجوهري . وقيل : الرهط : عدد يجمع من ثالثة إلى عشرة أو من سبعة إلى عشرة 

 .19/311، وقال ابن دريد : وربما جاوز ذلك قليال . ينظر تاج العروس 
ة  ُتْستَ  ـ  2 َساُء . ينظر تاج العروس الَهْوَدُج : ِمْحَمل  له قُبَّ  .6/274ر بالثياب َيْرَكب فيه الن 
صفوان بن المعّطل بن ربيعة بالتصغير بن خزاعي السلمي الذكواني ويقال أول مشاهده المريسيع، شهد ـ  3

، فقال: )ما علمت منه إال صفوان الخندق والمشاهد بعدها، وكانت الخندق سنة خمس وأثنى عليه رسول هللا 
بن ثابت ، ورسوله ولما بلغ صفوان أن حسان الذي قال فيه أهل اإلفك ما قالوا، فبرأه هللا عز وجلوهو  ( ،خيرا

روى عنه أبو هريرة، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، وكان  ممن قال فيه ضربه بالسيف فجرحه،
صفوان شجاعا خيرا فاضال ، وله دار بالبصرة ، وقتل في غزوة أرمينية شهيدا  وأمير الجيش يومئذ عثمان بن 

ت ساقه  ثم أبي العاص الثقفي سنة تسع عشرة في خالفة عمر، وقيل : إنه غزا الروم في خالفة معاوية ، فاندق

 3/440واإلصابة   2511رقم:  3/31وهللا أعلم. ينظر أسد الغابة هـ(.  58)عام:  لم يزل يطاعن حتى مات

 .650رقم:  3/192. والثقات 4093رقم: 
 .17/106، والمنهاج شرح صحيح مسلم 1/26( إشارة إلى المؤنث . ينظر جامع غريب الحديث ـ )تيكم  4
عبد مناف القرشية المطلبية ، واسم أبي رهم أنيس بفتح الهمزة  أم مسطح بنت أبي رهم بن المطلب بن  ـ 5

وكسر النون، وهي ابنة خالة أبي بكر الصديق ، أمها بنت صخر بن عامر ، يقال : اسمها سلمى بنت صخر بن 
عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة . لها ذكر في حديث اإلفك . قال ابن سعد: يقال اسمها سلمى ويقال: 

به جزم ابن حزم في الجمهرة وهي مشهورة بكنيتها ثبت ذكرها في الصحيحين في قصة اإلفك. ينظر ريطة، و

 .1/31، وجمهرة أنساب العرب 12249رقم:  8/302، واإلصابة 7583رقم:  7/431أسد الغابة 
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صخر بن عامر، خالة أبي بكر الصديق
(1)

اد بن عبد  ، وابنها ِمْسطح بن أُثاثة بن عبَّ

المطلب
(2)

َفَعَثَرت أُم  ،وابنة أبي ُرهم ِقَبَل بيتي حين فرغنا من شأننا ،، فأقبلُت أنا

: ِبئَس ما قُْلِت َتُسّبين رجال  شهد بدرا  : َتَعَس ِمسطح  فقلُت لهاِمسطح ِمرطها فقالت

قالت: فأخبرتني بقول أهل  ؟وماذا قال :قُلتُ  ؟ت : أي هنتاه ، ألم تسمعي ما قالقال

 ـَفَدَخَل علّي رسول هللا  ،، فلما رجعُت إلى بيتيإلى مرضي، فأزددُت مرضا  اإلفك

: أتأذن لي أن آتي أََبَوّي، قالت :، قلتُ (كيف تيكم)ثم قال:  ،ـصلى هللا عليه وسلم 

  عليه وسلمصلى هللاـ ، فأَِذن لي رسول هللا ن أََتَيقَّن الخبر من ِقبلَُهماوأنا حينئٍذ أريد أ

ني فقالت ؟ا أَُمتاه ما يتحدث الناس: يفقلُت ألمي  ،فجئُت أََبَويَّ  ـ عليك  : أي ُبنية َهو 

، إاّل أكثرن ضرائرولها  ،، عند رجل ُيحبهالَّ ما كانت امرأة قطٌّ َوِضيئة  فو هللا لق

ث الناس بهذا ،ان هللا: قلُت سبح، قالتعليها قالت : فبكيُت تلك الليلة حتى  ؟أو قد تحدَّ

صلى هللا ـ ، فدعا رسول هللا بنوم، ثم أصبحتُ  وال أكتحل ،أصبحُت ال يرقأ لي دمع

حين استلبث الوحي، يستشيرهما  وأسامة بن زيد ،علي بن أبي طالبـ م عليه وسل

ـ صلى هللا عليه وسلم ـ : فأما أسامة فأشار على رسول هللا في فراق أهله، قالت

: يا رسول هللا هم علم في نفسه لهم من الُوّد، فقال، وبالذي يبالذي يعلم من براءة أهله

: لم ُيضّيق هللا عليك ، فقالبن أبي طالبأهلك وال نعلم إال خيرا ، وأما علي 

: فدعا رسول هللا ، قالتن تسأل الجارية ُتْصِدقَُك الخبروالنساء سواها كثير ، وإ

صلى هللا عليه وسلم َبريرة
(3)

 : أي َبريرة هل رأيِت من شيء ُيريبك من عائشة، فقال

                                                           
 وهي سلمى الخير أم وأمه ،قحافة بأبي يكنى التيمي، القرشي عامر بن عثمان بن هللا عبد: الصديق بكر أبوـ  1

 هللا صلى ـ هللا رسول صاحب وهو جميال ، كان وجهه ألن َعتيق، ولقبه ليلى،: اسمها: وقيل قحافة، أبي عم ابنة
 محببا الجاهلية، في قريش رؤساء من ـ عنه هللا رضي ـ كان بعده، والخليفة الهجرة، وفي الغار في ـ وسلم عليه
ـ  النبي صحب إليه، وميلهم له، لمحبتهم جماعة يده على وأسلم إليه، سبق اإلسالم جاء فلما لهم، مألفا فيهم،
 وفي الهجرة في ورافقه بمكة إقامته طول معه واستمر به اإليمان إلى وسبق البعثة قبلـ  سلم و عليه هللا صلى
 ولقبه بعده األرض في خليفة واستقر تبوك يوم معه الراية وكانت ،مات أن إلى كلها المشاهد وفي الغار

 وعثمان عمر عنه وروىـ  سلم و عليه هللا صلىـ  النبي عن وروى أبوه أسلم وقد هللا رسول خليفة المسلمون

 واإلصابة ،3053: رقم 3/315 الغابة أسد ينظر(. هـ13: ت) عنهم، هللا رضي الصحابة من وغيرهم وعلي

 .508رقم:  5/111 والتعديل والجرح )حرف العين(، 1/72 والتابعين الصحابة وألقاب 4820: رقم 4/169
، يكنى أبا عباد . وقيل : أبو عبد مناف بن قصي القرشي المطلبي مسطح بن أثاثة بن عباد ابن المطلب بنـ   2

ي اإلفك ، وكان ممن خاض فلمطلب بن عبد مناف شهد مسطح بدراعبد هللا . وأمه أم مسطح بنت أبي رهم بن ا
أبو بكر رضي هللا عنه  ، وكانهللا عليه وسلم فيمن جلد في ذلك فجلده النبي صلى، على عائشة رضي هللا عنها

َعةِ  ِمْنُكمْ  اْلَفْضلِ  أُولُو َيأَْتلِ  َواَل ﴿، فأقسم أن ال ينفق عليه، ثم عاد ينفق عليه بعد قوله تعالى: ينفق عليه . ﴾َوالسَّ
، وهو ابن ست (توفي سنة أربع وثالثينقيل: )وقيل: إن مسطحا لقب، واسمه عوف. وله أخت اسمها هند، 

، واإلصابة 4857رقم:  5/164. ينظر أسد الغابة هـ( 37سنة  :ت)، وخمسين سنة. وقيل: شهد صفين مع علي

 .1264رقم:  3/383، والثقات 7941رقم:  6/93
قيل: كانت بريرة موالة عائشة ِبْنت أبي بكر الصديق رضي هللا عنهم، وكانت موالة لبعض بني هالل. وـ   3

موالة ألبي أحمد بن جحش. وقيل: كانت موالة أناس من األنصار، فكاتبوها ثم باعوها من عائشة، فأعتقتها   
وكان اسم زوجها مغيثا ، وكان مولى فخبرها رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم،  فاختارت فراقه، وكان يحبها فكان 

برسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم، فقال لها فيه، فقالت: أتامر يمشي في طرق المدينة وهو يبكي، واستشفع إليها 
قال: " بل أشفع " . قالت: فال أريده. وقد اختلف في زوجها: هل كان َعْبدا  أو حّرا . والصحيح أنه كان َعْبدا . 

 .128رقم:  3/38، والثقات 10928رقم:  7/535، واإلصابة 6763رقم:  7/43ينظر أسد الغابة 
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بالحق إن رأيُت : والذي بعثك  [ ]رضي هللا عنه، قالت له َبريرة نها[ ع]رضي هللا

عليها أمرا  قطٌّ اُْغِمُصه عليها أكثر من أنها جارية  حديثة  السن تنام من عجين أهلها 

ن عبدهللا أَُبّي فتأتي الداجن فتأكله ، فقام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فاستعذر م

ر : يا معشوهو على المنبرـ صلى هللا عليه وسلم ـ  : فقال رسول هللابن سلول، قالت

 ما علمُت على أهلي إال المسلمين َمن يعذرني قد بلغني أذاه في أهل بيتي فو هللا

، ا رجال  ما علمُت عليه إال خيرا ، وما كان يدخل على أهلي إال معي، وقد ذكروخيرا  

فقام سعد بن معاذ األنصاري
(1)

، إن كان من فقال: أنا أعِذُرَك منه يا رسول هللا 

 : فقامتقال ،وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك ،األوس ضربنا ُعُنَقه

، ولكن احتملته الحميَّة ،وكان رجال  صالحا    ،، وهو سيد الخزرجسعد بن عبادة

فقام أَُسيد بن  ،وال تقدر على قتله ،: لعمرو هللا ال تقتلهفقال لسعد بن معاذ

ُحضير
(2)

: كذبت لعمر هللا بادة، فقال لسعد بن عُ وهو ابن عم سعد بن ُمعاذ 

اِن األوس ،لنقُتلنَّه إنك منافق ُتجادل عن المنافقين وا  ،فتناَد الحيَّ والخزرج، حتى َهمُّ

: قالت  ،، وسكتُيَخف َضُهم حتى سكتواـ صلى هللا عليه وسلم ـ أن يقتتلوا ورسول هللا 

البكاء فالق ن أيظنان  وأبواي ،وال أكتحل بنوم ،وبكيُت يومي ذلك ال يرقأ لي دمع

، استأذنت علّي امرأة من األنصار ،، وأنا أبكيكبدي قالت: فبينا هم جالسان ِعنِدي

صلى هللا ـ دخل علينا رسول هللا  ،، فبينا على ذلكفجلست تبكي معي ،فأذنت لها

شهرا  ال ، وقد لبث م يجلس عندي منذ قيل لي ما قيل، قالت : ولثم جلس ـ عليه وسلم

: ثم قالـ صلى هللا عليه وسلم ـ : فتشهَّد رسول هللا ، قالتي شيءُيوحى إليه في شأن

، وإن كنِت فسُيبرئك هللا ،فإن كنِت بريئة ،أما بعد يا عائشة قد بلغني عنك كذا وكذا

د إذا اعترف ِبذنٍب ثم تاب، تاب فإن العب ،ثم توبي إليه ،فاستغفري هللا ،أَلممِت بذنبٍ 

مقالته َقلََّص دمعي ـ صلى هللا عليه وسلم ـ هللا : فلما قضى رسول هللا عليه، قالت

                                                           
بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس بن األوس األنصاري األشهلي، سيد األوس وأمه كبشة بنت رافع سعد ـ  1

لها صحبة ، ويكنى أبا عمرو شهد بدرا باتفاق ورمي بسهم يوم الخندق، وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
يعوده من قريب، فعاش بعد ذلك حين أصاب سعدا السهم أمر أن يجعل في خيمة رفيدة األسلمية، في المسجد ، ل

شهرا حتى حكم في بني قريظة، وأجيبت دعوته في ذلك ثم انتقض جرحه فمات، وفي الصحيحين وغيرهما من 
طرق أن النبي صلى هللا عليه و سلم قال: اهتز العرش لموت سعد بن معاذ، أسلم على يد مصعب بن عمير فلما 

نسائكم علي حرام حتى تسلموا . فأسلموا ، فكان من أعظم الناس أسلم قال لبني عبد األشهل : كالم رجالكم و

 2/441هـ . ينظر أسد الغابة  5بركة في اإلسالم ، وشهد بدرا ؛ لم يختلفوا فيه ، وشهد أحدا ، والخندق. ت : 

 .491رقم:  3/146، والثقات 3206رقم:  3/86، واإلصابة 2037رقم: 
يك األنصاري ُحَضير بضم المهملة وفتح الضاد المعجمة بن سماك بن عت هو أَُسيد بن:(أَُسيد )بضم الهمزةـ   2

 :وقيل ـ  صلى هللا عليه وسلمـ ، كناه بها النبي األوسي األشهلي يكنى: أبا يحيى ، بابنه يحيى، وقيل: أبا عيسى
د قبل وكان أبوه فارس األوس في حروبهم مع الخزرج، وكان رئيس األوس يوم بعاث، وأسلم أُسي غير ذلك،

، وكان أبو بكر الثانية :وقيل ،بعد العقبة األولىسعد بن معاذ على يد مصعب بن عمير بالمدينة، وكان إسالمه 
وشهد أحدا وما بعدها من  يكرمه وال يقدم عليه واحدا وقد اُْخُتلَِف في شهوده بدرا ـ رضي هللا عنهـ  الصديق

، وأنس بن مالك  وأبو سعيد الخدري ،كعب بن مالكنه ، روى عالمشاهد، وشهد مع عمر فتح البيت المقدس

 170رقم:  1/142أسد الغابة و أُسيد، باب 1/92 االستيعاب . ينظر(هـ 20ت: )وعائشة رضي هللا عنهم. 

 .157رقم:  1/112وتقريب التهذيب 
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 ـ صلى هللا عليه وسلمـ : أجب عني رسول هللا قلُت ألبي ،حتى ال أحسُّ منه َقَطرة  

: وهللا قالتف ،فقلُت ألمي: أجيبي رسول هللا ؟: وهللا ما أدري ما أقول لرسول هللافقال

ال أحفظ كثيرا   ،وأنا جارية حديثة السن :: فقلتُ قالت ؟ما أدري ما أقول لرسول هللا

قتم به ،  ،وهللا لقد عرفُت أنكم قد سمعتم بهذا حتى استقر في أنفسكم ،من القرآن وصدَّ

قوني، ولئن اعترفُت لكم  ،ولئن قلُت لكم إن ي بريئة، وهللا يعلم أن ي بريئة ال ُتَصد 

 ،ال  ـم مثـد لي وال لكـوإّني وهللا ال أجقُني، ـِ ال ُتَصدّ  ،بذنٍب، وهللا يعلم أن ي بريئة منه

ُ  َجِميل   َفَصْبر  ﴿ :فـوسـال أبو يـا قـمـإال ك (1)﴾َتِصفُونَ  َما َعلَى اْلُمْسَتَعانُ  َوهللاَّ
 

لتُ   ،على فراشي، قالت: وأنا وهللا حينئٍذ أعلم أّني بريئة تُ عْ جَ طَ اضْ فَ  ،قالت: ثم تحوَّ

ئ ببراءتي، ولكن وهللا ما ُكنُت أظن أن ينزل في شأني وحي  ُيْتَلى  ،وأن هللا ُمَبر 

 ىَ رِ ، ولكن ُكنُت أرجو أن يُ بأمرولشأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم هللا فيَّ 

: فو هللا ما قالت  ،في النوم رؤيا ُيبرئني هللا بهاـ صلى هللا عليه وسلم ـ رسول هللا 

حتى  ،وال خرج من أهل البيت أحد ،مجلسهـ صلى هللا عليه وسلم ـ رام رسول هللا 

حتى إنه لينحدر  ،فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء عند الوحي، أنزل هللا على نبّيه

مان من العرق في اليوم الشاتي ،منه : قالت  ،من ثقل القول الذي أُنِزل عليه ،مثل الج 

مة تكلم وهو يضحك كان أول كلـ عليه وسلم ـ صلى هللا َي عن رسول هللا فلما ُسر  

أكِ  ،: أبشري يا عائشةبها أن قال : لي اُمي: قومي إليه، فقلت، فقالت أما وهللا فقد ِبرَّ

 :، وأنزل هللا عز وجلأنزل براءتيوهللا ال أقوم إليه ، وال أحمد إال هللا هو الذي 

، عشر آيات، فأنزل هللا هذه اآليات براءتي﴾ ِمْنُكمْ  ُعْصَبة   ِباإْلِْفكِ  َجاُءوا الَِّذينَ  إِنَّ ﴿

 :وفقره ،نفق على ِمسطح لقرابته منه، وكان يُ ـرضي هللا عنه ـ : فقال أبوبكر لتقا

 اْلَفْضلِ  أُولُو َيأَْتلِ  َواَل ﴿ :بعد الذي قال لعائشة، فأنزل هللا ،وهللا ال أُنفق عليه شيئا  أبدا  

ُ  َيْغِفرَ  أَنْ  ُتِحبُّونَ  أاََل ﴿إلى  ﴾ِمْنُكمْ  (2)﴾لَُكمْ  هللاَّ
هللا إن ي ألحب أن يغفر : و، فقال أبوبكر

سطح النفقة التي كان ُينفق عليه، وقال: ال أنزعها أبدا ، قالت ، فرجع إلى مِ هللا لي

رضي هللا ] : وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سأل زينب بنت جحشعائشة

عنها[
(3)

: عن أمري: ما علمِت وما رأيِت، فقالتـ صلى هللا عليه وسلم ـ زوج النبي  
                                                           

لَتۡ  َبلۡ  َقالَ  َكِذب    ِبَدم   َقِميِصِهۦ َعلَىَٰ  َوَجا ُءو﴿ـ 1 ا   أَنفُُسُكمۡ  لَُكمۡ  َسوَّ ُ  َجِميل    َفَصۡبر   أَۡمر   ﴾َتِصفُونَ  َما َعلَىَٰ  ٱۡلُمۡسَتَعانُ  َوٱّللَّ
 من سورة يوسف . ﴾18﴿ :اآلية

َعةِ  ِمنُكمۡ  ٱۡلَفۡضلِ  أُْولُواْ  َيۡأَتلِ  َواَل ﴿ـ  2 اْ  أَن َوٱلسَّ ِكينَ  ٱۡلقُۡرَبىَٰ  أُْولِي ُيۡؤُتو  ِجِرينَ  َوٱۡلَمَسَٰ ِ   َسِبيلِ  ِفي َوٱۡلُمَهَٰ  َوۡلَيۡعفُواْ  ٱّللَّ

ْا   ُ  َيۡغِفرَ  أَن ُتِحبُّونَ  أاََل  َوۡلَيۡصَفُحو  ُ  لَُكۡم   ٱّللَّ ِحيم   َغفُور   َوٱّللَّ  النور. ﴾ من سورة22﴿ :اآلية﴾رَّ
. وهي أسدية من أسد بن خزيمة ، ، أخت عبد هللا بن جحشزوج النبي  أم المؤمنين((: شزينب بنت جحـ   3

عمة النبي صلى هللا عليه وسلم، وكانت قديمة اإلسالم ، ومن المهاجرات وكانت وأمها أميمة بنت عبد المطلب، 
قد تزوجها زيد بن حارثة ، مولى النبي صلى هللا عليه وسلم، ثم إن هللا تعالى زوجها النبي صلى هللا عليه وسلم 

نبي صلى هللا عليه من السماء وكان اسمها برة، فسماها صلى هللا عليه وسلم زينب، وكانت تفخر على نساء ال
وسلم وتقول : إن آباءكن أنكحوكن وإن هللا أنكحني إياه. وقالت عائشة رضي هللا عنها: ما رأيت امرأة قط خيرا 
في الدين من زينب ، وأتقى ّلل ، وأصدق حديثا ، وأوصل للرحم ، وأعظم أمانة وصدقة. وكانت أول نساء 

 4/1849 االستيعاب هـ. ينظر 20خبر رسول هللا ، وتوفيت سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لحوقا به كما أ

 ،.11221رقم:  7/667. واإلصابة 6941رقم:  7/138أسد الغابة ، و335: رقم
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 رضي]، قالت عائشة ري ، وهللا ما َعلِمُت إال خيرا  وبص ،يا رسول هللا أحمي سمعي

فعصمها ـ صلى هللا عليه وسلم ـ : وهي التي تساميني من أزواج رسول هللا [عنها هللا

[عنها هللا رضي]َحْمنة بنت جحشهللا بالورع َوَطِفَقْت أُختها 
(1)

فهلكت  ،اـُتحارب له 

، قال ابن شهابهلكفيمن 
(2)

وفي بعض  تهينا إليه من أمر هؤالء الرهط : فهذا ما ان

صلى ـ : لما نزل عذري قام رسول هللا قالت[ عنها هللا رضي]الروايات " أن عائشة 

ّي بن فلما نزل حدَّ أربع نفر عبدهللا بن أُب ،وتال القرآن ،فذكر ذلكـ هللا عليه وسلم 

ان بن ثابت ،سلول وحسَّ
(3)

 هللا رضي]، وَحمنة بنت جحش، وِمسطح بن أُثاثة

"[ عنها
(4)

: " ولقد جاء أنها قالت ،، وفي رواية للبخاريالسنن بعض في هكذا، 

وهللا ما ي، فقالت: ال تفسأل عني خادم ،بيتيـ صلى هللا عليه وسلم ـ رسول هللا 

 ،أو عجينها ،فتأكل خميرها ،إال أنها كانت ترقد حتى تدخل الشاة ،علمُت عليها عيبا  

فقالت:  ،قي رسول هللا حتى أسقطوا لها بهدُ فقال: أصْ  ،وانتهرها بعض أصحابه

ما علمت عليها إال ما يعلم الصائغ على تبر الذهب األحمر، وبلغ وهللا  ،سبحان هللا

، قالت نثى قطأُ  فَ َكنَ ما كشفت األمر ذلك الرجل الذي قيل له، فقال: سبحان هللا، وهللا 

                                                           
حمنة بنت جحش: وهي أخت زينب بنت جحش أم المؤمنين زوج النبي . وكانت حمنة زوج مصعب بن ـ  1

هللا، فولدت له محمدا ، وعمران ابني طلحة ، وأمها أميمة  عمير ، فقتل عنها يوم أحد ، فتزوجها طلحة بن عبيد
بنت عبد المطلب عمة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وكانت ممن قال في اإلفك على عائشة رضي هللا عنها ، 
فعلت ذلك حمية ألختها زينب فقال بعضهم : إنها جلدت مع من جلد فيه ، وقيل : لم يجلد أحد : وكانت من 

ت وشهدت أحدا فكانت تسقي العطشى ، وتحمل الجرحى وتداويهم . روت عن النبي صلى هللا عليه المهاجرا

: رقم 4/1813 االستيعاب وسلم، روى عنها ابنها عمران بن طلحة . لم تذكر المصادر تاريخ وفاتها . ينظر

 ، 11052رقم:  7/586، واإلصابة 6843رقم:  7/78أسد الغابة و. 3302
م بن عبيد هللا بن عبد هللا بن شهاب بن عبد هللا بن الحارث بن زهرة بن كالب الزهري محمد بن مسلـ  2

القرشي، كنيته أبو بكر  ولد الزهري سنة ثمان وخمسين في آخر خالفة معاوية بن أبي سفيان وهي السنة التي 
هللا عليه و سلم، ماتت فيها عائشة زوج النبي صلى هللا عليه وسلم، رأى عشرة من أصحاب رسول هللا صلى 

وكان من أحفظ أهل زمانه وأحسنهم سياقا لمتون األخبار، وكان فقيها فاضال  وحدث عن ابن عمر وسهل بن 
سعد وأنس بن مالك، وسعيد بن المسيب وأبي أمامة بن سهل وطبقتهم من صغار الصحابة وكبار التابعين رضي 

 تذكرة هـ. ينظر 124يث ومالك، وأمم سواهم. ت: هللا عنهم،  وروى عنه: صالح بن كيسان واألوزاعي والل

  .70رقم:  1/157، والطبقات الكبرى 5162رقم:  5/349الثقات و. 97: رقم 1/83 الحفاظ
حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو األنصاري الخزرجي، يكنى أبا الوليد ، وقيل : أبو عبد  ـ 3

بالفاء والعين المهملة مصغرا بنت خالد بن خنس األنصارية، شاعر  الرحمن ، وقيل : أبو حسام، وأمه : الفريعة
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ينصب له منبرا في المسجد ، يقوم عليه 
  قائما ، يفاخر عن رسول هللا ، وكان حسان ممن خاض في اإلفك ، فجلد فيه في قول بعضهم ، وأنكر قوم ذلك
ولم يشهد مع النبي شيئا من مشاهده لجبنه ، ووهب له النبي جاريته سيرين أخت مارية ، فأولدها عبد الرحمن 

هـ،  50هـ  40)لَِف في سنة موته: بن حسان ، فهو وإبراهيم بن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابنا خالة . وا ْختُ 

ه وأنه عاش ستين سنة في الجاهلية ، وستين سنة في ، لم يختلفوا في عمرهـ( وهو ابن مائة وعشرين سنة 54

 ،1706رقم:  2/62اإلصابة و، 1147رقم:  2/7أسد الغابة و. 1/341 االستيعاباإلسالم. ينظر 
، بلفظ: " لما نزل عذري قام النبي صلى 4474باب في حد القذف برقم:  2/567أخرجه أبوداود في سننه  ـ 4

  " القرآن فلما نزل من المنبر أمر بالرجلين والمرأة فضربوا حدهم وتال ،ذاك هللا عليه و سلم على المنبر فذكر

باب حد القذف برقم:  2/857، وابن ماجه في سننه 3181سورة النور برقم:  5/336والترمذي في سننه 

، والطبراني في الكبير 24066مسند السيدة عائشة رضي هللا عنها برقم:  40/76، وأحمد في مسنده 2567

. وقال الترمذي: " هذا حديث حسن 263باب جلد النبي صلى هللا عليه وسلم أصحاب اإلفك برقم:  23/163

 غريب ال نعرفه إال من حديث محمد بن إسحاق ".
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: َفقُِتَل شهيدا  "[عنها هللا رضي]عائشة 
(1)

 ُعْصَبة   ِباإْلِْفكِ  َجاُءوا الَِّذينَ  إِنَّ ﴿ :، فقوله 

ا َتْحَسُبوهُ  اَل ﴿ ،جماعة منكم :أي ؛﴾ِمْنُكمْ   َخْير   ُهوَ  َبلْ ﴿يا آل أبي بكر  :أي ؛﴾لَُكمْ  َشّر 

، وإظهار لسان صدق في الدنيا، وِرفعة منازل في اآلخرة :في الدارين :أي ؛﴾لَُكمْ 

أنزل  حيثُ ـ رضي هللا عنها ـ باعتناء هللا تعالى بعائشة أُم المؤمنين  ،شرٍف لهم

وزينب بنت  ،كما روى ابن جرير: " إن عائشة  .براءتها في القرآن العظيم

، فقالت : أنا الذي نزل تزويجي[ عنها هللا رضي]فقالت زينب، تفاخرتا جحش

ل على : أنا الذي نزل عذري في كتابه حين حَ [عنها هللا رضي]عائشة َملَني ابن المعطَّ

 :: قلتُ قالت ؟يا عائشة ما قُلِت حين ركبتيها :[عنها هللا رضي]، فقالت زينبالراحلة

، قالت: قلُت كلمة المؤمنين "حسبي هللا ونعم الوكيل
(2)

ْم َما لُِكل  اْمِرٍئ ِمْنهُ ﴿ :وقوله 

رضي هللا ] ورمى عائشة ،لكل من تكلم في هذه القضية :أي ؛﴾اْكَتَسَب ِمَن اإْلِْثمِ 

قيل:  ،﴾ِكْبَرهُ  َتَولَّى َوالَِّذي﴿نصيب  عظيم من العذاب  ،بشيء من الفاحشة عنها[

على  :أي ؛ ﴾َعِظيم   َعَذاب   لَهُ ﴿وُيشيعه  ،ويستوشيه ،: الذي كان يجمعه، وقيلهأابتد

و الذي يقدم النص عليه ، وهسلول بن أَُبّي بنعلى أنه هو عبدهللا  :، ثم األكثرونذلك

، ولوال أنه وقع في (قول  غريب)، وهو : بل هو حسان بن ثابت، وقيلفي الحديث

صحيح البخاري ما قد دلَّ على ذلك، لما كان إليراده كثير فائدة، فإنه من الصحابة 

صلى هللا عليه ـ ذب عن رسول هللا ، وأحسنها أنه كان يمحاسن كثيرة، وله الفضالء

اجمهم : " هـ صلى هللا عليه وسلم ـ ، وهو الذي قال له رسول هللا بشعرهـ وسلم 

"وجبريل معك
(3)

وعن مسروق ،
(4)

فدخل   ،[عنها هللا رضي]: " كنُت عند عائشةقال

قلُت لعائشة: ما تصنعين  ،فلما خرج  ،فأُلقي له وسادة ،فأمرتْ  ،حسان بن ثابت

، يعني يدخل عليِك "بهذا
(5)

وقد  ،أتأذنين لهذا يدخل عليك" : قيل لها ،وفي رواية 

                                                           
 4/2129، ومسلم في صحيحه 4479باب تفسير سورة النور برقم:  4/1780أخرجه البخاري في صحيحه  ـ 1

 .2770ف برقم: باب في حديث اإلفك وقبول توبة القاذ
ذكر تزويج  24/44تفسير سورة النور، وأخرجه الطبراني في الكبير  19/119أورده ابن جرير في تفسيره  ـ 2

، وأورده الهيثمي 122النبي صلى هللا عليه وسلم زينب رضي هللا عنها، وذكر سنها ووفاتها ومن أخبارها برقم: 

، وعزاه إلى الطبراني ، وقال: وفيه المعلى بن عرفان 5303باب حديث اإلفك برقم:  9/384في مجمع الزوائد 

 .6/156وهو متروك.  وينظر الدر المنثور 
،  بلفظ " قال النبي صلى هللا عليه و 3041باب ذكر المالئكة يرقم:  3/1176أخرجه البخاري في صحيحه  ـ 3

اب فضائل حسان بن ثابت ب 4/1933سلم لحسان: " اهجهم، أو هاجهم، وجبريل معك "، ومسلم في صحيحه 

 .2486رضي هللا عنه برقم: 
مسروق بن عبد الرحمن الهمداني من أهل الكوفة كنيته أبو عائشة أدرك الجاهلية، وهو الذي يقال له ـ  4

مسروق بن األجدع بن مالك بن معاوية الهمداني، وهو تابعي وكان على القضاء ، وعن يحيى بن معين انه قال: 
ل عنه، روى عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد هللا بن مسعود وعائشة رضي هللا عنهم مسروق ثقة ال يسئ

هـ . ينظر أسد  62وغيرهم ، و روى عنه الشعبي والنخعي، وكان من عباد أهل الكوفة وروى عنه أهلها،  ت: 

 .1820رقم:  8/396، والجرح والتعديل 5700رقم:  5/456، والثقات 4855رقم:  5/164الغابة 
َوالَِّذي َتَولَّى ِكْبَرهُ ِمْنُهْم لَُه ﴿أورده ابن جرير بلفظ " ما تصنعين بهذا، وقد قال هللا ما قال فقالت: قال هللا:ـ  5

وقد ذهب بصره، ولعّل هللا يجعل ذلك العذاب العظيم ذهاب بصره.  ينظر تفسير الطبري  ،﴾َعَذاب  َعِظيم  

 تفسير سورة النور. 19/118
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دُّ من : وأي عذاب  أشقالت﴾،ِمْنُهْم لَُه َعَذاب  َعِظيم   َتَولَّى ِكْبَرهُ َوالَِّذي ﴿ :قال هللا

 إنه: قالت ثم األليم، العذاب هو ذلك  أن يجعللعلَّ هللا ،العمى، وكان قد ذهب بصره

"وسلم عليه هللا صلىـ  هللا رسول عن ُينافحُ  كان
(1)

نه أنشد عندما إوفي رواية "  ، 

 فقال: ،"به متدحهادخل عليها ِشعرا  ي

الَغواِفلِ  لحوم من َغْرثى وُتصبح...  بريبةٍ  ُتَزنُّ  ما َرزان   َحصان              
(2)

. 

سمعُت بشيء أحسن من  : ما[عنها هللا رضي]، وقالت عائشةنك لسَت كذلك: لكفقالت

الحرث بن ]، قوله ألبي سفيان ا تمثلُت به إال َرَجوت له الجنةومشعر حسان.  

[عبدالمطلب
(3)

 : 

 الجزاءُ  ذاكَ  في هللاِ  وعندَ عنُه  ...   فأجبتُ  محمدا ، هجوتَ                   

د منكم وقاءُ   َفإَن أبي َوَوالده وِعْرضي ...                    لعْرِض ُمَحمَّ

 ُكَما لَخْيرُكَما الفَداءُ أََتْشُتُمه، ولسَت لَه بُكفٍء ... َفَشرُّ                   

الءُ                    ُره الد  لَِساِني َصارم  ال َعْيَب ِفيه... َوَبْحِري ال ُتَكد 
(4)

. 

                                                           
 فضائل باب 4/1934 صحيحه في ومسلم ،4477: برقم النور سورة 4/1779 صحيحه في البخاري أخرجهـ  1

 .2488: برقم عنه هللا رضي ثابت بن حسان
أبيات والشاهد هو األول منها وهي بعنوان :  حصان  رزان  ما تزنُّ بريبة ...  9وهي قصيدة تتكون من ـ  2

 الرجل َرُزنَ . وفي حاشية المخطوط : " 1/190ظر ديوان حسان بن ثابت وُتْصِبُح َغْرَثى من لحوِم الغَواِفِل. ين

، وامرأة  : أي وقور ، بالضم والغرث بكذا  ُيَزنُّ  وهوشر ، اتهمته به ، ب، أزننته مجلسها في رِزيَنة   كانت إذا َرزان 
 شأن الغوافل.: الجوع ، فهو غرثان ، وامراءة غرثى ، والمراد هنا : أنها نحيفة غير جسيمة، كما هو 

 /ب، وعند ابن كثير ]ابن الحارث[ وهذا الصواب:239هكذا في المتن] الحرث بن عبد المطلب[، اللوحة ـ  3

أبو سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي، ابن عم النبي وكان أخا وهو 
دية . وأمه غزية بنت قيس بن طريف وكان ممن النبي من الرضاعة ، أرضعتهما حليمة بنت أبي ذؤيب السع

يشبه رسول هللا صلى هللا عليه و سلم، وكان أبو سفيان من الشعراء المطبوعين ، وكان أبو سفيان ممن يؤذي 
النبي صلى هللا عليه و سلم ويهجوه ويؤذي المسلمين، وإلى ذلك أشار حسان بن ثابت في قصيدته المشهورة: 

.. وعند هللا في ذاك الجزاء. وحضر مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الفتح . وشهد هجوت محمدا فأجبت عنه.
معه حنينا فأبلى فيها بالء حسنا. وهو معدود في فضالء الصحابة ، روي أنه لما حضرته الوفاة قال : ال تبكوا 

 5952رقم:  6/153بة أسد الغاو.  1/535 االستيعاب هـ ينظر 15علي فإني لم أتنطف بخطيئة منذ أسلمت. ت: 

 .10022رقم:  7/179واإلصابة 
 بيتا  وهي بعنوان:  32قصيدة تتكون من  ذهوهـ   4

  عفْت ذاُت األصابِع فالجواُء: والشواهد المذكورة:

 ـ هجوَت محمدا ، فأجبُت عنُه ..... وعنَد هللِا في ذاَك الجزاُء .  24               

ُكما لَِخْيِرُكَما الِفداُء .  25                 ـ أَتْهُجوهُ، َولَْسَت لَُه بُكْفٍء..... َفَشرُّ

 ـ َفإّن أبي َوَوالَِدهُ َوِعْرضي ..... لعرِض محمٍد منكْم وقاُء .  28               

ُرهُ الّدالُء. ينظر دي 32                 .21ـ  17ص/وان الشاعر ـ لساني صارم  ال عيَب فيِه .... َوَبْحِري ال ُتَكد 
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نُفِسهِمۡ  َوٱلُۡمۡؤِمَنَُٰت  ٱلُۡمۡؤِمنُونَ  َظنه  َسِمۡعتُُموهُ  إِذۡ  لۡوََلٓ ﴿
َ
ا بِأ ْ  َخۡي  ٓ  َوقَالُوا بِي   إِفۡك   َهََٰذا  مُّ

ۡربََعةِ  ۡوََل له ١٢
َ
ِ ُهُم َجآُءو َعلَۡيهِ بِأ ْوَلَٰٓئَِك ِعنَد ٱَّلله

ُ
َهَدآءِ فَأ ْ بِٱلشُّ تُوا

ۡ
ُشَهَدآَء  فَإِۡذ لَۡم يَأ

َِٰذبُونَ   ﴾١٣ٱلَۡك
 ئ،، أفاض بعضهم في ذلك الكالم السيهذا تأديب  للمؤمنين في قضية األفك حين

 ٱۡلُمۡؤِمُنونَ  َظنَّ ﴿ذلك البهتان  :أي ؛﴾َسِمۡعُتُموهُ  إِذۡ ﴿هال  :أي ؛﴾لۡواَل ﴿ :فقال تعالى

تُ  ا ِبأَنفُِسِهمۡ  َوٱۡلُمۡؤِمَنَٰ [قاسوه] :أي ؛﴾َخۡير 
(1)

، فإن كان ال ذلك الكالم على أنفسهم 

نها نزلت في خالد بن زيد إ: و قد قيل ،المؤمنين أولى بالبراءة منه فأُمّ يليق بهم ، 

أبي أيوب األنصاري
(2)

أن أبا أيوب خالد بن  (دُمسند أحم) كما في ،وامرأته 

أما تسمع ما يقول ، : يا أبا أيوب[عنها هللا رضي]قالت له امرأته أم أيوب زيد

 ؟يا أم أيوب وذلك الكذب، أَُكنِت فاعلة   ،: نعمقال ؟[عنها هللا رضي]الناس في عائشة 

: فعائشة خير  منِك "ما كنُت ألفعله، قال: ال وهللا قالت
(3)

ذكر : فلما نزل القرآن ، قال

، ﴾ِمْنُكمْ  ُعْصَبة   ِباإْلِْفكِ  َجاُءوا الَِّذينَ  إِنَّ ﴿ ،هللا من قال بالفاحشة ما قال من أهل اإلفك

 َظنَّ  َسِمْعُتُموهُ  إِذْ  لَْواَل ﴿ :ثم قال ،وأصحابه الذين قالوا ما قالوا ،وذلك حسان

الخير، فإنَّ أم  اآلية، كما قال أبو أيوب وصاحبته: أي هال ظنوا ﴾اْلُمْؤِمُنونَ 

بألسنتهم  :أي ؛﴾َوَقالُواْ ﴿ :وأولى به هذا ما يتعلق بالباطن، وقولهالمؤمنين أهله 

وقع لم يكن فإن الذي  ،على أم المؤمنين ،كِذب  ظاهر  بي ن   :أي؛﴾هذا إفك  ُمبين﴿

راكبة  َجَهَرة  على راحلة  ،[عنها هللا رضي]، وذلك أن مجيء أم المؤمنينِريبة  

، ورسول هللا اهدون ذلكوالجيش بكماله ُيش ،في وقت الظهيرة بن المَعّطلصفوان 

لم يُكن هكذا  ،، لو كان هذا األمر فيه ِريبةبين أظهرهم ـصلى هللا عليه وسلم ـ 

 لَْواَل ﴿ :، قال تعالىعلى رؤوس األشهاد ،ُيقدماِن على مثل ذلك اوال كان ،جهرة

 َيۡأُتواْ  لَمۡ  َفإِذۡ ﴿ ،، يشهدون على صحة ما جاءوا به﴾ُشَهَداءَ  ِبأَْرَبَعةِ  َعلَْيهِ  َجاُءوا

َهَدا ءِ  ِئكَ  ِبٱلشُّ
ِذُبونَ  ُهمُ  ٱّللَِّ  ِعندَ  َفأُْولََٰ   .فاجرون ُبْهت  ة  َكَذبَ  ،في حكم هللا :أي ؛﴾ٱۡلَكَٰ

                                                           
 .6/27/ب، والصواب عند ابن كثير ]قاسوا[، ينظر تفسير ابن كثير 329ـ هكذا في المتن اللوحة  1
: هند بنت سعيد الخزرجي وهو مشهور بكنيته، وأمه خالد بن زيد بن كليب ابن ثعلبة  أبو أيوب األنصاريـ  2

والمشاهد كلها مع رسول هللا ولما قدم رسول هللا صلى هللا ، لقيس شهد العقبة، وبدرا، وأحدابن عمرو بن امرئ ا
، وآخى رسول هللا نده حتى بنى حجره  ومسجده، وانتقل إليها، وأقام عيه وسلم المدينة مهاجرا نزل عليهعل

من الصحابة ابن عباس، وابن عمر، والبراء بن  صلى هللا عليه وسلم بينه وبين مصعب بن عمير،  روى عنه

. ينظر رجح، ودفن بالقرب من القسطنطينية، وقبره بها يستسقون بهعلى األ (هـ 50ت: ). معازب وغيره

  .2165رقم:  2/234، واإلصابة 1345رقم:  2/116أسد الغابة و .600: رقم 2/424 االستيعاب
 المنثور والدرتفسير سورة النور.  19/129. وتفسير الطبري 2546/14221ينظر تفسير ابن أبي حاتم ـ  3

 ولم أقف عليه في مسند اإلمام أحمد.، 6/160
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ۡنيَا َوٱٓأۡلِخَرةِ ﴿ ِ َعلَۡيُكۡم َورَْۡحَتُُهۥ ِِف ٱدلُّ  َولَۡوََل فَۡضُل ٱَّلله
َ
ُكۡم ِِف َمآ أ  فَۡضتُۡم فِيهِ َعَذاٌب لََمسه

ا لَۡيَس لَُكم بِهِۦ ِعلۡم  ١٤َعِظيمٌ  فَۡواهُِكم مه
َ
لِۡسنَتُِكۡم َوَتُقولُوَن بِأ

َ
ۡونَُهۥ بِأ  إِۡذ تَلَقه

ِ َعِظيم  ا وَُهَو ِعنَد ٱَوََتَۡسبُونَُهۥَهي ِن    ﴾١٥ َّلله

(قصة اإلفك)، أيها الخائضون في ﴾َعلَْيُكمْ  هللاَِّ  َفْضلُ  َولَْواَل ﴿ :أي
(1)

ورحمته في  ،

، وغفر ذنوبكم في اآلخرة وعفا عنكم ،الدنيا وإنابتكم إليه في ،الدنيا بأن قبل توبتكم

ُكمْ ﴿  ،، في اآلخرة﴾َعِظيم   َعَذاب  ﴿في ِقضية اإلفك  :أي ؛﴾ِفيهِ  أََفْضُتمْ  َما ِفي لََمسَّ

ألنه ذكر عذاب الدنيا من قبل في شأن من تولَّى ِكبره، وهذا فيمن عنده إيمان رزقه 

فأما من خاض فيه من المنافقين ، وَحَمَنة ،وِمسطح ،هللا بسببه التوبة: كحسان

، ألنه لم يكن  ،كعبدهللا بن أُبّي، وأضرابه، فليس لهم من فضل هللا ورحمته نصيب 

إذ َتلَقَّْوَنُه ﴿ :ى يعادل هذا، ويعارضه، ثم قال تعالىوال عمل صالح حت ،لهم إيمان  

هذا سمعته من  :، يقول، قال مجاهد وغيره: أي برواية بعضكم من بعض﴾بألسنتكم

(2)﴾إذ َتلِقُوَنُه بألسنتكم ﴿ :فالن، وقال فالن كذا، وذكر بعضهم كذا، وقرأ بعضهم
 

أي: بكسر  ؛كانت تقرأها كذلك  [عنها هللا رضي]وفي صحيح البخاري: " أن عائشة

وهو الكذب الذي يستمر صاحبه فيه " ،الالم وتخفيف القاف من الَولق
(3)

، والقراءة  

، وهللا أعلم بالحال [عنها هللا رضي]ولكن عائشة ،األولى أشهر، وعليه الجمهور

 ،تعلمونتقولون ماال  :أي ؛﴾ِعْلم   ِبهِ  لَُكمْ  لَْيسَ  َما ِبأَْفَواِهُكمْ  َوَتقُولُونَ ﴿ :،وقوله .أعلم

ا َوَتْحَسُبوَنهُ ﴿ :ثم قال ن   أنهاتقولون ما تقولون في ش :أي ؛﴾َعِظيم   هللاَِّ  ِعْندَ  َوُهوَ  َهي 

لما كان ـ صلى هللا عليه وسلم ـ ، ولو لم تكن زوجة النبي وتحسبون ذلك سهال  يسيرا  

في زوجة رسوله ما   أن يقال، فعظيم عند هللاا  ، فكيف وهي زوجة سيد المرسلينهّين

                                                           
: برقم اإلفك حديث باب 4/1515 صحيحه في البخاري وقد ورت هذه القصة في حديث شريف، أخرجه ـ 1

 ورد والحديث .4770: برقم القاذف توبة وقبول اإلفك حديث في باب 4/2120 صحيحه في ومسلم ،3910

 .مطوال  
من التلقي ، بتاءين. وقرأ جمهور السبعة بحرف التاء  ،﴾إذ تتلقونه﴿: قرأ أَُبّي وابن مسعود يقول القرطبيـ   2

الواحدة وإظهار الذال دون إدغام ؛ وهذا أيضا من التلقي. وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي بإدغام الذال في 
 التاء. وقرأ ابن كثير بإظهار الذال وإدغام التاء في التاء ، وهذه قراءة قلقة ؛ ألنها تقتضي اجتماع ساكنين، وقرأ

بفتح التاء وكسر الالم وضم  ﴾لِقُونهتَ  إِذْ ﴿ وهم أعلم الناس بهذا األمر -ما ابن يعمر وعائشة رضي هللا عنه

: ولق الرجل يلق ولقا إذا كذب واستمر عليه ؛ فجاؤوا بالمتعدي ومعنى هذه القراءة من قول العرب ؛القاف
َتلقَّْونه" بتاءين، وعليها قراءة األمصار، غير أنهم شاهدا على غير المتعدي.. وذكر أنها في قراءة أُبّي: " إذ تَ 

بتاء واحدة؛ ألنها كذلك في مصاحفهم. وقد ُروي عن عائشة زوج النبّي صلى هللا عليه وسلم  ﴾َنهُ َتلَقَّوْ :﴿قرأوها

كانوا يلقون الكذب. ، تقول: إنما هو َوْلق الكذب، وتقول: إنما ﴾إْذ َتلِقُوَنُه ِبأْلِسَنتُكمْ ﴿أنها كانت تقرأ هذه اآلية: 

، والحجة في 2/967، والتبيان في إعراب القرآن 12/204، وتفسير القرطبي 19/131ينظر تفسير الطبري 

  .1/260القراءات 
باب  23/143، والطبراني في الكبير 3913باب حديث اإلفك برقم:  4/1523أخرجه البخاري في صحيحه ـ   3

 .200قم: نظر عائشة رضي هللا عنها إلى جبريل بر
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حاشا ) ـ ر على زوجة نبي من األنبياء ذلكد  قَ وهو لم يُ  ،، فإنه تعالى يغار لهذاقيل

 :، ولهذا قالالعالمين، وزوجة سيد دة نساء األنبياءفكيف يكون هذا في سي   ـ (وكال

ال  ،هللا، وفي الصحيحين " أن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط ﴾َعِظيم   هللاَِّ  ِعْندَ  َوُهوَ ﴿

واألرض " بها في النار أبعد ما بين السماءيهوي  ،بلغتيدري ما 
(1)

. 

ََٰذا ُسۡبَحَٰنََك َهََٰذا ُبۡهَتٌَٰن َعِظيم  َولَۡوََلٓ إِۡذ َسِمۡعُتُموهُ ﴿ ن نهتَََكهَم بَِه
َ
ٓ أ ا يَُكوُن َۡلَا  ١٦ قُلۡتُم مه

بًَدا إِن
َ
ن َتُعوُدواْ لِِمۡثلِهِۦٓ أ

َ
ُ أ ۡؤِمنَِي  يَعُِظُكُم ٱَّلله ُ  ١٧ُكنتُم مُّ َِٰتِۚ َوٱَّلله ُ لَُكُم ٱٓأۡلَي ُ ٱَّلله ِ َويُبَي 

 ﴾١٨َعلِيٌم َحِكيٌم 

 فأوال : ينبغي ،إذا ذكر ما ال يليق من القول في شأن الصّديقة :أي ،هذا تأديب آخر

سه شيء من ذلك وسوسة  أو ، ثم إن علق بنفوأن ال يشعر نفسه ذلك ،الظُن بهم خيرا  

قال : " إن هللا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ ، فإن رسول هللا فال ينبغي أن يتكلم به  ،خياال  

َثْت به نفسها أو يعمل " ،ما لم يقل ،تجاوز ألمتي عما َحدَّ
(2)

 :، فقوله[اتفقا عليه] 

ه بهذا  :، أي﴾َسِمْعُتُموهُ قُْلُتْم َما َيُكوُن لََنا أَْن َنَتَكلََّم ِبَهَذا َولَْواَل إِذْ ﴿ ما ينبغي لنا أن نتفوَّ

َنكَ ﴿وال نذكره ألحد  ،الكالم َذا ُسۡبَحَٰ ن   َهَٰ سبحان هللا أن ُيقال هذا  :، أي﴾َعِظيم   ُبۡهَتَٰ

ا﴿ :وحليلة حبيبه، ثم قال ،الكالم عن زوجة رسوله ُ أَْن َتُعوُدوا لِِمْثلِِه أََبد  ، ﴾َيِعُظُكُم هللاَّ

دا  أن يقع منكم ما ُيشبه هذا أبدا   :أي ، ولهذا قال لبَ قْ تَ سْ فيما يُ  :أي ،ينهاكم هللا ُمَتَوع 

وتعظمون  ،وشرعه ،ورسوله ،إن كنتم تؤمنون باّلل :أي،﴾ُمْؤِمِنينَ  ُكْنُتمْ  إِنْ ﴿

ُ  َوُيَبي نُ ﴿ :الـ، ثم قرسوله ِت   لَُكمُ  ٱّللَّ والحكم م األحكام الشرعية ـيوّضح لك :أي ؛﴾ٱأۡل َيَٰ

  ره.في شرعه وقد، ﴾َحِكيم  ﴿بما يصنع عباده  :أي،﴾َوهللا َعلِيم  ﴿القدرية 

ِيَن ﴿ ِۡلم  ُيِ إِنه ٱَّله
َ
ْ لَُهۡم َعَذاٌب أ ِيَن َءاَمنُوا ن تَِشيَع ٱۡلَفَِٰحَشُة ِِف ٱَّله

َ
ِِۚ  بُّوَن أ ۡنيَا َوٱٓأۡلِخَرة ِِف ٱدلُّ

نتُۡم ََل َتۡعلَُمونَ 
َ
ُ َيۡعلَُم َوأ   .﴾١٩ َوٱَّلله

وتكلَّم  ،فوقع في ذهنه منه شيء ،لمن سمع شيئا  من الكالم السيء ،هذا تأديب ثالث

ِحَشةُ  َتِشيعَ  أَن ُيِحبُّونَ  ٱلَِّذينَ  إِنَّ ﴿ :وال ُيشيعه ، فقد قال تعالى ،به فال يكثر منه  ِفي ٱۡلَفَٰ

ْنَيا لَُهمْ ﴿يختارون ظهور الكالم بالقبيح  :أي ؛﴾َءاَمُنواْ  ٱلَِّذينَ   ؛﴾َعَذاب  أَلِيم  ِفي الدُّ
                                                           

بلفظ " إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين  6113باب حفظ اللسان برقم:  5/2377أخرجه البخاري في سننه ـ   1

باب التكلم بالكلمة يهوي بها في  4/2290فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق "، ومسلم في صحيحه 

 ينزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب ".بلفظ " إن العبد ليتكلم بالكلمة  2988النار برقم: 
بلفظ "  إن هللا تجاوز  6287باب إن حنث ناسيا  في األيمان برقم:  6/2454أخرجه البخاري في صحيحه ـ   2

باب تجاوز هللا عن حديث  1/116ألمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم ". ومسلم 

 لفظ " إن هللا تجاوز ألمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به " .ب 127النفس برقم: 
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ُ َيْعلَُم َوأَْنُتْم اَل َتْعلَُمونَ ﴿، بالعذاب ﴾َواآْلِخَرةِ ﴿بالحد  :أي وا األمر  :أي ؛﴾َوهللاَّ فردُّ

إلى هللا ترشدوا، وعن ثوبان
(1)

: " ال تؤذوا قالـ صلى هللا عليه وسلم ـ عن النبي  

، فإنه من طلب عورة أخيه المسلم طلب وال تطلبوا عوراتهم ،وال ُتَعي رُوُهم ،عباد هللا

حتى يفضحه في بيته " ،هللا عورته
(2)

 .نهمأبلغ  ابن عمر والترمذي عن ،رواه أحمد 

َ رَُءوف  ﴿ نه ٱَّلله
َ
ِ َعلَۡيُكۡم َورَْۡحَتُُهۥ َوأ ِيَن َءاَمنُواْ  ٢٠رهِحيم   َولَۡوََل فَۡضُل ٱَّلله َها ٱَّله يُّ

َ
أ ۞َيَٰٓ

ُمُر بِٱلَۡفۡحَشآءِ َوٱلُۡمنَكرِِۚ ََل 
ۡ
ۡيَطَِٰن فَإِنهُهۥ يَأ َِٰت ٱلشه ۡيَطَِٰنِۚ َوَمن يَتهبِۡع ُخُطَو َِٰت ٱلشه ْ ُخُطَو  تَتهبُِعوا
بَد  

َ
َحٍد أ

َ
ِۡن أ ِ َعلَۡيُكۡم َورَْۡحَتُُهۥ َما َزََكَٰ مِنُكم م  ِ َمن ا َوَلَِٰكنه َولَۡوََل فَۡضُل ٱَّلله

َ يَُزَك  ٱَّلله
ُ َسِميٌع َعلِيم   يََشآُء    .﴾٢١ َوٱَّلله

، ولكنه تعالى لكان أمرا  آخر ،﴾َوَرْحَمُتهُ  َعلَْيُكمْ  هللاَِّ  ْضلُ فَ ﴿وهو  ،هذا ﴾َولَْواَل  ﴿ :أي

[وظهر من ظهر]بهم، فتاب على من تاب إليه من هذه القضية،  ﴾َرِحيم   َرُءوف  ﴿
(3)

 

َها﴿ :بالحد الذي أُقيم عليه، ثم قال ،منهم أَيُّ ِبُعواْ  اَل  َءاَمُنواْ  ٱلَِّذينَ  َيَٰ  تِ  َتتَّ  ُخُطَوَٰ

ِن   ۡيَطَٰ  :واـ، قالاـ، وأزجرها وأحسنهوتحذير من ذلك بأفصح عبارة ،هذا تنفير ،﴾ٱلشَّ

تِ ﴿ ِن   ُخُطَوَٰ ۡيَطَٰ ومعاصي هللا، وكل ما هو بخالف السنة، وقال رجل  ،، نزغاته﴾ٱلشَّ

مُت أن آكل شيئا  البن مسعود : هذا من نزغات وسماه ، فقال ،: " إن ي حرَّ

"لشيطان، َكف ر عن يمينك وُكّل ا
(4)

 َوَرۡحَمُتُهۥ َعلَۡيُكمۡ  ٱّللَِّ  َفۡضلُ  َولَۡواَل ﴿ :ثم قال تعالى ،

ۡن  ِمنُكم َزَكىَٰ  َما ا أََحدٍ  م  [لمن يشاء]لوال هو يرزق  :أي ؛﴾أََبد 
(5)

والرجوع  ،التوبة 

ي النفوس من ِشركها إليه ودنسها وما فيها من أخالق رديئٍة كل  ،وفجورها ،وُيَزك 

َ  َولَِكنَّ ﴿ ،ِبَحَسبِه لما حصل أحد  لنفسه زكاة   فيهلكه في ، ﴾َيَشاءُ  َمنْ  ُيَزك ي هللاَّ

                                                           
ثوبان ، مولى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم . وهو ثوبان بن بجدد وقيل : ابن جحدر ، يكنى أبا عبد هللا   ـ 1

رسول هللا صلى هللا وقيل : أبو عبد الرحمن ، واألول أصح ، وهو من حمير من اليمن أصابه سباء فاشتراه  
عليه وسلم فأعتقه ، وقال له : ) إن شئت أن تلحق بمن أنت منهم ، وإن شئت أن تكون منا أهل البيت ( فثبت 
على والء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ولم يزل معه سفرا وحضرا إلى أن توفي رسول هللا صلى هللا عليه 

بها دارا ، وابتنى بمصر دارا ، ويحمص دارا ، روى عن النبي  وسلم فخرج إلى الشام فنزل إلى الرملة وابتنى
صلى هللا عليه وسلم أحاديث ذوات عدد ، روى عنه شداد بن أوس ، وجبير بن نفير وأبو إدريس الخوالني  

 .968رقم:  1/413،واإلصابة 623رقم:  1/366أسد الغابة و ،1/218 االستيعابهـ . ينظر 54وغيرهم، ت:  
مسند ثوبان  37/88، وأحمد في مسنده 2032باب تعظيم المؤمن برقم:  4/378ترمذي في سننه أخرجه ال ـ 2

باب فيمن يعبر بالنسب أو غيره برقم:  8/164والهيثمي في مجمع الزوائد  22402رضي هللا عنه برقم: 

 هذا مذي: ، وقال التر، وعزاه إلى أحمد وقال: رجاله رجال الصحيح غير ميمون بن عجالن وهو ثقة 13093

 واقد. بن الحسين حديث من إال نعرفه ال غريب حسن حديث
َر[،   3 َر َمْن ّطهَّ  .  6/30/ب، وتفسير ابن كثير 330ينظر اللوحة  الصواب. وهوـ وعند ابن كثير ]َوَطهَّ
ا؟ فقال: هذا  " :أنه قال مسروقورد هذا القول عن ـ   4 سأل رجل ابن مسعود فقال: إني حرمت أن آكل طعام 

 تفسير سورة النور. 6/30. ينظر تفسير ابن كثير "من نزعات الشيطان، َكف ر عن يمينك، وُكل 
 .6/30/ب، وتفسير ابن كثير 330ـ وعند ابن كثير ]من يشاء[، وهو الصواب. ينظر اللوحة   5
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[مهامه الضالل]
(1)

ُ ﴿ :، وقوله لمن ، ﴾َعلِيم  ﴿ ،ألقوال عباده :أي ؛﴾َسِميع   َوهللاَّ

 .يستحق منهم الهدى والضالل

ْولُواْ ٱۡلَفۡضِل ﴿
ُ
تَِل أ

ۡ
ْوَِّل ٱۡلُقۡرََبَٰ َوٱلَۡمَسَِٰكَي َوٱلُۡمَهَِٰجرِيَن ِِف َوََل يَأ

ُ
ن يُۡؤتُٓواْ أ

َ
َعةِ أ  مِنُكۡم َوٱلسه

ِِۖ َوۡۡلَۡعُفواْ َوۡۡلَۡصَفُحوٓ  ُ َغُفور  َسبِيِل ٱَّلله ُ لَُكۡم  َوٱَّلله ن َيۡغفَِر ٱَّلله
َ
ََل َُتِبُّوَن أ

َ
ْ  أ  .﴾٢٢رهِحيٌم  ا

ول والصدقة واإلحسان  :يأ ؛﴾اْلَفْضلِ  أُولُو﴿ال يحلف  :أي اْ  أَن﴿أولوا الطَّ  ُيۡؤُتو 

ِكينَ  ٱۡلقُۡرَبىَٰ  أُْولِي ِجِرينَ  َوٱۡلَمَسَٰ ِ   َسِبيلِ  ِفي َوٱۡلُمَهَٰ ال يحلفوا أن ال يوصلوا  :أي ؛﴾ٱّللَّ

 والعطف على صلة األرحام ،، وهذا غاية الترفقوالمهاجرين ،قراباتهم المساكين

واألذى ، وهذا  ،عما ُيقّدم منهم من االساءة :أي؛ ﴾َوْلَيْصَفُحوا َوْلَيْعفُوا﴿ :ولهذا قال

، وهذه اآلية نزلت في مع ظلمهم ألنفسهم ،ولطفه بخلقه ،وكرمه ،من حلمه تعالى

ٍة بعد ما قال في شأن عبناف حين َحلََف أن ال ُينفق على ِمسطح الصّديق

، فلما أنزل هللا براءة أُم كما سبق في الحديث ،ما قال  [عنها هللا رضي]عائشة

، وطابت النفوس المؤمنة ، وتاب هللا على من تاب من  [عنها هللا رضي]المؤمنين

عطف الصديق على قريبه ب شرع تعالى، وأُقيم الحّد على من أُقيم عليهالمؤمنين ، 

ال مال له إال  ،، وكان مسكينا   ابن خالة الصّديق، فإنه كان وهو ِمسَطح بن أُثاثة

 عليه منها ، وقد َزلََق زلقة  تاب هللا، وكان من المهاجرينما ُينِفق عليه أبوبكر

واأليادي على  ،له الفضل ،معروفا  بالمعروف ، وكان الصديقوُضِرب الحد عليها

ُ أاَل تُ ﴿، فلما نزلت هذه اآلية إلى قوله واألجانب ،األقارب ُ لَُكْم َوهللاَّ ِحبُّوَن أَْن َيْغِفَر هللاَّ

كما يغفر من الذنب إليك يغفر لك ، وفإن الجزاء من جنس العمل، ﴾َغفُور  َرِحيم  

: " بلى وهللا أنا أحب يا ربنا أن ، فعند ذلك قال الصديقح عنكفَ ُيصْ  ،وكما تصفح

تغفر لنا "
(2)

وهللا ال  :، وقالما كان يصله من المنفعة ، ثم رجع إلى ِمسطح 

فلهذا كان الصّديق  ،نفعه بنافعٍة أبدا  أقال: وهللا ال  زعها منه أبدا  في مقابلة ما كانأن

 .هو الصّديق

َِٰت ٱلۡمُ ﴿ ِيَن يَۡرُموَن ٱلُۡمۡحَصَنَِٰت ٱلَۡغَٰفَِل ۡنيَا َوٱٓأۡلِخَرةِ َولَُهۡم َعَذاٌب إِنه ٱَّله ۡؤِمَنَِٰت لُعُِنواْ ِِف ٱدلُّ
ْ  ٢٣ َعِظيم   رُۡجلُُهم بَِما ََكنُوا

َ
يِۡديهِۡم َوأ

َ
لِۡسنَُتُهۡم َوأ

َ
يَُوف ِيهُِم  يَۡوَمئِذ  ٢٤َيۡعَملُوَن  يَۡوَم تَۡشَهُد َعلَۡيهِۡم أ

َ ُهَو ٱۡۡلَقُّ ٱلُۡمبُِي ٱ نه ٱَّلله
َ
ُ دِينَُهُم ٱۡۡلَقه َوَيۡعلَُموَن أ   ﴾٢٥َّلله

                                                           
(: المهمهة)و ،(المهمه)و. 6/30/ب، وتفسير ابن كثير 330ينظر اللوحة  ل[.ضالـ وعند ابن كثير: ]مهالك ال 1

 .13/541، ولسان العرب36/505:العروس تاج ينظر(. مهامه: )،جمعها الم بال( مهمه: )ويقال البعيدة، المفازة
باب  4/2129، ومسلم في صحيحه 4479تفسير سورة النور برقم:  4/1780أخرجه البخاري في صحيحه ـ   2

 ، والحديث ورد مطوال . 2770في حديث اإلفك وقبول توبة القاذف برقم: 
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وأمهات المؤمنين أولى بالدخول هذا وعيد لمن قذف المحصنات الغافالت المؤمنات، 

كانت لتي ا [عنها هللا رضي]وال سيما عائشة الصّديقة  ،َصَنةٍ في هذا من كل ُمح

، وقد أجمع العلماء قاطبة على أن من سبَّها ورماها بما رماها به الذين سبب نزولها

: قوالن، وفي بقية أمهات المؤمنين ألنه معاند للقرآن ،فإنه كافر ،ذكروا في هذه اآلية

" أصحهما أنهن كهي "
(1)

ۡنَيا ِفي لُِعُنواْ ﴿ :. وقوله(وهللا أعلم)،    َولَُهمۡ  َوٱأۡل ِخَرةِ  ٱلدُّ

َ َوَرُسولَهُ  إِنَّ الَِّذينَ ﴿ :كقوله ،﴾َعِظيم   َعَذاب   (2)﴾ُيْؤُذوَن هللاَّ
وقد ذهب  .اآلية 

" : وغيره كما قال ابن عباس  ،[عنها هللا رضي]إلى أنها خاصة بعائشة ،بعضهم

"خاصة  [عنها هللا رضي] نها نزلت في عائشةإ
(3)

، وليس فيه شكوهذا ُمَسلّم بال ، 

: أن ومتابعيه مراد ابن عباس ه، ولعلَّ أن الحكم خاص  بها، بل يُعّمها كغيرها

، خاصة بها دون غيرهن  عنهن[ هللا رضي]ـ  صلى هللا عليه وسلمـ أزواج النبي 

 هللا رضي]أنه قال : " نزلت هذه اآلية في شأن عائشة ،عنه يَ وكما رُ  ،من النساء

وأما أهل النفاق فأوجب هللا لهم اللعنة ـ صلى هللا عليه وسلم ـ وأزواج النبي   [عنها

 صلى هللا عليه وسلمـ فكان ذلك في أزواج النبي   ،والغضب ، وباءوا بسخٍط من هللا

تِ  َيۡرُمونَ  َوٱلَِّذينَ ﴿ذلك  ، ثم نزل بعدعنهن[ هللا رضي]ـ   ِبأَۡرَبَعةِ  َيۡأُتواْ  لَمۡ  ُثمَّ  ٱۡلُمۡحَصَنَٰ

َ  َفإِنَّ  ﴿ :إلى ﴾ُشَهَدا ءَ  ِحيم َغفُور   ٱّللَّ لتوبة ُتقَبل ، فافأنزل هللا الجلد والتوبة، (4)﴾رَّ

ر هذه أن ابن عباس :وفي رواية ابن جرير ،والشهادة ُتَردّ  اآلية، وقال: " هي  َفسَّ

وهي  عنهن[ هللا رضي]ـ  مصلى هللا عليه وسلـ ، وأزواج النبي في شأن عائشة

: رأـق: وليست لهم توبة ، ثم قال ،َصنةعامة في تحريم قذف كل ُمح :أي ؛ُمبهمة

تِ  َيۡرُمونَ  َوٱلَِّذينَ ﴿  ﴾إاِل الَِّذيَن َتاُبوا ﴿ :إلى قوله ﴾ُشَهَدا ءَ  ِبأَۡرَبَعةِ  َيۡأُتواْ  لَمۡ  ُثمَّ  ٱۡلُمۡحَصَنَٰ

وقد اختار  ،، ولم يجعل لمن قذف أولئك توبةفجعل لهؤالء توبة :، قالإلى آخر اآلية

ابن جرير عمومها "
(5)

الصحيحين عن أبي  ، وهو الصحيح، ويعضد العموم ما في

                                                           
َب ومن ـ   1 أورد القرطبي في تفسيره أن هشام بن عمار قال: "  سمعت مالكا يقول : من سب أبا بكر وعمر أُد 

ُ أَْن َتُعوُدوا لِِمْثلِِه ﴿: ئشة قُِتَل، ألن هللا تعالى يقولسب عا فمن سب عائشة فقد  ﴾أََبدا  إِْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنينَ َيِعُظُكُم هللاَّ

ها : قال أصحاب الشافعي: من سب عائشة رضي هللا عنالقرآن قُِتَل. وقال ابن العربي ، ومن خالفخالف القرآن
َب كما في سائر المؤمنين . ثم يضيف القرطبي: وأهل اإلفك رموا عائشة المطهرة بالفاحشة فبرأها هللا تعالى أُد 

كل من سبها بما برأها هللا منه مكذب ّلل ، ومن كذب هللا فهو كافر ؛ فهذا طريق قول مالك. ولو أن رجال سب ف

 .12/206عائشة بغير ما برأها هللا منه، لكان جزاؤه األدب ". ينظر تفسير القرطبي 
ُ ِفي الدُّ ﴿ ـ 2 َ َوَرُسولَُه لََعَنُهُم هللاَّ اْنَيا َواآْلِخَرِة َوأَ إِنَّ الَِّذيَن ُيْؤُذوَن هللاَّ ا ُمِهين   األحزاب. ﴾ من سورة57﴿﴾َعدَّ لَُهْم َعَذاب 
 ،226: برقم السالم عليه جبريل إلى عنها هللا رضي عائشة نظر  باب 23/151 الكبير في الطبرانيـ أخرجه  3

 و عليه هللا صلى هللا رسول أزوج من الصحابيات ذكر باب 4/11 مستدركه في والحاكم جبير، بن سعيد عن

 يخرجاه، وأورده لم و اإلسناد صحيح حديث هذا: وقال. 6731: برقم عنهن تعالى هللا رضي غيرهن و سلم

 وفيه: وقال ، الطبراني إلى وعزاه ،11211: برقم اإلفك قصة تفسير باب 7/185 الزوائد مجمع في الهيثمي

  .ضعيف وهو الحماني يحيى
4
تِ  َيۡرُمونَ  َوٱلَِّذينَ ﴿ـ    ِنينَ  َفٱۡجلُِدوُهمۡ  ُشَهَدا ءَ  ِبأَۡرَبَعةِ  َيۡأُتواْ  لَمۡ  ُثمَّ  ٱۡلُمۡحَصَنَٰ َدة   لَُهمۡ  َتۡقَبلُواْ  َواَل  َجۡلَدة   َثَمَٰ ا   َشَهَٰ ِئكَ  أََبد 

 َوأُْولََٰ 

ِسقُونَ  ُهمُ  لِكَ  َبۡعدِ  ِمن   َتاُبواْ  ٱلَِّذينَ  إاِلَّ  (4)ٱۡلَفَٰ َ  َفإِنَّ  َوأَۡصلَُحواْ  َذَٰ ِحيم   ور  َغفُ  ٱّللَّ  من سورة النور. ﴾(5) رَّ
عن ابن عباس قال: هذا في شأن عائشة رضي هللا عنها، وأزواج النبّي صلى هللا عليه وسلم، وعن ابن ـ   5

وهب وابن زيد: هذا في عائشة رضي هللا عنها، ومن صنع هذا اليوم في المسلمات، فله ما قال هللا، ولكن عائشة 
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اجتنبوا السبع الموبقات، " : ـ صلى هللا عليه وسلمـ : " قال رسول هللا قال هريرة

م هللا إال   ؟: يا رسول هللا ما هنقالوا قال : الشرك باّلل والسحر وقتل النفس التي حرَّ

وقذف المحصنات  ،والتول ي يوم الزحف ،وأكل مال اليتيم ،وأكل الربا ،بالحق

الغافالت المؤمنات "
(1)

َيْوَم َتْشَهُد َعَلْيِهْم أَْلِسَنُتُهْم َوأَْيِديِهْم َوأَْرُجلُُهْم ِبَما ﴿ :، وقوله

يوم  :يعني ،المشركين إذا رأوا :: " إنهم يعني، قال ابن عباس﴾َكاُنوا َيْعَملُونَ 

 ،: تعالوا حتى نجحد فيجحدونإال أهل الصالة ، قالوا ،أنه ال يدخل الجنة ،القيامة

وأرجلهم " ،وتشهد أيديهم ،فيختم على أفواههم
(2)

َ  َيْكُتُمونَ  اَل وَ ﴿.  ا هللاَّ (3)﴾َحِديث 
  ،

 ،فضحكـ صلى هللا عليه وسلم ـ : " كنا عند رسول هللا قال وعن أنس بن مالك

: من مخاصمة العبد قال ،قال: قلنا هللا ورسوله أعلم ؟أضحك مَّ فقال: هل تدرون مِ 

: فيقول إن ي ال أُجير قال: يقول : بلى، قال ؟: يا رب أَلَْم ُتِجْرني من الظلمربه يقول

بنفسك اليوم عليك شهيدا ، وبالكرام  ل " كفىقال : فيقو ،إال شاهد  من ي ،على نفسي

، قال: فينطق بأعماله  ،، فيقال ألركانه : انطقيالكاتبين شهودا ، قال: فيختم على فيه

فعنكن كنُت أُناضل " ،: ُبْعدا  َلُكنَّ وُسحقا  قال: فيقول ،وبين الكالم ،ثم ُيخلَّى بينه
(4)

 

 ،وهللا إن عليك لشهودا  غير ُمتَّهم من َبَدِنكَ  ،: " ابن آدمرواه مسلم، وقال قتادة

فإنه ال يخفى عليه خافية، الظلمة عنده  ،وعالنيتك ،، واتق هللا في سرائركفراقبهم

 ،فليفعل ،، فمن استطاع أن يموت وهو حسن الظن باّللَضوء ، والسر عنده عالنية

وال قوة إال باّلل "
(5)

ُ َيْوَمِئٍذ ﴿ :، وقوله  قال ابن عباس ﴾اْلَحقَّ  ِديَنُهُم ُيَوف يِهُم هللاَّ

حسابهم،  :أي ؛﴾ِديَنُهمُ ﴿ل ما في القرآن حسابهم، وك :أي ؛﴾ ِديَنُهمُ  ﴿وغير واحد: 

رفع ـاهد: بالوقرأ مج ،على أنه صفة لدينهم،﴾الحقَّ ﴿ُثم إن قراءة الجمهور بنصب 

ُ  ُيَوف يِهمُ  َيْوَمِئذٍ ﴿ :، وفي ُمصحف أَُبّي بن كعباللةـت الجـه نعـعلى أن اْلَحقُّ  هللاَّ

                                                                                                                                                                      

جرير: "  وأولى هذه األقوال في ذلك عندي بالصواب، قول من قال: نزلت هذه اآلية كانت إمام ذلك. ويقول ابن 

 6/32في شأن عائشة، والحكم بها عاّم في كّل من كان بالصفة التي وصفه هللا بها فيها ". ينظر تفسير ابن كثير 

 .19/140وتفسير الطبري 
َما إِ ﴿ :باب قول هللا تعالى 3/1017أخرجه البخاري في صحيحه ـ  1 ا إِنَّ نَّ الَِّذيَن َيأُْكلُوَن أَْمَواَل اْلَيَتاَمى ُظْلم 

ا َوَسَيْصلَْونَ  ا برقم:  ﴾َيأُْكلُوَن ِفي ُبُطوِنِهْم َنار  باب بيان الكبائر  1/92، ومسلم في صحيحه ى2615َسِعير 

 .89وأكبرها برقم: 
 .3480/14298أورده ابن أبي حاتم في تفسيره ـ   2
ى ِبِهُم اأْلَْرُض َواَل َيْوَمِئٍذ ﴿ـ  3 ُسوَل لَْو ُتَسوَّ اَيَودُّ الَِّذيَن َكَفُروا َوَعَصُوا الرَّ َ َحِديث  من  ﴾42﴿ اآلية﴾ َيْكُتُموَن هللاَّ

 سورة النساء.
سورة  6/508، والنسائي في سننه 2969كتاب الزهد والرقائق برقم:  4/2280أخرجه مسلم في صحيحه ـ  4

 غريب حديث وهو األشجعي غير سفيان عن الحديث هذا روى أحدا أعلم ما: الوق ،11653اإلنفطار برقم: 

 ،.7358باب إخباره صلى هللا عليه وسلم عن البعث برقم:  16/58وابن حبان في صحيحه  أعلم وهللا
 سورة فصلت. 21اآلية  21/454، والطبري في تفسيره 3480/14299أورده ابن أبي حاتم في تفسيره ـ   5



 ) تفسير سورة النور (        البدر المنير الملخص من تفسير ابن كثير  القسم الثاني ) التحقيق ( 

 365 

َ ُهَو اْلَحقُّ اْلُمِبينُ ﴿ :وقوله ،(1)﴾ِديَنُهم  ،ووعيده ،وعده :أي ؛﴾َوَيْعلَُموَن أَنَّ هللاَّ

 .فيبّين لهم حقيقة ما كان يعدهم في الدنيا ،الذي ال َجْوَر فيه ،وحسابه هو العدل

ي َِبَِٰتِۚ ﴿ ي ِبُوَن لِلطه ي ِبَِي َوٱلطه ي َِبَُٰت لِلطه  ٱۡۡلَبِيَثَُٰت لِۡلَخبِيثَِي َوٱۡۡلَبِيثُوَن لِلَۡخبِيَثَِٰت  َوٱلطه
ۡغفَِرة   ا َيُقولُوَنِۖ لَُهم مه ْوَلَٰٓئَِك ُمَۡبهُءوَن مِمه

ُ
 .﴾٢٦َورِۡزق  َكرِيم   أ

الرجال، والخبيثون من الرجال  : " الخبيثات من القول للخبيثين منابن عباسقال 

فك، وهكذا وأهل اإل  ،[عنها هللا رضي] للخبيثات من القول،  قال: ونزلت في عائشة

، واختاره ابن جرير"روى عن أكثر التابعين
(2)

أن الكالم الطي ب أولى  ،ووجهه 

 هـهم أولى ب  ،[عنها هللا رضي]فما َنَسَبُه أهل النفاق إلى عائشة ،بالطيبين من الناس

ا َيقُولُونَ ﴿ :ولهذا قال ،والنزاهة منهم ،وهي أولى بالبراءة ُءوَن ِممَّ ، ﴾أُولَِئَك ُمَبرَّ

، والخبيثون من الرجال ات من النساء للخبيثين من الرجالوقال ابن زيد : " الخبيث

والّطيبون " ،وهكذا، الطّيبات ،للخبيثات من النساء
(3)

، وهذا يرجع إلى ما قاله  

ِئكَ ﴿
ـ زوجة الرسول  [عنها هللا رضي]ما كان هللا ليجعل عائشة :أي ؛بالالزم ﴾أُْولََٰ 

، ولو كانت ألنه أطيب من كل طّيب من البشر ،إال وهي طّيبةـ صلى هللا عليه وسلم 

ا ﴿ :وال قدرا  ،ولهذا قال ،ال شرعا   ،خبيثة لما َصلَُحت له ُءوَن ِممَّ أُولَِئَك ُمَبرَّ

 :أي ؛﴾َمْغِفَرة   لَُهمْ ﴿والعدوان  ،هم بعداء عما يقول أهل اإلفك :أي ؛﴾َيقُولُونَ 

وفيه وعد   ،عند هللا جنات النعيم :أي ؛﴾َوِرْزق  َكِريم  ﴿ ،بسبب ما قيل فيهم من الكذب

                                                           
ُ ِديَنُهُم اْلَحقُّ }: مجاهدقرأ ـ  1 على النعت  { على أنه نعت ّلل عز وجل. والنصب{ برفع }الحقَيْوَمِئٍذ ُيَوف يِهُم هللاَّ

: ولوال كراهة خالف الناس لكان الوجه الرفع ؛ ليكون نعتا ّلل عز وجل ، ويقول للدين،  قال أبو عبيد

، 12/210بالرفع صفة ّلّل .  ينظر تفسير القرطبي الزمخشري: والحق : بالنصب صفة للدين وهو الجزاء ، و

 .2/511سورة النور ، ومشكل إعراب القرآن  3/223والكشاف 
تُ ﴿ـ  2 ، والخبيثون من ات من النساء للخبيثين من الرجالوفيه ثالثة أقاويل: أحدها : الخبيث ﴾لِۡلَخِبيِثينَ  ٱۡلَخِبيَثَٰ

 ، والطيبون من الرجال للطيبات منالنساء للطيبين من الرجالبات من الرجال للخبيثات من النساء، والطي
، قاله ابن زيد. والثاني : الخبيثات من األعمال للخبيثين من الناس والخبيثون من الناس للخبيثات من النساء

دة عمال قاله مجاهد وقتااألعمال والطيبات من األعمال للطيبين من الناس ، والطيبون من الناس للطيبات من األ
يبات من ، والطثون من الناس للخبيثات من الكالم: الخبيثات من الكالم للخبيثين من الناس ، والخبي.والثالث

من الكالم قاله ابن عباس والضحاك. وتأول بعض ، والطيبون من الناس للطيبات الكالم للطيبين من الناس

، وتفسير 2562/14316ابن أبي حاتم  . ينظر تفسيرخبيثات الدنيا، والطيبات اآلخرة: الأصحاب الخواطر

 .4/84، وتفسير الماوردي  19/141الطبري 
قال ابن زيد: المعنى الخبيثات من النساء، للخبيثين من الرجال ، وكذا الخبيثون للخبيثات، وكذا الطيبات ـ  3

ات الخبيثات من للطيبين، والطيبون للطيبات، وقال مجاهد وابن جبير وعطاء وأكثر المفسرين : المعنى الكلم
القول للخبيثين من الرجال، وكذا الخبيثون من الناس للخبيثات من القول، وكذا الكلمات الطيبات من القول 

 .12/211للطيبين من الناس، والطيبون من الناس للطيبات من القول. ينظر تفسير القرطبي 
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في الجنة، ولهذا كان مما ُيفتخر بها " ـ صلى هللا عليه وسلم ـ بأن تكون زوجة النبي 

ْت مغفرة  وِرزقا  كريما  "أنها ُخلَِقْت طي بة، وُوِعدَ 
(1)

. 

﴿ ْ نُِسوا
ۡ
َٰ تَۡسَتأ ْ ُبيُوتًا َغۡيَ ُبيُوتُِكۡم َحَّته ِيَن َءاَمنُواْ ََل تَۡدُخلُوا َها ٱَّله يُّ

َ
أ ۡهلَِها  َيَٰٓ

َ
َٰٓ أ ْ لََعَ َوتَُسل ُِموا

َٰلُِكۡم َخۡي   ُروَن لهُكۡم لََعلهُكۡم تَذَ  َذ ٓ  ٢٧كه ْ فِيَها َحد  فَإِن لهۡم ََتُِدوا
َ
َٰ أ ا فَََل تَۡدُخلُوَها َحَّته

ُ بَِما َتۡعَملُوَن َعلِيم  يُ  ۡزََكَٰ لَُكۡم  َوٱَّلله
َ
ِْۖ ُهَو أ ْ فَٱرِۡجُعوا  ٢٨ ۡؤذََن لَُكۡمِۖ ِإَون قِيَل لَُكُم ٱرِۡجُعوا

ْ ُبيُوتًا  ن تَۡدُخلُوا
َ
ُ فِيَها َمَتَٰع  لهُكۡم  وَٱ َغۡيَ َمۡسُكونَة  لهۡيَس َعلَۡيُكۡم ُجَناٌح أ  َيۡعلَُم َما َّلله

 .﴾٢٩ُتۡبُدوَن َوَما تَۡكتُُموَن 

ىَٰ ﴿ ،أمر هللا المؤمنين أن ال يدخلوا بيوتا  غير بيوتهم ،هذه آداب  في االستئذان  َحتَّ

ْ ﴿يستأذنوا قبل الدخول  :أي ؛﴾َتۡسَتۡأِنُسواْ  وينبغي أن يستأذن ثالثا   ،بعده ﴾َوتَُسل ُِموا

حين استأذن  وإالَّ انصرف، لما ثبت في الصحيحين " أن أبا موسى ،فإن أُِذَن له

: ألم أسمع صوت عبدهللا ، ثم قال عمرفلم ُيؤَذن له، انصرف ،ثالثا   على عمر

بن قيس
(2)

 :، قالفوجدوه قد ذهب، فلما رجع بعد ذلكئذنوا له فطلبوه ، : ايستأذن 

، وإن ي سمعُت رسول هللا فرجعت ،لي فلم يؤَذن ،: إن ي استأذنت ثالثا  قال  ؟ما رجعك

: ، فقالفلم ُيؤَذن له فلينصرف ،: إذا استأذن أحدكم ثالثا  يقولـ صلى هللا عليه وسلم ـ 

فذكر لهم ما  ،وإال أوجعُتَك ضربا ، فذهب إلى مأٍل من األنصار ،لتأتين على هذا ببي نة

فأخبر  ،أبوسعيد الخدري، فقام معه فقالوا: ال يشهد لك إال أصغرنا ،قال له عمر

باألسواق " قُ فْ : ألهاني الصَّ فقال ،عمر بذلك
(3)

أو غيره " أن رسول  ،وعن أنس ،

: السالم عليكم ، فقالاستأذن على سعد بن عبادةـ صلى هللا عليه وسلم ـ هللا 

ـ : وعليك السالم ورحمة هللا، ولم يسمع النبي فقال سعد ،ورحمة هللا وبركاته

ُ حتى سلَّم رـ ه وسلم صلى هللا علي ، ولم يسمعه ثالثا   ، وردَّ عليه سعد  سول هللا ثالثا
                                                           

الشاهد: )وشهد شاهد من أهله ( وبرأ موسى من يقول النيسابوري: برأ هللا أربعة بأربعة: برأ يوسف بلسان ـ   1

ى عبد هللا  وبرأ نّ إنطاق ولدها حين نادى من حجرها إ، وبرأ مريم بليهود فيه بالحجر الذي ذهب بثوبهقول ا

 . 5/174. ينظر غرائب القرآن ورغائب الفرقان " عائشة بهذه اآليات العظام في كتابه المتلو على وجه الدهر
قيس بن سليم أبو موسى األشعري ، صاحب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واسم األشعر نبت  عبد هللا بنـ   2

وأمه ظبية بنت وهب وكان عامل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على زبيد وعدن ، واستعمله عمر رضي هللا 
سنة سبع عشرة واليا  عنه على البصرة ، وشهد وفاة أبي عبيدة بن الجراح بالشام، قدم أبو موسى إلى البصرة 

بعد عزل المغيرة ، وكتب إليه عمر رضي هللا عنه : أن سر إلى األهواز فأتى األهواز فافتتحها عنوة وقيل : 
صلحا وافتتح أبو موسى أصبهان سنة ثالث وعشرين وكان أبو موسى على البصرة لما قتل عمر رضي هللا عنه  

هـ ـ  42ن عامر ومات أبو موسى بالكوفة. اُْخُتلَِف في سنة موته فأقر عثمان عليها ، ثم عزله واستعمل بعده اب

 .4901رقم:  4/211واإلصابة  3124رقم:  3/376وأسد الغابة  ،1639: رقم 3/979 االستيعابهـ. ينظر  53
 3/1694، ومسلم في صحيحه 1956باب الخروج في التجارة برقم:  2/727أخرجه البخاري في صحيحه ـ   3

 .2153ن برقم: باب االستئذا
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، فأتبعه سعدـ صلى هللا عليه وسلم ـ ، فرجع النبي ـ صلى هللا عليه وسلم ـ النبي

ي ،: يا رسول هللافقال ُ إال وهي ب ،ما سلَّمَت تسليمة   ،بأبي أنَت وأُم   ذني، ولقد أ

 وبركتك من البركة،  ،أَْحَبْبُت أن استكثر من َسالِمكَ  ،كَ ِمعُ ، ولم أُسْ رددُت عليك

َب إليه زبي ،ُثمَّ أَدخله البيت أََكَل طعامكم  قال: ،فلما فرغ ،با ، فأكل نبي هللافقرَّ

األبرار، وَصلَّت عليكم المالئكة، وأفطر عندكم الصائمون "
(1)

 رواه أحمد ،  

والنسائي عن قيس بن سعد ،ورواه أبوداود
(2)

 :االستئناس :سوطا ، وقيلمب 

طلب اإلنس وهو أن ينظر هل في البيت إنسان  فيؤِذَنهم إن ي داِخل  ، ولهذا قال  

الخليل
(3)

وكان  ،(َحتَّى َتْسَتأذُنوا َوُتَسل ُموا) ،: االستبصار " وُروي عن ابن عباس

وقال . بن كعب، وهذا غريُب جدا  عن ابن عباس يّ كما كان يقرأ أُبَ  ،يقرأ هكذا

إبراهيم
(4)

، ﴾َتْسَتأذُنوا و أَْهلَِها َعلَى ُتَسل ُموا ىَ تَّ حَ ﴿ في ُمصحف ابن مسعود :

وهو اختيار ابن جرير ،وهذا أيضا  رواية عن ابن عباس
(5)

 وعن َكلََدة بن  ،

                                                           
، والنسائي 3854باب ما جاء في الدعاء لرب الطعام إذا أكل عنده برقم:  2/395أخرجه أبوداود في سننه   ـ  1

وأحمد  ،أنس من يسمعه لم كثير أبي بن يحيى: وقال ،6901باب الدعاء لمن أفطر عنده برقم:  4/202في سننه 

باب  8/71، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 12406مسند أنس رضي هللا عنه برقم:  19/397في مسنده 

، وعند أبي داود ار وقال: عن أنس ولم يقل أو غيره، عزاه إلى أحمد والبز12753فيمن رد السالم سرا  برقم: 

  بعضه.
الخزرجي الساعدي ، يكنى : أبا الفضل . وقيل : أبو قيس بن سعد بن عبادة ابن دليم بن حارثة األنصاري ـ   2

عبد هللا ، وقيل : أبو عبد الملك . وأمه بنت عم أبيه واسمها  فكيهة بنت عبيد، وكان من فضالء الصحابة ، وأحد 
دهاة العرب وكرماتهم ، وكان من ذوي الرأي الصائب والمكيدة في الحرب ، مع النجدة والشجاعة ، وكان 

ير مدافع ، ومن بيت سيادتهم، وعن أنس رضي هللا عنه قال : كان  قيس بن سعد بن عبادة من شريف قومه غ
النبي بمنزلة صاحب الشرطة من األمير روى عن النبي صلى هللا عليه وسلم أحاديث. وروى عنه: ابن أبي 

: رقم 3/1289 االستيعاب هـ (. ينظر 60هـ ـ  59ليلى، والشعبي  وعمرو بن شرحبيل، وغيرهم. ) ت: 

 .7182رقم:  5/473، واإلصابة 4340رقم:  4/450أسد الغابة و.  2134
الخليل بن أحمد األزدي من فراهيد البصري كنيته أبو عبد الرحمن صاحب العروض وكتاب العين يروى ـ  3

المقاطيع وهو أول من جمع حروف المعجم في بيت واحد. وكان من خيار عباد هللا من المتقشفين في العبادة 
كان الناس يقولون: لم يكن في العربية وكان من الزهاد في الدنيا ، والمنقطعين إلى العلم، وكان آية في الذكاء ، و

بعد الصحابة أذكى منه . وكان يحج سنة ، ويغزو سنة، روى عن أيوب السختياني وعاصم األحول وعنه حماد 
بن زيد وأيوب بن المتوكل وسيبويه واألصمعي وغيرهم مات بعد الستين وقيل سنة سبعين أو بعدها ينظر وبغية 

وقال : ، 13160: رقم 8/229 والثقات 1750رقم:  1/195يب التهذيب ، وتقر1172رقم:  1/557الوعاة 

االستئناس : االستبصار من ) أنس الشيء إذا أبصره ( كقوله : " آنْسُت َنارا  " أي: أبصرت. ينظر اللباب 

14/343. 
أنه إبراهيم إنه إبراهيم بن يزيد بن األسود، من زعم  :إبراهيم بن يزيد بن عمرو النخعي أبو عمران، وقيل ـ 4

بن يزيد بن عمرو فقد نسبه إلى جده،  سمع المغيرة بن شعبة، وأنس بن مالك، ودخل على عائشة رضي هللا 
واألعمش، وكانت أمه مليكة بنت قيس أخت علقمة بن قيس، َوُرِوَي عن  ،عنهم، روى عنه منصور ومغيرة

لما بلغه موت إبراهيم ما خلف بعده، أخرج له سعيد بن جبير قوله: أتستفتوننى وعندكم إبراهيم . وقال الشعبي 

هـ بعد موت الحجاج  96أصحاب الكتب الستة، وقد قيل إنه مات، وهو متوار من الحجاج، َفُدِفَن ليال  ت: 

: رقم 2/144 والتعديل والجرح ،1605: رقم 4/7والثقات . 70رقم:  1/95تذكرة الحفاظ  بأربعة أشهر. ينظر

473. 
روي  ﴾َوُتَسل ُموا َتْسَتأذُنوا َحتَّىَ ﴿. وقد قرئت: ﴾َحتَّى ُتَسل ُموا على أْهلِها َوَتْسَتأِْذُنوا﴿عود: في مصحف ابن مس ـ 5

أَْهلَِها  َعلَى ُتَسل ُموا َحتَّىَ ﴿ذلك عن ابن عباس، وقد روي عنه أنه كان يقرؤها كما كان أَُبّي وابن مسعود يقرآنها: 

 المعاني وروح .19/146وتفسير الطبري  18/470، والبيان والتحصيل 8/478ينظر االستذكار  ﴾وَتْسَتأذُنوا

18/136. 
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حنبل
(1)

وصفوان بن أُمية 
(2)

(وَضَغابيس ،وَجَداية ،ِبلَبأبعثه في الفتح: ) 
(3)

إلى النبي  

 ،ولم استأذن ،ولم أُسل م ،: فدخلُت عليهقال ،بأعلى الواديـ صلى هللا عليه وسلم ـ 

وأدخل " ،: السالم عليكم: ارجع فقلـصلى هللا عليه وسلم ـ فقال النبي 
(4)

رواه  ،

: عليكم أن تستأذنوا على ، قال ابن مسعودوالنسائي والترمذي ،أحمد وأبوداود

أمهاتكم وأخواتكم "
(5)

ي   بن حاتم عن عد 
(6)

: يا قالت ،: " أن امرأة  من األنصار

[أراني أحد  عليها]التي ال أحب أن إن ي أكون في منزلي على الحال  ،رسول هللا
(7)

 ،

"وأنا على تلك الحال ،نه ال يزال يدخل عليَّ الرجل من أهليوإ ،وال ولد ،ال والد  
(8)

 ،

َها الَِّذيَن آَمُنوا ال﴿نزلت ـال: فـق ا َيا أَيُّ وعن قتادة: في  .اآلية ﴾َتْدُخلُوا ُبُيوت 

                                                           
كلدة بن حنبل ويقال: كلدة بن الحنبل بن مليل األسلمي، وهو أخو صفوان بن أمية ألمه ويقال ابن أخيه روى ـ   1

 بن صفوان بن أمية. ، وعمرو بن عبد هللابن أمية عن النبي صلى هللا عليه و سلم، وروى عنه: أمية بن صفوان 
روى له البخاري في األدب وأبو داود والترمذي والنسائي. وهو الذي قال يوم حنين لما شهدها مع أخيه صفوان 

سلم  بعد ذلك، وهو الذي بعته صفوان بن أمية إلى أووقعت هزيمة المسلمين بطل السحر فزجره صفوان. ثم 
وضغابيس . وقيل: أن كلدة بن الحنبل أسود من سودان مكة وكان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بلبن وجداية 

متصال بصفوان بن أمية يخدمه ال يفارقه في سفر وال حضر، ثم أسلم بإسالم صفوان، ولم يزل مقيما بها حتى 

رقم:  24/206،وتهذيب الكمال 7451رقم:  5/619، واإلصابة 4481رقم:  4/523توفى بها. ينظر أسد الغابة 

4989. 
صفوان بن أمية بن خلف القرشي الجمحي، وأمه صفية بنت معمر جمحية أيضا ، يكنى أبا وهب ، وقيل : ـ   2

أبو أمية قتل أبوه أمية بن خلف يوم بدر كافرا ، ولما فتح رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مكة ، هرب صفوان 
إلى رسول هللا ، ومعه ابنه وهب ابن بن أمية إلى جدة ، فأتى عمير بن وهب بن خلف ، وهو ابن عم صفوان ، 

عمير ، فطلبا له أمانا من رسول هللا ، فأمنه ، وبعث إليه بردائه أو ببردة له ، وقيل : بعمامته التي دخل بها مكة 
أمانا له وكان من المؤلفة ، وحسن إسالمه وأقام بمكة وكان أحد أشراف قريش في الجاهلية ، وكان أحد 

 هـ. 42له : سداد البطحاء ، وكان من أفصح قريش ومات صفوان بن أمية بمكة سنة المطعمين ، فكان يقال 

 .4077رقم:  3/432، واإلصابة 2497رقم:  3/25، وأسد الغابة 1214رقم:  2/718ينظر االستيعاب 
أوالد الّظباء ما بلغ سَتة ] أُِتَي َرسوُل هللّا صلى هللّا عليه وسلم ِبَجدايا َوَضَغاِبيَس [ هي ْجْمع َجَداية وهي من ـ   3

ْغُبوُس بوزن العصفور  أشهر أو َسْبَعة َذَكرا  كان أو أْنَثى بمنزلة الَجْدي من اْلَمعز. ]ضغبس[ ض غ ب س : الضُّ

َغاِبيُس صغار القثاء. ينظر لسان العرب   األثر غريب في النهاية، و1/403. ومختار الصحاح 14/134و الضَّ

1/708. 
باب  4/169، والنسائي في سننه 5176باب كيف االستئذان برقم: 2/765في سننه أبوداود  أخرجه ـ 4

، وأحمد في مسنده 2710باب التسليم قبل االستئذان برقم:  5/64، والترمذي في سننه 6735الضغابيس برقم: 

رفه . وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب ال نع15425مسند كلدة بن الحنبل رضي هللا عنه برقم:  24/152

 إال من حديث ابن جريج ورواه أبو عاصم أيضا عن ابن جريج مثل هذا. وضغابيس هو حشيش يؤكل.
 .19/147، وتفسير الطبري 6/173ينظر الدر المنثور  ـ  5
أسلم في  ،، الذي يضرب به المثله حاتم هو الجواد الموصوف بالجودوأبو :عدي بن حاتم بن عبد هللا الطائي ـ 6

سنة تسع وقيل سنة عشر وكان نصرانيا قبل ذلك وثبت على إسالمه في الردة وأحضر صدقة قومه إلى أبي بكر 
أسن، وروى عن النبي أحاديث وشهد فتح العراق ثم سكن الكوفة وشهد صفين مع علي ومات بعد الستين وقد 

، وثبت على اإلسالم ولم ردة بصدقة قومهالصديق في وقت ال ، ولما توفي رسول هللا قدم على أبي بكركثيرة
وكان جوادا شريفا في قومه، حاضر الجواب وشهد فتوح العراق، ووقعة القادسية،  ،يرتد، وثبت قومه معه

وكان مع خالد بن الوليد لما سار إلى الشام، وشهد معه بعض الفتوح، وأرسل معه  ،ووقعة مهران، وغير ذلك
، روى عنه الشعبي وعبد هللا بن معقل، وأبو إسحاق وشهد صفين مع علي ،يقخالد باألخماس إلى أبي بكر الصد

أسد و  ،1781: رقم 3/1057 االستيعاب : سنة ثمان.  ينظرهم. وتوفي سنة سبع وستين، وقيلالهمداني وغير

 .5479رقم:  4/469. واإلصابة 3596رقم:  4/10الغابة 
 .6/39/ب، وتفسير ابن كثي 331الصواب. ينظر اللوحة ـ  عند ابن كثير ]أن يراني أحد  عليها[، وهو   7
 .19/147ينظر تفسير الطبري ـ   8
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ؤَذن له منهم فليرجع، َمن لم يُ  ،" هو االستئذان ثالثا   قال:،﴾َتْسَتأِْنُسوا َحتَّى﴿:قوله

وأما الثانية: فيأخذوا حذرهم، وأما الثالثة: فإن شاءوا  ،: فليسمع الحيأما األولى

وا ،أِذنوا وك عن بابهم، فإن لك من قوم َردُّ  ، وال َتِقَفنَّ على بابوإن شاءوا َردُّ

وهللا أولى بالعذر" ،، ولهم أشغالحاجات
(1)

 :أي ؛﴾َلُكمْ  َخْير   َذلُِكمْ ﴿ :وقوله ،

ُرونَ ﴿وأهل البيت  ،االستئذان خير للطرفين ،المستأذن لكي  :أي ؛﴾لََعلَُّكْم َتَذكَّ

ا َفال ﴿ :، وقولهتتعظوا ، وذلك لما ﴾َتْدُخلُوَها َحتَّى ُيْؤَذَن لَُكمْ َفإِْن لَْم َتِجُدوا ِفيَها أََحد 

َوإِْن ﴿ ،وإن شاء لم يؤَذن ،فإن شاء أَِذن ،التصرف في ملك الغير بغير إذنه فيه من

َفاْرِجُعوا ُهَو ﴿ ،أو بعده ،قبل اإلذن ،ردوكم من الباب إذا :أي ؛﴾ِقيَل لَُكُم اْرِجُعوا

من  :أي ؛﴾هللاُ ِبَما َتْعملُوَن َعلِيموَ ﴿ وأطهر لكم ،أزكى رجوعكم :أي ؛﴾أَْزَكى لَُكمْ 

ا َتۡدُخلُواْ  أَن ُجَناح   َعلَۡيُكمۡ  لَّۡيسَ ﴿ :وغير اإلذن وقوله ،الدخول باإلذن  َمۡسُكوَنة   َغۡيرَ  ُبُيوت 

ع   ِفيَها واز الدخول إلى وذلك أنها تقتضي ج ،، هذه أخص من الذي قبلها﴾لَُّكۡم   َمَتَٰ

[ليس فيها]البيوت التي 
(2) 

ّد كالبيت الُمعَ  ،إذا كان لهم فيها منفعة ،بغير إذن ،أحد

ةللضيف ل مرَّ : " هذا وغيره قال ابن عباس .كفى ،، فإنه إذا أَِذن له فيه أوَّ

: " هي بيوت التجار في الحانات، ومنازل ستثناء من السابق "، وقال آخرونكاال

األسفار، وبيوت مكة، وغير ذلك " 
(3 )

 ،كاه عن جماعةوح ،واختاره ابن جرير

  .هي بيوت الَشعر :واألول أظهر، وقيل

﴿ ۢ َ َخبُِي ۡزََكَٰ لَُهۡم  إِنه ٱَّلله
َ
َٰلَِك أ بَۡصَٰرِهِۡم َوَيۡحَفُظواْ فُُروَجُهۡم  َذ

َ
ْ مِۡن أ وا بَِما  قُل ل ِلُۡمۡؤِمنَِي َيُغضُّ

 .﴾٣٠يَۡصَنُعوَن 

، وال ينظروا إال إلى عما حُرم عليهم ،أمر هللا عباده المؤمنين أن يغضوا أبصارهم

م من غير قصد ،ما ُيباُح لهم النظر إليهم فليصرف  ،فإن وقع البصر إلى غير ُمَحرَّ

لى هللا عليه صـ سألت النبي " : عنه بصره سريعا  ، كما قال جرير بن عبدهللا

، فأمرني أن أصرف بصري "عن نظر الفجأةـ وسلم 
(4)

وفي بعض  .واه مسلمر 

                                                           
 .18/135. وروح المعاني 2566/14347ينظر تفسير ابن أبي حاتم ـ   1
 .6/41ـ  الصحيح ] التي ليس فيها أحد [ لعل الناسخ قلب العبارة سهوا . ينظر تفسير ابن كثير   2
، وتفسير الطبري 14368،  14365ـ  14363/ 2569، وتفسير ابن أبي حاتم 6/175ينظر الدر المنثور ـ   3

 ،  4/88، وتفسير الماوردي 12/221، وتفسير القرطبي 19/151
باب نظرة  5/101، والترمذي في سننه 2159باب نظر الفجأة برقم:  3/1699أخرجه مسلم في صحيحه  ـ  4

، والحاكم في مستدركه 19160مسند جرير بن عبدهللا برقم:  31/498، وأحمد في مسنده 2776المفأجأة برقم: 

لحاكم : هذا حديث ال اق، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، و3498تفسير سورة النور بقم:  2/431

 صحيح اإلسناد وقد أخرجه مسلم.
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َبَصَرَك " " أَطِرق :السنن قال
(1)

، فإنه قد أي: انظر إلى األرض، والصرف أعم ؛

تكون إلى األرض أو إلى جهة أخرى، وعن ُبريدة
(2)

ـ قال: " قال رسول هللا  

 ،، فإن لك األولى: يا علي ال تتبع النظرة النظرةلعليـ  صلى هللا عليه وسلم

وليست لك اآلخرة "
(3)

داعية إلى فساد  ،نظر، ولما كان الوالترمذي ،. رواه أبوداود

 ل ۡلُمۡؤِمِنينَ  قُل﴿ :فقال ،، كما أمر بحفظ األبصارأمر هللا بحفظ الفروج ،كذلك لقلبا

واْ  ِرِهمۡ  ِمۡن  َيُغضُّ  ،، وحفظ الفرج تارة يكون بمنعه من الزنا﴾فُُروَجُهۡم   َوَيۡحَفُظواْ  أَۡبَصَٰ

ِينَ ﴿ :كما قال (4)﴾َحَٰفُِظونَ  لُِفُروِجِهمۡ  ُهمۡ  َوٱَّله
، وتارة يكون بحفظه من النظر إليه ،

َذلَِك ﴿(5)": " احفظ عورتك إال من زوجك أو ما ملكت يمينككما جاء في السنن

من حفظ بصره أورثه هللا  :أطهر لقلوبهم وأنقى لدينهم، كما قيل :أي ؛﴾أَْزَكى لَُهمْ 

َ َخِبير  ِبَما ﴿ :وقوله ،نورا  في بصيرته، وُيروى في قلبه ، كما قال: ﴾َيْصَنُعونَ إِنَّ هللاَّ

ُدورُ ﴿ (6)﴾َيْعلَُم َخاِئَنَة األْعُيِن َوَما ُتْخِفي الصُّ
قال: قال رسول  ، وعن أبي هريرة

ت عن محارم هللا   ،" كل عين زانيةـ صلى هللا عليه وسلم ـ هللا  وعينا  إال عينا  ُغضَّ

هللا "من خشية  ،، وعينا  يخرج منها مثل رأس الذبابأسهرت في سبيل هللا
(7)

رواه  

ابن أبي الدنيا
(8)

: " إنهم كانوا ينهون أن َيِحّد الرجل نظره وقد قال كثير من السلف .

                                                           
 1/93بلفظ " غض بصرك ".  وأبوداود الطيالسي في مسنده  9232رقم  5/390أخرجه النسائي في سننه ـ   1

 ، بلفظ " غض بصرك".672برقم: 
النبي صلى هللا ُبريدة بن الحصيب بن عبد هللا بن الحارث  األسلمي، يكنى أبا عبد هللا،  أسلم حين مر به ـ   2

عليه وسلم مهاجرا ، هو ومن معه، وكانوا نحو ثمانين بيتا ، فصلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم العشاء 
اآلخرة فصلوا خلفه ، وأقام بأرض قومه، أسلم قبل بدر، ولم يشهدها ثم قدم على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

الرضوان تحت الشجرة فشهد معه مشاهده ، وكان من ساكني  بعد أحد وشهد الحديبية ، فكان ممن بايع بيعة
المدينة ، ثم تحول إلى البصرة ، وابتنى بها دارا ، ثم خرج منها غازيا إلى خراسان ، فأقام بمرو حتى مات 

 .632رقم:  1/286، واإلصابة 398رقم:  1/263أسد الغابة و. 1/185 االستيعاب هـ . ينظر 63ودفن بها سنة 
، والترمذي في سننه 2149باب فيما يؤمر به من غض البصر برقم:  1/652أخرجه أبوداود في سننه  ـ 3

، وقال 2788كتاب النكاح برقم:  2/212،والحاكم في مستدركه 2777باب نظرة المفأجأة برقم:  5/101

على شرط  يحالترمذي: هذا حديث حسن غريب ال نعرفه إال من حديث شريك، وقال الحاكم: هذا حديث صح
 .مسلم ولم يخرجاه

ِينَ ﴿ـ   4  من سورة المؤمنون.﴾ 5﴿ :يةاآل ﴾َحَٰفُِظونَ  لُِفُروِجِهمۡ  ُهمۡ  َوٱَّله
باب حفظ  5/97، والترمذي في سننه 2/437باب ما جاء في التعري برقم:  2/437أخرجه أبوداود في سننه ـ  5

، والحاكم في مستدركه 1920الجماع برقم:  باب الستر عند 1/618، وابن ماجه في سننه 2769العورة برقم: 

، وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ، وقال الحاكم : هذا حديث صحيح 738كتاب اللباس برقم:  4/199

 اإلسناد ولم يخرجاه
ۡعُيِ  َخآئَِنةَ  َيۡعلَمُ ﴿ـ  6

َ
ُدورُ  ُُتِۡف  َوَما ٱۡۡل  سورة غافر.  ﴾ من19﴿ :اآلية ﴾ ٱلصُّ

حديث صفوان بن سليم ، وقال: غريب من حديث صفوان وأبو سلمة   3/163أبو نعيم في الحلية أخرجه ـ  7

وعزاه إلى  6334، حرف الكاف برقم: 2/162تفرد به عمر بن صهبان ، وأورده السيوطي في الجامع الصغير 

 يم وقال: ضعيف جدا  ، وعزاه إلى أبي نع1562برقم:  4/65أبي نعيم، وقال: حسن، وأورده األلباني في السلسلة 
 العبد . بلفظ : " إن 17: برقم( الكتاب أول) باب 1/28 والكفارات المرض في كتابه الدنيا أبي ابن أوردهـ    8

 رأس مثل عينه من فيخرج خطايا، من سلف ما بعض هللا، كره فقد خير من هللا، عند ماله المرض ليمرض
 . ذلك " على قبضه إن يقبضه أو هللا، بعثه إن هللا فيبعثه هللا، خشية من الذباب،
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َمهُ د كثير  من أئمة الصوفية في ذلكإلى األمرد "، وقد شدَّ   ،طائفة من العلماء ،، وَحرَّ

َد آخرون ،لما فيه من االفتتان وذلك كثير جدا   ،وَشدَّ
(1)

. 

بَۡصَٰرِهِنه َوَيۡحَفۡظَن فُُروَجُهنه َوََل ُيۡبِديَن زِينََتُهنه إَِله َما َوقُل ﴿
َ
ل ِلُۡمۡؤمَِنَِٰت َيۡغُضۡضَن مِۡن أ

ۡو ءَ 
َ
ِۖ َوََل ُيۡبِديَن زِينَتَُهنه إَِله ِِلُُعوََلِهِنه أ َٰ ُجيُوبِهِنه ِۖ َوۡۡلَۡۡضِۡبَن ِِبُُمرِهِنه لََعَ وۡ َظَهَر مِۡنَها

َ
 ابَآئِهِنه أ

ۡبنَآءِ ُبُعوََلِهِنه 
َ
ۡو أ

َ
ۡبنَآئِهِنه أ

َ
ۡو أ

َ
ۡو  َءابَآءِ ُبُعوََلِهِنه أ

َ
َٰتِهِنه أ َخَو

َ
ۡو بَِِنٓ أ

َ
َٰنِهِنه أ ۡو بَِِنٓ إِۡخَو

َ
َٰنِهِنه أ ۡو إِۡخَو

َ
أ

ۡربَةِ مَِن  نَِسآئِهِنه  ْوَِّل ٱۡۡلِ
ُ
َٰبِعَِي َغۡيِ أ وِ ٱلته

َ
يَۡمَٰنُُهنه أ

َ
ۡو َما َملََكۡت أ

َ
ِيَن لَۡم أ ۡفِل ٱَّله ِ وِ ٱلط 

َ
ٱلر َِجاِل أ

رُۡجلِهِنه ِۡلُۡعلََم َما ُُيۡفَِي مِن زِينَتِهِنه  َوتُوبُ 
َ
َٰ َعۡوَرَِٰت ٱلن َِسآءِ  َوََل يَۡۡضِۡبَن بِأ ٓواْ إََِل َيۡظَهُرواْ لََعَ

 ِ يَُّه ٱلُۡمۡؤِمنُوَن لََعلهُكۡم ُتۡفلُِحوَن  ٱَّلله
َ
  ﴾٣١ََجِيًعا أ
[وتمييزا  لهم] ،نساء المؤمنات َغيرة  ألزواجهن المؤمنينأمر تعالى 

(2)
عن صفة  

أن جابر بن  ،، وسبب نزول هذه اآليةأن يغضضن من أبصارهن ،نساء الجاهلية

ث عبدهللا  [عنها هللا رضي]: أن أسماء بنت ُمْرشدةَحدَّ
(3)

كانت في محل لها في  

رات، فجعل النساء يدخلن عليها غير بني حارثة فيبدو ما في أرجلهن من  ،ُمَتأز 

 َوُقل﴿ :فأنزل هللا ،: ما أقبح هذافقالت أسماء ،وذوائبهن ،ن، وتبدو صدورهالخالخل
بَۡصَٰرِهِنه  ِمنۡ  َيۡغُضۡضنَ  ل ِۡلُمۡؤِمَنَٰتِ 

َ
م هللا :أي ؛﴾أ عليهن من النظر إلى غير  مما َحرَّ

(ذهب كثير من العلماء)، ولهذا أزواجهن
(4)

إلى أنه ال يجوز للمرأة أن تنظر  ،
                                                           

: ينظر الرجل من الرجل ولو أمرد صبيح الوجه إذا أمن الشهوة إلى (الحنفي) في النظرة: تفصيل المذاهب ـ 1

جميع بدنه، إال ما بين سرته إلى منتهى ركبته، فالسرة ليست بعورة، والركبة عورة، وإنما قيدنا النظر إلى 
الشابة،  : النظر إلى األمرد الحسن الصورة على وجه االلتذاذ كالنظر إلى(المالكي)األمرد بما إذا أمن الشهوة.. 

وأما النظر إليه ال بقصد االلتذاذ أو الخلوة به، فال حرمة مع علم السالمة على مقتضى مذهبنا، لكن السالمة في 
: ال يجوز النظر إلى األمرد من غير حاجة ألنه يخاف (الشافعي)ترك ذلك وال سيما  ألصحاب  الفضل، 

النظر إلى األمرد لغير شهوة على قسمين. أحدهما : أن يأمن :  (الحنبلي)االفتتان به كما يخاف االفتتان بالمرأة ، 
وعليه أكثر األصحاب، القسم  ،على الصحيح من المذهب، ثوران الشهوة. فهذا يجوز له النظر من غير كراهة

. والفواكه 8/23، و يحرم على وجهين. ينظر اإلنصاف يكره يل:الثاني: أن يخاف من النظر ثوران الشهوة. فق

 .16/133، والمهذب في فقه اإلمام الشافعي 1/411واللباب في شرح الكتاب  2/276الدواني 
 .6/44/ب، وتفسير ابن كثير 332ب. ينظر اللوحة ابن كثير ]وتمييز لهن[، وهو األنس ـ وعند 2
ي االستحاضة. روى حرام بن أخت بني حارثة حديثها ف، وقيل: بنت مرثدأسماء بنت مرشدة الحارثية ، ـ   3

 : جاءت أسماء بنت مرشدة إلى رسول هللا صلى هللاعن أبيهما قال، عثمان، عن عبد الرحمن ومحمد ابني جابر
أربعا  : أمكث ثالثا أوقال: وما هي  قالت .إني حدثت لي حيضة لم أكن أحيضها، عليه وسلم فقالت: يا رسول هللا

: ) إذا رأيت ذلك فامكثي ثالثا ثم تطهري حرم علي الصالة ؟ فقال رسول هللا، فتبعد أن أطهر، ثم تراجعني

 4/1785االستيعاب  ينظر .حرام " عثمان بن حرام عن " الحديث: الشافعي ( وقال اإلمام الشافعي: قالوصلي

  .  10808رقم: 7/493، واإلصابة 6702رقم:  7/18أسد الغابة ، و3231رقم: 
ِرِهنَّ  ِمۡن  َيۡغُضۡضنَ ﴿ـ  4  يمتثله، لم من تهديد أخرى آية في جاء قد البصر بغضُّ  األمر من هنا ذكره وما ،﴾أَۡبَصَٰ

 ما إلى النظر األعين خائنة .(19) غافر ﴾ااْلْعُينِ  َخاِئَنةَ  َيْعلَمُ ﴿: تعالى قوله وهي ، الحرام عن بصره يغضّ  ولم
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ين بما روته أم سلمةوال بغير شهوة أصال   ،للرجال األجانب بشهوة ، ُمحتج 
(1) 

وميمونةـ صلى هللا عليه وسلم ـ نها كانت عند رسول هللا أ: " [عنها هللا رضي]
(2) 

، قالت : فبينما نحن عنده إذ أقبل ابن أُم مكثوم [عنها هللا رضي]
(3)

، فدخل عليه ،

ا منه، : احتجبـ صلى هللا عليه وسلم ـ فقال رسول هللا  ،وذلك بعدما أُِمْرنا بالحجاب

ـ ، فقال رسول هللا وال يعرفنا ،ال يبصرنا ،أليس هو أعمى ،: يا رسول هللافقلت

أَلَْسُتما ُتبصرانه " ،: أفعمياوان أنتماـ صلى هللا عليه وسلم 
(4)

 ،رواه أبوداود 

ز بعضهم نظرهن إلى األجانبصححهوالترمذي و كما ثبت في  ،بغير شهوة ،، وَجوَّ

وهم  ،جعل ينظر إلى الحبشةـ صلى هللا عليه وسلم ـ الصحيح: " أن رسول هللا 

                                                                                                                                                                      

 كل نظر فإن المرأة، من ينظر أن للرجل يجوز ما إلى إال الرجل من تنظر أن للمرأة يجوز ال إنه عنه، نهي
 إلى المباح النظر أقسام مكروها، كان العورة غير إلى نظر وإن حراما، كان صاحبه عورة إلى منهما واحد
 دعت ما إلى ينظر أن فيجوز المرأة جسد من موضعا يعالج كالطبيب لضرورة يكون أن: أحدها: األجنبية المرأة
. عالجه إلى يحتاج ال ما إلى بنظره يتعدى وال بها، الفتتان أمن إذا وغيرها، عورة من عالجه إلى الحاجة
 إن ألنه:  كفيها دون وجهها إلى النظر يعمد أن فيجوز ، معاملة حدوث أو شهادة لتحمل يكون أن: الثاني والقسم
 والقسم. يعاقده من فليعرف مبايعا كان وإن عليها، أدائها وفي عنها، الشهادة تحمل في فليعرفها شاهدا كان

 النظر يتجاوز وال إذنها، وغير بإذنها وكفيها وجهها إلى النظر تعمد له جوزنا الذي فهو خطبتها يريد أن: الثالث
: والثانية عليه، يحرم ما ذلك من عليها يحرم: إحداهما: روايتان الحنابلة وعند جسدها، من ذلك سوى ما إلى

 ،4/288 والتحصيل والبيان ،5/509 البيان أضواء ينظر. بعورة ليس ما إلى منه النظر لها يجوز

 .7/461 والمغني ،10/254 والمبسوط ،3/9 أحمد اإلمام فقه في الكافي ،9/79والحاوي
أم سلمة أم المؤمنين رضي هللا عنها:  هي هند بنت أبي أمية بن المغيرة وإحدى أمهات المؤمنين، واسم ـ   1

حد أجواد قريش المشهورين بالكرم . وأمها عاتكة بنت أبيها أبي أمية : حذيفة ، ويعرف بزاد الركب . وهو أ
عامر الكنانية، وكانت قبل أن يتزوجها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تحت أبي سلمة بن عبد األسد المخزومي  
وكانت هي وزوجها أول من هاجر إلى الحبشة، روت أم سلمة رضي هللا عنها عن النبي صلى هللا عليه و سلم 

ثيرا، وعن أبي سلمة وروى عنها أوالدها عمر وزينب ومكاتبها نبهان وأخوها عامر بن أبي أمية ، وآله وسلم ك
وروى عنها أيضا بن عباس وعائشة وأبو سعيد الخدري رضي هللا عنهم، وتوفيت أم سلمة أول أيام يزيد بن 

العشرة رضي هللا عنهم.  هـ . وصلى عليها أبو هريرة . وقيل : صلى عليها سعيد بن زيد أحد 59معاوية سنة 

 .1438رقم:  3/439. والثقات 11845رقم:  8/150، واإلصابة 7329رقم:  7/313ينظر أسد الغابة 
ـ صلى هللا عليه وسلم ـ ( فسماها رسول هللا الهاللية وكان اسم ميمونة )برة ميمونة بنت الحارث بن حزن ـ 2

عند أبي رهم بن عبد العزى، وقيل غيره تزوجها رسول ـ صلى هللا عليه وسلم ـ ميمونة، وكانت قبل رسول هللا 
بعد زوجها سنة سبع في عمرة القضاء، وهي خالة ابن عباس، وخالد بن الوليد ـ صلى هللا عليه وسلم ـ هللا 

و عبد هللا بن  وعنها أوالد أخواتها: عبد هللا بن عباس،ـ صلى هللا عليه و سلم ـ رضي هللا عنهم. روت عن النبي 
الها عطاء بن شداد، و عبد الرحمن بن السائب، يزيد بن األصم، وربيبها عبيد هللا الخوالني وموالتها ندبة ومو

. ، ودخل قبرها هو ويزيد بن األصم، صلى عليها ابن عباس(هـ 60هـ ، وقيل  50ت: ) يسار، وغيرهم كثير.

، وتهذيب التهذيب 11779رقم:  8/126، واإلصابة 7291 رقم: 7/294وعبد هللا بن شداد. ينظر أسد الغابة 

 .2898رقم:  12/480
عبد هللا ابن أم مكتوم األعمى القرشي العامري لم يختلفوا أنه من بنى عامر ابن لؤي واسم أمه أم مكتوم  ـ 3

ل آخرون: هو عبد عاتكة بنت عبد هللا، واختلفوا في اسم أبيه، فقال بعضهم: هو عبد هللا بن زائدة بن األصم، وقا
هللا بن قيس بن مالك بن األصم القرشي العامري، كان قديم اإلسالم بمكة، وهاجر إلى المدينة، واختلف في وقت 
هجرته إليها فقيل كان ممن قدم المدينة مع مصعب بن عمير قبل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وقال الواقدي 

على المدينة ثالث عشرة مرة في غزواته  ـ صلى هللا عليه وسلم ـ  واستخلفه رسول هللا، قدمها بعد بدر بيسير
، وقتل وشهد فتح القادسية، ومعه اللواءوكان يؤذن لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم مع بالل رضي هللا عنه 

 .3997رقم:  4/280أسد الغابة و. 1669: رقم 3/997 االستيعاب بالقادسية شهيدا. ينظر
تِ  َوقُل﴿باب في قوله تعالى:  4/109أخرجه أبوداود في سننه  ـ 4 ِرِهنَّ  ِمۡن  َيۡغُضۡضنَ  ل ۡلُمۡؤِمَنَٰ برقم:  ﴾أَۡبَصَٰ

وقال: هذا حديث حسن  ن2778باب احتجاب النساء من الرجال برقم:  5/102، والترمذي في سننه 4114

 صحيح.
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تنظر إليهم من ـ رضي هللا عنها ـ يلعبون بحرابهم يوم العيد في المسجد، وعائشة 

ورجعت " ،حتى َملَّتْ  ،ورائه وهو يسترها عنهم
(1)

، ﴾فُُروَجُهنَّ  َوَيْحَفْظنَ  ﴿ :قوله، و

وعما ال يحل لهن ". وقال أبو  ،عن الفواحش :: " أيقال سعيد بن جبير وقتادة

إال في هذا  ،والحرام ،فهو من الزنا ،من حفظ الفروج ،كل ما في القرآن"العالية: 

حتى ال يقع بصر الغير عليه " ،فإنه أراد به االستتار ،الموضع
(2)

َوال ﴿ :وقوله  

إال ما ال  ،وال يظهرن شيئا  من الزينة لألجانب :أي ؛﴾ُيْبِديَن ِزيَنَتُهنَّ إاِل َما َظَهَر ِمْنَها

يعني على ما كان يتعاناه  ،والثياب ،: " كالرداءقال ابن مسعود ،يمكن اخفاؤه

فال حرج  ،من الِمْقنعة التي ُتَجل ُل ثيابها، وما يبدو من أسافل الثياب ،نساء العرب

ر من إزارها ما يظه ،ونظيره في زي النساء ،عليها فيه، ألن هذا ال يمكنها اخفاؤه

 وكفاها ،وجهها :، وقال ابن عباس وغير واحد: " المرادوما ال يمكن انعقاده

، كما قال ابن سير للزينة التي ُنِهيَن ابدائها، وُيحتمل أن يكون هذا تفوالخاتم

والخلخال  ،والُدْملُج ،القُْرط: الزينة :﴾ِديَن ِزيَنَتُهنَّ َوال ُيبْ ﴿ :في قوله مسعود

والسوار  ،وهي الخاتم ،الزينة زينتان : فزينة  ال يراها إال الزوج: "وقال ،" والقالدة

فال تبدو منها إال الخواتم " ،وأما عامة الناس ،وظاهر الثياب
(3)

، والمشهور عند  

"والكفان ،الوجه :﴾ِمْنَها َظَهرَ  َما﴿الجمهور في تفسير 
(4)

َوْلَيْضِرْبَن ﴿ :، وقوله

ات على صدور ـات ضاربـيعني: المقانع يعمل صنف ،﴾ِبُخُمِرِهنَّ َعلَى ُجُيوِبِهنَّ 

 ،وترائبها ليخالفن شعار نساء أهل الجاهلية ،ا تحتها من صدرهاـواري مـلت ،النساء

ال  ،بل كانت المرأة تمر بين الرجال ُمْسِفَحة  بصدرها ،فإنهن لم يكن يفعلن ذلك

وأقرطة آذانها، فأمر هللا  ،وذوائب شعرها ،وربما ظهرت عنقها ،يواريه شيء

وهو ما ُيَخّمر  ،ارمَ ر: جمع خِ مُ والخُ  ،وأحوالهن ،المؤمنات أن يستترن في هيأتهن

ي به الرأس لت عائشة: " يرحم هللا قا  ،المقانع ،وهي التي تسميها الناس ،أي: ُيغطَّ

                                                           
النبي صلى هللا عليه وسلم يا بني أرفدة برقم: باب قصة الحبش وقول  1/335أخرجه البخاري في صحيحه  ـ 1

 .892باب الرخصة في اللعب الذي ال معصية فيه أيام العيد برقم:  2/607، ومسلم في صحيحه 3337
َوقُْل لِْلُمْؤِمَناِت َيْغُضْضَن ِمْن ﴿ قال أبو العالية :" كل فرج ُذِكَر ِحْفُظُه في القرآن فهو من الزنا إال هذه ـ 2

( 14381ـ  14379/ )2571تفسير ابن أبي حاتم  فإنه يعني الستر. ينظر ﴾ِهنَّ َوَيْحَفْظَن فُُروَجُهنَّ أَْبَصارِ 

 .6/177 المنثور والدر. 19/154وتفسير الطبري 
وفيها ثالثة أقاويل : أحدها: أنها  ﴾َوال ُيْبِديَن ِزيَنَتُهنَّ إاِل َما َظَهَر ِمْنَها﴿يقول الماوردي في قوله تعالى:  ـ 3

الثياب ، قاله ابن مسعود. والثاني: الكحل والخاتم ، قاله ابن عباس، والمسور بن مخرمة، والثالث : الوجه 

 /2573، تفسير ابن أبي حاتم 180ـ  6/179والكفان ، قاله الحسن ، وابن جبير ، وعطاء .ينظر الدر المنثور 

 .19/155( ، وتفسير الطبري 14403 ، 14401،  14399ـ  14394) 
  ﴾ِمْنَها َظَهرَ  َما إاِل ِزيَنَتُهنَّ  ُيْبِدينَ  َوال﴿، عن ابن عباس اتم عن االعمش ، عن سعيد بن جبيرأورد ابن أبي حـ  4

، وعطاء بن أبي رباح، وسعيد بن جبير، وابراهيم النخعي، ، وروى عن ابن عمرقال: وجهها وكفاها، والخاتم
وعكرمة، وابي صالح، وزياد بن أبي مريم نحو ذلك، وأورد أيضا  بقوله: حدثنا أبو زرعة  ثنا يحيى ، والضحاك
، ﴾ِمْنَها َظَهرَ  َما إاِل ِزيَنَتُهنَّ  ُيْبِدينَ  َوال﴿:  ، حدثني ابن لهيعة ، عن عطاء، عن ابن جبير في قول هللابن عبد هللا

، وال يحل ان يرى منها غريب غير ذلك. ينظر الكفين الخضابالوجه والكفين فزينة الوجه الكحل، وزينة : يعني

 .19/157. وتفسير الطبري 14403،  14398/ 2575تفسير ابن أبي حاتم 
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ل ، شققن ﴾َوْلَيْضِرْبَن ِبُخُمِرِهنَّ َعلَى ُجُيوِبِهنَّ ﴿ :لما أنزل هللا ،نساء المهاجرات األوَّ

فاختمرن بها " ،مروطهن
(1) 

َوال ُيْبِديَن ِزيَنَتُهنَّ إاِل ﴿ :وقوله رواه البخاري.

 أَۡبَنا ءِ  أَۡو  أَۡبَنا ِئِهنَّ  أَۡو  ُبُعولَِتِهنَّ  َءاَبا ءِ  أَۡو  َءاَبا ِئِهنَّ  أَۡو ﴿ ،أزواجهن :يعني ،﴾لُِبُعولَِتِهنَّ 

ِنِهنَّ  أَۡو  ُبُعولَِتِهنَّ  ِنِهنَّ  َبِني   أَۡو  إِۡخَوَٰ ِتِهنَّ  َبِني   أَۡو  إِۡخَوَٰ ، كل هؤالء محارم للمرأة ﴾أََخَوَٰ

(تبهرج)و ،، ولكن من غير اقتصادفيجوز لها أن تظهر عليهم بزينتها
(2)

 :وقوله ،

ء أهل الذمة دون نسا ،للنساء المسلمات ،ُتظهر زينتها أيضا   :يعني، ﴾ِنَسا ِئِهنَّ  أَۡو ﴿

إال أنه في نساء  ،وإن كان محذورا  في جميع النساء ،، وذلكلئالَّ يصفن لرجالهن

فإنها تعلم أن ذلك  ،، وأما المسلمةال يمنعهن من ذلك مانع ،، فإنهنأهل الذمة أشدّ 

 صلى هللاـ : " أن رسول هللا يحين عن ابن مسعود، وفي الصحعنهحرام فتنزجر 

كأنه ينظر إليها " ،َفَتْنَعُتها لِزوجها ،قال : " ال تباشر المرأَة المرأةَ ـ عليه وسلم 
(3)

 . 

، فليس وليس المشركات من نسائهن ،المسلمات :أي ؛قال مجاهد : " أو نسائهن

أن تكشف بين يدي المشركة " ،للمرأة المسلمة
(4)

ُنُهنَّ  َملََكۡت  َما أَۡو ﴿ :وقوله   ﴾أَۡيَمَٰ

ألنها  ،وإن كانت مشركة ،فيجوز لها أن ُتظهر زينتها لها ،يعني من نساء المشركين

وإليه ذهب ابن المسيب ،أََمَتها
(5)

، وقال األكثرون: بل يجوز لها أن ُتظِهَر زينتها 

صلى هللا عليه ـ " أن النبي  كما روى أنس ،والنساء ،من الرجال ،على رقيقها

 هللا رضي]: وعلى فاطمةقال ،بعبٍد قد وهبه لها  [عنها هللا رضي]أتى فاطمةـ وسلم 

ت به رجليهالم يبلغ رجليها ،ثوب  إذا قنََّعت به رأسها [عنها لم يبلغ  ،، وإذا غطَّ
                                                           

 2/459، وأبوداود في سننه 4481ـ  4480باب سورة النور برقم:  4/1782أخرجه البخاري في صحيحه ـ   1

باب سبب  7/88، والنسائي في سننه 4102برقم:  ﴾َوْلَيْضِرْبَن ِبُخُمِرِهنَّ َعلَى ُجُيوِبِهنَّ  ﴿باب ِفي َقْولِِه َتَعالَى 

 .13286نزول آية الحجاب برقم: 
ةِ  عن بالشَّيئ ُيْعَدلَ  أَن:  الَبْهَرَجةُ : "  المجاز من.  َدَمه َبْهَرجَ :  يقال"  الُمَباحُ "  الشيئ:  الَبْهَرجُ  ـ  2  القاصَدة الَجادَّ

بة واللّفَظةُ  َغْيِرها، إلى  َنَبْهَره:  فقيل  الفارِسّية، إِلى فُنقلت  الّرِديئ، وهو َنَبْهلَه أَصلها ِهْنِدّية كلمة   هي:  وقيل ُمَعرَّ

، والنهاية في غريب الحديث 2/323، والصحاح (بهج) باب 1/1340 العروس تاج ينظر. َبْهَرج ُعّربت ثم

1/436. 
، وأبوداود 4942فتنعتها لزوجها برقم:  باب ال تباشر المرأة المرأة  5/2007أخرجه البخاري في صحيحه ـ   3

باب كراهية  5/109، والترمذي في سننه 2150باب فيما يؤمر به من غض البصر برقم:  1/652في سننه 

د عبدهللا بن مسعود رضي مسن 6/100، وأحمد في مسنده 2792مباشرة الرجال الرجال  والمرأة المرأة برقم: 

 ، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ولم أقف عليه في صحيح مسلم .3609هللا عنه برقم: 
، وتفسير القرطبي 19/160، وتفسير الطبري 14416ـ  14415/ 2577ينظر تفسير ابن أبي حاتم  ـ 4

 .6/35ل ومعالم التنزي،  6/183 المنثور والدر، 4/94، وتفسير الماوردي 12/233
ات. وهو قول جماعة من أهل ظاهر اآلية يشمل العبيد واإلماء المسلمات والكتابي ﴾َما َملََكْت أَْيَماُنُهنَّ  أَوْ ﴿ـ  5

. وهو الظاهر من مذهب عائشة وأم سلمة رضي هللا عنهما. وقال ابن عباس : ال بأس أن ينظر المملوك العلم،
ما عني بها اإلماء ولم يعن بها العبيد. وكان الشعبي يكره أن ينظر إلى شعر موالته، وقال سعيد بن المسيب: إن

المملوك إلى شعر موالته. وهو قول مجاهد وعطاء، وسئل عطاء: هل يرى غالم المرأة رأسها وقدمها  قال : ما 
ُنُهنَّ  َملََكتۡ  َما أَۡو ﴿أحب ذلك إال أن يكون غالما يسرا فأما رجل ذو لحية فال. وعن ابن عباس:  من المماليك  ﴾أَۡيَمَٰ

واالماء ورخص لهن أن يروهن بعد ما ضرب عليهن الحجاب  ،وعن سعيد بن جبير قوله: إنما عني بها االماء 
ولم يعن بها العبيد، وكذلك قال سعيد بن المسيب، وعن سعيد بن جبير أيضا  قوله: يعني عبد المرأة  وال يحل لها 

وتفسير الطبري   144419ـ  14418/ 2577تفسير ابن أبي حاتم  . ينظران تضع جلبابها عند عبد زوجها 

 .645 ، 6/184 المنثور والدر .4/94، وتفسير الماوردي 237،  12/234، وتفسير القرطبي 19/61
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: إنه ليس عليك بأس إنما ما تلقى قالـ صلى هللا عليه وسلم ـ ، فلما رأى النبي رأسها

أبوك وغالمك "هو 
(1)

ِبِعينَ  أَوِ  ﴿ :، وقولهرواه أبوداود 
ِمَن  ٱإۡلِۡرَبةِ  أُْولِي َغۡيرِ  ٱلتََّٰ

َجالِ  وهم مع ذلك في عقولهم  ،واألتباع الذين ليسوا بأكفاء ،كاألجراء :يعني ،﴾الر 

وقال  ،الذي ال شهوة له " ،: " هو المغفل، قال ابن عباسيشتهون النساء وال ،َولَه  

ُه " ،: " هو الُمَخنَّثوغيره ،عكرمة الذي ال يقوم ُزبُّ
(2)

، وفي الصحيحين عن أُم 

ـ صلى هللا عليه وسلم ـ : " دخل عليها رسول هللا قالت  [عنها هللا رضي]سلمة

ة وعندها ُمَخنَّث، وعندها عبدهللا بن أبي أُميَّ
(3)

ني أخاها والمخنث يقول ، يع

، فعليك بابنة غيالن ،غدا   إن فتح هللا عليكم الطائف ،: يا عبدهللا بن أبي أميةلعبدهللا

فقال ألم  ـ  عليه وسلم صلى هللاـ فإنها ُتقِبُل بأربٍع وُتدِبر  بثماٍن، فسمعه رسول هللا 

: ال يدخلنَّ هذا عليك "[عنها هللا رضي]سلمة
(4)

 رضي]مسلم عن عائشة وفي رواية 

َفَحَجبوه " ،" ال يدخلنَّ عليكم هذا[عنها هللا
(5)

ۡفلِ  أَوِ ﴿ :، وقوله  َيۡظَهُرواْ  لَمۡ  ٱلَِّذينَ  ٱلط 

تِ  َعلَىَٰ  َسا ِء   َعۡوَرَٰ ال يفهمون أحوال النساء وعوراتهن من  ،لصغرهم :، يعني﴾ٱلن 

ِفهن في الِمشَية ،كالمهن بدخولهم  ،فالبأس ،، ولم يعرفوا العورة من غيرهاوَتَعطُّ

 ،أو قريبا  منه ،، فأما إذا كان مراهقا  وجمعا   ،واحدا  : تكون والطفل ،على النساء

ُق بين الشوهاء ،بحيث يعرف ذلك ، فال ُيَمّكُن من الدخول على والحسناء ،وُيَفر 

                                                           
 7/95، والبيهقي في سننه 4106باب في العبد ينظر شعر موالته برقم:  2/460أخرجه أبوداود في سننه ـ  1

باب  2/521. وأورده األلباني في صحيح أبي داود 13323إبدائها زينتها لما ملكت يمينها برقم: باب ما جاء في 

 .  4106في العبد ينظر إلى شعر موالته برقم: 
اِبِعيَن َغْيِر أُولِي اأْلِْرَبةِ ﴿اختلف الناس في معنى قوله :  ـ 2 الذي ال حاجة به إلى  ،: هو األحمقفقيل ﴾أَِو التَّ

وال  ،ال يكترث للنساء ،ويرتفق بهم؛ وهو ضعيف ،فيأكل معهم ،وقيل: الرجل يتبع القوم ،وقيل األبله ،النساء
وهذا  ،لصبي الذي لم يدركقيل: االشيخ الكبير، و :وقيل ،المخنث :وقيل ،الخصي :وقيل ،العنين :وقيل ،يشتهيهن
تبه بها إلى أمر النساء. وقال ابن عباس: هذا وال همة ين ،كله متقارب المعنى، ويجتمع فيمن ال فهم له ،االختالف

وعنه أيضا : كان الرجل يتبع  ،وال يشتهي النساء ،ال يكترث للنساء ،وهو مغفل في عقله ،الرجل يتبع القوم
الذي ال حاجة  ،وال ترهب المرأة أن تضع خمارها عنده، وهو األحمق ،ال يغار عليه ،الرجل في الزمان األول

، 2578/14426تفسير ابن أبي حاتم  : المجبوب. ينظرل عكرمة : هو المخنث، وعنه أيضا  وقا ،له في النساء

 ، ومعالم6/11184 المنثور والدر، 12/234وتفسير القرطبي  19/161،163وتفسير الطبري  ،14428

 .6/35 التنزيل
زوج النبي صلى هللا عليه عبد هللا بن أبى أمية بن المغيرة بن عبد هللا بن عمرو بن مخزوم، أخو أم سلمة ـ  3

وسلم، أمه عاتكة بنت عبد المطلب بن هاشم ، يقال ألبيه أبى أمية زاد الركب وهو أشهرهم ، إنما سموا أزواد 
الركب، ألنهم كانوا إذا سافر معهم أحد كان زاده عليهم ، وكان شديدا على المسلمين مخالفا مبغضا،  كان شديد 

يه وسلم ، ثم أنه خرج مهاجرا إلى النبي صلى هللا عليه وسلم، فلقيه عام الفتح، العداوة لرسول هللا صلى هللا عل
فتلقاه فأعرض عنه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مرة فدخل على أخته، وسألها أن تشفع له فشفعت له أخته أم 

مع رسول هللا صلى سلمة وهى أخته ألبيه فشفعها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، فأسلم وحسن إسالمه وشهد 
 االستيعاب هللا عليه وسلم فتح مكة مسلما ، وشهد حنينا والطائف ، ورمي يوم الطائف بسهم فقتله ومات. ينظر

 .4546رقم:  4/11، واإلصابة 2807رقم:  3/176أسد الغابة و  ،1474: رقم 3/868
باب  4/1715م في صحيحه ، ومسل4069باب غزوة الطائف برقم :  4/1572أخرجه البخاري في صحيحه  ـ 4

 .2180منع المخنث من الدخول على النساء األجانب برقم: 
 2181باب منع المخنث من الدخول على النساء األجانب برقم:  4/1716أخرجه مسلم في صحيحه  ـ 5

صحيح أبي  ، وأورده األلباني في4109باب في قوله تعالى َغْيِر أُولِى اإلِْرَبِة برقم:  4/107وأبوداود في سننه 

 .4109، برقم: 2/522داود 
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اكم وسلم أنه قالصلى هللا عليه  قد ثبت في الصحيحين عن رسول هللاالنساء ، و : "إيَّ

": الَحْمُو الموتقال ؟الَحْموَ  يا رسول هللا: أفرأيت، قالوا والدخول على النساء
(1)

 ،

 ،كانت امرأة في الجاهلية ،﴾َوال َيْضِرْبَن ِبأَْرُجلِِهنَّ لُِيْعلََم َما ُيْخِفيَن ِمْن ِزيَنِتِهنَّ ﴿:قوله

إذا كانت تمشي في الطرق وفي رجلها خلخال َصاِمت  ال ُيْسَمُع َصوته ، ضربت 

برجلها إلى األرض ، فُتْسِمُع الرجال َطِنيَنُه ، فنهى هللا المؤمنات عن مثل ذلك 

كت بحركٍة ليظهر ما هو خفّي ، فإنه  وكذلك إذا كان شيء من زينتها مستورا  فتحرَّ

ر والتطيَّب عند خروجها من بيتها ليشّم الرجال داخل  في هذا النهي ، ومنه الت عطُّ

: " كل عيٍن قالـ صلى هللا عليه وسلم ـ عن النبي  ريحها " ولما روى أبو موسى

ت طيبها بالمجلس ،والمرأة إذا استعطرت ،زانية وهي كذا وكذا ، يعني : زانية  ،فمرَّ

"
(2)

سمعُت قال : " رةرواه أبوداود والنسائي والترمذي وصححه ، وعن أبي هري 

 ،ال ُتْقَبل صالة امرأة َتَطيَّبت لهذا المسجد "يقول: ـ صلى هللا عليه وسلم ـ أبا القاسم 

ُغسلها من الجنابة " ،فتغتسل ،حتى ترجع
(3)

 :وقوله .هوابن ماج ،أبو داود رواه 

ا﴿ ِ َجِميع  واألخالق  ،أفعلوا ما آمركم من هذه الصفات الجميلة :أي ؛﴾َوُتوُبوا إِلَى هللاَّ

من الرذائل ، فإن الفالح في متابعة  ،واتركوا ما كان عليه أهل الجاهلية ،الجليلة

 ،: " يا أيها الناس توبوا إلى هللاـ صلى هللا عليه وسلم ـ وقال رسول هللا   ،الشريعة

مائة مرة " ،فإّني أتوب إليه كل يوم
(4)

 رواه مسلم . 

َيَََٰمَٰ ِمنُكۡم وَ ﴿
َ
ْ ٱۡۡل نِكُحوا

َ
ْ ُفَقَرآَء َوأ َٰلِِحَي مِۡن ِعبَادُِكۡم ِإَوَمآئُِكۡم  إِن يَُكونُوا ٱلصه

ُ َوَِٰسٌع َعلِيم   ُ مِن فَۡضلِهِۦ  َوٱَّلله َٰ  ٣٢ ُيۡغنِهُِم ٱَّلله ِيَن ََل ََيُِدوَن نَِكاًحا َحَّته َوۡليَۡستَۡعفِِف ٱَّله
ِيَن يَبۡتَُغوَن ٱلۡ  ُ مِن فَۡضلِهِۦ  َوٱَّله َٰنُُكۡم فَََكتِبُوُهۡم إِۡن ُيۡغنَِيُهُم ٱَّلله يَۡم

َ
ا َملََكۡت أ ِكَتََٰب ِممه

                                                           
باب ال يخلون رجل بامرأة إال ذو محرم والدخول على المغيبة  5/2005أخرجه البخاري في صحيحه ـ   1

: أبو الزوج وأخو الزوج (الحمو)باب تحريم الخلوة باألجنبية والدخول عليها، و  4/1711،ومسلم في صحيحه 

أقارب زوج المرأة  ،أحماء المرأة، واتفق أهل اللغة على أن األحماءوكل من ولي الزوج من ذي قرابته فهم 

وغريب الحديث البن .3/311ونحوهم . ينظر العين  ،وابن عمه ،وابن أخيه ،وأخيه ،وعمه ،كأبيه

 .14/197ولسان العرب  باب الحاء مع الميم، 1/245الجوزي
،  بلفظ " إذا 4173تطيب للخروج برقم: باب ما جاء  في المرأة ت 2/478أخرجه أبوداود في سننه ـ   2

باب ما يكره  8/153استعطرت المرأة فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا "، والنسائي في سننه 

، بلفظ " ... أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية " 5126للنساء من الطيب برقم: 

 ، " وقال: هذا حديث حسن صحيح.2786كراهية خروج المرأة متعطرة برقم: باب  5/106والترمذي في سننه 
، وابن ماجه في سننه 4174باب ما جاء في المرأة تتطيَّب للخروج برقم:  2/478أخرجه أبوداود في سننه ـ   3

أة باب ما جاء في المر 2/539، وأورده األلباني في صحيح أبي داود 4002النساء برقم: باب فتنة  2/1326

  ، وقال: صحيح.4174تتطيَّب للخروج برقم: 
 وإني، بلفظ: " 2702برقم:  منه واالستكثار االستغفار استحباب باب 4/2075أخرجه مسلم في صحيحه ـ   4

، وأورده الهيثمي 1515باب في االستغفار برقم:  1/475أبوداود في سننه و "، مرة مائة اليوم في هللا ألستغفر

بلفظ: " إني ألستغفر هللا في اليوم والليلة  17586باب اإلكثار من االستغفار برقم:  10/348في مجمع الزوائد 

 مائة مرة ". قال: وفيه كثير بن سليم وهو ضعيف.
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اِل ٱَعلِۡمتُۡم فِيهِۡم َخۡي   ِن مه ْ َفتََيَٰتُِكۡم لََعَ اِۖ َوَءاتُوُهم م  َُٰكۡم  َوََل تُۡكرُِهوا ِٓي َءاتَى ِ ٱَّله َّلله
ن   َرۡدَن ََتَصُّ

َ
َ ٱِۡلَِغآءِ إِۡن أ ِ ةِ ا َل  ْ َعَرَ  ٱۡۡلَيَوَٰ َ مِۢن َبۡعِد بَۡتُغوا نه فَإِنه ٱَّلله ۡنيَا  َوَمن يُۡكرِههُّ ٱدلُّ

ٓ إَِۡلُۡكۡم َءاَيَٰت   ٣٣رهِحيم   إِۡكَرَٰهِهِنه َغُفور   نَزۡۡلَا
َ
بَي َِنَٰت   َولََقۡد أ ْ َوَمثََل   مُّ ِيَن َخلَۡوا َِن ٱَّله مِن  م 

 .﴾٣٤قَِي ل ِلُۡمته  َقۡبلُِكۡم َوَموِۡعَظة  

[واآليات الُمبَرمة ،ام الُمحَكمةاألحك]لى ُجَمٍل من ذه اآليات مشتملة عـــه
(1)

 :فقوله 
َمىَٰ  َوأَنِكُحواْ ﴿ لِِحينَ  ِمنُكمۡ  ٱأۡلََيَٰ ، وقد ، هذا أمر  بالتزويج﴾َوإَِما ِئُكۡم   ِعَباِدُكمۡ  ِمۡن  َوٱلصََّٰ

(طائفة  من العلماء)ذهب 
(2)

وا بظاهر  ،إلى وجوبه على كل من قدر عليه ، واحتجُّ

 ،من استطاع منكم الباءة :: " يا معشر الشبابـعليه الصالة والسالم ـ قوله 

فإنه  ،فعليه بالصوم ،، ومن لم يستطعأغضُّ للبصر، وأحصُن للفرج، فإنه فليتزوج

له ِوجاء "
(3)

وعن معقل بن يسار .عليهاتفقا  
(4)

صلى هللا ـ : قال رسول هللا قال 

جوا الودود الولود"  ـعليه وسلم  فإن ي ُمكاثر بكم األُمم " ،تزوَّ
(5)

 ،رواه أبوداود 

 :، يعنيأو امرأة ،من رجل ،وهو من ال زوج له ،واأليامى: جمع أَّيم. والنسائي

ها جوا أيُّ إِْن ﴿ :، وقولهونسائكم ،من أحرار رجالكم ،المؤمنون من ال زوج له زو 

ُ ِمْن َفْضلِهِ  َبهم هللا في التزويجن عباس، قال اب﴾َيُكوُنوا فَُقَراَء ُيْغِنِهُم هللاَّ وأمر  ،: رغَّ

                                                           
 .6/88[. ينظر تفسير ابن كثير المبرمة واألوامر المحكمة، األحكامفي تفسير ابن كثير ]  1
ة   الن َكاحُ ـ  2 ةِ  َوِعْندَ  ُسنَّ زُ  لُِيْمِكَنهُ  َواِجب   ااِلْشِتَياقِ  ِشدَّ َنا في اْلُوقُوعِ  عن التََّحرُّ َنا َتْركَ  أِلَنَّ  الز   اَل  وما َواِجب   الز 

لُ  ا َيُكونُ  بِهِ  إالَّ  اْلَواِجبِ  إلَى ُيَتَوصَّ َوَقانِ  َعَدمِ  َوِعْندَ  َكُوُجوِبهِ  َواِجب  ة   التَّ َخل ي نم أَْفَضلَ  ِبهِ  ااِلْشِتَغالَ  كان حتى ُسنَّ  التَّ
َفلُ  لِْلِعَباَدةِ  افِِعي   ِخاَلف ا ِعْنَدَنا النَّ ُ  َرِحَمهُ  لِلشَّ  بن داود مثل: القياس نفاة وقال اْلُمَعاَماَلِت، من الن َكاحَ  إنَّ  يقول هو هللاَّ
 فروض من وغيرهما والصالة، الصوم،: بمنزلة عين فرض أنه الظواهر، أصحاب من وغيره األصفهاني علي

 كالبيع مباح إنه: الشافعي وقال  يأثم، والوطء والنفقة المهر على القدرة مع تركه من أن حتى األعيان،
ا وهو الن َكاحِ  َعلَى ُيْجَبْرنَ  َوأاَلَّ  ِبإِْنَكاِحِهنَّ  اأْلَْمرُ  ِبهِ  اْلَمْقُصودُ : " رشد ابن وقال ،"والشراء  النَّْدبِ  َعلَى َمْحُمول   أَْيض 

جُ  أَْينَ  ِمنْ  َوَجدَ  إنْ  اْلَوْطءِ  َعلَى َقاِدرٍ  ُكل   َعلَى َوَفْرض  : " حزم ابن وقال ،"اْلُجْمُهورِ  ِعْندَ  ى أَوْ  َيَتَزوَّ  َيْفَعلَ  أَنْ  َيَتَسرَّ

، َوال أََحَدُهَما ْومِ  ِمنْ  َفْلُيْكِثرْ  َذلِكَ  َعنْ  َعَجزَ  َفإِنْ  ُبدَّ  ،1/427 المجتهد وبداية ،2/228 الصنائع بدائع ينظر". الصَّ

 .8/664 والمحلى. 5/6: القناع وكشاف بعدها، وما 125/3: المحتاج ومغني 2/95: الحقائق وتبيين
، ومسلم في 1806باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة برقم:  2/673أخرجه البخاري في صحيحه ـ  3

ه أو جاريته فيواقعها برقم: باب ندب من رأى امرأة فوقعت في نفسه إلى أن يأتي امرأت 2/1018صحيحه 

1400. 
معقل بن يسار بن عبد هللا بن مضر المزني . يكنى أبا عبد هللا ، وقيل : أبو يسار ، وأبو علي صحب رسول  ـ 4

هللا ،  أسلم قبل الحديبية وشهد بيعة الرضوان ُروي عنه أنه قال : بايعناه على أن ال نفر. روى عن النبي صلى 
وعن النعمان بن مقرن المزني، وروى عنه: أبو عثمان النهدي ، والحسن البصري وجماعة من هللا عليه و سلم، 

أهل البصرة. وله أحاديث في الصحيحين والسنن األربعة، سكن البصرة، وإليه ينسب نهر معقل الذي بالبصرة ، 

: رقم 3/1432 ستيعاباال وتوفي بها آخر خالفة معاوية . وقد قيل : إنه توفي أيام يزيد بن معاوية. ينظر

رقم:  28/279، وتهذيب الكمال 8148رقم:  6/184، واإلصابة  5023رقم:  5/245أسد الغابة و ،2464

6095. 
 كراهية) باب 6/65 سننه في والنسائي، 2050باب من تزوج الولود برقم:  1/625أخرجه أبوداود في سنه  ـ 5

 2/453والحاكم في مستدركه  ". بكم مكاثر فإني الودود الولود تزوجوا: "  بلفظ ،3227: برقم( العقيم تزويج

 ، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة.2685كتاب النكاح برقم: 
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، وقال إلى آخره ﴾إِْن َيُكوُنوا فَُقَراءَ ﴿فقال  ،ووعدهم عليه الغنى ،به األحرار والعبيد

أبوبكر الصديق رضي هللا عنه " أطيعوا فيما أمركم به من النكاح ُينِجز لكم ما 

" نىَ وعدكم من الغِ 
(1)

في النكاح " " التمسوا الِغنى: ، وقال ابن مسعود
(2)

، يقول 

ُ ﴿هللا:  : قال رسول قال وعن أبي هريرة ﴾ِمْن َفْضلِهِ  إِْن َيُكوُنوا فَُقَراَء ُيْغِنِهُم هللاَّ

هللا عونهم: الناكح يريد العفاف، : " ثالثة حق على ـ يه وسلمصلى هللا علـ هللا 

، والغازي في سبيل هللا "والُمكاتب يريد األداء
(3)

 ،والنسائي ،والترمذي ،رواه أحمد 

ا َيِجُدونَ  اَل  الَِّذينَ  َوْلَيْسَتْعِففِ ﴿ :. وقولههوابن ماج هللا لمن ال  هذا أمر  من ،﴾ِنَكاح 

، كما سبق في بالتعفف عن الحرام والنفقة ،: أ ْهَبَتُه من المهر، يعنييجد تزويجا  

" يا معشر الشباب " :حديث
(4)

النساء أخص والتي في سورة  ،، وهذه اآلية مطلقة

إلى  ﴾َوَمْن لَْم َيْسَتِطْع ِمْنُكْم َطْوال أَْن َيْنِكَح اْلُمْحَصَناِت اْلُمْؤِمَناتِ ﴿ :منها، وهي قوله

، ألن الولد صبركم عن تزويج اإلماء خير  لكم :أي ؛﴾َوأَْن َتْصِبُروا َخْير  لَُكمْ  ﴿قوله 

ُ َغفُور  َرِحيم  ﴿ ،يجئ رقيقا   (5)﴾َوهللاَّ
بَ  َيۡبَتُغونَ  َوٱلَِّذينَ ﴿ :وقوله ، ا ٱۡلِكَتَٰ  َملََكۡت  ِممَّ

ُنُكمۡ  أن  ،ةـابـم الكتـدهـيـم عبـهـب منـلـادة إذا طـللس ،، هذا أمر  من هللا﴾أَۡيَمَٰ

[ل  ـد عقـون للعبـكـي]رط أن ـم بشـوهـاتبـُيك
(6)

ي إلـب  يـسـوك ، مال ـده الـى سي  ـؤد 

 داـُر إرشـذا أمـى أن هـمة: " إلـاألئ نـر  مـثيـب كـ، وذههـلى أدائـه عـارطـذي شـال

ه ـب منـلـك إذا طـي ر في ذلـد ُمخـيّ ـل السـاب ، بـجـم وإيـتّ ـر تحـاب، ال أمـحبـواست

: " إلى رونـب آخـوذه، به "ـكاتـم يـل ،اءـه، وإن شـاتبـاء كـإن ش ،ةـتابـد الكـعبـال

ر"ـظاهر األمـذا  بـآخ ،بد ذاكـعـب الـلـإذا ط ،يدـلى السـه عـوبـوج
(7)

ن ـال ابـق ،

                                                           
 .32تفسير سورة النور اآلية  2582/14449ينظر تفسير ابن أبي حاتم ـ   1
 .6/188 المنثور والدر. 12/241، وتفسير القرطبي 19/166تفسير الطبري  ينظرـ   2
، والترمذي في سننه 3120باب فضل الروحة في سبيل هللا عز وجل برقم:  6/15أخرجه النسائي في سننه ـ   3

باب  2/841، وابن ماجه في سننه 1655باب المجاهد والمناكح والمكاتب وعون هللا وأياهم برقم:  4/184

وقال  ،7416مسند أبي هريرة رضي هللا عنه برقم:  12/378، وأحمد في مسنده 2518مكاتب برقم: ال

 : هذا حديث حسن صحيحالترمذي
من هذا ( 3هامش : ) 377صحيحين وقد سبق ذكره . ينظر ص/ ـ  إشارة الى الحديث الذي ورد في ال  4

  .البحث
ُ َوَمْن لَْم َيْسَتِطْع ِمْنُكْم َطْوال  أَْن َيْنِكَح اْلُمْحَصَناِت اْلُمْؤِمَناِت َفِمْن َما َملََكْت أَْيَماُنُكْم ِمْن فَ  ﴿ـ   5 َتَياِتُكُم اْلُمْؤِمَناِت َوهللاَّ

أُُجوَرُهنَّ ِباْلَمْعُروِف ُمْحَصَناٍت َغْيَر ُمَساِفَحاٍت  أَْعلَُم ِبإِيَماِنُكْم َبْعُضُكْم ِمْن َبْعٍض َفاْنِكُحوُهنَّ ِبإِْذِن أَْهلِِهنَّ َوآُتوُهنَّ 
ِخَذاِت أَْخَداٍن َفإَِذا أُْحِصنَّ َفإِْن أََتْيَن ِبَفاِحَشٍة َفَعلَْيِهنَّ ِنْصُف َما َعلَى اْلُمْحَصَناِت ِمنَ  اْلَعَذاِب َذلَِك لَِمْن َخِشَي  َواَل ُمتَّ

ُ َغفُور  َرِحيم  اْلَعَنَت ِمْنُكْم َوأَْن َتْصِبُرو  من سورة النساء . ﴾(25﴿ا َخْير  لَُكْم َوهللاَّ
 . 6/52تفسير ابن كثير [. ينظر وكسب حيلة للعبديكون /ب، وعند ابن كثير: ]333ـ اللوحة رقم:   6
 ولها. حر فهو أداه فإذا ؛ عليه منجما يؤديه مال على ه عبد الرجل يكاتب أن هو:  الشرع في المكاتبة معنىـ    7

 ويأباها العبد يطلبها أن(: الثانية. )وظاهرها اآلية مطلق فهذا ؛ السيد ويجيبه العبد يطلبها أن(: األولى: ) حالتان
 أهل وجماعة مزاحم بن والضحاك دينار بن وعمرو ومسروق وعطاء لعكرمة(: األول: ) قوالن وفيها السيد؛
 وأفعل ، األمر بمطلق أوجبها من وتعلق. ذلك يجب ال:  األمصار علماء وقال. السيد على واجب ذلك أن الظاهر
 الجواز لبيان يكون قد األمر مشايخنا بعض وقال: السرخسي يقول. بغيره الدليل يأتي حتى الوجوب على بمطلقه

$  اْلِكَتاَبةِ  إلَى َدَعتْ  أو َفَدَعا ُمْسلَِمة   أو ُمْسلِم   َمْملُوك   له كان من{. َفاْصَطاُدوا َحلَْلُتمْ  َوإَِذا: }تعالى كقوله واإلباحة،
ي دِ  على فُِرضَ  ْلَطانُ  َوُيْجِبُرهُ  ذلك إلَى اإْلَِجاَبةُ  السَّ ا ُيِطيقُهُ  األََمةَ  أو اْلَعْبدَ  اْلَمْملُوكَ  أَنَّ  يدري ِبَما ذلك على السُّ  الَ  ِممَّ
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ريجج
(1)

لعطاء 
(2)

قال : ما أراه إال   ؟كاتبهأن أّي إذا علمُت له ماال  : " أواجب  عل

واجبا  "
(3)

، وهو قول قديم للشافعي، وبه قال عمر بن الخطاب .رواه البخاري 

:" فإنه ال يجب "وأما الجديد
(4)

يحل مال : " ال ـ عليه الصالة والسالم ـ ، لقوله 

امرٍئ مسلٍم إال من طيب نفسه "
(5)

إِْن َعلِْمُتْم ﴿ :وأبو حنيفة ، وقوله ،وعليه مالك 

ا  :، وقولهوكسبا  وحرفة   ،: حيلة  وصدقا ، وقيل: ماال ، وقيل ،أمانة   :أي ؛﴾ِفيِهْم َخْير 

الِ  م ن﴿ ُكۡم   ٱلَِّذي   ٱّللَِّ  مَّ هم ـرحوا لـاط: " لمراد منه، قال بعضهماختلفوا في ا ﴾َءاَتىَٰ

وقيل: جزء من غير حدٍّ ُمعيٍن،  .دار الربع أو الثلثـة : مقـتابـالك ومـض نجـبع

                                                                                                                                                                      

ي دِ  على فيه َحْيفَ  ا لَِكنْ  السَّ  سأل إذا: " المغني في وجاء. أَْصال   َكاِفرٍ  َعْبدٍ  ِكَتاَبةُ  َيُجوزُ  َوالَ  ِمْثلُُهَما عليه ُيَكاَتبُ  ِممَّ
 أهل عامة قول وهو المذهب، ظاهر في ذلك يجب ولم خيرا، فيه علم إذا إجابته له استحب مكاتبته سيده العبد
 العبد دعا إذا واجبة أنها: أحمد وعن الرأي، وأصحاب الشافعي و الثوري و مالك و الشعبي و الحسن منهم العلم

:  إسحاق وقال داود و دينار بن عمرو و الضحاك و عطاء قول وهو إجابته فعليه إليها سيده الصدوق المكتسب

 وأحكام ،2/436( هراسي الكيا) القرآن أحكام ينظر".  عليه يجبر وال يفعل لم إن يأثم أن أخشى

 الصنائع وبدائع ،1/217 الفقه أصول في والبرهان ،1/174 الفحول وإرشاد. 5/180( الجصاص)القرآن

 ،1/209 والمستصفى ،9/222 والمحلى ، 12/245 القرطبي وتفسير ،4/374 المجتهد وبداية ،4/134

 .12/338 والمغني
ابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج أبو الوليد ويقال أبو خالد له كنيتان المكي مولى بن أمية ـ   1

خالد القرشي وأصله رومي ، قال أحمد بن حنبل:  كان صاحب علم، وعن يحيى بن سعيد: كان ابن جريج 
لمة  ويحيى بن سعيد صدوقا،  روى عن عطاء وطاوس ، روى عنه الثوري والليث بن سعد وحماد بن س

القطان وغيرهم ،  قال يحيى: لم يكن أحد أثبت في نافع من ابن جريج وكان من أحسن الناس صالة ، روى له 

 1373رقم:  5/422الجماعة، قال أحمد عن يحيى بن سعيد: مات سنة خمسين ومائة، ينظر التاريخ الكبير

 . 1687رقم:  5/356رح والتعديل ، والج9156رقم:  7/93والثقات ، 18/338 الكمال وتهذيب
عطاء بن أبي رباح أبو محمد مولى آل أبي خثيم القرشي الفهري،  وتفقه ابن جريج على أبى محمد عطاء ـ   2

بن أسلم أبى رباح، وتفقه عطاء على أبى العباس عبد هللا بن عباس، وأخذ ابن عباس عن رسول هللا صلى هللا 
باس وأبا سعيد وجابر وابن عمر رضي هللا عنهم روى عنه عمرو بن دينار عليه وسلم. سمع أبا هريرة وابن ع

وقيس بن سعد وحبيب بن أبي ثابت، عمى في آخر عمره وكان من سادات التابعين فقها وعلما وورعا وفضال 
لم يكن له فراش إال المسجد الحرام إلى أن مات،  ُروي عنه قوله : أدركت مائتي نفس من أصحاب النبي صلى 

ة بنمين، ت: هللا هـ. ينظر التاريخ  114 عليه و سلم في هذا المسجد إذا قال اإلمام وال الضالين سمعت لهم رجَّ

 .1/46، وتهذيب األسماء واللغات  4524رقم: 5/198، والثقات 6/463الكبير 
نجم   باب إثم من قذف مملوكه . وباب المكاتب ونجومه في كل سنة 2/902أخرجه البخاري في صحيحه  ـ 3

باب من قال يجب على الرجل مكاتبة عبده برقم:  10/319، والبيهقي في السنن الكبرى 2420رقم: يلي 

21405. 
اختلف أهل العلم في وجه مكاتبة الرجل عبده ، على وجه الفرض، أم هو على وجه الندب؟.  قال ابن جرير:  ـ 4

َريج، قال: قلت لعطاء: أواجب علّي إذا علمت ماال أن حدثنا الحسن، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جُ 
أكاتبه؟ قال: ما أراه إال واجبا، وقالها عمرو بن دينار، وعن ابن عباس قال: ال ينبغي لرجل إذا كان عنده 
المملوك الصالح، الذي له المال يريد إن يكاتب، أال يكاتبه. وقال آخرون: ذلك غير واجب على السيد، وإنما 

ندب من هللا سادة العبيد إلى كتابة من ُعلم فيه منهم خير، ال إيجاب. ثم قال : وأولى القولين  ﴾َفَكاِتُبوُهمْ ﴿: قوله

في ذلك عندي بالصواب، قول من قال: واجب على سيد العبد أن يكاتبه إذا علم فيه خيرا، وسأله العبد الكتابة. 
 .2/333. والكافي 19/67 الطبري وتفسير، 8/31 باب القضاء في المكاتبة، واألم 7/381ينظر االستذكار 

   .1/307 الكتاب شرح في واللباب
وأبو  20695حديث أبي حرة الرقاشي عن عمه رضي هللا عنهما برقم:  34/299أخرجه أحمد في مسنده  ـ 5

باب  4/305،  وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 1570مسند أبي حرة الرقاشي برقم:  3/140يعلى في مسنده 

، وضعفه ابن لى ، وقال: أبو حرة وثقه أبوداود، وعزاه إلى أبي يع6866الغصب وحرمة مال المسلم برقم: 

 .معين
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الذي فرض هللا لهم من أموال الزكوات " ،وقيل: هو النصيب
(1)

 ،، وهذا قول الحسن

: أمر هللا المؤمنين أن يعينوا في ، وقال ابن عباسواختاره ابن جرير ،وكثيرين

كما سبق من حديث " ثالثة حق على هللا   ،عنهم من مكاتبتهم: ضعوا أي ؛الرقاب

عونهم "
(2)

لم يضع عنه  ،إذا كاتب عبدا   وكان ابن عمر ،والقول األول أشهر ،

، ولكنه إذا كان في آخر فترّجع إليه صدقته ،مخافة أن يعجزه ،شيئا  من أول نجومه

وضع عنه ما أحب " ،مكاتبته
(3)

ْ  َوََل ﴿ :وقوله ، َرۡدنَ  إِنۡ  ٱِۡلَِغآءِ  لََعَ  َفَتَيَٰتُِكمۡ  تُۡكرُِهوا
َ
 أ

ا ن  كان أهل الجاهلية إذا كان ألحدهم أََمة أرسلها تزني وجعل عليها ضريبة  ،﴾ََتَصُّ

بُب ـان سـ، وكن عن ذلكـؤمنيـنهى هللا الم ،، فلما جاء اإلسالميأخذها منها كل وقت

[] ؟  رينفيما ذكره كثير من المفس ،زول هذه اآليةـن
(4)

 ،عبدهللا بن أُبّي بن سلول 

بة في ورغ ،لخراجهن ،طلبا   ،، وكان ُيكرههن على البغاءفإنه كان له إماء  

(ُمعاذة) :يقال لها ،: " كانت جارية لعبدهللا بن أُبيّ "، كما قال الزهريأوالدهن
(5)

 

                                                           
ا ِفيِهمْ  َعلِْمُتمْ  إِنْ ﴿في قوله تعالى: وـ  1 ، القدرة على االحتراف أحدها: أن الخير :خمسة تأويالت ﴾َخْير 

المال، قاله عطاء ومجاهد. والثالث: أنه الدين واألمانة،  الخيرمر وابن عباس. والثاني: أن والكسب، قاله ابن ع
قاله الحسن. والرابع: أنه الوفاء والصدق، قاله قتادة وطاووس .والخامس: أنه الكسب واألمانة، قاله الشافعي، 

الكتابة يحطها عنه. قال قال : يحط عنه الربع أي ربع ، ﴾آَتاُكمْ  الَِّذي هللاَِّ  َمالِ  ِمنْ  َوآُتوُهمْ ﴿عن علي في قوله :و

وعن ابن عباس قال عكرمة : وكان اول نجم ادى في االسالم  وعن  ،عكرمة : وكان اول نجم ادى في االسالم
عبيد هللا بن عمر يعني بذلك أن يضع عنه نصف ما عليه أو من سوى ذلك. وقال السدي: كان ابن عمر يضع 

ل عبد الرحمن بن زيد:  الفيء والصدقات. وقال مجاهد : هو عن المكاتبين الربع ، وكان غيره يضع العشر. وقا

، وتفسير 14519، 14517، 14515 ،14510، 2588/14509الربع. ينظر تفسير ابن أبي حاتم 

 .2/441وتفسير مجاهد  4/99، . تفسير الماوردي 171//19الطبري
، والترمذي في سننه 3120رقم: باب فضل الروحة في سبيل هللا عز وجل ب 6/15أخرجه النسائي في سننه ـ  2

باب  2/841، وابن ماجه في سننه 1655باب المجاهد والمناكح والمكاتب وعون هللا وأياهم برقم:  4/184

، والحاكم في 7416مسند أبي هريرة رضي هللا عنه برقم:  12/378، وأحمد في مسنده 2518المكاتب برقم: 

: هذا حديث حسن ل: هذا حديث صحيح. وقال الترمذي، وقا2678كتاب النكاح برقم:  2/161المستدرك 

  صحيح.
ن َوَءاُتوُهم﴿باب  8/377أخرجه عبدالرزاق في مصنفه ـ   3 الِ  م  ُكۡم   ٱلَِّذي   ٱّللَِّ  مَّ ، والبيهقي 15595برقم: ﴾َءاَتىَٰ

ِ الَِّذي آَتاُكْم برقم:  10/330في السنن الكبرى   21466باب ما جاء في تفسير قوله عز و جل َوآُتوُهْم ِمْن َماِل هللاَّ

 بلفظ " كان بن عمر يحب أن يكون ما ترك من شيء من آخر مكاتبته ".
 . 6/54الناسخ. ينظر تفسير ابن كثير  كي يصح السياق، يبدو أنها سقطت من ـ والصواب: ] في شأن [  4
معاذة بنت عبد هللا جارية عبدهللا بن أبي سلول:  قال الزهري : كانت مسلمة فاضلة ، ثم إنها عتقت وبايعت ـ   5

النبي صلى هللا عليه وسلم بيعة النساء ، فتزوجها بعد ذلك سهل بن قرظة ، أخو بني عمرو ابن عوف فولدت 
سعيد بنت سهل . ثم هلك عنها، أو فارقها،  فتزوجها الحمير بن عدي القاري ، أخو بني عبد هللا بن سهل وأم 

خطمة فولدت له توأما الحارث وعديا ابني الحمير، ثم فارقها، فتزوجها عامر بن عدي رجل من بني خطمة 
بير بن الضرير أيضا  فولدت له أم حبيب بنت عامر، يقول ابن شهاب الزهري: وكانت معاذة بنت عبد هللا بن ج

بن أمية بن خدارة ابن الحارث بن الخزرج، وقال أبو عمر: قول ابن شهاب هذا يدل على أن األوس والخزرج 
كان يسبي بعضهم بعضا في الجاهلية ويملكون ما يسبون كسائر ما كانت العرب تصنعه وقال أبو عمر: معاذة 

قال األعمش ، عن أبي سفيان ، عن جابر اسمها مسيكة. بنت عبد هللا . وقيل : مسيكة . قال الزهري : معاذة . و

 .11756رقم:  8/119، واإلصابة 7/288أسد الغابة و.  4094: رقم 4/1913 االستيعاب ينظر



 ) تفسير سورة النور (        البدر المنير الملخص من تفسير ابن كثير  القسم الثاني ) التحقيق ( 

 381 

نزلت هذه اآلية " ،فلما جاء اإلسالم  ،ُيْكِرهها على الزنا
(1)

 ،كانت له أُخرى: وقيل ،

اآلية ، وعن ، فأنزل هللا هذه وكان ُيكِرهها على الفجور فتأبى ،: ُمسيكةيقال لها

، عبدهللا بن أُبّي أسيرا  ، وكان عند ن رجال  من قريٍش أُِسَر يوم بدر: " أالزهري أيضا  

ى ، وكان القرشي األسير يريدها عل(ُمعاذة  ) :يقال لها ،ن أُبّي جارية  وكان لعبدهللا ب

 ،وكان ابن أُبّي يكرهها على ذلك ،إلسالمها ،فكانت تمتنع منه ،، وكانت مسلمةانفسه

ل للقرشي َوال ُتْكِرُهوا َفَتَياِتُكْم  ﴿ :فقال ،فيطلب فداء ولده ،ويضربها رجاء أن ُتحم 

(2)" ﴾َعلَى اْلِبَغاِء 
ا﴿ :وقوله .اآلية  ن  فال ذا خرج مخرج الغالب ـ، ه﴾إِْن أََرْدَن َتَحصُّ

ةِ  َعَرضَ  ل َتۡبَتُغواْ ﴿ :مفهوم له، وقوله ۡنَيا   ٱۡلَحَيوَٰ  ،خراجهن في مهرهن من :أي ؛﴾ٱلدُّ

" يّ غِ عن كسب البَ  ـ  صلى هللا عليه وسلمـ " وقد نهى رسول هللا  .وأوالدهن
(3)

  ،

ام خبيث ،وفي رواية: " مهر الَبِغّي خبيث "وكسب الحجَّ
َ َوَمْن ُيْكِرْهُهنَّ َفإِنَّ ﴿(4) هللاَّ

إن هللا يغفر ، فوإثمهن على من أكرههن ،لهن :أي ؛﴾ِمْن َبْعِد إِْكَراِهِهنَّ َغفُور  َرِحيم  

صلى هللا عليه ـ  هللا، لما جاء في الحديث المرفوع عن رسول لهن ما أُكرهن عليه

وما اُسُتكِرهوا عليه " ،والنسيان ،: " ُوِضَع عن أ متي الخطأأنه قالـ وسلم 
(5)

ولما  ،

ل هللا تبارك وتعالى نها قال ،هذه األحكام ،فصَّ ت   إِلَۡيُكمۡ  أَنَزۡلَنا   َولََقدۡ ﴿ :وَبيَّ ت   َءاَيَٰ َنَٰ َبي  ، ﴾مُّ

رات :يعني خبرا  عن  :أي ؛﴾َوَمَثال ِمَن الَِّذيَن َخلَْوا﴿ ،القرآن فيه آيات  واضحات ُمَفس 

َوَمَثال لِآلِخِريَن ﴿ :ما حلَّ بهم في ُمخالفتهم أوامر هللا، كما قال ،األُمم الماضية

ِقينَ ﴿ والمحارم ،زاجرا  عن ارتكاب المنثم :أي ؛﴾َوَمْوِعَظة   لمن اتقى  :أي؛ ﴾لِْلُمتَّ

 . وخافههللا

ة  ﴿ ۡرِ ِۚ َمثَُل نُورِهِۦ َكِمۡشَكوَٰ
َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو ُ نُوُر ٱلسه ِۖ ٱلِۡمۡصبَاُح ِِف زَُجاَجةٍ   ۞ٱَّلله فِيَها مِۡصَباٌح

نهَها َكۡوَكب  
َ
ِي   يُوقَُد مِن َشَجَرة   ٱلزَُّجاَجُة َكأ َبََٰرَكة   ُدر  قِيهة   َزۡيتُونَة   مُّ اُد يَكَ  َوََل َغۡربِيهة   َله َشۡ

                                                           
باب النهي عن كسب  8/9، والبيهقي في السنن الكبرى 2591/14535أورده ابن أبي حاتم في تفسيره ـ   1

باب تفسير سورة  7/192الزنا ". وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد  بلفظ " يكرهها على 15569البغي برقم: 

 ، وقال: رواه البزار وفيه محمد بن الحجاج اللخمي وهو كذاب.11232قصة اإلفك برقم: 
 .6/193 المنثور والدر. 19/175، وتفسير الطبري 2589/14527تفسير ابن أبي حاتم  ينظرـ   2
بلفظ " ثمن الكلب  5032باب  مهر البغي والنكاح الفاسد برقم:  5/2045أخرجه البخاري في صحيحه   ـ 3

 .6876هريرة رضي هللا عنه برقم:  مسند أبي 13/355وكسب البغي ولعن المصورين"، وأحمد في مسنده 
باب  3/1199، ومسلم في صحيحه 2122باب ثمن الكلب برقم:  2/779أخرجه البخاري في صحيحه ـ   4

 .1568وحلوان الكاهن برقم: تحريم ثمن الكلب 
، والطبراني في األوسط 2043باب طالق المكره والناسي برقم:  1/659أخرجه ابن ماجه في سننه ـ   5

، وقال 2801كتاب الطالق برقم:  2/199، والحاكم في مستدركه 8273باب من اسمه موسى برقم:  8/161

باب في  6/379وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

، وعزاه إلى الطبراني في الوسط ، وقال: وفيه ابن لهيعة ، وحديثه حسن وفيه 10502الناسي والمكره برقم: 

 ضعف.
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ُء َولَۡو لَۡم َتۡمَسۡسُه نَار    ِۚ  َزۡيُتَها يُِِضٓ َٰ نُور  ُ ٱَيۡهِدي  نُّوٌر لََعَ ُ ِۡلُورِهِۦ َمن يََشآُء  َوَيۡۡضُِب ٱَّلله َّلله
ٍء َعلِيم   ِ ََشۡ

ُ بُِكل  ۡمَثََٰل لِلنهاِسِۗ َوٱَّلله
َ
 .﴾٣٥ ٱۡۡل

: " ُيدب ر األمر هل السموات واألرض "، وعنه أيضا  هادي أ :: " أيقال ابن عباس

وقمرهما " ،وشمسهما ،فيهما نجومهما
(1)

نوري ُهَداي، وهو اختيار ابن  :: أي، وقيل

، هو المؤمن الذي جعل اإليمان والقرآن ﴾َمَثُل ُنوِرهِ ﴿جرير، وقال أُبّي بن كعب: 

ُ ﴿ :وضرب هللا مثله فقال ،في صدره " تِ  ُنورُ  ٱّللَّ َوَٰ َمَٰ بدأ بنور نفسه  ،﴾َوٱأۡلَۡرِض   ٱلسَّ

وهو قراءة ابن  ،يقرؤها، وهكذا كان ور من آمن بهفقال: مثُل ن ،ثم ذكر نور المؤمن

أيضا   عباس
(2)

ال في قـ صلى هللا عليه وسلم ـ ، وفي الحديث " أن رسول هللا 

وَصلَُح  ،الظلماتأعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له  دعائه يوم آذاه أهل الطائف:

أو ينزل لي َسَخُطك لك العتبى حتى  ،لي َغضبك واآلخرة أن َيُحلّ  ،عليه أمر الدنيا

باّلل " ترضى، وال حول وال قوة إال
(3)

يجوز أن يعود ، ﴾ُنوِرهِ  َمَثلُ ﴿ :وقوله  

ة  ﴿ ،: مثل ُهَداهُ في قلب المؤمنأي ؛الضمير إلى هللا : ، قاله ابن عباس﴾َكِمۡشَكوَٰ

الذي في : مثل نور المؤمن عليه السياق، أي الذي دلَّ  ،ويجوز أن يعود إلى المؤمن

ه قلب المؤمن وما يتلقاه من  ،، وما هو مفطور عليه من الُهدىقلبه كمشكاة، فَشبَّ

لما هو مفطور عليه " ،القرآن المطابق
(4)

ِه ﴿ :كما قال  َنٍة ِمْن َرب  أََفَمْن َكاَن َعلَى َبي 

(5)﴾َوَيْتلُوهُ َشاِهد  ِمْنهُ 
من الزجاج  ،في نفسه بالقنديل ،، َفَشبَّه قلب المؤمن في صفائه

                                                           
ُ ﴿يقول الماوردي في قوله تعالى:  ـ   1 تِ  ُنورُ  ٱّللَّ َوَٰ َمَٰ معناه هللا هادي فيه أربعة أقاويل :  أحدها :  ﴾َوٱأۡلَۡرِض   ٱلسَّ

السموات واألرض ، قاله ابن عباس ، وأنس .والثاني : هللا مدبر السموات واألرض ، قاله مجاهد والثالث : هللا 

 19/177ضياء السموات واألرض ، قاله أَُبّي .والرابع : منور السموات واألرض . .ينظر تفسير الطبري 

 تفسير سورة النور. 4/101وتفسير الماوردي 
فيه أربعة أقاويل: أحدها : مثل نور هللا ، قاله ابن عباس  ﴾ُنوِرهِ  َمَثلُ ﴿يقول الماوردي في قوله تعالى: ـ   2

.الثاني : مثل نور محمد صلى هللا عليه وسلم  ، قاله ابن شجرة .والثالث : مثل نور المؤمن ، قاله أبي. والرابع 

 .4/102، وتفسير الماوردي 19/178: مثل نور القرآن ، قاله سفيان. ينظر تفسير الطبري 
، وأورده الهيثمي في 1036باب القول عند بناء الرجل بأهله برقم:  1/315أخرجه الطبراني في الدعاء ـ   3

باب خروج النبي صلى هللا عليه وسلم إلى الطائف وعرضه نفسه على القبائل برقم:  6/37مجمع الزوائد 

بن اسحاق وهو مدلس ثقة، وأورده السيوطي في الجامع الصغير ، وعزاه إلى الطبراني وقال: وفيه ا9851

 ، وقال: حسن.1483باب حرف األلف برقم:  1/116
ة  ﴿ ـ 4 وفيه خمسة أقاويل: أحدها : أن المشكاة كوة ال منفذ لها والمصباح السراج ، قاله  ﴾ِمۡصَباح    ِفيَها َكِمۡشَكوَٰ

كعب األحبار .والثاني : المشكاة القنديل والمصباح الفتيلة ، قاله مجاهد .والثالث : المشكاة موضع الفتيلة من 
الحديد الذي به القنديل وهي القنديل الذي هو كاألنبوب ، والمصباح الضوء قاله ابن عباس .والرابع : المشكاة 

التي تسمى السلسلة والمصباح هو القنديل ، وهذا مروي عن مجاهد أيضا .والخامس : أن المشكاة صدر المؤمن 
والمصباح القرآن الذي فيه والزجاجة قلبه ، قاله أبي ، قال الكلبي : والمشكاة لفظ حبشي معرب. ينظر تفسير 

 .103ـ  4/102، وتفسير الماوردي 19/180الطبري 
ا َوَرْحَمة  أُو﴿ـ  5 ِه َوَيْتلُوهُ َشاِهد  ِمْنُه َوِمْن َقْبلِِه ِكَتاُب ُموَسى إَِمام  َنٍة ِمْن َرب  لَئَِك ُيْؤِمُنوَن ِبِه َوَمْن أََفَمْن َكاَن َعلَى َبي 

اُر َمْوِعُدهُ َفاَل َتُك ِفي ِمْرَيٍة ِمْنهُ  ُه اْلَحقُّ ِمْن َرب َك َولَِكنَّ أَْكَثَر النَّاِس اَل ُيْؤِمُنونَ  َيْكفُْر ِبِه ِمَن اأْلَْحَزاِب َفالنَّ ﴾ إِنَّ
 ﴾ من سورة هود.17اآلية﴿
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ال  ،وما يستِمدُّ به من القرآن، والشرع بالزيت الجيد الصافي الذي يشرق ،الشفاف

ة  ﴿ :كدر فيه، وقوله : " هو موضع الفتيلة من قال ابن عباس وأتباعه ،﴾َكِمۡشَكوَٰ

القنديل"
(1)

با ،﴾ِفيَها ِمْصَباح  ﴿ :، ولهذا قال بعدههذا هو المشهور ، لُة التي وهو الذُّ

كيف يخلص نور هللا  ـصلى هللا عليه وسلم ـ ن اليهود قالوا لمحمد إ: تضيء، وقال

فَضَرَب هللا مثل ذلك النور" ،من دون السماء
(2)

ُ ﴿ :، فقال تِ  ُنورُ  ٱّللَّ َوَٰ َمَٰ  ٱلسَّ

ثمَّ سماه  ،ا  فسمَّى طاعته نور ،اآلية، قال: وهو مثل  ضربه هللا لطاعته ﴾َوٱأۡلَۡرِض  

الكوة التي ال منفذ لها بلغة الحبشة " :: " المشكاةوغيره ،قال مجاهد ،أنواعا  شتَّى
(3)

 

[الحديد]وقيل: هي 
(4)

: أنها موضع وهي .، والقول األول أولىالقنديلالتي ُيَعلَّق بها  

ي: هو السراج   أي هذا  ﴾اْلِمْصَباُح ِفي ُزَجاَجةٍ ﴿الفتيلة من القنديل  وقال السد 

َها ﴿ :ة ، فقالـة ، ثم وصف الزجاجـالضوء مشرق في زجاجة صافي َجاَجُة َكأَنَّ الزُّ

يٌّ  ، قرأ بعضهم﴾َكْوَكب  ُدر 
(5)

ر، أي  كأنها كوكب من : بضم الدال بال همٍز من الدُّ

، وقرأ آخرون ، وذلك أن وضمها مع الهمز من الدرء، وهو الدفع ،: بكسر الدالُدرٍّ

: كوكب ُمضيء استنارة  من سائر األحوال، قال قتادة ُرَوى فيه يكون أشدُّ النجم إذا 

َرَكة   َشَجَرة   ِمنُيوَقُد ﴿مبين ضخم  َبَٰ شجرة مباركة  ،تستمد من زيت زيتون :أي ؛﴾مُّ

(عطف بيان)أو  ،(بدل) ،﴾تونةزي﴿
(6)

ٍة َوال َغْرِبيَّةٍ ال ﴿،  ليست في  :أي ؛﴾َشْرِقيَّ

فتقلَّص عنها  ،، وال في غربيهارإليها الشمس من أول النهاال تصل ف ،شرقي بقعتها

ل النهار إلى آخرها، الَفيء قبل الغروب  ،بل هي في وسط تضربها الشمس من أوَّ

ال  ،: " هي شجرة بالصحراء، قال ابن عباسصافيا  مشرقا   ،فيجيء زيتها معتدال  

                                                           
وعن مجاهد قال: القنديل، ثم العمود الذي فيه القنديل. وعن محمد بن كعب قال: هي موضع الفتيلة من  ـ   1

/ وتفسير 19، ، وتفسير الطبري 14567، 14563، 14562/ 2596تفسير ابن أبي حاتم ينظر القنديل.  

   .6/199 المنثور والدر ،4/102الماوردي 
 من سورة النور. 35تفسير اآلية  19/180أورده الطبري في تفسيره ـ   2
 :عن سعيد بن عياض الثمالي قوله 238باب سورة النور برقم:  4/1768أخرج البخاري في صحيحه ـ   3

تفسير ينظر  .كمشكاة : ككوة بلسان الحبشة. وقال ابن عباس: المشكاة بلسان الحبشة الكوة، وكذلك قاله مجاهد 

 .200 ـ 6/199 المنثور والدر .361، وتفسير السدي 2597/14569ابن أبي حاتم 
 .6/58ـ  لعلها  ] الحدائد [ هكذا في تفسير ابن كثير   4
يٌّ كَ ﴿اختلفوا في قوله تعالى: ـ  5 ّى بضم الدال وتشديد الراء المكسورة وتشديد الياء  ﴾ْوَكب  ُدر  فقرأ ابن كثير ُدر 

ّى مثل ابن كثير. وقرأ أبو عمرو ِدريء بكسر الدال  من غير همز، وقرأ نافع وابن عامر وحفص عن عاصم ُدر 
فص مهموز.  وقرأ حمزة وعاصم في رواية أبى بكر ُدريء بضم الدال مهموز.  وفى رواية أبان عن عاصم وح

عن عاصم . وقرأ الكسائي ِدريء مثل أبى عمرو بكسر الدال مهموز. فمن كسر الدال فهو فعيل من الدرء، وهو 
الدفع، ألن الكوكب يدفع الشياطين من السماء، فأما رفع الدال مع الهمزة كما قرأ حمزة، قال أكثر النحاة: هو 

، وحجة القراءات 19/184ينظر تفسير الطبري  لحن، ألنه ليس في كالم العرب فعيل بضم الفاء وكسر العين.

 .  6/46ومعالم التنزيل  ،1/455 القراءات في والسبعة ،1/499
 متعلقان(: َشَجَرةٍ  ِمنْ ) لكوكب ثانية صفة والجملة مستتر،: الفاعل ونائب للمجهول، مبني مضارع(: ُيوَقدُ )ـ  6

 بين تحول ليست( ال) و ،(زيتونة)لـ نعت( شرقية. ) شجرة من بدل(: َزْيُتوَنةٍ . )لشجرة صفة(: ُمباَرَكةٍ (. )يوقد)بـ

 القرآن إعراب في والتبيان ،2/352( دعاس) القرآن إعراب ينظر. عطف( غربية ال)و والمنعوت النعت

2/969. 
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كما قال ال يوازيها شيء هو أجود لزيتها ، ووال كهف ،وال شجر ،يظلها جبل

 ،، وإذا غربتأشرقت عليها ،إذا أشرقت الشمس ،: " تلك زيتونة بأرض فاُلةٍ عكرمة

ما يكون من الزيت " ،فذاك أصفى  ،غربت عليها
(1)

: " فهي ، وقال أُبّي بن كعب

، وال إذا انت، ال إذا طلعتال تصيبها الشمس على أي حال ك ،خضراء ناعمة

فكذلك هذا المؤمن قد أُجير من أن يصله شيء من الفتن ، وقد ابُتلي  :قال غربت،

ل، وإن ابُتلي  ،بها فيثبته هللا فيها فهو بين أربع خالل: إن قال َصَدق، وإن حكم َعد 

يمشي في قبور  ،كالرجل الحي ،، فهو في سائر الناسصبر، وإن أُعطي شكر

األموات "
(2)

: " ليست أيضا   ، وعن ابن عباسونحوه والعوفي ،، وعن ابن ُجبير

: وعنه ،ليس فيها شرق، ولكنها شرقية غربية " ،وال غربية ،شرقية ليس فيها غرب

وال نصراني " ،، ال يهوديرجل صالح، ﴾ُمَباَرَكةٍ  َشَجَرةٍ ﴿
(3)

: وأَوَلى األقوال 

ن تقرعه م ،فإنها في ُمستٍو من األرض في مكان فسيح بارٍز ظاهر للشمس ،األول

 ﴾ُنور  َعلَى ُنورٍ ﴿ :، وقولهوألطف ،، ليكون ذلك أصفى لزيتهاأول النهار إلى آخره

: " يعني بذلك إيمان العبد وَعَملَه "قال ابن عباس
(4)

نار ونور : " نور ال، وقيل

فال يكون  ،حين اجتمعا ،ونور اإليمان ،، كذلك نور القرآنالزيت حين اجتمعا أضاءا

: كالمه " فهو ينقلب إلى خمسة أمور :وقال أُبّي بن كعب ،إال بصاحبه ،واحد منهما

يوم القيامة إلى  ،لنوراومصيره إلى  ،ومخرجه نور ،ومدخله نور ،وعمله نور ،نور

الجنة "
(5)

ُ لُِنوِرِه َمْن َيَشاءُ ﴿ :وقوله ، يرشد هللا إلى هدايته من  :أي ؛﴾َيْهِدي هللاَّ

: " إن هللا عز وجّل خلقه في ـ صلى هللا عليه وسلم ـ ، كما قال رسول هللا يختاره

، فكذلك ضلّ ، ومن أخطأه اهتدى ،من أصابه من ذلك، ففألقى عليهم من نوره ،ظلمة

َجفَّ القلم على علم هللا " :أقول
(6)

ُ ﴿ :، وقولهرواه أحمد والترمذي  َوَيْضِرُب هللاَّ

 ،تقريبا  لألفهام وتسهيال  لسبيل اإلدراك ،اسُيبي ن هللا األشياء للن :أي ؛﴾األْمَثاَل لِلنَّاسِ 

ُ ِبُكل  َشْيٍء َعلِيم  ﴿ ، يستحق الهداية ممن يستحق اإلضاللهو أعلم بمن  :أي ؛﴾َوهللاَّ

 :: " القلوب أربعةـ صلى هللا عليه وسلم ـ : قال رسول هللا قال وعن أبي سعيد
                                                           

 .14601،  14599/ 2600ينظر تفسير ابن حاتم ـ   1
ومعالم  ،6/197 المنثور والدر، 19/181، وتفسير الطبري 2599/14596ينظر تفسير ابن أبي حاتم  ـ 2

 .6/49التنزيل 
 .6/201 المنثور الدرو .2600/14603ينظر تفسير ابن أبي حاتم ـ   3
، قاله  ى ضوء الزجاجةفيه ستة أقاويل :أحدها : يعني ضوء النار على ضوء الزيت عل ﴾ُنور  َعلَى ُنورٍ ﴿ـ   4

. والثاني : نور النبوة على نور الحكمة ، قاله الضحاك . والثالث: نور الزجاجة على نور الخوف والرابع مجاهد
: نور اإليمان على نور العمل .والخامس : نور المؤمن فهو حجة هللا ، يتلوه مؤمن فهو حجة هللا حتى ال تخلو 

 والدر .4/105، وتفسير الماوردي  14620ـ  2603/14558األرض منهم.  ينظر تفسير ابن أبي حاتم 

 .6/198 المنثور
 .6/49، ومعالم التنزيل 19/181وتفسير الطبري  2603/14619ينظر تفسير ابن أبي حاتم ـ   5
مسند عبدهللا  11/219وأحمد في مسنده   ،2642: برقم األمة افتراق باب 5/26 سننه في الترمذيأخرجه ـ  6

 سبب باب 7/398 الزوائد مجمع في الهيثمي وأورده، وقال الترمذي : هذا حديث حسن، 6644بن عمرو برقم: 

  .11812: برقم الهداية
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 :مربوط  على غالفه، وقلب  منكوس :، وقلب أَْغلف  فيه مثل السراج يزهر :قلب  أجردُ 

، وأما القلب يه نورهفقلب المؤمن سراجه ف ،: فأما القلب األجردوقلب  ُمصَفح

عرف ثم أنكر، وأما القلب  :فقلب المنافق :وأما القلب المنكوس فقلب الكافر :األغلف

[؟  ] كمثلفيه  اإليمانومثل  ،ونفاق ،فقلب  فيه إيمان :الُمصَفح
(1)

ها  ،القرحة  يُمدُّ

غلبت عليه" ،، فأي المدتين غلبت على األُخرىالقيح والدم
(2)

  .رواه أحمد بإسناد جيد 

ذَِن ٱ ﴿
َ
ِ َوٱٓأۡلَصاِل ِِف ُبيُوٍت أ ن تُۡرَفَع َويُۡذَكَر فِيَها ٱۡسُمُهۥ يَُسب ُِح ََلُۥ فِيَها بِٱۡلُغُدو 

َ
ُ أ  ٣٦َّلله

ِ َُيَافُوَن يَۡوم  َبۡيٌع َعن ذِۡكرِ ٱَله تُلۡهِيهِۡم تَِجََٰرة  َوََل  رَِجال   َكوَٰة لَوَٰةِ ِإَويَتآءِ ٱلزه ِ ِإَوقَاِم ٱلصه ا َّلله
بَۡصَُٰر 

َ
ِن فَۡضلِهِۦ   ٣٧َتتََقلهُب فِيهِ ٱۡلُقلُوُب َوٱۡۡل ْ َويَزِيَدُهم م  ۡحَسَن َما َعِملُوا

َ
ُ أ ِۡلَۡجزِيَُهُم ٱَّلله

ُ يَۡرُزُق َمن يََشآُء بَِغۡيِ حِ   .﴾٣٨ َساب  َوٱَّلله

 في ،والعلم بالمصباح ،وما فيه من الهدى ،لما ضرب هللا تعالى مثل قلب المؤمن

وهي  ،، ذكر محلهاوذلك كالقنديل مثال   ،الزجاجة الصافية المتوقد من زيت طّيب

فِي ﴿ :فقال ،وهي بيوته التي ُيعبد فيها ،المساجد التي أََحبُّ بقاع األرض إلى هللا

ُ أَْن ُتْرَفعَ ُبُيوٍت أَِذَن   ،بتطهيرها من الدنس واللغو :أي ،أمر هللا برفعها :أي ،﴾هللاَّ

: " نهى هللا سبحانه عن كما قال ابن عباس ،التي ال تليق فيها ،واألقوال ،واألفعال

اللغو فيها "
(3)

 ،: " هي هذه المساجد أمر هللا ببنائهاوبه قال كثيرون، وقال قتادة ،

وتطهيرها " ،وأمر بعمارتها ،ورفعها
(4)

رضي هللا  ـ  ، وفي الصحيحين عن عثمان 

من بنى مسجدا  ُيذكر  يقول: ـ صلى هللا عليه وسلم ـ سمعُت رسول هللا " قال : ـ عنه 

بنى هللا له بيتا  في الجنة " ،فيه اسم هللا
(5)

وعن  ،رواه بعض أصحاب السنن 

ببناء ـ صلى هللا عليه وسلم ـ : " أمر رسول هللا قالت [عنها هللا رضي]عائشة

ف وُتطيَّب " ،المساجد في الُدور وأن ُتنظَّ
(6)

 .إال النسائي  ،وأهل السنن ،رواه أحمد 

                                                           
 /ب334اللوحة  . ينظرالحاشيةفي  هذه التتمةو [كمثل فيه النفاق ومثل الطيب، الماء يمدها البقلة]ـ   1
، وأورده الهيثمي في مجمع 11129مسند أبي سعيد رضي هللا عنه برقم:  17/208أخرجه أحمد في مسنده ـ   2

، وعزاه إلى أحمد والطبراني في الصغير وقال: وفي 224باب في قلب المؤمن وغيره برقم:  1/231الزوائد 

 عيف.وقال: ض 5158برقم:  11/263اسناده ليث بن سليم. وأورده األلباني في السلسلة 
 .6/202 المنثور والدر .19/189، وتفسير الطبري 2604/14627ينظر تفسير ابن ابي حاتم ـ   3
 .6/202 المنثور الدرو .2605/14635ينظر تفسير ابن أبي حاتم ـ   4
 2/31، والنسائي في سننه 533باب فضل بناء المسجد والحث عليه برقم:  1/378أخرجه مسلم في صحيحه  ـ 5

وابن  319فضل بنيان المسجد برقم:  2/135، والترمذي في سننه 688باب الفضل في بناء المساجد برقم: 

باب بناء  2/112الزوائد  ، وأورده الهيثمي في مجمع735باب من بنى ّلل مسجدا  برقم:  1/243ماجه في سننه 

 ، وقال: وفيه وهب بن حفص وهو ضعيف .   1943المساجد برقم: 
باب  2/489، والترمذي في سننه 455باب اتخاذ المساجد في الدور برقم:  1/178أخرجه أبوداود في سننه ـ   6

المساجد وتطيبها باب تطهير  1/250وسكت عنه، وابن ماجه في سننه  594ما ذكر في تطييب المساجد برقم: 

مسن عائشة رضي هللا  43/396بلفظ " وإن ُتْبنى في الدور وأن ُتطهَّر وُتَطيَّب ". وأحمد في مسنده  758برقم: 
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: " ما أُِمِرُت بتشييد ـ صلى هللا عليه وسلم ـ : قال رسول هللا قال وعن ابن عباس

كما زخرفت اليهود والنصارى " ،لتزخرفنها" : قال ابن عباس ،هذه المساجد
(1)

 .

: " ال تقوم ـ صلى هللا عليه وسلم ـ قال : قال رسول هللا  رواه أبوداود. وعن أنس

حتى تتباهى الناس في المساجد " ،الساعة
(2)

وأكثر أهل السنن، وعن  ،. رواه أحمد

عن البيع  ـصلى هللا عليه وسلم ـ : " نهى رسول هللا قال عبدهللا بن عمر

ي المساجد "وعن تناشد األشعار ف ،واالبتياع
(3)

وأكثر أهل السنن. وعن  ،رواه أحمد 

: " من سمع رجال  قالـ صلى هللا عليه وسلم ـ أن رسول هللا " قال :  أبي هريرة

لم ُتْبَن لهذا " ،فإن المساجد ،ها هللا عليكدَّ فليقل : ال رَ  ،ينشد ضالة  في المسجد
(4)

 .

وعن واثلة بن األسقع ،رواه مسلم
(5)

أنه ـ صلى هللا عليه وسلم ـ عن رسول هللا  

ورفع  ،، وبيعكم، وخصوماتكمقال: " َجن بوا مساجدنا صبيانكم، ومجانينكم، وشراكم

روها  ،، واتخذوا على أبوابها المطاهروإقامة حدودكم، وسل سيوفكم، أصواتكم وَجمَّ

في الُجَمع "
(6)

ذلك ألنهم  ،َجن بوا مساجدنا صبيانكم "" فقوله: .رواه ابن ماجه 

إذا رأى صبيانا   وكان عمر بن الخطاب"  ،وال يناسبهم ،يلعبون في المسجد

                                                                                                                                                                      

، 480باب اتخاذ المساجد في الدور برقم:  2/354. وأورده األلباني في صحيح أبي داود 26386عنها برقم: 

 وقال: " اسناده صحيح على شرط الشيخين.
باب في  1/176، وأبوداود في سننه 29باب بنيان المساجد رقم الباب:  1/171خرجه البخاري في صحيحه أ ـ 1

 ، وقال: صحيح.  448برقم :  1/133ه األلباني في صحيح أبي داودد، وأور448بناء المساجد برقم: 
باب المباهاة  2/32، والنسائي في سننه 449باب في بناء المساجد برقم:  1/176أخرجه أبوداود في سننه ـ   2

 19/372، وأحمد في مسنده 739باب تشييد المساجد برقم:  224، وابن ماجه في سننه 689في المساجد برقم: 

 وقال : صحيح. 449 م: برق 1/133 مسند أنس رضي هللا عنه ، وأورده األلباني في صحيح أبي داود 
، والترمذي في سننه 715باب النهي عن تناشد األشعار في المساجد برقم:  2/48أخرجه النسائي في سننه  ـ 3

 1/247، وابن ماجه في سننه 322باب كراهية البيع والشراء وإنشاد الضالة والشعر في المسجد برقم:  2/139

، بلفظ " 6676مسند عبدهللا بن عمر برقم:  11/257ي مسنده ، وأحمد ف749باب ما يكره في المساجد برقم: 

: هذا حديث جمعة قبل الصالة "، وقال الترمذيوأن تنشد فيه األشعار وأن تنشد فيه الضالة وعن الحلق يوم ال
 حسن.

، والترمذي في سنه 568باب النهي عن نشد الضالة في المسجد يرقم:  1/397أخرجه مسلم في صحيحه  ـ 4

 : هذا حديث حسن غريب.وقال، 1321اب النهي عن البيع في المسجد برقم: ب 3/610
، كنيته أبو شداد وقيل : أبو ل: واثلة بن عبد هللا بن األسقع. وقييواثلة بن األسقع بن عبد العزى الكناني الليث ـ  5

شق بقرية البالط  م، ثم سكن الشام على ثالثة فراسخ من درصافة. سكن البصرة . وله بها داراألسقع وأبو ق
.  روى عن النبي بدمشق وحمص، ثم تحول إلى فلسطين، ونزل البيت المقدس، وشهد المغازي وشهد فتح دمشق

، وروى عنه ابنته فسيلة ويقال بي هريرة وأم سلمة رضب هللا عنهموعن أبي مرثد وأـ صلى هللا عليه و سلم ـ 
يد القصير، وغيرهم. وكان قد ، وربيعة بن يزأبو عمارني  وشداد بن عبد هللا خصيلة ، وأبو إدريس الخوال

 5/444أسد الغابة و ، 2738: رقم 4/1563 االستيعاب . ينظر(هـ 83سنة )كان يصفر لحيته. وتوفي . وعمى

 .9093رقم:  6/591، واإلصابة 5414رقم: 
 8/132في الكبير ، والطبراني 750باب ما يكره في المساجد برقم:  1/247أخرجه ابن ماجه في سننه  ـ 6

باب في  2/140، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 7601حديث أبي أمامة وواثلة رضي هللا عنهما برقم: 

وعزاه إلى الطبراني في الكبير وقال: وفيه العالء بن كثير  2049كرامة المساجد وما نهى عن فعله فيها برقم: 

 الليثي الشامي وهو ضعيف.  



 ) تفسير سورة النور (        البدر المنير الملخص من تفسير ابن كثير  القسم الثاني ) التحقيق ( 

 387 

يلعبون في المسجد ضربهم بالدّرة "
(1)

،" ومجانينكم " يعني لضعف عقولهم  وسخر  

ي إلى اللعب فيها ،الناس بهم ونحو ذلك  ،في المسجد مْ هِ رِ ذُّ قَ ، وِلما ُيخشى من تَ فيؤد 

م من النهي عن البيع ،وشراكم " ،"وبيعكم والشراء فيه " وخصوماتكم "  ،َفلِما تقدَّ

، ولهذا والتشاجر الذي ال يناسبه ،لما فيه من الخصومات ،والحكم فيه ،يعني التحاكم

" وسل مة حدودكم " لما ُيخشى من الموت قال بعُد " ورفع أصواتكم "، وقوله " وإقا

" واتخذوا على أبوابها  :وقوله ،لكثرتهم ،صاب بعض الناسيُ " لئاّل سيوفكم 

وقد  ،وقضاء الحاجة ،المراحيض التي ُيستعان بها في الوضوء :يعني ،المطاهر"

فيشربون ـ آبار  َيستقون منها ـ صلى هللا عليه وسلم ـ كان قريبا  من مسجد رسول هللا 

ُجَمع لبخروها أيام ا :يعني ،وقوله " وَجم روها في الُجَمع " ،وغير ذلك ،ويتطهَّرون

ُر مسجد رسول هللا  وكان عمر ،" لكثرة اجتماع الناس يومئذٍ  صلى هللا عليه ـ ُيَجم 

وسلم كل جمعٍة "
(2)

: قالـ صلى هللا عليه وسلم ـ هللا  ، وفي الصحيحين أن رسول

وسوقه خمسا  وعشرين  ،َتضعف على صالته في بيته ،صالة الرجل في جماعة"

"ضعفا  
(3)

وفي الدار قطني .
(4)

إال في المسجد " ،مرفوعا  " ال صالة لجار المسجد 
(5)

 

" َبش ر المشائين إلى المساجد في الُظلم بالنور التام يوم القيامة  :وفي السنن مرفوعا  

م رجله الُيمنى " ،والمستحب لمن دخل المسجد أن ُيَقد 
(6)

، ويقول كما في سنن أبي  

كان إذا دخل ـ صلى هللا عليه وسلم ـ أن رسول هللا  " عن عبدهللا بن عمرو :داود

                                                           
" عن أبي سعيد مولى أبي أسيد . بلفظ :35772باب تتمة فضائل الفاروق برقم:  12/789ينظر كنز العمال  ـ 1

 : كان عمر بن الخطاب يعس المسجد بعد العشاء فال يرى فيه أحدا إال أخرجه، إال رجال قائما يصلي ".قال
 1/170، وأبو يعلى في مسنده 7445باب في تخليق المساجد برقم:  2/141أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه  ـ 2

باب إجمار المسجد برقم:  2/116، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 190مسند عمر رضي هللا عنه برقم: 

 ه، َواُْخُتلَِف في االحتجاج به.. وقال: رواه أبو يعلى، وفيه عبد هللا بن عمر العمري، وثقه أحمد وغير1960
 1/449، ومسلم في صحيحه 620باب وجوب صالة الجماعة برقم:  1/232أخرجه البخاري في صحيحه ـ  3

باب فضل صالة الجماعة وانتظار الصالة بلفظ " تفضل صالة في الجميع على صالة الرجل وحده خمسا 

. بلفظ " صالة الرجل 272نتظار الصالة  برقم: باب فضل صالة الجماعة وا 1/458وعشرين درجة". وكذلك 

 في جماعة تزيد على صالته في بيته وصالته في سوقه بضعا وعشرين درجة ".
ار قطني: بفتح الدال المهملة بعدها األلف ثم الراء والقاف المضمومة والطاء المهملة الساكنة وفي آخرها  ـ 4 الدَّ

محلة ببغداد كبيرة: هو أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي  النون هذه النسبة إلى دار القطن وهي كانت
البغدادي الحافظ الشهير، صاحب السنن  سمع أبا القاسم البغوي وأبا بكر بن أبي داود السجستاني  وابن أبي 
داود وابن صاعد والحضرمي، وخالئق ببغداد والبصرة والكوفة وواسط، وارتحل في كهولته إلى مصر والشام 

ف التصانيف الفائقة، حدث عنه الحاكم وأبو حامد االسفراييني، وقال الحاكم: صار الدار قطني أوحد وصن
اء والنحويين، صادفته فوق ما وصف لي. وله مصنفات يطول  ا في القرَّ عصره في الحفظ والفهم والورع وإمام 

  .2/167 والعبر ، 925رقم:  3/132، وتذكرة الحفاظ 2/438هـ. ينظر األنساب  385ذكرها. ت: 
، والحاكم في 80باب الحث لجار المسجد على الصالة فيه برقم:  1/419أخرجه الدار قطني في سننه  ـ 5

، وقال: وقد صحت الرواية فيه عن أبي موسى عن أبيه رضي هللا 898باب التأمين برقم:  1/373مستدركه 

 .4721عنهما من سمع النداء فلم يجب ، 
الترمذي في و، 561باب ما جاء في المشي إلى الصالة في الظلم برقم:  1/209سننه  أخرجه أبوداود في ـ 6

باب المشي إلى الصالة  1/257، وابن ماجه في سننه 223فضل العشاء والفجر في جماعة برقم:  1/435ه نسن

حاب ، وقال الترمذي : هذا حديث غريب من هذا الوجه ، مرفوع هو صحيح مسند وموقوف إلى أص781برقم: 

  النبي صلى هللا عليه و سلم ولم يسند إلى النبي صلى هللا عليه و سلم .
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وبسلطانه القديم من شر الشيطان  ،وبوجهه الكريم ،: أعوذ باّلل العظيمقال ،المسجد

: ُحِفَظ مني سائر اليوم "ال ذلك، قال الشيطان: فإذا ققال ،الرجيم
(1)

. وعن أبي 

ُحميد
(2) 

أو أبي أَُسيد
(3)

: " إذا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ  قال : قال رسول هللا  

: اللهم إن ي فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقلالمسجد دخل أحدكم 

أسألك من فضلك "
(4)

 :، وقولهئل المسجد كثيرةواألحاديث في فضا ،رواه مسلم 

ُح لَُه ﴿ :ُيْتلى فيها كتابه، وقوله :: أيقال ابن عباس ،﴾َوُيْذَكَر ِفيَها اْسُمهُ ﴿ ُيَسب 

وهو  ،: جمع أصيلفي البكرات والعشيات، واآلصال: يأ ؛﴾ِباْلُغُدو  َواآلَصالِ ِفيَها 

: والمراد بالُغُدو هو الصالة، ،: " كل تسبيح في القرآنقال ابن عباسآخر النهار 

، َفأََحبَّ وهما أول ما فرض هللا من الصالة ،صالة الغداة وباآلصال صالة العصر

ْر ِبهما عباده " أن ُيذكَّ
(5)

، بفتح الباء على ما لم ﴾ُيسبَّح﴿ :ومن قرأ ،كذا قال الحسن 

ا   ﴾َواآْلَصالِ ﴿ :ُيَسم  فاعله وقف على قوله في  َله  رَِجال  ﴿ :، وابتداء بقولهوقفا  تامَّ
ِ  ذِۡكرِ  َعن َبۡيعٌ  َوََل  تَِجََٰرة   تُۡلِهيِهمۡ  ر للفاعل المحذوف﴾ٱَّلله ، وكأنه ُمفس 

(6)
 ، 

                                                           
، وأورده األلباني في 466باب فيما يقوله الرجل عند دخوله المسجد برقم:  1/180أخرجه أبوداود في سننه  ـ 1

 وقال: صحيح.  466برقم:  1/136  صحيح أبي داود
: عبد الرحمن بن عمرو بن سعد . وقيل : المنذر بن سعد بن مالك اختلف في اسمه فقيل :أبو حميد الساعدي ـ  2

. وأمه أمامة بنت ثعلبة بن جبل بن الخزرج يعد في ارثة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدةبن خالد بن ثعلبة بن ح
ر ، وعباس بن سهل، ه من الصحابة : جابر بن عبد هللا، ومن التابعين: عروة بن الزبيأهل المدينة  روى عن

، وغيرهم، توفي آخر خالفة معاوية قال ابن سعد: شهد ومحمد بن عمرو بن عطاء، وخارجة بن زيد بن ثابت

رقم:  7/94، واإلصابة 5815رقم:  6/85أسد الغاية و.  2921: رقم 4/1633 االستيعاب . ينظراأحدا وما بعده

9787. 
. وقيل : هالل بن ربيعة ، ومالك أكثر أبو أَُسيد، مشهور بكنيته،  اسمه مالك بن ربيعة :أبو أَُسيد الساعدي ـ 3

وهي بصيغة التصغير، وهو أنصاري خزرجي من بني ساعدة ، شهد بدرا، وأحدا وما بعدها وكان معه راية 
بني ساعدة يوم الفتح، روى عن النبي صلى هللا عليه و سلم أحاديث.  وروى عنه: أوالده حميد والزبير 

ومواله علي بن عبيد، ومواله أبو سعيد، ومن الصحابة: أنس، وسهل بن سعد رضي هللا عنهما، ومن والمنذر، 
التابعين: عباس بن سهل، وعبد الملك بن سعيد بن سويد وأبو سلمة وآخرون. قال الواقدي كان قصيرا أبيض 

البدريين موتا . ينظر أسد الغابة ، وهو آخر (هـ 60ومات سنة )وكان قد ذهب بصره الرأس واللحية كثير الشعر 

 .7634 :رقم 5/723. واإلصابة 5672رقم:  6/16
 2/127، والترمذي في سننه 713باب ما يقول إذا دخل المسجد برقم:  1/494أخرجه مسلم في صحيحه  ـ 4

 ، وقال: " وفي الباب عن أبي حميد و أبي أسيد و أبي315ـ  314باب ما يقول عند دخول المسجد برقم: 

 هريرة،  وحديث فاطمة حديث حسن وليس إسناده بمتصل.
وروي عن سفيان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قالوا ذلك ، وعن الضحاك أيضا  قال ذلك .ينظر تفسير ـ   5

 .5/666 المنثور والدر .6/173، وتفسير الماوردي 12/276، وتفسير القرطبي 19/191الطبري 
ُح لَهُ ﴿:اختلفت القّراء في قراءة قوله ـ 6 ُح لَهُ ﴿فقرأ ذلك عامة قّراء األمصار  ﴾ُيَسب   بضم الياء وكسر ﴾ُيَسب 

الباء، بمعنى يصلي له فيها رجال، ويجعل يسبح فعال للرجال، وخبرا عنهم، وترفع به الرجال، سوى عاصم 
ُح لَهُ ﴿وابن عامر، فإنهما قرآ ذلك:  وفتح الباء، على ما لم يسّم فاعله، ثم يرفعان الرجال بخبر بضّم الياء  ﴾ُيَسب 

ثان مضمر، كأنهما أرادا: ُيَسبَُّح هللا في البيوت التي أذن هللا أن ترفع، فسبَّح له رجال، فرفعا الرجال بفعل 
تفسير مضمر، والقراءة التي هي أوالهما بالصواب، قراءة من كسر الباء، وجعله خبرا للرجال وفعال لهم. ينظر 

 .1/501، وحجة القراءات 12/275، وتفسير القرطبي 19/1الطبري 
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كما قال الشاعر
(1)

: 

  .ُيْبَك يزيُد، ضارع  لُخُصومة ... وُمْخَتبط  مما ُتطيح الّطَوائحُ لِ           

 .: رجالقال ؟: من ُيسب ح له فيهاوكأنه قيل ،يهكِ بْ : هذا يُ قال ؟كأنه قال: من يبكيه 

فال ُيحسن الوقف ،﴾ال  جَ رِ ﴿وفاعله  ،فجعله فعال   ،بالكسر :وأما على قراءة من قرأ

، فيه إشعار  بهممهم العالية ،﴾رجال  ﴿ :فقوله ،ألنه تمام الكالم ،إال على الفاعل

ار المساجد ،وعزائمهم السامية ،ونياتهم التي هي بيوت هللا في  ،التي بها صاروا ُعمَّ

ـ أفضل لهن ، ألن النبي  ،فصالتهن في بيوتهن ،، فأما النساءتهأرضه ومواطن عباد

أفضل من صالتها في ُحجرتها،  في بيتها : " صالة المرأةقالـ صلى هللا عليه وسلم 

أفضل من صالتها في بيتها "، وصالتها في مخدعها
(2)

وعن أم  .رواه أبوداود ،

: " خير مساجد القـ صلى هللا عليه وسلم ـ أن رسول هللا  ،[عنها هللا رضي]سلمة

َقْعُر بيوتهن  ،النساء
"(3)

بشرط أن ال يؤذي أحدا   ،ويجوز لها شهود جماعة الرجال 

: وال ريح طي ب، كما في الصحيح عن عبدهللا بن عمر ،بظهور زينة ،من الرجال

: ال تمنعوا إماء هللا مساجد هللا "قالـ صلى هللا عليه وسلم ـ " أن رسول هللا 
(4)

 ،

 [عنها هللا رضي]وعن زينب
(5) 

صلى ـ : قال لنا رسول هللا قالت ،امرأة عبدهللا

فال تمّس طيبا  " ،:" إذا شهدت إحداكن المسجدـ هللا عليه وسلم 
(6)

، رواه مسلم 

مؤمنات يشهدن الفجر مع رسول : " كان نساء ال[عنها هللا رضي]وفيهما قالت عائشة

                                                           
البيت لنهشل بن حرى بن ضمرة ويروى للبيد، ونسبه الزمخشري لمزرد أخي الشماخ وفي ابن السبكي أنه  ـ 1

لمرة بن عمرو النهشلي في يزيد بن نهشل، وقيل للحارث بن ضرار النهشلي، وفي ابن يعقوب لضرار بن 
أخيه يزيد. هذا ونهشل بن حرى شاعر إسالمي. وفي الكتاب لسيبويه أن البيت للحارث بن نهيك . نهشل في 

وهذا البيت متنازع عليه بين عدد من الشعراء كلبيد ومزرد بن ضرار والحارث بن ضرار، وهو لنهشل ابن 

 .1/104. وفي جمالية الكلمة 2/124حّرى   ينظر اإليضاح في علوم البالغة 
كتاب  1/286، والحاكم في مستدركه 570باب التشديد في ذلك برقم:  1/211أبوداود في سننه  أخرجه ـ 2

 .حيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهوهذا حديث ص: ، وقال756اإلمامة وصالة الجماعة برقم: 
، والحاكم في مستدركه 26542مسند أم سلمة رضي هللا عنها برقم:  44/164أخرجه أحمد في مسنده  ـ 3

باب خروج  2/154، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 756كتاب اإلمامة وصالة الجماعة برقم:  1/327

، وعزاه إلى أحمد وأبو 2105النساء إلى المساجد وغير ذلك وصالتهن في بيوتهن وصالتهن في المسجد برقم: 

 يعلى والطبراني في الكبير وقال: وفيه ابن لهيعة وفيه كالم.
باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان برقم:  1/305خاري في صحيحه أخرجه البـ  4

 .136باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة برقم:  1/326، ومسلم في صحيحه 858
: زينب بنت عبد زينب بنت معاوية . وقيل : ابنة معاوية الثقفية ، امرأة عبد هللا بن مسعود  وقال أبو عمر ـ   5

هللا بن معاوية الثقفي  روت عن: النبي صلى هللا عليه و سلم، وعن زوجها عبد هللا بن مسعود، وعمر بن 
الخطاب رضي هللا عنهم، وروى عنها: بسر بن سعيد وعبد هللا بن عمرو بن الحارث بن أبي ضرار الخزاعي  

، وتهذيب التهذيب 11250رقم:  7/680اإلصابة ، و6961رقم:  7/148وروى لها الجماعة. ينظر أسد الغابة 

 .2804رقم:  12/451
، 443باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة برقم:  1/328أخرجه مسلم في صحيحه  ـ 6

، بلفظ 5129باب النهي على المرأة أن تشهد الصالة إذا أصابت من البخور برقم:  8/145والنسائي في سننه 

 .إحداكن صالة العشاء فال تمس طيبا " "إذا شهدت
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[ِبُمُروطهن]ثم يرجعن متلف عات  ، عليه وسلمصلى هللا هللا
(1)

ما ُيعَرْفَن من  ،

"الَغلَس
(2)

ما ـ صلى هللا عليه وسلم ـ  لو أدرك رسول هللا :أنها قالت :وفيهما أيضا   ،

 :" ، وقوله !! كما ُمنعت نساء بني اسرائيل ،أحدث النساء لمنعهن من المساجد

َرة   ُتۡلِهيِهمۡ  الَّ  ِرَجال  ﴿ َها﴿ :كقوله  ،﴾ٱّللَِّ  ِذۡكرِ  َعن َبۡيع   َواَل  ِتَجَٰ أَيُّ  اَل  َءاَمُنواْ  ٱلَِّذينَ  َيَٰ 

لُُكمۡ  ُتۡلِهُكمۡ  ُدُكمۡ  َواَل   أَۡمَوَٰ ِ   ِذۡكرِ  َعن أَۡولََٰ ، ال تشغلهم الدنيا وزخرفها :يعني ،اآلية ،(3)﴾ٱّللَّ

ألن ما  ،ورازقهم ،الذي هو خالقهم ،وريحها عن ذكر ربهم ،ومالذ َبيعها ،وزينتها

ومراده ومحبته " ُروي أن  ،فيقدمون طاعته ،وما عند هللا باق ،عندهم ينفذ

مسعود[]
(4)

 ،تركوا بياعاتهم ،حيث نودي للصالة ،رأى قوما  من أهل السوق 

ال  ـِرجَ ﴿ه ـابـر هللا في كتـذين ذكـؤالء من الـ: " هونهضوا إلى الصالة، فقال عبدهللا

(5)" ﴾ال ُتْلِهيِهْم ِتَجاَرة  َوال َبْيع  َعْن ِذْكِر هللاَِّ 
، قال ابن وروى نحوه عن ابن عمرو 

أي: " الصالة المكتوبة " ؛﴾هللاَِّ  ِذْكرِ  نْ عَ ﴿ عباس
(6)

 ،، ووافقه كثير من التابعين

وقال مقاتل بن حيان
(7)

كما  ،، وأن يقيموها: ال يلهيهم ذلك عن حضور الصالة

ا﴿ :، وقولهأمرهم هللا، وأن يحافظوا على مواقيتها يوم القيامة  :أي ؛﴾َيَخافُوَن َيْوم 

 :وعظمة األهوال كما قال تعالى ،واألبصار من شدة الفزع ،ي تتقلب فيه القلوبذال

َما﴿ ُرُهمۡ  إِنَّ رُ  ِفيهِ  َتۡشَخصُ  لَِيۡوم   ُيَؤخ  (8)﴾ٱأۡلَۡبَصَٰ
ُ أَْحَسَن َما َعِملُوا ﴿ :وقوله  لَِيْجِزَيُهُم هللاَّ

هؤالء من الذين ُيتقبل منهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن  :أي ؛﴾َوَيِزيُدُهْم ِمْن َفْضلِهِ 

ل عليهم بما لم يستحقوه بأعمالهم وُيضاعفه لهم، كما قال تعالى  :سيئاتهم ويتفضَّ

ِعۡفَها َحَسَنة   َتكُ  َوإِن﴿ ا لَُّدۡنهُ  ِمن َوُيۡؤتِ  ُيَضَٰ ا أَۡجر  (9)﴾َعِظيم 
ُ َيْرُزُق َمْن ﴿ :، وقوله َوهللاَّ

                                                           
 غريب ينظر غيره، أو خزٍّ  من كانت وربَّما بها، يأتزرون كانوا صوٍف، من أكِسَية   وهي: ِمْرطٍ  جمع: مروطـ   1

  .4/675واألثر الحديث غريب في والنهاية ،2/353 الحديث
باب  1/445في صحيحه ، ومسلم 553باب وقت الفجر برقم:  1/210أخرجه البخاري في صحيحه  ـ 2

 .230استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها وهو التغليس وبيان قدر القراءة فيها برقم: 
َها﴿ ـ 3 أَيُّ لُُكمۡ  ُتۡلِهُكمۡ  اَل  َءاَمُنواْ  ٱلَِّذينَ  َيَٰ  ُدُكمۡ  َواَل   أَۡمَوَٰ ِ   ِذۡكرِ  َعن أَۡولََٰ لِكَ  َيۡفَعلۡ  َوَمن ٱّللَّ ِئكَ  َذَٰ

ِسُرونَ  ُهمُ  َفأُْولََٰ  ﴾ 9﴿اآلية  ﴾ٱۡلَخَٰ

 من سورة المنافقون. 
 ] ابن مسعود رضي هللا عنه [ لعلها سقطت من الناسخ . ـ  والصحيح 4
 .19/192ينظر تفسير الطبري  ـ  5
 19/193عن أبي العالية قال الصالة المفروضة، وتفسير الطبري  2609/14656ينظر تفسير ابن أبي حاتم ـ  6

قال الصالة  2/420ابن عباس رضي هللا عنهم قالوا الصالة المكتوبة. وتفسير مقاتل عن معاوية عن علي عن 

 الصالة المكتوبة . قال عباس ابن أن 6/207 المنثور الدرو المفروضة.
مقاتل بن حيان النبطي أبو بسطام مولى لبكر بن وائل، روى عن: مجاهد، والضحاك ، والحسن وعكرمة، ـ   7

يرهم، وروى عنه: علقمة بن مرثد، وبكير بن معروف، وغيرهما ، وكان صدوقا فيما وقتادة، وعمته عمرة وغ
يروى إذا كان دونه ثبت، وهم إخوة أربعة مقاتل والحسن ويزيد ومصعب بنو حيان .وهرب في أيام خروج أبى 

ليس به بأس،  مسلم الخراساني إلى كابل ودعا خلقا إلى اإلسالم فأسلموا. وثقه يحيى بن معين وأبو داود وقال:

 1/131الحفاظ تذكرة مات مقاتل بن حيان بكابل، وكان قد هرب من أبى مسلم. ومات قبيل الخمسين. ينظر 

 8/353 والتعديل والجرح ،11210: رقم 7/508 والثقات .6867رقم:  1/544، وتقريب التهذيب 168رقم: 

 .1629: رقم
َ  َتۡحَسَبنَّ  َواَل ﴿ ـ  8 ِفال   ٱّللَّ ا َغَٰ لُِموَن   َيۡعَملُ  َعمَّ

َما ٱلظََّٰ ُرُهمۡ  إِنَّ رُ  ِفيهِ  َتۡشَخصُ  لَِيۡوم   ُيَؤخ   من سورة إبراهيم. ﴾(42﴿ٱأۡلَۡبَصَٰ
َ  إِنَّ  ﴿ـ   9 ة    ِمۡثَقالَ  َيۡظلِمُ  اَل  ٱّللَّ ِعۡفَها َحَسَنة   َتكُ  َوإِن َذرَّ ا لَُّدۡنهُ  ِمن َوُيۡؤتِ  ُيَضَٰ ا أَۡجر   من سورة النساء. ﴾(40﴿ َعِظيم 
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ُ وَ ﴿ :، كقوله﴾ِحَسابٍ  َيَشاُء ِبَغْيرِ  ِعفُ  ٱّللَّ (1)﴾َيَشا ءُ  لَِمن ُيَضَٰ
وعن أسماء بنت  

 [عنها هللا رضي]يزيد
(2)

جاء  ،مرفوعا  " إذا جمع هللا األولين واألخرين يوم القيامة 

ع بصوٍت ُيسمع الخالئق ،ُمنادٍ  ليقم الذين ال  ،: سيعلم أهل الجمع من أولى بالكرمَفَسمَّ

ثم ُيحاسب سائر  ،وهم قليل ،فيقومون ،وال بيع عن ذكر هللا ،تلهيهم تجارة

"الخالئق
(3)

. 

ابِۢ ﴿ ۡعَمَٰلُُهۡم َكََسَ
َ
ْ أ ِيَن َكَفُرٓوا ۡم  بِقِيَعة  َوٱَّله َٰٓ إِذَا َجآَءهُۥ لَۡم ََيِۡدهُ   َ َيَۡسبُُه ٱلظه اُن َمآًء َحَّته

َُٰه ا     َشۡي  َ ِعنَدهُۥ فََوفهى ُ ََسِيُع ٱۡۡلَِساِب َووََجَد ٱَّلله ۥ  َوٱَّلله ۡو َكُظلَُمَٰت   ٣٩ِحَسابَُه
َ
ِ    ِِف ََبۡر   أ  لُّج 

َُٰه َمۡوج  َيۡغشَ  ِن فَۡوقِهِۦ  ى ِن فَۡوقِهِۦ َمۡوج  م  ۡخَرَج  َسَحاب   م 
َ
ٓ أ َُٰتۢ َبۡعُضَها فَۡوَق َبۡعٍض إِذَا ُظلَُم

ُ  يََدهُۥ لَۡم يََكدۡ  ََٰها  َوَمن لهۡم ََيَۡعِل ٱَّلله  . ﴾٤٠ا َفَما ََلُۥ مِن نُّوٍر ََلُۥ نُور   يََرى

، كما ضرب للمنافقين في أول البقرةالن ضربهما هللا لنوعي الكفارهذان مث
(4)

ناريا   

والعلم في سورة الرعد ،من الهدى ،، وكما ضرب لما يِقّر في القلوبومائيا  
(5) 

مثلين 

الكالم على كل منهما في موضعهما، فأما األول من هذين:  ، وقد سبقمائيا  وناريا  

عاة إلى كفرهم مفه الذين يحسبون أنهم على شيء من األعمال  ،الكفار الدُّ

الذي ُيرى في  :كالسراب ،، مثلهم في ذلكوليسوا في الواقع على شيء ،واالعتقادات

، والقيعة ،على ُبعد ،القيعان من األرض أيضا   :، والقاعجمع قاع :كأنه بحر طامٌّ

، السرابوفيه يكون  ،المتسعة المنبسطة ،: وهي األرض المستويةواحدة القيعان

                                                           
َثلُ ﴿ـ  1 لَُهمۡ  ُينِفقُونَ  ٱلَِّذينَ  مَّ ةٍ  َكَمَثلِ  ٱّللَِّ  َسِبيلِ  ِفي أَۡمَوَٰ َبَتتۡ  َحبَّ ُبلَة   ُكل   ِفي َسَناِبلَ  َسۡبعَ  أَن  اَْئةُ  ُسن  ة    م  ُ  َحبَّ ِعفُ  َوٱّللَّ  لَِمن ُيَضَٰ

ُ  َيَشا ُء   ِسع   َوٱّللَّ  من سورة البقرة.( 261اآلية: ) ﴾َعلِيم   َوَٰ
أسماء بنت يزيد بن السكن األنصارية األوسية ثم األشهلية، وهي ابنة عمة معاذ بن جبل ، وزوجة أبي سعيد ـ   2

األنصاري رضي هللا عنهم، وكانت تكنى أم سلمة، ويقال: أم سلمة األنصارية األشهلية. بايعت النبي صلى هللا 
ك تسعة من الروم، وسكنت دمشق،  وروت عليه وسلم، وروت جملة أحاديث، وقتلت بعمود خبائها يوم. اليرمو

عن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم عدة أحاديث، روى عنها : ابن أخيها محمود بن عمرو األنصاري شهر بن 
حوشب ، ومجاهد ، وإسحاق بن راشد، وغيرهم، وكانت يقال له خطيبة النساء،  روى لها البخاري في األدب 

 7/498، واإلصابة 6703رقم:  7/21ة يزيد بن معاوية، ينظر أسد الغابة والباقون سوى مسلم. عاشت إلى دول

 .  53رقم:  2/296، وسير أعالم النبالء 4رقم:  5/73، وتاريخ اإلسالم 10810رقم: 
حديث ما يروى عن أسماء بنت يزيد بن السكن عن النبي صلى هللا  5/180أخرجه ابن راهويه في مسنده ـ   3

، وابن أبي حاتم في 1581حديث أسماء بنت يزيد برقم:  1/457، وابن حميد في مسنده 2306عليه وسلم برقم: 

باب صفة البعث برقم:  18/531،وابن حجر في المطالب العالية 14663سورة النور برقم:  8/2610تفسيره 

4555. 
ا ٱۡسَتۡوَقدَ  ٱلَِّذي َكَمَثلِ  َمَثلُُهمۡ ﴿ـ  4 ا   َنار  ُ  َذَهبَ  َحۡولَُهۥ َما أََضا َءتۡ  َفلَمَّ ت   ِفي َوَتَرَكُهمۡ  ِبُنوِرِهمۡ  ٱّللَّ  (17) ُيۡبِصُرونَ  الَّ  ُظلَُمَٰ

نَ  َكَصي ب   أَۡو  (18) َيۡرِجُعونَ  اَل  َفُهمۡ  ُعۡمي   ُبۡكم   ُصمُّ   َما ءِ  م  ت   ِفيهِ  ٱلسَّ ِبَعُهمۡ  َيۡجَعلُونَ  َوَبۡرق   َوَرۡعد   ُظلَُمَٰ  َءاَذاِنِهم ِفي   أََصَٰ

نَ  ِعقِ  م  َوَٰ ُ  ٱۡلَمۡوِت   َحَذرَ  ٱلصَّ   َوٱّللَّ
 
ِفِرينَ  ُمِحيُط  من سورة البقرة. ﴾(19) ِبٱۡلَكَٰ

َما ءِ  ِمنَ  أَنَزلَ ﴿ـ  5   َفَسالَتۡ  َما ء   ٱلسَّ
 
ۡيلُ  َفٱۡحَتَملَ  ِبَقَدِرَها أَۡوِدَيُة ا ٱلسَّ ا   َزَبد  اِبي  ا رَّ  ِحۡلَيةٍ  ٱۡبِتَغا ءَ  ٱلنَّارِ  ِفي َعلَۡيهِ  ُيوِقُدونَ  َوِممَّ

ع   أَۡو 
ۡثلُُهۥ  َزَبد   َمَتَٰ لِكَ  م  ُ  َيۡضِربُ  َكَذَٰ ِطَل   ٱۡلَحقَّ  ٱّللَّ ا َوٱۡلَبَٰ َبدُ  َفأَمَّ ا ُجَفا ء    َفَيۡذَهبُ  ٱلزَّ  ٱأۡلَۡرِض   ِفي َفَيۡمُكثُ  ٱلنَّاسَ  َينَفعُ  َما َوأَمَّ
لِكَ  ُ  َيۡضِربُ  َكَذَٰ  الرعد. من سورة ﴾17﴿ اآلية ﴾ٱأۡلَۡمَثالَ  ٱّللَّ
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]السراب[ فإذا رأى ،وإنما يكون ذلك بعد نصف النهار
(1)

 ،من هو محتاج إلى الماء 

: لم يجده شيئا ، فكذلك حال الكافر ،فلما انتهى إليه ،حسبه ماٍء فقصده ليشرب منه

، وحاسبه وأنه قد حصل شيئا ، فإذا وافى هللا يوم القيامة ،قد عِمَل عَمال   ،يحسُب أنه

 :الىـا قال تعـكم ،قد قُِبَل لعدم إيمانه ،وناقشه على أفعاله لم يجد شيئا  بالكلية ،عليها

﴿ ٓ ْ  َما إََِلَٰ  َوقَِدۡمَنا نُثوًرا َهَبآء   فََجَعۡلَنَٰهُ  َعَمل   ِمنۡ  َعِملُوا (2)﴾مه
َ ﴿: ، وقال ههنا َوَوَجَد هللاَّ

ُ َسِريُع اْلِحَسابِ  ُيقال يوم القيامة  : "، وفي الصحيح أنه﴾ِعْنَدهُ َفَوفَّاهُ ِحَساَبُه َوهللاَّ

: كذبتم ما اتخذ هللا فيقولون: كنا نعبد ُعزيرا  ابن هللا، فقال ؟لليهود: ما كنتم تعبدون

لهم  لَ ثَّ تمَ فَ  ،أال ترون :فيقولون : أي ربنا عطشنا فاسقنا، فقال من ولد ماذا تبغون،

فيتهافتون فيها " ،فينطلقون،كأنها سراب يحطم بعضها بعضا   ،النار
(3)

، وهذا المثال 

بلذوي الج المقلدون  ،واألرذال ،وهم العوام ،، فأما أصحاب الجهل البسيطهل المركَّ

ت   أَۡو ﴿ :فمثلهم كما قال تعالى ،الذين ال يعقلون ،ألئمة الِكبر الُصّم البكم  ِفي َكُظلَُمَٰ

ّي   َبۡحر   ، قال قتادة : " وهو العميق "﴾لُّج 
َٰهُ ،﴿(4) ِن َمۡوج   َيۡغَشى ِن َمۡوج   فَۡوقِهِۦ م   فَۡوقِهِۦ م 

َها   َيَكدۡ  لَمۡ ﴿ :إلى قوله ﴾َسَحاب    ، فهذا م يتقارب رؤيتها من شدة الظالمل :أي ؛﴾َيَرىَٰ

يقوده وال يعرف حال من  ،يذهبمثل قلب الكافر الجاهل المقلد الذي ال يدري أين 

: " يغشاه موج يعني بذلك الغشاوة التي على القلب وقال العوفي عن ابن عباس

والسمع والبصر"
(5)

ُ  َخَتمَ ﴿: وهي كقوله ،  َوَعلَىَٰ   َسۡمِعِهۡم   َوَعلَىَٰ  قُلُوِبِهمۡ  َعلَىَٰ  ٱّللَّ

ِرِهمۡ  َوة    أَۡبَصَٰ (6)﴾ِغَشَٰ
 ،﴾َبۡعٍض  فَۡوَق  َبۡعُضَها ُظلَُمَُٰتۢ ﴿ :، وقال أُبّي بن كعب في قوله

وعمله ظلمة، ومدخله ظلمة،  ،: فكالمه ظلمةفهو يتقلب في خمسة من الُظلَم

إلى الظلمات إلى النار" ،، ومصيره يوم القيامةومخرجه ظلمة
(7)

َوَمْن لَْم َيْجَعِل ﴿ 

ا َفَما لَُه ِمْن ُنورٍ  ُ لَُه ُنور  ، هالك  جاهل  حائر  بائر  كافر   :فهو ،من لم يهده هللا :أي ؛﴾هللاَّ

ُ َفال َهاِدَي لَهُ ﴿ :كما قال تعالى (8)﴾َمْن ُيْضلِِل هللاَّ
وهذا في مقابلة ما قال في شأن  

                                                           
 /ب.335ـ ]السراب[، زيادة يتطلبها السياق لعلها سقطت من الناسخ، ينظر اللوحة رقم:  1
هُ  َعَمل   ِمۡن  َعِملُواْ  َما إِلَىَٰ  َوَقِدۡمَنا  ﴿ـ   2 ا َهَبا ء   َفَجَعۡلَنَٰ نُثور   من سورة الفرقان. (23)اآلية:  ﴾مَّ
َها َناِظَرة   ُوُجوه  ﴿باب قول هللا تعالى  6/2706أخرجه البخاري في صحيحه  ـ 3 برقم:  ﴾َيْوَمِئٍذ َناِضَرة  إِلَى َرب 

 .472باب معرفة طريق الرؤية برقم:  2/66، ومسلم في صحيحه 7001
ابن عيسى . والثاني : أنه  وفي قوله لجي ثالثة أقاويل :أحدها : أنه البحر الواسع الذي ال يرى ساحله، حكاهـ  4

الث : أنه البحر العميق، وهذا قول قتادة. ينظر وتفسير ابن أبي حاتم البحر الكثير الموج  قاله الكلبي . والث

 . 6/210 المنثور الدر .4/110، وتفسير الماوردي 19/198، وتفسير الطبري 2613/14686
 .6/210المنثور والدر .19/198، وتفسير الطبري2614/14687ينظر تفسير ابن أبي حاتم ـ   5
ُ  َخَتمَ ﴿ـ  6 َٰ  ٱَّلله َٰ  قُلُوبِِهمۡ  لََعَ َٰٓ  َسۡمعِِهۡمِۖ  َولََعَ بَۡصَٰرِهِمۡ  َولََعَ

َ
َوة ِۖ  أ  من سورة البقرة. ﴾7﴿اآلية:  ﴾َعِظيم   َعَذاٌب  َولَُهمۡ  ِغَشَٰ

 والدر 12/285، وتفسير القرطبي 19/198 ، وتفسير الطبري2614/14688ينظر تفسير ابن أبي حاتم ـ  7

  .6/53 التنزيل ومعالم .6/198 المنثور
ُ  ُيۡضلِلِ  َمن﴿ـ  8 ِنِهمۡ  ِفي َوَيَذُرُهمۡ  لَُهۥ  َهاِديَ  َفاَل  ٱّللَّ  من سورة األعراف. ﴾186﴿اآلية  ﴾َيۡعَمُهونَ  ُطۡغَيَٰ
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ُ لُِنوِرِه َمْن َيَشاءُ ﴿ ،المؤمنين [المسئول]فاّلل  ،﴾َيْهِدي هللاَّ
(1)

أن يجعل في قلوبنا  ،

م لنا نورا   ،وعن شمائلنا نورا   ،وعن أيماننا نورا   ،نورا     .وأن ُيعظ 

نه  ﴿
َ
لَۡم تََر أ

َ
َٰت   أ فه ۡيُ َصَٰٓ ۡرِ  َوٱلطه

َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو َ يَُسب ُِح ََلُۥ َمن ِِف ٱلسه قَۡد َعلَِم َصََلتَُهۥ ُُك    ٱَّلله

 ُ ۥ  َوٱَّلله ۡرِ   ِإَوََل ٤١َعلِيُمۢ بَِما َيۡفَعلُوَن  َوتَۡسبِيَحُه
َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو ِ ُملُۡك ٱلسه ِ ٱلَۡمِصيُ َوَّلِله   ﴾٤٢ٱَّلله

واألُناسيين  ،من المالئكة :أي ،واألرض ،أخبر تعالى أنه ُيسب حه من في السموات

ُح ِبَحْمِدهِ ﴿ :كما قال ،حتى الجماد ،والحيوان ،والجان (2)﴾َوإِْن ِمْن َشْيٍء إاِل ُيَسب 
 

ۡيرُ ﴿ :وقوله ت    َوٱلطَّ
فََّٰ  ،وتعبده بتسبيٍح ألهمها ،ُتسب ح ربها ،في حال طيرانها :أي ؛﴾َصَٰ 

 ،﴾ُكلٌّ َقْد َعلَِم َصالَتُه َوَتْسِبيَحهُ  ﴿ :، ولهذا قالوأرشدها إليه، وهو يعلم ماهي فاعلة

 ُمۡلكُ ﴿ :أن له ثم أخبر تعالى ،ومسلكه في عبادته ،كل قد أرشد إلى طريقته :أي

تِ  َوَٰ َمَٰ الذي ال ُمعق ب لحكمه وال ينبغي العبادة  ،، فهو الحاكم المتصر ف﴾َوٱأۡلَۡرِض   ٱلسَّ

ِ اْلَمِصيرُ ﴿ ،إال له لَِيْجِزَي الَِّذيَن ﴿فيحكم فيه بما يشاء  ،يوم القيامة :أي ؛﴾َوإِلَى هللاَّ

 .(3)﴾أََساُءوا ِبَما َعِملُوا َوَيْجِزَي الَِّذيَن أَْحَسُنوا ِباْلُحْسَنى

َ يُزِِۡج َسَحاب  ﴿ نه ٱَّلله
َ
لَۡم تََر أ

َ
ا َفََتَى ٱلَۡوۡدَق َُيُۡرُج مِۡن َؤل ُِف بَيۡنَُهۥ ُثمه ََيَۡعلُُهۥ ُرََكم  ا ُثمه يُ أ

َمآءِ مِن ِجَبال   ُِل مَِن ٱلسه َٰلِهِۦ َويَُن   آُء َويَۡۡصِفُُهۥ َعنَفُيِصيُب بِهِۦ َمن يَشَ  فِيَها مِۢن بََرد   ِخَل
بَۡصَٰرِ 

َ
ِۖ يََكاُد َسنَا بَۡرقِهِۦ يَۡذَهُب بِٱۡۡل ن يََشآُء َٰلَِك لَعِۡۡبَة   ٤٣مه َۡل َوٱۡلهَهاَر  إِنه ِِف َذ ُ ٱۡله  ُيَقل ُِب ٱَّلله

بَۡصَٰرِ 
َ
ْوَِّل ٱۡۡل

ُ
ِ  . ﴾٤٤ۡل 

وهي اإلزجاء  ،وهي ضعيفة ،يسوق السحابة أول ما ينشئها ،أخبر تعالى أنه بقدرته 

ا﴿يجمعه بعد تفرقه  :، أي﴾ ُيَؤل ُف َبْيَنهُ ُثمَّ  ﴿ متراكما  يركب  :، أي﴾ُثمَّ َيْجَعلُُه ُرَكام 

لِِهۦ ِمۡن  َيۡخُرجُ ﴿،المطر :، أي﴾َفَتَرى اْلَوْدقَ ﴿ ،بعضها ببعض (4)﴾ِخلََٰ
كما هو ، 

                                                           
ينظر تفسير ابن  [.العظيم هللا فنسأل/أ، والصواب: ]المسؤول[، وعند ابن كثير ]336ـ هكذا في المتن اللوحة   1

 .6/68كثير 
تُ  لَهُ  ُتَسب حُ  ﴿ـ   2 َوَٰ َمَٰ ۡبعُ  ٱلسَّ ن َوإِن ِفيِهنَّ   َوَمن َوٱأۡلَۡرضُ  ٱلسَّ ِكن ِبَحۡمِدِهۦ ُيَسب حُ  إاِلَّ  َشۡيءٍ  م   َتۡسِبيَحُهۡم   َتۡفَقُهونَ  الَّ  َولََٰ

ُهۥ ا َكانَ  إِنَّ ا َحلِيم   من سور اإلسراء.( 44اآلية: ) ﴾َغفُور 
تِ  ِفي َما َوّلِلَِّ ﴿ـ  3 َوَٰ َمَٰ ـ ُواْ  ٱلَِّذينَ  لَِيۡجِزيَ  ٱأۡلَۡرِض  ِفي َوَما ٱلسَّ

اآلية:  ﴾ِبٱۡلُحۡسَنى أَۡحَسُنواْ  ٱلَِّذينَ  َوَيۡجِزيَ  َعِملُواْ  ِبَما أََسَٰ 

 من سورة النجم.( 31)
لِِهۦ ِمۡن  َيۡخُرجُ  ٱۡلَوۡدقَ  َفَتَرى﴿ :عن ابن عباس أنه قرأ هذا الحرفـ  4 : "من َخلَله". بفتح الخاء، من غير ﴾ِخلََٰ

أبو عمرو: إنها لحسنة، ولكن خالله أعّم. ويقول الطبري : وأما قّراء األمصار، فإنهم على القراءة  ألف. وقال
إلجماع الحجة من القّراء عليها. يقول القرطبي : وقرأ ابن عباس  ،وهي التي نختار، األخرى من خالله

، وتفسير 19/202الطبري  والضحاك وأبو العالية }من خلله{، ويجوز أن يكون خلل جمع خالل. ينظر تفسير

 .4/233العزيز الكتاب تفسير في الوجيز المحررو .6/212 المنثور والدر ، 44/ 14، 12/289القرطبي 
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ا  قراءة ابن عباس  ،، ثم يبعث الناشئة، قيل: يبعث هللا المثيرة، َفَتقُمَّ األرض َقمَّ

فيلقح السحاب  ،، ثم يبعث اللواقحفيؤلف بينهم ،، ثم يبعث المؤلفةفتنشئ السحاب

"
(1)

َماِء ِمْن ِجَباٍل ِفيَها ِمْن ﴿ :وابن جرير، وقوله ،. رواه ابن أبي حاتم َوُينزُل ِمَن السَّ

لبيان )، والثالثة: (للتبعيض)، والثانية: (البتداء الغاية)األولى:  (من) :قيل ،﴾َبَردٍ 

(سالجن
(2)

ينزل هللا منها الَبَرد، وأما  ،أن في السماء جبال َبَردة   ،، وهذا على معنى

، (البتداء الغاية)الثانية حينئٍذ  (من)فإن   ،كناية عن السحاب ،من جعل الجبال ههنا

، ﴾ َفُيِصيُب ِبِه َمْن َيَشاُء َوَيْصِرفُُه َعْن َمْن َيَشاءُ  ﴿وقوله  ،من األولى (بدل)لكنها 

والَبَرد  ،أن يكون المراد بقوله أي:  بما ينزل من السماء من نوعي المطر يحتمل

 :أي ؛﴾َوَيْصِرفُُه َعْن َمْن َيَشاءُ ﴿ رحمة لهم  ﴾َفُيِصيُب ِبِه َمْن َيَشاءُ ﴿ :فيكون قوله

الَبَرد نقمة  :أي ؛﴾ِبهِ  َفُيِصيبُ ﴿ :، وُيحتمل أن يكون المراد بقولهعنهم الغيث يؤخر

]لما فيه[ على من يشاء
(3)

 ،وأشجارهم ،وإتالف زروعهم ،من نثر ثمارهم 

 َيۡذَهبُ  َبۡرِقِهۦ َسَنا َيَكادُ ﴿ :وقوله ،رحمة بهم :أي ؛﴾َوَيْصِرفُُه َعْن َمْن َيَشاءُ ﴿

رِ  ، يخطف األبصار إذا اتبعته وتراءتهيكاد ضوء برقه من شدته  :أي ؛﴾ِبٱأۡلَۡبَصَٰ

ُ اللَّْيَل ﴿ :وقوله َهارَ ُيَقل ُب هللاَّ ن طول هذا، في فيأخذ م ،اميتصرف فيه :أي ؛﴾َوالنَّ

ويقصر   ،الذي كان قصيرا  فيطول  ،في هذا ،، ثم يأخذ من هذاقصر هذا حتى يعتدال

لِكَ  ِفي إِنَّ ﴿ ،وقدرته ،بعلمه ،الذي كان طويال ، وهللا هو المتصرف في ذلك
 لَِعۡبَرة   َذَٰ

ُْولِي رِ  أل  تِ  َخۡلقِ  ِفي إِنَّ ﴿ :، كما قالعظمتهعلى لدليال   :أي ؛﴾ٱأۡلَۡبَصَٰ َوَٰ َمَٰ  ٱلسَّ

(4)﴾َوٱأۡلَۡرِض 
 .إلى آخر اآلية 

ُ َخلََق ُُكه َدٓابهة  ﴿ ِن مه  َوٱَّلله ن  آء   م  َٰ َبۡطنِهِۦ َوِمۡنُهم مه ن َيۡمِِش لََعَ َٰ رِۡجلَۡيِ فَِمۡنُهم مه َيۡمِِش لََعَ
 ِۚ ۡربَع 

َ
َٰٓ أ ن َيۡمِِش لََعَ ء  َُيۡلُُق ٱ َوِمۡنُهم مه ِ ََشۡ

َٰ ُُك  َ لََعَ ُ َما يََشآُء  إِنه ٱَّلله  .﴾٤٥ قَِدير   َّلله
                                                           

سورة النور، وتفسير  2617/14709ورد هذا القول عن عبيد بن عمير الليثي في تفسير ابن أبي حاتم  ـ   1

 ، سورة الحجر.3/155سورة الحجر، وتفسير الماوردي  10/16، وتفسير القرطبي 17/88الطبري 
 ففي( جبال من) فأما الغاية، البتداء هنا ها( من) يخرج، على معطوف مستتر فاعله مضارع{: وينزل} ـ    2

 هي: أحدهما:  وجهان فيها ثم زائدة، ليست.  والثاني. األخفش رأي على هذا زائدة هي: أحدهما: وجهان( من)
 يكون هذا فعلى السماء، في جبال من: أي( السماء جبال من) وينزل: والتقدير الجار إعادة على األولى، من بدل
 فحذف( جبال من شيئا) التقدير أن: الثاني والوجه.  آخرين عند زائدة وغير قوم، عند زائدة( برد من)

 مفعول إلى يحوجك ،﴾ برد من فيها﴿  تعالى قوله ألن. الصحيح هو الوجه وهذا  بالصفة، واكتفى الموصوف،
 وتقدير حذف، زيادة ذلك وفي برد، فيها جباال(: السماء جبال من وينزل: )تقديره فيكون إليه، الضمير يعود

 القرآن إعراب ينظر.  للتبعيض: والثاني زائدة، هي: أحدهما  وجهان ففيها: الثانية( من) وأما  عنه، مستغنى

 .18/274 القرآن إعراب في الجدول و ،2/974 القرآن إعراب في والتبيان 2/355 للدعاس
 .6/73. وينظر تفسير ابن كثير /أ336ينظر اللوحة رقم: ـ ]لما فيه[: زيادة يتطلبها السياق،   3
تِ  َخۡلقِ  ِفي إِنَّ ﴿ـ  4 َوَٰ َمَٰ فِ  َوٱأۡلَۡرِض  ٱلسَّ  أَنَزلَ  َوَما   ٱلنَّاسَ  َينَفعُ  ِبَما ٱۡلَبۡحرِ  ِفي َتۡجِري ٱلَِّتي َوٱۡلفُۡلكِ  َوٱلنََّهارِ  ٱلَّۡيلِ  َوٱۡخِتلََٰ

 ُ َما ءِ  ِمنَ  ٱّللَّ ا ء   ِمن ٱلسَّ ة   ُكل   ِمن ِفيَها َوَبثَّ  َمۡوِتَها َبۡعدَ  ٱأۡلَۡرضَ  ِبهِ  َفأَۡحَيا مَّ حِ  َوَتۡصِريفِ  َدا بَّ َيَٰ َحابِ  ٱلر  رِ  َوٱلسَّ  َبۡينَ  ٱۡلُمَسخَّ
َما ءِ  ت   َوٱأۡلَۡرِض  ٱلسَّ َقۡوم   أَل َيَٰ

َماَواِت ﴿من سورة البقرة. وقوله تعالى: ( 164اآلية: ) ﴾َيۡعِقلُونَ  ل  إِنَّ ِفي َخْلِق السَّ

َهاِر آَل   من سورة آل عمران. ﴾(190﴿ َياٍت أِلُولِي اأْلَْلَبابِ َواأْلَْرِض َواْخِتاَلِف اللَّْيِل َوالنَّ
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وأحوالها  ،على ألوانها ،لسلطانه في خلقه أنواع المخلوقات ،ذكر تعالى قدرته التامة

َوِمْنُهْم َمْن ﴿والطير،  ،كاإلنسان ﴾َوِمْنُهْم َمْن َيْمِشي َعلَى ِرْجَلْينِ ﴿ ،من ماٍء واحدٍ 

ُ َما َيَشاءُ ﴿ :وسائر الحيوانات، ولهذا قال ،كاألنعام ﴾َيْمِشي َعلَى أَْرَبعٍ   ؛﴾َيْخلُُق هللاَّ

َ َعَلى ُكل  َشْيٍء ﴿ :لم يكن، ولهذا قال أألنه ما شاء كان، وما لم يش ،بقدرته :أي إِنَّ هللاَّ

 ﴾.َقِدير  

﴿  ٓ نَزۡۡلَا
َ
ِۚ  َءاَيَٰت   لهَقۡد أ بَي َِنَٰت  ُ  مُّ ۡسَتقِيم   َيۡهِدي َمن يََشآُء إََِلَٰ ِصَرَٰط  َوٱَّلله  .﴾٤٦ مُّ

َر تعالى أنه أنزل في هذا القرآن من الِحكم المحكمة واألحكام البي نة  ،واألمثال ،قرَّ

 :الـذا قـر ولهـوالبصائ ،ابـا اُولي األلبـوَتَعقّله ،اـ، وأنه ُيرِشد إلى َتَفهُّمهَ كثيرا  جدا  

ُ َيْهِدي َمْن ﴿  .﴾َيَشاُء إِلَى ِصَراٍط ُمْسَتِقيمٍ َوهللاَّ

َٰ َويَُقولُوَن ﴿ َطۡعنَا ُثمه َيتََوَّله
َ
ِ َوبِٱلرهُسوِل َوأ ِۢن َبۡعِد   فَرِيق  َءاَمنها بِٱَّلله ِۡنُهم م  ْوَلَٰٓئَِك م 

ُ
َٰلَِك  َوَمآ أ َذ

ِ َورَُسوَِلِۦ ِۡلَۡحُكَم  ٤٧بِٱلُۡمۡؤِمنَِي  ْ إََِل ٱَّلله ۡعرُِضوَن  بَيَۡنُهۡم إِذَا فَرِيق  ِإَوَذا ُدُعٓوا ِۡنُهم مُّ  ٤٨م 
هُهُم ٱۡۡلَقُّ  ْ إَِۡلۡهِ ُمۡذِعنَِي ِإَون يَُكن ل تُٓوا

ۡ
ن  ٤٩يَأ

َ
ۡم َُيَافُوَن أ

َ
ْ أ ِم ٱۡرتَابُٓوا

َ
َرٌ  أ ِِف قُلُوبِهِم مه

َ
أ

َٰلُِموَن  ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلظه
ُ
ۥ  بَۡل أ ُ َعلَۡيهِۡم َورَُسوَُلُ إِنهَما ََكَن قَۡوَل ٱلُۡمۡؤِمنَِي إِذَا ُدُعٓواْ  ٥٠َيِيَف ٱَّلله

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلُۡمۡفلُِحوَن 
ُ
َطۡعنَا  َوأ

َ
ْ َسِمۡعنَا َوأ ن َيُقولُوا

َ
ِ َورَُسوَِلِۦ ِۡلَۡحُكَم بَيَۡنُهۡم أ  ٥١إََِل ٱَّلله

ْوَلَٰٓئِكَ 
ُ
َ َويَتهۡقهِ فَأ َ َورَُسوََلُۥ َويَۡخَش ٱَّلله  .﴾٥٢ ُهُم ٱلَۡفآئُِزونَ  َوَمن يُِطِع ٱَّلله

يقولون  ،الذين ُيظهرون خالف ما ُيبِطنون ،أخبر تعالى عن صفات المنافقين

ُسوِل َوأََطْعَنا ُثمَّ َيَتَولَّى َفِريق  ِمْنُهْم ِمْن َبْعِد َذلِكَ ﴿ :بألسنتهم ِ َوِبالرَّ ا ِباّللَّ  :أي ؛﴾آَمنَّ

 َوَما أُولَِئكَ ﴿ :ولهذا قال ،فيقولون ما ال يفعلون ،بأعمالهم ،يخالفون أقوالهم

ِ َوَرُسولِهِ ﴿ :، وقوله﴾ِباْلُمْؤِمِنينَ  باع الهدىاإذا طلبوا إلى  :أي ؛﴾َوإَِذا ُدُعوا إِلَى هللاَّ  ،ت 

وهذه  ،واستكبروا في أنفسهم عن أتباعه ،أعرضوا عنه ،فيما أنزل هللا على رسوله

ُ  أَنَزلَ  َما   إِلَىَٰ  َتَعالَۡواْ  لَُهمۡ  ِقيلَ  َوإَِذا﴿ :كقوله تعالى ُسولِ  َوإِلَى ٱّللَّ ِفِقينَ  َرأَۡيتَ  ٱلرَّ  ٱۡلُمَنَٰ

ونَ  ا َعنكَ  َيُصدُّ (1)﴾ُصُدود 
 :أي ؛﴾َوإِْن َيُكْن لَُهُم اْلَحقُّ َيأُْتوا إِلَْيِه ُمْذِعِنينَ ﴿ :وقوله ،

 :مـولهـق نىـوهو مع ،نـن مطيعيـلجأوا سامعي ،إذا كان الحكم لهم ال عليهم

ن يتحاكم أوأحب  ،ودعا إلى غير الحق ،، وإذا كان الحكم عليه أعرض﴾ُمْذِعِنينَ ﴿

                                                           
وَن َعنَك ُصُدود  اقِيَل لَُهۡم َتعَ ِإَوذَا ﴿ـ  1 يَۡت ٱلُۡمَنَٰفِقَِي يَُصدُّ

َ
ُ ِإَوََل ٱلرهُسوِل َرأ نَزَل ٱَّلله

َ
 من سورة النساء. ﴾٦١ الَۡواْ إََِلَٰ َمآ أ
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وَج باطله ـ  صلى هللا عليه وسلمـ إلى غير النبي  فإذعانه لم يكن عن اعتقاد  ،لُير 

 ؛، إلى آخره﴾أَِفي قُلُوِبِهْم َمَرض  ﴿ :ولهذا قال تعالى ،بل ألنه موافق لهواه ،الحق

أوقد عرض لها شك  ،رج أمرهم عن أن يكون في القلوب مرض  الزم لهاال يخ :أي

[وأيما] ،عليهم في الحكم هورسولأو يخافون أن يجور هللا  ،في الدين
(1)

فهو  ،كان 

 :هـولـات وقـذه الصفـمن ه ،وٍ ـوما هو عليه ُمنط ،وهللا عليم بكل منهم ،كفر محض

ِئكَ  َبلۡ ﴿
لُِمونَ  ُهمُ  أُْولََٰ 

وهللا ورسوله مبرآن مما  ،هم الظالمون الفاجرون :أي ؛﴾ٱلظََّٰ

 :ثم أخبر تعالى، تعالى هللا ورسوله عن ذلك ،ويتوهمون من الحيف والجور ،يظنون

 ،الذين ال يبغون دينا  سوى كتاب هللا ،عن صفة المؤمنين المستجيبين ّلل ولرسوله

َما َكاَن َقْوَل اْلُمْؤِمِني﴿ :فقال ،(وسنة نبيه )رسوله ِ َوَرُسولِِه إِنَّ َن إَِذا ُدُعوا إِلَى هللاَّ

سمعا  وطاعة  ولهذا وصفهم تعالى  :أي ؛﴾لَِيْحُكَم َبْيَنُهْم أَْن َيقُولُوا َسِمْعَنا َوأََطْعَنا

: " ذكر لنا أن أبا قال قتادة ،﴾َوأُولَِئَك ُهُم اْلُمْفلُِحونَ ﴿ :فقال ،ونيل المطلوب ،بالفالح

 ،والنصيحة ّلل ،بطاعة هللا، وال خير إال في جماعة : ال إسالم إالقال الدرداء

وللمؤمنين عامٍة " ،ةفوللخلي ،ولرسوله
(2)

واآلثار  ،واألحاديث ،رواه ابن أبي حاتم 

َ َوَرُسولَ ﴿ ،في هذا الباب كثيرة مشهورة ْقهِ َوَمْن ُيِطِع هللاَّ َ َوَيتَّ قال  ،﴾ُه َوَيْخَش هللاَّ

، ويخشى هللا فيما وترك ما نهياه عنه ،أمراه به فيما ،: " ُيطيع هللا ورسولهقتادة

ويتقه فيما ُيستقبل " ،مضى من ذنوبه
(3)

ِئكَ ﴿ :، وقوله 
 :يعني﴾،ٱۡلَفا ِئُزونَ  ُهمُ  َفأُْولََٰ 

 وأمنوا من كل شر في الدنيا واآلخرة . ،الذين فازوا بكل خير

َٰنِهِۡم لَئِۡن ﴿ يَۡم
َ
ِ َجۡهَد أ ْ بِٱَّلله قَۡسُموا

َ
ِْۖ َطاَعة  ۞َوأ ِۖ قُل َله ُتۡقِسُموا َمۡرَتُهۡم َۡلَۡخرُُجنه

َ
ۡعُروفٌَة  إِنه  أ مه

َ َخبُِيۢ بَِما َتۡعَملُوَن ٱ ِۖ فَإِن تََولهۡواْ فَإِنهَما َعلَۡيهِ َما ُْح َِل  ٥٣َّلله ِطيُعواْ ٱلرهُسوَل
َ
َ َوأ ِطيُعواْ ٱَّلله

َ
قُۡل أ

ا ُْح ِلۡتُۡمِۖ ِإَون  َُٰغ ٱلُۡمبِيُ وََعلَۡيُكم مه ْ  َوَما لََعَ ٱلرهُسوِل إَِله ٱِۡلََل  .﴾٥٤ تُِطيُعوهُ َتۡهَتُدوا

لئن ـ صلى هللا عليه وسلم ـ أخبر تعالى عن المنافقين الذين كانوا يحلفون لرسول هللا 

ال تحلفوا  :أي ؛﴾قُْل ال ُتْقِسُموا﴿ :، قال تعالىلُيخِرجن ،أمرهم بالخروج إلى الغزو

إنما  ،قد علم طاعتكم :أي ؛، قيل: تقديره طاعتكم معروفة﴾َطاَعة  َمْعُروَفة  ﴿ :وقوله

حتى فيما يختارونه  ،ال فعل معه، وكلما حلفتم كذبتم، فمن عادتهم الكذب ،هي قول  
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(1)﴾أَلَْم َتَر إِلَى الَِّذيَن َناَفقُوا﴿:كما في قوله تعالى
، ﴾ُثمَّ ال ُيْنَصُرونَ ﴿ :، إلى قوله

وال إقسام  ،أي بالمعروف من غير حلفٍ  ،ليكن أمركم طاعة معروفة :ى: المعنوقيل

َ َخِبير  ِبَما ﴿ ،فكونوا أنتم مثلهم ،المؤمنون بغير حْلف ،كما يطيع هللا ورسوله إِنَّ هللاَّ

العباد، هو خبير بكم، وبمن يطيع ممن يعصي، فإنه خبير بضمائر  :أي،﴾َتْعَملُونَ 

َ ﴿ :، ثم قالوإن أظهروا خالفها ، وسنة رسوله ،، أي اتبعوا كتاب هللا﴾قُْل أَِطيُعوا هللاَّ

لَ ﴿ويتركوا ما جاءكم به  ،يتولوا عنه :، أي﴾َفإِْن َتَولَّْوا﴿ :وقوله َما َعلَْيِه َما ُحم   ،﴾َفإِنَّ

ْلُتمْ ﴿وأداء األمانة  ،إبالغ الرسالة :أي  ،من قبول ذلك :أي ؛﴾َوَعلَْيُكْم َما ُحم 

، وذلك إلى أنه يدعو إلى صراط ﴾َوإِْن ُتِطيُعوهُ َتْهَتُدوا﴿ ،بمقتضاهوالقيام  ،وتعظيمه

ُسولِ  َعلَى َوَما﴿ :وقوله ،مستقيم غُ  إاِلَّ  ٱلرَّ َما﴿ :كقوله ﴾ٱۡلُمِبينُ  ٱۡلَبلََٰ غُ  َعلَۡيكَ  َفإِنَّ  ٱۡلَبلََٰ

(2)﴾ٱۡلِحَسابُ  َوَعلَۡيَنا
: " أوحى هللا إلى نبي من أنبياء بني ، قال وهب بن منبه

: شعيا أن قم في بني اسرائيل فإّني سأطلق لسانك بوحيٍ فقام فقال : يقال له ،اسرائيل

، فإن هللا يريد أن يقضي شأنا  وُيدّبر أمرا  هو و يا أرض انصتي ،يا سماء أسمعي

ل الريف إلى الفالة واألجسام في الغيطان ، واألنهار في   ،ُمَنف ذه إنه يريد أن ُيحو 

ا  من أُميينوالملك في الرعاة،   ،في الفقراءالصحاري  والنعمة   ،ويريد أن يبعث أُميَّ

اب في األسواقوال غليٍظ و ،ليس بفظٍ  لم ُيْطِفِه من  ،لو يمر على ُخب  السراج ،ال سخَّ

أبعثه   ،لم ُيسمع من تحت قدميه ِحس   ،مشى على القصب اليابس ولو  ،سكينته

ُدهُ  ،، وقلوبا  ُغْلفا  به أْعُينا  ُعْمِيا ، وآذانا  ُصّما   ال يقول الخنا، أفتح ونذيرا   ُمِبش را   وأُِشد 

 ،، والبر شعارهوأِهُب له ُكلُّ ُخْلٍق كريم، وأجعل السكينة لباسه ،لكل أمٍر جميل

والوفاء طبيعته، والعفو والمعروف  ،والتقوى ضميره، والحكمة منطقه، والصدق

ى إمامه، واإلسالم ملته، وأحمد اسمه، خلقه، والحق شريعته، والعدل سيرته، والهد

أْهِدي به بعد الضاللة، وأعل م به من الجهالة، وأْرَفُع به بعد الفرقة، وأؤلف به بين 

ا من الناس عظيما من  أمم متفرقة، وقلوب مختلفة، وأهواء متشتتة، وأستنقذ به فئام 

عن المنكر، الَهلَكة، وأجعل أمته خير أمة للناس، يأمرون بالمعروف، وينهون 

مصدقين بما جاءت به ُرُسلي "  موحدين مؤمنين مخلصين،
(3)

 .رواه ابن أبي حاتم 

َٰلَِحَِٰت لَيَۡستَخۡ ﴿ ْ ٱلصه ْ مِنُكۡم وََعِملُوا ِيَن َءاَمنُوا ُ ٱَّله ۡرِ  وََعَد ٱَّلله
َ
 َكَما لَِفنهُهۡم ِِف ٱۡۡل

َۡلهُهم  ِ ِي ٱۡرتََِضَٰ لَُهۡم َوَۡلُبَد  ََِنه لَُهۡم دِينَُهُم ٱَّله ِيَن مِن َقۡبلِهِۡم َوَۡلَُمك  ِۢن ٱۡسَتۡخلََف ٱَّله م 

                                                           
ِنِهمُ  َيقُولُونَ  َناَفقُواْ  ٱلَِّذينَ  إِلَى َترَ  أَلَمۡ  ﴿ـ  1 بِ  أَۡهلِ  ِمنۡ  َكَفُرواْ  ٱلَِّذينَ  إِلِۡخَوَٰ  ُنِطيعُ  َواَل  َمَعُكمۡ  لََنۡخُرَجنَّ  أُۡخِرۡجُتمۡ  لَِئۡن  ٱۡلِكَتَٰ

ا ِفيُكمۡ  ا أََحد  ُكمۡ  قُوِتۡلُتمۡ  َوإِن أََبد  ُ  لََننُصَرنَّ ُهمۡ  َيۡشَهدُ  َوٱّللَّ ِذُبونَ  إِنَّ  قُوِتلُواْ  َولَِئن َمَعُهمۡ  َيۡخُرُجونَ  اَل  أُۡخِرُجواْ  لَِئۡن  (11)لََكَٰ

رَ  لَُيَولُّنَّ  نََّصُروُهمۡ  َولَِئن اَلَنُصُروَنُهمۡ   من سورة الحشر. ﴾(12) ُينَصُرونَ  اَل  ُثمَّ  ٱأۡلَۡدَبَٰ
ا َوإِن﴿ـ  2 َما َنَتَوفََّينَّكَ  أَۡو  َنِعُدُهمۡ  ٱلَِّذي َبۡعضَ  ُنِرَينَّكَ  مَّ غُ  َعلَۡيكَ  َفإِنَّ  من سورة الرعد. (40) ﴾ٱۡلِحَسابُ  َوَعلَۡيَنا ٱۡلَبلََٰ
 .2626/14758ينظر تفسير ابن أبي حاتم  ـ   3
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ۡمن  َبۡعدِ 
َ
ْوَلَٰٓئَِك ُهمُ     ِِب َشۡي ا  َيۡعبُُدونَِِن ََل يُۡۡشُِكوَن َخۡوفِهِۡم أ

ُ
َٰلَِك فَأ  ا  َوَمن َكَفَر َبۡعَد َذ

 ﴾٥٥ ٱۡلَفَِٰسُقونَ 

بأنه سيجعل أمته خلفاء األرض  ،ـ عليه الصالة والسالمـ هذه بشارة من هللا لرسوله 

لنهم بعد ولَُيبد   ،وتخضع لهم العباد ،وبهم تصلح البالد ،والوالة عليهم ،أئمة الناس

، فإنه قد فتح على رسول هللا خوفهم من الناس أمنا ، وحكما  فيهم، وقد فعل تعالى ذلك

ير  ،، ثم على خلفائه الراشدينما فتحـ عليه الصالة والسالم ـ  كما هو ُمبي ن في الس 

قال: " إن ـ صلى هللا عليه وسلم ـ وقد ثبت في الصحيح أن رسول هللا  ،والتواريخ

لّي األرض، فرأيُت مشارقها ومغاربها، وسيبلغ ملك أُمتي ما ُزِوَي لي هللا َزَوى 

" منها
(1)

 ونسأله ورسوله، هللا، وصدق ورسوله، هللا، وعدنا فيما نتقلَُّب، نحن فها .

: قال وفي الصحيحين عن جابر بن سمرة .عنا يرضيه ما على بشكره القيام

ثني ازا  إلى يقول: ال يزال اإلسالم عزيـ صلى هللا عليه وسلم ـ سمعُت رسول هللا "

قريش "عشر خليفة كلهم من 
(2)

ا  ما والهم  :، وفي رواية " ال يزال أمر الناس ماضيَّ

اثنا عشر رجال  كلهم من قريش "
(3)

" ال يزال الدين قائما  حتى تقوم  :، وفي رواية

كلهم من قريش " ،أو يكون عليهم اثنا عشر خليفة ،الساعة
(4)

وفي الحديث داللة ، 

ي الكتب ت البشارة بهم فكما وقع ،على أنه البد من وجود اثني عشر خليفة عادلين

قد ُوِجَد ، وومتفرقين ،: يكونوا متتابعينال يشترط أن يكونوا متتابعين بل ، ثمالمتقدمة

، ثم كان بعدهم ـ  رضي هللا عنهمـ وهم الخلفاء الراشدون  ،منهم أربعة على الوالء

بإرادة هللا  ،ثم قد يوجد منهم في القرون الباقية ،ثم وجد منهم ما شاء هللا ،فترة فيهم

يمأل األرض عدال   ،وكنيُته كنيَته ،الذي ُيطابق اسمه اسم رسول هللا يمهدالمنهم 

وعن َسِفينة ،وِقسطا  ، كما ُملئت جورا  وظلما  
(5)

صلى هللا عليه ـ أن رسول هللا  :

                                                           
، والترمذي في سننه 2889باب هالك هذه األمة بعضهم ببعض برقم:  4/2215أخرجه مسلم في صحيحه ـ   1

مسند شداد بن  28/339، وأحمد في مسنده 2176سوأل النبي صلى هللا عليه وسلم ثالثا  في أمته برقم:  4/472

  صحيح. حسن حديث الترمذي: هذا قالو، 17115أوس رضي هللا عنه برقم: 
، بلفظ " سمعت النبي صلى هللا عليه 6796باب اإلستخالف  برقم:  6/2640جه البخاري في صحيحه أخر ـ  2

)كلهم من قريش(. ومسلم في  :فقال كلمة لم أسمعها فقال أبي إنه قال ،و سلم يقول )يكون اثنا عشر أميرا(

 .شر خليفة"بلفظ " أثني ع 1821قم: باب الناس تبع لقريش والخالفة في قريش بر 31452صحيحه 
 .1821باب الناس تبع لقريش والخالفة في قريش برقم:  3/1452أخرجه مسلم في صحيحه ـ  3
، وأحمد في 1822باب الناس تبع لقريش والخالفة في قريش برقم:  3/1453أخرجه مسلم في صحيحه  ـ 4

حديث جابر بن ، وأبو يعلى في مسنده 20805ن سمرة رضي هللا عنه برقم: حديث جابر ب 34/401مسنده 

حديث جابر بن سمرة رضي هللا عنه برقم:  2/199، والطبراني في الكبير 7463سمرة رضي هللا عنه برقم: 

1808 ،1809. 
ه، َواُْخُتلَِف في اسمه، ، وهي أعتقترضي هللا عنها: مولى أم سلمة زوج النبي وقيل :سفينة مولى رسول هللا ـ 5

 ، واألول أكثر، فلقب سفينةبس، كنيته أبو عبد الرحمن، وقيل: أبو البختريران، وقيل: رومان: وقيل: ع: مهفقيل
وأصله من فارس فاشترته أم سلمة رضي هللا عنها ثم أعتقته واشترطت عليه  لكونه حمل شيئا كثيرا في السفر،

رضي هللا أن يخدم النبي صلى هللا عليه وسلم،  وقد روى عن النبي صلى هللا عليه و سلم وعن أم سلمة وعلي 
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ثم تكون ُملكا  عضوضا  " ،: " الخالفة بعدي ثالثون سنةقالـ وسلم 
(1)

 .رواه أحمد  

ُ  َوَعدَ ﴿: قال أبو العالية في قوله تِ  َوَعِملُواْ  ِمنُكمۡ  َءاَمُنواْ  ٱلَِّذينَ  ٱّللَّ لَِحَٰ اآلية. ، ﴾ٱلصََّٰ

بمكة بعد الوحي عشر سنين، وأُِمروا بالصبر ـ صلى هللا عليه وسلم ـ كان النبي 

وهم على  ،ثم أُِمروا بالقتال ،وُيمسون خائفين ،على أذى الكفار، وكانوا ُيصبحون

 ،: ما يأتي علينا يوم نأمن فيهِسالحه، فقال رجل منهم هم ، ال يفارق أحدا  منهمخوف

على ـ عليه الصالة والسالم ـ ، فأظهر هللا نبيه فأنزل هللا هذه اآلية ،ونضع السالح

صلى هللا عليه وسلم ـ ، ثم إن هللا قبض نبيه ووضعوا السالح ،فنمنوا ،جزيرة العرب

حتى وقعوا فيما وقعوا ،  انوعثم ،وعمر ،فكانوا كذلك آمنين في إمارة أبي بكرـ 

فغيَّرهم هللا " ،، وغيَّرواوالُشرط ،واتخذوا الَحَجَزةَ  ،فأدخل عليهم الخوف
(2)

 :، وقوله 

: كما استخلف داود وسليمان وغيرهما ، قال قتادة﴾َكَما اْسَتْخلََف الَِّذيَن ِمْن َقْبلِِهمْ ﴿

من األنبياء "
(3)

ُكْم أَْن ُيْهلَِك ﴿ :كما قال تعالى عن موسى أنه قال لقومه ، َعَسى َربُّ

ُكْم َوَيْسَتْخلَِفُكْم ِفي األْرِض َفَيْنُظَر َكْيَف َتْعَملُونَ  (4)﴾َعُدوَّ
بني اسرائيل حيث  :يعني ،

َننَّ لَُهْم ِديَنُهُم الَِّذي ﴿ :وديارهم، وقوله ،وأورثهم أرضهم ،أهلك الجبابرة َولَُيَمك 

ع عباس ر لهم ، قال ابناختا :أي ؛﴾اْرَتَضى ها حتى يملكو ،لهم في البالد: ُيوس 

ا﴿يان، ويظهر دينهم على سائر األد ُهْم ِمْن َبْعِد َخْوِفِهْم أَْمن  لَنَّ ، كما قال رسول ﴾َولَُيَبد 

: " أتعرف الحيرةحين وفد عليه لعدّي بن حاتمـ صلى هللا عليه وسلم ـ هللا 
(5)

 ؟

لُيِتمنَّ هللا هذا األمر حتى  ،الذي نفسي بيده: " فو وقد سمعت بها، قال ،: لم أرهاقلت
                                                                                                                                                                      

عنهما، وروى عنه: ولداه عبد الرحمن وعمر وسالم بن عبد هللا بن عمر وأبو ريحانة وغيرهم وروى له 

أسد الغابة و 1135: رقم 2/684 االستيعاب الجماعة سوى البخاري ، وتوفي سفينة في زمن الحجاج. ينظر

وتهذيب الكمال  2458قم: ر 1/245، وتقريب التهذيب 3337رقم:  3/132واإلصابة  2120رقم:  2/481

 .2420رقم:  11/204
باب ما جاء في  4/503والترمذي في سننه ، 4646رقم: باب في الخلفاء ب 2/622أخرجه أبوداود في سننه ـ  1

،  21928مسند أبي عبدالرحمن سفينة رضي هللا عنه برقم:  36/256، وأحمد في مسنده 2226الخالفة برقم: 

ال نعرفه إال من حديث سعيد بن جمهان" ولم ترد لفظة: "عضوض" في هذه وقال الترمذي: "حديث حسن 
المصادر، وإنما وردت في حديث آخر عن أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل عن النبي صلى هللا عليه وسلم 
ة قال: " إن هللا تعالى بدأ هذا األمر نبوة ورحمة، وكائنا خالفة ورحمة، وكائنا ملكا عضوضا، وكائنا عنو

 وجبرية وفسادا في األمة ... الحديث".
 الدرو ،12/297، وتفسير القرطبي 19/209، وتفسير الطبري 2629/14772ينظر تفسير ابن أبي حاتم  ـ 2

 .6/57ومعالم التنزيل  ،6/115 المنثور
ُهمۡ ﴿:بقول الخازن في تفسيره معنىـ  3 وهللا ليورثنهم أرض الكفار من العرب والعجم  فجعلهم  :﴾لََيۡسَتۡخلَِفنَّ

وغيرهما من األنبياء   (كما استخلف داُود وسليمان :أيها، كما استخلف الذين من قبلهم )ملوكها وساستها وسكان
(. ينظر تفسير الخازن صر والشام وأورثهم أرضهم وديارهمكما استخلف بني إسرائيل وأهلك الجبابرة بم)و

 .6/58الم التنزيل . ومع5/86
ِ ُيوِرُثَها َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َوا﴿ـ  4 ِ َواْصِبُروا إِنَّ اأْلَْرَض ّلِلَّ ِقيَن   َقاَل ُموَسى لَِقْوِمِه اْسَتِعيُنوا ِباّللَّ ْلَعاِقَبُة لِْلُمتَّ

ُكْم َوَيْسَتْخلَِفُكْم ِفي اأْلَْرِض أُوِذيَنا ِمْن َقْبِل أَْن َتأِْتَيَنا َوِمْن َبْعِد َما ِجْئَتنَ  ﴾ َقالُوا128﴿ ُكْم أَْن ُيْهلَِك َعُدوَّ ا َقاَل َعَسى َربُّ
 من سورة األعراف. ﴾(129َتْعَملُوَن ﴿َفَيْنُظَر َكْيَف 

الِحيَرةُ: بالكسر ثم السكون وراء ، مدينة كانت على ثالثة أميال من الكوفة على موضع يقال له النجف  ـ 5

كانت مسكن ملوك العرب في الجاهلية من زمن نصر ثم من لخم النعمان ، ا أن بحر فارس كان يتصل به وزعم

   .2/328وآبائه والنسبة إليها حاري على غير قياس . ينظر معجم البلدان 
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، َولََيفَتحنَّ كنوز حتى تطوف بالبيت في غير جوار أحد ،يخرج الظعينة من الحيرة

كسرى
(1)

بَذلنَّ المال حتى : نعم ِكسرى بن ُهرمز، وليُ قال  ،: ِكسرى بن ُهرمزقلت ،

، قال عدّي: فهذه الظعينة طوف بالبيت في غير فت ،، تخرج من الحيرةال يقبله أحد 

: نن الثالثة، والذي نفسي بيده لتكوت فيمن أفتح كنوز ِكسرى بن ُهرمزولقد كن ،جواد

قد قالها "ـ هللا عليه وسلم صلى ـ ألن رسول هللا 
(2)

ّي ، وعن أُبرواه البخاري نحوه .

ناءِ  : " َبش رـ عليه وسلم صلى هللا ـقال رسول هللا بن كعب قال:   هذه األُمة بالسَّ

عمل منهم عمل اآلخرة للدنيا  ، فمنوالتمكين في األرض ،والنصر ،والدين ،والرفعة

يكن له في اآلخرة من نصيب "لم 
(3)

ا ِبي ُيْشِرُكونَ  اَل  َيْعُبُدوَنِني﴿ :وقوله  في  ،﴾َشْيئ 

الصحيحين عن ُمعاذ
(4) 

على ـ صلى هللا عليه وسلم ـ كنُت ِرْدَف النبي " : قال

: يا ُمعاذ هل تدري ما حق هللا على مؤخرة الرحل، فقال إال ،وبينهليس بيني  ارٍ حم

على : حق هللا ، قالـ  أعلمـ قلت: هللا ورسوله  ؟وما حق العباد على هللا  ؟عباده

ب من ال أن   يشركوا به شيئا ، وحق العباد على هللاوال ،: أن يعبدوهالعباد ال ُيعذ 

": ال ُتبش رهم، فيتكلواقال ؟ال أُبش ر به الناسرسول هللا أف: يا ُيشرك به شيئا ، فقلت
(5)

  

لِكَ  َبۡعدَ  َكَفرَ  َوَمن﴿ :وقوله
ِئكَ  َذَٰ

ِسقُونَ  ُهمُ  َفأُْولََٰ  فمن خرج عن طاعتي بعد  :أي ؛﴾ٱۡلَفَٰ

 ـ رضي هللا عنهم ـ ، وكفى بذلك ذنبا  عظيما   فالصحابة فسق عن أمر ربه فقد ،ذلك

ه، لوأطوعهم  ،بأوامر هللاـ صلى هللا عليه وسلم ـ لما كانوا أقوَم الناس بعد النبي 

                                                           
كسرى بن هرمز ملك فارس وكان ممن أرسل لهم الرسول صلى هللا عليه سلم يدعوهم إلى هللا تعالى، فمنهم  ـ 1

من أجاب ومنهم من صانع ودارى عن نفسه، ومنهم من تكبر فخاب وخسر، كما فعل كسرى بن هرمز حين 
عتى وبغى وتكبر، فمزق ملكه، وتفرق جنده. وكان كسرى قد طغى لكثرة ماله وما فتحه من بالد العدو 

يطؤهن، وألوف جوار، ومساعدة األقدار وشره على أموال الناس ففسدت قلوبهم، وقيل كانت ثالثة  آالف امرأة 
وكان له خمسون ألف دابة، وكان أرغب الناس في الجوهر واألواني، وغير ذلك، وقال فيه صلى هللا عليه 

.  وينظر البداية والنهاية 2918برقم :  4/2236وسلم: " وإذا هلك كسرى فال كسرى بعده ". صحيح مسلم 

 .1/381، والكامل في التاريخ 6/296،  4/306
، وأحمد في سننه 3400باب عالمات النبوءة في اإلسالم  برقم:  3/1316البخاري في صحيحه أخرجه ـ  2

كتاب الفتن  4/564، والحاكم في مستدركه 18260حاتم رضي هللا عنه برقم:  حديث عدي بن 30/197

 .ذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه، وقال: ه8582والمالحم برقم: 
، وابن حبان في صحيحه 1220حديث أبي بن كعب رضي هللا عنه برقم:  35/145أخرجه أحمد في مسنده  ـ 3

، 7862كتاب الرقاق برقم:  4/636ه ، والحاكم في مستدرك405باب اإلخالص وأعمال البر برقم:  2/132

 . ذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاهوقال الحاكم: ه
ن عاذ يكنى أبا عبد الرحمن ، وهو أحد السبعيمعاذ بن جبل بن عمرو ابن أوس األنصاري الخزرجي وكان م ـ 4

صلى هللا ـ ، وشهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها مع رسول هللا ، وآخى رسول هللا الذين شهدوا العقبة من األنصار
ره النبي  بينه وبين عبد هللا بن مسعود،ـ لم عليه وس على اليمن،  وقال عنه: أعلمهم ـ صلى هللا عليه و سلم ـ َوأَمَّ
ن من كا :وقال الواقدي ،بن جبل يوم القيامة أمام العلماء: يأتي معاذ الحرام معاذ ابن جبل، وقال أيضا  بالحالل و

من الصحابة عمر، وابنه عبد هللا، ، وروى عنه أحاديثـ صلى هللا عليه وسلم ـ لنبي ، وروى عن اأجمل الرجال
التابعين: جنادة بن أبي أمية، وأبو إدريس الخوالني، . ومن نس بن مالك رضي هللا عنهم وغيرهم، وأوأبو قتادة

أسد الغابة و .2416: رقم 3/1402 االستيعاب. ينظر (هـ18 :وتوفي سنة)وأبو مسلم الخوالني، وغيرهم. 

 ، 8043رقم:  6/136، واإلصابة 4945رقم:  5/204
 1/58سلم في صحيحه ، وم2701باب اسم الفرس والحمار برقم:  3/1049أخرجه البخاري في صحيحه  ـ 5

 .152باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا  برقم: 



 ) تفسير سورة النور (        البدر المنير الملخص من تفسير ابن كثير  القسم الثاني ) التحقيق ( 

 401 

وأيدهم هللا تأييدا   ،، أظهروا كلمة هللا في المشارق والمغاربكان نصُرُهم ِبَحَسبِهم

موا في سائر العباد ،عظيما   ر الناس َبعَدُهم في سائر األوامروالبالد وتحكَّ ا قصَّ  ،، ولمَّ

صلى هللا عليه ـ أن رسول هللا  ُظُهورُهْم بحسبهم، ولكن قد ثبت في الصحيحين َنَقصَ 

 ،ال يضرهم من خذلهم ،: " ال تزال طائفة من أُمتي ظاهرين على الحققالـ وسلم 

إلى يوم القيامة " ،وال من خالفهم
(1)

وهم كذلك " ،وفي رواية "حتى يأتي أمر هللا 
(2)

 

وفي رواية " حتى يقاتلون الدجال "
(3)

تى ينزل عيسى بن مريم وفي رواية " ح ،

"وهم ظاهرون
(4)

. 

ْ ٱلرهُسوَل لََعلهُكۡم تُرَْۡحُوَن  ﴿ ِطيُعوا
َ
َكوَٰةَ َوأ ْ ٱلزه لَوَٰةَ َوَءاتُوا ْ ٱلصه قِيُموا

َ
ِيَن  ٥٦َوأ ََل ََتَۡسََبه ٱَّله

ۡرِ ِۚ َومَ 
َ
ِۖ َوَِلِۡئَس ٱلَۡمِصيُ َكَفُرواْ ُمۡعِجزِيَن ِِف ٱۡۡل َُٰهُم ٱۡلهاُر َوى

ۡ
  .﴾ ٥٧ أ

كما  ،وهي االحسان إلى المخلوقين يتاء الزكاة إو ،أمر تعالى المؤمنين بإقام الصالة

، وترك ما طيعين للرسول ممتثلين فيما أمرهم، وأن يكونوا في ذلك مهو المشروع

محمد ال تظنن يا  :أي ؛﴾ال َتْحَسَبنَّ ﴿ :، وقولهلعل هللا يرحمهم بذلك ،عنه زجرهم

بوك  ،خالفوك :أي ؛﴾الَِّذيَن َكَفُروا ال يعجزون  :أي ؛﴾ُمْعِجِزيَن ِفي األْرِض ﴿وكذَّ

بهم على ذلك أَشّد العذاب، ولهذا قال ،بل هللا قادر  عليهم ،هللا ُهمُ ﴿ :وَسُيَعذ   َوَمۡأَوىَٰ

اُر    . وقرارهم ،وبئس المنل منُل الكافرين ،في اآلخرة :أي ؛﴾ٱلنَّ

ْ لِيَۡسَت  ﴿ ِيَن َءاَمنُوا َها ٱَّله يُّ
َ
أ ْ ٱۡۡلُلَُم   ۡ َيَٰٓ ِيَن لَۡم َيۡبلُُغوا َٰنُُكۡم َوٱَّله يَۡم

َ
ِيَن َملََكۡت أ ِذنُكُم ٱَّله

 ِۚ َٰت  ََٰث َمره َِن  ِمنُكۡم ثََل ِن َقۡبِل َصلَوَٰةِ ٱۡلَفۡجرِ وَِحَي تََضُعوَن ثِيَابَُكم م  هَِيةِ َومِۢن َبۡعِد م  ٱلظه
َُٰث َعۡوَرَٰت   ِۚ ثََل ِ ٱلۡعَِشآءِ َٰفُوَن لهُكۡم  لَۡيَس َعلَۡيُكۡم  َصلَوَٰة َوََل َعلَۡيهِۡم ُجنَاُحۢ َبۡعَدُهنه  َطوه

 ِۚ َٰ َبۡعض  ُ َعلِيٌم َحِكيم   َعلَۡيُكم َبۡعُضُكۡم لََعَ ُ لَُكُم ٱٓأۡلَيَِٰتِۗ َوٱَّلله ُ ٱَّلله ِ َٰلَِك يُبَي  ِإَوذَا  ٥٨ َكَذ
                                                           

باب قول النبي صلى هللا عليه وسلم ال تزال طائفة من أمتي ظاهرين  6/2666أخرجه البخاري في صحيحه  ـ 1

بشريعة نبيينا محمد باب نزول عيسى بن مريم عليه السالم حاكما  1/137، ومسلم 6881على الحق برقم: 

 .156صلى هللا عليه وسلم برقم: 
، ومسلم في صحيحه 71باب من يرد اله به خيرا  يفقهه في الدين برقم:  1/39أخرجه البخاري في صحيحه ـ  2

ِتى َظاِهِريَن َعلَى اْلَحق  برقم:  12/498  .5059باب الَ َتَزاُل َطاِئَفة  ِمْن أُمَّ
، وأورده األلباني في فضائل 211حديث مطرف بن عبدهللا برقم:  18/111ير أخرجه الطبراني في الكب ـ 3

 ، وقال: ضعيف.5برقم:  1/7الشام ودمشق 
باب فتنة الدجال وخروج عيسى بن مريم عليه السالم وخروج يأجوج  2/1363أخرجه ابن ماجه في سننه ـ   4

، والبيهقي في السنن 1342قوب برقم: باب من اسمه يع 2/89، والطبراني في األوسط 4078ومأجوج برقم: 

 7/564، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 18393باب إظهار دين النبي صلى هللا عليه وسلم برقم:  9/180

، وعزاه إلى أبي يعلى وفيه موسى بن عبيدة وهو 12250باب ال تزال طائفة من هذه األمة على الحق برقم: 

 متروك.
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ۡطَفَُٰل 
َ
ُ   ۡ ِذنُواْ َكَما ٱۡسَت   ۡ مِنُكُم ٱۡۡلُلَُم فَلۡيَۡسَت  بَلََغ ٱۡۡل ُ ٱَّلله ِ َٰلَِك يُبَي  ِيَن مِن َقۡبلِهِۡم  َكَذ َذَن ٱَّله

ُ َعلِيٌم َحِكيم   َٰتِهِۦ  َوٱَّلله َِٰعُد مَِن ٱلن ِسَ  ٥٩ لَُكۡم َءاَي ََِّٰت ََل يَرُۡجوَن نَِكاح  َوٱۡلَقَو فَلَۡيَس ا آءِ ٱله
َِجَٰتِۢ بِزِينَة   َعلَۡيهِنه ُجنَاٌح  ن يََضۡعَن ثَِياَبُهنه َغۡيَ ُمتََۡب 

َ
ن يَۡسَتۡعفِۡفَن َخۡي   أ

َ
ُ َوأ هُهنه  َوٱَّلله ل

 .﴾ ٦٠ َسِميٌع َعلِيم  

وما سبق كان في  ،ضهم على بعضبع ،هذه آيات مشتملة على استئذان األقارب

ملكت أيمانهم  مما ، فأمر هللا تعالى المؤمنين استئذان خدمهماستئذان األجانب

: من قبل صالة الغداة في ثالثة أحوال : األول ،وأطفالهم الذين لم يبلغوا الحلم منهم

ِهيَرةِ َوِحيَن ﴿، س يكونون حينئٍذ نياما  في فرشهمألن النا  ﴾َتَضُعوَن ِثَياَبُكْم ِمَن الظَّ

ةِ  دِ َبعۡ  َوِمن  ﴿ألنهم حينئٍذ يكونون مع أهليهم غالبا ،  ،في وقت القيلولة :أي  َصلَوَٰ

واألطفال أن ال يهجموا على أهل البيت في  ،، فيؤمر الخدمألنه وقت النوم ،﴾ٱۡلِعَشا ِء  

ثُ ﴿ :، ولهذا قالرونشر الش ،لما ُيخشى من هتك الستر ،هذه األحوال ت   َثلََٰ  لَُّكۡم   َعۡوَرَٰ

غير هذه األحوال فال  إذا دخلوا في حال :أي ؛﴾َبۡعَدُهنَّ   ُجَناُح   َعَلۡيِهمۡ  َواَل  َعلَۡيُكمۡ  لَۡيسَ 

اهم من ذلكجناح عليكم وال عليهم أن يروا شيئا  من غير تلك  ،، وفي تمكينهم إيَّ

فُونَ ﴿، ألنهم ألنه قد أُذن في الهجوم ،األحوال ويغتفر في الخدمة  :أي؛ ﴾َعَلۡيُكم َطوََّٰ

وكان  ،غير منسوخة ،ُمحكمة   ،، ولما كانت هذه اآليةما ال يغتفر في غيرهم ،فيهم

 الناس تركذلك على الناس، وقال : "  ، أنكر ابن عباسعمل الناس بها قليال  جدا  

"فلم يعملوا بهن ،على ثالث آيات ،وفي رواية " غلب الشيطان الناس" آيات ثالث
(1)

 

َها﴿ أَيُّ ُنُكمۡ  َمَلَكۡت  ٱلَِّذينَ  ِذنُكمُ   ۡ لَِيۡستَ  َءاَمُنواْ  ٱلَِّذينَ  َيَٰ  ، إلى آخر اآلية والتي في سورة ﴾أَۡيَمَٰ

(2)﴾َوإَِذا َحَضَر اْلِقْسَمَة أُولُو اْلقُْرَبى﴿النساء 
 إِنَّ ﴿ :وفي سورة الحجرات .اآلية 

ُكۡم   ٱّللَِّ  ِعندَ  أَۡكَرَمُكمۡ  (3)﴾أَۡتَقىَٰ
عن االستئذان في الثالث عورات  ، وُسئل ابن عباس

ير يحب الستر، كان الناس ليس لهم : " إن هللا فقال ،التي أمر هللا بها في القرآن ِست 

أو  ،أو ولده ،خادمه ،ستور على أبوابهم، وال ِحجال في بيوتهم ، فربما فاجأ الرجل

وهو على أهله، فأمرهم هللا أن يستأذنوا في تلك العورات التي  ،يتيمه في حجره

                                                           
،بلفظ: 17612: برقم( جاريته على يستأذن الرجل في قالوا ما باب) 4/43 مصنفه يف شيبة أبي ابن أخرجهـ   1

أما الرواية منكم.....". و الحلم يبلغوا لم والذين أيمانكم ملكت الذين الساعات في الناس على الشيطان " غلب

 كثير وتفسير ابن ،2632/14789 حاتم أبي ابن تفسير في وردت، فقد " آيات ثالث الناس ترك"  ولى:األ

 . ولم أقف عليها في كتب األحاديث.6/218 المنثور والدر ،6/82
َمىَٰ  ٱۡلقُۡرَبىَٰ  أُْولُواْ  ٱۡلِقۡسَمةَ  َحَضرَ  َوإَِذا﴿ـ  2 ِكينُ  َوٱۡلَيَتَٰ ۡنهُ  َفٱۡرُزقُوُهم َوٱۡلَمَسَٰ ا َقۡوال   لَُهمۡ  َوقُولُواْ  م  ۡعُروف  من  ﴾8اآلية ﴿﴾مَّ

 سورة النساء
َها﴿ـ  3 أَيُّ ا ٱلنَّاسُ  َيَٰ  ُكم إِنَّ ن َخلَۡقَنَٰ ُكمۡ  َوأُنَثىَٰ  َذَكر   م  ا َوَجَعۡلَنَٰ ْا   َوَقَبا ِئلَ  ُشُعوب  ُكۡم   ٱّللَِّ  ِعندَ  أَۡكَرَمُكمۡ  إِنَّ  لَِتَعاَرفُو  َ  إِنَّ  أَۡتَقىَٰ  َعلِيم   ٱّللَّ

 من سورة الحجرات. (13﴿ :اآلية ﴾َخِبير  
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واتخذوا   ،رفبسط عليهم الرزق، فاتخذوا الستو ،، ثم جاء هللا بعُد بالُسُتورسمى هللا

[الِحجال
(1)

ورأى الناس أن ذلك قد كفاهم من االستئذان الذي أُِمروا به "  ،
(2)

رواه  

لِكَ ﴿ :أبوداود. والذي يدل على أنها ُمحكمة لم ُتنسخ ، قوله
ُ  ُيَبي نُ  َكَذَٰ ِتِهۦ  لَُكمۡ  ٱّللَّ  َءاَيَٰ

 ُ لُ  َبلَغَ  َوإَِذا﴿ :ثم قال تعالى ،﴾َحِكيم   َعلِيم   َوٱّللَّ إذا بلغ  :أي ؛﴾ٱۡلُحلُمَ  ِمنُكمُ  ٱأۡلَۡطَفَٰ

جب عليهم أن يستأذنوا على و ،األطفال الذين يستأذنون في العورات الثالث الُحلُم

التي يكون الرجل مع أهله ، وفي األحوال مبالنسبة إلى أجانبه :، يعنيكل حال

أذن الكبار من ولد كما است :يعني، ﴾َقۡبلِِهۡم   ِمن ٱلَِّذينَ  َذنَ   ۡ ٱۡستَ  َكَما﴿ :، وقولهُمطلقا  

ِعدُ ﴿: ، وقولهالرجل وأقاربه َسا ءِ  ِمنَ  َوٱۡلَقَوَٰ ، قال ابن جبير وغيره: " هن اللواتي ﴾ٱلن 

ويئسن من الولد " ،انقطع عنهن الحيض
(3)

ِتي﴿ ،
ا َيۡرُجونَ  اَل  ٱلََّٰ لم يبق  :أي ؛﴾ِنَكاح 

َجاٍت َفلَْيَس َعلَْيِهنَّ ﴿ لهن تشّوف إلى التزويج  ُجَناح  أَْن َيَضْعَن ِثَياَبُهنَّ َغْيَر ُمَتَبر 

[الحجر في الّتَستُّر]ليس عليها من  :أي ؛﴾ِبِزيَنةٍ 
(4)

كما لغيرها من النساء، قال ابن  

 :أي"، وقال سعيد بن جبير: الرداء ": " المراد بها الجلباب ووغير واحد مسعود

جن ا من الزينة "أن يرى ما عليه ،بوضع الجلباب ،ال يتبرَّ
(5)

وُسِئلت عائشة   

فاِض )و ،(الِخضابِ ) :عن[ رضي هللا عنها] (القُرطين)و ،والِصباغ ،(الن 
(6)

، 

ُتُهنَّ كلها " : وثياب الرقاق، فقالت ،وخاتم الذهب ،والِخلخال يا معشر النساء ِقصَّ

منكن  : ال يحل لكن أن يرواأي ؛غير متبرجات ،أحلَّ هللا لكنَّ الزينة ،واحدة

                                                           
َياب ُيْسَتر كالقُبَّة َبْيت:  بالتَّْحريك الحجلةـ  1 . ينظر النهاية في ِحَجال على وُتْجَمع كَبار   أْزَرار   له وتكون بالث 

 .899غريب الحديث /
بلفظ " قال ابن عباس إن  5192باب االستئذان في العورات الثالث برقم:  2/770أخرجه أبوداود في سننه ـ   2

وابن أبي شيبة في مصنفه يس لبيوتهم ستور وال حجال". هللا حليم رحيم بالمؤمنين يحب الستر وكان الناس ل

باب  7/97والبيهقي في السنن الكبرى  ،17905جاريته برقم:  على يستأذن الرجل في قالوا باب ما 4/400

،.ستير: بكسر السين وتشديد التاء مكسورة ويروى 13337استئذان المملوك والطفل في العورات الثالث برقم: 

 .6/219 المنثور والدر .2632/14787 حاتم ابي ابن تفسير ينظر. بفتح السين وكسر التاء مخففة
ير : " والقواعد من النساء يعني المرأة الكبيرة التي ال تحيض من أورده ابن أبي حاتم  عن سعيد بن جبـ   3

الكبر ".  وروى ، عن مقاتل بن حيان، وقتادة، والضحاك ، والحسن، وابن جريج، نحو قول سعيد بن جبير. 

 19/216(، وتفسير الطبري 14834ـ  14833ـ  14832ـ  14831/ برقم: )2639ينظر تفسير ابن أبي حاتم 

 .12/309رطبي وتفسير الق
 . 6/83: ]الحرج من التستر[. ينظر تفسير ابن كثير والصواب/أ،  338ـ هكذا وردت ينظر اللوحة رقم:  4
، وأورده ابن أبي 9022حديث عبدهللا بن مسعود رضي هللا عنه برقم:  9/209أخرجه الطبراني في الكبير  ـ 5

حاتم بلفظ "عن مقاتل بن حيان في قراءة ابن مسعود وليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن ان يضعن الجلباب 
بن حيان ". ينظر تفسير ابن  وال يضعن الخمار ، وروى عن الحسن وقتادة الزهري واالوزاعي نحو قول مقاتل

 .   19/215(، وتفسير الطبري  14846،  14845،  14844،  14841/ برقم: 2642أبي حاتم 
 الصحاح  ينظر. ونحوه بالحناء واختضب. خضبا أخضبه الشيء خضبت وقد. به يختضب ما: الخضابـ  6

 األُذن ُحلِي   من َنْوع:  القُْرط..2/224 الصحاح ينظر. الصبيان أُُزر من إزار  : بالكسر والِنفاضُ  ،1/121

 .4/64 الحديث غريب في النهاية ينظر. وأْقِرطة وِقَرطة أْقراط على وُيْجمع معروف
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"محرما  
(1)

وإن  ،وترك وضعهن لثيابهن :أي ؛﴾َوأَْن َيْسَتْعِفْفَن َخْير  لَُهنَّ ﴿ :، وقوله

  .بنياتكم ﴾َعلِيم  ﴿ ،ألقوالكم ﴾َسِميع  ﴿وهللا  ،وأفضل ،كان جائزا  خير لهن

ۡعََمَٰ َحَرج  َوََل ﴿
َ
ۡعَرِج َحَرج  لهۡيَس لََعَ ٱۡۡل

َ
َٰٓ َحَرج  َوََل َوََل لََعَ ٱلَۡمرِيِض  لََعَ ٱۡۡل  لََعَ

ۡو ُبيُوِت 
َ
َهَٰتُِكۡم أ مه

ُ
ۡو ُبيُوِت أ

َ
ۡو ُبيُوِت َءابَآئُِكۡم أ

َ
ْ مِۢن ُبيُوتُِكۡم أ ُكلُوا

ۡ
ن تَأ

َ
نُفِسُكۡم أ

َ
أ

َٰلُِكمۡ  ۡخَو
َ
ۡو ُبيُوِت أ

َ
َٰتُِكۡم أ ۡو ُبيُوِت َعمه

َ
ۡعَمَِٰمُكۡم أ

َ
ۡو ُبيُوِت أ

َ
َٰتُِكۡم أ َخَو

َ
ۡو ُبيُوِت أ

َ
َٰنُِكۡم أ  إِۡخَو

 
َ
ن أ

َ
ۡو َصِديقُِكۡم  لَيَۡس َعلَۡيُكۡم ُجنَاٌح أ

َ
ۥٓ أ َفاَِتَُه ۡو َما َملَۡكتُم مه

َ
َٰتُِكۡم أ ۡو ُبيُوِت َخََٰل

ۡشتَات  
َ
ۡو أ

َ
ْ ََجِيًعا أ ُكلُوا

ۡ
ْ ا  فَإَِذا َدَخلۡتُم ُبيُوت  تَأ نُفِسُكۡم ََتِيهة  ا فََسل ُِموا

َ
َٰٓ أ ِۡن ِعنِد ٱ لََعَ ِ م  َّلله

ُ لَُكُم ٱٓأۡلَيَٰ كَ  َطي ِبَة    ُمَبََٰرَكة   ُ ٱَّلله ِ َٰلَِك يُبَي   .﴾٦١ ِت لََعلهُكۡم َتۡعقِلُونَ َذ

والمريض  ،واألعرج ،اختلفوا في المعنى الذي ُرِفَع من أجله الحرج عن األعمى

: " نزلت في الجهاد "فقال بعضهم ،ههنا
(2) 

كاآلية التي في سورة  ،وجعلوا هذه اآلية

الفتح
(3)

 ،: ال إثم عليهم في ترك الجهاد لضعفهمال محالة، أي ،وتلك في الجهاد ،

َعَفاِء َوال َعَلى ﴿ :، كما قال تعالى في سورة براءةوعجزهم لَْيَس َعلَى الضُّ

(4)﴾اْلَمْرَضى
: " أنهم كانوا يتحرجون من األكل مع األعمى اآلية، وقيل المراد ههنا

، وال مع فربما سبقه غيره إلى ذلك ،وما فيه من الطيبات ،ألنه ال يرى الطعام

، والمريض ال يستوفي من فيفتات عليه جليُسه  ،ألنه ال يتمكن من الجلوس ،األعرج

رخصة  ،فأنزل هللا هذه اآلية  ،فكرهوا أن يؤاكلوهم لئاّل يظلموهم ه،كغير ،الطعام

لهم في ذلك "
(5)

عث : " كانوا قبل المبوقال الضحاك ،وغيره ،قاله سعيد بن جبير 

زا ،يتحرجون من األكل مع هؤالء را  وَتَقزُّ ا عليهم ". فأنزل هللا ولئال يتفضلو ،َتَقذُّ

وهو  ،، إنما ذكر هذا﴾َوال َعلَى أَْنفُِسُكْم أَْن َتأُْكلُوا ِمْن ُبُيوِتُكمْ ﴿ :، وقولههذه اآلية
                                                           

مسند  42/493، وأحمد في مسنده 5090باب كراهية ريح الحناء برقم:  8/142أخرجه النسائي في سننه ـ  1

برقم:  9/283ورده األلباني في السلسلة الضعيفة والموضوعة أ، و25760السيدة عائشة رضي هللا عنها برقم: 

 ، به بأس ال:  قالت ؟ بالحناء الخضاب عن امرأة سألتها عائشة " سمعت:  قالت همام بنت كريمة عن ،4290

 وقال: اسناده ضعيف وكريمة هذه مجهولة الحال ولم يوثقها أحد.   ..." هذا أكره ولكن
عن أبيه، وعبدالرحمن بن زيد، وابن وهب، ومعمر عن قتادة، وسعيد بن جبير،  وبعض من قال ذلك: عطاءـ   2

، وتفسير القرطبي 22/222، وتفسير الطبري 14867، 14864/ 2644والضحاك. ينظر تفسير ابن أبي حاتم 

 .  7/303، ومعالم التنزيل 16/273
َ  ﴿ ـ  وهي قوله تعالى: 3 لَْيَس َعلَى اأْلَْعَمى َحَرج  َواَل َعلَى اأْلَْعَرِج َحَرج  َواَل َعلَى اْلَمِريِض َحَرج  َوَمْن ُيِطِع هللاَّ

ا  ْبُه َعَذاب  اٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اأْلَْنَهاُر َوَمْن َيَتَولَّ ُيَعذ  ا ﴿َوَرُسولَُه ُيْدِخْلُه َجنَّ  سورة الفتح. ﴾ من17أَلِيم 
َعَفاِء َواَل َعلَى اْلَمْرَضى َواَل َعلَى الَِّذيَن اَل َيِجُدوَن َما ُيْنِفقُوَن َحَرج  إَِذا َنَصُحوا ّلِلَِّ لَ ﴿ـ  4  َوَرُسولِِه َما ْيَس َعلَى الضُّ

ُ َغفُور    سورة التوبة. من ﴾﴾91َرِحيم  ﴿َعلَى اْلُمْحِسِنيَن ِمْن َسِبيٍل َوهللاَّ
( وتفسير 14868،  14865،  14861،  14860،  14858/ برقم: ) 4643ينظر تفسير ابن أبي حاتم ـ  5

 .19/219الطبري 
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 وتضمن هذا بيوت، وليساويه ما بعده في الحكم ،معلوم ليعطف عليه غيره في اللفظ

لى أن مال الولد بمنزلة ولهذا استدل بهذا من ذهب إ ،ألنه لم ينص عليهم ،األبناء

أنه ـ صلى هللا عليه وسلم ـ والسنن عن رسول هللا  ،، وقد جاء في المسندمال أبيه

: " أنَت ومالك ألبيك "قال
(1)

 َملَۡكُتم َما أَۡو ﴿ :إلى قوله ،﴾َءاَبا ِئُكمۡ  ُبُيوتِ  أَۡو ﴿ :وقوله 

َفاِتَحُهۥ  وقد استدل به من يوجب نفقة األقارب بعضهم على بعض كما  ،ظاهر ،﴾مَّ

وأحمد حنيفة أبي هو مذهب
(2)

، فقال سعيد بن ﴾أَْو َما َملَْكُتْم َمَفاِتَحهُ ﴿ :، وأما قوله 

ي: " هو خادم الرجل من عبده ،جبير [َقْهَرَمان]و ،والسد 
(3)

فالبأس أن يأكل مما  ،

من الطعام بالمعروف " ،استودعه
(4)

: " كان وقالت عائشة ]رضي هللا عنها[  

فيدفعون مفاتحهم ـ صلى هللا عليه وسلم ـ  المسلمون يرغبون في النفير مع رسول هللا

يقولون: أنه  ،فكانوا ،ما احتجتم إليه ،أن تأكلوا : قد أحللنا لكمويقولون ،إلى ضمنائهم

، وإنما نحن أُمناء"أَِذُنوا لها عن غير طيب أنفسهم إنهم ال يحل لنا أن نأكل
(5)

فأنزل  

َفاِتَحُهۥ  َملَۡكُتم َما أَۡو ﴿هللا  بيوت أصدقائكم  :أي ؛﴾أَْو َصِديِقُكمْ ﴿ :، وقوله﴾مَّ

فال جناح عليكم في األكل منها، إذا علمتم أن ذلك ال يشق عليهم ، وال  ،وأصحابكم

قك فال بأس أن تأكل بغير إذنه " يكرهوه في ذلك  قال قتادة : " إذا دخلت بيت صدي

ا َتۡأُكلُواْ  أَن ُجَناح   َعلَۡيُكمۡ  لَۡيسَ ﴿ :وقوله ا   أَۡو  َجِميع  : " كان هذا الحي ، قال قتادة﴾أَۡشَتات 

                                                           
 "بلفظ " أنت ومال لوالدك 3530باب في الرجل يأكل من مال ولده برقم:  2/311أخرجه أبوداود في سننه ـ   1

سند عبدهللا م 11/503، وأحمد في مسنده 2291باب ما للرجل من مال ولده برقم: 2/769وابن ماجه في سننه 

 وقال: رواه. 6762باب في مال الولد برقم:  4/273، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 6902بن عمر برقم: 

وكذلك  .ثقات رجاله وبقية وغيره أحمد وضعفه حبان وابن حاتم وأبو زرعة أبو وثقه حريز أبو وفيه يعلى أبو

 .6769، 6768، 6765، 6764برقم: 
 النفقة تجب: (الحنفية مذهب)في نفقة األقارب على النحو التالي: أ ـ  وهبة الزحيلي تفصيال   شيخأورد الـ   2

مذهب )اإلنسان. ب ـ  من محرم غير لقريب تجب وال محرم، رحم ذي لكل أي للزواج، المحرمة للقرابة
النفقة لألب واألم، وللولد : أن النفقة الواجبة هي لألبوين واألبناء مباشرة فحسب دون غيرهم، فتجب (المالكية

: أن القرابة التي تستحق بها النفقة (مذهب الشافعية)ـ  ج .ذكرا  أو أنثى، وال تجب للجد والجدة، وال لولد الولد
تجب النفقة لكل قريب وارث بالفرض  :(مذهب الحنابلة)د ـ  وا، وقرابة األوالد وإن سفلوا.قرابة الوالدين وإن عل

والفروع والحواشي كاإلخوة واألعمام وأبنائهم، وكذا من ذوي األرحام إذا كانوا من  أو التعصيب من األصول
عمود النسب كأب األم. وابن البنت، سواء أكانوا وارثين أم محجوبين. أما من كان من غير عمود النسب 

الوارث كسائر كالخالة والعمة، فال نفقة له على قريبه؛ ألن قرابتهم ضعيفة، وإنما يأخذون المال عند عدم 
َغارُ  ِمْنهُ  َمْحَرمٍ  َرِحمٍ  ِذي ُكل   َنَفَقةِ  َعلَى ُيْجَبرُ  فإنه: تفصيل األحناف المسلمين. َماَنةِ  َوأَْهلُ  َوالن َساءُ  الص   ِمنْ  الزَّ
َجالِ  ُ  َرِحَمهُ  لَْيلَى أَِبي اْبنُ  َوَقالَ  ِعْنَدَنا َحاَجةٍ  َذِوي َكاُنوا إَذا الر  َفَقةُ  َتِجبُ : َتَعالَى هللاَّ ا َواِرثٍ  ُكل   َعلَى النَّ  ، َكانَ  َمْحَرم 

 وجوب اإلمام فيرى األقارب، نفقة وأما ﴾َذلِكَ  ِمْثلُ  اْلَواِرثِ  َوَعلَى﴿ :َتَعالَى َقْوله ِبَظاِهرِ  َواْسَتَدلَّ  َمْحَرمٍ  َغْيرَ  أَوْ 

، 10/85والفقه اإلسالم وأدلته ، 4/30 الصنائع وبدائع، 9/289واإلنصاف  ،4/148. ينظر اإلقناع النفقة هذه

 .9/257والمغني ، 5/404 والمبسوط
 القائم وهو يديه، تحت من على الحفيظ المسيطر(: الفرس) بلغة وهو مقلوب، و]قرهمان[ ]قهرمان[،: يقالـ    3

 .12/496 العرب ولسان ،(قهرم) باب 33/322 العرس تاج ينظر. الرجل بأمور
يأكل  يجوز له أن ،نه عنى به وكيل الرجل وقيمه في ضيعتهإفيه ثالثة أقاويل أحدها:  ﴾َمَفاِتَحهُ أَْو َما َملَْكُتْم ﴿ـ  4

مما يقوم عليه من ثمار ضيعته، قاله ابن عباس. والثاني: أنه أراد منزل الرجل نفسه يأكل مما أدخره  قاله قتادة 
ينظر تفسير ابن ابي حاتم  عبده وماله ألن مال العبد لسيده. . والثالث : أنه عنى به أكل السيد من منزل

 .  4/124، وتفسير الماوردي 363، وتفسير السدي 14880، 2647/14
 .6/224 المنثور والدر .12/312، وتفسير القرطبي 2646/14875ـ  ينظر تفسير ابن أبي حاتم  5
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، وربما معهحتى يجد ضيفا  يأكل  ،وحده في الجاهلية ،انة ال يأكل أحدهممن بني كن

ْود الَحْفَل معه ، فأنزل يأكل حتى يجد من يؤاكله ويشاربه وهو جائع ال ،يسوق الذَّ

هذه اآلية "
(1)

: " كان الغني يدخل على الفقير من ذوي قال ، وعن ابن عباس

ُج أن آكل فيقول ،فيدعوه إلى طعامه ،وصداقته ،قرابته  ،، وأنا غنيمعك: إن ي أََتَحرَّ

وأنت فقير"
(2)

فهذا رخصة من هللا أن يأكل الرجل وحده ومع  ،فنزلت هذه اآلية ،

ـ الجماعة  وإن كان األكل مع الجماعة أفضل وأَْبَرك "  روى أن أصحاب النبي 

ا نأكل ،: " يا رسول هللاقالواـ صلى هللا عليه وسلم  :  فلعلكم قالوال نشبع   ،إنَّ

م ـارك لكـم هللا  ُيبـروا اسـواذك ،امكمـوا إلى طعـ: فاجتمعالـق ،مـ: نعواـقال ،ونـتفترق

فيه "
(3)

ا َفَسل ُموا َعلَى أَْنفُِسُكمْ ﴿ :وقوله ،رواه أحمد وأبوداود  قال  ﴾َفإَِذا َدَخْلُتْم ُبُيوت 

وقال جابر بن ، " يعني ولُيسل م بعضكم على بعض" : سعيد بن جبير وغير واحد

" دخلَت على أهلَِك َفسل م عليهم : " إذا عبدهللا
(4)

: وهذا أمر استحباب، قال مجاهد ،

[بيتا  ]َت لْ خَ " وإذا دَ 
(5)

" : السالم علينا وعلى عباد هللا الصالحينأحد فقل فيهوليس  
(6) 

به قال قتادة و
(7)

ِنۡ  ََتِيهة  ﴿ :، وقوله ِ  ِعندِ  م   ،حسنة جميلة :أي ؛﴾َطي َِبة    ُمَبََٰرَكة   ٱَّلله

                                                           
أحدهما : أنه يأكل من بيت صديقه في الوليمة  فيه قوالن: ﴾أو صديقكم﴿يقول الماوردي في قوله تعالى: ـ  1

دون غيرها .والثاني : أنه يأكل من منزل صديقه في الوليمة وغيرها إذا كان الطعام حاضرا غير محرز . قال 
 ابن عباس : الصديق أكثر من الوالدين ، أال ترى أن الجهنميين لم يستغيثوا باآلباء وال األمهات وإنما قالوا : 

وروي عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قال: " قد جعل هللا في الصديق  ﴾َحِميمٍ  َصِديقٍ  َواَل  َشاِفِعينَ  ِمنْ  الَنَ  َفَما﴿

البار عوضا عن الرحم المذمومة ". والمراد بالصديق األصدقاء وهو واحد يعبر به عن الجميع. ينظر تفسير 

، وتفسير الماوردي 12/316، وتفسير القرطبي 19/223، وتفسير الطبري 2647/14883ابن أبي حاتم 

 .6/65ومعالم التنزيل  ،6/225المنثور والدر ،4/124
أورده ابن جرير والبغوي عن ابن عباس.  بينما ابن أبي حاتم أورد ذلك عن عثمان بن عطاء ، عن أبيه ـ  2

قوله: " فكان الرجل الغني يدخل على الفقير من ذوي قرابته وصديقه يدعوه إلى الطعام ليأكل منه فيقول : وهللا 
ان يحرج ان ناكل منك وانا غني وانت فقير ، فامروا ان يأكلوا جميعا أو اشتاتا " . ينظر  اني ألجنح والجنح

 .6/65، ومعالم التنزيل 19/223، وتفسير الطبري 2647/14881تفسير ابن أبي حاتم 
، وأحمد في مسنده حديث 3764باب في اإلجتماع على الطعام برقم:  2/373أخرجه أبوداود في سننه  ـ 3

باب آداب األكل برقم:  12/27، وابن حبان 16078حبشي عن النبي صلى هللا عليه وسلم برقم: وحشي ال

 ، وقال: حسن .3764باب اإلجتماع على الطعام برقم: 2/440، وأورده األلباني في صحيح أبي داود5224
 صحيح في األلباني وأورده. 1095: برقم( الدور في النظر باب) 1/375 المفرد األدب في البخاري أخرجه ـ 4

 (.صحيح: )وقال ،451: برقم( بسالم بيته دخل من فضل باب) 1/435المفرد األدب
 يبدو أنها سقطت من الناسخ. ] بيتا  [إضافة يقتضيها  المقام ـ   5
 ومجاهد، قتادة عن 19451:برقم( بيت من خرج إذا التسليم باب) 10/389 مصنفه في عبدالرزاق أخرجهـ  6

 .مجاهد عن 8456: برقم( القرآن موضع تنوير في فصل) 6/447 اإليمان شعب في والبيهقي
: يعني إذا دخلتم بيوت فيه خمسة أقاويل: أحدها ﴾أَْنفُِسُكمْ  َعلَى َفَسل ُموا﴿  يقول الماوردي في قوله تعالى:ـ  7

، وهذا قول ابن هاعلى من في : إذا دخلتم المساجد فسلمواكم وعيالكم، قاله جابر. والثانيأنفسكم فسلموا على أهالي
أهل : إذا دخلتم بيوتا فسلموا على موا عليهم ، قاله الحسن. والرابع: إذا دخلتم بيوت غيركم فسلعباس. والثالث

: إذا دخلتم بيوتا فارغة فسلموا على أنفسكم وهو أن يقول : السالم علينا وعلى دينكم ، قاله السدي. والخامس
: السالم علينا من ربنا ، وأبو مالك، وقيل: سالمه على نفسه أن يقولابن عمر، وإبراهيم، قاله عباد هللا الصالحين

(، 14898،  14897،  14895،  14893،  14891/ )2650تحية من عند هللا ". ينظر تفسير ابن أبي حاتم 

 ثورالمن والدر ،4/126، وتفسير الماوردي 12/318، وتفسير القرطبي 226،  19/225وتفسير الطبري 

6/225، 228. 



 ) تفسير سورة النور (        البدر المنير الملخص من تفسير ابن كثير  القسم الثاني ) التحقيق ( 

 407 

لِكَ ﴿ :، وقولهلما فيه من الثواب واألجر ،: ذكر البركة والطيب ههناوقيل
ُ  ُيَبي نُ  َكَذَٰ  ٱّللَّ

تِ  لَُكمُ  ]ما[لما ذكر تعالى  ،﴾َتۡعِقلُونَ  لََعلَُّكمۡ  ٱأۡل َيَٰ
(1)

م اهذه السورة من األحك في 

ُن لعباده اآليات ،والشرائع الُمتَقَنِة الُمْبَرَمةِ  المحكمة بيانا  شافيا   ،َنبَّه تعالى على أنه ُيبي 

  .وَيَتَعقَّلُوها لَِيَتدبَّروها

ۡمر  ﴿
َ
َٰٓ أ ْ َمَعُهۥ لََعَ ِ َورَُسوَِلِۦ ِإَوَذا ََكنُوا ْ بِٱَّلله ِيَن َءاَمنُوا لهۡم يَۡذَهبُواْ  َجامِع   إِنهَما ٱلُۡمۡؤمِنُوَن ٱَّله

َٰ يَۡسَت  ِيَن يَۡسَت ِذنُوهُ    ۡ َحَّته ِ َورَُسوَِلِۦ  فَإِذَا  ۡ إِنه ٱَّله ِيَن يُۡؤِمنُوَن بِٱَّلله ْوَلَٰٓئَِك ٱَّله
ُ
 ِذنُونََك أ

َ َغُفور    ۡ ٱۡسَت  َ  إِنه ٱَّلله ذَن ل َِمن ِشۡتَت مِۡنُهۡم َوٱۡسَتۡغفِۡر لَُهُم ٱَّلله
ۡ
نِهِۡم فَأ

ۡ
 َذنُوَك ِِلَۡعِض َشأ

  ﴾٦٢رهِحيم  

، كما أمرهم باالستئذان عند الدخول، وعباده المؤمنين إليه أرشد هللا ،هذا أدب  آخر

في أمر جامع ،أي :  إذا كانوا ،، ال سيَّماك أمرهم باالستئذان عند االنصرافكذل

أو  ،أو عيد ،من صالة جمعةـ عليه الصالة والسالم ـ مع الرسول ، اجتمعوا عليه

 هذه لحالةوا ،يتفرقوا عنه ، أمرهم هللا أن الونحو ذلك ،أو اجتماع لمشورة ،جماعة

، ثم أمر تعالى مؤمن كامل، وأن من يفعل ذلك فهو ومشاورته ،إال بعد استئذانه

، أن يأذن له إن شاء ،إذا استأذن أحد  منهم في ذلك ،[صلى هللا عليه وسلم]رسوله 

َ ﴿: ولهذا قال َ إِنَّ هللاَّ ، عن أبي ﴾ َغفُور  َرِحيم  َفأَْذْن لَِمْن ِشْئَت ِمْنُهْم َواْسَتْغِفْر لَُهُم هللاَّ

نتهى أحدكم إلى ا: " إذا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ : قال رسول هللا قال هريرة

، فإذا أراد أن يقوم َفْلُيَسل م ، فليست األولى بأحق من اآلخرة "َفْلُيَسل م ،المجلس
(2)

 

نه ،والترمذي ،وأبوداود ،رواه أحمد   .والنسائي ،وَحسَّ

ْ ُدَعٓ َله ﴿ ِيَن يَتََسلهلُوَن ا  قَۡد َيۡعلَُم ٱَء ٱلرهُسوِل بَيۡنَُكۡم َكُدَعٓءِ َبۡعِضُكم َبۡعض  ََتَۡعلُوا ُ ٱَّله َّلله
ِيَن ُُيَالُِفوَن َعۡن ِمنُكۡم لَِواذ   ۡو يُِصيبَُهۡم َعَذاٌب ا  فَلۡيَۡحَذرِ ٱَّله

َ
ن تُِصيبَُهۡم فِۡتَنٌة أ

َ
ۡمرِهِۦٓ أ

َ
أ

ِۡلمٌ 
َ
 .﴾٦٣أ

فنهاهم عن ذلك إعظاما   ،يا محمد يا أبا القاسم :: " كانوا يقولون ابن عباسقال 

: ، قال قتادةيا رسول هللا "  ، قال : فقولوا : يا نبي هللاـ عليه الصالة والسالم ـ لنبيه 

                                                           
 /ب.338لعلها سقطت من الناسخ. ينظر اللوحة  إضافة يقتضيها المقام، ـ ]ما[  1
 6/92، والنسائي في سننه 5208باب في السالم إذا قام من المجلس برقم: 2/774أخرجه أبوداود في سننه  ـ 2

القيام  باب التسليم عند 5/62، والترمذي في سننه 10174برقم:  (ما يقول إذا انتهى إلى قوم فجلس إليهم)باب 

مسند أبي هريرة رضي هللا عنه  12/47وأحمد في مسنده  .حسن حديث هذا: وقال ،2706وعند القعود برقم: 

  .7142برقم: 
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ل ،" أمر هللا أن ُيهاب نبيه د " ،وأن ُيَبجَّ وُيَسوَّ
(1)

َها﴿ :. كما قال تعالى أَيُّ  َءاَمُنواْ  ٱلَِّذينَ  َيَٰ 

اْ  اَل  َتُكمۡ  َتۡرَفُعو  ِبي   َصۡوتِ  َفۡوقَ  أَۡصَوَٰ (2)﴾ٱلنَّ
 َوَرا ءِ  ِمن ُيَناُدوَنكَ  ٱلَِّذينَ  إِنَّ ﴿ :وقال .اآلية

تِ  (3)﴾َيۡعِقلُونَ  اَل  أَۡكَثُرُهمۡ  ٱۡلُحُجَرَٰ
عليه ـ ، وهذا من باب األدب في ُمخاطبته اآلية 

ال يعتقدوا أن دعاءه على  :: " المعنى ، وقيلوعنه ،والكالم معه ـالصالة والسالم 

فتهلكوا " ،فاحذروا أن يدعو عليكم ،فإن دعاءه مستجاب ،كدعاء غيره ،أحدٍ 
(4)

 هكذا 

ا   ﴿ :وأتباعه ، وقوله، عن ابن عباس ُ الَِّذيَن َيَتَسلَّلُوَن ِمْنُكْم لَِواذ  قال  ﴾َقْد َيْعلَُم هللاَّ

مقاتل بن حيان
(5)

 ،الخطبة يوم الجمعة :يعني ،عليهم الحديثالمنافقون كان يثقل :" 

، وكان ال يصلح حتى يخرجوا من المسجد ،ويستترون ببعض الصحابة ،فيلوذون

عليه الصالة  ، ـإال بإذن منه، ن المسجد يوم الجمعة حالة الخطبةللرجل أن يخرج م

فال يراهم " ،حتى يتغيبوا عنه ،وكان بعضهم يلوذ ببعض ـوالسالم 
(6)

ومعنى 

َفْلَيْحَذِر ﴿ :ولهـأي: خالفا ، وق ؛﴾لواذا  ﴿د: ـال مجاهـق ،ية  ـرجون خفـيخ :يتسللون

 ،وهو سبيلهـ  صلى هللا عليه وسلمـ أمر رسول هللا  :أي ؛﴾الَِّذيَن ُيَخالِفُوَن َعْن أَْمِرهِ 

وشريعته " ،وطريقته ،ومنهاجه
(7)

صلى ـ كما ثبت في الصحيحين عن رسول هللا   

                                                           
ُسولِ  ُدَعا ءَ  َتۡجَعلُواْ  الَّ ﴿ـ  1 ا   َبۡعِضُكم َكُدَعا ءِ  َبۡيَنُكمۡ  ٱلرَّ فيه ثالثة أقاويل :أحدها : أنه نهي من هللا عن  ﴾َبۡعض 

التعرض لدعاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بإسخاطه ألن دعاءه يوجب العقوبة ، وليس كدعاء غيره ، قاله 
ابن عباس. والثاني : أنه نهي من هللا عن دعاء رسول هللا بالغلظة والجفاء وليدع بالخضوع والتذلل : يا رسول 

نبي هللا ، قاله مجاهد ، وقتادة. والثالث : أنه نهي من هللا عن اإلبطاء عند أمره والتأخر عند استدعائه هللا ، يا 
لهم إلى الجهاد وال يتأخرون كما يتأخر بعضهم عن إجابة بعض ، حكاه ابن عيسى. ينظر تفسير ابن أبي حاتم 

 .6/230المنثور الدرو .4/128ي ، وتفسير الماورد19/230(، وتفسير الطبري 14927ـ  14924/ ) 2654
َها﴿ـ   2 أَيُّ اْ  اَل  َءاَمُنواْ  ٱلَِّذينَ  َيَٰ  َتُكمۡ  َتۡرَفُعو   أَن لَِبۡعٍض  َبۡعِضُكمۡ  َكَجۡهرِ  ِبٱۡلَقۡولِ  لَُهۥ َتۡجَهُرواْ  َواَل  ٱلنَِّبي   َصۡوتِ  َفۡوقَ  أَۡصَوَٰ

لُُكمۡ  َتۡحَبطَ   الحجرات. ﴾ من سورة2﴿ :اآلية ﴾َتۡشُعُرونَ  اَل  َوأَنُتمۡ  أَۡعَمَٰ
تِ  َوَرا ءِ  ِمن ُيَناُدوَنكَ  ٱلَِّذينَ  إِنَّ ﴿ـ  3  من سورة الحجرات. ﴾4﴿اآلية:  ﴾َيۡعِقلُونَ  اَل  أَۡكَثُرُهمۡ  ٱۡلُحُجَرَٰ
  ،6/89 كثير ابن تفسير ينظر .ورد ذلك عن : ابن عباس، وابن أبي حاتم، وعطية العوفي، والحسن البصريـ  4

 .6/67، ومعالم التنزيل 4/128، وتفسير الماوردي 19/230وتفسير الطبري 
مقاتل بن حيان النبطي أبو بسطام مولى لبكر بن وائل، روى عن: مجاهد، والضحاك ، والحسن وعكرمة، ـ   5

فيما وقتادة، وعمته عمرة  وغيرهم، وروى عنه: علقمة بن مرثد، وبكير بن معروف، وغيرهما ، وكان صدوقا 
يروى إذا كان دونه ثبت، وهم إخوة أربعة مقاتل والحسن ويزيد ومصعب بنو حيان .وهرب في أيام خروج أبى 
مسلم الخراساني إلى كابل ودعا خلقا إلى اإلسالم فأسلموا. وثقه يحيى بن معين وأبو داود وقال: ليس به بأس، 

 1/131 الحفاظ تذكرة قبيل الخمسين. ينظرمات مقاتل بن حيان بكابل، وكان قد هرب من أبى مسلم. ومات 

 8/353، والجرح والتعديل 11210رقم:  7/508الثقات و. 6867: رقم 1/544 التهذيب وتقريب ،168: رقم

  .1629رقم: 
 .6/231 المنثور والدر .14934/ 2656ينظر تفسير ابن ابي حاتم ـ   6
ُ الَِّذيَن َيَتَسلَّلُوَن ﴿ـ  7 ا  ِمْنُكْم لِوَ َقْد َيْعلَُم هللاَّ فيه قوالن: أحدهما : أنهم المنافقون كانوا يتسللون عن صالة الجمعة  ﴾اذ 

لواذا  أي يلوذ بعضهم ببعض ينضم إليه استتارا من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ألنه لم يكن على المنافقين 
: أنهم كانوا يتسللون في الجهاد أثقل من يوم الجمعة وحضور الخطبة، فنزل ذلك فيهم ، حكاه النقاش. والثاني 

ا  ﴿رجوعا عنه يلوذ بعضهم ببعض لواذا  فنزل ذلك فيهم، قاله مجاهد . وقال الحسن معنى قوله :  أي  ﴾لَِواذ 

ن 4/128الماوردي  ر، وتفسي19/231، وتفسير الطبري 2656/14934فرارا من الجهاد. تفسير ابن أبي حاتم 

 .495وتفسير مجاهد ص/
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فهو َرّد " ،أنه قال : " من َعِمَل عمال  ليس عليه أمرناـ هللا عليه وسلم 
(1)

 ،فليحذر 

أَْن ﴿وظاهرا   ،باطنا   ـعليه الصالة والسالم  ـة الرسول وليخَش من خالف شريع

 ؛﴾يم  ـِ َذاب  أَلـأَْو ُيِصيَبُهْم عَ ﴿أو بدعة ، أو نفاق ،، في قلوبهم من كفر﴾ُتِصيَبُهْم ِفْتَنة  

: قال قال وعن أبي هريرة  ـأو نحو ذلك " ،أو حبسٍ  ،أوَحدٍ  ،: بقتلٍ في الدنيا :أي

توقد نارا  فلما كمثل رجل اس ،: " َمَثلِي َوَمَثلكمـ صلى هللا عليه وسلم هللاـ رسول 

 يقعن فيها ،وهذه الدواب الالتي يقعن في النار ،، جعل الفراشأضاءت ما حولها

مَن فيها ،َنهبْ لِ وَيغ ،َيْحُجزُهنَّ  وجعل أنا آخذ بحجزكم  ،: فذلك مثلي ومثلكمقال، َفَيَتَقحَّ

وتقتحمون فيها " ،فتغلبوني ،عن النار هلم عن النار
(2)

. 

ََلٓ ﴿
َ
نتُۡم َعلَۡيهِ َويَۡوَم يُرَۡجُعوَن إَِۡلۡهِ َفُينَب ِتُ  أ

َ
ۡرِ   قَۡد َيۡعلَُم َمآ أ

َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو ِ َما ِِف ٱلسه ُهم إِنه َّلِله

 ُ ْ  َوٱَّلله ۢ بَِما َعِملُوا ٍء َعلِيُم ِ ََشۡ
 .﴾٦٤  بُِكل 

سرا  ، وما يعمل العباد ر تعالى أنه مالك السموات واألرض، وأنه عالم الغيبأخب

 َعْنهُ  َيْعُزبُ  اَل ﴿ ،مشاهد له ،هو عالم به :أي ؛﴾َقْد َيْعلَُم َما أَْنُتْم َعلَْيهِ ﴿ :وجهرا  فقوله

ةٍ  ِمْثَقالُ  (3)﴾َذرَّ
ِحي﴿ :ا قال تعالىمك  ْل َعلَى اْلَعِزيِز الرَّ يَن ـَراَك حِ ـِذي يَ ـِم الَّ ـَوَتَوكَّ

(4)﴾ومُ ـَتقُ 
ونحوها  .اآلية (5)﴾اْلَغْيِب ال َيْعلَُمَها إاِل ُهوَ  َوِعْنَدهُ َمَفاِتحُ ﴿:قال و .اآلية 

ويوم ُيرَجع الخالئق إلى  :أي ؛﴾َوَيْوَم ُيْرَجُعوَن إِلَْيهِ ﴿ :وقوله ،من اآليات البينات

ُئُهْم ِبَما َعِملُوا﴿ ،وهو يوم القيامة ،هللا يخبرهم بما فعلوا في الدنيا من  :أي ؛﴾َفُيَنب 

ُؤاْ ﴿ :كما قال ،وصغير وكبير ،جليل وحقير نُ  ُيَنبَّ مَ  ِبَما َيۡوَمِئِذ   ٱإۡلِنَسَٰ رَ  َقدَّ (6)﴾َوأَخَّ
 

ُ ِبُكل  َشْيٍء َعلِيم  ﴿ :الـذا قـهـول رضي ة ]ـشـائـن عـ: عنـنـض السـعـي بـوف ،﴾َوهللاَّ

                                                           
باب  2/959، و2550باب النجش ومن قال ال يجوز ذلك البيع برقم:  2/753بخاري في صحيحه أخرجه الـ   1

باب ما يقض األحكام  3/1343، ومسلم في صحيحه 2550إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود برقم: 

 .1718الباطلة ورد محدثات األمور برقم: 
ومسلم في صحيحه  ،6118عن المعاصي برقم: االنتهاء  باب 5/2379أخرجه البخاري في صحيحه ـ   2

 .2284باب شفقته صلى هللا عليه وسلم على أمته برقم:  4/1789
  َتۡأِتيَنا اَل  َكَفُرواْ  ٱلَِّذينَ  َوَقالَ ﴿ـ  3

 
اَعُة ُكمۡ  َوَرب ي َبلَىَٰ  قُلۡ  ٱلسَّ لِمِ  لََتۡأِتَينَّ ة   ِمۡثَقالُ  َعۡنهُ  َيۡعُزبُ  اَل  ٱۡلَغۡيِب   َعَٰ تِ  ِفي َذرَّ َوَٰ َمَٰ  ٱلسَّ

لِكَ  ِمن أَۡصَغرُ  َواَل   ٱأۡلَۡرِض  ِفي ب   ِفي إاِلَّ  أَۡكَبرُ  َواَل   َذَٰ ِبين   ِكَتَٰ  سورة سبأ. ﴾ من3اآلية ﴿ ﴾مُّ
لۡ ﴿ـ    4 ِحيمِ  ٱۡلَعِزيزِ  َعلَى َوَتَوكَّ كَ  ٱلَِّذي (217) ٱلرَّ  من سور الشعراء. ﴾(218) َتقُومُ  ِحينَ  َيَرىَٰ
ة   َواَل  َيۡعلَُمَها إاِلَّ  َوَرَقةٍ  ِمن َتۡسقُطُ  َوَما َوٱۡلَبۡحِر   ٱۡلَبر   ِفي َما َوَيۡعلَمُ  ُهَو   إاِلَّ  َيۡعَلُمَها   اَل  ٱۡلَغۡيبِ  َمَفاِتحُ  َوِعنَدهُۥ﴿ـ  5      ِفي َحبَّ

تِ  ب   ِفي إاِلَّ  َياِبسٍ  َواَل  َرۡطب   َواَل  ٱأۡلَۡرِض  ُظلَُمَٰ ِبين   ِكَتَٰ  .من سورة األنعام ﴾(59﴿مُّ
ُؤاْ  ﴿ـ   6 نُ  ُيَنبَّ مَ  ِبَما َيۡوَمِئِذ   ٱإۡلِنَسَٰ رَ  َقدَّ نُ  َبلِ  ﴾13﴿ َوأَخَّ   من سورة القيامة. ﴾(14﴿َبِصيَرة   َنۡفِسِهۦ َعلَىَٰ  ٱإۡلِنَسَٰ
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[عنهاهللا 
(1)

ال ُتْنِزلُوا النساء " : ـ  صلى هللا عليه وسلمـ : " قال رسول هللا تقال 

وسورة النور " ،وال ُتَعل ُموُهنَّ الكتابة وَعل ُموُهنَّ المغزل ،الُغَرف
(2)

. 

                                                           
 ـ  ]رضي هللا عنها[ ضرورة يستوجبها المقام .  1
باب من  6/34األوسط ، والطبراني في 3494تفسير سورة النور  برقم: 2/340أخرجه الحاكم في مستدركه  ـ 2

، وقال الحاكم: هذا 2227باب سورة الكهف برقم:  2/477، والبيهقي في شعب اإليمان 7513اسمه محمد برقم: 

باب صناعة اإلنشاء برقم:  4/166حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه . وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 

وأورده  مد بن إبراهيم الشامي قال الدار قطني : كذاب... وعزاه إلى الطبراني في األوسط وقال: وفيه مح6430

 ، وقال عنه: )موضوع(. 2017، برقم: 5/30األلباني في السلسلة الضعيفة 



 

 

            

 ةــمتااخلــ
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 اخلــاتـمـة                              

 ،وتحقيقا   ،دراسة   البحث هذا إلنجاز ووفقنا ،النعمة علينا أتم الذي هلل الحمد      

 عنا يجزي أنـ  وعال جل ـ هالكريم ، وأسأل لوجهه خالصا   يكون أن هللا رجوأل وإني

أما بعد:  الجزاء. خير روني صه اإلمام عفيف الكاز  خ  ل  وم   ،ابن كثير اإلمام فهمؤل  

 فيما يأتي : ،من نتائجهذه الدراسة يمكن إجمال أهم ما توصلت إليه 

 عن حفص ما يتفق ورواية اإلمام هو رالمفس   به كتب الذي القرآني الرسمن أ ـ 1

 . عاصم

 تأليف في فتناول ،التفسير إيراد في دقيقا علميا منهجا  سلك  ونير  الكاز   اإلمام نأ ـ 2

 بالقرآن القرآن رس  ف  فقد  القرآن، تفسير في الّصالحين الّسلف منهج هذا كتابه

ـ  عنهم هللا رضيـ  الصحابة أقوال من المسندة الثابتة وباآلثار ،الّنبوية وباألحاديث

 تفسير في الّصالحين الّسلف طريقة   هي وهذه تعالى، هللا رحمهم وأتباعهم ،والتابعين

 حاتم أبي ابن وتفسير   ،الّطبري اإلمام تفسير   كان الطراز هذا فيو ،القرآن

  .كثير ابن شيخه منهج عن يخرج لم منهجه أن ونالحظ ،وغيرهما

 آيات ض  ع  ب   تفسيره عند الفقهية األحكام بتفصيلـ  أحيانا  ـ  يهتم رالمفس   نأ ـ 3

 .منها القول ويبسط ،األدلة عليها ويورد ،المسائل تلك بيان في ويتوسع ،األحكام

 نه يورد ـ أحيانا  ـ أحاديث في فضل بعض السور قبل الشروع في تفسيرها،أ ـ 4

  ،الكهف سورة فضل في أحاديث خمسة أورد فقد مباشرة، التفسير في ع  ر  ش  ي   وأحيانا  

 وهي السور بقية أما األنبياء، سورة فضل في ا  وحديث طه، سورة فضل في ا  وحديث

 .مباشرة استهلها فقد ،والنور والمؤمنون، والحج، مريم،:

 ،كانت مدنية  نزولها وأماكن نه اتبع طريقة شيخه ابن كثير في تسمية السور،أ ـ 5

 .مكية أم

تهم ازيادو ،وأكاذيبهم ،إسرائيل بني خرافات ال على، التفسير على يعتمدنه أ  ـ 6

 . للناس اضالال  لتي أوردوها ا

 وذلك ،كتابه في الشعرية باألبيات القرآنية اآليات ضع  ب   في تفسير يستشهدنه أ ـ 7

لآليات  تفسيره في كما ،دون تتمته البيت بشطر يأتي قد ، غير أنه كثيرة مواضع في

ى ﴿ :تعالى قال ،الكهف سورة من ﴾8 ـ 6﴿ ص  ا أ ح  د   ل ب ث وا ل م   :وقيل ،عددا   :قيل ﴾أ م 

 : الشاعر قول في كما  ،لغاية األمد:  المدد فإن ، غاية  
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 . األمد على استولى إذا الجواد سبق

ل ه  ﴿  طه سورة من ﴾44 ـ 40﴿اآليات تفسير في كما ،أبيات بعدة يأتي وأحيانا   ـ 8  ل ع 

ر   ك  ذ  ت  ش ى أ و   ي  خ   نفيل بن عمرو بن زيد عن ونقل الطاعة، تحصيل والخشية ، ﴾ي 

  :                       منها ،أبيات ثمانية أورد فقد: الصلت بيأ بن ألمية هو :وقيل ،شعرا   ههنا

ن   فضل من الذي وأنت                مناديا   رسوال موسى إلى بعثت.....  ورحمة م 

ا وهارون اذهب :له فقلت          و    .باغيا كان الذي فرعون هللا إلى       .....  فادع 

بأـ  9 كان كثيرا  ما يورد  ن  مذهبا  له، وإ  للمذهب الشافعي الذي اختاره  نه لم يتعص 

 من ﴾77﴿ية تفاصيل األحكام الفقهية، ويسوق األدلة التي تؤيده، ففي تفسيره لآل

 أنه إلى قوم وذهب ،وموافقيهم ،وأحمد ،الشافعي مذهب " وهو: يقول ،الحج سورة

 عشر أربعة القرآن سجود وعدد حنيفة، وأبي ،الثوري قول وهو ،هنااه ،يسجد ال

 ،سجود المفصل في ليس أنه إلى جماعة وذهب المفصل، في ثالث منها األكثر، عند

وي  ." مالك قال وبه عباس، وابن كعب، بن أ بي عن ذلك ر 

م أ ـ 10 م تفسير القرآن بالقرآن على تفسيره باألحاديث الشريفة، كما ي ق د  نه يقد 

بعض آثار تفسيره باألحاديث على قول الصحابة، وتفسير بقول الصحابة على 

 كثير ابن الحافظ شيخه مسلك وهذا تفسيره أغلب في سائدةالمفسرين، وهذه الطريقة 

روني اعتمد ـ 11  . األثر لاقوأ من كثير في عباس ابن أقوال على اإلمام الكاز 

د اإلمام أحمد، والكتب الستة، هي أكثر المصادر الحديثية التي اعتمد   ـ 12 ن  س  إن م 

ن دروني، وكان ـ غالبا  ـ ما ي ق د  عليها اإلمام الكاز    . م الم س 

روني اعتمد ـ 13  كتفسير التفسير، كتب من النقل على تفسيره في اإلمام الكاز 

 معالم ،وتفسير البغوي المسمى للطبري البيان وجامع ، حاتم أبي البن العظيم نالقرآ

 . مجاهد السدي ، وتفسير وتفسير ،التنزيل

د   ـ 14  واستشهاده ،نقله في التزم حيث ،بالمأثور التفسير كتب من الكتاب هذا ي ع 

 .  األئمة وأقوال ،التابعين وأقوال ،الصحابة وأقوال ،واألحاديث ،باآليات

ني بعزوه  ـ 15 رو  ن  اإلمام الكاز  ث رت في  كثيرا  لم ي ع  من اآلراء إلى أصحابها، لذا ك 

 . (آخرون)و ،(غير واحد)و ،(كثيرون) ،(بعضهم) ،(غيره): اآلتية تفسيره العبارات

روني طريقة واحدة حال إيراده القراءات القرآنية فنجده ـ  16 لم يلتزم اإلمام الكاز 

، كما في أصحابها في مواضع، ويغفل ذلك في مواضع أخرى يعزو بعضها إلى

 صالحة سفينة كل يأخذ: ﴾ من سورة الكهف ، فقد قال78﴾ ـ ﴿77تفسيره لآليات ﴿
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كما في تفسيره لآليات:  ،وأحيانا  يذكر أصحابها "، الصحابة بعض قراءة هو كما

ف ت   إّني  ﴿ ـ عنه هللا رضيـ  عفان بن عثمان وقرأمن سورة مريم،   ﴾6﴾ ـ ﴿1﴿  خ 

ال ي و   . بعدي من عصباتي ق ل ت   :أي ،الفاء بتشديد ﴾ال م 

من   ﴾82﴿ ، وال يذكر الكتب كما، في تفسير اآليةينف  يقوم أحيانا  بذكر المؤل  ـ  17

(. وأحيانا  يذكر اسم الكتاب واسم صاحبه، قتيبةوذكر ابن سورة الكهف،  فقد قال: )

 .(ذكره النووي في تهذيب األسماء) : فقد قال نفسها آليةلفي تفسيره كما 

روني حال تخريجه بعض  ـ 18 على صحيح مسلم، األحاديث اقتصر اإلمام الكاز 

، ﴾33﴾ ـ ﴿32﴿، وذلك كما في تفسيره لآليات: مادون البخاري، مع أنه مذكور فيه

رأى  ـصلى هللا عليه وسلم ـ :  روى جابر" أن رسول هللا من سورة الحج حيث قال

قد و "، )رواه مسلم(.لها  ت  ئ  ج  ل  رجال  يسوق بدنة، فقال له: اركبها بالمعروف إذا أ  

 (.الصحيحين)وجدته في 

، وبالبحث عنه (الصحيح)أنه في  كثيرا  ما يذكر الحديث الشريف، ويشير إليهـ  19

عشرة مواضع، وأحيانا  يستعمل أكثر من (، وجدت  ذلك في الصحيحين)أجده في 

من سورة ﴾ 11﴾ ـ ﴿1ات ﴿في )الصحيح(، وال أجده فيهما، كما في تفسيره اآلي عبارة

 : " قال ـ وسلم عليه هللا صلى ـ هللا رسول نإ (الصحيح) في كماالمؤمنون، فقد قال: 

ق يم وا ت  ل ن   اس  وا و  ص  ل م   ت ح  اع  ر   أ ن   واو  ي  م   خ  ال ك  م  ال ة أ ع  ولم أجده في  " الحديث.... الص 

سنن ابن ماجة، ومسند أحمد، وصحيح ابن حبان، وجدته في (، بينما الصحيحين)

 .وعند الطبراني في األوسط، والكبير، والبيهقي في شعب اإليمان

 في المصدر فيذكر الصحيحين، في وردا حديثين يورد األحيان بعض فيـ  20

 الحديث يذكر ثم ،(أيضا   وفيهما: )بقوله: الثاني في إليه ويشير األول، الحديث

 في: " قال فقد: الحج سورة من ﴾2﴾ ـ ﴿1﴿ لآلية تفسيره: ذلك ومثال الثاني،

 هللا يقول: " قال ـ وسلم عليه هللا صلى ـ النبي عن الخدري سعيد أبي عن الصحيحين

 وفيهما: " )قال ثم. الحديث...".  يديك في والخير وسعديك لبيك: يقول آدم يا: تعالى

 إنكم: " قال ـ وسلم عليه هللا صلى ـ النبي عن ،[عنها هللا رضي]عائشة عن( :  أيضا  

فاة القيامة يوم تحشرون راة ح  رال   ع   ...". غ 

 ثم بحديث، يأتي ثم بها، يستشهد القرآن من أخرى بآية يأتي آية يفسر عندما. 21

 تفسيره أغلب في سائدة الطريقة وهذه المفسرين، من أثر أو صحابي، بقول يأتي

 .كثير ابن الحافظ شيخه مسلك وهذا
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 لبعض تفسيره عند الفقهية األحكام بتفصيل أحيانا   يهتم أنه المفسر منهج من .22

 القول ويبسط األدلة، عليها ويورد المسائل، تلك بيان في ويتوسع األحكام، آيات

 .منها

ي وال منها، طائل ال يكون مسألة على مروره عند. 23  بعدم فينصح نتيجة، إلى تؤد 

ه م عبارات عدة باستعماله فيها، الخوض : الكهف سورة في أوردها كما ذلك،  منها ي ف 

( وغرابة طول   فيه) و( عجيبا   طويال   أثرا  ) و( جدا   غريب وهذا: )بقوله ،(92: )اآلية

 ( .به الكتاب نطّول ال) و

( غيره) بلفظة يتبعها ثم بعضهم يذكر رواية، ألي راو   من أكثر هناك كان إذا  ـ 24

 اآلية تفسيره عند أورد كما ،(أقرانه) أو ،(وجماعة) أو ،(نحوه) أو ،(واحد غير) أو

بير، وابن الم سّيب، ابن وعن: " قال فقد الكهف، سورة من﴾ 50﴿  وطاوس، ج 

 قتادة، قال"   الكهف، سورة من﴾ 65﴿ ـ﴾ 60﴿ لآليات تفسير وفي ،( "ونحوه)

 عباس ابن وقال: " قال فقد الكهف، سورة من﴾ 82﴿ اآلية وفي ،( "واحد   وغير)

 ". نحوه( وأقرانه) الحسن، وعن: "   قال ،نفسها اآلية وفي( ".وجماعة)

 .ذلك في وفقت قد أكون أن هللا أرجو أبينها، أن رأيت   التي نتائجال أهم وهذه

 :وأخــريًا 

 الغيب عالم واألرض، السموات فاطر وإسرافيل، وميكائيل جبريل رب اللهم

 من فيه اختلف   لما اهدني يختلفون، فيه كانوا فيما ،عبادك بين تحكم أنت ،والشهادة

 وألهمنا حقا الحق  أرنا اللهم مستقيم، صراط إلى تشاء من تهدي إنك بإذنك، الحق

ل ه وال اجتنابه، وألهمنا باطال الباطل وأرنا اتباعه، ع  ج   أكثر فما. فنضل علينا ا  ملتبس ت 

 مطمئنا   آمنا   البلد هذا اجعل اللهم الخلق، من كثير عقول على بالحق الباطل التباس

 باألمن عليه أنعم اللهم بطن، وما منها ظهر ما الفتن جّنبه اللهم العالمين، يارب

 عزـ  هللا وأسأل ،عليه والقادر ذلك ولي إنك ،الراحمين أرحم يا بقدرتك واألمان

 ،الكتاب في جاء بما هللا إلى للتقرب وجماعات ،أفرادا   المسلمين يوفق أنـ  وجل

 وعلى الخلق خير على والسالم والصالة. الصالح السلف فهم على ،السنة في وثبت

 .العالمين رب هلل الحمد أن دعوانا وآخر ،أجمعين وصحبه آله

                                                                    

 الباحث                                                                                                               



 

 

 

 مةاـفهارس العال
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 اآليات القرآنية الكريمة فهرس 
 الصفحة  مكان الورود  رقم اآلية اسم السورة اآلية القرآنية الكريمة ت

     سورة البقرة 

ُ َعلَى قُلُوبِِهم  ﴿ .1 َوَعلَى  َخَتَم َّللاه

ِعِهم   َصاِرِهم  َسم  َوَعلَى أَب 
  ﴾ِغَشاَوة  

 395 40ـ  39: رالنو ﴾7﴿ البقرة

فُُرونَ  َكي فَ  ﴿ .2 ِ  َتك  ُتم   ِباّلله  َوُكن 

َواًتا َياُكم   أَم    ﴾َفأَح 
ـ  38الكهف :  ﴾28﴿ =

41. 
81 

ارُ  لَُكمُ  َكاَنت   إِن   قُل  ﴿ .3  الده

ِخَرةُ  دَ  اآل  ِ َخالَِصةً  ِعن   ﴾َّللاه
 155 75مريم:  ﴾94﴿ =

َنا﴿ .4 َعل َنا َربه نِ  َواج  لَِمي   لَكَ  ُمس 

تَِنا َوِمن   يه ةً  ُذرِّ لَِمةً  أُمه  . ﴾لَكَ  ُمس 
 303 .78الحج :  ﴾128﴿ =

ُتم   أَم   ﴿ .5  َحَضرَ  إِذ   ُشَهَداءَ  ُكن 

قُوبَ  تُ  َيع   . ﴾ال َمو 
 138 .50ـ  49مريم :  ﴾133﴿ =

َناُكم   َوَكَذلِكَ ﴿ .6 ةً  َجَعل   303 .78الحج :  ﴾143﴿ =  ﴾َوَسًطا أُمه

ال َحقُّ ِمن  َربَِّك َفََل َتُكوَننه ﴿ 

َتِرينَ ِمَن   ﴾ال ُمم 
 133 37ـ  34مريم:  ﴾147﴿ =

َمَواِت  ﴿ .7 إِنه ِفي َخل ِق السه

ِض   ﴾َواألر 
 394 .44ـ  43النور :  ﴾164﴿ =

َها َيا ﴿ .8  ِمن   ُكلُوا آَمُنوا الهِذينَ  أَيُّ

َباتِ  َناُكم   َما َطيِّ   ﴾َرَزق 
ـ  51المؤمنون   ﴾172﴿ =

56. 
320 

ُكم   لَي سَ  ﴿ .9 َتُغوا أَن   ُجَناح   َعلَي   َتب 

ًَل    ﴾َربُِّكم   ِمن   َفض 
 274 29ـ  28: الحج ﴾198﴿ =

َفعُ  الهِذي َذا َمن   ﴿ .10 َدهُ  َيش   إِّله  ِعن 

ِنهِ    ﴾ ِبإِذ 
ـ  109طه:  ﴾254﴿ =

112. 
200 

ء   ُيِحيُطونَ  َوَّل  ﴿ .11  ِمن   ِبَشي 

  ﴾َشاءَ  ِبَما إِّله  ِعل ِمهِ 
ـ  109طه:  ﴾254﴿ =

112. 
201 

ُ ُيَضاِعُف لَِمن  َيَشاُء  ﴿ .12  390 .38ـ  36النور:  ﴾261﴿ =  ﴾َوَّللاه

ييِ  ﴿ .13 َف ُتح  َربِّ أَِرنِي َكي 

َتى   . ﴾اَل َمو 
 120   .11ـ  10مريم : ﴾280﴿ =

     سورة آل عمران 

اتِ  ُحب   لِلنَّاسِ  ُزيِّن  ﴿ .14  الشَّه و 

اءِ  ِمن     ﴾ النِّس 
ـ  45الكهف :  ﴾14﴿ عمران ل آ

46  
83 

ي ْقتُلُون  ﴿ .15  ي أُمُرون   الِذين   و 

 ﴾ النَّاسِ  ِمن   بِالقِْسطِ 
 134 33ـ  27مريم :  ﴾21﴿ =  =

ِتي ال ُمل كِ  َمالِكَ  اللهُهمه  قُلِ  ﴿ .16  ُتؤ 

  .﴾َتَشاءُ  َمن   ال ُمل كَ 
 296 62ـ  61الحج : ﴾26﴿ = =

 119 7مريم :  ﴾38﴿ =  =  ﴾َرّبه ِزِكِرَيا َدِعا ُهَنالِكَ ﴿ .17
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 الصفحة  مكان الورود  اآلية رقم السورة اسم اآلية القرآنية الكريمة ت

      سورة آل عمران 

ا﴿ 18 الِِحينَ  ِمنَ  َوَنِبّيً  119 7مريم :  ﴾39﴿ عمران آل  ﴾ الصه

 ِمنَ  َتُكن   َفََل  َربِّكَ  ِمن   ال َحقُّ ﴿ .19

َتِرينَ   ﴾ال ُمم 
 133 37 ـ 34مريم:  ﴾60﴿ =  = 

َد َّللِا  ﴿ .20 إنه َمًثَل ِعيَسى ِعن 

  ﴾َكَمَثِل آَدَم َخلََقُه من ُتراب  
 155 75مريم : ﴾159﴿ =  =

َسَبنه  َوَّل  ﴿ .21  فِي قُتِلُوا الهِذينَ  َتح 

ِ  َسِبيلِ  َواًتا َّللاه َياء   َبل   أَم   أَح 
دَ  ِهم   ِعن  َزقُونَ  َربِّ   ﴾ُير 

 295    .60ـ  58الحج :  ﴾169﴿ =  =

َماَواِت ﴿ .22 إِنه ِفي َخل ِق السه

ِل  ِتََلِف اللهي  ِض َواخ  َر  َواأل 
َهاِر آَلَيات  أِلُولِي  َوالنه

َل َبابِ    ﴾األ 

 394 .44ـ  43النور:  ﴾190﴿ =  =

     سورة النساء  

َمَة أُولُو  ﴿ .23 َوإَِذا َحَضَر ال ِقس 

َبى   ﴾ال قُر 
 402 .60ـ  58 النور : ﴾8﴿ النساء

ُ َغفُور  َرِحيم  ﴿ .24  378 .34ـ  32النور :  ﴾25﴿ =  .﴾َوَّللاه

َها يُ  َوإِن  َتُك َحَسَنةً ﴿ .25 َضاِعف 

ًرا  ُه أَج  ِت ِمن  لَُدن  َوُيؤ 
  ﴾َعِظيًما

. 49ـ  48الكهف:  ﴾40﴿ =

 .38ـ  36والنور: 

 

 ـ 86
402 

َ  إِنه ﴿ .26 لِمُ  َّل  َّللاه َقالَ  َيظ  ة   ِمث  ـ  47الكهف :   ﴾40﴿ =  ﴾َذره

49. 
86 

َ َحِديًثا  ﴿ .27 ُتُموَن َّللاه  364 25ـ  23النور ﴾42﴿ =  ﴾َوَّل َيك 

ا إِلَى َما ﴿ .28 َوإَِذا ِقيَل لَُهم  َتَعالَو 

َت  ُسوِل َرأَي  ُ َوإِلَى الره َزَل َّللاه أَن 
َك  وَن َعن  ال ُمَناِفِقيَن َيُصدُّ

  ﴾ُصُدوًدا 

 395 .52ـ  47النور:  ﴾61﴿ =

ُرج   َوَمن   ﴿ .29 ِتهِ  ِمن   َيخ   َبي 

ِ  إِلَى ُمَهاِجًرا  ُثمه  َوَرُسولِهِ  َّللاه
هُ  ِرك  تُ  ُيد    ﴾ ال َمو 

 295 .60ـ  58الحج :  ﴾100﴿ =

َماً  ُموَسىَ  َّللَاَ  َوَكلهمَ  ﴿ .30 لِي   143 58مريم :  ﴾164﴿ = ﴾َتك 

 َّللاهِ  َعلَى لِلنهاسِ  َيُكونَ  لَِئَله  ﴿ .31

ة   دَ  ُحجه ُسلِ  َبع    ﴾الرُّ
ـ  105المؤمنون:  ﴾165﴿ =

107 

336 

     سورة المائدة 

ُتم   َوإَِذا﴿ .32 َطاُدوا َحلَل   276 .29ـ  28الحج :  ﴾2﴿ المائدة  ﴾َفاص 

ُكم   َجَعل َنا لُِكل   ﴿ .33 َعةً  ِمن   ِشر 

َهاًجا   .﴾َوِمن 
ـ  92األنبياء :  ﴾48﴿ =

94  
241 

ًيا﴿ .34 َبِة  َبالِغَ  َهد   280 .33ـ  32الحج :  ﴾95﴿ =  .﴾ال َكع 
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 الصفحة  مكان الورود  رقم اآلية  اسم السورة اآلية القرآنية الكريمة ت

     سورة المائدة 

ُ  َجَعلَ  َما ﴿ .35  َوَّل  َبِحيَرة   ِمن   َّللاه

  ﴾َحام   َوَّل  َوِصيلَة   َوَّل  َساِئَبة  
 277 .31ـ  30الحج :  ﴾103﴿ المائدة

     سورة األنعام 

ِذَرُكم  ﴿ .36  198 100ـ  99طه:  (19) = ﴾ِبهِ  أِلُن 

وا َولَو   ﴿ .37  ُنُهوا لَِما لََعاُدوا ُردُّ

هُ  ُهم   َعن    ﴾ لََكاِذُبونَ  َوإِنه
. 99المؤمنون:  ﴾28﴿ =

100 
332 

ُردِ  َوَّل  ﴿ .38 ُعونَ  الهِذينَ  َتط   َيد 

ُهم     .﴾ َربه
 76  28ـ 27الكهف :  ﴾52﴿ =

ُردِ  َوَّل ﴿ .39 ُعونَ  الهِذينَ  َتط   َيد 

ُهم    ُيِريُدونَ  َوال َعِشيِّ  ِبال َغَداةِ  َربه
َههُ   . ﴾َوج 

 27الكهف :  ﴾52﴿ =
 .28ـ

77 

ِب َّل ﴿ .40 َدهُ َمَفاتُِح ال َغي  َوِعن 

لَُمَها إِّله ُهو  .﴾َيع 
 409 64النور: ﴾59﴿ =

َراِهِيَم ﴿ .41 َناَها إِب  ُتَنا أََتي  َوِتل َك ُحجه

َفُع َدَرَجاُت َمن   ِمِه َنر  َعلََى َقو 
 . ﴾َنَشاءُ 

 143 .58مريم :  ﴾83﴿ =

ُتَنا َوِتل كَ  ﴿ .42 َناَها ُحجه  آَتي 

َراِهيمَ  ِمهِ  َعلَى إِب   . ﴾َقو 
ـ  51األنبياء :  ﴾83﴿ =

56. 
  223 

لَئِكَ  ﴿ .43  َّللَاَ  َهَدىَ  اَلِذينَ  أُو 

َتِده َفِبُهَداُهم    .﴾ ِاق 
 143 58مريم :  ﴾90﴿ =

 ُكلِّ  َخالِقُ  ُهوَ  إِّله  إِلَهَ  َّل ﴿ .44

ء    ﴾َشي 
 81 41ـ  37الكهف:  ﴾10﴿ ا=

45. ﴿  ُ لَمُ  َّللاه ثُ  أَع  َعلُ  َحي   َيج 

 . ﴾ِرَسالََتهُ 
 300 .76ـ  75الحج :  ﴾124﴿ =

َراِهيمَ  ِملهةَ  ِقَيًما ِديًنا ﴿ .46  إِب 

 ﴾َحِنيًفا
 303 78الحج:  ﴾161﴿ =

     سورة األعراف 

 لَِمنَ  لَُكَما إِنِّي َوَقاَسَمُهَما ﴿ .47

اِصِحينَ    ﴾ النه
ـ  115طه:  ﴾21﴿ األعراف

122. 
190 

ُهَما ﴿ .48 ـ  115طه:  ﴾22﴿ = . ﴾ ِبُغُرور   َفَدّله
122. 

204 

نَ  ِفيَها َقالَ  ﴿ .49 َيو   َوِفيَها َتح 

َها َتُموُتونَ  َرُجونَ  َوِمن    ﴾ُتخ 
 184 .56ـ  53طه :  ﴾25﴿ =

َما قُل  ﴿ .50 مَ  إِنه  َربِّيَ  َحره

  ﴾ال َفَواِحشَ 
 278 31ـ  30 الحج: ﴾33﴿ =

ف   لُِكل   ﴿ .51  َّل  َولَِكن   ِضع 

لَُمونَ    ﴾َتع 
 151 .70ـ  66مريم :  ﴾38﴿ =
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 الصفحة  مكان الورود  رقم اآلية  اسم السورة اآلية القرآنية الكريمة ت

     سورة األعراف 

َنا ﴿ .52 َتح   َربه َنَنا اف  نَ  َبي  ِمَنا َوَبي   َقو 

  ﴾ِبال َحقِّ 
ـ  108األنبياء:  ﴾89﴿ األعراف 

112 
250 

ِجه   َقالُوا ﴿ .53 ِسل   َوأََخاهُ  أَر   َوأَر 

 . ﴾َحاِشِرينَ  ال َمَداِئنِ  ِفي

 191 .79ـ  77طه :  ﴾111﴿ = 

ا َوَقالُوا ﴿ .54  ِبَربِّ  آَمنه

 ُموَسى َربِّ  ﴾121﴿ال َعالَِمينَ 

  ﴾122﴿َوَهاُروَن 

 ﴾ ـ121﴿ = 
﴿122﴾ 

 188 70ـ  65طه: 

ضَ  إِنه  ﴿ .55 َر   َمن   ُيوِرُثَها ّلِلهِ  األ 

 َوال َعاِقَبةُ  ِعَباِدهِ  ِمن   َيَشاءُ 
ِقينَ    ﴾لِل ُمته

 105األنبياء: ﴾128﴿ = 
 107ـ

248 

لَِك ﴿ 56 ُكم  أَن  ُيه  َعَسى َربُّ

لَِفُكم  ِفي  َتخ  ُكم  َوَيس  َعُدوه
َملُوَن  َف َتع  ُظَر َكي  ِض َفَين  َر  األ 

﴾ 

 399 .55ـ  53النور :  ﴾129﴿ = 

ِني﴿ .57 لُف  ِمي ِفي اخ  لِح   َقو   َوأَص 

بِع   َوَّل  ِسِدينَ  َسِبيلَ  َتته  ﴾ ال ُمف 
 196 .98 ـ  95:  طه  ﴾142﴿ =  

ُتَك َعلََى ﴿ .58 َطَفي  إِّني اَص 

 . ﴾اَلنهاسِ 
 139 .53ـ  51مريم :  ﴾144﴿ = 

اِس ﴿ .59 ُتَك َعلََى النه َطَفي  اص 

  ﴾ِبِرَساَّلِتي َوِبَكََلِمي 
 172 16ـ  11طه :   ﴾144﴿ = 

َنا﴿ .60 َل َواحِ  ِفي لَهُ  َوَكَتب   194 89ـ  83طه :  ﴾145﴿ =   ﴾ األ 

لِِل ﴿ .61 ُ َفََل َهاِدَي َمن  ُيض  َّللاه

  ﴾لَهُ 
 392 .40ـ  39النور :  ﴾186﴿ =

     سورة األنفال 

ُ  َعلِمَ  َولَو   ﴿ .62 ًرا ِفيِهم   َّللاه  َخي 

َمَعُهم     ﴾ أَلَس 
ـ  68المؤمنون   ﴾23﴿ األنفال

70. 
326 

 َهَذا َكانَ  إِن   اللهُهمه  َقالُوا َوإِذ   ﴿ .63

ِدكَ  ِمن   ال َحقه  ُهوَ  ِطر   ِعن   َفأَم 
َنا   .﴾ِحَجاَرةً  َعلَي 

ـ  55الكهف :  ﴾32﴿ =
56. 

90 

 َهَذا َكانَ  إِن   اللهُهمه  َقالُوا َوإِذ   ﴿ .64

ِدكَ  ِمن   ال َحقه  ُهوَ  ِطر   ِعن   َفأَم 
َنا   .﴾ِحَجاَرةً  َعلَي 

 289 48ـ  47الحج :  ﴾32﴿ =

     سورة التوبة 

َوالُُهم  ﴿ .65 َك أَم  ِجب  َوَّل َفََل ُتع 

َّلُدُهم    ﴾أَو 
ـ  51المؤمنون:  ﴾55﴿ التوبة

56 
320 

َعَفاِء َوَّل  ﴿ .66 َس َعلَى الضُّ لَي 

َضى   ﴾َعلَى ال َمر 
 392 61النور :  ﴾91﴿ =

َراِهيمَ  إِنه  ﴿ .67 اه   إِب   138 .48ـ  46مريم :  ﴾114﴿ =  ﴾ َحلِيم   أَلَوه
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 الصفحة  مكان الورود  رقم اآلية  اسم السورة اآلية القرآنية الكريمة ت

     سورة التوبة 

ِزلَت   َما َوإَِذا﴿ .68 ُهم   ُسوَرة   أُن   َفِمن 

ُكم   َيقُولُ  َمن   هُ  أَيُّ  َهِذهِ  َزاَدت 
  ﴾إِيَماًنا

 156 76مريم:  ﴾124﴿ التوبة

     سورة يونس 

ُبوكَ  َوإِن  ﴿ .69  َعَملِي لِي َفقُل   َكذه

  ﴾َعَملُُكم   َولَُكم  
األنبياء  ﴾41﴿ يونس

  112ـ108
250 

ُبوكَ  َوإِن   ﴿ .70  َعَملِي لِي َفقُل   َكذه

 .  ﴾َعَملُُكم   َولَُكم  

 298 .69ـ  67الحج :  ﴾41﴿ =

ِهم   َحقهت   الهِذينَ  إِنه  ﴿ .71  َعلَي 

ِمُنونَ  َّل  َربِّكَ  َكلَِمتُ   ﴾ ُيؤ 
 213 9ـ  7األنبياء  ﴾96﴿ =

     هود سورة 

َنة  ِمن   ﴿ .72 أََفَمن  َكاَن َعلَى َبيِّ

هُ  لُوهُ َشاِهد  ِمن  ِه َوَيت    ﴾َربِّ
 382 35النور:  ﴾17﴿ هود

َكُبوا َوَقالَ ﴿ .73 مِ  فِيَها ار   َّللاهِ  بِس 

َراَها َساَها َمج    ﴾ َوُمر 
ـ  26المؤمنون   ﴾41﴿ =

30. 
315 

ة   ِمن   َما ﴿ .74  آِخذ   ُهوَ  إِّله  َدابه

  ﴾ ِبَناِصَيِتَها
ـ  84المؤمنون   ﴾56﴿ =

90. 
329 

َحاقَ ﴿ .75  َوِمن  َوَراِء إِس 

قُوبَ   ﴾َيع 
 138 53ـ  51مريم:  ﴾71﴿ =

76. ﴿  ُ ر   َفاّلله  26المؤمنون   ﴾64﴿ يوسف  ﴾ َحاِفًظا َخي 
  30ـ

316 

77. ﴿ ُ ر  َجِميل  َوَّللاه َفَصب 

َتَعاُن َعلَى َما َتِصفُونَ    ال ُمس 
 354 11النور: ﴾18﴿ =

َنا َوَما ﴿ .78 َسل  لِكَ  ِمن   أَر   إِّله  َقب 

ِهم   ُنوِحي ِرَجاًّل  لِ  ِمن   إِلَي   أَه 
  ﴾ال قَُرى

 214 9ـ  7األنبياء  ﴾109﴿ =

     سورة الرعد 

َجب   َوإِن   ﴿ .79 لُُهم   َفَعَجب   َتع   َقو 

ا أَإَِذا ا ُتَراًبا ُكنه  َخل ق   لَِفي أَإِنه
 . ﴾َجِديد  

 150 .70ـ  66مريم :  ﴾5﴿ الرعد

َيا ال َحَياةِ  ِفي َعَذاب   لَُهم   ﴿ .80 ن   الدُّ

ِخَرةِ  َولََعَذابُ   لَُهم   َوَما أََشقُّ  اآل 
  ﴾َواق   ِمن   َّللاهِ  ِمنَ 

 206 .127طه :  ﴾34﴿ =

ِ  ِمنَ  لَُهم   َوَما﴿ .81 ـ  38األنبياء :  ﴾34﴿ = ﴾ َواق   ِمن   َّللاه

40. 
222 

َنا ﴿ .82 َك ال َبََلُغ َوَعلَي  َما َعلَي  َفإِنه

  ﴾ال ِحَساُب 
 397 .54ـ  53النور :  ﴾40﴿ =
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 الصفحة  مكان الورود  رقم اآلية  اسم السورة اآلية القرآنية الكريمة ت

     سورة إبراهيم  

لُوا الهِذينَ  إِلَى َترَ  أَلَم   ﴿ .83  َبده

َمتَ  ِ  ِنع  ًرا َّللاه  . ﴾ُكف 
ـ  105األنبياء  ﴾28﴿ إبراهيم

107. 

249 

َنا﴿ .84 ِفر   َربه  َولَِوالَِديه  لِي اغ 

ِمنِينَ  مَ  َولِل ُمؤ   ال ِحَسابُ  َيقُومُ  َيو 
﴾  

 138 .48ـ  46مريم :  ﴾41﴿ =

َخُص ﴿ .85 م  َتش  ُرُهم  لَِيو  َما ُيَؤخِّ إِنه

َصارُ  َب    ﴾ِفيِه األ 
 390 38ـ   36النور: ﴾42﴿ =

َشى ﴿ .86 ارُ  ُوُجوَهُهمُ  َوَتغ  ـ  101المؤمنون  ﴾50﴿ =  ﴾النه

104 

335 

     سورة الحجر 

 إِّله  َرُسول   ِمن   َيأ تِيِهم   َوَما ﴿ .87

ِزُئونَ  بِهِ  َكاُنوا َته    ﴾ َيس 
ـ  42المؤمنون  ﴾11﴿ الحجر

44. 

317 

َناكَ  َولََقد  ﴿ .88 ًعا آَتي   ِمنَ  َسب 

  ﴾ال َمَثاِني
ـ  131طه :  ﴾87﴿ =

132. 
208 

َك إِلَى َما  ﴿ .89 َني  نه َعي  َّل َتُمده

َواًجا َنا بِِه أَز  ع  ُهم   َمته   ﴾ ِمن 
 77 28ـ  27الكهف  ﴾88﴿ =

ُبد َربهَك َحتى َيأتيك ﴿ .90 َوأَع 

 . ﴾اليقين 
 132 .33ـ  27مريم :  ﴾99﴿ =

     سورة النحل 

ِملُ  ﴿ .91 َقالَُكم   َوَتح   لَم   َبلَد   إِلَى أَث 

 ِبِشقِّ  إِّله  َبالِِغيهِ  َتُكوُنوا
فُسِ  َن  ُكم   إِنه  األ   لََرُءوف   َربه
  ﴾ َرِحيم  

ـ  18المؤمنون  ﴾7﴿ النحل

22. 

314 

ِبتُ ﴿ .92 عَ  بِهِ  لَُكم   ُين  ر   الزه

ُتونَ  ي    ﴾َوالنهِخيلَ  َوالزه
ـ  18المؤمنون  ﴾11﴿ =

22 

313 

عُ ﴿ .93  َربِّكَ  َسِبيلِ  إِلَى اد 

َمةِ  ِعَظةِ  ِبال ِحك   َوال َمو 
 . ﴾ال َحَسَنةِ 

 180 ..44ـ  40طه : ﴾125﴿ =

      سورة اإلسراء 

َسانُ  َوَكانَ  ﴿ .94 ِن  ـ  36األنبياء :  ﴾11﴿ اإلسراء  ﴾َعُجوًّل  اْل 
37. 

221 

َنا َوَكم  ﴿ .95 لَك  ـ  10: األنبياء  ﴾17﴿ =  ﴾ ال قُُرونِ  ِمنَ  أَه 
15. 

214 

ء   ِمن   َوإِن   ﴿ .96  ُيَسبِّحُ  إِّله  َشي 

ِدهِ   .﴾ِبَحم 
  .18الحج :  ﴾44﴿ =

 42ـ  41والنور: 
 ـ 262
393 

مَ ﴿ .97 ُعوُكم   َيو  َتِجيُبونَ  َيد   َفَتس 

ِدهِ  ُتم   إِن   َوَتُظنُّونَ  ِبَحم   إِّله  لَبِث 
ََلً   . ﴾َقلِي 

 184 .56ـ  53طه :  ﴾52﴿ =
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 الصفحة  مكان الورود  رقم اآلية  اسم السورة اآلية القرآنية الكريمة ت

     سورة اإلسراء 

ِسلَ  أَن   َمَنَعَنا َوَما﴿ .98  ُنر 

َياتِ  بَ  أَن   إِّله  ِباآل   ِبَها َكذه
لُونَ  َوه   ﴾األ 

 213 6ـ  1األنبياء  ﴾59﴿ اإلسراء

أَلُوَنكَ ﴿ .99 وحِ  َعنِ  َوَيس   قُلِ  الرُّ

وحُ  رِ  ِمن   الرُّ  َوَما َربِّي أَم 
  .﴾َقلِيًَل  إِّله  ال ِعل مِ  ِمنَ  أُوِتيُتم  

 62 .5ـ 1الكهف : ﴾85﴿ =

     سورة الكهف  

لِمُ  َوَّل ﴿ .100  ﴾ أََحًدا َربُّكَ  َيظ 
  .﴾اآلية

ـ  44األنبياء :  ﴾49﴿ الكهف
47 

223 

ًدا ِمن  ِعَباِدَنا ﴿ .101 َفَوَجَدا َعب 

ِدَنا  َمًة ِمن  ِعن  َناهُ َرح  آَتي 
ا ِعل ًما َناهُ ِمن  لَُدنه  ﴾َوَعلهم 

 100 82الكهف:   ﴾65﴿ =

     سورة مريم 

َعلَهُ ﴿ .102  240 91األنبياء :  ﴾21﴿ مريم  ﴾ لِلنهاسِ  آَيةً  َولَِنج 

َتكِ  َربُّكِ  َجَعلَ  َقد  ﴿ .103  319 50: المؤمنون  ﴾24﴿ =  ﴾َسِرّيًا َتح 

 119 .7مريم :  ﴾65﴿  = . ﴾َسِمّياً  لَهُ  َتَعلَم   َهل   ﴿ .104

ي ْكفُُرون   ك ّلَّ ﴿ .105 تِِهمْ  س   بِِعب اد 

ي ُكونُون   ل ْيِهمْ  و  ا ع    ﴾ ِضد ًّ
ـ 100الكهف:  ﴾82﴿ =

102 
111 

     سورة طه  

َك إِلَى َما ﴿ .106 َني  نه َعي  َوَّل َتُمده

ُهم   َواًجا ِمن  َنا بِِه أَز  ع    ﴾َمته
ـ  27الكهف :  ﴾131﴿ طه

28. 
77 

لَكَ  َوأ ُمر   ﴿ .107 ََلةِ  أَه   141 55ـ  54 مريم: ﴾132﴿ =  ﴾ِبالصه

     سورة الحج  

َزل َنا َفإَِذا ﴿ .108 َها أَن   ال َماءَ  َعلَي 

ت   َتزه   .﴾َوَرَبت   اه 
 296 .66ـ  63الحج : ﴾5﴿ الحج

ِض  ِفي َيِسيُروا أََفلَم  ﴿ .109 َر   األ 

ِقلُونَ  قُلُوب   لَُهم   َفَتُكونَ   َيع 
 . ﴾ِبَها

ـ  128طه :  ﴾46﴿ =
130. 

207 

َنا َوَما ﴿ .110 َسل  لِكَ  ِمن   أَر   ِمن   َقب 

  ﴾َنِبي   َوَّل  َرُسول  
 291 .54ـ  52الحج :  ﴾52﴿ =

     سورة األنبياء 

َنا َوَما﴿ .111 لِكَ  ِمن   لَِبَشر   َجَعل   َقب 

 َفُهمُ  ِمته  أََفإِن   ال ُخل دَ 
  ﴾ال َخالُِدونَ 

 .82الكهف:  ﴾34﴿ األنبياء
 6ـ  1األنبياء: 

100 

َيمَ ﴿ .112 َنتَ  َوَمر  َرانَ  اب   الهتِي ِعم 

َصَنت   َجَها أَح  َنا َفر   ِفيهِ  َفَنَفخ 
 . ﴾ُروِحَنا ِمن  

 123 .21ـ  16مريم :  ﴾91﴿ =
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 الصفحة  مكان الورود  رقم اآلية  اسم السورة اآلية القرآنية الكريمة ت

     األنبياءسورة  

 َيأ ُجوجُ  فُتَِحت   إَِذا َحتهى ﴿ .113

  ﴾َوَمأ ُجوجُ 
ـ  97الكهف :  ﴾96﴿ األنبياء

99. 
110 

     سورة المؤمنون  

ِمُنوَن ﴿ ﴿ .114 لََح ال ُمؤ  ﴾ 1َقد  أَف 

الهِذيَن ُهم  ِفي َصََلتِِهم  
  ﴾2َخاِشُعوَن ﴿

 148 63ـ  61مريم  ﴾2﴿ـ  ﴾1﴿ المؤمنون

الَِّذين  ﴿ .115  لِفُُروِجِهمْ  هُمْ  و 

افِظُون     ﴾ح 
 370 30النور:  ﴾5﴿ =

ُبتُ  ﴿ .116 نِ  َتن  ه   264 25الحج: ﴾20﴿ =  ﴾ِبالدُّ

َفَة َعلََقًة  ﴿ .117 نا اَلنُّط  ُثمه َخلَق 

َنا  َغًة َفَخلَق  َنا اَلَعلََقَة ُمض  َفَخلَق 
َغَة ِعَظاَماً    ﴾اَلُمض 

 126 .23ـ  22مريم :  ﴾14﴿ =

 ُيَجارُ  َوَّل  ُيِجيرُ  َوُهوَ  ﴿ .118

هِ    .﴾َعلَي 
ـ  21األنبياء :  ﴾88﴿ =

23  
217 

َخذَ  َما﴿ .119 ُ  اته  َوَما َولَد   ِمن   َّللاه

  ﴾إِلَه   ِمن   َمَعهُ  َكانَ 
 217 23ـ  21األنبياء:  ﴾91﴿ =

 َصََلتِِهم   َعلَى َوُهم  ﴿ .120

  ﴾ ُيَحاِفُظونَ 
 145 60ـ  59 مريم: ﴾92﴿ =

ِش ال َكِريِم ﴿ .121 ـ  84المؤمنون:  ﴾116﴿ =  ﴾َربُّ ال َعر 
90 
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     سورة النور 

122. ﴿  ُ ِفَر َّللاه أََّل ُتِحبُّوَن أَن  َيغ 

 ﴾لَُكم  
 354 11النور: ﴾22﴿ النور

     سورة الفرقان 

ُسولِ  َهَذا َمالِ  َوَقالُوا﴿ .123  الره

َعامَ  َيأ ُكلُ  ِشي الطه  ِفي َوَيم 
َواقِ  َس    ﴾األ 

 214 6ـ  1األنبياء  ﴾7﴿ الفرقان

َنا إِلَى َما َعِملُوا ِمن  ﴿ .124 َوَقِدم 

ُثوًرا   .﴾َعَمل  َفَجَعل َناهُ َهَباًء َمن 
 392 .40ـ  39النور :  ﴾23﴿ =

َمِئذ   ال ُمل كُ ﴿ .125  ال َحقُّ  َيو 

َمنِ  ح    ﴾لِلره
 294 .57ـ 55الحج :  ﴾26﴿ =

كَ  َوإَِذا ﴿ .126 ِخُذوَنكَ  إِن   َرأَو   َيته

ُ  َبَعثَ  الهِذي أََهَذا ُهُزًوا إِّله   َّللاه
  ﴾َرُسوًّل 

ـ  36األنبياء : ﴾41﴿ =
37. 

221 

َها﴿ .127 ا َسآَءت   إِنه َتَقّرّٗ  ُمس 

ا  ﴾َوُمَقامّٗ
 78 31ـ  30 الكهف: ﴾66﴿ =
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 الصفحة  مكان الورود  رقم اآلية  اسم السورة اآلية القرآنية الكريمة ت

     سورة الفرقان 

ُنونَ  َوَّل  ﴿ .128 َعل   َوَمن   َيز   َذلِكَ  َيف 

 . ﴾آََثاَماً  َيل َقى
 146 .60ـ  59مريم : ﴾68﴿ الفرقان

وا َوإَِذا ﴿ .129 وِ  َمرُّ وا ِباللهغ   َمرُّ

  ﴾ِكَراًما 
ـ  1المؤمنون:  ﴾72﴿ =

11. 
297 

 ال َجاِهلُونَ َخاَطَبُهُم  َوإَِذا﴿ .130

    ﴾ َسََلًما َقالُوا

 137 48ـ  46مريم :  ﴾63﴿ =

     سورة الشعراء 

ا َقالُوا﴿ .131 ال َعالَِميَن  ِبَربِّ  آَمنه

ُموَسى  َربِّ  ﴾47﴿
  ﴾َوَهاُرونَ 

 188 70ـ  65طه :  ﴾48﴿ الشعراء

ِذَمة   إِنه هُؤَّلءِ  ﴿ .132  َقلِيلُونَ  لَِشر 

ُهم   ﴾54﴿  لََغائُِظونَ  لََنا َوإِنه

﴿55﴾  

ـ  ﴾54﴿ =
﴿55﴾ 

 191 .79ـ  77طه : 

َبُعوُهم   ﴿ .133 ِرِقينَ  َفأَت   191 .79ـ  77طه :  ﴾60﴿ =  ﴾ ُمش 

ا ﴿ .134 َعانِ  َتَراَءى َفلَمه  َقالَ  ال َجم 

َحابُ  َرُكونَ  إِنها ُموَسى أَص   لَُمد 
 َربِّي َمِعيَ  إِنه  َكَله  َقالَ ﴾61﴿

ِديِن    ﴾62﴿َسَيه 

ـ  ﴾61﴿ =
﴿62﴾ 

 191 .79ـ  77طه : 

 160 87ـ  85مريم  ﴾100﴿ = ﴾َشافِِعينَ  ِمن   لََنا َفَما﴿ .135

وُح اأَلَِميِن  ﴿ .136 َنَزَل ِبِه اَلرُّ

 .  ﴾َعلََى َقل ِبَك 
 124 .21ـ  16مريم :  ﴾193﴿ =

ل  َعلَى ال َعِزيِز  ﴿ .137 َوَتَوكه

ِحيِم  الهِذي َيَراَك  ﴾217﴿الره

  ﴾218﴿ِحيَن َتقُوُم 

= ﴿217﴾ 
﴿218﴾ 

 409 . 64 النور:

     سورة النمل 

َمانُ  َوَوِرثَ ﴿ .138  119 6ـ  1مريم  ﴾16﴿ النمل  ﴾َداوودَ  ُسلَي 

ُجُدوا أَّله  ﴿ .139 ِ  َيس   الهِذي ّلِله

ِرجُ  ءَ  ُيخ  َماَواتِ  ِفي ال َخب   السه
ِض  َر   . ﴾َواأل 

 297 .66 ـ 63: الحج ﴾25﴿ =

َماَواتِ  فِي َمن   َفَفِزعَ ﴿ .140  السه

ِض  ِفي َوَمن   َر   َشاءَ  َمن   إِّله  األ 
 ُ   ﴾ َّللاه

 256 2ـ  1الحج :  ﴾87﴿ =

َسُبَها  ال ِجَبالَ  َوَتَرى﴿ .141 َتح 

 َتُمرُّ َمره  َوِهيَ  َجاِمَدةً 
َحابِ    ﴾السه

ـ  47الكهف :  ﴾88﴿ =

49. 
84 
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 الصفحة  مكان الورود  رقم اآلية  اسم السورة اآلية القرآنية الكريمة ت

     سورة القصص  

َبحَ ﴿ .142  ُموَسى أُمِّ  فَُؤادُ  َوأَص 

ِدي َكاَدت   إِن   َفاِرًغا  ِبهِ  لَُتب 
َّل  َنا أَن   لَو  ِبَها َعلَى َرَبط   َقل 

ِمنِينَ  ِمنَ  لَِتُكونَ   . ﴾ال ُمؤ 

 177 .39ـ  36طه :  ﴾10﴿ القصص

َنا﴿ .143 م  هِ  َوَحره  ِمن   ال َمَراِضعَ  َعلَي 

لُ   َعلَى أَُدلُُّكم   َهل   َفَقالَت   َقب 
لِ  ت   أَه  فُلُوَنهُ  َبي    ﴾ َيك 

 177 .39ـ  36طه :  ﴾12﴿ =

َت ِمَن ﴿ .144 َّل َتَخف  َنَجو 

الِِمينَ  ِم الظه  ﴾ال َقو 

 178 39ـ  36طه:  (25) =

145. 

 

ُ  أََنا إِنِّي﴿  171 .16ـ  11طه :  ﴾30﴿ =  ﴾ال َعالَِميَن  َربُّ  َّللاه

 أَف َصحُ  ُهوَ  َهاُرونُ  َوأَِخي ﴿ .146

ِسل هُ  لَِساًنا ِمنِّي  . ﴾َمِعيَ  َفأَر 
 140 .53ـ  51مريم :  ﴾34﴿ =

َنا َولََقد   ﴿ .147  ال ِكَتابَ  ُموَسى آَتي 

دِ  ِمن   َنا َما َبع  لَك   ال قُُرونَ  أَه 
ُولَى   ﴾ األ 

ـ  45المؤمنون   ﴾43﴿ =

49. 

318 

قِيل  ﴿ .148 ُكمْ  اْدُعوا و  اء  ك   ُشر 

ْوهُمْ  ع    ﴾ي ْست ِجيبُوا ف ل مْ  ف د 
 89  53ـ  52الكهف:  ﴾64﴿ =

     سورة العنكبوت 

ُ  ُثمه ﴿ .150 ِشئُ  َّللاه أََة  ُين  النهش 

ِخَرةَ    ﴾اآل 
ـ  12المؤمنون  ﴾20﴿ العنكبوت

16. 

311 

 إِنِّي َوَقالَ  لُوط   لَهُ  َفآَمنَ ﴿ .151

 ُهوَ  إِنههُ  َربِّي إِلَى ُمَهاِجر  
  ﴾ال َحِكيمُ  ال َعِزيزُ 

ـ  71األنبياء :  ﴾26﴿ =

75. 

229 

     سورة الروم  

مَ ﴿ .152 اَعةُ  َتقُومُ  َوَيو  َمِئذ   السه  َيو 

قُونَ    ﴾ َيَتَفره
 88  53ـ  52الكهف :  ﴾14﴿ الروم

َدأُ  الهِذي َوُهوَ  ﴿ .153  ُثمه  ال َخل قَ  َيب 

  .﴾ُيِعيُدهُ
 300 .74ـ  73ا لحج :  ﴾27﴿ =

ِسلُ ﴿ .154 َياحَ  ُير   َفُتِثيرُ  الرِّ

 .﴾َسَحاًبا
 296 66ـ   63الحج:  ﴾48﴿ =

دِ  ِمن   َجَعلَ  ُثمه  ﴿ .155 ف   َبع   َضع 

ةً  دِ  ِمن   َجَعلَ  ُثمه  قُوه ة   َبع   قُوه
ًفا َبةً  َضع    .﴾َوَشي 

 257 7  ـ 5:  الحج ﴾54﴿ =

مَ ﴿ .156 اَعةُ  َتقُومُ  َوَيو  ِسمُ  السه  ُيق 

ِرُمونَ  َر  لَِبُثوا َما ال ُمج  َغي 
     ﴾ َساَعة  

 199 103ـ   102طه:  (55) =
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 الصفحة  مكان الورود  رقم اآلية  اسم السورة اآلية القرآنية الكريمة ت

     سورة لقمان  

ل وْ  ﴿ .157 ا و   ِمنْ  اْْل ْرضِ  فِي أ نَّم 

ة   ر  ج  م   ش  اْلب ْحرُ  أ ْقّل  هُ  و   (ي ُمد 

 113 109الكهف:  (27) لقمان

ُثُكم   َوَّل  َخل قُُكم   َما﴿ .158  إِّله  َبع 

  ﴾َواِحَدة   َكَنف س  
 169 8ـ  1طه:  ﴾28﴿ =

     سورة السجدة 

لَهُ  َجَعلَ  ُثمه  ﴿ .159  ُسََللَة   ِمن   َنس 

  ﴾ َمِهين   َماء   ِمن  
 256 .7ـ  5:  الحج ﴾8﴿ السجدة

ِرُمونَ  إِذِ  َتَرى َولَو  ﴿ .160  ال ُمج 

دَ  ُرُءوِسِهم   َناِكُسو ِهم   ِعن    ﴾َربِّ
 135 40ـ  38مريم :  ﴾12﴿  =

     سورة األحزاب  

َ اِ  ﴿ .161 ُذوَن َّللاه نه الهِذيَن ُيؤ 

  ﴾َوَرُسولَهُ 
 363 .25ـ  23النور :  ﴾57﴿ األحزاب

     سورة سبأ 

ُزبُ  َّل ﴿ .162 هُ  َيع  ة   َعن  َقاُل َذره  ِمث 

َماَواتِ  ِفي ِفي  َوَّل  السه
ِض  َر    ﴾األ 

 . 70الحج :    ﴾3﴿ سبأ

 .64النور:  

298 
409 

ا﴿ .163 ـ  78األنبياء :  ﴾10﴿ =  ﴾ال َحِديدَ  لَهُ  َوأَلَنه

82. 

233 

َنا﴿ .164 نَ  لَهُ  َوأََسل  رِ  َعي  ـ  92 الكهف : ﴾12﴿ =  ﴾ال ِقط 

96. 
108 

نُ ﴿ .165 َثرُ  َنح  َواًّل  أَك  َّلًدا أَم   َوأَو 

نُ  َوَما بِينَ  َنح 
 ﴾ِبُمَعذه

ـ  51المؤمنون:  ﴾35﴿ =

56 

320 

ُتُكم   َما قُل   ﴿ .166 ر   ِمن   َسأَل   أَج 

  ﴾ لَُكم   َفُهوَ 
ـ  68المؤمنون   ﴾47﴿ =

75 

326 

     سورة فاطر 

لُ  ُيَنبُِّئكَ  َوَّل  ﴿ .167  242  97ـ  95األنبياء :   فاطر  ﴾َخِبير   ِمث 

     سورة فاطر 

َسُموا﴿ .168 دَ  ِباّللِ  َوأَق  َمانِِهم   َجه   أَي 

ر   َجاَءُهم   لَِئن     ﴾َنِذي 
ـ  133طه :  ﴾42﴿ =

135. 
210 

     سورة يس 

َم أَيَُّها ﴿ .169 َتاُزوا ال َيو  َوام 

ِرُمونَ    ﴾ال ُمج 
 88  50الكهف:  ﴾59﴿ يس

َهد إِلَيَك َيا َبِني آََدَم ﴿ .170 أَلَم  أَع 

 . ﴾أأّلتعبد الشيطان 
 137 45ـ  41مريم :  ﴾60﴿ =

ا أََولَم   ﴿ .171 ا َيَرو  َنا أَنه  لَُهم   َخلَق 

ا ِديَنا َعِملَت   ِممه   ﴾ أَي 
 284 .36الحج:  ﴾71﴿ =

َسانُ  َيرَ  أََولَم   ﴿ .172 ِن  َناهُ  أَنها اْل   َخلَق 

َفة   ِمن    . ﴾ُنط 
 150 .70ـ  66مريم :  ﴾77﴿ =
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 الصفحة  مكان الورود  رقم اآلية  اسم السورة اآلية القرآنية الكريمة ت

     سورة يس 

 َوَنِسيَ  َمَثًَل  لََنا َوَضَربَ ﴿ .173

يِي َمن   َقالَ  َخل َقهُ   ال ِعَظامَ  ُيح 
  .﴾ َرِميم   َوِهيَ 

 258 .7ـ  5:  الحج ﴾78﴿ يس

ا﴿ .174 ا أ ْمُرهُ  إِنَّم  اد   إِذ  ْيئًّا أ ر   أ نْ  ش 

 ﴾ف ي ُكونُ  ُكنْ  ل هُ  ي قُول  
 240 91اْلنبياء:  ﴾82﴿ =

     سورة الصافات 

 226 .63ـ  57األنبياء  ﴾89﴿ الصافات  ﴾ َسقِيم   إِنِّي َفَقالَ  ﴿ .175

ا  ﴿ .176 لََما َفلَمه  247 104 األنبياء : ﴾103﴿ =  ﴾لِل َجبِينِ  َوَتلههُ  أَس 

َناهُ ﴿ .177  238  88ـ  87األنبياء :  ﴾145﴿ =  ﴾َسقِيم   َوُهوَ  بِال َعَراءِ  َفَنَبذ 

     سورة ص 

ُظرُ  َوَما﴿ .178 إِّله  َهُؤَّلءِ  َين 

َحةً   ﴾َصي 
 252 2ـ  1الحج :  ﴾15﴿ ص

َنا﴿ .179 ر  يحَ  لَهُ  َفَسخه ِري الرِّ  َتج 

ِرهِ    ﴾ِبأم 
ـ  78األنبياء :  ﴾36﴿ =

82. 

233 

َياِطينَ  ﴿ .180 اء   ُكله  َوالشه  َبنه

اص     ﴾ َوَغوه
ـ  78األنبياء :  ﴾37﴿ =

82. 

233 

ُكض   ﴿ .181 لِكَ  ار   َهَذا ِبِرج 

َتَسل     ﴾ َوَشَراب   َباِرد   ُمغ 
 235 84ـ  83األنبياء :  ﴾42﴿ =

 ِمنَ  لِي َهب   َربِّ ﴿ .182

الِِحينَ     ﴾الصه
ـ  71األنبياء :  ﴾100﴿ =

75. 

230 

     سورة الزمر 

ُ  أََرادَ  لَو   ﴿ .183 ِخذَ  أَن   َّللاه  َولًَدا َيته

َطَفى ا َّلص  لُقُ  ِممه َما  َيخ 
  ﴾َيَشاءُ 

 211 .20ـ  16األنبياء. ﴾4﴿ الزمر

ُ  أَلَي سَ  ﴿ .184 َدهُ ِبَكاف   َّللاه  285 38الحج :  ﴾36﴿ =  ﴾َعب 

َرَتا َيا َنف س   َتقُولَ  أَن  ﴿ .185  َحس 

تُ  َما َعلَى ط  بِ  ِفي َفره  َجن 
  ﴾َّللاهِ 

 136 40ـ  38مريم :  ﴾56﴿ =

     سورة غافر 

َنا ﴿ .186 َتَرف   إِلَى َفَهل   ِبُذُنوِبَنا َفاع 

   ﴾ َسبِيل   ِمن   ُخُروج  
ـ  105المؤمنون:  ﴾11﴿ غافر

107 

336 

ُ  ُدِعيَ  إَِذا ِبأَنههُ  َذلُِكم  ﴿ .187 َّللاه

َدهُ ُتم   َوح  َرك   َوإِن   َكَفر   بِهِ  ُيش 
ِمُنوا   ﴾ُتؤ 

ـ  62المؤمنون: ﴾12﴿ =

67 

323 

ُيِن َوَما ﴿ .188 َع  لَُم َخائَِنَة األ  َيع 

ُدورُ  ِفي الصُّ   ﴾ُتخ 
 370 30النور:  ﴾19﴿ =
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 الصفحة  مكان الورود  رقم اآلية  اسم السورة اآلية القرآنية الكريمة ت

     سورة غافر 

مَ  ﴿ .189 ِبِرينَ  ُتَولُّونَ  َيو   لَُكم   َما ُمد 

 َوَمن   َعاِصم   ِمن   َّللاهِ  ِمنَ 
لِلِ  ُ  ُيض    ﴾َهاد   ِمن   لَهُ  َفَما َّللاه

 253 .2ـ  1الحج :  ﴾33﴿ غافر

ُصرُ  إِنها ﴿ .190  َوالهِذينَ  ُرُسلََنا لََنن 

  ﴾ آَمُنوا
 261 .16ـ  15الحج :  ﴾51﴿ =

َماَواتِ  لََخل قُ  ﴿ .191 ِض  السه َر   َواأل 

َبرُ   َولَِكنه  النهاسِ  َخل قِ  ِمن   أَك 
َثرَ  لَُمونَ  َّل  النهاسِ  أَك    ﴾َيع 

 312 17المؤمنون   ﴾57﴿ =

     سورة غافر 

َنا َولََقد  ﴿ .192 َسل  لِكَ  ِمن   ُرُسًَل  أَر   َقب 

ُهم   َنا َمن   ِمن  كَ  َقَصص   َعلَي 
ُهم    َنق ُصص   لَم   َمن   وِمن 
كَ    ﴾َعلَي 

 143 58مريم :  ﴾78﴿ =

     سورة فصلت  

َفع  ﴿ .193 َسنُ  ِهيَ  ِبالهتِي اد   َفإَِذا أَح 

َنكَ  الهِذي َنهُ  َبي  هُ  َعَداَوة   َوَبي   َكأَنه
  .﴾ َحِميم   َولِي  

ـ  93المؤمنون   ﴾34﴿ فصلت

98 
331 

ُجُدوا َّل ﴿ .194 سِ  َتس   َوَّل  لِلشهم 

ُجُدوا لِل َقَمرِ  ِ  َواس   الهِذي ّلِله
ُتم   إِن   َخلََقُهنه  اهُ ُكن  ُبُدونَ  إِيه  َتع 

﴾  

 262 .18الحج :  ﴾37﴿ =

نِ  ِمن   ال َباِطلُ  َيأ ِتيهِ  َّل  ﴿ .195  َبي 

هِ  ِزيل   َخل ِفهِ  ِمن   َوَّل  َيَدي   ِمن   َتن 
 .﴾ َحِميد   َحِكيم  

 294 .54ـ  52الحج :  ﴾42﴿ =

تُ  َولَِئن   ﴿ .196  إِنه  َربِّي إِلَى ُرِجع 

َدهُ لِي َنى ِعن    ﴾ لَل ُحس 
ـ  32الكهف :  ﴾50﴿ =

36. 

80 

     سورة الزخرف 

َنا إِنها ﴿ .197 ة   َعلَى آَباَءَنا َوَجد   أُمه

ا َتُدونَ  آَثاِرِهم   َعلَى َوإِنه   ﴾ ُمه 
ـ  84المؤمنون:  ﴾22﴿ الزخرف

90 

330 

َّل  َوَقالُوا ﴿ .198 لَ  لَو   َهَذا ُنزِّ

آنُ   ِمنَ  َرُجل   َعلَى ال قُر 
نِ  َيَتي    ﴾َعِظيم   ال َقر 

ـ  68المؤمنون   ﴾31﴿ =

75 

325 

هُ  ﴿ .199 ر   َوإِنه ِمكَ  لَكَ  لَِذك   َولَِقو 

فَ  أَلُونَ  َوَسو    ﴾ ُتس 
 214 .15ـ  10 األنبياء ﴾44﴿ =

ا﴿ .200 نُ  ُضِربَ  َولَمه َيمَ  اب   َمَثًَل  َمر 

ُمكَ  إَِذا هُ  َقو  ونَ  ِمن   . ﴾ َيِصدُّ
ـ  98األنبياء: .  ﴾57﴿ =

103 

246 

َناُهم   َوَما ﴿ .201  َكاُنوا َولَِكن   َظلَم 

الِِمينَ  ُهمُ    ﴾الظه
ـ  31المؤمنون   ﴾76﴿ =

41. 

317 
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 الصفحة  مكان الورود  رقم اآلية  اسم السورة اآلية القرآنية الكريمة ت

     سورة الزخرف 

ُكم   ﴿ .202 ـ108المؤمنون: ﴾77﴿ الزخرف  ﴾ َماِكُثونَ  إِنه

111  

336 

     سورة الجاثية  

. 99المؤمنون:  ﴾10﴿ الجاثية  ﴾ َجَهنهمُ  َوَراِئِهم   ِمن   ﴿ .203

100 

333 

رَ  ﴿ .204  ِفي َما لَُكم   َوَسخه

َماَواتِ  ِض  ِفي َوَما السه َر   األ 
هُ  َجِميًعا   ﴾ِمن 

 297 66ـ  63الحج:  ﴾13﴿ =

ة  َجاِثَيةً ﴿ .205  150 70ـ  66مريم:  ﴾77﴿ =  ﴾َوَتَرَى ُكله أُمه

     سورة األحقاف  

 لِلهِذينَ  َكَفُروا الهِذينَ  َوَقالَ  ﴿ .206

ًرا َكانَ  لَو   آَمُنوا  َسَبقُوَنا َما َخي 
هِ    ﴾إِلَي 

 154  74ـ  73مريم:  ﴾11﴿ األحقاف

َنا َولََقد   ﴿ .207 لَك  لَُكم   َما أَه   ِمنَ  َحو 

َنا ال قَُرى ف  َياتِ  َوَصره  لََعلهُهم   اآل 
ِجُعونَ    ﴾ َير 

 223 47ـ  44األنبياء :  ﴾27﴿ =

     سورة محمد 

 َكَفُروا الهِذينَ  لَِقيُتمُ  َفإَِذا ﴿ .208

بَ  َقابِ  َفَضر    ﴾الرِّ
 286 .40ـ  39الحج :  ﴾4﴿ محمد

َها َيا ﴿ .209  إِن   آَمُنوا الهِذينَ  أَيُّ

ُصُروا َ  َتن  ُكم   َّللاه ُصر   َوُيَثبِّت   َين 
َداَمُكم     ﴾ أَق 

 287 .40ـ  39الحج :  ﴾7﴿ =

     سورة الحجرات 

َها الهِذيَن آَمُنوا َّل  ﴿ .210 َيا أَيُّ

ِت  َق َصو  َواَتُكم  َفو  َفُعوا أَص  َتر 
ِبيِّ    ﴾النه

 408 63النور : ﴾2﴿ الحجرات

إِنه الهِذيَن ُيَناُدوَنَك ِمن   ﴿ .211

َثُرُهم  َّل  َوَراِء ال ُحُجَراِت أَك 
ِقلُونَ    ﴾َيع 

 408  63النور : ﴾4﴿ =

َقاُكم  ﴿ .212 ِ أَت  َد َّللاه َرَمُكم  ِعن   402 .60ـ  58النور :  ﴾13﴿ =  ﴾إِنه أَك 

     سورة ق 

بِ  َخِشيَ  َمن  ﴿ .213 َمَن ِبال َغي  ح   الره

  ﴾ُمنِيب   ِبَقل ب   َوَجاءَ 
 224 50ـ  48األنبياء :  ﴾33﴿ ق

     سورة الذاريات  

َماءَ  ﴿ .214 َناَها َوالسه د   َبَني  ا ِبأَي   َوإِنه

  ﴾لَُموِسُعونَ 
ـ  30األنبياء :  ﴾47﴿ الذاريات

33. 
220 
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 الصفحة  مكان الورود  رقم اآلية  اسم السورة اآلية القرآنية الكريمة ت.

     سورة الطور  

مَ ﴿ .215 َماءُ  َتُمورُ  َيو  ًرا السه  َمو 
ًرا 9﴿ ﴾َوَتِسيُر ال ِجَباُل َسي 
﴿10)﴾  

ـ  ﴾9﴿ الطور
﴿10﴾ 

 84 .49ـ  47الكهف  

     سورة النجم  

ُتمُ ﴿ .216 تَ  أََفَرأَي  ى الَله  َوال ُعزه
الَِثةَ  َوَمَناةَ  ﴾19﴿ َرة الثه ُخ   األ 
﴿20﴾  

﴾ ـ 19﴿ النجم
﴿20﴾ 

 291 .54ـ  52الحج: 

ِزَي الهِذيَن أََساُءوا ِبَما  ﴿ 217 لَِيج 

َسُنوا  ِزَي الهِذيَن أَح  َعِملُوا َوَيج 
َنى    ﴾ِبال ُحس 

 20ـ  16األنبياء:  ﴾31﴿ =

 .42ـ  41النور : 

215 
392 

اَها ﴿ .218  ﴾54﴿ َغشهى َما َوَغشه
َتَتَماَرى  َربِّكَ  آَّلءِ  َفِبأَيِّ 
﴿55﴾.  

 192 .79 ـ 77:  طه ﴾55﴿ =

     سورة القمر 

ًعا ﴿ .219 ُرُجونَ  ُخشه َصاُرُهم  َيخ   أَب 

َداثِ  ِمنَ  َج   ﴾ األ 
 213 6 ـ 1 األنبياء ﴾7﴿ القمر

لُوب   أَنِّي َربههُ  َفَدَعا ﴿ .220  َمغ 

َتِصر     ﴾ َفان 
 230 .77ـ  76األنبياء  ﴾10﴿ =

     سورة الرحمن  

ُرجُ ﴿ .221 ُهَما َيخ  لُؤُ  ِمن   اللُّؤ 

َجانُ   ﴾َوال َمر 
 92 65ـ  60الكهف:  ﴾22﴿ الرحمن

َها َمن   ُكلُّ ﴿ .222  ﴾26﴿ َفان   َعلَي 
َقى هُ  َوَيب   ال َجََللِ  ُذو َربِّكَ  َوج 

َراِم  ِك    ﴾27﴿َواْل 

 220 35ـ  34األنبياء  ﴾27﴿ =

     سورة الواقعة 

ََلً َسََلَماً َسََلَماً ﴿ .223  147  63ـ  61مريم  ﴾26﴿ الواقعة  ﴾إِّّل ِقي 

     سورة الحديد 

لَمُ ﴿ .224 ِض  ِفي َيلِجُ  َما َيع  َر   األ 

ُرجُ  َوَما َها َيخ  ِزلُ  َوَما ِمن   َين 
َماءِ  ِمنَ  ُرجُ  َوَما السه  ِفيَها َيع 
نَ  َمَعُكم   َوُهوَ  ُتم   َما أَي  ُ  ُكن   َوَّللاه
َملُونَ  ِبَما   .﴾َبِصير   َتع 

 312 17المؤمنون :  ﴾4﴿ الحديد

     سورة المجادلة 

ُ  َكَتبَ ﴿ .225 لَِبنه  َّللاه  َوُرُسلِي أََنا أَلَغ 

َ  إِنه   َقِوي  َعِزيز   َّللاه
 287 .40ـ  39الحج :  ﴾21﴿ المجادلة

     سورة الحشر 

 397 .54ـ  53النور :  ﴾11﴿ الحشر ﴾أَلَم  َتَر إِلَى الهِذيَن َناَفقُوا﴿ .226
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 الصفحة  مكان الورود  رقم اآلية  اسم السورة اآلية القرآنية الكريمة ت

     سورة الممتحنة 

َوة   لَُكم   َكاَنت   َقد   ﴿ .227  َحَسَنة   أُس 

َراِهيمَ  ِفي  إِذ   َمَعهُ  َوالهِذينَ  إِب 
ِمِهم   َقالُوا ا لَِقو  ُكم   ُبَرآءُ  إِنه   ﴾ ِمن 

 138 .48ـ  46مريم :  ﴾4﴿ الممتحنة

ِرُجونَ ﴿ .228 ُسولَ  ُيخ  اُكم   الره  َوإِيه

ِمُنوا أَن     ﴾ُتؤ 
 286 .40ـ  39الحج :  ﴾1﴿ =

      

     سورة الصف 

َها َيا ﴿ .229  لِمَ  آَمُنوا الهِذينَ  أَيُّ

َعلُونَ  َّل  َما َتقُولُونَ    ﴾َتف 

 141 55ـ  54مريم: ﴾2﴿ الصف

     سورة الجمعة  

َها َيا قُل   ﴿ .230  إِن   الهِذيَن َهاُدوا أَيُّ

ُتم   ُكم   َزَعم  لَِياءُ  أَنه   ﴾ّلِلهِ  أَو 
 155 75مريم:  ﴾6﴿ الجمعة

     سورة المنافقون 

ا لَُهم   ِقيلَ  َوإَِذا ﴿ .231  َتَعالَو 

فِر   َتغ  ا َّللاهِ  َرُسولُ  لَُكم   َيس  و   لَوه
  ﴾ُرُءوَسُهم  

 259 10ـ  8الحج:  ﴾5﴿ المنافقون

َها َيا﴿ .232  ُتل ِهُكم   ّل آَمُنوا الهِذينَ  أَيُّ

َوالُُكم   ّلُدُكم   َوّل أَم  رِ  َعن   أَو   ِذك 
  ﴾َّللاهِ 

 390 38ـ  36النور: ﴾9﴿ =

     سورة التحريم  

َها َيا﴿ .233  آَمُنوا قُوا الهِذينَ  أَيُّ

فَُسُكم   لِيُكم   أَن    ﴾ َناًرا َوأَه 
 55ـ  54مريم :   ﴾6﴿ التحريم

 132ـ  131طه: 

141 
209 

ُصونَ  َّل ﴿ .234 َ  َيع   أََمَرُهم   َما َّللاه

َعلُونَ  َمُرونَ  َما َوَيف    ﴾ ُيؤ 
 55 ـ 54: مريم ﴾6﴿ =

 20 ـ16 األنبياء

141 
211 

َيمَ ﴿ .235 َنتَ  َوَمر  َرانَ  اب   الهتِي ِعم 

َصَنت   َجَها أَح  َنا َفر   ِفيهِ  َفَنَفخ 
 ﴾ُروِحَنا ِمن  

 125 21ـ  16مريم:  ﴾12﴿ =

َقت  ﴿ .236 َها ِبَكلَِماتِ  َوَصده  َربِّ

 ﴾َوُكُتِبهِ 
ـ  57المؤمنون:  ﴾12﴿ =

61 

321 

     سورة الملك 

َمنِ  َخل قِ  فِي َتَرى َما﴿ .237 ح   الره

  ﴾ َتَفاُوت   ِمن  
ـ  91المؤمنون: ﴾3﴿ الملك

92 
330 

     سورة القلم 

 ِمنَ  َفَكانَ  َفَساَهمَ ﴿ .238

َحِضينَ   ﴾ال ُمد 
 237 88ـ  87األنبياء:  ﴾141﴿ القلم
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 الصفحة  مكان الورود  رقم اآلية  اسم السورة اآلية القرآنية الكريمة ت

     سورة الحاقة 

َرُءوا َهاُؤمُ ﴿ .239  254 2 ـ 1الحج  ﴾19﴿ الحاقة  ﴾ِكَتاِبَيه   اق 

     سورة المعارج 

 145 60ـ  59مريم:  ﴾23﴿ المعارج  ﴾َعلََى َصلََواتِِهم  َداِئُمونَ ﴿ .240

 145 60ـ  59مريم:  (35) =    ﴾ُيَحافُِظونَ  َصََلتِِهم   َعلَى﴿ .241

      سورة نوح 

 َتَذر   َّل  َربِّ  ُنوح   َوَقالَ  ﴿ .242

ِض  َعلَى َر   ال َكافِِرينَ  ِمنَ  األ 
اًرا   ﴾َديه

 230 77ـ  76اْلنبياء:  ﴾26﴿ نوح

     سورة المزمل  

ُدهُ  َكانَ  ﴿ .243 ُعوًّل  َوع     146   63ـ  61مريم :  ﴾18﴿ المزمل  ﴾َمف 

     القيامة سورة 

َم  ﴿ .244 َمِئذ  ِبَما َقده َساُن َيو  ِن  أُ اْل  ُيَنبه

رَ    ﴾َوأَخه
 409 .64النور:  ﴾13﴿ القيامة

ك   َّل  ﴿ .245 َجلَ  لَِساَنكَ  بِهِ  ُتَحرِّ  لَِتع 

َنا إِنه  ﴾16﴿ ِبهِ  َعهُ  َعلَي   َجم 

آَنهُ    ﴾17﴿ َوقُر 

ـ  ﴾16﴿ =
﴿17﴾ 

 202 .114 ـ 113: طه

ك   َّل  ﴿ .246 َجلَ  لَِساَنكَ  بِهِ  ُتَحرِّ  لَِتع 

  ﴾ ِبهِ 
 202 .114 ـ 113: طه ﴾16﴿ =

قَ  َفََل  ﴿ .247  َصلهى َوَّل  َصده

بَ  َولَِكن   ﴾31﴿  َوَتَولهى َكذه

﴿32﴾ . 

ـ  ﴾31﴿ =
﴿32﴾ 

 182 .48ـ  45طه :

     سورة اإلنسان  

ُدس   ِثَيابُ  َعالَِيُهم  ﴿ .248  ُسن 

ر      ﴾ُخض 
 267 .24ـ  23الحج :  ﴾21﴿ اإلنسان

     سورة النازعات  

مَ  ﴿ .249 ُجفُ  َيو  اِجَفةُ  َتر  َبُعَها الره  َتت 

اِدَفة َمِئذ    قُلُوب   الره  َيو 
  ﴾َواِجَفة  

ـ   7ـ  6﴿ النازعات
8﴾ 

 253 2ـ  1الحج : 

ا أَإَِذا ﴿ .250   َنِخَرةً  ِعَظاًما ُكنه

ة خاسرة إًِذا ِتل كَ  َقالُوا   ﴾َكره
ـ  ﴾11﴿ =

﴿12﴾ 
ـ  76المؤمنون :

83 

328 

     سورة عبس 

مَ ﴿ .251 ءُ  َيفِرُّ  َيو  ـ  101المؤمنون: ﴾34﴿ عبس  ﴾أَِخيهِ  ِمن   ال َمر 

104 . 

333 

     سورة المطففين 

َرُموا الهِذينَ  إِنه ﴿ .252  ِمنَ  َكاُنوا أَج 

َحُكونَ  آَمُنوا الهِذينَ     ﴾َيض 
ـ  108المؤمنون:  ﴾29﴿ المطففين

111. 

337 

     سورة االنشقاق 

َماءُ  إَِذا ﴿ .253 َشقهت   السه  302 .77الحج:  ﴾1﴿ اإلنشقاق  ﴾ ان 
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 الصفحة  مكان الورود  رقم اآلية  اسم السورة اآلية القرآنية الكريمة ت

     سورة الطارق 

مَ  ﴿ .254 لَى َيو  َراِئرُ  ُتب   85  49ـ  47الكهف:  ﴾9﴿ الطارق  ﴾السه

     سورة األعلى  

رَ  َوالهِذي ﴿ .255  183 52ـ  49طه : ﴾3﴿ األعلى  ﴾ َفَهَدى َقده

َقى ﴿ .256 َش  ُبَها األ   ﴾11﴿َوَيَتَجنه

َرى  اَر ال ُكب  لَى النه الهِذي َيص 
ُثمه َّل َيُموُت ِفيَها َوَّل  ﴾12﴿

َيى    ﴾(13﴿َيح 

ـ  ﴾11﴿ =
﴾ ـ 12﴿
﴿13﴾ 

 190 .76ـ  74طه : 

     سورة الفجر 

 َصّفًا َوال َملَكُ  َربُّكَ  َوَجاءَ ﴿ .257

  ﴾َصّفًا
 85 .49ـ  47الكهف : ﴾22﴿ الفجر

     سورة الشمس 

لَحَ  َقد   ﴿ .258 اَها َمن   أَف   307 11ـ  1المؤمنون   الشمس  ﴾ َزكه

     سورة الضحى 

فَ  ﴿ .259 ِطيكَ  َولََسو   َربُّكَ  ُيع 

َضى   ﴾ َفَتر 
ـ  128طه :  ﴾5﴿ الضحى

130. 
208 

     سورة العلق 

َرأ  ﴿ .260 مِ  اق   الهِذي َربِّكَ  ِباس 

  ﴾َخلَقَ 
 302 .77الحج:  ﴾1﴿ العلق

     سورة الزلزلة 

ضُ  ُزل ِزلَتِ  إَِذا﴿ .261 َر   األ 

  ﴾ِزل َزالََها
 252  2ـ  1الحج:  ﴾1﴿ الزلزلة

     سورة الهمزة 

َها﴿ .262 ِهم   إِنه َصَدة   َعلَي   69 .18الكهف :  ﴾8﴿ الهمزة  ﴾ُمؤ 

     سورة الماعون  

 َصََلتِِهم   َعن   ُهم   الهِذينَ ﴿ .263

 .﴾َساُهونَ 
 144 .60ـ  59 مريم: ﴾5﴿ الماعون
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 األحاديث الشريفةفهرس 

 الصفحة مكان وروده الحديث الشريف م .
   حرف الهمزة   

 62 8ـ   6الكهف  " مستخلفكم هللا وإن خضرة حلوة الدنيا " إن .1

 عاقبتنا أحسن اللهم يدعو كان وسلم عليه هللا صلى هللا رسول " أن .2

  األمور ". في

ـ  9الكهف 

12 

64 

اختلف  منها تناكر وما ائتلف منها تعارف فما مجندة جنود األرواح"  .3

" . 

ـ  13الكهف

16 

66 

ـ   37الكهف :  . " باهلل إال قوة ال الجنة كنوز من كنز على أُدلّك أال"  .4

41 

81 

 التكبير:  قال ، هللا رسول يا وماهي:  قيل الباقيات من " استكثروا .5

 . " باهلل إال قوة وال حول وال والحمد والتسبيح والتهليل

ـ  45الكهف : 

46. 

84 

 هللا رسول بنت  وفاطمة طََرقَهُ  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول " أن .6

 تصليان." أال: فقال ليلة   وسلم عليه هللا صلى

 90 54الكهف : 

 أنا:  قال أعلم الناس أي فُسئل يوما   الناس ذكر هللا رسول موسى " أنّ  .7

 عليه ". هللا فعتب

ـ  60الكهف : 

65 

93 

 أن فأبوا الضيافة منهم فطلبا ، بخالء:  أي لئاما ، قرية أتيا " إذا .8

  يُضيّفوهما ".

ـ 77الكهف : 

78 

97 

 من تهتز هي فإذا بيضاء فروة على جلس ألنه الخضر ُسّمي " إنما .9

 . خضراء " خلفه

 100 82الكهف :

 100 82الكهف : . " األرض في تُعبد ال العصابة هذه تُهلِك أن " اللهم .10

 أبعث فيقول ، وسعديك لبيك:  فيقول ، آدم يا:  يقول تعالى هللا " أن .11

 . "...النار بَْعث

ـ  92الكهف : 

96 

107 

 وهو وجهه ُمْحَمر   وهو نوم من وسلم عليه هللا صلى النبي " استيقظ .12

 للعرب من شر...". ويل   هللا إاّل  إله ال يقول

ـ  97الكهف :

99. 

110 

ـ  97الكهف :  . "  الَخبَثُ  كثر إذا نعم:  قال ، الصالحون وفينا " أَنُهلِكَ  .13

99 

110 

 الجنة وأوَسطُ  الجنة أعلى فإنه الفردوس فاسألوه الجنة هللا سألتم " إذا .14

 . الجنة " أنهار تفجر ومنه

 107الكهف : 

 108ـ 

109 

:  هللا رسول يا قلت ، الخفية والشهوة الشرك أُمتي على " أتخّوفُ  .15

 ... " نعم:  قال بعدك من أَُمتك أَتُشركُ 

الكهف : 

110. 

113 

 114 .110الكهف:  األصغر.... ". الشرك عليكم أخاف ما أخوف " إن .16

 115 .110الكهف:  .... ". القيامة ليوم واآلخرين األولين هللا جمع " إذا .17

 كأنه بالموت يُجاء النار، النار وأهل الجنة، الجنة أهل دخل " إذا .18

 والنار... ". الجنة بين فَيُوقِف أملح، كبش

ـ  38مريم: 

40. 

136 

 405 61النور: ". ألبيك ومالك " أنتَ  .19

 يعلم حتى الميزان عند أحدا   أحد   يذكر فال مواطن ثالث في " أما .20

 ". يثقل أم ميزانه أيخف

 254 2 ـ 1:  الحج

 85 47الكهف:  " إياكم ومحقرات الذنوب..." .21
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 الصفحة مكان وروده الحديث الشريف م .
   حرف الهمزة   

 136 40ـ  38مريم . الدنيا " غفلة في الدنيا " أهل .22

 141  55ـ 54مريم  . أخلف " َوَعدَ  " إذا .23

ـ  54مريم :  . إسماعيل " إبراهيم ولد من اصطفى هللا " إن   24

55. 

141 

 من ُكتِبا ركعتين فصليا امرأته وايقظ الليل من الرجل استيقظ " إذا .25

 .والذاكرات " كثيرا   هللا الذاكرين
ـ  54مريم : 

55. 

141 

 في وهو اإلسراء ليلة في به مر وسلم عليه هللا صلى هللا رسول " أن .26

 .الرابعة " السماء
ـ  56مريم : 

57 

142 

 ال البدر ليلة القمر صورة على صورهم الجنة تلج ُزمرة " أول .27

  ...". فيها يمتطخون وال فيها يبصقون
 147 63ـ61مريم: 

 وأنتم عليّ   يُبطئ ال ولِمَ :  قال  السالم عليه جبريل عنك أبطأ " أنه .28

 ". حولي
ـ  64مريم : 

65. 

148 

 الحديبية أو بدرا   َشِهد أَحد   هللا شاء إن النار يدخل ال أن ألرجو " إنِّي .29

." 
 71. مريم : 

 .72ـ 

152 

 يابسا   عودا   فأخذ يوم ذات جلس  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول " أن .30

 ..." . قال ثم ورقه فََحط  
 156 76مريم : 

 فالنا   اُِحب   إنِّي جبريل يا فقال جبريل دعا عبدا   أَحب   إذا هللا " أن .31

 . األرض " ، جبريل فيُِحب ه فأِحبه
ـ  96مريم : 

98 . 

162 

ب   " إذا 32  في فينادي فأِحب ه فالنا   أحببت قد إنِّي جبريل نادى عبدا   هللا أَح 

 . األرض " أهل في المحبة يُنِزلُ  ثم السماء
ـ  96مريم : 

98 . 

162 

 عام بألف واألرض السماوات يخلق أن قبل ويَس طَهَ  قرأ هللا " إن 33

ا  . طوبى" قالوا القرآن المالئكة سمعت فلم 
فضل سورة 

 طه.
166 

ـ  40طه:  . قرنه " مناجز وهو يذكرني الذي عبدي كل عبدي " إن 34

44. 

179 

 خار وإذا له سجدوا خار إذا فكان فخار، يخور أن اسألك إنِّي " اللهم .35

 ". رؤوسهم  رفعوا
ـ  83طه : 

89 

195 

 فيه ينفخ واألرض السموات بقدر منه الدارة ، عظيم قرن " أنه .36

 ".اسرافيل
ـ  102طه : 

104. 

199 

 اآلن أحصيها ال بمحامد عليّ  ويفتح ساجدا   فأخر   العرش تحت " أتى .37

 ". يدعني أن هللا شاء ما فيدعني
ـ  109طه : 

112 . 

200 

 فكان شدة التنزيل من يعالج كان وسلم عليه هللا صلى هللا رسول " أن 38

 ". لسانه به يحرك مما
 113" طه : 

 .114ـ 

202 

 هلل والحمد علما   وزدني ينفعني بما وعلمني علمتني بما أنفعني اللهم 39

 ". حال كل على
 113" طه : 

 .114ـ 

202 

 370 30النور :  ". بََصَركَ  أَطِرق " .40
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 الصفحة مكان وروده الحديث الشريف . م
   حرف الهمزة   

 فيكم وحكمتي علمي أجعل لم إنِّي عباده لقضاء كرسيّه على قعد إذا " .41

 لكم.. " أغفر أن أريد إاّل وأنا
 167 .8ـ  1طه : 

 تليها والتي بينها ما وبعد ، عام خمسمائة مسيرة سماء كل سمك " أن .42

 . عام " خمسمائة مسيرة
 168 .8ـ  1طه : 

 يا له فقال العير تلك في معه كان سلم و عليه هللا صلى النبي " أن .43

  خصاال... ". فيك أرى إني محمد
 169 .8ـ  1طه : 

 فإن ذكرها، إذا فليُصلِّها عنها غفل أو الصالة عن أحدكم رقد " إذا .44
اَلةَ  َوأَقِمِ ﴿قال:  تعالى هللا  ".﴾لِِذْكِري الص 

 172 .1ـ  11طه  

 وأخرجتهم الناس أشقيت الذي أنت: موسى فقال وموسى آدم " التقى .45

  ...". الجنة من
ـ  40طه: 
44 

179 

 آدم أنت:  موسى قال موسى آدم فحج   ربهما عند وموسى آدم " احتج .46

 فيه ". ونفخ بيده هللا خلقك الذي

ـ  115طه : 
122. 

204 

 وسعديك ربنا لبيك فيقولون الجنة أهل يا الجنة ألهل يقول هللا " أن  .47

  ...". يديك في والخير
ـ  128طه : 

130. 
208 

ـ  123طه :   " . القبر عذاب " أنه .48
126 . 

205 

 206 127طه :  ". اآلخرة عذاب من أهون الدنيا عذاب " إن .49

ت نفسي طابت رأيتك إذا إنِّي "  .50  30األنبياء :  شيء..." كل عن فأنبئني عيني وقر 
 .33ـ 

219 

 قوله هللا ذات في منهن اثنين كذبات ثالث إال يكذب لم إبراهيم " إن .51
 ...".﴾َسقِيم   إِنِّي﴿

 57. األنبياء 
 .63ـ 

226 

 رسول فقضى فيه فأفسدت حائطا   دخلت عازب بن البراء ناقة أن"  .52
 بالنهار... ". حفظها الحوائط أهل على وسلم عليه هللا صلى هللا

 78األنبياء : 
 .82ـ 

231 

 فأخطأ فأجتهد حكم وإذا  أجران فله فأصاب فأجتهد الحاكم حكم " إذا .53

 ".واحد  أجر فله
 78األنبياء : 

 .80ـ 
231 

 83األنبياء :  ". فاألمثل األمثل ثم الصالحون ثم األنبياء بالء الناس " أشد .54
 .84ـ 

234 

 القيامة يوم يقبض هللا إن:  قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن"  .55

 ".بيمينه  السموات وتكون األرضين
األنبياء : 

104 . 
247 

 105األنبياء  ".رحمة  بُعثت وإنما لعانا   أُبعث لم " إني  .56
 .107ـ 

249 

 105األنبياء                                                       ". مهداة  رحمة أنا " إنما .57
 .107ـ 

249 

 105األنبياء  ".آخرين وخفض قوم برفع بُِعثتُ  مهداة رحمة بعثني هللا " إن .58
 .107ـ 

249 

 رسول يا : عائشة قالت ُغرال   ُعراة ُحفاة القيامة يوم تحشرون " إنكم .59

 بعض ...".  إلى بعضهم ينظر والنساء الرجالوالنساء  الرجال هللا

 254 2ـ  1الحج : 
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 الصفحة مكان وروده الحديث الشريف م .
   حرف الهمزة   

 مثل علقة يكون ثم ليلة أربعين أمه بطن في يجمع أحدكم خلق " إن .60

 ذلك ". مثل مضغة يكون ثم ذلك
 256 7ـ  5الحج : 

 258 7ـ  5:  الحج ...". به مخليا   القمر إلى ينظر  كلكم " أليس .61

 262 18الحج :  الشمس ".  هذه تذهب أين أتدري " .62

 263 18الحج :  يبكي ". الشيطان اعتزل السجدة آدم ابن قرأ إذا"  .63

 في سجدة عشرة ـ خمس وسلم عليه هللا ـ صلى هللا رسول أقرأني " .64

 القرآن ".

 263 18الحج : 

ـ  19الحج :  الجمجمة ". فينفذ رؤوسهم على ليُصبّ  الحميم إن"  .65
22 

266 

 271 .25الحج :  بمكة إلحاد ". الطعام احتكار"  .66

 271 .25الحج :  ". فيه  إلحاد  الحرم في الطعام احتكار " .67

ـ  26الحج  ... ". الحرام المسجد:  قال أول وضع مسجد " أي .68
27 . 

272 

ـ  28الحج :  ".العشر هذا يصوم ـ كان وسلم عليه هللا ـ صلى هللا رسول " أن .69
29 . 

275 

 كل من أمر هديه نحر ـ لما وسلم عليه هللا ـ صلى هللا رسول " أن .70

 مرقها ". من وحسى لحمها من فأكل فطبخ ببضعة بدنة

ـ  28الحج : 
29 . 

276 

ـ  32الحج :   أقرنين". أملحين بكبشين ضحى وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن"  .71
33. 

279 

 يأكل ، فحيل أقرن بكبش ضحى وسلم عليه هللا صلى هللا رسول " أن .72

 ". سواد  في ويمشي ، سواد في وينظر ، سواد في
ـ  32الحج : 
33. 

279 

 واألذن، العين نستشرف أن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أمرنا"  .73

 .".... مدابرة وال بمقابلة، نضحي ال وأن
ـ  32الحج : 
33. 

279 

له  فقال بدنة، يسوق رجال   رأى  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن"  .74

 ". لها  ألجئت إذا بالمعروف اركبها: 
ـ  32الحج : 
33. 

280 

 فسمي أقرنين أملحين بكبشين وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أُتي"  .75

 ". صفاحهما على ِرجله ووضع وكبّر
ـ  34الحج 
35. 

280 

 قياما   ابعثها: فقال  ينحرها، وهو بدنته أناخ قد رجل على أتى " أنه 76

 وسلم عليه هللا صلى هللا صلى القاسم أبي ُسنة مقي دة
 282 36الحج :  

 البدن ينحرون كانوا وأصحابه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول " أن 77

 ".  قوائمها من بقي ما على قائمة اليسرى معقولة
 282 36الحج :  

 فكلوا ، ثالث فوق األضاحي لحوم ادخار عن نهيتكم كنت إني"  78

 ".لكم  بدا ما وادخروا
 283 36الحج : 

 ﴾بِاْلَحقّ  اْحُكمْ  َربِّ ﴿:  يقول أن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أمر 79
 "ذلك  يقول غزاة شهد إذا وكان

األنبياء : 
 112ـ  108

250 

 إلى ينظر ولكن ألوانكم، إلى ،وال صوركم إلى ينظر ال هللا أن " 80

 ".وأعمالكم  قلوبكم
 284 .37الحج : 
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 الصفحة مكان وروده الحديث الشريف م .
   حرف الهمزة   

:  قال اكتب وما:  فقال اكتب:  له فقال القلم هللا خلق ما أول إن"  .81

 ". األبد إلى كائن هو وما كان ما القدر اكتب
ـ  71الحج :  

72 
298 

 وأوسط ، الجنة أعلى فإنه الفردوس فاسألوه الجنة هللا سألتم " إذا .83

ر ومنه الجنة  ." الرحمن عرش وفوق  الجنة أنهار تفج 
 1المؤمنون : 

 .11ـ 
307 

 هذا فيقول نصرانيا   أو يهوديا   مسلم لكل هللا دفع القيامة يوم كان " إذا .84

 ". النار من فََكاُككَ 
 1المؤمنون : 

 .11ـ 
307 

 آدم بنو فجاء األرض جميع من قبضها قبضة من آدم خلق هللا " إن .85

 ..." ذلك وبين واألسود واألبيض األحمر منهم جاء األرض قدر على
المؤمنون : 

 .16ـ  12
309 

المؤمنون :  ". بالزيت  ائتدموا"  رواية في .86
 .22ـ  18

314 

المؤمنون :   يده ". كسب  من يأكل كان داود " أن .87
 56ـ  51

319 

المؤمنون :   طيّبا  ". إال يقبل ال طيّب   هللا إن .88
 56ـ  51

320 

المؤمنون :   ". أرزاقكم بينكم قس م كما أخالقكم بينكم قس م هللا إن"  .89
 56ـ  51

320 

 فقال  أسلم:  له فقال رجال   لقي وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن .90

 الصالة عليه فقال ، كاره له أنا أمر   إلى لتدعوني إنك:  الرجل

 ". كارها   كنت وإن:  والسالم

المؤمنون : 
 . 75ـ  68

325 

:  فقال ملكان النائم يرى فيما أتاه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول " أن .91

 ...". مفازة رأس إلى استبقوا قوم كمثل أمته ومثل مثله إن
المؤمنون : 

 . 75ـ  68
326 

  استعصوا حين قريش على دعا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن"  .92

 ". يوسف  كسبع بسبع أِعنِّي اللهم وقال
المؤمنون : 

 83ـ  76
327 

المؤمنون :  ". حمراء  ياقوتة من " إنه .93
 . 90ـ  84

329 

 يبق فلم ، لفحة تلفحهم ثم لهبها يلقاهم أهلها إليها سيق لما جهنم " إن .94

 العرقوب ". على سقط إال لحم  
المؤمنون : 

 .104ـ 101
335 

ـ  1النور :  ". هللا  بالد في ليلة أربعين مطر من خير هللا حدود من حد   إقامة"  .95
2. 

342 

 في وسلم عليه هللا صلى هللا رسول استأذن المسلمين من رجال   " أن .96

 يتزوجها ...". أن تسافح كانت مهزول أم:  لها يقال امرأة
 343 .3النور : 

 خديج األليتين، سابغ العينين، أكحل به جاءت فإن " أَْبِصروها .97

 ...". سحماء، بن لشريك فهو الساقين،

ـ  6النور : 
10. 

348 

 َخْدلَج األليتين عظيم العينين أدعج أسحم به جاءت فإن " أنظروا .98

 ...". عليها، صدق قد إال عويمرا   أحسب فال الساقين
ـ  6النور :  

10. 
348 

 هللا غيرة أجل ومن ، منه أَْغيَرُ  أنا ال وهللا ، سعد   غيرة من " أتعجبون .99

م  ...".﴾ بَطَنَ  َوَما ِمْنهَا ظَهَرَ  َما ﴿ الفواحش هللا حر 
ـ  6النور :  

10. 
349 

 عليه هللا صلى هللا رسول قام عذري نزل لما:  قالت عائشة " أن 100

 " نفر... أربع حد   نزل فلما القرآن وتال ذلك فذكر وسلم
 355 .11النور : 
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   حرف الهمزة 

ـ  1الحج :  ....." الصور خلق واألرض السموات خلق من فرغ لما هللا إن"  101
2. 

352 

102
. 

 في بها يهوي بلغ ما يدري ال هللا سخط من بالكلمة ليتكلم الرجل " أن

 ". واألرض السماء بين ما أبعد النار
ـ  14النور : 
15. 

360 

103
. 

ـ  16النور :  ". يعمل أو يقل لم ما نفسها به َحد ثَتْ  عما ألمتي تجاوز هللا " إن
18. 

360 

104
. 

 وسعديك ربنا لبيك فيقولون الجنة أهل يا الجنة ألهل يقول هللا " أن 

  ....". يديك في والخير
ـ  128طه : 

130. 
208 

105
. 

 عدلت الناس أيها: فقال خطيبا   قام وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن

 ".ثالثا   باهلل باإلشراك الزور شهادة
ـ  30الحج : 
31 . 

278 

106
. 

 السماء إلى بروحه وصعدوا ، الموت مالئكة توفته إذا الكافر أن" 

 السماء ". أبواب لهم تفتح فال
ـ  30الحج : 
31 . 

278 

107
. 

 الشرك:  قال  هن ما هللا رسول يا:  قالوا الموبقات، السبع اجتنبوا "

 ".النفس...  وقتل والسحر باهلل
ـ  23النور : 
25. 

364 

108
. 

  انصرف ، له يُؤَذن فلم ثالثا   عمر على استأذن حين موسى أبا أن" 

 " . له ائذنوا:  يستأذن قيس بن عبدهللا صوت أسمع لم:  عمر قال ثم
ـ  27النور : 
29. 

366 

109
. 

 إلى وَضَغابيس، وَجَداية بِلَبأ الفتح في بعثه أُمية بن " أن صفوان

 ..." الوادي بأعلى وسلم عليه هللا صلى النبي
ـ  27النور : 
29. 

368 

110
. 

 هللا صلى هللا رسول عند كانت انها: " عنها  هللا رضي سلمة عن أم

  ...". عنده نحن فبينما:  قالت عنها، هللا رضي وميمونة وسلم عليه
 372 .31النور : 

 ، فَْليَُسلِّم يقوم أن أراد فإذا ، فَْليَُسلِّم المجلس إلى أحدكم أنتهى إذا"   111

 اآلخرة ". من بأحق األولى فليست
 407 .62النور :  

ـ 37الكهف:  باهلل".  إال قوة ال الجنة كنوز من كنز على أُدلّك أال"  112
41 

81 

ـ  65طه:   فاقتلوه  الساحر يعني أخذتم إذا"   113
70 

188 

 278  30الحج:  الكبائر ...". بأكبر أنبئكم " أال 114

115
. 

 الغرق ومن الهَْدم، من بك وأعوذ الهََرم من بك أعوذ إنِّي اللهم" 

 عند الموت " . الشيطان يتخبطني أن بك وأعوذ
المؤمنون: 

 98ـ  93
331 

116
. 

 عندكم وأفطر، المالئكة عليكم وَصل ت، األبرار طعامكم " أََكلَ 

 ". الصائمون
ـ  27النور : 
29. 

367 

117
. 

 370 .30النور :   ".يمينك  ملكت ما أو زوجك من إال عورتك " احفظ

 وهم الحبشة إلى ينظر جعل وسلم عليه هللا صلى هللا رسول " أن 118

 المسجد...". في العيد يوم بحرابهم يلعبون
 372 .31النور :  

 المرأةَ، المرأةَ  تباشر ال:  قال وسلم عليه اله صلى هللا رسول أن"  119

 ". إليها  ينظر كأنه لِزوجها فَتَْنَعتُها
 374 .31النور : 

  الَحْموَ  أفرأيت:  هللا رسول يا قالوا ، النساء على والدخول إي اكم"  120

 "الموت ... الَحْموُ :  قال
 376 .31النور : 
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 الصفحة مكان وروده الحديث الشريف م .

   حرف الهمزة   

 الدنيا أمر عليه وَصلُحَ  الظلمات له أشرقت الذي وجهك بنور أعوذ " 121

."... 
 382 .35النور : 

 أصابه فمن ، نوره من عليهم فألقى ظلمة في خلقه وجلّ  عز هللا " إن 122

 ". ...  القلم َجف   أقول فكذلك ، ضلّ  أخطأه ومن ، اهتدى ذلك من
 384 .35النور : 

 وأن الُدور في المساجد ببناء وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أمر"  123

 ". وتُطي ب  تُنظ ف
ـ  36النور : 
38. 

385 

 أعوذ:  قال المسجد دخل إذا كان وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن " 124

 ...". وبسلطانه الكريم وبوجهه العظيم باهلل
ـ  36النور : 
38. 

388 

 خرج وإذا ، رحمتك أبواب لي افتح اللهم:  فليقل أحدكم دخل " إذا 125

 ."فضلك  من أسألك إنِّي اللهم:  فليقل
ـ  36النور : 
38. 

388 

 مساجد هللا إماء تمنعوا ال:  قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن"  126

 ". هللا 
ـ  36النور : 
38. 

389 

ـ  36النور :  ". طيبا   تمسّ  فال المسجد إحداكن شهدت إذا"  127
38. 

389 

ع ُمناد   جاء القيامة يوم واألخرين األولين هللا جمع إذا"  128  بصوت   فََسم 

 ال الذين ليقم بالكرم أولى من الجمع أهل سيعلم:  الخالئق يُسمع

 ...". هللا ذكر عن بيع وال تجارة تلهيهم

ـ  36النور : 
38. 

391 

 ملك وسيبلغ ومغاربها، مشارقها فرأيتُ  األرض، إليّ  َزَوى هللا " إن 129

 ...". منها لي ُزِويَ  ما أُمتي
 398 .55النور : 

 399 .55النور :  ...". " أتعرف الحيرة قلت : لم أرها وقد سمعت بها 

ن: المؤمنو إنِّي أعوذ بك من الَهَرم وأعوذ بك من الَهْدم،" اللهم  
   98ـ  93

331 

   حرف الباء   130

 22مريم: . يوما  "  أربعين صفتين كل " بين 131
  23ـ

126 

 بقية له وبقيت يُبَعث أن قبل وسلم عليه هللا صلى النبي " بايعت 132

 ". فذكرت فنسيت مكانه في بها آتيه أن فوعدته
ـ  54مريم : 
55 

140 

ـ  59مريم:  . الصالة " ترك والكفر العبد " بين 133
60 

144 

 األول العتاق من هن واألنبياء وطه ومريم والكهف اسرائيل " بنو 134

 ". تالدي من وهن
فضل سورة 

 األنبياء

212 

 هل لهم قال إذ أصحابه بين وسلم عليه هللا صلى هللا رسول " بينا 135

 ". شيء من نسمع ما قالوا أسمع ما تسمعون
ـ  16األنبياء 
20. 

216 

 30األنبياء :  ". خمس   على اإلسالم بُني " 136
 33ـ 

220 

االبنين  أحد فأخذ الذئب جاء لهما، ابنان معهما امرأتان " بينما 137

 ". ... داود إلى فتحاكمتا
 78األنبياء : 

 .80ـ 
232 
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 442 

 الصفحة مكان وروده الحديث الشريف م .

   حرف الباء 

القيامة  يوم التام بالنور الظُلم، في المساجد إلى المشائين " بَشِّر 138

م أن المسجد دخل لمن والمستحب  ". اليُمنى رجله يُقَدِّ
ـ  36النور : 
38. 

387 

 في األرض والتمكين والنصر والدين والرفعة بالس ناءِ  األُمة بَشِّر هذه 139

 ". اآلخرة ... في له يكن لم للدنيا اآلخرة عمل منهم عمل فمن
 400 .55النور : 

   حرف التاء   

 146 60ـ59مريم: . له " ذنب ال كمن الذنب من التائب " 140

ِ. ُدونِ  ِمنْ  تَْعبُُدونَ  َوَما إِن ُكمْ  ﴿ اآلية هذه عليك أنزل هللا أن " تزعم 141  98األنبياء :  هللا 
 103ـ 

245 

 يُدعى وما، وعمر أبوبكر و وسلم عليه هللا صلى هللا رسول " توفي 142

 أسكن ". استغنى ومن سكن احتاج من السوائب إال بمكة ِرباع
 277 .25الحج : 

جوا"  143 ـ  32النور :  ".األُمم  بكم ُمكاثر فإنِّي الولود الودود تزو 
34. 

377 

   حرف الثاء   

م ثالثة"  144  يقر الذي والديوث والعاقّ  الخمر ُمدِمن الجنة عليهم هللا حر 

 ".الخبث  أهله في
 344 3النور : 

 يريد والُمكاتب ، العفاف يريد الناكح: عونهم هللا على حق ثالثة"  145

 ". هللا  سبيل في والغازي ، األداء
ـ  32النور : 
34. 

378 

   حرف الجيم   

 واألرض السماء بين كما درجتين كل بين ما درجة مائة " الجنة 146

  درجة ". أعالها والفردوس
ـ  74طه : 

76. 

190 

 كأني نائم وأنا الليلة رأيتني إني"  هللا رسول يا فقال رجل جاء"  147

 شجرة... ". خلف أصلي
 262 18الحج : 

 محمد يا:  فقال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إلى سفيان أبو جاء"  148
 َولَقَدْ ﴿ هللا فأنزل والدم الوبر أي الِعلهز أكلنا فقد والرحم هللا  أنشدك

 ...".﴾ بِاْلَعَذابِ  أََخْذنَاهُمْ 

المؤمنون : 
 83ـ  76

327 

 ، وبيعكم ، وشراكم ، ومجانينكم ، صبيانكم مساجدنا " َجنِّبوا 149

 ، سيوفكم وسل ، حدودكم وإقامة  أصواتكم ورفع وخصوماتكم

 ".الُجَمع  في وَجم روها  المطاهر أبوابها على واتخذوا

ـ  36النور : 

38. 

386 

 خادمتي، عني فسأل بيتي وسلم عليه هللا صلى هللا رسول " جاء 150

 تدخل حتى ترقد كانت أنها إال عيبا   عليها علمتُ  ما وهللا ال: فقالت

 خميرها...". فتأكل الشاة

 355 .11النور : 

   حرف الحاء   

ـ  95األنبياء  ". الهالك  بعد يرجعوا أن أهلكناها قرية أهل على " حرام 151

97. 

241 

 248 104األنبياء  ". غرال   عراة حفاة"  152

 151  71مريم:  " حتى أن للنار، أو قال: لجهنم ضجيجا من بردهم ".  153
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 443 

 الصفحة مكان وروده الحديث الشريف م .

   حرف الحاء 

ـ  1 المؤمنون ". الصالة في عيني قرة وُجِعلَت ، والنساء الطِّيب إليّ  ُحبِّبَ "  154
11 

306 

   حرف الخاء   

 آدم وُخلِقَ  نار من مارج   من إبليس وُخلِقَ  نور   من المالئكة " ُخلقت 155

 . لكم " ُوِصف مما
 47الكهف : 

 .49ـ 

87 

ـ  36النور :  ".  بيوتهن قَْعرُ  النساء مساجد خير"   156

38. 

389 

 399 .55النور :  ". عضوضا ... ُملكا   تكون ثم سنة ثالثون بعدي الخالفة"  157

   حرف الدال 

 ال: فقلت يعودني مرضي في وسلم عليه هللا صلى النبي عليّ  " دخل 158

 ..." ميت أني إال أحسب
 318 50المؤمنون:

 وعندها ُمَخن ث، وعندها وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عليها دخل"  159

  ...". أخاها يعني ، أُمي ة أبي بن عبدهللا
 363 .31النور : 

ـ  87األنبياء ...". الحوت بطن في وهو ه دعا إذا النون ذي " دعوة 160

88 

239 

   حرف الذال   

 ومأجوج يأجوج َسدّ  رأيت قد: هللا رسول يا قال رجال   أن لنا " ذكر 161

  حمراء وطريقة   ، سوداء طريقة   الُمَحب ر كالبُرد:  قال ، لي انعته:  قال

 . " رأيته قد:  قال

 92الكهف : 

 96ـ 

108 

 فيه فخفض غداة   ذات الدجال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول " ذكر 162

 النخل ". ناحية في ظنناه حتى ورفع
 95األنبياء : 

 97ـ 

243 

 250  108األنبياء:  ، " وكان إذا شهد غزاة يقول ذلك ".﴾بِاْلَحقِّ  اْحُكمْ  َربِّ ﴿ 163

   حرف الزاي     

 من سماطان بالجسر أحاط وقد كثير يومئذ   والزااّلت " الزالّون 164

 سلم... ". هللا يا دعاؤهم المالئكة
ـ  71مريم : 

72 

153 

   حرف السين    

 182 48ـ  45طه: .الهدى " اتبع من على " سالم 165

 موسى أبي من القرآن قراءة وسلم عليه هللا صلى هللا رسول " سمع 166

 ....". جيد صوت له وكان ليال  
 78األنبياء : 

80 

232 

 أن فأمرني ، الفجأة نظر عن وسلم عليه هللا صلى النبي " سألت 167

 بصري ". أصرف
 369 30النور : 

 امرأة صالة تُْقبَل ال:  يقول وسلم عليه هللا صلى القاسم أبا " سمعتُ  168

 "الجنابة ... من ُغسلها فتغتسل ترجع حتى المسجد لهذا تَطَي بت
 376 31النور : 

 تليها والتي بينها ما وبعد  عام خمسمائة مسيرة سماء كل " سمك 169

 عام ". خمسمائة مسيرة
 168 8ـ  1طه : 
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 الصفحة مكان وروده الحديث الشريف م .

   حرف السين 

 اإلسالم يزال ال: يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمعتُ "  170

 قريش". من كلهم خليفة عشر أثني إلى عزيزا  
 390 55النور : 

   حرف الشين    

 عليهم يخرج خضراء قبةِ  في الجنة بباب نهر بارق على " الشهداء 171

 . وعشية " بكرة الجنة من رزقهم
ـ  61مريم : 

63 

147 

 بيده وأشار هكذا سماواته على عرشه أن ذلك من أعظم هللا " شأن 172

 ".القبة  مثل
المؤمنون: 

 90ـ  84
329 

   حرف الصاد   

 ـ 97:  الكهف . " فيه ينفخ قرن " الصور 173

99 
110 

 كالبرق األولى الطبقة فتُمرّ  السيف َحدّ  مثل جهنم على " الصراط 174

  الخيل ". كأجود والثالثة كالريح والثانية

 ـ 71:  مريم

72. 
152 

 انصرف فلما األضحى وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مع صليتُ "  175

 وعمن ، عني هذا اللهم أكبر وهللا هللا بسم:  فقال ، فذبحه بكبش أُتي

 ... ". يُضحِ  لم

ـ  36:  الحج

38 
282 

 وسوقه بيته في صالته على تَضعف جماعة في الرجل " صالة 176

 ".ضعفا   وعشرين خمسا  

 ـ 36:  النور

38 
387 

 وصالتها ، ُحجرتها في صالتها من أفضل بيتها في المرأة " صالة 177

 ". بيتها  في صالتها من أفضل مخدعها في

 ـ 36:  النور

38 
389 

   حرف العين    

 ـ 59مريم : . كفر" فقد تركها فمن الصالة وبينهم بيننا الذي " العهد 178

60 
144 

   حرف الغين   

 80:   الكهف . كافرا  " طُبعَ  الخضر قتله الذي " الغالم 179

 .81 ـ
97 

   حرف الفاء   

 107:  الكهف . " وأحسنها أوسطها هي الجنة ربوة " الفردوس 180

 . 108 ـ
113 

ضعيفا   صوتا   نسمع إنا ربنا يا: قالوا تسبيحه المالئكة سمعت فلما"  181

." 

 ـ 87 األنبياء

88. 
238 

لم  ومن نعم:  قال سجدتين فيها بأن الحج سورة فُِضلَت "  182

 يسجدهما...".

 263 18:  الحج

 يسجدهما لم ومن ، نعم:  قال سجدتين فيها بأن الحج سورة " فُِضلت 183

 ". يقرأهما  فال

 301 .77:  الحج

 ما حتى الجنة أهل بعمل ليعمل الرجل إن غيره إله ال الذي فو"  184

 .....". ذراع إال وبينها بينه تكون

:  المؤمنون

 . 67 ـ 62
323 
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 الصفحة مكان وروده الحديث الشريف م .

   حرف الفاء 

 وإن يُبسطها ما ويُبسطني يقبُضها ما يقبُضني منِّي بِضعة " فاطمة 185

 ".  وصهري وسببي نسبي غير القيامة يوم تنقطع األنساب

:  المؤمنون

 104 ـ 101
334 

المؤمنون :  آذاها"   ما ويؤذيني رابَها َما يُِريبُني ِمنِّي بِضعة " فاطمة  186
 104ـ  101

334 

 283 36الحج :   ". وتصدقوا  وادخروا " فكلوا 187

 283 36الحج :  ". وتصدقوا  وأطعموا فكلوا"  188

 من الظعينة يخرج حتى األمر هذا هللا ليُتِمن   بيده نفسي الذي فو "  189

 كنوز َولَيَفتَحن   ، أحد جوار غير في بالبيت تطوف حتى الحيرة

 كسرى ".

 400 55النور : 

   حرف القاف   

ـ  102طه :  " .  فيه  ينفخ " قرن 190

104 

198 

 عرف رجل النار، في وقاضيان الجنة، في قاض  :  ثالثة " القضاة  191

 الجنة ". في فهو به وقضى الحق،
 78األنبياء : 

 80ـ 

232 

 وليعتمرن البيت، هذا ليحجن  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال"  192

 ".ومأجوج يأجوج خروج بعد
 95األنبياء : 

 97ـ 

244 

 لنا ترك وهل:  فقال  بمكة دارك في غدا   أننزل هللا رسول يا " قلت 193

 ".منزال   عقيل
 269 25الحج : 

ْجم   ﴿" قرأ رسول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ بمكة  194 ـ  52الحج:  ". ...﴾ َوالنَّ

54 

291 

 الخالئق مقادير قد رَ  هللا إن: وسلم ـ  عليه هللا ـ صلى هللا رسول قال"  195

 على عرشه وكان سنة ألف بخمسين واألرض السموات خلق قبل

 ". الماء 

 298 70الحج : 

 وليخلقوا ذرة فليخلقوا كخلقي يخلق ذهب ممن أظلم ومن هللا: " قال 196

 شعيرة ".
ـ  73الحج : 

74 

299 

 370 30النور:  قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لَِعلِي: يا علي ال تتبع النظرة ...". 197

 أَْغلف   يزهر، وقلب السراج مثل فيه أجردُ  قلب  :  أربعة القلوب"  198

 ...". ، غالفه على مربوط  
 385 35النور : 

 30األنبياء:   نفسي...". طابت رأيتك إذا إنِّي هللا رسول يا قلت"  199

 33ـ 

219 

   حرف الكاف   

 بشطنين مربوط حصان جانبه وإلى الكهف سورة يقرأ رجل " كان 200
ته  ... ". سحابة فتغشَّ

فضل سورة 
 الكهف

58 

 للنبي المشركون فقال نفر، ستة وسلم عليه هللا صلى النبي مع كنا"  201

 علينا...". يجترئون ال ، هؤالء أُطرد:  وسلم عليه هللا صلى
ـ  27الكهف:

28 

76 
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 الصفحة مكان وروده الحديث الشريف م .

   حرف الكاف 

ـ 60: الكهف هللا ...".  عدو "كذب 202

65 

93 

 جبهته وحنى سمعه وأصغى التقمه قد الصور وصاحب أنعم كيف"  203

 . بالنفخ " يُْؤمر متى ينتظر
ـ   97الكهف:

99 

110 

 117 .6 ـ 1:  مريم .النجارة " في يديه عمل من يأكل كان أنه أي نّجارا   زكريا " كان 204

 بن يعقوب بن يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن " الكريم 205

 . إبراهيم " بن إسحاق

ـ  49:  مريم

50 
138 

 150 70 ـ66:مريم ......".  يُكذبني أن له يكن ولم آدم ابن " كذبني 206

 ورفع رجل على قام صلى إذا وسلم عليه هللا صلى النبي " كان 207

  . طه هللا فأنزل ،" األخرى

 167 .8 ـ 1:  طه

 ـ 75 :طه ".  بالبادية كان وسلم عليه هللا صلى هللا رسول " كأن 208

76. 
190 

 ليلة القمر إلى فنظر وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عند جلوسا   " كنا 209

 ". ربكم سترون إنكم فقال البدر

 ـ 128:  طه

130. 
207 

 ـ 131:  طه ". الدنيا في الناس أزهد والسالم الصالة عليه " كان 210

132. 
208 

 ـ 131:  طه ". صلوا صلوا أهاله يا أهله نادى خصاصة أصابه إذا النبي " كان 211

132. 
209 

 عند يسمع الوحي وسلم عليه هللا صلى هللا على رسول نزل إذا كان"  212

 " . النحل كدوي وجهه

 1:  المؤمنون

 .11 ـ
305 

 عليه اله صلى هللا رسول مع الفجر يشهدن المؤمنات نساء كان"  213

 ".الَغلَس من يُعَرْفنَ  ما بُِمُروطهن متلفِّعات يرجعن ثم وسلم

 ـ 36:  النور

38. 
389 

 عند يقولهن كان كلمات يعلمنا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان"  214

 غضبه من التامة هللا بكلمات أعوذ هللا بسم"  الفزع من ، النوم

 ....". عباده وشر وعقابه

:  المؤمنون

 .98 ـ 93
332 

 تدرون هل:  فقال فضحك وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عند كنا"  215

 ربه العبد مخاصمة من:  قال  أعلم ورسوله هللا قلنا:  قال أضحك مما

 ..." الظلم من تُِجْرني أَلَمْ  رب يا:  يقول

 ـ 23:  النور

25. 
364 

ت عينا   إال زانية عين كل"  216  في أسهرت وعينا    هللا محارم عن ُغض 

 ".هللا خشية من الذباب رأس مثل منها يخرج وعينا   ، هللا سبيل

 370 30:  النور

ت استعطرت إذا والمرأة  زانية عين   " كل 217  ، بالمجلس طيبها فمر 

 ". زانية :  يعني ، وكذا كذا وهي

 376 31:  النور

:  المؤمنون ."يُركب  وفيه ُخلِق منه الذنب َعْجبُ  إال يُْبلَى آدم ابن جسد " كل 218

 16 ـ 12
310 

:  المؤمنون ".  مباركة شجرة من فإنه به، واد هنوا الزيت " كلوا 219

 .22 ـ 18
314 

 إال وبينه بيني ليس جار على وسلم عليه هللا صلى النبي ِرْدفَ  " كنتُ  220

 ...". الرحل مؤخرة

 400 55:  النور
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 الصفحة مكان وروده الحديث الشريف 

   حرف الالم   

 73 22الكهف : . " امرأة سبعين على الليلة طوفن " أل 221

 73 22:الكهف  . " امرأة على تسعين الليلة طوفن أل "  222

 73 22الكهف : ." امرأة مائة على الليلة طوفن " أل  223

،  مساجد وصالحيهم انبيائهم قبور اتخذوا والنصارى اليهود هللا " لعن 224

 . فعلوه " ما يُحّذر

 72 21الكهف :

 69 18الكهف :  . كلب " فيه بيتا   تدخل ال المالئكة " ألن 225

 ما بكر أبا يا: فقال ألبصرنا قدميه موضع إلى نظر أحدهم أن " لو 226

 . ثالثهما " هللا بأثنين ظنك

ـ  13الكهف

16 
67 

ـ  27الكهف:  " سنة أربعين مسافة مثل جدار   كل كثافة جدر النار أربعة " لُِسرادق 227

28 

78 

 ـ 47:  الكهف . " به يُعرف القيامة يوم لواء   غاِدر   " لكل 228

49. 
86 

 هو البحرين بمجمع عبدا   لي أن إليه هللا فأوحى إليه العلم يردّ  " لم 229

 منك...". أعلم

ـ  60الكهف : 

65 
93 

 80:   الكهف ". له خيرا   كان إاّل  قضاء   للمؤمن هللا يقضي " ال 230

 .81 ـ
98 

 جناح هللا عند يزن ال القيامة يوم السمين العظيم الرجل " ليأتي 231

 . " بعوضة

 103:  الكهف

 .106 ـ
112 

 وهو الولد، له يجعلون أنهم هللا، من سمَعه أذى   على أصبر أحد " ال 232

 ". ويعافيهم يرزقهم

 ـ 34:  مريم

37 . 
135 

 ما جهنم شفير من بها قذف عشراوات عشر َزنَة صخرة أن   " لو 233

  ...". خمسين قعرها بلغت

 ـ 59:  مريم

60. 
145 

 ـ 36:  النور ". المسجد  في إال المسجد لجار صالة " ال 234

38. 
387 

 وسالما   بردا   المؤمن على فتكون دخلها إاّل  فاجر وال برّ  يبقى " ال 235

  إبراهيم ...". على كانت كما

ـ 71:  مريم

72  
151 

 أَْنتَ  إاِل   إِلَهَ  اَل  " الحوت بطن في وهو ه دعا إذا النون ذي " دعوة 236

 الظ الِِميَن ". ِمنَ  ُكْنتُ  إِنِّي ُسْبَحانَكَ 

 ـ 87 األنبياء

88. 
239 

 ـ 19:  الحج األرض ...". في ُوضع حديد من ِمقمعا   أن " لو 237

22 
266 

 لم  الدنيا في لَبَِسه من فإنه الدنيا في الديباج وال الحرير تلبسوا " ال 238

 اآلخرة ". في يلبسه

ـ  23الحج : 

24. 
267 

 تحلّة إاّل  النار فتمّسه الولد من ثالثة المسلمين من ألحد يموت " ال 239

 . الورود " يعني القسم

 ـ 71:  مريم

72. 
153 

 تصوم واليهود ، المدينة وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قدم لما " 240

  ....". موسى فيه هللا أظفر الذي اليوم هذا: فقالوا فسألهم، عاشوراء

 ـ 80:  طه

82. 
192 

    



 (ابن كثير         )األحاديث الشريفةالبدر المنير الملخص من تفسير )الفهارس العامة(        
 

 448 

 الصفحة مكان وروده الحديث الشريف 

   حرف الالم   

 ـ 128:  طه ". غروبها  وقبل الشمس طلوع قبل صلى أحد   النار يلج " لن 241

130. 
207 

 284 .37:  الحج ". الزكاة  سوى حق المال في " ليس 242

:  قال طالب أبي بن علي بنت كلثوم أم الخطاب بن عمر تزّوج لما " 243

:  يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمعتُ  إني إال بي ما وهللا أما

 ".ونسبي... سببي إال القيامة يوم منقطع ونسب سبب كل

:  المؤمنون

 104 ـ 101
334 

 طلب من فإنه ، عوراتهم تطلبوا وال تَُعيِّرُوهُم وال هللا عباد تؤذوا " ال 244

 ". بيته في يفضحه حتى عورته هللا طلب المسلم أخيه عورة

 261 .19:  النور

 375 31النور:  عليك ". هذا يدخلن   " ال 245

 375 .31:  النور فََحَجبوه" هذا عليكم يدخلن   ال"   246

ـ  32:النور ".  نفسه طيب من إال مسلم   امرئ   مال يحل " ال 247

34 
379 

 ـ 36:  النور ". المساجد  في الناس تتباهى حتى الساعة تقوم " ال 248

38. 
380 

 69 18الكهف: كلب " فيه بيتا   تدخل ال المالئكة " ألن 249

 398 .55:  النور قريش...". من كلهم خليفة عشر أثني إلى عزيزا   اإلسالم يزال ال"  250

 من كلهم رجال   عشر اثنا والهم ما ماضي ا   الناس أمر يزال " ال 251

 قريش"

 398 .55:  النور

 عشر اثنا عليهم يكون أو الساعة تقوم حتى قائما   الدين يزال ال"  252

 ". قريش... من كلهم خليفة

 398 .55:  النور

 المغزل ، وَعلُِّموهُن   الكتابة تَُعلُِّموهُن   ، وال الُغَرف النساء تُْنِزلُوا " ال 253

 ".                  النور ، وسورة

 410 .   64:  النور

 162 95ـ88مريم:  ...".ال إله إالا هللا" لَقِّنوا موتاكم شهادة أن  254

 162 95ـ88مريم:  " ال أحد أصبر على أذى  يسمعه 255

ـ  79األنبياء:  " " لقد أوتي هذا مزمارا  من مزامير آل داود 256

82 

232 

ال تزال طائفة من أُمتي ظاهرين على الحق ال يضرهم من خذلهم "  257
  ... ".وال من خالفهم 

 401 55:  النور

 401 55: النور ".وفي رواية "حتى يأتي أمر هللا وهم كذلك 258

 401 55: النور ".وفي رواية " حتى يقاتلون الدجال 259

 401 55: النور ".وفي رواية " حتى ينزل عيسى بن مريم وهم ظاهرون 260

ـ  36النور:  هللا ". مساجد هللا إماء تمنعوا " ال 261

38 
389 
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 الصفحة مكان وروده الحديث الشريف 

   حرف الميم   

ـ  27الكهف : ...". وجهه إال يريدون ال هللا يذكرون اجتمعوا قوم من " ما 262

28 
77 

فضل سورة  ". الدجال من ُعِصمَ  الكهف سورة أول من آيات عشر حفظ " من 263

 الكهف
58 

 وبين بينه ما النور له أضاء الجمعة يوم في الكهف سورة قرأ " من 264

 ".... الجمعتين

فضل سورة 

 الكهف
60 

265
. 

فضل سورة  ". الدجال فتنة من ُعِصمَ  الكهف سورة من األواخر العشر قرأ " من

 الكهف
59 

 وجهه فروة سقطت إليه قّربه فإذا الزيت كَعْكرِ  قال ، كالمهل " ماء 266

 . فيه "

 78 .29:  الكهف

 إلى قدمه من نورا له كانت وآخرها الكهف سورة أول قرأ " من 267

 رأسه...".

فضل سورة 

 الكهف
58 

 هللا شاء ما فيقول ولد أو مال أو أهل من نعمة عبد   على هللا أنعم " ما 268

  ....". باهلل إال قوة ال

 ـ 37:  الكهف

41. 
81 

 ومن ، أشرك فقد يُرائي صام ومن ، أشرك فقد يُرائي صلى من"   269

 ...". أشرك فقد يُرائي تصّدق

:  الكهف

110. 
 114 

عَ  " من 270  115 .110: الكهف " ... به هللا رايا رايا ومن ، به هللا سم عَ  سم 

ع ومن به هللا يُرائي يُرائي " من 271 ع يَُسمِّ  115 .110: الكهف  " .به... هللا يَُسمِّ

 ـ 12:  مريم .زكريا " بن يحي إاّل  ذنب   ذا إاّل  يلقى يوم هللا يلقى أحد   من " ما 272

15 . 
122 

 عبده محمدا   وأن   له شريك ال وحده هللا إاّل  إله ال أن َشِهد " من 273

 ". ألقاها وكلمته هللا عبد عيسى وأن   ورسوله

 ـ 34:  مريم

37 . 
135 

 كفارة ال ذكرها إذا يُصلِّها أن فكف ارتها نسيها أو صالة عن نام " من 274

 ". ذلك  إال لها

 ـ 11 طه 

16. 
172 

 123:  طه".  ".  أجذم وهو القيامة يوم هللا لقى إاّل  فنسيه القرآن يقرأ رجل من " ما 275

 . 126 ـ
206 

 ـ 28:  الحج العشر.... األيام هذه في منها أفضل أيام في العمل ما"  276

29 . 
274 

 143 58:  مريم . " الصالح واألخ الصالح بالنبي مرحبا : " 277

 وإنما البشر مثله على آمن ما اآليات من أُوتي وقد إاّل  نبي من " ما 278

  هللا ". أوحاه وحيا   أ وتيته الذي كان

 ـ 133:  طه

135. 
209 

ـ  64:  مريم ". تزورنا أن مما أكثر تزورنا ان منعك " ما 279

65 
148 

 ـ 64:  مريم ". حرام فهو حّرم وما ، حالل فهو كتابه في هللا أحلّ  ما"  280

65. 
149 

 163 .8ـ  1طه :  . الدين " في يُفقهه خيرا   به هللا يُرد " من 281

 تُْرِضع موسى أم كمثل الخير صنعته في يحتسب الذي الصانع " مثل 282

 ". أجرها وتأخذ ولدها
ـ  36طه : 

39 . 

178 
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 الصفحة مكان وروده الحديث الشريف 

   حرف الميم   

 حية وتسعون تسعة عليه يسلط إنه: هللا قال التي الضنك المعيشة " 283

 ...". لحمه تنهش
 123". طه : 

 . 126ـ 

206 

ـ  28الحج :  إليه ". أحب وال هللا عند أعظم أيام من ما"  284

29 . 

274 

 281 . 36الحج :  هللا ".  إلى أحب عمال   النحر يوم آدم ابن عمل ما"  285

 فإن النار في ومنزل الجنة في منزل منزالن وله إال أحد من منكم ما 288
 هُمُ  أُولَئِكَ ﴿ قوله فذلك منزله الجنة أهل َوِرث النار فدخل مات

 ﴾اْلَواِرثُونَ 

 1المؤمنون: 
 .11ـ 

308 

 أصحابه يحدث وهو وسلم عليه هللا صلى هللا برسول يهودي مر  "  289

 ... " يزعم هذا إن يهودي يا: قريش فقالت

المؤمنون : 

 .16ـ  12
310 

:  قال ، هللا  يا رسول وأنت: قالوا ، الغنم رعى وقد إال نبي من " ما 290

   مكة...". ألهل قراريط على أرعاها نعم
المؤمنون : 

 56ـ  51
319 

ام وكسب خبيث البَِغيّ  مهر"  291 ـ  32النور :  ".  خبيث الحج 

34. 

381 

ـ  36النور :  "....  بيتا   له هللا بنى هللا اسم فيه يُذكر مسجدا   بنى من"  292

38. 

385 

ـ  36النور :   المساجد" هذه بتشييد أُِمِرتُ  " ما 293

38. 

386 

 409 .63النور :  ".َردّ  فهو أمرنا عليه ليس عمال   َعِملَ  " من  294

ـ  36 النور :  عليك هللا ردها ال:  فليقل المسجد في ضالة   ينشد رجال   سمع "من 295

38. 

386 

 جعل ، حولها ما أضاءت فلما نارا   استوقد رجل كمثل َوَمثَلكم " َمثَلِي 

  فيها ". يقعن النار في الالتي يقعن الدواب وهذه الفراش
 409 .63النور : 

   حرف النون 296

َمَع  َنْفَسكَ  َواْصب رْ  ﴿  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول على نزلت 297

ينَ  يِّ  ب اْلَغَداة   َربَُّهمْ  َيْدُعونَ  الَّذ   قوما   فوجد يلتمسهم فخرج ﴾ َواْلَعش 

 الثوب ...". الجلد وذو وحاف الرأس ثائر منهم هللا يذكرون

 27الكهف : 

 28ـ 

77 

 118 6ـ  1مريم :  . صدقة " فهو تركنا ما نُورث ال األنبياء معاشر " نحن 298

 16مريم: . البَِغّي " َمْهرِ  عن " نَهي 299
  21ـ

124 

ـ  91األنبياء  ".  واحد وديننا َعالت   أوالد األنبياء معاشر " نحن 300
94. 

240 

  منابر الدواب ظهور اتخاذ عن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول " نهى 301

 خيرا  ". أجزل مركوبة فربّ 
 263 18الحج : 

 أُخِرجوا حين وأصحابه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول في نزلت"  302

 ". مكة  من
ـ  39الحج : 
40. 

285 
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 الصفحة مكان وروده الحديث الشريف 

   حرف النون  

ـ  32النور:  ".  البَِغيّ  كسب عن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول نهى " 303
34. 

381 

 وعن واالبتياع البيع عن  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول " نهى 304

 المساجد ". في األشعار تناشد
ـ  36النور: 
38. 

386 

   حرف الهاء 

 356 .11:  النور ."معك  وجبريل هاجمهم"  305

 ثالث عند أما عائشة يا : قال القيامة يوم حبيبه الحبيب يذكر " هل 306

 ".فال ... 

 254 2 ـ 1:  الحج

   حرف الواو   

 ـ 9الكهف   .رشدا  " عاقبته فاجعل قضاء من لنا قضيت " وما 307

12 
64 

ـ  23الكهف : ...".  يحنث لم هللا شاء إن:  قال لو بيده نفسي " والذي 308

24 
73 

 73 23الكهف : . " أجمعين فرسانا   هللا سبيل في " ولقاتلوا 309

 ـ 60:  الكهف . خبرهما " من علينا يقص حتى صبر كان موسى أن وددنا " 310

65. 
94 

 أبو ويافث ، السودان أبو وحام ، العرب أبو سام:  ثالثة نوح " َولَد 311

 . الترك

 ـ 92:  الكهف

96 
107 

 من شكرا   وتشكر لتسمن األرض دواب إن بيده محمد نفس " والذي 312

 . " ودمائهم لحومهم

 97:   الكهف

 .99 ـ
109 

 68:  األنبياء فويسقا  ". وسماه بقتله والسالم الصالة عليه النبي أمر ولهذا " 313

 .70 ـ
228 

 إلى رجع لما فإنه  وسلم، عليه هللا صلى هللا رسول صنع " وهكذا 314

 العقبة ". جمرة برمي بدأ النحر يوم منى  

 ـ 28:  الحج

29 
276 

:  المؤمنون ...". يخافون وهم ويتصدقون ، ويصومون ، يصلون الذين ولكنهم"  315

 .61 ـ 57
321 

 281 . 36:  الحج ".سبعة   عن منهما واحد كل " ويجوز 316

 وهم يفعلون ما يفعلون أي :﴾ َوِجلَة   َوقُلُوبُهُمْ  آتَْوا َما يَأْتُونَ  َوال ِذينَ ﴿ 317

 ". وسلم عليه هللا صلى النبي إلى مرفوعا   هذا وروى"  يخافون

:  المؤمنون

 .61 ـ 57
322 

:  المؤمنون ". مفتون غير إليك فتوفني فتنة بقوم أردت " وإذا 318

 .98 ـ 93
331 

 تبلغ حتى العليا شفته فَتَقل صُ  النار تشويه: ، قال﴾َكالُِحونَ  فِيهَا َوهُمْ ﴿  319

 رأسه  وسط

:  المؤمنون 

 .104 ـ 101
335 

 َرد   والغنم الوليدة:  هللا بكتاب بينكما ألقضين بيده نفسي والذي"  320

 .." مائة جلد ابنك وعلى ، عليك

 ـ 1:  النور

2. 
341 

 ـ 32:  النور ". عليه اُستُكِرهوا وما والنسيان الخطأ أ متي عن " ُوِضعَ  321

34. 
381 
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 الصفحة مكان وروده الحديث الشريف 

   حرف الواو 

المؤمنون:  لزال ". جبل   على قرأها موقِنا   رجال   أن   لو بيده نفسي والذي"  322

 116ـ  112
338 

   حرف الياء 

 370 30النور :  "اآلخرة  لك وليست األولى لك فإن ، النظرة النظرة تتبع ال علي " يا 323

ـ  47الكهف :  . طلبا  " هللا من لها فإن الذنوب ومحقرات إيّاك عائشة " يا 324

49. 
86 

ـ  47الكهف :  بُْهَما  " ُغْرال   ُعراة   العباد قال أو القيامة يوم الناس تعالى هللا يحشر"  325

49. 
86 

 وأن الدنيا يعمل في لم بما سنة ألف خمسين مقدار الكافر " ينصب 326

 ". جهنم ليرى الكافر

ـ  52الكهف : 

53 
89 

 سبعون زمام كل مع زمام ألف بسبعين القيامة يوم تُقاد بجهنم " يؤتى 327

 . " ملك الف

 100الكهف : 

 .102ـ 
111 

 يُرى أن وأُِحب هللا وجه أُريد المواقف أقف إنّي هللا رسول " يا 328

  ". عليه يرد فلم موطني

 الكهف

      :110. 
  114  

 122  15ـ 12مريم: . منّان " يا حنّان يا سنة ألف يُنادي النار في رجل " يبقى 329

 الش هََواتِ  َوات بَُعواْ  اَلَصاَلةَ  أََضاُعواْ ﴿ سنة ستين بعد خلف " يكون 330

 ". خلف يكون ثم﴾ َغي ا   يَْلقُونَ  فََسْوفَ 

ـ  59مريم : 

60. 
145 

 ثم النار حول قيامهم وورودهم الصراط جميعاُ  الناس " يرد 331

  بأعمالهم ". الصراط عن يصدرون

ـ  71مريم :  

72. 
152 

 أَْصَحابُ  فَيَْذهَبُ .  يَْعبُُدونَ  َكانُوا َما إِلَى قَْوم   ُكل   لِيَْذهَبْ  ُمنَاد   يُنَاِدى"  332

لِيبِ   .....". َصلِيبِِهمْ  َمعَ  الص 

ـ  71مريم :  

72. 
153 

 234  83األنبياء :  بالئه " في زيد صالبة دينه في كان فإن دينه قدر على الرجل "يُْبتَلى 333

 إيمان من ذرة مثقال قلبه في كان من النار من أخرجوا هللا " يقول 334

 ". .... كثيرا   خلقا   فيخرجون

ـ  109طه : 

112 . 
200 

غ آدم ابن يا هللا يقول"  335  فقرك وأسدّ  غنى   صدرك امأل لعبادتي تفر 

  شغال  ". صدرك مألت تفعل لم وإن

ـ  131طه : 

132. 
209 

 َوهُمْ  ﴿ تعالى قال كما الناس، على فيخرجون ومأجوج يأجوج " يفتح 336

 ﴾ يَْنِسلُونَ  َحَدب   ُكلِّ  ِمنْ 
 95األنبياء : 

 .97ـ 
242 

 253 2ـ  1الحج :  يديك ". في والخير وسعديك لبيك: يقول آدم " يا 337

 خمسا   أو أربعين الرحم في تستقر بعدما النطفة على المالئكة " يدخل 338

 أشقي ". رب أي فيقول يوما   وأربعين

 257 7ـ  5الحج : 

 257 .7ـ  5الحج :  ". النطفة على الملك يدخل 339

 258 .7ـ  5الحج :  ذلك..". آية وما وجل عز ربه يرى أُكلّنا هللا رسول " يا 340

 268 .24ـ  23  النفس ". يُلهمون كما والتهليل التسبيح " يُلهمون 341

 يُْخَسفُ  األرض من ببيداء كانوا إذا حتى جيش البيت هذا يغزو"  342

 وآخرهم ". بأولهم

 271 .25الحج : 
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 الصفحة مكان وروده الحديث الشريف 

   حرف الياء 

ـ  47الحج :   عام" خمسمائة يوم بنصف األغنياء قبل الجنة المسلمين فقراء "يدخل 343

48. 
290 

 1:  المؤمنون ".  بالصالة أرحنا بالل يا"  344

 .11 ـ
306 

 فيغفرها ، الجبال أمثال بذنوب المسلمين من ناس القيامة يوم يجيء"  345

 ". والنصارى اليهود على ويضعها لهم هللا

 1:  المؤمنون

 .11 ـ
308 

 فيقول ليلة بأربعين الرحم في تستقر ما بعد النطفة على الملك " يدخل 346

 ." ... سعيد أم شقي ماذا رب يا: 

المؤمنون: 

 16ـ  12
310 

 رسول ، يا﴾َوِجلَة   َوقُلُوبُهُمْ  آتَْوا َما يُْؤتُونَ  َوال ِذينَ  ﴿هللا:  رسول يا"   347

 يا ال: قال  هللا يخاف وهو الخمر ويشرب ويزني يسرق الذي هو هللا

 ...". الصديق ابنة

:  المؤمنون

 .61 ـ 57
321 

:  المؤمنون ...". يخافون وهم ويتصدقون ، ويصومون ، يصلون"  348

 .61 ـ 57
321 

ـ  36األنبياء:  ."يفلته  لم أخذه فإذا للظالم يُملي"  349

37 
221 

 376 .31:  النور ".  مرة مائة يوم كل إليه أتوب فإنّي هللا إلى توبوا الناس أيها " يا 350

 أغض   فإنه ، فليتزوج الباءة منكم استطاع من الشباب معشر " يا 351

 ...".  للفرج وأحصنُ  ، للبصر

 ـ 32:  النور

34. 
377 

 ُعزيرا   نعبد كنا:  فيقولون تعبدون كنتم ما: لليهود القيامة يوم يُقال"  352

 كذبتم...".:  فقال ، هللا ابن

 ـ 39: النور

40. 
392 

 عباده لقضاء كرسيّه على قعد إذا القيامة يوم للعلماء تعالى هللا يقول"  353

 ...". لكم أغفر أن أريد وأنا إاّل  وحكمتي فيكم علمي أجعل لم إنِّي

 167 8ـ  1طه : 

 َوهُمْ ﴿ تعالى قال كما الناس، على فيخرجون ومأجوج يأجوج " يفتح 354

 ...".﴾ يَْنِسلُونَ  َحَدب   ُكلِّ  ِمنْ 

ـ  95األنبياء: 

97  
242 

 270 30النور:  النظرة ". النظرة تتبع ال علي يا " 355

 406 61:  النور ...".  تفترقون فلعلكم:   قال  نشبع وال نأكل إن ا هللا رسول يا"  356
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  اآلثار فهرس
 الصفحة مكان وروده األثـــــر م .
   حرف الهمزة   

 مسامير فيها ، نار من توابيت في ُجعلوا النار في يخلد من بقي إذا"  .1

 نار". من

 98:  األنبياء

 103 ـ
245 

 ، الجنون من الباليا أنواع من آمن عاما   أربعين الرجل بلغ إذا"  .2

 والبرص ".  والجذام

 257 .7 ـ 5:  الحج

 72 22الكهف : . " سبعة كانوا هللا استثنى الذين القليل من " أنا .3

 84 .82:  الكهف ".  ذهب من لوح ، كتابه في هللا ذكره الذي الكنز إن"   .4

 عهد له كان من القيامة يوم يقول هللا فإن عهدا   الرحمن عند " اتخذوا .5

نَا الرحمن عبد أبا يا قالوا ، فليقُم  اللهم فاطر: قولوا ، قال :  فََعلِمَّ

 واألرض ...". السماوات

 ـ 81:  مريم

84. 
160 

 ، الجنون من الباليا أنواع من آمن عاما   أربعين الرجل بلغ إذا"  .6

 والبرص ".  والجذام

 257 .7 ـ 5:  الحج

 فِي اْختََصُموا﴿ َخْصَمانِ  هََذانِ  اآلية هذه أن قسما   يقسم كان أنه "  .7

 وصاحبيه ". حمزة في ، نزلت﴾ َربِِّهمْ 

ـ 19: الحج

22 
264 

ـ 19: الحج ". القيامة  يوم للخصومة الرحمن يدي بين يجثو من أول"  .8

22 
264 

 272 .25:  الحج هللا ".  حرم في واإللحاد " إياك .9

ره قلبك بالمواعظ  أَحيّي"  .10 ته بالفكر، ونوِّ  ـ 42:  الحج  بالزهد ". وموِّ

46. 
289 

:  المؤمنون ".  وجهه نور من العرش نور نهار وال ليل   عنده ليس ربكم إن"  .11

 . 90 ـ 84
329 

 ربِّ  فيقول النار، من مقعده فيرى قبره في الكافر ُوِضع إذا"  .12

 ...". ُعمِّرتَ  قد: له فيقال صالحا ، وأعمل أتوب ارجعون

:  المؤمنون

 .100 ـ 99
332 

 هذه أُذنه في فقرأ مسعود بن عبدهللا على به ُمرَّ  ُمصابا   رجال   أن " .13
 ختم حتى ﴾ تُْرَجُعونَ  ال إِلَْينَا َوأَنَُّكمْ  َعبَث ا َخلَْقنَاُكمْ  أَنََّما أَفََحِسْبتُمْ ﴿:اآلية

 ...". فبرأ السورة

المؤمنون:

 116ـ  112
338 

 الكتاب عليه وأنزل بالحق محمدا   بعث هللا فإن الناس أيُّها بعد أما " .14

 ووعيناها...". فقرأناها الرجم آية عليه أنزل فيما فكان

 ـ 1:  النور

2. 
341 

 فقالت  تفاخرتا جحش رضي هللا عنهما  بنت وزينب عائشة " إن .15

 عذري نزل الذي أنا: عائشة فقالت ، تزويجي نزل الذي أنا:  زينب

  الراحلة...". على المعطَّل ابن َحَملَني حين كتابه في

 356 .11:  النور

 357 .11:  النور ". وسلم  عليه هللا صلى هللا رسول عن يُنافحُ  كان " إنه .16

 الالم بكسر: أي كذلك تقرأها رضي هللا عنها كانت عائشة " أن .17

 ". فيه  صاحبه يستمر الذي الكذب وهو الَولق من القاف وتخفيف

 ـ 14:  النور

15. 
359 

 143 58مريم:  "  ص سجدة ، قال : نعم " أفي .18

 أبوابهم على ستور لهم ليس الناس كان الستر، يحب ِستِّير هللا " إن .19

 . " بيوتهم في ِحجال وال
ـ  58النور :
60. 

402 
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 الصفحة مكان وروده األثـــــر م .

   حرف الهمزة 

ـ  32النور :  "واجبا   إال أراه ما:  قال ، كاتبه إن ماال   له علمتُ  إذا عليّ  " أواجب   .20
34. 

378 

   حرف الباء 

 326 .22:  النور ". لنا  تغفر أن ربنا يا أحب أنا وهللا بلى"  .21  
   حرف الثاء   

 بمكة دار    اُمية بن صفوان من اشترى الخطاب بن عمر أن " ثبت 22

 ". سجنا   فجعلها درهم أالف بأربعة

 269 .25:  الحج

   الحاءحرف  

ـ  95األنبياء:  الهالك ".  بعد يرجعوا أهلكناها، أن قرية أهل على حرام"   23

97 
241 

   حرف الخاء 

:  لها فقال وَغَرَسها فضة من ولبنة ذهب من لبنة الجنة هللا " خلق 24

 .... ". المؤمنون أفلح قد: فقال تكلمي

 1:  المؤمنون

 .11 ـ
305 

 نظر ثم أنهارها فيها وشق ثمارها فيها وداّل  بيده عدن جنة هللا خلق"  25

 .... ". إليها

 1:  المؤمنون

 .11 ـ
305 

 1:  المؤمنون القلب ". خشوع الخشوع"  26

 .11 ـ
306 

   حرف السين    

 به ُدعي إذا الذي األعظم هللا اسم سعيد أبا يا: قلت الحسن سألت"  27
 َذَهبَ  إ ذ   النُّون   َوَذا ﴿قال يا ابن أخي: أما تقرأ القرآن قول هللا  أجاب

ًبا   ﴾ُمَغاض 

 ـ 87 األنبياء

88 

239 

 ننبئكم هل قل وقاص رضي هللا عنهما  أبي بن سعد أي أبي " سألت 28
 الحرورية...".:  هم  أعمالً  باألخسرين

ـ 103الكهف: 

106 

112 

 ونسب سبب كل: ـ يقول وسلم عليه هللا ـ صلى هللا رسول " سمعتُ  29

 ونسبي ". سببي إال القيامة، يوم منقطع

المؤمنون 

  104ـ  101:
335 

   حرف الفاء 

: قال هللا نبي يا غير هذا؟ فقال أوَ  الكرم، لصاحب الغنم داود فقضى"  30

 الغنم...". صاحب إلى الكرم تدفع:  قال ذاك؟ وما

 78:  األنبياء

 .82 ـ
231 

   القاف حرف 

 باالستغفار صعد فإذا العباد، أعمال يكتب ملك ههنا السجل " قيل: 31

ا "  اكتبها: قال  .نور 

:  األنبياء

104 
247 

   حرف الكاف 

 98 82:   الكهف ". علم فيه وصنف علم، كنز"  32

نُ  كنا"  33 نون... ". المسلمون ، وكان بالمدينة األضحية نَُسمِّ  ـ 32:  الحج يُسمِّ

33. 
279 

 نجومه أول من شيئا   عنه يضع لم عبدا ، كاتب إذا عمر ابن كان"  34

  ... ". صدقته إليه فترّجع يعجزه، أن مخافة

 ـ 32:  النور

34. 
380 

 156 80ـ77مريم:  وائل.." بن للعاص ، فعملت بمكة قَينا   كنتُ "  35
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 الصفحة مكان وروده األثـــــر م .

   حرف الكاف 

 ، خيله ونُتجت غالما ، امرأته ولدت فإن المدينة، يقدم الرجل كان"  36

 صالح ...". دين هذا:  قال

 260 13 ـ11 الحج

  وسادة، له فأُلقي فأمرتْ   ثابت، بن حسان فدخل عائشة، عند كنتُ "  37

 ". عليِك ... يدخل يعني ، بهذا تصنعين ما:  لعائشة قلتُ  خرج، فلما

 356 .11:  النور

ُر مسجد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كل جمعة  "  38  387 38ـ 36النور "كان عمر ُيَجمِّ

   حرف الالم    

 مثلها الخالئق تر لم بِنُوق   ولكن يُحشرون أرجلهم على ما وهللا ال"  39

 ...". عليها

 ـ 81:  مريم

84. 
160 

 من هللا ألذاقه أبين بعدن وهو بظلم بإلحاد   فيه أراد رجال   أن لو"  40

 األليم ... ". العذاب

 271 .25:  الحج

 ـ 36:  النور ".والنصارى  اليهود زخرفت كما " لتزخرفنها  41

38. 
386 

 شررة فطارت إليه لينظر ملكهم جاء النار في إبراهيم أُْلقِي لما"  42

 الصوفة...". مثل فأحرقته إبهامه على فوقعت

ـ  68األنبياء: 

70 
228 

جن بوضع الجلباب أن يرى ما عليها من الزين " ل 43 ـ  58:  النور  ة ".يتبرَّ

60. 
403 

   حرف الميم    

 105 األنبياء واآلخرة ". الدنيا في الرحمة له ُكتِبَت اآلخر واليوم باهلل آمن " من 44

 107 ـ
249 

 383 .35:  النور ". الحبشة  بلغة لها منفذ ال التي الكوة المشكاة"  45

   حرف النون  

 حين ـ وأصحابه وسلم عليه هللا هللا ـ  صلى رسول في نََزلَتْ "  46

 مكة  ".  من أُخِرجوا

ـ  39الحج: 

40 
385 

   حرف الهاء 

 السجل إلى كتابه دفع اإلنسان مات فإذا بالصحف موكل ملك هو"  47

 القيامة ". يوم إلى ورفعه فطواه

:  األنبياء

104. 
247 

 يسقط حتى يُحركه ثم الغصن على الِمحجن الرجل يضع أن الهش"  48

 ". وثمره ورقه

 ـ 17:  طه

21. 
174 

:  األنبياء ". الوحي للنبي يكتب كان صحابي اسم " هو 49

104. 
247 

ـ  19الحج:  بدر ". يوم بارزوا الذين " هم 50

22 
264 

 ـ 58: النور  ." الولد من ويئسن الحيض عنهن انقطع اللواتي هن"  51

60. 
403 

   حرف الواو    

:  المؤمنون ... ". أربع في ربّي وافقت"  52

 .16 ـ 12
311 
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 الصفحة مكان وروده األثـــــر م .

   حرف الياء    

 ـ 105:  طه النجوم" وتتناثر السماء ويطوي ظلمه في القيامة يوم الناس هللا يحشر 53

108. 
200 

 270 .25:  الحج يشاء ". حيث البادي لينزل أبوابا   لبيوتكم تتخذوا ال مكة أهل يا"  54

تُكنَّ  النساء معشر " يا .55  غير الزينة هللا لكنَّ  أحلَّ  واحدة كلها قِصَّ

 ،...". متبرجات

 ـ 58: النور

60. 
403 

ل لما أنزل هللا  .56 نَ ﴿" يرحم هللا نساء المهاجرات األوَّ ب  ر   َول َيض 

نَّ ب   ه  نَّ ُخُمر   بها...". فاختمرن مروطهن شققن ﴾َعلَى ُجُيوب ه 

 373 31النور: 
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 مسائل الشرعيةفهرس ال

 الصفحة مكان الورود المسألةاسم  م.
   أوالً: في العقيدة 
 168 8ـ  1طه:  تنزيه هللا جل وعال عن التشبيه .1
 232 82ـ  78األنبياء:  عصمة األنبياء .2
 330  92ـ  91المؤمنون:  نفي تعدد اآللهة .3
    

   ثانياً: في أصول الفقه: 

 231 82ـ  78األنبياء:  اثنانأقل الجمع  .4
 377 34ـ  32النور:  األمر يفيد الوجوب .5
 378 34ـ  32النور:  األمر يفيد الوجوب .6
 74 24ـ  23الكهف:  تفسير  بالالزمال .7
 270 25الحج:  الجمع بين األدلة .8
 335 5ـ  4النور:  شهادة القاذف .9

 229 75 ـ 71األنبياء:  عطف الخاص على العام .10
 344 3النور:  الناسخ والمنسوخ .11
    
   ثالثاً: في الفقه 

 279 33ـ  32الحج:  أحكام األضحية .12
 343 3النور:  النكاح أحكام .13

 278 29ـ  28الحج:  األكل من األضاحي .14
 282 36الحج:  األكل من  البدنة .15
 285  40ـ  39الحج:  أول آية في الجهاد .16
 274  29ـ  28الحج:  األيام المعلومات  واأليام المعدودات .17
 371 31النور:  تحريم النظر بشهوة  .18
 272 27ـ  26الحج:  قرن الصالة بالطواف .19
    
   رابعاً: في الحديث 

 290 54ـ  52الحج:  قصة الغرانيق .20
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  الشعرية فهرس األبيات
 الصفحة مكان الورود تـيــــــــــــالب م .
   قافية الهمزة 

 الجزاء   ذاك   في للاه  وعند  ...    عنه   فأجبت   محمداً، هجوت      .1
الده أبي إن       و  ْرضي و  د لعْرضه ...  وعه مَّ ح    وقاء   منكم م 

ه، ْشت م  ا...  بك فء   ل ه ولست   أ ت  م  ك  رُّ ا ف ش  م  ْيرك  اء   لخ   . الفد 

انهي  ارم   لهس  ْيب   ال ص  ي... فهيه ع  ْحره ب  ه ال و  ر  دِّ الء   ت ك   .الدِّ

 357  11النور: 

   قافية الباء 

2. 
 وأَْطيَب   ثالث   من أَْزَكى والسبع  ...   ثالثة وأنتم سبع قبائلنا

 ـ 19:  الكهف

20. 
70 

   قافية الحاء 

3. 
، لهي ْبك   ومة ضارع   يزيد  ص  بط  ...لخ  ْخت  .  مما وم  ائح   ت طيح الّطو 

ـ  36النور : 

38 

389 

   قافية الدال 

د فرأى حليم من أمر   أسباب يبتغي .. والمغارب المشارق بلغ .4  م رشه
لب   ذي عين في ..غروبها  عند الشمس مغار .  خ  ده ْرم   وثاط  ج 

ـ  85الكهف : 

88. 
105 

.  أنه على  تدل   آية  ... له شيء كل وفي .5  واحد 

 
ـ  88مريم : 

92 
161 

اً  شيء ولد من يتخذ لم...  فرداً  العزيز هلل الحمد .6 ْلد   157 80ـ  77مريم:  .و 

 271 .25الحج : األجردا.  والضريح المراجل بين...  أرماحنا عيالنا برزق ضمنت .7

   قافية الراء 

ْلد   كان فالناً  وليت...  أمه بطن في كان فالناً  فليت .8  157 80 ـ 77مريم: .حمار و 

 ذلك يكن تقدر ما ... تباركت مضى الذي الزمان ذاك عائد   فال  .9
  .األمر

ـ  87األنبياء : 

88. 
238 

ات  .. دميكاً  شهراً  ثم شهرين داب .10 ْخفهي  ميراً .  بأريكين م   ع 
 

 173 16ـ 11طه:

11. 
 .         الَمقَادر حَمامَ  القَى وآخَرها.....   لَْيلة أّول هللا كتَابَ  تََمنّى

 ـ 52:  الحج

54 
293 

   قافية الالم 

12. 
 . أتحّول حبها عن وال .. ِسواها. باغيا   أنا ال القلب سويداء فحلّت

 ـ 107:  الكهف

108 
113 

 357 11:  النور . الَغَوافل ل حوم من َغْرثَى وت ْصبح...  بريبة ت َزنّ  ما َرَزان   َحَصان .13
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 الصفحة مكان الورود تـيــــــــــــالب 
   قافية الالم 

 71 21الكهف :   غير رجاله...  الحي رجال أرى ...    كديارهم فإنها الديار أما .14

   قافية الميم 

 164  98 ـ 96: مريم مقامها واألنيس غيب   ظَهر َعن. ..فراَعهَا  األَنِيسِ  ِركزِ  فَتََوجَستْ  .15

   قافية النون 

16. 
 يطحن.  المنية ......  ورحى  غفالتهم في الناس

ـ  1األنبياء : 
6 

212 

ْرخه  وأسفله...  صدره الثدُّ  ي نبت يمان   بوادي .17 ه ان.  بالم  ب   271 .25الحج : والش 

 صلينا وال تصدقنا وال  .....   اهتدينا لما أنت لوال اللهم .18
  القينا إن األقدام وثبت   .....    علينـــــــا سكينة فأنزلن

 أبينـا  فتنة   أرادوا  إذا   ..... علينــا بغوا قد األ ولى إن

 ـ 39:  الحج

40. 
286 

   قافية الياء 

ن   فضل من الذي وأنت .19      مناديا رسوال موسى إلى ورحمة.. بعثت م 
ا وهارون اذهب له: فقلت و    باغيا كان الذي فرعون للا .. إلى فادع 

 181 44 ـ 40:  طه 

ن .20 ى في الحبَّ  ي ْنبهت   م  ْقل   مْنه   ي صبح  . ....   الثَّر  زُّ  الب  ْهت  ا  ي  ابي   ر 
بَّه مْنه   وي ْخرج   وسه في ح  ؤ  اك ف في ... ر  نْ  آيات ذ  ان   لم  اعيا ك   و 

ـ  63الحج : 

66. 
297 
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 أنصاف األبيات فهرس
 الصفحة مكان الورود شطرال م .

   قافية الباء 

1. 
 ....   للخراب وابنوا للموت لِدوا

 ـ 71:  الكهف

73 
96 

   قافية الدال    

2. 
 .....األمد على استولى إذا الجواد سبق

 ـ 9:  الكهف

12 
65 

   قافية الراء 

ا .3 ْعري النَّْجم أب و أن  ْعري .....   وشه  شه
 

 192 79 ـ 77:  طه
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 األعالمفهرس 

 الصفحة: )مكان ترجمته( اسم العلم م.

  حرف الهمزة 

 59 (سنان بن مالك بن : )سعدأبو سعيد الخدري 1

 61 ابن عباس ) عبدهللا بن عباس( 2

 73 أبو هريرة: )عبدالرحمن بن صخر( 3

 75 ابن جرير: محمد بن جرير الطبري 4

 77 أنس بن مالك 5

 86 يزيد القزويني(ابن ماجه: )محمد بن  6

 93 أبي بن كعب 7

 98 ابن جريج: )عبدالملك بن عبد العزيز( 8

 99 ابن قتيبة: )عبدهللا بن مسلم( 9

 100 ابن الصالح: )أبو عمر عثمان بن المفتي( 10

 102 األزرقي: )محمد بن عبد هللا(  11

 103 ابن أبي حاتم: )عبدالرحمن بن محمد( 12

 104 بن حاضر( ابن حاضر: )عثمان 13

 115 أبي بكرة: )نقيع بن الحارث(  14

 115 أبي سعيد بن أبي فضالة 15

 124 أبو عمرو بن العالء 16

 133 ابن عامر: )عبدهللا بن عامر اليحصبي( 17

 149 أبو الدرداء: )عويمر بن مالك( 18

 151 أبو ميسرة: )عمرو بن شرحبيل( 19

 154 األرقم بن أبي األرقم 20

 158 أبو نهيك: )عثمان بن نهيك( 21

 171 أبو أيوب األنصاري: )خالد بن زيد( 22

 180 أمية بن أبي الصلت 23

 181 األعمش: )سليمان بن مهران( 24

 188 األوزاعي: )عبدالرحمن بن عمرو( 25

 192 أبو النجم: )الفضل بت قدامة( 26

 193 ابن ماتع: )شقي بن ماتع( 27

 212 )إسماعيل بن القاسم(أبو العتاهية:  28

 228 أبو العالية: )ُرفيع بن ِمهران( 29

 231 ابن ُمحّيصة: )حرام بن سعد( 30

 246 ابن مردويه: )أحمد بن موسى( 31

 247 أبو الحجاج المّزي 32

 254 أبوداود: )سليمان بن األشعث السجستاني( 33

 258 أبو رزين: )لقيط بن عامر( 34

 264 أبو ذر: )جندب بن جنادة(  35
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 الصفحة: )مكان ترجمته( اسم العلم م.

  حرف الهمزة 

 268 أسامة بن زيد 36

 269 اسحاق بن راهويه 37

 270 األعشى: )ميمون بن قيس( 38

 272 ابن عمر: )عبدهللا بن عمر بن الخطاب( 39

 275 أبو حنيفة: )النعمان بن ثابت( 40

 279 بن حنيف أبو أمامة بن سهل 41

 289 ابن أبي الدنيا: )أبوبكر بن عبدهللا(  42

 327 أبو سفيان: )صخر بن حرب( 43

 333 أبو صالح: )عبدهللا بن صالح الجهني( 44

 334 أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب 45

 341 أنيس بن الضحاك األسلمي 46

 343 أم مهزول: )جارية السائب بن أبي السائب( 47

 345 عبيد القاسم بن سالمأبو  48

 345 ابن المسيب: )سعيد بن المسيب( 49

 349 ابن سلول: )عبدهللا بن أَُبّي( 50

 351 أم مسطح بنت أبي مرهم 51

 352 أبوبكر الصديق 52

 353 أسيد بن حضير 53

 355 ابن شهاب: )محمد بن مسلم( 54

 358 أبو أيوب األنصاري: ) خالد بن زيد( 55

 367 إبراهيم بن يزيد النخعي 56

 371 أسماء بنت مرثد 57

 372 ابن أم مكثوم: )عبدهللا بن أم مكثوم العامري( 58

 372 أم سلمة: )أم المؤمنين(  59

 379 ابن جريج: )عبدالملك بن عبد العزيز( 60

 388 أبو حميد الساعدي: ) عبدالرحمن بن عمرو( 61

 388 ربيعة(أبو أُسيد الساعدي: )مالك بن  62

 391 أسماء بنت يزيد بن السكن 63

  حرف الباء 

 58 البراء بن عازب 64

 60 البيهقي )أبوبكر بن احمد( 65

 76 بالل بن رباح 66

 292 البغوي: )محيى السنة: الحسين بن مسعود( 67

 352 بريرة موالة أم المؤمنين عائشة رضي هللا عنهما 68

 370 األسلميبريدة بنت الحصيب  69

  الثاء حرف 

 167 ثعلبة بن الحكم الليثي 70
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 الصفحة: )مكان ترجمته( اسم العلم م.

  الثاء حرف 

 361 ثوبان: )مولى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(  71

  حرف الجيم 

 86 جابر بن عبدهللا 72

 207 جرير بن عبدهللا البجلي 73

 324 جعفر بن أبي طالب 74

 344 (حماد بن إسماعيل: )الجوهري 75

  حرف الحاء 

 60 الحاكم: )محمد بن عبدهللا( 76

 106 الحسن البصري 77

 152 حفصة بنت عمر بن الخطاب: )أم المؤمنين( رضي هللا عنهما  78

 216 حكيم بن حزام 79

 257 حذيفة بن أُسيد 80

 264 حمزة بن عبدالمطلب 81

 354 حمنة بنت جحش )أخت أم المؤمنين زينب(  82

 355 حسان بن ثابت 83

  حرف الخاء 

 156 خباب بن األرت 84

 100 الخضر )عليه السالم( 85

 367 الخليل بن أحمد الفراهيدي 86

  حالف الدال 

 86 الدارمي: )عبدهللا بن عبدالرحمن( 87

 387 الدار قطني: )أبو الحسن علي بن عمر( 88

  حرف الراء 

 157 رؤبة بن العجاج 89

 166 الربيع بن أنس  90

  حرف الزاي 

 109 زينب بنت جحش: )أم المؤمنين( رضي هللا عنها 91

 180 زيد بن عمرو بن نفيل 92

 341 زيد بن خالد الجهني 93

 349 الزهري: )محمد بن مسلم بن شهاب( 94

 389 مسعود(زينب بنت معاوية: )زوجة عبدهللا بن  95

  حرف السين 

 64 سعيد بن جبير 96

 76 سعد بن ابي وقاص 97

 85 سهل بن سعد  98

 88 سعيد بن المسيب 99

 105 السدي: )اسماعيل بن عبدالرحمن( 100

 107 سمرة بن جندب 101
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 الصفحة: )مكان ترجمته( اسم العلم م.

 194 السامري: )موسى بن ظافر( 102

 276 عيينةسفيان بن  103

 206 سعد بن عبادة بن دليم 104

 353 سعد بن معاذ 105

 398 سفينة: )مولى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم( 106

  حرف الشين 

 114 شداد بن أوس 107

 265 شيبة بن ربيعة 108

 279 الشافعي: )محمد بن إدريس( 109

 347 شريك بن عبدة البلوي 110

  حرف الصاد 

 76 بن سنان الروميصهيب  111

 269 صفوان بن أمية 112

 351 صفوان بن المعطل 113

  حرف الضاد 

 63 الضحاك بن مزاحم 114

  حرف الطاء 

 88 طاوس بن كيسان 115

 167 الطبراني: )سليمان بن أحمد اللخمي( 116

  حرف العين 

 61 عقبة بن أبي معيط  117

 76 عمار بن ياسر 118

 76 مسعود عبدهللا بن 119

 77 عبدالرحمن بن سهل 120

 84 عثمان بن عفان 121

 88 عبدهللا بن المسيب 122

 89 علي بن أبي طالب  123

 104 عبدهللا بن عمرو بن العاص 124

 111 عبدهللا بن مسعود 125

 133 عاصم بن أبي النجود 126

 135 عبادة بن الصامت 127

 140 عبدهللا بن أبي الحمساء 128

 153 عبدالرحمن بن زيد 129

 156 العاص بن وائل 130

 166 عياض بن موسى اليحصبي 131

 203 العوفي: )عطية بن سعد( 132

 245 عبدهللا بن الزبعرى 133

 248 عائشة بنت الصديق رضي هللا عنهما: )أم المؤمنين( 134
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 الصفحة: )مكان ترجمته( اسم العلم م.

 263 عقبة بن عامر 135

 263 عمرو بن العاص 136

 265 عتبة بن ربيعة 137

 264 عبيدة بن الحارث  138

 267 عبدهللا بن الزبير 139

 264 عقيل بن أبي طالب 140

 270 عمر بن الخطاب 141

 277 مولى ابن عباس( عبدهللا  أبوعكرمة: ) 142

 281 عمرو بن أويس 143

 348 عويمر بن أبيض العجالني 144

 350 بن الزبيرعروة  145

 350 علقمة بن وقاص الليثي 146

 350 عبيد هللا بن عبدهللا بن عتبة 147

 366 عبدهللا بن قيس األشعري 148

 368 عدي بن حاتم 149

 372 عبدهللا بن أبي أمية: )أخو أم المؤمنين أم سلمة( 150

 379 عطاء بن أبي رباح 151

  حرف الفاء 

 90 فاطمة الزهراء 152

 266 الفضيل بن عياض 153

  حرف القاف 

 67 قتادة بن دعامة 154

 164 أحمد( بن محمد هللا عبد القرطبي: )أبو 155

 264 قيس بن عباد المنقري 156

 367 قيس بن سعد بن عبادة 157

  حرف الكاف 

 64 كعب األحبار: )كعب بن ماتع( 158

 118 الكسائي: )علي بن حمزة( 159

 173 كعب بن زهير 160

 400 كسرى بن هرمز: )ملك الفرس( 161

  حرف الميم 

 99 الماوردي: )أبو الحسن علي بن محمد( 162

 104 معاوية بن أبي سفيان 163

 112 مصعب بن سعد 164

 115 محمود بن لبيد 165

 58 مسلم بن الحجاج 166

 59 معاذ بن أنس الجهني  167

 62 مجاهد بن جبر 168
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 الصفحة: )مكان ترجمته( اسم العلم م.

  حرف الميم 

 81 الموصلي: )أبو يعلى أحمد بن علي( 169

 96 محمد بن سيرين 170

 121 معمر بن المثنى 171

 126 محمد بن إسحاق 172

 130 محمد بن كعب القرظي 173

 130 المغيرة بن شعبة 174

 173 محمد بن سهل األسدي 175

 174 مالك بن أنس 176

 288 بن دينارمالك  177

 334 المسور بن مخرمة 178

 352 مسطح بن أثاثة 179

 356 مسروق بن عبدالرحمن 180

 377 معقل بن يسار المزني 181

 380 معاذة بنت عبدهللا: )جارية ابن سلول(  182

 390 مقاتل بن حيان  183

 400 معاذ بن جبل  184

  حرف النون 

 59 النسائي:  )أحمد بن شعيب( 185

 61 النضر بن الحارث 186

 93 نوف البكالي 187

 113 النابغة الجعدي 188

 151 نافع بن األزرق 189

 215 النخعي: )إبراهيم بن قيس( 190

 242 النواس بن سمعان 191

 325 النجاشي: )أصحمة بن األبحر( 192

  الهاء حرف 

 163 هرم بن حيان العبدي 193

 347 هالل بن أمية 194

  الواوحرف  

 102 وهب بن منبه 195

 108 الواثق باهلل 196

 265 الوليد بن عتبة 197

 386 واثلة بن األسقع الليثي 198

  حرف الياء 

 100 يحيى بن شرف النووي 199

 179 الرقاشي أبان بن يزيد 200

 234 يزيد بن ميسرة 201
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 األماكن والبلدانفهرس 

 الصفحة  رقم اآلية  المكان ومكان وروده  اسم م .

   أوال ً : سورة الكهف :                     

 68 17  أيلة .1

 68 17  نينوى .2

 68 17  البلقاء .3

 68 17 الروم بالد .4

 92 65ـ  60 البحرين مجمع .5

 92 65ـ  60 طنجة .6

 92 65ـ  60 المغرب بالد .7

 92  65ـ  63 بحر فارس .8

 92 65ـ  63 بحر الروم .9

 102 84ـ  83 الروم .10

 102 84ـ  83 فارس .11

 102 84ـ  83 مكة .12

    

   ثانياً : سورة مريم :                   

 123 21ـ  16  المقدس بيت .13

 123 21 ـ 16 المقدس المسجد .14

 127 23ـ  22  لحم بيت .15

 127 23 ـ 22  المقدس بيت .16

 130 33ـ  27 تميم .17

 140 55ـ  54 الحجاز  .18

 152 72ـ  71 الحديبية .19

 152 72ـ  71 بدر .20

 154 74ـ  73 األرقم دار .21

 156 80ـ  77 مكة .22

   : طه سورة:  ثالثاً  

 171 16ـ  11 األرض المقدسة .23

 171 16ـ  11 طوى   .24

 177 39ـ  36 النيل .25

 179 44ـ  40 مدين .26

 182 48ـ  45 مصر .27

 183 48ـ  45 الروم .28

 192 82ـ  80 المدينة .29

 197 98ـ  95 باجرما .30

 197 98ـ  95  كرمان  .31

 197 98ـ  95 سامرة .32
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 الصفحة  رقم اآلية  المكان ومكان وروده  اسم م .

     : األنبياء سورة:  رابعا                    

 227 70ـ  68  فارس .33

 229 75ـ  71 الشام .34

 229 75ـ  71 حران .35

 229 75ـ  71 بالد الشام .36

 229 75ـ  71 سدوم .37

 237 88ـ  87  نينوى .38

 237 88ـ  87 الموصل .39

 237 88ـ  87 البحر األخضر .40

 243 97ـ  95 الشام .41

 243 97ـ  95 العراق .42

 244 97ـ  95 البيت العتيق .43

   خامساً : سورة الحج : 

 260 13ـ  11 المدينة .44

 264 22 ـ 19    بدر .45

 268 25 المسجد الحرام .46

 268 25 الكعبة .47

 269 25 مكة ِرباع .48

 270 25 مكة .49

 271 25 مكة .50

 271 25 مكة .51

 271 25  أبين عدن .52

 271 25 الحرم .53

 272 27ـ  26 البيت العتيق .54

 272 27ـ  26 الصفا .55

 272 27 ـ 26 الحرام المسجد .56

 272 27 ـ 26 المقدس بيت .57

 273 27 ـ 26 قبيس أبي .58

 273 27ـ  26 مكة .59

 276 29 ـ 28 المزدلفة .60

 276 29 ـ 28 عرفة  .61

 277 29 ـ 28 منى   .62

 279 33ـ  32 المدينة .63

 280 33ـ  32 البيت العتيق .64

 280  33ـ  32 الكعبة .65

 286 40ـ  39  مكة .66

 278 40 ـ 39 المدينة .67
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 الصفحة  رقم اآلية  المكان ومكان وروده  اسم م .

   سورة الحج :  

 292 54ـ  52 مكة .68

 292 54ـ  52  الحبشة .69

 296 66ـ  63 الحجاز أرض .70

   سادساً : سورة المؤمنون : 

 306 11 ـ 1 المدينة .71

 307 11ـ  1 المدينة .72

 307 11 ـ 1 مكة .73

 312 22ـ  18 مصر أرض .74
 313 22 ـ 18 الحبشة بالد .75

 313 22 ـ 18 الحجاز .76

 313 22 ـ 18 َسْينَاءَ  طُورِ  .77

 316 41ـ  31 عاد .78

 316 41 ـ 31    ثمود .79

 318 50 فلسطين  .80

 318 50 مصر .81

 318 50 دمشق .82

 318 50      الرملة .83

 318 50      الربوة .84

 319   50      المقدس بيت .85

 323 67ـ  62 بمكة الحرم .86

 325 75ـ  68 الحبشة .87

    

   سابعاً : سورة النور :                   

 350 11 المدينة .88

 352 11 بدر .89

 353 11 األوس .90

 353 11 الخزرج .91

 369 29ـ  27 مكة .92

 382 35 الطائف .93

 398 55 قريش .94

 399 55 الحيرة .95
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الصفحةرقم اآلیةومكان وروده االسم.م

:سورة الكھف : أوًال 
2272أھل الكتاب.1
106112ـ 103الحروریة.2
106112ـ 103الخوارج.3
106112ـ 103الیھود والنصارى.4

رقماآلیة: سورة مریم : ثانیًا 
23127ـ 22النصارى.5
37134ـ 34الیعقوبیة.6
37134ـ 34النسطوریة.7
37134ـ 34االسرائیلیة.8
37134ـ 34النصارى.9
37134ـ 34المسلمون.10
45136ـ 41دة األصناماعب.11
53139ـ 51الحواریون.12
53139ـ 51ُاولي العزم الخمسة.13
75155الیھود.14
75155النصارى.15
75155المشركین.16
84159ـ 81دة األوثاناعب.17
95161ـ 88الموحدین.18

:سورة طھ : ثالثًا 
82192ـ 80الیھود.19
82192ـ 80بنو اسرائیل.20
82193ـ 80السنة والجماعة.21
89194ـ 83بني اسرائیل.22
89195ـ 83عبادة العجل  .23

126205ـ 123الكتاب والسنة.24

: سورة األنبیاء : رابعًا 
9214ـ 7الیھود .25
9214ـ 7النصارى.26
97244ـ 95أھل السنن.27
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الصفحةرقم اآلیةومكان وروده سماال.م
سورة الحج: خامسًا

17261المؤمنین.28
17261الصابئین.29
22265ـ 19أھل الكتاب.30
22265ـ 19الكافرون.31
33279ـ 32أھل السنن.32
40286ـ 39الیھود.33
40286ـ 39الصابئین .34
40286ـ 39النصارى.35
40286ـ 39المجوس.36
40286ـ 39المسلمین.37
40286ـ 39الیھود.38
54292ـ 52المشركون .39
54292ـ 52الیھود .40
54292ـ 52النصارى.41

: سورة المؤمنون : سادسًا 
11308ـ 1الیھود .42
11308ـ 1النصارى.43
92330ـ 91المتكلمون.44

: سورة النور : سابعًا 
38385ـ 36أصحاب السنن.45
38386ـ 36السننأھل .46
38386ـ 36أھل السنن.47
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  فهرس الكتب المذكورة
 الصفحة  رقم اآلية ومكان وروده  اسم الكتاب ت :

   أوال ً : سورة الكهف :                            

 60 فضل الكهف المستدرك .1

 61 5ـ  1 التوراة .2

 64  12ـ  9 المسند .3

 66 16ـ  13 الصحيحين  .4

 73 24ـ  23 الصحيحين  .5

 81 41ـ  37 الموصلي مسند .6

 85 49ـ  47 المسانيد بعض  .7

 86 49 ـ 47 الصحيحين .8

 89 54 الصحيحين .9

 93 65 ـ 60 البخاري صحيح .10

 99 82 تفسير الماوردي  .11

 99 82 األسماء للنووي تهذيب  .12

 107 96ـ  92 الصحيح     )وجدته في الصحيحين(  .13

 107 96 ـ 92 مسلم للنووي شرح  .14

 108 96 ـ 92 البخاري صحيح .15

 109 99ـ  97 أحمد ُمسند .16

 109 99 ـ 97 الصحيحين 17

 112 106 ـ 103 الصحيحين .18

 112 106ـ  103 صحيح البخاري .19

 113 108ـ  107 الصحيحين .20

   ثانياً : سورة مريم                               

 117 6ـ  1 (الصحيحين في وجدته)الصحيح     .21

 126 23ـ  22 الصحيحين .22

 130 33 ـ 27 (الصحيحين في وجدته)الصحيح      .23

 135 37 ـ 34    الصحيحين .24

 136 40ـ  38 الصحيحين .25

 138 50ـ  49 الصحيحين .26

 139 53ـ  51 القرآن وهو الكتاب .27

 139 53 ـ 51 التوراة .28

 141 55 ـ 54 مسلم صحيح .29

 141 55ـ  54 (الصحيحين في وجدته)الصحيح       .30

 147 63ـ  61 الصحيحين .31

 150 70ـ  66 صحيح البخاري .32

 152 72ـ  71 السنن .33
 



 (فهرس الكتب) )الفهارس العامة(             البدر المنير الملخص من تفسير ابن كثير        
 

 474 

 الصفحة  رقم اآلية ومكان وروده  اسم الكتاب ت :

   سورة مريم 

 152 72 ـ 71 الصحيحين .34

 156 80ـ  77 الصحيحين .35

 162 95ـ  88 الصحيحين .36

 162 98ـ  96 الصحيحين .37
   ثالثاَ : سورة طه :                         

 166 8ـ  1 الشفاء للقاضي عياض .38

 167 8ـ  1 الصحيحين  .39

 168 8 ـ 1 يعلى أبي مسند .40

 172 16 ـ 11 الصحيحين .41

 179 44ـ  40 الصحيحين .42

 184 56ـ  53 السنن .43

 192 82ـ  80 الصحيحين .44

 194 89 ـ 83 التوراة .45

 200 112ـ  109  الصحيحين .46

 202 114ـ  113  (الصحيحين في وجدته)الصحيح      .48

 204 122ـ  115  الصحيحين .49

 207 130ـ  128  الصحيحين .50

 208 130 ـ 128  الصحيحين .51

  اآلية رقم األنبياء :رابعاً : سورة                    

 219 33ـ  30 (الصحيحين في وجدته)الصحيح      .52

 231 82ـ  78 الصحيحين .53

 232 82 ـ 78 الصحيحين . 54

 247 104 السنن بعض .55

 248  104 الصحيحين .56

 248 107ـ  105 الزبور .57

 248 107 ـ 105 التوراة .58

 248 107 ـ 105 القرآن الكريم .59

 248 107 ـ 105 المحفوظ اللوح .60

   خامساً : سورة الحج :                    

 253 2ـ  1 الصحيحين .61

 256 7ـ  5 الصحيحين .62

 257 7 ـ 5 أحمد مسند .63

 262 18  الصحيحين .64

 264 22ـ  19 الصحيحين .65

 267 24ـ  23 (الصحيحين في وجدته)الصحيح      .66

 269 25 الصحيحين .67

 269 25 مسند أحمد .68

 272 27 ـ 26 الصحيحين .69

 274 29ـ  28 داود أبي سنن .70



 (فهرس الكتب) )الفهارس العامة(             البدر المنير الملخص من تفسير ابن كثير        
 

 475 

 الصفحة  رقم اآلية ومكان وروده  اسم الكتاب ت :

   سورة الحج 

 278 31ـ  30 الصحيحين .71

 278 31ـ  30 أحمد ُمسند .72

 280 35ـ  34 الصحيحين .73
 282 36 الصحيحين .74
 283 36 الصحيح .75
 284 37 الصحيح .76
 288 46ـ  42 (الصحيحين في وجدته)الصحيح      .77
 292 54ـ  52 تفسير البغوي .78
 298 70 مسلم صحيح .79
 298 70 اللوح المحفوظ .80
 299 74ـ  73 صحيح مسلم .81
   سادساً : سورة المؤمنون :                      
 306 11ـ  1 السنن أصحاب .82
 307 11 ـ 1 الصحيحين .83
 307 11ـ  1 الصحيح      )وجدته في كتب السنن( .84
 308 11 ـ 1 مسلم صحيح .85
 310 16ـ  12 (الصحيحين في وجدته)الصحيح      .86
 318 49ـ  45 التوراة .87
 319 56ـ  51 صحيح البخاري .88
 323 67ـ 62 (الصحيحين في وجدته)الصحيح      .90
 327 83ـ  76 الصحيحين .91
 334 104ـ  101 الصحيحين .92
   سابعاً : سورة النور :                     
 341 2ـ  1 الصحيحين .93

 341 2 ـ 1 الصحيحين .94 
 344 3 الصحاح  .95
 345 3 الناسخ والمنسوخ .96
 348 10ـ  6 الصحيحين .97
 348 10 ـ 6 الصحيحين .98
 349 11 الصحيحين .99
 349 11 السنن بعض .100
 349 11 البخاري صحيح .101
 358 13ـ  12 أحمد ُمسند .102
 359 15ـ  14 البخاري صحيح .103
 360 15ـ  14 الصحيحين .104
 363 25ـ  23 الصحيحين .105
 364 25ـ  23 مصحف أبي بن كعب .106

 367 29ـ  27 ُمصحف ابن مسعود .107 
 366 29ـ  27 الصحيحين .108
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 الصفحة رقم اآلية ومكان وروده  اسم الكتاب ت :
   سورة النور 
 369 30 السنن .109
 372 31  (الصحيحين في وجدته)الصحيح     .110
 374 31 الصحيحين .111
 374 31 الصحيحين .112
 385 38ـ  36 الصحيحين .113
 385 38ـ  36 السنن .114
 387 38ـ  36 الصحيحين .115
 387 38ـ  36 سنن أبي داود .116
 389 38ـ  36 (الصحيحين في وجدته)الصحيح      .117

 392 40ـ  39 الصحيح .118
 392 40ـ  39 الصحيح .119
 398 55 الصحيح     )صحيح مسلم( .120
 398 55 الصحيحين .121
 400 55 الصحيحين .122
 401 55 الصحيحين .123
 405 61 المسند .124
 405 61 السنن .125
 408 63 الصحيحين .126
 409 64 بعض السنن .127
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 أهم املصادر واملراجع :

 . القرآن الكريم : برواية حفص عن عاصم:  أولا 

 :  الكتب المطبوعة: ثانياا 

: تح الشيباني، بكر أبو الضحاك بن عمرو بن أحمد:  تأليف والمثاني، . اآلحاد 1

 .م1991 -هـ1411 ،1ط الرياض،/  الراية دار: الناشر الجوابرة، أحمد فيصل باسم

 بن أحمد الدين شهاب عشر، تأليف:  األربعة القراءات في البشر فضالء . اتحاف 2

 الكتب دار الناشر مهرة، أنس: تح هـ(،1117: )ت الدمياطي الغني عبد بن محمد

 .م1998/  هـ1419 1لبنان، ط//  بيروت العلمية،

 اإلمام مذهب على الفقه أصول في الناظر روضة بشرح البصائر ذوي . إتحاف 3

 للنشر العاصمة دار النملة، محمد بن علي بن عبدالسالم: تأليف حنبل، بن أحمد

 .م1998/  هـ 1417 ،1/ط والتوزيع،

: )ت السيوطي بكر، أبي بن الرحمن عبد: تأليف القرآن، علوم في . اإلتقان 4

  ،1/ط للكتاب العامة المصرية الهيئة إبراهيم، الفضل أبو محمد: تح هـ(،911

   .م 1974/ هـ1394

: )ت الطبراني القاسم أبو أيوب بن أحمد بن سليمان:  تأليف الطوال، . األحاديث 5

/  هـ 1414 الموصل،/  الزهراء مكتبة السلفي، عبدالمجيد بن حمدي: تح ، هـ(360

 .م1983

 علي بن محمد الفتح أبو الدين تقي:  األحكام، المؤلف عمدة شرح األحكام . إحكام 6

:  تح هـ(،702: )ت العيد، دقيق بابن المعروف القشيري، مطيع بن وهب بن

 /هـ 1426 ـ 1/ط الرسالة، سندس، مؤسسة ومدثر مصطفى ، شيخ مصطفى

  م.2005

 سيد: تح الحسن، أبو اآلمدي محمد بن علي: تأليف األحكام، أصول في اإلحكام. 7

 هـ1404 ، 1/ط بيروت، – العربي الكتاب دار  الجميلي،

 محمد أبو األندلسي حزم بن أحمد بن علي: تأليف األحكام، أصول في اإلحكام. 8

 .القاهرة ـ هـ1404 الحديث، دار ، هـ 456: ت

 ،(بالكياهراسى) المعروف محمد، بن على الحسن أبو: القرآن، المؤلف أحكام. 9

  هـ.1405 ،1/ ط ، لبنان،/ بيروت العلمية، الكتب دار

 محمد: تح بكر، أبو الجصاص الرازي علي بن أحمد:  المؤلف القرآن، أحكام. 10

 1405 ، بيروت - العربي التراث إحياء دار قمحاوي، الصادق



 (أهم المصادر والمراجع)الملخص من تفسير ابن كثير      البدر المنير    )الفهارس العامة(  
 

 478 

 العربي ابن األندلسي هللا عبد بن محمد:  المؤلف العربي، البن القرآن .  أحكام 11

 .م2003هـ / 1424العلمية سنة  الكتب تح: محمد عبدالقادر عطا، دار

دُ  أَُبوَبْكر  :  المؤلف القضاة، أخبار .  12 انَ  ْبن   َخلَف   ْبنُ  ُمَحمَّ بِّي   َصَدَقةَ  ْبن   َحيَّ  الضَّ

ي   يع) الملقب، الَبْغَداد  المراغي،  مصطفى العزيز عبد: تح هـ(،306: )ت( ب ـوك 

   .م1947/ هـ1366 ،1/ط مصر،/ الكبرى التجارية المكتبة

 أحمد بن هللا عبد بن محمد الوليد ألبي األثار، من فيها جاء وما مكة . أخبار 13

/  بيروت للنشرـ األندلس دار ملحس، الصالح رشدي: تح  هـ(،250: )ت األزرقي

 .م1996/  هـ1416، 1ط/ لبنان

 الشهرزوي عثمان بن الرحمن عبد بن عثمان:  المؤلف والمستفتي، المفتي أدب. 14

 العلوم مكتبة ،القادر عبد هللا عبد موفق: تح ، هـ(643: ت الصالح ابن) عمرو أبو

 هـ.1407 ،1/ط ، بيروت ـ  الكتب عالم، والحكم

:  الجعفي، تح البخاري عبدهللا أبو إسماعيل بن محمد:  تأليف المفرد، األدب ـ  15

/  هـ1409 3/ ط بيروت – اإلسالمية البشائر دار:  الناشر عبدالباقي، فؤاد محمد

  .م1989

 محمد بن علي بن محمد: تأليف األصول، علم تحقيق إلى الفحول إرشاد. 16

/  هـ1412 الفكر دار مصعب، أبو البدري سعيد محمد: تح  هـ1250: ت الشوكاني

 .م1992

. أسباب النزول، تأليف: علي بن أحمد الواحدي النيسابوري )أبو الحسن(، تح: 17

 م. 1991هـ /  1411، 1كمال بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت/لبنان، ط/

 بن عبدهللا:  تح. الشيباني عبدهللا أبو حنبل بن أحمد:  تأليف والكنى األساميـ  18

 .م1985 - هـ 1406 1ط. الكويت – األقصى دار مكتبة:  الناشر. الجديع يوسف

: ت النمري، البر عبد بن هللا عبد بن يوسف عمر أبو:  المؤلف االستذكار،.  19

 ـ العلمية الكتب دار. معوض علي محمد ، عطا محمد سالم:  تح ، هـ( 463)

 .م2000/  هـ1421 ، 1/ط بيروت

 عبد بن محمد بن هللا عبد بن يوسف:  تأليف. األصحاب معرفة في االستيعاب ـ  20

 .هـ1412 لبنان/  بيروت. الجيل دار البجاوي، محمد علي: تح هـ(،463: )ت البر

 علي الحسن أبي األثير بن الدين عز: تأليف الصحابة، معرفة في الغابة أسد ـ 21

، 1العربي ط/ التراث إحياء الرفاعي، دار أحمد عادل: تح الجزري، محمد ابن

 .لبنان/  بيروت. م 1996 - هـ 1417

 الفضل أبو بكر أبي ابن عبدالرحمن:  تأليف.  الموطأ برجال المبطأ ـ  إسعاف 22

 .م 1969 - هـ1389 1مصر، ط/ الكبرى، التجارية المكتبة. هـ( 911:السيوطي)ت
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 األزدي الفتح أبو الحسين بن محمد:   تأليف. بكنيته يعرف من ـ أسماء 23

 .م1989هـ/1410 ، 1ط الهند السلفية ـ اقبال، الدار عبدالرحمن أبو: تح الموصلي،

 الفضل أبو حجر بن علي بن أحمد:   تأليف الصحابة تمييز في ـ اإلصابة 24

. بيروت – الجيل دار. البجاوي محمد علي: تح هـ(، 852:)ت الشافعي، العسقالني

 هـ.1412 ،1ط/

 أحمد: تح إسحاق بن يعقوب يوسف أبو: تأليف السكيت، البن المنطق ـ  إصالح 25

 ،4/ط مصر،/  القاهرة المعارف، هارون، دار محمد وعبدالسالم شاكر، محمد

 .م1949

 بن محمد بن األمين محمد: تأليف بالقرآن، القرآن إيضاح في البيان ـ أضواء 26

 /  بيروت والنشر، للطباعة الفكر دار هـ(، 1393: )ت. الشنقيطي المختار
 .م1995 - هـ1415، 1ط/ لبنان، 

هـ،  338إعراب القرآن أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس، ت:  . 27

 م1988 -هـ1409، 1تح: .زهير غازي زاهد،  عالم الكتب، بيروت/ لبنان،  ط/

 اإلسالم محاسن وإظهار واألوهام الفساد من النصارى دين في بما .  اإلعالم 28

 أحمد: تح هللا، عبد أبو القرطبي فرح بن بكر أبي بن أحمد بن محمد: المؤلف

  .هـ1398، 1ط/ مصر،/  القاهرة - العربي التراث السقا، دار حجازي

 الزركلي فارس بن علي بن محمد بن محمود بن الدين خير:   ، تأليف ـ األعالم 29

 م                    2002. 15 ط. للماليين العلم ،دار هـ( 1396: )ت. الدمشقي

 الزرعي أيوب بكر أبي بن محمد:  المؤلف العالمين، رب عن الموقعين . إعالم30

 .م1973  ،1طـ ، بيروت - الجيل دار سعد الرؤوف عبد طه: تح هللا، عبد أبو

 وسمير مهنا علي:  تح.  هـ(356: )ت األصبهاني الفرج أبو:  تأليف ـ األغاني 31

  . بال:  ط. ت بيروت. والنشر للطباعة الفكر دار جابر،

 بن أحمد بن موسى الدين شرف:  المؤلف حنبل، بن أحمد اإلمام فقه في اإلقناع. 32

 السبكي، موسى محمد اللطيف عبد: تح ،(هـ960: ت) الحجاوي النجا أبو موسى

 .ت.  د لبنان،/  بيروت المعرفة دار

تصحيح: محمد  هـ( ،1313فنديك )ت:  أدوارد مطبوع، هو بما القنوع اكتفاء . 33

 .م1896هـ / 1313، 1ط/ صادر، علي الببالوي، دار

 تقى:  تأليف والمتاع، والحفدة واألموال األحوال من للنبي بما األسماع .  إمتاع 34

 دار النميسي، الحميد عبد محمد: تح ، هـ 845: ت المقريزي على بن أحمد الدين

  . م1999/  هـ1420 ، 1/ط  لبنان،/  بيروت ـ العلمية الكتب دار:  النشر
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 دار هـ(، 204: الشافعي)ت ادريس بن محمد هللا عبد ابي االمام: تأليف ، ـ  األم 35

 .م1983/  هـ 1403 ،2/ط لبنان،/ بيروت والتوزيع، والنشر للطباعة الفكر

 أحمد الفضل أبي الدين شهاب:   تأليف التاريخ، في العمر بأبناء الغمر إنباء ـ  36

 بيروت العلمية، الكتب خان، دار المعيد عبد محمد: تح العسقالني، حجر بن علي بن

 .م1986/  هـ 1406 ،2/ط لبنان/ 

السمعاني  التميمي منصور ابن محمد بن الكريم عبد سعيد ألبي ، ـ األنساب 37

 .م1998 لبنان/  بيروت الفكر، دار البارودي، عمر هللا عبد :تح ، هـ(562: )ت

 العليمي الحنبلي الدين مجير: المؤلف والخليل، القدس بتاريخ الجليل .  األنس 38

  1999/ هـ1420 األردن،/  عمان - دنديس مكتبة المجيد، عبد يونس عدنان: تح

صحاري، تح: محمد . األنساب )للصحاري(، تأليف: سلمة بن مسلم العوتبي ال 39 

  م.2006هـ / 1427 ،4إحسان النص، ط/

 حنبل بن أحمد اإلمام مذهب على الخالف من الراجح معرفة في اإلنصاف ـ  40

: )ت الصالحي، الدمشقي المرداوي سليمان بن علي الحسن أبو الدين عالء: تأليف

 .هـ1419 ، 1/ط لبنان،/  بيروت العربي، التراث إحياء دار هـ(،885

 هـ(852: العسقالني)ت حجر بن علي بن أحمد اآلثار، رواة بمعرفة . اإليثار 41

 هـ. 1413 لبنان،/  بيروت ـ العلمية الكتب دار حسن، كسروي سيد: تح

: ت ، الحنفي نجيم ابن الدين زين: تأليف الدقائق، كنز شرح الرائق البحر . 42

 .ت. د لبنان/  بيروت المعرفة، دار  هـ،970

 عبدالخالق بن عمرو بن أحمد لإلمام البزار، بمسند المعروف الزخار ـ  البحر 43

 بيروت القرآن، علوم مؤسسة ، هللا زين الرحمن محفوظ: تح هـ(،292: )ت البزار

 .م1988/  هـ1409 ،1ط المنورة، المدينة والحكم، العلوم مكتبة لبنان،/ 

 ـ الدينية الثقافة مكتبة هـ،507:ت المقدسي، طاهر بن المطهر والتاريخ، .  البدء 44

   .مصر، د. ت/  سعيد بور

هـ( 587: )ت الكاساني الدين عالء: تأليف الشرائع، ترتيب في الصنائع ـ  بدائع 45

 م1982، 1العربي، بيروت / لبنان، ط/ الكتاب دار

 بن محمد بن أحمد بن محمد الوليد أبو: المؤلف المقتصد، نهاية و المجتهد . بداية46

 مصطفى مطبعة ،(هـ595:  ت) الحفيد رشد بابن الشهير القرطبي رشد بن أحمد

 م.1975/هـ1395 4/ط مصر،/ القاهرة وأوالده، الحلبي البابي

: )ت الدمشقي كثير بن اسماعيل الفداء ابي الحافظ لإلمام والنهاية، .  البداية 47

/  المنصورة ـ والتوزيع للنشر اليقين دار الحويطي، إبراهيم سيد: تح هـ(، 774

 .م2007/  هـ1428 ، 1/ط مصر،
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 أبو الزركشي هللا عبد بن بهادر بن محمد: تأليف القرآن، علوم في البرهان. .  48

/  بيروت ـ المعرفة دار إبراهيم، الفضل أبو محمد: تح هـ(،794: )ت هللا، عبد

   . هـ1391، 1ط/ لبنان،

 الرحمن عبد الدين جالل: تأليف والنحاة اللغويين طبقات في الوعاة ـ   بغية 49

مطبعة عيسى البابي الحلبي  إبراهيم، الفضل أبو محمد: تح هـ(،911:)ت السيوطي،

 م.1964هـ /1384،  1وشركاه ط/

 أبادي الفيروز يعقوب بن محمد: تأليف واللغة، النحو أئمة تراجم في ـ  البلغة 50

 .هـ1407،  1ط الكويت، ـ اإلسالمي التراث إحياء جمعية النشر، دار

التسولي، تح:  السالم عبد بن علي الحسن التحفة، تأليف: أبو شرح في ـ  البهجة 51

 / هـ 1418  1، ط/ / لبنانبيروت العلمية، الكتب شاهين، دار القادر عبد محمد

 م.1998

 أبي: تأليف المستخرجة، لمسائل والتعليل والتوجيه والشرح والتحصيل .  البيان 52

 وآخرون حجي محمد: تح هـ(،450: )ت القرطبي رشد بن أحمد بن محمد الوليد

  .م 1988/  هـ 1408 ، 2/ط لبنان،/  بيروت اإلسالمي، الغرب دار:  الناشر

 الرزاق عبد بن محمد بن محمد: تأليف القاموس، جواهر من العروس .  تاج 53

 الهداية، دار المحققين الناشر من مجموعة: تح الزبيدي، بمرتضى الملقب الحسيني،

 .د . ت 

 العبدري القاسم أبي بن يوسف بن محمد: تأليف خليل، لمختصر واإلكليل التاج. 54

 هـ 1398 ،1/ط الفكر، دار هـ، 897:  ت هللا، عبد أبو

 385: )ت شاهين، ابن عثمان بن أحمد بن عمر: تأليف الثقات، أسماء تاريخ.  55

  .م1984/  هـ1404 ،1/الكويت، ط ـ السلفية ، الدارالسامرائي صبحي: تح هـ( ،

ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر . تاريخ ابن خلدون المسمى ) 56

هـ(  808ومن عاصرهم من ذوي الشأن األكبر(، تأليف: عبدالرحمن بن خلدون )ت: 

ـ مراجعة : سهيل زكار ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع  ضبط: خليل شحاذة

 م    2001هـ / 1421، 1ط/

 أحمد بن محمد الدين شمس: تأليف واألعالم، المشاهير ووفيات اإلسالم . تاريخ 57

/  بيروت ـ العربي الكتاب دار تدمري، السالم عبد عمر: تح الذهبي، عثمان بن

 م.1987/  هـ1407 ،1/ط لبنان،

 أبو الطبري جرير بن محمد: تأليف والملوك ) تاريخ الطبري(، األمم تاريخ .  58

 .هـ1407 ،1/ط ، لبنان/  بيروت – العلمية الكتب دار جعفر،
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 بن أحمد: تأليف هـ ،463بغداد أو مدينة السالم منذ تأسيسها حتى سنة  تاريخ  ـ 59

 الكتب دار:  عطا ، الناشرتح: عبدالقادر مصطفى  البغدادي الخطيب بكر أبو علي

  . بال:  ط.  ت ،  بال/ ت .ط  لبنان،/  بيروت العلمية،

 محي محمد:  تح السيوطي، بكر أبي بن الرحمن عبد:  تأليف الخلفاء، تاريخ .  60

 م1952/  هـ1371 ، 1ط/ مصر، ـ السعادة الحميد، مطبعة عبد الدين

 البخاري عبدهللا أبو إبراهيم بن إسماعيل بن محمد:  المؤلف الكبير ـ  التاريخ 61

 .بال:  ط.  ت ، بال:  ط  هـ(،256: )ت. الجعفي

 262:)ت البصري النميري شبه بن عمر زيد أبو شبه البن المدينة، تاريخ. .   62

 .هـ1410 1/ط لبنان،/  بيروت الفكرـ دار منشورات شلتوت، محمد فهيم: تح هـ(، 

 العكبري هللا عبد بن الحسين بن هللا عبد البقاء أبو القرآن، إعراب في التبيان .63

 د. ت. .وشركاه الحلبي البابي عيسى البجاوي، محمد علي: تح هـ(،616: )ت

 عاشور بن الطاهر محمد الشيخ: تأليف ، التونسية الطبعة ـ والتنوير .  التحرير64

   .م 1997 ، 1ط/ – تونس - والتوزيع للنشر سحنون دار

 الكتب دار ، هـ(539: )ت السمرقندي، الدين عالء:  تأليف الفقهاء، ـ  تحفة 65

/  بيروت ـ العربي الكتاب ودار  م،1984/  هـ1405 لبنان،/  بيروت العلمية،

  .  م1982 لبنان،

 : تح هـ(،748: )ت الذهبي عثمان بن أحمد بن محمد: تأليف الحفاظ، تذكرة  ـ 66

 .  م1998/  هـ1419  ،1/ط ، لبنان/  بيروت العلمية الكتب دار عميرات، زكريا

 القوي عبد بن العظيم عبد:  تأليف الشريف الحديث من والترهيب ـ  الترغيب 67

 ، لبنان/  بيروت العلمية، الكتب دار الدين، شمس إبراهيم:  تح محمد، أبو المنذري

 .هـ1417 ، 1/ط

: الكلبي،)ت الغرناطي محمد بن أحمد بن محمد: تأليف التنزيل، لعلوم .  التسهيل68

  .   م1983/  هـ1403 لبنان،/  بيروت العربي، الكتاب دار هـ(،741

 النيل، أبو السالم عبد محمد: تح ،(هـ 102: ت) جبر بن مجاهد اإلمام . تفسير 69

   م.1989 ، هـ1410 ، 1ط مصر،/  القاهرة الحديثة، اإلسالمي الفكر دار

 القاهرة اإلسالمي التراث مكتبة عبدالغني، حسن علي: تح ، جريج ابن تفسير ـ. 70

  .م1992/  هـ1413 ،1/ط مصر،/ 

 النيسابوري المنذر بن إبراهيم بن محمد بكر أبي: تأليف المنذر، ابن . تفسير 71

  ،1ط ، النبوية المدينة - المآثر دار، السعد محمد بن سعد:  تح(. هـ 319: ت)

 .م 2002/  هـ 1423
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 األندلسي حيان بأبي الشهير يوسف بن محمد: تأليف ، المحيط البحر .  تفسير 72

/  بيروت العلمية الكتب دار وآخرون، الموجود عبد أحمد عادل: تح هـ(،745: )ت

 م.2001/  هـ1422 لبنان،

. تفسير الثعالبي المسمى ) الجواهر الحسان في تفسير القرآن (، تأليف : اإلمام  73

هـ( ، تح: علي محمد 875عبدالرحمن بنم محمد بن مخلوف أبي زيد الثعالبي، )ت: 

عوض ـ وعادل أحمد عبد الموجود، دار إحياء التراث العربي ، ومؤسسة التاريخ 

 العربي ، بيروت / لبنان ، ت .ط / بال .

 الدين عالء:  تأليف ، التنزيل معاني في التأويل لباب المسمى الخازن .  تفسير 74

 - الفكر دار ، هـ(741: )ت  بالخازن، الشهير البغدادي إبراهيم بن محمد بن علي

  .م 1979/ هـ 1399 - لبنان/  بيروت

 الثوري مسروق بن سعيد بن سفيان عبدهللا ألبي ، الثوري سفيان ـ تفسير 75

 ،1ط/ لبنان،/  بيروت – العلمية الكتب دار  العلماء، من لجنة مراجعة الكوفي،

 .م1983 ، هـ1403

 بن إسماعيل الفداء أبي:  تأليف العظيم،) تفسير ابن كثير (، القرآن ـ  تفسير 76

 طيبة دار سالمة، محمد بن سامي: تح ، هـ( 774) الدمشقي القرشي كثير بن عمر

 .م 1999 - هـ1420 ،2ط/ والتوزيع للنشر

 ـ والصحابة وسلم عليه هللا ـ صلى هللا رسول عن مسندا   العظيم القرآن تفسير ـ 77

( حاتم أبي ابن تفسير)  الرازي إدريس بن محمد بن عبدالرحمن: تأليف والتابعين،

 ،1ط/ الرياض،/  المكرمة مكة الباز، مصطفى نزار مكتبة الطيب، محمد أسعد: تح

  .م1997 ، هـ 1417

 التميمي عمر بن محمد الدين فخر:  تأليف الغيب مفاتيح أو الكبير ـ التفسير 78

 .م2000/  هـ1421العلمية،  الكتب دار هـ(، 604: )ت الشافعي، الرازي

 البلخي بشير بن سليمان بن مقاتل الحسن أبي:  تأليف سليمان، بن مقاتل ـ تفسير 79

 .م 2003 - هـ 1424 ،1ط/ بيروت،/ لبنان - العلمية الكتب دار: النشر دار

 العسقالني الفضل أبو حجر بن علي بن أحمد: تأليف التهذيب، ـ تقريب 80

/  هـ1406 سوريا،/  دمشق الرشيد، دار عوامة، محمد: تح هـ(،852: )ت الشافعي،

 م.1986

: )ت النووي شرف بن الدين محيي زكريا أبى للعالمة واللغات األسماء ـ تهذيب 81

 . م1996 ،1/ط بيروت، الفكر، دار عطا، القادر عبد مصطفى: تح ، هـ( 676

 العسقالني الفضل أبو حجر بن علي بن أحمد: تأليف التهذيب، تهذيبـ  82

 .م1984/  هـ1404 ، 1/ط ، لبنان/  بيروت – الفكر دار الشافعي،
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 المزي الحجاج أبو عبدالرحمن الزكي بن يوسف:  المؤلف الكمال، ـ  تهذيب 83

 هـ1400 ، 1ط/ بيروت، ـ الرسالة مؤسسة معروف، عواد بشار: تح هـ(،742: )ت

  .م1980/ 

 السيد:  تح. البستي التميمي حاتم أبو أحمد بن حبان بن محمد:  تأليف. ـ الثقات 84

 م.1975 / هـ1395  1ط/.  بيروت. الفكر دار: الناشر. أحمد الدين شرف

 بن محمد هللا عبد أبي:  تأليف ،( القرطبي تفسير)  القرآن ألحكام ـ  الجامع 85

 سمير هشام:  تح هـ(، 671: )ت القرطبي الدين شمس الخزرجي األنصاري أحمد

/ هـ 1423، 1/ ط السعودية، العربية المملكة الرياض، الكتب، عالم البخاري، دار

 .م 2003

 القرطبي النمري هللا عبد بن يوسف عمر أبي: تأليف وفضله، العلم بيان جامع ـ 86

 ،1/ط حزم، ابن دار الريان، مؤسسة زمرلي، أحمد فواز الرحمن عبد أبو: تح

 .م 2003/  هـ1424

 بن جرير بن محمد:  تأليف ،(الطبري تفسير)  القرآن تأويل في البيان جامع ـ 87

 محمد أحمد: : تح ، هـ( 310: )ت الطبري جعفر أبو غالب، بن كثير بن يزيد

  .م 2000 - هـ 1420 ، 1ط/ الرسالة، مؤسسة شاكر،
 بن سورة الترمذي عيسى بن ألبي محمد الترمذي،  وهو سنن الصحيح ـ الجامع 88

 العربي التراث إحياء وآخرون، دار شاكر محمد هـ( ، تح : أحمد 297السلمي )ت: 

 لبنان ، ط : بال ، ت. ط: بال. بيروت / –

 البخاري عبدهللا أبو إسماعيل بن محمد:  المختصر، المؤلف الصحيح . الجامع 89

 - ، هـ3ط/  بيروت، – اليمامة ، كثير ابن دار:  البغا،  الناشر ديب تح: مصطفى

 م.1987

الشيباني  الحسن بن محمد هللا عبد ألبي الكبير، النافع وشرحه الصغير ـ  الجامع 90

 هـ1406  لبنان،/  بيروت الكتب، عالم ،.هـ189: ت

 محمد أبو إدريس بن محمد حاتم أبي بن الرحمن عبد:  تأليف. والتعديل ـ الجرح 91

 / هـ1271 ، 1ط/. بيروت ـ العربي التراث إحياء دار: الناشر التميمي، الرازي

 .م1952

: صافي)ت الرحيم عبد بن محمود: تأليف القرآن، إعراب في . الجدول 92

 . هـ1418 ،4/ط دمشق ـ اإليمان مؤسسة الرشيد دار هـ(1376

 حزم بن سعيد بن أحمد بن علي محمد أبي: تأليف العرب، أنساب جمهرة.  93

 / هـ 1424 ،3/ط ـ لبنان/  بيروت - العلمية الكتب دار هـ(،456: )ت األندلسي،

 .م 2003



 (أهم المصادر والمراجع)الملخص من تفسير ابن كثير      البدر المنير    )الفهارس العامة(  
 

 485 

 قاسم بن حسن الدين بدر محمد أبو: تألف المعاني، حروف في الداني . الجنى 94

قباوة،  الدين فخر: ، تح(هـ749: ت) المالكي المصري المرادي علي   بن هللا عبد بن

 م. 1992 - هـ 1،1413/ط لبنان، / ـ بيروت العلمية الكتب دار فاضل، نديم ومحمد

 حبيب بن محمد بن محمد بن علي الحسن أبي: تأليف الكبير، .  الحاوي 95

هـ( ، تح: محمود مطرجي 450: )ت بالماوردي، الشهير البغدادي، البصري

 م.   1994هـ / 1414ـ / 1بيروت / لبنان. ط/ الفكر للطباعة والنشرـ وآخرون، دار

 هللا عبد أبو خالويه بن أحمد بن الحسين:  تأليف السبع، القراءات في .  الحجة 96

 هـ.1401 4/ط بيروت، الشروق دار مكرم، سالم العال عبد: تح هـ(،370 :)ت

: )ت زرعة أبو زنجلة بن محمد بن الرحمن عبد: تأليف القراءات، حجة.  97

/ هـ1402  ،2/ط بيروت، ـ الرسالة مؤسسة األفغاني، سعيد: تح ، هـ(403

 . م1982

 هللا عبد بن أحمد نعيم أبو:  المؤلف األصفياء، وطبقات األولياء حلية  ـ 98

 .هـ1405  ، 1/ط بيروت، ـ العربي الكتاب دار األصبهاني،

 بن عمر حفص أبو الدين سراج: المؤلف الغرائب وفريدة العجائب . خريدة 99

 المنسوب( هـ852: ت) الحلبي ثم المعري القرشي، البكري الوردي، بن المظفر

 محمود أنور: تح( القرشي البكري الوردي بن عمر الدين زين) للقاضي: خطأ

 م 2008 - هـ 1428 1، ط/القاهرة اإلسالمية، الثقافة مكتبة - زناتي

 هللا عبد بن علي بكر أبي الدين تقي: تأليف األرب، وغاية األدب خزانة.   100

  لبنان،/  بيروت ـ الهالل ومكتبة دار شعيتو، عصام: تح ، هـ( 837: )ت الحموي،

 م1987  ،1/ط
: )ت البغدادي، عمر بن القادر عبد العرب، لسان لباب ولب األدب خزانة .  101

 بيروت العلمية الكتب دار اليعقوب، بديع وأميل طريفي، نبيل محمد: تح هـ(،1093

 .م1998 لبنان،/ 

 الفضل أبي الدين شهاب:  تأليف. الثامنة المائة أعيان في الكامنة الدرر ـ  102

ضان،  المعيد عبد محمد:  تح. هـ( 852: )ت. العسقالني محمد بن علي بن أحمد

 .م1972/ هـ1392 العثمانية، المعارف دائرة مجلس

: الناشر السيوطي، الدين جالل الكمال بن الرحمن عبد: تأليف المنثور، ـ الدر 103

 .م1993 النشر سنة بيروت، - الفكر دار

 بن أحمد بكر أبو: تأليف الشريعة، صاحب أحوال ومعرفة النبوة ـ  دالئل 104

  بيروت العلمية ـ الكتب دار: النشر دار قلعجي، المعطي عبد: تح البيهقي، الحسين

 .م1988 ، هـ1408:  ط. ت ، 1/ط ، القاهرة للتراث، الريان ودار
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 بن علي بن إبراهيم: تأليف المذهب، علماء أعيان معرفة في المذهب . الديباج 105

 لبنان./  بيروت ـ العلمية الكتب دار المالكي، اليعمري فرحون بن محمد

/ جحدر بن بدلف المشهور يونس بن جعفر:  تأليف ، الشبلي بكر أبي ديوان.  106

 طبعه في العراقي العلمي المجمع ساعد الشيبي، مصطفى كامل: هـ(، تح334)ت: 

 م.1967 ـ1ط/ بغداد، – التضامن دار -

 والتوزيع، للنشر للطباعة بيروت دار هـ(،210: )ت العتاهية أبي . ديوان 107

 .م1986  1/ط

ْجل ي )الفضل بن قدامة(، . 108 هـ(، تح: محمد أديب 130)ت:ديوان أبي النجم الع 

 م. 2006هـ/ 1427، 1ـ ط/ عبدالواحد، مطبوعات مجمع اللغة العربية ـ بدمشق

 للطباعة صادر دار الجبيلي، جميل سميع:  تح ، الصلت أبي بن أمية . ديوان 109

 .م1998 ،1/ط ، لبنان/  بيروت والنشر

ال ديوان.   110  ،1/ط لبنان،/ بيروت الثقافة، دار عباس، إحسان: تح الكالبي، القتَّ

 .م1989/  هـ1409

 والنشر للطباعة . ديوان النابغة الجعدي ، جمع: واضح الصمد، دار صادر 111

 م. 1998،  1بيروت / لبنان، ط/

 ودار ،والنشر للطباعة صادر دار البستاني، كرم: تح الذبياني، النابغة ديوان.  112

 م.1983/  هـ1383 ،1/ط والنشر، للطباعة بيروت

 هـ(، 684: )ت القرافي إدريس بن أحمد الدين شهاب:  تأليف ، .  الذخيرة 113

  . م1994 لبنان،/  بيروت ـ الغرب حجي، دار محمد: تح

 هللا، عبد أبو الشيباني حنبل بن أحمد:  والجهمية، المؤلف الزنادقة على . الرد114

 هـ. 1393ـ  1ط/ ، القاهرة - السلفية المطبعة راشد، حسن محمد: تح

 بن محمد: تأليف المصنفة، السنة كتب مشهور لبيان المستطرفة .  الرسالة 115

 البشائر دار الزمزمي ، محمد المنتصر محمد: تح هـ،1345: ت الكتاني، جعفر

 .م1986/  هـ1406 ، 4/ط بيروت، – اإلسالمية

 محمود:  المؤلف المثاني، والسبع العظيم القرآن تفسير في المعاني روح. 116

 .ت. د بيروت، – العربي التراث إحياء دار  الفضل، أبو األلوسي

 أبو أيوب بن أحمد بن سليمان:  المؤلف الصغير، المعجم - الداني .  الروض 117

 عمار، دار،  اإلسالمي المكتب ، الحاج محمود شكور محمد: تح الطبراني، القاسم

 .م1985/  هـ 1405 ، 1ط عمان، ـ بيروت
 الح ميري المنعم عبد بن محمد:  المؤلف األقطار، خبر في المعطار الروض.   118

 .م 1980 - 2/ط ـ للثقافة ناصر مؤسسة عباس، إحسان: تح هـ(، 900: )ت
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 محمد بن علي بن الرحمن عبد:  تأليف التفسير، علم في المسير ـ  زاد 119

 .هـ1404 ،3 ط ، بيروت – اإلسالمي المكتب الجوزي

 األنباري القاسم بن محمد بكر أبو:  تأليف الناس، كلمات معانى في . الزاهر 120

/  هـ 1412  ،1/ط لبنان،/  بيروت ، الرسالة مؤسسة الضامن، صالح حاتم: تح

 .م1992

: (، تح287: )ت بكر، أبو الشيباني  عاصم أبي بن عمرو بن ألحمد .  الزهد، 121

 .هـ1408 ،1مصر، ط// ،القاهرة للتراث الريان دار حامد، الحميد عبد العلي عبد

 مجاهد بن العباس بن موسى بن أحمد بكر ألبي  القراءات، في . السبعة 122

  .هـ1400 ، 2/ط القاهرة، ـ المعارف دار ضيف، شوقي: تح البغدادي، التميمي

: تأليف األمة، في السيئ وأثرها والموضوعة الضعيفة األحاديث ـ  سلسلة 123

 العربية المملكة/ الرياض المعارف، دار األلباني، نوح الحاج بن الدين ناصر محمد

 .م 1992/  هـ 1412 ،1/ط ، السعودية

 هـ 273: ت القزويني ماجة بن يزيد بن محمد عبدهللا أبي: تصنيف ، السنن.  124

 ،1ط  سوريا/  دمشق العالمية، الرسالة دار وآخرون، األرناؤوط، شعيب: تح

 .هـ 2009/  هـ 1430

األزدي، تح:  السجستاني داود أبو األشعث بن داود تأليف: سليمان أبي سننـ  125

 ت . ط: بال.   الفكر، بيروت / لبنان. الحميد،  دار عبد الدين محيي محمد

بكر  أبو موسى بن علي بن الحسين بن أحمد: تأليف ، الكبرى البيهقي ـ  سنن 126

 ، المكرمة مكة/  الباز دار مكتبة:  الناشر. عطا القادر عبد محمد:  تح البيهقي،

 .م1994/  هـ1414

 البغدادي قطني الدار الحسن أبو عمر بن علي:  المؤلف ، قطني الدار سننـ   127

 م.1966/  هـ1386 ، بيروت - المعرفة دار المدني، يماني هاشم هللا عبد السيد: تح

 فواز: تح ، الدارمي محمد أبو عبدالرحمن بن عبدهللا: تأليف الدارمي، سنن.  128

 ،1/ط لبنان/  بيروت ، العربي الكتاب دار العلمي، السبع وخالد،  زمرلي أحمد

  .هـ1407

 النسائي الرحمن عبد أبو شعيب بن الكبرى، تأليف: أحمد النسائي ـ سنن 129

العلمية، بيروت /  الكتب حسن،  دار كسروي سيد، البنداري سليمان الغفار عبد: تح

 .م1991 - هـ1411، 1لبنان، ط

 بن أحمد بن محمد هللا عبد أبو الدين شمس: تأليف النبالء، أعالم سير ـ  130

 الرسالة، مؤسسة وآخرون، األرناؤوط، شعيب: تح هـ(،748: )ت الذهبي عثمان

 .م 1985/  هـ 1405 ،3/ط
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 محمد بن أحمد بن الحي عبد: تأليف ذهب، من أخبار في الذهب ـ شذرات 131

 األرناؤوط ومحمود األرناؤوط، القادر عبد: تح هـ(،1089: )ت الحنبلي، العكبري

 .هـ1406 سوريا،/ دمشق كثيرـ ابن دار

 الحسن بن محمد الدين رضي الشيخ: تأليف الحاجب، ابن شافية . شرح 132

 ومحمد الزفزاف، محمد الحسن نور محمد: تح(. هـ 686: ت) النحوي االستراباذي

 .ت.  د لبنان،/  بيروت  العلمية، الكتب دار الحميد، عبد يحيى

 دار الشيخ، مكتبة آل عبد بن التفسير، تأليف: صالح أصول مقدمة شرح . 133

  هـ. 1432 ،1/ ط الرياض، المنهاج ـ 

 محمد: تح البيهقي، الحسين بن أحمد بكر أبي:  تأليف ، اإليمان شعب.   134

  هـ.1410 ،1ط بيروت،/ العلمية الكتب دار زغلول، بسيوني السعيد

 عياض الفضل أبو القاضي العالمة:  تأليف المصطفى، حقوق بتعريف . الشفا 135

 .م2002/  هـ1423 ،1الفكر، ط/ دار المغربي، السبتي اليحصبي

الجوهري  حماد بن إسماعيل: تأليف ،(العربية وصحاح اللغة تاج)  . الصحاح 136

/   ه 1407 ، 4/ط لبنان،/  بيروت للماليين، العلم دار عطار، الغفور عبد أحمد: تح

 م 1987

 أبو أحمد بن حبان بن محمد: تأليف بلبان، ابن بترتيب حبان ابن .  صحيح 137

 – الرسالة مؤسسة األرناؤوط، شعيب: تح  هـ،354: ت البستي التميمي حاتم

   .م1993 - هـ1414 2/طـ بيروت،

 النيسابوري القشيري الحسين أبو الحجاج بن مسلم:  تأليف مسلم، ـ صحيح 138

  ـ بيروت / لبنان، د/ ت. العربي التراث إحياء دار الباقي، عبد فؤاد محمد: تح

: تح الفرج، أبو محمد بن علي بن الرحمن عبد: تأليف ، الصفوة ـ  صفة 139

 لبنان،/  بيروت المعرفة، دار جي، قلعه رواس ومحمد فاخوري، محمود

 .م1979/  هـ1399، 2/ط

: تح العقيلي، موسى بن عمر بن محمد جعفر أبو: المؤلف الكبير، الضعفاء ـ 140

/  هـ1404 ، 1/ط لبنان،/  بيروت العلمية، المكتبة دار قلعجي، أمين المعطي عبد

 .م1984

 الجعفي البخاري عبدهللا أبو إسماعيل بن محمد: تأليف الصغير، . الضعفاء 141

  .هـ1396 ،1/ط حلب، ـ الوعي دار زايد، إبراهيم محمود: تح  هـ،256: ت

 322: ت العقيلي موسى بن عمر بن محمد جعفر أبو: تأليف الكبير، الضعفاء .142

 ،1/ط ـ بيروت، العلمية المكتبة دار: الناشر قلعجي، أمين المعطي عبد:  تح ، هـ

  .م1984 - هـ1404
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:  تح النسائي شعيب بن أحمد الرحمن عبد أبو: تأليف والمتروكين، .  الضعفاء 143

 لبنان،/  بيروت الثقافية الكتب مؤسسة الحوت، يوسف وكمال ، الضناوي بوران

  .م1985 ، هـ1405 ،1/ط

. السخاوي الرحمن عبد بن محمد: تأليف التاسع، القرن ألهل الالمع الضوء  ـ  144

 ت.الحياة، د.  دار ، هـ(902: )ت

شهبة  قاضي بن عمر بن محمد بن أحمد بن بكر ألبي ، الشافعية طبقات ـ  145

 .هـ1407 بيروت، الكتب، عالم خان، العليم عبد الحافظ: تح هـ(،851: )ت

  السبكي الكافي عبد بن علي بن الدين تاج لإلمام الكبرى، الشافعية طبقات . 146

  .هـ1413 ـ 2/ط والنشر، للطباعة هجر الطناحي، محمد محمود: تح هـ(،756: )ت

 العسقالني الفضل أبو حجر بن علي بن أحمد: تأليف المدلسين .  طبقات 147

المنارـ عمان /  مكتبة القريوتي، عبدهللا بن عاصم: تح  هـ(،852:)ت الشافعي،

  ، د.ت.1األردن ط/

 هـ(911: )ت السيوطي بكر أبي بن الرحمن عبد: تأليف ، المفسرين طبقات.  148

  .هـ1396  القاهرة، ـ وهبة مكتبة عمر، محمد علي: تح
 البصري عبدهللا أبو منيع بن سعد بن محمد:   تأليف. الكبرى الطبقات ـ  149

 .م1968.  1ط. بيروت ـ صادر عباس، دار إحسان:  تح الزهري،

 عثمان بن أحمد بن محمد الدين شمس: تأليف غبر، من خبر في العبر ـ  150

 .م1984 الكويت، حكومة المنجد، مطبعة الدين صالح: تح هـ(،748: )ت الذهبي

 مهدي: تح  الفراهيدي، أحمد بن الخليل الرحمن عبد أبي:  تأليف ـ العين، 151

 الهالل، د. ت.  ومكتبة دار .السامرائي وإبراهيم المخزومي

 بن محمد الخير أبو الدين شمس: المؤلف القراء، طبقات في النهاية . غاية 152

برجستراسر ـ دار . ، تح: ج(هـ 833: الجزري الدمشقي الشافعي )ت ابن محمد

 م.2006هـ ، 1427، 1الكتب العلمية، بيروت / لبنان، ط/

 بن محمد بن الحسن الدين نظام: تأليف الفرقان، ورغائب القرآن . غرائب 153

 - العلمية الكتب دار عميران، زكريا: تح هـ(،850: )ت النيسابوري القمي حسين

 م.1996 - هـ 1416 ، 1/ط – لبنان/  بيروت

 علي:  تح الزمخشري، عمر بن محمود:  تأليف ، الحديث غريب في .  الفائق 154

 د.ت. 2/ط ، لبنان – المعرفة إبراهيم، دار الفضل أبو ومحمد ، البجاوي محمد

 منده بن إسحق بن محمد هللا عبد أبي لإلمام واأللقاب، الكنى في الباب .  فتح 155

 الكوثر مكتبة الفاريابي، محمد نظر قتيبة أبو: تح ، هـ(395: )ت األصبهاني،

  .م1996 - هـ1417 السعودية،/  الرياض
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 محمد: تأليف التفسير، علم من والدراية الرواية فني بين الجامع القدير .  فتح 156

  لبنان، د.ت./  بيروت الفكرـ دار، هـ(1250: )ت الشوكاني، محمد بن علي بن

 بن طاهر بن القاهر عبد:  الناجية، المؤلف الفرقة وبيان الفرق بين . الفرق157

 م.1977ـ  2بيروت / لبنان ـ ط/ ـ الجديدة اآلفاق دار منصور، أبو محمد البغدادي

 بن أحمد العباس أبو: المؤلف الفروق، أنواء في البروق أنوار أو . الفروق158

  ـ  العلمية الكتب دار المنصور، خليل: تح  ، هـ684: ت القرافي الصنهاجي إدريس

 م.1998/  هـ1418 لبنان/  بيروت

 بن سعيد بن أحمد بن علي:  المؤلف والنحل، واألهواء الملل في . الفصل 159

 . د. ت القاهرة، – الخانجي مكتبة:  الناشر محمد، أبو الظاهري حزم

/  دمشق الفكر، دار:  الناشر الزحيلي وهبة: تأليف وأدلته، اإلسالمي .  الفقه 160

  .د.ت ،  سوريا

 دار هـ(،348: )ت النديم، الفرج أبو إسحاق بن محمد:  تأليف الفهرست،.  161

 .م1978/  هـ 1398 ، بيروت - المعرفة

 منشورات ظاظا، حسن: تأليف ،(ومذاهبه أطواره) اإلسرائيلي الديني . الفكر 162

 .  م1971 ، 1/ط العربية، والدراسات البحوث معهد العربية، الدول جامعة

 إحسان:  تح هـ(،764: )ت الكتبي، شاكر بن محمد:  تأليف الوفيات، .  فوات 163

  .م1974:  ط. ت  ،1/ط بيروت، ـ صادر دار عباس،

 بن غنيم بن أحمد: تأليف القيرواني، زيد أبي ابن رسالة على الدواني . الفواكه 164

 .هـ1415 لبنان،/بيروت الفكر، دار هـ(،1125 :)ت النفراوي، سالم

 عبد أبي اإلمام:  تأليف الستة، الكتب في رواية له من معرفة في .  الكاشف 165

 القبلة دار عوامة، محمد: تح هـ(،842: )ت الدمشقي، الذهبي بن أحمد بن محمد هللا

  .م1992 - هـ1413  ،1/ط جدة، – علو مؤسسة،  اإلسالمية للثقافة

 قدامة بن هللا عبد: تأليف ، حنبل بن أحمد المبجل اإلمام فقه في .  الكافي 166

 لبنان، د. ت./  بيروت االسالميـ المكتب هـ(،620: )ت محمد، أبو المقدسي

 عبد  بن محمد بن محمد الكرم أبي بن علي الحسن ألبي التاريخ، في .  الكامل 167

/  بيروت ـ العلمية الكتب دار القاضي، هللا عبد: تح هـ(،630: )ت الشيباني، الكريم

  .هـ1415 لبنان،

 أبو محمد بن عبدهللا بن عدي بن عبدهللا: تأليف الرجال، ضعفاء في . الكامل 168

/  بيروت الفكر، دار غزاوي، مختار يحيى: تح هـ(،365: )ت الجرجاني، أحمد

  .م1988/  هـ1409 لبنان،
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  التأويل وجوه في األقاويل وعيون التنزيل غوامض حقائق عن .  الكشاف 169

 538: )ت الزمخشري عمر بن محمود القاسم أبي: تأليف ،(الزمخشري تفسير)

 .هـ 1407، 1ط/. بيروت ـ العربي الكتاب دار هـ(،

 عبدهللا بن مصطفى: تأليف والفنون الكتب أسامي عن الظنون .  كشف 170

 لبنان،/  بيروت ـ العلمية الكتب دار هـ(،1067: )ت الحنفي، الرومي القسطنطيني

  .م1992/  هـ1413

 النيسابوري الثعلبي إبراهيم بن محمد بن أحمد إسحاق ألبي والبيان الكشف.   171

 .م 2002 - هـ 1422  ،1ط/ لبنان،/  بيروت العربي، التراث إحياء دار

 ابن الرحمن عبد الفرج أبو:  تأليف الصحيحين، حديث من المشكل . كشف 172

 م1997 - هـ1418  1/ ط ـ الرياض - الوطن دار  الجوزي،

 هـ(،310: )ت الدوالبي حماد بن أحمد بن محمد بشر ألبي واألسماء، .  الكنى 173

/  هـ 1421 لبنان،/  بيروت حزم، ابن دار الفاريابي، محمد نظر قتيبة أبو: تح

  .م2000

 حسام بن علي الدين عالء: تأليف واألفعال، األقوال سنن في العمال .  كنز 174

 السقا صفوة - حياني بكري: تح هـ(،975: )ت فوري، البرهان الهندي المتقي الدين

  .م1981/هـ1401 ، 5/ط الرسالة، مؤسسة

 علي الدين عالء:  المؤلف ،(الخازن تفسير) التنزيل معاني في التأويل .  لباب 175

 - الفكر دار ، هـ(741: )ت بـ)الخازن( الشهير البغدادي إبراهيم بن محمد بن

 .م 1979/ هـ 1399 ، 1/ط – لبنان/  بيروت

 الدمشقي عادل ابن علي بن عمر حفص أبو: تأليف الكتاب، علوم في .  اللباب 176

 - العلمية الكتب دار  معوض، محمد وعلي ، الموجود عبد أحمد عادل: تح الحنبلي،

 .م 1998- هـ 1419  ،1/ط ، لبنان/  بيروت

 محمد بن بكر أبي بن الرحمن عبد:  المؤلف النزول أسباب في النقول . لباب 177

 د. ت .  بيروت، – العلوم إحياء دار الفضل، أبو السيوطي

 العسقالني الفضل أبو حجر بن علي بن أحمد: تأليف الميزان، .  لسان 178

 األعلمي مؤسسة الهند، ـ النظامية المعرف دائرة: تح  هـ(،852 :)ت الشافعي،

 م.1986/  هـ1406 ،3/ط بيروت،  للمطبوعات،

 عقد في المضية الدرة لشرح األثرية األسرار وسواطع البهية األنوار لوامع . 179

: الناشر الحنبلي، األثري السفاريني أحمد بن محمد: المؤلف ،"المرضية الفرقة

 م 1982 - هـ 1402 الثانية، الطبعة دمشق، - الخافقين مؤسسة
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 مفلح  بن هللا عبد بن محمد بن إبراهيم: تأليف المقنع، شرح في .  المبدع 180

  .هـ1400 لبنان،/  بيروت اإلسالمي، المكتب هـ(،884: )ت إسحاق، أبو الحنبلي

 سهل أبي بن محمد بكر أبو الدين شمس: تأليف للسرخسي، .  المبسوط 181

 والتوزيع، والنشر للطباعة الفكر دار الميس، الدين محي خليل: تح السرخسي،

 .م2000 هـ1421 ،1/ط ، لبنان بيروت،

الهيثمي  بكر أبي بن علي الدين نور:  تأليف الفوائد، ومنبع الزوائد .  مجمع 182

 .هـ 1412 ،1/ط لبنان،/ بيروت الفكر، دار

 أبو:  المؤلف عنها، واإليضاح القراءات شواذ وجوه تبيين في . المحتسب 183

 اإلسالمية، للشئون األعلى المجلس - األوقاف الناشر: وزارة جنى، بن عثمان الفتح

 م.1999 - هـ1420

 أبو:  : تأليف العزيز، الكتاب تفسير في الوجيز المحرر الوجيز . المحرر 184

 محمد، الشافي عبد السالم عبد: تح األندلسي، عطية بن غالب بن الحق عبد محمد

 م.1993 ـ هـ1413 ،1: ط – لبنان - العلمية الكتب دار

سيده  بن إسماعيل بن علي الحسن األعظم، المؤلف : أبو والمحيط . المحكم 185

العلمية ـ بيروت/  الكتب هنداوي، دار الحميد عبد هـ(، تح:458 ، )ت:المرسي

 م.2000لبنان، 

 اللغوي النحوي إسماعيل بن علي الحسن أبو:  ، المؤلف . المخصص 186

 ـ العربي التراث إحياء دار جفال، إبراهم خليل: تح  سيده، بابن المعروف األندلسي

 .م1996 هـ1417 ، 1/ط  ، لبنان/  بيروت

 بن أحمد بن علي واالعتقادات، والمعامالت العبادات في اإلجماع مراتب. 187

 .لبنان/بيروت العلمية، الكتب دار  ،456:ت محمد أبو الظاهري حزم بن سعيد

 الحاكم عبدهللا أبو عبدهللا بن محمد:  تأليف ، الصحيحين على .  المستدرك 188

 ، لبنان/  بيروت ، العلمية الكتب دار عطا، القادر عبد مصطفى:  تح النيسابوري،

  . م1990/  هـ1411 ،1/ط

 الجوهري الحسن أبو عبيد بن الجعد بن علي:  تأليف الجعد، ابن مسند.  189

 1/ط بيروت ـ نادر مؤسسة حيدر، أحمد عامر: تح  هـ(، 230: )ت البغدادي،

 .م1990/  هـ1410

: )ت الجارود بن داود بن سليمان:  المؤلف الطيالسي، داود أبي .  مسند 190

 ،1ط والنشر، للطباعة هجر دار التركي، المحسن عبد بن محمد: تح هـ(،204

 .م1999/  هـ1419
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 )ت: االسفراييني اسحاق بن يعقوب عوانة أبي لإلمام عوانة، أبي .  مسند 191

 ، والتوزيع والنشر للطباعة المعرفة دار الدمشقي، عارف بن أيمن: هـ(، تح316

 بيروت / لبنان، د. ت. 

 الموصلي يعلى أبو المثنى بن علي بن أحمد: تأليف ، يعلى أبي .  مسند 192

  لبنان،/ دمشق للتراث، المأمون دار أسد، سليم حسين: تح هـ(،307: التميمي، )ت

 .م1984/  هـ1404

  راهويه بن مخلد بن إبراهيم بن إسحاق: تأليف راهويه بن إسحاق .  مسند 193

/  اإليمان مكتبة البلوشي، الحق عبد بن الغفور عبد: تح ، هـ(238: )ت الحنظلي،

 .م1991/  هـ1412 المنورة، المدينة

 األرناؤوط شعيب: تح حنبل، بن أحمد: تأليف حنبل بن أحمد اإلمام . مسند 194

  .م1999 / هـ1420 ،2ط الرسالة، مؤسسة وآخرون،

: )ت الطبراني، القاسم أبو أيوب بن أحمد بن سليمان: تأليف الشاميين، .  مسند 195

 لبنان/  بيروت ـ الرسالة مؤسسة السلفي، عبدالمجيد بن حمدي: تح هـ(،360

 .م1984 ـ هـ1405

  هـ(437: )ت محمد، أبو القيسي طالب أبي بن مكي القرآن، إعراب .  مشكل 196

 هـ.1405، 1بيروت، ط/ ـ الرسالة مؤسسة الضامن، صالح حاتم: تح

 بكر أبي واآلثار(، لإلمام األحاديث في المصنف) شيبة أبي البن . المصنف 197

امة محمد: تح هـ(، 235: )ت العبسي شيبة أبي بن محمد بن عبدهللا  دار شركة ، عوَّ

  .م2006/  هـ1427 ،1ط القرآن، علوم ومؤسسة ، القبلة

الصنعاني، )ت:  همام بن الرزاق عبد بكر أبي: الرزاق، تأليف عبد .  مصنف 198

 هـ1403 ،2ط بيروت، اإلسالمي المكتب األعظمي، الرحمن حبيب: تح هـ(،235

 ثروت: تح هـ(،276: )ت مسلم بن هللا عبد محمد أبو قتيبة البن . المعارف، 199

 د. ت.. القاهرة ـ المعارف دار الناشر ، عكاشة

. المطالع النصرية للمطابع المصرية في األصول الخطية تأليف: نصر أبو  200

هـ، 1426 1الوفاء الوفائي، تح: طه عبد المقصود، مكتبة السنة، القاهرة، ط/

 م.2005

 بن الحسين محمد أبو ، السنة محيي: تأليف ،( البغوي تفسير)  التنزيل معالم.  201

 طيبة دار: الناشر وآخرون، النمر هللا عبد محمد:  تح هـ، 516: )ت البغوي مسعود

 .م 1997 - هـ 1417 ، 4 ط ، والتوزيع للنشر

 إسحاق أبو سهل، بن السري بن إبراهيم: المؤلف ، وإعرابه القرآن معاني.  202

 .م1988 - هـ 1408 ،1/ط بيروت، ـ الكتب عالم: الناشر هـ،311: ت الزجاج،
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 منظور بن هللا عبد بن زياد بن يحيى زكريا أبو: المؤلف القرآن، .  معاني 203

 عبد/  النجار علي محمد/  النجاتي يوسف أحمد: تح ،(هـ207: ت) )الفراء( الديلمي

  د.ت. .1/ط ، والترجمة للتأليف المصرية دار: الناشر  ـ الشلبي إسماعيل الفتاح

 بن طارق: تح الطبراني، أحمد بن سليمان القاسم ألبي األوسط، . المعجم 204

 القاهرة،/ الحرمين دار الحسيني، إبراهيم بن المحسن وعبد  ،محمد بن هللا عوض

 .هـ1415: 1ط

 هـ(626: )ت هللا عبد أبو الحموي هللا عبد بن ياقوت: تأليف ، البلدان .  معجم 205

 بيروت، د. ت.  ـ الفكر دار: الناشر

 صالح: تح هـ(،351: )ت الحسين، أبو قانع بن الباقي عبد الصحابة، معجم.   206

 .هـ1418 السعودية،/  المنورة المدينة األثرية، الغرباء مكتبة المصراتي، سالم بن

: الطبراني )ت القاسم أبو أيوب بن أحمد بن سليمان: تأليف الكبير، .  المعجم 207

 .م1983/  هـ1404 الزهراء مكتبة السلفي، عبدالمجيد بن حمدي: تح هـ(،360

 عبد بن هللا عبد: تأليف ، والمواضع البالد أسماء من استعجم ما .  معجم 208

/  بيروت الكتب، عالم السقا، مصطفى: تح ، هـ(487:)ت األندلسي، البكري العزيز

 .هـ1403 لبنان،

:  )ت زكريا بن فارس بن أحمد الحسين أبي: تأليف ، اللغة مقاييس .  معجم 209

الم عبد: تح ، هـ( 395   هـ1423، 1/ط العرب، الكتاب اتحاد َهاُرون، محمد السَّ

 .م2002/ 

 بن إسحاق بن أحمد بن هللا عبد بن أحمد نعيم أبو: تأليف الصحابة، معرفة.  210

 دار العزازي، يوسف بن عادل: تح هـ(،430: )ت األصبهاني مهران بن موسى

 . م 1998/  هـ 1419 ،1/ط الرياض، للنشر، الوطن

 الواقدي واقد بن عمر بن محمد هللا عبد أبو:  المؤلف للواقدي، المغازي.   211

 الكتب، د. ت. عالم -بيروت جونس، مارسدن:  تح هـ(،207: )ت

 األنصاري هشام ابن الدين جمال: تأليف األعاريب كتب عن اللبيب . مغني 212

/ دمشق ـ الفكر دار ، هللا حمد علي محمد/  المبارك مازن: تح هـ(،761: )ت

    م.1985سوريا، 

 بن أحمد بن هللا عبد: تأليف الشيباني، حنبل بن أحمد اإلمام فقه في . المغني 213

 .هـ1405 ، 1/ط بيروت،  ـ الفكر دار محمد، أبو المقدسي قدامة

: تح ، هـ502: ت محمد، بن الحسين القاسم أبو القرآن، غريب في . المفردات214

 .ت. د لبنان،/  بيروت المعرفة، دار  كيالني، سيد محمد

 الحضرمي خلدون بن محمد بن الرحمن عبد: تأليف خلدون، ابن .  مقدمة 215
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 .م1984 ،1لبنان، ط//  بيروت ـ القلم دار هـ(،808: )ت

  الشهرستاني أحمد بكر أبي بن الكريم عبد بن محمد:  المؤلف والنحل، الملل.  216

 .هـ1404، 1ط/ بيروت، - المعرفة دار  كيالني سيد محمد: تح

: تح الزرقاني، العظيم عبد محمد:  المؤلف القرآن، علوم في العرفان مناهل . 217

 م.1995 /هـ1415  ،1/ ط ،بيروت العربي، الكتاب دار زمرلي، أحمد فواز

 الحسين أبو مسلم بن الحجاج بن مسلم:  المؤلف والوحدان، المنفردات.   218

 العلمية، الكتب دار البنداري، سليمان عبدالغفار: تح ، هـ261: ت النيسابوري،

 ..م1988/  هـ1408، 1/ط لبنان،/  بيروت

 خورشيد:  تح البغدادي، حبيب بن محمد: تأليف قريش، أخبار في المنمق.   219

 م. 1985/  هـ1405 ، 1/ط – لبنان/  بيروت - الكتب عالم. فارق أحمد

 شرف بن يحيى زكريا أبو: تأليف الحجاج، بن مسلم صحيح شرح .  المنهاج 220

 .  هـ1392 ، 2بيروت، ط/ ـ العربي التراث إحياء دار ، هـ(676: )ت النووي،

 يوسف بن علي بن إبراهيم: تأليف الشافعي، اإلمام فقه في .  المهذب 221

 لبنان، د. ت./  بيروت الفكرـ دار هـ(، 476: )ت إسحاق، أبو الشيرازي

 القرشي الجوزي بن على بن عبدالرحمن الفرج أبى: لإلمام . الموضوعات، 222

  .م1966/  هـ1386  ،1/ط عثمان، محمد عبدالرحمن: تح  هـ(،597)ت: 

 أبو أنس بن مالك:  المؤلف ، : )رواية محمد بن الحسن(مالك اإلمام .  موطأ 223

 - هـ 1413، 1ط/  دمشق،/  القلم دار الندوي، الدين تقي: تح األصبحي، عبدهللا

  .م 1991

 بن محمد هللا أبوعبد الدين شمس:  تأليف الرجال، نقد في االعتدال .  ميزان 224

 أحمد عادل والشيخ ، معوض محمد علي: تح هـ(،748: )ت الذهبي عثمان بن أحمد

 .م1995  لبنان،/  بيروت العلمية، الكتب دار الموجود، عبد

 أبو النحاس المرادي إسماعيل بن محمد بن أحمد: تأليف والمنسوخ، . الناسخ225

 ـ 1ط/ الكويت، الفالح، مكتبة  محمد، السالم عبد محمد: تح هـ،339: ت جعفر

  هـ.1408

 بن سعيد بن أحمد بن علي:  المؤلف الكريم، القرآن في والمنسوخ . الناسخ226

 – العلمية الكتب دار  البنداري، سليمان الغفار عبد: تح محمد، أبو الظاهري حزم

 هـ 1406 ، بيروت

 المحاسن أبي الدين جمال: تأليف والقاهرة، مصر ملوك في الزاهرة . النجوم 227

 القومي، واإلرشاد الثقافة وزارة ، هـ(874: )ت األتابكي، بردى تغري بن يوسف

 النشر، د. ت. سنة
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 الحنفي محمد أبو يوسف بن عبدهللا: تأليف الهداية، ألحاديث الراية نصب.  228

 . هـ1357 ،1الحديث، ط/ دار البنوري، يوسف محمد: تح  هـ(،762: )ت الزيلعي،

 محمد بن علي الحسن أبي:  تصنيف ،(الماوردي تفسير)  والعيون النكت.    229

 بن المقصود عبد بن السيد: تعليق ، هـ( 450: )ت البصري الماوردي حبيب بن

 لبنان، د. ت. الثقافية، الكتب بيروت، ومؤسسة – العلمية الكتب دار الرحيم، عبد

 الوهاب عبد بن أحمد الدين شهاب:  تأليف األدب، فنون في األرب نهاية.   230

/  بيروت - العلمية الكتب دار وآخرون، قمحية مفيد: تح هـ(، 733: )ت النويري،

 . م 2004 - هـ 1424، 1/ط ـ لبنان

 الرحيم عبد الدين جمال اإلمام: الوصول، تأليف منهاج شرح السول . نهاية231

  م.1999 -هـ 1420 1بيروت/ لبنان، ط/ – العلمية الكتب ، داراالسنوي

 محمد بن المبارك السعادات ألبي: المؤلف واألثر الحديث غريب في النهاية.  232

 بيروت العلمية، المكتبة الطناحي، محمد محمود - الزاوي أحمد طاهر: تح الجزري،

 .م1979 - هـ1399 ،1ط/

 محمد بن أحمد الدين شمس العباس أبو الزمان، أبناء وأنباء األعيان وفيات.  233

 .م1994  ،1/ط ، بيروت – صادر دار عباس، إحسان:  تح خلكان، بن بكر أبي بن

 أحمد: تح الصفدي، أيبك بن خليل الدين صالح: تأليف بالوفيات، الوافي.   234

 - هـ1420  لبنان/  بيروت - التراث إحياء مصطفى، دار وتركي ، األرناؤوط

   . م2000

 محمد بن إسماعيل: تأليف ،وأسماء المؤلفين وآثار المصنفين العارفين ـ هدية 235

طبع بعناية وكالة المعارف  هـ(.1339: )ت البغدادي، الباباني سليم مير بن أمين

م، أعادت طبعه باألوفست دار 1951مطبعتها البهية في استانبول سنة الجليلة في 

 إحياء التراث العربي ، بيروت / لبنان .

 : الجامعية الرسائل:  ثالثاا 

 في ماجستير رسالة ،(تطبيقية نظرية دراسة) المفسرين عند بالالزم التفسير .236
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